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ขอมูลรับบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ป พ.ศ.2563

บุคลากรสาย

วิชาการ

1. ดร.วภิาว ีศิริลักษณ - บรรจุวันท่ี 2 พ.ย. 63

2. ดร.วสันต สรรพสุข - บรรจุวันท่ี 1 ธ.ค. 632 คน

บุคลากรสายสนับสนุน

2 คน
1. นางสาวทัศนีย ใหมวงค     - บรรจุวันท่ี 1 เม.ย. 63

2. นางสาววราภรณ สังวาลย - บรรจุวันท่ี 8 ม.ิย. 63

ลูกจ้างรายปี

1. นายธนพล เชือ้เมืองพาน

2. นายคมธติ จันตะมะ
2 คน



อัตรากําลังบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ป 2563

35 คน 11 คน 2 คน

บุคลากรสายวชิาการ บุคลากรสายสนับสนุน ลูกจ้างรายปี



ขอมูลการไดรับตําแหนงทางวิชาการ 

ป พ.ศ. 2563

01
จํานวนอาจารยประจํา

วิทยาลัยศึกษา

ท้ังหมด 35 คน

02 - ผูชวยศาสตราจารย 

จํานวน 2 คน

ไดรับตําแหนงทางวิชาการ



ขอมูลการลาออกบุคลากรวทิยาลัยการศึกษา ป พ.ศ. 2563

2 คน 1. ดร.ณัฐกาน ประจัญบาน ลาออกเมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2563

2. ผศ.ดร.รักษิต สุทธิพงษ ลาออกเมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2563

ขอมูลการศึกษาตอ ป พ.ศ. 2563

2 คน
1. อาจารยกัญจน ีศรโีสภา

2. อาจารยเมทกิา เลศิปฐมา



สถิติการลาของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ป 2563
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สถิติการเบิกสวัสดิการของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ป 2563

สวัสดกิารของบุคลากร คร้ัง

1. สวสัดิการการศกึษาบตุร 4

2. เงินสมทบ กรณีเจ็บป่วย -

3. เงินแสดงความยินดี (สมรส) -

4. เงินช่วยเหลือ อ่ืนๆ -



สถิติการประชุมวิทยาลัยการศึกษา ประจําป 2563
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สรุปการอบรมและสัมมนาระหว่างปี พ.ศ. 2563

บุคลากรสายวชิาการ วทิยาลัยการศกึษา



ล ำดับ ช่ือ-สกุล เร่ืองท่ีอบรม/สัมมนำ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563”

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทอดไทย:ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดและการประกันคุณภาพการศึกษา” ประจ าปี 2563

การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษาเครือข่ายความร่วมมือสถานศึกษาในการจัดท ารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ในการบูรณาการสร้างคุณค่าสอดคล้องและตรงตามบริบทและความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดพะเยา

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”

โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู “หลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2561

การตัดสินสถานศึกษาท่ีมีรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ(Best Practice) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับภาค

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถ่ิน เชียงรายโซนใต้ ” ประจ าปีการศึกษา 2563

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาท่ีส่งเสริมศักยภาพการคิด....สู่ห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา) ประจ าปีการศึกษา 2566

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน(การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

วิทยากรโครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา

การสัมมนาเร่ือง “การเขียนโครงการยุคใหม่ แบบมุ่งผลลัพธ์”

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “รู้ก่อนได้เปรียบกว่ากับหลักสูตรฐานสมรรถนะ”

Certificate of Participation : English as a Second Language (ESL) Classroom Training for Teachers

การอบรมหลักสูตร แนวคิดใหม่ในการวิจัยเพ่ือการเรียนรู้

การอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพการศึกษาปฐมวัย

การฝึกอบรมโครงการ “การเขียนผลงานวิชาการและบทความ”

"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)

กำรอบรมและสัมนำระหว่ำงปี 2563 ของบุคลำกรสำยวิชำกำร

1 นางเกศราพรรณ พันธ์ุศรีเกตุ

 คงเจริญ



ล ำดับ ช่ือ-สกุล เร่ืองท่ีอบรม/สัมมนำ

เทคนิคการขอทุน บพท.

เทคนิคการขอทุนกับส านักงานวิจัยแห่งชาติ

อบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามหลักเกณฑ์ AUN-QA

อบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

อบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564-2568

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ “บทบาทและจิตวิญญาณความเป็นครู”

10 ปี 1 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประชุมฯ อาจารย์ท่ีปรึกษาระดับมหาบัณฑิตศึกษา “ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีรู้ การเรียนรู้รูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล”

ประชุมฯ ความคืบหน้าการผลิตบบทเรียนออนไลน์ (LMS)

ประชุมฯ การนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารงานส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

การวัดประเมินผลการศึกษาและการให้ข้อมูลป้อนกลับ

การอบรมนิสิตโครงการครูพัฒนาท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยพะเยา

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายส่ือสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563

การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาครูท้องถ่ินระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) ของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ส าหรับครู รุ่น 3 ท่ีบรรจุ 2561 (การ

ประชุมสะท้อนคิด)

ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปี 2563

การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาครูท้องถ่ินระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) ของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ส าหรับครู รุ่น 3 ท่ีบรรจุ 2561 (การ

ประชุมสะท้อนคิด)

ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปี 2563
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นางวิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์

นางสาวธารารัตน์ มาลัยเถาว์



ล ำดับ ช่ือ-สกุล เร่ืองท่ีอบรม/สัมมนำ

การประชุม "ท่ีประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.) คร้ังท่ี 5/2563

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบส าหรับอาจารย์ เพ่ือถ่ายทอดและให้ค าปรึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา (Train the trainer)

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เร่ือง บทบาทและจิตวิญญาณความเป็นครู ส าหรับบุคลากรสายวิชาการท่ีมีอายุงานไม่ถึง 5 ปี

การท างานร่วมกันแบบออนไลน์ บน Office365

เรียนรู้จากพ่ีเล้ียง เดอะ ซีรีส์ (Research Development from Mentoring system: RDM The Series)

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2562

ประชุมปฏิบัติการจัดท าคลิปวิดีโอประกอบการผลิตส่ือออนไลน์รายวิชาชีพครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

ประชุมปฏิบัติการจัดท าคลิปวิดีโอประกอบการผลิตส่ือออนไลน์รายวิชาชีพครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2562

ประชุมปฏิบัติการจัดท าคลิปวิดีโอประกอบการผลิตส่ือออนไลน์รายวิชาชีพครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

ประชุมปฏิบัติการจัดท าคลิปวิดีโอประกอบการผลิตส่ือออนไลน์รายวิชาชีพครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

RDM The Series เรียนรู้จากพ่ีเล้ียง เดอะซีรีส การวิจัยและนวัตกรรม

การอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง "สถิติเพ่ือการวิจยั... ท่ีใช้ได้จริง" ร่นุ ท่ี2

เทคนิคการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคใหม่

เทคนิคการขอทุนกับส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ

ระบบทุนวิจัยใหม่ภายใต้หน่วยงานและนวัตกรรม(PMU)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเขียนบทความวิชาการ /วิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 7 ประจ าปี 2563

มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ

ระบบทุนวิจัยใหม่ภายใต้หน่วยงานและนวัตกรรม(PMU)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเขียนบทความวิชาการ /วิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 7 ประจ าปี 2563

5

นางสาวนริศรา เสือคล้าย4

นางสาวรุ่งทิวา กองสอน



ล ำดับ ช่ือ-สกุล เร่ืองท่ีอบรม/สัมมนำ

การประชุมววิชาการนานาชาติเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา : ปวงชนเพ่ือการศึกษา The international conference on equitable education: All for Education

เทคนิคการขอทุนกับส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เทคนิคการขอทุนกับหน่วยบริหารและจัดการทุน บพท. (PMU-A)

โครงการ “การหนุนเสริมทางวิชาการ ติดตามและถอดบทเรียนระบบทดลอง การพัฒนาทักษะแรงงานท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน” เวทีเรียนรู้คร้ังท่ี 1 เร่ือง “การ

เตรียมความพร้อม และการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)”

7 นางสาววิลาวัลย์ โพธ์ิทอง อบรมผลิตส่ือออนไลน์

8 นายณัฐวุฒิ สัพโส โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

บทบาทและจิตวิญญาณความเป็นครู

การประชุม "ท่ีประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.)" คร้ังท่ี ๒๕๖๓ ระหว่างวันท่ี ๒๖-๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 

และโรงแรมดอยตุงวิว รีสอร์ท

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบส าหรับอาจารย์ เพ่ือถ่ายทอดและให้ค าปรึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา (Train the trainer)

กิจกรรม เรียนรู้จากพ่ีเล้ียง เดอะ ซีรีส์ เทคนิคการขอทุนกับสถาบันวิจัยระบบสารสนเทศ

กิจกรรม เรียนรู้จากพ่ีเล้ียง เดอะ ซีรีส์ เร่ือง เทคนิคการขอทุนกับส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

กิจกรรม เรียนรู้จากพ่ีเล้ียง เดอะ ซีรีส์ พัฒนาเทคนิคการเขีบนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

กิจกรรม เรียนรู้จากพ่ีเล้ียง เดอะ ซีรีส์ โปรแกรมท่ี 1 เทคนิคการขอทุนกับหน่วยบริหารและจัดการทุน บพท.

การจัดท าคลิปวิดีโอประกอบการผลิตส่ือออนไลน์

กิจกรรมส่ือมวลชนสัญจรมหาวิทยาลัยพะเยากับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยกระดับชุมชน-เกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ

อบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA

กิจกรรมส่ือมวลชนสัญจรมหาวิทยาลัยพะเยากับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยกระดับชุมชน-เกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ

อบรมทบทวนผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA

การอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

อบรมทบทวนผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA

การจัดท าส่ือการเรียนการสอนออนไลน์

11

นางสาวล าไย สีหามาตย์

นายนรินธน์ นนทมาลย์

นายวัชระ จตุพร

นายสันติ บูรณะชาติ

6

9

10



สรุปการอบรมและสัมมนาระหว่างปี พ.ศ. 2563

บุคลากรสายสนับสนุน วทิยาลัยการศกึษา



ล ำดับ ช่ือ-สกุล เร่ืองท่ีอบรม/สัมมนำ

อบรมการใช้ระบบ e-butget

อบรมฝึกปฏิบัติการายงานผลการด าเนินโครงการผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ

อบรมการเขียนหนังสือราชการ

อบรมการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี WORK FROM HOMEด้วยDIGITAL SIGNATURE

อบรมการเตรียมความพร้อมการขอต าแหน่งของพนักงานสายบริการ

อบรมการท าแผนจัดซ้ือจัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก

อบรมเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมิน ITA

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและการคลัง (KM) คร้ังท่ี 2/2563

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและการคลัง (KM) คร้ังท่ี 3/2563

อบรมฝึกการใช้งานระบบ e-budget ด้านการจัดต้ังค าของบประมาณของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อบรมการใช้ระบบ e-butget

อบรมการเตรียมความพร้อมการขอต าแหน่งของพนักงานสายบริการ

อบรมการท าแผนจัดซ้ือจัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก

อบรมการใช้ระบบ e-butget

อบรมการเตรียมความพร้อมการขอต าแหน่งของพนักงานสายบริการ

อบรมการท าแผนจัดซ้ือจัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก

อบรมการใช้ระบบ e-butget

อบรมการท าแผนจัดซ้ือจัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก

อบรมการเตรียมความพร้อมการขอต าแหน่งของพนักงานสายบริการ

3 นางสรญา จรัสโสภาสิทธ์ิ

4 นางยลดา อินเปร้ียว 

กำรอบรมและสัมนำระหว่ำงปี 2563 ของบุคลำกรสำยวิชำกำร

1 นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต

2 นางสาวปวันรัตน์ วังมา 



ล ำดับ ช่ือ-สกุล เร่ืองท่ีอบรม/สัมมนำ

อบรมการใช้ระบบ e-butget

อบรมการเขียนหนังสือราชการ

อบรมการเตรียมความพร้อมการขอต าแหน่งของพนักงานสายบริการ

อบรมการท าแผนจัดซ้ือจัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก

อบรมการใช้ระบบ e-butget

อบรมฝึกปฏิบัติการายงานผลการด าเนินโครงการผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ

อบรมการเตรียมความพร้อมการขอต าแหน่งของพนักงานสายบริการ

อบรมการท าแผนจัดซ้ือจัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและการคลัง (KM) คร้ังท่ี 2/2563

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและการคลัง (KM) คร้ังท่ี 3/2563

อบรมฝึกการใช้งานระบบ e-budget ด้านการจัดต้ังค าของบประมาณของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อบรมฝึกการใช้งานระบบ e-budget ด้านพัสดุ

อบรมการส่งเสริมสุขภาพป้องกันเชิงรุก ประจ าปี 2563 รุ่นท่ี 5/2563

อบรมการใช้ระบบ e-butget

อบรมการท าแผนจัดซ้ือจัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก

อบรมการเตรียมความพร้อมการขอต าแหน่งของพนักงานสายบริการ

อบรมการใช้ระบบ e-butget

อบรมการท าแผนจัดซ้ือจัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก

อบรมการใช้ระบบ e-butget

อบรมการเตรียมความพร้อมการขอต าแหน่งของพนักงานสายบริการ

อบรมการท าแผนจัดซ้ือจัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและการคลัง (KM) คร้ังท่ี 2/2563

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและการคลัง (KM) คร้ังท่ี 3/2563

อบรมฝึกการใช้งานระบบ e-budget ด้านการจัดต้ังค าของบประมาณของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อบรมฝึกการใช้งานระบบ e-budget ด้านพัสดุ

9 นายอภิเดช เทพรังสาร

6 นางสาวรุจิรา ลายสาน

7 นายวิทวัส ธิวัย 

8 นายเอกพล โพธิจันทร์ 

5 นางสาวสุนีรัตน์ ศรีทนต์



ล ำดับ ช่ือ-สกุล เร่ืองท่ีอบรม/สัมมนำ

อบรมการใช้ระบบ e-butget

อบรมฝึกปฏิบัติการายงานผลการด าเนินโครงการผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ

อบรมบุคลากรเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

อบรมการเขียนหนังสือราชการ

อบรมการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี WORK FROM HOMEด้วยDIGITAL SIGNATURE

อบรมการเตรียมความพร้อมการขอต าแหน่งของพนักงานสายบริการ

อบรมการท าแผนจัดซ้ือจัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก

อบรมเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมิน ITA

อบรมการส่งเสริมสุขภาพป้องกันเชิงรุก ประจ าปี 2563 รุ่นท่ี 5/2563

อบรมการใช้ระบบ e-butget

เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความส าเร็จ

อบรมการเตรียมความพร้อมการขอต าแหน่งของพนักงานสายบริการ

อบรมการท าแผนจัดซ้ือจัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก

อบรมการใช้ระบบ e-butget

อบรมการท าแผนจัดซ้ือจัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก

อบรมการเตรียมความพร้อมการขอต าแหน่งของพนักงานสายบริการ

อบรมการใช้ระบบ e-butget

อบรมการท าแผนจัดซ้ือจัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก

อบรมการเตรียมความพร้อมการขอต าแหน่งของพนักงานสายบริการ

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการระบบข่าวสารสู่ภาพลักษณ์องค์กร

12 นายธนพล เช้ือเมืองพาน

13 นายคมธิต จันตะมะ

10 นางสาวทัศนีย์ ใหม่วงค์

11 นางสาววราภรณ์ สังวาลย์



สรุป
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการศกึษา

ประจ าปีงบประมาณ 2563



 

 

วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการศึกษา สายสนับสนุน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรีและบุคลากรสายสนับสนุน ได้จัดโครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงาน

อย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส ณ ห้องประชุมบัณฑิต วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  

โดยในโครงการมีกิจกรรม “จัดท าแผนพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน ” กิจกรรม  

“จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ” และ กิจกรรมบรรยายเรื่อง “การท างาน

อย่างโปร่งใสสุจริต ยุติธรรมสร้างจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี 

อยู่ศริิ อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกก าลังการและการกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา 

  

  

 

 

กิจกรรม “จัดท าแผนพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน” 

1. บุคลากรวิทยาลัยการศกึษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง  

2. บุคลากรวิทยาลัยการศกึษามีแผนในการพัฒนาตนเองอย่างชัดเจน และเพื่อการพัฒนาตนเองที่

เพิ่มขึน้ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส 

 



กิจกรรม “จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  

 1. วิทยาลัยการศกึษามีเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 2. วิทยาลัยการศกึษามีระบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  

กิจกรรมบรรยายเรื่อง “การท างานอย่างโปร่งใสสุจรติ ยุติธรรมสร้างจติส านึกในการต่อต้าน

การทุจริต” 

1. บุคลากรวิทยาลัยการศกึษา มีคา่นิยมในการปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส่ 

บริหารงานด้ายความซื่อสัตย์สุจรติมคีุณธรรม ปราศจากการทุจริต 

2. บุคลากรวิทยาลัยการศกึษาท างานอย่างมีประสทิธิภาพ มคีุณธรรมและมีความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริตในทุกรูปแบบ  

  



 

 

วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการศึกษา สายสนับสนุน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรีและบุคลากรสายสนับสนุน ได้จัดโครงการจัดการสภาพแวดล้อมน่าอยู่  

ณ หอ้งประชุมบัณฑิต วิทยาลัยการศกึษา โดยในโครงการได้มกีิจกรรมบรรยายเรื่อง “การเตรียมความ

พร้อมส านักงานสีเขียว” และ “เกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว” และกิจกรรม 5 ส.วิทยาลัย

การศึกษา จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร์การออก

ก าลังการและการกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา 

    

  

โครงการจัดการสภาพแวดล้อมน่าอยู่ วิทยาลัยการศึกษา 

 



 

 

วันที่ 12-13 กันยายน 2563 วิทยาลัยการศึกษา สายสนับสนุน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี และบุคลากรสายสนับสนุน ได้จัดโครงการแนวทางการท าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรม ”พัฒนาเว็บไซด์ของวิทยาลัย” และ

กิจกรรม ”การพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กร” เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ 6  

การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส พร้อมทั้งเป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานและส่งผลให้งานในแต่ละฝ่ายมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เป็นการตอบสนองนโยบายของ

มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

  

โครงการแนวทางการท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตัิงานอยา่งมีประสิทธภิาพ 



 

 

 

  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 



 

  



 

 

วันที่  27 – 29 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาวิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการทบทวนแผน

ยุทธศาสตรแ์ละพัฒนาบุคลากรเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการ ณ โรงแรมคาทิลยิา เมานเ์ทน รีสอรท์ แอนด์

สปา จังหวัดเชียงราย โดยในโครงการมีการน าเสนอแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านของวิทยาลัย

การศึกษา และการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลาการสายวิชาการสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ” 

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา (อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร) และ กิจกรรมระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา

บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ” โดยได้รับ

เกียรตจิาก ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน (รองคณบดีฝา่ยบริหาร คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา) 

  

  

  

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ 

 



 

 
 

1. บุคลากรสายวิชาการมีกรอบและแนวทางการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

2. บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการศกึษามีกรอบและแนวทางในการพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่ง

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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