
 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563-2567 นี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย และเป็นข้อมูลการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยพะเยา ข้อมูลสถิติ

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา และรายละเอียดของแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีศักยภาพ ทักษะ ความรู้ 

คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ในด้านการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และด้านขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ Research 

University เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสรา้งงานวิจัยและ

นวัตกรรมและการเป็นผูน้ำทางด้านวิชาการ และยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส่                                

มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 – 2567 

ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 – 2567 

รวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้มี

ความเข้มแข็ง เพื่อให้มีการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และนำรายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการ

ตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางแผนและบริหารอัตรากำลัง (Workforce Planning) 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Workforce Development) 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การธำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากร (Maintaining Personnel)  



ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 การวางแผนและบริหารอัตรากำลัง (Workforce Planning) 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมาย

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 

ข้อมูลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

บุคลากร 

สายวชิาการให้มี

อัตรากำลังเป็นไป

ตามเกณฑ์

มาตราฐาน 

การจัดการศกึษา 

การตรวจสอบสัดส่วน

บุคลากรสายวชิาการ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 

ร้อยละจำนวน

บุคลากรสมดุล 

กับการปฏบัิติ 

ตามภารกิจ  

(โดยใชเ้กณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร) 

ร้อยละ 50  

ของจำนวน

หน่วยงาน  

ผลการดำเนนิงานใน

ปีงบประมาณ 2564

พบว่าร้อยละจำนวน

บุคลากรสมดุลกับการ

ปฏบัิตติามภารกิจ (ตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร) 

คำนวณผลค่าสัดส่วนอาจารย์

ประจำกับนสิิตโดยระบบ

สารสนเทศ ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 

บรรลุผลการดำเนนิงาน 

 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Workforce Development) 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมาย

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 

ข้อมูลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

การพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทักษะ

ความก้าวหนา้ 

ท้ังสายวชิาการ/

สายบริการ 

1.การพัฒนา

ความก้าวหนา้ทาง

วชิาการ 

 

 

   โครงการใหค้วามรู้การขอ

กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

 

 ก.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละของบุคลากร

สายวชิาการ

ตำแหน่งอาจารย์ท่ีมี

  

 

  

 

 



กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมาย

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 

ข้อมูลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

คุณสมบัตคิรบตาม

เกณฑ์ ที่ได้รับการ

แต่งต้ังตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ร้อยละ 15 ของจำนวน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ปีท่ีผ่านมา 

 

ผู้ได้รับการแต่งตัง้ให้

ดำรงตำแหน่งทาง

วชิาการระดับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

จำนวน 31 คน  

บรรลุผลการดำเนนิงาน 

 ข.รองศาสตราจารย์ ร้อยละของบุคลากร

สายวชิาการ

ตำแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ท่ีมี

คุณสมบัตคิรบตาม

เกณฑ์ ที่ได้รับการ

แต่งต้ังตำแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ 

ร้อยละ 5 ของจำนวน 

รองศาสตราจารย์  

ปีท่ีผ่านมา 

 

ผู้ได้รับการแต่งตัง้ให้

ดำรงตำแหน่งทาง

วชิาการระดับ 

รองศาสตราจารย์  

จำนวน 9 คน 

 

บรรลุผลการดำเนนิงาน 

 ค.ศาสตราจารย์ ร้อยละของบุคลากร

สายวชิาการ

ตำแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ท่ีมี

คุณสมบัตคิรบตาม

เกณฑ์ ที่ได้รับการ

แต่งต้ังตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ 

 

ร้อยละ 1 ของจำนวน

ศาสตราจารย์  

ปีท่ีผ่านมา 

ไม่มผีูไ้ด้รับการแต่งตัง้

ให้ดำรงตำแหน่งทาง

วชิาการระดับ

ศาสตราจารย์ 

ไม่บรรลุผลการดำเนนิงาน 

(เนื่องจากผู้ย่ืนขอตำแหน่งยังอยูใ่น

กระบวนการพจิารณาประเมินผล

งานทางวิชาการและจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการจาก

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ ) 



กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมาย

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 

ข้อมูลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

 2.การพัฒนา

ความก้าวหนา้ทาง

วชิาชีพ 

     

 ก.ชำนาญงาน ร้อยละของบุคลากร

สายสนับสนุนท่ีมี

คุณสมบัตติาม

เกณฑ์ตำแหน่ง

ปฏบัิตงิาน (คุณวุฒิ

ต่ำกว่า ป.ตรี) 

ท่ีมีคุณสมบัตติาม

เกณฑ์ ได้รับการ

พัฒนาเขา้สู่ตำแหน่ง

ชำนาญงาน  

2 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โครงการอบรม

คณะกรรมการประเมินค่างาน 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุน 

2. โครงการนำเสนอโครงร่าง

และพิจารณาให้ทุนสนับสนุน

การทำวิจัยเพื่อการพัฒนางาน

ประจำ (รุ่นท่ี 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่บรรลุผลการดำเนนิงาน 

(เนื่องจากไม่มผีู้ย่ืนขอตำแหน่ง) 

โดยได้ดำเนนิการจัดโครงการ/

กิจกรรมแลว้ ดังนี้ 

1. โครงการอบรมคณะกรรมการ

ประเมินค่างาน พนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จัดขึน้

ในวันท่ี 29 มกราคม 2564 

ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยพะเยา 

(ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams) 

2. โครงการนำเสนอโครงร่างและ

พจิารณาให้ทุนสนับสนุนการทำ

วจิัยเพื่อการพัฒนางานประจำ  

(รุ่นท่ี 8) จัดขึ้นในวันท่ี 22 ตุลาคม 

2563 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ 

อาคารสำนักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 ข.ชำนาญการ ร้อยละของบุคลากร

สายสนับสนุนท่ีมี

คุณสมบัตติาม

5 คน 4 คน  ไม่บรรลุผลการดำเนนิงาน

(เนื่องจากอยู่ระหว่างรอผลการ



กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมาย

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 

ข้อมูลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

เกณฑ์ตำแหน่ง

ปฏบัิตงิาน (คุณวุฒิ 

ป.ตรี) ที่มคีุณสมบัติ

ตามเกณฑ์ ได้รับ

การพัฒนาเข้าสู่

ตำแหน่งชำนาญการ 

 

ประเมินผลงานและจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชพี) 

 

 ค. ชำนาญการพิเศษ ร้อยละของบุคลากร

สายสนับสนุนท่ีมี

คุณสมบัตติาม

เกณฑ์ตำแหน่ง

ปฏบัิตงิาน ที่มี

คุณสมบัตติาม

เกณฑ์ ได้รับการ

พัฒนาเขา้สู่ตำแหน่ง

ชำนาญการพเิศษ 

 1 คน  บรรลุผลการดำเนนิงาน 

 3. การพัฒนา

ศักยภาพและ

สมรรถนะบุคลากรใน

การปฏบัิตงิาน 

ร้อยละบุคลากร 

สายวชิาการ/

สนับสนุน 

มสีมรรถนะในการ

ปฏบัิตงิานตาม

ภารกิจที่ได้รับ

มอบหมาย  

 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 25 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ

หัวหน้างาน 

2. โครงการพัฒนาทักษะดา้น

ภาษาอังกฤษ 

3. โครงการพัฒนาทักษะดา้น

คอมพิวเตอร์ 

บรรลุผลการดำเนนิงาน  

โดยได้ดำเนนิการจัดโครงการ/

กิจกรรมแลว้ ดังนี้ 

1 .  โครงการพ ัฒนาท ักษะด ้าน

ภาษาอ ังกฤษ  ระหว ่างว ันท ี ่  18 

มิถ ุนายน - 12 กรกฎาคม 2564 

เ วลา  15 . 00- 17 . 00  น .  ผ ่ าน

โปรแกรม Microsoft Teams 



กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมาย

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 

ข้อมูลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

4. Microsoft Teams Classroom 

Experience for Hybrid 

Learning 

5. เตรียมความพร้อมบุคลากร

ใหม่ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. Word Advanced 

Documents and Techniques 

(รวมสุดยอดเทคนิคงาน

เอกสารอัตโนมัติขัน้สูง) 

7. Advanced Microsoft Excel 

Pivotable and Pivot chart 

8. การนำเสนอและการสร้าง

สื่ออย่างสร้างสรรค์ด้วย 

PowerPoint 

9. สัมมนาแนวโน้มเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2021 สำหรับ

สถาบันการศึกษา เร่ือง Digital 

Transformation and 

Technology : Smart University 

ขับเคลื่อนสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยดิจิทัล 

10. โครงการคลินิก UP – PSF  

2. โครงการพ ัฒนาท ักษะด ้าน

ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร์  ระหว ่ า งว ั นท ี่   

16-24 สิงหาคม 2564ผ่านสื่อการ

เ ร ี ยนร ู ้ อ ิ เ ล ็ กทรอน ิ ก ส ์  และ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 - 2 

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

3 .  Microsoft Teams Classroom 

Experience for Hybrid Learning 

ว ันที ่  11 ก ุมภาพันธ์ 2564 ผ ่าน

โปรแกรม Microsoft Teams 

4. เตรียมความพร้อมบุคลากรใหม่

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 25 

กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านโปรแกรม 

Microsoft Teams 

5. Word Advanced Documents and 

Techniques (รวมส ุดยอดเทคนิค

งานเอกสารอัตโนมัติขัน้สูง) วันท่ี 11 

ม ีนาคม 2564 ผ ่ านโปรแกรม 

Microsoft Teams 

6 .  Advanced Microsoft Excel 

Pivotable and Pivot chart วันที่ 25 

ม ีนาคม 2564 ผ ่ านโปรแกรม 

Microsoft Teams 



กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมาย

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 

ข้อมูลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

11. โครงการพัฒนาอาจารย์ 

ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์

มอือาชพี มหาวิทยาลัยพะเยา 

11.1 เทคนิคการวิจัยช้ันเรียน 

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนยุคใหม่ 

11.2 วถิีอาจารย์มหาวทิยาลัย

ในยุคสอนออนไลน ์

11.3 เล่า สู่ กัน ฟัง สไตล์การ

สอนอย่างอาจารย์มืออาชีพ 

11.4 ก้าวสู่อาจารย์มอือาชพี 

11.5 การจัดการเรียนการสอน

โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

(Community based Education) 

11.6 การออกแบบการจัดการ

เรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 

(online learning) และ

ผสมผสาน (blended learning) 

7. การนำเสนอและการสร้างสื่อ

อย่างสร้างสรรค์ด้วย PowerPoint 

ว ั นท ี ่  8  เมษายน 2564  ผ ่ าน

โปรแกรม Microsoft Teams 

8. โครงการพัฒนาอาจารย์ ตาม

กรอบมาตรฐานอาจารย์มอือาชพี 

มหาวทิยาลัยพะเยา ผ่านโปรแกรม 

Microsoft Teams   

11.1 เทคนิคการวิจัยช้ันเรียน เพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ 

วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 

11.2 วถิีอาจารย์มหาวทิยาลัยในยุค

สอนออนไลน ์วันท่ี 22 มกราคม 

2564 

11.3 เล่า สู่ กัน ฟัง สไตล์การสอน

อย่างอาจารย์มืออาชีพ วันท่ี 1 

เมษายน 2564 

11.4 ก้าวสู่อาจารย์มอือาชพี วันท่ี 

20 พฤษภาคม 2564 

11.5 การจัดการเรียนการสอนโดย

ใชชุ้มชนเป็นฐาน (Community 

based Education) วันท่ี 9 สิงหาคม 

2564 



 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3 การธำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากร (Maintaining Personnel) 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ข้อมูลการ

ดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

การพัฒนาเจต

คติบุคลากร 

(Mindset) 

ค่านิยมและ

วัฒนธรรม จิต

วญิญาณ รัก

ความเป็นธรรม 

และมีความ

ผูกพัน จงรักภักดี 

(Loyalty) และจัด

กิจกรรมเกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

(Corporate 

Social 

1.การสร้างค่านิยมรัก

ความเป็นธรรม จงรักภักด ี

รับผิดชอบต่อสังคม 

 

จำนวนโครงการเพื่อ

เสริมสร้างความ

สมัครสมานสามัคคี

ของบุคลากรท้ัง

มหาวทิยาลัย 

 

2 โครงการ ดำเนนิโครงการ  

1, 2, 5 และ 6 

1. โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

บุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา  

2. มพ.เยี่ยมไข้และให้กำลังใจแก่

บุคลากร 

3. การแข่งขันกีฬาบุคลากร

มหาวทิยาลัยพะเยา  

4. โครงการเกษยีณอายุงาน

พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

5. โครงการปฐมนิเทศบุคลากร

มหาวทิยาลัยพะเยา 

6. โครงการ Green Office 

7. โครงการตรวจสุขภาพ

ประจำป ี

บรรลุ โดยได้ดำเนนิการจัด

โครงการ/กิจกรรมแลว้ ดังนี้ 

1. โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

บุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา จดัขึน้

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2. มพ.เยี่ยมไข้และให้กำลังใจแก่

บุคลากร จัดขึ้นตลอดปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

3. โครงการปฐมนิเทศบุคลากร

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดขึ้นใน

ระหว่างวันท่ี 1 - 2 มีนาคม 2564 

ณ แมลงปอ ฮอล แอนด ์การ์เดน้ 

อำเภอเชยีงคำ จังหวัดพะเยา 

 

2.การสร้างความสมดุลใน

ชวีติการทำงาน ชวีติ

ส่วนตัว และชวีติ

ครอบครัว 

 

อัตราการ Turnover 

rate ลดลงจากปท่ีี

ผ่านมา 

 

ร้อยละ 3 

 

ยังไม่สิน้สุด

ปีงบประมาณ 

3.การสร้างวัฒนธรรมการ

มสี่วนร่วม (Partnership 

Culture) และวัฒนธรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

พัฒนาสู่การเป็น

องค์กรแห่งการ

เรียนรู้ (Learning 

Organization) 

3 หน่วยงาน 

 

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมาย

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 

ข้อมูลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

11.6 การออกแบบการจัดการเรียน

การสอนรูปแบบออนไลน์ (online 

learning) และผสมผสาน (blended 

learning) วันท่ี 21 ธันวาคม 2564 



กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ข้อมูลการ

ดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

Responsibility) 

อย่างต่อเนื่อง 

  

 4.การส่งเสริมให้บุคลากร

มคีุณภาพชีวิตในการ

ทำงานที่ดี มรีะบบ

สวัสดกิารและ

ผลประโยชน์ของบุคลากร 

5.สร้างสภาวะแวดล้อมใน

การทำงาน (Workforce 

environment) ที่เอื้อต่อ 

สุขภาวะท่ีดขีองบุคลากร

ในดา้นสุขภาพ ท้ังร่างกาย

และจิตใจ 

ความพงึพอใจของ

บุคลากรต่อ

สวัสดกิารและ

สภาวะแวดล้อมใน

การทำงาน 

ระดับดี 4 หน่วยงาน อยู่ในระหว่าง

ดำเนนิการประเมิน

ความพงึพอใจ 

ของบุคลากรต่อ 

สวัสดกิาร 



ภาคผนวก 

โครงการนำเสนอโครงร่างและพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ (รุ่นที่ 8) 

จัดข้ึนในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการอบรมคณะกรรมการประเมินค่างาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

จัดข้ึนในวันที่ 29 มกราคม 2564 

ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยพะเยา (ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการปฐมนเิทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 

จัดข้ึนในระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2564 

ณ แมลงปอ ฮอล แอนด์ การ์เด้น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

 

 

 

 



 

โครงการศูนย์ส่งเสรมิสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  

จัดข้ึนตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มพ.เยี่ยมไข้และให้กำลังใจแก่บุคลากร  

จัดข้ึนตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 – 17.00 น. 

ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 

 

 

 

 



กำหนดการทบทวนบทเรียนและการสอบวัดระดับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 

วันท่ี 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ผ่านการอบรมออนไลน์ Microsoft Teams และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 


