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รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร

กองการเจ้าหนา้ที่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 



 

 

รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

และเสริมสร้างสมรรถนะที่ เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ได้ด าเนนิการจัดโครงการฯ จ านวน 5 โครงการ ดังนี้  

ที่ ชื่อโครงการ วันท่ีด าเนิน

โครงการ 

สถานที่ จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

1 โครงการน าเสนอโครงร่างและพจิารณาให้

ทุนสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อการพัฒนางาน

ประจ า (รุ่นที่ 8) 

22 ตุลาคม 2563 หอ้งประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

49 เรื่อง 

(กจ. 1 เรื่อง) 

2 โครงการอบรมคณะกรรมการประเมิน 

ค่างาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

29 มกราคม 2564 อบรมออนไลน์ Microsoft teams 159 คน 

(กจ. 7 คน) 

3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1 – 2 มีนาคม 2564 แมลงปอ ฮอล แอนด์ การ์เด้น  

อ าเภอเชยีงค า จังหวัดพะเยา 

81 คน 

(กจ. 6 คน) 

4 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 28 มถิุนายน – 12 

กรกฎาคม 2564 

อบรมออนไลน์ Microsoft teams 50 คน 

(กจ. 2 คน) 

5 โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 16 - 24 สิงหาคม 

2564 

อบรมออนไลน์ Microsoft teams  

และหอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

82 คน 

(กจ. 31 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

โครงการน าเสนอโครงร่างและพจิารณาใหทุ้นสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจ า (รุ่นที่ 8) 

จัดขึน้ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
โครงการอบรมคณะกรรมการประเมินค่างาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

จัดขึน้ในวันที่ 29 มกราคม 2564 

ผา่นระบบออนไลน์ Microsoft Teams 

 

 
 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ในระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2564 

ณ แมลงปอ ฮอล แอนด ์การ์เด้น อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

 
 

 



 

 

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ในระหว่างวันที่ 18 มถิุนายน – 12 กรกฎาคม 2564 

ผา่นระบบออนไลน์ Microsoft Teams 

 

 
 

 

โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 

ในระหว่างวันที่ 16 – 24 สิงหาคม 2564 

ผา่นระบบออนไลน์ Microsoft Teamsและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กองการเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ เข้าร่วมประชุม จ านวน  

7 การประชุม ดังนี้  

ที่ ชื่อการประชุม วันท่ีด าเนินการ

ประชุม 

สถานที่ จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

1 ประชุมคณะกรรมการสรรหาผูส้มควร 

ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการ/คณบดี 

ตุลาคม - ธันวาคม 

2563 

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ  

หอ้งประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา และผา่นการ

ประชุมออนไลน์ Microsoft teams  

6 คน 

(กจ. 4 คน) 

2 ประชุมพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การก าหนดระดับ

ต าแหน่งของพนักงานสายสนับสนุนและการ

แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

ใหด้ ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 

28 ตุลาคม 2563 หอ้งประชุมชูชาติ กีฬาแปง 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

8 คน 

(กจ. 8 คน) 

3 ประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณา

แตง่ตัง้พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการให้

ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น (ก.พ.ต.) 

ตลอดปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

หอ้งประชุมชูชาติ กีฬาแปง 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

และผ่านระบบประชุมออนไลน์ 

Microsoft Teams 

10 คน 

(กจ. 3 คน) 

4 ประชุมการก าหนดสมรรถนะพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหด้ ารงต าแหน่ง

สูงขึ้น 

11 และ 13 

พฤษภาคม 2564 

หอ้งประชุมรองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

15 คน 

(กจ. 15 คน) 

5 ประชุมชีแ้จงการประเมินค่างาน 2 มิถุนายน 2564 หอ้งประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 

และผ่านระบบประชุมออนไลน์ 

Microsoft Teams 

248 คน 

(กจ. 11 คน) 

6 ประชุมหารอืระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของ

บุคลากร 

16 มิถุนายน 2564 หอ้งประชุมรองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

10 คน 

(กจ. 10 คน) 

7 การประชุมการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์าร

พัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 – 2569 

19 สิงหาคม 2564 หอ้งประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 30 คน 

(กจ. 12 คน) 



 

 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผูส้มควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ/คณบดี 

จัดขึน้ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 

ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ  

หอ้งประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านการประชุมออนไลน์ Microsoft teams 

 

ประชุมพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา วา่ด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งของพนักงาน

สายสนับสนุนและการแตง่ตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึน้ 

จัดขึน้เมื่อ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 

ณ หอ้งประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

     
 

 

 

 

 

 



 

 

ประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการใหด้ ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น (ก.พ.ต.) 

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยาและผา่นระบบประชุมออนไลน์ Microsoft Teams 

 

 

 

 



 

 

ประชุมการก าหนดสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

จัดขึน้เมื่อ วันที่ 11 และ 13 พฤษภาคม 2564 

 ณ ห้องประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

  

 

ประชุมชีแ้จงการประเมินค่างาน 

จัดขึน้ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ และผา่นระบบประชุมออนไลน์ Microsoft Teams  

 

 



 

 

การประชุมการจัดท าแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

จัดขึน้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 

ณ หอ้งประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 

    


