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รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร

กองการเจ้าหนา้ที่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 



รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

และเสริมสร้างสมรรถนะที่ เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ได้ด าเนินการจัดโครงการฯ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้  

ที่ ชื่อโครงการ วันท่ีด าเนิน

โครงการ 

สถานที่ จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

1 โครงการน าเสนอโครงร่างและพจิารณาให้

ทุนสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อการพัฒนางาน

ประจ า (รุ่นที่ 9) 

พฤศจกิายน 2564 น าเสนอออนไลน์ผ่านโปรแกรม 

Microsoft teams 

 

76 เรื่อง 

(กจ. 4 เรื่อง) 

2 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2565 อบรมออนไลน์ Microsoft teams 

และหอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

39 คน 

(กจ. 2 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

โครงการน าเสนอโครงร่างและพจิารณาใหทุ้นสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจ า (รุ่นที่ 9) 

จัดขึน้ในวันที่ 2 พฤศจกิายน 2564 

โดยน าเสนอออนไลน์ผา่นโปรแกรม Microsoft teams 

  
 

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

จัดขึน้ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 

ณ หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และออนไลน์ผา่นโปรแกรม Microsoft teams 

   

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการจัดประชุมงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ด าเนินการจัดการ

ประชุม จ านวน 5 การประชุม ดังนี้  

ที่ ชื่อการประชุม วันท่ีด าเนินการ

ประชุม 

สถานที่ จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

1 ประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับ โครงการ

พัฒนาทักษะการใช้คอมพวิเตอร์ ร่วมกับ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

24 กุมภาพันธ์ 

2565 

หอ้งประชุมคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

12 คน  

(กจ. 3 คน) 

2 ประชุมคณะกรรมการสรรหาผูส้มควร 

ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการ 

พฤศจกิายน 2564 

- มีนาคม 2563 

หอ้งประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

และผ่านการประชุมออนไลน์ 

Microsoft teams  

13 คน 

(กจ. 4 คน) 

3 ประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณา

แตง่ตัง้พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการให้

ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น (ก.พ.ต.) 

ตลอดปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

หอ้งประชุมชูชาติ กีฬาแปง  

หอ้งประชุมกองบริหารงานวิจัย 

หอ้งประชุมรองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

และผ่านระบบประชุมออนไลน์ 

Microsoft Teams 

10 คน 

(กจ. 3 คน) 

4 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการเลอืกผู้

สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า  

พฤศจกิายน - 

ธันวาคม 2564 

หอ้งประชุมชูชาติ กีฬาแปง  

อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยพะเยา และผา่น

ระบบออนไลน์ Microsoft Teams 

9 คน 

(กจ. 2 คน) 

5 พิธีท าบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภกิษุ

สงฆ์ พระครูสุจณิธรรมสาร (ครูบาจณิณะ 

สุจิณโณ) วัดศรีจอมเรอืง อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยพระภกิษุสงฆ์ 

จ านวน 4 รูป 

ตุลาคม 2564 หอ้งกองการเจ้าหน้าที่ 42 คน 

(กจ.40 คน) 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUyWmfWvNyOZ7s_iCNUEf0PG6Bp2umGSgF7xvsZtDPLyYgctNiQMZCOppqc-p_aLnt5sJ7XgOK8upVffMZpQGSZYjcr8OOd3RLjz-kSXbO3EFB0f4OZU_9d3i2PdFwS7_VPWJLEgsTRrt4vt_4RcXSC&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUyWmfWvNyOZ7s_iCNUEf0PG6Bp2umGSgF7xvsZtDPLyYgctNiQMZCOppqc-p_aLnt5sJ7XgOK8upVffMZpQGSZYjcr8OOd3RLjz-kSXbO3EFB0f4OZU_9d3i2PdFwS7_VPWJLEgsTRrt4vt_4RcXSC&__tn__=*NK-R


ภาพการด าเนินงานจัดประชุมเพื่อเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับ โครงการพัฒนาทักษะการใชค้อมพิวเตอร์  

ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 

ณ หอ้งประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  
 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผูส้มควรด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการ 

ในเดือนพฤศจกิายน 2564 - มีนาคม 2563 หอ้งประชุมบวร รัตนประสิทธิ์  

มหาวิทยาลัยพะเยา และผา่นการประชุมออนไลน์ Microsoft teams 

  

  
 

  
 

 



ประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแตง่ตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการใหด้ ารง

ต าแหน่งที่สูงขึน้ (ก.พ.ต.) ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ หอ้งประชุมชูชาติ กีฬาแปง หอ้งประชุมกองบริหารงานวิจัย หอ้งประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

และผ่านระบบประชุมออนไลน์ Microsoft Teams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พิธีท าบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภกิษุสงฆ์ พระครูสุจิณธรรมสาร (ครูบาจณิณะ สุจิณโณ) 

วัดศรีจอมเรือง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา พรอ้มด้วยพระภกิษุสงฆ์ จ านวน 4 รูป   

จัดขึน้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 

ณ กองการเจ้าหน้าที่ 

   


