
รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ส านักงานอธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการด าเนินงานให้สอดรับกับ

แผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบ

ไปด้วยผลการด าเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และข้อมูลบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย

พะเยา และรายละเอียดของแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมี

แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพ ทักษะ

ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ในด้านการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจใน

เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน และ

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส่ 

ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มคีวามสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2563 – 2567 รวมถึงกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานบุคคลให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้มกีารน าข้อมูลไปวิเคราะห ์และน ารายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้

สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 การวางแผนและบริหารอัตราก าลัง (Workforce Planning) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Workforce Development) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 การธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากร (Maintaining personnel) 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางแผนและบรหิารอัตราก าลัง (Workforce Planning) 

ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังเพื่อใช้ในการก าหนด

ต าแหน่ง เพื่อใช้สรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องต่อภารกิจของ

ส านักงานอธิการบดี ซึ่งในปัจจุบันส านักงานอธิการบดี มีหน่วยงานภายในจ านวน 5 งาน และมีบุคลากร 

จ านวนทั้งสิน้ 22 คน (บุคลากรส านักงานอธิการบดี 13 คน และบุคลากรที่ยืมตัวมาปฏิบัติงาน 9 คน) โดยมี

รายละเอียดตามโครงสรา้งองค์กรภายในส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

 

 
 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Workforce Development) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บุคลากรของส านักงานอธิการบดี เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ 
ท่ี ชื่อ - สกุล การพัฒนาความรู้ สถานที่ / ผู้จัด วัน / เดือน / ป ี

1 นางปิยฉัตร พุทธวงศ ์ 1. เข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการประเมินค่างาน

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนนุ ผ่านระบบ Microsoft Teams 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(กองการเจ้าหน้าที่) 

29 มกราคม 2564 

2. เข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์พเิศษ ในหัวข้อ Microsoft 

Teams Classroom Experiences Update for Hybrid Learning 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(ศูนยบ์ริการเทคโนโลยฯี) 

11 กมุภาพันธ์ 2564 

3. เข้าร่วมอบรม หัวข้อ "Word Advanced Documents and 

Techniques (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง)” 

(ออนไลน์) ผ่านระบบ Microsoft Teams 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(ศูนยบ์ริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร) 

11 มีนาคม 2564 

4. เข้าร่วมอบรม Microsoft Office "Advanced Microsoft Excel 

PivotTable and PivotChart" ผ่านระบบ Microsoft Teams 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(ศูนยบ์ริการเทคโนโลยฯี) 

25 มีนาคม 2564 

5. เข้าร่วมอบรมการน าเสนอและการสรา้งสื่ออย่างสรา้งสรรค์ 

ด้วย PowerPoint ผ่านระบบ Microsoft Teams 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(ศูนยบ์ริการเทคโนโลยฯี) 

8 เมษายน 2564 

6. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams  

เรื่อง ชี้แจงการใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(กองการเจ้าหน้าที่) 

28 มิถุนายน 2564 

7. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านพัสดุ หัวข้อ “จัดซือ้จัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัยและ

เป็นไปตาม ว 89” ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(งานพัสดุ) 

20 สิงหาคม 2564 

8. เข้าร่วมอบรมการจัดท าแผนจัดซือ้จัดจ้างประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ e-Budget  

ผ่านระบบ Microsoft Teams 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(กองแผนงาน) 

27 กันยายน 2564 

9. เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “Overview TQA” 

ผ่านระบบ ZOOM 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(กองแผนงาน) 

17 กันยายน 2564 

10. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เครือข่ายธุรการ 

ผ่านระบบ Microsoft Teams 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(กองกลาง) 

30 กันยายน 2564 

2 น.ส.ทิฆัมพร วงษารัตน ์ 1. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) 

คร้ังที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ ์

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(กองคลงั) 

24 พฤษภาคม 2564 

2. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการเงินการคลัง(KM) 

คร้ังที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ ์

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(กองคลงั) 

14 กรกฏาคม 2564 

3. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศกัยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านพัสดุ หัวข้อ “จัดซือ้จัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัยและ

เป็นไปตาม ว 89” ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(งานพัสดุ) 

20 สิงหาคม 2564 

4. เข้าร่วมอบรมการจัดท าแผนจัดซือ้จัดจ้างประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ e-Budget  

ผ่านระบบ Microsoft Teams 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(กองแผนงาน) 

27 กันยายน 2564 



ท่ี ชื่อ - สกุล การพัฒนาความรู้ สถานที่ / ผู้จัด วัน / เดือน / ป ี

3 น.ส.ธนกชพร กีรติศักดิ์วรกุล 1. เข้าร่วมรับฟังสมัมนาออนไลน์พเิศษ ในหัวข้อ Microsoft 

Teams Classroom Experiences Update for Hybrid Learning  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(ศูนยบ์ริการเทคโนโลยฯี) 

11 กมุภาพันธ์ 2564 

2. เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  

ณ แมลงปอ ฮอล แอนด์ การ์เด้น อ าเภอเชียงค า จงัหวัดพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(กองการเจ้าหน้าที่) 

1-2 มีนาคม 2564  

3. เข้าร่วมอบรม หัวข้อ "Word Advanced Documents and 

Techniques (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง)”  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(ศูนยบ์ริการเทคโนโลยฯี) 

11 มีนาคม 2564 

4. เข้าร่วมอบรม Microsoft Office "Advanced Microsoft Excel 

PivotTable and PivotChart" ผ่านระบบ Microsoft Teams 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(ศูนยบ์ริการเทคโนโลยฯี) 

25 มีนาคม 2564 

5. เข้าร่วมอบรมการใชง้านระบบ UP-DMS  

ณ อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(กองกลาง) 

31 มีนาคม 2564  

6. เข้าร่วมอบรมการน าเสนอและการสรา้งสื่ออย่างสรา้งสรรค์ 

ด้วย PowerPoint ผ่านระบบ Microsoft Teams 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(ศูนยบ์ริการเทคโนโลยฯี) 

8 เมษายน 2564 

7. เข้าร่วมอบรมการใชง้านระบบ UP-DMS  

ผ่านระบบ Microsoft Teams 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(กองกลาง) 

7 พฤษภาคม 2564 

8. เข้าร่วมอบรมการจัดท าแผนจัดซือ้จัดจ้างประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ e-Budget  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(กองแผนงาน) 

27 กันยายน 2564 

4 นายปิยะภัทร  ไวทยกุล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศกัยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านพัสดุ หัวข้อ “จัดซือ้จัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัยและ

เป็นไปตาม ว 89” ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(งานพัสดุ) 

20 สิงหาคม 2564 

5 นายภิรมยศ์ักดิ์  บุญปั๋น เข้าร่วมโครงการพัฒนาศกัยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านพัสดุ หัวข้อ “จัดซือ้จัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัยและ

เป็นไปตาม ว 89” ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(งานพัสดุ) 

20 สิงหาคม 2564 

6 นายธัชกร  พุทธวงค ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศกัยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านพัสดุ หัวข้อ “จัดซือ้จัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัยและ

เป็นไปตาม ว 89” ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(งานพัสดุ) 

20 สิงหาคม 2564 

7 น.ส.ประภาพร  งามจิต 1. เข้าร่วมอบรมการใชง้านระบบ UP-DMS  

ผ่านระบบ Microsoft Teams 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(กองกลาง) 

7 พฤษภาคม 2564 

2. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศกัยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านพัสดุ หัวข้อ “จัดซือ้จัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัยและ

เป็นไปตาม ว 89” ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(งานพัสดุ) 

20 สิงหาคม 2564 

8 นายณัฐวุฒิ  เมืองมา 1. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านพัสดุ หัวข้อ “จัดซือ้จัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัยและ

เป็นไปตาม ว 89” ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(งานพัสดุ) 

20 สิงหาคม 2564 

2. เข้าร่วมอบรมการจัดท าแผนจัดซือ้จัดจ้างประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ e-Budget  

ผ่านระบบ Microsoft Teams 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(กองแผนงาน) 

27 กันยายน 2564 



ท่ี ชื่อ - สกุล การพัฒนาความรู้ สถานที่ / ผู้จัด วัน / เดือน / ป ี

9 นางนิรชา  เตชะกลุวิโรจน์ 1. เข้าร่วมอบรมการใชง้านระบบ UP-DMS  

ผ่านระบบ Microsoft Teams 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(กองกลาง) 

7 พฤษภาคม 2564 

2. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศกัยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านพัสดุ หัวข้อ “จัดซือ้จัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัยและ

เป็นไปตาม ว 89” ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(งานพัสดุ) 

20 สิงหาคม 2564 

10 นายวีระวุฒิ  ค าประกาศิตกุล 1. เข้าร่วมอบรมการใชง้านระบบ UP-DMS  

ผ่านระบบ Microsoft Teams 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(กองกลาง) 

7 พฤษภาคม 2564 

2. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศกัยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านพัสดุ หัวข้อ “จัดซือ้จัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัยและ

เป็นไปตาม ว 89” ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(งานพัสดุ) 

20 สิงหาคม 2564 

11 นายพงศ์ศิริ  เดชมนต์ 1. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านพัสดุ หัวข้อ “จัดซือ้จัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัยและ

เป็นไปตาม ว 89” ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(งานพัสดุ) 

20 สิงหาคม 2564 

2. เข้าร่วมอบรมการจัดท าแผนจัดซือ้จัดจ้างประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ e-Budget  

ผ่านระบบ Microsoft Teams 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(กองแผนงาน) 

27 กันยายน 2564 

12 นางสาวอัญชุลี  พรหมจรรย์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศกัยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านพัสดุ หัวข้อ “จัดซือ้จัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัยและ

เป็นไปตาม ว 89” ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(งานพัสดุ) 

20 สิงหาคม 2564 

13 นางสาวสุธารี  ทองกันทา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศกัยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านพัสดุ หัวข้อ “จัดซือ้จัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัยและ

เป็นไปตาม ว 89” ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(งานพัสดุ) 

20 สิงหาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากร (Maintaining personnel)  
 

3.1 การสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการสร้างขวัญ

และก าลังใจให้แก่บุคลากร เป็นไปตามข้อกฎหมาย ของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย กองทุนส ารองเลีย้งชพีส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

ที่จดทะเบียนแลว้ พ.ศ. 2553  

2. ข้อบังคับว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงนิชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2560  

3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเบิกจ่ายเงนิสวัสดิการ พ.ศ. 2565  

4. การจัดท าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม ส าหรับบุคลากร ม.พะเยา  
 

3.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน

บุคลากร เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563, ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปีพนักงานมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2563 และประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  
 

3.3 การลงโทษทางวินัย พบว่า ในปี พ.ศ. 2564 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่ได้รับเรื่อง

ร้องเรียน ไม่มกีารลงโทษ หรอืด าเนนิการทางวินัย  
 

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานอธิการบดี  

ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์ การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด จึงส่งผลให้ 

บุคลากรไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงบุคลากรขาดความร่วมมือและ

ไม่ให้ การสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากบุคลากรบางคนไม่ให้ความส าคัญในเรื่องของการ

พัฒนาบุคลากร ขาดความพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ  
 

แนวทางการแก้ไขปรับปรุงการพัฒนาบุคคลของส านักงานอธิการบด ี 

ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาบุคลากร  โดยให้

ความส าคัญกับผูเ้ข้าร่วมพัฒนาในทุก ๆต าแหน่ง และการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรภายใน ส านักงาน

อธิการบดี 


