
 

 

 

 
 

แผนพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานอธกิารบดมีหาวิทยาลัยพะเยา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

ส ำนักงำนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ ได้จัดท ำเอกสำรแผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยได้ค ำนึงถึงภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ตำม

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลำกรเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำน บทบำทและหน้ำที่ของ

ตนเอง รวมทั้งบทบำทของส ำนักงำนอธิกำรบดี ซึ่งจะสำมำรถท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนได้ทรำบถึงขั้นตอนกำร

ปฏิบัติงำน รวมทั้งได้ปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ให้เหมำะสมอยู่ตลอดเวลำและยงั สำมำรถช่วยใหท้รำบ

ระยะเวลำ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ  หว ังเป  นอย่ำงยิ ่งว  ่ำ แผนพ ัฒนำบุคลำกร

ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจำป ีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เล ่มน ้ีจะเป  นประโยชน ์ต ่อกำรด ำเน ินงำนและ

กำรพ ัฒนำปรับปรุงบ ุคลำกร และปรับปรุงกำรปฏิบัต ิงำนของบุคลำกรต่อไป 

  

 

 

 

 

                                                                       นำยอำนนท์ณัฏฐ์  จีนเอียด 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ 

  



1. ประวัติความเป็นมา 

 เมื่อวันที่  12 กรกฎำคม 2553 พระบำทสมเด จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มี                

พระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกำศใน

รำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2553 จึงถือได้ว่ำ มหำวิทยำลัยพะเยำได้แยกออกจำกมหำวิทยำลัย

นเรศวร เป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนรำชกำรอย่ำงเต มรูปแบบ  

มหำวิทยำลัยพะเยำ ได้จัดตั้ งส่วนงำนบริหำรมหำวิทยำลัยตำมมำตรำ 7 (2) แห่ง

พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ. 2553 โดยเรียกชื่อว่ำ ส ำนักงำนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ และ

มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดภำระหน้ำที่  และควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนอธิกำรบดี ซึ่งก ำหนดให้ส ำนักงำน

อธิกำรบดี (Office of the President) มีภำระหน้ำที่ในกำรสนับสนุนกำรบริหำรของมหำวิทยำลัย เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ และพันธกิจของมหำวิทยำลัย และภำระหน้ำที่อื่น ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

 

วสิัยทัศน์ 

เป็นหนว่ยงำนที่มกีำรบริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำร อย่ำงมคีุณภำพ และมีประสิทธิภำพ 

 

ปณิธาน  

มุ่งมั่นปฏิบัติงำน และให้บริกำรที่มีคุณภำพภำยใต้ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มปีระสิทธิภำพ และมีธรรมำภบิำล 

 

พันธกิจ 

           1. สนับสนุนและส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร และกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

           2. ประสำนพันธกิจ และขับเคลื่อนนโยบำยมหำวิทยำลัยสู่กำรปฏิบัติ 

 

 

 



2. โครงสร้างองค์กร 

 

 
 

 

 
 

 

 



ผู้บริหารองค์กร 

  

 

 



3. ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ดังน้ี 

1. ประสำนงำนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยในทุกด้ำน วิเครำะห์ กลั่นกรอง

เรื่อง เสนอควำมเห นประกอบกำรวินิจฉัยสั่งกำรของอธิกำรบดี และประสำนงำนกำรจัดระบบข้อมูลและ

สำรสนเทศ เผยแพร่กิจกำรและผลงำนของมหำวิทยำลัย ติดต่อสื่อสำรและสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

มหำวิทยำลัย กับหนว่ยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย 

2. ก ำกับ ดูแล กำรบริหำรหน่วยงำนภำยใน และท ำหน้ำที่ธุรกำรทั่วไปที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ

ของอธิกำรบดี รวมทั้งประสำนงำนกับหัวหน้ำส่วนงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย ตำมที่ได้รับมอบหมำย และ

เป็นที่ปรึกษำให้กับหัวหนำ้หนว่ยงำนระดับกอง หรอืเทียบเท่ำ 

3. คิดริ เริ่ม แผนงำน โครงกำร นวัตกรรม เทคโนโลยีทันสมัย และมีธรรมำภิบำล                        

ในด้ำนบริหำรจัดกำร รวมทั้งเสนอควำมเห นในกำรพัฒนำ ปรับปรุงงำน ที่แสดงให้เห นว่ำเป็นผู้มีควำมรู้

ควำมสำมำรถ และควำมรับผดิชอบงำนสูงมำกเป็นพิเศษ 

4. เป็นกรรมกำร คณะท ำงำน ในชุดต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับแตง่ตัง้จำกมหำวทิยำลัย หรอืหนว่ยงำน 

5. รวบรวมข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย และรับเรื่องรำวร้องทุกข์ ร้องเรียน เสนอ

ปัญหำ แนวทำงแก้ไข และเสนอต่ออธิกำรบดี 

6. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่อธิกำรบดีมอบหมำย 

 

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของงานบรหิารทั่วไป ดังน้ี 

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ งำนกำรประชุมของอธิกำรบดี งำนบริหำรทั่วไป และช่วย

อ ำนวยกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี ปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่

เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

1. กลุ่มบริหำรทั่วไป มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ กำรด ำเนินงำนด้ำนธุรกำร สำรบรรณ 

ร่ำงโต้ตอบหนังสอืทั่วไป งำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงนิและงบประมำณ พัสดุครุภัณฑ์ ยำนพำหนะของ

ส ำนักงำน งำนบันทึกข้อมูล ภำยในส ำนักงำน 

2. กลุ่มช่วยอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ งำนช่วยอ ำนวยกำร กำรพิจำรณำ

กลั่นกรองเรื่อง และประสำนข้อมูลกับหนว่ยงำนหรอืบุคคลที่เสนอเรื่องต่ออธิกำรบดี  

 

 

 

 



ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของงานประสานภารกิจอธิการบดี ดังน้ี 

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ กำรประสำนนโยบำยระหว่ำง ส่วนงำน และประสำนกับ             

ส่วนงำนตำมที่อธิกำรบดีมอบหมำย รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของบุคลำกร นิสิต และประชำชน และงำนรับ                   

ข้อร้องเรียน หรือร้องขอควำมช่วยเหลือ ต่ออธิกำรบดี ปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ          

ส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

1. กลุ่มติดตำมภำรกิจ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ กำรด ำเนินงำนสนับสนุนกำรท ำงำน

และติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ภำรกิจ หรือนโยบำยของอธิกำรบดี และประสำนงำนส่วนงำนต่ำง ๆ ภำยใน และ

ภำยนอกมหำวิทยำลัย 

2. กลุ่มรับเรื่องรำวร้องทุกข์ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ กำรด ำเนินงำน เรื่องร้องทุกข์ 

ร้องเรียน ร้องขอควำมช่วยเหลือของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือส่วนงำนที่เสนอต่ออธิกำรบดี วิเครำะห์กลั่นกรอง

เรื่อง เพื่อเสนอควำมเห นประกอบกำรวินิจฉัยสั่งกำรของอธิกำรบดี ประสำนติดตำม แก้ไขปัญหำ ให้ค ำแนะน ำ

และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูม้ำติดตอ่ร้องเรียน 

 

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของงานเลขานุการ   ดังนี้ 

1. กำรกลั่นกรองหนังสอื เสนอหนังสอื และเอกสำรอื่นๆ  

2. กำรประสำนงำนบุคคล และหนว่ยงำนตำ่งๆ ทั้งภำยในและภำยนอก  

3. กำรตดิตำมผลกำรด ำเนนิกำร และตำมข้อสั่งกำรของผู้บริหำร  

4. กำรจัดวำระนัดหมำยเข้ำพบผูบ้ริหำร เพื่อวัตถุประสงค์ตำ่ง ๆ 

5. กำรจัดท ำอนุมัติเดินทำงไปปฏิบัติงำนมหำวิทยำลัย ในประเทศ /ตำ่งประเทศ ของผู้บริหำร 

6. กำรจัดเตรยีมเอกสำร จัดพิมพ ์ส ำเนำ 

7. กำรตอ้นรับ และรับรองแขกของผู้บริหำร ทั้งเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 

8. กำรจัดหำของที่ระลึก ส ำหรับอำคันตุกะ และในโอกำสต่ำงๆ 

9. กำรพิเศษอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย  

 

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของงานออกแบบและก่อสร้าง ดังน้ี 

1. ควบคุมงำน โครงกำรปรับปรุง และก่อสร้ำง 

2. จัดท ำแบบรูปรำยกำร 

3. จัดท ำรำยกำรประมำณกำร และรำคำกลำง 

4. จัดท ำ BOQ ประกอบกำรจัดซือ้จัดจำ้ง 

5. จัดท ำงวดเงนิ และระยะเวลำกำรท ำงำน 

 



ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของงานพัสดุ ดังน้ี 

1. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำตอบข้อหำรอืงำนด้ำนพัสดุ 

2. ฝกึอบรมและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรพัสดุ 

3. ปฏิบัติงำนรว่มหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของสว่นงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง  

4. ขอเห นชอบแผนจัดซื้อจัดจำ้งของสว่นงำน 

5. ตรวจสอบ เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง ของส่วนงำนตำมมำตรำ 7 (1) (2) กรณีวงเงินจัดซื้อ             

จัดจำ้งครัง้ละเกินกว่ำ 500,000 บำท ขึน้ไป 

6. ตรวจสอบ และติดตำมรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กรณีวงเงินจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งละเกินกว่ำ 

500,000 บำท ขึน้ไป 

7. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรพัสดุ 

8. สร้ำงรหัสวัสดุคงคลัง ในระบบ Microsoft Dynamics AX 2009  

9. ควบคุมกำรเบิก-จ่ำยวัสดุ (คลังวัสดุกลำงระบบ Microsoft Dynamics AX 2009 และคลังวัสดุย่อย

ระบบ Inventory Management System : IMS 

10. ตรวจสอบกำรขอเพิ่มรหัสวัสดุ 

11. เข้ำตรวจนับวัสดุคงคลังประจ ำปี 

12. กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 

13. กำรเก บ กำรบันทึก, กำรเบิกจ่ำย, กำรยืม, กำรบ ำรุงรักษำ, กำรตรวจสอบ, กำรจ ำหน่ำยพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. บุคลากร  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยพะเยำ มีบุคลำกรจ ำนวนทั้งสิน้ 14 คน        

แยกตำมต ำแหน่ง สังกัด และคุณวุฒิกำรศกึษำ ดังนี้ 
 

ต าแหน่ง / สังกัด 
วุฒกิารศึกษา 

จ านวนรวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

1. ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  1 1 

2. งำนบริหำรทั่วไป    

   ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 2 1 3 

3. งำนพัสดุ    

    ต ำแหนง่ นักวิชำกำรพัสดุ 3 2 5 

    ต ำแหนง่ เจำ้หนำ้ที่บริหำรงำนทั่วไป 1  1 

4. งำนออกแบบและก่อสร้ำง    

    ต ำแหนง่ วศิวกร 2 1 3 

    ต ำแหนง่ เจำ้หนำ้ที่บริหำรงำนทั่วไป  1 1 

รวมทั้งสิ้น 8 6 14 

หมำยเหตุ : ไมร่วมบุคลำกรท่ีขอยืมตัวมำชว่ยปฏบัิตงิำน 
  

 สมรรถนะบุคลากร 

  กำรก ำหนดสมรรถนะประจ ำต ำแหน่งของบุคลำกรสำยสนับสนุนของมหำวิทยำลัยพะเยำ                 

ตำมประกำศมหำวิทยำลัยพะเยำ เรื่อง กำรก ำหนดสมรรถนะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะที่จ ำเป็นใน                

กำรปฏิบัติงำนส ำหรับบุคลำกรมหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2563 ได้ก ำหนดสมรรถนะ

ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนส ำหรับบุคลำกรมหำวิทยำลัยพะเยำ ดังนี้ 

1. ดำ้นสมรรถนะหลัก  ได้แก่ 

1.1 มุง่ผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

1.2 กำรบริกำรที่ดี (Service Mind) 

1.3 กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ (Expertise) 

1.4 กำรยืดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจรยิธรรม (Integrity) 

1.5 กำรท ำงำนเป็นทีม (Teamwork) 



2. ดำ้นสมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  

2.1 กำรคิดวิเครำะห ์(Analytical Thinking) 

2.2 กำรมองภำพองค์รวม (Conceptual Thinking) 

2.3 กำรใส่ใจและพัฒนำผูอ้ื่น (Caring Others) 

2.4 กำรสั่งกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ (Holding People Accountable) 

2.5 กำรสบืเสำะหำข้อมูล (Information Seeking) 

2.6 ควำมเข้ำใจข้อแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) 

2.7 ควำมเข้ำใจผูอ้ื่น (Interpersonal Understanding) 

2.8 ควำมเข้ำใจองค์กร และระบบงำน/รำชกำร (Organizational Commitment) 

2.9 กำรด ำเนินกำรเชิงรุก (Proactive ness) 

2.10 กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน (Concern for Order) 

2.11 ควำมมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) 

2.12 ควำมยดืหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) 

2.13 ศลิปะกำรสื่อสำรจูงใจ (Communication & Influencing) 

2.14 สุนทรียภำพทำงศิลปะ (Aesthetic Quality) 

2.15 ควำมผูกพันที่มีตอ่องค์กร (Organizational Commitment) 

2.16 กำรสรำ้งสัมพันธภำพ (Relationship Building) 

3. ด้ำนสมรรถนะทำงกำรบริหำร  

3.1 ภำวะผู้น ำ (Leadership) 

3.2 วิสัยทัศน ์(Visioning) 

3.3 กำรวำงแผนกลยุทธ์ภำครัฐ (Strategic Orientation) 

3.4 ศักยภำพเพื่อน ำกำรปรับเปลี่ยน (Change Leadership) 

3.5 กำรควบคุมตนเอง (Self Control) 

3.6 กำรสอนงำนและกำรมอบหมำยงำน (Coaching and Empowering Others) 

กำรก ำหนดควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนที่ส ำหรับบุคลำกร

มหำวิทยำลัยพะเยำ ดังนี้ 

1. ควำมรูค้วำมสำมำรถที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 

2. ควำมรูเ้รื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ 

3. ทักษะกำรใชค้อมพิวเตอร์ 

4. ทักษะกำรใชภ้ำษำอังกฤษ 

 

 



ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2563 และประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมนิผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ.2564 ได้ก ำหนดให้มกีำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของพนักงำนมหำวิทยำลัย ปีละ 1 ครั้ง 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน และให้น ำผลกำรประเมินไปใช้ประกอบกำร

พิจำรณำแล้วแต่กรณี ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้น ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีพนักงำนมหำวิทยำลัย

ประเมินบุคลำกร สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 

โดยแยกแบบประเมินออกเป็น 2 องค์ประกอบ 

1. องค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน ร้อยละ 80 

2. องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมกำรท ำงำน ร้อยละ 20 

 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปี 2564 

 

 
 

ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของบุคลากรส านักงานอธกิารบดมีหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ี2564 

คะแนนเฉลี่ยท่ีได้ = 86.34  อยู่ในระดับดมีาก 

 

68.91

17.43

86.34

80.00 

20.00 

100.00 

1 .  ผลสัมฤทธิ์

ของงาน  

2 .  พฤติกรรม

การท า งาน  

คะแนนรวม

1. ผลสมัฤทธ์ิของงาน 2. พฤติกรรมการท างาน คะแนนรวม

ค่าเฉลีย่ที่ได้ 68.91 17.43 86.34

คะแนนเต็ม 80.00 20.00 100.00



5. งบประมาณและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,125,000.00 บาท ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรส านกังานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ก ำหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ นโยบำย

และวิสัยทัศน์ของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ ที่เป้ำหมำยในกำรพัฒนำคน พัฒนำงำนของส ำนักงำน

อธิกำรบดี ให้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยพะเยำ เพื่อสร้ำงและพัฒนำคนในศตวรรษที่ 21 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรเตรียมคนและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนำคต 

ตอบสนองควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. เพื่อผลิตก ำลัง 

คนให้มีคุณลักษณะ 

สมรรถนะและทักษะ

แห่งอนำคต 

ตอบสนองควำม

ต้องกำรของ

ตลำดแรงงำน 

จ ำนวนชั่วโมงที่

บุคลำกรได้รับ

กำรพฒันำต่อคน

ต่อป ี

>15ชม/

คน/ปี 
>15ชม/

คน/ปี 
>15ชม/

คน/ปี 
>15ชม/

คน/ปี 
>15ชม/

คน/ปี 

1. โครงกำรพัฒนำ

ศักยภำพบุคลำกร

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
2. โครงกำรพัฒนำ

ศักยภำพของ

ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 
3. โครงกำรอบรม

หลักเกณฑ์และวิธีกำร

ก ำหนดรำคำกลำงงำน

ก่อสร้ำง ตำมพ.ร.บ.

กำรจัดซือ้จัดจ้ำง 

4. สนับสนุนบุคลำกร

เข้ำรับกำรอบรมจำก

หน่วยงำนต่ำงๆ 

 

80,000 

 

 

40,000 

 

 

40,000 

 

มีเครือขำ่ยควำม

ร่วมมือจำกแตล่ะ

หน่วยงำนเพื่อ

สนับสนนุกำร

ด ำเนินงำนของ

ส ำนักงำน

อธิกำรบด ี

มเีครอืขำ่ย 

ภำยใน 

จ ำนวน 2 

เครอืขำ่ย 
 

 

มเีครอืขำ่ย 

ภำยใน 

จ ำนวน 2 

เครอืขำ่ย 

มเีครอืขำ่ย 

ภำยใน 

จ ำนวน 2 

เครอืขำ่ย 

มเีครอืขำ่ย 

ภำยใน 

จ ำนวน 2 

เครอืขำ่ย 

มเีครอืขำ่ย 

ภำยใน 

จ ำนวน 2 

เครอืขำ่ย 

1. โครงกำรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ทำงด้ำนพัสดุ 

(KM) 

2. โครงกำรควำมร่วมมือ

เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ และ

ประสบกำรณ์ระหว่ำง

หน่วยงำน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565 

30,000 

 

 

85,000 

 

1. เครือข่ำยส ำนักงำนอธกิำรบดี 2. เครือข่ำยพัสดุ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพโปร่งใส และมีธรรมำภบิำล 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

1. กำรบริหำรงำนมี

ธรรมำภิบำล และ

ควำมโปร่งใสอย่ำง

ย่ังยืน 

ระดับผลประเมนิ 

 UP-ITA  

ไม่ต่ ำกว่ำ A 

A A A A A 1. โครงกำรประชุม

คณะกรรมกำรประจ ำ

ส ำนักงำนอธิกำรบดี

มหำวิทยำลัยพะเยำ 

2. กิจกรรมกำรเตรียม

ควำมพร้อมรับกำร

ประเมินคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำน 

40,000 

 

 

 

 

 

2. ผลกำรปฏิบัติงำน

และกำรพัฒนำที่ดี

และมีประสิทธิภำพ 

ค่ำเฉลี่ยผล

ประเมินของ

บุคลำกร 

 

80 

คะแนน

ขึน้ไป 

85

คะแนน

ขึน้ไป 

85 

คะแนน

ขึน้ไป 

90 

คะแนน

ขึน้ไป 

90 

คะแนน

ขึน้ไป 

กำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนประจ ำปีของ

บุคลำกรส ำนกังำน

อธิกำรบดีมหำวทิยำลัย

พะเยำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การพ ัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี 

บุคลากร เร  อ่งท ่ีอบรมเพ ิ ่มความรู้/ประชุม/ส ัมมนา 

งานบริหารทั่วไป 

นำงปิยฉัตร  พุทธวงศ์ 

นำงสำวทิฆัมพร  วงษำรัตน ์

นำงสำวธนกชพร  กีรติศักดิ์วรกุล 

ประชุม/อบรม/ส ัมมนำ ในเรือ่งที่เกีย่วข้องกับงำนในหน ้ำที ่

แลกเปล ่ียนเร ียนร ูเ้รื่องท ่ีเกี่ยวข้องกบังำนในหนำ้ที่  

ควำมร ู้ด ้ำนเทคโนโลย ี 

อบรมกำรเขียนหนังส ือรำชกำร  

ควำมร ู้ด ้ำนงำนประชำสัมพ ันธ์ 

งานพัสดุ 

นำยณัฐวุฒิ  เมืองมำ 

นำยณัฐุวุฒิ  ค ำประกำศิตกุล 

นำงสำวนิรชำ  วิรัตน์เกษม 

นำงสำวอัญชุลี  พรหมจรรย์ 

นำงสำวสุธำรี  ทองกันทำ 

นำยพงศ์ศิริ  เดชมนต์ 

 

 
 

ประชุม/อบรม/ส ัมมนำ ในเรือ่งที่เกีย่วข้องกับงำนในหน ้ำที ่

แลกเปล ่ียนเร ียนร ูเ้ร ่ืองทีเ่กี่ยวข้องกบังำนในหนำ้ที่  

ควำมร ู้ด ้ำนเทคโนโลย ี 

ควำมรูด้้ำนงำนพัสดุ กำรจัดซือ้จัดจำ้ง 

งานออกแบบและกอ่สร้าง 
 นำยปิยะภทัร  ไวทยกุล  

นำยภิรมย์ศักดิ์  บญุปั๋น 

นำยธัชกร  พุทธวงค ์

นำงสำวประภำพร  งำมจติ  

ประชุม/อบรม/ส ัมมนำ ในเรือ่งที่เกีย่วข้องกับงำนในหน ้ำที ่

แลกเปล ่ียนเร ียนร ูเ้รื่องท ่ีเกี่ยวข้องกบังำนในหนำ้ที่  

ควำมร ู้ด ้ำนเทคโนโลย ี 

ควำมรูใ้นด้ำนควบคุมงำน ปรับปรุงและก่อสร้ำง 

กำรจัดท ำแบบรูปรำยกำร จัดท ำรำยกำรประมำณกำร  

และรำคำกลำง 

งานประสานภารกิจอธิการบด ี

นำงสำวธิดำรัตน์  เวียงค ำ ประชุม/อบรม/ส ัมมนำ ในเรือ่งที่เกีย่วข้องกับงำนในหน ้ำที ่

แลกเปล ่ียนเร ียนร ูเ้รื่องท ่ีเกี่ยวข้องกบังำนในหนำ้ที่  

ควำมร ู้ด ้ำนเทคโนโลย ี 

ควำมรูด้้ำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรและป้องกันกำรทุจริต 
  

 

 



การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  

กำรน ำแผนกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ ำปี 2565 ไปสู่กำร 

ปฏิบัติจ ำเป็นต้องใหค้วำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำนใหม้ีควำมสอดคล้องกับ แผนยุทธศำสตร์

กำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตำมประเด น

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ มำตรกำร และตัวชี้วัดของมหำวิทยำลัย ที่ก ำหนดเป็นแนวทำงไว้เพื่อพัฒนำบุคลำกร 

รวมทั้งมีกำรติดตำมประเมินผลงำนตำมแผนอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทำงปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม           

มีกำรก ำหนดแนวทำงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว จึงก ำหนดแนวทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  

1. สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยจัดท ำ

แนวทำงกำรสื่อสำร และจัดประชุมชี้แจง เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในภำรกิจ เป้ำหมำย และโครงกำร/กิจกรรม

ให้กับบุคลำกรได้ทรำบถึงบทบำทควำมรับผิดชอบ ของตนเองที่จะสนับสนุนกำรด ำเนินงำน ตำมแผนพัฒนำ

บุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

2. มีกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำน ให้บรรลุวัตถุประสงค์               

ตำมแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และสำมำรถประเมินผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม               

กำรติดตำมและประเมินผลแผนกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2565 เป็นเครื่องมือส ำคัญที่จะให้กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำบุคลำกร

ส ำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อให้ทุกคนได้ทรำบถึงควำมส ำเร จ หรือควำมล้มเหลวของกำรด ำเนินงำนตำมแผน           

จงึมกีำรก ำกับติดตำมและประเมินผล ดังนี้  

1. ก ำหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี เพื่อเป็นกำรติดตำม              

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

2. กำรน ำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เป็นส่วนหนึ่งส ำหรับ เข้ำรับกำร

ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปี  

3. กำรน ำผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565             

ใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนสู่ควำมเป็นเลิศ (EdPEx)  

4. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงแผนกำร

พัฒนำใหส้อดคลัองกับสถำนกำรณใ์นปีถัดไป  

5. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนต่อมหำวิทยำลัยเพื่อน ำผลกำรประเมิน มำทบทวน และ

ปรับปรุงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรในปีต่อไป 


