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อัตราก าลังบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ ปี 2563



สรุปข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพระหว่างปี 2563

บุคลากรสายวชิาการ วทิยาลัยการจัดการ



ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพระหว่างปี 2563 ของบุคลากรสายวิชาการ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  

การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิพร  แพรศรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในตามหลัก COSO ในวันอังคารท่ี 15 

ตุลาคม 2562 เวลา 08.03-16.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา 

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมพิธมีอบวุฒิบัตรใหก้ับนิสติ โครงการอบรมสัมมนาระยะสั้น 

เรื่อง “International Business Practice in Asia-Pacific Region” ใน

วันเสาร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.30 ณ เป็นต้นไป ณ 

โรงแรม Conrad ออล ซีซั่นส์ เพลส 87 ถนนวทิยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 

เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมแบ่งปัน Non-Profit Coaching Club Of 

Self Development By Coach-Napoleon Hill วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี  1 9 

มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.30 น. ณ The Phyll สุขุมวิทท 54 

กรุงเทพฯ 

เข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการ โครงการ “การแสดงวัฒนธรรม

ไทย” วันเสาร์ท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ หอ้ง R 805 วทิยาลัย

การจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ระหว่างวันท่ี 4-6 มีนาคม 

2563 ณ ภูกลองฮิลล์ จังหวัดพะเยา 

เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การใช้งาน Microsoft Team ส าหรับการเรียน

การสอนออนไลน์" ในวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม 2563 ณ ห้อง R805 

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

ขอเชิญผู้ท่ีเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-

Document  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ในวัน

ศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2563 ณ ห้อง R805 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

จัดโดย วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี สัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษา “บทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาในการใช้

งานระบบ iThesis” วันอาทิตย์ท่ี 20 ตุลาคม 2562 ณ วทิยาลัยการ

จัดการ อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 

เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การใช้งาน Microsoft Team ส าหรับการเรียน

การสอนออนไลน์" ในวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้อง 

R805 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย ศูนย์บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 



ล าดับ ชื่อ – สกุล 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  

การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ในวันศุกร์ท่ี 10 

เมษายน 2563 ณ ห้อง R805 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป จัดโดย 

วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

ผู้แทนสถาบันเข้าร่วมน าเสนอมาตรฐานการผลิตและมาตรฐาน

บัณฑิต ในการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรอง

ปริญญาทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาดุษฎี บัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ท่ีจัดการ เรียนการสอนท่ี

มหาวิทยาลัยพะเยา ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ท่ี 

24 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุไทยาจารย์ ชั้น 3 

อาคาร 2 ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ เข้าร่วมประชุมระดมสมอง งานวิจัยคณะพัฒนาสังคม สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันท่ี 14-15 สิงหาคม 2562 ณ โรง

แรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ 

สัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษา “บทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาในการใช้

งานระบบ iThesis” วันอาทิตย์ท่ี 20 ตุลาคม 2562 ณ วทิยาลัยการ

จัดการ อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 

เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การใช้งาน Microsoft Team ส าหรับการเรียน

การสอนออนไลน์" ในวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้อง 

R805 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย ศูนย์บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ในวันศุกร์ท่ี 10 

เมษายน 2563 ณ ห้อง R805 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป จัดโดย 

วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค์ เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี

การศกึษา 2562 

เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วทิยาการทางการศกึษาและการจัดการเรียนรู้ มหาวทิยาลัยศรีนค

รินทรวโิรฒ ปีการศกึษา 2562 

เ ข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  22 nd International 

Conference on Interactive Collaborative Learning และ 48 nd IGIP 

International Conference on Engineering Pedagogv ณ โร งแรม 

Intercontinental Bangkok วันพฤหัสบดีท่ี 26 กันยายน 2562 

 



ล าดับ ชื่อ – สกุล 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  

การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค์ เ ป็ น อ า จ า ร ย์ พิ เ ศ ษ บ ร ร ย า ย วิ ช า Philosophy of Education 

toDevelopment ให้นิสิตบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท  คณะ

ศลิปกรรมศาสตร์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันท่ี 28 

กันยายน ถึงวันท่ี 12 ตุลาคม 2562 

เข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษา “บทบาทของอาจารย์ท่ี

ปรึกษาในการใช้งานระบบ iThesis” วันอาทิตย์ท่ี 20 ตุลาคม 2562 

ณ วิทยาลัยการจัดการ อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวง

ลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานท่ีแสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพเพื่อแต่งตั้ง พนักงาน

มหาวิทยาลัยต าแหน่งเจ้าหนา้ท่ี บริหารงานท่ัวไป สาขาบริหารงาน

ท่ัวไป ส านักงานคณบดี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล ใน

วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 

เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเขียนปริญญานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพ

ในระดับปริญญาเอก”  โครงการสัมมนา 

เตรียมความพร้อมการท าปริญญานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวชิาการวจิัยและพัฒนาหลักสูตร ณ ห้องประชุม 401 

ชัน 4 อาคารบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ในวัน

พุธท่ี 11 ธันวาคม 2562 

เป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัยของนิสติ

ระดับปริญญาโท หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวชิาการ

บริหารการศกึษา วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา ในวัน

พฤหัสบดีท่ี 26 ธันวาคม 2562 

เป็นผู้ประเมินผลงานทางวชิาการก่อนตีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสาร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย อุบลราชธานี เรื่อง 

“การวเิคราะหค์วามต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

โดยใช้แนวคิดสะเต็มศกึษาในระดับอุดมศกึษา” ในวันศุกร์ท่ี 27 

ธันวาคม 2562 

เป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง “กระบวนการพัฒนาและการจัดกรอบ

แนวคิดในการท าปริญญานิพนธ์” ณ ห้องประชุม 100 ปีชาตกาล 

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัย

ศรีนครินทรวโิรฒ ในวันเสาร์ท่ี 11 มกราคม 2563 

เป็นนกรรมการสอบปริญญานิพนธ ์(สอบปากเปล่า) นิสติหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการวจิัยและพัฒนาหลักสูตร 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ในวันอังคารท่ี 18 กุมภาพันธ ์

2563 

 

 



ล าดับ ชื่อ – สกุล 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  

การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค์ เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การใช้งาน Microsoft Team ส าหรับการเรียน

การสอนออนไลน์" ในวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้อง 

R805 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย ศูนย์บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

เป็นกรรมการพิจารณา pre proposal ทาง online นิสติปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา

หลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันพฤหัสบดีท่ี 7 

พฤษภาคม 2563 

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมการท าปริญญานิพนธ์ 

วันท่ี 25 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562  ณ ห้อง

ประชุม 401 ชั้น 4 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วภิาภรณ์ ภู่วัฒนกุล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  วันท่ี 27-30 กรกฎาคม 

2562 ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

สัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษา “บทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาในการใช้

งานระบบ iThesis” วันอาทิตย์ท่ี 20 ตุลาคม 2562 ณ วทิยาลัยการ

จัดการ อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 

เข้าร่วมพิธมีอบวุฒิบัตรใหก้ับนิสติ โครงการอบรมสัมมนาระยะสั้น 

เรื่อง “International Business Practice in Asia-Pacific Region” ใน

วันเสาร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.30 ณ เป็นต้นไป ณ 

โรงแรม Conrad ออล ซีซั่นส์ เพลส 87 ถนนวทิยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนและบุคลากรทุน

พระราชทานฯ ประจ าปีการศึกษา 2563 โครงการพระราชทาน

ความช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ระหว่าง

วันท่ี 5-9 ธันวาคม 2562 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การใช้งาน Microsoft Team ส าหรับการเรียน

การสอนออนไลน์" ในวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม 2563 ณ ห้อง R805 

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

ขอเชิญผู้ท่ีเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-

Document  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ในวัน

ศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2563 ณ ห้อง R805 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

จัดโดย วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

 

 



ล าดับ ชื่อ – สกุล 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  

การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วภิาภรณ์ ภู่วัฒนกุล ผู้แทนสถาบันเข้าร่วมน าเสนอมาตรฐานการผลิตและมาตรฐาน

บัณฑิต ในการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรอง

ปริญญาทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาดุษฎี บัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ท่ีจัดการ เรียนการสอนท่ี

มหาวิทยาลัยพะเยา ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ท่ี 

24 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุไทยาจารย์ ชั้น 3 

อาคาร 2 ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา 

6. ดร.ธารินทร์ รสานนท์ สัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษา “บทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาในการใช้

งานระบบ iThesis” วันอาทิตย์ท่ี 20 ตุลาคม 2562 ณ วทิยาลัยการ

จัดการ อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 

เข้าร่วมพิธมีอบวุฒิบัตรใหก้ับนิสติ โครงการอบรมสัมมนาระยะสั้น 

เรื่อง “International Business Practice in Asia-Pacific Region” ใน

วันเสาร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.30 ณ เป็นต้นไป ณ 

โรงแรม Conrad ออล ซีซั่นส์ เพลส 87 ถนนวทิยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 

เข้าร่วมโครงการ “ผู้น ายุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรม (New Leaders 

Embance Innovation)” วันเสาร์ท่ี 4 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัย

การจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรม เรื่อง “การใช้งาน Microsoft Team ส าหรับการเรียน

การสอนออนไลน์” ในวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้อง 

R805 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย ศูนย์บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ในวันศุกร์ท่ี 10 

เมษายน 2563 ณ ห้อง R805 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป จัดโดย 

วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยเพะเยา 

7. ดร.ประภาศรี พรหมประกาย สัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษา “บทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาในการใช้

งานระบบ iThesis” วันอาทิตย์ท่ี 20 ตุลาคม 2562 ณ วทิยาลัยการ

จัดการ อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 

น าเสนอผลงาน “การพัฒนาบุคลากรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารท่ีสร้างทักษะการเรียนรู้ของชุมชนใน การ

เสริมสร้างศักยภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นฐาน” ในงานจัดแสดงผลงาน 1 

คณะ 1 โมเดล ครั้งท่ี 9 ระหว่างวันท่ี 23-24 มกราคม 2563 ณ 

อาคาร 99 ปี พระอุมาลีคุณูปมาจารย์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

 



ล าดับ ชื่อ – สกุล 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  

การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

 ดร.ประภาศรี พรหมประกาย เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การใช้งาน Microsoft Team ส าหรับการเรียน

การสอนออนไลน์" ในวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้อง 

R805 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย ศูนย์บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ในวันศุกร์ท่ี 10 

เมษายน 2563 ณ ห้อง R805 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป จัดโดย 

วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม ธรรมบุตร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ระหว่างวันท่ี 27-30 

กรกฎาคม 2562 ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

โครงการศึกษาดูงานตามรายวิชา รหัสโครงการ 6201007 ของ

วทิยาลัยการจัดการ ระหว่างวันท่ี 11-14 ตุลาคม 2562 ณ ประเทศ

เวยีดนาม 

เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบ I-Thesis โครงการให้ค าปรึกษาและ

บริการ I-Thesis ในวันอาทิตย์ท่ี 20 ตุลาคม 2562 ณ วทิยาลัยการ

จัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การใช้งาน Microsoft Team ส าหรับการเรียน

การสอนออนไลน์" ในวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม 2563 ณ ห้อง R805 

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

ขอเชิญผู้ท่ีเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-

Document  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ในวัน

ศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2563 ณ ห้อง R805 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

จัดโดย วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

9. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบ I-Thesis โครงการให้ค าปรึกษาและ

บริการ I-Thesis วันท่ี 20 ตุลาคม 2562 ณ วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวทิยาลัยพะเยา   

เข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการ โครงการ “การแสดงวัฒนธรรม

ไทย” วันเสาร์ท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ หอ้ง R 805 วทิยาลัย

การจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าอบรมการใช้งาน Microsoft Teams เพื่อเตรียมความพร้อมการ

เรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม 2563 ณ วทิยาลัย

การจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การใช้งาน Microsoft Team ส าหรับการเรียน

การสอนออนไลน์" ในวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้อง 

R805 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย ศูนย์บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

 



ล าดับ ชื่อ – สกุล 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  

การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ในวันศุกร์ท่ี 10 

เมษายน 2563 ณ ห้อง R805 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป จัดโดย 

วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

10. รองศาสตราจารย์ ชวลย์ี ณ ถลาง ศึกษาดูงานด้านการจัดการการท่องเท่ียว วันท่ี 21-26 กันยายน 

2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น 

เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบ I-Thesis โครงการให้ค าปรึกษาและ

บริการ I-Thesis วันท่ี 20 ตุลาคม 2562 ณ วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวทิยาลัยพะเยา   

เข้าร่วมศึกษาโครงการศึกษาดูงานตามรายวิชา ในรายวิชาการ

จัดการท่องเท่ียงเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัยส าหรับการท่องเท่ียวและ

โรงแรม (419833) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการ

จัดการการท่องเท่ียวและโรงแรม ระหว่างวันท่ี 2-7 กุมภาพันธ์ 

2563 ณ ประเทศญี่ปุ่น 

เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การใช้งาน Microsoft Team ส าหรับการเรียน

การสอนออนไลน์" ในวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม 2563 ณ ห้อง R805 

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

ขอเชิญผู้ท่ีเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-

Document  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ในวัน

ศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2563 ณ ห้อง R805 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

จัดโดย วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

11. ดร.ชมพูนุช จิตตถิาวร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  วันท่ี 27-30 กรกฎาคม 

2562 ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารงานวิจัย วันท่ี 26-27 สิงหาคม 

2562 ณ จังหวัดเชียงราย 

เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบ I-Thesis โครงการให้ค าปรึกษาและ

บริการ I-Thesis วันท่ี 20 ตุลาคม 2562 ณ วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวทิยาลัยพะเยา   

เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การใช้งาน Microsoft Team ส าหรับการเรียน

การสอนออนไลน์" ในวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้อง 

R805 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย ศูนย์บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ในวันศุกร์ท่ี 10 

เมษายน 2563 ณ ห้อง R805 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป จัดโดย 

วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

 



ล าดับ ชื่อ – สกุล 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  

การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

12. ดร.ผกามาศ ชัยรัตน์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ระหว่างวันท่ี 27-30 

กรกฎาคม 2562 ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบ I-Thesis โครงการให้ค าปรึกษาและ

บริการ I-Thesis ในวันอาทิตย์ท่ี 20 ตุลาคม 2562 ณ วทิยาลัยการ

จัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา   

น าเสนอผลงาน “การพัฒนาบุคลากรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารท่ีสร้างทักษะการเรียนรู้ของชุมชนใน การ

เสริมสร้างศักยภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นฐาน” ในงานจัดแสดงผลงาน 1 

คณะ 1 โมเดล ครั้งท่ี 9 ระหว่างวันท่ี 23-24 มกราคม 2563 ณ 

อาคาร 99 ปี พระอุมาลีคุณูปมาจารย์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมศึกษาโครงการศึกษาดูงานตามรายวิชา ในรายวิชาการ

จัดการท่องเท่ียงเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัยส าหรับการท่องเท่ียวและ

โรงแรม (419833) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการ

จัดการการท่องเท่ียวและโรงแรม ระหว่างวันท่ี 2-7 กุมภาพันธ์ 

2563 ณ ประเทศญี่ปุ่น 

เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การใช้งาน Microsoft Team ส าหรับการเรียน

การสอนออนไลน์" ในวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอ้ง 

R805 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย ศูนย์บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ในวันศุกร์ท่ี 10 

เมษายน 2563 ณ หอ้ง R805 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป จัดโดย 

วทิยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

13. ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศก์ุลธร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "นักจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อชุมชน"  

ภาคกลาง รุ่นท่ี 2 ในวันพุธท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัด

สมุทรสงคราม 

เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง “Move Forward to 

Survive in Digital Age” “ก้าวไปข้างหน้าเพื่อความอยู่รอดในยุค

ดิจทัิล” ในวันพฤหัสบดีท่ี 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ หอ้งลาเวนเดอร์ 1 โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอน

เวนชั่น กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 



ล าดับ ชื่อ – สกุล 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  

การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

 ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศก์ุลธร ได้รับเชิญเป็นมัคคุเทศก์ต้นแบบ โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์

เฉพาะภูมิภาค  ในวันศุกร์ท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ศึกษา

นอกสถานท่ีเส้นทางท่ี 1 พระบรมมหาราชวังและวัดส าคัญใน

กรุงเทพฯ (เส้นทาง กรุงเทพฯ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม,วัดพระเช

ตุพลวมิลมังคลาราม,วัดเบญจมบพิตรฯ) 

ได้รับเชิญเป็นมัคคุเทศก์ต้นแบบ โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์

เฉพาะภูมิภาค ในวันอาทิตย์ท่ี 1 ธันวาคม 2562 ศึกษานอกสถานท่ี

เส้นทางท่ี 2 (เส้นทาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,อ่างทอง

,สิงห์บุรี) 

เข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการ โครงการ “การแสดงวัฒนธรรม

ไทย” วันเสาร์ท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง R 805 วทิยาลัย

การจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเท่ียงใน

จังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดี ท่ี  30 มกราคม 2563 ณ 

ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาการโรงแรม อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 734 

วทิยาลัยอาชีวศกึษานครปฐม จังหวัดนครปฐม 

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการแข่งขันคลิปวดีีโอและ

การแนะน าแหล่งท่องเท่ียว ในวันเสาร์ท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 

สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น กรุงเทพฯ 

เข้าร่วมการจัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP) 

ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีย่ังยืนในการอบรม

เชิงปฏิบัติการ ในวันท่ี 11 และ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้าน

หัวหมอนคอลง หมู่ 15 ต าบลบึงศาล อ าเภอองครักษ์, บ้านคลอง

คล้า บ้านหนองหัวสิงใน ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี และบ้าน

หนิสามก้อน ต าบลดงละคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ระหว่างวันท่ี 4-6 มีนาคม 

2563 ณ ภูกลองฮิลล์ จังหวัดพะเยา 

เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การใช้งาน Microsoft Team ส าหรับการเรียน

การสอนออนไลน์" ในวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้อง 

R805 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย ศูนย์บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ในวันศุกร์ท่ี 10 

เมษายน 2563 ณ ห้อง R805 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป จัดโดย 

วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

 



สรุปข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพระหว่างปี 2563

บุคลากรสายสนับสนุน วทิยาลัยการจัดการ



ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพระหว่างปี 2563 ของบุคลากรสายสนับสนุน 

ล าดับ ชือ่ – สกุล 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  

การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

1. ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ โครงการสัมมนาด้านการท่องเท่ียว “นวัตกรรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ”  

วันท่ี 9 ตุลาคม 2562 จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการ

ท่องเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ

ภูมิ  

หลักสูตร Intro to Data Analytics and Big Data วันท่ี 10-15 ตุลาคม 

2562 จัดโดย คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

หลักสูตรความผกผันทางประชากรกับธุรกิจ วันท่ี 30-31 ตุลาคม 

2562 จัดโดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย  

เ ข้าร่ วมอบรมเทคนิคการ เ ขียนหนั งสือราชการ  และการ

เกษียนหนังสือราชการ ในวันพุธ ท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 

13.30-16.30 น. ผ่านระบบ Conference ณ ห้อง R805 จัดโดย 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา 

เ ข้าร่วมประชุมการจัดการความรู้ ด้ านระบบงบประมาณ 

(Knowledge Management) วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 

น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุมบวร รัตนประ

สิทธิ์ มหาวทิยาลัยพะเยา จัดโดย กองแผนงาน  

มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การใช้งาน Microsoft Team ส าหรับการเรียน

การสอนออนไลน์" ในวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม 2563  

ณ ห้อง R805 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย ศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams  

ในวันศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2563 ณ ห้อง R805 เวลา 13.30 น. เป็น

ต้นไป จัดโดย วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

2. นางสาวจติรสุดา เวตมะโน เข้าร่วมอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการเกษียนหนังสือ

ราชการ ในวันพุธ ท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น. 

ผ่านระบบ Conference ณ หอ้ง R805 จัดโดย กองบริหารงานวิจัย

และประกันคุณภาพการศกึษา 

เข้าร่วมประชุมการจัดการความรู้ดา้นระบบงบประมาณ 

(Knowledge Management) วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 

น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Conference ณ หอ้งประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา จัดโดย กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

 



 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  

การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

 นางสาวจติรสุดา เวตมะโน เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การใช้งาน Microsoft Team ส าหรับการเรียน

การสอนออนไลน์" ในวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม 2563  

ณ ห้อง R805 เวลา 10.00 น. เ ป็นต้นไป จัดโดย ศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams  

ในวันศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2563 ณ ห้อง R805 เวลา 13.30 น. เป็น

ต้นไป จัดโดย วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยการจัดการ 

เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการคลัง (KM) ครั้งท่ี 

3/2562 วันท่ี 13 สงิหาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. 

ผ่านระบบ Conference จากห้องประชุมบวร  รั ตนประสิ ทธิ์  

มหาวทิยาลัยพะเยา มายังหอ้ง L807 วทิยาลัยการจัดการ  

มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและการคลัง 

(KM) ครั้งท่ี 2/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดท าเอกสาร 

จัดซื้อจัดจ้าง วันท่ี 5 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ผ่าน

ระบบ Conference จากหอ้งประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวทิยาลัย

พะเยา มายังหอ้ง L807 วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

3. นางสาวธนาภรณ์ ภู่พฤกษชาติ เข้าร่วมอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการ

เกษยีนหนังสือราชการ ในวันพุธ ท่ี 27 พฤศจิกายน 2562  

เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบ Conference ณ หอ้ง R805 

วทิยาลัยการจัดการ จัดโดย กองบริหารงานวิจัยและประกัน

คุณภาพการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การใช้งาน Microsoft Team ส าหรับการเรียน

การสอนออนไลน์" ในวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2563  

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง R805 วทิยาลัยการจัดการ จัด

โดย ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มหาวทิยาลัยพะเยา 

อบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document  ในวัน

ศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ณ หอ้ง R805 

วทิยาลัยการจัดการ จัดโดย วทิยาลัยการจัดการ  

มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

 

 



ล าดับ ชื่อ – สกุล 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  

การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

 
นางสาวธนาภรณ์ ภู่พฤกษชาติ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งท่ี 5/2563 วันอังคารท่ี 28 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็น

ต้นไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ณ ห้อง

ประชุมบวร รัตนประสิทธิ์  ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโดย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา 

การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ

การศึกษาและการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งท่ี 

1/2563  

ในวันพุธท่ี 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ณ ห้องประชุมบวร รัตนประ

สิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จัด

โดย กองบริการการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา  ประจ าปี 2563  : 

หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Teams อย่างมืออาชีพ ในวันอังคาร

ท่ี 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams จัดโดย ศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยพะเยา ประจ าปี 2563 : อบรม

การน าเสนอและการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วย PowerPoint ใน

วันอังคารท่ี 12 พฤษภาคม 2563  

เวลา 09.30 น. - 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft 

Teams จัดโดย ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยพะเยา ประจ าปี 2563 : อบรม

การใช้งาน Microsoft Word 2016 อย่างมืออาชีพ ในวันอังคารท่ี 19 

พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams จดัโดย ศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 



ล าดับ ชื่อ – สกุล 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  

การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

 นางสาวธนาภรณ์ ภู่พฤกษชาติ เข้าร่วมการประชุมการชี้แจงระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน

คุณภาพการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา (UP QA)  

ในวันจันทร์ท่ี 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams และจัดประชุม  

ณ ห้องประชุมชูชาติ  กีฬาแปง อาคารส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา 

เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา  ประจ าปี 2563  : 

หลักสูตร การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 2018 

ในวันอังคารท่ี 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. - 16.00 น. ผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams จัดโดย ศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยพะเยา 

ประจ าปี 2563: หลักสูตร การท างานร่วมกันออนไลน์ Office365 

ในวันอังคารท่ี 23 มิถุนายน 2563  เวลา 09.30 น. - 16.00 น. 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams จัดโดย ศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

4. นางสาวไอลดา บูรณะสัมฤทธ์ิ เ ข้ าร่ วมอบรมเทคนิ คการ เ ขียนหนั งสื อร าชการ  และการ

เกษยีนหนังสือราชการ ในวันพุธ ท่ี 27 พฤศจิกายน 2562  

เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบ Conference ณ หอ้ง R805 จัดโดย 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา 

เ ข้าร่วมประชุมการจัดการความรู้ ด้ านระบบงบประมาณ 

(Knowledge Management) วันท่ี 27 กุมภาพันธ ์2563 เวลา 13.30 

น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Conference ณ ห้องบวรรัตนประสิทธิ์ จัด

โดย กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การใช้งาน Microsoft Team ส าหรับการเรียน

การสอนออนไลน์"  ในวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม 2563  

ณ ห้อง R805 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย ศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams  

ในวันศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2563 ณ ห้อง R805 เวลา 13.30 น. เป็น

ต้นไป จัดโดย วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยการจัดการ 

 

 

 



ล าดับ ชื่อ – สกุล 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  

การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

5. นางสาวสริิภัสสร  มาวงษ์ เ ข้าร่ วมอบรมเทคนิคการ เ ขียนหนั งสือราชการ  และการ

เกษยีนหนังสือราชการ ในวันพุธ ท่ี 27 พฤศจิกายน 2562  

เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบ Conference ณ ห้อง R805 จัด

โดย กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา 

เ ข้าร่ วมประชุมการจัดการความรู้ ด้ านระบบงบประมาณ 

(Knowledge Management) วันท่ี 27 กุมภาพันธ ์2563  

เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Conference ณ หอ้งบวรรัตนป

ระสิทธิ์ จัดโดย กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การใช้งาน Microsoft Team ส าหรับการเรียน

การสอนออนไลน์" ในวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม 2563  

ณ ห้อง R805 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย ศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams  

ในวันศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2563 ณ ห้อง R805 เวลา 13.30 น. เป็น

ต้นไป จัดโดย วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยการจัดการ 

เข้าร่วมอบรม เรื่อง "หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Team อย่างมือ

อาชีพ" ในวันอังคารท่ี 5 พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบ Microsoft 

Team จัดโดย ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การน าเสนอและการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ 

ด้วยPowerPoint" ในวันอังคารท่ี 12 พฤษภาคม 2563  

ผ่านระบบ  Microsoft Team จัดโดย ศู น ย์บริ การ เทคโนโล ยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

6. นางสาวสมฤดี ศรีสงคราม เ ข้ าร่ วมอบรมเทคนิ คการ เ ขียนหนั งสื อร าชการ  และการ

เกษยีนหนังสือราชการ ในวันพุธ ท่ี 27 พฤศจิกายน 2562  

เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบ Conference ณ ห้อง R805 จัด

โดย กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา 

เ ข้าร่วมประชุมการจัดการความรู้ ด้ านระบบงบประมาณ 

(Knowledge Management) วันท่ี 27 กุมภาพันธ ์2563 เวลา 13.30 

น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Conference ณ ห้องบวรรัตนประสิทธิ์ จัด

โดย กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การใช้งาน Microsoft Team ส าหรับการเรียน

การสอนออนไลน์"  ในวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม 2563  

ณ ห้อง R805 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย ศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

 



ล าดับ ชื่อ – สกุล 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  

การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

 นางสาวสมฤดี ศรีสงคราม เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams  

ในวันศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2563 ณ หอ้ง R805 เวลา 13.30 น. เป็น

ต้นไป จัดโดย วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยการจัดการ 

7. นางวาสนา  โคตะสินธ์ เ ข้ าร่ วมอบรมเทคนิ คการ เ ขียนหนั งสื อร าชการ  และการ

เกษยีนหนังสือราชการ ในวันพุธ ท่ี 27 พฤศจิกายน 2562  

เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบ Conference ณ ห้อง R805 จัด

โดย กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา 

เ ข้าร่วมประชุมการจัดการความรู้ ด้ านระบบงบประมาณ 

(Knowledge Management) วันท่ี 27 กุมภาพันธ ์2563 เวลา 13.30 

น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Conference ณ ห้องบวรรัตนประสิทธิ์ จัด

โดย กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การใช้งาน Microsoft Team ส าหรับการเรียน

การสอนออนไลน์"  ในวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม 2563  

ณ ห้อง R805 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย ศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams  

ในวันศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2563 ณ ห้อง R805 เวลา 13.30 น. เป็น

ต้นไป จัดโดย วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยการจัดการ 

8. นางสาวสกาวเดือน หวัดพงศ์ เ ข้ าร่ วมอบรมเทคนิ คการ เ ขียนหนั งสื อร าชการ  และการ

เกษยีนหนังสือราชการ ในวันพุธ ท่ี 27 พฤศจิกายน 2562  

เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบ Conference ณ ห้อง R805 จัด

โดย กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา 

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวทิยาลัยพะเยา ผ่านระบบ 

Conference ณ ห้องบวรรัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับหอ้ง 

L807 วทิยาลัยการจัดการ จัดโดย กองแผนงาน 

เ ข้าร่วมประชุมการจัดการความรู้ ด้ านระบบงบประมาณ 

(Knowledge Management) วันท่ี 27 กุมภาพันธ ์2563 เวลา 13.30 

น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Conference ณ ห้องบวรรัตนประสิทธิ์ จัด

โดย กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การใช้งาน Microsoft Team ส าหรับการเรียน

การสอนออนไลน์"  ในวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม 2563  

ณ ห้อง R805 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย ศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 



ล าดับ ชื่อ – สกุล 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  

การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

 นางสาวสกาวเดือน หวัดพงศ์ เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams  

ในวันศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2563 ณ หอ้ง R805 เวลา 13.30 น.  เป็น

ต้นไป จัดโดย วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยการจัดการ 

เข้าร่วมประชุมด้านงานแผนและงบประมาณอบรมฝึกการใช้งาน

ระบบ E-Budget และการแก้ไขข้อมูลในระบบใหถู้กต้อง  

วันท่ี  21 พฤษภาคม 2563 เวลา  10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ 

Microsoft Teams จัดโดย กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

9. นายวรพล ศรีศรก าพล เ ข้ าร่ วมอบรมเทคนิ คการ เ ขียนหนั งสื อร าชการ  และการ

เกษยีนหนังสือราชการ ในวันพุธ ท่ี 27 พฤศจิกายน 2562  

เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบ Conference ณ ห้อง R805 จัด

โดย กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา 

เ ข้าร่วมประชุมการจัดการความรู้ ด้ านระบบงบประมาณ 

(Knowledge Management) วันท่ี 27 กุมภาพันธ ์2563 เวลา 13.30 

น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Conference ณ ห้องบวรรัตนประสิทธิ์ จัด

โดย กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การใช้งาน Microsoft Team ส าหรับการเรียน

การสอนออนไลน์"  ในวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม 2563  

ณ ห้อง R805 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย ศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมประชุมกองคลังเรื่องการการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัย

พะเยา ในวันท่ี 29 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams 

เข้าร่วมประชุมด้านงานแผนและงบประมาณอบรมฝึกการใช้งาน

ระบบ E-Budget และการแก้ไขข้อมูลในระบบใหถู้กต้อง  

วันท่ี  21 พฤษภาคม 2563 เวลา  10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ 

Microsoft Teams จัดโดย กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรมออนไลน์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่าง

มืออาชีพ ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30-16.30 น. 

จัดโดย  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

10. นางสาวธนวรรณ  เชาวน์เกษม เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้ง

ท่ี 3 ในวันอังคารท่ี 13 สงิหาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ผ่าน

ระบบ Conference ณ หอ้ง L805 จัดโดย กองคลัง มหาวทิยาลัย

พะเยา 

 

 

 



ล าดับ ชื่อ – สกุล 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  

การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

 นางสาวธนวรรณ  เชาวน์เกษม เ ข้าร่ วมอบรมเทคนิคการ เ ขียนหนั งสือราชการ  และ การ

เกษยีนหนังสือราชการ ในวันพุธท่ี 27 พฤศจิกายน 2562  

เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบ Conference ณ ห้อง R805 จัด

โดย กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา 

เ ข้าร่วมประชุมการจัดการความรู้ ด้ านระบบงบประมาณ 

(Knowledge Management) วันท่ี 27 กุมภาพันธ ์2563  

เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Conference ณ ห้องบวร

รัตนประสิทธิ์ จัดโดย กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและการ

คลัง (KM) ครั้งท่ี 2/2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 5 มีนาคม 2563  

เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านระบบ Conference ณ ห้องบวรรัตนป

ระสิทธิ์ จัดโดย กองคลัง มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การใช้งาน Microsoft Team ส าหรับการเรียน

การสอนออนไลน์" ในวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม 2563  

ณ ห้อง R805 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย ศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams  

ในวันศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2563 ณ ห้อง R805 เวลา 13.30 น. เป็น

ต้นไป จัดโดย วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยการจัดการ 

11. นางสาวรชตพรรณ  วรบูรณ์ เ ข้าร่ วมอบรมเทคนิคการ เ ขียนหนั งสือราชการ  และการ

เกษียนหนังสือราชการ ในวันพุธ ท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 

13.30-16.30 น. ผ่านระบบ Conference ณ ห้อง R805 จัดโดย 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา 

เ ข้าร่วมประชุมการจัดการความรู้ ด้ านระบบงบประมาณ 

(Knowledge Management) วันท่ี 27 กุมภาพันธ ์2563 เวลา 13.30 

น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุมบวร รัตนประ

สิทธิ์ จัดโดย กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การใช้งาน Microsoft Team ส าหรับการเรียน

การสอนออนไลน์" ในวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2563  

ณ ห้อง R805 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย ศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams  

ในวันศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2563 ณ ห้อง R805 เวลา 13.30 น. เป็น

ต้นไป จัดโดย วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยการจัดการ 

 

 



ล าดับ ชื่อ – สกุล 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  

การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

 นางสาวรชตพรรณ  วรบูรณ์ เ ข้าร่ วมอบรม เรื่ อง  “Open House Marketing for Digital Ads 

ยกระดับโฆษณาแบบเดิมๆ  เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ

อัจฉริยะ All-in-one” ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 กุมภาพันธ ์2563 เวลา 

13.00 – 16.00 น. ณ อาคาร AIA Capital Center  

จัดโดย ReadyPlanet Marketing Platform 

การสัมมนา”แนวปฏิบัติในการพัฒนาและให้บริการเว็บไซด์และ

ระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยต่อข้อมูลส่วน

บุคคล” วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. จัดโดย 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

พะเยา 

เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การใช้งาน Microsoft Team ส าหรับการเรียน

การสอนออนไลน์" ในวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม 2563  

ณ ห้อง R805 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย ศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams  

ในวันศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2563 ณ ห้อง R805 เวลา 13.30 น. เป็น

ต้นไป จัดโดย วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยการจัดการ 

 




