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คำนำ 

  ก อ งก าร เจ้ าห น้ าที่  ได้ จั ด ท ำร าย งาน ป ระจ ำปี งบ ป ระม าณ  พ .ศ . 2 5 6 3  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา โดยนำเสนอ

ข้อมูลเก่ียวกับประวัติ ข้อมูลพื้นฐาน และสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 6 งาน ได้แก่  

งานธุรการ งานสวัสดิการ  งานส่งเสริมและพัฒนา งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง งานเงินเดือน

และค่าตอบแทน และงานสารสนเทศบุคลากร โดยได้จัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ให้กับส่วนงานภายใน

มหาวิท ยาลั ยและผู้ เ ก่ี ย วข้อ งเพื่ อก่ อ ให้ เกิ ดความ เข้ า ใจร่วมกั น  เพื่ อ ใช้ เป็ นข้อมู ลอ้ างอิ ง 

และเป็นประโยชน์ในการบริหารงานต่อไป 

       ร าย งาน ป ระจ ำปี ฉ บั บ นี้  ส ำ เร็ จ ลุ ล่ ว ง ได้ ด้ ว ยค วาม ร่ วม มื อ จาก บุ ค ล าก ร                        

กองการเจ้าหน้าที่ ที่เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ตลอดจนรายละเอียด

ประกอบต่าง ๆ คณะผูจ้ัดทำ จงึขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ีด้วย 

            

         

      นายสมทบ  เหล็กสงิห์   

                    ผูอ้ำนวยการกองการเจา้หน้าที่ 
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กองการเจ้าหน้าที่ มหาวทิยาลยัพะเยา 

ประวัตคิวามเป็นมากองการเจ้าหน้าที่ 

 กองการเจา้หน้าที่ เริ่มก่อต้ังมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 ซึ่งเดิมชื่อว่าสำนักงานบรหิาร

ซึ่งใช้อาคารเรยีนของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว 

สำหรับการจัดการเรียนการสอนและการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา พร้อมทั้งเป็นศูนย์บริการรับ – ส่งเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงาน

มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และบรกิารให้ขอ้มูลข่าวสาร อำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์

ที่เดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกมาสอนที่จังหวัดพะเยาด้วย และในปีการศึกษา 2542 มหาวิทยาลัย

นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ทำการย้ายที่ต้ังจากที่ทำการชั่วคราว (โรงเรยีนพะเยาพิทยาคม) 

มายังที่ต้ังถาวร ณ ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

  ต่อมาในปีการศึกษา 2544 ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ 

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งได้แบ่งการบริหารงานเป็น  

2 สำนัก คือ สำนักบรหิาร และสำนักวชิาการ โดยที่ส่วนงานบรกิารกลางอยู่ภายใต้การบรหิารงานของ

สำนักบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วยงานสารบรรณ งานประชุมและพิธีการ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์  

งานการเจ้าหน้าที่ งานยานพาหนะ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และงานถ่ายเอกสาร เพื่อให้การบริการ

เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและประสิทธผิล 

  ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ปรับเปลี่ยน

โครงสรา้งการบริหารงานขององค์กรเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยส่วนงานบรกิารกลาง  

(ส่วนงานบริหารกลาง ) อยู่ภายใตก้ารกำกับดูแลของ สำนักงานมหาวทิยาลัยนเรศวร พะเยา ซึ่งได้แบ่ง

การบริหารจัดการออกเป็น 8 งาน คือ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่  งานประชาสัมพันธ์  

งานประชุมและพธิกีาร งานยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและขายของที่ระลกึ 

  จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง  

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยาใหม่ ตามมติสภา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ 

137(4/255 ) เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว  

และสอดคล้องกับภารกจิ จากเดิม 9 หน่วยงาน ปรับเป็น 12 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. ส่วนงานบรกิารกลาง 

2. ส่วนนโยบายและแผน 

3. ส่วนงานกิจการนสิิต 

4. ส่วนงานเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการศกึษา 

5. ส่วนงานอาคารสถานที่ 

6. ส่วนงานบรกิารการศกึษา 

7. ส่วนงานห้องสมุด 
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8. ส่วนงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา 

9. ส่วนงานปฏบิัตกิาร 

10. ศูนย์ปฏบิัตกิารวชิาชพีการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

11. ส่วนงานคลังและพัสดุ 

12. ส่วนงานบรกิารวชิาการจังหวัดเชยีงราย 

และในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงาน            

ในกำกับของรัฐ ซ่ึงไม่ เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

และได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553  

ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 44 ก ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และได้มี 

การจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น จำนวน 24 หน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการ 

มคีวามคล่องตัวและสอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน ดังนี้ 

1. กองกลาง 13. โครงการจัดตัง้ศูนย์ศลิปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) 

2. กองการเจา้หนา้ที่ 14.   หน่วยบรหิารความเสี่ยง 

3. กองกจิการนสิิต 15. ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง 

4. กองคลัง 16. ศูนย์บ่มเพาะวสิาหกจิ 

5. กองแผนงาน  17. ศูนย์เครื่องมือกลาง 

6. กองอาคารสถานที่ 18. อุทยานวทิยาศาสตร์ 

7. กองบรหิารงานวจัิย 19. ศูนย์เครอืข่ายความรว่มมอืเพื่อพัฒนา 

     เชงิพื้นที่แบบสรา้งสรรค์ 

8. กองบรกิารการศกึษา 20. หน่วยปฏบิัตกิารวชิาชพีการโรงแรม 

      และการท่องเที่ยว 

9. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 21. หน่วยตรวจสอบภายใน 

10. ศูนยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 22. หน่วยธาลัสซเีมีย 

11. ศูนย์ให้บรกิารและสนับสนุนนสิติพกิาร 23. หน่วยเทคโนโลยชีวีภาพ 

12. สำนักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 24. ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดา้นเทคโนโลยี 

      สารสนเทศและการสื่อสาร 

โดยกองการเจ้าหน้าที่ อยู่ภายใต้สำนักงานอธิการบดีในการกำกับดูแลของผู้อำนวยการ 

กองการเจ้ าห น้ าที่  และกองการเจ้ าห น้ าที่ ได้ แบ่ งการบริ หารจั ดการออกเป็ น  6  งาน  คื อ  

งานธุ รการ งานสวัส ดิ การ งานส่ งเสริมและพั ฒ นา  งานบริหารตำแหน่ งและอั ตรากำลั ง   

เงินเดอืนและค่าตอบแทน  งานสารสนเทศบุคลากร 
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วสิัยทัศน์ 

“ส่งเสรมิ มุ่งมั่น และพัฒนาคุณภาพการบรกิารด้านบุคลากร อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล” 

 

ปรัชญา 

“เต็มใจใหบ้รกิาร  ปฏบิัตงิานดว้ยใจ  ฉับไวทันเวลา  มุ่งพัฒนาบุคลากร” 

 

พันธกจิ 

มุ่งพัฒนาระบบบรหิารจัดการดา้นการบรหิารงานบุคคล พร้อมทั้งพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง    

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและประสิทธผิลในการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินไปตาม

วัตถุประสงค์ 
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ภารกจิหลัก 

กองการเจ้าหน้าที่มุ่งเน้นภารกิจหลักเพื่อสนับสนุนและตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย

ทางด้านระบบบรหิารที่จะต้องมีความคล่องตัว ในการบริหารและการจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ 6 หน่วยงาน คือ งานธุรการ 

งานสวัสดิการ งานส่งเสริมและพัฒนา งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง งานเงินเดือนและ

ค่าตอบแทน และงานสารสนเทศบุคลากร โดยมภีารกิจหลัก ดังนี้ 

1. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านงานธุรการ รับผิดชอบในงานด้านสารบรรณและ         

งานธุรการ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล งานเบิก – จ่ายวัสดุ จัดส่งแฟ้ม คัดแยกแฟ้ม เสนอผู้บริหาร 

ตามสายบังคับบัญชา 

2. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านงานสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เก้ือกูลให้แก่พนักงาน 

ลูกจ้าง และบุคลากรประจำตามสัญญาของ มหาวิทยาลัย รวบรวมข้อมูล ทำการ ประชาสัมพันธ์  

และเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ภายในมหาวิทยาลัย และจัดทำโครงการเกี่ยวกับ 

การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสนอแนะและ ประสานการจัดสวัสดิการ กับหน่วยงาน

และผูเ้กี่ยวขอ้ง 

3. เป็ นหน่วยงานที่ ให้บริการด้ านงานส่งเสริมและพัฒนา ม ีห น ้าที ่ร ับ ผ ิด ชอบ ใน 

การดำเนินการเรื่องทุนการศึกษาของบุคลากร ทั้งทุนของมหาวิทยาลัยและทุนภายนอก ดำเนินการ

เกี่ยวกับลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวจิัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ประสานงานใน

เรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานภายนอกที่ เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.พ.  สำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น  การเพิ่มวุฒิการศกึษาและปรับวุฒิ

การศ ึกษา การคำนวณระยะเวลาชดใช้ท ุน การจัด โครงการฝึกอบรมและพ ัฒนาบุคลากร 

ดำเนินการเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรสายบริการ  

4. เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการด้านงานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการจัดทำกรอบอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่ง การสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

มหาวทิยาลัย ตั้งแต่ประกาศรับสมัคร  การรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน

มหาวทิยาลัย การจา้งลูกจ้างชั่วคราว การจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรูค้วามสามารถพิเศษ การเปล่ียน

ตำแหน่ง การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 

ลูกจ้างช่ัวคราว การลาออกของพนักงานมหาวทิยาลัย และรับผิดชอบเก่ียวกับการขอกำหนดตำแหน่ง

ทางวชิาการ 

5. เป็นหน่วยงานที่ให้บรกิารด้านงานเงินเดือนและค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

การจัดทำบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนต่าง ๆ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ให้คำปรึกษา

แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน รวมถึงให้บริการเกี่ยวกับ

สิทธิป ระโยชน์ต่ าง ๆ  ที่ ควรได้ รับ เกี่ ย วกั บค่ าตอบแท นของบุ คลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  
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โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัย

พะเยากำหนด 

      6. เป็นหน่วยงานที่ให้บรกิารด้านงานสารสนเทศบุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลด้านจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรต้ังแต่ รับสมัครงาน เข้าปฏิบัติงาน ระหว่าง

ปฏิบัติงาน จนกระทั้งเกษียณอายุ ลาออกจากงาน หรอืเสียชีวติ การขอเพิ่มคุณวุฒิการศกึษาในรายการ

ทะเบยีนประวัติ ดูแลระบบฐานข้อมูลบุคลากร การจัดทำสถิติข้อมูลบุคลากร การออกรายงานข้อมูล

บุคลากร และพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ    

ของกองการเจา้หนา้ที่  
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โครงสร้างการบริหารงานกองการเจ้าหน้าที่ 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ 

อธกิารบด ี

 
รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถานอ้ย 

รองอธกิารบดฝ่ีายวจิัยและนวัตกรรม 

 
นายสมทบ เหล็กสงิห์ 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหนา้ที่ 

 

 
นางณิธมิา ผัดวงศ์ 

หัวหน้างานส่งเสรมิและพัฒนา 

 
นายฤกษ์ด ีแก้วมาเมือง 

หัวหนา้งานธุรการ 

 
นางสาวสมาพร วรรณโวหาร 

 หัวหน้างานบรหิารตำแหน่งและอัตรากำลัง 

 
นายคะนอง ปงิเมือง 

 หัวหน้างานสวัสดกิาร 

 
นางสาวศรอีัปสร ชำนาญยา 

    หัวหนา้งานเงินเดือนและค่าตอบแทน 

 
นายนฤบวร ภริมย์พลัด 

   หัวหนา้งานระบบสารสนเทศบุคลากร 
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                                    สภาพปัจจุบันด้านบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 

อัตรากำลังกองการเจ้าหน้าที่ 

บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 มจีำนวน 38 คน โดยแยกรายละเอียด ดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 สรุปจำนวนพนักงานมหาวทิยาลัย 
 

ประเภทพนักงาน จำนวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 

นักวชิาการศกึษา 1 2.63 

บุคลากร 16 42.11 

พนักงานขับรถยนต์ 9 23.68 

เจา้หนา้ท่ีบรหิารงานทั่วไป 10 26.32 

เจา้หนา้ท่ีระบบงานคอมพวิเตอร์ 1 2.63 

นักวชิาการคอมพิวเตอร ์ 1 2.63 

รวม 38 100 

 

ตารางที่ 2 สรุปจำนวนบุคลากร จำแนกตามคุณวุฒ ิ

 ประเภท 

พนักงาน 

วุฒกิารศกึษา 

รวม ต่ำกว่า

ปรญิญาตรี 
ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 

พนักงานมหาวทิยาลัย 9 14 15 - 38 

รวม 9 14 15 - 38 
 



11 
 

แผนภูมแิสดงจำนวนอัตรากำลังและบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่จำแนกตามประเภท 

 

สรุปอัตรากาํลังบุคลากรของกองการเจาหนาท่ี

2.63

42.11

26.32

23.68

2.63 2.63

นักวิชาการศกึษา

บุคลากร

เจาหนาท่ีบรหิารงานท่ัวไป

พนักงานขับรถยนต

เจาหนาท่ีระบบงานคอมพวิเตอร

นักวิชาการคอมพิวเตอร

 
 

 

แผนภูมิแสดงคุณวุฒบุิคลากรกองการเจ้าหน้าที่จำแนกตามคุณวุฒ ิ
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ส่วนที่ 2  

การดำเนนิงานตามภาระงานที่รับผดิชอบ 
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งานธุรการ 

งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการดำเนินงานด้านสารบรรณและงานธุรการ  

รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล งานเบิก – จ่ายวัสดุ จัดส่งแฟ้ม คัดแยกแฟ้ม เสนอผู้บริหารตามสายบังคับ

บัญชา โดยมีโครงสรา้งของบุคลากรงานธุรการ ดังนี้ 

 

 

 

       นายฤกษ์ดี  แกว้มาเมอืง     นางฉัตรมาศ  ผลศุภรักษ์ 

        ตำแหนง่  หัวหนา้งานธุรการ                                    ตำแหน่ง  บคุลากร 

                 เบอร์โทรภายใน : 1043                                         เบอร์โทรภายใน : 1043 

       E–mail : roekdee.ke@up.ac.th                            E–mail : chattramard.na@up.ac.th 
 

 

   

                 นางอรพรรณ  จนิาเฟย                                           นางสาวสนิุสา  จนิะโกฏิ  

                 ตำแหน่ง เจา้หนา้ท่ีบรหิารงานทั่วไป                             ตำแหน่ง บุคลากร 

                      เบอร์โทรภายใน : 1043                                             เบอร์โทรภายใน : 1043 

                E–mail : oraphan.ji@up.ac.th                                E–mail : sunisa.ji@up.ac.th  

      
    

 

            นายศักสิทธ ์  ไชยกลุ 

            ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต ์

            เบอร์โทรภายใน : 1043 

           E–mail : saksit.ch@up.ac.th 
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งานธุรการ ไดแ้บ่งภาระงานที่รบัผิดชอบ รายละเอยีดดังนี้ 

1. นายฤกษ์ด ี แก้วมาเมอืง ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ  ภาระงานที่รับผดิชอบ ดังนี้ 

    1.1 ทำงบประมาณประจำป ีกองการเจา้หนา้ที่ 

    1.2 ดูแลงบประมาณภายในกองการเจ้าหนา้ที่ 

    1.3 จัดซื้อจัดจา้งวัสดุ ครุภัณฑ์ และของใชท้ี่จำเป็นภายในกองการเจา้หน้าที่ 

    1.4 จัดประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลประจำมหาวทิยาลัยพะเยา 

    1.5 ปฏบิัตงิานดา้นการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวทิยาลัย 

    1.6 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารท่ีจะนำเสนอผู้อำนวยการกอง 

    1.7 ควบคุมดูแลการปฏิบัตงิานของบุคลากรงานธุรการ 

2. นางอรพรรณ  จนิาเฟย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาระงานท่ีรับผดิชอบ ดังนี้ 

    3.1 เสนอแฟม้ต่อผูบ้รหิารแต่ละสายงานตามลำดับขั้นตอน 

    3.2 บันทกึการลงเวลาปฏิบัติงานภายในกองการเจา้หนา้ที่ 

    3.3 ลงบันทกึระบบวันลาบุคลากรกองการเจ้าหนา้ที ่

    3.4 รายงานการปฏิบัติงานและวันลาภายในกองการเจ้าหนา้ที่ 

    3.5 ลงทะเบยีนรับหนังสอืภายใน – ภายนอก 

    3.6 ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

                                      3. นางฉัตรมาศ ผลศุภรักษ์ ตำแหน่ง บุคลากร ภาระงานที่รับผดิชอบ ดังนี้ 

2.1 จัดทำเอกสารยมืเงนิ-เบิกเงินในระบบERP 

    2.2 จัดทำเอกสารเดินทางไปปฏบิัติงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ 

    2.3 จัดทำเอกสารชดใชเ้งินยืมภายในกองการเจา้หนา้ที่และเบิกเงินค่าล่วงเวลาทำการของบุคลากร 

          กองการเจา้หน้าที่ 

    2.4 จัดทำเอกสารโอนหมวดเงิน 

    2.5 เบกิจ่ายเงนิโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 

    2.6 ปฏบิัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4. นางสาวสุนสิา จินะโกฎ ิ ตำแหน่ง บุคลากร ภาระงานท่ีรับผดิชอบ ดังนี้ 

    4.1 ดำเนนิการจัดซื้อจัดจา้ง กิจกรรม โครงการ ที่เกดิขึ้นภายในกองการเจา้หน้าที่ 

    4.2 ดำเนินการจัดซื้อ จดัจา้ง ในระบบ ERP 

    4.3 บนัทกึประวัติการซ่อมครุภัณฑ์ ในระบบ ERP 

    4.4 จัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ภายในกองการเจา้หนา้ที่ 

    4.5 ควบคุมการเบกิจ่าย วัสดุสำนักงานประจำเดอืนและรายงานผลไปยังผู้บังคับบัญชา 

   4.6 สำรวจครุภัณฑ์ประจำปี เพื่อรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ ไปยังงานพัสดุ กองคลัง 

   4.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
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5. นายศักดิ์สิทธิ์   ไชยกุล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ภาระงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

    5.1 รับ - ส่ง เอกสาร จากหน่วยงานภายในระดับ/กอง/ศูนย์ ต่าง ๆ  

    5.2 ลงทะเบยีนรับหนังสอืภายใน – ภายนอก 

    5.3 บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานภายในกองการเจา้หน้าที่ 

    5.4 รายงานการปฏิบัตงิานและวันลาภายในกองการเจ้าหนา้ที่ 

    5.5 ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

  ผลการดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงานสารบรรณ   

  ออกเลขหนังสือภายในและภายนอกของกองการเจา้หนา้ที่ จัดเก็บสำเนาเอกสารไวเ้ป็น

หลักฐานในการติดตามค้นหาและตรวจสอบในภายหลัง ลงทะเบียนหนังสือเวียนภายในและภายนอก  

ทำการวิเคราะห์ จัดทำเอกสาร และการโต้ตอบหนังสือของกองไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ตรวจสอบการ 

ลงเวลาปฏิบัตงิานของลูกจา้ง พนักงานของมหาวทิยาลัย และดูแลความเรยีบรอ้ยของกองการเจา้หน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ งานด้านสารบรรณ 
ปงีบประมาณ 

2561 

ปงีบประมาณ 

2562 

ปงีบประมาณ 

2563 

1 ออกเลขบันทกึข้อความภายใน  ของกองการเจา้หน้าท่ี 5,736 4,874 5,283 

2 ออกเลขหนังสอืภายนอก  ของกองการเจา้หนา้ท่ี 2,267 2,139 2,182 

3 ลงทะเบียนหนังสอืรบัภายใน 6,249 5,330 5411 

4 ลงทะเบียนหนังสอืรบัภายนอก 532 504 705 

5 บันทกึการลงเวลาปฏิบัตงิานภายในกอง 255 251 252 

6 รายงานการปฏิบัตงิานและวันลาภายในกอง 12 12 12 

7 ลงบันทึกวนัลาบุคลากรกองการเจา้หนา้ท่ีในระบบ 663 616 661 
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แผนภูมแิสดงงานด้านสารบรรณ 

 
หน่วยงานพัสด ุ

หน่วยงานพัสดุ 

 มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุของกองการเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้

พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจา้งและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางที่มหาวิทยาลัยหรือ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยรายละเอยีดการปฏบัิตงิานดังนี้ 

 1. การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ ให้ เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  

การปฏิบัติคือ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการ ค่าเช่าบริการต่าง ๆ หนังสือ  

และงานตรวจรบัพัสดุ 

 2. การควบคุมพัสดุ การปฏิบัติคือ ควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ การเก็บรักษาพัสดุและ

ซ่อมแซมที่สึกหรอ การตรวจนับ และการจำหน่ายพัสดุ 

 3. ควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง การปฏิบัติคือ จัดหา ควบคุมการเบิกจ่าย สรุปผลการเบิกจ่าย

ประจำเดือนและรายงานผลให้มหาวทิยาลัยทราบ 

 4. ปฏิบัติหนา้งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ตารางสรุปการปฏิบัตงิานด้านพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563                                                                         

ตารางสรุปการปฏบิัติงานด้านพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563                                                                         

ที ่ รายละเอยีดงาน 
จำนวน

(ครั้ง) 

1 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

-ขออนุมัตแิผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6 

-ขออนุมัตยิกเลกิแผนการจัดซื้อจัดจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 1 

-ขออนุมัตเิปล่ียนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจา้งป ี2563 2 

-ขอความอนุเคราะห์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563  
4 

-สรุปผลการตดิตามแผนจัดซือ้จัดจา้งประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 2 

-ประกาศผลผูช้นะการจดัซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ด้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ 

ของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื 
3 

2 

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563  

-ใบขออนุมัติจัดซื้อ/จา้ง (มพ.กค.01) 58 

-ใบรายงานขอซือ้/จ้าง (มพ.กค.02) 85 

ที ่ รายละเอยีดงาน 
จำนวน

(ครั้ง) 

2 

-จัดทำคำส่ังแต่งตั้งผูต้รวจรับพัสดุสำหรับการซื้อหรอืจา้ง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 19 

-รายงานผลการพิจารณาซื้อ/จา้ง (มพ.กค.03) 17 

-รายงานขอซือ้/จา้ง (มพ.กค.04) 16 

-ใบสั่งซือ้/ใบสั่งจา้ง จากระบบ ERP 41 

-ใบตรวจรบัพัสดุ/ใบตรวจการจ้าง 72 

-ใบขอเบกิเงิน(ใบฟา้) เพื่อส่งเอกสารไปยังกองคลัง 72 

-ลงทะเบยีนประวัตกิารซ่อมครุภัณฑ์ (ระบบ ERP) 9 

-ทำการตรวจรับพัสดุและบันทกึข้อมูลในสมุดคุม(กรณีสำรองจ่าย) 77 

-กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์ จัดทำใบขอสรา้ง/แกไ้ขขอ้มรายการสนิทรัพย์/ครุภัณฑ์และ

บันทกึรายการทางบัญชี พรอ้มกับแนบรายละเอยีดของครุภัณฑ์แต่ละชิ้น 
8 

3 
ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิเกนิ 100,000 บาท ขึ้นไป(ทุกกรณี)  

ในระบบ e-GP 
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ตารางสรุปการปฏบิัติงานด้านพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563                                                                         

-งานจัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับห้องพักผูท้รงคุณวุฒปิระจำหอพักสวัสดกิาร

มหาวทิยาลัยพะเยา จำนวน 2 ชุด ( 7 รายการ) ด้วยวธิีประกวดราคา

อเิล็กทรอนกิส์   (Electronic Bidding : e-bidding) 

1 

-โครงการปรับปรุงหอพักสวัสดกิารบุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา 1 

-ซื้อเสาไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทติย์ (Solar Cell) พรอ้มตดิตัง้บรเิวณทาง 

ขึ้นลงหอพักสวัสดกิารบุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา (หอพักศรตีรัง)โดยวธีิ

เฉพาะเจาะจง 

1 

-ซื้อครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ประจำกองการเจ้าหน้าที่ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1 

-ซื้อครุภัณฑ์ประจำหอ้งพักสวัสดิการมหาวทิยาลัยพะเยา มน.นิเวศน์ 2 จำนวน 3 

รายการโดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
1 

-จา้งปรบัปรุงหอพักสวัสดิการมหาวทิยาลัยพะเยา มน.นเิวศน์ ๑ และ มน.นเิวศน์ 

๓ โดยวธิปีระกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 
1 

ที ่ รายละเอยีดงาน 
จำนวน

(ครั้ง) 

4 

ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุคงคลังของกองการเจ้าหน้าที่  

-เบกิจ่ายวัสดุจากคลังกลาง ระบบ ERP  9 

-นำเข้าวัสดุที่เบกิจ่ายจาก ERP ไปยงัระบบ IMS  

(ระบบสารสนเทศการบริหารวัสดุคงคลัง)  
9 

-ตรวจสอบความถูกตอ้งทำการจ่ายวัสดุตามรายการ และเข้าไปอนุมัติ 

การเบิกจ่ายรายการระบบ IMS (ระบบสารสนเทศการบรหิารวัสดุคงคลัง) 
217 

-ตรวจนับวัสดุคงคลัง ณ วันสิ้นเดอืน 12 

-จัดทำรายงานสรุปการรับ-จ่ายวัสดุคงคลังประจำเดือน 12 

5 

ด้านงานครุภัณฑ์ของกองการเจ้าหน้าที่  

-การเบกิจ่ายครุภัณฑ์ โดยหัวหนา้งานที่ต้องการใชค้รุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจา้ง 16 

-เขยีนรหัสครุภัณฑ์ 187 

-รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 1 

6 
ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของครุภัณฑ์และดำเนินการขออนุมัติ 

คนืหลักประกันสัญญาซื้อ/จ้าง 
4 
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ตารางสรุปการปฏบิัติงานด้านพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563                                                                

7 ขอเพิ่มเติมรายการวสัดุคงคลังในโปรแกรม Microsoft  Dynamics Ax 2009 6 

8 ขอเพิ่มเตมิข้อมูลผู้ขายในระบบ Microsoft  Dynamics Ax 2009 2 

9 

ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

-ผูร้ับผิดชอบโครงการ Green Office 1 

-กรรมการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ลำหรับแขกผูมี้เกียรต ิผูบ้รหิาร บุคลากร 

และผูป้ฏิบัตงิานจากภายนอก ในงานพธิพีระราชทานปริญญาบัตรแก่ 

ผูส้ำเร็จการศึกษามหาวทิยาลัยพะเยา ประจำปกีารศกึษา 2563  

ณ มหาวทิยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

1 

-กรรมการฝ่ายการเงนิ ในโครงการเตรยีมความพร้อมการขอตำแหน่งของ

พนักงานสายบริการ 
1 

-กรรมการฝ่ายการเงนิ ในโครงการนำเสนอร่างและพจิารณาให้ทุนสนับสนุน

งานวจิัยเพื่อพัฒนางานประจำรุ่นที่ 7 
1 

ที ่ รายละเอยีดงาน 
จำนวน

(ครั้ง) 

10 

โครงการอบรม/สัมมนา/ประชุมที่เข้าร่วม  

-เขา้รว่มงาน โครงการ meeting of the mind  ปทีี่ 10  

ภายใต้แนวคิด up fancy night 2020 
1 

-เขา้รว่มประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ารจัดทำปรพกาศผลผูช้นะ 

การจัดซื้อจัดจา้งหรือผูไ้ดร้ับการคัดเลือกไตรมาส และหารอืประเด็นการตรวจพบ

และขอ้เสนอแนะของผูส้อบบัญชจีากการตรวจสอบงบการเงินของมหาวทิยาลัย

พะเยา ปงีบประมาณ 2562 ครัง้ที่ 1 

1 

-เขา้รว่มประชุมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิารด้านการเงินและการคลัง km  

ครัง้ที่ 2/2563 
1 

-เขา้รว่มระชุมชี้แจงเรื่องคำสั่งการมอบอำนาจของหัวหน้าส่วนงาน 1 

-เขา้รว่มโครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารดา้นการเงินและพัสดุ km  

กิจกรรมครัง้ที่ 3 
1 

-เขา้ร่วมโครงการทบทวนแผนกลยทุธ์และแผนปฏบิัตงิาน กองการเจ้าหนา้ที่ 1 

-เขา้รว่มโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการเจา้หนา้ที่ 1 
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หน่วยงานการเงนิ     

ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่  การไปปฏิบัติงานของ

พนักงาน ไปปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว ทำเรื่องการเบิกจ่ายต่างๆ ของบุคลากรภายในรวมถึง

การเบิกจ่ายสวัสดิการและเบิกทุนลาศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา และดูแลด้าน

งบประมาณรายจ่ายของกองการเจ้าหน้าท่ี รวมถึงการตรวจสอบงบประมาณและควบคุมการจ่ายเงิน

และการรบัเงนิสมทบสวัสดกิารพนักงานมหาวทิยาลัยในระบบHR  

ตารางสรุปการปฎิบัตงิานด้านการเงนิ ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

 

 

 

-เขา้รว่มประชุมซักซ้อมความเขา้ใจเก่ียวกับการจัดทำแผนซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ 

และการตรวจสอบพัสดุประจำปงีบประมาณ พศ.2563 
1 

-เขา้รว่มอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการจัดซื้อจัดจา้งดว้ยวธิปีระกวดราคา

อเิล็กทรอนกิส์ 
1 

-เขา้รว่มประชุมการช้ีแจงกระบวนการใชร้ะบบ e budget 

 ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ 
1 

ลำดับที ่ รายละเอยีดงาน ประจำป2ี562 ประจำป2ี563 

1 การจัดทำเอกสารเบิกเงินกิจกรรม โครงการ ใน

ระบบAX รวมถึงการรวบรวมเอกสารและการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร 

262 272 

2 การยืมเงินทดรองจ่ายกิจกรรม โครงการ ใน

ระบบAX รวมถึงการรวบรวมเอกสารและการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร 

83 52 

3 การเบิกจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากรในส่วนงาน

บริหาร 

109 77 

4 การยมืเงินทุนพัฒนาบุคลากรในส่วนงานบรหิาร 4 4 

5 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในส่วนของ

ข้าราชการบำนาญ 

5 10 

6 การเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนของ

ข้าราชการบำนาญ 

6 7 

7 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่า

เรียนบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยรวมถึงเบิก

เงนิสวัสดิการของพนักงานมหาวทิยาลัย 

551 638 
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ตารางสรุปการปฏิบัตงิานด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
 

     รายการตัดจ่ายการโอนเงนิสมทบสวัสดกิารพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา ประจำปี 2563 

ลำดับที่ รายละเอยีด จำนวนเงิน (บาท) 

1 เงนิสวัสดกิารพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

131,000 

2 เงนิค่าพยาบาลรักษาพยาบาลพนักงานมหาวทิยาลัย 418,986.75 

3 ค่าเล่าเรยีนบุตรของพนักงานมหาวทิยาลัย 1,747,470 

 

ภาระงานอื่น ๆ 

1. จัดทำโครงการกิจกรรมแลกเปล่ียนเรยีนรู้บุคลากรที่ปฏบิัตงิานดา้นบุคคล 

2. เขา้รว่มโครงการต่าง ๆ ที่กองการเจา้หน้าที่จัดข้ึน  

2.1 เข้ารว่มโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัตกิารกองการเจ้าหน้าที่  

2.2 เข้ารว่มโครงการธรรมะสุขใจ 

2.3 เขา้ร่วมโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร 

3. ปฏบิัตหินา้ที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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   3.1 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ที่พัสดุในการจดัซือ้จัดจา้งของกองการเจา้หน้าที่ 

   3.2 ทำการจัดซื้อจัดจา้ง ในการจัดซื้อนำ้มันเช้ือเพลิงประจำเดอืน 

   3.3 ทำการจัดซื้อจัดจา้งค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดอืน 

   3.4 ทำการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของกองการเจา้หน้าที่  

   3.5 จัดทำเอกสารการเงินในการประชุมกรรมการบรหิารงานบุคคล  

 4. เข้าร่วมประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูด้า้นการเงินและบัญช ี 

ความสำเร็จและความก้าวหน้าของงานอื่น ๆ 

1. สามารถทำงานแทนกันภายในงานได้ 

2. มคีวามรูเ้กี่ยวกับระเบยีบการเบกิจ่ายมากขึ้น 

3. สามารถลดขัน้ตอนในการทำงาน และสามารถทำงานได้เร็วข้ึน 

4. สามารถลดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายได้มากขึ้น และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้

ทันเวลา ทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบยีบของมหาวทิยาลัยที่ไดก้ำหนดไว ้

5. ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถ 

และเปน็สื่อกลางในการตดิต่อประสานความร่วมมือ 

รายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กองการเจ้าหนา้ที ่มหาวทิยาลัยพะเยา 

ที ่ ประเภทรายจ่าย งบประมาณ คา่ใช้จา่ย คงเหลอื 

1. ค่าโทรศัพท ์ 18,000.00 13,996.00 4,004.00 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 1,500,000.00 891,683.00 608,317.00 

3. ค่าตอบแทนค่าปฏบิัตงิาน 2,650,000.00 2,188,000.00 462,000.00 

4. ค่าปฏิบตังิานนอกเวลาทำการ 50,000.00 14,840.00 35,160.00 

5. ค่ารับรองและพิธีการ 30,000.00 19,975.00 10,025.00 

6. ค่าซ่อมแซม/ซ่อมบำรุงรักษา 500,000.00 219,433.29 280,566.71 

7. ค่าเบ้ียประกันรถยนต์/ภาษรีถยนต์ 550,000.00 135,083.63 414,916.37 

8. เดนิทางไปราชการ 500,000.00 269,515.00 230,485.00 

9. วัสดุเช้ือเพลงิและขนส่ง 1,400,000.00 235,830.00 1,164,170.00 

10. วัสดุสำนักงาน 450,000.00 316,299.00 133,701.00 

11. ครภัุณฑ์สำนักงาน 1,072,000.00 1,062,700.00 9,300.00 

12. โครงการ 1,280,000.00 57,820.00 1,222,180.00 

 รวม 10,000,000.00 5,425,174.92 4,574,825.08 
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หมายเหตุ เนือ่งจากสถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้การใช้จา่ยงบประมาณไม่เป็นไปตามเปา้หมาย 

 

 

 

 

แผนภูมแิสดงรายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวทิยาลัยพะเยา 
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สรุปงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรตั้งแต่ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2563 ตามรายละเอยีดดังน้ี 

ปงีบประมาณ จำนวนเงนิ ร้อยละ 

ได้รับจดัสรร เบกิจ่าย คงเหลือ 

2554 5,750,000 5,476,292.25 273,707.75 95.24 

2555 8,100,000 7,786,371.75 313,628.25 96.13 

2556 10,539,700 9,132,784.70 1,406,915.30 86.65 

2557 10,460,400 8,345,982.01 2,114,417.99 79.78 

2558 10,428,715 9,051,594.42 1,377,120.68 86.79 

2559 10,843,300.55 9,456,542.25 1,386,758.30 87.21 

2560 10,000,000 8,662,855.16 1,337,144.84 86.62 

2561 10,325,997.05 9,990,000 335,997.05 96.70 

2562 10,540,900 9,784,867.99 544,774 92.83 

2563 10,000,000.00 5,425,174.92 4,574,825.08 54.25 

 

 

แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำแนกตามปงีบประมาณ 
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งานสวัสดกิาร 
 

  งานสวัสดิการบุคลากร : ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

เกื้อกูลให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และลูกจ้างช่ัวคราว 

ของมหาวิทยาลัย รวบรวมข้อมูลทำการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ

การภายในมหาวิทยาลัย และจัดทำโครงการเก่ียวกับสวัสดิการของมหาวิทยาลัย อำนวยความสะดวก 

เรื่องยานพาหนะ รวมท้ังเสนอแนะและประสานงานการจัดสวัสดิการกับหน่วยงานและผู้ เกี่ยวข้อง  

โดยมีโครงสร้างของบุคลากรงานสวัสดิการบุคลากร ดังนี้ 

 

   นายคะนอง  ปงิเมอืง 

    ตำแหน่ง  หัวหนา้งานสวัสดกิารบุคลากร 

   เบอร์โทรภายใน : 1044 

   E-mail :kanong.pi@up.ac.th 

 

นางสาวกอบแก้ว  ชื่นสมพงษ์ 

ตำแหน่ง  เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทั่วไป 

 เบอร์โทรภายใน : 1044 

 E-mail : Krobkeaw.ch@up.ac.th 

    

   นางสาวสุกัญญา  เชยีงคำ 

     ตำแหน่ง  เจา้หนา้ที่บรหิารงานทั่วไป 

   เบอร์โทรภายใน : 1044 

   E-mail : sukanya.ch@up.ac.th 

   

 นางสาวกัญญาภัค นิยมชัย 

ตำแหน่ง  บุคลากร 

 เบอร์โทรภายใน : 1044 

 E-mail : kanyapak.ni@up.ac.th 
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งานสวัสดกิาร ได้แบ่งภาระงานที่รับผดิชอบ รายละเอียดดังนี้ 

1. นายคะนอง  ปงิเมอืง  ตำแหน่ง หัวหน้างานสวัสดกิาร 

ภาระงานท่ีรับผดิชอบ ดังนี้ 

1. กองทุนสวัดิการของพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา 

2. การจ่ายเงินค่าทำขวัญและเงนิค่าทำศพแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย 

3. การจ่ายเงนิชดเชยพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา 

4. การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

  - ดำเนินการตรวจสอบคุณ สมบัติบุคลากรที่มีสิทธิ เสนอขอรับพระราชทาน

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

  - จัดทำบัญชีรายช่ือ  บัญชีแสดงคุณสมบัติ และบัญชีสรุปจำนวนช้ันตราการเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์ จัดส่ง สกอ. 

  - ประสานงานการรับเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ กับ สกอ. 

  - ดำเนนิการส่งคนืเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ กับ สกอ. 

5. โครงการอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับสวัสดกิารมหาวทิยาลัย 

6. โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา  

7. โครงการเขา้ร่วมการแข่งขันกฬีาบุคลากร สกอ. ประจำป ี2563 

8. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา ประจำป ี2563 

9. กำกับ ควบคุม และดูแลการปฏบิัติงานของงานสวัสดกิารบุคลากร  

2. นางสาวกอบแก้ว  ช่ืนสมพงษ์  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

ภาระงานที่รับผดิชอบ ดังนี้ 

1. ดำเนินเอกสารเกี่ยวกับการบำรุงรักษา และตรวจสภาพยานพาหนะ ตามวิธีการซ่อมบำรุง

ยานพาหนะ หรอืเข้าศูนย์บรกิารรถยนต์ 

2. การต่อทะเบยีน พ.ร.บ. และต่อประกันรถยนต์ 

3. การขออนุมัตแิละเบกิจ่ายค่านำ้มันเช้ือเพลงิรถยนต์ 

4. การเบิกจ่ายเงินสวัสดกิารท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 

5. การขอยกเวน้เกณฑ์ทหาร 

6. การขอลาอุปสมบท 

7. การขอลาไปช่วยเหลอืภรยิาเพื่อเลี้ยงดูบุตร 

8. งานประกันสังคม 

    - การข้ึนทะเบยีนประกันสังคม  

  - การแจ้งออกประกันสังคม 

    - การขอเปลี่ยนแปลงขอ้มูลผูป้ระกันตน 

    - การขอเปลี่ยนแปลงสทิธกิารรักษาพยาบาล 
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9. โครงการอบรมพนักงานขับรถยนต์ของมหาวทิยาลัยพะเยา 

3. นางสาวสุกัญญา เชยีงคำ  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

ภาระงานที่รับผดิชอบ ดังนี้ 

1. หอพักสวัสดกิาร 

 - รับจองคิวหอพัก 

  - จัดบุคลากรเขา้หอพักตามลำดับคิวจอง 

  - จัดทำสัญญาหอพัก 

  - การคืนหอพัก 

  - การยา้ยหอพัก 

  - การดูแล ตรวจสอบ ครุภัณฑ์หอพัก 

  - ประสานงานกองอาคารสถานที่ และกองคลัง 

2. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่มบุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา 

  - แจ้งทำประกันภัยอุบัตเิหตุส่วนบุคคลกลุ่ม 

  - แจ้งการขอเรยีกรอ้งสนิไหมทดแทน 

  - ดำเนนิการประสานงานการเบิกจ่ายเบ้ียประกันภัย 

3. จัดทำการ์ดอวยพรวันเกิดบุคลากรกองการเจา้หนา้ที่ 

4. ดูแลจัดบอรด์ประชาสัมพันธ์ กองการเจา้หนา้ท่ี 

5. โครงการ มพ.เยี่ยมไขแ้ละให้กำลังใจแก่บุคลากร 

6. โครงการอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับสวัสดกิารมหาวทิยาลัย 
 

4. นางสาวกญัญาภัค  นิยมชัย  บุคลากร 

   ภาระงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ดำเนนิการจัดตารางการใหบ้รกิารรถยนต์ตูส่้วนกลาง 

- รับจองควิ 

  - จัดลำดับควิจอง 

  - เสนอผูบ้ังคับบัญชา 

  - ประสานงานกับพนักงานขับรถ 

  - ประสานงานตน้สังกัด 

2. ดำเนนิการจัดตารางการให้บรกิารรถบัสปรับอากาศของมหาวทิยาลัย 

- รบัจองควิ 

  - จัดลำดับควิจอง 

  - เสนอผู้บังคับบัญชา 

  - ประสานงานกับพนักงานขับรถ 
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  - ประสานงานกับหน่วยงานตน้สังกัด 

3. ขออนุมัตปิฏบิัตงิานนอกเวลาพนักงานขับรถยนต์ 

4. ขออนุมัตเิบิกเงินค่าปฏิบัตงิานพนักงานขับรถยนต์ 

5. ขออนุมัตเิบกิเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

6. ขออนุมัตเิบิกเงินสวัสดกิารค่าเล่าเรยีนบุตร  

 

ผลการดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งานประกันสังคม 
 

ลำดับที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ 

1  ข้ึนทะเบียนผูป้ระกันตนรายใหม่ (สปส.1-03) 140 ราย 

2  แจง้ออกจากประกันสังคม (สปส.6-09) 73 ราย 

3  แจง้เปลีย่นสทิธิการรักษาพยาบาล 0 ราย 

  รวมทั้งหมด 210 ราย 

 

หอพักสวัสดิการ 

ลำดั

บที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ 

 1 บุคลากรจองควิหอพัก 30 ราย 

 2 แจง้บุคลากรเข้าหอพักตามลำดับการจอง 25 ราย 

3 ขออนุมัตใิหเ้ข้าพักอาศัย+ทำสัญญาเขา้พัก 41 ราย 

4 ขอคืนห้องพัก 28 ราย 

5 ขอยา้ยห้องพัก 15 ราย 

 นเิวศน์ 1 24 หอ้ง 

 นเิวศน์ 2 อยู่ระหว่างการปรับปรุงหอพัก  (48 หอ้ง)  หอ้ง 

 นเิวศน์ 3 47 หอ้ง 

 มพ.อ.1 13 หอ้ง 

 มพ.อ.2 16 หอ้ง 

 มพ.อ.3 15 ห้อง 

 มพ.อ 4 19 ห้อง 

 มพ.อ.5 23 ห้อง 
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 มพ.อ.6 24 หอ้ง 

 มพ.อ.7               31 หอ้ง 

 ศรตีรัง 3 48 ห้อง 

 ศรตีรัง 4 48 หอ้ง 

 ศรตีรัง 5 48 หอ้ง 

 รวม 404 ห้อง 

 

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 
 

ดำเนนิการเสนอบุคลากรรับเคร่ืองราชฯ ป ีพ.ศ. 2563  

 1  - ตริตาภรณ์ช้างเผอืก      (ต.ช.)     24 ราย 

 2  - ตรติาภรณ์มงกุฎไทย     (ต.ม.)     63 ราย 

 3  - จัตรุถาภรณ์ช้างเผอืก    (จ.ช.)      103 ราย 

 4  - จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย   (จ.ม.)       17 ราย 

 5  - จัตุรถาภรณ์ชา้งเผอืก    (บ.ช.)       2 ราย 

 6  - จัตุรถาภรณ์ชา้งเผอืก    (บ.ม.)       4 ราย 

7 - ทวตีรยิาภรณ์มงกฏไทย    (ท.ม.)       7 ราย 

8 - ทวตีรยิาภรณ์ชา้งเผอืก    (ท.ช.)       1 ราย 

  รวมทั้งหมด 221 ราย 

 

การเบกิเงนิสวัสดกิาร 
 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ 

1 เบิกเงนิสวัสดกิารค่ารักษาพยาบาล 108 ราย 

2 เบิกเงินสวัสดกิารค่าเล่าเรยีนบุตร 469 ราย 

  รวม 577 ราย 

การเบกิเงนิสวัสดกิารสงเคราะห์ 
 

ลำดับ รายการ จำนวน(ราย) จำนวน(บาท) 

1 
เงินขวัญถุงกรณีบุคลากรทำการสมรสและจดทะเบียน

สมรสตามกฎหมาย ระหว่างบุคลากรดว้ยกัน 
5 25,000 

2 
เงินขวัญถุงกรณีบุคลากรทำการสมรสและจดทะเบียน

สมรสตามกฎหมาย กับบุคคลภายนอก 
9 9,000 

3 เงินแสดงความยนิดกีรณบุีคลากรไดบุ้ตร 36 36,000 
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4 
เงินสมทบกรณีคู่สมรส บุตร บิดา มารดา (ไม่รวมถึงบุตร

บุญธรรม) ของบุคลากรถึงแก่กรรม 
19 57,000 

  รวม 69 127,000 

 

งานยานพาหนะ 
 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ 

1 ขออนุญาตใชร้ถยนต์ส่วนกลางภายในจงัหวัด 948 ครัง้ 

2 ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางต่างจังหวดั 653 ครัง้ 

3 ซ่อมบำรงุรักษารถยนต์ส่วนกลาง 8  คัน 

 3.1 รถยนต์รับรอง (กข 9817 พย)                            1 ครัง้    6,180  บาท 

 3.2 รถยนต์รับรอง (นข 2338 พย)                                   1 ครัง้ 8,800  บาท 

 3.3 รถยนต์รับรอง (กข 8718 พย)                           4 ครัง้     47,650  บาท 

 3.4 รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง  (40-0120 พย)          3 ครัง้ 71,560  บาท 

 3.5 รถบัสปรบัอากาศ 40 ที่นั่ง   (40-0123 พย)         1 ครัง้ 27,459.41  บาท 

 3.6 รถบัสปรับอากาศ 45 ท่ีนั่ง   (40-0117 พย)          1 ครัง้    16,010.41  บาท 

 3.7 รถมินบิัสปรบัอากาศ 25 ที่นั่ง  (40-0124 พย)      1 ครัง้ 5,770  บาท 

 3.8 รถมนิบิัสปรับอากาศ 25 ที่นั่ง  (40-0122 พย)      2 ครัง้  7,260 บาท 

 รวมท้ังสิ้น  190,689.82  บาท 

4 ต่อทะเบยีน+ประกัน+พ.ร.บ.รถยนต์ส่วนกลาง             8 คัน  304,986.70 บาท 

5 ขอเบิกจ่ายค่าน้ำมันเช้ือเพลงิรถยนต์                      14 คัน 729,912.20 บาท 
 

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับบุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยาที่จดทะเบียนแล้ว 
 

ลำดับ รายการ 
จำนวน

(ราย) 
จำนวน (บาท) 

1 ประจำเดอืน ตุลาคม 2562 1,217 2,096.897.76 

2 ประจำเดอืน พฤศจิกายน 2562 1,220 2,126,032.14 

3 ประจำเดอืน ธันวาคม 2562 1,220 2,102,090.99 

4 ประจำเดอืน มกราคม 2563 1,224 2,099,506.10 

5 ประจำเดอืน กุมภาพันธ์ 2563 1,225 2,100,700.45 
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6 ประจำเดอืน มนีาคม 2563 1,228 2,201,186.36 

7 ประจำเดอืน เมษายน 2563 1,228 2,111,648.77 

8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 1,222 2,105,380.18 

9 ประจำเดอืน มถิุนายน 2563 1,223 2,099,238.87 

10 ประจำเดอืน กรกฎาคม 2563 1,222 2,142,459.03 

11 ประจำเดอืน สงิหาคม 2563 1,215 2,094,035.08 

12 ประจำเดอืน กันยายน 2563 1,221 2,098,430.15 

 รวมทั้งส้ิน  25,377,605.88 

ประกนัสุขภาพกลุม่บุคคลกลุ่มบุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา ประจำป ี2563 

 

ลำดับ หน่วยงาน จำนวน หน่วยนับ 

1 กองกลาง 38 ราย 

2 กองการเจา้หนา้ที่ 43 ราย 

3 กองกจิการนิสติ 22 ราย 

4 กองพัฒนาคุณภาพนสิติและนสิติพิการ 24  ราย 

5 กองคลัง 40 ราย 

6 กองบริการการศึกษา 54 ราย 

7 กองบรหิารงานวจิยัและประกันคุณภาพการศกึษา 26 ราย 

8 กองแผนงาน 21 ราย 

9 กองอาคารสถานที ่ 44 ราย 

10 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 64 ราย 

11 คณะทันตแพทยศาสตร์ 38 ราย 

12 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 89 ราย 

13 คณะนติศิาสตร์ 7 ราย 

14 คณะบรหิารธุรกิจและนเิทศศาสตร์ 53 ราย 

15 คณะพยาบาลศาสตร ์ 53 ราย 

16 คณะแพทยศาสตร์ 155 ราย 

17 คณะเภสัชศาสตร์ 13 ราย 
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18 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 ราย 

19 คณะวทิยาศาสตร์ 94 ราย 

20 คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 64 ราย 

21 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 65 ราย 

22 คณะศลิปศาสตร์ 88 ราย 

23 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 36 ราย 

24 คณะสหเวชศาสตร์ 40 ราย 

25 รา้นขายของท่ีระลกึ 3 ราย 

26 โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 19 ราย 

27 วทิยาเขตเชียงราย 10 ราย 

28 วทิยาลัยการจัดการ 9 ราย 

29 วทิยาลัยการศึกษา 41 ราย 

30 ศูนยก์ารแพทย์และโรงพยาบาล ม.พะเยา 123 ราย 

31 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ราย 

32 ศูนยเ์ครื่องมอืกลาง 3 ราย 

33 ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา 17 ราย 

34 ศูนยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 32 ราย 

35 ศูนยป์ฏิบัตกิารวชิาชีพการโรงแรมและการท่องเท่ียว 31 ราย 

36 สำนักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 9 ราย 

37 สภาพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา 2  ราย 

38 สำนักงานอธกิารบดีมหาวทิยาลัยพะเยา 11 ราย 

39 หน่วยตรวจสอบภายใน 8 ราย 

40 หน่วยกฏหมาย 11 ราย 

 รวม 1,590 ราย 

ประกันอุบัตเิหตุกลุ่มบุคคลกลุ่มบุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา ประจำป ี2563 

 

ลำดับ หน่วยงาน จำนวน หน่วยนับ 

1 กองกลาง 2 ราย 
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3 กองกจิการนิสติ 1 ราย 

4 กองพัฒนาคุณภาพนสิติและนสิติพิการ 5  ราย 

6 กองบริการการศึกษา 1 ราย 

9 กองอาคารสถานที ่ 62 ราย 

11 คณะทันตแพทยศาสตร์ 45 ราย 

12 คณะบรหิารธุรกิจและนเิทศศาสตร์ 23 ราย 

15 คณะพยาบาลศาสตร ์ 12 ราย 

16 คณะแพทยศาสตร ์ 3 ราย 

17 คณะเภสัชศาสตร์ 65 ราย 

18 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31 ราย 

19 คณะวทิยาศาสตร์ 29 ราย 

20 คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 42 ราย 

21 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 14 ราย 

22 คณะศลิปศาสตร์ 33 ราย 

23 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศลิปกรรมศาสตร์ 19 ราย 

24 โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 28 ราย 

25 วทิยาลัยการจัดการ 11 ราย 

26 วทิยาลัยการศึกษา 5 ราย 

27 ศูนยก์ารแพทย์และโรงพยาบาล ม.พะเยา 10 ราย 

28 ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา 2 ราย 

29 ศูนยป์ฏิบัตกิารวชิาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 8 ราย 

30 สำนักงานอธิการบดมีหาวิทยาลัยพะเยา 1 ราย 

 รวม 475 ราย 

 

สรุปโครงการ มพ. เยี่ยมไข้และให้กำลังใจบุคลากร  จำนวน  5  ราย 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล สังกัด 

1 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำรงค์ อมรเดชาพล คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

2 นางสาว มัณฑกา จำปาคำ หน่วยตรวจสอบภายใน 

3 นาง ปยิฉัตร พุทธวงศ์ สำนกังานอธิการบด ี
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4 นาย สมพล วงษ์สวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร ์

5 นางสาว พมิพ์ผกา แกว้ษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ลำดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาดำเนนิงาน 

1 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา ประจำป ี2562 1-31 ส.ค 63 

2 โครงการเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขันกฬีาบุคลากร สกอ. ครัง้ที่ 39 ยกเลกิ 

4 โครงการศูนยส์่งเสรมิสุขภาพบุคลากรมหาวทิยาลยัพะเยา (Happy Body) ต.ค. 62 - ก.ย. 63 

5 โครงการ มพ.เยี่ยมไข้และให้กำลังใจบุคลากร (29 ราย) ต.ค. 62 - ก.ย. 63 

 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของงานสวัสดิการ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มอีุปกรณ์ เทคโนโลย ีสนับสนุนต่อการทำงาน 1. บุคลากรยังมคีวามชำนาญในการใชเ้ทคโนโลยสีมัยใหม่ไม่

มากนัก 

2. มกีฎระเบียบในการปฏิบัตงิานท่ีชัดเจน 2. บุคลากรขาดความแม่นยำในกฎระเบยีบใหม่ๆ 

3. บุคลากรรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ มีระเบียบวินัย 

และปฏิบัตตินตามนโยบายในการบรหิารหน่วยงาน 

3. วิธกีารทำงาน/ระบบการทำงานท่ีซับซ้อน ทำใหส้ิ้นเปลือง

เวลาและทรพัยากร 

4. มกีารทำงานเป็นทีม 4. การประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ยังไม่ทั่วถึง 

5. มีการประชุมงาน ทำให้มีความเข้าใจตรงกัน ทำให้

เกิดประสทิธิภาพในการทำงานมากขึ้น 

5. ระบบบรหิารจัดการเอกสารบางส่วน ยังมคีวามล่าช้า 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 

1. ระบบการเสนองานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาที่กำกับ

ดูแลไม่ต้องผ่านหลายขัน้ตอน   

1. บุคลากรกับการทำงานประจำมากกว่าการทำงานเชงิรุก 

2. มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการประชุม ฝึกอบรม 

สัมมนา ทำให้มีศักยภาพในการปฏบิัตงิานเพิ่มขึ้น 

2. การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อ เพ่ิม

ประสทิธภิาพในการทำงานยังไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร 

3. มีเครือข่ายบุคลากรที่ช่วยประสานงานความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน 

3 . น โย บ า ย ก า ร เบิ ก จ่ า ย ค่ า รั ก ษ า พ ย า บ า ล จ า ก

กรมบัญชีกลาง สปสช.ประกันสังคม มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

4. การเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้มีการ

สื่อสาร และเข้าถึงขอ้มูล ข่าวสารไดม้ากขึ้น 

4. การปรับเปล่ียนบุคลากรระดับบริหารมีผลกระทบต่อ

นโยบาย HR ของหน่วยงาน 

5. สังคมการทำงานในปัจจุบันเป็น Knowledge Worker  

ทำให้ มีการเรียนรู้และกระตุ้นให้ เกิดการทำงานที่ มี

ประสทิธภิาพยิ่งข้ึน 

5. เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้การปฏิสัมพันธ์ของคนลด

น้อยลง 
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งานส่งเสริมและพัฒนา 

งานส่งเสรมิและพัฒนา แบ่งออกเป็น ๓ หน่วย ดังน้ี ๑) หน่วยทุนการศกึษา ๒) หน่วยฝึกอบรม 

๓) หน่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องทุนการศึกษาของ

บุคลากร ทั้งทุนของมหาวิทยาลัยและทุนภายนอก ดำเนินการเกี่ยวกับลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 

ปฏิบ ัต ิงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งประสานงานในเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงาน

ภ าย น อ ก ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง  เช่ น  ส ำนั ก งาน  ก .พ .  ส ำนั ก งาน ค ณ ะก รรมก ารการอุ ด ม ศึ ก ษ า  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น  การเพิ่มวุฒิการศึกษาและปรับวุฒิการศึกษา การ

คำนวณระยะเวลาชดใช้ทุน การจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ดำเนินการเกี ่ยวกับ

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน และงานอื ่น ๆ ที ่ได้รับมอบหมาย ซ่ึงมี

ผูร้ับผดิชอบ ดังนี้ 

 

๑. นางณธิมิา  ผดัวงศ์ ตำแหน่ง หัวหนา้งานส่งเสรมิและพัฒนา มหีนา้ที่รับผดิชอบ ดังนี้ 

๑) ควบคุมการดำเนนิการเรื่องทุนของมหาวทิยาลัย ทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุน 

๒) ควบคุมการดำเนินการเรื่องทุนจากหน่วยงานภายนอก ไดแ้ก่ ทุนกระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๓) ควบคุมการตรวจสอบการขอสมัครสอบแข่งขันเพื่อศกึษาต่อของบุคลากร 

๔) ควบคุมการตรวจสอบการขอลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และดูงาน 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๕) ควบคุมการตรวจสอบการขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ 

๖) ควบคุมการตรวจสอบการกลับเขา้ปฏบัิตงิาน  

๗) ควบคุมการตรวจสอบการขอเพิ่มวุฒิการศกึษา, ปรับวุฒิการศกึษา 

๘) ควบคุมการจัดทำคำสั่งลาศึกษาต่อ, คำสั่งขยายระยะเวลาศกึษาต่อ, คำสั่งกลับเข้า

ปฏิบัติงาน, คำสัง่ให้ไดร้ับเงินเดอืนตามคุณวุฒิ 

๙) ควบคุมการจัดทำสัญญาลาศกึษาต่อ, สัญญารบัทุน 

๑๐) ควบคุมการตรวจสอบการขออนุมัตเิบกิจ่ายเงนิทุน 

๑๑) ควบคุมการคำนวณระยะเวลาชดใช้ทุน 

๑๒) ควบคุมการจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของมหาวทิยาลัย 

๑๓) ควบคุมการดำเนนิการเก่ียวกับความกา้วหนา้ทางวชิาชพีของบุคลากรสาย

สนับสนุน 

๑๔) จัดทำรายงานบรหิารความเสี่ยงกรณีอาจารย์ผดิสัญญาชดใช้ทุน 

๑๕) จัดทำรายงานประกันคุณภาพการศกึษาด้านการพัฒนาบุคลากร 

๑๖) จัดทำแผนปฏบิัตกิาร แผนงาน โครงการ ให้เป็นไปตามนโยบายของกองและ 

      มหาวทิยาลัย 
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๑๗) กำกับ ดูแล และควบคุมการปฏบิัตงิานภายในงานส่งเสรมิและพัฒนา 

๑๘) งานอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

๒. นางกนษิฐา  รัตนพัทธยากร ตำแหน่ง บุคลากร มีหน้าที่รับผดิชอบ ดังนี้ 

๑) ดำเนินการเรื่องทุนของมหาวทิยาลัย ทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุน 

๒) ตรวจสอบการขอสมัครสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อของบุคลากร 

๓) ตรวจสอบการขอลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และดูงาน ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

๔) ตรวจสอบการขอขยายระยะเวลาศกึษาต่อ 

๕) ตรวจสอบการกลับเขา้ปฏบัิตงิาน  

๖) ตรวจสอบการขอเพิ่มวุฒิการศึกษา, ปรับวุฒิการศกึษา 

๗) จัดทำคำสั่งลาศกึษาต่อ, คำสั่งขยายระยะเวลาศึกษาต่อ, คำสั่งกลับเขา้ปฏบิัตงิาน, 

คำสั่งใหไ้ด้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 

๘) จัดทำสัญญาลาศกึษาต่อ, สัญญารับทุน 

๑๐) ตรวจสอบการขออนุมัตเิบกิจ่ายเงนิทุน 

๑๑) คำนวณระยะเวลาชดใชทุ้น 

๑๒) งานอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

๓. นางสาวพชิญาภา  กุลเมฆ ตำแหน่ง บุคลากร มีหนา้ที่รับผดิชอบ ดังนี้ 

๑) ดำเนินการเรื่องทุนของหน่วยงานภายนอก  

๒) ตรวจสอบการขอสมัครสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อของบุคลากร 

๓) ตรวจสอบการขอลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และดูงาน ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

๔) ตรวจสอบการขอขยายระยะเวลาศกึษาต่อ 

๕) ตรวจสอบการกลับเขา้ปฏบัิตงิาน  

๖) ตรวจสอบการขอเพิ่มวุฒิการศึกษา, ปรับวุฒิการศึกษา 

๗) จัดทำคำสั่งลาศกึษาต่อ, คำสั่งขยายระยะเวลาศึกษาต่อ, คำสั่งกลับเข้าปฏบิัตงิาน, 

คำสั่งใหไ้ด้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 

๘) จัดทำสัญญาลาศกึษาต่อ, สัญญารับทุน 

๙) จัดทำรายงานจำนวนผูล้าศกึษาต่อประจำเดอืน 

๑๐) เบกิค่าใชจ่้ายทุนนิสิตพยาบาล 

๑๑) คำนวณระยะเวลาชดใชทุ้น 

๑๒) งานอื่น ๆ ที่ไดร้บัมอบหมาย 
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๔. นางสาวพราวตา ศรีวิชัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝกึอบรมและพัฒนาบุคลากร 

๒) ดำเนินโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 

๓) ออกแบบและจัดทำจดหมายข่าวกองการเจา้หนา้ที่ 

๔) ประชาสัมพันธ์กจิกรรมตา่ง ๆ ของกองการเจา้หน้าที่ ทาง Facebook และ website  

กองการเจ้าหน้าท่ี 

๕) ดำเนินการเกี่ยวกับความกา้วหนา้ทางวชิาชพีของบุคลากรสายสนับสนุน 

๖) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๕. นายจงรักไทย เปลวทอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน 

๒) ดำเนินการเกี่ยวกับแต่งตัง้บุคคลใหด้ำรงตำแหน่งบรหิาร 

๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการคำนวณเงนิค่าปรับกรณีนสิิตผดิสัญญาการเป็นนสิติผูร้บัทุน 

๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตัง้พนักงานมหาวทิยาลัย 

สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 

๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝกึอบรมและพัฒนาบุคลากร 

๖) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างงานส่งเสริมและพัฒนา 

 

 
 

 

 

 



 

ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทุนการศกึษาและฝกึอบรม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผลการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ จำนวน หน่วย

นับ 

1. หน่วยทุนการศกึษา 

1.1 ตรวจสอบการขออนุญาตสมัครสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อ 

1.2 ตรวจสอบการขออนุมัติลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/ปฏิบัติงานวิจัย/ดู

งาน 

1.3 ตรวจสอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อ 

1.4 ตรวจสอบการขออนุมัตกิลับเขา้ปฏิบัตงิาน 

1.5 ตรวจสอบการขออนุมัติปรับวฒุกิารศึกษา/เพิ่มวุฒกิารศกึษา 

1.6 จัดทำคำส่ังให้พนักงานมหาวทิยาลัยลาศึกษาต่อ/ฝกึอบรม/ปฏิบัติ

งานวจิัย/ดูงาน 

1.7 จัดทำคำสั่งใหพ้นักงานมหาวทิยาลัยขยายระยะเวลาศึกษาต่อ 

1.8 จัดทำคำสั่งให้พนักงานมหาวทิยาลัยกลับเข้าปฏบิัตงิาน 

1.9 จัดทำคำสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยไดร้ับเงนิเดอืนตามคุณวุฒิ 

1.10 ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องทุน เช่น ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย

พะเยา ทุนโครงการสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ทุนโครงการสนับสนุนการผลิตแพทย์

มหาวิทยาลัยพะเยา ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา เป็นตน้ 

1.11 ดำเนินการจัดทำสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาไป

ศึกษา ฝกึอบรม ปฏบิัตงิานวจิัย และดูงาน 

1.12 ดำเนนิการจัดทำสัญญาทุนพัฒนาอาจารย์มหาวทิยาลัยพะเยา 

1.13 ดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

1.14 ดำเนนิการเบกิจ่ายเงินทุนพัฒนาอาจารย์มหาวทิยาลัยพะเยา 

1.15 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินทุนนิสิตพยาบาล โครงการสนับสนุนการ

ผลิตบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา 

1.16 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินทุนนิสิตแพทย์ โครงการสนับสนุนการ

ผลิตแพทย์มหาวทิยาลัยพะเยา 

1.17 คำนวณระยะเวลาชดใชทุ้น 

1.18 ควบคุมดูแลการปฏิบัตงิานชดใชทุ้นของผู้รับทุน 

1.19 ตรวจสอบภาระผูกพันของบุคลากรที่ประสงค์ลาออกจาก

พนักงานมหาวทิยาลัย 

 

56 

50 

96 

51 

30 

50 

 

96 

52 

36 

9 

 

 

 

 

50 

 

19 

3 

 

103 

12 

 

12 

 

9 

51 

25 

 

2 

 

ราย 

ราย 

ราย 

ราย 

ราย 

ครัง้ 

 

ครัง้ 

ครัง้ 

ครัง้ 

ครัง้ 

 

 

 

 

ครัง้ 

 

ครัง้ 

ครัง้ 

 

ครัง้ 

ราย 

 

ราย 

 

ราย 

ราย 

ราย 

 

ครัง้ 



 

ผลการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ จำนวน หน่วย

นับ 

1.20 จัดทำขอ้มูลสถิตผิูร้บัทุน 

1.21 ตดิตามการรายงานผลการเรยีนของบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ 

1.22 ตดิตามการขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ 

1.23 ตรวจสอบคุณวุฒิของบุคลากรขอปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิการศึกษา 

กรณีจบการศึกษา ณ ต่างประเทศ 

1.24 ดำเนนิการเกี่ยวกับหนังสอืรับรองทุน 

1.25 บันทึกข้อมูลการลาศึกษาต่อ การขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ 

การขอกลับเข้าปฏิบัติงาน การขอปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิการศึกษา ลงในระบบ

บรหิารงานบุคลากร (HRMIS) 

2. หน่วยฝึกอบรม 

2.1 ออกแบบและจัดโครงการฝกึอบรมพัฒนาบุคลากร 

2.2 ประสานงานหลักสูตรการฝกึอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ 

2.3 สรรหาวิทยากรผู้มีความรู้ภายนอกมาฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

ภายใน 

2.4 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมและทุนการศึกษาจาก

ภายนอก 

2.5 บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากรลงในระบบบริหารงาน

บุคลากร (HRMIS) 

3. หน่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

3.1 ดำเนนิการเกี่ยวกับการแต่งตัง้คณะกรรมการประจำส่วนงาน 

3.2 ดำเนนิการเกี่ยวกับแต่งตัง้บุคคลใหด้ำรงตำแหน่งบรหิาร 

3.3 ดำเนินการเกี่ยวกับการคำนวณเงินค่าปรับกรณีนิสิตผิดสัญญา

การเปน็นสิิตผูร้ับทุน 

3.4 ดำเนินการเก่ียวกับการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งต้ัง

พนักงานมหาวทิยาลัย สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 

3.5 ดำเนนิการเก่ียวกับการฝกึอบรมและพัฒนาบุคลากร 

4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4.1 จัดทำข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา C 11 บุคลากรได้รับ

การพัฒนา 

4.2 จัดทำขอ้มูลความเสี่ยงดา้นการพัฒนาบุคลากร 

4.3 จัดทำจดหมายข่าวกองการเจา้หนา้ที่ 

4.4 ดำเนนิการสรรหาผูส้มควรดำรงตำแหน่งผูอ้ำนวยการ ประจำส่วน

งาน 

52 

65 

5 

 

3 

234 

 

 

 

3 

2 

2 

100 

50 

 

 

159 

263 

2 

 

39 

 

 

 

2 

 

2 

12 

3 

1 

 

8 

2 

ราย 

ราย 

ราย 

 

ราย 

ราย 

 

 

 

ครัง้ 

ครัง้ 

ครัง้ 

ครัง้ 

ราย 

 

 

ครัง้ 

ครัง้ 

ราย 

 

ครัง้ 

 

 

 

ครัง้ 

 

ครัง้ 

ครัง้ 

ส่วนงาน 

โครงกา

ร 

 

ครัง้ 



 

ผลการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ จำนวน หน่วย

นับ 

4.5 ดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสรมิสุขภาพบุคลากร 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

4.6 ดำเนนิการเกีย่วกับการแต่งตัง้ที่ปรกึษาอธกิารบดี 

4.7 ดำเนินการเลื อกผู้ สม ควรด ำรงตำแห น่ งกรรม การส ภา

มหาวทิยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ 

ราย 

 

 

การดำเนนิกจิกรรม/โครงการ 

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม สถานที่ วัน-เดอืน-ปี 

1 โครงการเตรยีมความพรอ้มการขอ

ตำแหน่งของพนักงานสายบรกิาร 

 

หอ้งประชุมเมอืง

พะเยา อาคารคณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร มหาวทิยาลัย

พะเยา 

วันที่ 21 – 23 

มกราคม 2563 

2 โครงการนำเสนอโครงร่างและพิจารณา

ใหทุ้นสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางาน

ประจำ (รุ่นที่ 7) 

หอ้งประชุมบวร 

รัตนประสทิธิ์ อาคาร

สำนักงานอธกิารบด ี

มหาวทิยาลัยพะเยา 

วันที่ 12 มีนาคม 

2563 

 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกอง

การเจ้าหนา้ที่ 

 

กองบรหิารงาน

บุคคล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

วันที่ 28 สิงหาคม 

2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

งานบรหิารตำแหน่งและอัตรากำลัง 

งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง มหีนา้ที่รบัผดิชอบเกี่ยวกับการจัดทำกรอบอัตรากำลัง การ

กำหนดตำแหน่ง การคัดเลอืกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย ตั้งแต่ประกาศรบัสมัคร           การ

รับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย การจ้างลูกจา้งชั่วคราว การ

จ้างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษช่าวไทยและชาวต่างชาติ การเปลี่ยนตำแหน่ง   การ

ย้ายสังกัด การประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย การลาออกของ

พนักงานมหาวิทยาลัย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่            

การตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลงานวิจัย 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตำรา หนังสอื และบทความทางวชิาการ 

ของผู้ขอกำหนดตำแหน่งในเบื้องต้น การติดต่อทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ประสานงาน จัดประชุม

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ จัดประชุมคณะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ              

จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ การสรุปผลการประเมินเพื่อเสนอผล           

การพจิารณาต่อสภามหาวิทยาลัย การจ่ายค่าตอบแทนการอ่านผลงาน และการจัดทำคำส่ังต้ังแต่งผูท้ี่

ไดร้ับการแต่งตัง้ใหด้ำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมผีูร้ับผดิชอบดังนี้ 

 

     นางสาวสมาพร วรรณโวหาร                                                       นางสาวธันยาภรณ์ เสาร์เกดิ   

      ตำแหน่ง หัวหนา้งานบรหิารตำแหน่งอัตรากำลัง                            ตำแหน่ง บุคลากร 

     เบอร์โทรภายใน : 1041                            เบอร์โทรภายใน : 1041 

 E-mail : samaporn.wa@up.ac.th                                 E-mail : thanyaporn.sa@up.ac.th 

 

 

      นายวรปรัชญ์  ศรดีวงคำ                                                            นายอรรถพล  มณเฑยีร   

      ตำแหน่ง บุคลากร                                                                 ตำแหน่ง บุคลากร 

     เบอร์โทรภายใน : 1041                            เบอร์โทรภายใน : 1041 

 E-mail : waraprat.sr@up.ac.th                                            E-mail : attapon.mo@up.ac.th 

 

      

     นางสาวเหมวรรณ ศรีสุวรรณ                                                       นายอภชิาต  ศรวีัฒนกูล   

     ตำแหน่ง บุคลากร                                                             ตำแหน่ง บุคลากร 

     เบอร์โทรภายใน : 1041                            เบอร์โทรภายใน : 1041 

 E-mail : hamawan.sr@up.ac.th                                  E-mail : apichat.sr@up.ac.th 
 

 

     นางสาวกาญจนา  สุดเสน่ห์                                                          นายสถาพร  มะโนวงค์   

      ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป                                        ตำแหน่ง บุคลากร 

     เบอร์โทรภายใน : 1041                             เบอร์โทรภายใน : 1041 

 E-mail : kanchana.su@up.ac.th                                  E-mail : sataporn.ma@up.ac.th 

 



 

งานบรหิารตำแหน่งและอัตรากำลัง ไดแ้บ่งภาระงานท่ีรับผดิชอบ รายละเอียดดังนี้ 

1. นางสาวสมาพร วรรณโวหาร  ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารตำแหน่งอัตรากำลัง 

1) กำกับดูแลการกำหนดกรอบอัตรา/การขอเพิ่มอัตรากำลัง/การจา้งทดแทน 

2) กำกับดูแลดา้นการกำหนดตำแหน่งใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับของมหาวทิยาลัย 

3) กำกับดูแลการดำเนนิการด้านการสรรหา การรับสมัคร การคัดเลอืก บรรจุแต่งตัง้บุคคล

เป็นพนักงานมหาวทิยาลัย  

4) กำกับดูแลดา้นการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ผูท้รงคุณวุฒิและชาวต่างชาต ิและผูมี้ความรู้

ความสามารถพเิศษ   

5) กำกับดูแลเก่ียวกับการประเมนิผลการทดลองปฏิบัตงิานของพนักงาน 

6) กำกับดูแลการจัดทำระเบยีบวาระการประชุมเพื่อพจิารณนำเสนอคณะกรรมการ

บรหิารงานบุคคลประจำมหาวทิยาลัยพะเยา 

7) กำกับดูแลการขอเปล่ียนตำแหน่ง การยา้ยสังกัด การลาออก 

8) กำกับดูแลจัดทำรายงานการปฏบิัตงิานประจำเดอืนของงานบริหารตำแหน่งฯ 

9) กำกับดูแลการตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารประกอบผลงานการสอน และผลงานทาง

วชิาการท่ีเสนอขอให้เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 

10) กำกับดูแลการดำเนินการเก่ียวกับการการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงาน

ท างวิ ชาก าร แล ะต รวจส อบ ระเบี ยบ วาระก ารป ระชุม เพื่ อ น ำเส นอ ท่ี ป ระ ชุม

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวชิาการ 

11) กำกับดูแลการดำเนินการเก่ียวกับการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และตรวจสอบ

ระเบยีบวาระการประชุมเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒฯิ 

12) กำกับดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง

วิชาการ และตรวจสอบระเบียบวาระการประชุมเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

พจิารณาตำแหน่งทางวชิาการ 

13) กำกับดูแลการจัดทำระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับงานตำแหน่งทางวิชาการเพื่อ

นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม

มหาวทิยาลัยพะเยา 

14) กำกับดูแลการจัดทำระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับงานตำแหน่ทางวิชาการเพื่อนำเสนอ

ที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

15) ประสานงานกับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ และ

คณะอนุกรรมการพจิารณาผลงานทางวิชาการ 

16) ที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

17) การจัดเก็บข้อมูลผูข้อกำหนดตำแหน่งทางวชิาการลงในระบบฐานขอ้มูล 

18) จัดทำแผนปฏบิัติการและจัดโครงการ กจิกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัตกิาร 



 

19) กำกับดูแลการปฏบิัตงิานภายในงานบรหิารตำแหน่งและอัตรากำลัง 

20) ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับงานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง และงานกำหนด

ตำแหน่งทางวชิาการ 

21) ปฏิบัตหินา้ที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. นางสาวธันยาภรณ์ เสาร์เกดิ ตำแหน่ง บุคลากร 

 1) ดำเนนิการดา้นการกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ 

2)  คุมกรอบอัตรากำลังสายวชิาการ 

      2.1) ดำเนินการตรวจสอบการจา้ง และกรอบอัตราของพนักงานและลูกจา้งชั่วคราว 

     2.2) ขออนุมัตจิา้งลูกจา้งชั่วคราวสายวชิาการ 

 3) ดำเนนิการดา้นการสรรหา การคัดเลือก บรรจแุต่งตัง้บุคคลเข้าเป็นพนักงานสายวชิาการ 

     3.1) จัดทำประกาศรับสมัครพนักงานสายวชิาการ 

     3.2) ดำเนินการรับสมัครงานพนักงานสายวชิาการสายวชิาการ 

     3.3) จัดทำสรุปรายละเอยีดของผูส้มัครงานสายวชิาการ และรายงานสรุปส่งประจำเดอืน 

          3.4) ดำเนนิการสัมภาษณ์ สรุปและรายงานผลต่อผูบ้รหิาร  

     3.5) ดำเนนิการรับรายงานตัวและจัดทำจัดทำสัญญาจ้างพนักงานสายวชิาการ 

      3.6) การจัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเป็นพนักงาน 

 4) การตรวจสอบประวัตอิาชญากรรม ผูท้ี่ได้รับการบรรจุและแต่งตัง้เป็นพนักงานสายวชิาการ 

 5) การขอปรับประสบการณ์การทำงาน 

 6) การโอนยา้ยและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงาน 

 7) รับรายงานตัวของผูร้ับทุนที่สำเรจ็การศึกษา 

 8) จัดทำคำสั่งจา้งและสัญญาจา้งอาจารย์ประจำภายนอกเพื่อนเิทศฝกึประสบการณ์วิชาชพีครู 

 9) จัดเตรยีมขอ้มูลนำเขา้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวทิยาลัยพะเยา 

 10) ปฏบิัตหินา้ที่อื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

  

3. นายวรปรัชญ์ ศรดีวงคำ ตำแหน่ง บุคลากร 

1) ดำเนนิการดา้นการกำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน 

2) ดำเนนิการรับสมัครงานสายสนับสนุน 

3) จัดทำประกาศรับสมัครงานสายสนับสนุน   

4) สรุปรายละเอียด/แจง้รายละเอยีดผูส้มัครงานสายสนับสนุน 

5) คุมกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน  

6) ดำเนนิการดา้นสรรหา การคัดเลอืก บรรจุแต่งตัง้บุคคลเป็นพนักงานสายสนับสนุน  

7) ขออนุมัตอิัตรากำลังพนักงานมหาวทิยาลัย ลูกจา้งชั่วคราวสายสนับสนุนกรณ ีเพิ่มเตมิ  

      และ กรณทีดแทนอัตราที่ว่าง 

8) จัดทำคำสั่งมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการคัดเลอืกบุคคลเพื่อจา้งเป็น 

      บุคลากรมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน 



 

9) จัดทำประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิ์สอบขอ้เขียน 

10) ขออนุมัตดิำเนนิการจัดสอบขอ้เขียนคัดเลอืกบุคคลเพื่อจา้งเป็นบุคลากรมหาวทิยาลัย    

      สายสนับสนุน 

11) รายงานผลการสอบข้อเขียนคัดเลอืกบุคคลเพื่อจา้งเป็นบุคลากรมหาวทิยาลัยสาย 

      สนับสนุน 

12) ขออนุมัตดิำเนนิการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจา้งเป็นบุคลากรมหาวทิยาลัย 

      สายสนับสนุน 

13) จัดทำประกาศรายช่ือผูผ้่านการสอบขอ้เขยีน และมีสทิธิ์สอบสัมภาษณ์ 

14) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้จะเข้าสัมภาษณ์ ตามข้อ ๑๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา        

ว่าดว้ย การบรหิารงานบุคคล ปี ๒๕๕๕ 

15) จัดทำแฟม้เอกสารขอ้มูลผู้เขา้สอบสัมภาษณ์ สำหรับประธาน/คณะกรรมการคัดเลอืก         

     ทุกหน่วยงาน  

16)  จัดทำใบคะแนน สำหรับประธาน คณะกรรมการคัดเลอืกทุกหน่วยงาน เป็นรายคน  

17)  รายงานผลการสอบสัมภษณ์คัดเลอืกบุคคลเพื่อจา้งเป็นบุคลากรมหาวทิยาลัย            

       สายสนับสนุน จัดทำประกาศรายชื่อผูผ้า่นการคัดเลือก 

18)  รายงานผลการคัดเลอืกเข้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวทิยาลัยพะเยา  

       (ก.บ.ม.)   

19) ตดิต่อนัดหมายผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรายงานตัวเป็นบุคลากรมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน 

20) รับรายงานตัวเป็นบุคลากรมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน 

  20.1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

  20.2) ลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนงบประมาณมหาวทิยาลัย  

21)  ทำสัญญาจา้งพนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน 

22)  ทำสัญญาจา้งลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนงบประมาณมหาวทิยาลัย  

23)  ทำสัญญาคำ้ประกันลูกจา้งชั่วคราวสายสนับสนุนงบประมาณมหาวทิยาลัย 

24) จัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตัง้พนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน 

25) ดำเนนิการตรวจสอบประวัตอิาชญากรรมผูท้ี่ไดร้ับการบรรจุและแต่งตัง้เป็นพนักงานสาย 

      สนับสนุน 

26) แจง้เวยีนและลงทะเบยีนคุมคำสั่งบรรจแุละแต่งตัง้พนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน 

27)  ประสานงานเบกิจ่ายเงินเดือนบคุลากรสายสนับสนุน 

28) จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน ประกาศหลักเกณฑ์ ข้ันตอน 

กระบวนการ และแนวปฏบิัติเก่ียวกับการสรรหา การคัดเลอืกบุคลากรสายสนับสนุน 

29) ปฏิบัตหิน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. นายอรรถพล มณเฑียร ตำแหน่ง บุคลากร 

 1)  ช้ีแจงหลักเกณฑ์และวิธีการเบื้องต้น เกี่ยวกับการประเมินทดลองปฏิบัติงานแก่

พนักงานที่มารายงานตัว 



 

 2) ประสานงานให้แต่ละหน่วยงานส่งรายช่ือคณะกรรมการประเมนิฯ ประจำส่วนงาน เพื่อใช้ 

               ในการประเมินการปฏบิัตงิาน 

 3) ขออนุมัตแิต่งตัง้คณะกรรมการประเมินฯ ประจำส่วนงาน 

 4) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิฯ ประจำส่วนงาน 

 5) จัดทำแบบประเมินของผูร้ับการประเมนิแต่ละคน 

 6) จัดทำหนังสอืเพื่อขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการประเมนิฯ ประจำส่วนงาน ให้ทำการ 

              ประเมนิการทดลองปฏบิัตงิานของพนักงานในสังกัด 

 7) บันทกึผลการประเมินของคณะกรรมการลงในฐานข้อมูล 

 8) สรุปผลการประเมนิและขออนุมัตินำผลการประเมนิเขา้ท่ีประชุม ก.บ.ม. เมื่อครบกำหนด 

               ระยะเวลาประเมนิ 

 9) จัดทำคำสั่งให้พนักงานมหาวทิยาลัยผ่านการประเมินทดลองปฏบิัตงิาน และแจง้ผูร้ับการ 

               ประเมินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 10) ดำเนนิการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงานราชการ 

 11) ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏบิัตงิานของผูท้รงคุณวุฒ ิผู้มีความรู้ 

                 ความสามารถพเิศษ เพื่อต่อสัญญาจา้ง 

 12) บันทกึข้อมูลการผ่านการทดลองปฏบิัติงานลงในระบบ 

13) ปฏบิัติหนา้ที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 

5. นางสาวเหมวรรณ ศรีสุวรรณ์ ตำแหน่ง บุคลากร 

 1) ดำเนินการดา้นการลูกจ้างมหาวิทยาลัยประเภทผูท้รงคุณวุฒิ ผูมี้ความรูค้วามสามารถพิเศษ

ชาวไทยและชาวต่างชาติ 

1.1 เสนอการขออนุมัติกรอบอัตรา 

1.2 เสนอการขออนุมัติจา้งแต่ละประเภทต่อมหาวทิยาลัย 

1.3 ตรวจสอบเอกสารประกอบการรายงานตัวผูท้รงคุณวุฒิ ผูมี้ความรูค้วามสามารถ

พเิศษชาวไทย และชาวต่างชาติ 

1.4 จัดทำสัญญาจา้ง และคำสั่งจา้ง  

2) ดำเนนิการดา้นการจา้งครอูาสาสมัครชาวจนี 

2.1 ขออนุมัติกรอบครูอาสาสมัครชาวจนี 

2.2 ขออนุมัติจา้งครูอาสาสมัครชาวจนี 

2.3 เสนอการขออนุมัตจิา้งครูอาสาสมัครชาวจนี เสนออธกิารบดอีนุมัติและลงนาม 

2.4 ตรวจสอบเอกสารประกอบการรายงานตัวครูอาสาสมัครชาวจนี 

2.5 จัดทำสัญญาจา้ง และคำสั่งจา้งครูอาสาสมัครชาวจนี  

3) ดำเนินการด้านการลาออกของพนักงาน 

3.1 ตรวจสอบภาระ/หนี้สนิผูกพัน ภายในส่วนงาน  

3.2 ตรวจสอบภาระผูกพัน/หนี้สนิของบุคคลท่ีประสงค์ลาออก 



 

3.3  จัดทำหนังสือขออนุญาตลาออกเสนออธิการบดี (ในกรณีไม่มีภาระผูกพัน/

หนี้สนิ) 

3.4 จัดทำคำสั่งลาออก  

4) ดำเนินการด้านการยา้ยสังกัด 

4.1 ตรวจสอบข้อมูลเพื่อสรุปเสนอพจิารณา 

4.2 สรุปเรื่องนำเข้าคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา 

4.3 จัดทำคำสั่งยา้ยสังกัดพนักงานมหาวทิยาลัย 

5) ดำเนินการดา้นการขอเปล่ียนตำแหน่ง 

5.1 ตรวจสอบขอ้มูลเพื่อสรุปเสนอพจิารณา 

5.2 สรุปเรื่องนำเขา้คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลประจำมหาวทิยาลัยพะเยา 

5.3 จัดทำคำส่ังเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวทิยาลัย 

6) ปฏิบัตหินา้ที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 6. นายอภชิาต ศรวีัฒนกูล  ตำแหน่ง บุคลากร 

 1)  ตรวจสอบคุณสมบัตเิอกสารประกอบผลงานการสอน และผลงานทางวชิาการท่ีเสนอขอ    

              ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 

2) จัดเก็บเอกสารและหลักฐานการขอกำหนดตำแหน่งทางวชิาการตามสังกัดหน่วยงาน 

3) ประสานงานกับคณะกรรมการในการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง

วิชาการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ

จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

4) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ 

5) ดำเนนิการและประสานงานเก่ียวกับการจัดประชุมคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่

ประเมินผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ     

6) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการพจิารณาตำแหน่งทางวชิาการ  

7) การจัดทำระเบียบวาระการประชุมเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบยีบ

วาระการประชุมสภามหาวทิยาลัยพะเยา  

8) การจัดทำระเบยีบวาระการประชุมเพื่อเสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

9) รายงานผลการดำเนนิการพจิารณาตำแหน่งทางวชิาการประจำเดอืน 

10) รายงานความกา้วหนา้ผลการดำเนนิการประจำเดอืนแจง้คณะ/วทิยาลัย 

11) การจัดเก็บข้อมูลผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการลงในระบบฐานขอ้มูล 

12) จัดเก็บเอกสารและหลักฐานการขอกำหนดตำแหน่งทางวชิาการของผู้ที่ดำเนินการเรยีบร้อย

แลว้ 

13) ส่งคนืเอกสาร/หลักฐานของผูข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่ดำเนินการเรยีบรอ้ยแลว้ 

14) ปฏบิัตหินา้ที่อื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 



 

7. นางสาวกาญจนา สุดเสน่ห์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

          1) การทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวชิาการ 

2)  การแต่งต้ังผูท้รงคุณวุฒเิพื่อทำหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจรยิธรรมและ 

    จรรยาบรรณทางวชิาการ 

3) การส่งผลงานทางวิชาการและหลักฐานที่ เกี่ยวข้องกับการประเมินให้คณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒฯิ 

4) ติดตามการทาบทามและตดิตามผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

5) สรุปผลการประเมินผลงานทางวชิาการ 

6) จัดทำคำสั่งแต่งตัง้ผูด้ำรงตำแหน่งทางวิชาการ และแจง้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

7) แจง้ความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิใหผู้ข้อกำหนดตำแหน่งทราบ 

8) ดำเนนิการนำข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ไปยงั อว. 

9) ดำเนินการเสนอโปรดเกล้าผูท้ี่ได้รับแต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ไปยงั อว. 

10) การจัดเก็บข้อมูลผูข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการลงในระบบฐานข้อมูล 

11) จัดทำข้อมูลในแบบคำขอรับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.๐๓) ให้เป็นตาม

เกณฑ์ ก.พ.อ.  

12) ดำเนนิการจัดทำร่างขอ้บังคับ/ ประกาศ/ หลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่ง

ทางวชิาการ 

13) ปฏบิัตหินา้ที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

8. ว่าที่ร้อยตร ีสถาพร มะโนวัง ตำแหน่ง บุคลากร 

1) การประสานขอรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าท่ีประเมินผลงานทางวชิาการและจรยิธรรม 

    และจรรยาบรรณทางวชิาการจากประธานสาขาวชิา 

2) จัดเก็บขอ้มูลผูท้รงคุณวุฒเิพื่อทำหนา้ที่ประเมนิผลงานทางวชิาการของมหาวทิยาลัย 

3) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำ 

หนา้ที่ประเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ     

4) การขออนุมัติเบกิค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวชิาการของคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

5) การขออนุมัติค่าใช้จ่าย การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน และประสานงานที่เกี่ยวข้อง     

ในการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวชิาการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ และ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวชิาการ 

6) การดำเนินการด้านเอกสารการเงินในการจัดประชุม โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน

บรหิารตำแหน่งและอัตรากำลัง 

7) จัดทำแฟ้มหนังสือรับ-ส่ง ภายใน/ภายนอก ดูแลระบบการจัดเก็บ และการแจ้งเวียน      

หนังสอืของงานบรหิารตำแหน่งและอัตรากำลัง 



 

8) ส่งคืนเอกสาร/หลักฐานของผูข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการท่ีดำเนินการเรยีบรอ้ย 

9) ปฏิบัติหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

ผลการดำเนนิงานปงีบประมาณ 2563 

การคัดเลอืก และบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวทิยาลัย/ การจ้างลูกจ้างมหาวทิยาลัย 

1.  ขออนุมัตกิรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน     จำนวน 59 กรอบ 

2. จัดเตรยีมขอ้มูลการขออนุมัตกิรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน    จำนวน 59 กรอบ 

3. แจง้เวยีนผลการขออนุมัติกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน        จำนวน 59 กรอบ 

4. จัดทำประกาศรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุน     จำนวน 53 ฉบับ 

5. ตรวจสอบขอ้มูลความถูกต้อง เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครงาน 

สายสนับสนุน จากระบบฐานขอ้มูลกองการเจา้หนา้ที่   จำนวน 500 ราย 

6. เสนอขออนุมัติจัดทำคำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการคัดเลอืกบุคลากร 

สายสนับสนุน          จำนวน 53 ฉบับ 

7. จัดทำคำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน   จำนวน 53 ฉบับ 

8. เสนอขออนุมัติจัดสอบขอ้เขียน/ปฏบิัติคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน   จำนวน 53 ฉบับ 

9. จัดทำประกาศรายชื่อผูมี้สทิธิ์สอบขอ้เขยีน/ปฏบิัติคัดเลอืกบุคลากร 

สายสนับสนุน         จำนวน 53 ฉบับ 

10. เสนอรายงานผลผู้ผ่านการสอบขอ้เขียน/ปฏิบัติ และมีสทิธิ์เข้าสอบ 

สัมภาษณ์คัดเลอืกบุคลากรสายสนับสนุน     จำนวน 53 ฉบับ 

11. จัดทำประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบข้อเขียน/ปฏบิัติ และมีสิทธิ์เขา้สอบ 

สัมภาษณ์คัดเลอืกบุคลากรสายสนับสนุน     จำนวน 53 ฉบับ 

12.  จัดสอบสัมภาษณ์ จัดสถานที่ จัดเตรยีมเอกสาร และขอ้มูลในฐานข้อมูล 

ในระบบฐานขอ้มูลกองการเจา้หนา้ที่     จำนวน 10 ครัง้ 

13. รายงานผลการผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนต่อมหาวทิยาลัย  จำนวน 59 ราย 

14. นำเสนอผลการผลการคัดเลอืกบุคลากรสายสนับสนุนต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล (ก.บ.ม.)     จำนวน 59ราย 

15. จัดทำประกาศผลการคัดเลอืกบุคลากรสายสนับสนุน     จำนวน 59 ราย 

16. จัดเตรยีมรายงานตัวการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน    จำนวน 59 ราย 

17.  นัด/รับรายงานตัวการคัดเลอืกบุคลากรสายสนับสนุน    จำนวน 59 ราย 

18.  จัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตัง้พนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน   จำนวน 48 ราย 

19.  จัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน    จำนวน 48 ราย 

20. จัดทำหนังสอืส่งตัวตรวจประวัติอาชญากรรมพนักงานมหาวทิยาลัย 

 สายสนับสนุน         จำนวน 48 ราย 

21.   บันทกึข้อมูลการบรรจุและแต่งตัง้พนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน 

   ลงในระบบฐานข้อมูลกองการเจา้หนา้ที่     จำนวน 48 ราย 



 

22. บันทกึข้อมูลผลการตรวจประวัตอิาชญากรรมพนักงานมหาวทิยาลัย 

สายสนับสนุนลงในระบบฐานข้อมูลกองการเจา้หนา้ที่    จำนวน 48 ราย 

23. แจง้เวยีนคำสั่งบรรจุและแต่งตัง้ไปยังงานที่เกี่ยวขอ้ง     จำนวน 148 ราย 

24. นำส่งเอกสารการบรรจุและแต่งตัง้ไปยงังานสารสนเทศเพื่อเก็บเป็น 

ขอ้มูลทะเบยีนประวัติ        จำนวน 48 ราย 

25. นำส่งคำสั่งบรรจุและแต่งตัง้ และสัญญาจา้งให้พนักงาน    จำนวน 48 ราย 

26. ลงทะเบยีนคุมสัญญาจา้งพนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน   จำนวน 51 ราย 

27. ขออนุมตจิา้งลูกจา้งมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน โดยเบกิจ่ายจาก 

เงนิงบประมาณมหาวทิยาลัย       จำนวน 51 ราย 

28. จัดทำสัญญาจา้งลูกจา้งมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน โดยเบกิจ่ายจาก 

เงนิงบประมาณมหาวทิยาลัย       จำนวน 51 ราย 

29. จัดทำสัญญาจา้งค้ำประกันลูกจ้างมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน  

โดยเบกิจ่ายจากเงินงบประมาณมหาวทิยาลัย     จำนวน 11 ราย 

30. ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตัง้พนักงาน 

มหาวทิยาลัยสายสนับสนุน       จำนวน 48 ราย  

31. อนุมัตจิา้งลูกจา้งมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน     จำนวน 51 ราย   

32. ดำเนนิการด้านการสรรหา การคัดเลือก บรรจุแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็น 

พนักงานมหาวทิยาลัยสายวชิาการ      จำนวน 37 ครัง้ 

33. ดำเนนิการสัมภาษณ์ สรุปและรายงานผลต่อผูบ้รหิาร    จำนวน 5 ครั้ง 

34. ดำเนนิการรับรายงานตัวและจัดทำจัดทำสัญญาจา้งพนักงาน 

สายวชิาการ         จำนวน 22 ราย 

35. การตรวจสอบประวัตอิาชญากรรม ผูท้ี่ไดร้ับการบรรจุและแต่งตัง้ 

เป็นพนักงานมหาวทิยาลัยสายวชิาการ      จำนวน 22 ราย 

36. การโอนยา้ยสังกัดและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงาน     จำนวน 15 ราย 

37. รายงานการส่งผลภาษาองักฤษตามเกณฑ์ และจัดทำคำสั่งปรับ 

อัตราเงินเดอืนอัตราพนักงานมหาวทิยาลัยกรณ ีจำนวน   จำนวน 11 ราย  

38. ดำเนนิการขออนุมัตแิละจัดทำสัญญาจ้างอาจารย์ประจำภายนอก 

เพื่อนเิทศน์ฝกึประสบการณ์วชิาชพีครู      จำนวน 16 ราย 

39. จัดเตรยีมขอ้มูลนำเขา้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลประจำ 

มหาวทิยาลัยพะเยา        จำนวน 25 ราย 

 

การประเมนิผลการทดลองปฏิบัตงิาน 

1. การประเมนิผลการทดลองการปฏิบัตงิานของพนักงานมหาวทิยาลัย 

   1.1 ดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏบัิตงิานของพนักงานมหาวทิยาลัย  จำนวน 75 ราย 

   1.2 จัดทำหนังสอืขอความอนุเคราะห์ประเมินผลการทดลองปฏบิัติงาน   จำนวน 315 ฉบับ 



 

   1.3 จัดทำแบบประเมนิฯ แนบเล่มภาระงานส่งใหค้ณะกรรมการประเมนิฯ  จำนวน 315 ฉบับ 

   1.4 รายงานผลการประเมนิ และขออนุมัตติ่อสัญญาจา้งพนักงานมหาวทิยาลัย   จำนวน 20 ราย 

   1.5 ขออนุมัตผิลการประเมนิของพนักงานมหาวทิยาลัยเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.  จำนวน 35 ราย 

   1.6 จัดทำคำสั่งใหพ้นักงานมหาวทิยาลัยผ่านการทดลองปฏบิัตงิาน   จำนวน 35 ฉบับ 

2. การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผูท้รงคุณวุฒิและผูม้คีวามรูค้วามสามารถพเิศษ 

   2.1. ดำเนนิการประเมินผลการปฏบัิติงานของผูท้รงคุณวุฒแิละผูมี้ความรูฯ้ จำนวน 69 ราย 

   2.2. จัดทำหนังสอืขออนุมัตดิำเนนิการประเมนิผูท้รงคุณวุฒแิละผูม้คีวามรูฯ้  

          และเวยีนแจง้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง      จำนวน 20 ฉบับ 

    2.3 สรปุผลการประเมินและอัตราการจา้งผู้ทรงคุณวุฒแิละผูมี้ความรูฯ้  

          ที่ไดร้ับการต่อสัญญาจา้ง       จำนวน 74 ราย 

3. การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของพนักงานของพนักงานราชการ 

   3.1. ดำเนินการประเมนิผลการปฏิบัตงิานของพนักงานราชการ    จำนวน 13 ราย 

   3.2. จัดทำหนังสอืขออนุมัตดิำเนนิการประเมนิพนักงานราชการ  

         และเวยีนแจง้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง      จำนวน 9 ฉบับ 

4. การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของลูกจา้งชั่วคราว 

   4.1. ดำเนนิการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของลูกจ้างชั่วคราว    จำนวน 43 ราย 

5. ปรับปรุงแบบประเมินผูท้รงคุณวุฒแิละผูมี้ความรูฯ้     จำนวน 1 ครัง้ 

6. แกไ้ขร่างขอ้บังคับฯ ในส่วนของการประเมนิผลการปฏิบัติงาน    จำนวน 1 ครัง้ 

 

การจ้างผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้มคีวามรู้ความสามารถพเิศษ  

1. การจ้างผูท้รงคุณวุฒิ        จำนวน 65 ราย 

2. การจา้งผูม้คีวามรู้ความสามารถพเิศษ      จำนวน 33 ราย 

3. การขอจ้างครอูาสาสมัครชาวจนี       จำนวน 4 ราย 

การย้ายสังกัด เปลี่ยนตำแหน่ง ลาออก 

1. การดำเนนิการโอนยา้ยพนักงานมหาวทิยาลัย      จำนวน 79 ราย 

2. การดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวน 11 ราย 

3. การลาออกของผู้ทรงคุณวุฒ ิและผูม้คีวามรูค้วามสามารถพเิศษ  จำนวน 12 ราย 

4. การลาออกของ พนักงานมหาวทิยาลัย สายสนับสนุน    จำนวน 24 ราย 

5. การลาออกของ ลูกจา้งชั่วคราวมหาวทิยาลัย สายสนับสนุน    จำนวน 35 ราย 

6. การลาออกของ ลูกจา้งชั่วคราวมหาวทิยาลัย สายวิชาการ    จำนวน 17 ราย 

การขอกำหนดตำแหน่งทางวชิาการ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการพจิารณาตำแหน่งทางวิชาการ    จำนวน 10 ครัง้ 

2. จัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการพจิารณาตำแหน่งทางวิชาการ   จำนวน 77 ราย 

3. เสนอ “ร่าง” ประกาศคณะกรรมการพจิารณาตำแหน่งทางวชิาการ 

มหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินผลการสอน (ฉบับที่ 2)  



 

พ.ศ. 2563 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพจิารณาตำแหน่งทางวิชาการ  จำนวน 1 ครัง้ 

4. เสนอ บัญชรีายช่ือสถาบันอุดมศกึษาที่มีเกณฑ์การพิจารณาตำแหน่งทาง 

วชิาการไม่ต่ำกว่ามหาวทิยาลัยพะเยา เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา 

ตำแหน่งทางวชิาการ        จำนวน 1 ครัง้ 

5. เสนอ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าดว้ย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  

และวธิกีารแต่งตัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

พ.ศ. 2563 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพจิารณาตำแหน่งทางวิชาการ  จำนวน 1 ครัง้ 

6. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   จำนวน 55 ราย 

7. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ    จำนวน 8 ครั้ง 

8. จัดทำวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวชิาการ   จำนวน 56 ราย 

9. ทำรายงานการประชุมคณะกรรมการพจิารณาตำแหน่งทางวิชาการ   จำนวน 10 ครัง้ 

10. ทำรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ  จำนวน 8 ครั้ง 

11. ทำหนังสอืแจง้ผูข้อกำหนดตำแหน่งฯ ปรับแกไ้ขตามมตคิณะอนุกรรมการ 

กลั่นกรองผลงานทางวิชาการ       จำนวน 16 ราย 

12. จัดทำรายงานประจำเดือนสรปุความก้าวหน้าผลการดำเนนิการพจิารณา 

ตำแหน่งทางวชิาการ        จำนวน 12 ครัง้ 

13. จัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยพะเยา   จำนวน 8 ครัง้ 

14. จัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยพะเยา   จำนวน 93 ราย 

15. เสนอ บัญชรีายชื่อสถาบันอุดมศกึษาที่มีเกณฑ์การพจิารณาตำแหน่งทาง 

วชิาการไม่ต่ำกว่ามหาวทิยาลัยพะเยา เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย 

พะเยา          จำนวน 1 ครัง้ 

16. เสนอ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัต ิหลักเกณฑ์  

และวธิกีารแต่งตัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

พ.ศ. 2563 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยพะเยา   จำนวน 1 ครัง้ 

17. การพิจารณารายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหนา้ที่ประเมินผลงานทาง 

วชิาการ          จำนวน 84 ราย 

18. สืบค้นขอ้มูลการตดิต่อผู้ทรงคุณวุฒิ       จำนวน 84 ราย 

19. ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ        จำนวน 113 ราย 

20. ส่งเอกสารประเมินผลงานทางวชิาการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ    จำนวน 100 ราย 

21. สรุปผลการประเมนิผลงานทางวชิาการ      จำนวน 129 ราย 

22. จัดทำคำสั่งแต่งตัง้ผูด้ำรงตำแหน่งทางวิชาการ     จำนวน 120 ราย 

23. แจง้ผลการประเมินผลงานทางวชิาการให้ผูท้ี่ได้รับการแต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่ง 

ทางวชิาการ         จำนวน 75 ราย 

24. แจง้มตสิภาให้ผูท้ี่ไม่ผา่นการประเมินผลงานทางวชิาการ    จำนวน 17 ราย 

25. แจง้การข้ึนบัญชีผูท้รงคุณวุฒริะดับรองศาสตราจารย์ ไปยังกระทรวง อว.  จำนวน 2 ราย 



 

26. เบกิค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวชิาการให้กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ จำนวน 252 ราย 

27. การขออนุมัตคิ่าใชจ้่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการพจิารณาตำแหน่ง 

ทางวชิาการ และขออนุมัติยมืเงนิทดรองจ่าย     จำนวน 10 ครัง้ 

28 การขออนุมัติเบกิค่าใชจ้่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการพจิารณาตำแหน่ง 

ทางวชิาการ         จำนวน 10 ครัง้ 

29. การขออนุมัตคิ่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อ 

ทำหนา้ที่ประเมนิผลงานทางวชิาการฯ      จำนวน 20 ครั้ง 

30. การขออนุมัตค่ิาใชจ่้ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาตำแหน่ง 

ทางวชิาการ         จำนวน 8 ครั้ง 

31. การขออนุมัตค่ิาใชัจ่าย และขออนุมัตเิบกิค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรที่ไดร้บั 

การแต่งตัง้ใหด้ำรงตำแหน่งทางวชิาการ      จำนวน 75 ราย 

32. การมอบค่าตอบแทนพิเศษ (ขวัญถุง)      จำนวน 8 ครัง้ 

 

การดำเนินกิจกรรม/โครงการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานที่ วัน-เดอืน-

ปี 

1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ตำแหน่งทางวชิาการ  

วทิยาลัยการจัดการ 

มห าวิ ท ย าลั ย พ ะ เย า 

กรุงเทพฯ 

25 ต.ค. 62 

22 พ.ย. 62 

13 ธ.ค. 62 

17 ม.ค. 63 

20 ม.ีค. 63 

17 เม.ย. 63 

22 พ.ค. 63 

26 มิ.ย. 63 

24 ก.ค. 63 

21 ส.ค. 63 

2 ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผล

งานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวชิาการ 

วทิยาลัยการจัดการ 

มห าวิ ท ย าลั ย พ ะ เย า 

กรุงเทพฯ 

2 ต.ค. 62 

16 ต.ค. 62 

29 ต.ค. 62 

8 พ.ย. 62 

22 พ.ย. 62 

14 ม.ค. 63 

17 ม.ค. 63 

9 ม.ีค. 63 

24 ก.ค. 63 



 

19 ส.ค. 63 

10 ก.ย. 63 

18 ก.ย. 63 

2 ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร

กลั่นกรองผลงานทางวชิาการ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 7 ต.ค. 62 

2 พ.ย. 62 

20 ธ.ค. 62 

17 ก.พ. 63 

24 ม.ีค. 63 

5 ม.ิย. 63 

6 ส.ค. 63 

25 ก.ย. 63 

 

การพัฒนาความรู้ (ประชุม สัมมนา ฝกึอบรม และดูงาน) 

ที ่ ชื่อบุคลากร การพัฒนาความรู ้ สถานที่ วัน-

เดอืน-ป ี

1 น .ส .ส ม า พ ร   ว ร รณ

โวหาร 

1. โค รงการเต รียม

ค ว า ม พ ร้ อ ม ก า ร ข อ

ตำแหน่งของพนักงานสาย

บรกิาร 

ห้องประชุมเมืองพะเยา 

อ า ค า ร เท ค โ น โ ล ยี

ส ารส น เท ศ แ ล ะก า ร

สื่ อสาร มหาวิทยาลัย

พะเยา  

2 0 -2 2 

ม.ค. 63 

2. โครงการทบทวน

แ ผ น     ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ

แผนปฏิบัติการกองการ

เจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัย

พะเยา 

ม ห า วิ ท ยา ลั ยพ ะ เย า 

วิ ท ย า เข ต เ ชี ย ง ร า ย 

จังหวัดเชยีงราย 

 

1-2  ส .ค . 

63 

3 .  โ ค ร ง ก า ร

แ ล ก เป ลี่ ย น เ รี ย น รู้

เ ค รื อ ข่ า ย บุ ค ล า ก ร 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

ห้ อ งป ระชุ มชู ช าติ ฯ 

สำนักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

1 4  ส .ค . 

63 

4. โครงการศึกษาดู

งานด้านการบริหารงาน

บุคคล  

กองบริหารงานบุคคล

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

2 8 -2 9 

ส.ค. 63 

2 นางสาวธันยาภรณ์  เสารเ์กดิ โครงการทบทวนแผน   

กลยุทธ์และแผนปฏิ บัติ

การกองการเจ้ าหน้าที่  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ม ห า วิ ท ยา ลั ยพ ะ เย า 

วิ ท ย า เข ต เ ชี ย ง ร า ย 

จังหวัดเชยีงราย 

 

1-2  ส .ค . 

63 

3 นายวรปรัญช์ ศรดีวงคำ 1. โค รงการเต รียม

ค ว า ม พ ร้ อ ม ก า ร ข อ

ห้องประชุมเมืองพะเยา 

อ า ค า ร เท ค โ น โ ล ยี

2 0 -2 2 

ม.ค. 63 



 

ตำแหน่งของพนักงานสาย

บรกิาร 

ส ารส น เท ศ แ ล ะ ก า ร

สื่ อสาร มหาวิทยาลัย

พะเยา  

2. โครงการทบทวน

แ ผ น     ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ

แผนปฏิบัติการกองการ

เจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัย

พะเยา 

ม ห า วิ ท ยา ลั ยพ ะ เย า 

วิ ท ย า เข ต เ ชี ย ง ร า ย 

จังหวัดเชยีงราย 

 

1-2  ส .ค . 

63 

3 .  โ ค ร ง ก า ร

แ ล ก เป ลี่ ย น เ รี ย น รู้

เ ค รื อ ข่ า ย บุ ค ล า ก ร 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

ห้ อ งป ระชุ มชู ช าติ ฯ 

สำนักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

1 4  ส .ค . 

63 

4. โครงการศึกษาดู

งานด้านการบริหารงาน

บุคคล  

กองบริหารงานบุคคล

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

2 8 -2 9 

ส.ค. 63 

4 นายอรรถพล มณเฑียร 

 

1. โครงการทบทวนแผน     

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

การกองการเจ้าห น้าที่  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ม ห า วิ ท ยา ลั ยพ ะ เย า 

วิ ท ย า เข ต เ ชี ย ง ร า ย 

จังหวัดเชยีงราย 

 

1-2  ส .ค . 

63 

2. โครงการศึกษาดู

งานด้านการบริหารงาน

บุคคล  

กองบริหารงานบุคคล

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

2 8 -2 9 

ส.ค. 63 

5 นางสาวกาญจนา สุดเสน่ห์ โครงการทบทวนแผน     

กลยุทธ์และแผนปฏิ บัติ

การกองการเจ้ าหน้าที่  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

วิ ท ย า เข ต เ ชี ย ง ร า ย 

จังหวัดเชยีงราย 

 

1-2  ส .ค . 

63 

6 นายอภิชาต ศรีวัฒนกูล 

 

1. โครงการทบทวน

แ ผ น     ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ

แผนปฏิบัติการกองการ

เจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัย

พะเยา 

ม ห า วิ ท ยา ลั ยพ ะ เย า 

วิ ท ย า เข ต เ ชี ย ง ร า ย 

จังหวัดเชยีงราย 

 

1-2  ส .ค . 

63 

2. โครงการศึกษาดู

งานด้านการบริหารงาน

บุคคล  

กองบริหารงานบุคคล

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

2 8 -2 9 

ส.ค. 63 

7 นางสาวเหมวรรณ ศรสุีวรรณ์ โครงการทบทวนแผน     

กลยุทธ์และแผนปฏิ บัติ

การกองการเจ้ าหน้าที่  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

วิ ท ย า เข ต เ ชี ย ง ร า ย 

จังหวัดเชยีงราย 

 

1-2  ส .ค . 

63 

8 นายสถาพร มะโนวัง 1. โครงการทบทวนแผน     

กลยทุธ์และแผนปฏบิัตกิาร

มหาวทิยาลัยพะเยา 

วิ ท ย า เข ต เชี ย ง ร า ย 

1-2  ส .ค . 

63 



 

ก อ ง ก า ร เจ้ า ห น้ า ท่ี  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

จังหวัดเชยีงราย 

 

2. ป ร ะ ชุ ม ก า ร ชี้ แ จ ง

ก ร ะ บ วน ก า ร ใช้ ร ะ บ บ   

e-Budget (ระบบบริหาร

จั ด ก า ร แ ผ น แ ล ะ

งบประมาณ) 

มหาวิทยาลัยพะเยา 2 8  ก .ย . 

63 

                   ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

งานเงนิเดอืนและค่าตอบแทน 

 มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการดำเนนิงานด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆ

ตามสิทธิ    ที่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาพึงไดร้ับ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง

เกี่ยวกับประเด็นด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ท่ีทางมหาวิทยาลัยพะเยากำหนด โดยมีผู้รับผิดชอบ จำนวน 4 คน 

ดังนี้ 

 

 นางสาวศรีอัปสร  ชำนาญยา  

ตำแหน่ง  หัวหน้างานเงินเดือนและค่าตอบแทน 

เบอร์โทรภายใน : 1038 

E-mail :pattanapong.sa@up.ac.th 
 

 

 

 

 

 นางเสาวลักษณ์ มณีทิพย์   

ตำแหน่ง  บุคลากร 

เบอร์โทรภายใน : 1038 

E-mail : saowaluk.ka@up.ac.th 

 
 

 นายมานพ ปันทิยะ   

ตำแหน่ง  บุคลากร 

เบอร์โทรภายใน : 1038 

E-mail :aunlovepancake@hotmail.com 

 
 

 นางสาวพิมพ์วิภา  โค้วฮวด  

ตำแหน่ง  บุคลากร 

เบอร์โทรภายใน : 1038 

E-mail :pimwipa.kh@up.ac.th 

 

 

 

 

 

 



 

งานเงนิเดอืนและค่าตอบแทน ได้แบ่งภาระงานที่รับผดิชอบ รายละเอียดดังนี้ 
 

นางสาวศรีอัปสร ชำนาญยา ตำแหน่ง  รักษาการในตำแหน่งหวัหน้างานเงินเดอืนและ

คา่ตอบแทน 

1. ดำเนินการพจิารณาเล่ือนเงินเดอืนพนักงานมหาวทิยาลัยประจำป ี 

2. จัดทำแผนปฏบิัตกิารและจัดโครงการ กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 

3. จัดทำการหักค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนของพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา 

3.1   เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

  3.2  ภาษปีระจำเดอืน 

  3.3  เงนิออมทรัพย์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ จำกัด 

  4.  จดัทำขอ้มูลเกี่ยวกับการของบประมาณส่งกองแผนงาน.    

     5.  ดำเนินการจัดทำการเบกิจ่ายเงินเดือนในระบบ ERP (ใบฟา้) ประจำทุกเดือน 

     6.  ดำเนินการจัดทำสัญญาจา้งและประกาศ ในส่วนงานบรหิาร 

   6.1   อธกิารบด ี รองอธกิารบดี  ผู้ช่วยอธกิาร 

6.3   คณบด ีรองคณบดี 

   6.3   ผูอ้ำนวยการฯ 

     7.  กำกับ ดูแล การจัดทำการเบกิจ่ายเงินเดอืนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

     8.  กำกับ ดูแล การจดัทำคำส่ังต่างฯ 

     9.  กำกับ ดูแล การจัดทำหนังสอืรับรองและหนังสอืผ่านสทิธิการกูย้มืเงนิกับธนาคารต่าง ๆ 

10. กำกับ ดูแล การจัดทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงาน

มหาวทิยาลัยพะเยา 

     11. กำกับ ดูแล การจัดทำขออนุมัติ - ระงับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่นอกเหนือจาก

เงินเดอืน 

     12. ปฏบิัติหนา้ที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นางเสาวลักษณ์  มณีทิพย์ ตำแหน่ง  บุคลากร 

1. ดำเนินการพจิารณาเล่ือนเงินเดอืนพนักงานมหาวทิยาลัยประจำปี  

2. จัดทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย

พะเยา 

2.1  เงินค่าตอบแทนพิเศษ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน และสาขาวิชาทันต

แพทยศาสตร ์  

      ที่ปฏิบัติงานภายในมหาวทิยาลัยพะเยา 

2.2 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่ง         

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์ผูช้่วยศาสตราจารย์ 

2.3  เงินค่าตอบแทนสำหรับบุลคากรที่ปฏิบัตงิานเกี่ยวกับศพ 



 

2.4  เงินเพิ่มวชิาชพีวศิวกรรมศาสตร์ 

2.5  เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มเีหตุพเิศษของผูป้ฏิบัตงิานด้านสาธารณสุข 

2 .6 ค่ าครองชีพพิ เศษสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ปฏิบัติงานประจำ                        

ณ ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานคร 

2.7 จัดทำคำส่ัง และบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่   

นอกเหนอืจากเงนิเดือน 

2.8 เงนิเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผูป้ฏบัิตงิานดา้นสาธารณสุข 

2.9 เงนิค่าตอบแทนสำหรับบุลคากรที่ปฏบิัติงานเกี่ยวกับศพ 

2.10 เงนิเพิ่มวชิาชพีวศิวกรรมศาสตร์ 

2.11 เงินค่าตอบแทนพิเศษ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน และสาขาวิชา        

ทันตแพทยศาสตร ์ที่ปฏบัิตงิานภายในมหาวทิยาลัยพะเยา 

3. จัดทำการหักค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

3.1  เงินกูธ้นาคารออมสิน 

3.2  เงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.และช.พ.ส.) 

     4.  จัดทำขออนุมัต ิ- ระงับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่นอกเหนอืจากเงนิเดอืน 

  4.1   เงินเพิ่มสำหรบัตำแหน่งที่มเีหตุพเิศษของผูป้ฏบิัติงานด้านสาธารณสุข 

4.2   เงินค่าตอบแทนสำหรับบุลคากรที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับศพ 

4.3   เงินเพิ่มวชิาชพีวศิวกรรมศาสตร์ 

5.  จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการของบประมาณส่งกองแผนงาน    

 

นายมานพ  ปันทิยะ ตำแหน่ง  บุคลากร 

1. ดำเนินการพจิารณาเล่ือนเงินเดอืนพนักงานมหาวทิยาลัยประจำปี  

2. จัดทำหนังสือรบัรองและหนังสอืผ่านสิทธกิารกู้ยมืเงนิกับธนาคารต่าง ๆ 

3. ตรวจสอบภาระหนี้  

3.1  บุคลากรที่ลาออก 

3.2  บุคลากรที่ประสงค์ในดา้นธุรกรรมการเงิน 

4. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการของบประมาณส่งกองแผนงาน    

5. จัดทำการหักค่าใชจ้่ายเงินเดอืนของพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา 

5.1  เงินกูธ้นาคารกรุงไทย 

5.2  เงินกูธ้นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

5.3  ค่าหอพักและค่าไฟของบุคลากรที่พักอยู่ในหอพักมหาวทิยาลัยพะเยา 

5.4  จัดทำการขอเปลี่ยนแปลงบัญชเีงินเดอืนของพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา 

    5.  ธุรการของงานเงินเดือน 

    6.   ดำเนนิการจัดทำสัญญาจา้งและประกาศ ในส่วนงานบรหิาร 

   6.1   อธกิารบด ี รองอธกิารบดี  ผู้ช่วยอธกิาร 



 

   6.2   คณบดี รองคณบดี 

   6.3   ผูอ้ำนวยการฯ 

นางสาวพิมพ์วิภา  โค้วฮวด  ตำแหน่ง  บุคลากร 

1. จัดทำการเบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา 

2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งทาง

วชิาการ ในตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3. ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งบรหิาร 

4. เงินฝากโอนอัตราค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีและค่าตอบแทนวิชาชีพเหมาจ่าย

ของผูป้ฏบิัติงานของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา 

5. จัดทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย

พะเยา 

6. จัดทำการหักค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนของพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา 

6.1 กองทุนสำรองเล้ียงชพี 

6.2 ประกันสังคมประจำเดอืนของพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา 

6.3 เงนิกูย้มืเพื่อการศกึษา กยศ.และกรอ. 

6.4 หักเงินเดอืนพนักงานมหาวทิยาลัยเนื่องจากไม่ส่งเอกสารคืนเงิน 

6.5 การเบกิเกนิส่งคนืเงินเดอืนหรอืค่าตอบแทนต่างๆ 

     7.   ภาษปีระจำเดอืน 

     8.   ดำเนินการตรวจสอบแบบรายงานข้อมูลส่วนบุคคลกรณีขอให้มหาวทิยาลัยหักเงินเดือนในการ

กู้ยมื เงนิกับธนาคารต่างๆ 

     9.  จัดทำการเบกิกองทุนทดแทน และรายงานค่าจา้งประจำปขีองพนักงานมหาวทิยาลัยนำส่ง  

          ประกันสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเงนิเดือนและค่าตอบแทน 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.การขอหนังสือรับรอง (ฉบับ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

293, 20%

76, 5%

610

51, 4%

47, 3%
8, 1%

78, 5%

154, 11%

88, 6% 31, 2%

การขอหนังสือรับรอง

งานเงินเดือนและค่าตอบแทน

ง Ýญ◊ฆณฉžญÞžฉ◊∞ฎžð¤ฐÞญ½ฐ◊ฎÝŠฎฅฎผÐŽ

งÝญ◊ฆณฉžญÞžฉ◊∞ฎžð¤ฐÞญ½ฐ◊ฎÝŠฎฅฎฉญ◊∞ฅ

งÝญ◊ฆณฉžญÞžฉ◊ธ◊ฐÝธ¼ณฉÝŠฎฅฎผÐŽ

งÝญ◊ฆณฉžญÞžฉ◊ธ◊ฐÝธ¼ณฉÝŠฎฅฎฉญ◊∞ฅ

งÝญ◊ฆณฉžญÞžฉ◊ý ฎÝฆฐÐ×ฐ บ≠ž◊∞ฎžธ◊ฐÝ∞ตธŁ ณภฉธðÝฆฃญฆ¼ฐ∞ฎžซ ∞ญÞ 

×Ýฎ≠ฎžฉฐฆกฎš นง ◊ðžฌธÐคผÐŽ

งÝญ◊ฆณฉžญÞžฉ◊ธ∞ฑภŽฃ∞ญÞ≠¼ฑÐฎ◊∞¤ง š ฎŽ

งÝญ◊ฆณฉžญÞžฉ◊   .Ł .≠ .

ง Ýญ◊ฆณฉžญÞžฉ◊ý ฎÝฆฐÐ×ฐ บ≠ž◊∞ฎžธ◊ฐÝ∞ตธŁ ณภฉธðÝฆฃญฆ¼ฐ∞ฎžซ ∞ญÞ 

Þš fi .×Ýฎ≠ฎž∞žด◊ผÐŽ

งÝญ◊ฆณฉžญÞžฉ◊ý ฎÝฆฐÐ×ฐ∞ฎž∞ตŽณš ธ◊ฐÝธŁ ณภฉÐฑภฉŽตฉฎคญŽ∞ญÞ×Ýฎ≠ฎž

ฉฎ≠ฎžฆ◊ธ≠žฎฌง 

ง Ýญ◊ฆณฉžญÞžฉ◊ý ฎÝฆฐÐ×ฐ∞ฎž∞ตŽณš ธ◊ฐÝ∞ญÞ×Ýฎ≠ฎžฉฉš ฆฐÝ



 

 

 

งานสารสนเทศบุคลากร 

งานสารสนเทศบุคลากร มีหน้าที่รับผดิชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้านจัดทำทะเบียน

ประวัติบุคลากรตั้งแต่ รับสมัครงาน เข้าปฏิบัตงิาน ระหว่างปฏิบัติงาน จนกระทั้งเกษียณอายุ ลาออก

จากงาน หรือเสียชีวิต การขอเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในรายการทะเบียนประวัติ ดูแลระบบฐานข้อมูล

บุคลากร การจัดทำสถิติข้อมูลบุคลากร การออกรายงานข้อมูลบุคลากร และพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง

ระบบสารสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของกองการเจา้หน้าที่ โดยมีโครงสรา้ง

ของบุคลากรงานสารสนเทศบุคลากร ดังนี้ 

 

   นายนฤบวร  ภริมย์พลัด 

    ตำแหน่ง  หัวหนา้งานสารสนเทศบุคลากร 

   เบอร์โทรภายใน : 1040  

   E-mail : naruboworn.pi@up.ac.th 

 

 

             

                         นายนพรตัน์   พระดวงงาม 

                         ตำแหน่ง  นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 

                       เบอร์โทรภายใน : 1040 

                       E-mail : nopparat.ph@up.ac.th 
 

    

     

                           นางสาวอนิทิรา  ยารังษ ี

       ตำแหน่ง  บุคลากร 

     เบอร์โทรภายใน : 1040 

     E-mail : inthira.sa@up.ac.th 

 

 

                       นางสาวชณภิชฌา  สัตยส์ม 

                           ตำแหน่ง  เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทั่วไป 

                      เบอร์โทรภายใน : 1040 

                      E-mail : chanaphicha.su@up.ac.th 

 
 



 

 

งานสารสนเทศบุคลากร ได้แบ่งภาระงานที่รับผิดชอบ รายละเอยีดดังนี้ 

1. นายนฤบวร ภิรมย์พลัด  ตำแหน่ง หัวหน้างานสารสนเทศบุคลากร ภาระงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ใหกั้บกองการเจา้หนา้ที่ 

2. ตดิตัง้และทดสอบการใชง้านระบบสารสนเทศ 

3. ฝึกอบรมแก่บุคลากรในการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น และระบบสารสนเทศ 

ที่รบัมอบหมาย 

4. ดูแลระบบ บรหิารทรัพยากรบุคคล 

5. ให้บริการรับแจ้งปัญ หา และแก้ ไขปัญ หาแก่ผู้ ใช้บริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ  

ที่อยูใ่นความรับผดิชอบของกองการเจา้หนา้ที่ 

6. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

2. นายนพรัตน์  พระดวงงาม  ตำแหน่ง นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ภาระงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ใหกั้บกองการเจา้หน้าที่ 

2. ตดิตัง้และทดสอบการใชง้านระบบสารสนเทศ 

3. ฝึกอบรมแก่บุคลากรในการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น และระบบสารสนเทศที่รับ

มอบหมาย 

4. ดูแลระบบ บรหิารทัพยากรบุคคล 

5. ให้บริการรับแจ้งปัญหา และแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใชบ้ริการระบบสารสนเทศต่างๆที่อยู่ในความ

รับผดิชอบของกองการเจ้าหนา้ท่ี 

3. นางสาวอินทิรา ยารังษี ตำแหน่ง  บุคลากร ภาระงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

 1. ทำการบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ  ที่ เกี่ยวกับประวัติของบุคลากรทุกประเภทลงใน 

ฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร ์

 2. จดัเก็บข้อมูลสถิติของบุคลากรทุกประเภท 

 3. การจัดทำรายงานขอ้มูลบุคลากรทุกประเภท 

 4. ดูแลระบบฐานขอ้มูลบุคลากร 

 5. ทำบัตรพนักงานมหาวทิยาลัย / บัตรผูบ้ริหาร 

4. นางสาวชณภชิฌา สัตย์สม ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ภาระงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

 1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบยีนประวัติบุคลากร 

2. บันทกึขอ้มูลรายละเอยีดต่าง ๆ ใน ก.ม.1 

3. การขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าช่ือ – ชื่อสกุล ในทะเบียนประวัติบุคลากร 

4. การขอเพิ่มคุณวุฒกิารศึกษาในทะเบียนประวัติบุคลากร 

5. การให้บรกิารขอถ่ายสำเนาทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ/ก.ม.1) และเอกสารอ่ืน ๆ 

6. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น รบัสมัครงานสายบรกิาร 

 

 



 

 

ผลการดำเนนิงานตามภาระหน้าที่ 

ที ่ ภาระงาน จำนวน หน่วย 

1. ทำบัตรพนักงาน  

1.1 จัดทำบัตรพนักงานมหาวทิยาลัย 317 ราย 

2. ระบบสารสนเทศ 

2.1 สรุปอัตรากำลังบุคลากรประจำเดือน 12 เดอืน 

2.2 บันทึกข้อมูลบุคลากรใหม่ในระบบฐานขอ้มูลของบุคลากร 260 ครัง้ 

2.3 บันทกึข้อมูลการโอนยา้ยของบุคลากร 250 ครัง้ 

2.4 บันทกึข้อมูลการปรับวุฒิการศึกษาในระฐานขอ้มูลบุคลากร 12 ครัง้ 

2.5 บันทกึข้อมูลการเพิ่มวุฒกิารศึกษาในระฐานข้อมูลบุคลากร 25 ครัง้ 

2.6 บันทึกข้อมูลการลาออกของบุคลากรในระบบฐานขอ้มูลบุคลากร 145 ครัง้ 

2.7 บันทกึข้อมูลการลาศกึษาต่อของบุคลากร 48 ครั้ง 

2.8 

ตรวจสอบและแก้ไขการเปลี่ยนแปลงช่ือ-สกุลในระบบฐานขอ้มูล

บุคลากร 18 ครัง้ 

2.9 ดูแลเว็บไซต์ลงขอ้มูลในเว็บไซต์กองการเจา้หนา้ที่ 68 ครัง้ 

2.10 เช็คข้อมูลสถานะของบุคลากรจากระบบฐานข้อมูลบุคลากร 370 ครัง้ 

2.11 จัดทำขอ้มูลให้หน่วยงานกองแผนงานประจำเดอืน 12 เดอืน 

2.12 

ทำบันทึกข้อความการตอบรับการขอความอนุเคราะห์-ขอความร่วมมอื

ต่างๆ ทัง้ภายนอกและภายใน 65 ครัง้ 

    

2.13 ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ใหก้ับกองการเจา้หนา้ที่ 5 ระบบ 

2.14 ตดิตัง้และทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ 5 ระบบ 

2.15 ฝกึอบรมแก่บุคลากรในการใชง้านระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น และ

ระบบสารสนเทศที่รับมอบหมายให้จัดการดูแล 

5 ระบบ 

2.16 ให้บรกิารรบัแจ้งปัญหา และแกไ้ขปัญหาแก่ผู้ใชบ้รกิารระบบสารสนเทศ

ต่างๆที่อยู่ในความรับผดิชอบของกองการเจา้หนา้ที่ 

 ครัง้ 

 

 

 

 



 

ผลการดำเนนิงานตามภาระหน้าที่ 

ที ่ ภาระงาน จำนวน หน่วย 

1. ตรวจสอบคำร้องขอถ่ายทะเบียนประวัติ 113 คำสั่ง 

2. 
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบยีนประวัติ เช่น คำนำหน้านาม     

ช่ือตัว - ชื่อสกุล 15 คำสั่ง 

3. บันทกึคำส่ังลงในทะเบยีนประวัติ ดังนี้     

3.1 บรรจแุละแต่งตัง้บุคคลเป็นพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา 91 คำสั่ง 

3.2. ให้พนักงานมหาวทิยาลัยผ่านการทดลองปฏิบัตงิาน 18 คำสั่ง 

3.3. ให้พนักงานมหาวทิยาลัยพน้การทดลองปฏบิัตงิาน 26 คำส่ัง 

3.4. เลื่อนเงินเดอืนพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา สายบรกิาร 803 คำสั่ง 

3.5. เลื่อนเงินเดอืนพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา สายวชิาการ 730 คำสั่ง 

3.6. เลื่อนเงินเดอืนพนักงานราชการมหาวทิยาลัยพะเยา 13 คำส่ัง 

3.7. 

เลื่อนเงนิเดอืนพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา สายบรกิาร และให้ไดร้ับ

ค่าตอบแทนพเิศษ 2 คำสั่ง 

3.8. 

เลื่อนเงนิเดอืนพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา สายวชิาการ และใหไ้ด้รับ

ค่าตอบแทนพเิศษ 21 คำสั่ง 

3.9. การปรบัอัตราเงินเดือน 26 คำสั่ง 

8.10. 

ให้พนักงานมหาวทิยาลัยได้รับเงินเดือนอัตราพนักงานกรณีมีผลการ

สอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 4 คำสั่ง 

3.11. งดเลื่อนเงินเดอืนพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา สายบรกิาร 67 คำสั่ง 

3.12. งดเลื่อนเงินเดอืนพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา สายวชิาการ 161 คำส่ัง 

3.13. แต่งตัง้บุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 44 คำส่ัง 

3.14. ให้พนักงานมหาวทิยาลัยลาศกึษาต่อภายในประเทศ 79 คำสั่ง 

3.15. ให้พนักงานมหาวทิยาลัยขยายระยะเวลาศกึษาต่อภายในประเทศ 56 คำสั่ง 

3.16. ให้พนักงานมหาวทิยาลัยลาไปฝึกอบรมภายในประเทศ 12 คำส่ัง 

3.17. ให้พนักงานมหาวทิยาลัยลาศกึษาต่อ ณ ต่างประเทศ 5 คำสั่ง 

3.18. ให้พนักงานมหาวทิยาลัยขยายระยะเวลาศกึษาต่อ ณ ต่างประเทศ 16 คำส่ัง 

3.19. ให้พนักงานมหาวทิยาลัยลาไปปฏบัิตงิานวจิยั ณ ต่างประเทศ 7 คำสั่ง 

3.20. ปรับวุฒิ/ เพิ่มวุฒิ  20 คำสั่ง 

3.21. กลับเขา้ปฏบิัตงิาน 56 คำส่ัง 

3.22. การยา้ยสังกัดพนักงานมหาวทิยาลัย 83 คำส่ัง 



 

 

ที ่ ภาระงาน จำนวน หน่วย 

3.23. เปลี่ยนตำแหน่ง/ยา้ยสังกัดพนักงานมหาวทิยาลัย 13 คำสั่ง 

3.24. ให้พนักงานมหาวทิยาลัยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 34 คำส่ัง 

3.25. อนุญาตให้พนักงานมหาวทิยาลัยลาออก 30 คำสั่ง 

3.26. แกไ้ขคำสั่ง  39 คำสั่ง 

3.27. ยกเลกิคำสั่ง  5 คำสั่ง 

3.28. แต่งตัง้รักษาการแทนคณบดี กรณีที่คณบดไีม่อาจปฏิบัติหนา้ที่ได้  1 คำสั่ง 

3.29. แต่งตัง้ผูร้กัษาการแทน 27 คำสั่ง 

3.30. แต่งตัง้รองคณบดี 13 คำสั่ง 

3.31. แต่งตัง้ผูช่้วยคณบดี 7 คำส่ัง 

3.32. แต่งตัง้ประธานหลักสูตร 5 คำส่ัง 

3.33. แต่งตัง้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้   8 คำสั่ง 

3.34. ลาออกจากตำแหน่ง 20 คำส่ัง 

3.35. ยา้ยสาขาวชิาพนักงานมหาวทิยาลัย 5 คำสั่ง 

3.36. แต่งตัง้ประธานหลักสูตร 5 คำส่ัง 

 

 



 

 

การพัฒนาความรู้ (ประชุม สัมมนา ฝกึอบรม และดูงาน) 

ที ่ ช่ือบุคลากร การพัฒนาความรู้ สถานที ่ วัน-เดอืน-ปี 

1 นายนฤบวร ภิรมยพ์ลัด 1. โค รงการตรวจสุ ขภาพ

บุคลากร 

ณ. ศูนยก์ารแพทย์และ

โรงพยากบาล

มหาวทิยาลัย 

13 ก.ค. 63 

2. โครงการทบทวนแผนกล

ยุทธ์และปฏิบัติงาน กองการ

เจา้หนา้ท่ี 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

วทิยาเขตเชยีงราย 

1-2 ส.ค. 63 

3. โครงการศึกษาดูงานด้าน

บริหารบุคคล  

กองบริหารงานบุคคล 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

28 ส.ค. 63 

2 นายนพรตัน์ พระดวงงาม 1. โค รงการตรวจสุ ขภาพ

บุคลากร 

ณ. ศูนยก์ารแพทย์และ

โรงพยากบาล

มหาวทิยาลัย 

13 ก.ค. 63 

2. โครงการทบทวนแผนกล

ยุทธ์และปฏิบัติงาน กองการ

เจา้หน้าท่ี 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

วทิยาเขตเชยีงราย 

1-2 ส.ค. 63 

3. โครงการศึกษาดูงานด้าน

บริหารบุคคล  

กองบริหารงานบุคคล 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

28 ส.ค. 63 

3 นางสาวอนิทริา ยารังษี 1. เข้าร่วมโครงการธรรมสุขใจ มหาวทิยาลัยพะเยา 3 ม.ีค. 63 

2 .โค รงการต รวจ สุ ขภ าพ

บุคลากร 

ณ. ศูนยก์ารแพทย์และ

โรงพยากบาล

มหาวทิยาลัย 

13 ก.ค. 63 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3  

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 

ประมวลภาพกจิกรรมต่าง ๆ ของกองการเจ้าหน้าที่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการนำเสนอโครงร่างงานวจิัยและพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวจิัยเพื่อการพัฒนางาน

ประจำ (Routine to Research) รุ่นที่ 6 

 เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์ วิชัย เทยีนถาวร ได้ใหเ้กยีรติเป็น

ประธานในพิธีเปิดโครงการนำเสนอโครงร่างงานวิจัยและพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการ

พัฒนางานประจำ (Routine to Research) รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงาน

อธกิารบด ีมหาวทิยาลัยพะเยา ซึ่งโครงการฯ มีระยะเวลาการดำเนนิงาน 2 วัน คอืวันที่ 18 และวันที่  

24 ตุลาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการพัฒนาบุคลกิภาพและทักษะการบรกิารของบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 

 เม่ือวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2562 กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะ

การบริการของบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ณ ดอยตุง ลอดจ์ จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมให้บุคลากรมีบุคลิกภาพที่สง่างาม รู้จักสุนทรียภาพในการใช้ภาษากายและถ่ายทอดน้ำเสียง 

โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการ นอกจากนี้ ไดร้ับเกียรติจาก รศ.ดร.เมธนิ ีอารยะสกุล และ รศ.กติิมา ศศะนาวิน เป็นวิทยากร

บรรยายตลอดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวชิาการ 

 เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2562 กองการเจา้หนา้ที่ ได้จัดโครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่ง

ทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม                   

เป็นประธานเปิดงานโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ

ประกันคุณภาพ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี กรรมการ                     

สภามหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพิจารณาแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง                    

ทางวชิาการ ซึ่งจะส่งผลดต่ีอการพัฒนาคุณภาพวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โครงการศกึษาดูงานด้านการบรหิารงานบุคคล เพื่อประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิาน 

 เม่ือวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2562 กองการเจ้าหน้าที่ นำทีมโดย ผศ.ดร.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไป

ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

หน่วยงานเพื่อเพิ่มพูนประสทิธภิาพการปฏิบัตงิานใหดี้ยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โครงการรายงานความก้าวหน้างานวิจัยเพ่ือการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 6 รอบ 6 เดือน 

 เมื่อวันที่ 1 – 8 กรกฎาคม 2562 กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการรายงานความก้าวหน้า

งานวจิัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 6 รอบ 6 เดือน ขึ้น เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

วิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ (R2R) ของผู้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ ประจำปี 

2561 (รุ่นที่ 6) พรอ้มทั้งเป็นการกระตุน้ให้ผู้รับทุนสนับสนุนฯ เกิดความกระตือรอืรน้ในการดำเนินงานวจิัยฯ 

จนนำไปสู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานวิจัย                    

เพื่อให้งานวจิัยฯประสบผลสำเร็จและสามารถนำงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 เม่ือวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2562 กองการเจ้าหน้าที่  ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศ

บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ 

อธกิารบดมีหาวิทยาลัยพะเยาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบรหิารมหาวิทยาลัย 

รวมไปถึง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯทราบ พร้อมทั้งยังได้รับเกียรติ

จากวิทยากรภายนอก ดร.บรรจบ ปิยมาตย์ และคุณมุกดาพรรณ แพไผท เป็นวิทยากรให้ความรู้                   

ในหัวขอ้ Smart @ Work, Smile @ Life ในวันที่ 16-17 สงิหาคม 2562 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้บุคลากรที่ปฏบิัตงิานด้านบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 

 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่

ปฏิบัติงานด้านบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา โดยได้รับ

เกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย เป็นประธานใน

พธิเีปิดโครงการฯ พรอ้มทั้งบรรยายในหัวข้อ "นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล" และ ผูช้่วยอธิการบดี 

นายประฐมพงษ์ ทองรอด บรรยายในหัวข้อ "พระราชบัญญัติ ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานบุคคลและการปฏิบัติงาน" โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ประสบการณ์ รวมถึงตอบข้อซักถามต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องการการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารงานบุคคล โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี

ประสิทธภิาพและประสิทธผิล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการกฬีาเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่าย บุคลากร 

 เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2562 กองการเจา้หน้าที่ ได้จัดโครงการแข่งกันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

เครือข่าย บุคลากร ณ สนามฟุตบอลสองลม สเตเดียม โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

และนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย เป็นประธานในพิธีเปิด พรอ้มด้วย ผูช่้วยอธกิารบด ี

นายประฐมพงษ์ ทองรอด และได้ร่วมแข่งกีฬา ภายใต้กิจกรรม "สานสายใยผูกพันธ์ สานสัมพันธ์

บคุลากร" 

 
 

 



 

 

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ กองการเจ้าหน้าที่ 

 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ กองการ

เจา้หน้าที่ ขึ้น ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ

พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของบุคลากรสังกัดกองการเจา้หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะผู้จัดทำ 

 

ที่ปรกึษา : 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร   พงศบางโพธิ์ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

รองศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถานอ้ย  รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและนวัตกรรม 

 

หัวหน้าคณะทำงาน : 

นายสมทบ  เหล็กสิงห์  ผู้อำนวยการกองการเจา้หน้าที่ 

 

คณะทำงาน : 

 นางสาวสมาพร  วรรณโวหาร  หัวหน้างานบรหิารตำแหน่งและอัตรากำลัง 

 นายคะนอง  ปงิเมือง   หัวหนา้งานสวัสดกิารบคุลากร 

 นางณธิมิา  ผัดวงศ์   หัวหนา้งานส่งเสรมิและพัฒนา  

นางสาวศรีอัปสร ชำนาญยา  หัวหนา้งานเงินเดอืนและค่าตอบแทน 

นายนฤบวร  ภิรมยพ์ลัด  หัวหนา้งานสารสนเทศบุคลากร 

 

เลขานุการคณะทำงาน : 

นายฤกษ์ดี  แกว้มาเมือง  หัวหนา้งานธุรการ 

 นางอรพรรณ  จนิาเฟย  เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป 

 

ข้อมูล : 

 บคุลากรของกองการเจ้าหนา้ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวทิยาลยัพะเยา 

 




