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คำนำ 
 

  กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา โดยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ข้อมูล
พื้นฐาน และสรุปผลการดำเนินงาน  จำนวน 6 งาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานบริหารตำแหน่ง 
และอัตรากำลัง งานส่งเสริมและพัฒนา งานสวัสดิการ งานเงินเดือนและค่าตอบแทน และงานสารสนเทศ
บุคลากร เพื่อเผยแพร่ให้กับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน รวมถึงใช้
เป็นข้อมูลอ้างอิงในการบริหารงานต่อไป 
 

       รายงานประจำปีฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือจากบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่  
ที่ดำเนินงานและสรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจำปีฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้กี่ยวข้องหรือผูท้ี่สนใจ จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย  
                
 

 

นายสมทบ  เหล็กสิงห ์

       ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที ่มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประวัติความเป็นมา 

 กองการเจ้าหน้าที่ เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 ซึ่งเดิมชื่อว่าสำนักงานบริหาร 
ซึ่งใช้อาคารเรียนของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นสถานที่ทำการช่ัวคราว  
สำหรับการจัดการเรียนการสอนและการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา พร้อมทั้งเป็นศูนย์บริการรับ – ส่งเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก และบริการให้ข้อมูลข่าวสาร อำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ที่เดินทางจากจังหวัด
พิษณุโลกมาสอนที่จังหวัดพะเยาด้วย และในปีการศึกษา 2542 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ
พะเยา ได้ทำการย้ายที่ตั้งจากที่ทำการช่ัวคราว (โรงเรียนพะเยาพิทยาคม) มายังที่ตั้งถาวร ณ ตำบลแม่กา 
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

  ต่อมาในปี การศึกษา  25 44 ได้ ป รับ เปลี่ ยน โครงสร้างใหม่  เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บ 
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่ งได้แบ่งการบริหารงาน 
เป็น 2 สำนัก คือ สำนักบริหาร และสำนักวิชาการ โดยที่ส่วนงานบริการกลางอยู่ภายใต้การบริหารงาน 
ของสำนักบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วยงานสารบรรณ งานประชุมและพิธีการ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์  
งานการเจ้าหน้าที่ งานยานพาหนะ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และงานถ่ายเอกสาร เพื่อให้การบริการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
การบริหารงานขององค์กรเพื่ อให้มี ความคล่องตัวในการปฏิบัติ งาน  โดยส่วนงานบริการกลาง  
(ส่วนงานบริหารกลาง ) อยู่ภายใต้การกำกับดู แลของ สำนักงานมหาวิท ยาลัยนเรศวร  พะเยา  
ซึ่งได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 8 งาน คือ งานสารบรรณ งานการ เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์  
งานประชุมและพิธีการ งานยานพาหนะ งานการเงินและบัญช ีงานพัสดุและขายของทีร่ะลึก 

  จนกระทั่งในปี พ .ศ . 2551 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง  
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยาใหม่ ตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่  
137 (4 /255 ) เมื่ อ วันที่  26  กรกฎาคม  พ .ศ . 2551 เพื่ อ ให้ ก ารบริหารจัดการมีความค ล่อง ตั ว  
และสอดคล้องกับภารกิจ จากเดิม 9 หน่วยงาน ปรับเป็น 12 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. ส่วนงานบริการกลาง 
2. ส่วนนโยบายและแผน 

3. ส่วนงานกิจการนิสิต 

4. ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา 
5. ส่วนงานอาคารสถานที่ 
6. ส่วนงานบริการการศึกษา 
7. ส่วนงานห้องสมุด 

8. ส่วนงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
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9. ส่วนงานปฏิบัติการ 
10. ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
11. ส่วนงานคลังและพัสดุ 

12. ส่วนงานบริการวิชาการจังหวัดเชียงราย 

และในปี พ .ศ . 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงาน            
ในกำกับของรัฐ  ซึ่ งไม่ เป็ น ส่ วนราชการตามกฎหมายว่ าด้ วยระเบี ยบบริห ารราชการแผ่ นดิ น  
และได้ เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ตามพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยพะเยา พ .ศ . 2553  
ซึ่ งป ระกาศในราชกิ จจานุ เบกษ า  เล่ ม  127  ตอนที่  44  ก  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  พ .ศ . 2553  
และได้มีการจัดตั้งหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  รวมทั้งสิ้น จำนวน 16 หน่วยงาน 
เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวและสอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน ดังนี้ 
1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 13. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
2. สำนักงานอธิการบดี 14.   ศูนย์บริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
3. กองกลาง 15. สภาพนักงาน 
4. กองกฎหมายและทรัพย์สิน 16. หน่วยตรวจสอบภายใน 
5. กองการเจ้าหน้าที่  

6. กองกิจการนิสิต 

7. กองคลัง 
 

 

8. กองบริการการศึกษา 
9. กองแผนงาน  

 

 

10.  กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ 
11. กองบริหารงานวิจัย 

 

 

12. กองอาคารสถานที่  
โดยกองการเจ้าหน้าที่ อยู่ภายใต้สำนักงานอธิการบดีในการกำกับดูแลของผู้อำนวยการ 

กองการเจ้าหน้าที่ และกองการเจ้าหน้าที่ได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 6 งาน คือ งานธุรการ งานสวัสดิการ 
งานส่งเสรมิและพัฒนา  งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง  เงนิเดอืนและค่าตอบแทน  งานสารสนเทศบุคลากร 
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วิสัยทัศน์ 
“สร้างความเป็นเลิศ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้วยนวัตกรรม เพื่อความก้าวหน้าของบุคลากร” 

 

ปรัชญา 
“เต็มใจให้บริการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ฉับไวทันเวลา มุ่งพัฒนาบุคลากร” 

 
พันธกิจ 

มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล พร้อมทั้งพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง    
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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ภารกิจหลัก 

กองการเจ้าหน้าที่มุ่งเน้นภารกิจหลักเพื่อสนับสนุนและตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยทางด้าน
ระบบบริหารที่จะต้องมีความคล่องตัว ในการบริหารและการจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ 6 งาน คือ งานธุรการ งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง  
งานส่งเสริมและพัฒนา งานสวัสดิการ งานเงินเดือนและค่าตอบแทน  และงานสารสนเทศบุคลากร  
โดยมีภารกิจหลกั ดังนี้ 

1. งานธุรการ รับผิดชอบในงานด้านสารบรรณและงานธุรการ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล  
งานเบิก – จ่ายวัสดุ จัดส่งแฟ้ม คัดแยกแฟ้ม เสนอผู้บริหารตามสายบังคับบัญชา 

2. งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 
การกำหนดตำแหน่ง การสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ประกาศรับสมัคร  การรับสมัคร 
การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว การจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ การเปลี่ยนตำแหน่ง การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว การลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย และรับผดิชอบเกี่ยวกับ
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

3. งานส่งเสริมและพัฒนา ม ีหน ้าที ่ร ับ ผ ิด ชอบ ในการดำเน ินการ เรื ่อ งท ุนการศ ึกษ า 
ของบุคลากร ทั้งทุนของมหาวิทยาลัยและทุนภายนอก ดำเนินการเกี่ยวกับลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติ
งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งประสานงานในเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
เช่น สำนักงาน ก.พ.  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น  

การเพิ่มวุฒิการศึกษาและปรับวุฒิการศึกษา การคำนวณระยะเวลาชดใช้ทุน การจัดโครงการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากร ดำเนินการเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรสายบริการ  

4. งานสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรประจำ 
ตามสัญญาของ มหาวิทยาลัย รวบรวมข้อมูล ทำการ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการ ภายในมหาวิทยาลัย และจัดทำโครงการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งเสนอแนะและ ประสานการจัดสวัสดิการ กับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 

5. งานเงินเดือนและค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีอัตราเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนต่าง ๆ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับ 

การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน รวมถึงให้บริการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ควรได้รับเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยากำหนด 

      6. งานสารสนเทศบุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้านจัดทำทะเบียน
ประวัติบุคลากรตั้งแต่ รับสมัครงาน เข้าปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงานจนกระทั้งเกษียณอายุ ลาออกจากงาน 
หรือเสียชีวิต การขอเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในรายการทะเบียนประวัติ ดูแลระบบฐานข้อมูลบุคลากร การจัดทำ
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สถิติข้อมูลบุคลากร การออกรายงานข้อมูลบุคลากร และพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงระบบสารสนเทศ  
เพื่อตอบสนองต่อการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของกองการเจ้าหน้าที่  
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โครงสร้างการบริหารงาน  
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อัตรากำลัง 

บุคลากรกองการเจ้าหนา้ที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวน 43 คน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 สรุปจำนวนบุคลากร จำแนกตามตำแหน่ง 
 

ตำแหน่ง จำนวน (คน) คิดเปน็ร้อยละ 
บุคลากร 18 41.86 
เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 8 18.60 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 4.65 
นักวิชาการเงินและบัญช ี 1 2.32 
นักวิชาการพัสดุ 2 4.65 
พนักงานขับรถยนต์ 11 25.60 
คนงาน 1 2.32 

รวม 43 100 
 
ตารางที่ 2 สรุปจำนวนบุคลากร จำแนกตามคุณวุฒ ิ
 

 ประเภท 
พนักงาน 

วุฒิการศึกษา 
รวม 

ต่ำกว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท 
พนักงานมหาวิทยาลยั 11 15 16 42 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 1 - - 1 

รวม 12 15 16 43 
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แผนภูมิแสดงจำนวนอัตรากำลัง จำแนกตามตำแหน่ง 
 

 
 

 
แผนภูมิแสดงคุณวุฒิบุคลากรกองการเจ้าหน้าท่ีจำแนกตามคุณวุฒิ 
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ส่วนที่ 2  
ภาระงานหน้าที่และผลการดำเนินงาน 
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กองการเจา้หน้าที่

         เป็นหน่วยงานย่อยในสำนักงานอธิการบดี 
ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การบริหารอัตรากำลัง 
การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาและคัดเลือก 
การบรรจุ แต่ งตั้ ง  การพัฒ นาการพัฒ นา
ส ม ร ร ถ น ะ บุ ค ล า ก ร  แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
ความก้าวหน้าตาม สายงาน การธำรงรักษา
บุคลากร ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ
ต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ ได้ รับ
มอบหมายตามนโยบายมหาวิทยาลัยตาม
สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยการดำเนินการดังกล่าว 
ประกอบด้ วย งาน  6 งาน  คือ  งานธุ รการ 
งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง งานส่งเสริม
และพัฒนา งานสวัสดิการ งานเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน และงานสารสนเทศบุคลากร

นายสมทบ เหล็กสิงห์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
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งานธุรการ 
ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณและงานธุรการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล งานเบิก – จ่าย

วัสดุ จัดส่งแฟ้ม คัดแยกแฟ้ม เสนอผู้บริหารตามสายบังคับบัญชา โดยมีโครงสร้างของบุคลากรงานธุรการ 
ดังนี้ 

 

นายฤกษ์ดี  แก้วมาเมือง     นางฉัตรมาศ  ผลศุภรักษ์         
ตำแหน่ง  หวัหน้างานธุรการ                          ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

                 เบอร์โทรภายใน : 1043                                         เบอร์โทรภายใน : 1043 

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

 

   

                 นางอรพรรณ  จนิาเฟย                                           นางสาวสุนิสา  จนิะโกฏิ  

                 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                             ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

                      เบอร์โทรภายใน : 1043                                             เบอร์โทรภายใน : 1043 

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

      
    

 

            นายศักสทิธ์   ไชยกุล 

            ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
            เบอร์โทรภายใน : 1043 

           E–mail : saksit.ch@up.ac.th 
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งานธุรการ ได้แบ่งภาระงานทีรั่บผิดชอบ รายละเอียดดังนี ้
1. นายฤกษ์ดี  แก้วมาเมือง ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ  ภาระงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
    1.1 ทำงบประมาณประจำปี กองการเจ้าหน้าที่ 
    1.2 ดูแลงบประมาณภายในกองการเจ้าหน้าที่ 
    1.3 จัดซื้อจัดจา้งวัสดุ ครุภัณฑ์ และของใช้ที่จำเป็นภายในกองการเจ้าหน้าที่ 
    1.4 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา 
    1.5 ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 
    1.6 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จะนำเสนอผู้อำนวยการกอง 
    1.7 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรงานธุรการ 
2. นางอรพรรณ  จินาเฟย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป ภาระงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
    3.1 เสนอแฟ้มต่อผู้บริหารแต่ละสายงานตามลำดับขั้นตอน 

    3.2 บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานภายในกองการเจ้าหน้าที ่
    3.3 ลงบันทึกระบบวันลาบุคลากรกองการเจ้าหน้าที ่
    3.4 รายงานการปฏิบัติงานและวันลาภายในกองการเจ้าหน้าที่ 
    3.5 ลงทะเบียนรับหนังสือภายใน – ภายนอก 

    3.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

               3. นางฉัตรมาศ ผลศุภรักษ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ภาระงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
2.1 จัดทำเอกสารยืมเงิน-เบิกเงินในระบบERP 

    2.2 จัดทำเอกสารเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ 
    2.3 จัดทำเอกสารชดใช้เงินยืมภายในกองการเจ้าหน้าที่และเบิกเงินค่าล่วงเวลาทำการของบุคลากร 
          กองการเจ้าหน้าที่ 
    2.4 จัดทำเอกสารโอนหมวดเงิน 

    2.5 เบิกจ่ายเงินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 

    2.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
4. นางสาวสุนิสา จินะโกฎิ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ภาระงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
    4.1 ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง กิจกรรม โครงการ ทีเ่กิดขึ้นภายในกองการเจ้าหน้าที ่
    4.2 ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบ ERP 

    4.3 บันทึกประวัติการซ่อมครุภณัฑ์ ในระบบ ERP 

    4.4 จัดหาวัสดุ และครุภณัฑ์ภายในกองการเจ้าหน้าที่ 
    4.5 ควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุสำนักงานประจำเดือนและรายงานผลไปยังผูบ้ังคับบัญชา 
   4.6 สำรวจครุภัณฑ์ประจำป ีเพื่อรายงานผลการตรวจสอบครุภณัฑ์ ไปยังงานพัสดุ กองคลัง 
   4.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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5. นายศักดิ์สิทธิ์   ไชยกุล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ภาระงานที่รับผดิชอบ ดังนี้ 
    5.1 รับ - ส่ง เอกสาร จากหน่วยงานภายในระดับ/กอง/ศูนย์ ต่าง ๆ  
    5.2 ลงทะเบียนรับหนังสือภายใน – ภายนอก 

    5.3 บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานภายในกองการเจ้าหน้าที ่
    5.4 รายงานการปฏิบัติงานและวันลาภายในกองการเจ้าหน้าที่ 
    5.5 ปฏบิัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลการดำเนินงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานสารบรรณ   
  ออกเลขหนังสือภายในและภายนอกของกองการเจ้าหน้าที่ จัดเก็บสำเนาเอกสารไว้เป็น
หลักฐานในการติดตามค้นหาและตรวจสอบในภายหลัง ลงทะเบียนหนังสือเวียนภายในและภายนอก  ทำการ
วิ เคราะห์  จัดทำเอกสาร และการโต้ตอบหนั งสือของกองไป ยังหน่วยงานต่าง ๆ  ตรวจสอบการ 
ลงเวลาปฏิบัติงานของลูกจ้าง พนักงานของมหาวิทยาลัย และดูแลความเรียบร้อยของกองการเจ้าหน้าที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ งานด้านสารบรรณ 
ปีงบประมาณ 

2562 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 

2564 
1 ออกเลขบันทึกข้อความภายใน  ของกองการเจ้าหน้าที ่ 4,874 5,283 5005 
2 ออกเลขหนังสือภายนอก  ของกองการเจ้าหน้าที ่ 2,139 2,182 376 
3 ลงทะเบียนหนังสือรับภายใน 5,330 5411 4151 
4 ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก 504 705 1044 

5 บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานภายในกอง 251 252 180 
6 รายงานการปฏิบัติงานและวันลาภายในกอง 12 12 12 

7 ลงบันทึกวันลาบุคลากรกองการเจ้าหน้าทีใ่นระบบ 616 661 360 
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แผนภูมิแสดงงานด้านสารบรรณ 
 

 
 
หน่วยงานพัสดุ 

 มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับงานพัสดุของกองการเจ้าหน้าที่  มหาวิทย าลัยพะเยา ภายใต้
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางที่มหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. การจัดหาวัส ดุและค รุภัณฑ์  ให้ เป็ น ไปตามแผนการปฏิบั ติ งานประจำปี งบประมาณ  
การปฏิบัติคือ  จัดซื้อวัส ดุ  ครุภัณฑ์  งานก่อสร้ าง จ้างเหมาบริการ ค่าเช่าบริการต่ าง ๆ  หนังสือ  
และงานตรวจรับพัสดุ 

2. การควบคุมพัสดุ การปฏิบัติคือ ควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ การเก็บรักษาพัสดุและซ่อมแซมที่
สึกหรอ การตรวจนับ และการจำหน่ายพัสดุ 

3. ควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง การปฏิบัติคือ จัดหา ควบคุมการเบิกจ่าย สรุปผลการเบิกจ่าย
ประจำเดือนและรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบ 

4. จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง 
5. ปฏิบัติหน้างานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 48 คร้ัง แบ่งได้ ดังน้ี 

1. การจัดซื้อ จำนวน    23   ครั้ง คิดเป็นอัตราร้อยละ 48.00 
2. การจัดจ้าง จำนวน    19   ครั้ง  คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.00 
3. การเช่า จำนวน     6   ครั้ง  คิดเป็นอัตราร้อยละ 12.00 

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมีจำนวน 45 ครั้ง ซึ่งจะเป็นการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และการเช่า
เครือ่งถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง และการซือ้หรือจา้งจากการ
ดำเนินโครงการที่จัดขึ้นโดยกองการเจ้าหน้าที่ และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
 1. ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับห้องพักผู้ทรงคุณวุฒิประจำหอพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยพะเยา 

จำนวน 2 ชุด (7 รายการ) 
 2. จ้างปรับปรุงหอพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยพะเยา มน.นิเวศน์ 1 และ มน.นิเวศน์ 3 

 3. ซือ้ครุภัณฑ์ประจำห้องพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยพะเยา มน.นิเวศน์ 1 และ มน.นิเวศน์ 3 จำนวน 3 

รายการ 
ด้านครุภัณฑ์กองการเจ้าหน้าที่ มีครุภัณฑ์จำนวน 2,659 รายการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  

โดยกระจายส่วนการใช้งาน ดังน้ี 
1. บริเวณกองการเจ้าหน้าที่ 
2. ห้องเก็บของ บริเวณที่จอดรถ อาคารพญางำเมือง 
3. บริเวณอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร (Happy Body) 

4. บริเวณโรงจอดรถบัส 

5. ยานพาหนะและขนส่ง 
6. หอพักสวัสดิการ มน.นิเวศน์ 1 ,2 และ 3 
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7. หอพักสวัสดิการ มพ.อ. 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 และ 7 

8. หอพักสวัสดิการ ศรีตรัง 3 ,4 ,5 และ 6 (อาคารสโมสร) 
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุ 

1. ระบบการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

2. ระบบ Enterprise Resource Planning :  ERP (โปรแกรม Microsoft Dynamic AX2009) 

3. ระบบจัดการงบประมาณ และ เอกสารต่างๆ (E-Budget) 

4. ระบบฐานข้อมลูครุภัณฑ์ (eInventory) 

5. ระบบสารสนเทศการบริหารวัสดุคงคลัง (IMS) 
 

หน่วยงานการเงิน     
ดำเนินการจัดทำใบขอเบิกเงินและใบยืมเงินในระบบERP ของกองการเจ้าหน้าที่ และใบขอเบิกเงิน 

เงินรับฝาก กองทุนสวัสดิการพนักงาน ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่าย กิจกรรม 
โครงการของกองการเจ้าหน้าที่และตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินในระบบE-Budget ในส่วนของการ
เบิ ก เงิ น กิ จ ก ร รม  โค ร งก า ร  ขอ งก อ งก า ร เจ้ า ห น้ าที่  ป ระก อ บ กั บ ก าร เบิ ก จ่ า ย ค่ า ใ ช้ จ่ า ย 
รายเดือนของกองการเจ้าหน้าที ่

 

ลำดับที่ รายการ ปี2563 
(คร้ัง) 

ปี2564 
(คร้ัง) 

1 จัดทำใบขอเบิกเงินในระบบERP 132 184 

2 จัดทำใบยืมเงินในระบบERP  55 81 

3 จั ดท ำใบ ขอ เบิ ก เงิน  เงิน รับ ฝาก  กองทุ น
สวัสดิการพนักงาน 

670 634 

4 เบิกจ่ายรายเดือนในส่วนของค่าสาธารณูปโภค 12 12 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบ 

 
 

งานงบประมาณ 
         ดำเนินการเปลี่ยนแปลงงบประมาณในแต่ละค่าใช้จ่ายดำเนินงานและโครงการเพื่อจะได้นำ

งบประมาณดังกล่าวไปใช้ในโครงการหรือกิจกรรมต่อไป 

ลำดับที่ รายการ จำนวนเงนิ (บาท) 
1 เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคลากร 
12,000 

2 เปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูบุ้คลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคลากร 

50,000 

3 เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
บุคลากรสกอ. ครั้งที่ 39 

200,000 

4 เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร
มหาวิทยาลัยประจำป ี2564 

267,000 

5 เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร
มหาวิทยาลัยประจำปี 2564 

50,000 

6 เปลีย่นแปลงงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ 14,000 
7 เปลี่ ยนแปลงแผนการใช้เงิน โครงการแข่งขันกีฬ า

บุคลากรมหาวิทยาลัยปี 2564 
7,000 

8 เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการให้ความรู้กำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ 

75,000 

9 เปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินโครงการให้ความรู้กำหนด 75,000 
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ตำแหน่งทางวิชาการ 
10 เปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ 
350,000 

11 เปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อซือ้วัสดุสำนักงาน 150,000 
12 เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้กำหนดขอ

ตำแหน่งทางวิชาการ 
25,000 

13 เปลีย่นแปลงงบประมาณเพื่อซื้อครุภัณฑ์ 200,000 
14 เปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อซ้ือครุภัณฑ์ 14,000 
15 เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการเสวนาให้ความรู้การ

ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
60,000 

16 เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการเสวนาให้ความรู้การ
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

30,000 

17 เปลีย่นแปลงงบประมาณเพื่อซื้อวัสดุสำนักงาน 145,025.39 
18 เปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อซื้อครุภัณฑ์ 948,180 
19 เปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อใช้ในโครงการศูนย์ส่งเสริม

สุขภาพบุคลากร 
100,000 

20 เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากร 

100,000 

21 เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการเกษียณอายุงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย 

66,000 

22 เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการเกษียณอายุงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย 

1,000 

23 เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

150,000 

24 เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

10,000 
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เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการเกษียณอายุงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย 

 

20,000 

26 เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการเกษียณอายุงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย 

117,000 
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ภาระงานอื่นๆ 

  1. จัดทำโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล 

  2. เข้าร่วมโครงการต่างๆที่กองการเจ้าหน้าที่จัดขึ้น 

  3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

การเข้าร่วมประชุม/อบรม 
1. เข้ารว่มประชุมกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบ E-Budget วันที่ 7 ตุลาคม 2563 

2. เข้ารว่มโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การใช้ระบบ E- Budget มหาวิทยาลัยพะเยา  
          วันที่ 27 ตุลาคม 2563 

   3. เข้าร่วมจัดอบรมระบบ E-Budget วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  
   4.เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินและการคลัง ครั้งที่ 3 /2564 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 

   5.เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินและการคลังครั้งที่ 4/2564 วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม  
           2564 

   6.เข้ารว่มอบรมระบบ E-Budget ด้านกระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายทางพัสดุ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

  7. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินและการคลังครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 พฤษภาคม2564 
   8.เข้าร่วมอบรมระบบ E- Budgetด้านกระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายทางพัสดุ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 

ระบบงานที่ใช้ในงาน 
   1. ระบบ MIrcrosoft Dynamics AX   

   2. ระบบ Budget.up.ac.th   

   3. ระบบ Financial Document Tracking System (ระบติดตามเอกสารการเงิน) 
   4. ระบบFinance Services 
ความสำเร็จและความก้าวหน้าของงานอื่นๆ 
  1. สามารถทำงานแทนกันภายในงานได้ 
  2. มีความรูเ้กี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายมากขึ้น 
  3. สามารถลดขั้นตอนในการทำงาน และสามารถทำงานได้เร็วขึ้น 
  4. สามารถลดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายได้มากขึ้น และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันเวลา  
            ทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้ 
  5. ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถ และเป็นสื่อกลาง 
            ในการติดต่อประสานความร่วมมือ 
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รายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ที ่ ประเภทรายจ่าย งบประมาณ ค่าใช้จ่าย คงเหลือ 
1 การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำป ี2564 300,000.00 44,820.00 255,180.00 

2 โครงการ มพ.เย่ียมไข้ และใหก้ำลังใจบุคลากร 30,000.00 25,000.00 5,000.00 

3 โครงการเกษียณอายุงานพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 2564 80,000.00 79,960.00 40.00 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองการเจ้าหน้าที ่ 350,000.00 27,344.00 322,656.00 

5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคลากร 50,000.00 6,000.00 44,000.00 

6 
โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา (Happy 

Body) 
100,000.00 99,900.00 100.00 

7 โครงการเสวนาให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 60,000.00 27,000.00 33,000.00 

8 โครงการใหค้วามรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 150,000.00 119,489.20 30,510.80 

9 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน 1,994,975.00 1,821,321.26 173,653.74 

10 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 6,885,025.00 6,087,661.85 797,363.15 

 รวม 10,000,000.00 8,338,496.31 1,661,503.69 
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แผนภูมิแสดงรายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองการเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามรายละเอียดดังนี ้

ปีงบประมาณ 
จำนวนเงิน 

ร้อยละ 
ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 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 
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ปีงบประมาณ
จำนวนเงิน

ร้อยละ
ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ

   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 1,000,000.00 5,425,174.92 4,574,825.08 54.25
   2564 10,000,000.00 8,338,496.31 1,661,503.69 83.39

แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำแนกตามปีงบประมาณ
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งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง 
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกรอบอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่ง การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ประกาศรับสมัคร การรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว การจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษชาวไทย
และชาวต่างชาติ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายสังกัด การประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย การลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ และเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตำรา หนังสือ และบทความ
ทางวิชาการ ของผู้ขอกำหนดตำแหน่งในเบื้องต้น การติดต่อทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ประสานงาน จัดประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ จัดประชุมคณะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จัดประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ การสรุปผลการประเมินเพื่อเสนอผล การพิจารณาต่อสภา
มหาวิทยาลัย การจ่ายค่าตอบแทนการอ่านผลงาน และการจัดทำคำส่ังตั้งแต่งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีผู้รับผิดชอบดังนี ้

 

     นางสาวสมาพร วรรณโวหาร                                                       นางสาวธันยาภรณ์ เสาร์เกิด   
      ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารตำแหน่งอัตรากำลัง                            ตำแหน่ง บุคลากร 
     เบอร์โทรภายใน : 1041                            เบอร์โทรภายใน : 1041 

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

 

 

      นายวรปรัชญ์  ศรีดวงคำ                                                            นายอรรถพล  มณเฑียร   
      ตำแหน่ง บุคลากร                                                                 ตำแหน่ง บุคลากร 
     เบอร์โทรภายใน : 1041                            เบอร์โทรภายใน : 1041 

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

 

      
     นางสาวเหมวรรณ ศรีสุวรรณ                                                       นายอภิชาต  ศรีวัฒนกูล   
     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 
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งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง ได้แบ่งภาระงานที่รับผิดชอบ รายละเอียดดังนี้ 
1. นางสาวสมาพร วรรณโวหาร  ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารตำแหน่งอัตรากำลัง 

1) กำกับดูแลการกำหนดกรอบอัตรา/การขอเพิ่มอัตรากำลัง/การจ้างทดแทน 

2) กำกับดูแลด้านการกำหนดตำแหน่งให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

3) กำกับดูแลการดำเนินการด้านการสรรหา การรับสมัคร การคัดเลือก บรรจุแต่งตัง้บุคคลเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย  

4) กำกับดูแลด้านการจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิและชาวต่างชาติ และผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ   

5) กำกับดูแลเกี่ยวกับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน 

6) กำกับดูแลการจัดทำระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณนำเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา 

7) กำกับดูแลการขอเปลี่ยนตำแหนง่ การย้ายสังกัด การลาออก 

8) กำกับดูแลจัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนและรายงานประจำปีของงานบริหารตำแหน่งฯ 
9) กำกับดูแลการตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารประกอบผลงานการสอน และผลงานทางวิชาการที่

เสนอขอให้เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
10) กำกับดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับการการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทาง

วิชาการ และตรวจสอบระเบียบวาระการประชุมเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง
ผลงานทางวิชาการ 
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11) กำกับดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และตรวจสอบระเบียบ
วาระการประชุมเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

12) กำกับดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
และตรวจสอบระเบียบวาระการประชุมเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

13) กำกับดูแลการจัดทำระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับงานตำแหน่งทางวิชาการเพื่อนำเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยพะเยา 

14) กำกับดูแลการจัดทำระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับงานตำแหน่ทางวิชาการเพื่อนำเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

15) ประสานงานกับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำ
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  และ
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

16) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
17) การจัดเก็บข้อมูลผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการลงในระบบฐานข้อมูล 

18) จัดทำแผนปฏิบัติการและจัดโครงการ กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
19) กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในงานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง 
20) ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับงานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง และงานกำหนดตำแหน่งทาง

วิชาการ 
21) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
2. นางสาวธันยาภรณ์ เสาร์เกิด ตำแหน่ง บุคลากร 
 1) ดำเนินการด้านการกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ 

2)  คุมกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ 
      2.1) ดำเนินการตรวจสอบการจ้าง และกรอบอัตราของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

     2.2) ขออนุมัติจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
 3) ดำเนินการด้านการสรรหา การคัดเลือก บรรจุแต่งตัง้บุคคลเข้าเป็นพนักงานสายวิชาการ 

3.1) จัดทำประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ 
3.2) ดำเนินการรับสมัครงานพนักงานสายวิชาการสายวิชาการ 

     3.3) จัดทำสรุปรายละเอียดของผู้สมัครงานสายวิชาการ  
          3.4) จัดทำประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

วิชาการ  
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          3.5) จัดทำหนังสือขอเชิญเป็นกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

          3.6) จัดสอบสัมภาษณ์ จัดสถานที่ จัดเตรียมเอกสาร และข้อมูลในฐานข้อมูลสารสนเทศกองการ
เจ้าหน้าที่  

     3.7) รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

     3.8) จัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ 

      3.9) จัดเตรียมเอกสารรายงานตัวผูผ้่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
     3.10) ประสานผู้ผ่านการคัดเลือกและรับรายงานตัวการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

วิชาการ 
     3.11) จัดทำคำส่ังบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
     3.12) จัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

 4) การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ผูท้ี่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ 
 5) จัดทำคำสัง่ปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กรณี ปรับประสบการณ์   
 6) การโอนย้ายและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
 7) รายงานการส่งผลภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ และจัดทำคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
 8) จัดทำคำสั่งจา้งและสัญญาจ้างอาจารย์ประจำภายนอกเพ่ือนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 9) จัดเตรียมข้อมลูนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา 
 10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

3. นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ ตำแหน่ง บุคลากร 
1) ดำเนินการด้านการกำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน 

2) ดำเนินการรับสมัครงานสายสนับสนุน 

3) จัดทำประกาศรับสมัครงานสายสนับสนุน   

4) สรุปรายละเอียด/แจ้งรายละเอียดผู้สมัครงานสายสนับสนุน 

5) คุมกรอบอัตรากำลังบคุลากรสายสนับสนุน  

6) ดำเนินการด้านสรรหา การคัดเลือก บรรจุแต่งตัง้บุคคลเป็นพนักงานสายสนับสนุน  

7) ขออนุมัตอัิตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลยั ลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนกรณี   
      เพิ่มเติม และ กรณีทดแทนอัตราที่ว่าง 

8) จัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น 

      บุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

9) จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
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10) ขออนุมัติดำเนินการจัดสอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย    
      สายสนับสนุน 

11) รายงานผลการสอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยสาย 

      สนับสนุน 

12) ขออนุมัติดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย 

      สายสนบัสนุน 

13) จัดทำประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
14) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้จะเข้าสัมภาษณ์ ตามข้อ ๑๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา        ว่า

ด้วย การบริหารงานบุคคล ปี ๒๕๕๕ 

15) จัดทำแฟ้มเอกสารข้อมูลผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ สำหรับประธาน/คณะกรรมการคัดเลือก         
     ทุกหน่วยงาน  

16)  จัดทำใบคะแนน สำหรับประธาน คณะกรรมการคัดเลือกทุกหน่วยงาน เป็นรายคน  

17)  รายงานผลการสอบสัมภษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย            
       สายสนบัสนุน จัดทำประกาศรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือก 

18)  รายงานผลการคัดเลือกเข้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา  
       (ก.บ.ม.)   

19) ติดต่อนัดหมายผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรายงานตัวเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

20) รับรายงานตัวเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

  20.1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

  20.2) ลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายสนบัสนุนงบประมาณมหาวิทยาลัย  

21)  ทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

22)  ทำสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายสนบัสนุนงบประมาณมหาวิทยาลัย  

23)  ทำสัญญาค้ำประกันลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนงบประมาณมหาวิทยาลัย 

24) จัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

25) ดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมผู้ทีไ่ด้รบัการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสาย 

      สนับสนุน 

26) แจ้งเวียนและลงทะเบียนคุมคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

27)  ประสานงานเบิกจ่ายเงินเดือนบุคลากรสายสนับสนุน 

28) จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน ประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน   
     กระบวนการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหา การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน 

29) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. นายอรรถพล มณเฑียร ตำแหน่ง บุคลากร 
1) การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

    1.1 ดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย   

1.2 ราย งานผลก ารป ระ เมิ น  แล ะขออ นุ มั ติ ต่ อ สั ญ ญ าจ้ า งพ นั ก งานมห าวิ ท ย า ลั ย    
1.3 สรุปผลการประเมินของพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.   

1.4 จัดทำคำส่ังให้พนักงานมหาวิทยาลัยผ่านการทดลองปฏิบัติงาน    

2) การประเมินผลการปฏิบั ติ งานของผู้ ท รงคุณ วุฒิ และผู้มีค วามรู้ ความสามารถพิ เศษ 

2.1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรูฯ้  

2.2. จัดทำหนังสือขออนุมัติดำเนินการประเมินผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรูฯ้  
                    และเวียนแจ้งหน่วยงานที่เกีย่วข้อง       

        2.3 สรุปผลการประเมินและอัตราการจ้างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรูฯ้  
                    ที่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง        

         2.4 สรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรูฯ้ ที่ได้รับการที่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง    
และได้รับการอนมุัติให้จ้างใหม่เสนอที่ประชุม ก.บ.ม.  

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย    
  3.1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย  

    3.2. สรุปผลการประเมินของพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.  

4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัย   
  4.1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัย   

5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

5. นางสาวเหมวรรณ ศรีสุวรรณ์ ตำแหน่ง บุคลากร 
 1) ดำเนินการด้านการลูกจ้างมหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษชาว

ไทยและชาวต่างชาต ิ
1.1 เสนอการขออนุมัติกรอบอัตรา 
1.2 เสนอการขออนุมัติจ้างแต่ละประเภทต่อมหาวิทยาลัย 

1.3 ตรวจสอบเอกสารประกอบการรายงานตัวผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษชาว
ไทย และชาวต่างชาติ 

1.4 จัดทำสัญญาจา้ง และคำสั่งจา้ง  
2) ดำเนินการด้านการจ้างครูอาสาสมัครชาวจีน 

2.1 ขออนุมัติกรอบครูอาสาสมัครชาวจีน 

2.2 ขออนุมัติจ้างครูอาสาสมัครชาวจีน 

2.3 เสนอการขออนุมัตจ้ิางครูอาสาสมัครชาวจนี เสนออธิการบดีอนุมัตแิละลงนาม 
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2.4 ตรวจสอบเอกสารประกอบการรายงานตัวครูอาสาสมัครชาวจีน 

2.5 จัดทำสัญญาจา้ง และคำสั่งจา้งครูอาสาสมัครชาวจนี  
3) ดำเนินการด้านการลาออกของพนักงาน 

3.1 ตรวจสอบภาระ/หนี้สินผูกพัน ภายในส่วนงาน  
3.2 ตรวจสอบภาระผูกพัน/หนี้สินของบุคคลที่ประสงค์ลาออก 

            3.3  จัดทำหนังสือขออนุญาตลาออกเสนออธิการบดี (ในกรณีไม่มีภาระผูกพัน/หนี้สิน) 
3.4 จัดทำคำสั่งลาออก  

4) ดำเนินการด้านการย้ายสังกัด 
4.1 ตรวจสอบข้อมูลเพื่อสรุปเสนอพิจารณา 
4.2 สรุปเรื่องนำเข้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา 
4.3 จัดทำคำสั่งย้ายสังกัดพนักงานมหาวิทยาลัย 

5) ดำเนินการด้านการขอเปลี่ยนตำแหน่ง 
5.1 ตรวจสอบข้อมูลเพื่อสรุปเสนอพิจารณา 
5.2 สรุปเรือ่งนำเข้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา 
5.3 จัดทำคำส่ังเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 

6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  
6. นายอภิชาต ศรีวัฒนกูล  ตำแหน่ง บุคลากร 
 1)  ตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารประกอบผลงานการสอน และผลงานทางวิชาการที่เสนอขอ    
              ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
     2) จัดเก็บเอกสารและหลักฐานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามสังกัดหน่วยงาน 

3) ประสานงานกับคณะกรรมการในการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

4) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองผลงานทางวิชาการ 
5) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ     
6) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  
7) การจัดทำระเบียบวาระการประชุมเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาและกล่ันกรองระเบียบวาระ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
8) การจัดทำระเบียบวาระการประชุมเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
9) รายงานผลการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำเดือน 

10) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการประจำเดือนแจ้งคณะ/วิทยาลัย 



 

33 
 

11) การจัดเก็บข้อมูลผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการลงในระบบฐานข้อมูล 

12) จัดเก็บเอกสารและหลักฐานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของผู้ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
13) ส่งคืนเอกสาร/หลักฐานของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
14) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
7. นางสาวกาญจนา สุดเสน่ห์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

1) สืบคืนข้อมูลการติดต่อของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

2) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

3) การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ 

4) การส่งผลงานทางวิชาการและหลักฐานที่ เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานทางวิชาการ 
ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

5) ติดตามการทาบทามและติดตามผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
6) สรุปผลการเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
7)  ส่งเอกสารสรุปผลการเมินผลงานทางวิชาการ ให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อพิจารณา 
8) จัดทำข้อมูลในแบบคำขอรับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กำหนด โดยเสนอเพื่อลงนาม 

8.1 ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ (ส่วนที่ 4 ตอนที่ 1) 

8.2 เลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ส่วนที่ 4 ตอนที่ 2) 
8.3 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ส่วนที่ 5) 

9) จัดทำคำสั่งแต่งตัง้ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

10) แจ้งเวียนสำเนาคำส่ังแต่งตัง้ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ใหส้ังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

11) แจ้งระดับคุณภาพผลงาน พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทราบ 

12) แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ให้ผู้ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการทราบ 

13) การจัดเก็บข้อมูลผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการลงในระบบฐานข้อมูล 

14) ดำเนินการจัดทำร่างข้อบังคับ/ ประกาศ/ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ ดังนี้ 
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15) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

8. ว่าที่ร้อยตรี สถาพร มะโนวัง ตำแหน่ง บุคลากร 
1) การประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 

    และจรรยาบรรณทางวิชาการจากประธานสาขาวิชา 
2) จัดเก็บข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

3) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำ หน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ     

4) การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5) การขออนุมัติค่าใช้จ่าย การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน และประสานงานที่เกี่ยวข้อง     ในการ

จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการ 

6) การดำเนินการด้านเอกสารการเงินในการจัดประชุม โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานบริหาร
ตำแหน่งและอัตรากำลัง 

7) จัดทำแฟ้มหนังสือรับ-ส่ง ภายใน/ภายนอก ดูแลระบบการจัดเก็บ และการแจ้งเวียน หนังสือของ
งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง 

8) สง่คืนเอกสาร/หลักฐานของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่ดำเนินการเรียบร้อย 

9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ผลการดำเนนิงานปีงบประมาณ 2564 
การคัดเลือก และบรรจุแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย/ การจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
1.  ขออนุมัติกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน     จำนวน 66 กรอบ 

2. จัดเตรียมข้อมูลการขออนุมัติกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน    จำนวน 66 กรอบ 

3. แจ้งเวียนผลการขออนุมัติกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน        จำนวน 66 กรอบ 

4. จัดทำประกาศรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุน     จำนวน 54 ฉบับ 

5. ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครงาน 

สายสนับสนุน จากระบบฐานข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่    จำนวน 500 ราย 

6. เสนอขออนุมัติจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร 
    สายสนับสนุน          จำนวน 54 ฉบับ 

7. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน   จำนวน 54 ฉบับ 

8. เสนอขออนุมัติจัดสอบข้อเขียน/ปฏิบัติคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน   จำนวน 54 ฉบับ 

9. จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/ปฏิบัติคัดเลือกบุคลากร 
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    สายสนับสนุน         จำนวน 54 ฉบับ 

10. เสนอรายงานผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ และมีสิทธิ์เข้าสอบ 

สัมภาษณ์คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน      จำนวน 54 ฉบับ 

11. จัดทำประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ และมีสิทธิ์เข้าสอบ 

สัมภาษณ์คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน      จำนวน 54 ฉบับ 

12.  จัดสอบสัมภาษณ์ จัดสถานที่ จัดเตรียมเอกสาร และข้อมูลในฐานข้อมูล 

ในระบบฐานข้อมลูกองการเจ้าหน้าที่      จำนวน 9 ครั้ง 
13. รายงานผลการผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนต่อมหาวิทยาลัย  จำนวน 59 ราย 

14. นำเสนอผลการผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.)      จำนวน 63 ราย 

15. จัดทำประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน     จำนวน 54 ราย 

16. จัดเตรียมรายงานตัวการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน    จำนวน 66 ราย 

17.  นัด/รับรายงานตัวการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน    จำนวน 66 ราย 

18.  จัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนกังานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน   จำนวน 63 ราย 

19.  จัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน    จำนวน 63 ราย 

20. จัดทำหนังสือส่งตัวตรวจประวัติอาชญากรรมพนักงานมหาวิทยาลัย 

     สายสนับสนุน         จำนวน 63 ราย 

21.   บันทึกข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

      ลงในระบบฐานข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่      จำนวน 63 ราย 

22. บันทึกข้อมูลผลการตรวจประวัติอาชญากรรมพนักงานมหาวิทยาลัย 

     สายสนับสนุนลงในระบบฐานข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่    จำนวน 63 ราย 

23. แจ้งเวียนคำส่ังบรรจุและแต่งตั้งไปยังงานที่เกี่ยวข้อง     จำนวน 63 ราย 

24. นำส่งเอกสารการบรรจุและแต่งตั้งไปยังงานสารสนเทศเพื่อเก็บเป็น 

      ข้อมูลทะเบียนประวัติ        จำนวน 63 ราย 

25. นำส่งคำส่ังบรรจุและแต่งตั้ง และสัญญาจ้างให้พนักงาน    จำนวน 63 ราย 

26. ลงทะเบียนคุมสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน   จำนวน 63 ราย 

27. ขออนุมติจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยเบิกจ่ายจาก 

      เงินงบประมาณมหาวิทยาลัย       จำนวน 46 ราย 

28. จัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยเบิกจ่ายจาก 

      เงินงบประมาณมหาวิทยาลัย       จำนวน 46 ราย 

29. จัดทำสัญญาจ้างค้ำประกันลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  
      โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณมหาวิทยาลัย     จำนวน 3 ราย 

30. ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน 
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มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน        จำนวน 63 ราย  
31. อนุมัติจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน     จำนวน 46 ราย   
32. ขออนมุัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ   จำนวน 26 กรอบ 

33. จัดทำประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 57 ฉบับ 

34. ดำเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
      ลงในระบบการรับสมัครงาน      จำนวน 75 ครั้ง 
35. จัดทำสรปุรายละเอียดของผูส้มัครงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  จำนวน 100 ราย 

36. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบภาคปฏิบัติการเพื่อบรรจุ 
และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ     จำนวน 3 ฉบับ  

37. จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติการเพื่อบรรจุและ 
แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ    จำนวน 3 ฉบับ 

38. จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติการเพื่อบรรจุและ 
      แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ    จำนวน 3 ฉบับ 

39. จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็น 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ      จำนวน 28 ฉบับ 

40. จัดทำหนังสือขอเชิญเป็นกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย       จำนวน 10 ครั้ง 

41. จัดสอบสัมภาษณ์ จัดสถานที่ จัดเตรียมเอกสาร และบันทึกข้อมูล 

ในฐานข้อมูลสารสนเทศกองการเจ้าหน้าที่     จำนวน 10 ครั้ง 
42. รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 

      มหาวิทยาลัย         จำนวน 29 ราย 

43. เสนอผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

      เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 29ราย 

44. บันทึกข้อมูลผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในฐาน 

ข้อมูลสารสนเทศกองการเจ้าหน้าที่      จำนวน 29 ราย 

45. จัดทำประกาศรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ       จำนวน 29 ราย 

46. จัดเตรียมเอกสารรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  จำนวน 29 ราย 

47. ประสานและรับรายงานตัวผูผ้่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 

      สายวิชาการ         จำนวน 29 ราย 

48. จัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  จำนวน 29 ราย 

49. จัดทำสญัญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ    จำนวน 29 ราย 

50. บันทึกข้อมูลการบรรจุและแต่งตัง้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
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      ในระบบฐานข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่     จำนวน 29 ราย 

51. จัดทำหนังสือส่งตัวตรวจประวัติอาชญากรรมพนักงานมหาวิทยาลัย 

      สายวิชาการ        จำนวน 29 ราย 

52. บันทึกข้อมูลผลการตรวจประวัติอาชญากรรมพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายวิชาการในระบบฐานข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่    จำนวน 29 ราย 

53. นำส่งคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งและสัญญาจ้างให้พนักงาน    จำนวน 29 ราย 

54. ลงทะเบียนคุมสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ   จำนวน 29 ราย 

55. ขออนมุติจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยเบิกจ่ายจาก 

      เงินงบประมาณคณะ        จำนวน 3 ราย 

56. จัดทำคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
กรณี ปรับประสบการณ์         จำนวน 2 ราย 

57. การโอนย้ายสังกัดและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงาน     จำนวน 14 ราย 

58. รายงานการส่งผลภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ และจัดทำคำสั่ง 
      ปรับอัตราเงินเดือนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย    จำนวน 15 ราย  
59. ดำเนินการขออนุมัติและจัดทำสัญญาจ้างอาจารย์ประจำภายนอก 

     เพื่อนิเทศน์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู      จำนวน 24 ราย 

60. จัดเตรียมข้อมูลนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ 
      มหาวิทยาลัยพะเยา        จำนวน 31 เรื่อง 

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 

1. การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

   1.1 ดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  จำนวน 606 ราย 

   1.4 รายงานผลการประเมิน และขออนุมัติต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย   จำนวน 76 ราย 

   1.5 สรุปผลการประเมินของพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.  จำนวน 591 ราย 

   1.6 จัดทำคำสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยผ่านการทดลองปฏิบัติงาน   จำนวน 591 ฉบับ 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 

   2.1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรูฯ้ จำนวน 86 ราย 

   2.2. จัดทำหนังสือขออนุมัติดำเนินการประเมินผูท้รงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ฯ  
         และเวียนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      จำนวน 19 ฉบับ 

    2.3 สรุปผลการประเมินและอัตราการจ้างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรูฯ้  
   ที่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง       จำนวน 67 ราย 

    2.4 สรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรูฯ้ ที่ได้รับการที่ได้รับ 

การต่อสัญญาจ้าง และได้รับการอนุมัติให้จ้างใหม่เสนอที่ประชุม ก.บ.ม. จำนวน 74 ราย 
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3. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย 

   3.1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1685 ราย 

   3.2. สรุปผลการประเมินของพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. จำนวน 1685 ราย 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

   4.1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัย  จำนวน 43 ราย 

5. ขออนุมัติบรรจุลูกจ้างมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย    จำนวน 3 ราย 

6. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔     จำนวน 1 ฉบับ 

7.  จัดทำประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา  เรื่ อง หลั กเกณ ฑ์และวิธี การประเมิ นผลการปฏิบั ติ งาน           
      ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔   จำนวน 1 ฉบับ 

8. ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams เรื่อง ชีแ้จงการใช้ระบบประเมินผล 
    การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา    จำนวน 1 ครั้ง 
9. จัดการประชุมพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ครั้ง 

 
การจ้างผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  
1.  การจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ            จำนวน 44 ราย 

2. จัดทำคำสั่งจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ                                                       จำนวน  88 ฉบับ 

3. จัดทำสัญญาจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ                                                     จำนวน 88 ฉบับ  
4.การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ                                             จำนวน 11 ราย 

5. จัดทำคำสั่งจา้งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ                                   จำนวน 22 ฉบับ 

6.จัดทำสัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ                                  จำนวน 22 ฉบับ 

7. การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ชาวต่างชาติ                            จำนวน 19 ราย 

8. จัดทำคำสั่งจา้งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ชาวต่างชาติ                   จำนวน 38 ฉบับ 

9. จัดทำสัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ชาวต่างชาติ                 จำนวน 38 ฉบับ 

10. จัดทำตรวจสอบประวัติอาชญากรรมผูท้ี่ได้รับคำสั่งจา้งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  
(กรณีชาวต่างชาติ)                                                                         จำนวน 2 ฉบับ 

11. การจ้างครูอาสาสมัครชาวจีน                                                      จำนวน 5 ราย 

12. จัดทำคำสั่งจ้างครูอาสาสมัครชาวจีน                                            จำนวน 10 ฉบับ 

13. จัดทำสัญญาจ้างครูอาสาสมัครชาวจีน                                          จำนวน 10 ฉบับ 
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การย้ายสังกัด เปลี่ยนตำแหน่ง  
1. การดำเนินการโอนย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย         จำนวน 342 ราย 

2. จัดทำหนังสือ ขอแจ้งผลตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   จำนวน 150 ฉบับ 

3. จัดทำคำสั่งโอนย้ายสังกัดพนักงานมหาวิทยาลัย                                   จำนวน 684 ฉบับ   
4. แจ้งเวียนโอนย้ายสังกัดพนักงานมหาวิทยาลัยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   จำนวน 2,052 ฉบับ 

5. การดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย       จำนวน 31 ราย 

6. จัดทำหนังสือ ขอแจ้งผลตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   จำนวน 58 ฉบับ 

7. จัดทำคำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย                                  จำนวน 62 ฉบับ 

8. แจ้งเวียนการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     จำนวน 186 ฉบับ 

9. การดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งและย้ายสังกัดพนักงานมหาวิทยาลัย            จำนวน  8 ราย 

10. จัดทำหนังสือ ขอแจ้งผลตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    จำนวน 16 ฉบับ 

11. จัดทำคำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งและย้ายสังกัดพนักงานมหาวิทยาลัย                 จำนวน  16 ฉบับ 

12. แจ้งเวียนเปลี่ยนตำแหน่งและย้ายสังกัดพนักงานมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
                                                                                           จำนวน 96 ฉบับ 

การลาออกพนักงานมหาวิทยาลัย 
1. การลาออกของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  จำนวน 4 ราย 
2. แจ้งเวียนการลาออกของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษตรวจสอบภาระผูกพัน

หนี้สินหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                   จำนวน 16 ฉบับ 

3. จัดทำคำส่ังลาออกของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ    จำนวน 8 ฉบับ 

4. แจ้งเวียนคำส่ังลาออกของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                                  จำนวน 32 ฉบับ      

5. การลาออกของ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ   จำนวน 16 ราย 

6. แจ้งเวียนการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  
ตรวจสอบภาระผูกพันหนี้สินหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                               จำนวน 64 ฉบับ 

7. จัดทำคำส่ังลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ                    จำนวน 32 ฉบับ 

8. แจ้งเวียนคำส่ังลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                                  จำนวน 128 ฉบับ      

9. การลาออกของ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน   จำนวน 26 ราย 

10. แจ้งเวียนการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  
ตรวจสอบภาระผูกพันหนี้สินหน่วยงานที่เกีย่วข้อง                               จำนวน 104 ฉบับ 

11. จัดทำคำสั่งลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน                  จำนวน 52 ฉบับ 

12. แจ้งเวียนคำส่ังลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                                  จำนวน 208 ฉบับ      
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13. การลาออกของ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน    จำนวน 29 ราย 

14. แจ้งเวียนการลาออกของ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

ตรวจสอบภาระผูกพันหนี้สินหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                               จำนวน 116 ฉบับ 

15. เสนอแบบฟอร์มลาออกของลูกจ้างมหาวิทยาลัยพะเยา                         จำนวน 29 ฉบับ 

แจ้งผลการลาออกลูกจ้างช่ัวคราวสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา            จำนวน 29 ฉบับ 

 

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ    จำนวน 8 ครั้ง 
2. จัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ   จำนวน 58 ราย 

3. ขออนุมัติ “ร่าง” ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
   มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2563 

   เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ    จำนวน 1 ครั้ง 
4. ขออนุมัต ิ“ร่าง” แบบประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
    และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
    มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ ๐๓-๐๓-๐๓) และแบบสรุปผลการประเมินผลงาน 
    ทางวิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (มพ ๐๓-๐๓-๐๔)  จำนวน 1 ครั้ง 
5. เสนอวาระการประชุม เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาตำแหน่ง 
ทางวิชาการ          จำนวน 2 ครั้ง 
6. เสนอวาระการประชุม เรื่อง การลงนามในแบบแสดงการมีส่วนร่วม 

     ในผลงานทางวิชาการ        จำนวน 1 ครั้ง 
7. เสนอวาระการประชุม เรื่อง การขอรับการประเมินผลการสอน 

     เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ       จำนวน 1 ครั้ง 
8. เสนอวาระการประชุม เรื่อง ขออนุมัต ิ“ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2564  
          จำนวน 1 ครั้ง 
9. เสนอวาระการประชุม เรื่อง การกำหนดให้มีตำแหน่งทางวิชาการ 
    ที่เรียกชื่ออย่างอื่น        จำนวน 1 ครั้ง 
10. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   จำนวน 54 ราย 

11. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองผลงานทางวิชาการ    จำนวน 10 ครั้ง 
12. จัดทำวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองผลงานทางวิชาการ  จำนวน 48 ราย 

13. ทำรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ   จำนวน 8 ครั้ง 
14. ทำรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ  จำนวน 10 ครั้ง 
15. ทำหนังสือแจ้งผู้ขอกำหนดตำแหน่งฯ ปรับแก้ไขตามมติคณะอนุกรรมการ 
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กลั่นกรองผลงานทางวิชาการ       จำนวน 4 ราย 

16. จัดทำรายงานประจำเดือนสรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการพิจารณา 
ตำแหน่งทางวิชาการ        จำนวน 12 ครั้ง 

17. จัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา   จำนวน 7 ครั้ง 
18. จัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา   จำนวน 50 ราย 

19. เสนอวาระการประชุม เรื่อง ร่างคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง   
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที ่2)  
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา     จำนวน 1 ครั้ง 
20. สืบค้นข้อมูลการติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ                          จำนวน 199 ราย 

21. ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ        จำนวน 297 ราย 

22. ส่งเอกสารประเมินผลงานทางวิชาการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ    จำนวน 203 ราย 

23. สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ      จำนวน 56 ราย 

24. จัดทำคำสั่งแต่งตัง้ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ     จำนวน 40 ราย 

25. แจ้งผลการประเมินผลงานทางวิชาการให้ผูท้ี่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ทางวิชาการ         จำนวน 40 ราย 

26. แจ้งมติสภาให้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ    จำนวน 8 ราย 

27. แจ้งการขึ้นบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิระดับรองศาสตราจารย์ ไปยังกระทรวง อว.  จำนวน 9 ราย 

28. เบิกค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 98 ราย 

29. การขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง 
ทางวิชาการ และขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย     จำนวน 8 ครั้ง 

30. การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง 
ทางวิชาการ          จำนวน 8 ครั้ง 

31. การขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ 

ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ      จำนวน 7 ครั้ง 
32. การขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาตำแหน่ง 

ทางวิชาการ         จำนวน 10 ครั้ง 
33. การขออนุมัติค่าใชัจ่าย และขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรที่ได้รับ 

การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ      จำนวน 7 ครั้ง 
34. การมอบค่าตอบแทนพิเศษ (ขวัญถุง)      จำนวน 40 ราย 

35. การขออนุมัติค่าใช้จ่ายและเบิกจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร     จำนวน 2 ครัง้  
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การดำเนินกิจกรรม/โครงการ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม สถานที่ วัน-เดือน-ปี 
1 ประชุมคณ ะกรรมการพิ จารณ า

ตำแหน่งทางวิชาการ  
ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬา
แปง ช้ัน 2 สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
พะเยา และผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom 

Meeting 

1 ธ.ค. 63 
8 ม.ค. 64 

19 ก.พ. 64 

2 เม.ย. 64 

14 พ.ค. 64 

1 ก.ค. 64 

4 ส.ค. 64 

17 ก.ย. 64 
2 ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อทำหน้าที่ประเมิ นผลงานทาง
วิ ช า ก า ร แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

ณ  ห้องประชุมชูชาติ กีฬา
แ ป ง  ช้ั น  2  ส ำ นั ก ง า น
อธิการบดี  มหาวิทยาลั ย
พ ะ เ ย า  แ ล ะ ผ่ า น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom 

Meeting 

23 พ.ย. 63 

26 พ.ย. 63 

20 เม.ย. 64 

15 พ.ค. 64 

8 ก.ค. 64 

16 ก.ค. 64 
3 ประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง

ผลงานทางวิชาการ 
ณ  ห้องประชุมชูชาติ กีฬา
แ ป ง  ช้ั น  2  ส ำ นั ก ง า น
อธิการบดี  มหาวิทยาลั ย
พ ะ เ ย า  แ ล ะ ผ่ า น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom 

Meeting 

20 ต.ค. 63 

13 พ.ย. 63 

21 ธ.ค. 63 

21 ม.ค. 64 

18 ก.พ. 64 

29 ม.ีค. 64 

28 เม.ย. 64 

11 ม.ิย. 64 

15 ก.ค. 64 

20 ก.ค. 64 
4 ประชุมการพิจารณาแบบประเมินผล

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย 

ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง 
ช้ัน 2 สำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยพะเยา  

30 เม.ย. 64 

5 ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft 

Teams เรื่ อ ง  ช้ี แ จ งก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ
ป ระ เมิ น ผ ล ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ขอ ง

ณ  ห้องประชุมชูชาติ กีฬา
แ ป ง  ช้ั น  2  ส ำ นั ก ง า น
อธิการบดี  มหาวิทยาลั ย

28 ม.ิย. 64 
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พนักงาน พะเยา  
 
การพัฒนาความรู้ (ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และดูงาน) 

ที่ ชื่อบุคลากร การพัฒนาความรู ้ สถานที่ วัน-เดอืน-ป ี
1 นางสาวสมาพร  วรรณโวหาร 1. โครงการ “แนวทางการ

พัฒนาและขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัด กองการเจ้าหน้าท่ี  
สู่ความเป็น "SMART HR" 

อย่างมีประสิทธิภาพ” 

ห้องประชุมชูชาติ กีฬา
แปง มหาวิทยาลัยพะเยา 

29 ตุลาคม 2563 

2. โครงการ “พัฒนาทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์” 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
(Online) 

16-24 สิงหาคม 2564 

3.โครงการปฐมนิแทศ
บุคลากรมหาวิทยาลัย
พะเยา 

ณ แมลงปอ ฮอล แอนด ์
การ์เด้น อำเภอเชียงคำ 
จังหวัดพะเยา 

1 - 2 มีนาคม 2564 

4. การประชุมแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้บุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านบุคคล  

ณ  ห้ อ งป ร ะ ชุ ม บ ว ร 
รัตนประสิท ธ์ิ  อาคาร
สำนัก งานอ ธิการบดี  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

12 มีนาคม 2564 

5. ประชุมการพิจารณา
แ บ บ ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ห้องประชุมบวร  รัตน 
ป ร ะ สิ ท ธ์ิ  อ า ค า ร
สำนัก งานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

30 เมษายน 2564 

6. การประชุมชี้แจงการ
ประเมินค่างาน 

ห้องประชุมบวร  รัตน 
ป ร ะ สิ ท ธ์ิ  อ า ค า ร
สำนัก งานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

2 มิถุนายน 2564 

7.ประชุมชี้แจงการใช้ระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 

ณ  ห้ อ งประชุม ชูชาติ  
กี ฬ า แ ป ง  ชั้ น  2 
สำนักงานอธิการบดี  
มห าวิ ท ย าลั ยพ ะ เย า  
(online) 

28 มิถุนายน 2564 

8. โครงการ “พฒันา
ศักยภาพบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่” 

ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ชั้ น  2 
โ ร ง แ ร ม  M2 Hotel 

Waterside จังหวัดพะเยา 

6 กันยายน 2564 

9 .โค ร งก า ร เส วน า ให้
ค วาม รู้ก ารขอกำหนด

มห าวิ ท ย าลั ยพ ะ เย า 
(online) 

1 กรกฎาคม 2564 
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ตำแหน่งทางวิชาการ  
10.ประชุมการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 – 
2569 

ห้องประชุมบวร  รัตน 
ป ร ะ สิ ท ธ์ิ  อ า ค า ร
สำนัก งานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

19 สิงหาคม 2564 

11.ประชุมหารือสรุปแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 
2565 -2569 

กองการเจ้าหน้าที ่
อ า ค า ร ส ำ นั ก ง า น
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
พะเยา 

31 สิงหาคม 2564 

12. โครงการ “เทคนิคการ
เขียนโครงร่างวิจัยสำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน” 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
(Online) 

10 กันยายน 2564 

13. โครงการ “สัมมนาการ
ขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ” 

สถาบัน บัณ ฑิ ตพัฒ น 
บริหารศาสตร์  (Online) 

22 กันยายน 2564 

2 นางสาวธันยาภรณ์ เสาร์เกิด 

 
1. โครงการ “พัฒนาทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์” 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
(Online) 

16-24 สิงหาคม 2564 

2 . โค ร งก า ร  “พั ฒ น า
ศักยภาพบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่” 

ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ชั้ น  2 
โ ร ง แ ร ม  M2  Hotel 

Waterside จังหวัดพะเยา 

6 กันยายน 2564 

3.โครงการแนวทางการ
พัฒนาและขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

สั ง กั ด  ก อ ง ก า ร
เจ้ าหน้ า ท่ี  สู่ ค วาม เป็ น 
" SMART HR" อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ห้องประชุมชูชาติ      
กีฬาแปง อาคาร
สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

29 ตุลาคม 2563 

4. ประชุมการพิจารณา
แ บ บ ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ห้องประชุมบวร  รัตน 
ป ร ะ สิ ท ธ์ิ  อ า ค า ร
สำนัก งานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

30 เมษายน 2564 

5. การประชุมชี้แจงการ
ประเมินค่างาน 

ห้องประชุมบวร  รัตน 
ป ร ะ สิ ท ธ์ิ  อ า ค า ร
สำนัก งานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

2 มิถุนายน 2564 

6.ประชุมการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ห้องประชุมบวร รัตน 
ประสิทธิ์ อาคาร

19 สิงหาคม 2564 
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มหาวิทยาลัย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 – 
2569 

สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

3 นายวรปรัญช์ ศรีดวงคำ 1. โครงการ “พัฒนาทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์” 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
(Online) 

16-24 สิงหาคม 2564 

2 . โค ร งก า ร  “พั ฒ น า
ศักยภาพบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่” 

ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ชั้ น  2 
โ ร ง แ ร ม  M2  Hotel 

Waterside จังหวัดพะเยา 

6 กันยายน 2564 

3.โครงการแนวทางการ
พัฒนาและขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
สังกัด กองการเจ้าหน้าท่ี 
สู่ความเป็น "SMART HR" 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ห้องประชุมชูชาติ      
กีฬาแปง อาคาร
สำนักงานอธิการบดี 
มหาวทิยาลัยพะเยา 

29 ตุลาคม 2563 

4 .  ป ร ะ ชุ ม พิ จ า ร ณ า
ปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วย 
การกำหนดระดับตำแหน่ง
ของพนักงานสายสนับสนุน 
และการแต่งตั้งพนักงาน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส า ย
สนับสนุนให้ดำรงตำแหน่ง
ท่ีสูงขึ้น 

ห้องประชุมชูชาติ กีฬา
แปง อาคารสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
พะเยา 

28 ตุลาคม 2563 

5. การประชุมแลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู้ บุ ค ล า ก ร ท่ี
ปฏิบัติงานด้านบุคคล  

ห้องประชุมบวร  รัตน 
ป ร ะ สิ ท ธ์ิ  อ า ค า ร
สำนัก งานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

12 มีนาคม 2564 

6. ประชุมการพิจารณา
แ บ บ ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ห้องประชุมบวร  รัตน 
ป ร ะ สิ ท ธ์ิ  อ า ค า ร
สำนัก งานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

30 เมษายน 2564 

7. การประชุมชี้แจงการ
ประเมินค่างาน 

ห้องประชุมบวร  รัตน 
ป ร ะ สิ ท ธ์ิ  อ า ค า ร
สำนัก งานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

2 มิถุนายน 2564 

8.ประชุมการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 – 

ห้องประชุมบวร  รัตน 
ป ร ะ สิ ท ธ์ิ  อ า ค า ร
สำนัก งานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

19 สิงหาคม 2564 
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2569 
9. ประชุมหารือสรุปแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 
2565 -2569 

กองการเจ้าหน้าที่ 
อาคารสำนักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัย
พะเยา 

31 สิงหาคม 2564 

4 นายอรรถพล มณเฑียร 
 

1. โครงการ “พัฒนาทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์” 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
(Online) 

16-24 สิงหาคม 2564 

2 . โค ร งก า ร  “พั ฒ น า
ศักยภาพบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่” 

ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ชั้ น  2 
โ ร ง แ ร ม  M2  Hotel 

Waterside จังหวัดพะเยา 

6 กันยายน 2564 

3.โครงการแนวทางการ
พัฒนาและขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

สั ง กั ด  ก อ ง ก า ร
เจ้าหน้ า ท่ี   สู่ ความ เป็น 
" SMART HR" อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ชู ช า ติ    
กี ฬ า แ ป ง  อ า ค า ร
สำนัก งานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

29 ตุลาคม 2563 

4. การประชุมชี้แจงการ
ประเมินค่างาน 

ห้องประชุมบวร  รัตน 
ป ร ะ สิ ท ธ์ิ  อ า ค า ร
สำนัก งานอ ธิการบดี  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

2 มิถุนายน 2564 

5. การประชุมแลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู้ บุ ค ล า ก ร ท่ี
ปฏิบัติงานด้านบุคคล  

ห้องประชุมบวร  รัตน 
ป ร ะ สิ ท ธ์ิ  อ า ค า ร
สำนัก งานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

12 มีนาคม 2564 

6 .ประชุมออนไล น์ผ่ าน
ร ะ บ บ  Microsoft Teams 

เร่ือง ช้ีแจงการใช้ระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
พะเยา 

ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ชู ช า ติ    
กี ฬ า แ ป ง  อ า ค า ร
สำนั ก งานอ ธิการบดี  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

28 มิถุนายน 2564 

7. ประชุมการพิจารณา
แ บ บ ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ห้องประชุมบวร  รัตน 
ป ร ะ สิ ท ธ์ิ  อ า ค า ร
สำนัก งานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

30 เมษายน 2564 

8.ประชุมการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย  ประจำปี

ห้องประชุมบวร  รัตน 
ป ร ะ สิ ท ธ์ิ  อ า ค า ร
สำนัก งานอธิการบดี  

19 สิงหาคม 2564 
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งบประมาณ พ.ศ. 2565 – 
2569 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

9. ประชุมหารือสรุปแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 
2565 -2569 

กองการเจ้าหน้าที่ 
อ า ค า ร ส ำ นั ก ง า น
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
พะเยา 

31 สิงหาคม 2564 

5 นางสาวกาญจนา สุดเสน่ห ์

 
1 . โค ร งก า ร  “พั ฒ น า
ศักยภาพบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่” 

ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ชั้ น  2 
โ ร ง แ ร ม  M2  Hotel 

Waterside จังหวัดพะเยา 

6 กันยายน 2564 

2. โครงการแนวทางการ
พัฒนาและขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

สั ง กั ด  ก อ ง ก า ร
เจ้าหน้ า ท่ี   สู่ ความ เป็น 
" SMART HR" อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ห้องประชุมชูชาติ กีฬา
แปง มหาวิทยาลัยพะเยา 

29 ตุลาคม 2563 

3. การประชุมชี้แจงการ
ประเมินค่างาน 

ห้องประชุมบวร  รัตน 
ป ร ะ สิ ท ธ์ิ  อ า ค า ร
สำนัก งานอ ธิการบดี  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

2 มิถุนายน 2564 

4. โครงการ “สัมมนาการ
ขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ” 

สถาบัน บัณ ฑิ ตพัฒ น 
บริหารศาสตร์  (Online) 

22 กันยายน 2564 

6 นายอภิชาต ศรีวัฒนกุล 

 
1 . โค ร งก า ร  “พั ฒ น า
ศักยภาพบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่” 

ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ชั้ น  2 
โ ร ง แ ร ม  M2  Hotel 

Waterside จังหวัดพะเยา 

6 กันยายน 2564 

2. โครงการแนวทางการ
พัฒนาและขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

สั ง กั ด  ก อ ง ก า ร
เจ้าหน้าท่ี  สู่ความเป็น "
SMART HR" อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ห้องประชุมชูชาติ กีฬา
แปง มหาวิทยาลัยพะเยา 

29 ตุลาคม 2563 

3. การประชุมชี้แจงการ
ประเมินค่างานพนักงาน
สายสนับสนุน 

ห้องประชุมบวร  รัตน 
ป ร ะ สิ ท ธ์ิ  อ า ค า ร
สำนักงานอ  ธิการบดี  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

2 มิถุนายน 2564 

4. โครงการ “สัมมนาการ สถาบัน บัณ ฑิ ตพัฒ น 22 กันยายน 2564 
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ขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ” 

บริหารศาสตร์  (Online) 

7 นางสาวเหมวรรณ ศรีสุวรรณ์ 
 

1.โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากร มหาวิทยาลัย
พะเยา โดยบุคลากรใหม่ท่ี
เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน
ท้ังสิ้น 81 คน ผ่านการจัด
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
จำนวน 6 ฐาน กจิกรรมใน
วันท่ี 2 มหาวิทยาลัย
พะเยาได้รับเกียรติจาก ดร.
บรรจบ ปิยมาตย์ และ คุณ
มุกดาพรรณ แพไผท เป็น
วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ
การทำงานเป็นทีมสู่
ความสำเร็จ ภายใต้
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
หัวข้อ "มหาวิทยาลัย
พะเยาในฝัน" 

ณ แมลงปอ ฮอล แอนด์ 
การ์เด้น อำเภอเชียงคำ 
จังหวัดพะเยา 

1-2 มีนาคม 2564 

2. โครงการ “พัฒนาทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์” 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
(Online) 

16-24 สิงหาคม 2564 

3. โค ร งก า ร  “พั ฒ น า
ศักยภาพบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่” 

ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ชั้ น  2 

โ ร ง แ ร ม  M2 Hotel 

Waterside จังหวัดพะเยา 

6 กันยายน 2564 

4.โครงการแนวทางการ
พัฒนาและขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
สังกัด กองการเจ้าหน้าท่ี   
สู่ความเป็น "SMART HR" 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ห้องประชุมชูชาติ  
กีฬาแปง อาคารนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
พะเยา 

29 ตุลาคม 2563 

5. ประชุมการพิจารณา
แ บ บ ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ห้องประชุมบวร  รัตน 
ป ร ะ สิ ท ธ์ิ  อ า ค า ร
สำนัก งานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

30 เมษายน 2564 

6.ประชุมการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒ นา
มหาวิทยาลัย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 – 

ห้องประชุมบวร  รัตน 
ป ร ะ สิ ท ธ์ิ  อ า ค า ร
สำนัก งานอธิก ารบดี  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

19 สิงหาคม 2564 
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2569 
8 ว่าที่ ร.ต. สถาพร มะโนวัง 

 
1. การประชุมชี้แจงการ
ประเมินค่างาน 

ห้องประชุมบวร  รัตน 
ป ร ะ สิ ท ธ์ิ  อ า ค า ร
สำนัก งานอ ธิการบดี  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

2 มิถุนายน 2564 

2. โครงการ “พัฒนาทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์” 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
(Online) 

16-24 สิงหาคม 2564 

3 . โค ร งก า ร  “พั ฒ น า
ศักยภาพบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่” 

ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ชั้ น  2 
โ ร ง แ ร ม  M2  Hotel 

Waterside จังหวัดพะเยา 

6 กันยายน 2564 

4. โครงการแนวทางการ
พัฒนาและขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
สังกัด กองการเจ้าหน้าที่  
สู่ความเป็น "SMART HR" 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ห้องประชุมชูชาติ กีฬา
แปง มหาวิทยาลัยพะเยา 

29 ตุลาคม 2563 

5. โครงการ “สัมมนาการ
ขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ” 

สถาบัน บัณ ฑิ ตพัฒ น 
บริหารศาสตร์  (Online) 

22 กันยายน 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

50 
 

งานส่งเสริมและพัฒนา 

ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษาของบุคลากร ทั้งทุนของมหาวิทยาลัยและทุนภายนอก ดำเนินการ
เกี่ยวกับลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งประสานงานในเรื่อง
ดังกล่าวกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง การเพิ ่มวุฒิการศึกษาและปรับวุฒิการศึกษา การคำนวณ
ระยะเวลาชดใช้ทุน การจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ดำเนินการเกี่ยวกับความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน โดยแบ่งออกเป็น 3 หน่วย ดังนี ้ 

1. หน ่วยท ุนการศ ึกษ า  ม ีหน ้าที ่ร ับ ผ ิด ชอบ ในการดำเน ินการ เกี ่ย วก ับ ท ุนการศ ึกษ า 
ของบุคลากร ทั ้งทุนของมหาวิทยาลัยและทุนภายนอก  ดำเนินการเกี ่ยวกับการลาศึกษา ฝึกอบรม  
ปฏิบ ัต ิงานว ิจ ัย  และด ูงาน  รวมทั้ งประสานงานในเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
เช่น สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นต้น การปรับวุฒิการศกึษาและเพ่ิมวุฒิการศกึษา การคำนวณระยะเวลาชดใช้ทุนและคำนวณเงิน
กรณีผิดสัญญาชดใช้ทุน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. หน่วยฝึกอบรม  มีหน้าที ่รับผิดชอบในการวางแผนการพัฒนาบุลากรของมหาวิทยาลัย  
การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3. หน่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบในดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดระดับ
ตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นการแต่งตั้งบุคคลให้
ดำรงตำแหน่งบริหาร (ระดับรองหัวหน้าส่วนงาน ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน) 
และการแต ่งตั ้งคณ ะกรรมการประจำส ่วนงาน  การเปลี ่ยนแปลงคำสั ่ง  การพ ้นจากตำแหน ่ง  
และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีผูร้บัผิดชอบดังนี้ 
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งานส่งเสรมิและพัฒนา ได้แบ่งภาระงานที่รับผิดชอบ รายละเอียดดังน้ี 

1. นางณิธิมา ผัดวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนา มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ
งานส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2. นางกนิษฐา รัตนพัทธยากร ตำแหน่ง บุคลากร หนว่ยทุนการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 
 การขอสมัครสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อของบุคลากร 
 การขอลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และดูงาน  

 
นางณิธิมา ผดัวงศ์ 

หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนา 

 
นายจงรักไทย เปลวทอง 

บุคลากร 

 
นางกนิษฐา รัตนพัทธยากร 

บุคลากร 

 
นางสาวพราวตา ศรีวิชัย 

บุคลากร 

 
นางสาวธนพร เรืองเดช 

บุคลากร 
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 การขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ 

 การขอกลับเข้าปฏิบัติงาน  
 การขอปรับวุฒิการศึกษาและเพิ่มวุฒิการศึกษา 
 การจัดทำคำสั่งลาศึกษาต่อ คำสั่งขยายระยะเวลาศึกษาต่อ  คำสั่งกลับเข้าปฏิบัติงาน  

          คำสั่งให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
 การจัดทำสัญญาลาศึกษาต่อและสัญญารับทุน 

 การขออนุมัติเบิกจ่ายเงนิทุน 

 การคำนวณระยะเวลาชดใช้ทุนและคำนวณเงินกรณีผิดสัญญาชดใช้ทุน 

 งานอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3. นางสาวธนพร เรืองเดช ตำแหน่ง บคุลากร หน่วยทุนการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 ทุนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 ทุนการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อศกึษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 การขอสมัครสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อของบุคลากร 
 การขอลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และดูงาน 

 การขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ 

 การขอกลับเข้าปฏิบัติงาน  
 การขอปรับวุฒิการศึกษาและเพิ่มวุฒิการศึกษา 
 การจัดทำคำสั่งลาศึกษาต่อ คำส่ังขยายระยะเวลาศึกษาต่อ คำสั่งกลับเข้าปฏิบัติงานคำสั่งให้
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 

 การจัดทำสัญญาลาศึกษาต่อและสัญญารับทุน 

 การจัดทำรายงานจำนวนผูล้าศกึษาต่อประจำเดือน 

 การคำนวณระยะเวลาชดใช้ทุนและคำนวณเงินกรณีผิดสัญญาชดใช้ทุน 

 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4. นางสาวพราวตา ศรีวิชัย ตำแหน่ง บุคลากร หน่วยฝึกอบรม มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 การดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
 โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 

 ผู้ ดู แลและประชาสั มพั นธ์กิ จกรรมต่ าง ๆ  ของกองการเจ้ าหน้ าที่  ทาง  Facebook  

และ website กองการเจ้าหน้าที่ 
 การออกแบบ Artwork ต่าง ๆ ของกองการเจ้าหน้าที ่
 จดหมายข่าวกองการเจ้าหน้าที่ 
 งานอื่น ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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5. นายจงรักไทย เปลวทอง ตำแหน่ง บุคลากร หน่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีหน้าที่
รับผิดชอบดังนี้ 

 การประเมินค่างานของตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

 การประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 

 การจั ดประชุมคณ ะกรรมการประเมิ นพิ จา รณ าแต่ งตั้ งพนั ก งานมหาวิทยา ลั ย 
สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.) 

 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหาร (ระดับรองหัวหน้าส่วนงาน ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน 
หั วหน้ าหน่ วยงาน  หั วหน้ างาน ) และการแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการประจำส่วนงาน  
การเปลี่ยนแปลงคำส่ัง การพ้นจากตำแหน่ง 

 การคำนวณระยะเวลาชดใช้ทุนและคำนวณเงินกรณีผิดสัญญาชดใช้ทุนของนิสิต 

ผลการดำเนินงานหน่วยทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลการดำเนินงานตามภาระหน้าท่ี จำนวน หน่วยนับ 

   ตรวจสอบการขออนุญาตสมัครสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อ 

   ตรวจสอบการขออนุมัติลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และ
ดูงาน      

   ตรวจสอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อ 

   ตรวจสอบการขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัตงิาน 

   ตรวจสอบการขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษา/เพิ่มวุฒิการศึกษา 
   จัดทำคำสั่ งให้พ นักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  

ปฏิบัติงานวิจัย และดูงาน 

   จัดทำคำสัง่ให้พนกังานมหาวิทยาลัยขยายระยะเวลาศึกษาต่อ 

   จัดทำคำสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยกลับเข้าปฏิบัติงาน 

   จัดทำคำสัง่ให้พนกังานมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
   ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องทุน เช่น ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย

พะเยา  
ทุนโครงการสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา ทุนโครงการสนับสนุนการผลิตแพทย์มหาวิทยาลัย
พะเยา ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น 

   ดำเนินการจัดประชุมพิจารณาการให้ทุนพัฒนาอาจารย์  
   ดำเนินการจัดทำสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาไป

ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และดูงาน 

   ดำเนินการจัดทำสัญญาทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 
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   ดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนรัฐบาล กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

   ดำเนินการเบิกจ่ายเงนิทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 
   ดำเนินการเบิกจ่ายเงินทุนนิสิตแพทย์ โครงการสนับสนุนการผลิต

แพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา 
   คำนวณระยะเวลาชดใช้ทุนและคำนวณเงินกรณีผิดสัญญาชดใช้ทุน 
   ตรวจสอบภาระผูกพันของบุคลากรที่ประสงค์ลาออกจากพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

   จัดทำข้อมูลสถิติผู้รับทุน 

   ติดตามการรายงานผลการเรียนของบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ 
   ติดตามการขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ 

   ตรวจสอบคุณวุฒิของบุคลากรขอปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิการศึกษา  
   ดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือรับรองทุน 
   บันทึกข้อมูลการลาศึกษาต่อ การขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ  

การขอกลับ เข้าปฏิบัติ งาน  การขอปรับ วุฒิ และเพิ่ มวุฒิ การศึกษา  
ลงในระบบบริหารงานบุคลากร (HRMIS) 
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ผลการดำเนินงานหน่วยฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที่ ชื่อโครงการ วันท่ีดำเนิน

โครงการ 
สถานที่ จำนวน

ผู้เข้าร่วม 
1 นำเสนอโครงร่างและพิจารณาให้ทุน

สนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนา
งานประจำ (รุ่นที่ 8) 

22 ตุลาคม 2563 ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
มหาวทิยาลยัพะเยา 

49 เรื่อง 

2 อบรมคณะกรรมการประเมินค่างาน 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

29 มกราคม 2564 อบรมออนไลน์ Microsoft teams 159 คน 

3 ปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัย
พะเยา 

1 – 2 มีนาคม 
2564 

แมลงปอ ฮอล แอนด์ การเ์ด้น อำเภอ
เชียงคำ จังหวัดพะเยา 

81 คน 

4 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  28 มิถุนายน – 12 
กรกฎาคม 2564 

อบรมออนไลน์ Microsoft teams 50 คน 

5 พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  16 - 24 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ Microsoft teams และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

82 คน 
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ภาพการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  
โครงการนำเสนอโครงร่างและพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ (รุ่นที่ 8) 

จัดขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
โครงการอบรมคณะกรรมการประเมินค่างาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

จัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2564 

ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams 

 

 
 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2564 

ณ แมลงปอ ฮอล แอนด์ การ์เด้น อำเภอเชียงคำ จงัหวัดพะเยา 
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โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ในระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2564 

ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams 

 

 
 

โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
ในระหว่างวันที่ 16 – 24 สิงหาคม 2564 

ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teamsและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ผลการดำเนินงาน 
การจัดการประชุม  

 

ที่ ชื่อการประชุม วันท่ี
ดำเนินการประชุม 

สถานที่ จำนวน
ผู้เข้าร่วม 

1 ประชุมคณะกรรมการสรรหาผูส้มควร 
ดำรงตำแหน่งผูอ้ำนวยการ 

ตุลาคม - ธันวาคม 
2563 

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ  
ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านการ
ประชุมออนไลน์ Microsoft teams  

6 คน 

2 ประชุมพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนด
ระดับตำแหน่งของพนักงานสายสนับสนุน
และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน ใหด้ำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 

28 ตุลาคม 2563 ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

8 คน 

3 ประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณา
แต่งตัง้พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ
ใหด้ำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ก.พ.ต.) 

ตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง 
มหาวิทยาลัยพะเยาและผ่านระบบ
ประชุมออนไลน์ Microsoft Teams 

10 คน 

4 ประชุมการกำหนดสมรรถนะพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรง
ตำแหน่งสูงขึ้น 

11 และ 13 
พฤษภาคม 2564 

ห้องประชุมรองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

15 คน 

5 ประชุมชี้แจงการประเมินค่างาน 2 มิถุนายน 2564 ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
และผ่านระบบประชุมออนไลน์ 
Microsoft Teams 

248 คน 

6 ประชุมหารือระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าดว้ย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของ
บุคลากร 

16 มิถุนายน 2564 ห้องประชุมรองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

10 คน 
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ผลการดำเนินงาน 
การออกแบบสื่อ Infographic Banner สื่อออนไลน์ และ Social Media 

กองการเจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมและพัฒนา ได้ดำเนินการออกแบบสื่อต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรมหาวิทยาลัย
พะเยาผ่านสื่อออนไลน์ ประกอบไปด้วย Line Official Facebook Youtube และ Website  

 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานส่งเสริมและพัฒนา ได้ดำเนินการออกแบบสื่อต่าง ๆ ดังนี้ 

ที่ ชื่องานออกแบบ รูปแบบ ภาพการออกแบบ 
1 จดหมายข่าว 

กองการเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

จดหมายข่าว 
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ที่ ชื่องานออกแบบ รูปแบบ ภาพการออกแบบ 

2 ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ Infographic 

 

 
3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Infographic 
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ที่ ชื่องานออกแบบ รูปแบบ ภาพการออกแบบ 
   

 
    

5 ประชาสัมพันธ์โครงการ Banner 
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ที่ ชื่องานออกแบบ รูปแบบ ภาพการออกแบบ 

   

6 ป้ายไวนิล Backdrop 

 
7 เอกสารประกอบการ

นำเสนอ 
Presentation 
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ที่ ชื่องานออกแบบ รูปแบบ ภาพการออกแบบ 
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ผลการดำเนินงาน
การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) รุ่นท่ี 8 

กองการเจ้าหน้าที่  งานส่งเสริมและพัฒนา ได้ดำเนินการเกี่ ยวกับการสนับสนุนงานวิจัย
เพื่ อการพัฒนางานประจำในโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิ จั ย  (Routine to Research) รุ่นที่  8
โดยได้ ดำเนิ นการเบิ ก ง่ายงบประมาณ ให้กั บผู้ รับทุ น  จำนวน  40 เรื่ อ ง เรื่ อ งละ  10 ,000 บาท
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้



64

ผลการดำเนินงานหน่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การพิจารณาแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 

การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหาร (ระดับรองหัวหน้าส่วนงาน ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้า
หน่วยงาน หัวหน้างาน) และการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน การเปลี่ยนแปลงคำส่ัง การพ้นจาก
ตำแหน่ง จำนวน 257 คำสั่ง
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งานสวัสดิการ 
  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย 
ผู้ ท ร งคุ ณ วุ ฒิ  ผู้ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส าม า ร ถ พิ เศ ษ  แ ล ะลู ก จ้ า ง ช่ั ว ค ร า ว ข อ งม ห า วิ ท ย า ลั ย  
รวบรวมข้อมูลทำการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการการภายในมหาวิทยาลัย 
และจัดทำโครงการเกี่ ยวกับสวัสดิการของมหาวิทยาลัย  อำนวยความสะดวก เรื่องยานพาหนะ  
รวมทั้งเสนอแนะและประสานงานการจัดสวัสดิการกับหน่วยงานและผู้ เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้าง 
ของบุคลากรงานสวัสดิการ ดังนี้ 
 
   นายคะนอง  ปิงเมือง 

    ตำแหน่ง  หัวหน้างานสวัสดิการ 
   เบอร์โทรภายใน : 1044 

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

 
นางสาวกอบแก้ว  ช่ืนสมพงษ์ 

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

เบอร์โทรภายใน : 1044 

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

    

   นางสาวสุกัญญา  เชียงคำ 
     ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

   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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งานสวัสดิการ ได้แบ่งภาระงานที่รับผิดชอบ รายละเอียดดังนี้ 
1. นายคะนอง  ปิงเมือง  ตำแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการ 
ภาระงานที่รับผิดชอบ กำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของงานสวัสดิการบุคลากร ดังนี้ 

1. กองทุนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
3. กองทุนประกันสังคม 

4. หอพักสวัสดิการ 
5. การจ่ายเงนิค่าทำขวัญและเงินค่าทำศพแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย 
6. การจา่ยเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 
7. การจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มและประกันสุขภาพกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
8. การให้บริการยานพาหนะส่วนกลาง 
9. การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

  - ด ำเนิ น ก ารต รวจสอบ คุณ สมบั ติ บุ ค ล าก รที่ มี สิ ท ธิ เส นอ ขอรั บ พ ระราชท าน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

  - จัดทำบัญชีรายช่ือ  บัญชีแสดงคุณสมบัติ และบัญชีสรุปจำนวนช้ันตราการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดส่ง สกอ. 
  - ประสานงานการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กับ สกอ. 
  - ดำเนินการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กับ สกอ. 

10. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการมหาวิทยาลยั 

11. โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  
12. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ประจำปี 2563 
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13. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563 
14. กำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของงานสวัสดิการบุคลากร  

2. นางสาวกอบแก้ว  ชื่นสมพงษ์  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ภาระงานที่รับผิดชอบ ดังนี ้
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของมหาวอทยาลัยพะเยา 

- การรับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

- การจัดทำทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

- การขอลาออกจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

- การจัดทำข้อมูลเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

- ประสานงานคณะกรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

- ประสานงานกับ บลจ.ไทยพาณิชย์ 
- จดัประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

- จัดประชุมสามัญประจำปี 
- ส่งเอกสารสรุปยอดดองทุน ให้กับสมาชิก 2 ครัง้/ปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวให้สมาชิกองทุนสำรองเลียงชีพทราบ 

2. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 

- ดำเนินการตรวจสอบ ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัยพะเยา 
- การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
- การขอลาอุปสมบท 

- การขอลาไปช่วยเหลือภริยาเพื่อเลี้ยงดูบุตร 
3. การเบิกจ่ายค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 

- ดำเนินเอกสารเบิกจ่ายค่าเช่ารถยนต์ จำนวน 6 ฉบับ จำนวนรถ 14 คัน 

4. ดำเนินเอกสารเกี่ยวกับการบำรุงรักษา และตรวจสภาพยานพาหนะ ตามวิธีการซ่อมบำรุง
ยานพาหนะ หรือเข้าศูนย์บริการรถยนต์ 

5. การต่อทะเบียน พ.ร.บ. และต่อประกันรถยนต์ 
6. การขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
7. กองทุนประกันสังคม 

- การขึ้นทะเบียนประกันสังคม  
- การแจ้งออกประกันสังคม 

- ประสานงานกับ สำนักงานประกันสังคม 

- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ 

- ดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกนัตนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 
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8. โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย 

9. โครงการเกษียณอายุพนักงาน 

 

งานประกันสังคม 
 

ลำดับที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ 
1  ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนรายใหม่ (สปส.1-03) 130 ราย 

2  แจ้งออกจากประกันสังคม (สปส.6-09) 70 ราย 

3  แจ้งเปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาล 0 ราย 

  รวมทั้งหมด 200 ราย 
 
การเบิกเงินสวัสดิการสงเคราะห์ 
 

ลำดับ รายการ จำนวน (ราย) จำนวน (บาท) 

1 
เงินขวัญถุงกรณีบุคลากรทำการสมรสและจดทะเบียนสมรสตาม
กฎหมาย ระหว่างบุคลากรด้วยกัน 

4 20,000 

2 
เงินขวัญถุงกรณีบุคลากรทำการสมรสและจดทะเบียนสมรสตาม
กฎหมาย กับบุคคลภายนอก 

7 7,000 

3 เงินแสดงความยินดีกรณีบุคลากรได้บุตร 21 21,000 

4 
เงินสมทบกรณีคู่สมรส บุตร บิดา มารดา (ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม) 
ของบุคลากรถึงแก่กรรม 

18 54,000 

5 
ค่าจัดหาพวงหรีดในนามมหาวิทยาลัย กรณีคู่สมรส บุตร บิดา 
มารดา (ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม) ของบุคลากรถึงแก่กรรม 

11 11,000 

6 บุคลากรอุปสมบทตามประเพณี 2 2,000 

  รวม 63 115,000 
 

งานยานพาหนะ 
 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ 

1 ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 8  คัน 

 3.1 รถยนต์รับรอง (กข 9817 พย)                             0 บาท 

 3.2 รถยนต์รับรอง (นข 2338 พย)                                    0  บาท 

 3.3 รถยนต์รับรอง (กข 8718 พย)                           1 คร้ัง     14,949  บาท 
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 3.4 รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง  (40-0120 พย)           0  บาท 

 3.5 รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง   (40-0123 พย)         2 คร้ัง 59,781.30  บาท 

 3.6 รถบัสปรับอากาศ 45 ที่นั่ง   (40-0117 พย)          2 คร้ัง 
  

53,674.78  บาท 

 3.7 รถมินิบัสปรับอากาศ 25 ที่นั่ง  (40-0124 พย)       0  บาท 

 3.8 รถมินิบัสปรับอากาศ 25 ที่นั่ง  (40-0122 พย)      1 คร้ัง  31,541.40 บาท 
2 ต่อทะเบียน+ประกัน+พ.ร.บ.รถยนต์ส่วนกลาง             8 คัน  381,405.79 บาท 

3 ขอเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์                      14 คัน 453,720 บาท 
 

 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาที่จดทะเบียนแล้ว 
 

ลำดับ รายการ จำนวน (ราย) จำนวน (บาท) 

1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 1,217 2,200,546.94 

2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 1,234 2,206818.80 

3 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 1,223 2,202,443.82 

4 ประจำเดือน มกราคม 2564 1,252 2,246,175.18 

5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 1,259 2,239,130.80 

6 ประจำเดือน มีนาคม 2564 1,259 2,252,148.40 

7 ประจำเดือน เมษายน 2564 1,274 2,253,968.05 

8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 1,277 2,285,047.57 

9 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 1,277 2,264,643.87 

10 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 1,286 2,280,712.86 

11 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 1,288 2,300,241.70 

12 ประจำเดือน กันยายน 2564 1,287 2,300,509.81 

 รวมทั้งสิ้น  27,032,387.80 
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3. นางสาวสุกัญญา เชียงคำ  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
ภาระงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. หอพักสวัสดิการ 
 - รับจองคิวหอพัก 

  - จัดบุคลากรเข้าหอพักตามลำดับคิวจอง 
  - จัดทำสัญญาหอพัก 

  - การคืนหอพัก 

  - การย้ายหอพัก 

  - การดูแล ตรวจสอบ ครุภัณฑ์หอพัก 

  - ประสานงานกองอาคารสถานที่ และกองคลัง 
  - บ้านพักผู้บริหาร 19 หลัง 

2. การจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มและประกันสุขภาพกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
  - ขออนุมัตินำเสนอประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพกลุ่มและ

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม พ.ศ.2564 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

  - ขออนุมตัิค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

  - ขออนุมัติจัดทำประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

  - ขออนุมัติงบประมาณการจัดทำประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

  - ขอความอนุเคราะห์โอนงบประมาณ 

  - ตรวจสอบรายชื่อการจัดทำประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

  - ประสานงานหน่วยงานเพื่อมารับบัตรประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

  - ตรวจสอบเอกสารการเบิกเคลมประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

  - ลงบันทึกข้อมูลการเคลมประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

  - จัดส่งเอกสารเบิกเคลมประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ให้กับบริษัท              
เพื่อพิจารณาค่าสินไหมทดแทน 

  - ขออนุมัติเบิกค่าใช่จ่ายประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

3. เสนอรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 - ป ระ ชุ ม คณ ะก รรม ก ารก ล่ั น ก รอ งพิ จ า รณ า เส น อ ร าย ชื่ อ ข อ พ ร ะ ราชท าน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 - ตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 

 - จัดทำบัญชีคุณสมบัติ และบัญชีรายชื่อตามช้ันตรา  
 - ตรวจสอบเอกสารบัญชีรายชื่อ 

 - เสนอบัญชีรายชื่อให้อิการบดีลงนาม 

 - จัดส่งเอกสารให้สำนกังานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
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4. โครงการ มพ.เยี่ยมไข้และให้กำลังใจแก่บุคลากร 
 - ดำเนินการจัดซื้อ- จัดจ้าง (มพ.กค.01) ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ 
 - จัดทำเอกสารทางการเงินในระบบ E-budget 

 - จัดซื้อกระเช้าเพื่อเยี่ยมไข้บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
หอพักสวัสดิการ 
ลำดับที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ 

 1 บุคลากรจองคิวหอพัก 36 ราย 

2 ขออนุมัติให้เข้าพักอาศัย+ทำสัญญาเข้าพัก 61 ราย 

3 ขอคืนห้องพัก 52 ราย 

4 ขอย้ายห้องพัก 48 ราย 

 นิเวศน์ 1 24 ห้อง 

 นิเวศน์ 2 48  ห้อง 

 นิเวศน์ 3 47 ห้อง 

 มพ.อ.1 13 ห้อง 

 มพ.อ.2 16 ห้อง 

 มพ.อ.3 15 ห้อง 

 มพ.อ 4 19 ห้อง 

 มพ.อ.5 23 ห้อง 

 มพ.อ.6 24 ห้อง 

 มพ.อ.7            31     ห้อง 

 ศรีตรัง 3 48 ห้อง 

 ศรีตรัง 4 48 ห้อง 

 ศรีตรัง 5 48 ห้อง 

 รวม 404 ห้อง 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

ดำเนินการเสนอบุคลากรรับเครื่องราชฯ ปี พ.ศ. 2564 
1 ตริตาภรณ์ชา้งเผือก      (ต.ช.) 52 ราย 

2 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย     (ต.ม.) 90 ราย 

3 ทวตีริยาภรณ์มงกฏไทย    (ท.ม.) 4 ราย 
4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผอืก    (จ.ช.) 60 ราย 
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5 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย   (จ.ม.) 40 ราย 

6 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 189 ราย 

7 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย      (บ.ม.) 1 ราย 

  รวมทั้งหมด 436 ราย 
 

ประกันสุขภาพกลุ่มบุคคลกลุ่ม 
 

ลำดับที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ 
 1 จัดทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม 2,045 ราย 

 2 จัดทำประกันสุขภาพโควิค19 2,045 ราย 

3 การเบิกเคลมประกันสุขภาพและอุบัติเหตกุลุ่ม 199 ราย 

4 การเบิกเคลมประกันสุขภาพโควิค19 32 ราย 
 

โครงการ มพ. เยี่ยมไข้และให้กำลังใจบุคลากร   
ลำดับ ชื่อ - สกุล สังกัด 

1 นาย ปราการ บุญมาวงศ์ กองกลาง 

2 ดร. ธีรุตม ์ หมื่นวงซ์เทพ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

3 น.ส. นริศรา ศูนย์กลาง กองกลาง 

4 พญ. ณัฎฐินี นันทาทอง คณะแพทยศาสตร์ 

5 พญ. ณฎัฐินี นนัทาทอง คณะแพทยศาสตร ์
6 น.ส. ธิภาภรณ์ เงินเย็น คณะบริหารุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

7 น.ส. นริศรา ศูนย์กลาง กองกลาง 

8 รศ.ดร. ธนกฤต เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์ 

9 ผศ.ดร. ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดี 

10 รศ. พรรณยุพา นพรัก รองศาสตราจารย์ 

11 น.ส. น้ำฝน รัตนพระ กองบริหารงานวิจัย 

12 นาย วิชญนนท์ มณีชาติ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 

13 น.ส. มัทวัน ยังประสิทธิ์ กองอาคารสถานที่ 

14 น.ส. ทักษออน จอมมานพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

15 น.ส. ประภาพร งามจิต สำนักงานอธิการบดี 

16 นาง ณิธิมา ผัดวงศ์ กองการเจ้าหน้าที่ 
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4. นางสาวกัญญาภัค  นิยมชัย  บุคลากร 
   ภาระงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ดำเนินการจัดตารางการให้บริการรถยนต์ตู้ส่วนกลาง 
- รับจองคิว 

  - จัดลำดับคิวจอง 
  - เสนอผูบ้ังคับบัญชา 
  - ประสานงานกับพนักงานขับรถ 

  - ประสานงานต้นสังกัด 

2. ดำเนินการจัดตารางการให้บริการรถบัสปรับอากาศของมหาวิทยาลัย 

- รับจองคิว 
  - จัดลำดับคิวจอง 
  - เสนอผูบ้ังคับบัญชา 
  - ประสานงานกับพนักงานขับรถ 

  - ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด 

3. ขออนุมตัิปฏิบัติงานนอกเวลาพนักงานขับรถยนต์ 

4. การเบิกจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต ์

5. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

6. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร  
7. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการข้าราชการบำเหน็จบำนาญ 

การเบิกเงินสวัสดิการ 
ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ 

1 เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 98 ราย 

2 เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร 487 ราย 

     3 เบิกจ่ายเงินสวัสดิการข้าราชการบำเหน็จบำนาญ 12 ราย 

  รวม 597 ราย 
 

การให้บริการยานพาหนะส่วนกลาง 
ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ 

1 ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางภายในจังหวัด 675 คร้ัง 
2 ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางต่างจงัหวดั 362 

 
คร้ัง 

 

รวม 1,037 ครั้ง 
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การดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ลำดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาดำเนินงาน 

1 ตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลยัพะเยา ประจำปี 2562 12 ก.ค.64  -  27 ส.ค 64 

2 ศูนยส์่งเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลยัพะเยา (Happy Body) 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 64 

3 มพ. เยี่ยมไข้ และให้กำลงัใจบคุลากร (29 ราย) 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 64 

4 เกษียณอายงุาน 23 ก.ย.64 
5 แข่งขันกฬีาบุคลากร สกอ. คร้ังที่ 39 ยกเลิก (สถานการณ์โควิด 19) 
6 แข่งขันกฬีาบุคลากรมหาวิทยาลัย ยกเลิก (สถานการณ์โควิด 19) 
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งานเงินเดือนและค่าตอบแทน 
 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆของบุคลากรมหาวิทยาลัย
พะเยา ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน  
รวมถึงให้บริการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ควรได้รับเกี่ยวกับค่าตอบแทนของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  
โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยา
กำหนด โดยมีผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

 

นางสาวศรีอัปสร  ชำนาญยา  

ตำแหน่ง  หัวหน้างานเงินเดือนและค่าตอบแทน 

เบอร์โทรภายใน : 1038 

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

 

 

นางเสาวลักษณ์ มณีทิพย์   

ตำแหน่ง  บุคลากร 

เบอร์โทรภายใน : 1038 

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

 

 

นายมานพ ปันทิยะ   

ตำแหน่ง  บุคลากร 
เบอร์โทรภายใน : 1038 

E-mail :manop.pa@up.ac.th 

 

 นางสาวพิมพ์วิภา  โค้วฮวด  

ตำแหน่ง  บุคลากร 

เบอร์โทรภายใน : 10238 

E-mail :pimwipa.kh@up.ac.th 
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งานเงินเดือนและค่าตอบแทน ได้แบ่งภาระงานที่รับผิดชอบ รายละเอียดดังนี้ 
1. หน่วยเงินเดือน (นางสาวศรีอัปสร  ชำนาญยา) 

1. ดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี  
2. จัดทำแผนปฏิบัติการและจัดโครงการ กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
3. จัดทำการหักค่าใช้จ่ายเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 
     3.1   เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

  3.2  ภาษีประจำเดือน 

  3.3  เงินออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 

      4. จัดทำข้อมลูเกี่ยวกับการของบประมาณส่งกองแผนงาน.    
 5. ดำเนินการจัดทำการเบิกจ่ายเงินเดือนในระบบ ERP (ใบฟ้า) ประจำทุกเดือน 

 6. ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างและประกาศ ในส่วนงานบริหาร 
     6.1   อธิการบดี  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการ 
      6.2  คณบดี รองคณบดี 
     6.3   ผู้อำนวยการฯ 
  7. กำกับ ดูแล การจัดทำการเบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 
  8. กำกับ ดูแล การจัดทำคำส่ังต่างฯ 
  9. กำกับ ดูแล การจัดทำหนังสือรับรองและหนังสือผ่านสิทธิการกู้ยืมเงินกับธนาคารต่าง ๆ 

 10. กำกับ ดูแล การจัดทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา 

  11. กำกับ ดูแล การจัดทำขออนุมัต ิ- ระงับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือน 

  12. ดำเนินการสรรหาผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวน 2 คณะ ได้แก่ 
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12.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
12.2 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

  13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. หน่วยค่าตอบแทน (นางเสาวลักษณ์  มณีทิพย์) 

1. ดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี  
2. จัดทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

2.1  เงนิค่าตอบแทนพิเศษ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจนี และสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์   
      ที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

2 .2  ค่ าตอบ แทนพิ เศษสำห รับบุ ค ล ากรที่ ได้ รั บ แต่ งตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ งท างวิ ช าก าร 
ในตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

     2.3  เงินค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ 

     2.4  เงินเพิ่มวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ 
     2.5  เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งทีม่ีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 

2.6 ค่าครองชีพพิเศษสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ปฏิบัติงานประจำ                         
           ณ ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานคร 
2.7 จัดทำคำสั่ง และบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่  นอกเหนอืจาก
เงินเดือน 

    2.8 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 

    2.9 เงินคา่ตอบแทนสำหรับบุลคากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ 

  2.10 เงินเพิ่มวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ 
          2.11 เงินค่าตอบแทนพิเศษ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน และสาขาวิชาทันต
แพทยศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

3. จัดทำการหักค่าใช้จ่ายเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 
3.1  เงินกู้ธนาคารออมสิน 

3.2  เงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.และช.พ.ส.) 
 4.  จัดทำขออนุมตัิ - ระงับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือน 

  4.1   เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสขุ 

4.2   เงินค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ 

4.3   เงินเพิ่มวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ 
5.  จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการของบประมาณส่งกองแผนงาน    
6.   จัดทำคำสั่งต่างฯ 
  6.1  คำสั่งแต่งตั้ง 
  6.2  คำสั่งลาออก 
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 6.3  คำส่ังย้ายสังกัด เปลี่ยนแปลง 
 6.4  คำสั่งแก้ไขคำส่ัง  

 

3. หน่วยบริการสิทธิประโยชน์ (นายมานพ  ปันทิยะ) 
1. ดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี  
2. จัดทำหนังสือรับรองและหนังสือผ่านสิทธิการกู้ยืมเงินกับธนาคารต่าง ๆ 

3. ตรวจสอบภาระหนี้  
     3.1  บุคลากรที่ลาออก 

     3.2  บุคลากรที่ประสงค์ในด้านธุรกรรมการเงิน 
4. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการของบประมาณส่งกองแผนงาน    
5. จัดทำการหักค่าใช้จ่ายเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

5.1  เงินกู้ธนาคารกรุงไทย 

5.2  เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

5.3  ค่าหอพักและค่าไฟของบุคลากรที่พักอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา 
5.4  จัดทำการขอเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

    5.5  ธุรการของงานเงินเดือน 

6.  ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างและประกาศ ในส่วนงานบริหาร 
   6.1   อธิการบดี  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการ 
   6.2   คณบดี รองคณบดี 
   6.3   ผู้อำนวยการฯ 
 

4. หน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน (นางสาวพิมพ์วิภา  โค้วฮวด) 
1. จัดทำการเบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 
2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ใน

ตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

3. ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งบริหาร 
4. เงินฝากโอนอัตราค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีและค่าตอบแทนวิชาชีพเหมาจ่ายของ

ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
5. จัดทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 
6. จัดทำการหักค่าใช้จ่ายเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

6.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

6.2 ประกันสังคมประจำเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 
6.3 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และกรอ. 
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6.4 หักเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเนื่องจากไม่ส่งเอกสารคืนเงิน 

6.5 การเบิกเกินส่งคืนเงินเดือนหรือค่าตอบแทนต่าง ๆ 

7.  ภาษีประจำเดือน 
     8.  ดำเนินการตรวจสอบแบบรายงานข้อมูลส่วนบุคคลกรณี ขอให้มหาวิทยาลัยหักเงินเดือน                 

ในการกู้ยืม เงินกับธนาคารต่างๆ 

     9.  จัดทำการเบิกกองทุนทดแทน และรายงานค่าจ้างประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยนำส่ง  
          ประกันสังคม 

 
ผลการดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเงินเดือนและค่าตอบแทน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1.การขอหนังสือรับรอง (ฉบับ) 
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วัตถุประสงค์การขอหนังสือรับรอง 

 
2. อัตราเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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3. อัตราค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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งานสารสนเทศบุคลากร 
ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้านจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรตั้งแต่ รับสมัครงาน  

เข้าปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงาน จนกระทั้งเกษียณอายุ ลาออกจากงาน หรือเสียชีวิต การขอเพิ่มคุณวุฒิ
การศึกษาในรายการทะเบียนประวัติ ดูแลระบบฐานข้อมูลบุคลากร การจัดทำสถิติข้อมูลบุคลากร การออก
รายงานข้อมูลบุคลากรและพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อการปฏิบัติงานด้านต่าง  ๆ 
ของกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีโครงสร้างของบุคลากรงานสารสนเทศบุคลากร ดังนี้ 
 
   นายนฤบวร  ภิรมย์พลัด 

    ตำแหน่ง  หัวหน้างานสารสนเทศบุคลากร 
   เบอร์โทรภายใน : 1040  

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

 

 
             

                         นายนพรัตน์   พระดวงงาม 

                         ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
                       เบอร์โทรภายใน : 1040 
                       E-mail : nopparat.ph@up.ac.th 
 

    

     
                           นางสาวอินทิรา  ยารังษี 
       ตำแหน่ง  บุคลากร 
     เบอร์โทรภายใน : 1040 

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

 
 

                       นางสาวชณภิชฌา  สัตย์สม 

                           ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

                      เบอร์โทรภายใน : 1040 

                      E-mail : chanaphicha.su@up.ac.th 
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งานสารสนเทศบุคลากร ได้แบ่งภาระงานที่รับผิดชอบ รายละเอียดดังนี้ 
1. นายนฤบวร ภิรมย์พลัด  ตำแหน่ง หัวหน้างานสารสนเทศบุคลากร ภาระงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้กับกองการเจ้าหน้าที่ 
2. ติดตั้งและทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ 

3. ฝึกอบรมแก่บุคลากรในการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น และระบบสารสนเทศ 
ที่รับมอบหมาย 

4. ดูแลระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล 

5 . ให้ บ ริก าร รับ แจ้ งปั ญ ห า  และแก้ ไขปัญ ห าแก่ ผู้ ใ ช้ บ ริก ารระบบส ารส น เท ศต่ าง  ๆ  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที่ 

6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. นายนพรัตน์  พระดวงงาม  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภาระงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้กับกองการเจ้าหน้าที่ 
2. ติดตั้งและทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ 

3. ฝึกอบรมแก่บุคลากรในการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น และระบบสารสนเทศที่รับ
มอบหมาย 

4. ดูแลระบบ บริหารทัพยากรบุคคล 

5. ให้บริการรับแจ้งปัญหา และแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศต่างๆที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที่ 
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3. นางสาวอินทิรา ยารังษ ีตำแหน่ง  บุคลากร ภาระงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1 . ทำการบั นทึ ก รายละเอี ยด ต่ าง  ๆ  ที่ เกี่ ย วกั บ ป ระวั ติ ขอ งบุ คล ากรทุ ก ป ระเภ ทลงใน 

ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 2. จัดเก็บข้อมูลสถิติของบุคลากรทุกประเภท 

 3. การจัดทำรายงานข้อมูลบุคลากรทุกประเภท 

 4. ดูแลระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
 5. ทำบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย / บัตรผู้บริหาร 

4. นางสาวชณภิชฌา สัตย์สม ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ภาระงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติบุคลากร 

2. บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ใน ก.ม.1 
3. การขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ – ชื่อสกุล ในทะเบียนประวัติบุคลากร 
4. การขอเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติบุคลากร 
5. การให้บริการขอถ่ายสำเนาทะเบียนประวัติ (สมุดประวัต/ิก.ม.1) และเอกสารอื่น ๆ 

6. งานอืน่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น รับสมัครงานสายบริการ 
ผลการดำเนินงานตามภาระหน้าท่ี 

ที่ ภาระงาน จำนวน หน่วย 
ทำบัตรพนักงาน  

 1.จัดทำบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย 1,459 ราย 

ระบบสารสนเทศ 
 1. สรุปอัตรากำลังบุคลากรประจำเดือน 12 เดือน 

 2. บันทึกข้อมูลบุคลากรใหม่ในระบบฐานข้อมูลของบุคลากร 173 ครั้ง 
 3.บันทึกข้อมูลการโอนย้ายของบุคลากร 96 ครั้ง 
 4. บันทึกข้อมูลการปรับวุฒิการศึกษาในระฐานข้อมูลบุคลากร 12 ครั้ง 
 5.บันทึกข้อมูลการเพิ่มวุฒิการศึกษาในระฐานข้อมูลบุคลากร 23 ครั้ง 
 6. บันทึกข้อมูลการลาออกของบุคลากรในระบบฐานข้อมูลบุคลากร 107 ครั้ง 
 7. บันทึกข้อมูลการลาศึกษาต่อของบุคลากร 158 ครั้ง 

 

8. ตรวจสอบและแก้ไขการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลในระบบฐานข้อมูล
บุคลากร 19 ครั้ง 

 9. ดูแลเว็บไซต์ลงข้อมูลในเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ 68 ครั้ง 
 10. เช็คขอ้มูลสถานะของบุคลากรจากระบบฐานข้อมูลบุคลากร 450 ครั้ง 
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ที่ ภาระงาน จำนวน หน่วย 
 11. จัดทำข้อมูลให้หน่วยงานกองแผนงานประจำเดือน 12 เดือน 

 

12. ทำบันทึกข้อความการตอบรับการขอความอนุเคราะห์-ขอความ
ร่วมมือต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน 75 ครั้ง 

    
 13. ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้กับกองการเจ้าหน้าที่ 475 ระบบ 
 14. ติดตั้งและทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ 5 ระบบ 
 15. ฝึกอบรมแก่บุคลากรในการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น และ

ระบบสารสนเทศที่รับมอบหมายให้จัดการดูแล 5 
ระบบ 

 16. ให้บริการรับแจ้งปัญหา และแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้บริการระบบ
สารสนเทศต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที่ 

45 ครั้ง 

 
ผลการดำเนินงานตามภาระหน้าท่ี 

ที่ ภาระงาน จำนวน หน่วย 
1 ตรวจสอบคำร้องขอถ่ายทะเบียนประวัติ 113 คำสั่ง 

2 
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ เช่น คำนำหน้านาม     ชื่อตัว 
- ช่ือสกุล 15 คำสัง่ 

3 บันทึกคำสั่งลงในทะเบียนประวัติ ดังนี้     

 3.1 บรรจุและแต่งตัง้บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 91 คำสั่ง 
 3.2 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 18 คำสั่ง 
 3.3 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นการทดลองปฏิบัติงาน 26 คำสั่ง 
 3.4 เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สายสนับสนุน 803 คำสั่ง 
 3.5 เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สายวิชาการ 730 คำสั่ง 
 3.6 เลื่อนเงินเดือนพนักงานราชการมหาวิทยาลัยพะเยา 13 คำสั่ง 

 

3.7 เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สายสนับสนุน และให้
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 2 คำสั่ง 

 

3.8 เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สายวิชาการ และให้
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 21 คำสั่ง 

 

3.9 การปรับอัตราเงินเดือน 

 

26 

 

คำสั่ง 
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ที่ ภาระงาน จำนวน หน่วย 

 

3.10 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนอัตราพนักงานกรณีมีผล
การสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 4 คำสั่ง 

 3.11 งดเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สายบริการ 67 คำสั่ง 
 3.12 งดเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สายวิชาการ 161 คำสั่ง 
 3.13 แต่งตัง้บุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 44 คำสั่ง 
 3.14 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อภายในประเทศ 79 คำสั่ง 
 3.15 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยขยายระยะเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 56 คำสั่ง 
 3.16 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาไปฝึกอบรมภายในประเทศ 12 คำสั่ง 
 3.17 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 5 คำสัง่ 
 3.18 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยขยายระยะเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 16 คำสั่ง 
 3.19 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาไปปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 7 คำสั่ง 
 3.20 ปรับวุฒิ/ เพิ่มวุฒิ  20 คำสั่ง 
 3.21 กลับเข้าปฏิบัตงิาน 56 คำสั่ง 
 3.22 การย้ายสังกัดพนักงานมหาวิทยาลัย 83 คำสั่ง 
 3.23 เปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ายสังกัดพนักงานมหาวิทยาลัย 13 คำสั่ง 
 3.24 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 34 คำสั่ง 
 3.25 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออก 30 คำสั่ง 
 3.26แก้ไขคำสั่ง  39 คำสั่ง 
 3.27 ยกเลิกคำสั่ง  5 คำสั่ง 
 3.28 แต่งตั้งรักษาการแทนคณบดี กรณีที่คณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  1 คำสั่ง 
 3.29 แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 27 คำสั่ง 
 3.30 แต่งตั้งรองคณบดี 13 คำสั่ง 
 3.31 แต่งตั้งผูช่้วยคณบดี 7 คำสั่ง 
 3.32 แต่งตั้งประธานหลักสูตร 5 คำสั่ง 
 3.33 แต่งตัง้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   8 คำสั่ง 
 3.34 ลาออกจากตำแหน่ง 20 คำสั่ง 
 3.35 ย้ายสาขาวิชาพนักงานมหาวิทยาลัย 5 คำสั่ง 
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ที่ ภาระงาน จำนวน หน่วย 

 3.36 แต่งตั้งประธานหลักสูตร 5 คำสั่ง 
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ส่วนที่ 3  
ภาคผนวก 
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จดหมายข่าวกองการเจ้าหน้าท่ี 
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คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา : 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร   พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
ศาสตราจารย์ ดร. เสมอ  ถาน้อย  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

 
หัวหน้าคณะทำงาน : 

นายสมทบ  เหล็กสิงห์  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 
คณะทำงาน : 
 นางสาวสมาพร  วรรณโวหาร  หัวหน้างานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง 
 นางณิธิมา  ผัดวงศ ์   หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนา  

 นายคะนอง  ปิงเมือง   หัวหน้างานสวัสดิการ 
นางสาวศรีอัปสร ชำนาญยา  หัวหน้างานเงินเดือนและค่าตอบแทน 

นายนฤบวร  ภิรมย์พลัด  หัวหน้างานสารสนเทศบุคลากร 
 
เลขานุการคณะทำงาน : 

นายฤกษ์ดี  แก้วมาเมือง  หัวหน้างานธุรการ 
 นางอรพรรณ  จินาเฟย  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 นางสาวพราวตา ศรีวิชัย   บุคลากร 
 

ข้อมูล : 
 บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
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