แผนพัฒนาบุคลากร

กองการเจาหนาที่

มหาว�ทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙

“สรางความเปนเล�ศ ดานการบร�หารงานบุคคล
ดวยนวัตกรรม
เพ�่อความกาวหนาของบุคลากร”

WE

UP

คำนำ
กองการเจ้ า หน้ า ที ่ เป็ น หน่ ว ยงานย่ อ ยในสั ง กั ด สำนั ก งานอธิ ก ารบดี ซึ ่ ง มี ค วามสำคั ญ
ทั ้ ง ในการกำหนดอั ต รากำลั ง สรรหา คั ด เลื อ กบุ ค ลากรให้ เ ข้ า มาปฏิ บ ั ต ิ ง านในตำแหน่ ง ต่ า ง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัย การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การส่งเสริ มความผู ก พั น ของบุค ลากรและองค์ ก ร รวมทั้ง ความก้าวหน้ า ของบุ คลากรเพื ่อ ให้ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ บุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
ให้ บ ุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาสามารถปฏิ บ ั ต ิ ง านเพื ่ อ ให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายและยุ ท ธศาสตร์ ท ี่
มหาวิทยาลัย กำหนด ภายใต้ค่านิยมร่วม (Shared Value) ของมหาวิทยาลัยพะเยา “WE UP : Unity and
Professional ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อความเป็นเลิศ พัฒนาให้เกิดความเป็นมืออาชีพ”
กองการเจ้ า หน้ า ที ่ จึ ง ได้ ด ำเนิ น การจั ด ทำแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรกองการเจ้ า หน้ า ที่
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวางแผน กำหนดแนวทาง เป้าหมาย กระบวนการ
และวิ ธ ี ก ารในการพั ฒ นาบุ ค ลากรกองการเจ้ า หน้ า ที ่ ใ ห้ ม ี ท ั ก ษะ ความรู ้ ค วามสามารถ ความชำนาญ
ในการปฏิบ ัติงานอย่างเต็มที่และมีป ระสิท ธิ ภาพ อีก ทั้งยังเป็น การส่งเสริมความสามารถของบุค ลากร
รายบุคคลผ่านการฝึกอบรม การศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมืออาชีพ
ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการ
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
มกราคม ๒๕๖๕

๑

สารบัญ
หน้า
ประวัติและข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ และภารกิจหลัก
โครงสร้างการบริหารงาน
อัตรากำลัง

๓
๕
๗
๘

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานธุรการ
งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง
งานส่งเสริมและพัฒนา
งานสวัสดิการ
งานเงินเดือนและค่าตอบแทน
งานสารสนเทศบุคลากร

๑๐
๑๑
๑๘
๒๐
๒๓
๒๖

แผนพัฒนาสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะ

๒๘

แผนความก้าวหน้าของบุคลากร

๓๔

๒

ประวัติและข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
กองการเจ้าหน้าที่ เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๘ ซึ่งเดิมชื่อว่าสำนักงานบริหารซึ่งใช้
อาคารเรียนของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว สำหรับ
การจั ด การเรี ย นการสอนและการประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วิ ท ยาเขต
สารสนเทศพะเยา พร้อมทั้งเป็นศูนย์บริการรับ – ส่งเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัด พิษ ณุโลก และบริก ารให้ข้อมูล ข่าวสาร อำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ที่เ ดินทางจากจังหวัด
พิษณุโลกมาสอนที่จังหวัดพะเยาด้วย และในปีการศึกษา ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ
พะเยา ได้ท ำการย้ายที่ตั้ง จากที่ทำการชั่วคราว (โรงเรียนพะเยาพิทยาคม) มายังที่ตั้งถาวร ณ ตำบลแม่กา
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ต่ อ มาในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๔๔ ได้ ป รั บ เปลี ่ ย นโครงสร้ า งใหม่ เพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
กั บ การบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วิ ท ยาเขตสารสนเทศพะเย า ซึ ่ ง ได้ แ บ่ ง การบริ ห ารงาน
เป็น ๒ สำนัก คือ สำนักบริหาร และสำนักวิชาการ โดยที่ส่วนงานบริการกลางอยู่ภายใต้การบริหารงานของ
สำนัก บริหาร ซึ่งประกอบไปด้ว ยงานสารบรรณ งานประชุ มและพิธ ีก าร งานพัสดุ งานประชาสั ม พั น ธ์
งานการเจ้าหน้าที่ งานยานพาหนะ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และงานถ่ายเอกสาร เพื่อให้การบริการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
การบริ ห ารงานขององค์ ก รเพื ่ อ ให้ ม ี ค วามคล่ อ งตั ว ในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน โดยส่ ว นงานบริ ก ารกลาง
(ส่วนงานบริหารกลาง ) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ซึ่งได้แบ่งการ
บริหารจัด การออกเป็ น ๘ งาน คือ งานสารบรรณ งานการเจ้ าหน้ าที่ งานประชาสั มพั นธ์ งานประชุ ม
และพิธีการ งานยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและขายของที่ระลึก
จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิท ยาลัย นเรศวร พะเยา ได้มีก ารปรับ ปรุงโครงสร้ า ง
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยาใหม่ ตามมติส ภา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ ๑๓๗
(๔/๒๕๕) เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว และสอดคล้อง
กับภารกิจ เป็น ๑๒ หน่วยงาน ดังนี้
๑. ส่วนงานบริการกลาง
๒. ส่วนนโยบายและแผน
๓. ส่วนงานกิจการนิสิต
๔. ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา
๕. ส่วนงานอาคารสถานที่
๖. ส่วนงานบริการการศึกษา
๓

๗. ส่วนงานห้องสมุด
๘. ส่วนงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
๙. ส่วนงานปฏิบัติการ
๑๐. ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว
๑๑. ส่วนงานคลังและพัสดุ
๑๒. ส่วนงานบริการวิชาการจังหวัดเชียงราย
และในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา ได้ ร ั บ การยกฐานะเป็ น หน่ ว ยงาน
ในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและได้เปลี่ยนชื่อ
เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบไปด้วยหน่วยงานบริหารที่ดำเนินการบริห าร
จัดการให้มีความคล่องตัวและสอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้งสิน้ ๑๗ หน่วยงาน ดังนี้
๑. สำนักงานอธิการบดี
๒. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๓. กองกฎหมายและทรัพย์สิน
๔. กองกลาง
๕. กองการเจ้าหน้าที่
๖. กองกิจการนิสิต
๗. กองคลัง
๘. กองบริการการศึกษา
๙. กองบริหารงานวิจัย
๑๐. กองแผนงาน
๑๑. กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสติ พิการ
๑๒. กองอาคารสถานที่
๑๓. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๔. ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
๑๕. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๖. สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
๑๗. หน่วยตรวจสอบภายใน
โดยกองการเจ้ าหน้ าที ่ อยู ่ ภายใต้ สำนั กงานอธิ การบดี ในการกำกั บดู แลของผู ้ อำนวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ และกองการเจ้าหน้าที่ได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น ๖ งาน ประกอบไปด้วย งานธุรการ
งานบริ หารตำแหน่ งและอั ตรากำลั ง งานส่งเสริ มและพั ฒนา งานสวัสดิ การ งานเงิ นเดื อนและค่ าตอบแทน
และงานสารสนเทศบุคลากร
๔

วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ และภารกิจหลัก
วิสัยทัศน์
“สร้างความเป็นเลิศด้านการบริหารงานบุคคลด้วยนวัตกรรมเพื่อความก้าวหน้าของบุคลากร”
ปรัชญา
“เต็มใจให้บริการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ฉับไวทันเวลา มุ่งพัฒนาบุคลากร”
พันธกิจ
มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล พร้อมทั้งพัฒนางานอย่างต่อเนื ่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ภารกิจหลัก
กองการเจ้าหน้าที่มุ่งเน้นภารกิจหลักเพื่อสนับสนุนและตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยทางด้าน
ระบบบริหารที่จะต้องมีความคล่องตัว ในการบริหารและการจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ๖ หน่วยงาน คือ งานธุรการ งานสวัสดิการ งานส่งเสริมและ
พัฒนา งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง งานเงินเดือนและค่าตอบแทน และงานสารสนเทศบุคลากร
โดยมีภารกิจหลัก ดังนี้
๑. งานธุรการ รับ ผิด ชอบในงานด้ านสารบรรณและงานธุ รการ รวบรวมและจัดเก็บ ข้ อ มู ล
งานเบิก – จ่ายวัสดุ จัดส่งแฟ้ม คัดแยกแฟ้ม เสนอผูบ้ ริหารตามสายบังคับบัญชา
๒. งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
การกำหนดตำแหน่ง การสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ประกาศรับสมัคร การรับสมัคร
การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย การจ้างลูกจ้างชั่วคราว การจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ การเปลี่ยนตำแหน่ง การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว การลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
๓. งานส่ งเสริ มและพั ฒนา มี ห น้ า ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบในการดำเนิ น การเรื ่ อ งทุ น การศึ ก ษา
ของบุคลากร ทั้งทุนของมหาวิทยาลัย และทุนภายนอก ดำเนินการเกี่ยวกับลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติ
งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งประสานงานในเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
เช่น สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
การเพิ่มวุฒิการศึกษาและปรับวุฒิก ารศึกษา การคำนวณระยะเวลาชดใช้ทุน การจั ด โครงการฝึ ก อบรม
และพัฒนาบุคลากร ดำเนินการเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรสายบริการ
๕

๔. งานสวั ส ดิ ก าร และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ กื ้ อ กู ล ให้ แ ก่ พ นั ก งาน ลู ก จ้ า ง และบุ ค ลากรประจำ
ตามสัญญาของ มหาวิทยาลัย รวบรวมข้อมูล ทำการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัด
สวั ส ดิ ก าร ภายในมหาวิ ท ยาลั ย และจั ด ทำโครงการเกี ่ ย วกั บ การจั ด สวั ส ดิ ก ารภายในมหาวิ ท ยาลั ย
รวมทั้งเสนอแนะและ ประสานการจัดสวัสดิการ กับหน่วยงานและผูเ้ กี่ยวข้อง
๕. งานเงินเดือนและค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีอัตราเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนต่าง ๆ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับการ
เบิก จ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน รวมถึงให้บ ริก ารเกี่ย วกับ สิท ธิป ระโยชน์ต่าง ๆ ที่ควรได้รับ เกี่ย วกับ
ค่าตอบแทนของบุค ลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่ท างมหาวิทยาลัยพะเยากำหนด
๖. งานสารสนเทศบุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้านจัดทำทะเบียน
ประวัติบุคลากรตั้งแต่ รับสมัครงาน เข้าปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงานจนกระทั้งเกษียณอายุ ลาออกจากงาน
หรือเสียชีวติ การขอเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในรายการทะเบียนประวัติ ดูแลระบบฐานข้อมูลบุคลากร การจัดทำ
สถิ ต ิ ข ้ อ มู ล บุ ค ลากร การออกรายงานข้ อ มู ล บุ ค ลากร และพั ฒ นา แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศ
เพื่อตอบสนองต่อการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของกองการเจ้าหน้าที่

๖

โครงสร้างการบริหารงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

นายสมทบ เหล็กสิงห์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นายฤกษ์ดี แก้วมาเมือง
หัวหน้างานธุรการ

นางสาวสมาพร วรรณโวหาร
หัวหน้างานบริหารตำแหน่งฯ

นางณิธิมา ผัดวงศ์
หัวหน้างานส่งเสริมฯ

นายคะนอง ปิงเมือง
หัวหน้างานสวัสดิการ

นางสาวศรีอัปสร ชำนาญยา
หัวหน้างานเงินเดือนฯ

นายนฤบวร ภิรมย์พลัด
หัวหน้างานสารสนเทศฯ

๗

อัตรากำลัง
ตารางที่ ๑ สรุปจำนวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง
บุคลากร
พนักงานขับรถยนต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
คนงาน
รวม

จำนวน (คน)
๑๘
๑๑
๘
๒
๒
๑
๑
๔๓

คิดเป็นร้อยละ
๔๑.๘๖
๒๕.๔๘
๑๘.๖๐
๔.๖๕
๔.๖๕
๒.๓๓
๒.๓๓
๑๐๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ตารางที่ ๒ สรุปจำนวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ จำแนกตามคุณวุฒิ
วุฒกิ ารศึกษา
ประเภท
รวม
ต่ำกว่า
พนักงาน
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
พนักงานมหาวิทยาลัย
๑๑
๑๕
๑๖
๔๒
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
๑
๑
รวม
๑๒
๑๕
๑๖
๔๓
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๘

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ จำแนกตามตำแหน่ง

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ จำแนกตามคุณวุฒิ
๒๐
๑๖

๑๕

๑๕
๑๑
๑๐
๕
๑

๐

๐

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

๐

ต่่ากว่าปริญญาตรี

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

๙

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานธุรการ
ดำเนิ น การเกี ่ ย วกั บ ด้ า นสารบรรณและงานธุ ร การ รวบรวมและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
งานเบิก – จ่ายวัสดุ จัดส่งแฟ้ม คัดแยกแฟ้ม เสนอผู้บริหารตามสายบังคับ บัญชา โดยมีโครงสร้าง
ของบุคลากรงานธุรการ โดยแบ่งภาระงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. นายฤกษ์ดี แก้วมาเมือง ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) ทำงบประมาณประจำปี กองการเจ้าหน้าที่
(๒) ดูแลงบประมาณภายในกองการเจ้าหน้าที่
(๓) จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ และของใช้ที่จำเป็นภายในกองการเจ้าหน้าที่
(๔) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา
(๕) ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
(๖) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จะนำเสนอผู้อำนวยการกอง
(๗) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรงานธุรการ
๒. นางอรพรรณ จินาเฟย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) เสนอแฟ้มต่อผูบ้ ริหารแต่ละสายงานตามลำดับขั้นตอน
(๒) บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานภายในกองการเจ้าหน้าที่
(๓) ลงบันทึกระบบวันลาบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
(๔) รายงานการปฏิบัติงานและวันลาภายในกองการเจ้าหน้าที่
(๕) ลงทะเบียนรับหนังสือภายใน – ภายนอก
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๓. นางฉัตรมาศ ผลศุภรักษ์ ตำแหน่ง บุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) จัดทำเอกสารยืมเงิน-เบิกเงินในระบบERP
(๒) จัดทำเอกสารเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
(๓) จัดทำเอกสารชดใช้เงินยืมภายในกองการเจ้าหน้าที่และเบิกเงินค่าล่วงเวลาทำการ
ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
(๔) จัดทำเอกสารโอนหมวดเงิน
(๕) เบิกจ่ายเงินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๔. นางสาวสุนิสา จินะโกฎิ ตำแหน่ง บุคลากร ภาระงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม โครงการ ที่เกิดขึ้นภายในกองการเจ้าหน้าที่
(๒) ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบ ERP
๑๐

(๓) บันทึกประวัติการซ่อมครุภัณฑ์ ในระบบ ERP
(๔) จัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ภายในกองการเจ้าหน้าที่
(๕) ควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุสำนักงานประจำเดือนและรายงานผลไปยังผูบ้ ังคับบัญชา
(๖) สำรวจครุภัณฑ์ประจำปี เพื่อรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ ไปยังงานพัสดุ
กองคลัง
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๕. นายศักดิ์สิทธิ์ ไชยกุล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) รับ - ส่ง เอกสาร จากหน่วยงานภายในระดับ/กอง/ศูนย์ ต่าง ๆ
(๒) ลงทะเบียนรับหนังสือภายใน – ภายนอก
(๓) บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานภายในกองการเจ้าหน้าที่
(๔) รายงานการปฏิบัติงานและวันลาภายในกองการเจ้าหน้าที่
(๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกรอบอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่ง การคัดเลือกบุคคล
เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ประกาศรับสมัคร การรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง
บุ ค คลเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย การจ้ า งลู ก จ้ า งชั ่ ว คราว การจ้ า งผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ผู ้ ม ี ค วามรู้
ความสามารถพิเศษช่าวไทยและชาวต่างชาติ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายสังกัด การประเมินทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย การลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงานทาง
วิชาการ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม ตำรา หนังสือ และบทความทางวิชาการ ของผู้ขอกำหนดตำแหน่งในเบื้องต้น
การติดต่อทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ประสานงาน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทาง
วิชาการ จัดประชุมคณะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการ การสรุป ผลการประเมิน เพื่ อเสนอผล การพิ จารณาต่ อสภามหาวิท ยาลัย การจ่ า ย
ค่ า ตอบแทนการอ่ า นผลงาน และการจั ด ทำคำสั ่ ง ตั ้ ง แต่ ง ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ การแต่ ง ตั ้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง
ทางวิชาการ โดยแบ่งภาระงานที่รับผิดชอบดังนี้
๑. นางสาวสมาพร วรรณโวหาร ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารตำแหน่งอัตรากำลัง
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) กำกับดูแลการกำหนดกรอบอัตรา/การขอเพิ่มอัตรากำลัง/การจ้างทดแทน
(๒) กำกับดูแลด้านการกำหนดตำแหน่งให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๓) กำกับดูแลการดำเนินการด้านการสรรหา การรับสมัคร การคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง
บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
๑๑

(๔) กำกับดูแลด้านการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ผู้ทรงคุณวุฒิและชาวต่างชาติ และผู้มี
ความรูค้ วามสามารถพิเศษ
(๕) กำกับดูแลเกี่ยวกับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
(๖) กำกับดูแลการจัดทำระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณนำเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา
(๗) กำกับดูแลการขอเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายสังกัด การลาออก
(๘) กำกับดูแลจัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนของงานบริหารตำแหน่งฯ
(๙) กำกับดูแลการตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารประกอบผลงานการสอน และผลงาน
ทางวิชาการที่เสนอขอให้เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ.
(๑๐) กำกับดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับการการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
ผลงานทางวิชาการ และตรวจสอบระเบียบวาระการประชุมเพื่อนำเสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
(๑๑) กำกับดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อ
ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และตรวจสอบระเบียบวาระการประชุมเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิฯ
(๑๒) กำกั บ ดู แ ลการดำเนิ น การเกี ่ ย วกั บ การจั ดประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ และตรวจสอบระเบียบวาระการประชุมเพื่อนำเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
(๑๓) กำกับดูแลการจัดทำระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับงานตำแหน่งทางวิชาการ
เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการ
ประชุมมหาวิทยาลัยพะเยา
(๑๔) กำกับดูแลการจัดทำระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับงานตำแหน่ งทางวิชาการ
เพื่อนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
(๑๕) ประสานงานกับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการ
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ เ พื ่ อ ทำหน้ า ที ่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการและจริ ย ธรรมแ ละ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
(๑๖) การจัดเก็บข้อมูลผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการลงในระบบฐานข้อมูล
(๑๗) จัดทำแผนปฏิบัติการและจัดโครงการ กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
(๑๘) กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในงานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง

๑๒

(๑๙) ให้ค ำปรึก ษา แนะนำ เกี่ย วกับ งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง และงาน
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
(๒๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. นางสาวธันยาภรณ์ เสาร์เกิด ตำแหน่ง บุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) ดำเนินการด้านการกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ
(๒) คุมกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ
(๒.๑) ดำเนินการตรวจสอบการจ้าง และกรอบอัตราของพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว
(๒.๒) อนุมัตจิ า้ งลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ
(๓) ดำเนินการด้านการสรรหา การคัดเลือก บรรจุแต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็นพนักงานสาย
วิชาการ
(๓.๑) จัดทำประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ
(๓.๒) ดำเนินการรับสมัครงานพนักงานสายวิชาการสายวิชาการ
(๓.๓) จัดทำสรุปรายละเอียดของผู้สมัครงานสายวิชาการ และรายงานสรุปส่ง
ประจำเดือน
(๓.๔) ดำเนินการสัมภาษณ์ สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหาร
(๓.๕) ดำเนินการรับรายงานตัวและจัดทำจัดทำสัญญาจ้างพนักงานสายวิชาการ
(๓.๖) การจัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน
(๔) การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
สายวิชาการ
(๕) การขอปรับประสบการณ์การทำงาน
(๖) การโอนย้ายและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงาน
(๗) รับรายงานตัวของผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษา
(๘) จัดทำคำสั่งจ้างและสัญญาจ้างอาจารย์ประจำภายนอกเพื่อนิเทศฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
(๙) จัดเตรียมข้อมูลนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ ตำแหน่ง บุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) ดำเนินการด้านการกำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน
(๒) ดำเนินการรับสมัครงานสายสนับสนุน
(๓) จัดทำประกาศรับสมัครงานสายสนับสนุน
(๔) สรุปรายละเอียด/แจ้งรายละเอียดผูส้ มัครงานสายสนับสนุน
(๕) คุมกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน
๑๓

(๖) ดำเนินการด้านสรรหา การคัดเลือก บรรจุแต่งตัง้ บุคคลเป็นพนักงานสายสนับสนุน
(๗) ขออนุมัตอิ ัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนกรณี
เพิ่มเติมและกรณีทดแทนอัตราที่ว่าง
(๘) จัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
จ้างเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
(๙) จัดทำประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์สอบข้อเขียน
(๑๐) ขออนุมัตดิ ำเนินการจัดสอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากร
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
(๑๑) รายงานผลการสอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน
(๑๒) ขออนุมัตดิ ำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากร
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
(๑๓) จัดทำประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการสอบข้อเขียน และมีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์
(๑๔) ตรวจสอบคุณสมบัติผจู้ ะเข้าสัมภาษณ์ ตามข้อ ๑๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
พะเยาว่าด้วย การบริหารงานบุคคล ปี ๒๕๕๕
(๑๕) จัดทำแฟ้มเอกสารข้อมูลผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ สำหรับประธาน/คณะกรรมการ
คัดเลือกทุกหน่วยงาน
(๑๖) จัดทำใบคะแนน สำหรับประธาน คณะกรรมการคัดเลือกทุกหน่วยงาน เป็นรายคน
(๑๗) รายงานผลการสอบสัมภษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน จัดทำประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือก
(๑๘) รายงานผลการคัดเลือกเข้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
พะเยา (ก.บ.ม.)
(๑๙) ติดต่อนัดหมายผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรายงานตัวเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน
(๒๐) รับรายงานตัวเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
(๒๑) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
(๒๒) ลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนงบประมาณมหาวิทยาลัย
(๒๓) ทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
(๒๔) ทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนงบประมาณมหาวิทยาลัย
(๒๕) ทำสัญญาค้ำประกันลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนงบประมาณมหาวิทยาลัย
(๒๖) จัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตัง้ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

๑๔

(๒๗) ดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานสายสนับสนุน
(๒๘) แจ้งเวียนและลงทะเบียนคุมคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน
(๒๙) ประสานงานเบิกจ่ายเงินเดือนบุคลากรสายสนับสนุน
(๓๐) จัด ทำหลัก เกณฑ์ ก ารคัด เลื อกบุ คลากรสายสนั บ สนุ น ประกาศหลัก เกณฑ์
ขั้นตอนกระบวนการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหา การคัดเลือกบุคลากร
สายสนับสนุน
(๓๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. นายอรรถพล มณเฑียร ตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการเบื้องต้น เกี่ยวกับการประเมินทดลองปฏิบัติงานแก่
พนักงานที่มารายงานตัว
(๒) ประสานงานให้แต่ละหน่วยงานส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ประจำส่วนงาน
เพื่อใช้ในการประเมินการปฏิบัติงาน
(๓) ขออนุมัตแิ ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ประจำส่วนงาน
(๔) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ประจำส่วนงาน
(๕) จัดทำแบบประเมินของผูร้ ับการประเมินแต่ละคน
(๖) จัดทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการประเมินฯ ประจำส่วนงาน
ให้ทำการประเมินการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด
(๗) บันทึกผลการประเมินของคณะกรรมการลงในฐานข้อมูล
(๘) สรุปผลการประเมินและขออนุมัตินำผลการประเมินเข้าที่ประชุม ก.บ.ม. เมื่อครบ
กำหนดระยะเวลาประเมิน
(๙) จัดทำคำสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และแจ้ง
ผูร้ ับการประเมินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
(๑๐) ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
(๑๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ทรงคุณวุฒิ ผูม้ ีความรู้
ความสามารถพิเศษ เพื่อต่อสัญญาจ้าง
(๑๒) บันทึกข้อมูลการผ่านการทดลองปฏิบัติงานลงในระบบ
(๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. นางสาวเหมวรรณ ศรีสุวรรณ์ ตำแหน่ง บุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) ดำเนิ น การด้ า นการลู ก จ้ า งมหาวิ ท ยาลั ย ประเภทผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ผู ้ ม ี ค วามรู้
ความสามารถพิเศษชาวไทยและชาวต่างชาติ
๑๕

(๑.๑) เสนอการขออนุมัตกิ รอบอัตรา
(๑.๒) เสนอการขออนุมัตจิ า้ งแต่ละประเภทต่อมหาวิทยาลัย
(๑.๓) ตรวจสอบเอกสารประกอบการรายงานตั ว ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ผู ้ ม ี ค วามรู ้
ความสามารถพิเศษชาวไทย และชาวต่างชาติ
(๑.๔) จัดทำสัญญาจ้าง และคำสั่งจ้าง
(๒) ดำเนินการด้านการจ้างครูอาสาสมัครชาวจีน
(๒.๑) ขออนุมัตกิ รอบครูอาสาสมัครชาวจีน
(๒.๒) ขออนุมัตจิ า้ งครูอาสาสมัครชาวจีน
(๒.๓) เสนอการขออนุมัตจิ า้ งครูอาสาสมัครชาวจีน เสนออธิการบดีอนุมัตแิ ละลงนาม
(๒.๔) ตรวจสอบเอกสารประกอบการรายงานตัวครูอาสาสมัครชาวจีน
(๒.๕) จัดทำสัญญาจ้าง และคำสั่งจ้างครูอาสาสมัครชาวจีน
(๓) ดำเนินการด้านการลาออกของพนักงาน
(๓.๑) ตรวจสอบภาระ/หนี้สนิ ผูกพัน ภายในส่วนงาน
(๓.๒) ตรวจสอบภาระผูกพัน/หนี้สนิ ของบุคคลที่ประสงค์ลาออก
(๓.๓) จัดทำหนังสือขออนุญาตลาออกเสนออธิการบดี (ในกรณีไม่มภี าระผูกพัน/หนีส้ ิน)
(๓.๔) จัดทำคำสั่งลาออก
(๔) ดำเนินการด้านการย้ายสังกัด
(๔.๑) ตรวจสอบข้อมูลเพื่อสรุปเสนอพิจารณา
(๔.๒) สรุปเรื่องนำเข้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา
(๔.๓) จัดทำคำสั่งย้ายสังกัดพนักงานมหาวิทยาลัย
(๕) ดำเนินการด้านการขอเปลี่ยนตำแหน่ง
(๕.๑) ตรวจสอบข้อมูลเพื่อสรุปเสนอพิจารณา
(๕.๒) สรุปเรื่องนำเข้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา
(๕.๓) จัดทำคำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. นายอภิชาต ศรีวัฒนกูล ตำแหน่ง บุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารประกอบผลงานการสอน และผลงานทางวิชาการที่
เสนอขอให้เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ.
(๒) จัดเก็บเอกสารและหลักฐานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามสังกัด หน่วยงาน
(๓) ประสานงานกับคณะกรรมการในการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ป ระเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
๑๖

(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
(๕) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
(๗) การจั ด ทำระเบี ย บวาระการประชุ ม เพื ่ อ เสนอคณะกรรมการพิ จ ารณาและ
กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
(๘) การจัดทำระเบียบวาระการประชุมเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
(๙) รายงานผลการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำเดือน
(๑๐) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการประจำเดือนแจ้งคณะ/วิทยาลัย
(๑๑) การจัดเก็บข้อมูลผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการลงในระบบฐานข้อมูล
(๑๒) จั ด เก็ บ เอกสารและหลั ก ฐานการขอกำหนดตำแหน่ ง ทางวิ ช าการของผู ้ ท ี่
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
(๑๓) ส่งคืนเอกสาร/หลั ก ฐานของผู ้ ขอกำหนดตำแหน่ งทางวิ ชาการที่ ดำเนิ น การ
เรียบร้อยแล้ว
(๑๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. นางสาวกาญจนา สุดเสน่ห์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) การทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ
(๒) การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ
(๓) การส่ ง ผลงานทางวิ ช าการและหลั ก ฐานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การประเมิ น ให้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
(๔) ติดตามการทาบทามและติดตามผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
(๕) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผูด้ ำรงตำแหน่งทางวิชาการ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๖) แจ้งความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิให้ผขู้ อกำหนดตำแหน่งทราบ
(๗) ดำเนินการนำขึน้ บัญชีรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ไปยัง อว.
(๘) ดำเนินการเสนอโปรดเกล้าผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ไปยัง อว.
(๙) การจัดเก็บข้อมูลผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการลงในระบบฐานข้อมูล
(๑๐) จัดทำข้อมูลในแบบคำขอรับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.๐๓) ให้
เป็นตามเกณฑ์ ก.พ.อ.
๑๗

(๑๑) ดำเนินการจัดทำร่างข้อบังคับ/ ประกาศ/ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
(๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. นางสาวณัฐธิดา ปันทะอิน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ เ พื ่ อ ทำหน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัย
(๒) ดำเนินการและประสานงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการจัดประชุม
(๓) การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
(๔) การขออนุมัติค่าใช้จ่าย การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ
(๕) ประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุมชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอตำแหน่งทาง
วิชาการ จองห้องประชุม จองห้องพัก ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง จองตั๋วเครื่องบิน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(๖) การดำเนินการด้านเอกสารการเงินในการจัดโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน
บริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง
(๗) สแกนเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ขอกำหนดตำแหน่ งทาง
วิชาการ
(๘) จัดทำแฟ้มหนังสือรับ-ส่ง ภายใน/ภายนอก ดูแลระบบการจัดเก็บหนังสือ และการ
แจ้งเวียนหนังสือการตรวจสอบหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
(๙) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมและพัฒนา
ดำเนินการเกี่ยวกับทุน การศึก ษาของบุคลากร ทั้งทุนของมหาวิทยาลัย และทุนภายนอก
ดำเนินการเกี่ย วกับ ลาศึก ษา ฝึก อบรม ดูงาน ปฏิบัติ งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
ประสานงานในเรื ่ องดัง กล่า วกั บ หน่ว ยงานภายนอกที ่เ กี ่ย วข้ อง เช่ น สำนั ก งาน ก.พ. สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น การเพิ่มวุฒิการศึกษา
และปรั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา การคำนวณระยะเวลาชดใช้ ท ุ น การจั ด โครงการฝึ ก อบรมและพั ฒ นา

๑๘

บุค ลากร ดำเนินการเกี่ย วกับ ความก้าวหน้ าทางวิ ช าชี พของบุคลากรสายสนับสนุน และงานอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีผู้รับผิดชอบ ดังนี้
๑. นางณิธิมา ผัดวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนา มีหน้าที่กำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานของงานส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
๒. นางกนิษฐา รัตนพัทธยากร ตำแหน่ง บุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ทุนของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
(๒) การขอสมัครสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อของบุคลากร
(๓) การขอลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และดูงาน ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
(๔) การขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ
(๕) การกลับเข้าปฏิบัติงาน
(๖) การขอเพิ่มวุฒิการศึกษา, ปรับวุฒิการศึกษา
(๗) การจั ด ทำคำสั่งลาศึกษาต่อ, คำสั่งขยายระยะเวลาศึก ษาต่อ, คำสั่งกลับ เข้า
ปฏิบัติงานคำสั่งให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
(๘) การจัดทำสัญญาลาศึกษาต่อ, สัญญารับทุน
(๙) การขออนุมัตเิ บิกจ่ายเงินทุน
(๑๐) การคำนวณระยะเวลาชดใช้ทุนและคำนวณเงินกรณีผดิ สัญญาชดใช้ทุน
(๑๑) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๓. นางสาวธนพร เรืองเดช ตำแหน่ง บุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ทุนของหน่วยงานภายนอก
(๒) การขอสมัครสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อของบุคลากร
(๓) การขอลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และดูงาน ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
(๔) การขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ
(๕) การกลับเข้าปฏิบัติงาน
(๖) การขอเพิ่มวุฒิการศึกษา, ปรับวุฒิการศึกษา
(๗) การจั ด ทำคำสั่งลาศึก ษาต่อ, คำสั่งขยายระยะเวลาศึก ษาต่อ, คำสั่งกลับ เข้า
ปฏิบัติงาน, คำสั่งให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
(๘) การจัดทำสัญญาลาศึกษาต่อ, สัญญารับทุน
(๙) การจัดทำรายงานจำนวนผูล้ าศึกษาต่อประจำเดือน
(๑๐) การเบิกค่าใช้จ่ายทุนนิสติ พยาบาล
๑๙

(๑๑) การคำนวณระยะเวลาชดใช้ทุนและคำนวณเงินกรณีผดิ สัญญาชดใช้ทุน
(๑๒) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๔. นางสาวพราวตา ศรีวชิ ัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) การดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
(๒) โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
(๓) ผู้ดูแลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของกองการเจ้าหน้าที่ ทาง Facebook
และ website กองการเจ้าหน้าที่
(๔) การออกแบบ Artwork ต่าง ๆ ของกองการเจ้าหน้าที่
(๕) จดหมายข่าวกองการเจ้าหน้าที่
(๖) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๕. นายจงรักไทย เปลวทอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) การประเมินค่างานของตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
(๒) การประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึน้
(๓) การจัด ประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้ งพนักงานมหาวิท ยาลัย
สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.)
(๔) การแต่งตัง้ บุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหาร (ระดับรองหัวหน้าส่วนงาน ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน) และการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน
การเปลี่ยนแปลงคำสั่ง การพ้นจากตำแหน่ง
(๕) การคำนวณระยะเวลาชดใช้ทุนและคำนวณเงินกรณีผดิ สัญญาชดใช้ทุนของนิสิต
(๖) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานสวัสดิการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูม้ ีความรูค้ วามสามารถพิเศษ และลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย รวบรวมข้อมูลทำการ
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิก ารการภายในมหาวิทยาลัย และจัดทำ
โครงการเกี่ยวกับสวัสดิการของมหาวิทยาลัย อำนวยความสะดวกเรื่องยานพาหนะ รวมทั้งเสนอแนะและ
ประสานงานการจั ด สวั ส ดิ ก ารกั บ หน่ ว ยงานและผู ้ เ กี ่ ย วข้ อ ง โดยมี โ ครงสร้ า งของบุ ค ลากรงาน
สวัสดิการบุคลากร ดังนี้
๑. นายคะนอง ปิงเมือง ตำแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) กองทุนสวัดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
(๒) การจ่ายเงินค่าทำขวัญและเงินค่าทำศพแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย
(๓) การจ่ายเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
๒๐

(๔) การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(๔.๑) ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติบุคลากรที่มสี ิทธิเสนอขอรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
(๔.๒) จัดทำบัญชีรายชื่อ บัญชีแสดงคุณสมบัติ และบัญชีสรุปจำนวนชั้นตราการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดส่ง สกอ.
(๔.๓) ประสานงานการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กับ สกอ.
(๔.๔) ดำเนินการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กับ สกอ.
(๕) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการมหาวิทยาลัย
(๖) โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
(๗) โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ประจำปี ๒๕๖๓
(๘) โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๓
(๙) กำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของงานสวัสดิการบุคลากร
๒. นางสาวกอบแก้ว ชื่นสมพงษ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ดำเนินเอกสารเกี่ยวกับการบำรุงรักษา และตรวจสภาพยานพาหนะ ตามวิธีการ
ซ่อมบำรุงยานพาหนะ หรือเข้าศูนย์บริการรถยนต์
(๒) การต่อทะเบียน พ.ร.บ. และต่อประกันรถยนต์
(๓) การขออนุมัตแิ ละเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชือ้ เพลิงรถยนต์
(๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
(๕) การขอยกเว้นเกณฑ์ทหาร
(๖) การขอลาอุปสมบท
(๗) การขอลาไปช่วยเหลือภริยาเพื่อเลีย้ งดูบุตร
(๘) งานประกันสังคม
(๘.๑) การขึน้ ทะเบียนประกันสังคม
(๘.๒) การแจ้งออกประกันสังคม
(๘.๓) การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตน
(๘.๔) การขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษาพยาบาล
(๙) โครงการอบรมพนักงานขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัยพะเยา
๓. นางสาวสุกัญญา เชียงคำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีหน้าทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
(๑) หอพักสวัสดิการ
(๑.๑) รับจองคิวหอพัก
(๑.๒) จัดบุคลากรเข้าหอพักตามลำดับคิวจอง
(๑.๓) จัดทำสัญญาหอพัก
๒๑

(๑.๔) การคืนหอพัก
(๑.๕) การย้ายหอพัก
(๑.๖) การดูแล ตรวจสอบ ครุภัณฑ์หอพัก
(๑.๗) ประสานงานกองอาคารสถานที่ และกองคลัง
(๒) การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
(๒.๑) แจ้งทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม
(๒.๒) แจ้งการขอเรียกร้องสินไหมทดแทน
(๒.๓) ดำเนินการประสานงานการเบิกจ่ายเบีย้ ประกันภัย
(๓) จัดทำการ์ดอวยพรวันเกิดบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
(๔) ดูแลจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
(๕) โครงการ มพ.เยี่ยมไข้และให้กำลังใจแก่บุคลากร
(๖) โครงการอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับสวัสดิการมหาวิทยาลัย
๔. นางสาวกัญญาภัค นิยมชัย บุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ดำเนินการจัดตารางการให้บริการรถยนต์ตสู้ ่วนกลาง
(๑.๑) รับจองคิว
(๑.๒) จัดลำดับคิวจอง
(๑.๓) เสนอผูบ้ ังคับบัญชา
(๑.๔) ประสานงานกับพนักงานขับรถ
(๑.๕) ประสานงานต้นสังกัด
(๒) ดำเนินการจัดตารางการให้บริการรถบัสปรับอากาศของมหาวิทยาลัย
(๒.๑) รับจองคิว
(๒.๒) จัดลำดับคิวจอง
(๒.๓) เสนอผูบ้ ังคับบัญชา
(๒.๔) ประสานงานกับพนักงานขับรถ
(๒.๕) ประสานงานต้นสังกัด
(๓) ขออนุมัตปิ ฏิบัติงานนอกเวลาพนักงานขับรถยนต์
(๔) ขออนุมัตเิ บิกเงินค่าปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์
(๕) ขออนุมัตเิ บิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
(๖) ขออนุมัตเิ บิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร

๒๒

งานเงินเดือนและค่าตอบแทน
ดำเนิ น การเกี ่ ย วกั บ งานด้ า นเงิ น เดื อ นและค่ า ตอบแทนต่ า งๆตามสิ ท ธิ ท ี ่ บ ุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยพะเยาพึงได้รับ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับประเด็น
ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและ
หลักเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยากำหนด โดยมีผู้รับผิดชอบ จำนวน ๔ คน ดังนี้
๑. นางสาวศรีอัปสร ชำนาญยา ตำแหน่ง ตำแหน่งหัวหน้างานเงินเดือนและค่าตอบแทน
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี
(๒) จัดทำแผนปฏิบัติการและจัดโครงการ กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
(๓) จัดทำการหักค่าใช้จ่ายเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
(๓.๑) เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(๓.๒) ภาษีประจำเดือน
(๓.๓) เงินออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
(๔) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการของบประมาณส่งกองแผนงาน
(๕) ดำเนินการจัดทำการเบิกจ่ายเงินเดือนในระบบ ERP (ใบฟ้า) ประจำทุกเดือน
(๖) ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างและประกาศ ในส่วนงานบริหาร
(๖.๑) อธิการบดี รองอธิการบดี ผูช้ ่วยอธิการ
(๖.๒) คณบดี รองคณบดี
(๖.๓) ผูอ้ ำนวยการ
(๗) กำกับ ดูแล การจัดทำการเบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
(๘) กำกับ ดูแล การจัดทำคำสั่งต่างฯ
(๙) กำกับ ดูแล การจัดทำหนังสือรับรองและหนังสือผ่านสิทธิการกู้ยืมเงินกับธนาคารต่าง ๆ
(๑๐) กำกับ ดูแล การจัดทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
(๑๑) กำกั บ ดู แ ล การจั ด ทำขออนุ ม ั ต ิ - ระงั บ การเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนต่ า ง ๆ
ที่นอกเหนือจากเงินเดือน
(๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. นางเสาวลักษณ์ มณีทิพย์ ตำแหน่ง บุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี
(๒) จัด ทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา

๒๓

(๒.๑) เงินค่าตอบแทนพิเศษ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
และสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
(๒.๒) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับบุคลากรที่ได้รับ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการในตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
(๒.๓) เงินค่าตอบแทนสำหรับบุลคากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ
(๒.๔) เงินเพิ่มวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์
(๒.๕) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มเี หตุพิเศษของผูป้ ฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
(๒.๖) ค่าครองชีพพิเศษสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ปฏิบัติงาน
ประจำ ณ ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานคร
(๒.๗) จัดทำคำสั่ง และบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าตอบแทน
ต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือน
(๒.๘) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มเี หตุพิเศษของผูป้ ฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
(๒.๙) เงินค่าตอบแทนสำหรับบุลคากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ
(๒.๑๐) เงินเพิ่มวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์
(๒.๑๑) เงินค่าตอบแทนพิเศษ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
และสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
(๓) จัดทำการหักค่าใช้จ่ายเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
(๓.๑) เงินกู้ธนาคารออมสิน
(๓.๒) เงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ ช่วยเพื่อ นครูแ ละบุค ลากรทางการศึ ก ษา
(ช.พ.ค.และช.พ.ส.)
(๔) จัดทำขออนุมัติ - ระงับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือน
(๔.๑) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มเี หตุพิเศษของผูป้ ฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
(๔.๒) เงินค่าตอบแทนสำหรับบุลคากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ
(๔.๓) เงินเพิ่มวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์
(๕) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการของบประมาณส่งกองแผนงาน
๓. นายมานพ ปันทิยะ ตำแหน่ง บุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี
(๒) จัดทำหนังสือรับรองและหนังสือผ่านสิทธิการกู้ยืมเงินกับธนาคารต่าง ๆ
(๓) ตรวจสอบภาระหนี้
(๓.๑) บุคลากรที่ลาออก
(๓.๒) บุคลากรที่ประสงค์ในด้านธุรกรรมการเงิน
(๔) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการของบประมาณส่งกองแผนงาน
๒๔

(๕) จัดทำการหักค่าใช้จ่ายเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
(๕.๑) เงินกู้ธนาคารกรุงไทย
(๕.๒) เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
(๕.๓) ค่าหอพักและค่าไฟของบุคลากรที่พักอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา
(๕.๔) จัดทำการขอเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
(๕.๕) ธุรการของงานเงินเดือน
(๖) ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างและประกาศ ในส่วนงานบริหาร
(๖.๑) อธิการบดี รองอธิการบดี ผูช้ ่วยอธิการ
(๖.๒) คณบดี รองคณบดี
(๖.๓) ผูอ้ ำนวยการ
๔. นางสาวพิมพ์วิภา โค้วฮวด ตำแหน่ง บุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) จัดทำการเบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
(๒) ดำเนินการเบิก จ่ายค่าตอบแทนพิเ ศษสำหรับบุคลากรที่ไ ด้รับ แต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ ง ทางวิ ช าการ ในตำแหน่ ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์
(๓) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งบริหาร
(๔) เงินฝากโอนอัตราค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีและค่าตอบแทนวิชาชีพ
เหมาจ่ายของผูป้ ฏิบัติงานของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
(๕) จัด ทำการเบิก จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา
(๖) จัดทำการหักค่าใช้จ่ายเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
(๖.๑) กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
(๖.๒) ประกันสังคมประจำเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
(๖.๓) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และกรอ.
(๖.๔) หักเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเนื่องจากไม่ส่งเอกสารคืนเงิน
(๖.๕) การเบิกเกินส่งคืนเงินเดือนหรือค่าตอบแทนต่างๆ
(๗) ภาษีประจำเดือน
(๘) ดำเนินการตรวจสอบแบบรายงานข้อมูลส่วนบุคคลกรณีขอให้มหาวิทยาลัย หัก
เงินเดือนในการกู้ยืม เงินกับธนาคารต่างๆ
(๙) จั ด ทำการเบิ ก กองทุ น ทดแทน และรายงานค่ า จ้ า งประจำปี ข องพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยนำส่งประกันสังคม

๒๕

งานสารสนเทศบุคลากร
ดำเนิ น การเกี ่ย วกับ การบริ ห ารงานบุค คลด้า นจั ดทำทะเบี ย นประวัต ิ บ ุ คลากรตั้ งแต่
รับสมัครงาน เข้าปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงาน จนกระทั้งเกษียณอายุ ลาออกจากงาน หรือเสียชีวิต
การขอเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในรายการทะเบียนประวัติ ดูแลระบบฐานข้อมูลบุคลากร การจัดทำสถิติ
ข้ อ มู ล บุ ค ลากร การออกรายงานข้ อ มู ล บุ ค ลากร และพั ฒ นา แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศ
เพื่อตอบสนองต่อการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีโครงสร้างของบุคลากรงาน
สารสนเทศบุคลากร ดังนี้
๑. นายนฤบวร ภิรมย์พลัด ตำแหน่ง หัวหน้างานสารสนเทศบุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้กับกองการเจ้าหน้าที่
(๒) ติดตัง้ และทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ
(๓) ฝึ ก อบรมแก่ บ ุ ค ลากรในการใช้ ง านระบบสารสนเทศที ่ พ ั ฒ นาขึ ้ น และระบ บ
สารสนเทศที่รับมอบหมาย
(๔) ดูแลระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล
(๕) ให้บริการรับแจ้งปัญหา และแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที่
(๖) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒. นายนพรัตน์ พระดวงงาม ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้กับกองการเจ้าหน้าที่
(๒) ติดตัง้ และทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ
(๓) ฝึ ก อบรมแก่ บ ุ ค ลากรในการใช้ ง านระบบสารสนเทศที ่ พ ั ฒ นาขึ ้ น และระบ บ
สารสนเทศที่รับมอบหมาย
(๔) ดูแลระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล
(๕) ให้บริการรับแจ้งปัญหา และแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที่
๓. นางสาวอินทิรา ยารังษี ตำแหน่ง บุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ทำการบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประวัติของบุคลากรทุกประเภทลงใน
ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
(๒) จัดเก็บข้อมูลสถิตขิ องบุคลากรทุกประเภท
(๓) การจัดทำรายงานข้อมูลบุคลากรทุกประเภท
(๔) ดูแลระบบฐานข้อมูลบุคลากร
(๕) ทำบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย / บัตรผู้บริหาร

๒๖

๔. นางสาวชณภิชฌา สัตย์สม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติบุคลากร
(๒) บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ใน ก.ม.๑
(๓) การขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ – ชื่อสกุล ในทะเบียนประวัติบุคลากร
(๔) การขอเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติบุคลากร
(๕) การให้บริการขอถ่ายสำเนาทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ/ก.ม.๑) และเอกสารอื่น ๆ
(๖) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น รับสมัครงานสายบริการ

๒๗

แผนพัฒนาสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะ

บุคลากร

อายุงาน
นับแต่วันบรรจุ
๑๙ ปี ๗ เดือน

แก้วมาเมือง
ผลศุภรักษ์
ฟองมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๙ ปี ๑๑ เดือน
๙ ปี ๑๑ เดือน
๒ ปี ๔ เดือน

๔ นางสาวเปรมมิกา
๕ นางสาวสุนิสา

วางใจ
จินะโกฎิ

คนงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี

๕ ปี ๗ เดือน

๖

จินาเฟย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๒ ปี ๖ เดือน

ความรูค้ วามสามารถและทักษะ
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง
๑ นางสาวสมาพร
วรรณโวหาร

บุคลากรชำนาญการ

๑๖ ปี ๖ เดือน

สมรรถนะทางการบริหาร

๒ นางสาวกาญจนา
๓ นางสาวณัฐธิดา

บุคลากร
นักวิชาการพัสดุ

๙ ปี ๑๑ เดือน
๐ ปี ๒ เดือน

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ที่
๑ นายสมทบ
งานธุรการ
๑ นายฤกษ์ดี
๒ นางฉัตรมาศ
๓ นายณัฐพงษ์

ชื่อ สกุล
เหล็กสิงห์

นางอรพรรณ

สุดเสน่ห์
ปันทะอิน

ตำแหน่ง

๒๘

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

หัวข้อ

สมรรถนะทางการบริหาร

การประกันคุณภาพการศึกษา

สมรรถนะทางการบริหาร
สมรรถนะทางการบริหาร
ความรูค้ วามสามารถและทักษะ
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การบริหารงานบุคคล
ภาวะผูน้ ำ
ทักษะภาษาอังกฤษ
การบริการ
เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงาน
การเงินการคลังภาครัฐ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน,
ภาวะผูน้ ำ
การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
พัฒนาสมรรถนะ

ที่
ชื่อ สกุล
๔ นางสาวธันยาภรณ์ เสาร์เกิด

บุคลากร

อายุงาน
นับแต่วันบรรจุ
๙ ปี ๑๑ เดือน

๕ นายวรปรัชญ์
๖ นางสาวเหมวรรณ

ศรีดวงคำ
ศรีสุวรรณ์

บุคลากร
บุคลากร

๙ ปี ๑๑ เดือน
๒ ปี ๖ เดือน

๗ นายอภิชาต

ศรีวัฒนกูล

บุคลากร

๙ ปี ๑๑ เดือน

๘ นายอรรถพล

มณเฑียร

บุคลากร

๙ ปี ๑๑ เดือน

งานส่งเสริมและพัฒนา
๑ นางณิธิมา
๒ นางกนิษฐา

ผัดวงศ์
บุคลากรชำนาญการ
รัตนพัทธยากร บุคลากร

๓ นายจงรักไทย

เปลวทอง

บุคลากร

๔ นางสาวธนพร

เรืองเดช

บุคลากร

ตำแหน่ง

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถและทักษะ
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก
ความรูค้ วามสามารถและทักษะที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรูค้ วามสามารถและทักษะที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน

๑๕ ปี ๑๐ เดือน สมรรถนะทางการบริหาร
๙ ปี ๑๑ เดือน ความรูค้ วามสามารถและทักษะ
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
๙ ปี ๑๑ เดือน ความรูค้ วามสามารถและทักษะ
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
๑๕ ปี ๒ เดือน ความรูค้ วามสามารถและทักษะ
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

๒๙

หัวข้อ
ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
สมรรถนะหลัก
การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
ความรูค้ วามสามารถและทักษะ
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรูค้ วามสามารถและทักษะ
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
นักบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น
พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ
ความรูเ้ รื่องกฎหมาย และกฎระเบียบ

ที่
ชื่อ สกุล
๕ นางสาวพราวตา
ศรีวิชัย

บุคลากร

อายุงาน
นับแต่วันบรรจุ
๕ ปี ๕ เดือน

งานสวัสดิการ
๑ นายคะนอง

ปิงเมือง

บุคลากร

๒ นางสาวกอบแก้ว

ชื่นสมพงษ์

๓ นางสาวกัญญาภัค

ตำแหน่ง

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

หัวข้อ

ความรูค้ วามสามารถและทักษะ
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

ภาษาอังกฤษ

๙ ปี ๑๑ เดือน

ความรูค้ วามสามารถและทักษะ
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๗ ปี ๗ เดือน

นิยมชัย

บุคลากร

๔ ปี ๓ เดือน

๔ นางสาวสุกัญญา

เชียงคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๙ ปี ๑๑ เดือน

๕ นายจรัสพงษ์

จันทร์แว่น

พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)

๘ ปี ๔ เดือน

ความรูค้ วามสามารถและทักษะที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรูค้ วามสามารถและทักษะที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรูค้ วามสามารถและทักษะที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การพัฒนาบริหารงานบุคคลเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน
( HRM & HRD )
ความรูค้ วามสามารถและทักษะ
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรูค้ วามสามารถและทักษะ
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

๖

เชาวน์เกษม

พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)

๖ ปี ๖ เดือน

สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายธนกร

๓๐

พัฒนาศักยภาพและทักษะ
การควบคุมรถอย่างมืออาชีพ
(Smart Driver)
พัฒนาศักยภาพและทักษะ
การควบคุมรถอย่างมืออาชีพ
(Smart Driver)

ที่
๗ นายนพดล

ชื่อ สกุล
อนุเคราะห์

ตำแหน่ง
พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)

อายุงาน
นับแต่วันบรรจุ
๗ ปี ๔ เดือน

๘ นายพงศ์ภัค

รินทระ

พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)

๐ ปี ๕ เดือน

สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๙ นายวิทวัส

สืบโม้

พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)

๙ ปี ๑๑ เดือน

สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑๐ นายวิวัฒน์

นันทะชาติ

พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)

๐ ปี ๕ เดือน

สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑๑ นายศักสิทธ์

ไชยกุล

พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)

๘ ปี ๑ เดือน

สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑๒ นายสมเพ็ชร

แสวงงาม

พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)

๐ ปี ๕ เดือน

สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๓๑

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หัวข้อ
พัฒนาศักยภาพและทักษะ
การควบคุมรถอย่างมืออาชีพ
(Smart Driver)
พัฒนาศักยภาพและทักษะ
การควบคุมรถอย่างมืออาชีพ
(Smart Driver)
พัฒนาศักยภาพและทักษะ
การควบคุมรถอย่างมืออาชีพ
(Smart Driver)
พัฒนาศักยภาพและทักษะ
การควบคุมรถอย่างมืออาชีพ
(Smart Driver)
พัฒนาศักยภาพและทักษะ
การควบคุมรถอย่างมืออาชีพ
(Smart Driver)
พัฒนาศักยภาพและทักษะ
การควบคุมรถอย่างมืออาชีพ
(Smart Driver)

ที่
๑๓ นายสมศักดิ์

ชื่อ สกุล
เมืองคำ

ตำแหน่ง
พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)

อายุงาน
นับแต่วันบรรจุ
๙ ปี ๑๑ เดือน

๑๔ นายสุพรรณ

เพ็งภูงา

พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)

๘ ปี ๑ เดือน

สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑๕ นายอุเทน

ทันแก้ว

พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)

๗ ปี ๔ เดือน

สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

งานเงินเดือนและค่าตอบแทน
๑ นางสาวศรีอัปสร
ชำนาญยา
๒ นางสาวพิมพ์วิภา โค้วฮวด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๓ นายมานพ

ปันทิยะ

บุคลากร

๔ นางเสาวลักษณ์

มณีทิพย์

บุคลากร

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑๕ ปี ๑๐ เดือน สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๔ ปี ๔ เดือน ความรูค้ วามสามารถและทักษะ
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
๖ ปี ๘ เดือน ความรูค้ วามสามารถและทักษะ
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
๙ ปี ๑๑ เดือน สมรรถนะหลัก

๓๒

หัวข้อ
พัฒนาศักยภาพและทักษะ
การควบคุมรถอย่างมืออาชีพ
(Smart Driver)
พัฒนาศักยภาพและทักษะ
การควบคุมรถอย่างมืออาชีพ
(Smart Driver)
พัฒนาศักยภาพและทักษะ
การควบคุมรถอย่างมืออาชีพ
(Smart Driver)
การบริหาร
จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพ
ในตนเอง
พัฒนาค่างานของตำแหน่งงาน
การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ

ที่
ชื่อ
งานสารสนเทศบุคลากร
๑ นายนฤบวร
๒ นางสาวชณภิชฌา
๓ นายนพรัตน์
๔ นางสาวอินทิรา

สกุล
ภิรมย์พลัด
สัตย์สม
พระดวงงาม
ยารังษี

ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
บุคลากร

อายุงาน
นับแต่วันบรรจุ
๑๔ ปี ๑๐ เดือน
๙ ปี ๑๑ เดือน
๙ ปี ๒ เดือน
๙ ปี ๑๑ เดือน

๓๓

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

สมรรถนะทางการบริหาร
สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หัวข้อ

ภาวะผูน้ ำ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

แผนความก้าวหน้าของบุคลากร
ที่

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

วันบรรจุ

วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด

ความต้องการ
ศึกษาต่อ
X

การเข้าสู่
ตำแหน่งสูงขึ้น
๒๕๖๖

๑ นายสมทบ

เหล็กสิงห์

บุคลากร

๑๓ ส.ค. ๒๕๔๕

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

งานธุรการ
๑ นายฤกษ์ดี

แก้วมาเมือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑ เม.ย. ๒๕๕๕

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การบริหารธุรกิจ)

√

๒๕๖๕

๒ นางฉัตรมาศ

ผลศุภรักษ์

นักวิชาการพัสดุ

๑ เม.ย. ๒๕๕๕

นิตศิ าสตรบัณฑิต (นิตศิ าสตร์)

X

๒๕๖๖

๓ นายณัฐพงษ์

ฟองมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

√

๒๕๖๙

๔ นางสาวสุนิสา
๕ นางสาวอรพรรณ

จินะโกฎิ
จินาเฟย

นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑ ส.ค. ๒๕๕๙
๒ ก.ย. ๒๕๖๒

บัญชีบัณฑิต (บัญชี)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ
จัดการ)

√
X

๒๕๖๖
๒๕๖๖

บุคลากรชำนาญการ

๘ ก.ย. ๒๕๔๘

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาสังคม)

√

๒๕๖๙

งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง
๑ นางสาวสมาพร
วรรณโวหาร

๓๔

ที่

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

วันบรรจุ

วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(นโยบายสาธารณะ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ
บริหารธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจ
บริการ)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(นโยบายสาธารณะ)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาสังคม)
การศึกษาบัณฑิต (การศึกษา)
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การท่องเที่ยว)

๒ นางสาวกาญจนา

สุดเสน่ห์

บุคลากร

๑ เม.ย. ๒๕๕๕

๓ นางสาวณัฐธิดา

ปันทะอิน

นักวิชาการพัสดุ

๔ ม.ค. ๒๕๖๕

๔ นางสาวธันยาภรณ์ เสาร์เกิด

บุคลากร

๑ เม.ย. ๒๕๕๕

๕ นายวรปรัชญ์

ศรีดวงคำ

บุคลากร

๑ เม.ย. ๒๕๕๕

๖ นางสาวเหมวรรณ

ศรีสุวรรณ์

บุคลากร

๒ ก.ย. ๒๕๖๒

๗ นายอภิชาต
๘ นายอรรถพล

ศรีวัฒนกูล
มณเฑียร

บุคลากร
บุคลากร

๑ เม.ย. ๒๕๕๕
๑ เม.ย. ๒๕๕๕

บุคลากรชำนาญการ

๑๐ พ.ค. ๒๕๔๙

งานส่งเสริมและพัฒนา
๑ นางณิธิมา
ผัดวงศ์

๓๕

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(นโยบายสาธารณะ)

ความต้องการ
ศึกษาต่อ
X

การเข้าสู่
ตำแหน่งสูงขึ้น
๒๕๖๘

√

๒๕๗๑

X

๒๕๖๙

√

๒๕๖๕

√

๒๕๖๙

√
X

๒๕๖๘
๒๕๖๘

X

๒๕๖๙

ที่

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

วันบรรจุ

วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด

ความต้องการ
ศึกษาต่อ
X

การเข้าสู่
ตำแหน่งสูงขึ้น
๒๕๖๖

๒ นางกนิษฐา

รัตนพัทธยากร

บุคลากร

๑ เม.ย. ๒๕๕๕

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(นโยบายสาธารณะ)

๓ นายจงรักไทย

เปลวทอง

บุคลากร

๑ เม.ย. ๒๕๕๕

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(นโยบายสาธารณะ)

X

๒๕๖๕

๔ นางสาวธนพร

เรืองเดช

บุคลากร

๑๙ ม.ค. ๒๕๕๐

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บริหารธุรกิจ)

√

๒๕๖๙

๕ นางสาวพราวตา

ศรีวิชัย

บุคลากร

๓ ต.ค. ๒๕๕๙

นิเทศศาสตรบัณฑิต
(การประชาสัมพันธ์)

√

๒๕๖๖

งานสวัสดิการ
๑ คะนอง

ปิงเมือง

บุคลากร

๑ เม.ย. ๒๕๕๕

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(นโยบายสาธารณะ)

X

๒๕๖๖

๒ กอบแก้ว

ชื่นสมพงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑ ส.ค. ๒๕๕๗

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(นโยบายสาธารณะ)

X

๒๕๖๖

๓๖

ที่

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

วันบรรจุ

วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด

ความต้องการ
ศึกษาต่อ
√

การเข้าสู่
ตำแหน่งสูงขึ้น
๒๕๖๗

๓ กัญญาภัค

นิยมชัย

บุคลากร

๑ ธ.ค. ๒๕๖๐

บริหารธุรกิจบัณฑิต
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

๔ สุกัญญา

เชียงคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑ เม.ย. ๒๕๕๕

บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

X

๒๕๖๖

งานเงินเดือนและค่าตอบแทน
๑ นางสาวศรีอัปสร ชำนาญยา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑๐ พ.ค. ๒๕๔๙

การศึกษามหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)

√

๒๕๖๖

๒ นางสาวพิมพ์วิภา

โค้วฮวด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑ พ.ย. ๒๕๖๐

√

๒๕๖๗

๓ นายมานพ
๔ เสาวลักษณ์

ปันทิยะ
มณีทิพย์

บุคลากร
บุคลากร

๑ ก.ค. ๒๕๕๘
๑ เม.ย. ๒๕๕๕

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(นโยบายสาธารณะ)

√
X

๒๕๖๖
๒๕๖๖

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๑ พ.ค. ๒๕๕๐

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตและ
สารสนเทศ)

X

๒๕๖๕

งานสารสนเทศบุคลากร
๑ นายนฤบวร
ภิรมย์พลัด

๓๗

ที่

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

วันบรรจุ

วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด

ความต้องการ
ศึกษาต่อ
X

การเข้าสู่
ตำแหน่งสูงขึ้น
๒๕๖๙

๒ นางสาวชณภิชฌา

สัตย์สม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑ เม.ย. ๒๕๕๕

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)

๓ นายนพรัตน์

พระดวงงาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๑๐ ม.ค. ๒๕๕๖

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

X

๒๕๖๙

๔ นางสาวอินทิรา

ยารังษี

บุคลากร

๑ เม.ย. ๒๕๕๕

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(นโยบายสาธารณะ)

√

๒๕๖๙

๓๘

WE
UP
Unity and Professional

กองการเจาหนาที่ มหาว�ทยาลัยพะเยา
อาคารสำนักงานอธ�การบดี ชั้น ๒
เลขที่ ๑๙ หมู ๒ ตำบลแมกา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โทรศัพท ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ตอ ๑๐๓๘, ๑๐๔๐ - ๑๐๔๔

