
 
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

คณะกรรมการสภาพนักงาน 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 



บทคัดย่อ 

รายงานผลการด าเนินงานของ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. 2563 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลผลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของสภาพนักงานมหาวิทยาลัย

พะเยา ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 27    

โดยสภาพนักงานมีหน้าที่ เพ่ือให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดี เกี่ยวกับกิจการ   

ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเสริมสร้างจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยและหน้าที่อื่น ตามที่อธิการบดีมอบหมาย รวมถึงการบริหารงานตามที่ก าหนดไว้

ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สภาพนักงาน พ.ศ. 2553 และตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สภาพนักงาน พ.ศ. 2557 ฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ ในปัจจุบัน 

รายงานฉบับน้ีประกอบดว้ยข้อมูล 3 ดา้น ได้แก่ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 

พ.ศ. 2563 

2. เร่ืองประเด็นที่สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาได้ให้แนวทางและ

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ในปี พ.ศ. 2563 

3. ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ในปี พ.ศ. 2563 

  ในโอกาสน้ีสภาพนักงานต้องขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยพะเยา อธิการบดี  รองอธิการบด ีผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย กรรมการสภาพนักงาน และเจ้าหน้าที่สภาพนักงาน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่และ

สนับสนุนการด าเนินงานของสภาพนักงาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งท าให้ภารกิจต่างๆ 

ส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า  
 

รายงานผลการด าเนินงานของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอด

ระยะเวลา 1 ปี แห่งการด ารงต าแหน่งประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผลการ

ด าเนินงาน ให้ค าปรึกษาเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็น ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ต่ออธิการบดี 

และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ด าเนินงานเพ่ือด ารงสิทธิประโยชน์ของพนักงานและ

รักษาช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย เสริมสร้างจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามที่อธิการบดีและคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยพะเยา

มอบหมาย 

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอขอบคุณ  คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ 

คณาจารย์ บุคลกร และผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่สนับสนุนการด าเนินงานของสภาพนักงาน       

เป็นอย่างดีตลอดมา ในการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา     

ในรายงานเล่ม น้ี  เกิดจากการได้ รับการสนับสนุนแนะน าจากผู้บ ริหารมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการสภาพนักงานทุกท่าน และการให้ความช่วยเหลือประสานงานที่ดีจากหน่วยงาน

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทางสภาพนักงานขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

 

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงค า 

                                                            ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 
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สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาจัดต้ังตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา   

พ.ศ. 2553 มาตรา 27 ข้อบังคับสภาพนักงานพะเยา ว่าด้วย สภาพนักงาน พ.ศ. 2553          

ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการมีวาระ 2 ปี  และตามข้อบังคับ ก าหนดให้กรรมการเลือก

ประธานสภาพนักงาน รองประธานสภาพนักงาน 2 คน วาระแรก ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 

กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล ด ารงต าแหน่งประธานสภา

พนักงาน มีคณะกรรมการสภาพนักงานทั้งหมดจ านวน 73 คน และ วาระ 2 พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 

2558 นายพิเชษฐ ถูกจิตร ด ารงต าแหน่งประธานสภาพนักงาน มีคณะกรรมการสภาพนักงาน 

ทั้งหมดจ านวน 64 คน ซึ่งในวาระนี้ได้เสนอให้ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

สภาพนักงาน พ.ศ. 2553 ให้ เหมาะสมมากย่ิงขึ้น อาศัยตามความในมาตรา 27 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับความในข้อ 26 แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย สภาพนักงาน พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม

ครัง้ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงไดอ้อกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า

ด้วย สภาพนักงาน พ.ศ. 2557 หลังจากปรับปรุงข้อบังคับสภาพนักงานเรียบร้อยแล้ว           

จึงน ามาใช้ในการเลอืกต้ังคณะกรรมการสภาพนักงาน วาระ 3 พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2559  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ ด ารงต าแหน่งประธานสภาพนักงาน มีคณะกรรมการสภาพนักงานทั้งหมด

จ านวน 24 คน วาระที่ 4 พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ 

ด ารงต าแหน่งประธานสภาพนักงาน จึงได้คณะกรรมสภาพนักงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ว่าด้วย สภาพนักงาน พ.ศ. 2557 มีคณะกรรมการสภาพนักงาน ทั้งหมดจ านวน 24 คน 

แบ่งเป็น 2 สาย ดัง น้ี คือ  คณะกรรมการสภาพนักงานสายวิชาการ จ านวน 12 คน 

คณะกรรมการสายบริการ จ านวน 12 คน ซึ่งได้มาจาการเลือกต้ังโดยส่วนกลางทั้งหมด และ

วาระที่ 5 พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงค า ได้รับเลือกเป็น

ประธานเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562– จนถึงปัจจุบัน 

 

 

ประวัติความเป็นมาของสภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 



ท าเนยีบประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ อมรากุล    

พ.ศ.2553 – ก.พ. พ.ศ. 2556   

   ประธานสภาพนักงานสายวิชาการ                    

 
 

 

นายพิเชษฐ  ถูกจติร     

ก.พ. พ.ศ. 2556 – ก.พ. พ.ศ.2558             

ประธานสภาพนักงานสายบรกิาร            

 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์   

      มี.ค. พ.ศ. 2558 – ก.พ. พ.ศ.2562 

ประธานสภาพนักงานสายวิชาการ            

 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงค า 

     22 ก.พ. พ.ศ. 2662 – 21 ก.พ. พ.ศ.2564 

ประธานสภาพนักงานสายวิชาการ            

 
 

 

 

            



โครงสร้งการบริหารงานสภาพนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองประธานสภาพนักงาน คนที่1 

คณะกรรมการสภาพนักงาน 

50 คน 

รองประธานสภาพนักงาน คนที่2 

ประธานฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ 

1. ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ 

2. วิชาการและวิจัย 

3. สิทธิประโยชน์และสวสัดิการ 

4. รับเร่ืองและข้อเสนอแนะ 

ประธานฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าสายบริการ 

1. ส่งเสริมความก้าวหน้าสายบรกิาร 

2. คูมือและวิจัยสถาบัน 

3. สิทธิประโยชน์และสวสัดิการ 

4. รับเร่ืองและข้อเสนอแนะ 

 หัวหน้างานสภาพนักงาน 

 

 

 

เลขาธิการ 

1.งานธุรการ 

- งานสารบรรณ - งานจัดประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน  

- แผนงบประมาณ –ขออนุมัติด าเนินงานต่างๆ  

-งานการเงินท่ัวไป -ตรวจเอกสารการเงิน 

-งานจัดซือ้จัดจ้าง -งานบุคคล 

-งานพัสดุ -งานเว็ปไซด์สภาพนักงาน                         

  – อ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

 

2.งานประชุมและประสานงาน 

-จัดท าวาระประชุม   - จัดท ารายงานการประชุม 

-งานประสานงานคณะกรรมการ – ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน   

–เลือกตั้งประธาน รองประธาน ตาม ข้องบังคับสภาพนักงาน 2557 

-งานประสานงานโครงการกิจกรรมต่างๆ 

-ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก 

-งานจัดท ารายงานประจ าปี- อ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ประธานสภาพนักงาน 
ผู้อ านวยการส านักงาน

อธกิารบดี 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวยีงค า 

ผู้แทนจากสายวชิาการ 

ประธานสภาพนักงาน 

 

นายวรปรัชญ์ ศรีดวงค า 

ผู้แทนจากสายบริการ 

รองประธานสภาพนักงาน คนท่ีหนึ่ง 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ 

ผู้แทนจากสายวชิาการ 

  รองประธานสภาพนักงาน คนท่ีสอง 

 

นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย 

ผู้แทนจากสายบริการ 

  เลขาธกิารสภาพนักงาน 

 

คณะกรรมการบรหิาร 



รายนามกรรมการสภาพนักงานชุดปัจจุบัน พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงค า                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธ์ิ  วงศ์ราษฎร์       

                 คณะพยาบาลศาสตร์                                              คณะวิทยาศาสตร์                           
 

 

 
                                        

           

 

       ดร.ไผ่แดง  ขวัญใจ                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิมลเรขา  ศิริชัยราวรรณ 

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ                              คณะนิติศาสาตร์ 
 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมอืงสกุล                      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อรุณ                     

   คณะนิติศาสตร์                 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

                                                                       (ช่วง 22 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562  - 5 กันยายน พ.ศ. 2562)   

 

คณะกรรมการสายวิชาการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

       ดร.อภิชาต บัวกล้า                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว                     

       คณะวิศวกรรมศาสตร์                                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(ช่วง 22 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562  - 29 เมษายน พ.ศ. 2562)  (ช่วง 22  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  - 29 เมษายน พ.ศ. 2562) 
 

 

 

 
 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัชระ แลน้อย                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล จี้ฟ ู

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ                             คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(ช่วง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  - 17 พฤษาภาคม พ.ศ. 2562)                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ดร.สุวลี ฟองอินทร์     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาจารี วีระ 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ                                       คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     นายวรปรัชญ์  ศรีดวงค า      นางสาวรัชนีวรรณ  หมั่นแสวง 

         กองการเจ้าหน้าที่                คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

      นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ์                           นางอินทนลิ  จินดากาศ 

            นิติศาสตร์                           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย พะเยา 

(ช่วง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  - 21 พฤษาภาคม พ.ศ. 2562)(ช่วง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

 

 

 

 

       

   

 

 
    นายอิทธิฤทธิ์  มูลเมอืง                                         นายเพช็ร  พงษ์เฉย 

       คณะเภสัชศาสตร์         กองบริการการศึกษา 

 

 

   คณะกรรมการสายบริการ 



 

 

 
 

       

 

 

    นางสาวณวพร    ฟองแก้ว             นายพัฒนพงศ์   สมุทรหล้า 

       กองคลัง                                                             ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล ฯ 
 

 

 

 

 

  นางสาวพราวตา  ศรีวิชัย      นางสาวกิติยา   เขียวงาม 

     กองการเจ้าหน้าที่                                                                     กองกิจการนิสิต 

 

 

 

 

 

 

นายณัฐวิทย์  ประกิตติกรเวทชัย              นางณัฐดานันท์  ยอดเมือง 

 กองอาคารสถานที่        ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา       

 

 

 

 



กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งแทนต าแหนง่ที่ว่างลง 

สายวิชาการ 

 

 

 

        นางทัพพ์ขวัญ    ศรีรัตยาวงศ์                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรา     เอกประเสริฐ 
คณะพยาบาลศาสตร์                                                 คณะศิลปศาสตร์ 

(วันที่ 10 ก.ค. พ.ศ. 2562 - 21 ก.พ. พ.ศ. 2564)      (วันที่ 10 ก.ค.พ.ศ. 2562 - 21 ก.พ. พ.ศ. 2564) 

 

 

 

   นางสาวพิมพ์ใจ   ลังการ์พินธ์ุ                                                        นายพชรธัช   ไชยมงคล 

คณะพยาบาลศาสตร์                                                             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

(วันที่ 10 ก.ค. พ.ศ. 2562 - 21 ก.พ. พ.ศ. 2564)           (วันที่ 15 ต.ค.พ.ศ. 2562 - 21 ก.พ. พ.ศ. 2564) 

  

สายบริการ 

 

 

 
 

                                 

                 นายวชิญนนท์    มณีชาติ     นายธงชัย  ต๊ะอ้อม 

                ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา    คณะวิทยาศาสตร์ 

(วันที่ 10 ก.ค. พ.ศ. 25.62 - 21 ก.พ. พ.ศ. 2564)   (วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 – 21 ก.พ. 2564) 

 

 



 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

ตั้งแต่ วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

คณะกรรมการประเภทสายวิชาการ 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล สังกัด วาระการด ารงต าแหน่ง 

1** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว คณะวศิวกรรมศาสตร์ ลาออกเมื่อวันท่ี 29 เม.ย. พ.ศ. 2562 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์      

วงศ์ราษฎร์ 

คณะวทิยาศาสตร์ วันท่ี 22 ก.พ.พ.ศ. 2562 - 21 ก.พ.     

พ.ศ. 2564 

3** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ลาออกเมื่อวันท่ี  17 พ.ค.พ.ศ. 2562 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วมิลเรขา  ศริิชัย

ราวรรณ 

คณะนิตศิาสตร์ วันท่ี 22 ก.พ.พ.ศ. 2562 - 21 ก.พ.     

พ.ศ. 2564 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  จีฟู้ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

วันท่ี 22 ก.พ.พ.ศ. 2562 - 21 ก.พ.     

พ.ศ. 2564 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวยีงค า คณะพยาบาลศาสตร์ วันท่ี 22 ก.พ.พ.ศ. 2562 - 21 ก.พ.     

พ.ศ. 2564 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม  งามเมืองสกุล คณะนิตศิาสตร์ วันท่ี 22 ก.พ.พ.ศ. 2562 - 21 ก.พ.    

พ.ศ. 2564 

8** ดร.อภิชาต บัวกล้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ ลาออกเมื่อวันท่ี 29 เม.ย. พ.ศ. 2562 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อรุณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ลาออกเมื่อวันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2562 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาจารี วรีะ คณะวทิยาศาสตร์ วันท่ี 22 ก.พ.พ.ศ. 2562 - 21 ก.พ.     

พ.ศ. 2564 

11 ดร.ไผ่แดง ขวัญใจ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

วันท่ี 22 ก.พ.พ.ศ. 2562 - 21 ก.พ.     

พ.ศ. 2564 

12 ดร.สุวล ีฟองอินทร ์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

วันท่ี 22 ก.พ.พ.ศ. 2562 - 21 ก.พ.   

พ.ศ. 2564 

** หมายเหตุ ลาออก เน่ืองจากด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 



คณะกรรมการประเภทสายบรกิาร 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด วาระการด ารงต าแหน่ง 

1 นางสาวกิตยิา เขียวงาม กองกิจการนิสติ วันท่ี 22 ก.พ.พ.ศ. 2562 –21 ก.พ. 

พ.ศ. 2564 

2 นายเพ็ชร พงษ์เฉย กองบริการการศกึษา วันท่ี 22 ก.พ.พ.ศ. 2562 –21 ก.พ. 

พ.ศ. 2564 

3 นายวรปรัชญ์ ศรีดวงค า กองการเจ้าหนา้ท่ี วันท่ี 22 ก.พ.พ.ศ. 2562 –21 ก.พ. 

พ.ศ. 2564 

4** นายเอกรัฐ ทินกรวงศ์ กองการเจ้าหนา้ท่ี  ลาออกเมื่อวันท่ี 21 พ.ค. พ.ศ. 2562 

5 นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย ศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษา 

วันท่ี 22 ก.พ.พ.ศ. 2562 –21 ก.พ. 

พ.ศ. 2564 

6 นายอิทธฤิทธ์ิ มูลเมือง คณะเภสัชศาสตร์ วันท่ี 22 ก.พ.พ.ศ. 2562 –21 ก.พ. 

พ.ศ. 2564 

7 นางสาวรัชนีวรรณ  หมั่นแสวง คณะวศิวกรรมศาสตร์ วันท่ี 22 ก.พ.พ.ศ. 2562 –21 ก.พ. 

พ.ศ. 2564 

8 นายณัฐวทิย์ ประกิตติกรเวท กองอาคารสถานท่ี วันท่ี 22 ก.พ.พ.ศ. 2562 –21 ก.พ. 

พ.ศ. 2564 

9 นางสาวณวพร ฟองแก้ว กองคลัง วันท่ี 22 ก.พ.พ.ศ. 2562 –21 ก.พ. 

พ.ศ. 2564 

10 นายพัฒนพงศ ์สมุทรหลา้ ศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยา 

วันท่ี 22 ก.พ.พ.ศ. 2562 –21 ก.พ. 

พ.ศ. 2564 

11** นางอินทนิล จินดากาศ โรงเรียนสาธติ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ลาออกเมื่อวันท่ี 5  ก.ค.พ.ศ.2563 

12 นางสาวพราวตา ศรีวิชัย กองการเจ้าหนา้ท่ี วันท่ี 22 ก.พ.พ.ศ. 2562 –21 ก.พ. 

พ.ศ. 2564 

 

** หมายเหตุ ลาออก เน่ืองจากด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 

 



 

กรรมการที่มาจากการเลือกต้ังแทนต าแหน่งที่ว่างลง 

คณะกรรมการประเภทสายวิชาการ 

 

 

ล าดับที ่  ชื่อ-สกุล สังกัด วาระการด ารงต าแหน่ง 

1 นางทัพพ์ขวัญ    ศรีรัตยาวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วันท่ี 10 ก.ค.พ.ศ. 2562 - 21 ก.พ. พ.ศ. 2564 

2 นางภัทรา         เอกประเสริฐ คณะศลิปศาสตร์ วันท่ี 10 ก.ค.พ.ศ. 2562 - 21 ก.พ. พ.ศ. 2564 

3 นางสาวพิมพ์ใจ   ลังการ์พินธ์ุ คณะพยาบาลศาสตร์ วันท่ี 10 ก.ค.พ.ศ. 2562 - 21 ก.พ. พ.ศ. 2564 

4 นายพัชรธัช    ไชยมงตล    โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยพะเยา วันท่ี 15  ต.ค.พ.ศ. 2562 - 21 ก.พ.พ.ศ. 2564 

 

คณะกรรมการประเภทสายบรกิาร 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล สังกัด วาระการด ารงต าแหน่ง 

1 นายวชิญนนท์    มณีชาติ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา วันท่ี 10 ก.ค.พ.ศ. 2562 - 21 ก.พ. พ.ศ. 2564 

2 นายธงชัย     ต๊ะอ้อม คณะวทิยาศาสตร์ วันท่ี 5 ก.ค. พ.ศ. 2563- 21 ก.พ. พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 



 

 

องค์ประกอบของสภาพนักงานมหาวิทยาลยัพะเยา 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย  สภาพนักงาน พ.ศ. 2557  หมวดที่ 1 

องค์ประกอบ ข้อ 6 สภาพนักงานประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 24 คน ดังนี้ 

(1) กรรมการที่ได้รับเลอืกต้ังทั่วไปจากพนักงานสายวิชาการ จ านวน 12 คน 

(2) กรรมการที่ได้รับเลอืกต้ังทั่วไปจากพนักงานสายบรกิาร  จ านวน 12 คน 
 

องค์ประกอบของการบรหิารงานสภาพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา 

1. ประธานสภาพนักงาน ซึ่งไดม้าจากการลงคะแนนลับของคณะกรรมการสภาพนักงาน 

2. รองประธานสภาพนักงาน ซึ่งไดจ้าการลงคะแนนลับของคณะกรรมการสภาพนักงาน 

3. เลขาธิการ ซึ่งไดจ้าการแต่งต้ังจากประธานสภาพนักงาน 

4. กรรมการสภาพนักงาน จ านวน 24 คน  
 

หน้าที่ของสภาพนักงาน 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย สภาพนักงาน พ.ศ. 2557  หมวด 2  มีหน้าที ่ดังน้ี 

1. ให้ค าปรกึษาและขอ้เสนอแนะต่ออธิการบดีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

รวมทั้งเสริมสร้างจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2. ให้ถอืว่าการที่กรรมการไปร่วมประชุมในกิจกรรมของสภาพนักงานเป็นการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัตงิานโดยต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทุกครัง้ 

3. ให้กรรมการสภาพนักงานเป็นผูแ้ทนอันชอบธรรมในการด าเนนิงานเกี่ยวกับสภาพนักงาน 

4. การแก้ไขขอ้บังคับนี้ กระท าได้โดยมติของกรรมการไมต่่ ากว่าสองในสามของกรรมการและ

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนกลยุทธ์ของสภาพนักงาน 

ปณิธาน 

“เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม สวัสดกิารก้าวหน้า เป็นที่พ่ึงพาของบุคลากร” 

วิสัยทัศน์ 

“สภาพนักงานมุ่งพัฒนา ความก้าวหน้าของบุคลากร เป็นส่ือกลาง ให้ค าปรกึษา พัฒนาสวัสดิการ 

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าสูคุ่ณภาพชีวิตที่ดี” 

พันธกจิ 

1. เสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมของบุคลากร 

2. เป็นส่ือกลางเสนอความคิดเห็นจากบุคลากรต่ออธิการบดี 

3. ด าเนนิการเพ่ือพิทักษ์สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร 

4. ด าเนนิการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี 
 

ยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม 

2. การเป็นส่ือกลางสะท้อนข้อคิดเห็นและความต้องการของบุคลากรต่ออธิการบดี 

3. การพัฒนสทิธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร 

4. การพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการและสายบรกิาร 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร 

2. เพ่ือเสนอข้อคิดเห็นและสะท้อนความตอ้งการของบุคลากรต่ออธิการบดี 

3. เพ่ือพิทักษ์สิทธิประโยชน์และสวัสดกิารของบุคลากร 

4. เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการและสายบรกิาร 

5. เพ่ือด าเนนิการตามนโยบายและพันธกจิที่ไดรั้บหมายจากอธิการบดี 

 

  

 



โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

โครงการ ปีงบประมาณ 2561-2562 งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน 70,000 ทุกเดือน ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

2. การเข้าร่วมประชุม ปอมท. และ ปขมท. 100,000 ทุกเดือน ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

3. โครงการคณาจารย์เข้าน่ังในสถานพิธีพระราชทาน

ปรญิญาบัตร ฯ  

 25,000 ม.ค.  ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

4. ค่าสมาชิกประจ าปี ปอมท. 25,000 ม.ค. ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

5. ค่าสมาชิกประจ าปี ปขมท. 10,000 ม.ค. ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

6. โครงการสง่เสริมความก้าวหน้าของสายสนับสนุน 20,000 

 

ส.ค. ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

7. โครงการคัดเลอืกบุคลากรดเีดน่ มหาวิทยาลัยพะเยา 15,000 ม.ิย.-ส.ค. ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

8. โครงการสง่เสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย

พะเยา 

30,000 ต.ค.-ก.ย. ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

9. จัดท ารายงานประจ าปีสภาพนักงาน 5,000 ส.ค. ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

10 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สภาพนักงาน 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

10,000 ส.ค. ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

11. ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุส านักงาน 115,000 ต.ค.- ก.ย. ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  425,000   



 

ผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2563 

1. ผลการด าเนนิงานตามภารกจิ ด้านการประชุม 

              1.1 การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน 

                สภาพนักงานจัดให้มีการประชุมตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือรับทราบ

ปัญหาและขอ้เสนอแนะต่างๆ  เพ่ือเป็นมติเสนอต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งสรุปวาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 

ตาราง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภาพนักงานในป ีพ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563 

 

ประชุมสภาพนักงาน วัน/เดือน/ป ี กรรมการทั้งหมด เข้าประชุม คิดเป็นร้อยละ 

สมัยสามัญ ครัง้ที่ 1 วนัที่ 31 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

24 20 83.33 

สมัยวิสามัญ  ครัง้ที่ 1 วันที่ 12  มีนาคม

พ.ศ. 2563 

24 12 50 

สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 2 วันที่  7 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2563 

24 24 100 

สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 3 วันที่ 3 กรกฎาคม

พ.ศ. 2563 

24 19 79.16 

สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 4 วันที่ 6  สงิหาคม 

พ.ศ. 2563 

24 17 70.83 

สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 5 วันที่ 5 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2563 

            24 20 83.33 

 

         

 



คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ชุดที่ 5 ได้รับการแต่งต้ังจากมหาวทิยาลัย

พะเยา โดยปฏิบัตติามภารกิจด้านต่างๆ ส าหรับปี พ.ศ. 2563 และได้ด าเนนิ ตามภาระกจิ   

ที่ส าคัญสรุปไดด้ังนี้ 

1.1  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 

ประเด็นที่ 1  ผลการเลอืกต้ังคณะกรรมการบรหิาร ปอมท. ชุดที่ 42 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ์     

ผู้ไดรั้บการเลอืกต้ังคือผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กิตติศักด์ิชัย แนมจันทร ์ได้รับการเลอืกต้ังเป็น 

ประธาน ปอมท. 

 ประเด็นที่ 2  การเตรียมความพร้อมคณะด าเนนิงาน งานพระราชทานปรญิญาบัตร ประจ าปี 

การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2563 

การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้ง 1 วันที่ 12  มนีาคม พ.ศ. 2563 

ประเด็นที่ 1  คัดเลอืกคณะกรรมการ ด าเนินการเลอืกต้ังต้ังซึ่งกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง 

(สมาชิก) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประเด็นที่ 2    ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง  (สมาชิก)  กองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประเด็นที่ 3    พิจารณารายช่ือเสนอช่ือบุคลากรสายวิชาการเป็น อาจารย์ดเีดน่แห่งชาต ิ  

ปอมท. ประจ าปี 2563 

 

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 วันที่  7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ประเด็นที่ 1   การขอรับรองรายช่ืออาจารย์ดีเดน่แห่งชาติ  

 ประเด็นที่ 2  การปรับแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เน่ืองจากสถานการณ์

ระบาดของโรค โควิด 19 

ประเด็นที่ 3  แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

 

 

 

 

 



 

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ประเด็นที่ 1 การพิจารณารับรองรายช่ือบุคลากรดเีดน่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 2563      

เพ่ือรับโลใ่นวันสถาปนา มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 จ านวน 10 รางวัลดังน้ี 

       1. รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย บุคลากรดเีดน่ ดา้นผูบ้รหิาร  

       2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุทธนา หมั่นดี บุคลากรดเีดน่ ดา้นบริหาร  

       3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จ าปาทอง บุคลากรดเีดน่ ดา้นบริหาร  

       4. นางภัทรภรณ์ผลด ีบุคลากรดเีดน่ ดา้นบริหาร 

      5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ชัยวังเย็น บุคลากรดเีดน่ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

      6. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน บุคลากรดเีดน่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

      7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา พงษ์นิล บุคลากรดเีดน่สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  

      8. นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย บุคลากรดเีดน่ ดา้นบริการ  

      9. นายนฤบวร ภิรมย์พลัด บุคลากรดเีดน่ ดา้นสร้างสรรค์นวัตกรรม 

     10. นางสาวสุภาพร บัวผัด บุคลากรดเีดน่ ดา้นวิชาชีพ 

ประเด็นที่ 2   พจิารณาความก้าวหน้าของสายสนับสนนุในสายงาน การเข้าสู่ต าแหน่ง

ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพเิศษ   

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4 วันที ่6  สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ประเด็นที่ 1  ความก้าวหน้าพนักงานสายสนับสนุน 

ประเด็นที่ 2 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  

 

 



การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 5 วันที่ 5  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ประเด็นที่ 1 ความก้าวหน้าพนักงานสายสนับสนุน 

ประเด็นที่ 2 แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ประเด็นที่ 3 แนวทางกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยพะเยา  

ประเด็นที่ 4  แนวทางการเสนอบุคลากรดเีดน่สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 2563 

เพ่ือเข้ารับการคัดเลอืกบุคลากรดเีดน่ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2563 

1.2 การเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

          ในรอบปีที่ผ่านมาประธานสภาพนักงานและคณะกรรมการสภาพนักงาน ได้มีการเข้าร่วม

ประชุมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับสภาพนักงาน  การสร้างเครือข่ายระหว่างสภาคณาจารย์ กับ

มหาวิทยาลัยในเครือข่าย  ปอมท. การเข้าร่วมประชุม  ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์แห่งประเทศ

ไทย  (ปอมท.) (มกราคม 2563- ธันวาคม 2563)   ดังรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 

            การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ คร้ังที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563       

ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ช้ัน 9 อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุ รี ซึ่งได้ รับเกียรติจาก ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์             

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์ธนิตสรณ์  จิระพรชัย               

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นส าคัญในการ

ประชุมดังน้ี การเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร ปอมท. (ผู้อ านวยการฝ่ายต่าง ๆ) การขอรับ

การสนับสนุนค่าสมาชิกรายปี แผนการด าเนินงานคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี        

พ.ศ. 2563 การด าเนินการเว็บไซต์ของ ปอมท. รวมถึงการระดมสมองการก าหนดแผนงานของ   

ปอมท. ประจ าปี 2563 

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

          การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ คร้ังที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563      

ณ ห้องประชุมพิงค์ พาเลซ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ 2000 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยมีวาระส าคัญ ดังน้ี การเสนอแต่งต้ังคณะที่ปรึกษา ปอมท. (เพ่ิมเติม) การรับเป็นเจ้าภาพจัด



 

ประชุมวิชาการ ปอมท. ประจ าปี 2563 การพิจารณาแผนการด าเนินงานคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น

แห่งชาติ ประจ าปี 2563 การก าหนดแผนงานของ ปอมท. ประจ าปี 2563 รวมถึงการน าเสนอผล

การศึกษ าเป รียบ เที ยบการจั ดสวัสดิ การ เพ่ิ ม เติม ให้ แก่ บุ คล ากรของส่ วน งาน ต่างๆ                      

ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล กรรมการสภาพนักงาน

และประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย 

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 /2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

            การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครัง้ที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2563     ณ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีวาระส าคัญ ดังนี้ การเสนอแต่งต้ังคณะที่

ปรึกษา ปอมท. (เพ่ิมเติม) การรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจ าปี 2563 การ

พิจารณาแผนการด าเนินงานคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2563 การก าหนดแผนงาน

ของ ปอมท. ประจ าปี 2563 

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2563 ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

             การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ คร้ังที่ 4/2563 (แบบออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 

2563 ณ ห้องประชุม ศ.นพ. นที รักษ์พลเมือง ช้ัน 5 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา โดยมีวาระส าคัญ ดังน้ี การรับเป็นเจ้าภาพและก าหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 -2564 การรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจ าปี 2563 

แผนการด าเนินงานคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2563 รวมถึงแผนงานของ ปอมท. 

ประจ าปี 2563 

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2563 การประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ WebEX 

             การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ คร้ังที่  5/2563 (แบบออนไลน์) ในวันศุกร์ที่  29 

พฤษภาคม 2563 ณ  ห้องประชุม ศ.นพ. นที  รักษ์พลเมือง ช้ัน 5 ส านักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวาระส าคัญ ดังนี้ การรับเป็นเจ้าภาพและก าหนดการประชุม 

ปอมท. สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 -2564 การรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ปอมท. 

ประจ าปี 2563 แผนการด าเนนิงานคัดเลือกอาจารย์ดีเดน่แห่งชาติ ประจ าปี 2563 รวมถึงแผนงาน

ของ ปอมท. ประจ าปี 2563 

 



การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2563 การประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ WebEX 

            การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ คร้ังที่ 6/2563 ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2563 ณ 

ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ช้ัน 5 อาคารส านักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีวาระส าคัญ ดังนี้ การรับเป็น

เจ้าภาพและก าหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ประจ าปี 2563 – 2564 การรับเป็นเจ้าภาพจัด

ประชุมวิชาการ ปอมท. ประจ าปี 2563 แผนการด าเนินงานคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 

ประจ าปี 2563 แผนงานของ ปอมท. ประจ าปี 2563 รวมถึงการติดตามความคืบหน้าการจัดท า

แบบส ารวจด้านการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่กระทบต่อ

นักศึกษาและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2563 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

            การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ คร้ังที่ 7/2563 วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม

ราชพฤกษ์ ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีวาระการประชุมที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดประชุม

วิชาการ ปอมท. การด าเนินการคัดเลอืกอาจารย์ดเีดน่แห่งชาติ ปอมท. ประจ าปี 2563 สวัสดกิาร

ของพนักงานมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตจากการระบาดของโรคโควิด 19    

ที่กระทบตอ่นักศึกษาและบุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา 

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     

           การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ คร้ังที่ 8/2563 วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม

ทองใบ ทองเปาด์ (D-413) ช้ัน 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวาระการประชุมที่ส าคัญ ดังนี้ การเลอืกต้ังรองประธาน ปอมท. คนที่ 1 

และรองประธาน ปอมท. คนที่ 2 การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร ปอมท. แผนการด าเนินงาน    

ปอมท. และงบประมาณ ในช่วงเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2563 การขออนุมัติเงินสนับสนุนการ  

จัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครัง้ที่ 9/2563 และคร้ังที่ 10/2563 

  

 

 



 

การประชุม ประชุม  ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ คร้ังที่ 9/2563 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน พ.ศ. 2563 

ณ ห้องสมหิลา  2 โรงแรม บีพี สมิหลาบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี

วาระการประชุมที่ส าคัญ ดังน้ี การปิดบัญชี “ที่ประชุม ปอมท.3”  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ

คัดเลอืกบุคลากรดีเด่น ประจ าปี 2563 การพิจารณาการจัดโครงการการประชุมวิชาการ ปอมท. 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 รวมถึงการรับเป็นเจ้าภาพและก าหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2564 

การประชุม ประชุม  ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ คร้ังที่ 10/2563  แบบออนไลน์ วันที่ 24 ตุลาคม 2563     

ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวาระการ

ประชุมที่ส าคัญ ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ เร่ือง มหาวิทยาลัยดิจิทัล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์      

ดร.เด่นพงษ์ สุดภัคดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น การปาฐกถาพิเศษ        

เร่ือง ทิศทางอุดมศึกษาไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การพิจารณาการจัดโครงการการประชุมวิชาการ    

ปอมท. ประจ าปี พ.ศ. 2563 รวมถึงการรับเป็นเจ้าภาพและก าหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2564 การน าเสนอผลส ารวจสวัสดิการ ปอมท. จ านวน 27 แห่ง 

การประชุม ประชุม  ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ คร้ังที่ 11/2563 สมัยสามัญ คร้ังที่ 11/2563 ระหว่างวันที่ 

20 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัด

อุบลราชธานี โดยมีวาระการประชุมที่ส าคัญ ไดแ้ก่ การเตรียมความพร้อมจัดโครงการการประชุม

วิชาการ ปอมท. ประจ าปี พ.ศ. 2563 รวมถึงการรับเป็นเจ้าภาพและก าหนดการประชุม ปอมท. 

สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2564 และการขอความเห็นชอบเร่ืองค่าตอบแทนการปฏิบัติ

หน้าที่ของฝ่ายเลขานุการ ปอมท และแนวทางการจัดต้ังสมาคมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

การประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2563 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย (ปอมท.) และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 



            การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ คร้ังที่  12/2563 วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563        

ณ ห้อง Eternity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุม    

ที่ส าคัญ ได้แก่ กการเลือกต้ังประธาน ปอมท. คนที่ 43  ผลการเลือกต้ังประธาน ปอมท. และรอง

ประธาน ปอมท. ดังน้ี 

          ประธาน ปอมท. ได้แก่ อาจารย์มนชาย ภูวรกจิ  ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

มหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ์ 

          รองประธาน ปอมท. คนที่ 1 ได้แก่ อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล ประธานสภา

คณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

          รองประธาน ปอมท. คนที่ 2 ได้แก่ อาจารย์ ดร.สมชาติ ดอีุดมประธานสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

           การประชุมวิชาการประจ าปี ได้รับเกียรติจากฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษา ปอมท. กล่าวเปิดงาน พิธีรับโล่พระราชทานรางวัล

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 และการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจ าปี พ.ศ. 2563 

โดยในปีน้ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัลให้ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง

ประเทศไทย (ปอมท.)  เพ่ือมอบให้อาจารย์ดีเด่นแห่งชาต ิประจ าปี พ.ศ. 2563 อันเป็นเกียรติยศแก่

ผู้ที่ได้รับรางวัล เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง Eternity Ballroom โรงแรมพูลแมน 

คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ 

      มีรายนามอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติเข้ารับโล่พระราชทานรางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 

ประจ าปี พ.ศ. 2563” ดังน้ี 

1) อาจารย์ดีเดน่แห่งชาต ิ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่   

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร  เก่งพล  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ 

     2)  อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไดแ้ก่  ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) 

ดร.นพ.นิพนธ์  ฉัตรทิพากร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    3)  อาจารย์ดีเดน่แห่งชาต ิ สาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่  ศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก   

สุทธวิาทนฤพุฒิ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

      4)  อาจารย์ดีเดน่แห่งชาต ิ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่  รองศาสตราจารย์สุรศักด์ิ  กังขาว  

จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

      5)  อาจารย์ดีเดน่แห่งชาต ิ สาขารับใช้สังคม ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ์ 

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 



 

2. ผลการด าเนนิงานตามภารกจิด้านการให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัย 

           สภาพนักงานได้ร่วมพิจารณา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การก าหนดระดับ

ต าแหน่ง และการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2563 

ร่วมกับ กองการเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย 

และ นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือ เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่พนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา ผลการหารือ  ได้หลักเกณฑ์ ที่ มี

ความชัดเจน เพ่ือให้สายสนับสนุนสามารถย่ืนเสนอขอด ารงต าแหน่งสูงขึน้ได้ 

         สภาพนักงาน ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดท าประกันสุขภาพกลุม่ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย

พะเยา  ผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยจ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่มให้พนักงาน 50 % และให้

ส่วนงาน/พนักงานสมทบอีก 50 % โดยเร่ิมมีความคุ้มครอง 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่             

30 เมษายน 2564 

 

 

  

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปรึกษาหารืออธิการบดี 

เรื่องท าประกันสุขภาพกลุ่มมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ประชุมกรรมการสภาพนักงานหารือเรื่อง ประกันสุขภาพกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพกิจกรรมสภาพนักงาน 

วาระท่ี 5 พ.ศ. 2562- พ.ศ.2564 

 

 

ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานแทนต าแหน่งท่ีว่างลง 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีผ่านมา 

 



เข้าร่วมงานรดน้ าด าหวั คณะผู้บรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ในงาน “ฮ่วมบุญ  ขึ้นปี๋ใหม่  ฮ้วยดวงใจ จาก ม.พะเยา” ประจ าปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร . ดาว  เวียงค า ประธานสภาพนักงานพร้อมด้วยคณะกรรมการ            

สภาพนักงาน และเจ้าหน้าที่สภาพนักงาน เข้าร่วมงานรดน้ าด าหัว เพ่ือสืบทอดประเพณีอันดีงาม

และแสดงถึงความเคารพต่อผู้อาวุโส 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              การประชุมร่วมกองการเจ้าหน้าที ่

 

กองการเจ้าหน้าที่ประชุมร่วมกับสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาเร่ือง ช านาญการ      

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การก าหนดต าแหน่ง และการแต่งต้ังพนักงาน

สายบริการ ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2563  เพ่ือการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุน          

(สายบรกิาร) ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึน้ เกิดความคลอ่งตัว มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



การเข้าร่วมโครงการ ปลูกต้นไม้  

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาว  เวียงค า ประธานสภาพนักงานพร้อมด้วย 

คณะกรรมการสภาพนักงาน และเจ้าหน้าที่สภาพนักงานเข้าร่วมโครงการ ปลูกต้นไมร่้วมกับ

ผู้บริหารและบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  การประชุมคัดเลอืกบุคลากรดเีดน่มหาวิทยาลัยพะเยาประจ าปี 2563 

 เพ่ือรับโลร่างวัลในวันครบรอบสถาปนา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สภาพนักงานเข้าการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นทิศทางการพัฒนามหวิทยาลัยพะเยา

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2568  

ในวันที่ 29  กันยายน  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โครงการน าคณาจารย์นั่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ อธิการบดมีหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

และคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมน่ังในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่

ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือแสดงตวามยินดีและเป็นเกียรติแก่บัณฑิตที่     

ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยพะเยา 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้การด าเนนิงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติฯ 

2. เพ่ือเป็นเกียรติแก่คณาจารย์ที่ไดน่ั้งในสถานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 

3.  เพ่ือเป็นเกียรติแก่นิสิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ 
 



 

 

โครงการบุคลากรดีเด่น 

พร้อมมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ในวันสถาปนา มหาวทิยาลัยพเยา  
 

          

     

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติมาเป็นประธาน

ในพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยพะเยา เน่ืองในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปี พ.ศ. 2563  ณ ลานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

วัตถุประสงค ์

1.เพ่ือสง่เสริม ให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน เป็นต้นแบบให้คนรุ่นหลัง  

2.เพ่ือสง่เสริมขวัญ ก าลังใจ ในการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ หลักการครองตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมจรรยาบจรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม   2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือกระตุ้นเตือนให้บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ตระหนักรู้ในระเบียบจรรยาบรรณ และ

คุณธรรมอันพึงประสงค์ รวมถึงสามารถน าไปประพฤติ ปฏิบัติได้อย่างภาคภูมิใจและเป็น

แบบอย่างที่ดีงาม 

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาทุกระดับ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ระเบียบจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากรอันพึงประสงค์ 

3. เพ่ือการปรับปรุงระเบียบจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากรอันพึงประสงค์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

จัดขึ้นเมือวันที่ 14  สิงหาคม 2563  

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพและความ

มั่นคงในการด าเนนิชีวิต 

 2.เพ่ือพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าผลงานทางวิชาการให้ได้

มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

3.เพ่ือพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีขวัญ ก าลังใจในการพัฒนา

คุณภาพผู้เรยีนหรือคุณภาพในการปฏิบัตงิานในหน้าที่ 

 

 

 

 

 



โครงการจัดท าแผนยุทธ์สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

    1. เพ่ือทบทวนแผนและยุทธศาสตร์ของสภาพนักงานของมหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน 

    2. เพ่ือให้กรรมการสภาพนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การเข้าร่วมประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การเข้าร่วมประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บุคลากรประจ างานสภาพนักงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางเพลนิพิศ      เมืองน้ าเที่ยง 

ต าแหน่งหัวหน้างานสภาพนักงาน 

โทร. 3867  E-mail: plernpis .mu@up.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศศิวิมล   ค าประกายสติ 

เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

โทร. 3867  E-mail:Numwaancom@hotmail.com 

 

 

 



 

 

คณะกรรมการจัดท าผลการด าเนินงานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา          

ประจ าปี  2563 

 

ท่ีปรึกษา 

1. อธิการบดี      ที่ปรกึษา 

2. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   ที่ปรกึษา 

 

คณะกรรมการด าเนินการ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงค า    ประธานกรรมการ 

2. นายวรปรัชญ์ ศรีดวงค า     กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ วงศร์าษฎร์   กรรมการ 

4. คณะกรรมการสภาพนักงาน วาระ 2562    กรรมการ 

5. นางณัฐดานันท์  ยอดเมืองชัย     กรรมการและเลขานุการ 

6. นางเพลนิพิศ เมืองน้ าเที่ยง     ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

7. นางสาวศศิวิมล ค าประกายสติ     ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต าบล แม่กา อ าเภอเมืองพะเยา  จ.พะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054 466666 ต่อ 3867 


