
 

 

 

ค ำสั่งสภำพนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ 
ที่   ๑/๒๕๖๔ 

เร่ือง  แตง่ต้ังคณะกรรมการด าเนนิงานและคณะกรรมการคัดเลอืกบุคลากรดเีดน่มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปี ๒๕๖๔ 

……………………………………………………………………….. 

               ด้วย  สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและผลงานดีเด่น              

เป็นที่ประจักษ์ อุทิศตนในการปฏิบัติงาน หรือสร้างสรรค์ผลงาน อันเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยพะเยา         

และเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ บุคลากรดีเด่น         

สายวิชาการและสายสนับสนุน ที่ไดรั้บการคัดเลอืกจะได้รับโล่รางวัลในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา  

   เพ่ือให้การด าเนนิงานดังกล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย และมีประสทิธิภาพ ฉะน้ัน อาศัยอ านาจ

ตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๑๑ แห่ง ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย สภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการคัดเลือก

บุคลากรดเีดน่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๔ ดังรายนามตอ่ไปน้ี 

 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและด ำเนนิงำน 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล   ประธานกรรมการ 

(ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา)    

๒. นายวรปรัชญ ์ ศรีดวงค า    กรรมการ 

(รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา คนที่หน่ึง) 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ  กรรมการ  

   (รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา คนที่สอง)    

๔. กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสายสนับสนุน กรรมการ 

๕. กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสายวิชาการ  กรรมการ 

๖. นายณัฐวิทย ์  ประกติติกรเวท    กรรมการและเลขานุการ 

เลขาธิการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

๗. นางเพลนิพิศ   เมืองน้ าเที่ยง 

หัวหน้าสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

๘. นางสาวศศิวิมล  ค าประกายสติ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

หนา้ท่ี..... 



๒ 

 

หน้ำที ่ ๑. ก าหนดหลัก เกณฑ์และวิ ธีการประเมิน เ พ่ือ คัดเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา            

ประจ าปี ๒๕๖๔  

 ๒. พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๔ ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย

และบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ 

คณะกรรมคัดเลือกบุคลำกรดีเด่น “สำยวิชำกำร” 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม   งามเมืองสกุล   ประธานกรรมการ 

     (ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา) 

        ๒.  ศาสตราจารย์คลนิิกทันตแพทย์หญงิทัศนีย์ เต็งรังสรรค์  กรรมการ 

        ๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.สทิธิศักด์ิ  ปิ่นมงคลกุล  กรรมการ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  จ าปาทอง  กรรมการ 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์   ไมรินทร ์  กรรมการ 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์  เน่ืองเม็ก  กรรมการ 

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร   คล้ายอ่ า  กรรมการ 

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล  มะโนทน  กรรมการ 

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร องอาจ  มณีใหม่   กรรมการ 

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  เกตุขาว   กรรมการ 

๑๑. ดร.ทนพ.เกษม  สมทะนะ    กรรมการ 

๑๒. ดร.สุรัตน์    เศษโพธิ์     กรรมการ 

        ๑๓. ดร.วิยะดา   รัตนสุวรรณ    กรรมการ 

        ๑๔. ดร.สาธติ  เชือ้อยู่นาน    กรรมการ 

        ๑๕. ดร.รัตนา   ยาวิเลงิ     กรรมการ   

        ๑๖. ว่าที่ร้อยตรีมนัส  ภูทวี     กรรมการ  

        ๑๗. ดร.ปิยะวด ี โรหิตารชุน    กรรมการ 

        ๑๘. ดร.วิทวัส  สัจจาพงศ์    กรรมการ 

        ๑๙. อาจารย์วรกฤต แสนโภชน์    กรรมการ 

        ๒๐. อาจารย์รัตนะ ตาแปง     กรรมการ 

        ๒๑. นางสาววันเพ็ญ   ตันจันทรก์ูล    กรรมการ 

        ๒๒. นายจักรพงศ์  มาลพัีตร    กรรมการ 

๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ    

 (รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา คนที่สอง)   กรรมการและเลขานุการ 

        ๒๔. นางเพลนิพิศ   เมืองน้ าเที่ยง    ผู้ช่วยเลขานุการ 

        ๒๕. นางสาวศศิวิมล  ค าประกายสติ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการคัดเลือก..... 

https://www.ahs.up.ac.th/about-us/staff/kasem.so/


๓ 

 

คณะกรรมคัดเลือกบุคลำกรดีเด่น “สำยสนับสนุน” 

๑. นายวรปรัชญ ์  ศรีดวงค า    ประธานกรรมการ 

 (รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา คนที่หน่ึง)   

๒. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญงิอัญชล ีดุษฎีพรรณ์           กรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน  กรรมการ 

๔. ดร.ดรุณี   อภัยกาวี    กรรมการ 

๕. ดร.รัติยา   ฟิชเชอร์     กรรมการ 

๖. นายอานนท์ณัฏฐ์   จีนเอียด    กรรมการ 

๗. นางรัตนา    ทาสทิธิ์     กรรมการ 

๘. นายณรงค์ฤทธิ์   อมรินทร ์    กรรมการ 

๙. นายณัฎฐพงษ์   ย่ังยืน     กรรมการ 

๑๐. นายวิชญนนท์   มณีชาต ิ    กรรมการ 

๑๑. นางสาวพิมพ์จันทร ์ บัณฑรพงศ์    กรรมการ 

๑๒. นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ ์    กรรมการ 

๑๓. นางสาวสุภาพร   บัวผัด     กรรมการ 

๑๔. นางสาวศศิมล   ค าปินไชย    กรรมการ 

๑๕. นางสาวกัญญาภัทร  วิมลสุต     กรรมการ 

๑๖. นางสาวสริิพร   กาจินา     กรรมการ 

๑๗. นางสาวสุทธาทิพย์   ยามจีน     กรรมการ  

๑๘. นางวิชิดา   รุ่งเรอืง     กรรมการ 

๑๙. นางณลภัส  ปัญญาวงค์    กรรมการ 

๒๐. นางพจนารถ  เชิดสกุล    กรรมการ 

๒๑. นางสาวกานต์พิชชา  ปัญญา     กรรมการ 

๒๒. นายภานุวัฒน์   ทวีกุล     กรรมการ 

๒๓. นางสาววินิตตา  ลอืชัย     กรรมการ 

๒๔. นางโกลัญญา  ตายะ     กรรมการ 

๒๕. นายชนะพล  จันทรากาศ    กรรมการ 

        ๒๖. นายนฤพงศ์  สันทราย    กรรมการ 

        ๒๗. นางสาวพิมพ์ผกา   แก้วษา     กรรมการ 

        ๒๘. นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ ์    กรรมการ 

        ๒๙. นางสาวลัญฉกร   เสมอเชือ้    กรรรมการ 

๓๐.นายณัฐวิทย ์ ประกติติกรเวท    กรรมการและเลขานุการ 

 (เลขาธิการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา) 

๓๑. นางเพลินพิศ..... 



๔ 

 

๓๑. นางเพลนิพิศ   เมืองน้ าเที่ยง    ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๒. นางสาวศศิวิมล  ค าประกายสติ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้ำที ่ ๑. ก าหนดหลัก เกณฑ์และวิ ธีการประเมิน เ พ่ือ คัดเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา                

ประจ าปี ๒๕๖๔  

 ๒. พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๔ ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย

และบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ 

 

 คณะกรรมฝ่ำยบุคลำกรดีเด่น “สำยบรหิำร” 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกุล    ประธานกรรมการ 

(ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา) 

๒. คณะกรรมคัดเลอืกบุคลากรดเีดน่ “สายวิชาการ”  กรรมการ 

๓. คณะกรรมคัดเลอืกบุคลากรดเีดน่ “สายสนับสนุน”  กรรมการ 

๔. นายวรปรัชญ ์   ศรีดวงค า    กรรมการ 

(รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา คนที่หน่ึง) 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ    

(รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา คนที่สอง)   กรรมการ 

๖. นายณัฐวิทย ์  ประกติติกรเวท      

(เลขาธิการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา)   กรรมการและเลขานุการ 

๗. นางเพลนิพิศ    เมืองน้ าเที่ยง    ผู้ช่วยเลขานุการ 

๘. นางสาวศศิวิมล  ค าประกายสติ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้ำที ่ ๑. ก าหนดหลัก เกณฑ์และวิ ธีการประเมิน เ พ่ือ คัดเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา                

ประจ าปี ๒๕๖๔ “สายบรหิาร” 

๒. พิจารณาคัดเลอืกบุคลากรดเีดน่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๔ “สายบรหิาร” ให้เป็นไปโดย   

     ความเรียบรอ้ยและบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ 

 ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่    ๖   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

                                                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกุล) 

           ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 


