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สว่นท่ี 1 

โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 

1.1 ประวัติความเป็นมา  

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ และมี

ฐานะเป็นนิติบุคคลอย่างเต็มรูปแบบ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 4 เล่ม 127 ตอนที่ 44 ก เมื่อวันที่ 

16 กรกฎาคม 2553 มีผลเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao) โดยสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่วันที่ 17 

กรกฎาคม 2553  

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 11 เล่ม 

135 ตอนพิเศษ 22 ง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาทำหน้าที่บริหาร

และธุรการขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย โดยให้มีผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหาร

สำนักงานได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 3 งาน คือ งานธุรการ งานประชุมและพิธีการ และงาน

เลขานุการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 4 งาน 

คือ งานธุรการ งานประชุมและประสานงาน งานติดตามประเมินผลและกิจการพิเศษ และงานเลขานุการที่

แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน

ย่อย ระดับงาน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา    

และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม      

พ.ศ. 2562 จงึออกประกาศเรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อยระดับงานภายในซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28 

พฤษภาคม 2562 ดังนั้น จึงมีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานเป็น 3 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานประชุม                  

งานกิจการพเิศษ และเปลี่ยนชื่อ “งานเลขานุการที่แต่งตัง้โดยสภามหาวิทยาลัย” เป็น “งานกิจการพเิศษ”  
 

1.2 เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 

ตารางที่ 1 เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก  

บริการ ความสำคัญต่อความสำเร็จ แนวทางการบรกิาร 

1. สนับสนุนให้สภามหาวทิยาลัย

พะเยาดำเนนิงานตามอำนาจ

หนา้ที่ท่ีกำหนดใน

พระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัย

พะเยา 

การดำเนนิงานเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ี

ตามท่ีกำหนดใน พรบ.มหาวิทยาลัย

พะเยา 

การจัดประชุม เพื่อนำนโยบายของ

มหาวทิยาลัย สู่การปฏบัิต ิ
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บริการ ความสำคัญต่อความสำเร็จ แนวทางการบรกิาร 

2. เป็นหน่วยงานธุรการ หน่วย

ประสานงาน และเป็นหน่วย

สนับสนุนการดำเนนิกิจการ

ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

การดำเนนิกิจการของสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเป็นไปดว้ยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

บริการท่ีด ีให้บริการ ดูแล และรับรอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้วยความ

เต็มใจ 

3. บริหารจัดการทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมี

ธรรมาภบิาล   

มผีลการดำเนนิงานท่ีมีความน่าเชื่อถอื

และสามารถนำไปปฏบัิติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

- ผลักดันให้บุคลากรเรียนรู ้ในการ

ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม พร้อมสู่

การเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ใน

ปัจจุบัน 
- นำระบบของมหาวิทยาลัยพะเยามา

ใชใ้นการบริหารจัดการในส่วนงาน 

 

1.3 ลักษณะองค์กร (Organizational Description) 

   1.3.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) 

  (1) บรกิาร (Service Offerings) 

ตารางที่ 2 บริการ (Service Offerings) 

กจิกรรม/บรกิารหลักของ

สำนักงานสภามหาวทิยาลัย 

(Key Activities) 

กลุ่มลูกคา้เปา้หมาย        

(Customer Segments) 

 จุดเดน่/คณุค่าของบริการที่

นำเสนอต่อลูกค้า  

(Value Propositions) 

1. สนับสนุนให้สภามหาวทิยาลัย

พะเยาดำเนนิงานตามอำนาจ

หนา้ที่ท่ีกำหนดใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

- Service Mind 

- มกีระบวนการจัดประชุมท่ี

ชัดเจน เป็นระบบ 

 

2. เป็นหน่วยงานธุรการ หน่วย

ประสานงาน และเป็นหน่วย

สนับสนุนการดำเนนิกิจการของ

สภามหาวทิยาลัยพะเยา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

- Service Mind 

- มกีระบวนการจัดประชุมท่ี

ชัดเจน เป็นระบบ 

 

3. บริหารจัดการทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรร

มาภบิาล   

- ผู้บริหารมหาวทิยาลัย 

- คณะ กอง ศูนย ์

 

- Service Mind 

- นำระบบของมหาวิทยาลัย

พะเยามาใช้ในการบริหาร

จัดการในส่วนงาน  



3 
 

(2) ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านยิมร่วม สมรรถนะหลัก (Philosophy, Determination, 

VISION, MISSION, VALUES, and Core Competency) 

ตารางที่ 3 ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม และสมมรรถนะหลัก 
 

ปรัชญา ปญฺญาชีว ีเสฏฐชีว ีนาม (ปัญญาชีว ีเสฏฐะชีว ีนาม)  

"ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด"  (A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All) 

ปณิธาน ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) 

วิสัยทัศน์ มุ่งสู่หน่วยงานที่เป็นเลิศในการสนับสนุนการดำเนินกิจการของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

พันธกิจ 1. สนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เป็นหน่วยงานธุรการ หน่วยประสานงาน และเป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการของ

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

3. บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล   

ค่านยิม

องค์กร 

1. Team Learning: เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ทำงานร่วมกันเป็นทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ 

2. System Thinking: คิดอย่างเป็นระบบครบวงจร มีความสามารถเชื่อมโยง/สัมพันธ์การ

ทำงาน อย่างเข้าใจและมองเห็นเป็นระบบงานโดยรวม และสามารถนำไปวางแผนดำเนนิงาน

เป็นระบบย่อยทีละส่วนได้ 

3. Professional: จัดประชุมอย่างมืออาชีพ มีกระบวนการจัดประชุมที่ชัดเจน เป็นระบบ และ

จัดการประชุมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. Service Mind: บริการที่ดี ให้บริการ ดูแล และรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ

ผูร้ับบริการอื่น ดว้ยความเต็มใจ 

สมรรถนะหลัก

ขององค์กร  

(Core  

Competency) 

1. การทำงานเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม   

2. มีกระบวนการจัดประชุมที่ชัดเจน เป็นระบบ และจัดการประชุมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. ให้บริการ ดูแล และรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ 
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โครงสร้างองค์กรของสำนักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภามหาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

งานธุรการ งานประชุม งานกิจการพิเศษ 

 

- งานจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

- งานประเมินตนเองของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปขีองสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

- งานเสนอระเบียบ ข้อบงัคับ คำสัง่และประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา  

- งานเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 

- งานพัฒนาเว็บไซต ์

 

 

- งานธุรการ 

- งานจัดซือ้จัดจา้ง 

- งานแผน 

- งานสารบรรณ 

- งานบุคคล 

- งานเบิกจ่าย 

- งานการเงิน 

- งานพัสด ุ

- งานงบประมาณ 

- งานประเมินตนเองผู้บริหารระดับส่วนงาน 

- งานประชาสัมพันธ ์

 

 
 

 

 

- งานจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวทิยาลัย 

- งานสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี 

- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสรมิ

กิจการมหาวทิยาลัยพะพยา 

- งานประชุมสำนกังานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

- งานเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 

- งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

- งานดูแลห้องรับรองสภามหาวิทยาลยัพะเยา 

- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 
 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะกรรมการที่แต่งตั้ง 

โดยสภามหาวทิยาลัยพะเยา 
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โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 

อธกิารบด ี

 

(นางกฤษณา แปงณวีงค์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิตรัิตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

 

งานธุรการ 
- นางสาวมนธิรา กันธะคำ (หัวหน้างานธุรการ) 

- นางสาวการะเกศ จันณะคำ 

- นายอัครพล ดวงพัตรา 

 

 

 

งานประชุม 

- นางสาวเนตรชนก สุขย่ิง  (หัวหน้างานประชุม) 

- นายอาทิตย์ การดื่ม 

- นายพฤทธพงค์ รัตนพัทธยากร 

งานกจิการพิเศษ 

- นางสาวสุทธาทิพย์ ยามจีน (หัวหน้างานกิจการพิเศษ) 

- นางสการัตน์ ละออง  

 

 

(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 

ผู้ช่วยอธิการบด ี



6 
 

ส่วนที่ 2 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2.1 ข้อมูลบุลลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ตาราง บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
สถานะ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

1 นางกฤษณา  แปงณวีงค ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา  

(เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป) 
√ 

งานธุรการ 

2 นางสาวมนธิรา  กันธะคำ หัวหน้างานธุรการ (เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป) √ 
3 นางสาวการะเกศ  จันณะคำ เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป √ 
4 นายอัครพล  ดวงพัตรา เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป √ 

งานประชุม 

5 นางสาวเนตรชนก  สุขยิ่ง หัวหน้างานประชุม (เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป) √ 
6 นายพฤทธพงค์ รัตนพัทธยากร เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป √ 
7 นายอาทติย์  การดื่ม เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป √ 

งานกิจการพิเศษ 

8 นางสาวสุทธาทพิย์  ยามจีน หัวหน้างานประชุม (เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป) √ 
9 นางสการัตน์  ละออง เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป √ 

ตาราง จำนวนบุคลากรแบ่งตามสังกัด ตำแหน่งและคุณวุฒิการศึกษา  

ตำแหน่ง/สังกัด คุณวุฒิการศกึษา (จำนวนคน) รวม (คน) 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

1.งานธุรการ    

  เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป - 4 4 

2.งานประชุม    

  เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป - 3 3 

3.งานกิจการพเิศษ    

  เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 1 1 2 

รวมทั้งสิ้น 1 8 9 
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2.2 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามพันธกิจที่ 5 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ 5.3 สภาพแวดล้อมของ

บุคลากรเกือ้หนุนและมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ 5.3.1 พัฒนาขดีความสามารถและบริหารจัดการอัตรากำลัง

บุคลากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของส่วนงานให้มี

ความรู ้ความสามารถและความชำนาญในสายงานของตนเอง ตลอดจนใช้ในการกำกับติดตามการ

ดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่

ทันสมัยมีประสทิธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล ตามเป้าประสงค์ดังนี้  

เป้าประสงค์ที่ 3.3 บรรยากาศการทำงาน ความพูกพันของบุคลากร และวัฒนธรรมองค์กร 

 กลยุทธ์ 3.3.1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมของการทำงาน 

  มาตรการ : สร้างความมั่นใจด้านสุขภาพ ความปลอดภัย 

 กลยุทธ์ 3.3.2 : กำหนดวัฒนธรรมองค์กรใหส้นับสนุนวิสัยทัศน์และค่านิยม 

  มาตรการ : ส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมของส่วนงาน 

 กลยุทธ์ 3.3.3 สร้างวัฒนธรรมการทำงานสู่ผลลัพธ์ที่มตี่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  มาตรการ : ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการทำงานสู่ผลลัพธ์ที่มตี่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

 เป้าประสงค์ ที่ 3.4 ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ 3.4.1 : ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เกิด 

                              ความก้าวหน้าตามสายงาน 

  มาตรการ : ส่งเสริมการปฏิบัติงาน การพัฒนาที่ด ีมปีระสิทธิภาพ และนำแนว 

                                    ปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 

 2.2.1 แผนการสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพ ความปลอดภัย  

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา สร้างความมั่นใจด้านสุขภาพ ความปลอดภัยของ

บุคลากรในส่วนงาน ด้วยการสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีที่

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดขึ้นทุกปี และจัดสถานที่ทำงานให้มีแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศถ่ายเทได้

สะดวก อุณหภูมิเหมาะสม และมีความปลอดภัย 
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 2.2.2 แผนการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมของส่วนงาน 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนงานในการปฏิบัติงานตาม

วิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมของส่วนงาน ดังนี้ 

  - Team Learning: เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ทำงานร่วมกันเป็นทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ  

                         ถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ 

   - System Thinking: คิดอย่างเป็นระบบครบวงจร มีความสามารถเชื่อมโยง/สัมพันธ์การ 

                       ทำงาน อย่างเขา้ใจและมองเห็นเป็นระบบงานโดยรวม และสามารถนำไปวางแผน 

                       ดำเนินงานเป็นระบบย่อยทีละส่วนได้ 

   - Professional: จัดประชุมอย่างมืออาชีพ มีกระบวนการจัดประชุมที่ชัดเจน เป็นระบบ และ 

                       จัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- Service Mind: บริการที่ดี ให้บริการ ดูแล และรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ 

   ผูร้ับบริการอื่น ด้วยความเต็มใจ 

 2.2.3 แผนการส่งเสรมิการสร้างวัฒนธรรมการทำงานสู่ผลลัพธ์ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการทำงานสู่ผลลัพธ์ที่มี

ต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

- บริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  

- บริการด้วยความเต็มใจ  

- การประสานงานมคีวามรวดเร็วและแม่นยำ  

- บริการแบบ Service Mind 

2.2.4 แผนการส่งเสริมการปฏิบัติงาน การพัฒนาที่ดี มีประสิทธิภาพ และนำแนวปฏิบัติที่ดี

ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 

 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส ่งเสริมการปฏิบ ัต ิงาน การพัฒนาที ่ด ี มี

ประสิทธิภาพ และนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ด้วยการสนับสนุนให้

บุคลากรในส่วนงานเข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับสายงานและภาระงานของตนเอง จึงกำหนดให้มี

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้

บุคลากรนำความรูท้ี่รับการอบรมมาพัฒนางานประจำและมีทักษะในการปฎิบัติให้ดียิ่งขึน้ 
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สว่นท่ี 3 

การประเมินความสำเร็จของแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

1. การประเมินความสำเร็จของแผนบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ  

    พ.ศ. 2565 

 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และการบริหาร

จัดการอัตรากำลังบุคลากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของ

ส่วนงาน ให้เป็นไปแผนที่วางไว้ โดยมีกระบวนการดังนี้ 

1.1 จัดทำโครงสรา้งองค์กรและโครงการบริหารงานขององค์กร 

1.2 จัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนงาน 

1.3 มอบหมายภาระงานให้บุคคลตามความเหมาะสมและความสามารถของแต่ละคน 

1.4 ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามแผน 

1.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร 

2. การวางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภบิาล ดังนี้ 

 2.1 ดำเนินการวางกำลังคนให้เหมาะสมกับโครงสร้างการบริหารงาน และเหมาะสมกับ 

ความรูค้วามสามารถของแต่ละคน  

2.2  สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนำ

ความรูท้ี่ได้รับจากการอบรมมาพัฒนางานประจำ 

2.3  กำหนดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา โดย

เป็นการจัดกิจกรรมอบรมในเรื่องของการใช้ IT และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดม

ความคิดเห็นในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 

2.3  มีผู้อำนวยการและหัวหน้างานเป็นผู้ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของ

บุคลากรตามลำดับ 

2.4  ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนงาน ตามเกณฑ์การประเมิน

ในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 
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2.5 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

พะเยาเป็นประจำทุกปี โดยจัดทำเป็นปีงบประมาณ 

2.6 มีการปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปีในครั้งต่อไป  

3. การติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดมาตรการการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร ประเมินผลการใชง้บประมาณประจำปี ดังนี้  

3.1  มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งแต่งตั้งผู ้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อ

บริหารการดำเนินงานในส่วนงาน และติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงาน

บุคลากรในส่วนงาน 

3.2  แต่งตั้งหัวหนา้งาน เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานบุคลากรของแต่ละงาน 

3.3  มอบหมายภาระงานให้บุคลากรในส่วนงานตามความเหมาะสม โดยภาระงานของแต่ละ

คนได้มกีารระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาอย่างชัดเจน 

3.4  กำหนดบุคลากรที่เข้ารับการอบรมในเรื่องต่าง ๆ จัดทำรายงานผลการเข้าร่วมอบรมใน

ระบบ HR ของกองการเจา้หนา้ที่ และเสนอที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

3.5  กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลการและสำรวจความพึงพอใจต่อ

การให้บริการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

3.6 ปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี โดยวิเคราะห์จากผลการประเมินผล

การปฏิบัติงานของบุคลากร และ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

                                                                          (นางกฤษณา  แปงณวีงค์) 

                                                                            ผูอ้ำนายการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 


