
 

 

แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
1 นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศ เรื่องก าหนดมาตรการความก้าวหน้าทางวิชาการของ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ดูภาคผนวก ค) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 

สาระส าคัญที่จะเกี่ยวข้องกับอาจารย์ใหม่ของคณะสหเวชศาสตร์ หากมีการที่รับเข้าในอนาคต 

นับตั้งแต่ตั้งแตป่ี 2560 คือ ข้อ 6 ดังนี้ 

ข้อ 6 พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์ ที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ให้

ยื่นขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และกองการเจ้าหน้าที่รับเรื่อง ภายในระยะเวลา 5 ปนีับตั้งแต่วันที่

ได้รับการบรรจุ 

 6.1 เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตาม 6 พนักงานมหาวิทยาลัยยังไม่ได่ยื่นขอต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ภายใน 2 ปี มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเลื่อนเงนิเดือนประจ าปีไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี 

 6.2 กรณีเมื่อพน้ระยะเวลาตาม 6.1 พนักงานมหาวิทยาลัยยังไม่ได่ยื่นขอต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยจะพิจารณางดเลื่อนเงินเดือนประจ าปี หากพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด

ไม่ได้รับการเลื่อนเงนิเดือนประจ าปี ติดตอ่กัน 2 ป ีมหาวิทยาลัยพิจารณาเลิกจ้างตามสัญญาจ้าง 

ส าหรับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะสหเวชศาสตร์ มีดังนี ้

1. สนับสนุนให้อาจารย์คุณวุฒิ ป.โท ศึกษาต่อระดับ ป.เอก ได้เมื่อท างานครบ 3 ปีขึ้นไป ทั้งนี้แขนง

วิชาและสาขาวิชานั้นๆ ต้องให้ความเห็นชอบด้วยว่าไม่กระทบกับการจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตร 

2. สนับสนุนให้อาจารย์คุณวุฒิ ป.เอก ลาไปท างานวิจัยหรือลาไปเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

ในช่วงเวลาที่ไม่กระทบกับการเรียนการสอน 

3. สนับสนุนให้พนักงานสายบริการ ขอรับทุนจากมหาวทิยาลัยเพื่อศึกษาต่อระดับ ป.โท ในสาขาที่ตรง

กับลักษณะงานที่รับผดิชอบ 

4. จัดสรรทุนดูงานทางวชิาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวชิาการในประเทศ และการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนทุนพัฒนาภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ หนึ่งหมื่นบาทต่อคนต่อปี  

5. จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ไปรับการอบรมด้านทักษะการสอน และการประเมินผล รวมทั้งการ

พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา และสนับสนุนงบประมาณจัดโครงการ

ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่เป็นโครงการ KM เพื่อพัฒนาดา้นการสอนแก่คณาจารย์อย่างต่อเนื่อง 



 

 

6. จัดสรรทุนไปเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/ดูงานในประเทศ แก่พนักงานสายบริการ 5 พัน

บาท ถึง 1 หม่ืนบาทต่อคนตอ่ปี 

7. มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตนตามจรรณยาบรรณวิชาชีพ ท าตนเป็นแบบอย่างแก่นิสิต 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณธรรมจริยธรรมที่คณะมุ่งส่งเสริมแก่นิสิต คือ ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิต

บริการ  ตรงตอ่เวลา 

8. สนับสนุนให้สาขาวิชาจัดท าแผนพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ ตลอดจนสร้างมาตรการกระตุ้นเตือน

ให้อาจารย์เตรียมเลือกมหาวิทยาลัย ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา เตรียมโครงร่าง

งานวิจัย ให้พร้อมที่จะลาศึกษาต่อตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผน 

9. สนับสนุนให้สาขาวิชาจัดท าแผนพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ตลอดจนสร้างมาตรการ

กระตุน้เตือนใหอ้าจารย์ เตรียมประเมินการสอนและเอกสารการสอน เตรียมผลงานทางวิชาการให้

ครบถ้วน เพือ่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผน 

10. มีมาตรการกระตุ้นก าลังใจแก่อาจารย์ผูม้ีคุณสมบัติครบ และยื่นเรื่องของต าแหน่งทางวิชาการ โดย

ก าหนดว่า เพียงสิ้นสุดกระบวนการของการเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  

อาจารย์ผู้เสนอขอต าแหน่งสามารถน ามติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ มาขอรับรางวัลได้ที่

คณบดี จ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยไม่จ าเป็นต้องรอผลการพิจารณาจาก

มหาวิทยาลัย 

11. จัดสรรงบประมาณรายได้คณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งปี เป็นทุนวิจัยทั้ง

แก่อาจารย์และพนักงานสายบริการ 

2 ข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณวุฒขิองอาจารย์  

จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา  จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ  ณ สิน้ปีการศกึษา 2558  คณะมอีาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกรวมจ านวน 12 

คน แต่เป็นอาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ทั้งหมด หากเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของ

สาขาเทคนิคการแพทย์ 28 คน  คิดเป็นค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เท่ากับ 42.9 



 

 

 

แผนภูมแิสดงจ านวนอาจารยป์ระจ า จ าแนกตามวุฒกิารศึกษา: ปีการศึกษา 2553-2558 

3 แผนพัฒนาคุณวุฒขิองอาจารย์ 

 สาขาเทคนิคการแพทย์ มีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ ป.เอก ปี 2559 เป็นไปตามแผน และคงเหลือ

อาจารย์วุฒิ ป.โท อกีเพียง 3 คนซึ่งมีแผนลาศึกษาต่อ ป.เอก ในปี 2560 ดังตาราง 

แขนงวิชา 
รายชื่อผู้จะลาศึกษาต่อ ป.เอก ในปีการศึกษา 59 - 64 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

โลหติวทิยาและจุลทรรศน

ศาสตร์คลนิกิ 

อ.ฟา้ อ.วภิาสริิ     

เคมีคลนิกิ อ.เบญจมาศ      

ภูมิคุม้กันวทิยาคลินิกและ

วทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 

      

จุลชวีวทิยาคลินิก  อ.ปารยีา 

อ.ณรงค์ 

    

 สาขากายภาพบ าบัด วางแผนให้อาจารย์ ป.โท ลาศึกษาต่อ ป.เอก จนครบทุกคนภายในปี 

2563 

แขนงวิชา 
รายชื่อผู้จะลาศึกษาต่อ ป.เอก ในปีการศึกษา 59 - 64 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ระบบทางเดินหายใจและหัวใจ อ.เอกราข อ.เกวลี อ.พัชรียา อ.อรุณรัตน์   

ระบบประสาท - อ.พุทธิพงษ์ อ.อรรจน์มน อ.ชัชฎาภรณ์  

กายภาพบ าบัดในเด็ก อ.พนิดา อ.ณิชาภา อ.ศริินทิพย์ อ.นพรัตน์  
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ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ อ.บุญสิตา อ.พรรณ

ทิพย ์

อ.มณฑนิ ี อ.วรีะศักดิ ์   

4 ข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 2559 คณะฯ ยังไม่มีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ มี

คณบดีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขารังสเีทคนิค 1 คน มีอาจารย์ประจ าสาขาเทคนิคการแพทย์

ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ 3 คน (ผศ.ดร.ยุทธนา หมั่นดี ผศ.ดร.สิทธิชัย ปัญญาใส และ 

ผศ.เบญจลักษณ์ ทองช่วย) ก าลังจะเกษียนอายุราชการ 1 คน (ผศ.ดร.ยุทธนา หมั่นด)ี และที่อยู่ระหว่าง

การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาเทคนิค

การแพทย์อีก 1 คน (ดร.อักษรากร ค ามาสุข) สาขากายภาพบ าบัดไม่มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการเลย แต่มีผู้ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ ในต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์อยู่ 1 คน (อาจารย์อรุณีย์ พรหมศรี) อย่างไรก็ตาม แม้จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง

วิชาการมีน้อย ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนแก่นิสิต เนื่องจากหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีที่เป็นวิชาชีพ สภาวิชาชีพก าหนดให้อาจารย์ผูส้อนต้องมีคุณวุฒิการศกึษาไม่ต่ ากว่าปริญญา

โท โดยมีวุฒิปริญญาตรีตรงสาขาวิชาที่สังกัด ดังนั้นอาจารย์ทุกคนมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาชีพทุก

คน อีกทั้งหลักสูตรยังเชิญผู้เช่ียวชาญในวงวิชาชีพ มาเป็นอาจารย์พิเศษสอนแก่นิสิตในรายวิชาที่

ต้องการให้นสิิตได้รับความรูจ้ากผู้มีประสบการณ์ตรงอกีด้วย  

5 แผนพัฒนาต าแหน่งทางวชิาการของอาจารย์ 

 สาขาเทคนิคการแพทย์ มีอาจารย์ที่ขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ตามปีที่ก าหนดในแผน 

และอยู่ระหว่างการด าเนินการของมหาวิทยาลัย จ านวน 3 ราย (ล าดับที่ 1-3) 

ชื่อ -สกุล วันบรรจุ 
วุฒิทางการศึกษา 

ปีที่จะขอ

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ผศ. รศ. 

1 ดร.อักษรากร ค ามาสุข 2 ธ.ค.56 วท.ด.(จุลชวีวทิยา) วท.ม.(จุลชวีวทิยา) 2558  

2 ดร.กรุง ผิวพรรณ์ 1 ม.ิย.48 Doctor of Natural 

Science(Biochemistry 

and Molecular 

Biology) 

วท.ม.(ชวีเคมี) 2559 

 

3 ดร.สาวิตรี นะงอลา 3 ต.ค.54 วท.ด.(วทิยาศาสตร์

ชวีการแพทย)์ 
 

2559 
 



 

 

ชื่อ -สกุล วันบรรจุ 
วุฒิทางการศึกษา 

ปีที่จะขอ

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ผศ. รศ. 

4 ดร.เสริม สุรพนิจิ   1 พ.ค.50 วท.ด.

(เทคโนโลยชีวีภาพ) 

วท.ม. (เทคโนโลย ี

ชวีภาพ) 

2560 
 

5 ดร.สรายศ ร่าเริงใจ 16 ม.ีค.52 ปร.ด.(ชวีเวชศาสตร์) วท.ม.(วทิยาศาสตร์

การแพทย)์ 

2560 
 

6 ดร.ดาวยศ ดาวเรือง 17 เม.ย.55 ปร.ด.(ชวีเคมีทาง

การแพทย)์ 
 

2560 
 

7 ดร.เกษม สมทะนะ 3 ต.ค.54 ปร.ด.(อายุศาสตร์

เขตร้อน) 
 

2561 
 

8 ดร.สิทธิพร สุวรรณ

มติร 

2 ธ.ค.56 วท.ด.(ปรสิตวิทยา) วท.ม.(ปรสิตวิทยา) 2561 
 

9 ผศ.ดร.สิทธิ

ชัย 

ปัญญาใส 2 ก.ค.50 ปร.ด.(ชวีเวชศาสตร์) วท.ม.(วทิยาศาสตร์

การแพทย)์ 

 2562 

10 ดร.สุรชาติ พุทธิษา 1 พ.ค.56 ปร.ด.(ชวีเวชศาสตร์)  2562  

11 ดร.สุรดา เศรษฐการ 1 ก.พ.59 ปร.ด.(ชวีเวชศาสตร์)  2562  

12 ผศ.เบญจลักษณ์ ทอง

ชว่ย 

1 ต.ค.50  วท.ม.(พิษวทิยา)  
2565 

 สาขากายภาพบ าบัด มีอาจารย์ที่ขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ตามปีที่ก าหนดในแผน และ

ได้รับแตง่ตัง้แล้วใน ปีพ.ศ. 2560 จ านวน 1 ราย (ล าดับที่ 1) 

ชื่อ -สกุล วันบรรจุ 
วุฒิทางการศึกษา 

ปีที่จะขอ

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ผศ. รศ. 

1 ผศ..อรุณีย์ พรหมศรี 1 ธ.ค.52  วท.ม.(วทิยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวและการออก

ก าลังกาย) 

2558 

 

2 อ.อรรจน์มน ธรรมไชย  1 พ.ค.55  วท.ม.(นติวิทิยาศาสตร์) 2560  

3 อ.ณิชาภา พาราศลิป์  1 พ.ค.55  วท.ม.(กายภาพ บ าบัด) 2560  

4 อ.พุทธิพงษ์ พลค าฮัก  1 ต.ค.55  วท.ม.(กายภาพ บ าบัด) 2560  

5 อ.ศริินทิพย ์ ค าฟ ู  1 ส.ค.56  วท.ม.(วทิยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวและการออก

ก าลังกาย) 

2560 

 



 

 

ชื่อ -สกุล วันบรรจุ 
วุฒิทางการศึกษา 

ปีที่จะขอ

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ผศ. รศ. 

6 ดร.สุดารัตน์ สังฆมณ ี 28 เม.ย. 51 ปร.ด. (ประสาท

วทิยาศาสตร์) 

วท.ม.(สรีรวิทยาทาง

การแพทย)์ 

2561 
 

7 อ.เกวล ี สีหราช  1 ส.ค.56  วท.ม.กายวิภาคศาสตร์ 2561  

8 อ.ชัชฎาภรณ ์ ใจเย็น  1 ส.ค.56  วท.ม.สรีรวทิยา 2561  

9 อ.มณฑนิ ี วัฒนสุวกุล  1 ส.ค.56  วท.ม.วทิยาศาสตร์การ

กีฬา 

2561 
 

10 อ.อรุณ

รัตน์ 

ศรีทะวงษ์ 2 พ.ค.54  วท.ม.(สรีรวิทยาทาง

การแพทย)์ 

2562 
 

11 อ.วรีะศักดิ ์ ตะ๊ปัญญา 2 พ.ค.54  วท.ม.(วทิยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวและการออก

ก าลังกาย) 

2562 

 

หมายเหตุ  รายชื่อผู้ที่ไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ คือผู้ที่อยู่ระหว่างลา

ศกึษาต่อ และผูท้ี่มแีผนลาศกึษาต่อในระยะเวลาอันใกล้ 

การก ากับให้อาจารย์ลาศึกษาต่อ ป.เอก ตามแผน  และขอต าแหน่งทางวิชาการตามแผน  เป็น

ความรับผิดชอบของหัวหน้าสาขาวิชา  เช่น  ก ากับให้อาจารย์จัดท ารายงานการพัฒนาตนเองเป็น

รายบุคคล  เสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา  และให้หัวหน้าสาขาวิชาสรุปรายงานความก้าวหน้าของการ

ด าเนินงานตามแผนทุก 6 เดือน  ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หากปรากฏว่า มีอาจารย์ที่ไม่

สามารถด าเนินการตามแผนได้  ให้มีการช้ีแจงเหตุผลต่อที่ประชุม  และต้องปรับปรุงแผนพัฒนาตนเอง

ใหมเ่สนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา 

ส่วนการก ากับให้ผู้ที่ลาศึกษาต่อ ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา โดยผู้ลาศึกษาต่อต้อง

รายงานผลการศึกษาให้มหาวิทยาลัยรับทราบทุกภาคการศึกษา เป็นหน้าที่ของกองการเจ้าหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นผูใ้หทุ้นการศึกษา หรอืใหเ้งนิเดือนระหว่างลาเรียนด้วยทุนส่วนตัว โดยกองการ

เจา้หน้าที่จะท ารายละเอียดแจง้ใหค้ณะรับทราบเพื่อช่วยก ากับติดตามเป็นประจ าทุกเดือน 

  



 

 

ตัวอย่างรายงานการพัฒนาตนเองด้านพัฒนาคุณวุฒิ 

 รอบ 6 เดือน    รอบ 12 เดือน 

ชื่อ – สกุล .......................................................................................................................................... 

กจิกรรม 
ว/ด/ป 

ตามแผน 

ว/ด/ป 

ด าเนินการ

จริง 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ /  

ไม่บรรลุ 

การเลอืกหลักสูตร/คณะ/

มหาวทิยาลัย ที่สนใจ 

  ชื่อหลักสูตร ..................................... 

ชื่อคณะ ........................................... 

ชื่อมหาวิทยาลัย ............................... 

 

การตดิตอ่ประสานงานกับ

อาจารย์ท่ีปรึกษา

วทิยานพินธ์ 

  ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ 

......................................................... 

 

การเตรียมพร้อมดา้น

เอกสาร 

  การขออนุมัติสมัครเรียน 

การขออนุมัติลาศึกษาต่อ 

การสมัครเข้าเรียน 

 

การเขียนโครงร่างงานวจิัยท่ี

สนใจ 

    

ตัวอย่างรายงานการพัฒนาตนเองด้านพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ 

 รอบ 6 เดือน    รอบ 12 เดือน 

ชื่อ – สกุล .......................................................................................................................................... 

กจิกรรม 
ว/ด/ป 

ตามแผน 

ว/ด/ป 

ด าเนินการ

จริง 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ /  

ไม่บรรลุ 

การเตรียมเอกสารการสอน 

 

  จ านวนรายวชิา ............................วชิา 

จ านวนหัวขอ้วิชา ........................

หัวขอ้ 

จ านวนชั่วโมงบรรยาย ................

ชั่วโมง 

(15 ชั่วโมงบรรยาย) 

 

การรับการประเมินการสอน     

การเตรียมผลงานทาง

วชิาการ 

  จ านวนผลงาน ..........................

ผลงาน 

 



 

 

งานวจิัยตพีมิพ.์............................

เร่ือง 

บทความทางวิชาการ ...................

เร่ือง 

การกรอกแบบ กพอ. 03     

6 ข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาพนักงานสายบรกิาร 

 พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการทุกคนของคณะฯ มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ

ปริญญาตรี โดยหัวหน้าส านักงานคณะมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทและมีประสบการณ์การท างานกับ

คณะสหเวชศาสตร์ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นส านักวิชา แม้ว่าพนักงานสายบริการในส านักงานคณะบางคน

จะมีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงกับลักษณะงานแต่ก็ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน เพราะคณะจัดท า

เอกสารอธิบายลักษณะงานให้กับทุกงาน  และทุกงานเป็นงานประจ า (routine) จึงสามารถเรียนรู้พร้อม

กับการปฏิบัติงานได้ (on the job training) อีกทั้งคณะฯ ยังจัดให้มีระบบหมุนเวียนงานเป็นครั้งคราว  ซึ่ง

ท าให้งานที่คล้ายกันสามารถท างานแทนกันได้ในยามจ าเป็น เช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถ

ช่วยงานสอนในห้องปฏิบัติการแก่อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ได้ และสาขากายภาพบ าบัดมีนัก

กายภาพบ าบัดชว่ยงานสอนแก่อาจารย์ของสาขาวิชาโดยตรง รายละเอียดระเบียนบุคลากรดังตารางนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ นามสกลุ 
วันท า

สัญญา 
วันบรรจุ 

ชื่อปรญิญา 

โท ตรี 

ส านักงานเลขานุการคณะ 

1 เจ้าหนา้ที่บริหารงาน

ท่ัวไป (หัวหน้า

ส านักงานคณะ)  

อริยนันท์ ประอ้าย 2 เม.ย. 

50 

12 ม.ิย.51 กศ.ม.(การ

บรหิาร

การศึกษา) 

ศศ.บ.

(บรหิารธุรกิจ) 

2 เจ้าหนา้ที่บริหารงาน

ท่ัวไป (นโยบายและ

แผน) 

นภัสรพี สุขแสงรักษเ์จรญิ 8 ต.ค. 

50 

1 เม.ย.55 วท.ม.

(วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม) 

วท.บ.(วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 

3 นักวชิาการศึกษา 

(กิจการนสิิต) 

ปิลันธนา เสรเมธากุล 17 เม.ย.

51 

1 เม.ย.55 - ค.บ.(ธุรกิจศึกษา) 

4 นักวชิาการพัสด ุ ณัฐพงษ ์ ขวัญจรงิ 15 ต.ค. 

53 

1 เม.ย.55 - บธ.บ.(การจัดการ

ธุรกิจ) 

5 เจ้าหนา้ที่บริหารงาน

ท่ัวไป (วจิัยและ

บริการวิชาการ) 

นุชนาถ ไชยมงคล 15 ต.ค. 

53 

1 เม.ย.55 - บธ.บ.

(คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ) 

6 นักวชิาการเงินและ

บัญช ี

คัทรียา วันโน 15 ต.ค. 

53 

1 เม.ย.55 - บช.บ.(การบัญชี) 



 

 

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ นามสกลุ 
วันท า

สัญญา 
วันบรรจุ 

ชื่อปรญิญา 

โท ตรี 

7 นักวชิาการศึกษา 

(บริการการศกึษา) 

ธิชาพร พูลสวัสดิ์ 4 ม.ีค. 

56 

4 ม.ีค. 

56 
- 

ศศ.บ.

(บรหิารธุรกิจ) 

8 เจ้าหนา้ที่บริหารงาน

ท่ัวไป (บุคลากร) 

ณภัทร ธุระพ่อค้า   
- 

ศศ.บ. (รัฐ

ประศาสนศาสตร์) 

9 นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์ 

โกเมศ ละออพันธ์ุสกุล 1 ธ.ค 58 1 ธ.ค 58 
- 

วท.บ.(เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

สาขาเทคนคิการแพทย ์

1 นักวทิยาศาสตร์  พลับพลงึ แสนใส 29 ธ.ค. 

51 

1 เม.ย.55 
- 

วท.บ.(ชีววทิยา) 

2 นักวทิยาศาสตร์ วสันต์ เงินชุม่ 29 ธ.ค. 

51 

1 เม.ย.55 
- 

วท.บ.(เคมี) 

3 นักวทิยาศาสตร์  เอกพงค์ บริบุญวงค์ 16 ม.ีค. 

52 

1 เม.ย.55 
- 

วท.บ.(เคมี) 

4 นักวทิยาศาสตร์  พิมพร วงค์ราษฎร์ 1 เม.ย. 

53 

1 เม.ย.55 
- 

วท.บ.(เคมี) 

5 นักวทิยาศาสตร์  นพดล เมอืงซื่อ 3 พ.ค. 

53 

1 เม.ย.55 
- 

วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

 

สาขากายภาพบ าบดั 

1 นักกายภาพบ าบัด  สายสุนีย์ คนสนิท 1 ก.ค. 

2554 

2 เม.ย.

55 
- 

วท.บ.

(กายภาพบ าบัด) 

2 นักกายภาพบ าบัด  พลากร  อุดมกิจ

ปกรณ ์

1 ต.ค. 

2555 

1 ต.ค. 55 
- 

วท.บ.

(กายภาพบ าบัด) 

3 นักกายภาพบ าบัด  ใหมทิ่พย์ สิทธิตัน 1 ต.ค. 

2555 

1 ต.ค. 55 
- 

วท.บ.

(กายภาพบ าบัด) 

4 นักกายภาพบ าบัด พัชรินทร์ พรหมเผ่า 1 เม.ย. 

58 

1 เม.ย. 

58 
- 

วท.บ.

(กายภาพบ าบัด) 

7 แผนพัฒนาความก้าวหน้าของพนักงานสายบริการ 
มหาวิทยาลัยพะเยายังไม่มีระบบเส้นทางความก้าวหน้า (Career Development) ของพนักงาน

สายบริการอย่างเป็นรูปธรรม คณะจึงสนับสนุนให้มีการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ต าแหน่ง

ผู้ช านาญการแต่เนิ่นๆ ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานสายบริการทุกคนเตรียมสร้างผลงานไว้ ท างานวิจัย

สถาบันหรือสร้างนวัตกรรมในการท างานของตน โดยการสนับสนุนทั้งในรูปแบบของงบประมาณวิจัย 

การให้ท าเป็นข้อตกลงการปฏิบัติงานประจ าปี (Performance Agreement : PA) การจัดท าเป็นรายงาน



 

 

และการน า เสนอผลงานในที่ ประ ชุมวิ ชาการ  นอกจากนี้  ด้ านการฝึกอบรมและพัฒนา 

(Training&Development) คณะฯ ยังได้จัดสรรทุนให้แก่พนักงานสายบริการไปเข้าร่วมประชุมวิชาการ/

อบรม/สัมมนา/ดูงานในประเทศ ทั้งโครงการที่จัดโดยหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตาม

สายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ ในวงเงิน 5 พันบาท ถึง 1 หมื่นบาท และ

ก าหนดให้น าความรูท้ี่ได้กลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มงานเดียวกันด้วย 


