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ค าน า 

 
 แผนพัฒนาคณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นแผนระยะกลางที่ก าหนดล่วงหน้าเป็น

เวลา 4 ปี คือ ระหว่างปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 นับป็นแผนฉบับแรกที่รวมแผน 3 ดา้นไว้ด้วยกัน คอื 

 แผนกลยุทธ์ (แผนงาน) 

 แผนงบประมาณ (แผนเงิน) และ 

 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (แผนคน) 

เพื่อให้แผนทั้งสามมคีวามเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน และสามารถถ่ายทอดลงสู่การจัดท าแผนปฏิบัติ

การในแต่ละปีงบประมาณได้อย่างสอดคล้อง ตอบสนองตอ่จุดมุ่งหมายของคณะตามวงลอ้กลยุทธ์ที่

บุคลากรของคณะทุกคนมสี่วนร่วมในการก าหนดตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2560 ว่าจะ “ผลิตบัณฑิตด้าน

สุขภาพที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized Health Care Professional) รับใช้ชุมชน และ

พร้อมก้าวสู่สากล” ซึ่งถอดมาจากจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยพะเยาในวงล้อกลยุทธ์ ฉบับ 11 

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ว่าจะ “เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเปิดโอกาส (University of Opportunity) 

เพื่อ (1) ผลิตบัณฑิตให้ไปเป็นเสาหลักของครอบครัว และ (2) เคยีงบ่าเคยีงไหล่กับประชาชนใน

การสร้างอาชีพ รายได้ และสุขภาวะที่ดี” ตลอดจนตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทยตาม

แนวนโยบายของรัฐบาล คือ “ลดความเหลื่อมล ้า หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม” 

อนึ่ง คณะสหเวชศาสตร์ จัดให้มีโครงการสัมมนาใหญ่ประจ าปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพื่อ

ทบทวนหรอืปรับปรุงแผนให้มีความชัดเจน ทันสมัย ก้าวทันตามทิศทางของมหาวิทยาลัย นโยบายของ

รัฐบาล ตลอดจนสภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยใหบุ้คลากรทุกคนของคณะมี

ส่วนรว่มเพื่อจะได้เกิดพลังสามัคคี ร่วมแรงรว่มใจกันก้าวเดินสูจุ่ดหมาย เกิดประโยชนแ์ละสร้างคุณค่า

แก่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างแท้จริง 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์มาลินี  ธนารุณ) 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
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บทท่ี 1 โครงร่างองค์กร 
 

1.1 ลักษณะองค์กร 

 ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 

  (1) ประวัติความเป็นมา หลักสูตรและบริการ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553  และในวันท่ี 16 กรกฎาคม 

2553 “มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao)” จงึได้รับการจัดตั้งตามประกาศราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 127 ตอนที่ 44 ก  ท าให้ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ ปรับสถานภาพเป็นคณะสหเวชศาสตร์ ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยาตั้งแตน่ั้นมา ล าดับพัฒนาการก่อนเป็นคณะสหเวชศาสตร ์เป็นดังนี้ 

มิถุนายน 2550 “ส านักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์” เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตร ี 3 

หลักสูตร เป็นปีแรกคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบ าบัด และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติใหเ้ปลี่ยนชื่อ “วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา” เพื่อเตรียมความพร้อมของวิทยาเขตในการ

แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ พร้อมกันนีย้ังได้จัดตั้ง “ส านักวิชาสหเวชศาสตร์” ขึน้เป็นครั้งแรกเมื่อ 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยใหส้ านักวิชาดูแลจัดการศกึษาหลักสูตรระดับปริญญาตรเีพิ่มขึน้อีก 1 

หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

วันท่ี 1 ธันวาคม 2551 มหาวิทยาลัยนเรศวร มีค าสั่งให้ย้ายหลักสูตรสาธารณสุขศา

สตรบัณฑิต ของส านักวิชาสหเวชศาสตร์ไปอยู่ในความดูแลของ “ส านักวิชาแพทยศาสตร์” 

เมษายน 2552 มหาวิทยาลัยนเรศวร มีค าสั่งให้ย้ายหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการกีฬา ของส านักวิชาสหเวชศาสตร์ไปอยู่ในความดูแลของส านักวิชา

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี ้เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดกลุ่มสาขาวิชามากขึ้น 

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2553 วันก าเนิดคณะสหเวชศาสตร์ โดยมีหลักสูตรในความ

รับผิดชอบ 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบ าบัด ทั้งสองหลักสูตรมีการปรับปรุงตามรอบเวลาของ

หลักสูตร โดยในปีการศกึษา 2560 หลักสูตรฉบับล่าสุดที่ใชอ้ยู่คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรใหม ่ พ.ศ. 2560 และหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑติ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ที่พัฒนาตาม มคอ.1 ของสาขาวิชาชีพและตามเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรของ สกอ. พ.ศ. 2558 โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย สภาเทคนิคการแพทย์/สภา

กายภาพบ าบัด และ สกอ. ตามล าดับแล้ว 
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  ในด้านการบริการวิชาการ คณะสหเวชศาสตร ์ มีคลินิกกายภาพบ าบัดจ าลอง เพื่อ

เป็นหนว่ยฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพจ าลองแก่นสิิตกายภาพบ าบัดชัน้ปีที่ 3 และ 4 ก่อนออกฝึกงานจริง

ในโรงพยาบาลต่างๆ ตลอดจนเพื่อให้มพีืน้ที่พัฒนาทักษะทางวิชาชีพหรอืงานวิจัยของอาจารย์ โดยเปิด

ให้บริการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแบบนัดหมายเวลาล่วงหน้าและไม่คิดค่าใช้จ่าย  ส าหรับการ

ให้บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชนภายนอกแบบให้เปล่า คณะด าเนินการโดยการเสนอโครงการเพื่อขอรับ

ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี เพื่อสนองนโยบาย “1 คณะ 1 โมเดล” ของ

มหาวิทยาลัย และด าเนนิการโดยการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ

กิจกรรมพัฒนานิสติ ให้นิสิตได้ใช้วชิาการความรูม้าใช้ฝกึปฏิบัติงานจรงิ ได้สัมผัสวิถีชุมชน บ่มเพาะจติ

บริการและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนทุกคน ตลอดจนอาจารย์ได้โจทย์วจิัยจากความตอ้งการ

จ าเป็นของพื้นที่ ทั้งนี้ พืน้ที่ที่คณะรับผดิชอบหลักคือ อ าเภอแมใ่จ ซึ่งผลงานของคณะตั้งแต่ ปี พ.ศ. 

2555 กระจายอยู่ในหลายหมูบ่้าน และหลายต าบล ของอ าเภอแม่ใจ ลักษณะกิจกรรมการให้บริการ

วิชาการตา่งๆ เป็นไปตามบริบทของสาขาวิชาหรอืรายวิชา เช่น การท าแผนที่ชุมชน การให้บริการตรวจ

สุขภาพ การเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง การคนืความรู้สูชุ่มชน เป็นต้น 

นอกจากนี ้ ทั้งสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบ าบัด ยังได้รับการ

รับรองให้เป็น “ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง” ในเขตภาคเหนอืตอนบนจากสภาวิชาชีพทั้งสอง ซึ่งมีภารกิจ

ในการจัดให้มกีารอบรมฟื้นฟูทางวิชาการแก่อาจารย์แหล่งฝกึ (CI: Clinical instructors) และผูส้นใจเป็น

ประจ าทุกปี อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนีไ้ด้ด าเนินการมาอย่างตอ่เนื่องตั้งแตป่ี พ.ศ. 2557 

  (2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม ปรัชญาคณะ ปรัชญาการศึกษา ค าขวัญ 

   และวงล้อกลยุทธ ์

วิสัยทัศน์ คณะสหเวชศาสตร์  มีการปรับปรุงล่าสุดตอนปลายปี 2560 ใหชั้ดเจนขึน้ ดังนี้ 

“มีความเป็นเลิศด้านจัดการศึกษาในสาขาวิชาสหเวชศาสตร์ 

อันดับ 1-2 ของภาคเหนือภายในปี 2564” 

พันธกิจ คณะสหเวชศาสตร์  มี 4 ข้อ ที่ต้องมุ่งมั่นท าให้ส าเร็จเพื่อน าไปสู่วิสัยทัศน์ 

1. ผลประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ของ ทปอ. อย่างนอ้ย 9 ใน 11 เกณฑ ์หรอืร้อย

ละ 80 ของจ านวนเกณฑ์ทั้งหมดที่ใชอ้ยู่ขณะนั้น  ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 4 ทุกหลักสูตร 

ภายในปีการศึกษา 2562 

2. อัตราการพ้นสภาพ (Dropout Rate) ของนสิิตอันเนื่องมาจากผลการเรียน (Retire) รวม

ตลอดหลักสูตร (ปี1-4) ≤ 10% อย่างนอ้ย 3 ป ีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 62  63  64) 

3. ร้อยละของบัณฑติที่สอบผ่านขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เฉลี่ยจากการสอบทั้งปี ≥ 

80% ของจ านวนที่สมัครสอบทั้งหมด  อย่างนอ้ย 3 ป ีติดต่อกัน (ป ี62  63  64) 
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4. อัตราการได้งานท าของบัณฑติภายใน 1 ป ี ≥ 90% อย่างน้อย 3 ป ี ติดต่อกัน  (ปี

การศึกษา 62  63  64) 

ค่านยิมร่วม 

 คือหลักที่บุคคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยพะเยายึดถือเป็นเครื่องก าหนดการกระท าของ

ตนเอง หรอืช่วยตัดสินใจ มี 7 ข้อ ดังนี้ 

1. Competence - หลักความรู้ความสามารถ (ให้ความส าคัญกับผูท้ี่มคีวามสามารถสูงเป็น

อันดับแรกก่อนเสมอ) (จึงเป็นหนา้ที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องช่วยกันยกระดับความรู้

ความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึน้ตลอดเวลา) (เพื่อสง่เสริม สนับสนุนให้เกิด Competitiveness 

และ Leadership) 

2. Freedom - หลักเสรีภาพ (มีเสรีภาพที่จะคิดที่จะท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์) (เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนให้เกิด Excellence) (ท าให้เกิดความเป็นเลิศที่หลากหลายตามที่ตนเองถนัดหรอื

เชี่ยวชาญ) 

3. Justice – หลักความถูกต้องยุติธรรม (มีความถูกต้องและยุติธรรมอยู่ในหัวใจตลอดเวลา) (มี

คุณธรรมและจรรยาบรรณ) (ท าให้เกิดความเคารพนับถือและความไว้เนือ้เชื่อใจซึ่งกันและกัน) 

4. Generosity - หลักความมีน้ าใจ (มีน้ าใจชว่ยเหลอืเกือ้กูลกัน โดยใหถ้ือเป็น“สิทธิ” ของผู้ที่

อ่อนแอกว่าที่จะได้รับความช่วยเหลือ และเป็น “หน้าที”่ ของผู้ที่เข้มแข็งกว่าที่จะต้องให้การ

ช่วยเหลือ) (ท าให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข) 

5. Team Learning and Working - หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท างานเป็นทีม (เน้นการ

เรียนรู้จากการท างานและการด าเนินชีวติ) (ท าให้เกิดปัญญารวมหมู่) 

6. Shared Vision - หลักการมเีป้าหมายร่วมกัน (มีเป้าหมายในการท างานรว่มกัน) (ท าให้เกิด

พลังสามัคคี) (ท าให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้) 

7. Local and Global Spirit - หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล (ยึดคติ “องค์ความรู้

ที่ผลิตและที่ใช้เป็นระดับสากล สว่นจติวิญญาณอยู่ที่การรับใช้ชุมชนและสังคมไทย”) (ท าให้เกิด

ความเป็นสากล หรอื Internationalization) 

  โดยสรุป สิ่งที่บุคคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยพะเยายึดถือร่วมกัน คือ การให้

ความส าคัญกับบุคคลที่มสีมรรถนะสูงเป็นอันดับแรก ทุกคนมีเสรภีาพที่จะคิดที่จะท างานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ โดยตั้งอยู่บนพืน้ฐานของความถูกต้องและยุติธรรมตลอดเวลา เป็น “หน้าที”่ ของผูท้ี่

เข้มแข็งกว่าที่จะต้องให้การช่วยเหลือผูท้ี่ออ่นแอกว่า เน้นการเรียนรู้จากการท างานและการด าเนินชีวติ

ทีม่ีเป้าหมายในการท างานร่วมกัน องค์ความรูท้ี่ผลิตและที่ใชเ้ป็นระดับสากล ส่วนจิตวิญญาณอยู่ที่การ

รับใช้ชุมชนและสังคมไทย 
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  ทั้งนี ้ สัตภัณฑ ์ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา อันประกอบไปด้วย

เชงิเทียน 7 เล่ม เป็นสัญลักษณ์แทนค่านิยมรว่ม 7 ประการนีด้้วย ดังภาพต่อไปนี ้ 
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ปรัชญาคณะสหเวชศาสตร์ คือ  

“การศึกษาคอืชีวติ ไม่ใช่เป็นการเตรยีมตัวเพื่อชีวติ 

คณะสหเวชศาสตร์จึ่งอุทิศ ผลิตบัณฑิตให้เป็นปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

 ค าอธิบาย คณะสหเวชศาสตร ์มีความเชื่อว่า ความส าคัญจ าเป็นต่อการด ารงอยู่ของคณะ

คือการปฏิบัติภารกิจด้านผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาด้านสหเวชศาสตร์ โดยส่งเสริมผู้เรียนใหเ้ป็นผูท้ี่มี

ทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความตระหนักว่าการศกึษามิใช่เพียงกิจกรรมในขณะศกึษาในรั้ว

มหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่บุคคลต้องพัฒนาตลอดชวีิตของตน จึงจะเป็นที่พึ่งของตนเอง 

ครอบครัวและสังคมได้ สมดั่งปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา ในอันที่จะเป็น “ปัญญาเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน” 

ปรัชญาการศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ คือ 

“เรยีนรู้จากการปฏิบัติจริงและเรยีนรู้ตลอดชีวติ” 

(Active Learning Through Action and Lifelong Learning) 

ค าอธิบาย คณะสหเวชศาสตร์ มีความเชื่อว่า การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากประสบการณ์

ตรง (Active Learning Through Action) จะช่วยใหเ้กิดแรงบันดาลใจและส่งเสริมทักษะการเรียนรูต้ลอด

ชีวติ (Lifelong Learning) แก่ผู้เรยีนได้อย่างยั่งยืนที่สุด เมื่อผู้เรยีนเรียนรู้จากการปฏิบัติจรงิจะเรียนอย่าง

มีความสุข เมื่อเรยีนจบเป็นบัณฑิตย่อมมีงานท าและเป็นที่พึ่งของสังคมได้ ทั้งนี้ก็ด้วยความสามารถใน

การปรับตัวจากทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิตของตน แมจ้ะต้องเผชิญกับสภาวการณ์ของโลกที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงอันเนื่องมากจากเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ก็ตาม 

 

ค าขวัญของคณะสหเวชศาสตร์ เป็นพุทธสุภาษิตว่าด้วยคุณของปัญญา ดังนี้ 

“ปญฺญา นราน  รตน ” 

อ่านว่า  ปันยา-นะรานัง-ระตะนัง  

แปลว่า  ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน 

หมายความว่า บุคคลผู้มีปัญญาก็เท่ากับมีสิ่งประเสริฐอยู่ในตน ยิ่งใช ้ยิ่งมาก ปัญหาต่างๆ ที่แก้ไข 

  ไม่ได้ด้วยวิธีอื่นย่อมสามารถแก้ไขได้ด้วยปัญญา ปัญญาจงึเป็นเสมอืนแก้วสารพัดนึก 

  และด้วยปัญญาของบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จะเป็นพลังช่วยสร้างความ 

  เข้มแข็งให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติได้ 
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สมรรถนะหลักของคณะสหเวชศาสตร์ คือ  

  “เชี่ยวชาญการจัดการศึกษาแบบ Community Engagement” ซึ่งมีปัจจัยขับ

เคลื่อนที่ส าคัญ คือ ค่านิยมร่วม ปรัชญาของคณะ และปรัชญาการศกึษาของคณะ โดยบุคลากรทุกคน

น าไปปฏิบัติอย่างจริงจังตามหลักการของ Outcome Based Education และตามวงจรคุณภาพของ 

Deming 

  (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

   ก าลังคนในระบบ ณ สิน้ปีการศึกษา 2560 (คาดการณ์ ณ 31 กรกฎาคม 

2561) บุคลากรของคณะสหเวชศาสตร์รวมอาจารย์ประจ าที่ลาศกึษาต่อ มทีั้งสิน้ 68 คน เป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยทั้งหมด แบ่งเป็นสองประเภท คอื 

ก. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หรอือาจารย์ประจ า) รวม 50 คน เป็น 

อาจารย์ประจ าเทคนิคการแพทย์ 28 คน  อาจารย์ประจ ากายภาพบ าบัด 21 คนและ

คณบดี(ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่สังกัดสาขา) อีก 1 คน อาจารย์ประจ าทุกคนมีคุณวฒุิ

การศกึษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท และมวีุฒิปริญญาตรตีรงสาขาวิชาที่สังกัด โดยทุกคน

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ไม่หมดอายุด้วย 

ตารางที่ 1 จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวชิาการ ณ สิ้นปีการศึกษา 2560  

ล าดับที่ สาขาวชิา 

จ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวชิาการ 
รวม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. 

1 เทคนิคการแพทย ์ 0 0 0 0 14 1 0 0 11 2 0 0 25 3 0 0 

2 กายภาพบ าบัด 0 0 0 0 19 1 0 0 1 0 0 0 20 1 0 0 

3 คณบดี 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

รวม 0 0 0 0 33 2 1 0 12 2 0 0 45 4 1 0 

รวมท้ังหมด 0 36 14 50 

หมายเหตุ  ตัวเลขคาดการณ ์ณ 31 กรกฎาคม 2561  

พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ รวม 18 คน ทุกคนมีคุณวุฒกิารศกึษาไม่ต่ ากว่าระดับ

ปริญญาตรี แบ่งเป็นพนักงานที่ประจ างานต่างๆในส านักงานคณะ จ านวน 9 คน เท่ากับจ านวนงานที่

แบ่งตามโครงสร้างองค์กร 9 งาน คืองานละ 1 คน และในทางปฏิบัติ พนักงานที่ประจ างานต่างๆใน

ส านักงานคณะ สามารถปฏิบัติงานต่างกลุ่มงานได้อีกอย่างน้อย 1 งาน เพื่อให้ท างานแทนกันได้เมื่อมี

การลาปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีนักวิทยาศาสตร์ประจ าสาขาเทคนิคการแพทย์จ านวน 5 คน และนัก

กายภาพบ าบัดประจ าสาขากายภาพบ าบัดจ านวน 4 คน พอดีกับจ านวนแขนงวิชาของสาขาวิชานั้นๆ 

บนฐานของการให้บริการ 2 หลักสูตร และจ านวนรับนิสิต 60 คนต่อปี 
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ตารางที่ 2 จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ ณ สิ้นปีการศึกษา 2560  

 ป.ตร ี ป.โท รวม 

 ช ญ ช ญ ช ญ 

พนักงานประจ าส านักงานคณะ 2 6 0 1 2 7 

นักวิทยาศาสตร์ประจ าสาขาเทคนคิการแพทย์ 3 2 0 0 3 2 

นักกายภาพบ าบดัประจ าสาขากายภาพบ าบัด 1 3 0 0 1 3 

รวม 6 11 0 1 18 

หมายเหตุ  ตัวเลขคาดการณ ์ณ 31 กรกฎาคม 2561 

   ก าลังคนนอกระบบ หมายถึงบุคคลที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา แตเ่ป็น

ก าลังส าคัญและมีสว่นร่วมในภารกิจหลักของคณะ ประกอบด้วย อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้คุมฝกึ

ปฏิบัติงาน ณ แหลง่ฝกึงาน และปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นก าลังเสริมของอาจารย์ทั้งด้านการสอน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การวิจัย ตลอดจนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ในส่วนนีค้ณะบริหารจัดการ

รายจ่ายจากงบประมาณรายได้คณะ นอกจากนี้ ยังมีแมบ่้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ

พนักงานขับรถตู้ประจ าคณะ ที่ช่วยดูแลด้านความสะอาด  การรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่

(ตลอด 24 ช่ัวโมง) และบริการด้านการเดินทางไปปฏิบัติงานแก่บุคลากรตามล าดับ ในส่วนนี้

มหาวิทยาลัยใช้วธิีว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) และรับผดิชอบรายจา่ยแก่ทุกคณะ/วิทยาลัย ทั้งนี ้

ก าลังคนนอกระบบข้างต้นส าหรับคณะสหเวชศาสตร ์มีจ านวนโดยเฉลี่ยต่อปี ดังนี้ 

ตารางที่ 3 จ านวนก าลังคนนอกระบบ 
 สาขาเทคนิคการแพทย์ (คน) สาขากายภาพบ าบัด (คน) 

อาจารย์พิเศษ 8 9 

ปราชญ์ชาวบ้าน 1 1 

อาจารย์ผู้คุมฝึกปฏิบัติงาน  

ณ แหล่งฝึกงาน 

368 379 

แม่บ้าน 3 

เจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัย 

2 

พนักงานขับรถตู้ประจ าคณะ 1 

รวม 772 
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   วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  

   นับตั้งแต่ปีการศกึษา 2553 ถึง 2557 จ านวนอาจารย์เคลื่อนไหวไปในทิศทาง

ที่เพิ่มขึ้นเป็นล าดับ คือการรับเข้าใหม่มีแนวโน้มสูงกว่า การลาออก การโอนออก การเกษียนอายุงาน 

และการตาย โดยจ านวนคนเริ่มคงที่ตัง้แต่ปีการศกึษา 2558 เป็นต้นมา ส่วนการเกษียนก่อนก าหนดจะ

ยังไม่เกิดขึน้ในชว่งอย่างนอ้ยอีก 10 ปีข้างหน้า เนื่องจากการกระจายตัวของอายุของอาจารย์ อยู่ในช่วง 

29 – 42 ปี อายุเฉลี่ย 34 ปี และพนักงานสายบริการมอีายุอยู่ในช่วง 26 – 46 ปี อายุเฉลี่ย 36 ป ี

เชน่กันดังนัน้ ในอีก 15 ปีขา้งหน้า จะยังไม่มีผูเ้กษียนอายุงาน และเวลาที่ตอ้งเริ่มทยอยเตรียมก าลังคน

ทดแทนคือราว พ.ศ. 2575 – 2580  สถิติจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 – 

2560 และอัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจ า จ าแนกรายสาขาวิชา นับตั้งแตป่ีการศกึษา 2553  ถึง 2560 

แสดงดังตารางที่ 4  5 และ 6 

ตารางที่ 4 สถิตจิ านวนอาจารยป์ระจ าท้ังหมด ปีการศึกษา 2553 – 2560 
 ปีการศกึษา 

 53 54 55 56 57 58 59 60 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมลาศึกษาต่อ 25 40 45 50 48 49 49 49 

 สาขาเทคนิคการแพทย ์ 16 23 28 29 27 28 28 28 

 สาขากายภาพบ าบัด 9 17 17 21 21 21 21 21 

ตารางที่ 5 อัตราคงอยูข่องอาจารย์ประจ า สาขาเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2553 – 2560 

ปี

การศึกษา 
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

ต้นปีการศึกษา 
จ านวนอาจารย์เข้าใหม ่
ระหว่างปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์ลาออก/เกษียน

ระหว่างปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์ประจ า

ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 
2553 

1 มิย 53-

31 พค 

54 

n/a n/a n/a 16 

2554 
1 มิย 54-

31 พค 

55 

16 10 
1 ชนิดา ช่วยประสม 

2 จิรพัฒน์ คล้อยปาน 

3 วัฒนา ศรพีันนาม 

4 เอกพจน์ พรมพันธ์ 

5 ยุทธนา หมั่นด ี

6 สุรสิทธิ์ สุวรรณสินธุ์ 

7 สาวิตรี นะงอลา 

8 ฟ้า เชือ้หงษ์ทอง 

9 เกษม สมทะนะ 

10 ดาวยศ ดาวเรอืง 

 

3 
1 รุ่งนภา มาละเสาร ์ (ลาออก) 

2 ชลธิดา เทพหินลัพ  (โอนย้าย

สังกัด) 

3 วรเชษฐ์ ขอบใจ  (ลาออก) 

23 



15 

 

ปี

การศึกษา 
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

ต้นปีการศึกษา 
จ านวนอาจารย์เข้าใหม ่
ระหว่างปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์ลาออก/เกษียน

ระหว่างปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์ประจ า

ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 
2555 

1 มิย 55-

31 พค 

56 

23 7 
1 คณิตาพร สุภาเดช 

2 เบญจมาศ สุระเดช 

3 วิภาสิริ ศรีสุวรรณ์ 

4 ปารยีา ใบอุบล 

5 ณรงค์ นวลเมือง 

6 นัฐพล ประกอบแก้ว 

7 สุรชาติ พุทธิษา 

2 
1 หนึง่ฤทัย นลิศร ี (ลาออก) 

2 ชนิดา ช่วยประสม  (ลาออก) 

28 

2556 
1 มิย 56-

31 พค 

57 

28 2 
1 อักษรากร ค ามาสุข 

2 สิทธิพร สุวรรณมิตร 

1 
1 วิภพ สุทธนะ  (ลาออก) 

29 

2557 
1 มยิ 

57-31 

กค 58 

29 - 2 
1 ชยพล ศรพีันนาม  (ลาออก) 

2 นัฐพล ประกอบแก้ว  

(ลาออก) 

27 

2558 
1 สค 58-

31 กค 59 

27 1 
1 สุรดา เศรษฐการ 

- 28 

2559 
1 สค 59-

31 กค 60 

28 - - 28 

2560 
1 สค 60-

31 กค 61 
(1 เม.ย. 

61) 

28 4 
1 สุรยิา ยศพรกุล (2 ต.ค.60) 

2 ศุภกัญญา  ลาสม 

3 ขอทดแทน 1 

4 เอกพจน์ พรมพันธุ์ 

  (ปรับจากผู้ชว่ยสอน) 

4 
1 ผศ.ดร.ยุทธนา หมั่นด ี

(เกษียน) 

2 วิภาสิริ ศรีสุวรรณ์ (ลาออก) 

3 ปารยีา ใบอุบล (ลาออก) 

4 สุรยิา ยศพรกุล  

(ลาออก 1 เม.ย.61) 

28 

 

ตารางที่ 6 อัตราคงอยูข่องอาจารย์ประจ า สาขากายภาพบ าบัด ปีการศึกษา 2553 – 2560 

ปี

การศึกษา 
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด

ต้นปีการศึกษา 
จ านวนอาจารย์เข้าใหม่

ระหว่างปีการศึกษา 
จ านวนอาจารย์ลาออก/เกษียน

ระหว่างปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์ประจ า

ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 
2553 

1 มิย 53-

31 พค 

54 

n/a n/a n/a 9 
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ปี

การศึกษา 
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด

ต้นปีการศึกษา 
จ านวนอาจารย์เข้าใหม่

ระหว่างปีการศึกษา 
จ านวนอาจารย์ลาออก/เกษียน

ระหว่างปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์ประจ า

ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 
2554 

1 มิย 54-

31 พค 

55 

9 10 
1 พนิดา หาญพทิักษพ์งศ ์

2 พัชรียา อัมพุธ 

3 วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา 

4 อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ 

5 อภิวันท์ ปู่สระ 

6 นพรัตน ์สังฆฤทธุ ์

7 บุญสิตา สายวุฒิกลุ 

8 ปัทมาวดี พาราศิลป ์

9 อรรจน์มน ธรรมไชย 

10 เอกราข วงศ์ษายะ 

2 
1 กุลธิดา กล้ารอด 

(ลาออก) 

2 อภิวันท์ ปู่สระ 

(ลาออก) 

17 

2555 
1 มิย 55-

31 พค 

56 

17 1 
พุทธิพงษ์ พลค าฮัก 

1 
เดชาธร อรัิญ (เสียชีวติ) 

17 

2556 
1 มิย 56-

31 พค 

57 

17 5 
1 พรรณทิพย์ งามช่วง 

2 ศิรินทิพย์ ค าฟู 

3 เกวลี สหีราช 

4 ชัชฎาภรณ์ ใจเย็น 

5 มณฑิน ีวัฒนสุวกุล 

1 
ทัศวิญา พัดเกาะ 

(ลาออก) 

21 

2557 
1 มยิ 

57-31 

กค 58 

21 - - 21 

2558 
1 สค 58-

31 กค 59 

21 - - 21 

2559 
1 สค 59-

31 กค 60 

21 - - 21 

2560 
1 สค 60-

31 กค 61 
(1 เม.ย. 

61) 

21 - - 21 
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จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 
ข้อมูลคาดการณ์ ณ สิ้นปี 2561 จ านวนอาจารย์ที่ลาศกึษาต่อระดับปริญญาเอกของสาขา

เทคนิคการแพทย์จะเหลือประมาณ 4-8 คน และสาขากายภาพบ าบัดประมาณ 8-10 คน (อาจมกีาร

กลับมาปฏิบัติงานหรอืขอขยายเวลาศึกษาต่อแล้วแต่กรณี) มรีายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 7 จ านวนอาจารย์ประจ าสาขาเทคนิคการแพทยท่ี์ลาศึกษาต่อ 

ชื่อ-สกุล 
ศกึษาต่อ

ระดับ 
สาขาวชิา/สถาบัน 

ประเภท

ทุน 
รวม

ระยะเวลา 
ระยะเวลา

ศกึษาต่อ 
หมายเหตุ 

1 น.ส.คณิตาพร สุภาเดช ป.เอก จุลชีววทิยา คณะ

แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ส่วนตัว 3ปี 1 เดือน 1 ส.ค. 57- 

1 ส.ค. 60 

ขยายเวลา

ศึกษาต่อถงึ 

1 ส.ค. 61 

2 น.ส.สุภาพร ข าจันทร์ ป.เอก วิทยาภูมิคุ้มกัน  

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหดิล 

ม.พะเยา 3ปี 1 ส.ค. 57- 

31 ก.ค. 60 

ขยายเวลา

ศึกษาต่อถงึ 

31 ก.ค. 61 

3 นายเดช ดอกพวง ป.เอก Applied Science 

Auckland University 

of Technology. 

Newzeland 

ม.พะเยา 3ปี 2 ก.พ. 58-

1 ก.พ. 61 

ขยายเวลา

ศึกษาต่อถงึ 

1 ส.ค. 61 

4 นายจริพัฒน์ คล้อยปาน ป.เอก Molecular Biology 

Chante 

Universitatsmedizin 

Berlin. German 

ม.พะเยา 3ปี 1 ต.ค. 58 – 

30 ก.ย. 61 

- 

5 น.ส.พิไลพร จงรวมกลาง ป.เอก Medical Science 

Lund University. 

Sweden 

ม.พะเยา 4ปี 11 ม.ค. 59 

–10 ม.ค. 63 

- 

6 น.ส.เบญจมาศ สุระเดช ป.เอก เภสัชวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ส่วนตัว 3 4 ม.ค. 60 –

3 ม.ค. 63 

 

7 น.ส.ฟ้า เชือ้หงษ์ทอง ป.เอก วิทยาศาสตร์ชวี

การแพทย ์คณะ

เทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ส่วนตัว 3 4 ม.ค. 60 –

3 ม.ค. 63 

 

8 นายณรงค์ นวลเมือง ป.เอก n/a n/a n/a n/a ตามแผน 

 

  



18 

 

ตารางที่ 8 จ านวนอาจารย์ประจ าสาขากายภาพบ าบัดท่ีลาศึกษาต่อ 

ชื่อ-สกุล 
ศกึษาต่อ

ระดับ 
สาขาวชิา/สถาบัน 

ประเภท

ทุน 
รวม

ระยะเวลา 
ระยะเวลา

ศกึษาต่อ 
หมายเหตุ 

1 น.ส.สินธุพร มหารัญ ป.เอก ประสาทวิทยาศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ส่วนตัว 4 ปี 1 เดือน 1 มิ.ย. 56 -

1 มิ.ย. 59 

ขยายระยะเวลา

ถึง 30 มิ.ย. 61 

2 น.ส.สมฤทัย พุม่สลดุ ป.เอก Sport and Exercise 

Sciences 

University of Kent. 

UK 

ม.พะเยา 3 ป ี 11 เดือน

23 วัน 

9 ม.ค. 58 -

31 ธ.ค. 61 

- 

3 น.ส.อรุณีย์  พรหมศรี ป.เอก Sport Science 

University of 

Innsbruck. Austria 

ม.พะเยา 3 ปี 1 มี.ค. 59 -

28 ก.พ. 62 

- 

4 น.ส.พนิดา หาญพทิักษ์พงศ ์ ป.เอก วิทยาศาสตร์ชวี

การแพทย ์คณะ

เทคนิคการแพทย ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ส่วนตัว 3ปี 1 วัน 8 ส.ค. 59 -

8 ส.ค. 62 

- 

5 นางบญุสิตา สุวรรณกุล ป.เอก เวชศาสตรช์ุมชน 

คณะแพทยศาสร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ส่วนตัว 3 ปี 8 ส.ค. 59 -

8 ส.ค. 62 

- 

6 น.ส.พัชรยีา อัมพุธ ป.เอก สรรีวิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ส่วนตัว 3 ปี 7 ส.ค. 60 -

6 ส.ค. 63 

 

7 น.ส.นพรัตน์ สังฆฤทธิ ์ ป.เอก วิทยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวของมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ส่วนตัว 3 ปี 1 วัน 3 ส.ค. 60 -

3 ส.ค. 63 

 

8 นายเอกราช วงคษ์ายะ ป.เอก วิทยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวของมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ส่วนตัว 3 ปี 7 ส.ค. 60 -

6 ส.ค. 63 

 

9 นายวรีะศักดิ์ ต๊ะปัญญา ป.เอก วิทยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวของมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ส่วนตัว 3 ปี 15 ม.ค. 61 

-14 ม.ค. 64 

 

10 นายพุทธิพงษ ์พลค าฮัก ป.เอก วิทยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวของมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ส่วนตัว 3 ปี 8 ม.ค. 61 -

7 ม.ค. 64 
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จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)  

สัดส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา่ตั้งแต่ปีการศกึษา 2555 ถึง ปี

การศกึษา 2560 มีคา่เกินเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. คือ 1 : 8 ทั้ง 2 หลักสูตร ดังตารางที่ 9 และ 10 

ทั้งนีเ้พราะช่วงปีแรกๆ ของการก่อตั้งคณะ คณะฯ จ าเป็นต้องพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ ป.โท ให้สูงขึ้น

โดยการอนุมัตใิห้ทยอยลาไปศกึษาต่อระดับ ป.เอก ในขณะเดียวกันก็จะต้องรักษามาตรฐานการจัดการ

เรียนการสอน ให้มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงมีจ านวนเพียงพอเหมาะสมกับ FTES (ไม่น้อยกว่า 1 : 

8) เป็นผลให้ท้ายที่สุดเมื่ออาจารย์ที่ลาศึกษาต่อทยอยกลับมาปฏิบัติงานจนหมด อัตราก าลังของ

อาจารย์ (จ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงรวมจ านวนอาจารย์ที่ลาศกึษาต่อ) จะมีค่าสูงกว่าอัตราที่พึงมี 

และจ านวนอาจารย์ประจ าต่อนิสติเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) เกินเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.  

ตารางที ่9 จ านวนอาจารย์ประจ าเทคนิคการแพทยท้ั์งหมดตอ่นิสติเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ตัง้แตปี่การศึกษา 

               2555 - 2560 

ปีการศกึษา จ านวนอาจารย์ประจ า 
จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียน 

(No. Enroled) 
FTES จ านวนอาจารย์ประจ า/FTES 

2555 28 58 191.69 1 : 6.85 

2556 29 53 141.17 1 : 4.87 

2557 27 56 84.61 1 : 3.13 

2558 28 59 90.36 1 : 3.23 

2559 28 59 85.00 1 : 3.04 

2560 28 78 94.69 1 : 3.38 

หมายเหตุ จ านวนอาจารย์ประจ า หมายถงึจ านวนอาจารยท่ี์ปฏบัิตงิานจริงรวมจ านวนอาจารยท่ี์ลาศึกษาต่อ 

 

ตารางที่ 10 จ านวนอาจารย์ประจ ากายภาพบ าบัดท้ังหมดตอ่นิสติเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)ตัง้แตปี่การศึกษา 

                2555 - 2560 

ปีการศกึษา จ านวนอาจารย์ประจ า 
จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียน 

(No. Enroled) 
FTES จ านวนอาจารย์ประจ า/FTES 

2555 17 56 137.67 1 : 8.10 

2556 21 48 111.19 1 : 5.29 

2557 21 50 90.58 1 : 4.31 

2558 21 51 57.39 1 : 2.73 

2559 21 57 87.72 1 : 4.18 

2560 21 67 98.67 1 : 4.70 

หมายเหตุ จ านวนอาจารย์ประจ า หมายถงึจ านวนอาจารยท่ี์ปฏบัิตงิานจริงรวมจ านวนอาจารยท่ี์ลาศึกษาต่อ 
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 (4) อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่ส าคัญมดีังนี้ 

อาคารสถานที่ อาคารคณะสหเวชศาสตร์เป็นอาคารแฝด 3 ช้ัน รวมพืน้ที่อาคาร

คณะ พืน้ที่โถงปฏิบัติการคณะและพืน้ที่โดยรอบที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิน้ 7.82 ไร่ มีทางเดินเชื่อมถึง

กันกับอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ด้านหนึ่งและอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์อีกด้านหนึ่ง 

 
 

ชั้นที่ 1  ทั้งอาคารที่ 1 (ส่วนหนา้) และอาคารที่ 2 (ส่วนหลัง) เป็นพืน้ที่ของสาขา

กายภาพบ าบัด มีห้องบรรยาย/ปฏิบัติการสาขากายภาพบ าบัดขนาดจุ 60 คน จ านวน 3 หอ้ง มีคลินิก

กายภาพบ าบัดจ าลอง 1 ห้อง หอ้งท างานนักกายภาพบ าบัด 1 หอ้ง ห้องเก็บอุปกรณ์กายภาพบ าบัด 3 

หอ้ง นอกจากนี้ยังมรี้านสะดวกซือ้ มโีรงอาหารอาหาร สวนหย่อม และเวทีกลางแจ้ง เพื่อจัดกิจกรรม

สันทนาการต่างๆ ได้ด้วย 

 
 

 
  คลินิกกายภาพบ าบัดจ าลอง โรงอาหาร 

ทางเข้าอาคารและรถตูป้ระจ าคณะ ด้านหน้าอาคารคณะ โถงกลางระหว่างอาคารส่วนหน้าและหลัง

ด้านหน้า 

ห้องปฏบิัติการกายภาพบ าบัด 1 ห้องปฏบิัติการกายภาพบ าบัด 3 
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ชั้นที่ 2  อาคารที่ 1 (ส่วนหน้า) เป็นหอ้งท างานอาจารย์ จัดแยกส่วนเป็นรายบุคคลด้วย

ผนังกั้นห้องส าเร็จรูป จ านวน 40 ที่นั่ง ส่วนหลังเป็นหอ้งปฏิบัติการสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จ านวน 

2 หอ้ง คือ หอ้งปฏิบัติการโลหติวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก  กับหอ้งปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา

และวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต  ยังมีห้องเก็บอุปกรณ์เทคนิคการแพทย์ 3 หอ้ง กับหอ้งเก็บอุปกรณ์

กายภาพบ าบัดอีก 1 หอ้ง 

 

 

 

 

ชั้นที่ 3  อาคาร 1 (ส่วนหน้า) เป็นส่วนบริหารและบริการ ได้แก่ห้องท างานคณบดี หอ้ง

ท างานรองคณบดี  ส านักงานคณะ  หอ้งประชุม  หอ้งอา่นหนังสือ หอ้งถ่ายเอกสาร ห้องเพาะเลี้ยง

เซลล์  หอ้งปฏิบัติการอณูชีววิทยา  หอ้งปฏิบัติการท าแหง้แบบแช่เยือกแข็ง และห้องท าน้ าบริสุทธิ์ 

อาคาร 2 (ส่วนหลัง) เป็นหอ้งปฏิบัติการเคมีคลินกิ และหอ้งปฏิบัติการจุลชวีวิทยา

คลินิก ทั้งนี ้หอ้งอ่านหนังสือ ณ ช้ัน 3 อาคารของคณะฯ มีไว้เพื่ออ านวยความสะดวกเป็นการภายในแก่

นิสติและคณาจารย์ของคณะฯ ที่นอกเหนอืจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัย มีต าราหลักทางเทคนิค

การแพทย์ และกายภาพบ าบัด ที่ทันสมัย ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ มีพื้นที่นั่งอ่าน และบริการยืม–

คืน โดยมีบุคคลากรที่คณะจัดให้รับผิดชอบคอยดูแลและให้บริการในวันและเวลาท าการเป็นประจ าทกุ

วัน  

ห้องปฏบิัติการโลหิตวทิยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ห้องปฏบิัติการภูมคิุ้มกนัวิทยาและวิทยาศาสตร์การบรกิารโลหิต 

ห้องท างานอาจารย์ และระเบียงวางตู้ล็อคเกอร์นสิิต 
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ในชั่วโมงสอนภาคบรรยาย คณะใช้ห้องบรรยายของอาคารเรยีนรวมตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีระบบจองห้องเรียน Online ล่วงหน้า นักวิชาการศกึษาของคณะ

สามารถใหบ้ริการแก่อาจารย์ผูส้อนได้ โดยเลือกจองขนาดห้องตามจ านวนนิสติที่ลงทะเบียนเรียน อนึ่ง 

ที่ตัง้อาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยอยู่ไกลจากคณะมากพอสมควร แตน่ิสติสามารถเดินทางโดยใช้

สวัสดิการรถโดยสาร NGV ของมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้นคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นสิิต ทั้ง

เรื่องรถโดยสาร NGV และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ของห้องบรรยายตลอดจนสภาพของอาคารเรียน

รวม จงึอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

คณะสหเวชศาสตร์ยังมีโถงปฏิบัติการ (Shop) อีก 1 หลัง พืน้ที่ 1,017 ตร.ม.ความจุ

ประมาณ 500 คน อยู่ถัดจากอาคารของคณะไปเล็กน้อย มีทางเดินเชื่อมต่อถึงกันได้ ส าหรับใหน้ิสติ

และบุคลากรได้มพีื้นที่นันทนาการ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิิตหรอืพักผอ่นหย่อนใจด้วยกิจกรรม

กีฬาในร่ม เช่น แบดมินตัน ปิงปอง มีห้องซ้อมดนตรไีทยและสากล และมีห้องประชุมสโมสรนิสิต 

    
โถงปฏิบัตกิาร 

ห้องอา่นหนังสือ / ให้ค าปรกึษา ห้องปฏบิัติการอณูชีววทิยา 

ห้องท างานคณบด ี ส านักงานคณะ 
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ครุภัณฑ์การศึกษา  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเป็นครุภัณฑ์

การศกึษาส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรกายภาพบ าบัด

บัณฑติของคณะสหเวชศาสตร์ ครบถ้วนตามเกณฑท์ี่สภาวิชาชีพก าหนด ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2557 

     

     
 

โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และอุปกรณ์เชื่อมโยงเครอืข่าย 

มหาวิทยาลัยทยอยจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ประกอบอาคารให้แก่คณะอย่างครบถ้วน ติดตัง้ระบบ

โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรยีน/หอ้งปฏิบัติการและห้องประชุมคณะทุกห้อง ระบบโทรศัพท์ จุดเชื่อม

อินเตอรเ์น็ตทั้งชนิดใชส้ายสัญญาณ (LAN) และชนิดไร้สายตามจุดต่างๆ ของพื้นที่โดยรอบอาคารคณะฯ 

เครื่องคอมพวิเตอร์ และซอฟแวร์เพื่ออ านวยความสะดวกทั้งแก่บุคลากรและนิสิตในการปฏิบัติงาน 

การเรียนการสอน และการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง นับเป็นจ านวนได้ ดังนี้  

- จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบใช้สาย (LAN) 87 จุด  

- จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (WIFI) 13 จุด 

- ซอฟแวร์ถูกลิขสิทธิ์เพื่อนสิิตและบุคลากร รวม 56 รายการ 

- เครื่องคอมพวิเตอร์ที่ใหบ้ริการแก่นสิิตและบุคลากรรวม 50 เครื่อง 

(อา้งอิง : http://www.citcoms.up.ac.th/citcoms_web/qa_itres) 

  (5) กฎระเบียบข้อบังคับ  

คณะสหเวชศาสตร ์ บริหารงานทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2553 ส าหรับการบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ มี

กฎระเบียบส าคัญ ที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 4 ด้าน คือ 
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ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1. กฎกระทรวง วา่ด้วย การ

ก าจัดมูลฝอยตดิเชื้อ พ.ศ. 

2545 

ห้องปฏบัิตกิารส าหรับจัดการเรียน

การสอนสาขาเทคนิคการแพทยทุ์ก

แขนง เป็นแหล่งก าเนดิของเสีย

อันตรายได้แก่ เข็มเจาะเลือด หลอด

ทดลอง ภาชนะเลีย้งเชื้อ สารคัดหลั่ง 

ขยะปนเป้ือนเลอืด ฯลฯ จึงตอ้งปฏบัิติ

ตามกฎกระทรวงฯ นี ้เพื่อความ

ปลอดภัยของนิสติ บุคลากรท้ังภายใน

และภายนอกคณะสหเวชศาสตร์ 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

หัวหน้านักวทิยาศาสตร์ และ

นักวทิยาศาสตร์ ทุกคน รับผิดชอบ

จัดระบบการคัดแยก การเก็บ

รวบรวม การขน และเสนอขอ

งบประมาณจัดจ้างบริษัทเอกชน 

ก าจัดมูลฝอยตดิเชื้อ ให้ถูกตอ้งตาม

หลักเกณฑ์มาตรฐานดา้นวชิาการ 

ตามกฎกระทรวงฯ นี ้และประกาศท่ี

เกี่ยวข้อง 

2. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและ

พษิจากสัตว ์พ.ศ. 2558  

เกี่ยวกับการจดแจ้งการ

ครอบครองเชื้อโรค 

ห้องปฏบัิตกิารจุลชวีวทิยาคลินิก 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสห

เวชศาสตร์ เข้าข่ายหนว่ยงานของรัฐที่

ตอ้งมีผู้จดแจ้งข้อมูลท่ีมีการ

ด าเนนิการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษ

จากสัตวต์ามค านิยามในกฎหมาย 

อาทิ มีการเพาะเลีย้งหรือการท าให้

เชื้อโรคมีปริมาณเพ่ิมขึน้ แลว้เก็บไว้ 

เพื่อใชเ้ป็นตัวอยา่ง blind sample หรือ

เพื่อการศึกษาวิจัยในภายหลัง จงึตอ้ง

ปฏบัิตติามกฎหมายนี้ 

หัวหน้าแขนงวิชาจุลชีววทิยาคลนิกิ 

เมื่อได้รับหนังสือรับการจดแจ้งแลว้ 

ตอ้งติดแสดงไว้ในที่เปิดเผย และต้อง

ส่งคนืฉบับจรงิเมื่อหนังสอืรับการจด

แจ้งสิ้นอายุ (ธ.ค. ทุกป)ี ตอ้งบันทึก 

ข้อมูล รายการเชื้อโรคหรือพษิจาก

สัตว์ท่ีมีการครอบครอง และส่งบัญชี

รายการเชื้อโรคหรือพษิจากสัตวใ์ห้

อธิบดีรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ทุก 

6 เดอืน  

ด้านการรับรองหลักสูตร ปริญญา และสถาบัน 

3. ข้อบังคับสภาวชิาชีพเทคนิค

การแพทย ์วา่ด้วยการ

รับรองปริญญาในวชิาชีพ

เทคนิคการแพทย ์ของ

สถาบันตา่ง ๆ พ.ศ.2553 

ในการรับรองปริญญาทางเทคนิค

การแพทยเ์พื่อประโยชนใ์นการสมัคร

เป็นสมาชกิของเทคนิคการแพทย ์

หลักสูตรเทคนิคการแพทยต์อ้งผ่าน

ความเห็นชอบของสภาเทคนิค

การแพทยแ์ละด าเนินการผลิตบัณฑิต

โดยสถาบันการศกึษา

ระดับอุดมศึกษาในประเทศท่ีเป็น

เจ้าของหลักสูตรเทคนิคการแพทยท่ี์

สภาเทคนิคการแพทยใ์ห้รับรองตาม

ข้อบังคับน้ี 

มีคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการ

รับรองหลักสูตรเทคนิคการแพทย์

และสถาบัน  ตามหมวด 1 ข้อ 5 ของ

ข้อบังคับฯ ของสภาเทคนิคการแพทย ์

ท าหน้าท่ีตรวจเยี่ยมและตดิตามผล

ด าเนนิการของสถาบัน โดยจะ

ก าหนดหลักเกณฑ ์เงื่อนไข หรือ

ระยะเวลาการรับรองอยา่งหนึ่งอย่าง

ใด รวมท้ังเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย ์

ซึ่งเป็นคณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีก ากับ

ตดิตามตามกฎหมายของสภาวชิาชีพ 
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4. ข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด 

วา่ด้วยการรับรองปริญญา

ในวชิาชีพกายภาพบ าบัด 

ของสถาบันต่างๆ เพื่อ

ประโยชนใ์นการสมัครเป็น

สมาชิก พ.ศ.2556 

ในการรับรองปริญญาทาง

กายภาพบ าบัดเพื่อประโยชนใ์นการ

สมัครเป็นสมาชกิของสภา

กายภาพบ าบัด หลักสูตร

กายภาพบ าบัดต้องผ่านความ

เห็นชอบของสภากายภาพบ าบัดและ

ด าเนนิการผลิตบัณฑิตโดย

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศกึษาใน

ประเทศท่ีเป็นเจ้าของหลักสูตร

กายภาพบ าบัดท่ีสภากายภาพบ าบัด

ให้รับรองตามข้อบังคับน้ี 

มีคณะอนุกรรมการประเมินสถาบัน

และหลักสูตรกายภาพบ าบัด  ท่ีมี

องคป์ระกอบตามหมวด 1 ข้อ 7 ของ

ข้อบังคับฯ ของสภากายภาพบ าบัด 

ท าหน้าท่ีตรวจเยี่ยมและตดิตามผล

ด าเนนิการของสถาบันท่ีได้รับการ

รับรองแล้ว เพื่อให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรและ

สถาบันท่ีสภากายภาพบ าบัดประกาศ

ก าหนด รวมท้ังเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการการศึกษาวิชาชพี

กายภาพบ าบัด เพื่อด าเนนิการตาม

ข้อ 6(3) แห่งข้อบังคับน้ี 

ด้านมาตรฐานการศึกษา 

5. กฎกระทรวง วา่ด้วย การ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2561 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสรา้งความ

เชื่อม่ันให้แก่ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องและ

สาธารณชนวา่สถานศึกษาสามารถ

จัดการศกึษาได้อย่างมคีุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา และบรรลุ

เป้าประสงค์ของหนว่ยงานตน้สังกัด

หรือหนว่ยงานท่ีก ากับดูแล 

คณะกรรมการประจ าคณะ ก ากับให้

หลักสูตรและคณะจัดการศกึษาตาม

มาตรฐานการศึกษา จัดให้มีการ

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาภายใน ตดิตามผลการ

ด าเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร และ

คณะให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา ตามระบบประกันคณุภาพ

การศึกษาที่มหาวทิยาลัยพะเยา

ก าหนด และจัดส่งรายงานผลการ

ประเมินตนเองให้แก่มหาวิทยาลัยเป็น

ประจ าทุกปี 

6. ประกาศ

กระทรวงศึกษาธกิารเร่ือง 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552 

เพื่อสถาบันอุดมศึกษาไดใชเปน 

แนวทางในการพัฒนาหรอืปรับปรุง

รายละเอยีดของหลักสูตรและจดัการ

เรียนการสอนใหคุณภาพของบัณฑิต

ท่ีผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับ

คุณวุฒเิดียวกัน มมีาตรฐานท่ี

เทียบเคียงกันไดท้ังในระดับชาติ และ

ระดับสากล 

 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

ปฎบัิตติามประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการ

ปฏบัิตติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 3 พ.ศ.

2558 
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7. ประกาศ

กระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 

เพื่อรองรับการบริหารจัดการ

หลักสูตรท่ีมีลักษณะที่แตกตา่งตาม

จุดเนน้ของสาขาวิชาการและวิชาชพี

ตา่ง ๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้

มคีุณภาพสอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ตลาดแรงงาน 

ความก้าวหนา้ของศาสตร์และ

เทคโนโลยี รวมท้ังบริบททางสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงไป 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

ก ากับให้มีการด าเนนิการหลักสตูร

ตามประกาศฯ และจัดให้มกีาร

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

และผลการประเมินตรวจสอบ (CAR) 

ตามตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ของสกอ. จ านวน 5 

เกณฑ์การประเมินเป็นประจ าทุกปี 

และส่งผลการประเมินให้

มหาวทิยาลัย 

ด้านการเงินและพัสดุ 

8. พระราชบัญญัต ิ การจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

เพื่อให้การด าเนนิการจัดซือ้จดัจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบ

การปฏบัิตงิานท่ีเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน โดยมุ่งเนน้การเปิดเผยขอ้มูล

ตอ่สาธารณชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิด

ความโปร่งใสและเปิดโอกาสใหม้กีาร

แข่งขันอย่างเป็นธรรม 

คณะด าเนนิการจัดซื้อจัดจา้งโดยมี

การวางแผนการด าเนนิงานและมกีาร

ประเมินผลการปฏบัิตงิาน สนับสนุน

ให้ภาคประชาชนมสี่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจา้งตาม

มาตรการป้องกันปัญหาการทุจริต

และประพฤติมิชอบในการจัดซือ้จัด

จ้าง ร่วมกับมาตรการ การจัดซือ้จัด

จ้างด้วยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส ์

 

 ข  ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

โครงสร้างองค์กร 

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งสว่นงานเพื่อการบริหารงานภายในคณะวิชา

ออกเป็น 1 ส านักงาน และ 2 สาขาวิชา คือ 

1. ส านักงานคณะ   แยกย่อยออกเป็น 9 งาน 

2. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ แยกย่อยออกเป็น 4 แขนงวิชา 1 งาน 

3. สาขาวิชากายภาพบ าบัด  แยกย่อยออกเป็น 4 แขนงวิชา 1 งาน 
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ภาพท่ี 1 แผนภูมโิครงสร้างองคก์รคณะสหเวชศาสตร์ 

 

ตามโครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการทุกคนสังกัด

ส านกังานคณะ  แต่ในทางบริหารจัดการภายใน คณะแบ่งบุคลากรกลุ่มนี้ออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คอื  

กลุ่มแรกเป็นพนักงานประจ างานต่างๆในส านักงานคณะจ านวน 9 งาน ก ากับดูแลโดยหัวหน้า

ส านักงานคณะ  

กลุ่มที่สองเป็นนักวิทยาศาสตรป์ระจ าหอ้งปฏิบัติการสาขาเทคนิคการแพทย์ 4 แขนงวิชา 

จ านวน 5 คน ก ากับดูแลโดยหัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และ 

กลุ่มที่สามนักกายภาพบ าบัดประจ าห้องปฏิบัติการสาขาวิชากายภาพบ าบัด 4 แขนงวิชา 

จ านวน 4 คน ก ากับดูแลโดยหัวหน้าสาขาวิชากายภาพบ าบัด  
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โครงสร้างการบริหาร 

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบการบริหารงาน

ภายในคณะฯ มรีองคณบดีร่วมรับผดิชอบอีก 3 ฝา่ย คือ 

1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร ก ากับดูแลงานบริหารทั่วไป งานบริหารความเสี่ยง และงานประกัน

คุณภาพการศกึษา 

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ก ากับดูแลงานบริการการศึกษาและงานวิชาการ 

3. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ ก ากับดูแลงานกิจการนิสิตและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มีผู้ช่วยคณบดี 1 ฝา่ย คือ  ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม  ก ากับดูแล

งานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม 

มหีัวหน้าสาขาวิชา 2 สาขา คือ สาขาเทคนิคการแพทย์และสาขากายภาพบ าบัด ก ากับดูแล

การบริหารงานทั่วไปของสาขาวิชาและการบริหารหลักสูตร 

มีหัวหน้าส านักงานคณะ ก ากับดูแลและประสานงานทุกงานในส านักงานคณะ 

 
 

ภาพท่ี 2 แผนภูมโิครงสร้างการบริหารและรายช่ือผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์ชุดปัจจุบัน 
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คณะสหเวชศาสตร์ มีคณะกรรมการประจ าคณะ ท าหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2553 ก าหนด คือวางนโยบายและแผนงาน ทั้งแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ก ากับดูแลการด าเนินงาน วางระเบียบข้อบังคับในคณะฯ ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี  

คณะกรรมการประจ าคณะ มีองค์ประกอบตาม พรบ. คือ 

1. คณบดี      เป็นประธานกรรมการ  

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และฝา่ยกิจการนสิิต เป็นกรรมการ 

3. หัวหนา้สาขาวิชา 2 สาขาวิชา   เป็นกรรมการ 

4. ผูแ้ทนอาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 1 คน เป็นกรรมการ 

5. ผูแ้ทนอาจารย์สาขากายภาพบ าบัด 1 คน  เป็นกรรมการ 

6. ผูแ้ทนพนักงานสายบริการ 1 คน   เป็นกรรมการ  

7. รองคณบดีฝา่ยบริหาร    เป็นเลขานุการ 

8. หัวหนา้ส านักงานคณะ    เป็นผูช่้วยเลขานุการ 

อนึ่ง เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารและการแสวงหาฉันทามติ  รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีกลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่ต่อรองกับคณะ  จึงมีนโยบายให้เชิญผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรใน

หนว่ยงานตา่งๆ หมุนเวียนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 1 คน  

2. อาจารย์สาขาวิชากายภาพบ าบัด 1 คน  

3. นักวิทยาศาสตร์ 1 คน  

4. นักกายภาพบ าบัด 1 คน  

5. บุคลากรในส านักงานคณะ 2 คน 

คณะกรรมการประจ าคณะมกีารประชุมเพื่อก ากับติดตามดูแลงานในภาพรวมของคณะ 

ตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดใน พรบ.เป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ส่วนการก ากับดูแลงานแต่ละ

ด้านของรองคณบดี ผูช่้วยคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา ก็ใช้ระบบคณะกรรมการเช่นเดียวกัน ดังแสดง

ในภาพที่ 1  

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างคณะและมหาวิทยาลัย คือคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ มีรอง

อธิการบดี คณบดีทุกคณะวิชา และประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง มีรองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการเป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีการประชุมทุกเดือนเป็นประจ า

สม่ าเสมอ โดยในเรื่องที่ เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัย เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยก็จะเสนอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปยังเลขานุการสภา
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มหาวิทยาลัยเพื่อน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับ   อนึ่ง องค์ประกอบของ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย มีเพียงผู้แทนคณบดีบางคณะเป็นกรรมการ ดังนั้น การ

เชื่อมโยงเชงิโครงสรา้งดา้นการบริหารงานบุคคลระหว่างคณะและมหาวิทยาลัยยังมคีวามจ ากัด  

ผู้เรยีน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูเ้รียน และผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียของคณะสหเวชศาสตร์ มีหลายกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมี

ความคาดหวังจากคณะต่างๆกัน ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของคณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา กับสถาบันอื่นที่เปิดสอนหลักสูตรเดียวกัน จงึตอ้งมแีนวทางปฏิบัติเพื่อสนองความ

ต้องการต่างๆ ดังนี้ 

กลุ่ม ความต้องการ / ความคาดหวัง 
แนวทางปฏิบัติตามความต้องการ / 

ความคาดหวังโดยคณะ 

นักเรยีนชั้น

มัธยมปลาย 

 ช่องทางรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ

หลักสูตรที่เข้าถึงได้ง่าย มี

รายละเอียดครบถ้วน และเป็น

ปัจจุบัน 

 จัดท า website และโบรชัว ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรใหน้่าสนใจ แสดงใหเ้ห็นความ

พร้อมในการจัดการเรียนกานสอนของคณะ

ในทุกหลักสูตร 

 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยให้ความส าคัญ

กับโรงเรียนมัธยมปลายประจ าจังหวัดพะเยา 

โรงเรียนสาธิต ม.พะเยา และโรงเรียนมัธยม

ในจังหวัดใกล้เคียงกับ จ.พะเยา  

ผู้เรยีน  มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน 

 มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการ

เรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน

อย่างครบครัน 

 อาจารย์ดูแลใส่ใจใหค้ าปรึกษาทั้ง

ด้านการเรียนและการด าเนินชีวติ 

 ได้รับการเตรียมความพร้อมที่จะ

สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพเมื่อส าเร็จการศกึษา 

 ได้งานท าหลังส าเร็จการศกึษาไม่

เกิน 1 ปี 

 หากต้องการศกึษาต่อ ก็มีความรู้

 จัดหาตู้ล็อคเกอร์ให้นสิิตได้เก็บอุปกรณ์

เครื่องเรยีนส่วนบุคคลและมีกุญแจไขเปิด-

ปิด ป้องกันการสูญหาย 

 หอ้งปฏิบัติการมีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

อย่างเพียงพอ โดยมีนักวิทยาศาสตร/์นัก

กายภาพบ าบัด ดูแลใหค้วามสะดวก/แนะน า 

 จัดให้มนี้ าดื่มที่สะอาดอย่างเพียงพอ

ตลอดเวลา มีร้านสะดวกซื้อ โรงอาหาร มีที่

นั่งส าหรับรับประทานอาหาร/พักผ่อน/อ่าน

หนังสือ มีเวทีส าหรับการจัดกิจกรรม มีหอ้ง

อ่านหนังสอืคณะ มีเครื่องถ่ายเอกสาร/

เครื่องพมิพ์งานบริการแก่นิสิต 
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กลุ่ม ความต้องการ / ความคาดหวัง 
แนวทางปฏิบัติตามความต้องการ / 

ความคาดหวังโดยคณะ 

เพียงพอที่จะศกึษาต่อในระดับที่

สูงขึ้น 
 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวนิสติตั้งแต่

แรกเข้า ช้ันปีที่ 1 และดูแลต่อเนื่องจนจบ

การศกึษา 

 ให้นสิิตช้ันปีที่ 4 สอบประมวลความรู ้ก่อน

จบการศกึษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

สอบขอชึน้ทะเบียนประกอบวิชาชีพ 

 จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และแนะแนวว่าที่

บัณฑติเตรียมพร้อมแก่นสิิตช้ันปีที่ 4 ที่คาด

ว่าจะส าเร็จการศกึษา ทุกปีการศกึษา 

มหาวิทยาลัย  จ านวนนิสิตที่เข้าศกึษาจรงิเป็นไป

ตามแผนการรับนิสิตในแต่ละปี

การศกึษา 

 Dropout rate / Retention rate 

ของนสิิตต่ า 

 คุณวุฒิ ประสบการณ์การสอน/

การวิจัยของอาจารย์ในแต่ละ

หลักสูตรมีมาตรฐาน 

 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น จัด open 

house ให้นักเรียน ม.ปลาย ได้เห็นภาพจริง

การเรียนการสอนของหลักสูตร ก่อนเลือก

สอบเข้าเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าเลือกเรียนใน

สาขาที่ตรงกับความถนัด/ความชอบ 

 ก าหนดคุณสมบัติและวางหลักเกณฑ์การรับ

และคัดเลือกอาจารย์ของคณะให้มมีาตรฐาน

สูงทั้งด้านวิชาการและความเป็นครู 

อาจารย์  มีอาคาร ห้องเรียน 

หอ้งปฏิบัติการ ครุภัณฑ์

การศกึษาในการจัดการเรยีนการ

สอน และการวิจัยครบครัน 

 มีเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ

ด้าน คอื สอน วิจัย บริการ

วิชาการ ที่สมดุลย์ 

 มีระบบงบประมาณ และ

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน

เพื่อพัฒนาคุณวุฒิทางการศกึษา

และการพัฒนาทางวิชาการที่

เพียงพอและสม่ าเสมอ 

 จัดท าแผนความตอ้งการด้านอาคาร 

หอ้งเรียน ครุภัณฑ์การศกึษา/วิจัย ให้พร้อม 

 มีเกณฑ์มาตรฐานภาระงานของอาจารย์ที่

ชัดเจน เหมาะสม และครอบคลุมภารกิจ

หลัก ทั้ง 4 ดา้น 

 จัดสรรทุนพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อให้

อาจารย์วุฒิ ป. โท มีความพร้อมใน

การศกึษาต่อระดับ ป.เอก 

 จัดสรรทุนพัฒนาความเชี่ยวชาญทาง

วิชาการแก่อาจารย์ ในการไปประชุม/อบรม/

สัมมนารายหัวทุกปี 
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กลุ่ม ความต้องการ / ความคาดหวัง 
แนวทางปฏิบัติตามความต้องการ / 

ความคาดหวังโดยคณะ 

ผู้ใช้บัณฑิต  บัณฑติมคีวามพร้อมในการ

ปฏิบัติงาน  หรอืเรียนต่อในระดับ

ที่สูงขึน้ 

 บัณฑติมทีักษะในการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้า และศึกษาหาความรู้

ได้ดว้ยตนเอง 

 บัณฑติเป็นผู้มคีวามเคารพ

ศักดิ์ศรแีละความเป็นมนุษย์ของ

คนทุกคน 

 บัณฑติมคีวามรับผดิชอบทั้งใน

หนา้ที่ของตน และการพัฒนา

หนว่ยงาน 

 บัณฑติสามารถท างานเป็นทีม

ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ 

และบุคลากรสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ได้เป็นอย่างดี 

 สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์การศกึษา และค่าใช้

สอย เพื่อเกือ้หนุนการสอนนิสติใน

ภาคปฏิบัติให้ครบครัน รวมทั้งการวิจัยของ

อาจารย์ที่ส่งผลต่อการเรียนรูข้องนสิิต 

 สนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ ให้นิสิตสามารถ

สืบค้น / ศึกษาด้วยตนเองใหเ้พียงพอ 

 ส่งเสริมให้หลักสูตร ออกแบบการสอน/

กิจกรรมการเรียนรู้ ที่ให้นิสิตได้ลงพืน้ที่

สัมผัสชุมชน / สถานพยาบาลระดับชุมชน 

เพื่อให้เกิดส านึกรับใช้ชุมชนจาก

ประสบการณจ์ริงที่พบด้วยตนเอง  ใน

สภาพการณ์เป็นจริงที่บุคลากรทางการ

แพทย์ท างานเป็นทีมร่วมกัน  

ชุมชน  อาจารย์สามารถน าความรูไ้ป

พัฒนาชุมชนหรอืแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนได้ตามความต้องการของ

ชุมชน 

 มหาวิทยาลัย/คณะ ให้

ความส าคัญกับภูมิปัญญา

ชาวบ้าน  โดยใช้องค์ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์มาช่วยพัฒนาต่อ

ยอดหรือสร้างคุณค่าของผลิตผล

จากภูมิปัญญาชาวบ้านและ

เผยแพร่ใหเ้ป็นที่ยอมรับแก่คน

ทั่วไป 

 

 สนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ที่ต่อยอดจาก

โครงการ 1 คณะ 1 โมเดลของคณะ หรอืจาก

โครงการพัฒนาคณะเพื่อการพัฒนาพืน้ที่

ด้วยวิชาการ 

 สนับสนุนให้หลักสูตร เชญิปราชญ์ชาวบ้านที่

มีองค์ความรูจ้ากการปฏิบัติจรงิ มาเป็น

อาจารย์พิเศษถ่ายทอดความรูแ้ก่นสิิต  โดย

อาจารย์สามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

และการวิจัยมาช่วยพัฒนาต่อยอดหรอืสร้าง

คุณค่าของผลิตผลจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

อีกด้วย 
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กลุ่ม ความต้องการ / ความคาดหวัง 
แนวทางปฏิบัติตามความต้องการ / 

ความคาดหวังโดยคณะ 

บัณฑิต / 

ศิษย์เก่า 

 สาขาวิชาเป็นที่พึ่งทางวิชาการได้

ในยามประสบปัญหาจากการ

ปฏิบัติงานที่ไม่สามารถแก้ไขได้

ด้วยตนเอง โดยมีช่องทางให้

ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 มีหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษาเพื่อ

พัฒนาความก้าวหนา้ในอาชีพการ

งาน 

 สาขาวิชาเป็นศูนย์การศกึษาต่อเนื่องของ

สภาวิชาชีพ เพื่อจัดอบรมฟื้นฟูวิชาการหรือ

เสริมสรา้งความรู้และทักษะในวิทยาการที่

ทันสมัยแก่ศษิย์เก่า 

 มีเว็บไซต์ใหค้วามรู/้ค าปรึกษาทางวิชาการ

ของอาจารย์ในแตล่ะหลักสูตร 

 สาขาวิชาเปิดสอนหลักสูตรระดับ

บัณฑติศกึษา เพื่อพัฒนาวิทยฐานะแก่

บัณฑติ/ศษิย์เก่า 

ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ 

 ในกระบวนการผลติบัณฑิตของคณะสหเวชศาสตร์ใหม้ีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะของ

บัณฑติที่พึงประสงค์ ที่ระบุในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ 1) สาขาเทคนิคการแพทย์ และ

สาขากายภาพบ าบัด  อีกทั้งมีผลการเรียนรูเ้ป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร (ELO)  ผูส้่งมอบ

ผูเ้รียนกลุ่มต่างๆ ตลอดจนคู่ความร่วมมอืที่เกี่ยวข้อง ต่างมีบทบาทหน้าที่ที่ท าร่วมกันกับคณะสหเวช

ศาสตรใ์นด้านต่างๆ ดังนี้ 

ผู้ส่งมอบ บทบาทหน้าที่ที่ท าร่วมกัน ข้อก าหนดที่ส าคัญ การติดต่อสื่อสาร 

โรงเรยีนมัธยม / 

โรงเรยีนสาธิต ม.

พะเยา 

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศกึษาใน

หลักสูตรและแนวทางประกอบ

อาชีพหลังส าเร็จการศกึษาแก่

นักเรียนของโรงเรยีน 

เกณฑท์ั่วไปของการ

รับเข้าศกึษาที่ก าหนด

โดยมหาวิทยาลัย 

และเกณฑเ์ฉพาะที่

สภาวิชาชีพก าหนด 

ใช้แผน่พับ เว็บไซต์ 

และ/หรอืการพบปะ

พูดคุย ในชว่งแนะ

แนวสัญจรของ

มหาวิทยาลัย 

คณะวิชาที่สอน

รายวิชาศกึษาทั่วไป

และ คณะวิชาที่

สอนรายวิชาใน

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

วิชาชีพของ

หลักสูตร 

พิจารณา LO ของรายวิชาศึกษา

ทั่วไป และรายวิชาในกลุ่มวิชา

พืน้ฐานวชิาชีพ ให้ เชื่อมโยงกับ

กลุ่มวิชาเอก ของหลักสูตร 

ความเช่ืองโยงของ 

LO ในแต่ละรายวิชา

ตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 – 4 

ต้องน าไปสู่ ELO ของ

หลักสูตร 

นัดหมายประชุม

ร่วมกัน 
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คู่ความร่วมมือ บทบาทหน้าที่ที่ท าร่วมกัน ข้อก าหนดที่ส าคัญ การติดต่อสื่อสาร 

สภาคณบดีสถาบัน

ผลิตบัณฑิตเทคนิค

การแพทย์แห่ง

ประเทศไทย / สภา

เทคนิคการแพทย์/ 

สภากายภาพบ าบัด 

 จัดท า มคอ.1 

 จัดประชุม/อบรมเพื่อพัฒนา

หลักสูตร /การจัดการเรียน

การสอน / การวิจัย 

 จัดท าเกณฑก์ารรับรอง

สถาบันและหลักสูตร 

 จัดท าเกณฑม์าตรฐานความรู้

ความสามารถและเกณฑ์

มาตรฐานการฝกึงาน  

ข้อก าหนดต่างๆ 

ตั้งอยู่บนพืน้ฐานของ

การคุ้มครองผูบ้ริโภค 

การประชุมรว่มเดือน

ละครัง้ 

อาจารย์พิเศษ 

แหล่งฝึกงาน 

 ก าหนดวัตถุประสงค์ และ LO 

ของรายวิชา และพิจารณา

รายละเอียดการฝึกงานใน 

มคอ.4 ร่วมกัน 

LO ของรายวิชา ต้อง

เชื่อมโยงสู ่ELO ของ

หลักสูตร 

การอบรม CI 

ประจ าปี  

การตดิต่อทาง

โทรศัพท์ และ

จดหมายอิเลกทรอ

นิกส์ 

รพสต. อสม.ของ

หมู่บ้านในอ าเภอ

แม่ใจ จ.พะเยา 

 ก าหนดวัตถุประสงค์ และ ELO 

ของรายวิชาที่บูรณาการงาน

บริการวิชาการกับการเรียน

การสอน เพื่อพิจารณา

รายละเอียดใน มคอ.3 ร่วมกัน 

 ก าหนดโจทย์วจิัยที่เป็นปัญหา

หรอืความต้องการของชุมชน

ร่วมกัน 

 ก าหนดวัตถุประสงค์ และ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

จากงานบริการวิชาการแก่

สังคมในพื้นที่ของชุมชน

ร่วมกัน 

มีการบูรณาการ

ระหว่างงานบริการ

วิชาการกับการเรียน

การสอน / งานวิจัย 

การลงพื้นที่พบปะ

พูดคุยกับแกนน า

ชุมชน 

 

การท า Focus group 
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1.2 สภาวการณ์ขององค์กร 

 ก. สภาพด้านการแข่งขัน 

(1) ล าดับในการแข่งขัน ปัจจุบัน สถาบันอุดมศกึษาในประเทศไทยที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.เทคนิคการแพทย์) และได้รับการ

รับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์มีทั้งหมด 14 สถาบัน ส่วนสถาบันอุดมศกึษาในประเทศไทยที่เปิด

สอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบ าบัด (วท.บ.กายภาพบ าบัด) หรอืหลักสูตร 

กายภาพบ าบัดบัณฑติ (กภ.บ.) และได้การรับรองจากสภากายภาพบ าบัดแล้วมีทั้งหมด 16 สถาบัน  

โดยหลักสูตรทั้งสองนี้ มีทั้งที่เปิดสอนทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ และ

มหาวิทยาลัยเอกชน ส่วนใหญ่รับผิดชอบเปิดสอนโดยคณะเทคนิคการแพทย์  หรอืคณะสหเวชศาสตร์ 

ส าหรับมหาวิทยาลัยที่ไม่แบ่งโครงสร้างเป็นคณะวิชา จะเปิดสอนโดยส านักวิชา และมสี่วนน้อยที่

รับผิดชอบโดยคณะอื่น รายชื่อสถาบันอุดมศกึษาในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรทั้งสอง จ าแนกตาม

สังกัดของหลักสูตร และล าดับปีที่เปิดหลักสูตรดังตารางที่ 11 และ 12 

ตารางที่ 11 รายช่ือสถาบันอุดมศกึษาท่ีเปิดสอนหลักสูตร วท.บ.เทคนิคการแพทย ์

ที่ ชื่อมหาวิทยาลัย สถานภาพ ภูมิภาค ปีที่เปิด 

หลักสูตรสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ 

1 มหดิล ในก ากับรัฐ กลาง 2499 

2 เชยีงใหม ่ ในก ากับรัฐ เหนอื 2519 

3 ขอนแก่น ในก ากับรัฐ ตะวันออกเฉียงเหนอื 2521 

4 รังสิต เอกชน กลาง 2529 

5 หัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ เอกชน กลาง 2536 

6 สงขลานครินทร์ ในก ากับรัฐ ใต ้ 2550 

7 เวสเทิร์น เอกชน กลาง 2552 

หลักสูตรสังกัดคณะสหเวชศาสตร์ 

8 จุฬาลงกรณ ์ ในก ากับรัฐ กลาง 2534 

9 ธรรมศาสตร์ ในก ากับรัฐ กลาง 2539 

10 นเรศวร ของรัฐ กลาง (เหนอืตอนล่าง) 2540 

11 พะเยา ในก ากับรัฐ เหนอื 2550 

12 บูรพา ในก ากับรัฐ ตะวันออก 2553 

หลักสูตรสังกัดส านักวิชาสหเวชศาสตร์ 

13 วลัยลักษณ ์ ในก ากับรัฐ ใต ้ 2541 

หลักสูตรสังกัดส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

14 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา ของรัฐ กลาง 2557 
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ตารางที่ 12 รายช่ือสถาบันอุดมศกึษาท่ีเปิดสอนหลักสูตร วทบ.กายภาพบ าบัด หรือ กภ.บ. 

ที่ ชื่อมหาวิทยาลัย สถานภาพ ภูมิภาค ปีที่เปิด 

หลักสูตรสังกัดคณะกายภาพบ าบัด 

1 มหดิล ในก ากับรัฐ กลาง 2508 

2 รังสิต เอกชน กลาง 2530 

3 ศรีนครนิทรวโิรฒ ในก ากับรัฐ กลาง 2536 

4 วทิยาลัยเซนต์หลุยส์ เอกชน กลาง 2551 

หลักสูตรสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ 

5 ขอนแก่น ในก ากับรัฐ ตะวันออกเฉียงเหนอื 2526 

6 เชยีงใหม ่ ในก ากับรัฐ เหนอื 2531 

7 หัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ เอกชน กลาง 2536 

หลักสูตรสังกัดคณะสหเวชศาสตร์ 

8 จุฬาลงกรณ ์ ในก ากับรัฐ กลาง 2529 

9 นเรศวร ของรัฐ กลาง (เหนอืตอนล่าง) 2540 

10 ธรรมศาสตร์ ในก ากับรัฐ กลาง 2541 

11 พะเยา ในก ากับรัฐ เหนอื 2550 

12 ครสิเตยีน เอกชน กลาง 2551 

13 บูรพา ในก ากับรัฐ ตะวันออก 2553 

หลักสูตรสังกัดส านักวิชาสหเวชศาสตร์ 

14 วลัยลักษณ ์ ในก ากับรัฐ ใต ้ 2549 

หลักสูตรสังกัดส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

15 แมฟ่า้หลวง ในก ากับรัฐ เหนอื 2549 

หลักสูตรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ 

16 สงขลานครินทร์ ในก ากับรัฐ ใต ้ 2549 

จากตารางที่ 11 และ 12 จะเห็นได้ว่าสถาบันในเขตภาคเหนือ ทีผ่ลิตบัณฑิตหลักสูตร 

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) และหลักสูตร วท.บ.(กายภาพบ าบัด) หรอื กภ.บ. เหมอืนกับคณะสหเวช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คือ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอาจนับ 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดว้ย เพราะจัดเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนอื

ตอนล่างของประเทศ ส่วนส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง แมเ้ป็นสถาบันใน

ภาคเหนือ มีการผลติบัณฑติหลักสูตร กภ.บ. แต่ยังไม่มีหลักสูตร วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) ให้

เทียบเคียง นอกจากนี ้ หากพิจารณาปีที่เปิดหลักสูตรใกล้กัน จะมีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา ซึ่งเป็นสถาบันในภาคตะวันออก ที่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ควรจับตาเทียบเคียง



37 

 

ด้วยเช่นกัน อนึ่ง มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่เกิดก่อนมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยนเรศวรเกิด

ก่อนมหาวิทยาลัยพะเยา ความเข้มแข็งทางวิชาการและความพร้อมด้านทรัพยากรจงึลดหลั่นกัน

ตามล าดับ เหมาะที่จะเป็นหมุดหมายที่มคีวามท้าทายต่อการพัฒนาผลการด าเนินงานของคณะสหเวช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ย่างก้าวต่อไปในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2564 ได้เป็นอย่างดี 

  (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

สังคมไทยก าลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และผูสู้งอายุส่วนใหญ่มักไม่ย้ายที่อยู่

แตจ่ะอาศัยอยู่ในบ้านเกิดของตนในชนบท โดยให้ลูกหลานไปประกอบอาชีพในเมืองใหญ ่

สภาพแวดล้อมแบบนี้เป็นโอกาสของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้แก่นิสติให้ใกล้ชิดกับชุมชน หรอืเอื้อให้อาจารย์หาโจทย์วิจัยที่แก้ไขปัญหาของผูสู้งอายุในชุมชนได้

งา่ยกว่ามหาวิทยาลัยในจังหวัดใหญ่ๆ กอร์ปกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา ในอันที่จะเป็นปัญญา

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีกลยุทธ์ 1 คณะ 1 โมเดล เป็นเครื่องมอืช่วยขับเคลื่อนอย่างเป็น

รูปธรรม โอกาสของความได้เปรียบในการแข่งขัน และสร้างจุดเด่นเฉพาะตัวของคณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา คือ การมุ่งเน้นพัฒนาชุมชนเป็นหลัก และ "ผลิตบัณฑติด้านสุขภาพที่มีหัว

ใจความเป็นมนุษย์ (Humanized Health Care Professional)รับใช้ชุมชนและพร้อมก้าวสู่สากล" 

  (3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ 

ข้อมูลเปรียบเทียบในมุมมองของปัจจัยน าเข้า(input) เป็นข้อมูลเชิงปริมาณตามตัวบ่งชี้

ส าคัญเท่าที่สามารถสืบค้นได้ซึ่งไม่ครบทุกสถาบัน ในมุมมองของกระบวนการ(process) และผลลัพธ ์

(output) ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลการด าเนนิงานของตนเองย้อนหลัง 2 ปขีึน้ไป ดังนี ้

ด้านปัจจัยน าเข้า 

จ านวนนิสิต 

 
ภาพท่ี 3 แผนภูมเิปรียบเทียบจ านวนนสิิต MT/PT : 14/16 สถาบัน ในปีการศึกษา 2559 
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 จากภาพที่ 3  เทียบเคียงระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ นเรศวร และพะเยา พบว่า ณ ปี

การศกึษา 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่มีจ านวนนิสติมากที่สุด รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยพะเยา และ

มหาวิทยาลัยนเรศวรตามล าดับ  

จ านวนอาจารย์ 

 
ภาพท่ี 4 แผนภูมเิปรียบเทียบจ านวนอาจารย์ MT/PT : 14/16 สถาบัน ในปีการศึกษา 2559 

 จากภาพที่ 4 เทียบเคียงระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นเรศวร และพะเยา พบว่า ณ ปี

การศกึษา 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่มีจ านวนอาจารย์มากที่สุด รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยพะเยา 

และมหาวิทยาลัยนเรศวรตามล าดับ 

ร้อยละอาจารย์ ป.เอก 

 
ภาพท่ี 5 แผนภูมเิปรียบเทียบร้อยละอาจารย์ ป.เอก :14/16 สถาบัน ในปีการศึกษา 2559 
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 จากภาพที่ 5  เทียบเคียงระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ นเรศวร และพะเยา พบว่า ณ ปี

การศกึษา 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มรี้อยละอาจารย์ ป.เอก มากที่สุด รองลงมา คือ มหาวิทยาลัย

นเรศวร และมหาวิทยาลัยนพะเยาตามล าดับ 

ด้านกระบวนการ 

อัตราการพ้นสภาพ (drop out rate) 

 
ภาพท่ี 6 แผนภูมเิปรียบเทียบ drop out rate ของนิสติสาขา MT รุ่นท่ี 1 – 7 ตัง้แตช่ัน้ปีท่ี 1 ถึง 4 หรือมากกวา่ 

 จากภาพที่ 6 อัตราการพ้นสภาพของนสิิตเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 1-3 มีคา่สูงสุดในปีการศกึษา

ที ่4 หรอืสูงกว่า และใน 3 ปีดังกล่าวมีค่าสูงสุดที่ 13.17% อัตราการพ้นสภาพของนิสติ รุ่นที ่4-6 ในปี

การศกึษาที ่ 4 หรอืสูงกว่า ลดลงจาก 3 ปีแรกมาก แตอ่ัตราการพ้นสภาพของนสิิตแต่ละรุ่นไม่

สม่ าเสมอกันในแตล่ะปีการศกึษา แนวโน้มภาพรวมอัตราการพ้นสภาพมีค่าสูงในช้ันปีการศกึษาที่ 2 

และ 3 และมีค่าสูงสุดที่ 10.53%  ซึ่งสะท้อนวา่ปัญหาของการพ้นสภาพน่าจะเกี่ยวกับกระบวนการ

จัดการเรยีนการสอนที่ส่งผลต่อผลการเรียนของนิสติ โดยเฉพาะวิชาที่เป็นวิชาชีพเฉพาะของหลักสูตร 

 
ภาพท่ี 7 แผนภูมเิปรียบเทียบ drop out rate ของนิสติสาขา PT รุ่นท่ี 1 – 7 ตัง้แตช่ัน้ปีท่ี 1 ถึง 4 หรือมากกวา่ 
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 จากภาพที่ 7  อัตราการพ้นสภาพ ของนสิิต รุ่นที ่1-3  มีคา่สูงในปีการศกึษาที่ 3 และ 4 หรอื

สูงกว่า และใน 3 ปีดังกล่าว มีค่าสูงสุดที ่ 9.58% อัตราการพ้นสภาพของนิสิต รุ่นที ่ 4-6  ในปี

การศกึษาที ่4 หรอืสูงกว่า ลดลงจาก 3 ปีแรกมาก  แต่ Dropout rate ของนสิิตแต่ละรุ่นไม่สม่ าเสมอกัน

ในแต่ละปีการศกึษา แนวโน้มภาพรวม Dropout rate มีคา่สูงในช้ันปีการศกึษาที่ 1 และ 2  ต่างจาก

หลักสูตร วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) และมีค่าสูงสุดที่ 12.73%  ซึ่งสะท้อนว่าปัญหาของ Dropout น่าจะ

เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลตอ่ผลการเรียนของนิสติ แต่อาจเป็นวิชาแกนที่สอน

โดยคณะวิชาอื่น เช่น วิชากายวิภาคศาสตร์ 

ผลการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

ตารางที่ 13 เปรียบเทียบผลการตรวจประเมิน (CAR) ระดับหลักสูตร AUNQA(version 3.0) ของหลักสูตร 

     วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์ และ กภ.บ.ปีการศึกษา 2558 และ 2559 

เกณฑ์ 

ผลตรวจประเมิน (CAR) 

2558 2559 

MT PT MT PT 

AUN.1 Expected Learning Outcomes 3 4 3 3 

AUN.2 Program Specification 3 4 2 2 

AUN.3 Program Structure and Content 3 3 3 2 

AUN.4 Teaching and Learning Approach 2 4 3 3 

AUN.5 Student Assessment 3 3 3 3 

AUN.6 Academic Staff Quality 3 3 3 3 

AUN.7 Support Staff Quality 3 4 3 3 

AUN.8 Student Quality and Support 3 3 3 3 

AUN.9 Facilities and Infrastructure 3 3 2 2 

AUN.10 Quality Enhancement 3 3 3 3 

AUN.11 Output 3 3 3 3 

หมายเหต ุ

1. คณะสหเวชศาสตร์ใชร้ะบบประเมนิคุณภาพภายในระดับหลักสตูรของ AUN QA (ภาคภาษาไทย) ตัง้แตปี่

การศึกษา 2557 แต่เกณฑ์การประเมิน AUN QA ในปีการศึกษา 2557 เป็น version 2.0  ม ี15 ข้อ จึงไมน่ าผล

การประเมินตรวจสอบมาเปรียบเทียบ 

2. ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรท้ังสองได้รับการประเมินจากคณะกรรมการคนละชุด 

3. ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรท้ังสองได้รับการประเมินจากคณะกรรมการชุดเดียวกัน และมปีระธานกรรมการ 

เป็น AUN QA Expert (รองศาสตราจารย์ชวลติ วงษ์เอก) 
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ผลการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ 

ตารางที่ 14 เปรียบเทียบผลการตรวจประเมิน (CAR) ระดับคณะตามตัวบ่งช้ีของ CUPT ปีการศึกษา 2558 และ 2559 

ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน ปี

การศึกษา 

2558 2559 

C.1 การรับและการส าเร็จการศกึษาของนสิิตนักศกึษา 3 3 

C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรอืการใชป้ระโยชน์ในการประกอบ

วิชาชีพ 

3 4 

C.3 คุณภาพบัณฑิต 4 3 

C.4 ผลงานของผูเ้รียน 3 4 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 4 4 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 4 4 

C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 4 4 

C.8 การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย 4 4 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของคณบดี 4 4 

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 3 3 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 4 

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ 4 4 

C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศลิปะและวัฒนธรรม 3 3 

S.1 จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 3 3 

S.2 Student mobility N/A N/A 

S.3 Green University 1 2 

หมายเหต ุ

คณะสหเวชศาสตร์ใชร้ะบบประเมนิคุณภาพภายในของ CUPT QA ตัง้แตปี่การศึกษา 2557 แต่ตัวบ่งช้ีหลัก และ

ตัวบ่งช้ีเลอืก ในปีการศึกษา 2557 ตา่งกับปีการศึกษา 2558 และ 2559 จึงไมน่ าผลการประเมินตรวจสอบมา

เปรียบเทียบ 
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ด้านผลลัพธ์ 

อัตราส าเร็จการศึกษา (success rate) 

 
ภาพท่ี 8 แผนภูมเิปรียบเทียบแนวโน้ม success rate ของนิสติสาขา MT รุ่นท่ี 1 – 7 ภายใน 4 ปีและมากกวา่ 

 จากภาพที่ 8  Success rate ของนสิิตรุน่ที่ 1-3 มีคา่ต่ ามาก เฉลี่ยในช่วง 3 ปีเท่ากับ 41.27% 

ท าให้อัตราคงอยู่ของนิสติสูงมาก เฉลี่ยเท่ากับ 42.66% ทั้งนีเ้พราะช่วงเวลาดังกล่าวคณะก าหนด

จ านวนประกาศรับนิสิตสูงมากถึง 150 คน แต ่ Success rate ของนสิิตรุน่ที่ 4 เป็นต้นมา มีค่าสูงขึ้น 

เฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 72.65% และนิสติที่จบการศกึษาเกินระยะเวลาของแผนการศึกษา (4ปี) มีจ านวนลด

น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ที่เป็นเชน่นีเ้พราะคณะปรับลดจ านวนประกาศรับนิสิตลงเหลอืเพียง 60 คน/ปี 

ตามข้อเสนอแนะของสภาเทคนิคการแพทย์ 

 
ภาพท่ี 9 แผนภูมเิปรียบเทียบแนวโน้ม success rate ของนิสติสาขา PT รุ่นท่ี 1 – 7 ภายใน 4 ปีและมากกวา่ 

 จากภาพที่ 9  Success rate ของนิสิตรุ่นที่ 1-3 เป็นไปในทิศทางเดียวกับของนิสิตหลักสูตร 

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) และเนื่องมาจากสาเหตุเดียวกัน Success rate ของนิสิตรุ่นที่ 4 เป็นต้นมา มี
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ค่าสูงขึ้น เฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 70.91% และนิสิตที่จบการศึกษาเกินระยะเวลาของแผนการศึกษา (4ปี) มี

จ านวนลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากคณะปรับลดจ านวนประกาศรับนิสติลงเหลอืเพียง 60 คน/ปี  

ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าภายใน 1 ป ี

 
ภาพท่ี 10 แผนภูมเิปรียบเทียบแนวโน้ม ร้อยละของการไดง้านท าภายใน 1 ปี ของบัณฑิตสาขา MT และ PT รุ่นท่ี 1 – 5  

 จากภาพที่ 10 แนวโน้มร้อยละการมีงานท าย้อนหลัง 3 ปี ของทั้งสองหลักสูตรสูงขึ้น โดย

บัณฑติเทคนิคการแพทย์มคี่าร้อยละเฉลี่ยการมงีานท าสูงกว่าบัณฑติกายภาพบ าบัดเล็กน้อย 

ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 

 
ภาพท่ี 11 แผนภูมเิปรียบเทียบร้อยละของบัณฑิตท่ีสอบผ่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชพีกายภาพบ าบัด 

 รุ่นจัดสอบปี 2558 และ 2559 ของ 16 สถาบัน 

หมายเหตุ สภาวชิาชีพกายภาพบ าบัดจัดสอบ 4 ครัง้ ต่อ ปีและเปิดเผยขอ้มูลของทุกสถาบันให้เปรียบเทียบกันได้ 
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 จากภาพที่ 11 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด

ของมหาวิทยาลัยพะเยา กับมหาวิทยาลัยเชียงใหมแ่ละมหาวิทยาลัยนเรศวร มีคา่ใกล้เคียงกันมาก 

 
ภาพท่ี 12 แผนภูมจิัดอันดับค่าร้อยละเฉลี่ยของบัณฑิตท่ีสอบผ่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชพีกายภาพบ าบัด 

 รุ่นจัดสอบปี 2558 และ 2559 ของ 16 สถาบัน 

จากภาพที่ 12 เมื่อจัดอันดับค่าร้อยละเฉลี่ยของบัณฑิตที่สอบผ่านขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพกายภาพบ าบัด รุ่นจัดสอบปี 2558 และ 2559 ของ 16 สถาบัน พบว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่

ในอันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในอันดับที่ 9 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ในอันดับที่ 11  

ตารางที่ 15 ร้อยละของบัณฑิตท่ีสอบผ่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชพีเทคนิคการแพทย์รุ่นจัดสอบปี  

     2558 – 2560ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปี พ.ศ. จ านวนผูเ้ข้าสอบทั้งหมด จ านวนผูส้อบผ่านทั้งหมด ร้อยละของผูส้อบผ่านทัง้หมด 

2558 43 37 86.05 

2559 49 28 57.14 

2560 41 31 75.61 

หมายเหตุ สภาวชิาชีพเทคนิคการแพทยจ์ัดสอบ 3 ครัง้ ต่อ ปี แตไ่ม่เปิดเผยขอ้มูลของทุกสถาบันให้เปรียบเทียบกันได้ 
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ผลงานวิจัยตีพมิพ์ต่อหัวของอาจารย์ 

 
ภาพท่ี 13 ผลงานวจิัยตพีมิพต์อ่หัวของอาจารย์สาขาเทคนิคการแพทยแ์ละกายภาพบ าบัด ปี 2556-2559 

จากภาพที่ 13 ผลงานวิจัยตีพมิพ์ตอ่หัวของอาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ในช่วงปี 2556 

– 2557 สูงกว่าสาขากายภาพบ าบัด  แตใ่นช่วงปี 2558 – 2559 สาขาวิชากายภาพบ าบัดสามารถ

พัฒนาจนมผีลงานจนมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ต่อหัวได้เท่ากับสาขาเทคนิคการแพทย์ จุดแข็งของอาจารย์

สาขาเทคนิคการแพทย์คอื สามารถสร้างผลงานวิจัยตีพมิพ์ระดับนานาชาติได้จ านวนมาก แต่จุดอ่อน

คือ ผลงานวิจัยกระจุกตัวอยู่เพียงอาจารย์ไม่กี่คน จุดแข็งของอาจารย์สาขากายภาพบ าบัดคือ สามารถ
บริหารผลงานวิจัยของอาจารย์ให้มีการกระจายตัวไปยังอาจารย์หลายคน แต่จุดอ่อนคือ ผลงานวิจัย

ตีพมิพ์อยู่ในระดับชาติเป็นส่วนใหญ่ 

 

ผลการบรกิารวิชาการแก่สังคมของคณะ 

การบูรณาการพันธกิจ 

 
ภาพท่ี 14 ภาพรวมจ านวนงานบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสหเวชศาสตร์ท่ีบูรณาการกับพันธกิจอื่น 

                     ตัง้แตปี่งบประมาณ 2555-2559 
 

  

0

0.2

0.4

0.6

2556 2557 2558 2559 

MT PT Linear (MT) Linear (PT)
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จากภาพที่ 14 งานวิจัยที่บูรณาการกับงานบริการวิชาการแก่สังคมในภาพรวมของคณะ เพิ่ม

จ านวนสูงขึ้นเป็นล าดับ  จ านวนผลงานวิจัยต่อยอดจากโครงการบริการวิชาการแก่สังคมต่างๆ ที่ได้รับ

การตพีิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2558 และมี

แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในปี พ.ศ. 2559 

รางวัล 1 คณะ 1 โมเดล 

ตารางท่ี 16 ผลส าเร็จที่นา่ภาคภูมิใจ ของงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะสหเวชศาสตร์ ตัง้แต่ปีงบประมาณ 

               2555- 2559 

ปงีบประมาณ ชื่อผลงาน 

2555 “แม่ใจหางบ้านโมเดล” 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัยครั้งที่ 

1” 

ก่อใหเ้กิด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสุขภาพชุมชนบ้านแมใ่จหางบ้าน 

2556 “ต้นตะเคยีนโมเดล” 

รางวัลชนะเลิศ ในงานประชุมทางวชิาการระดับชาติ “พะเยาวิจัยครั้งที่ 2 

ก่อใหเ้กิด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสุขภาพชุมชนบ้านต้นตะเคียน 

2557 “แม่ใจ 4 โมเดล” 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัยครั้งที่ 

3 

ก่อใหเ้กิด ศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการวัดป่าม่วง และ 

อาคารอบไอน้ าสุมนไพรและศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านต้นตะเคียน 

2558 ได้รับคัดเลือกจาก Engagement Thailand (EnT)  ให้ลงบทความในหนังสือประมวล

บทความวชิาการเพื่อสังคม เรื่อง โมเดลการพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพสู่

ชุมชนสุขภาวะ 

2559 “สมุนไพรใจดี โมเดล” 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัยครั้งที่ 

5” 

ก่อใหเ้กิด ศูนย์เรียนรูภู้มิปัญญาไทย บ้านต้นตะเคียน  
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 ข. บริบทเชิงกลยุทธ์   
  วิเคราะห์สถานการณ์ตามสภาพแวดล้อมของคณะสหเวชศาสตรข์้างตน้ พบว่า 

จุดแข็งของคณะ คือ 

 
จุดอ่อนของคณะ คือ 

 
  

อาคารสถานที่ เทคโนโลย ีและ

อุปกรณ์ต่างๆ มีความใหม่และ

ทันสมัยกว่าสถาบันคู่เทยีบ

เพราะเกิดทหีลัง 

บุคลากรทั้งสายวิชาการและ

สายสนับสนุนมีวัยวุฒไิม่สูง

มาก มคีวามรู้ความสามารถใน

การปรับตัวใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัย ช่องว่าง

ระหว่างวัยกับผู้เรียนมีน้อย 

จ านวนอาจารย์ทั้งสอง

หลักสูตรมีความพอเพียง (ตาม

เกณฑ์ของ สกอ.) และมีค่าสูง

กว่าหนึ่งในมหาวิทยาลัยคู่

เทยีบ ที่ก าลังการผลิตบัณฑิต

เท่ากัน คือ 60 คนต่อปี 

ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอกเทยีบกับ

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด ใน

หลักสูตร วท.บ.(เทคนิค

การแพทย์) มีค่าสูงกว่าหนึ่งใน

มหาวิทยาลัยคู่เทยีบ 

ร้อยละของอาจารย์ที่มี

ต าแหน่งทางวิชาการเทยีบ

กับจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

ของทั้งสองหลักสูตร มค่ีา

ต่ ากว่ามหาวิทยาลัยคู่เทยีบ

ทั้งสอง 

อาจารย์สาขา

กายภาพบ าบัด ส่วนใหญ่มี

คุณวุฒริะดับปริญญาโท จึง

มุ่งเตรียมตัวศกึษาต่อ ป.

เอกมากกว่าขอทุนวิจัย

ภายนอก  

คณะมงีบประมาณจ ากัด 

ในการส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพงานด้านวิจัยของ

อาจารย์ 

คณะมข้ีอจ ากัดด้านอาคาร

สถานที่ คือไม่มี

ห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัย

ของอาจารย์ 
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โอกาสของคณะ คือ 

 
อุปสรรคของคณะ คือ 

 

 

ผลของการ SWOT ข้างตน้ เป็นที่มาของการก าหนดวิสัยทัศนข์องคณะ คือ มีความเปน็

เลิศด้านจัดการศึกษาในสาขาวิชาสหเวชศาสตร์ อันดับ 1-2 ของภาคเหนือภายในปี 2564 และมี

จุดมง่หมาย (Goal) ในช่วง 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) ตามสมรรถนะหลักของคณะในปัจจุบัน คือ 

ผลิตบัณฑิตด้านสุขภาพที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ รับใช้ชุมชนและพร้อมก้าวสู่สากล โดยมี วงล้อ

กลยุทธ์ของคณะสหเวชศาสตร์ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 7 ด้าน มีชือ่กลยุทธ์แต่ละด้าน และแนวคิดดัง

แสดงในภาพ ที่ 15 

 

  

• ท่ีต้ังของมหาวทิยาลัยเป็นหุบเขาท าให้มีความเงียบ
สงบ สวยงาม อากาศเย็นสบาย ห่างไกลจากแหล่ง
อบายมุข เหมาะแก่การเป็นสถานศึกษา 

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

• ท าให้ติดต่อปฏสิัมพันธ์กับชุมชนได้โดยตรง เอื้อตอ่
การบูรณาการ การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานสิิต 
การวจิัยและการบริการวิชาการแก่สังคมโดยงา่ย 

ใกล้ชิดสังคมชนบท 

• มหาวทิยาลัยพะเยาอยูใ่นจังหวัดเล็กเมื่อเทียบกับ
จังหวัดท่ีเป็นท่ีต้ังของมหาวทิยาลัยคู่เทียบ จะมคีวาม
เจรญิทางวัตถุ รวมท้ังดา้นคมนาคม และเทคโนโลยท่ีี
ทันสมัยน้อยกวา่  

ความเจริญของจังหวัดที่ตั้ง 

• สว่นใหญ่มาจากพื้นท่ีของจังหวัดพะเยาและจังหวัด
ใกล้เคียง เมื่อเทียบกับจังหวัดใหญ่ท่ีเป็นท่ีต้ังของ
มหาวทิยาลัยคู่เทียบ คุณภาพผู้เรียนจึงดอ้ยกว่า 

คุณภาพของผู้เรยีน 
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ภาพท่ี 15 วงลอ้กลยุทธ์คณะสหเวชศาตร์  

ปรับปรุงคร้ังที่ 1 โดยมติร่วมของบคุลากรคณะสหเวชศาสตร์ ในคราวสัมมนาใหญ่ประจ าปี 2560 วันที่ 1 เมษายน 2560 

 หมายเหตุ “Humanized care” หมายถึง การดูแลผูร้ับบริการด้วยความเคารพใน

คุณค่า ศักดิ์ศรี และศักยภาพในความเป็นมนุษย์ของผูร้ับบริการ มีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ 

นอกเหนอืจากการดูแลที่มุ่งสู่ผลการรักษาเพียงอย่างเดียวหรือการปฏิบัติตามหน้าที่เท่านัน้ 

   การสอนทักษะ “Humanized care” อาทิ สอนทักษะการสื่อสารกับผูป้่วย/

ผูร้ับบริการ สอนทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับผูป้่วย/ผูร้ับบริการ สอนทักษะการให้เกียรติผูป้่วย/

ผูร้ับบริการ ทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทักษะการรับฟังอย่างตัง้ใจ และทักษะการให้ผูป้่วย/

ผูร้ับบริการมีสว่นร่วมในการตัดสินใจ 
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 ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรคุณภาพ บัณฑิตคณุภาพ อาจารย์คณุภาพ 
ผลงานวิจัย

คุณภาพ 
มบีุคคลเรียนรู ้

บัณฑิตด้านสุขภาพที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ รับใช้ชุมชนและพร้อมก้าวสู่สากล 

 
 

 

 

 

  

CQI CQI 

CQI CQI 

ปัจจัยขับเคลื่อนการปรับปรงุ 

 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

 ผลประเมินการด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ีแผนกลยุทธ์ของคณะ 

 ผลการสอบไดใ้บประกอบวิชาชพีของบัณฑิต 

P 

C 

D 

A 

กระบวนการปรับปรงุ 

การน าองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ 

การให้ความส าคัญกับผู้เรียน การจัดการความรู้ 

การบริหารและพัฒนาบุคลากร การจัดระบบและขัน้ตอนในการท างาน 

ผลลพัธ ์
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บทท่ี 2 แผนพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ 
 

2.1 แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561 – 2564 (แผนงานและแผนเงิน) ถอดจากวงล้อกลยุทธ ์

ก  ด้านหลักสูตรและการสอน 

ชื่อกลยุทธ์/แนวคิด 
ระบบ/กลไก/ 

แนวปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ/

งบประมาณ 

กลยุทธ์ “แทรกซึม ซึม

ซับ ปรับปรุง” 

 
การเรียนรู้ให้ได้ครบถ้วน

ตาม ELO ของหลกัสูตร 

ต้องเรียนรู้ทั้งทฤษฎแีละ

ปฏิบัติในสถานการณ์จริง

ต้องพัฒนาจากง่ายไปหา

ยากและต้องพฒันาอย่าง

ต่อเนื่อง 

 
หมายเหตุ  เร่ิมใชก้บันิสิต

ชั้นปีที่ 1 รหัส 60  

ส.ค. 2560 

 

คณะกรรมการรับผดิชอบ

หลักสูตรของแตล่ะสาขา น า

โดยประธานฝ่ายวิชาการจัด

กิจกรรมเสรมิหลกัสูตรแก่

นิสิตชั้นปีที่ 1-4 โดยให้งาน

นิสิตปี 1-3  ออกชุมชนใน

ภูมิล าเนาของตน ในช่วงปิด

ภาคเรียนปลาย ก าหนด

กิจกรรมแต่ละชั้นปี คือ 

 

- ชั้นปทีี่ 1 ให้นิสิตเรียนรู้ 

“แทรกซึม” วิถี 

วัฒนธรรรมและ

ปัญหาของชุมชนจาก

สภาพจรงิ ถ่ายทอด

ออกมาเป็น

ประสบการณ์บันทึกใน 

Portfolio ส่งอาจารย์ที่

ปรกึษาวิชาการของตน 

- ขั้นปีที่ 2 และ 3 ให้

นิสิตน าความรู้

ภาคทฤษฎีจาก

อาจารย์ ผสานกับการ

ไปประยุกต์ใช้กับ

ชุมชนจรงิ เพื่อ “ซึม

ซับ”ความรู้ทัง้สอง

แบบ เป็นความรู้ที่ใช้

งานได้จริงตามศาสตร์

ที่ศึกษา ถ่ายทอด

ออกมาเป็น

ประสบการณ์ใน 

Portfolio ส่งอาจารย์ที่

ปรกึษาวิชาการของตน 

 

คะแนนผลการประเมิน 

Portfolio ของนสิิตแต่ละ

คน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง 4  

ของแตล่ะสาขาวชิา 

โดยอาจารย์ที่ปรึกษา

วิชาการของนิสิต  

ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 จาก

ระบบประเมิน Portfolio 

แบบ rubrics 5 ระดับ 

ทุกคน 

ผู้รับผดิชอบ 

1. คณะกรรมการ

รับผดิชอบ

หลักสูตรของ

แต่ละสาขา 

(คณาจารย์ทุก

คน) 

2. ประธานฝ่าย

วิชาการของ

แต่ละสาขา 

3. อาจารย์ที่

ปรกึษา

วิชาการทุกคน 

 

งบประมาณ 

รด.จ านวน 15,000 

บาท โดยตั้งไว้ใน

แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี พ.ศ. 2561  

“โครงการขับเคลื่อน

กลยุทธ์แทรกซึม-

ซึมซับ-ปรับปรุง” 

(ปีแรก) 
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ชื่อกลยุทธ์/แนวคิด 
ระบบ/กลไก/ 

แนวปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ/

งบประมาณ 

- ชั้นปีที ่4 น า

ประสบการณ์ที่ได้จาก

ชั้นปีที่ 1-3 และการ

เรียนรายวิชาเทคนิค

การแพทยช์ุมชน หรือ

กายภาพบ าบัดชุมชน 

ในปี 4 มาสรา้งแนวคิด 

“ปรับปรุง” คุณภาพ

ชีวติของคนในชุมชนให้

ดีขึน้ เขียนถ่ายทอด

ออกมาเป็น Portfolio 

ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา

วิชาการของตน 

ข  ด้านนสิิต 

ชื่อกลยุทธ์/แนวคิด 
ระบบ/กลไก/ 

แนวปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ/

งบประมาณ 

กลยุทธ์ “English is 

All Around” 
 

การเตรยีมผู้เรียนให้มีทักษะ

ภาษาอังกฤษมคีวามจ า

เป็นมากทัง้ในโลกจริงและ

โลกเสมือน (อินเทอร์เน็ต) 

ทั้งในศตวรรษนี ้ และ

ศตวรรษหน้า 

 

1. คณะก าหนดเป็น

นโยบาย ให้ทุก

หลักสูตร จัดใหม้ีการ

ออกข้อสอบเพื่อ

ประเมินผลการเรียนรู้

ระหว่างสอน (Quiz as 

Formative 

Assessment) เป็น

ภาษาอังกฤษ อย่าง

น้อย 1 หัวข้อรายวิชา 

ต่อ 1 ชั้นป ี

2. จัดให้มีการประเมิน

ทักษะภาษาองักฤษ 

ผ่านข้อสอบที่คณะ

ก าหนดทกุสิ้นปี

การศึกษา โดยให้นิสิต

ส่งผลการทดสอบ

ให้กับอาจารย์ที่

ปรกึษาของตน เพื่อ

ติดตามผลการพัฒนา

ภาษาอังกฤษ ตัง้แต่ชั้น

ปีที่ 1-4 

คะแนนผลการประเมิน

ทักษะภาษาองักฤษ 

ของนิสิต ชั้นปีที่  2 3 

และ 4  ณ สิ้นปี

การศึกษา  

ค่าระดับคะแนนที่ไดรั้บ

ของชั้นปี ที่ 2  3 และ 4 

ขยับสู่ระดับขั้น (Level) 

ที่สูงกว่าเทียบกับ

คะแนนผลการประเมิน

ทักษะภาษาองักฤษของ

ชั้นปีก่อนหน้า 

ผู้รับผดิชอบ 

1. ประธาน

หลักสูตร 

2. อาจารย์ที่

ปรกึษา

วิชาการทุกคน 

3. คณะกรรมการ

สโมสรนิสิต

คณะสหเวช

ศาสตร์ 

4. คณะกรรมการ

กิจการนิสิต 

(ก ากับดแูล ให้

ค าปรกึษา) 

 

งบประมาณ : ไม่มี 

ใชว้ิธแีทรกเสรมิใน

กิจกรรมของ

โครงการด้านการ

เรียนการสอนและ

พัฒนานิสิต ใน

แผนปฏิบัติการ

ประจ าปีทุกป ี
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ค  ด้านอาจารย์ 

ชื่อกลยุทธ์/แนวคิด 
ระบบ/กลไก/ 

แนวปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ/

งบประมาณ 

กลยุทธ์ “Strong 

Teacher” 
 

ไม่เพียงมีความรู้ในศาสตร์ที่

สอน แต่อาจารย์ตอ้งสอน

เก่งด้วย สามารถถ่ายทอด

เรื่องที่เข้าใจยากให้เป็นเรื่อง

เข้าใจง่ายและปรับปรุงการ

สอนอย่างสม่ าเสมอ 

สนับสนุนให้อาจารย์ไป

อบรมเพิ่มพูนความรู้ใน

ศาสตร์การสอนและการ

เรียนรู้  และกลับมา

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับ

คณาจารย์ภายในคณะ 

อย่างน้อยสาขาวิชาละ 1 

คร้ัง คร้ังละ 2 คน ต่อป ี 

1. คะแนนผล

ประเมิน

สมรรถนะของ

อาจารย์ประจ าปี 

2. คะแนนผล

ประเมินการสอน

ของอาจารย์โดย

นิสิต และ

ข้อเสนอแนะของ

นิสิต (เชิง

คุณภาพ) 

1. ผลประเมิน

คุณภาพอาจารย์

แบบ rubric ไม่ต่ า

กว่า 100 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 

400 คะแนน 

2. ผลประเมินการ

สอนของอาจารย์

โดยนิสิต ≥ 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนน 

ผู้รับผดิชอบ 

1. คณบดี 

2. รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

 

งบประมาณ : รด. 

1. 40,000 บ.(1 

หมื่นบาท/คน 

จ านวน 4 คน) 

โดยตั้งไว้ใน

งบประมาณ

รายจ่าย

ประจ าปี ทุกปี 

ในค่าใช้สอย 

กองทุนเพื่อ

การศึกษา  

2. 30,000 บ. 

โดยตั้งไว้ใน

แผนปฏิบัติ

การประจ าปี 

ทุกปี ใน

โครงการ KM 

for Strong 

Teacher  

ง  ด้านสายสนับสนุน 

ชื่อกลยุทธ์/แนวคิด 
ระบบ/กลไก/ 

แนวปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ/

งบประมาณ 

กลยุทธ์ “Professional 

Supporter” 
 

แรงผลักดันส าคัญที่จะ

น าพาคณะ ไปถึง

จุดมุ่งหมาย คือสาย

สนับสนุนมืออาชีพทีม่ี

ประสิทธิภาพในการท างาน 

 

1. สายสนับสนุนผลิตผล

งานตาม PA ของ

ภารกิจรอง ที่ท า

สัญญากับคณบดี

อย่างน้อยคนละ 1 

ผลงาน ต่อป ี

2. คณะฯ วางระบบ

บรหิารงานบุคคล โดย 

ผูกผลงานตาม PA กับ

การเลื่อนขั้นเงนิเดือน 

3. คณะฯ โดยผู้ชว่ย

จ านวนผลงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน

ที่ปฏิบัติงานจรงิ 

 

หมายเหต ุผลงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน 

หมายถึง 

- รายงานผลการ

ด าเนินงานตาม 

PA 

1 ผลงาน ต่อป ีต่อคน 

ครบทุกคนที่ปฏิบัตงิาน

เกิน 6 เดือน 

ผู้รับผดิชอบ 

ระบบ PA 

1. คณบดี 

2. รองคณบดีทุก

ฝ่าย-ผู้ชว่ย

คณบดี 

3. หัวหน้าสาขา 

ระบบสนับสนุน R2R 

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 
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ชื่อกลยุทธ์/แนวคิด 
ระบบ/กลไก/ 

แนวปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ/

งบประมาณ 
คณบดีฝ่ายวิจัยและ

บรกิารวิชาการ วาง

ระบบสนับสนุนทุน

วิจัย R2R ด้วยงบ

รายไดค้ณะ แก่สาย

สนับสนุนทุก

ปีงบประมาณ 

4. มีผู้บริหารหรือ

อาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับ

งานเป็นที่ปรึกษา เพื่อ

เสนอแนะโจทย์วจิัยที่

เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาคณะ และวิธี

ท างานวิจัย 

 

- รายงานฉบับ

สมบูรณ์ที่ส่งผู้ให้

ทุนวิจัย R2R 

- บทคัดยอ่ใน

เอกสารรวบรวม

ผลงานน าเสนอ

ด้วยวาจาหรือ

การน าเสนอด้วย

โปสเตอร์ในที่

ประชุมทาง

วิชาการทุกระดับ 

- Reprint 

ผลงานวิจัยตีพมิพ์

ในวารสารทาง

วิชาการทุกระดับ 

- ผลงานนวัตกรรม 

(ไม่จ าเป็นต้องจด

สิทธิบัตร อนุ

สิทธิบัตร ฯลฯ) 

เช่น สิ่งประดิษฐ ์

การบรกิาร 

กระบวนการ

ท างาน ด้วย

วิธีการใหม่ๆ ทีท่ า

ให้งานมี

ประสิทธิภาพ 

หรือประสิทธิผลดี

ขึน้ 

งบประมาณ : รด. 

100,000 บ. โดยตั้ง

ไว้ในงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 

ทุกปี ในกองทุนวิจัย 

“ทุนอุดหนุนนักวิจัย

รุ่นใหม่” 

จ  ด้านการวิจัย/นวัตกรรม 

ชื่อกลยุทธ์/แนวคิด 
ระบบ/กลไก/ 

แนวปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ/

งบประมาณ 

กลยุทธ์ “ตองหนึ่ง : 1 คน 

1 ชิ นงาน ใน 1 ป”ี 

 
อาจารย์ที่ท างานวิจัย

สม่ าเสมอ จะรู้แจง้ รู้จริง ใน

สิ่งที่สอน เป็นทรัพยากรการ

เรียนรู้ที่ทรงคุณค่าของนิสิต

1. อาจารย์ผลิตผลงาน

ตาม PA ด้านงานวิจัย ที่

ท าสัญญากับคณบดี

อย่างน้อยคนละ 1 

ชิน้งานต่อป ี

2. คณะฯ โดยผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ วางระบบ

จ านวนผลงานของ

อาจารย์ที่ปฏิบัติงาน

จริง 

 

หมายเหต ุผลงานของ

อาจารย์ หมายถงึ 

- ข้อเสนอโครงการที่

ย่ืนขอทุนสนับสนุน

1 ผลงาน ต่อป ีต่อคน 

ครบทุกคน 

ผู้รับผดิชอบ 

ระบบ PA 

1. คณบดี 

2. รองคณบดีทุก

ฝ่าย-ผู้ชว่ย

คณบดี 

3. หัวหน้าสาขา 
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ชื่อกลยุทธ์/แนวคิด 
ระบบ/กลไก/ 

แนวปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ/

งบประมาณ 
ย่ิงกว่าแหล่งเรียนรู้ใดใด สนับสนุนทุนวิจัยเงิน

รายได้คณะแก่อาจารย์

ทุกปีงบประมาณ 

3. คณะฯ โดยผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ วางระบบ

งบประมาณสนับสนุน

การจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อ

ตรวจสอบภาษาอังกฤษ

ในการส่งผลงานตีพิมพ ์

4. คณะฯ วางระบบ

บรหิารงานบุคคล โดย 

ผูกผลงานตาม PA กับ

การเลื่อนขั้นเงนิเดือน 

จากแหล่งทุน 

- หนังสือรับรองการ

ใชป้ระโยชน์จาก

หน่วยงานภายนอก 

พร้อมรายงาน

ผลงาน 

- Abtract : oral / 

poster 

presentation 

- Proceeding 

- Review Article 

- Original Article 

- เอกสารการขอย่ืน

จดอนุสิทธิบัตร / 

สิทธิบัตร 

- อนุสิทธิบัตร / 

สิทธิบัตร 

ระบบสนับสนุนวิจัย 

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

 

งบประมาณ : รด. 

1. 30,000 บ. 

โดยตั้งไว้ใน

แผนปฏิบัติ

การประจ าปี 

ทุกปี ใน

โครงการ

ขับเคลื่อน

ผลงาน

วิชาการของ

อาจารย์ตาม

กลยุทธ์ตอง

หนึ่ง 

2. 300,000 บ. 

โดยตั้งไว้ใน

งบประมาณ

รายจ่าย

ประจ าปี ทุกปี 

ในกองทุนวิจัย 

“ทุนอุดหนุน

นักวิจัยรุ่น

ใหม่” 

ฉ  ด้านการบรกิารวิชาการ 

ชื่อกลยุทธ์/แนวคิด 
ระบบ/กลไก/ 

แนวปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ/

งบประมาณ 

กลยุทธ์ “4 in 1 – 2 

Dimensions” 

 
ใชง้านบริการวชิาการเป็น

แกนหลักในการบูรณาการ

ภารกิจของอาจารย์ให้ครบ

ทั้ง 4 ภารกิจ เพิ่ม

ประสิทธิภาพทั้งการบรกิาร

1. ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจัย

และบรกิารวิชาการ

วางระบบบรหิาร

โครงการแบบบูรณา

การ การให้บรกิาร

วิชาการร่วมกับภารกิจ

อื่นของอาจารย์ ให้

ครบทั้ง 4 ภารกิจ 

 

1. จ านวน

โครงการวิจัยที่

บูรณาการกับ

งานบริการ

วิชาการแก่สงัคม 

2. จ านวนรายวิชาที่

บูรณาการการ

เรียนการสอนกับ

งานบริการ

1. ≥ 2 โครงการ ต่อ

สาขา ต่อป ี

 

 

 

2. ≥ 2 รายวิชา ต่อ

สาขา ต่อป ี

 

 

ผู้รับผดิชอบ 

บูรณาการภารกิจ 

1. ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บรกิาร

วิชาการ 

2. ประธานฝ่าย

บรกิาร

วิชาการแก่
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ชื่อกลยุทธ์/แนวคิด 
ระบบ/กลไก/ 

แนวปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ/

งบประมาณ 
แบบให้เปล่าและการบรกิาร

ที่ก่อให้เกิดรายได ้

 

 

2. สาขาวิชาจัดใหม้ีการ

บรกิารวิชาการทั้งแบบ

ให้เปล่าแก่ชุมชน และ

เป็นสถาบันหลักของ

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

พัฒนาวิชาการ และ

สรา้งรายได ้

วิชาการแก่สงัคม 

3. จ านวนโครงการ

ท านุบ ารุง

ศิลปะวัฒนธรรม

ที่บูรณาการกับ

งานบริการ

วิชาการแก่สงัคม 

 

 

4. จ านวนโครงการ

อบรมของ

สาขาวิชาซึง่เป็น

สถาบันหลักของ

ศูนย์การศึกษา

ต่อเนื่อง 

 

3. ≥ 2 โครงการ ต่อ

สาขา ต่อป ี

 

 

 

 

 

 

4. ≥ 1 โครงการ ต่อ

สาขา ต่อป ี

 

 

สังคมของ 

สาขาวิชา 

การบรกิารที่

ก่อให้เกิดรายได้ 

1. หัวหน้า

สาขาวิชา 

2. คณาจารย์ทุก

คนของสาขา 

 

งบประมาณ :  

บูรณาการภารกิจ 

รด. 

1. ขอจากงบ รด.

มหาวิทยาลัย 

จากกอง 

DRAEQA 

2. 30,000 บ. 

โดยตั้งไว้ใน 

แผนปฏิบัติ

การประจ าปี 

ทุกปี ใน

โครงการ บ่ม

เพาะนิสิต

กายภาพบ าบั

ดที่มีหัว

ใจความเป็น

มนุษย์ 

3. 30,000 บ. 

โดยตั้งไว้ใน 

แผนปฏิบัติ

การประจ าปี 

ทุกปี ใน

โครงการ บ่ม

เพาะนิสิต

เทคนิค

การแพทยท์ี่มี

หัวใจความ

เป็นมนุษย์ 

 

 



57 

 

ชื่อกลยุทธ์/แนวคิด 
ระบบ/กลไก/ 

แนวปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ/

งบประมาณ 
4. 10,000 บ. 

โดยตั้งไว้ใน

งบประมาณ

รายจ่าย

ประจ าปี ทุกปี 

ในกองทุน

บรกิาร

วิชาการแก่

ชุมชน 

“ทุนอุดหนุน

เผยแพร่

ผลงาน 1 คณะ 

1 โมเดล” 

ช  ด้านบัณฑิต 

ชื่อกลยุทธ์/แนวคิด 
ระบบ/กลไก/ 

แนวปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ/

งบประมาณ 

กลยุทธ์ “บัณฑิตพิชิต 

R2R” 

 

 
บัณฑิตสหเวชศาสตร์

จะต้องมีคุณลกัษณะของ

บุคคลผู ้“เรียนรู้ตลอดชีวติ” 

คุณสมบัตินี้จงึสามารถ

สรา้งความเจริญแก่

ประเทศชาติได้อย่างแท้จริง   

 

1. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ

รายวิชาภาคนิพนธ์

ของแตล่ะสาขาวชิา 

เพิ่มวัตถุประสงค์ของ

รายวิชา อีก 1 ข้อ คือ 

เพื่อให้นิสิตมีความรู้

พืน้ฐานด้านการ

ท างานวิจัย R2R โดย

สอดแทรกในเนือ้หา

ภาคทฤษฎีของ

รายวิชาภาคนิพนธ ์

2. อาจารย์ที่ปรึกษาภาค

นิพนธ์ สรา้ง

สัมพันธภาพที่ดกีับ

นิสิตในที่ปรึกษา เปิด

ช่องทางสื่อสารกับ

ศิษย์เก่าที่จบ

การศึกษาแล้ว ให้

สามารถขอรับ

ค าปรกึษาด้านการ

ท างานวิจัย R2R ได้ 

กรณีอาจารย์ให้ความ

อนุเคราะห์เป็นที่

1. ช่องทางตดิต่อให้

ค าปรกึษาด้าน

วิจัยแก่บัณฑิต 

 

 

 

 

 

2. ฐานข้อมูล

ผลงานวิจัย R2R 

ของบัณฑิต สาขา 

MT และ PT  

ตั้งแต่บัณฑติรุ่น

แรก (ปีการศึกษา 

2554) 

 

หมายเหต ุผลงานวิจัย 

R2R ของบัณฑิต 

หมายถึง 

- รายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ 

- บทคัดยอ่ใน

เอกสารรวบรวม

1. มีช่องทางติดต่อ

ให้ค าปรกึษาดา้น

วิจัยแก่บัณฑิตที่

สะดวก รวดเร็ว 

เช่น ผ่านทาง 

Social Media 

ต่างๆ 

 

2. มีฐานข้อมูล

ผลงานวิจัย R2R 

ของบัณฑิต

ครบถ้วนทั้ง 2 

สาขา ตั้งแต่

บัณฑิตรุ่นแรก 

ผู้รับผดิชอบ 

1. อาจารย์

ผู้รับผดิชอบ

รายวิชาภาค

นิพนธ์ของแต่

ละสาขาวิชา 

2. ประธานฝ่าย

วิจัยของแต่ละ

สาขาวิชา 

 

งบประมาณ  

1. 10,000 บ. 

โดยตั้งไว้ใน 

งบประมาณ

รายจ่าย

ประจ าปี ทุกปี 

ในกองทุนวิจัย 

“ทุนอุดหนุน

ภาคนิพนธ์

นิสิต

กายภาพบ าบั

ดสู่บัณฑิต

พิชิต R2R” 
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ชื่อกลยุทธ์/แนวคิด 
ระบบ/กลไก/ 

แนวปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ/

งบประมาณ 
ปรกึษาแกบ่ัณฑิต และ

บัณฑิตสามารถตีพมิพ์

ผลงานเผยแพร่ได้ ให้

บัณฑิตเจ้าของผลงาน

เขียนกิตกิรรมประกาศ

แก่อาจารย์ที่ปรึกษา 

พร้อมทั้งส่ง reprint ให้

อาจารย์ที่ปรึกษา

รับทราบด้วย 

3. ประธานฝ่ายวิจัยของ

แต่ละสาขาวิชา 

รวบรวม สืบค้น

ผลงานวิจัย R2R ของ

บัณฑิตจาก

แหลง่ข้อมูลต่างๆ 

จัดท าเป็นฐานข้อมลู

ผลงานของบัณฑิต

อย่างต่อเนื่อง 

ผลงานน าเสนอ

ด้วยวาจาหรือ

การน าเสนอด้วย

โปสเตอร์ในที่

ประชุมทาง

วิชาการทุกระดับ 

- Reprint 

ผลงานวิจัยตีพมิพ์

ในวารสารทาง

วิชาการทุกระดับ 

- ผลงานนวัตกรรม/

สิ่งประดิษฐ ์

2. 10,000 บ. 

โดยตั้งไว้ใน 

งบประมาณ

รายจ่าย

ประจ าปี ทุกปี 

ในกองทุนวิจัย 

“ทุนอุดหนุน

ภาคนิพนธ์

นิสิตเทคนคิ

การแพทย์สู่

บัณฑิตพชิิต 

R2R” 

 

2.2 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (แผนคน)  

ก  นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

    นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะสหเวชศาสตร์ มดีังนี้ 

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

ทั้งนีแ้ขนงวิชาและสาขาวิชานั้นๆ ตอ้งให้ความเห็นชอบด้วยว่าไม่กระทบกับการจัดการ

เรียนการสอนของหลักสูตร 

2) สนับสนุนให้อาจารย์คุณวุฒิ ป.เอก ลาไปท างานวิจัยหรือลาไปเพิ่มพูนประสบการณ์

ทางวิชาชีพ ในชว่งเวลาที่ไม่กระทบกับการเรียนการสอน 

3) สนับสนุนให้พนักงานสายบริการ ขอรับทุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อระดับ ป.โท 

ในสาขาที่ตรงกับลักษณะงานที่รับผดิชอบ 

4) จัดสรรทุนดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการใน

ประเทศ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนทุนพัฒนาภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ 

หนึ่งหมื่นบาทต่อคนต่อปี  

5) จัดสรรงบประมาณใหอ้าจารย์ไปรับการอบรมด้านทักษะการสอน และการประเมินผล 

รวมทั้งการพัฒนาทักษะการใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศกึษา และสนับสนุน
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งบประมาณจัดโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่เป็นโครงการ KM เพื่อพัฒนาด้าน

การสอนแก่คณาจารย์อย่างต่อเนื่อง 

6) จัดสรรทุนไปเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/ดูงานในประเทศ แก่พนักงานสาย

บริการ 5 พันบาท ถึง 1 หมื่นบาทต่อคนตอ่ปี 

7) มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตนตามจรรณยาบรรณวิชาชีพ ท าตนเป็นแบบอย่างแก่

นิสติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณธรรมจรยิธรรมที่คณะมุ่งส่งเสริมแก่นสิิต คือ 

ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตบริการ  ตรงตอ่เวลา 

8) สนับสนุนให้สาขาวิชาจัดท าแผนพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ ตลอดจนสร้างมาตรการ

กระตุน้เตือนให้อาจารย์เตรียมเลือกมหาวิทยาลัย ตดิต่อประสานงานกับอาจารย์ที่

ปรึกษา เตรยีมโครงร่างงานวิจัย ให้พร้อมที่จะลาศกึษาต่อตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด

ในแผน 

9) สนับสนุนให้สาขาวิชาจัดท าแผนพัฒนาต าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ ตลอดจน

สร้างมาตรการกระตุ้นเตอืนให้อาจารย์ เตรียมประเมินการสอนและเอกสารการสอน 

เตรียมผลงานทางวิชาการใหค้รบถ้วน เพื่อเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตรง

ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผน 

10) มีมาตรการกระตุ้นก าลังใจแก่อาจารย์ผู้มีคุณสมบัติครบ และยื่นเรื่องของต าแหนง่ทาง

วิชาการ โดยก าหนดว่า เพียงสิ้นสุดกระบวนการของการเห็นชอบในที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ  อาจารย์ผู้เสนอขอต าแหน่งสามารถน ามติที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ มาขอรับรางวัลได้ที่คณบดี จ านวน 5,000 บาท (หา้พัน

บาทถ้วน) โดยไม่จ าเป็นต้องรอผลการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย 

11) จัดสรรงบประมาณรายได้คณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งปี 

เป็นทุนวิจัยทั้งแก่อาจารย์และพนักงานสายบริการ 

ข  หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล ตั้งแตป่ี พ.ศ. 

2555 (ดูภาคผนวก ก) ซึ่งตามหมวดที่ 2 ข้อ 13 แห่งข้อบังคับฯ การสรรหาหรือคัดเลือกหรือแต่งตัง้

บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑล์ะวิธีการที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด การก าหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา คณะ

ปฏิบัติตามข้อบังคับฯ หมวดที่ 2 ข้อ 15 ส่วนการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูท้ี่จะได้รับการบรรจุเป็น

พนักงานของคณะ คณะสามารถก าหนดเพิ่มเติมเองได้  
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พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ(อาจารย์) ต้องเป็นผู้ที่มคีวามรู้ความสามารถทาง

วิชาการและความรู้ความสามารถด้านการสอน/วัดผลประเมินผล แมว้่าผูท้ี่จบการศกึษาในสาขาวิชา

เทคนิคการแพทย์ และกายภาพบ าบัด จะไม่เคยได้เรียนมาทางดา้นศกึษาศาสตร์ก็ตาม หากมีความ

ประสงค์จะเป็นอาจารย์ของคณะสหเวชศาสตร ์ ต้องมีศักยภาพด้านการสอนอยู่บ้าง ดังนัน้ นโยบาย

การรับและคัดเลือกอาจารย์ ของคณะสหเวชศาสตร ์จงึก าหนดไว้ดังนี้ 

คุณสมบัติ 

1) รับเฉพาะผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หรือ

แขนงวิชาที่จะมาประจ า 

2) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ตรงตามสาขาวิชา และมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี

ไม่ต่ ากว่า 3.25  ระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.50 

3) มีประสบการณ์ในวิชาชีพที่ตรงกับแขนงวิชาในหลักสูตรอย่างน้อย 1 ปี 

4) มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันที่สมัคร จากสถาบันที่มหาวิทยาลัย

ยอมรับ เทียบเคียงได้ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนนของ TOEFL paper หรือ 5.0 คะแนนของ 

IELTS (ดูภาคผนวก ข) 

5) เป็นผู้มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เทคนิคการแพทย์หรอืกายภาพบ าบัด) ที่ไม่หมดอายุ 

6) เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

การพิจารณารับ 

เมื่อมีผู้แจ้งความจ านงขอสมัครเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาใด และมีคุณสมบัติครบตามที่คณะ

ก าหนดข้างต้น  คณะจะมอบหมายให้สาขาวิชานั้น จัดประชุมสาขาวิชาเพื่อพิจารณาถึงความต้องการ

จ าเป็น  ความตรงตามแขนงวิชาที่ต้องการกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ประกอบกับค่า สัดส่วนจ านวน

อาจารย์ประจ า ต่อ นิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า FTES (Full time Equivalent Student) ไม่เกิน 1:8  และ

อัตราส่วนจ านวนอาจารย์คุมฝึกปฏิบัติตอ่จ านวนนิสิตไม่เกิน 1:20  หากมติของสาขาวิชาเห็นควรให้รับ

อาจารย์เพิ่มหรอืทดแทนอัตราเดิม จงึด าเนินการคัดเลือกต่อไป 

การคัดเลือก 

นอกเหนือจากการพิจารณาประวัติการศึกษาและผลงานวิจัยแล้ว ยังต้อง เชิญผู้สมัครมา

สัมภาษณ์และทดสอบการสอน ต่อหนา้คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา  เพื่อวัดเจตคติต่อการท าหน้าที่

อาจารย์ และประเมินสมรรถนะด้านการสอนของอาจารย์ หากคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาส่วน

ใหญ่เห็นชอบ หัวหน้าสาขาวิชาก็จะท าบันทึกเสนอมติของสาขาวิชาต่อคณบดี  เพื่อให้คณะเสนอ

มหาวิทยาลัยให้ด าเนนิการตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

เมื่ออาจารย์ใหม่ได้รับการบรรจุให้เข้ามาเริ่มงานในคณะ หรืออาจารย์เพิ่งกลับเข้าปฏิบัติงาน

หลังส าเร็จการศึกษาเป็นวันแรก  งานบุคคลของคณะจะแจ้งให้อาจารย์มาลงนามรับทราบในเอกสาร

อธิบายลักษณะงาน (Job description) ของอาจารย์ และเสนอคณบดีลงนาม ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์

รับทราบความรับผิดชอบและหน้าที่ (Responsibility and Duty) ที่จะต้องปฏิบัติ มาตรฐานในการ

ปฏิบัติงาน (Performance Standard) และสมรรถนะของอาจารย์ (Competency) แล้วเก็บเอกสารที่ลง

นามแลว้ดังกล่าวไว้ที่ตนเอง 1 ฉบับ งานบุคคลคณะเก็บไว้อกี 1 ฉบับ   

การดูแลอาจารย์ใหม่ ในระดับสาขาวิชา ให้หัวหน้าแขนงวชิาที่รับอาจารย์ใหม่เป็นพี่เลี้ยง ให้

ค าแนะน าต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่ ในเรื่องจรรยาบรรณของอาจารย์ จรรยาบรรณวิชาชีพ รายละเอียด

ของหลักสูตร (มคอ.2) การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามแนวทางของ AUN QA  

ตลอดจนการเขียน course specification (มคอ.3/4) เป็นต้น 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ 

มหาวิทยาลัยจัดสรรอัตราก าลังของพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการให้แก่คณะแบบจ ากัด

จ านวน เพียงงานละ 1 คน ไม่สามารถขอเพิ่มอัตราก าลังได้ แต่เปิดโอกาสให้คณะคัดเลือกได้เองกรณี

สรรหาคนมาทดแทนอัตราเดิมที่ว่างลง คณะจึงมีนโยบายให้มีการคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน ด้วยการให้

สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ตามสมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่งงาน  

คณะฯ จัดให้มีการปฐมนเิทศบุคลากรใหมทุ่กปี ในคราวสัมมนาใหญ่ประจ าปีของคณะ เพื่อชีแ้จง

และทบทวนความเข้าใจใหต้รงกันถึงนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของคณะ 

ค  แผนพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ 

  สาขาเทคนิคการแพทย์ ในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง และมี

คุณวุฒิ ป.โท เพียง 2 คน ซึ่งมีการปรับแผนลาศึกษาต่อ ป.เอก ดังตาราง 

แขนงวิชา 
รายชื่อผู้จะลาศึกษาต่อ ป.เอก ในปีการศึกษา 61 - 64 

2561 2562 2563 2564 

โลหติวทิยาและจุลทรรศนศาสตร์คลนิกิ - - อ.สุรสิทธ์ิ - 

จุลชวีวทิยาคลินิก - อ.ณรงค์ - - 

  สาขากายภาพบ าบัด ในปีการศึกษา 2561 สาขากายภาพบ าบัดไม่มีแผนให้อาจารย์ 

ป.โท ลาศึกษาต่อ ป.เอก เนื่องจากต้องเหลืออาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงให้เพียงพอกับการจัดการเรียน

การสอน และการดูแลนิสิต แต่สามารถวางแผนให้อาจารย์ ป.โท ที่เหลือ ลาศึกษาต่อ ป.เอก ได้ จน

ครบทุกคนภายในปี 2564 เพราะมีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ ป.เอก ทยอยกลับเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่ ปี 

2562   
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แขนงวิชา 
รายชื่อผู้จะลาศึกษาต่อ ป.เอก ในปีการศึกษา 61 - 64 

2561 2562 2563 2564 

ระบบทางเดินหายใจและหัวใจ - อ.เกวลี อ.อรุณรัตน์  

ระบบประสาท - อ.อรรจน์มน อ.ชัชฎาภรณ์ - 

กายภาพบ าบัดในเด็ก - - อ.ณิชาภา อ.ศริินทิพย์ 

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ - อ.พรรณทิพย์ อ.มณฑนิ ี - 

ง  แผนพัฒนาต าแหน่งทางวชิาการของอาจารย์ 

 แมว้่าปัจจุบัน คณะฯ จะมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่มาก ดังตารางที่ 17 แตใ่นช่วง

ปี 2559-2561 แนวโน้มการด าเนนิการเพื่อขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์สูงขึ้นมากทั้ง

สองสาขา ซึ่งสว่นใหญ่เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ที่ก าหนดมาก่อนหน้านี้ 

ตารางท่ี 17 รายละอียดอาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการของคณะสหเวชศาสตร์ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สาขาวิชา 

สิทธิชัย  ปัญญาใส ผศ.ดร. เทคนิคการแพทย ์

เบญจลักษณ์  ทองช่วย ผศ. เทคนิคการแพทย ์

อรุณีย์  พรหมศรี ผศ. กายภาพบ าบัด 

อักษรากร ผศ.ดร. เทคนิคการแพทย ์

 แผนพัฒนาต าแหน่งทางวชิาการของอาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ 

ชื่อ -สกุล วันบรรจ ุ
วุฒิทางการศึกษา 

ปีท่ีจะขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ (พ.ศ.) 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ผศ. รศ. 

1 ดร.กรุง ผิวพรรณ์ 1 มิ.ย.48 Doctor of Natural 

Science(Biochemistry 

and Molecular Biology) 

วท.ม.(ชีวเคมี) 2559 

  

2 ดร.สาวิตร ี นะงอลา 3 ต.ค.54 วท.ด.(วิทยาศาสตรช์ีว

การแพทย)์ 
 

2559 

 
 

3 ดร.เสรมิ สุรพนิิจ   1 พ.ค.50 วท.ด.(เทคโนโลยชีีวภาพ) วท.ม. (เทคโนโลย ีชีวภาพ) 2560 

รอเสนอ กค 
 

4 ดร.สรายศ ร่าเริงใจ 16 มี.ค.52 ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร)์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์

การแพทย)์ 

2560* 
 

5 ดร.เกษม สมทะนะ 3 ต.ค.54 ปร.ด.(อายุศาสตร์เขต

ร้อน) 
 

2560* 
 

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

การแพทย)์ 
 

2560* 

 
 

7 ดร.สิทธิพร สุวรรณมิตร 2 ธ.ค.56 วท.ด.(ปรสิตวิทยา) วท.ม.(ปรสิตวทิยา) 2561 
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ชื่อ -สกุล วันบรรจ ุ
วุฒิทางการศึกษา 

ปีท่ีจะขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ (พ.ศ.) 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ผศ. รศ. 

8 ผศ.ดร.สิทธิชัย ปัญญาใส 2 ก.ค.50 ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร)์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์

การแพทย)์ 

- 2562 

9 อ.ณรงค์ นวลเมือง 1 เม.ย.56  วท.ม.(ชีวเวชศาสตร์) 2561 

สอบสอน61 
 

10 ดร.สุรชาติ พุทธิษา 1 พ.ค.56 ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร)์  2561*  

11. อ.ปิยะวรรณ    เอมอิ่มอนันต์ 1 พ.ค. 51  วท.ม.(ชีวเคมีทาง

การแพทย)์ 

2562** 

สอบสอน61 
 

12 ดร.สุรดา เศรษฐการ 1 ก.พ.59 ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร)์  2562  

13 อ.สมโภช เสาร์อิน 26 ก.พ.52  วท.ม.(ชีวเคมี) 2562  

14 อ.อรพินท์ อนิศวร 1 ต.ค.50  วท.ม.(พิษวิทยา) 2562  

15 ผศ.เบญจลักษณ ์  ทองช่วย 1 ต.ค.50  วท.ม.(พิษวิทยา) - 2565 

 แผนพัฒนาต าแหน่งทางวชิาการของอาจารย์สาขากายภาพบ าบัด  

ชื่อ -สกุล วันบรรจ ุ
วุฒิทางการศึกษา 

ปีท่ีจะขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ผศ. รศ. 

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

 
 

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

สอบสอนแล้ว 
 

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

 
 

4 อ.ศริินทิพย์ ค าฟ ู 1 ส.ค.56  วท.ม.(วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

และการออกก าลังกาย) 

2560 

 
 

5 อ.ชัชฎาภรณ์ ใจเย็น 1 ส.ค.56  วท.ม.สรรีวิทยา 2561*  

6 อ.อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ ์ 2 พ.ค.54  วท.ม.(สรีรวิทยาทางการแพทย)์ 2562** 

สอบสอนแล้ว 
 

7 ดร.สุดารัตน์ สังฆมณี 28 เม.ย. 51 ปร.ด. (ประสาท

วิทยาศาสตร์) 

วท.ม.(สรีรวิทยาทางการแพทย)์ 2562 
 

8 ปาจรีย์ มาน้อย 2 มิ.ย. 51  วท.ม. (เวชศาสตร์การกีฬา) 2563  

หมายเหตุ   

- รายชื่ออาจารยท่ี์ไมไ่ด้อยูใ่นแผนพัฒนาต าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ คือผู้ท่ีมีแผนลาศึกษาต่อใน

ระยะเวลาอันใกล้  หรืออยูร่ะหวา่งลาศกึษาตอ่ 

-  หมายถงึ อยู่ระหว่างการด าเนนิการของมหาวทิยาลัย 

- * หมายถงึล่าช้ากว่าก าหนด 

- ** หมายถงึเร่ิมด าเนนิการเร็วกว่าก าหนด 
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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  ให้มีการชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุม  และต้องปรับปรุงแผนพัฒนาตนเอง

ใหม่เสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา 

ส่วนการก ากับให้อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา โดยผู้ลาศึกษาต่อ

ต้องรายงานผลการศกึษาให้มหาวิทยาลัยรับทราบทุกภาคการศึกษา เป็นหน้าที่ของกองการเจ้าหน้าที่ของ

มหาวิทยาลยั เนื่องจากเป็นผูใ้หทุ้นการศกึษา หรอืใหเ้งนิเดือนระหว่างลาเรียนด้วยทุนส่วนตัว โดยกองการ

เจา้หน้าที่จะท ารายละเอียดแจง้ใหค้ณะรับทราบเพื่อช่วยก ากับติดตามเป็นประจ าทุกเดือน 

จ  แผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานสายบรกิาร 

มหาวิทยาลัยพะเยายังไม่มีระบบเส้นทางความก้าวหน้า ของพนักงานสายบริการอย่างเป็น

รูปธรรม คณะจงึสนับสนุนให้มกีารเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ต าแหนง่ผูช้ านาญการแตเ่นิ่นๆ ด้วย

การส่งเสริมให้พนักงานสายบริการทุกคนเตรียมสร้างผลงานวิจัยสถาบันหรอืสร้างนวัตกรรมในการ

ท างานของตน โดยการสนับสนุนทั้งในรูปแบบของงบประมาณวิจัย การให้ท าเป็นข้อตกลงการ

ปฏิบัติงานประจ าปี (PA) การจัดท าเป็นรายงานและการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ นอกจากนี้ 

ด้านการฝกึอบรมและพัฒนา คณะฯ ยังได้จัดสรรทุนใหแ้ก่พนักงานสายบริการไปเข้าร่วมประชุม

วิชาการ/อบรม/สัมมนา/ดูงานทั้งโครงการที่จัดโดยหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามสาย

งานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ ในวงเงนิ 5 พันบาท ถึง 1 หมื่นบาท และ

ก าหนดให้น าความรูท้ี่ได้กลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มงานเดียวกันด้วย 

2.3 แผนการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

คณะสหเวชศาสตรก์ าหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ วงล้อกลยุทธ์ที่มจีุดมุง่หมาย และแผนกลยุทธ์ที่มี

ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจน สามารถแปลงเป็นแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีได้อย่างสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นรูปธรรม ผูบ้ริหารทุกระดับสามารถก าหนดเป้าหมายของ

งานในฝา่ยทีต่นรับผดิชอบได้อย่างมทีิศทาง งานแต่ละฝา่ยสามารถบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อส่งเสริมซึ่ง

กันและกันให้ไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ บุคลากรทุกคนของคณะซึ่งเป็นหนว่ย

ย่อยที่สุดขององค์กรก็เชน่กันสามารถก าหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของตนให้สัมพันธ์กับทิศทาง

ของคณะได้ และนีค่ือปัจจัยส าคัญที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่คณะสหเวชศาสตร์ 
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ก  การก าหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานรายบุคคล คณะจัดให้มกีารท าข้อตกลงการ

ปฏิบัติงาน (Performance Agreement: PA) ประจ าปี ระหว่างคณบดีกับบุคลากรทุกคนในชว่ง

ต้นปีงบประมาณ โดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น ได้แก่ รองคณบดี ผูช่้วยคณบดี และหัวหนา้สาขาวิชา จะ

พิจารณาต่อรองเบือ้งตน้ก่อน และคณบดีจะพิจารณารับรองในข้อตกลงอีกครั้ง ยกเว้นหัวหน้า

สาขาวิชาและหัวหน้าส านักงานจะท าข้อตกลงโดยตรงกับคณบดี โดยมีแบบฟอร์ม 2 แบบ ส าหรับ

พนักงานสายวิชาการ (อาจารย์) และส าหรับพนักงานสายบริการ ดังตัวอย่างตอ่ไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตัวบ่งชี ้ 2 ประเภทแรกใน PA ของอาจารย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อใหอ้าจารย์สร้างผลงานเตรียม
ความพรอ้มไว้ใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการ ส่วนตัวบ่งชีท้ี่ 3 เพื่อให้เกิดการบูรณาการภารกิจหลัก พัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และเสริมสร้างคุณค่า หรือความพึงพอใจแก่ชุมชน และสังคม 

  

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวชิาการ สาขากายภาพบ าบัด 
ของ .................................................... 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 

 ประกอบด้วยตัวบ่งชี ้3 ประเภท คือ 

1. ตัวบ่งชีผ้ลส าเร็จของงานด้านพัฒนาวชิาการ  

2. ตัวบ่งชีผ้ลส าเร็จของงานด้านวิจัย  

3. ตัวบ่งชีผ้ลส าเร็จของงานด้านการบูรณาการงานวิจัย กับการเรียนการสอน  

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 

1  

2  

3  

 

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

           (...................................................)            (........................................................) 

          อาจารย์ประจ าสาขากายภาพบ าบัด                หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบ าบัด 
 

 

 

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

                 (..................................................) 

        คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
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 ตัวบ่งชีแ้รกใน PA ของพนักงานสายบริการ มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการท างาน หรอื

ความพึงพอใจของผูร้ับบริการ ส่วนตัวบ่งช้ีตัวที่สอง มุ่งเน้นให้ผูบ้ังคับบัญชาขั้นต้นเสนอโจทย์หรอื

ปัญหาในการท างานเพื่อใหเ้กิดผลงานวิจัยสถาบันตอบโจทย์ดังกล่าว เป็นการฝกึฝนและเตรียมพร้อม

ความเป็นผู้ช านาญ และ/หรือผู้เช่ียวชาญของพนักงานสายบริการในแต่ละงานนั่นเอง 

ข  การประเมินผลการปฏิบัติงาน   ประเมิน 2 ส่วน คือ 

1) ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)  

2) สมรรถนะ (Competency)   

 

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป (งานบุคคลและงานแผน) 
ของ .............................................................. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............. 
 

 ประกอบด้วยตัวบ่งชี ้2 ประเภท คือ 

1. ตัวบ่งชีผ้ลส าเร็จของงานตามหน้าที่ความรับผดิชอบหลัก 

2. ตัวบ่งชีผ้ลส าเร็จของงานตามความรับผดิชอบรอง  

 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

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

            (...................................................)             (...........................................................) 

                 เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป                         รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 

 

 

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

                 (...................................................) 

          คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
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1) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ คณบดีจะทวง

ถามผลการปฏิบัติงานตามที่ได้ตกลงกันไว้ใน PA ของปีงบประมาณที่ผา่นมาเป็นรายบุคคล (ผา่นระบบ 

e-office) โดยใหบุ้คลากรกรอกผลการปฏิบัติงานโดยย่อลงไปในแบบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตาม 

PA แล้วแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ดังตัวอย่างแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตาม PA ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนา้สาขา จะให้คะแนนผลการปฏิบัติงานตาม PA ของอาจารย์ในสาขา และนักวิทยาศาสตร์

หรอืนักกายภาพบ าบัดประจ าสาขาตามตัวบ่งชีแ้ต่ละข้อในช่องคะแนนส าหรับผู้ประเมิน ส่วนรองคณบดี

หรอืผู้ช่วยคณบดีจะให้คะแนนผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการในก ากับของตนตามตัวบ่งชีแ้ต่

ละขอ้ ในช่องคะแนนส าหรับผูป้ระเมิน และคณบดีเป็นผู้ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าสาขา 

ดังนี้ 

ไม่มีผลงานใดใด     ให้   1 คะแนน 

ผลงานบรรลุเป้าหมายน้อยกว่าคร่ึงหน่ึง  ให้   2 คะแนน 

ผลงานบรรลุเป้าหมายมากกว่าคร่ึงหน่ึงแต่ไม่ครบ ให้   3 คะแนน 

ผลงานบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้   ให้   4 คะแนน 

ผลงานบรรลุเกินค่าเป้าหมาย    ให้   5 คะแนน  

รายงานผลการปฏิบัติงานตาม Performance Agreement 

 

ชื่อ-สกุล ผูรั้บการประเมิน .................................................................................................................................................... 

ประเภทบุคลากร   ผู้บริหาร  อาจารย์  พนักงานสายบรกิาร 

รอบเวลาของผลงานที่ใชป้ระเมิน  ว/ด/ป ................................................ ถึง ว.ด.ป. ...................................................................... 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการปฏิบัตงิาน 
คะแนน 

(ส าหรับผู้ประเมิน) 

1.   

 
ผลการปฏิบัติงานโดยย่อ 

 

2.  

 
ผลการปฏิบัติงานโดยย่อ 

 

3.  

 
ผลการปฏิบัติงานโดยย่อ 

 

 

 

            ลงชื่อ  ............................................................................. 

                    (................................................................) 

                    ผู้รับการประเมิน 
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ค่าน้ าหนักผลการปฏิบัติงานแตล่ะตัวบ่งชีไ้ม่เท่ากัน และยังขึน้อยู่กับประเภทของบุคลากรด้วย 

โดยระบบการประเมนินี้  แบ่งประเภทบุคลากรเป็น 4 ประเภท คือ 

(1) ผูบ้ริหาร ได้แก่ รองคณบดี ผูช่้วยคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา 

(2) อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ : ผศ.  รศ.  ศ. 

(3) อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

(4) พนักงานสายบริการ 

ประเภทบุคลากร 
ค่าน้ าหนักผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ด้าน 

พัฒนาวิชาการ วิจัย บูรณาการภารกิจ รวม 

ผู้บริหาร 20% 20% 10% 50% 

ผศ. /รศ. / ศ. 30% 40% 10% 80% 

อาจารย์ 40% 30% 10% 80% 

 หน้าที่หลัก หน้าที่รอง  

พนักงานสายบริการ 60% 20% 80% 

ตัวอย่าง ผลการประเมิน “รองคณบดี ก” 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 
คะแนน 

(ส าหรับผู้ประเมิน) 

1. xxxxxxxxx xxxx 

 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
3 

2. xxxxxxxxxxx xxxx 

 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
4 

3. xxxxxxx xxxxx 

 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
5 

น าคะแนนผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชีม้าคูณด้วยค่าน้ าหนัก จะได้คะแนนผลการประเมินแตล่ะตัวบ่งชี ้

คะแนนรวมทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ คือคะแนนผลการประเมิน PA ของแต่ละบุคคล ดังตัวอย่าง ผลการประเมิน 

“รองคณบดี ก” 

ชื่อผู้รับการ

ประเมิน 

คะแนนผลการปฏิบัติงานตาม PA คะแนนผลการประเมินสมรรถนะ 

พัฒนา

วิชาการ 
วิจัย 

บูรณาการ

ภารกิจ 
   

รองคณบดี ก 
3x20 4x20 5x10    

60 80 50    

คะแนนรวม PA 190  
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2) การประเมินสมรรถนะ  

เคร่ืองมือ : ใช้แบบประเมิน Rubric ตามประเภทของบุคลากร ดังนี้ 

(1) ผูบ้ริหาร : ประเมินสมรรถนะความเป็นครู ใช้แบบประเมิน rubric 4 ระดับ 3 

องค์ประกอบ (ดูภาคผนวก ง) และ สมรรถนะการบริหาร ใช้แบบประเมิน rubric 4 

ระดับ 5 องค์ประกอบ (ดูภาคผนวก จ ) 

(2) อาจารย์ : ประเมินสมรรถนะความเป็นครู (ดูภาคผนวก ง) 

(3) พนักงานสายบริการ : ประเมินสมรรถนะหลักสายบริการ  ใช้แบบประเมิน rubric 4 

ระดับ 5 องค์ประกอบ (ดูภาคผนวก ฉ) 

 ผู้ประเมิน 

(1) ผูบ้ริหาร : ให้คณบดีเป็นผู้ประเมนิ และคัดเลือกผูป้ระเมินจากอาจารย์ 1 คน และ

บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องอีก 1 คน รวมเป็นผู้ประเมิน 3 คน 

(2) อาจารย์ : ให้หัวหนา้สาขาวิชาเป็นผู้ประเมิน และคัดเลือกผูป้ระเมินจากอาจารย์ผู้

ร่วมสอน 1 คน และนักวิทยาศาสตร์หรอืนักกายภาพบ าบัดอีก 1 คน รวมเป็นผู้

ประเมิน 3 คน 

(3) พนักงานสายบริการ : ให้รองคณบดี ผูช่้วยคณบดี หรอืหัวหน้าสาขาวิชาที่ก ากับ

ดูแลงาน เป็นผู้ประเมิน และคัดเลือกผูป้ระเมินจากอาจารย์ที่เกี่ยวข้องอกี 2 คน 

รวมเป็นผู้ประเมิน 3 คน 

 

การประเมนิเป็นแบบลับ ด าเนนิการให้แลว้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมของทุกป ี

ก่อนวันมอบรางวัลเกียรตคิุณแก่อาจารย์ผูส้อน  อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากร

สายสนับสนุน ประจ าปี 

 ค่าน้ าหนักสมรรถนะ 

ประเภทบุคลากร 
ค่าน้ าหนักสมรรถนะ 

รวม 
ความเป็นครู การบรหิาร สมรรถนะหลักสายบริการ 

ผู้บริหาร 20% 30%  50% 

อาจารย์ 20%   20% 

พนักงานสายบริการ   20% 20% 
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ตัวอย่างการให้คะแนนผลการประเมินสมรรถนะของ “รองคณบดี ก” 

ชื่อผู้รับการ

ประเมนิ 

คะแนนผลการปฏิบัตงิานตาม PA คะแนนผลการประเมินสมรรถนะ 

พัฒนา

วิชาการ 
วิจัย 

บูรณาการ

ภารกิจ 

ความเป็น

คร ู

การ

บริหาร 

สมรรถนะหลัก 

สายบรกิาร 

รองคณบดี ก 
   1x20 4x30 - 

   20 120 - 

รวมคะแนน  140 

เมื่อรวมคะแนน PA คะแนนสมรรถนะของ “รองคณบดี ก” จะได้คะแนนผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ชื่อผู้รับการ

ประเมนิ 

คะแนนผลการปฏิบัตงิานตาม PA คะแนนผลการประเมินสมรรถนะ 

พัฒนา

วิชาการ 
วิจัย 

บูรณาการ

ภารกิจ 

ความเป็น

คร ู

การ

บริหาร 

สมรรถนะหลักสาย

บริการ 

รองคณบดี ก 
3x20 4x20 5x10 1x20 4x30 - 

60 80 50 20 120 - 

 190 140 

คะแนนรวม(เต็ม500 คะแนน) 330 

คะแนนผลการประเมิน (330*5/500)  3.30 

ตัวอย่างการให้คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน “ผศ. ข” 

ชื่อผู้รับการ

ประเมนิ 

คะแนนผลการปฏิบัตงิานตาม PA คะแนนผลการประเมินสมรรถนะ 

พัฒนา

วิชาการ 
วิจัย 

บูรณาการ

ภารกิจ 

ความเป็น

คร ู

การ

บริหาร 

สมรรถนะหลักสาย

บริการ 

ผศ. ข 
3x30 4x40 5x10 1x20 - - 

90 160 50 20 - - 

 300 20 

คะแนนรวม(เต็ม500 คะแนน) 320 

คะแนนผลการประเมิน (320*5/500)  3.20 

ตัวอย่างการให้คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน “อาจารย์ ค” 

ชื่อผู้รับการ

ประเมนิ 

คะแนนผลการปฏิบัตงิานตาม PA คะแนนผลการประเมินสมรรถนะ 

พัฒนา

วิชาการ 
วิจัย 

บูรณาการ

ภารกิจ 

ความเป็น

คร ู

การ

บริหาร 

สมรรถนะหลักสาย

บริการ 

อาจารย์ ค 
4x40 3x30 5x10 1x20 - - 

160 90 50 20 - - 

คะแนนรวม(เต็ม500 คะแนน) 320 

คะแนนผลการประเมิน (320*5/500)  3.20 
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ตัวอย่างการให้คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน “เจ้าหน้าที่ ง” 

ชื่อผู้รับการ

ประเมนิ 

คะแนนผลการปฏิบัตงิานตาม PA คะแนนผลการประเมินสมรรถนะ 

หนา้ทีห่ลัก หนา้ที่รอง 
ความเป็น

คร ู

การ

บริหาร 

สมรรถนะหลักสาย

บริการ 

เจ้าหน้าที่ ง 
3x60 3x20 - - 4x20 

180 60 - - 80 

 240 80 

คะแนนรวม(เต็ม500 คะแนน) 320 

คะแนนผลการประเมิน (320*5/500)  3.20 

ค  การเลื่อนเงินเดือนและการสร้างขวัญก าลังใจ 

คะแนนผลประเมินการปฏิบัติงาน เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาเลื่อนเงนิเดือนบุคลากร 

โดยคณบดีตอ้งพิจารณาสถิติการมาสายหรอืการขาดงานรว่มด้วย ส าหรับคะแนนผลประเมินการ

ปฏิบัติงานที่ได้ แปลผลและส่งผลตอ่การเลื่อนขั้น ดังนี้ 

5.00 - 4.01  คะแนน = ดีเด่น  ได้เลื่อนขั้นเงนิเดือน 7 % / 6 % / 5 % 

4.00 – 3.01  คะแนน = ดีมาก ได้เลื่อนขั้นเงนิเดือน 6 % / 5 % / 4 % 

3.00 – 2.01  คะแนน = ดี  ได้เลื่อนขั้นเงนิเดือน 5 % / 4 % / 3 % 

2.00 – 1.01  คะแนน = พอใช้  ได้เลื่อนขั้นเงนิเดือน 4 % / 3 % / 2 % 

ต่ ากว่า 1.00 คะแนน = ควรปรับปรุง ได้เลื่อนขั้นเงนิเดือน 3 % / 2 % / 1 % 

 คณบดีจะส่งข้อมูลสะท้อนกลับให้กับผูร้ับการประเมิน “แบบลับ” ไปทาง E-office เป็น

รายบุคคล และอาจสะท้อนกลับอย่างไม่เป็นทางการด้วยวาจาเป็นการสว่นตัวกับผูป้ฏิบัติงานด้วย 

โดยเฉพาะผูท้ี่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับควรปรับปรุง ทั้งนี้ มุ่งที่ผลของงานและผลของพฤติกรรม

ในการปฏิบัติงานมิใช่ตัวบุคคล และเปิดโอกาสใหผู้ท้ี่ถูกประเมินให้ขอ้มูลย้อนกลับเกี่ยวกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย ผูร้ับการประเมินสามารถตอบกลับในระบบ e-office เพื่อ “รับทราบ” 

ผลประเมิน หรอืแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หรอือุธรณ์ และส่งกลับมายังคณบดีได้ ทั้งนีห้ากมีปัญหา

นอกเหนอืจากหลักเกณฑท์ี่ก าหนด ให้คณบดีมอี านาจในการช้ีขาดและถือเป็นที่สิ้นสุด 

นอกเหนอืจากนี ้คณะสหเวชศาสตร ์มีนโยบายรักษาและบ ารุงขวัญบุคลากรทุกระดับ ทั้งในมิติ

ของกาย จติ สังคม และปัญญา อาทิ จัดสวัสดิการประกันอุบัติเหตุแก่อาจารย์กรณีออกนิเทศงาน

ต่างจังหวัด จัดให้มีเครื่องมอือุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และเครื่องทุ่นแรงตา่งๆในการปฏิบัติงาน จัด

สภาพแวดล้อมสถานที่ท างานให้สะอาดและปลอดภัย จัดหาเครื่องท าน้ าดื่มที่มีระบบกรองสะอาด

ประจ าอาคารทุกช้ันรวมถึงโรงอาหาร จัดงานรื่นเริงในโครงการสัมมนาใหญ่ประจ าปี และมอบรางวัล

ประจ าปีแก่อาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นและบุคลากรที่สร้างผลงานดีเด่นด้านต่างๆ อีกด้วย 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2555 

และที่แก้ไขเพิม่เติม 

ฉบับที่ 2-2556 

ฉบับที่ 3-2560 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลภาษาอังกฤษ 

เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ค 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดมาตรการความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ของพนักงานมหาวทิยาลัยสายวิชาการ 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมินสมรรถนะความเป็นครู 
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แบบประเมินสมรรถนะความเป็นครู 

ค าชี้แจง 

 โปรดประเมิน สมรรถนะความเป็นครู ด้วยการเลือกระดับคุณภาพของแต่ละองค์ประกอบย่อยทีต่รงกับความเห็นของท่าน ในตาราง Rubric และให้ คะแนนที่ได้ 
ในคอลัมน์สุดท้ายของตาราง โดยคิดจาก  ระดับคุณภาพ X น ้าหนัก (ตัวอย่างเช่น 4x20 = 80 คะแนน) คะแนนเต็มรวม = 400 คะแนน 

องค์ประกอบ/น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 

1. องค์ความรู้ (Knowledge) (40) 
1.1 ความรู้ใน
ศาสตร์สาขาวิชา 
(20) 

 อธิบายแนวคิด และหลกัการส้าคัญ 
ของเนื อหา/เร่ือง/วิชาที่สอน พร้อมทั ง
การประยกุต์ใช้ 

 จัดล้าดับและเชื่อมโยงหัวขอ้ที่สอนได้
อย่างเป็นระบบ 

 มีความรู้ความสามารถระดบั 1 

 ติดตามองค์ความรู้ที่ทันสมัย 
วิเคราะห์และนา้มาใช้อย่าง
เหมาะสม 

 ให้ค้าปรึกษา ชี แนะ และถา่ยทอด
องค์ความรู้ให้แก่เพื่อนอาจารย์ได้ 

 มีความรู้ความสามารถระดบั 2  

 ประเมินแนวคิด หลักการส้าคัญใน
ศาสตร์ที่สอน เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

 บูรณาการความรู้ของศาสตร์ที่
สอนกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 มีความรู้ความสามารถระดบั 3  

 สร้างองค์ความรู้ใหม่ 

 คาดการณ์หรือประเมินทิศทาง
ความก้าวหนา้ของศาสตร์ 

 

1.2 ความรู้ใน
ศาสตร์การสอนและ
การเรียนรู้ (20) 

 อธิบายจิตวิทยาการเรียนรู้และปัจจยัที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้ได้ 

 ระบุวิธจีัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 

 เลือกวิธวีัดและประเมินผลเบื องต้น ที่
สอดคล้องกับวิธีจัดการเรียนรู้และผล
การเรียนรู้ 

 มีความรู้ความสามารถระดบั 1 

 วิเคราะห์ภูมิหลังและศกัยภาพของ
ผู้เรียนเพื่อน้าไปออกแบบ
กระบวนการเรียนรู ้

 เลือกวิธกีารจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผลการเรียนรู้และ
กลุ่มผู้เรียน 

 ให้ค้าปรึกษา ชี แนะ และถา่ยทอด
ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้
ให้แก่เพื่อนอาจารย์ได้ 

 
 

 มีความรู้ความสามารถระดบั 2  

 ประเมินวิธีจัดการเรียนรู้และการ
วัดและประเมินผล 

 
 

 บูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนระหว่างวิชา/ศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวขอ้ง 

 มีความรู้ความสามารถระดบั 3  

 สร้างความรู้/นวัตกรรม ในศาสตร์
การสอน และการจัดการเรียนรู้ 
หรือ  

 

 ให้ค้าปรึกษา ชี แนะ และถา่ยทอด
ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้
ให้กับอาจารยภ์ายนอกองค์กรได้ 
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องค์ประกอบ/น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 

2. สมรรถนะ (Competencies) (40) 
2.1 ออกแบบและ
วางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ (10) 

 ออกแบบกิจกรรม และใช้เทคโนโลยี
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู ้

 ประสานงานกับผู้สอนรว่มในรายวิชา
อย่างมีประสิทธภิาพและทบทวน
เนื อหาที่สอนร่วมกัน 

 น้าผลการประเมินโดยผู้เรียนมาใช้ใน
การพัฒนาการออกแบบการเรียนรู ้

 มีสมรรถนะระดบั 1 

 พัฒนารูปแบบการเรียนรู ้

 มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน
อาจารย์ในสาขาวิชา 

 มีสมรรถนะระดบั 2 

 มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน
อาจารย์ในต่างสาขาวิชา หรือ 

 เป็นวิทยากรในด้านการออกแบบ
กิจกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้
ในต่างสาขาวิชาในศาสตร์เดียวกัน 
หรือ 

 สถาบันอื่นน้ารูปแบบการเรียนรู้ที่
ได้พัฒนาขึ นไปใช ้

 มีสมรรถนะระดบั 3 

 เป็นผู้น้าการออกแบบการเรียนรู้
ในต่างศาสตร์ 

 เป็นวิทยากรในด้านการออกแบบ
กิจกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้
ในต่างศาสตร์ 

 

2.2 ด าเนินกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (10) 

 จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

 จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสม
กับเนื อหาและระดับของผู้เรียน 

 ประสานงานการจัดรูปแบบการเรียนรู้
กับผู้สอนร่วมอย่างมีประสิทธภิาพ 

 พิจารณาน้าผลการประเมินจากเพื่อน
อาจารย์มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

 ใช้ทรัพยากรและสือ่การเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู ้

 
 
 
 

 มีสมรรถนะระดบั 1 

 ก้ากับดแูลและติดตามผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

 ใชันวัตกรรมหรือความคิด
สร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

 มีสมรรถนะระดบั 2 

 น้าผลงานการวจิัยในชั นเรียนมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้

 มีสมรรถนะระดบั 3 

 เป็นผู้น้า หรือผู้สร้างนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

 ผลักดันให้เกิดนโยบายหรือกลยุทธ์
ระดับองค์กรที่ส่งเริมและ
สนับสนุนให้เกิดการจัดการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพ 
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องค์ประกอบ/น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 

2.3 เสริมสร้าง
บรรยากาศการ
เรียนรู้และสนับสนุน
ผู้เรียน (10) 

 จัดบรรยากาศการเรียนรู้โดยการมีส่วน
ร่วมจากผู้เรียน 

 ให้ค้าปรึกษาแก่ผู้เรียนในการพัฒนา
ทักษะชีวิตและการเรียนรู้ 

 มีสมรรถนะระดับ 1 

 จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ร่วมกัน 

 วินิจฉยัปัญหาของผู้เรียนและ
ช่วยเหลือได้อยา่งเหมาะสมและ
ทันเวลา 

 มีสมรรถนะระดับ 2 จัดการเรียนรู้
ในสถานการณ์จริงหรือพื นที่จริง 

 ริเริม่การเปลี่ยนแปลงการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ในระดับ
หลักสูตร 
 

 มีสมรรถนะระดับ 3 

 เป็นผู้น้าในการก้าหนดนโยบาย
การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ใน
ระดับองค์กร หรือ 

 เป็นที่ปรึกษาในการก้าหนด
นโยบายเพื่อการพัฒนาบรรยากาศ
การเรียนรู้ 

 

2.4 วัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
พร้อมทั้งให้ข้อมูล
ป้อนกลับอย่าง
สร้างสรรค์ (10) 

 ออกแบบการวัดและประเมินผลที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 

 ประเมินความก้าวหนา้ (formative) 
และ ประเมินผลสัมฤทธิ์(summative) 
ของผู้เรียน 

 ก้าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน
และสามารถให้ขอ้มูลป้อนกลับอยา่ง
สร้างสรรค์ 

 มีสมรรถนะระดบั 1 

 วัดและประเมินผลโดยใชว้ิธกีาร
ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพ
และประสิทธิผลของการพัฒนาผล
การเรียนรู้ 

 มีสมรรถนะระดบั 2 

 ประเมินวิธีการวัดและประเมินผล
เพื่อน้ามาพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

 เป็นผู้น้าในการออกแบบวิธกีารวัด
และประเมินผลในระดับหลักสูตร 

 มีสมรรถนะระดบั 3 

 เป็นผู้น้าในการก้าหนดนโยบาย
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ในระดับองค์กร หรือ 

 ให้ค้าปรึกษาในการก้าหนด
นโยบายการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 

 

3. ค่านิยม (Values) (20) 
3.1 คุณค่าในการ
พัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์ และการ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (10) 

 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในเร่ืองการ
จัดการเรียนรู้และการจัดกจิกรรมทั งใน
และนอกหลกัสูตรเพื่อพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

 รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้เรียน และ
น้ามาพัฒนาตนเอง 

 มีคุณลักษณะระดบั 1 

 มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชพี
อาจารย์ในองค์กร 

 รับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วม
วิชาชีพเพื่อนา้มาพัฒนาตนเอง 

 มีคุณลักษณะระดบั 2 

 เป็นพี่เลี ยง และผู้น้าในการพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์ในองค์กรในการ
จัดการรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 มีคุณลักษณะระดบั 3 

 มีส่วนร่วมและอุทิศตนใหก้ับการ
พัฒนาวิชาชพีอาจารยภ์ายนอก
องค์กร หรือ 

 เป็นผู้ชี น้าเชิงนโยบายที่เกีย่วข้อง
กับการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ใน
ระดับประเทศ 
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องค์ประกอบ/น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 

3.2 ธ ารงไว้ซึ่ง
จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพอาจารย์ 
(10) 

 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชพี
อาจารย์ขององค์กร 

 มีคุณลักษณะระดบั 1 

 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิด
ความเข้าใจและให้เกิดการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
อาจารย์ในองค์กร 

 มีคุณลักษณะระดบั 2 

 เป็นพี่เลี ยง และผู้ชี น้าเชิงนโยบาย
ด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
อาจารย ์

 มีคุณลักษณะระดบั 3 

 มีส่วนร่วม อุทิศตน และเป็น
แบบอยา่งให้กับการพัฒนา
จรรยาบรรณแห่งวิชาชพีอาจารย์
ทั งภายในและภายนอกองค์กร 

 

รวมคะแนนที่ได้ (เต็ม 400 คะแนน)  
เทียบเป็นคะแนนเต็ม 5 คะแนนได้ (5*รวมคะแนนที่ได้ / 400)  
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ภาคผนวก จ 
แบบประเมินสมรรถนะการบริหาร 
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แบบประเมินสมรรถนะการบริหาร 
ค าชี้แจง 

 โปรดประเมิน สมรรถนะการบริหารของผู้บริหาร ด้วยการเลือกระดับคุณภาพของแต่ละองค์ประกอบย่อยทีต่รงกับความเห็นของท่าน ในตาราง Rubric และให้ 
คะแนนที่ได้ ในคอลัมน์สุดท้ายของตาราง โดยคิดจาก  ระดับคุณภาพ X น ้าหนัก (ตัวอย่างเช่น 4x20 = 80 คะแนน) คะแนนเต็มรวม = 400 คะแนน 

องค์ประกอบ/น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ คะแนนที่

ได้ 1 2 3 4 

1. ความเป็นผู้น า 
(30) 

จัดล้าดับความส้าคัญและขั นตอน
การท้างานของตนเองได้  
บริหารงานของตนเองให้ส้าเร็จได้
ตรงตามเป้าหมายที่กา้หนด ให้
ข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ แสดงออกถึง
การยอมรับในความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และมีสว่นรว่มในการพัฒนา
แผนการท้างานของงานที่ก้ากบัดูแล หาข้อสรุปในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ นดว้ยวิธีระดมสมองจากสมาชิกในทีม ประเมิน
สถานการณ์ที่เกิดขึ น และระบวุิธกีารในการแก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์นั นๆ ได ้
 

แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และ
ปรับปรุงแผนงาน วิธกีารเพื่อให้งาน
บรรลุผลส้าเร็จตามที่ก้าหนดขึ น 
สร้างสัมพันธภาพในการท้างานที่ดี
กับผู้อื่น  สื่อสารให้บริหารระดับ
ต่างๆ เข้าใจถึงเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ในการท้างาน 

แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และ
แสดงออกถึงความเชื่อมั่นในความคิด 
ค้าพูด และการกระทา้ของตนเอง  มี
ศิลปะในการโน้มน้าว จูงใจ กระตุ้น
และให้ก้าลังใจแก่ผู้ร่วมงานเพื่อให้
เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
สร้างบรรยากาศของการท้างาน
ร่วมกันเป็นทีมได้อย่างเหมาะสม 

 

2. การคิดเชิงกล
ยุทธ์ (20) 

รับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองที่มีผลต่อความส้าเร็จของ
กลยุทธ์ของคณะที่ก้าหนด ให้
ข้อมูลแก่ผู้อื่นเพือ่ใช้ประกอบการ
ก้าหนดกลยุทธ์ของคณะและงาน
ต่างๆระดับคณะได้   

แสดงสมรรถนะระดบัที่1 และ อธิบายเป้าหมายและกลยุทธ์
ในระดับคณะได้ ปรับเปลี่ยนแผนงานของตนให้ตอบสนองต่อ
กลยุทธ์ของคณะที่ก้าหนดขึ น แลกเปลีย่นความคิดเห็นในที่
ประชุมทีมเพื่อเป็นข้อมูลในการก้าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

แสดงสมรรถนะระดบัที่2 และ 
ก้ากับการแปลงกลยุทธ์ของคณะมา
สู่แผนปฏิบัติการในรายละเอยีดได้  
ปรับเปลี่ยนแผนการทา้งานให้
รองรับกับกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ได้  ประเมินปัจจยัความเส่ียงที่มีผล
ต่อความส้าเร็จของกลยุทธ์ในระดับ
คณะได้ ถ่ายทอดให้สมาชกิในทีม
เข้าใจถึงกลยุทธข์องคณะได ้
 
 

แสดงสมรรถนะระดบัที่3 และ
ก้าหนดแนวทางเลือกในการน้ากล
ยุทธ์ไปใช้ปฏิบัติได้ แก้ไขปัญหาต่างๆ 
ที่เป็นผลจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ของคณะได้ สอน/แนะผู้อื่นถึงเทคนิค
และวิธกีารกา้หนดกลยุทธข์อง
หน่วยงานใหป้ระสบผลส้าเร็จ ระบุได้
ถึงจุดที่ต้องพัฒนาและวางกลยุทธ์
เพื่อปรับปรุงจุดด้อยนั น   

 

3. การพัฒนา สอนงานด้วยการให้ค้าแนะนา้ แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และให้คา้ปรกึษาชี แนะแนวทางใน แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และ แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และ  
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องค์ประกอบ/น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ คะแนนที่

ได้ 1 2 3 4 

ทีมงาน (20) อย่างละเอียด หรือดว้ยการสาธิต
วิธีปฏิบัติงาน ชี แนะแหล่งข้อมูล 
หรือแหล่งทรัพยากรอื่นๆ เพือ่ใช้
ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาหรือส่งเสริมข้อดีและปรับปรุงข้อด้อยให้ลดลง ให้
โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นใจ
ในการปฏิบัติงาน 

วางแผนในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาทั งในระยะสั นและ
ระยะยาว  มอบหมายงานที่
เหมาะสมรวมทั งให้โอกาส
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะได้รับการ
ฝึกอบรม หรือพัฒนาอย่าง
สม่้าเสมอเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในระดับตัดสินใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบางเร่ือง
เพื่อให้มีโอกาสริเร่ิมสิ่งใหม่ๆ หรือ
บริหารจัดการด้วยตนเอง 
 

ปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่เป็นปัจจัย
ขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  เข้าใจถึงสาเหตุ
แห่งพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพื่อ
น้ามาเป็นปัจจยัในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

4. บริหารทรัพยากร
อย่างประหยัด
และคุ้มค่า (20) 

ตระหนักถึงความคุ้มค่าและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีจ่ะเกิดขึ นใน
การปฏิบัติงาน ปฏบิัติงานตาม
กระบวนการขั นตอนทีก่้าหนดไว ้
เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรไม่
เกินขอบเขตที่ก้าหนด 

แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และตระหนกัและควบคุมค่าใช้จา่ย
ที่เกิดขึ นในการปฏิบัติงานโดยมีความพยายามที่จะลด
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีจ่ะเกิดขึ น จัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่าย
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างสูงสุด 

แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และ
ประเมินผลความมีประสิทธภิาพ
ของการด้าเนินงานที่ผ่านมาเพือ่
ปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรให้
ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ น หรือก้าหนด 
และ/หรือ สื่อสารกระบวนการ
บริหารทรัพยากรที่สอดคล้องกันทั่ว
ทั งองค์กร เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถขององค์กรโดยมอง
ผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 

แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และ
พัฒนากระบวนการใหม่ๆ โดยอาศัย
วิสัยทัศน์ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ต่างๆ มาประยกุต์ใน
กระบวนการท้างาน เพื่อลดภาระการ
บริหารงานให้สามารถดา้เนินงานได้
อย่างมีประสิทธภิาพสูงสุด  เพิ่ม
ผลผลิตหรือสร้างสรรค์งานใหม่ที่โดด
เด่น แตกต่าง ให้กบัองค์กรโดยใช้
ทรัพยากรเท่าเดิม 
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องค์ประกอบ/น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ คะแนนที่

ได้ 1 2 3 4 
 
 

5. ศักยภาพเพื่อน า
การปรับเปลี่ยน 
(10) 

เห็นความจ้าเป็นของการ
ปรับเปลี่ยน สามารถก้าหนด
ทิศทางและขอบเขตของการ
ปรับเปลี่ยนที่ควรเกิดขึ นภายใน
องค์กรได้  เข้าใจถึงความจา้เป็น
ในการปรับเปลี่ยนและปรับ
พฤติกรรมให้สอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนนั น 

แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และช่วยเหลือให้บุคลากรเข้าใจถึง

การปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ นภายในคณะ/สาขาวิชา  ความจ้าเป็น 
และประโยชน์ของการปรับเปลีย่นนั นๆ  สนับสนุนความ
พยายามในการปรับเปลี่ยนคณะ/สาขาวชิา พร้อมทั งเสนอแนะ
วิธีการที่จะชว่ยใหก้ารปรับเปลี่ยนดา้เนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ น 

แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และ

กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรเห็นความส้าคัญของการ
ปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ นเพื่อให้เกิดการ
ร่วมแรงร่วมใจให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนั นขึ นจริง เน้นย ้า 
และสร้างความชัดเจนโดยการ
อธิบายสาเหตุ ความจา้เป็น
ประโยชน์ ฯลฯ ของการ
ปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ นอยู่เสมอ 

แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และเป็น

ผู้น้าในการปรับเปลี่ยนองค์กร 
ผลักดันวิสัยทัศน์ ปลกุขวัญก้าลังใจ 
สร้างศรัทธาความเชื่อมั่น กา้หนดกล
ยุทธ์ และแผนการด้าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม ตลอดจนเป็นบุคคล
ส้าคัญในการขับเคลื่อนให้การ
ปรับเปลี่ยนด้าเนินไปได้อย่างราบรื่น
และประสบความสา้เร็จด้วย
วิธีด้าเนินการที่เหมาะสม 

 

รวมคะแนนที่ได้ (เต็ม 400 คะแนน)  
เทียบเป็นคะแนนเต็ม 5 คะแนนได้ (5*รวมคะแนนที่ได้ / 400)  
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ภาคผนวก ฉ 
แบบประเมินสมรรถนะหลักสายบรกิาร 
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แบบประเมินสมรรถนะหลักสายบริการ 

ค าชี้แจง 

 โปรดประเมิน สมรรถนะหลักของบุคลากรสายบริการ ด้วยการเลือกระดับคุณภาพของแต่ละองค์ประกอบย่อยทีต่รงกับความเห็นของท่าน ในตาราง Rubric และ
ให้ คะแนนที่ได้ ในคอลัมน์สุดท้ายของตาราง โดยคิดจาก  ระดับคุณภาพ X น ้าหนัก (ตัวอย่างเช่น 4x20 = 80 คะแนน) คะแนนเต็มรวม = 400 คะแนน 

องค์ประกอบ/น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 

1. ความยึดมั่นในคุณธรรม 
(Integrity) (20) 
 

มีความซ่ือสัตย์สุจริต เมื่ออยู่
ภายใต้กฎระเบียบหรือการ
ก้ากับดแูล 

มีความซ่ือสัตย์สุจริต หนกัแน่นมั่นคง 
มีจิตส้านึกและมวีินัยในตนเอง 

มีความซ่ือสัตย์สุจริต หนกัแน่นมั่นคง มี
จิตส้านึกและมวีินัยในตนเองเป็นทีเ่ช่ือถอื
และไว้วางใจได ้

แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และเป็น
แบบอยา่งหรือสามารถชักจูงให้ผู้อื่นทา้ตามได้ 

 

2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement 
Motivation) (20)  

ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ที่ได้รับ
มอบหมายโดยตอ้งอยู่ภายใต้
การก้ากับ/ติดตามอย่างใกล้ชิด 

ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ที่ได้รับ
มอบหมายครบถ้วน ตรงเวลา 
ต้องการการดูแล ติดตามเป็น
บางครั ง 

มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามหนา้ที่ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ มีผลงานเกินกว่าที่
ได้รับมอบหมาย และไม่ต้องก้ากับ
ติดตาม 

แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และสร้างสรรค์/
พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานอยู่
เสมอ 

 

3. ความรับผิดชอบในงาน 
(Responsibility) (20) 

รับผิดชอบงานเม่ือได้รับ
มอบหมาย หรือเท่าที่ได้รับ
มอบหมาย  

รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความเต็มใจ ผลงานครบถ้วน
ตามที่ก้าหนด 

รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
อย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท ค้านึงถึงประโยชน์ตอ่
ผู้รับบริการและองค์กร 

แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และค้านึงถึง
ประสิทธิภาพตลอดจนความคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากรเสมอ 

 

4. การท างานเป็นทีม 
(Teamwork) (20) 

มีส่วนร่วมในการท้างานเมื่อ
ได้รับมอบหมาย หรือเท่าที่
ได้รับมอบหมาย 

มีส่วนร่วมในการท้างานดว้ยความ
เต็มใจ และพร้อมท้างานกับเพื่อน
ร่วมทีมเสมอ 

พร้อมท้างานกับเพือ่นร่วมทีมและเขา้ใจ
บทบาท หนา้ที่ของตนเองในฐานะที่เป็น
สมาชิกหนึ่งของทีม 

แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และมีสว่นรว่มทั ง
ในการท้างาน การแก้ไขปญัหา และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์/ความคิดเห็นต่างๆ 
กับสมาชิกในทีม 

 

5. การวางแผนการท างาน
อย่างเป็นระบบ  
(Systematic Job 
Planning) (20) 

 

สามารถวางแผนการท้างาน
ตามรูปแบบที่กา้หนดไว้แลว้ได้  

สามารถวางแผนล่วงหน้า ตรวจสอบ
ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เพื่อ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่ไม่ซับซ้อนได้
ด้วยตนเอง 

สามารถวางแผนล่วงหน้า ตรวจสอบ
ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เพื่อ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่ไม่ซับซ้อนไดด้้วย
ตนเอง และวิเคราะห์สถานการณ์ที่
ซับซ้อนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของงานได ้

แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และผลการ
วิเคราะห์อยา่งรอบด้าน นา้ไปสู่ผลการ
ด้าเนินงานตามแผนที่ท้าให้บรรลุเป้าหมาย 
หรือวัตถุประสงค์ของงานเกินความคาดหวัง
เสมอ 
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องค์ประกอบ/น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 

รวมคะแนนที่ได้ (เต็ม 400 คะแนน)  
เทียบเป็นคะแนนเต็ม 5 คะแนนได้ (5*รวมคะแนนที่ได้ / 400)  
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 

พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ 

ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ฌ 
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลเกียรติคุณแก่ 

อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรกึษา 

พ.ศ. 2560 
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ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลเกียรติคุณแก่อาจารยผู้์สอนและอาจารย์ท่ีปรึกษา 
พ.ศ. 2560 

------------------------------------ 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญก้าลังใจ ตลอดจนเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ของคณะสหเวชศาสตร์ที่เป็น

อาจารย์มืออาชีพ ตลอดจนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตด้วยความมีเมตตา เสียสละ และทุ่มเท 
อย่างเสมอต้นเสมอปลาย จึงก้าหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลเกียรติคุณแก่อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 
พ.ศ. 2560 ดังนี  

1. ประเภทของรางวัลเกียรติคุณ มี 4 ประเภท คือ 
ประเภทที่ 1 อาจารยผู้์สอนดีเยี่ยม 
ประเภทที่ 2 อาจารยผู้์สอนดีเด่น 

 ประเภทที่ 3 อาจารย์ท่ีปรึกษาดีเยี่ยม 
 ประเภทที่ 4 อาจารย์ท่ีปรึกษาดีเด่น 
2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณประเภทอาจารย์ผู้สอน 

2.1 ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ต้องเป็นอาจารย์ประจ้าที่ปฏิบัติงานจริงของคณะสหเวช
ศาสตร์ตามรอบปีการศึกษาที่ประเมินคุณภาพภายใน ไม่นับรวมอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ 

2.2 ผู้มีสิทธิตามข้อ 2.1 จะต้อง 

2.2.1 ได้รับผลประเมินการสอนโดยนิสิตครบทั งสองภาคการศึกษาในปีการศึกษา
ที่พิจารณารางวัล (เก็บข้อมูลการประเมินตามปีการศึกษา ตั งแต่ สิงหาคม - 
กรกฎาคม) 

2.2.2 ได้รับผลการประเมินคุณภาพของอาจารย์โดยอาจารย์ผู้ร่วมสอน และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รวม 2 คน ในปีการศึกษาที่พิจารณารางวัล 
(เก็บข้อมูลการประเมินตามปีการศึกษา ตั งแต่ สิงหาคม – มิถุนายน)  กรณี
ที่ผู้รับการประเมินเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ให้เลือกอาจารย์ผู้ร่วมสอนมา
แทนให้ครบ 2 คน 
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2.3 รางวัลประเภทอาจารย์ผู้สอนดีเยี่ยม ให้คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาจากผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่หนึ่ง ของผลรวมคะแนนเฉลี่ยการประเมินการสอนโดยนิสิต 
ตามข้อ 2.2.1 และคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพของอาจารย์ ตามข้อ 2.2.2 ใน
สาขาวิชาที่สังกดั โดยไม่จ้ากัดจ้านวนรางวัล กรณีมีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่หนึ่ง
เท่ากันหลายคน ให้ได้รับรางวัลทุกคน 

2.4 รางวัลประเภทอาจารย์ผู้สอนดีเด่น ให้คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาจากผู้ที่ได้
คะแนนสูงเป็นอันดับที่สอง ของผลรวมคะแนนเฉลี่ยการประเมินการสอนโดยนิสิต 
ตามข้อ 2.2.1 และคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพของอาจารย์ ตามข้อ 2.2.2 ใน
สาขาวิชาที่สังกัด โดยไม่จ้ากัดจ้านวนรางวัล กรณีมีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่สอง
เท่ากันหลายคน ให้ได้รับรางวัลทุกคน 

3. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณประเภทอาจารย์ที่ปรึกษา คือ 
3.1 ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ต้องเป็นอาจารย์ประจ้าที่ปฏิบัติงานจริงของคณะสหเวช

ศาสตร์ตามรอบปีการศึกษาที่ประเมินคุณภาพภายใน ไม่นับรวมอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ 

3.2 ผู้มีสิทธิตามข้อ 3.1 จะต้องได้รับผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาโดยนิสิต
ครบทั งสองภาคการศึกษาในปีการศึกษาที่พิจารณารางวัล (เก็บข้อมูลการประเมินตามปี
การศึกษา ตั งแต่ สิงหาคม - กรกฎาคม) 

3.3 รางวัลประเภทอาจารย์ที่ปรึกษาดีเยี่ยม พิจารณาจากผู้ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมินตามข้อ 3.2 สูงสุด เป็นอันดับที่หนึ่ง ในสาขาวิชาที่สังกัด โดยไม่จ้ากัดจ้านวน
รางวัล กรณมีีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่หนึ่งเท่ากันหลายคน ให้ได้รับรางวัลทุกคน 

3.4 รางวัลประเภทอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น พิจารณาจากผู้ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมินตามข้อ 3.2 สูงสุด เป็นอันดับที่สอง ในสาขาวิชาที่สังกัด โดยไม่จ้ากัดจ้านวน
รางวัล กรณมีีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่สองเท่ากันหลายคน ให้ได้รับรางวัลทุกคน 
 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่     ตุลาคม  พ.ศ.  2560 
 

 
                                

(รองศาสตราจารย์มาลินี ธนารุณ)  
     คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 


