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ส่วนน า 

 
 แผนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ของคณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำฉบับนี้ 

เป็นฉบับที่ 3  ของคณะสหเวชศำสตร ์ต่อเนื่องจำกแผนเดิมที่วำงไว้เมื่อปี พ.ศ.2555-2559  และแผนที่ 

2 ปี. พ.ศ.2560-2564 โดยแผนนีจ้ะเริ่มใชป้ี พ.ศ. 2563-2567  

อนึ่ง แผนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล จะต้องมีกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปีเพื่อให้

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะที่มีกำรปรับปรุงทุกปีเช่นเดียวกัน อีกทั้งเพื่อให้มีควำมทันสมัยและ

ก้ำวตำมทันสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ทิศทำงของมหำวิทยำลัยและคณะ สภำพแวดล้อม 

ตลอดจนโครงสร้ำงองค์กรของคณะสหเวชศำสตร์  

โครงสร้างองค์กร 

1. ประวัติความเป็นมา 

พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช ได้มพีระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้

ตรำพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยพะเยำขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2553 และประกำศในรำชกิจจำ

นุเบกษำ เล่ม 127 ตอนที่ 44 ก ในวันที่ 16 กรกฎำคม 2553 “มหำวิทยำลัยพะเยำ (University of 

Phayao) จงึได้รับกำรจัดตัง้ขึ้นอย่ำงเป็นทำงกำรในวันถัดมำ คือ วันท่ี 17 กรกฎาคม 2553 ท ำให้ส ำนัก

วิชำสหเวชศำสตร์ ปรับสถำนภำพเป็นคณะสหเวชศำสตร์ ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยพะเยำ

ตั้งแตน่ั้นมำ ล ำดับพัฒนำกำรก่อนเป็นคณะสหเวชศำสตร์ เป็นดังนี้ 

มิถุนายน 2550 “ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์” เปิดรับนิสิตระดับปริญญำตรี 3 

หลักสูตร เป็นปีแรกคือ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ หลักสูตรวิทยำ

ศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด และหลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต  

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สภำมหำวิทยำลัยนเรศวร มีมติให้เปลี่ยนชื่อ “วิทยำเขต

สำรสนเทศพะเยำ” เป็น “มหำวิทยำลัยนเรศวรพะเยำ” เพื่อเตรียมควำมพร้อมของวิทยำเขตในกำร

แยกตัวเป็นมหำวิทยำลัยเอกเทศ พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้ง “ส ำนักวิชำสหเวชศำสตร์” ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ 

วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2550 โดยให้ส ำนักวิชำดูแลจัดกำรศึกษำหลักสูตรระดับปริญญำตรีเพิ่มขึ้นอีก 1 

หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ 

วันที่ 1 ธันวาคม 2551 มหำวิทยำลัยนเรศวร มีค ำสั่งให้ย้ำยหลักสูตรสำธำรณสุขศำ

สตรบัณฑิต ของส ำนักวิชำสหเวชศำสตร์ไปอยู่ในควำมดูแลของ “ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์” 

เมษายน 2552 มหำวิทยำลัยนเรศวร มีค ำสั่งให้ย้ำยหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำของส ำนักวิชำสหเวชศำสตร์ไปอยู่ในควำมดูแลของส ำนักวิชำ

วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ทั้งนี ้เพื่อให้เหมำะสมกับกำรจัดกลุ่มสำขำวิชำมำกขึ้น 
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วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 วันก ำเนิดคณะสหเวชศำสตร์ โดยมีหลักสูตรในควำม

รับผิดชอบ 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ และ หลักสูตร

วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด ทั้งสองหลักสูตรมีกำรปรับปรุงตำมรอบเวลำของ

หลักสูตร โดยในปีกำรศึกษำ 2560 หลักสูตรฉบับล่ำสุดที่ใช้อยู่คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ที่พัฒนำตำม มคอ.1 ของสำขำวิชำชีพและตำมเกณฑ์มำตรฐำน

หลักสูตรของ สกอ. พ.ศ. 2558 โดยได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย สภำเทคนิคกำรแพทย์/สภำ

กำยภำพบ ำบัด และ สกอ. ตำมล ำดับแล้ว 

2. ลักษณะองค์กร 

ปรัชญามหาวิทยาลัย 

“ป   ญำชีว ีเสฏฐชีว ีนำม”  

“ด ำรงชีวติดวยปญญำประเสริฐที่สุด (A Life of 

Wisdom is the Most Wondrous of All )” 

ปณิธานมหาวิทยาลัย 

“ปัญญำเพื่อควำมเข้มแข็งของชุมชน” 

“Wisdom for Community Empowerment” 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย 

“มหำวิทยำลัยสร้ำงปัญญำ เพื่อนวัตกรรมชุมชน สูส่ำกล” 

วิสัยทัศน์คณะ 

“คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ น ำปัญญำแหง่วิชำชีพ สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนสู่สำกล” 

พันธกิจ 

1. จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่ำงมีควำมสุข จบไปมีงำนท ำ 

เป็นคนดีของสังคม และเป็นเสำหลักของครอบครัว 

2. ท ำกำรวิจัยที่เน้นกำรสร้ำงปัญญำรวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ ชุมชน (Community 

Engagement)  

3. บริกำรวิชำกำรโดยเน้นกำรใช้ปัญญำรวมหมู่ เพื่อพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน (Community 

Empowerment) 

4. ท ำนุบ ำรุงภูมิปัญญำ ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สำกล 

(Internationalization) 

5. บริหำรจัดกำรอย่ำงมปีระสิทธิภำพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมำภบิำล (Good Governance) 
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ค่ำนิยม 

1. Competence–หลักควำมรูค้วำมสำมำรถ  

1. Freedom–หลักเสรีภำพ  

2. Justice–หลักควำมถูกต้องยุติธรรม  

3. Generosity–หลักควำมมนี้ ำใจ  

4. Team Learning and Working–หลักกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท ำงำนเป็นทีม  

5. Shared Vision–หลักกำรมเีป้ำหมำยร่วมกัน  

6. Local and Global Spirit–หลักควำมเชื่อมโยงระหว่ำงชุมชนและสำกล  

ปรัชญาคณะ 

กำรศึกษำ คือ ชีวิต ไม่ใช่เป็นกำรเตรียมตัว เพื่อชีวิต คณะสหเวชศำสตร์ จึ่งอุทิศ ผลิตบัณฑิต ให้เป็น 

“ปัญญำเพื่อควำมเข้มแข็งของชุมชน” 

ปรัชญาการศึกษา 

เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจรงิและเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

(Active Learning Through Action and Lifelong Learning) 

สมรรถนะหลัก 

กำรผลิตบัณฑิตวชิำชีพที่มีคุณภำพเป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำน 

11 นโยบาย และ 11 กลยุทธ์ 

1. วิชำกำรยอด (Excellence in Academic) กลยุทธ์ “What’s new?” 

2. ทักษะวิชำชีพเยี่ยม (Excellence in Professional Skill) กลยุทธ์ “What’s easy?” 

3. คุณธรรมจริยธรรมเด่น (Excellence in Morality and Ethics) กลยุทธ์ “Morality and ethics is all around.” 

4. วิจัย/นวัตกรรมเป็นเลิศ (Excellence in Research/Innovation) กลยุทธ์ “Research/Innovation for life” 

5. ชุมชนรัก (Excellence in Community Engagement) กลยุทธ์ “We love community & community love 

us.” 

6. สิ่งแวดล้อมด ี(Excellence in Environment) กลยุทธ์ “Green and clean environment” 

7. มีควำมสุข (Excellence in Happiness) กลยุทธ์ “Happiness work place” 

8. ทุกคนรว่มใจสำมัคคี (Excellence in Harmony) กลยุทธ์ “Harmony is power.” 

9. มีควำมเสมอภำค (Excellence in Equality) กลยุทธ์ “Equality for all” 

10. บริหำรงำนโปร่งใส (Excellence in Transparency) กลยุทธ์ “Transparency administration” 

11.  น ำไปสู่นำนำชำติ (Excellence in Internationalization) กลยุทธ์ “Internationalization is our destination 
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3. โครงสร้างองค์กร 
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4. โครงสร้างการบริหารภายในคณะสหเวชศาสตร์ 

 
รายชื่อคณะกรรมการบรหิารคณะสหเวชศาสตร์ 

1. ผศ.ดร.ทนพ. ยุทธนำ หมั่นดี  คณบดีคณะสหเวชศำสตร์ 

2. ผศ.ดร.ทนพ. อักษรำกร ค ำมำสุข รองคณบดีฝำ่ยบริหำร 

3. อ.ดร.กภ.สุดำรัตน์ สังฆะมณี  รองคณบดีฝำ่ยวิชำกำร 

 4. อ.ดร.กภ.ปำจรีย์ มำน้อย  รองคณบดีฝำ่ยกิจกำรนสิิต 

 5. ผศ.ดร.ทนพ.เสริม สุรพินจิ  ผูช่้วยคณบดีฝ่ำยวิจัย 

 6. อ.ดร.กภ.สุพรรณิกำร์ ลดำวัลย์ ผูช่้วยคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 

 7. อ.ดร.ทนพญ.ศุภกัญญำ ลำสม ผูช่้วยคณบดีฝ่ำยคุณภำพกำรศกึษำ 

 8. อ.ดร.ทนพ.สรำยศ ร่ำเริงใจ  ประธำนหลักสูตร วท.บ. (เทคนิคกำรแพทย์) 

 9. ผศ.ศิรนิทิพย์ ค ำฟู   ประธำนหลักสูตรกำยภำพบ ำบัด 

 10. นำงอรยินันท์ ประอ้ำย  หัวหนำ้ส ำนักงำนคณะ   
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บทที ่1 

แผนก าลังคน 

 
1.1 ก าลังคนที่มีอยู่ในระบบและความต้องการ 

 ก าลังคนที่มีอยู่ในระบบ ณ สิ้นปีงบประมำณ 2563 บุคลำกรของคณะสหเวชศำสตร์รวม

อำจำรย์ที่ลำศึกษำต่อ รวมทั้งสิน้ 63 คน แบ่งเป็นสองประเภท คือ 

ก. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หรอือำจำรย์ประจ ำ) รวม 45 คน แบ่งย่อยออกเป็น 

2 สำขำ คือ สำขำเทคนิคกำรแพทย์ มีจ ำนวน 25 คน สำขำกำยภำพบ ำบัด จ ำนวน 20 คน 

อำจำรย์ประจ ำทุกคนมีคุณวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำ ปริญญำโท โดยมีวุฒิปริญญำตรีตรง

สำขำวิชำที่สังกัด และมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพที่ไม่หมดอำยุ 

ข. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน รวม 18 คน แบ่งเป็นพนักงำนที่ประจ ำงำนต่ำงๆใน

ส ำนักงำนคณะ จ ำนวน 9 คน กับนักวิทยำศำสตร์ประจ ำสำขำเทคนิคกำรแพทย์จ ำนวน 5 

คน และนักกำยภำพบ ำบัดประจ ำสำขำกำยภำพบ ำบัดจ ำนวน 4 คน 

การกระจายตัวของอายุบุคลากร 

หำกไม่นับรวมคณบดี ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนำ หมั่นดี อำจำรย์มีอำยุอยู่ในช่วง 29 – 49 ปี อายุ

เฉลี่ย 37 ปี พนักงำนสำยสนับสนุนมีอำยุอยู่ในช่วง 29 – 49 ปี อายุเฉลี่ย 35 ปี ดังนั้น ในอีก 11 ปี

ข้ำงหน้ำ จะยังไม่มีผู้เกษียนอำยุงำน และเวลำที่ต้องเริ่มทยอยเตรียมก ำลังคนทดแทนคือรำว พ.ศ. 

2575 – 2580 

อัตราการคงอยู่ของบุคลากร ควำมเคลื่อนไหวของก ำลังคนไปในทิศทำงที่มีจ ำนวนคนเพิ่มขึ้น 
คือกำรรับเข้ำใหม่ มีแนวโน้มสูงกว่ำควำมเคลื่อนไหวของก ำลังคนไปในทิศทำงที่ท ำให้จ ำนวนคนลดลง 

อันได้แก่ กำรลำออก กำรโอนออก และกำรตำย ส่วนกำรเกษียนอำยุงำน และเกษียนก่อนก ำหนดจะยัง

ไม่เกิดขึ้นในช่วงอย่ำงนอ้ยอีก 10 ปีขำ้งหน้ำ  

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 อำจำรย์ที่ลำศึกษำต่อระดับปริญญำเอกของสำขำเทคนิค

กำรแพทย์มีจ ำนวนรวม 2 คน เหลือปฏิบัติงำนจริง 23 คน และสำขำกำยภำพบ ำบัดรวม 8 คน เหลือ

ปฏิบัติงำนจรงิ 12 คน รวมลาศึกษาต่อทั้งสิ้น 10 คน มีรำยละเอียดดังนี้ 
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พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

คณะสหเวชศำสตร์มีพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนรวม 18 คน จ ำนวนพนักงานสาย

สนับสนุนประจ าส านักงานคณะมี 9 คน เท่ำกับจ ำนวนงำนที่แบ่งตำมโครงสร้ำงองค์กร 9 งำน คือ

งำนละ 1 คน แตต่ ำแหน่งงำนที่คณะยังมีความต้องการคอื ต าแหน่งนายช่างเทคนิค เพื่อรับผิดชอบ

งานด้านอาคารสถานที่และซ่อมบ ารุงจ านวน 1 ต าแหน่ง ส่วนพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน

ประจ ำสำขำวิชำ คือสำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ มีนักวิทยาศาสตร์จ ำนวน 5 คน และสำขำวิชำ

กำยภำพบ ำบัดมีนักกายภาพบ าบัดจ ำนวน 4 คน พอดีกับจ ำนวนแขนงวิชำของสำขำวิชำนั้นๆ ทั้งนี้ 

ตั้งอยู่บนฐำนภำระงำนกำรรับผดิชอบหลักสูตรเพียง 2 หลักสูตร และจ ำนวนรับนิสิตของแตล่ะหลักสูตร 

เท่ำกับ 60 คน ตอ่ปี 

1.2 หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  

มหำวิทยำลัยออกข้อบังคับมหำวิทยำลัยพะเยำ ว่ำด้วย กำรบริหำรงำนบุคคล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2563 (ดูภำคผนวก ก) ซึ่งตำมส่วนที่ 2 ข้อ 15 แห่งข้อบังคับฯ กำรสรรหำหรือคัดเลือกหรือแต่งตั้ง

บุคคลเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ละวิธีกำรที่คณะกรรมกำรนโยบำย

ก ำหนด กำรก ำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะได้รับกำรบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ คณะ

ปฏิบัติตำมข้อบังคับฯ ส่วนที่ 2 ข้อ 13 ส่วนกำรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะของผู้ที่จะได้รับกำรบรรจุเป็น

พนักงำนของคณะ คณะสำมำรถก ำหนดเพิ่มเติมเองได้  

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย์) ต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำง

วิชำกำรและควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรสอน/วัดผลประเมินผล แม้ว่ำผู้ที่จบกำรศึกษำในสำขำวิชำ

เทคนิคกำรแพทย์ และกำยภำพบ ำบัด จะไม่เคยได้เรียนมำทำงด้ำนศึกษำศำสตร์ก็ตำม หำกมีควำม

ประสงค์จะเป็นอำจำรย์ของคณะสหเวชศำสตร์ ต้องมีศักยภำพด้ำนกำรสอนอยู่บ้ำง ดังนั้น นโยบาย

การรับและคัดเลือกอาจารย์ ของคณะสหเวชศำสตร์ จงึก ำหนดไว้ดังนี้ 

คุณสมบัติ 

1) รับเฉพำะผู้มีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำเอกขึ้นไปในสำขำที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หรือ

แขนงวิชำที่จะมำประจ ำ 

2) มีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ตรงตำมสำขำวิชำ และมีผลกำรศึกษำระดับปริญญำตรี

ไม่ต่ ำกว่ำ 3.25 ระดับปริญญำโทไม่ต่ ำกว่ำ 3.50 

3) มีประสบกำรณ์ในวิชำชีพที่ตรงกับแขนงวิชำในหลักสูตรอย่ำงน้อย 1 ปี 

4) มีผลคะแนนสอบภำษำอังกฤษไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันที่สมัคร จำกสถำบันที่มหำวิทยำลัย

ยอมรับ เทียบเคียงได้ไม่ต่ ำกว่ำ 450 คะแนนของ TOEFL paper หรอื 4.0 คะแนนของ IELTS 

หรอื 48 คะแนนของ CU-TEP (ดูภำคผนวก ข) 
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5) เป็นผู้มใีบอนุญำตประกอบวิชำชีพ (เทคนิคกำรแพทย์หรอืกำยภำพบ ำบัด) ที่ไม่หมดอำยุ 

6) เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์จำกคณะกรรมกำรประจ ำสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง 

การพิจารณารับพนักงานสายวิชาการ 

เมื่อมีผู้แจ้งควำมจ ำนงขอสมัครเป็นอำจำรย์ในสำขำวิชำใด และมีคุณสมบัติครบตำมที่คณะ

ก ำหนดข้ำงต้น คณะจะมอบหมำยให้สำขำวิชำนั้น จัดประชุมสำขำวิชำเพื่อพิจำรณำถึงควำมต้องกำร

จ ำเป็น ควำมตรงตำมแขนงวิชำที่ตอ้งกำรกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ประกอบกับค่ำ FTE ของอำจำรย์ต่อ 

FTES (Full time Equivalent Student) ไม่เกิน 1:8 และอัตรำส่วนจ ำนวนอำจำรย์คุมฝึกปฏิบัติต่อจ ำนวน

นิสิตไม่เกิน 1:20 หำกมติของสำขำวิชำเห็นควรให้รับอำจำรย์เพิ่มหรือทดแทนอัตรำเดิม จึงด ำเนินกำร

คัดเลือกต่อไป 

การคัดเลือก 

นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำประวัติกำรศึกษำและผลงำนวิจัยแล้ว ยังต้องเชิญผู้สมัครมำ

สัมภำษณ์และทดสอบกำรสอน ต่อหนำ้คณะกรรมกำรสอบภำคปฏิบัติกำร โดยมีคณบดีและรองคณบดี

ฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรและตัวแทนของบุคลำกรสำยวิชำกำรภำยในคณะ โดยมีเกณฑท์ี่

ใช้ร่วมกันระหว่ำงสำขำวิชำและเกณฑ์เฉพำะต ำแหน่ง เพื่อวัดเจตคติต่อกำรท ำหน้ำที่อำจำรย์ และ

ประเมินสมรรถนะด้ำนกำรสอนของอำจำรย์ ในกำรพิจำรณำจะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนกำรสอบ

ภำคปฏิบัติกำรสูงสุด แล้วใหค้ณะฯเสนอชื่อต่อมหำวิทยำลัยเพื่อด ำเนินกำรสอบสัมภำษณ์ตำมข้อบังคับ

และหลักเกณฑ์ของมหำวิทยำลัยต่อไป 

การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

เมื่ออำจำรย์ใหม่ได้รับกำรบรรจุให้เข้ำมำเริ่มงำนในคณะ หรืออำจำรย์เพิ่งกลับเข้ำปฏิบัติงำน

หลังส ำเร็จกำรศึกษำเป็นวันแรก งำนบุคคลของคณะจะแจ้งให้อำจำรย์มำลงนำมรับทรำบในเอกสำร

อธิบำยลักษณะงำน (Job description) ของอำจำรย์ และเสนอคณบดีลงนำม ทั้งนี้เพื่อให้อำจำรย์

รับทรำบควำมรับผิดชอบและหน้ำที่  (Responsibility and Duty) ที่จะต้องปฏิบัติ  มำตรฐำนในกำร

ปฏิบัติงำน (Performance Standard) และสมรรถนะของอำจำรย์ (Competency) แล้วเก็บเอกสำรที่ลง

นำมแลว้ดังกล่ำวไว้ที่ตนเอง 1 ฉบับ งำนบุคคลคณะเก็บไว้อกี 1 ฉบับ  

กำรดูแลอำจำรย์ใหม่ ในระดับสำขำวิชำ ให้หัวหน้ำแขนงวิชำที่รับอำจำรย์ใหม่เป็นพี่เลี้ยง ให้

ค ำแนะน ำต่ำงๆ แก่อำจำรย์ใหม่ ในเรื่องจรรยำบรรณของอำจำรย์ จรรยำบรรณวิชำชีพ รำยละเอียด

ของหลักสูตร (มคอ.2) กำรประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำงของ AUN QA 

ตลอดจนกำรเขียน course specification (มคอ.3/4) เป็นต้น 
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พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

มหำวิทยำลัยจัดสรรอัตรำก ำลังของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนให้แก่คณะโดย

ครอบคลุมพันธกิจทั้งหมดของคณะ โดยกระบวนกำรสรรหำบุคลำกรจะประกอบด้วยกำรให้สอบ

ข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภำษณ์ ตำมสมรรถนะที่จ ำเป็นของต ำแหน่งงำนนั้นๆ   

คณะฯ จัดให้มกีำรปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่ทุกปี ในครำวสัมมนำใหญ่ประจ ำปีของคณะ เพื่อชี้แจง

และทบทวนควำมเข้ำใจใหต้รงกันถึงนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของคณะ   
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บทที ่2 

แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2.1 นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

มหำวิทยำลัยพะเยำ ได้ออกประกำศ เรื่องก ำหนดมำตรกำรควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรของ

พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร (ดูภำคผนวก ค) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2560 

สำระส ำคัญที่จะเกี่ยวข้องกับอำจำรย์ใหม่ของคณะสหเวชศำสตร์ หำกมีกำรที่รับเข้ำในอนำคต 

นับตั้งแต่ตั้งแตป่ี 2560 คือ ข้อ 6 ดังนี้ 

ข้อ 6 พนักงำนมหำวิทยำลัยต ำแหน่งอำจำรย์ ที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ให้

ยื่นขอต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และกองกำรเจ้ำหน้ำที่รับเรื่อง ภายในระยะเวลา 5 ปนีับตั้งแต่วันที่

ได้รับกำรบรรจุ 

 6.1 เมื่อพน้ก ำหนดระยะเวลำตำม 6 พนักงำนมหำวิทยำลัยยังไม่ได่ยื่นขอต ำแหน่งผู้ช่วย

ศำสตรำจำรย์ภายใน 2 ปี มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำเลื่อนเงนิเดือนประจ าปีไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี 

 6.2 กรณีเมื่อพน้ระยะเวลำตำม 6.1 พนักงำนมหำวิทยำลัยยังไม่ได่ยื่นขอต ำแหน่งผู้ช่วย

ศำสตรำจำรย์ มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำงดเลื่อนเงินเดือนประจ าปี หำกพนักงำนมหำวิทยำลัยผู้ใด

ไม่ได้รับกำรเลื่อนเงนิเดือนประจ ำปี ติดตอ่กัน 2 ป ีมหำวิทยำลัยพิจำรณำเลิกจ้างตามสัญญาจ้าง 

ส ำหรับนโยบำยกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของคณะสหเวชศำสตร์ มีดังนี ้

1. สนับสนุนให้อำจำรย์คุณวุฒิ ป.โท ศึกษำต่อระดับ ป.เอก ได้ โดยกำรพิจำรณำเบื้องต้นของแขนง

วิชำและสำขำวิชำนั้นๆ ว่ำไม่กระทบกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตรตำมข้อก ำหนดของ

สภำวิชำชีพอย่ำงเคร่งครัด 

2. สนับสนุนให้อำจำรย์คุณวุฒิ ป.เอก ลำไปท ำงำนวิจัยหรือลำไปเพิ่มพูนประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพ 

ในช่วงเวลำที่ไม่กระทบกับกำรเรียนกำรสอน 

3. สนับสนุนให้พนักงำนสำยสนับสนุน ขอรับทุนจำกมหำวิทยำลัยเพื่อศึกษำต่อระดับ ป.โท ในสำขำที่

ตรงกับลักษณะงำนที่รับผดิชอบ 

4. จัดสรรงบประมำณกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกรทุกคนส ำหรับกำรดูงำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ

ในองค์กรต่ำงๆ กำรเข้ำร่วมประชุมวิชำกำร/อบรม/สัมมนำ/ดูงำนในประเทศ และกำรเผยแพร่

ผลงำนวิจัย ตลอดจนกำรพัฒนำภำษำอังกฤษ หนึ่งหมื่นบำทต่อคนต่อปี  

5. จัดสรรงบประมำณให้อำจำรย์ไปรับกำรอบรมด้ำนทักษะกำรสอน และกำรประเมินผล รวมทั้งกำร

พัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ และสนับสนุนงบประมำณจัดโครงกำร

ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ที่เป็นโครงกำร KM เพื่อพัฒนำดำ้นกำรสอนแก่คณำจำรย์อย่ำงต่อเนื่อง 
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6. มุ่งเน้นให้บุคลำกรทุกคนปฏิบัติตนตำมจรรณยำบรรณวิชำชีพ ท ำตนเป็นแบบอย่ำงแก่นิสิต 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนคุณธรรมจริยธรรมที่คณะมุ่งส่งเสริมแก่นิสิต คือ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิต

บริกำร ตรงต่อเวลำ 

7. สนับสนุนให้สำขำวิชำจัดท ำแผนพัฒนำคุณวุฒิของอำจำรย์ ตลอดจนสร้ำงมำตรกำรกระตุ้นเตือน

ให้อำจำรย์เตรียมเลือกมหำวิทยำลัย ติดต่อประสำนงำนกับอำจำรย์ที่ปรึกษำ เตรียมโครงร่ำง

งำนวิจัย ให้พร้อมที่จะลำศึกษำต่อตรงตำมระยะเวลำที่ก ำหนดในแผน 

8. สนับสนุนให้สำขำวิชำจัดท ำแผนพัฒนำต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์ ตลอดจนสร้ำงมำตรกำร

กระตุน้เตือนใหอ้ำจำรย์ เตรียมประเมินกำรสอนและเอกสำรกำรสอน เตรียมผลงำนทำงวิชำกำรให้

ครบถ้วน เพื่อเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรตรงตำมระยะเวลำที่ก ำหนดในแผน 

9. มีมำตรกำรกระตุ้นก ำลังใจแก่อำจำรย์ผูม้ีคุณสมบัติครบ และยื่นเรื่องของต ำแหน่งทำงวิชำกำร โดย

ก ำหนดว่ำ เพียงสิ้นสุดกระบวนกำรของกำรเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

อำจำรย์ผู้เสนอขอต ำแหน่งสำมำรถน ำมติที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ มำขอรับรำงวัลได้ที่

คณบดี จ ำนวน 5,000 บำท (ห้ำพันบำทถ้วน) โดยไม่จ ำเป็นต้องรอผลกำรพิจำรณำจำก

มหำวิทยำลัย 

10. จัดสรรงบประมำณรำยได้คณะเพื่อเป็นทุนวิจัยทั้งแก่อำจำรย์ที่เป็นนักวิจัยหน้ำใหม่ (นักวิจัยที่ยังไม่

เคยเป็นหัวหนำ้โครงกำรวิจัย) ทุนละ 50,000 บำทต่อคน และพนักงำนสำยสนับสนุนเป็นทุนพัฒนำ

วิจัยจำกงำนประจ ำทุนละ 10,000 บำทต่อคน  

11. กำรส่งเสริมกำรสร้ำงกลุ่มวิจัย โดยสนับสนุนทุนวิจัยให้กับกลุ่มวิจัยที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อด ำเนินกิจกรรม

ด้ำนกำรวิจัย โดยสนับสนุนกลุ่มวิจัยละไม่เกิน 40,000 บำท 
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2.2 แผนการพัฒนาคุณวุฒแิละต าแหน่งทางวชิาการของอาจารย์  

 

แผนการพัฒนาคุณวุฒิและการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคคลาการสายวชิาการ 

ท่ี ชื่อ นามสกุล ระดับ

การศึกษา

สูงสุด 

ต าแหน่งทางวิชาการ ปีที่คาดว่าจะ

ลาศกึษาต่อ 

ปีที่คาดว่าจะยื่นขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการที่

สูงขึ้น 

คณะสหเวชศำสตร ์

1 ยุทธนำ หมั่นด ี ป.เอก ผุ้ชว่ยศำสตรำจำรย์ _ ไม่มีแผน 

สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย ์

2 เบญจลักษณ ์ ทองช่วย ป.เอก ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ _ 2567 

3 สิทธิชัย ปัญญำใส ป.เอก ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ _ 2564 

4 สำวิตร ี นะงอลำ ป.เอก ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ _ 2566 

5 เสรมิ สุรพนิิจ ป.เอก ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ _ 2565 

6 สิทธิพร สุวรรณมิตร ป.เอก อำจำรย์ _ 2564 

7 อักษรำกร ค ำมำสขุ ป.เอก ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ _ 2567 

8 สุรดำ เศรษฐกำร ป.เอก อำจำรย์ _ 2564 

9 สรำยศ ร่ำเริงใจ ป.เอก อำจำรย์ _ อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ 

10 ดำวยศ ดำวเรือง ป.เอก อำจำรย์ _ 2565 

11 เกษม สมทะนะ ป.เอก อำจำรย์ _ 2566 

12 กรุง ผิวพรรณ์ ป.เอก ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ _ 2567 

13 ณรงค์ นวลเมือง ป.โท อำจำรย์ ลำศึกษำต่อ อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ 

14 ปิยะวรรณ เอมอิ่มอนันต ์ ป.เอก อำจำรย์ _ 2565 

15 สมโภช เสำร์อิน ป.เอก อำจำรย์ _ 2564 

16 อรพินท์ อนิศวร ป.เอก อำจำรย์ _ 2564 

17 สุรสิทธิ ์ สุวรรณสินธุ์ ป.โท อำจำรย์ 2565 2565 

18 ศุภกัญญำ ลำสม ป.เอก อำจำรย์ _ 2566 

19 เอกพจน์ พรมพันธ์ ป.เอก อำจำรย์ _ 2565 

20 ฟ้ำ เชือ้หงษ์ทอง ป.โท อำจำรย์ ลำศึกษำต่อ ลำศึกษำต่อ 

21 เบญจมำศ สุระเดช ป.เอก อำจำรย์ _ 2565 

22 พิไลพร จงรวมกลำง ป.เอก อำจำรย์ _ 2565 

23 เดช ดอกพวง ป.โท (รออนุมัติ 

ป.เอก) 

อำจำรย์ _ 2566 

24 จิรพัฒน์ คล้อยปำน ป.เอก อำจำรย์ _ 2566 

25 คณิตำพร สุภำเดช ป.เอก อำจำรย์ _ 2565 

26 สุภำพร ข ำจันทร์ ป.เอก อำจำรย์ _ 2564 
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สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด 

27 สุดำรัตน์ สังฆะมณี ป.เอก อำจำรย์ _ 2565 

28 ชัชฎำภรณ์ ใจเย็น ป.โท อำจำรย์ ลำศึกษำต่อ ลำศึกษำต่อ 

29 ศิรินทิพย์ ค ำฟ ู ป.โท ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ _ 2565 

30 อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ ์ ป.โท อำจำรย์ _ อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ 

31 เกวล ี สีหรำช ป.โท อำจำรย์ ลำศึกษำต่อ ลำศึกษำต่อ 

32 ปำจรีย์ มำน้อย ป.เอก อำจำรย์ _ 2565 

33 ณิชำภำ พำรำศิลป์ ป.โท ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ _ 2567 

34 อรรจน์มน ธรรมไชย ป.โท ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ลำศึกษำต่อ ลำศึกษำต่อ 

35 มณฑิน ี วัฒนสุวกุล ป.โท อำจำรย์ 2565 _ 

36 สุพรรณิกำร์ ลดำวัลย์ ป.เอก อำจำรย์ _ 2566 

37 พัชรยีำ อัมพุธ ป.เอก อำจำรย์ _ 2565 

38 นพรัตน์ สังฆฤทธิ ์ ป.โท อำจำรย์ ลำศึกษำต่อ ลำศึกษำต่อ 

39 เอกรำช วงศ์ษำยะ ป.โท อำจำรย์ ลำศึกษำต่อ ลำศึกษำต่อ 

40 บุญสิตำ สุวรรณกุล ป.โท อำจำรย์ ลำศึกษำต่อ ลำศึกษำต่อ 

41 พนิดำ หำญพิทกัษ์

พงศ์ 

ป.เอก อำจำรย์ _ 2567 

42 อรุณีย์ พรหมศร ี ป.เอก ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ _ 2567 

43 สมฤทัย พุ่มสลุด ป.เอก อำจำรย์ _ 2566 

44 สินธุพร มหำรัญ ป.เอก อำจำรย์ _ 2566 

45 พุทธิพงษ ์ พลค ำฮัก ป.โท ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ลำศึกษำต่อ ลำศึกษำต่อ 

46 วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญำ ป.โท อำจำรย์ ลำศึกษำต่อ ลำศึกษำต่อ 

กำรก ำกับให้อำจำรย์ลำศึกษำต่อ ป.เอก ตำมแผน และขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรตำมแผน เป็น

ควำมรับผิดชอบของประธำนหลักสูตร โดยให้มีกำรสรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำม

แผนทุก 6 เดือน ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร หำกปรำกฏว่ำ มีอำจำรย์ที่ไม่สำมำรถ

ด ำเนินกำรตำมแผนได้ ให้มีกำรชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุม และต้องปรับปรุงแผนพัฒนำตนเองใหม่เสนอต่อ

ประธำนหลักสูตร 

ส่วนกำรก ำกับให้ผู้ที่ลำศึกษำต่อ ส ำเร็จกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ โดยผู้ลำศึกษำต่อต้อง

รำยงำนผลกำรศึกษำให้มหำวิทยำลัยรับทรำบทุกภำคกำรศึกษำ เป็นหน้ำที่ของกองกำรเจ้ำหน้ำที่ของ

มหำวิทยำลัย เนื่องจำกเป็นผูใ้หทุ้นกำรศึกษำ หรอืใหเ้งนิเดือนระหว่ำงลำเรียนด้วยทุนส่วนตัว โดยกองกำร

เจำ้หน้ำที่จะท ำรำยละเอียดแจง้ใหค้ณะรับทรำบเพื่อช่วยก ำกับติดตำมเป็นประจ ำทุกเดือน 
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2.3 ข้อมูลพื้นฐานและแผนพัฒนาความก้าวหน้าของพนักงานสายสนับสนุน 

 พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนทุกคนของคณะฯ มีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับ

ปริญญำตรี โดยหัวหน้ำส ำนักงำนคณะมีคุณวุฒิระดับปริญญำโทและมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนกับ

คณะสหเวชศำสตร์ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นส ำนักวิชำ แม้ว่ำพนักงำนสำยสนับสนุนในส ำนักงำนคณะบำง

คนจะมีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำไม่ตรงกับลักษณะงำนแต่ก็ไม่มีปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพรำะคณะจัดท ำ

เอกสำรอธิบำยลักษณะงำนให้กับทุกงำน และทุกงำนเป็นงำนประจ ำ (routine) จึงสำมำรถเรียนรู้พร้อม

กับกำรปฏิบัติงำนได้ (on the job training) อีกทั้งคณะฯ ยังจัดให้มีระบบหมุนเวียนงำนเป็นครั้งครำว ซึ่ง

ท ำให้งำนที่คล้ำยกันสำมำรถท ำงำนแทนกันได้ในยำมจ ำเป็น เช่นเดียวกับนักวิทยำศำสตร์ที่สำมำรถ

ช่วยงำนสอนในห้องปฏิบัติกำรแก่อำจำรย์สำขำเทคนิคกำรแพทย์ได้ และสำขำกำยภำพบ ำบัดมีนัก

กำยภำพบ ำบัดชว่ยงำนสอนแก่อำจำรย์ของสำขำวิชำโดยตรง รำยละเอียดระเบียนบุคลำกรดังตำรำงนี้ 

มหำวิทยำลัยพะเยำก ำลังมีกำรพัฒนำระบบเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ (Career Development) ของ

พนักงำนสำยสนับสนุนอย่ำงเป็นรูปธรรม คณะจึงสนับสนุนให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรก้ำวสู่

ต ำแหน่งผู้ช ำนำญกำร ด้วยกำรส่งเสริมให้พนักงำนสำยสนับสนุนทุกคนเตรียมสร้ำงผลงำนไว้ ท ำงำน

วิจัยสถำบันหรือสร้ำงนวัตกรรมในกำรท ำงำนของตน โดยกำรสนับสนุนทั้งในรูปแบบของงบประมำณ

วิจัย ทุนละ 1 หมื่นบำท ปีละ 5 ทุน นอกจำกนี้ ด้ำนกำรฝึกอบรมและพัฒนำ (Training&Development) 

คณะฯ ยังได้จัดสรรทุนให้แก่พนักงำนสำยสนับสนุนไปเข้ำร่วมประชุมวิชำกำร/อบรม/สัมมนำ/ดูงำนใน

ประเทศ ทั้งโครงกำรที่จัดโดยหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยตำมสำยงำนที่เกี่ยวข้อง อย่ำง

น้อยคนละ 1 ครั้งต่อปีงบประมำณ ในวงเงินไม่เกิน 1 หมื่นบำท และก ำหนดให้น ำควำมรู้ที่ได้กลับมำ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มงำนเดียวกันด้วย เพื่อให้บุคลำกรสำยสนับสนุนได้กำรเตรียมพร้อมยื่นขอ

ก ำหนดต ำแหน่งที่สูงขึ้นเมื่อมีประกำศของมหำวิทยำลัยออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรบังคับใช้ต่อไป โดย

มีกำรวำงแผนให้บุคลำกรแต่ละท่ำนมีเตรียมควำมพร้อมให้เรียบร้อยภำยในปีงบประมำณต่ำงๆ กัน ดัง

แสดงในตำรำง  
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ท่ี ต าแหน่ง ชื่อ นามสกุล 
วันท า

สัญญา 
วันบรรจ ุ

ชื่อปริญญา ปีที่พร้อมจะ

ขอยืน่

ต าแหน่งที่

สูงขึ้น 

โท ตรี 

ส านักงานเลขานุการคณะ 

1 เจ้ำหน้ำที่บรหิำรงำนทั่วไป 

(หัวหน้ำส ำนักงำนคณะ)  

อริยนันท์ ประอำ้ย 2 เม.ย. 

50 

12 มิ.ย. 

51 

กศ.ม.(กำรบรหิำร

กำรศึกษำ) 

ศศ.บ.(บรหิำรธุรกิจ) 2565 

2 นักวิชำกำรศึกษำ (กิจกำร

นิสิต) 

ปิลันธนำ เสรเมธำกุล 17 เม.ย. 

51 

1 เม.ย. 

55 

- ค.บ.(ธุรกิจศึกษำ) 2565 

3 นักวิชำกำรพัสด ุ ณัฐพงษ์ ขวัญจริง 15 ต.ค. 

53 

1 เม.ย. 

55 

- บธ.บ.(กำรจัดกำร

ธุรกิจ) 

2566 

4 เจ้ำหน้ำที่บรหิำรงำนทั่วไป 

(วิจัยและบริกำรวชิำกำร) 

นุชนำถ ไชยมงคล 15 ต.ค. 

53 

1 เม.ย. 

55 

- บธ.บ.(คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ) 

2565 

5 นักวิชำกำรเงินและบญัช ี คัทรยีำ วันโน 15 ต.ค. 

53 

1 เม.ย. 

55 

- บช.บ.(กำรบัญชี) 2566 

6 นักวิชำกำรศึกษำ (บรกิำร

กำรศึกษำ) 

ธิชำพร พูลสวัสดิ ์ 4 มี.ค. 

56 

4 มี.ค. 

56 

บธ.ม.

(บรหิำรธุรกิจ) 

ศศ.บ.(บรหิำรธุรกิจ) 2565 

7 เจ้ำหน้ำที่บรหิำรงำนทั่วไป 

(บุคลำกร) 

ชนะพล จันทรำกำศ 1 มิ.ย. 

61 

1 มิ.ย. 61 - วท.บ.(วิทยำกำร

คอมพิวเตอร์) 

2567 

8 นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ โกเมศ ละออพันธุ์

สกุล 

1 ธ.ค 58 1 ธ.ค 58 - วท.บ.(เทคโนโลยี

สำรสนเทศ) 

2567 

9 เจ้ำหน้ำที่บรหิำรงำนทั่วไป 

(นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน) 

จริเมศน์ ไพฑูรย์ 4 ม.ค. 

59 

4 ม.ค. 

59 

- ศศ.บ.(ภำษำอังกฤษ) 2567 

สาขาเทคนิคการแพทย ์  

1 นักวิทยำศำสตร์  พลับพลึง แสนใส 29 ธ.ค. 

51 

1 เม.ย.

55 

- วท.บ.(ชีววทิยำ) 2566 

2 นักวิทยำศำสตร์ วสันต์ เงินชุ่ม 29 ธ.ค. 

51 

1 เม.ย.

55 

- วท.บ.(เคมี) 2567 

3 นักวิทยำศำสตร์  เอกพงค ์ บรบิุญวงค ์ 16 มี.ค. 

52 

1 เม.ย.

55 

- วท.บ.(เคมี) 2567 

4 นักวิทยำศำสตร์  พิมพร วงค์รำษฎร์ 1 เม.ย. 

53 

1 เม.ย.

55 

- วท.บ.(เคมี) 2565 

5 นักวิทยำศำสตร์  นพดล เมืองซื่อ 3 พ.ค. 

53 

1 เม.ย.

55 

- วท.บ.(จุลชีววิทยำ) 2565 

สาขากายภาพบ าบัด  

1 นักกำยภำพบ ำบดั  สำยสุนีย์ คนสนิท 1 ก.ค. 

54 

2 เม.ย. 

55 

- วท.บ.(กำยภำพบ ำบัด) 2564 

2 นักกำยภำพบ ำบดั  พลำกร  อุดมกิจ

ปกรณ์ 

1 ต.ค. 

55 

1 ต.ค. 

55 

- วท.บ.(กำยภำพบ ำบัด) 2566 

3 นักกำยภำพบ ำบดั พัชรนิทร์ พรหมเผ่ำ 1 เม.ย. 

58 

1 เม.ย. 

58 

- วท.บ.(กำยภำพบ ำบัด) 2567 

4 นักกำยภำพบ ำบดั จักรพันธ์ ฮอ่งลึก 1 ก.ค. 

63 

1 ก.ค. 

63 

- วท.บ.(กำยภำพบ ำบัด) >2567 
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บทที ่3 

แผนการบริหารผลการปฏบิัติงาน 
 

ผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนสำยวิชำกำร จะเป็นไปตำมพันธกิจหลักของคณะสหเวชศำตร์ 

ทั้งด้ำนกำรเรียนกำรสอน บริกำรวิชำกำร ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรมีส่วนร่วมกับงำน

ส่วนกลำง ส ำหรับพนักงำนสำยสนับสนุนจะประเมินตำมสมรรถนะหลักของแต่ละงำน และกำรพัฒนำ

ตนเองของแต่ละบุคคล ตลอดจนกำรพัฒนำระบบกำรท ำงำนของตนเองเพื่อให้เกิดเป็น smart 

operation ทั้งนีไ้ด้เปิดโอกำสให้บุคลำกรมสี่วนรว่มในกำรวิพำกษ์เกณฑ์ร่วมกัน และมีกำรลงมติรว่มกัน

ของบุคลำกรภำยในคณะ ตำมแนวปฏิบัติส ำหรับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนและกำรค ำนวณภำระ

งำน คณะสหเวชศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภำคผนวก ง)  

นอกเหนอืจำกกำรพิจำรณำควำมดคีวำมชอบโดยใหเ้ลื่อนขั้นเงินเดือนประจ ำปีแล้ว คณะสหเวช

ศำสตร์ มีนโยบำยรักษำและบ ำรุงขวัญบุคลำกรทุกระดับ ทั้งในมิตขิองกำย จติ สังคม และปัญญำ อำทิ 

จัดสวัสดิกำรประกันอุบัติเหตุแก่อำจำรย์กรณีออกนิเทศงำนต่ำงจังหวัด จัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์และเครื่องทุ่นแรงต่ำงๆในกำรปฏิบัติงำน จัดสภำพแวดล้อมสถำนที่ท ำงำนให้สะอำดและ

ปลอดภัย จัดหำเครื่องท ำน้ ำดื่มที่มีระบบกรองสะอำดประจ ำอำคำรทุกช้ันรวมถึงโรงอำหำร จัดงำนรื่น

เริงในโครงกำรสัมมนำใหญ่ประจ ำปี จัดโครงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี มอบรำงวัลประจ ำปีแก่อำจำรย์

ผูม้ีผลงำนวิจัยดีเด่นและบุคลำกรที่สรำ้งผลงำนดีเด่นดำ้นต่ำงๆ อีกด้วย  
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บทที ่4 

แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

 
ผู้บริหำรสูงสุดของคณะ คือคณบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทนพ.ยุทธนำ หมั่นดี ได้รับเลือก

จำกสภำมหำวิทยำลัยให้ด ำรงต ำแหน่งเป็นคณบดีตัง้แตว่ันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2562 ซึ่งมีก ำหนดวำระกำร

ท ำงำน 4 ปี และมีรองคณบดี 3 ท่ำน ประกอบด้วย รองคณบดีฝำ่ยบริหำร รองคณบดีฝำ่ยวิชำกำร รอง

คณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต นอกจำกนี้ยังมีผู้ช่วยคณบดีอีก 3 ท่ำน ประกอบด้วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัย 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำร และผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ โดยวิธีกำรสรรหำจำกกำร

ทำบทำมจำกคณบดี และมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกับคณบดีหรือตำมควำมเห็นของคณบดี   

ในกำรด ำรงต ำแหน่งบริหำรของคณะ ผู้ที่สมควรได้รับเลือกจำกสภำมหำวิทยำลัยพะเยำเพื่อ

ด ำรงต ำแหน่งคณบดี ควรต้องมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรก่อน ดังนั้นคณะฯ จึงเน้นกำรผลักดันให้บุคลำกร

ยื่นขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นหลัก แต่อย่ำงไรก็ตำม ทำงคณะได้จัดสรรงบประมำณพัฒนำ

ตนเองของบุคลำกร โดยบุคลำกรท่ำนละ 1 หมื่นบำท ซึ่งสำมำรถไปพัฒนำตนเองด้ำนกำรบริหำรงำนได้ 

นอกจำกนีห้ำกมีโครงกำรหรือกิจกรรมใดที่เกี่ยวเนื่องกับกำรบริหำร กำรจัดกำร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ

กำรพัฒนำบุคลำกรภำยในคณะ คณบดีจะอนุมัติให้ผู้บริหำรภำยในคณะ หรือ ผู้ที่มีควำมเหมำะสม ที่

สมัครใจเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำวโดยใช้จ่ำยงบประมำณจำกคณะ ส่วนที่เป็นงบพัฒนำตนเองด้ำนกำร

บริหำร ซึ่งจะไม่นับไปนับรวมกับงบพัฒนำตนเองรำยบุคคล  

ผลของกำรพัฒนำคุณสมบัติของอำจำรย์ดังกล่ำวข้ำงต้น ควบคู่กับกำรบริหำรผลกำร

ปฏิบัติงำน สำมำรถน ำมำใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำได้ว่ำบุคลำกรคนใดบ้ำงของคณะที่มี

ศักยภำพในกำรพัฒนำให้เป็นผู้บริหำรต่อไปได้ และแนวทำงกำรพัฒนำผู้บริหำรของคณะที่ด ำเนินกำร

มำอย่ำงต่อเนื่อง คือ กำรส่งเสริมให้บุคลำกรได้มีส่วนในกำรร่วมกิจกรรมด้ำนกำรบริหำร กำรเข้ำร่วม

กำรประชุมของส่วนกลำง โดยคณบดีจะพำรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีไปเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำง

สม่ ำเสมอ นอกจำกนี้กำรประชุมหรือกิจกรรมต่ำงๆของส่วนกลำง ทำงคณะได้ส่งรองคณบดีหรอืผู้ช่วย

คณบดีเข้ำร่วมทุกครั้งและมีผู้ตดิตำมเพื่อให้ได้เกิดกำรซึมซับเรียนรู้งำนในเชิงบริหำรของบุคลำกรทั่วไป  
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลภาษาอังกฤษ 

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายวชิาการ พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ค 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดมาตรการความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ของพนักงานมหาวทิยาลัยสายวิชาการ 
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ภาคผนวก ง 
แนวปฏิบัติส าหรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและ

การค านวณภาระงานคณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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แนวปฏิบัติส าหรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนและการค านวณภาระงาน 

คณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

หมวดที่ ๑ 

เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนคณะสหเวชศาสตตร์ 

 

๑. เกณฑ์ท่ัวไปส าหรับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ 

๒.๑ บุคลำกรที่จะมีสทิธิ์ได้รับกำรพิจำรณำขึน้เงินเดือนจะต้องปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ ๖ เดือน  

๒.๒ บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนมำกกว่ำ ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๙ เดือน จะมีสิทธิ์ได้รับกำรพิจำรณำขั้น

เงินเดอืนได้ไม่เกินรอ้ยละ ๓.๕ 

๒.๓ บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนมำกกว่ำ ๙ เดือน แตไ่ม่ถึง ๑ ปี จะมีสทิธิ์ได้รับกำรพิจำรณำขั้นเงินเดือน

ได้ไม่เกินรอ้ยละ ๔.๐ 

๒.๔ เงินเดอืนที่จะปรับขึ้นของบุคลำกรภำยในคณะต้องไม่เกินรอ้ยละ ๓.๘ ของฐำนเงินเดือนในปีที่

ผำ่นมำของบุคลำกรภำยในคณะ  

๒.๕ บุคลำกรที่ไม่ส่งภำระงำนหรือผลงำนหรือกำรประเมินตำมเวลำที่ก ำหนดจะมีสิทธิ์ถูก

พิจำรณำขั้นเงนิเดือนได้ไม่เกินร้อยละ ๒.๐  

๒.๖ บุคลำกรที่จะได้รับกำรพิจำรณำขึ้นเงินเดือนจะต้องไม่มีกำรขำดงำนโดยไม่มีเหตุผล ตำม

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยพะเยำ ว่ำด้วย วินัย กำรรักษำวินัย และกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของ

พนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

๒. เกณฑ์การพจิารณาขั้นเงินเดือนของบุคลาการสายวิชาการ (พิจารณาแยกเป็นสาขาวิชา)  

 

ภาระงาน 

 

สอน 

 

วิจัย 

 

บริการวิชาการ

ฯ/ 

การมีส่วนกับ

งานส่วนกลาง 

ผลการประเมิน 

ตนเองและผู้ร่วมงาน

ภายในแขนงหรอื

หลักสูตร* 

คณบดี 

ร้อยละ ๓๐ (๒๕-

๓๐) 

๓๐ ๒๕ ๑๐ ๕ 

 

* กำรประเมินตนเองและผู้ร่วมงำน หลักสูตรเทคนิคกำรแพทย์เป็นกำรประเมินภำยในแขนง ส่วน

หลักสูตรกำยภำพบ ำบัดใหเ้ป็นกำรประเมนิภำยในหลักสูตร 
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๓ .เกณฑ์การพิจารณาขั้นเงินเดือนของบุคลาการสายสนับสนุน นักวิทยาศาสตร์และนัก

กายภาพบ าบัด 

 

 

ภาระงาน 

 

การจัดท า

คู่มือ

ปฏิบัติงาน 

(๒ เล่ม) 

 

เข้าร่วมโครงการ/บริการวิชาการฯ/การมี

ส่วนร่วมส่วนกลาง/ภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับ

มอบหมายจากอาจารย์/Smart 

operation/R๒R/ 

อื่นๆ ที่เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ของผู้บริหาร 

ผลการประเมิน 

ตนเอง  นัก

วิทย์และ

บุคลากรใน

แขนง/สาขา 

คณบดี 

ร้อยละ ๒๐ ๔๐ ๓๕ ๕ 

 

๔. เกณฑ์การพจิารณาขั้นเงนิเดือนของบุคลาการสายสนับสนุน (เจ้าหน้าที่ส านักงาน)  

 

ภาระงาน 

 

การจัดท า

คู่มือ

ปฏิบัติงาน 

 

Smart operation/R๒R/ 

อื่นๆ ที่เป็นข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร 

ผลการประเมิน 

ตนเอง

และ

บุคลากร

ในคณะ 

ผู้บังคับบั

ญชา/

ผู้บริหาร 

คณบดี 

ร้อยละ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

 

๕. การพิจารณาขั้นเงนิเดือน 

๕.๑ บุคลำกรที่ไม่ส่งภำระงำนตำมเวลำที่ก ำหนดจะมีสิทธิ์ถูกพิจำรณำขั้นเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 

๒.๐ 

๕.๒ กำรพิจำรณำเงินเดือนจะแยกตำมกลุ่มงำนประกอบด้วย ๖ กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหำร อำจำรย์

หลักสูตรเทคนิคกำรแพทย์  อำจำรย์หลักสูตรกำยภำพบ ำบัด นักวิทยำศำสตร์  นัก

กำยภำพบ ำบัด และเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนคณะ  โดยเรียงคะแนนสูงสุดและต่ ำสุดของแต่ละกลุ่ม

แยกจำกกัน แล้วพิจำรณำเป็น percentile ของแต่ละกลุ่ม  

๕.๓ บุคลำกรที่มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ข้อ ๒-๔ ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ ควรได้รับกำรปรับปรุง จะ

ถูกพิจำรณำขึน้เงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ ๒.๐ 
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๕.๔ ผลการประเมินจะแยกกันตามกลุ่มโดยแบ่งออกเป็น ดังน้ี 

 

๕.๕ กำรขึ้นเงนิเดือนมีช่วงระยะหำ่งกันขั้นละ ๐.๕ 

๕.๖ กำรพิจำรณำเงินเดอืนที่นอกเหนอืจำกกำรเกณฑท์ี่ระบุไว้ขำ้งตน้ ให้อยู่ในดุลพินจิของคณบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนผลการประเมิน

ตาม Percentile 

คะแนนผลการ

ประเมินตามจริง 

ระดับ ขั้นเงินเดือนท่ีคาดว่าจะได้รับ 

> Percentile ๙๐ >๘๐ – ๑๐๐ ดีเด่น ๔.๕-๕ 

Percentile ๗๐ - ๙๐ >๗๐ – ๘๐ ดีมำก ๓.๕-๔.๕ 

<Percentile ๗๐ ≥ ๖๐ – ๗๐ ด ี ๒.๐-๓.๕ 

 < ๖๐ ปรับปรุง ๒.๐ 
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หมวดที่ ๒ 

เกณฑ์การค านวณภาระงานคณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑. เกณฑ์ท่ัวไป 

- ภำระงำนทั้งหมดที่กรอกใหใ้ช้ภำระงำน ให้นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 -30 กันยำยน 2564   

๒. ภาระงานสอน 

ภาระการสอน การคิดภาระงาน 

๒.๑ บรรยำย ตำมช่ัวโมงที่สอน 

๒.๒ ปฏิบัติกำร ตำมช่ัวโมงที่คุมปฏิบัติกำร 

๒.๓ รำยวิชำกลำง ให้ขึน้อยู่กับสำขำวิชำก ำหนด 

๒.๔ กำรคุมสอบ ตำมที่ได้รับมอบหมำย+คุมสอบเพิ่มเติมจริง 

๒.๕ กำรตรวจขอ้สอบ คิดตำมจริง แตไ่ม่เกิน ๓๕ ช่ัวโมงต่อภำคกำรศกึษำ 

๒.๖ อำจำรย์ที่ปรึกษำภำคนิพนธ์  เรื่องละ ๑๕ ช่ัวโมง 

๒.๗ ผูจ้ัดกำรรำยวิชำ* ๑๕ ช่ัวโมง ต่อรำยวิชำ 

๒.๘ อำจำรย์ ที่ ป รึ กษำร่ วมภำคนิพนธ์ แ ล ะผู้

ประสำนงำนรำยวิชำ 

๗.๕ ช่ัวโมง ต่อรำยวิชำ 

* ในกรณีวิชำกลำงบำงวิชำ อำจก ำหนดผู้จัดกำรรำยวิชำได้มำกกว่ำ ๑ คน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของ

หลักสูตรแต่ละหลักสูตร  

 
๓. ภาระงานด้านบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ภาระงานด้านบริการวิชาการ การคิดภาระงาน 
๓.๑ วิทยากรหรือกรรมการประเมินรับเชิญ (ท่ีไม่ใช่อาจารย์พิเศษ)  
- ภายในสถาบันหรือนอกสถาบัน 
- ต่างประเทศ 

๗ ชั่วโมง/วัน/โครงการ 
๑๔ ชั่วโมง/วัน/โครงการ 
(รวมกันไม่เกิน 84 ชั่วโมง) 

๓.๒ การบริการวิชาชีพแก่ชุมชนที่มีโครงการรองรับหรือที่มีหนังสือ
เชิญ 

คิดชั่วโมงตามจริง 
แต่ไม่เกิน ๗ ชั่วโมงต่อวัน 

๓.๓ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัยในวารสารต่างๆ  ๗ ชั่วโมง/เรื่อง 
(รวมกันไม่เกิน 84 ชั่วโมง) 

๓.๔ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสอบวัดผลแบบอ่ืนๆ ของนิสิตใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

1. ๗ ชั่วโมง/เรื่อง 

๓.๕ กรรมการอ่านประเมินงานวิจัยที่ยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
หรือสัตว์ 

2. ๗ ชั่วโมง/เรื่อง 
3. (ไม่เกิน 84 ชั่วโมง) 

๓.๖ กิจกรรมบริการวิชาการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น 4. คิดชั่วโมงตามจริง 
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ภาระงานด้านบริการวิชาการ การคิดภาระงาน 
5. (ไม่เกิน ๗ ชั่วโมง/วัน) 

๓.๗ บริการวิชาการภายนอกคณะของหน่วยงานภายนอกที่มีโครงการ
รองรับ 

6. คิดชั่วโมงตามจริง 
7. (ไม่เกิน ๗ ชั่วโมง/วัน) 

 
๔. ภาระงานการมีส่วนร่วมกับส่วนกลาง 

ภาระงานด้านการมีส่วนร่วม การคิดภาระงาน 
๔.๑ ภาระงานของรองประธานหลักสูตร  เลขานุการหลักสูตร  หัวหน้าแขนง ประธานฝ่ายต่าง

ภายในหลักสูตร กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และกรรมการผู้ด าเนินการหลักสูตรระยะ
สั้น (Non degree)  

8. ๒ ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

๔.๒ คณะกรรมการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะสหเวช
ศาสตร์ หรือ การจัดงานอบรมและสัมมนาของแต่ละหลักสูตร หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทาง
ผู้บริหารคณะฯ ได้จัดขึ้น 

๗ ชั่วโมง/วัน 
หัวหน้าโครงการ 

x ๑.๕ 
๔.๓ การเข้าร่วมโครงการของฝ่ายต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะสหเวชศาสตร์ 

หรือ การจัดงานอบรมและสัมมนาของแต่ละหลักสูตร หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทางผู้บริหาร
คณะฯ ได้จัดขึ้น 

๗ ชั่วโมง/วัน 

๔.๔ การเข้าร่วมอบรม สัมมนา หรือ พัฒนาตนเอง ๗ ชั่วโมง/วัน 
๔.๕ การยื่นขอรับการประเมิน UP-PSF ๔๕ ชั่วโมง 
๔.๖ การเข้าร่วมทดสอบวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือวัดผล super KPI อย่างน้อย ๒ ครั้ง จะ

สามารถน ามาคิดเป็นภาระงานได้ ๒ ครั้งเท่านั้น 
9. ๑๐ ชั่วโมง/ครั้ง 

๔.๗ ผู้ที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR B๒ (อาจารย์) A๒ (สายสนับสนุน) 10. ๒๐ ชั่วโมง 
๔.๘ คณะกรรมการด าเนินงานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติของนิสิตปริญญาตรี ด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๒๐ ชั่วโมง/
โครงการ 

๔.๙ ที่ปรึกษาการขอต าแหน่งทางวิชาการของบุคลาการสายวิชการ  ๑๐ ชั่วโมง/คน 
๔.๑๐ ที่ปรึกษาการท าวิจัย R2R ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน  26 ชั่วโมง/คน 

 
๕. ภาระงานด้านการวิจัย 

ภาระงานด้านวิจัย คะแนน 
๕.๑ การยื่นโครงร่างวิจัยภายนอกคณะ  ๑๐๐  
๕.๒ ตีพิมพ์ในวารสาร TCI-๑ ๑๐๐ 
๕.๓ ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยหรือบริการวิชาการจากภายนอกคณะ ๒๐๐ 
๕.๔ ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติฐานข้อมูล Scimago, Scopus, ISI ๒๐๐ 
 ๕.๔.๑ Q๑ ๓๕๐ 
 ๕.๔.๒ Q๒ ๓๐๐ 
 ๕๔.๓ Q๓ ๒๕๐ 
 ๕.๔.๔ Q๔ ๒๐๐ 
๕.๕ การยื่นขอจดสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร ๕๐ 
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๕.๖ ได้รับการจดสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร ๑๕๐ 
๕.๗ ตีพิมพ์หนังสือได้รับเลขทะเบียน ISBN ๒๐๐ 

 
* ให้นับภาระงานได้เต็มเฉพาะกรณี ชื่อแรก หรือ เจ้าของบทความ (corresponding author) หรือ 

หัวหน้าโครงการหรือแผนงาน ในกรณีที่เป็นชื่อร่วมให้ได้คะแนนเท่ากับครึ่งหนึ่งของเกณฑ์  
 ** ผลงานที่เคยใช้กรอกภาระงานแล้ว จะไม่สามารถน าไปใช้ได้อีก ในการณีที่เป็นผลงานตีพิมพ์จะต้อง
อยู่ในขั้นตอน “ตอบรับการตีพิมพ์” ขึ้นไป 

***เกณฑ์ในการน าคะแนนไปหาส่วนต่างมีดังนี้ 
 
 

ช่วงคะแนน คิดเป็นร้อยละ 
๐-๒๐๐ ๑๕ 

๒๐๐-คะแนนสูงสุด ๑๕ 
 

 


