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มหาวทิยาลัยพะเยา 

  



 
 

ค าน า 

  

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี วัตถุประสงค์ 

เพื่อใช้ติดตามการบริหารงานบุคคลของคณะสหเวชศาสตร์ และเป็นข้อมูลการ ด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถิติของบุคลากร คณะสหเวชศาสตร์ 

และรายละเอียดของการด าเนินงานแผนพัฒนาบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ โดยคณะได้ให้ความส าคัญ

ต่อนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะสหเวชศาสตร์  การติดตาม รายงานการพัฒนาการ

บุคลากรคณะสหเวชศาตร์ จะสามารถพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรของคณะสหเวชศาตร์ ให้มี

คุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

 

 

                                                     ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี 

                                                  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

 



 
 

ส่วนน า 
โครงสร้างองค์กร 

1. ประวัติความเป็นมา 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช ได้มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้นเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 และประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 44 ก ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 “มหาวิทยาลัยพะเยา (University of 

Phayao) จงึได้รับการจัดตัง้ขึ้นอย่างเป็นทางการในวันถัดมา คือ วันท่ี 17 กรกฎาคม 2553 ท าให้ส านัก

วิชาสหเวชศาสตร์ ปรับสถานภาพเป็นคณะสหเวชศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา

ตั้งแตน่ั้นมา ล าดับพัฒนาการก่อนเป็นคณะสหเวชศาสตร์ เป็นดังนี้ 

มิถุนายน 2550 “ส านักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์” เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 3 

หลักสูตร เป็นปีแรกคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติให้เปลี่ยนชื่อ “วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา” เพื่อเตรียมความพร้อมของวิทยาเขตในการ

แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้ง “ส านักวิชาสหเวชศาสตร์” ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยให้ส านักวิชาดูแลจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีก 1 

หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

วันที่ 1 ธันวาคม 2551 มหาวิทยาลัยนเรศวร มีค าสั่งให้ย้ายหลักสูตรสาธารณสุขศา

สตรบัณฑิต ของส านักวิชาสหเวชศาสตร์ไปอยู่ในความดูแลของ “ส านักวิชาแพทยศาสตร์” 

เมษายน 2552 มหาวิทยาลัยนเรศวร มีค าสั่งให้ย้ายหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาของส านักวิชาสหเวชศาสตร์ไปอยู่ในความดูแลของส านักวิชา

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี ้เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดกลุ่มสาขาวิชามากขึ้น 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 ถือเป็น วันสถาปนา คณะสหเวชศาสตร์ โดยในขณะนั้น มี

หลักสูตรในความรับผิดชอบ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด ทั้งสองหลักสูตรมีการปรับปรุงตามรอบ

เวลาของหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฉบับล่าสุดที่ใช้อยู่คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 และ หลักสูตรกายภาพบ าบัด

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ที่พัฒนาตาม มคอ.1 ของสาขาวิชาชีพและตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. พ.ศ. 2558 โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย สภาเทคนิคการแพทย์/

สภากายภาพบ าบัด และ สกอ. ตามล าดับแล้ว 

  



 
 

2. ลักษณะองค์กร 

ปรัชญามหาวิทยาลัย 

“ป   ญาชีว ีเสฏฐชีว ีนาม”  

“ด ารงชีวติดวยปญญาประเสริฐที่สุด  

(A Life of Wisdom is the Most Wondrous of All )” 

ปณิธานมหาวิทยาลัย 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

“Wisdom for Community Empowerment” 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย 

“มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สูส่ากล” 

วิสัยทัศน์คณะ 

“คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา น าปัญญาแหง่วิชาชีพ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สู่สากล” 

พันธกิจ 

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงานท า 

เป็นคนดีของสังคม และเป็นเสาหลักของครอบครัว 

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

Engagement)  

3. บริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (Community 

Empowerment) 

4. ท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล 

(Internationalization) 

5. บริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภบิาล (Good Governance) 

ค่านิยม 

1. Competence–หลักความรูค้วามสามารถ  

1. Freedom–หลักเสรีภาพ  

2. Justice–หลักความถูกต้องยุติธรรม  

3. Generosity–หลักความมนี้ าใจ  

4. Team Learning and Working–หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท างานเป็นทีม  

5. Shared Vision–หลักการมเีป้าหมายร่วมกัน  

6. Local and Global Spirit–หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล  
  



 
 

ปรัชญาคณะ 

การศึกษา คือ ชีวิต ไม่ใช่เป็นการเตรียมตัว เพื่อชีวิต คณะสหเวชศาสตร์ จึ่งอุทิศ ผลิตบัณฑิต ให้เป็น 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

ปรัชญาการศึกษา 

เรียนรู้จากการปฏิบัติจรงิและเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

(Active Learning Through Action and Lifelong Learning) 

สมรรถนะหลัก 

การผลิตบัณฑิตวชิาชีพที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

11 นโยบาย และ 11 กลยุทธ์ 

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

2. ทักษะวิชาชีพเยี่ยม (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. มีความสุข (Excellence in Happiness) กลยุทธ์ “Happiness work place” 

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

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

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

11.  น าไปสู่นานาชาติ (Excellence in Internationalization) กลยุทธ์ “Internationalization is our destination 

3. โครงสร้างองค์กร 

 
  



 
 

4. โครงสร้างการบริหารภายในคณะสหเวชศาสตร์ 
 

 

 
 

รายชื่อคณะกรรมการบรหิารคณะสหเวชศาสตร์ 
1. ผศ.ดร.ทนพ. ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

2. ผศ.ดร.ทนพ. อักษรากร ค ามาสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 

3. อ.ดร.กภ.สุดารัตน์ สังฆะมณ ี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวชิาการและความเป็นสากล 

 4. อ.ดร.ทนพ.สทิธิพร สุวรรณมติร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนสิิตและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 5. อ.ดร.ทนพญ.เบญจมาศ สุระเดช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการวจิัยและวิเทศสัมพันธ์ 

 6. อ.ดร.กภ.สุพรรณิการ ์ลดาวัลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการและนวัตกรรม 

 7. อ.ดร.ทนพญ.ศุภกัญญา ลาสม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 8. ผศ.ดร.ทนพ.สรายศ รา่เริงใจ ประธานหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย)์ 

 9  อ.กภ.พนดิา หาญพิทักษพ์งศ์ ประธานหลักสูตรกายภาพบ าบัด 

 10. นางสาวนุชนารถ ไชยมงคล หัวหน้าส านักงานคณะสหเวชศาสตร์ 

 

 

 

 

 



 
 

งานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 

 

1. จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร ณ สิ้นปีกำรศึกษำ 2564 

ประเภทบุคลากร 

จ านวนบุคลากร จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) กายภาพบ าบัดบณัฑติ คณบด ี คณะสหเวชศาสตร ์
ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 

บุคลากรสายวิชาการ 

จ านวนบุคลากรสายวิชาการ (ปฏิบัติงาน) 0 2 22 24 0 5 8 13 0 0 1 1 0 7 30 38 
จ านวนบุคลากรลาศึกษาต่อ  0 2 0 2 0 8 0 8 - - - - 0 10 0 10 

จ านวนผู้มีต าแหน่งทางวิชาการ  

- ศาสตรจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 

- รองศาสตรจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 

- ผู้ช่วยศาสตรจารย์  0 1 7 8 0 4 1 5 0 0 1 1 0 5 9 14 

- อาจารย์ 0 3 15 18 0 9 7 16 - - - - 0 12 22 34 

รวมบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (ปฏิบัติงาน) 0 4 22 26 0 13 8 21 0 0 1 1 0 17 31 48 

บุคลากรสายสนับสนุน 

- นักวิทยาศาสตร์ 5 0 0 5 0 0 0 0  5 0 0 5 

- นักกายภาพบ าบัด 0 0 0 0 4 0 0 4  4 0 0 4 

- เจ้าหน้าท่ีส านักงานคณะฯ  7 1 0 8 

รวมบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด  16 1 0 17 

รวมบุคลากรของคณะทั้งหมด 5 4 22 31 4 13 8 25 0 0 1 1 16 18 31 65 

 



 
 

2.  อัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร 
ด้านการเรียนการสอน พิจารณาจาก 1) คุณวุฒิของอาจารย์ 2) ร้อยละของต าแหน่งทางวิชาการ 3) ค่า FTE เฉลี่ยของอาจารย์แต่ละหลักสูตร ตาราง 7.3-1 แสดงคุณวุฒิ
และต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

% ของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับ ป.เอก 24.0 26.0 27.1 57.9 64.5 
% ของอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย 47.0 50.0 37.0 36.8 36.0 

จ านวนบุคลากรสายวิชาการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต่อปี (คน) - - 1 - 2 

% ของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 6.0 13.0 21.0 21.0 29.2 
จ านวนของอาจารย์ที่ผ่านการประเมินระดับ UP-PSF > level 2 0 0 0 1 1 

% บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้ต าแหน่ง 
สูงขึ้น 

0 0 0 0 0 

จ านวนผลงาน R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน 0 0 0 0 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3. การพัฒนาบุคลากร คณะฯ จัดสรรงบประมาณการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาศักยภาพตามสายงานที่เก่ียวข้องของบุคลากร และมีนโยบายผลักดันให้บุคลากรสายวิชาการ
เข้ารับการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอาจารย์  
แสดงตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในปีงบประมาณ 2560 – 2563 

1. ตัวช้ีวัด 
สายวิชาการ สายสนับสนุน 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรมพัฒนา
ตนเองในด้านต่าง ๆ 

87.5 80.0 92.11 70.59 88.24 93.75 

2. จ านวนงบประมาณท่ีสนับสนุนการพัฒนา
ตนเองด้านงานวิจัยของบุคลากรทั้งหมด 
(บาท) 

320,000 350,000 380,000 85,000 170,000 160,000 

งบประมาณในการ 
พัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรตามสายงาน  
(บาท/คน)  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

 

 

 

 

 



 
 

4. รายงานผลการพัฒนาคุณวุฒแิละต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  

ท่ี ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล บรรจ ุ วุฒิการศึกษาสูงสุด สถานะ 
แผนลา

ศกึษาต่อ 

วันท่ีได้รับ

แต่งตั้ง ผศ. 

แผนยื่นขอ

ต าแหน่งที่

สูงขึ้น 

วันท่ียื่นขอ

ต าแหน่งที่

สูงขึ้น 

การเข้าร่วม

กิจกรรมเพื่อ

พัฒนาตนเอง 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 

1 ผศ.ดร.ทนพ. ยุทธนา หมั่นด ี
3 ต.ค. 60 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
Ph.D. (Haematology) 

ปฏิบัติงาน 

(คณบดี) 
_ 3 ต.ค. 54 _ 

 

- 

 

          

2 ผศ.ดร.ทนพ. สิทธิชัย 
ปัญญา

ใส 
2 ก.ค. 50 ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) ปฏิบัติงาน _ 25 พ.ย. 54 2564 

 

   3 ก.พ. 64 
          

3 ผศ.ดร.ทนพญ. 
เบญจ

ลักษณ ์
ทองช่วย 1 ต.ค. 50 วท.ด. (เทคโนโลยชีีวภาพ) ปฏิบัติงาน _ 1 ม.ค. 56  2567 

 

- 
          

4 ผศ.ดร.ทนพ. กรุง ผิวพรรณ์ 6 ก.ย. 49 

Doctor of Natural Science 

(Biochemistry and 

Molecular Biology) 

ปฏิบัติงาน _ 16 ม.ค. 60 2567 

 

-           

5 ผศ.ดร.ทนพญ. สาวิตร ี นะงอลา 3 ต.ค. 54 
วท.ด. (วิทยาศาสตรช์ีว

การแพทย)์ 
ปฏิบัติงาน _ 16 ก.พ. 60 2566 

 

-           

6 ผศ.ดร.ทนพ. อักษรากร ค ามาสขุ 2 ธ.ค. 56 วท.ด. (จุลชีววทิยา) 
ปฏิบัติงาน (รอง

คณบดี) 
_ 21 ก.พ. 60 2567 

- 
          

7 ผศ.ดร.ทนพ. เสรมิ สุรพนิิจ 1 พ.ค. 50 วท.ด. (เทคโนโลยชีีวภาพ) ปฏิบัติงาน _ 17 พ.ค. 61 2565 -           

8 ผศ.ดร.ทนพ. สรายศ ร่าเริงใจ 16 มี.ค. 52 ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) 

ปฏิบัติงาน 

(ประธาน

หลักสูตรฯ) 

_ 8 ก.พ. 62 2569 

 

-           

9 อ.ดร.ทนพญ. สุภาพร ข าจันทร์ 20 มิ.ย. 50 ปร.ด. (วิทยาภูมิคุ้มกัน) ปฏิบัติงาน _  2564 5 ต.ค. 64           

10 อ.ดร.ทนพญ. อรพินท์ อนิศวร 1 ต.ค. 50 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์

การแพทย)์ 
ปฏิบัติงาน _  2564 

29 ก.ย. 64 
          



 
 

ท่ี ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล บรรจ ุ วุฒิการศึกษาสูงสุด สถานะ 
แผนลา

ศกึษาต่อ 

วันท่ีได้รับ

แต่งตั้ง ผศ. 

แผนยื่นขอ

ต าแหน่งที่

สูงขึ้น 

วันท่ียื่นขอ

ต าแหน่งที่

สูงขึ้น 

การเข้าร่วม

กิจกรรมเพื่อ

พัฒนาตนเอง 

11 อ.ดร.ทนพญ. ปิยะวรรณ 
เอมอิ่ม

อนันต์ 
1 พ.ค. 51 ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) ปฏิบัติงาน _  2565 

      - 
          

12 อ.ดร.ทนพญ. พิไลพร 
จงรวม

กลาง 
3 พ.ย. 51 Ph.D. (Medical Science) ปฏิบัติงาน _  2565 

      - 
          

13 อ.ดร.ทนพ. สมโภช เสาร์อิน 26 ก.พ. 52 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชวี

การแพทย)์ 
ปฏิบัติงาน _  2564 

ไม่เป็นไปตาม

แผน           

14 อ.ดร.ทนพ. จิรพัฒน์ 
คล้อย

ปาน 
2 พ.ค. 54 Ph.D. (Health Sciences) ปฏิบัติงาน _  2566 

     - 
          

15 อ.ดร.ทนพ. เอกพจน์ พรมพันธ์ 2 พ.ค. 54 ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) ปฏิบัติงาน _  2565       -           

16 อ.ดร.ทนพ. เกษม สมทะนะ 3 ต.ค. 54 ปร.ด. (อายุศาสตร์เขตร้อน) ปฏิบัติงาน _  2566      -           

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

การแพทย)์ 
ปฏิบัติงาน _  2565 

     - 
          

18 อ.ดร.ทนพญ. คณิตาพร สุภาเดช 30 พ.ย. 55 ปร.ด. (จุลชีววทิยา) ปฏิบัติงาน _  2565      -           

19 อ.ดร.ทนพญ. เบญจมาศ สุระเดช 30 พ.ย. 55 ปร.ด. (เภสัชวิทยา) 
ปฏิบัติงาน 

(ผู้ชว่ยคณบดีฯ) 
_  2565 

     - 
          

20 อ.ดร.ทนพ. สิทธิพร 
สุวรรณ

มิตร 
2 ธ.ค. 56 วท.ด. (ปรสิตวิทยา) ปฏิบัติงาน _  2564 

5 ก.ค. 64 
          

21 ผศ.ดร.ทนพญ. สุรดา 
เศรษฐ

การ 
1 ก.พ. 59 ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) ปฏิบัติงาน _  2564 

25 ก.พ. 64 
          

22 อ.ดร.ทนพญ. ศุภกัญญา ลาสม 2 ต.ค. 60 ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) 
ปฏิบัติงาน 

(ผู้ชว่ยคณบดีฯ) 
_  2566 

    - 
          



 
 

ท่ี ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล บรรจ ุ วุฒิการศึกษาสูงสุด สถานะ 
แผนลา

ศกึษาต่อ 

วันท่ีได้รับ

แต่งตั้ง ผศ. 

แผนยื่นขอ

ต าแหน่งที่

สูงขึ้น 

วันท่ียื่นขอ

ต าแหน่งที่

สูงขึ้น 

การเข้าร่วม

กิจกรรมเพื่อ

พัฒนาตนเอง 

23 อ.ทนพ. เดช ดอกพวง 1 ต.ค. 50 วท.ม. (นิตวิิทยาศาสตร์) 

ปฏิบัติงาน (รอ

ผลการส าเร็จ 

ป.เอก) 

_  2566 

      

      -           

24 อ.ทนพ. สุรสิทธิ ์
สุวรรณ

สินธุ์ 
3 ต.ค. 54 วท.ม. (เทคนคิการแพทย)์ ปฏิบัติงาน 2565  2565 

     - 
          

25 อ.ทนพญ. ฟ้า 
เชือ้หงษ์

ทอง 
3 ต.ค. 54 วท.ม. (เทคนคิการแพทย)์ 

ลาศึกษาต่อ (4 

ม.ค. 60-3 

ก.ค. 64) 

-   

 

 

26 อ.ทนพ. ณรงค์ นวลเมือง 1 เม.ย. 56 วท.ม. (ชีวเวชศาสตร์) 

(ลาศึกษาต่อ 15 

ก.ค 63-14 

ก.ค. 66) 

- 22 พ.ย. 61 - 

 

 

หลักสูตร กายภาพบ าบัดบัณฑิค  

1 ผศ.ดร.กภ. อรุณีย์ พรหมศร ี  1 ธ.ค. 52 
Doctor of Philosophy 

(Sport Science) 
ปฏิบัติงาน _ 4 ธ.ค. 58 2566        -           

2 ผศ.กภ. ศิรินทิพย์ ค าฟ ู  1 ส.ค. 56 

วท.ม. (วทิยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวและการออก

ก าลังกาย) 

ปฏิบัติงาน 

(ประธาน

หลักสูตรฯ) 

2565 28 ส.ค. 60 
รอหลังจบ ป.

เอก 
        -           

3 ผศ.กภ. ณิชาภา 
พารา

ศิลป์ 
 1 พ.ค. 55 วท.ม. (กายภาพบ าบัด) ปฏิบัติงาน 2564 7 พ.ย. 60 

รอหลังจบ ป.

เอก 
         -           

4 อ.ดร.กภ. สุดารัตน์ สังฆะมณี  1 ส.ค. 50 
ปร.ด. (ประสาท

วิทยาศาสตร์) 

ปฏิบัติงาน (รอง

คณบดีฯ) 
_  2564 

ไม่เป็นไปตาม

แผน 
          

5 อ.ดร.กภ. สินธุพร มหารัญ  1 พ.ค. 51 
ปร.ด. (ประสาท

วิทยาศาสตร์) 
ปฏิบัติงาน _  2565         -           



 
 

ท่ี ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล บรรจ ุ วุฒิการศึกษาสูงสุด สถานะ 
แผนลา

ศกึษาต่อ 

วันท่ีได้รับ

แต่งตั้ง ผศ. 

แผนยื่นขอ

ต าแหน่งที่

สูงขึ้น 

วันท่ียื่นขอ

ต าแหน่งที่

สูงขึ้น 

การเข้าร่วม

กิจกรรมเพื่อ

พัฒนาตนเอง 

6 อ.ดร.กภ. ปาจรีย์ มาน้อย  2 มิ.ย. 51 
ปร.ด. วิทยาศาสตร์

การแพทย ์(ชีวเคมี) 
ปฏิบัติงาน _  2564 

ไม่เป็นไปตาม

แผน 
          

7 อ.ดร.กภ. สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์  2 ก.พ. 52 
Doctor of Philosophy 

(Sport Science) 

ปฏิบัติงาน 

(ผู้ชว่ยคณบดีฯ) 
_  2565        -           

8 อ.ดร.กภ. สมฤทัย พุ่มสลุด  4 ม.ค. 54 

Doctor of Philosophy 

(วิทยาศาสตร์การออก

ก าลังกายและการกีฬา) 

ปฏิบัติงาน _  2566       -           

9 อ.ดร.กภ. พัชรยีา อัมพุธ  2 พ.ค. 54 Ph.D. (Physiology) ปฏิบัติงาน _  2565       -           

10 อ.กภ. พนิดา 

หาญ

พิทักษ์

พงศ์ 

 2 พ.ค. 54 
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชวี

การแพทย)์ 

ปฏิบัติงาน (รอง

คณบดีฯ 
_  2566       -           

11 อ.กภ. อรุณรัตน์ 
ศรีทะ

วงษ ์
 2 พ.ค. 54 

วท.ม. (สรรีวิทยาทาง

การแพทย)์ 
ปฏิบัติงาน 2564 20 ก.ย. 62     -       -           

12 อ.กภ. มณฑิน ี
วัฒนสุว

กุล 
 1 ส.ค. 56 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การ

กีฬา) 
ปฏิบัติงาน 2564  

รอหลังจบ ป.

เอก 
      -           

15 อ.กภ. นพรัตน์ สังฆฤทธิ ์  2 พ.ค. 54 
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวของมนุษย)์ 
ปฏิบัติงาน         -       -          - 

16 อ.กภ. วีระศักดิ์ 
ต๊ะ

ปัญญา 
 2 พ.ค. 54 

Doctor of Philosophy 

(วิทยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวของมนุษย)์ 

ปฏิบัติงาน          -         -          - 

17 อ.กภ. บุญสิตา 
สุวรรณ

กุล 
 17 เม.ย. 55 

Doctor of Philosophy 

(Community Medicine) 
ปฏิบัติงาน   -  -           - 



 
 

ท่ี ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล บรรจ ุ วุฒิการศึกษาสูงสุด สถานะ 
แผนลา

ศกึษาต่อ 

วันท่ีได้รับ

แต่งตั้ง ผศ. 

แผนยื่นขอ

ต าแหน่งที่

สูงขึ้น 

วันท่ียื่นขอ

ต าแหน่งที่

สูงขึ้น 

การเข้าร่วม

กิจกรรมเพื่อ

พัฒนาตนเอง 

18 อ.กภ. เอกราช วงษ์ษายะ  1 พ.ค. 55 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวและการออก

ก าลังกาย) 

ปฏิบัติงาน (รอ

ผลการส าเร็จ 

ป.เอก) 

        -       -           - 

21 อ.ดร.กภ. ชลธิชา 
แก้วจอ

หอ 
4 ม.ค. 64 

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวของมนุษย)์ 
ปฏิบัติงาน         -       -          - 

22 อ.ดร.กภ. 
มคมาศ ค าเพราะ 

9 ส.ค. 64 
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวของมนุษย)์ 
ปฏิบัติงาน         -       -          - 

19 อ.กภ. เกวล ี สีหราช  1 ส.ค. 56 วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 

ลาศึกษาต่อ (8 

ก.ค.63 – 7 

ก.ค. 66) 

     

20 อ.กภ. ชัชฎาภรณ์ ใจเย็น  1 ส.ค. 56 วท.ม. (สรรีวิทยา) 

ลาศึกษาต่อ (8 

ก.ค.63 – 7 

ก.ค. 66) 

     

13 ผศ.กภ. อรรจน์มน ธรรมไชย  1 พ.ค. 55 วท.ม. (นิติวทิยาศาสตร์) 

ลาศึกษาต่อ (2 

ส.ค. 62 – 1 

ส.ค. 65) 

     

14 ผศ.กภ. พุทธิพงษ ์ พลค าฮัก  1 ต.ค. 55 วท.ม. (กายภาพบ าบัด) 

ลาศึกษาต่อ (8 

ม.ค. 61 - 7 

ก.ค. 65) 

     

 

 

 



 
 

5.รายงานผลการพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งที่สูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน 

 
 

ท่ี 
ต าแหน่ง ชื่อ นามสกุล วันบรรจ ุ

ชื่อปริญญา การขอทุนวิจัย 

R2R 

การเข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อพัฒนาตนเอง โท ตร ี

1 เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป  

(หัวหน้างานแผนงาน/หน่วยวิจัยและ

บรกิารวิชาการ) 

นางสาวนุชนาถ ไชยมงคล 1 เม.ย. 55 - บธ.บ. (คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ) 

2564 

          

2 นักวิชาการเงินและบญัชี  

(หัวหน้างานบริหารทั่วไป/หน่วย

การเงินและบัญชี) 

นางคัทรยีา วันโน 1 เม.ย. 55 - บช.บ. (การบัญชี) 2564 

          

3 นักวิชาการศึกษา  

(หัวหน้างานวิชาการ/หน่วยบรกิาร

การศึกษา) 

นางสาวธิชาพร พูลสวัสดิ ์ 4 มี.ค. 56 บธ.ม. 

(บรหิารธุรกิจ) 

ศศ.บ. (บรหิารธุรกิจ) 2563 

          

4 นักวิทยาศาสตร์  

(หัวหน้างานปฏบิัติการและบรกิาร

วิชาชีพ/หัวหน้านกัวิทยาศาสตร์) 

นายนพดล เมืองซื่อ 1 เม.ย.55 - วท.บ.(จุลชีววิทยา) 2567 

          

5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

(งานแผนงาน/หน่วยสารสนเทศและ

ยานพาหนะ) 

นายโกเมศ ละออพันธุ์สกุล 1 ธ.ค 58 - วท.บ. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

2565 

          

6 เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป  

(งานแผนงาน/หน่วยนโยบายและ

แผน) 

นายจริเมศน์ ไพฑูลย์ 4 ม.ค. 59 - ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 2568 

          

7 นักวิชาการพัสดุ  

(งานบริหารทั่วไป/หน่วยพัสดุและ

อาคารสถานที่) 

 

นายณัฐพงษ์ ขวัญจริง 1 เม.ย. 55 - บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) 2565 

          



 
 

 

ท่ี 
ต าแหน่ง ชื่อ นามสกุล วันบรรจ ุ

ชื่อปริญญา การขอทุนวิจัย 

R2R 

การเข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อพัฒนาตนเอง โท ตร ี

8 เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป  

(งานบริหารทั่วไป/หน่วยบุคลากร) 

นายชนะพล จันทรากาศ 1 มิ.ย. 61 - วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 

2565 
          

9 นักวิชาการศึกษา  

(งานวิชาการ/หน่วยกิจการนิสิต) 

นางปิลันธนา เสรเมธากุล 1 เม.ย. 55 - ค.บ. (ธุรกิจศึกษา) 2565 
          

10 เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป นายอนุชิต หน่อทอง 16 ส.ค. 64 - บธ.บ. (การจัดการโลจิ

สติกส์) 

- 
         - 

11 นักวิทยาศาสตร์ (งานปฏิบัติการฯ/

หน่วยปฏิบัติการเทคนิคการแพทย)์ 

นางพลับพลงึ แสนใส 1 เม.ย.55 - วท.บ.(ชีววทิยา) 2567 
          

12 นักวิทยาศาสตร์ (งานปฏิบัติการฯ/

หน่วยปฏิบัติการเทคนิคการแพทย)์ 

นายวสันต์ เงินชุ่ม 1 เม.ย.55 - วท.บ.(เคมี) 2567 
          

13 นักวิทยาศาสตร์ (งานปฏิบัติการฯ/

หน่วยปฏิบัติการเทคนิคการแพทย)์ 

นายเอกพงค ์ บรบิุญวงค ์ 1 เม.ย.55 - วท.บ.(เคมี) 2566 
          

14 นักวิทยาศาสตร์ (งานปฏิบัติการฯ/

หน่วยปฏิบัติการเทคนิคการแพทย)์ 

นางสาวพิมพร วงค์ราษฎร์ 1 เม.ย.55 - วท.บ.(เคมี) 2566 
          

15 นักกายภาพบ าบดั  

(หัวหน้านกักายภาพบ าบัด/งาน

ปฏิบัติการฯ/หน่วยปฏิบตัิการ

กายภาพบ าบัด) 

กภ.สายสุนีย์ คนสนิท 2 เม.ย. 55 - วท.บ.(กายภาพบ าบัด) 2565 

          

16 นักกายภาพบ าบดั (งานปฏิบัติการฯ/

หน่วยปฏิบัติการกายภาพบ าบัด) 

กภ.พลากร  อุดมกิจปกรณ์ 1 ต.ค. 55 - วท.บ.(กายภาพบ าบัด) 2565 
          

17 นักกายภาพบ าบดั (งานปฏิบัติการฯ/

หน่วยปฏิบัติการกายภาพบ าบัด) 

กภ.พัชรนิทร์ พรหมเผ่า 1 เม.ย. 58 - วท.บ.(กายภาพบ าบัด) 2566 
          

18 นักกายภาพบ าบดั (งานปฏิบัติการฯ/

หน่วยปฏิบัติการกายภาพบ าบัด) 

กภ.จักรพันธ ์ ฮอ่งลึก 1 ก.ค. 63 - วท.บ.(กายภาพบ าบัด) 2568 
          

 



 
 

 

5. รายละเอียดการพฒันาตนเองของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการภายนอกมหาวทิยาลยั ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ที่ 

เลขที่
บันทึก
ขอ

อนุมัติ
เดินทาง

ฯ 

ลงวันที่ 
สาขา/

หน่วยงาน 
ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง ชื่อกิจกรรม 

ช่วงเวลาจัด
กิจกรรม 
(วันที่) 

จ าน
วน
ชั่วโ
มง 

ผู้จัด/หน่วยงานที่จดั
อบรม 

สถานที่จัดกิจกรรม 

1 อว 
7335/1
498 

10-ก.ย.-
63 

เทคนิค
การแพทย ์

สรายศ ร่าเริงใจ อาจารย ์ โครงการพัฒนาคลังข้อสอบวัดความรู้
เพื่อขึ้นทะเบียนฯ ตามสมรรถนะเทคนิค
การแพทย์ พ.ศ. 2563 สภาเทคนิค
การแพทย ์

1-ต.ค.-63 7 สภาเทคนิคการแพทย ์ ห้องประชุมนิเวศ ประยูร
เธียร ชั้น 6 อาคารสภา
วิชาชีพ ปากซอยสาธารณสุข 
8 กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ จังหวัด
นนทบุรี 

2 อว 
7335/1
498 

10-ก.ย.-
63 

เทคนิค
การแพทย ์

สาวิตร ี นะงอลา อาจารย ์ โครงการพัฒนาคลังข้อสอบวัดความรู้
เพื่อขึ้นทะเบียนฯ ตามสมรรถนะเทคนิค
การแพทย์ พ.ศ. 2563 สภาเทคนิค
การแพทย ์

1-ต.ค.-63 7 สภาเทคนิคการแพทย ์ ห้องประชุมนิเวศ ประยูร
เธียร ชั้น 6 อาคารสภา
วิชาชีพ ปากซอยสาธารณสุข 
8 กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ จังหวัด
นนทบุรี 

3 อว 
7335/1
505 

11-ก.ย.-
63 

เทคนิค
การแพทย ์

สุภาพร ข าจันทร ์ อาจารย ์ การประชุมวิชาการนานาชาติ The 
15th International Symposium of 
the Protein Society of Thailand 

4-6 
พฤศจิกายน 

2563 

21 สมาคมโปรตีนแห่ง
ประเทศไทย 

ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์
ประชุมสถาบันวจิัยจุฬาภรณ์ 
กรุงเทพมหานคร 



 
 

ที่ 

เลขที่
บันทึก
ขอ

อนุมัติ
เดินทาง

ฯ 

ลงวันที่ 
สาขา/

หน่วยงาน 
ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง ชื่อกิจกรรม 

ช่วงเวลาจัด
กิจกรรม 
(วันที่) 

จ าน
วน
ชั่วโ
มง 

ผู้จัด/หน่วยงานที่จดั
อบรม 

สถานที่จัดกิจกรรม 

4 อว 
7335/1
669 

8-ต.ค.-63 กายภาพบ าบั
ด 

สุพรรณิ
การ ์

ลดาวัลย ์ อาจารย ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ฟิตสมองให้
ยัง (ดี) อยู่เสมอ" 

7-8 พ.ย. 63 14 คณะกายภาพบ าบัด
และเวชศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

โรงแรม Bangkok Hotel 
Lotus Sukhumvit 33 
กรุงเทพฯ 

5 อว 
7335/1
669 

8-ต.ค.-63 กายภาพบ าบั
ด 

ศิริน
ทิพย ์

ค าฟู อาจารย ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ฟิตสมองให้
ยัง (ดี) อยู่เสมอ" 

7-8 พ.ย. 63 14 คณะกายภาพบ าบัด
และเวชศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

โรงแรม Bangkok Hotel 
Lotus Sukhumvit 33 
กรุงเทพฯ 

6 อว 
7335/1
837 

12-พ.ย.-
63 

เทคนิค
การแพทย ์

พิไลพร จงรวมกลาง อาจารย ์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 16-18 พ.ย. 
63 

21 คลังเลือดกลาง 
โรงพยาบาล 
ศรีนครินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คลังเลือดกลาง โรงพยาบาล 
ศรีนครินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7 อว 
7335/1
837 

12-พ.ย.-
63 

เทคนิค
การแพทย ์

จิรพัฒ
น์ 

คล้อยปาน อาจารย ์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 16-18 พ.ย. 
63 

21 คลังเลือดกลาง 
โรงพยาบาล 
ศรีนครินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คลังเลือดกลาง โรงพยาบาล 
ศรีนครินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



 
 

ที่ 

เลขที่
บันทึก
ขอ

อนุมัติ
เดินทาง

ฯ 

ลงวันที่ 
สาขา/

หน่วยงาน 
ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง ชื่อกิจกรรม 

ช่วงเวลาจัด
กิจกรรม 
(วันที่) 

จ าน
วน
ชั่วโ
มง 

ผู้จัด/หน่วยงานที่จดั
อบรม 

สถานที่จัดกิจกรรม 

8 อว 
7335/1

764 

30-ต.ค.-
63 

เทคนิค
การแพทย ์

สาวิตร ี นะงอลา อาจารย ์ อบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
และการรักษาความปลอดภยัทาง
ชีวภาพ รุ่นที่ 6 

19-20 ธ.ค. 
63 

14 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องประชุมทองกวาว ส านัก
บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(UNISERV CMU) 

9 อว 
7335/1

764 

30-ต.ค.-
63 

เทคนิค
การแพทย ์

จิรพัฒ
น์ 

คล้อยปาน อาจารย ์ อบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
และการรักษาความปลอดภยัทาง
ชีวภาพ รุ่นที่ 6 

19-20 ธ.ค. 
63 

14 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องประชุมทองกวาว ส านัก
บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(UNISERV CMU) 

10 อว 
7335/1

820 

9-พ.ย.-
63 

กายภาพบ าบั
ด 

ณิชาภา พาราศิลป ์ อาจารย ์ Making Professional Video Lesson 
for Online Learning 

1-ธ.ค.-63 7 สมาคมเครือข่ายการ
พัฒนาวิชาชพีอาจารย์ฯ 

Online 

11 อว 
7335/1

891 

18-พ.ย.-
63 

เทคนิค
การแพทย ์

เกษม สมทะนะ อาจารย ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินสมรรถนะ
เจ้าหน้าที่หอ้งปฏิบัติการด้านการตรวจ
วินิจฉยัเช้ือมาลาเรีย ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ระดับประเทศ 

30 พ.ย. - 4 
ธ.ค. 63 

35 กรมควบคุมโรค The Legacy Hotel จ.
นนทบุรี 

12 อว 
7335/0
396 

25-ก.พ.-
64 

เทคนิค
การแพทย ์

สาวิตร ี นะงอลา อาจารย ์ การให้การปรกึษาก่อนและหลังการ
ตรวจเลือด เอช ไอ ว ี

27-ก.พ.-64 7 โครงการ PHPT โรงแรมละไม จังหวัด
เชียงใหม่ 

13 อว 
7335/0
396 

25-ก.พ.-
64 

เทคนิค
การแพทย ์

จิรพัฒ
น์ 

คล้อยปาน อาจารย ์ การให้การปรกึษาก่อนและหลังการ
ตรวจเลือด เอช ไอ ว ี

27-ก.พ.-64 7 โครงการ PHPT โรงแรมละไม จังหวัด
เชียงใหม่ 



 
 

ที่ 

เลขที่
บันทึก
ขอ

อนุมัติ
เดินทาง

ฯ 

ลงวันที่ 
สาขา/

หน่วยงาน 
ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง ชื่อกิจกรรม 

ช่วงเวลาจัด
กิจกรรม 
(วันที่) 

จ าน
วน
ชั่วโ
มง 

ผู้จัด/หน่วยงานที่จดั
อบรม 

สถานที่จัดกิจกรรม 

14 อว 
7335/0
396 

25-ก.พ.-
64 

เทคนิค
การแพทย ์

เอกพจ
น์ 

พรมพันธ ์ อาจารย ์ การให้การปรกึษาก่อนและหลังการ
ตรวจเลือด เอช ไอ ว ี

27-ก.พ.-64 7 โครงการ PHPT โรงแรมละไม จังหวัด
เชียงใหม่ 

15 อว 
7335/0
396 

25-ก.พ.-
64 

เทคนิค
การแพทย ์

สุภาพร ข าจันทร ์ อาจารย ์ การให้การปรกึษาก่อนและหลังการ
ตรวจเลือด เอช ไอ ว ี

27-ก.พ.-64 7 โครงการ PHPT โรงแรมละไม จังหวัด
เชียงใหม่ 

16 อว 
7313/ว 
817 

5-เม.ย.-
64 

กายภาพบ าบั
ด 

อรุณีย์ พรหมศรี อาจารย ์ การน าเสนอและการสร้างสื่ออย่าง
สร้างสรรต์ด้วย PowerPoint 

8-เม.ย.-64 7 ศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ม.พะเยา 

Online 

17 อว 
7335/0
466 

4-มี.ค.-64 กายภาพบ าบั
ด 

มณฑินี วัฒนสุวกุล อาจารย ์ Rehabilitation following 
Arthroscopic Surgery 

20-เม.ย.-64 4 โรงพยาบาลบ ารุง
ราษฎร์ อินเตอร์เนชั่น
แนล 

Online 

18 อว 
7335/1
831 

11-พ.ย.-
63 

กายภาพบ าบั
ด 

ณิชาภา พาราศิลป ์ อาจารย ์ Physical Therapy in Mental Health 20-21 พ.ค. 
64 

14 สาขาวิชา
กายภาพบ าบัด คณะ
แพทยศาสตร์ ม.สงขลา
นครินทร์ 

Online 

19 อว 
7335/0
309 

15-ก.พ.-
64 

เทคนิค
การแพทย ์

สุรสิทธิ์ สุวรรสินธุ์ อาจารย ์ Pitfalls in hematology and 
microscopic laboratories 

17-20 พ.ค. 
64 

4 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Online 



 
 

ที่ 

เลขที่
บันทึก
ขอ

อนุมัติ
เดินทาง

ฯ 

ลงวันที่ 
สาขา/

หน่วยงาน 
ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง ชื่อกิจกรรม 

ช่วงเวลาจัด
กิจกรรม 
(วันที่) 

จ าน
วน
ชั่วโ
มง 

ผู้จัด/หน่วยงานที่จดั
อบรม 

สถานที่จัดกิจกรรม 

20 อว 
7335/0
309 

15-ก.พ.-
64 

เทคนิค
การแพทย ์

ศุภ
กัญญา 

ลาสม อาจารย ์ Pitfalls in hematology and 
microscopic laboratories 

17-20 พ.ค. 
64 

4 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Online 

21 อว 
7335/0
309 

15-ก.พ.-
64 

เทคนิค
การแพทย ์

คเณศ ภักดีภกัดิ ์ อาจารย ์ Pitfalls in hematology and 
microscopic laboratories 

17-20 พ.ค. 
64 

4 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Online 

22 อว 
7335/0
467 

4-มี.ค.-64 กายภาพบ าบั
ด 

มณฑินี วัฒนสุวกุล อาจารย ์ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกีฬาในรยางค์
ล่าง (Sport Rehabilitation in Lower 
Extremities) 

31-พ.ค.-64 7 มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ ์

Online 

23 อว 
7335/0
468 

4-มี.ค.-64 กายภาพบ าบั
ด 

มณฑินี วัฒนสุวกุล อาจารย ์ Physical Therapy and Functional 
Movement 

1-พ.ค.-64 3 สมาคมกายภาพบ าบัด
แห่งประเทศไทย 

Online 

24 อว 
7335/0
469 

4-มี.ค.-64 กายภาพบ าบั
ด 

มณฑินี วัฒนสุวกุล อาจารย ์ Critical Points and the Updates: 
Ultrasound Therapy 

8-พ.ค.-64 4 สมาคมกายภาพบ าบัด
แห่งประเทศไทย 

Online 

25 อว 
7335/0
479 

4-มี.ค.-64 กายภาพบ าบั
ด 

มณฑินี วัฒนสุวกุล อาจารย ์ Critical Points and the Updates: 
Laser Therapy 

15-พ.ค.-64 4 สมาคมกายภาพบ าบัด
แห่งประเทศไทย 

Online 

26 อว 
7335/0
480 

4-มี.ค.-64 กายภาพบ าบั
ด 

มณฑินี วัฒนสุวกุล อาจารย ์ Critical Points and the Updates: 
Neuromuscular electrical 
stimulation (NMES) 

22-พ.ค.-64 4 สมาคมกายภาพบ าบัด
แห่งประเทศไทย 

Online 



 
 

ที่ 

เลขที่
บันทึก
ขอ

อนุมัติ
เดินทาง

ฯ 

ลงวันที่ 
สาขา/

หน่วยงาน 
ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง ชื่อกิจกรรม 

ช่วงเวลาจัด
กิจกรรม 
(วันที่) 

จ าน
วน
ชั่วโ
มง 

ผู้จัด/หน่วยงานที่จดั
อบรม 

สถานที่จัดกิจกรรม 

27 อว 
7335/0
717 

29-มี.ค.-
64 

กายภาพบ าบั
ด 

พัชรียา อัมพุธ อาจารย ์ Cardiac Rehabilitation and 
Physical Therapy in 
Cardiovascular Disease 

10-11 มิ.ย. 
64 

14 ศูนย์หัวใจศิริกิติ์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Online 

28 อว 
7335/0
884 

20-เม.ย.-
64 

เทคนิค
การแพทย ์

ศุภ
กัญญา 

ลาสม อาจารย ์ ประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย ์
ครั้งที่ 44 

22-25 มิ.ย. 
64 

21 สมาคมเทคนิค
การแพทย์แห่งประเทศ
ไทย 

ศูนย์ประชุมพีช โรงแรม
รอยัล คลิฟ บีช พัทยา 
ชลบุร ี

29 อว 
7335/0
884 

20-เม.ย.-
64 

เทคนิค
การแพทย ์

สุรสิทธิ์ สุวรรณสินธิ์ อาจารย ์ ประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย ์
ครั้งที่ 44 

22-25 มิ.ย. 
64 

21 สมาคมเทคนิค
การแพทย์แห่งประเทศ
ไทย 

ศูนย์ประชุมพีช โรงแรม
รอยัล คลิฟ บีช พัทยา 
ชลบุร ี

30 อว 
7304/ว 
2559 

23-มิ.ย.-
64 

ส านักงาน ชนะพล จันทรากาศ เจ้า
หน้าที่บรื
หารงาน
ทั่วไป 

โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

28 มิ.ย. - 16 
ก.ค. 64 

30 กองการเจ้าหน้าที ่ Online 

31 อว 
7305/ว 
1588 

22-ธ.ค.-
63 

ส านักงาน ปิลันธ
นา 

เสรเมธากุล นักวิชากา
รศึกษา 

โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริม
ศักยภาพเครือข่ายศิษย์เก่า ม.พะเยา 

28-29 ธ.ค. 
63 

14 กองกิจการนิสิต งาน
กิจกรรมนิสิต หนว่ย
องค์การบริหารกิจกรรม
นิสิตฯ 

ห้องประชุมฟ้ามุย่ อาคาร
สงวนเสริมศรี มหาวิทยาลยั
พะเยา 



 
 

ที่ 

เลขที่
บันทึก
ขอ

อนุมัติ
เดินทาง

ฯ 

ลงวันที่ 
สาขา/

หน่วยงาน 
ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง ชื่อกิจกรรม 
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กิจกรรม 
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ผู้จัด/หน่วยงานที่จดั
อบรม 

สถานที่จัดกิจกรรม 

32 อว 
7305/ว 
0139 

5-ก.พ.-
64 

ส านักงาน ปิลันธ
นา 

เสรเมธากุล นักวิชากา
รศึกษา 

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ด้านกิจการนิสิตเพื่อพัฒนานวัตกรรม
การพัฒนาอัตลกัษณ์นิสิต (Design 
Thinking to Innovation) 

15-ก.พ.-64 7 กองกิจการนิสิต ห้อง Training & Self 
Learning Room อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

33 อว 
7304/ว 
1250 

22-มี.ค.-
64 

ส านักงาน ชนะพล จันทรากาศ เจ้าหน้าที่
บริหารงา
นทั่วไป 

โครงการให้ความรู้การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

23 เม.ย. 64 7 กองการเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี
พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์ม.
พะเยา 

34 อว 
7313/ว 
817 

5-เม.ย.-
64 

กายภาพบ าบั
ด 

สาย
สุนีย์ 

คนสนิท นัก
กายภาพ
บ าบัด 

การน าเสนอและการสร้างสื่ออย่าง
สร้างสรรต์ด้วย PowerPoint 

8-เม.ย.-64 7 ศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ม.พะเยา 

Online 

35 อว 
7335/0
717 

29-มี.ค.-
64 

กายภาพบ าบั
ด 

พัชรียา อัมพุธ อาจารย ์ Cardiac Rehabilitation and 
Physical Therapy in 
Cardiovascular Disease 

10-11 มิ.ย. 
64 

14 ศูนย์หัวใจศิริกิติ์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Online 

36 อว 
7335/0
884 

20-เม.ย.-
64 

เทคนิค
การแพทย ์

ศุภ
กัญญา 

ลาสม อาจารย ์ ประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย ์
ครั้งที่ 44 

22-25 มิ.ย. 
64 

21 สมาคมเทคนิค
การแพทย์แห่งประเทศ
ไทย 

ศูนย์ประชุมพีช โรงแรม
รอยัล คลิฟ บีช พัทยา 
ชลบุร ี

37 อว 
7335/0
884 

20-เม.ย.-
64 

เทคนิค
การแพทย ์

สุรสิทธิ์ สุวรรณสินธิ์ อาจารย ์ ประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย ์
ครั้งที่ 44 

22-25 มิ.ย. 
64 

21 สมาคมเทคนิค
การแพทย์แห่งประเทศ
ไทย 

ศูนย์ประชุมพีช โรงแรม
รอยัล คลิฟ บีช พัทยา 
ชลบุร ี



 
 

ที่ 

เลขที่
บันทึก
ขอ

อนุมัติ
เดินทาง

ฯ 

ลงวันที่ 
สาขา/

หน่วยงาน 
ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง ชื่อกิจกรรม 

ช่วงเวลาจัด
กิจกรรม 
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ชั่วโ
มง 

ผู้จัด/หน่วยงานที่จดั
อบรม 

สถานที่จัดกิจกรรม 

38 อว 
7304/ว 
2559 

23-มิ.ย.-
64 

ส านักงาน ชนะพล จันทรากาศ เจ้า
หน้าที่บรื
หารงาน
ทั่วไป 

โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

28 มิ.ย. - 16 
ก.ค. 64 

30 กองการเจ้าหน้าที ่ Online 

39 อว 
7335/1
280 

14-มิ.ย.-
64 

กายภาพบ าบั
ด 

สุพรรณิ
การ ์

ลดาวัลย ์ อาจารย ์ การน าแนวคิดเบื้องต้นทาง
กายภาพบ าบัดในภาวะกระดูกสันหลัง
คดสู่การปฏิบัต ิ

17-18 ก.ค. 
64 

2 คณะกายภาพบ าบัด 
มหาวิทยาลัยเซนต์
หลุยส ์

Online 

40 อว 
7335/1
397 

28-มิ.ย.-
64 

กายภาพบ าบั
ด 

อรุณ
รัตน์ 

ศรีทะวงษ์ อาจารย ์ Basic Clinical Statistics on Stata 3-4 ก.ค. 64 14 ศูนย์ระบาดวิทยาคลินิก
และสถิติศาสตร์คลินิก 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Online 

41 อว 
7335/1
398 

28-มิ.ย.-
64 

กายภาพบ าบั
ด 

อรุณ
รัตน์ 

ศรีทะวงษ์ อาจารย ์ Pharmacological Effect for 
Cardiopulmonary Condition 

18-ก.ค.-64 4 เอส เอ็น คลินิก
กายภาพบ าบัด 

Online 

42 อว 
7335/1
457 

5-ก.ค.-64 กายภาพบ าบั
ด 

อรุณ
รัตน์ 

ศรีทะวงษ์ อาจารย ์ Study Size Estimation for 
Clinicians on Stata 

10-11 ก.ค. 
64 

14 ศูนย์ระบาดวิทยาคลินิก
และสถิติศาสตร์คลินิก 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Online 



 
 

ที่ 

เลขที่
บันทึก
ขอ

อนุมัติ
เดินทาง

ฯ 

ลงวันที่ 
สาขา/

หน่วยงาน 
ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง ชื่อกิจกรรม 

ช่วงเวลาจัด
กิจกรรม 
(วันที่) 

จ าน
วน
ชั่วโ
มง 

ผู้จัด/หน่วยงานที่จดั
อบรม 

สถานที่จัดกิจกรรม 

43 อว 
7335/1
633 

29-ก.ค.-
64 

กายภาพบ าบั
ด 

มณฑินี วัฒนสุวกุล อาจารย ์ ภาพวินิจฉยัส าหรับภาวะระบบกระดูก
กล้ามเน้ือที่นักกายภาพบ าบัดต้องรู้ 
(Essential points of diagnostic 
imagings in musculoskeleton 
conditions for Physical therapists) 

15-ส.ค.-64 3 สมาคมกายภาพบ าบัด
แห่งประเทศไทย 

Online 

44 อว 
7335/1
635 

29-ก.ค.-
64 

กายภาพบ าบั
ด 

มณฑินี วัฒนสุวกุล อาจารย ์ ยาทางระบบกระดูกกล้ามเน้ือที่นัก
กายภาพบ าบัดต้องรู้ (Essential Points 
of Pain Medication in 
Musculoskeletal Conditions for 
Physical Therapists) 

28-ส.ค.-64 3 สมาคมกายภาพบ าบัด
แห่งประเทศไทย 

Online 

45 อว 
7335/1
636 

29-ก.ค.-
64 

กายภาพบ าบั
ด 

มณฑินี วัฒนสุวกุล อาจารย ์ PT Pain Management Explanation 21-ส.ค.-64 3 สมาคมกายภาพบ าบัด
แห่งประเทศไทย 

Online 

46 อว 
7335/1
636 

29-ก.ค.-
64 

กายภาพบ าบั
ด 

มณฑินี วัฒนสุวกุล อาจารย ์ Physical Therapy Management 
Guideline in ACL deficiency 

28-ส.ค.-64 3 สมาคมกายภาพบ าบัด
แห่งประเทศไทย 

Online 

47 อว 
7335/1
757 

9-ส.ค.-64 กายภาพบ าบั
ด 

สุดา
รัตน์ 

สังฆะมณ ี อาจารย ์ รู้ไว้ "กฎหมายโฆษณาและประกอบ
วิชาชีพ" - ไร้คด ี

16-24 ส.ค. 
64 

12 คลินิกกายภาพบ าบัด
แม่ปิง 

Online 

 

 



 
 

 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ  

1. แผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนที่วาง

เอาไว้ แต่ยังพบว่ามีบุคลากรบางส่วนไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนได้ เนื่องจาก

ผลงานทางวิชาการยังไม่เพียงพอต่อการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  จึงสมควรให้

คณะฯ สร้างบรรยากาศด้านการวิจัยเพื่อให้บุคลากรได้ผลิตผลงานวิจัยให้มากขึ้น ซึ่งจะท าให้

ได้ผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง เหมาะสมที่จะน าไปยื่นประกอบการขอก าหนดทางวิชาการ

ต่อไป 

2. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด จึงท าให้บุคลากรส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินทาง

ไปพัฒนาตนเองภายนอกมหาวิทยาลัยได้ ทางคณะจึงได้แก้ไขปัญหาโดยการจัดโครงการ

เพิ่มพูนความรู้ภายในคณะฯ ให้มากขึ้น ในรูปแบบการจัดให้มีบริการวิชาการแบบออนไลน์  

ดังนัน้กิจกรรมนี้จึงควรมีตอ่ไปเพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรูใ้ห้กับตนเองและผู้สนใจทั่วไป 

3. ไม่มีการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนย เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ยังขาด

ความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบในการด าเนินการ คณะฯ ควรจัดให้มีการอบรม ให้ความรู้

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

 

 

 

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


