
  

ผลการด าเนินการตามนโยบาย 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปีงบประมาณ 2565 

(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 



ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

นโยบายหลัก  กิจกรรม  ระยะเวลา  
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ 

1. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 

1.1 สรรหา บรรจุ  
และแต่งตั้งบุคลากร 
ตามความจ าเป็นของ 
พันธกิจต่างๆ ของ
คณะ 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

[ขยายเวลา]รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ
ต าแหน่ง อาจารย์ สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 
ตั้งแต่บัดนี ้– 30 เมษายน 2565 

สมัครงาน: https://smarthr.up.ac.th/recruit/... 

รายละเอียดเพ่ิมเติม: 
http://hr.up.ac.th/.../recr.../2464/2464_20220211-131125.pdf 

ธ.ค. 64 -  
พ.ค. 65 

อยู่ในระหว่างประกาศรับสมัคร คณบดี, รอง คณบดีฝ่าย  
บริหารและพัฒนาองค์
กรม ประธานหลักสูตร 
วท.บ. (เทคนิค
การแพทย์),   
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

2. การพัฒนาบุคลากร 

2.1 การพัฒนา  
บุคลากรตามความ
ต้องการของบุคลากร
โดยอ้างอิงความ

คณะมีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง โดยให้ส าหรับ
บุคลากรทุกคน ๆ ละ 10,000 บาท  

ต.ค. 64-  
ก.ย. 65 

อยู่ระหว่างการ  
ด าเนินงาน แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด-19 จึงท าให้มีกิจกรรม

คณบดี, รองคณบดีฝ่าย
บริหารและพัฒนาองค์กร
, ประธานหลักสูตรม 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

 



นโยบายหลัก  กิจกรรม  ระยะเวลา  
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ 

ต้องการของหลักสูตร
หรืองานต่างๆ  

หรือโครงการภายนอกคณะฯ 
ให้เลือกน้อย   

2.2 การพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้อง
กับการบริหารงาน
ของคณะ  

1. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างการจัดประชุมให้ความรู้เรื่อง การจัดซื้อจัด
จ้าง กฎหมาย หรือ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการจัดซ้อจัด
จ้าง 
 

 

2. โครงการพัฒนาอาจารย์กายภาพบ าบัด งบประมาณ58,800 บาท 
รับผิดชอบโดย ประธานหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต เพ่ือให้อาจารย์ได้
ฟ้ืนฟูประสบการณ์ด้านวิชาชีพกายภาพบ าบัด   
  

3. โครงการพัฒนางานสนับสนุนคณะสหเวชศาสตร์ งบประมาณ 20,000 
บาท รับผิดชอบโดย หัวหน้าส านักงานคณะฯ เพ่ือจัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนเกี่ยวกับการยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

ต.ค.64- ก.ย.
65 

 

 

 

ม.ค. 65 – 
ส.ค.65 

 

 

 

เม.ย. – ก.ค. 
65 

1. กิจกรรมให้ความรู้กับ
คณะกรรมการจัดซ้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา 
11 ชุด จ านวน 254 รายการ 
จ านวนเงิน  842,517 บาท 

อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 

 

 

 

 

รอด าเนินการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาองค์การ 

 

 

 

ประธานหลักสูตร
กายภาพบ าบัดบัณฑิต 

 

 

 

หัวหน้าส านักงาน 



นโยบายหลัก  กิจกรรม  ระยะเวลา  
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ประเมินผล  
การปฏิบัติงาน  
ด้วยความโปร่งใส 
และเป็นธรรมโดย ใช้
กฎเกณฑ์ท่ีเป็นแนว
ปฏิบัติที่ผ่านการ
วิพากษ์จากบุคลากร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะได้มีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมโดยใช้กฎเกณฑ์ ที่
เป็นข้อตกลงร่วมกันทั้งคณะ และมีคณะกรรมการร่วมกัน  
พิจารณาผลการปฏิบัติงาน และในปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

ก็จะใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการพิจารณาผลการ ปฏิบัติงานและ
ขึ้นเงินเดือน (แนวปฏิบัติส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน คณะสหเวชศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ก.ค.- ส.ค.  65 อยู่ระหว่างการ  
ด าเนินงาน 

คณบดี, รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พัฒนาองค์กร, ประธานหลักสูตร, 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

 

4. ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร 

4.1 มีการจัด  
โครงการ/  
กิจกรรมที่  
ส่งเสริมให้  

1) คณะมีการจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการ
จัดการเรียนการสอน มุ่งสู่ UP-PSF งบประมาณ 30,000.00 
รับผิดชอบโดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและความเป็น
สากล เพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถ

เม.ย. 65  รอด าเนินการ รองคณบดี  
ฝ่ายวิชาการ. นักวิชาการ  
ศึกษา 



บุคลากรสาย  
วิชาการมี  
ความก้าวหน้าใน 
สายอาชีพ 

น าผล การประเมินอาจารย์มืออาชีพไปใช้ประกอบการขอ 
ต าแหน่งทางวิชาการได้  
 

2) สนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณรายได้ในการท างานวิจัย
ให้กับนักวิจัยหน้าใหม่ เพ่ือให้เป็นทุนวิจัยตั้งต้นส าหรับ
อาจารย์ที่ยังไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
https://www.ahs.up.ac.th/news/ahs_research_fund_

2565 

ต.ค. 64-  
ก.ย. 65 

ด าเนินการ  
เรียบร้อย 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ 

4.2 มีการจัด  
โครงการ/  
กิจกรรมที่  
ส่งเสริมให้  
บุคลากรสายสนุ นมี
ความก้าวหน้า ใน
สายอาชีพ 

1)สนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณรายได้ในการท างานวิจัยให้ 
บุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไป ใช้
ประกอบการขอต าแหน่งช านาญการ 

https://www.ahs.up.ac.th/news/ahs_research_fund_

2565 

ต.ค. 64-  
ก.ย. 65 

ด าเนินการ  
เรียบร้อย 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ 

2) โครงการพัฒนางานสนับสนุนคณะสหเวชศาสตร์ 
งบประมาณ 20,000 บาท รับผิดชอบโดย หัวหน้าส านักงาน
คณะฯ เพ่ือจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสาย
สนับสนุนเกี่ยวกับการยื่นขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 

เม.ย. – ก.ค. 
65 

รอด าเนินการ หัวหน้าส านักงาน 



5. การสร้างขวัญและก าลังใจ 

5.1 มอบรางวัล 
ให้กับบุคลากรใน 
คณะที่มีผลงาน ดีเด่น 

1) คณะมีการมอบรางวัลให้บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้าน 
ต่างๆ เช่น  บุคลากรดีเด่นด้านงานวิจัย โดยในงบประมาณ 
2564 มีการมอบรางวัลให้กับนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ 

👍 1. ผศ.ดร.ทนพ.สิทธิชัย ปัญญาใส  

👍 2. ผศ.ดร.กภ.อรุณีย์ พรหมศรี  
แต่ส าหรับในปีงบประมาณ 2565 ยังอยู่ในระหว่างรวบรวม
ผลงาน 

ก.ย 64 - ก.พ.  
65 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

คณบดี, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่งานวิจัย 

 

5.2 พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตและสวัสดิการ 
ของบุคลากร 

1) มีการดูแลสวัสดิการให้บุคลากรของคณะเพ่ิมเติมที่ 
นอกเหนือจากสวัสดิการของมหาวิทยาลัย เช่น จัดมีห้อง 
สวัสดิการเครื่องดื่ม ห้องออกก าลังกาย จัดซื้อเครื่องพ่นสเปรย์
แอลกอฮอล์  

ต.ค. 64-  
ก.ย. 65 

ด าเนินการ  
เรียบร้อย 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
องค์กร 

2) จัดซื้อตู้กดน ้าดื่มเพ่ิมเติม  ต.ค. 64-  
ก.ย. 65 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
องค์กร, หัวหน้าส านักงาน  
 



รายงานการติดตามการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ท่ี 
เลขท่ีบันทึกขอ
อนุมัติเดินทางฯ 

ลงวันที ่ สาขา/หน่วยงาน ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง ชื่อกิจกรรม 
ช่วงเวลาจัด

กิจกรรม 
(วันท่ี) 

จ านวน
ชั่วโมง 

ผู้จัด/หน่วยงานท่ีจัด
อบรม 

สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

1 อว 
7335/2259 

1-ต.ค.-

64 

กายภาพบ าบัด มณฑิน ี วัฒนสุวกุล อาจารย์ How to Apply The 

DNS Techniques for 

the Best Physical 

Movement&Performan

ce 

2-ต.ค.-64 3 มหาวิทยาลัยบูรพา Online 

2 อว 
7335/2259 

1-ต.ค.-

64 

กายภาพบ าบัด มณฑิน ี วัฒนสุวกุล อาจารย์ Clinical Reasoning and 

Decision Making of 

Posture-Breath 

Technique in 

Lumbopelvic and Hip 

Pain 

2-ต.ค.-64 3 มหาวิทยาลัยบูรพา Online 

3 อว 
7335/2337 

12-ต.ค.-

64 

เทคนิคการแพทย์ สิทธิพร สุวรรณมิตร อาจารย์ ประชุมวิชาการงานบรกิารโลหิต
ระดับชาติ ครั้งที ่28 ประจ าปี 

2564 

3 - 5 พ.ย. 

64 

21 สภากาชาดไทย Online 

4 อว 
7335/2337 

12-ต.ค.-

64 

เทคนิคการแพทย์ พิไลพร จงรวมกลาง อาจารย์ ประชุมวิชาการงานบรกิารโลหิต
ระดับชาติ ครั้งที ่28 ประจ าปี 

2564 

3 - 5 พ.ย. 

64 

21 สภากาชาดไทย Online 

5 อว 
7335/2337 

12-ต.ค.-

64 

เทคนิคการแพทย์ สุภาพร ข าจันทร ์ อาจารย์ ประชุมวิชาการงานบรกิารโลหิต
ระดับชาติ ครั้งที ่28 ประจ าปี 

2564 

3 - 5 พ.ย. 

64 

21 สภากาชาดไทย Online 

6 อว 
7335/2493 

8-พ.ย.-

64 

กายภาพบ าบัด อรุณรัตน ์ ศรีทะวงษ ์ อาจารย์ Mechanical 

Ventilation and Lab 

21-พ.ย.-64 7 เอส เอน็ คลินกิ
กายภาพบ าบัด 

Online 



ท่ี 
เลขท่ีบันทึกขอ
อนุมัติเดินทางฯ 

ลงวันที ่ สาขา/หน่วยงาน ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง ชื่อกิจกรรม 
ช่วงเวลาจัด

กิจกรรม 
(วันท่ี) 

จ านวน
ชั่วโมง 

ผู้จัด/หน่วยงานท่ีจัด
อบรม 

สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

Investigation for 

Physical Therapy 

7 อว 
7335/2493 

8-พ.ย.-

64 

กายภาพบ าบัด ปาจรีย์ มาน้อย อาจารย์ Mechanical 

Ventilation and Lab 

Investigation for 

Physical Therapy 

21-พ.ย.-64 7 เอส เอน็ คลินกิ
กายภาพบ าบัด 

Online 

8 อว 
7335/2497 

8-พ.ย.-

64 

กายภาพบ าบัด ปาจรีย์ มาน้อย อาจารย์ Physical Therapy in 

ICU 

28-พ.ย.-64 4 เอส เอน็ คลินกิ
กายภาพบ าบัด 

Online 

9 อว 
7335/2603 

18-พ.ย.-

64 

กายภาพบ าบัด มณฑิน ี วัฒนสุวกุล อาจารย์ Introduction to 

Vestibular 

Rehabilitation - BPPV 

Management 

20-พ.ย.-64 3 มหาวิทยาลัยบูรพา Online 

1

0 

อว 
7335/2603 

18-พ.ย.-

64 

กายภาพบ าบัด มณฑิน ี วัฒนสุวกุล อาจารย์ Physical Therapy : 

Evidence based 

practice on the 

breastfeeding 
(กายภาพบ าบัด : หลักฐานเชิง
ประจักษ์เพื่อการให้นมบุตร) 

21-พ.ย.-64 3 มหาวิทยาลัยบูรพา Online 

1

1 

อว 
7335/2337 

12-ต.ค.-

64 

เทคนิคการแพทย์ พิมพร วงค์ราษฎร ์ นักวทิยาศาส
ตร ์

ประชุมวิชาการงานบรกิารโลหิต
ระดับชาติ ครั้งที ่28 ประจ าปี 

2564 

3 - 5 พ.ย. 

64 

21 สภากาชาดไทย Online 

1

2 

อว 
7335/2810 

9-ธ.ค.-

64 

กายภาพบ าบัด ชลธิชา แก้วจอหอ อาจารย์ Exercise prescription 

for healthy aging; 

18-19 ธ.ค. 

64 

14 โรงพยาบาล
ขอนแกน่ 

Online 



ท่ี 
เลขท่ีบันทึกขอ
อนุมัติเดินทางฯ 

ลงวันที ่ สาขา/หน่วยงาน ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง ชื่อกิจกรรม 
ช่วงเวลาจัด

กิจกรรม 
(วันท่ี) 

จ านวน
ชั่วโมง 

ผู้จัด/หน่วยงานท่ีจัด
อบรม 

สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

multi perspective 

approach 

1

3 

อว 
7335/2810 

9-ธ.ค.-

64 

กายภาพบ าบัด มคมาศ ค าเพราะ อาจารย์ Exercise prescription 

for healthy aging; 

multi perspective 

approach 

18-19 ธ.ค. 

64 

14 โรงพยาบาล
ขอนแกน่ 

Online 

1

4 

อว 
7335/2820 

9-ธ.ค.-

64 

กายภาพบ าบัด สุดารัตน ์ สังฆะมณ ี อาจารย์ Exercise prescription 

for healthy aging; 

multi perspective 

approach 

18-19 ธ.ค. 

65 

14 โรงพยาบาล
ขอนแกน่ 

Online 

1

5 

อว 
7335/0192 

28-ม.ค.-

65 

กายภาพบ าบัด มคมาศ ค าเพราะ อาจารย์ Post-Trauma Care for 

Physical Therapy and 

Rehabilitation Team 

19-20 ก.พ. 

65 

14 โรงพยาบาล
ขอนแกน่ 

Online 

1

6 

อว 
7335/0214 

1-ก.พ.-

65 

กายภาพบ าบัด มณฑิน ี วัฒนสุวกุล อาจารย์ Cervical Disc 

Herniation Integrated 

approach 

12-13 มี.ค. 

65 

14 บริษัท กนัยา 
กายภาพบ าบัด 
คลินิก จ ากดั 

Online 

1

7 

อว 
7335/0514 

10-มี.ค.-

65 

กายภาพบ าบัด อรุณรัตน ์ ศรีทะวงษ ์ อาจารย์ 3rd Intensive Course 

of Physical Therapy 

Management in 

Scoliosis 

21-26 มี.ค. 

65 

42 คณะกายภาพบ าบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะ
กายภาพบ าบั
ด 
มหาวิทยาลัย
มหิดล ต.
ศาลายา อ.
พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม 



ท่ี 
เลขท่ีบันทึกขอ
อนุมัติเดินทางฯ 

ลงวันที ่ สาขา/หน่วยงาน ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง ชื่อกิจกรรม 
ช่วงเวลาจัด

กิจกรรม 
(วันท่ี) 

จ านวน
ชั่วโมง 

ผู้จัด/หน่วยงานท่ีจัด
อบรม 

สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

1

8 

อว 
7335/0514 

10-มี.ค.-

65 

กายภาพบ าบัด สุพรรณกิาร ์ ลดาวัลย์ อาจารย์ 3rd Intensive Course 

of Physical Therapy 

Management in 

Scoliosis 

21-26 มี.ค. 

65 

42 คณะกายภาพบ าบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะ
กายภาพบ าบั
ด 
มหาวิทยาลัย
มหิดล ต.
ศาลายา อ.
พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม 

 

 


