
 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

รอบ 6 เดอืน 
 

 

 

 

 

 

 



ผลการดำเนนิการตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคลคณะวิทยาศาสตร์ 

นโยบายหลัก  กจิกรรม  ระยะเวลา

ดำเนินการ  

ผลการดำเนินการ  ผู้รับผิดชอบ  

1. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง  

1.1 สรรหา บรรจุ 

และแต่งต้ัง

บุคลากร ที่ขาด

แคลน ตามพันธกิจ

ต่างๆ ของคณะ  

 

คณะได้มีการเปิดรับบุคลากรสายสนับสนัน (นักวทิยาศาสตร์) จำนวน 1 คน 

เพื่อมาปฏิบัตงิานดา้นห้องปฏบัิตกิารท่ีขาดแคลนบุคลากรในการดูแล  

 

ส.ค. 65 - ก.ย. 

65  

 

ดำเนินการเรียบร้อย  

-ได้มีการเปิดรับ

บุคลากรสายสนับสนุน

เรียบร้อยแลว้ และเร่ิม

ปฏบัิตงิาน 1 พ.ย. 65  

คณบดี, รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร. รอง

คณบดีฝ่ายวิจัย, 

เจ้าหนา้ที่ฝ่ายบุคคล 

1.2 แต่งต้ัคณะ

กรรมการในการ

คัดเลอืกบุคลากร 

เพื่อให้ได้บุคลากรท่ี

มคีวามรู้ 

ความสามารถ และ

เป็นคนดี สอดคล้อง

ตามพันธกิจของ

คณะ  

 

 

แต่งต้ังคณะกรรมการในการคัดเลอืกบุคลากร คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ท่ี 82 / 

2565 เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนนิการคัดเลอืกบุคคล ตำแหน่ง 

นักวทิยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อทำการคัดเลอืกบุคลากร เพื่อให้ได้

บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี สอดคล้องตามพันธกิจของ

คณะ  

 

ก.ย. 65  

 

ดำเนินการเรียบร้อย  

-มกีารแต่งตัง้

คณะกรรมการในการ

คัดเลอืกบุคลากร และ

ได้จัดใหม้กีารสอบ

ภาคปฎบัิตแิละสอบ

สัมภาษณ์เพื่อให้ได้

บุคลากรท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ และ

เป็นคนดี สอดคล้อง

ตามพันธกิจของคณะ  

 

 

 



2. การพฒันาบุคลากร  

2.1 พัฒนาบุคลากร

ตามความตอ้งการ

ของบุคลากร  

 

คณะมีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง สำหรับสายวชิาการ และ

สายสนับสนุนคนละ 10,000 บาท และ และมกีารตดิตามผลในการพัฒนา

ตนเอง โดยให้บุคลากรรายงานผลในการพัฒนาตนเอง  

ต.ค. 65-ก.ย. 

66  

 

อยู่ระหวา่งการ

ดำเนินงาน  

-ผลในการพัฒนา

ตนเองของบบุคลากร

ตามเอกสารแนบทา้ย 

คณบดี, รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร.เจ้าหนา้ที่

ฝ่ายบุคคล  

2.2 พัฒนาบุคลากร

ให้สอบคล้องกับ

พันธกิจของคณะ  

1) โครงการเครอืเทางาม 

พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งามระหวา่งวันท่ี 

8 – 12 มีนาคม 2566 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จ.นครนายก 

ม.ีค.66 ดำเนินการเรียบร้อย  

 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร เจ้าหนา้ที่ฝ่าย

บุคคล 

2).โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาจารย์มอือาชพี ต.ค. 65-ก.ย. 

66  

อยู่ระหวา่งการ 

ดำเนินงาน 

 

3) โครงการส่งเสริมการจัดทำคูม่อืปฏบัิตงิาน 

 

เม.ย. 66 อยู่ระหวา่งการ 

ดำเนินงาน 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร เจ้าหนา้ที่ฝ่าย

บุคคล 

4) โครงการการส่งเสริมผลิตตำรา/คู่มอืปฏบัิตกิาร สำหรับบุคลากร 

 

ต.ค. 65-ก.ย. 

66  

 

อยู่ระหวา่งการ 

ดำเนินงาน 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร เจ้าหนา้ที่ฝ่าย

บุคคล 

5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

 

ม.ีค. 66 อยู่ระหวา่งการ 

ดำเนินงาน 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร  

 6) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย เม.ย. 66 อยู่ระหวา่งการ 

ดำเนินงาน 

รองคณบดีฝ่ายวจิัย 

เจ้าหนา้ที่งานบริการ

งานท่ัวไป 

 

 



3. การประเมินผลการปฏบัิตงิาน  

3.1 ประเมินผลการ

ปฏบัิตงิานดว้ย

ความโปร่งใสและ

เป็นธรรมโดยใช้

กฎเกณฑ์ที่เป็น

ข้อตกลงร่วมกันท้ัง

คณะ และมี

คณะกรรมการ

ร่วมกันพิจารณาผล

การปฏบัิตงิาน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะได้มีการประเมินผลการปฏบัิตงิานดว้ย

ความโปร่งใสและเป็นธรรมโดยใชก้ฎเกณฑ์ที่เป็นขอ้ตกลงร่วมกันท้ังคณะ และ

มคีณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลการปฏบัิตงิาน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 ก็จะใชเ้กณฑ์ดงักล่าวในการพจิารณาผลการปฏบัิตงิานและขึน้เงินเดอืน 

(เกณฑ์ 

ก.ค.- ส.ค. 66  อยู่ระหวา่งการ 

ดำเนินงาน 

คณบดี, รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร, 

กรรมการประจำคณะ

เจ้าหนา้ที่ฝ่ายบุคคล  

3.2 พัฒนาระบบ

การประเมินผลการ

ปฏบัิตงิานให้มี

ประสิทธิภาพ เป็น

ธรรม ตามผลการ

ปฏบัิตงิานท่ีแท้จริง  

คณะจะมกีารพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏบัิตงิานโดยใชร้ะบบ IT เข้ามา

ใชใ้นการจัดเก็บและประเมินผลการปฏบัิตงิานให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 

ตามผลการปฏบัิตงิานท่ีแท้จริง  

ม.ีค-ก.ค. 66  อยู่ระหวา่งการ 

ดำเนินงาน 

คณบดี, รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร, 

กรรมการประจำคณะ

เจ้าหนา้ที่ฝ่ายบุคคล. 

นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์  

4. ส่งเสริมให้มคีวามก้าวหน้าในสายอาชพีของบุคลากร  

4.1 มกีารจัด

โครงการ/กิจกรรม

ท่ีส่งเสริมให้

บุคลากรสาย

วชิาการมี

1) คณะมีการจัดอบรมโครงการอาจารย์มอือาชพี เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มี

ความก้าวหนา้ในอาชพี สามารถนำผลการประเมินอาจารย์มอือาชพีไปใช้

ประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการได้  

ต.ค. 65-ก.ย. 

66  

อยู่ระหวา่งการ 

ดำเนินงาน 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ.นักวชิาการ

ศกึษา  

2) สนับสนุนทุนวจิัยงบประมาณรายได้คณะ ประจำปงีบประมาณ 2566 ใน

การทำงานวิจัยให้บุคลากรสายวชิาการเพื่อผลิตผลงานวจิัยท่ีมีคุณภาพไปใช้

ม.ค. 66 ดำเนินการเรียบร้อย รองคณบดีฝ่ายวจิัย, 

เจ้าหนา้ที่ฝ่ายบุคคล  



ความก้าวหนา้ใน

สายอาชพี  

ประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการได้หน่วยงานได้สนับสนุนงบประมาณวิจัย

ให้พนักงานสายวชิาการท้ังสิ้นจำนวน 4 โครงการ รวมเป็นจำนวนเงินท้ังสิ้น 

200,000 บาท 

4.2 มกีารจัด

โครงการ/กิจกรรม

ท่ีส่งเสริมให้

บุคลากรสายสนุ

นมคีวามก้าวหนา้

ในสายอาชีพ  

1) คณะมีการจัดอบรมการเขียนโครงร่างวิจัยให้บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อ

กระตุน้ให้บุคลากรสายสนับสนนุเขียนโครงการวจิัย R2R และนำผลการวจิัย

ดังกล่าวไปประกอบการของตำแหน่งชำนาญการ  

 

เม.ย. 66 อยู่ระหวา่งการ 

ดำเนินงาน 

 

2) สนับสนุนทุนวจิัยงบประมาณในการทำงานวิจัยให้บุคลากรสายสนับสนุน 

เพื่อผลิตผลงานวจิัยท่ีมีคุณภาพไปใชป้ระกอบการขอตำแหน่งชำนาญการ 

โดยสนับสนุนงบประมาณวิจัยให้พนักงานสายสนับสนุน 

ท้ังสิ้นจำนวน 5 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินท้ังสิ้น 100,000 บาท 

(ดังรายละเอยีดตารางผู้ได้ทุน) 

 และในปีงบประมาณ 2566 บุคลากรสายสนับสนุนคณะ 

วทิยาศาสตร์ ได้เขียนขอ้เสนอเพื่อรับทุนจาก 

มหาวทิยาลัยพะเยา และได้รับทุนสนับสนุนท้ังสิ้นจำนวน 1 ทุน 

รวมเป็นจำนวนเงินท้ังสิ้น 18,000 บาท 

ก.ย.65-ส.ค.66  ดำเนินการเรียบร้อย  รองคณบดีฝ่ายวจิัย, 

เจ้าหนา้ที่ฝ่ายบุคคล  

5. การสร้างขวัญและกำลังใจ  

5.1 มอบรางวัล

ให้กับบุคลากรใน

คณะที่มผีลงาน

ดีเด่น  

1) คณะมีการมอบรางวัลให้บุคลากรท่ีมีผลงานดีเด่นดา้นต่างๆ โดยได้มี

คณะกรรมการพิจารณารางวัลสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรคณะ

วทิยาศาสตร์ และได้มอบรางวัลในวันดำเนนิโครงการทำบุญ และสรา้งขวัญ

กำลังใจบุคลากร 

ม.ค. 66 ดำเนินการเรียบร้อย  คณบดี, รองคณบดี

ฝ่ายวจิัย, เจ้าหนา้ที่

ฝ่ายบุคคล  

5.2 พัฒนาคุณภาพ

ชวีติและสวัสดิการ

ของบุคลากร  

1) มีการดูแลสวัสดกิารให้บุคลากรของคณะเพ่ิมเตมิท่ีนอกเหนอืจากสวัสดกิาร

ของมหาวิทยาลัย โดยจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศเพื่อป้องกันสุขภาพจาก PM 

2.5 จัดซือ้เครื่องผลิตโอโซนช่วยในการกำจดัเชื้อโรคโควิด 19  

เม.ย. 66 อยู่ระหวา่งการ 

ดำเนินงาน 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร.หัวหนา้

สำนักงานคณะ  



 2) จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และการแขง่ขันกีฬา

บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ต.ค. 65-ม.ีค. 

66 

ดำเนินการเรียบร้อย  รองคณบดีฝ่าย

บริหาร.หัวหนา้

สำนักงานคณะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนนิงานตามแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย 

สรุปผลดังนีด้ังนี้  

1. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรโดยดำเนินโครงการสำเร็จแลว้จำนวน3 โครงการ  

2. คณะมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากคณะฯ ให้บุคลากรสายวิชาการและสายสายสนับสนุน

คนละ 10,000 บาท/ปี เพื่อให้ไปอบรม ประชุม หรอืสัมนา เพื่อพัฒนาตนเองตามหัวขอ้ที่ตนเองสนใจ  

3. พนักงานสายวิชาการมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบัน พนักงานสายวิชาการมี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 89 คน จากจำนวนทั้งหมด 110 คน คิดเป็นร้อยละ 80.90 ของบุคลากรสาย

วิชาการทั้งหมด 

 ตาราง 4 คุณวุฒิการศึกษาพนักงานสายวิชาการ 

ปี พ.ศ. ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 

2563 79 29 0 108 

2564 83 24 0 108 

2565 87 23 0 110 

2566 89 21 0 110 

 

ตาราง 5 คุณวุฒิการศึกษาพนักงานสายวิชาการ พ.ศ. 2566 แยกตามสาขา/หลักสูตร 

สาขา/หลักสูตร ปริญญาเอก ปริญญาโท รวม 

คณิตศาสตร ์ 17 7 24 

เคม ี 25 3 28 

ชวีวิทยา 16 2 18 

ฟิสิกส์ 12 5 17 

วิทย์าศาสตร์การออกกำลัง

กายฯ 
10 2 12 

สถิต ิ 5 1 6 

อุตสาหกรรมเคมแีละวัสดุ 4 1 5 

 



4. คณาจารย์มีตำแหน่งทางวิชากรเพิ่มขึ้น อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อย

ละ 45.45 ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด  

วุฒกิารศึกษา ป.โท ป.เอก 
ปฏิบัติงาน

จริง 

ลา

ศึกษา

ต่อ 

รวม

ทั้งหมด 
ตำแหน่งทางวิชาการ อ. ผศ. รศ. ดร. ผศ. รศ. 

คณิตศาสตร์ 6 1 0 5 6 6 22 2 24 

เคมี 0 3 0 14 7 4 25 3 28 

ชีววทิยา 2 0 0 4 7 5 17 1 18 

ฟิสิกส์ 4 1 0 8 1 3 15 2 17 

วิทย์าศาสตร์การออกกำลังกายฯ 2 0 0 6 4 0 12 0 12 

สถิติ 1 0 0 5 0 0 6 0 6 

อุตสาหกรรมเคมีและวัสดุ 1 0 0 2 1 1 5 0 5 

รวม 16 5 0 44 26 19 102 8 110 

 

 2562 2563 2564 2565 

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มตีำแหน่งทางวิชาการ  35.45 41.67 43.51 45.45 

 

5. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับกรอบตำแหน่งชำนาญการจำนวน 1 คน และได้ยื่นประเมินค่างานเพื่อ

ขอกรอบตำแหน่งชำนาญการทั้งหมด 3 คน 

6. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์จำนวนงบประมาณ 

300,000 บาทให้แก่บุคลากรสายวิชาการ 4 ทุน และสายสนับสนุน 5 ทุน 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 3 รายละเอียดผูไ้ด้รับทุนสนับสนุนงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์  

ประจำปีงบประมาณ 2566 สายวิชาการ 

 

 

ตารางที่ 3 รายละเอียดผูไ้ด้รับทุนสนับสนุนงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์  

ประจำปีงบประมาณ 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดผู้ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์  

ประจำปีงบประมาณ 2566 สายสนันสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดผูไ้ด้รับทุนสนับสนุนงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 

ลำดับ

ที่  

ชื่อ-สกุล  ชื่อโครงการวิจัย  จำนวนเงนิ 

(บาท)  

ชื่อแหล่งทุน  

1 นายวิศิษฐ์  มั่งทัศน ์ กล้องจุลทรรศน์โดยใชอ้นิเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง

เพื่อศึกษาทัศนศาสตร์แบบสะเต็ม 

18,000 ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการ

พัฒนางานประจำ รุ่นท่ี ๑๐ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

จากผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2566 สามารถวิเคราะห์ผลการ

ดำเนนิการ ปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายของคณะมีดังต่อไปนี้ 

1) การพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ สามารถดำเนินการพัฒนาได้โดยไม่มีปัญหา

และอุปสรรค์เนื่องจากผู้จัดอบรมได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการอบรม 

2) จำนวนงบประมาณในการสนับสนุนการวิจัยรายได้คณะมีผูร้ับทุนสนับสนุนมากขึ้น แต่อย่างไร

ก็ดีงบประมาณยังไม่เพียงพอสำหรับบุคลากรทุกคนที่ยื่นขอรับทุน เนื่องจากทางคณะผลักดันและมองเห็น

ศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถเพียงพอที่จะขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

งบประมาณมหาวิทยาลัย หรอืงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัยได้ 

 

 

นายศุภชัย  ผลศุภรักษ์ 

บุคลากร 

ผูจ้ัดทำ 

 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.กัลยา  จำปาทอง 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

ผูต้รวจสอบ 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์  บุณยรักษ์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

ผูเ้ห็นชอบ 

 

































































































































 




