
 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนพัฒนาบุคคล

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563-2567 นี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย และเป็นข้อมูลการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบไปดว้ยข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยพะเยา ข้อมูลสถิติ

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา และรายละเอียดของแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการดำเนินงานดา้นการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีศักยภาพ ทักษะ ความรู้ 

คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ในด้านการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และด้านขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ Research 

University เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางดา้นวิชาการ และยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส่                                

มหาวิทยาลัยพะเยา จึงไดก้ำหนดแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 – 2567 

ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 – 2567 

รวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้มี

ความเข้มแข็ง เพื่อให้มีการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และนำรายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการ

ตัดสินใจของผู้บรหิารไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี ้

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางแผนและบรหิารอัตรากำลัง (Workforce Planning) 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Workforce Development) 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การธำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากร (Maintaining personnel)  



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางแผนและบริหารอัตรากำลัง (Workforce Planning) 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย

ปงีบประมาณ พ.ศ.

2563 

ข้อมูลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

บุคลากร 

สายวชิาการใหม้ี

อัตรากำลังเป็นไป

ตามเกณฑ์

มาตราฐานการจัด

การศกึษา 

การตรวจสอบสัดส่วน

บุคลากรสายวชิาการ

เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 

ร้อยละจำนวน

บุคลากรสายวชิาการท่ี

ปฏิบัติงานเป็นไปตาม

มาตรฐานหลักสูตร

และวชิาชีพกำหนด 

ร้อยละของ

หน่วยงาน 80 

ผลการดำเนินงานใน

ปีงบประมาณ 2563

พบว่าร้อยละจำนวน

บุคลากรสายวชิาการท่ี

ปฏิบัติงานเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 

พัฒนาระบบคำนวนผลค่า

สัดส่วน ต่ออาจารย์ประจำ ตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

บรรลุผลการดำเนินงาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Workforce Development) 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย

ปงีบประมาณ พ.ศ.

2563 

ข้อมูลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

การพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทักษะ

ความก้าวหน้าท้ัง

สายวชิาการ/สาย

บริการ 

1.การพัฒนา

ความก้าวหน้าทาง

วชิาการ 

 

 

   1. โครงการใหค้วามรู้การขอ

กำหนดตำแหน่งทาง

วชิาการ 

2. โครงการคลินกิใหค้วามรู้

และคำปรึกษาการขอ

กำหนดตำแหน่งทาง

วชิาการ 

ไม่ได้จัดโครงการเนื่องจาก

สถานะการณ์โควดิ-19 



กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย

ปงีบประมาณ พ.ศ.

2563 

ข้อมูลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

 ก.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละของบุคลากร

สายวชิาการ

ตำแหน่งอาจารย์ท่ีมี

คุณสมบัติครบตาม

เกณฑ์ ท่ีได้รับการ

แต่งตั้งตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ร้อยละ 15 ของจำนวน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ปีท่ีผ่านมา 

 

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้

ดำรงตำแหน่งทาง

วชิาการระดับผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ จำนวน 

41 คน  

 

3. กิจกรรมแสดงความยินดผีู้

ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง

ทางวชิาการ 

บรรลุผลการดำเนินงาน 

 ข.รองศาสตราจารย์ ร้อยละของบุคลากร

สายวชิาการ

ตำแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ท่ีมี

คุณสมบัติครบตาม

เกณฑ์ ท่ีได้รับการ

แต่งตั้งตำแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ 

ร้อยละ 5 ของจำนวน 

รองศาสตราจารย์ ปีท่ี

ผ่านมา 

 

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้

ดำรงตำแหน่งทาง

วชิาการระดับรอง

ศาสตราจารย์ จำนวน 

4 คน 

 

บรรลุผลการดำเนินงาน 

 ค.ศาสตราจารย์ ร้อยละของบุคลากร

สายวชิาการ

ตำแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ท่ีมี

คุณสมบัติครบตาม

เกณฑ์ ท่ีได้รับการ

แต่งตั้งตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ 

 

ร้อยละ 1 ของจำนวน

ศาสตราจารย์ ปีท่ีผ่านมา 

ไม่มีผูไ้ด้รับการแต่งตั้ง

ใหด้ำรงตำแหน่งทาง

วชิาการระดับ

ศาสตราจารย์ 

ไม่บรรลุผลการดำเนินงาน 

(เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นขอตำแหน่ง) 



กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย

ปงีบประมาณ พ.ศ.

2563 

ข้อมูลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

 2.การพัฒนา

ความก้าวหน้าทาง

วชิาชีพ 

     

 ก.ชำนาญงาน ร้อยละของบุคลากร

สายบริการท่ีมี

คุณสมบัติตาม

เกณฑ์ตำแหน่ง

ปฏิบัติงาน (คุณวุฒิ

ต่ำกว่า ป.ตรี) 

ท่ีมีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์ ได้รับการ

พัฒนาเข้าสู่ตำแหน่ง

ชำนาญงาน  

2 คน อยู่ระหว่างการ (ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยา ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ

นำเข้า

คณะกรรมการนโยบาย 

ด้านการบริหารงาน

บุคคลของ

มหาวทิยาลัยพะเยา

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

1. โครงการเตรียมความพร้อม

การขอตำแหน่งของพนักงาน

สายบริการ 

2. โครงการนำเสนอโครงร่าง

และพิจารณาใหทุ้นสนับสนุน

การทำวจิัยเพื่อการพัฒนางาน

ประจำ (รุ่นท่ี 7) 

ไม่บรรลุผลการดำเนินงาน 

เนื่องจากอยู่ในระหว่างการจัดทำ

ข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่า

ด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและ

การแต่งตั้งพนักงานมหาวทิยาลัย 

สายสนับสนุนใหด้ำรงตำแหน่ง

สูงข้ึน  

โดยได้ดำเนินการจัดโครงการ/

กิจกรรมแล้ว ดังนี ้

1. โครงการเตรียมความพร้อมการ

ขอตำแหน่งของพนักงานสาย

บริการ จัดข้ึนในระหว่างวันท่ี 21 – 

23 มกราคม 2563 ณ หอ้งประชุม

เมืองพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2. โครงการนำเสนอโครงร่างและ

พิจารณาใหทุ้นสนับสนุนการทำ

วจิัยเพื่อการพัฒนางานประจำ  

(รุ่นท่ี 7) จัดข้ึนในวันท่ี 12 มีนาคม 

2563 ณ หอ้งประชุมบวร รัตนประ



กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย

ปงีบประมาณ พ.ศ.

2563 

ข้อมูลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

สิทธิ์ อาคารสำนักงานอธกิารบดี 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 ข.ชำนาญการ ร้อยละของบุคลากร

สายบริการท่ีมี

คุณสมบัติตาม

เกณฑ์ตำแหน่ง

ปฏิบัติงาน (คุณวุฒิ 

ป.ตรี) ท่ีมีคุณสมบัติ

ตามเกณฑ์ ได้รับ

การพัฒนาเข้าสู่

ตำแหน่งชำนาญการ 

 

5 คน ไม่บรรลุผลการดำเนินงาน 

เนื่องจากอยู่ในระหว่างการจัดทำ

ข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่า

ด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและ

การแต่งตั้งพนักงานมหาวทิยาลัย 

สายสนับสนุนใหด้ำรงตำแหน่ง

สูงข้ึน  

โดยได้ดำเนินการจัดโครงการ/

กิจกรรมแล้ว ดังนี ้

1. โครงการเตรียมความพร้อมการ

ขอตำแหน่งของพนักงานสาย

บริการ จัดข้ึนในระหว่างวันท่ี 21 – 

23 มกราคม 2563 ณ หอ้งประชุม

เมืองพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2. โครงการนำเสนอโครงร่างและ

พิจารณาใหทุ้นสนับสนุนการทำ

วจิัยเพื่อการพัฒนางานประจำ  

(รุ่นท่ี 7) จัดข้ึนในวันท่ี 12 มีนาคม 

2563 ณ หอ้งประชุมบวร รัตนประ



กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย

ปงีบประมาณ พ.ศ.

2563 

ข้อมูลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

สิทธิ์ อาคารสำนักงานอธกิารบดี 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 3. การพัฒนา

ศักยภาพและ

สมรรถนะบุคลากรใน

การปฏิบัติงาน 

ร้อยละบุคลากรสาย

วชิาการ/บริการ 

มีสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานตาม

ภารกิจ 

ท่ีได้รับมอบหมาย  

 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 20 1. โครงการคลินกิ UP – PSF  

2. โครงการพัฒนาอาจารย์ 

ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์

มืออาชีพ มหาวทิยาลัยพะเยา 

- กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ ตาม

กรอบมาตรฐานอาจารย์มือ

อาชีพ มหาวทิยาลัยพะเยา  

- เรื่อง Jump Start Your 

Online Teaching with MS 

Teams  

- เรื่อง การใช้ Hangouts Meet 

by Google และ Google 

Classroom  

- เรื่อง Making Video lesson 

for online learning at home 

ไม่บรรลุ เนื่องจากสถานการณ์โค

วดิ-19 

โดยได้ดำเนินการจัดโครงการ/

กิจกรรมแล้ว ดังนี ้

1. โครงการคลินกิ UP – PSF  

จัดข้ึนในวันท่ี 23 เมษายน 2563 ณ 

หอ้งประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การธำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากร (Maintaining Personnel) 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย

ปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

ข้อมูลการ

ดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

การพัฒนาเจต

คติบุคลากร 

(Mindset) 

ค่านิยมและ

วัฒนธรรม จิต

วญิญาณ รัก

ความเป็นธรรม 

และมีความ

ผูกพัน จงรักภกัดี 

(Loyalty) และจัด

กิจกรรมเกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

(Corporate 

Social 

Responsibility) 

อย่างต่อเนื่อง 

1.การสร้างค่านิยมรัก

ความเป็นธรรม จงรักภักดี 

รับผิดชอบต่อสังคม 

 

จำนวนโครงการเพื่อ

เสริมสร้างความ

สมัครสมานสามัคคี

ของบุคลากรท้ัง

มหาวทิยาลัย 

 

2 โครงการ  ดำเนินโครงการ 2  1. โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  

2. มพ.เย่ียมไข้และใหก้ำลังใจแก่

บุคลากร 

3. การแข่งขันกีฬาบุคลากร

มหาวทิยาลัยพะเยา  

4.การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

บุคลากร สกอ. ครั้งท่ี 39 

5. โครงการธรรมะสุขใจ 

6. โครงการเกษยีณอายุงาน

พนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา 

7. โครงการจัดทำตรา

สัญลักษณ์เชิดชูเกียรติให้แก่

พนักงานมหาวทิยาลัย 

8. โครงการสร้างวัฒนธรรม

สุจริต 

9. โครงการ Green Office 

10. โครงการตรวจสุขภาพ

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

ไม่บรรลุ เนื่องจากสถานการณ์โค

วดิ-19 

โดยได้ดำเนินการจัดโครงการ/

กิจกรรมแล้ว ดังนี ้

1. โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา จัดข้ึน

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2. มพ.เย่ียมไข้และใหก้ำลังใจแก่

บุคลากร จัดข้ึนตลอดปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 

3. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร

มหาวทิยาลัยพะเยา จัดข้ึนระหว่าง

วันท่ี 13 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 

2563 ณ ศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา 

4. โครงการ Green Office จัดข้ึนใน

วันท่ี 26 ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

 

2.การสร้างความสมดุลใน

ชีวิตการทำงาน ชีวิต

ส่วนตัว และชีวิต

ครอบครัว 

 

อัตราการ Turnover 

rate ลดลงจากปทีี

ผ่านมา 

 

ร้อยละ  

3 

 

ยังไม่สิน้สุด

ปีงบประมาณ 

3.การสร้างวัฒนธรรมการ

มีส่วนร่วม (Partnership 

Culture) และวัฒนธรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 

พัฒนาสู่การเป็น

องค์กรแห่งการ

เรียนรู้ (Learning 

Organization) 

 

3 หน่วยงาน 

 

ยกเลิกกิจกรรม

เนื่องจาก

สถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเชือ้

ไวรัสโคโรน่า 

(COVID-19) 

 4.การส่งเสริมใหบุ้คลากร

มีคุณภาพชีวิตในการ

ทำงานท่ีดี มีระบบ

สวัสดกิารและ

ผลประโยชน์ของบุคลากร 

ความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อ

สวัสดกิารและ

สภาวะแวดล้อมใน

การทำงาน 

ระดับดี 4 หน่วยงาน อยู่ในระหว่าง

ดำเนินการประเมิน

ความพึงพอใจ 

ของบุคลากรต่อ 

สวัสดกิาร 



กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย

ปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

ข้อมูลการ

ดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงาน 

5.สร้างสภาวะแวดล้อมใน

การทำงาน (Workforce 

environment) ท่ีเอ้ือต่อสุข

ภาวะท่ีดขีองบุคลากรใน

ด้านสุขภาพ ท้ังร่างกาย

และจิตใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การคำนวนผลค่าสัดสว่น FTES ต่ออาจารย์ประจำ ตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด โดยระบบสารสนเทศ  

(ใช้การคำนวนจากจำนวนบุคลากรตามเกณฑ์ TQF) 

 

 
http://app.personnel.up.ac.th/smart/ 

 

http://app.personnel.up.ac.th/smart/


กิจกรรมแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวทิยาลัยผู้ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  



โครงการเตรยีมความพร้อมการขอตำแหน่งของพนักงานสายบรกิาร  

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2563 

 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการนำเสนอโครงร่างและพจิารณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ (รุ่นที่ 7)  

จัดขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2563  

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการศูนย์ส่งเสรมิสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  

จัดขึ้นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



มพ.เย่ียมไข้และให้กำลังใจแก่บุคลากร  

จัดขึ้นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลยัพะเยา 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการคลินกิ UP – PSF 

จัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ 

 

 

  

 


