รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบคุลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจาปี พ.ศ. 2558 – 2561

อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1. แผนงานและค่าเป้าหมาย
1.1 ตามแผนพั ฒนาบุค ลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558-2561 ได้ตั้งเป้าหมาย
กาหนดสัดส่วนของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ใน 10 ปี พ.ศ. 2567
1.2 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดคุณสมบัติของผูท้ ี่จะสมัครเป็นอาจารย์ประจาในแต่ละ
สาขาวิชา โดยให้มีคุณสมบัติการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และมี
นโยบายให้ ค ณะ/วิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ได้ เ ป็ น ผู้ ก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะมาให้ เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของต้น
สั งกั ด และประสานงานกั บ กองการเจ้า หน้ าที่ เพื่อตรวจสอบความถู ก ต้อง และ
ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
1.3 การกาหนดกรอบอัตรากาลังที่เ หมาะสม ตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิท ยาลัย
พะเยา พ.ศ. 2558-2561 มหาวิท ยาลัย ได้วิเคราะห์ความต้องการกาลังคนของ
มหาวิทยาลัยไว้เป็นกรอบกว้างๆ เพื่อวางแผนในการรับกาลังคนเพิ่มเติมในแต่ละปี
ทั้งนี้แผนดังกล่าวสามารถใช้เป็นกรอบในการรับกาลังคน ซึ่งแผนดังกล่าวมีความ
ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารทรัพยากร
บุ ค ลคลของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย สอดคล้ อ งกั บ การ
ดาเนินการจริง อีกทั้งการรับก าลังคนเพิ่มเติม นอกจากพิจารณาจากแผนพั ฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังคานึงถึงปริมาณงาน ภาระงาน (FTE) ของอาจารย์
ในแต่ละหลั กสู ตรหรือสาขาวิชา เพื่อเป็นการใช้ท รัพยากรได้อย่างคุ้มค่า มีความ
เพียงพอ และประหยัดงบประมาณ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย จาก
แผนความต้องการเพิ่มกาลังคนของมหาวิทยาลัย โดยได้มอบหมายให้กองแผนงาน
ท าการวิ เ คราะห์ ค่ า FTEs ของบุ ค ลากรสายวิ ช าการต่ อ จ านวนนิ สิ ต ของแต่ ล ะ
หน่วยงาน มาเป็นเกณฑ์ในการดาเนินการ ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์ก ารรับ บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลั ย สาย
วิชาการ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2557 กาหนดไว้ว่า
การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หรืออาจารย์ประจา ต้องไม่เกินอัตรา
ร้อยละ 60 ของอัตราพึงมีที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อเป็นกรอบในการจัดหากาลังคน
มาปฏิบัติง านในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา โดยให้มีจานวนที่เ พีย งพอทั้ ง ด้ านการสอน
สนับสนุนงานวิชาการ และงานด้านอื่นๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

2. การดาเนินงาน
2.1 การติดตามข้อมูลผู้รับทุน หรือเข้ารับการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมีข้อกาหนด และ
เงื่อนไขให้ผู้รับทุนการศึกษาหรือทุนเข้ารับการฝึกอบรม ต้องดาเนินการรายงานผล
การเรี ย นทุ ก ภาคเรี ย นการศึ ก ษา หรื อ ผู้ รั บ ทุ น ต้ อ งรายงานผลการฝึ ก อบรมให้
มหาวิทยาลัยทราบ
2.2 มหาวิท ยาลั ย พะเยา มีนโยบายในการสนับ สนุนให้บุคลากรสายวิชาการได้มีก าร
พั ฒนาตนเอง เป็น การสนับ สนุนทุนการศึก ษาต่อ ทั้ ง ในประเทศและต่ างประเทศ
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้ทุกปี ในปี 2560 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ใช้เ ป็นทุนการศึกษาเป็นเงินจานวน 32 ล้านบาท อีก ทั้งมหาวิท ยาลัย ยังได้รับ ทุน
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น สกอ. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็นต้น เพื่อเป็น
ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายให้บุคลากรวิชาการ ได้มีการพัฒนาตนเองด้านภาษา
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน หรือเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ
และพัฒนาวิชาชีพ วิชาการ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและ
เหมาะสมการให้ทุน
3. ผลการดาเนินงาน
3.1 ในปี 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการไปศึกษาต่อ
ดังกราฟแสดงจานวนผู้รับทุนและลาศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ ปี 2557-2561 (กราฟที่
1) โดยได้จัด สรรงบประมาณเพื่ อเป็น ทุน สนับ สนุ นการศึก ษาต่อให้กั บ บุ คลากรสายวิ ช าการ
ดังกราฟแสดงจานวนเงินทุนที่จัดสรรให้กับบุคลากรสายวิชาการ ปี 2557-2561 (กราฟที่ 2)
ส่งผลให้บุค ลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิระดับปริญ ญาเอก ดังกราฟแสดงจานวนร้อยละของ
คุณวุฒิอาจารย์ ปี 2560-2561 (กราฟที่ 3)

กราฟที่ 1 แสดงจานวนผู้รับทุนและลาศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ
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กราฟที่ 2 แสดงจานวนเงินทุนที่จัดสรรให้กับบุคลากรสายวิชาการ
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กราฟที่ 3 แสดงจานวนร้อยละของคุณวุฒอิ าจารย์ ปี 2557 - 2561
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3.2 อัตรากาลังบุคลากร ในปี 2561 มหาวิทยาลัยมีการรับบุคลากรสายวิชาการและ
สายบริการ ดังตารางแสดงจานวนการรับบุคลากร ปี 2560-2561
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สายวิชาการ

สายบริการ
กลุ่มสานักงานอธิการบดี

3.3 จานวนอาจารย์ป ระจาที่มีวุฒิป ริญ ญาเอกหรื อเทีย บเท่าต่ออาจารย์ป ระจา ของ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา
อาจารย์ประจา
2557 2558
2559
2560 2561
1. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
833.5 873.5 925.0
947
1,028
2. ผู้มวี ุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
313
343
389.5
408
462
3. คิดเป็นร้อยละ
37.55 39.27 42.11 43.08 44.94
ตารางเก็บข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของคณาจารย์ประจา (ระดับหลักสูตร)
จานวนอาจารย์ จานวนอาจารย์ จานวนอาจารย์ จานวนอาจารย์
หมายเหตุ
ปีการศึกษา ทั้งหมดต้นปี ลาออก/เกษียณใน เข้าใหม่ระหว่าง ทัง้ หมดปลายปี
(ระบุเหตุผล)
การศึกษา
ระหว่างปีการศึกษา ปีการศึกษา
การศึกษา
789
13.5
48
833.5
2557
833.5
7
38
873.5
2558
873.5
10
27
925.0
2559
925.0
36
54
947.0
2560
947
44
47
1,028
2561

ตารางสรุปข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ของหลักสูตร
ปีการศึกษา

FTEs รวมของนักศึกษา

2561

17,517

FTE รวมของอาจารย์
และนักวิจัย
20

สัดส่วนนักศึกษา
ต่ออาจารย์
18.84

อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1. แผนงานและค่าเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558-2561 ได้ตงั้ เป้าหมายร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา โดยตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ของจานวนผู้มีตาแหน่งทางวิชาการในปีที่แล้ว ตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 ของจานวนผูม้ ีตาแหน่งทางวิชาการในปีที่แล้ว

2. การดาเนินงาน
2.1 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ ได้พัฒนางานวิชาการ วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ โดยสามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ในตาแหน่งผู้ช่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามที่ ม หาวิ ท ย าลั ย
กาหนด โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ทาคู่ มื อ การขอตาแหน่ ง ทางวิ ช าการ เพื่อระชาสัมพันธ์
และแสดงรายละเอียดของเงื่อนไข ข้อกาหนด หลักเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการให้ผู้สนใจ
ได้รับทราบ โดยจัดสรรตามสัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการให้แต่ละคณะ และสามารถดาวน์
โหลดคู่มอื ฯ ได้จากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
2.2 มหาวิท ยาลั ย พะเยา โดยกองการเจ้า หน้ าที่ ได้ดาเนินการประสานงานการขอ
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย รวดเร็ ว ถู ก ต้ อ งตาม
หลัก เกณฑ์ป ระกาศของ ก.พ.อ. และทาหน้าที่ก ระตุ้นความสนใจให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ได้ ยื่ น ขอต าแหน่ ง ตามวิ ช าการ โดยได้ จั ด “โครงการให้ ค วามรู้ ก ารขอก าหนดต าแหน่ ง ทาง
วิชาการ” รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดปรากฎอยู่ในคู่มือการขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ) สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายการนาแนวคิดการดาเนินงานโครงการ 1 คณะ 1
โมเดล มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้
บรรลุ ป ณิ ธ านที่ ว่ า “ปั ญ ญาเพื่ อ ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน” โดยการก าหนดเป้ า หมายการ
ดาเนินการที่เลือกพื้นที่ที่มีผลกระทบสูง และบูรณาการการทางานด้านการวิจัย บริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เข้าไป
ที่พ้ืนที่นนั้ ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายทางวิชาการที่มีเป้าหมายชัดเจน มีการสร้างเครือข่ายการทางาน เพื่อ
เสริมพลังซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาชุมชนเป้าหมายให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการใน
แต่ละคณะ อีกทั้ง มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีเวทีในการนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศ
โครงการพะเยาวิจัย เป็นประจาทุก ปี เพื่อเป็นเวที นาเสนอผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์
มหาวิท ยาลั ย และนักวิจัย ทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ สร้างเครือข่ายทางวิชาการของ
ประเทศ
2.4 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายในการจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผูบ้ ริหารหน่วยงาน โครงการ เป็นที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ซึ่งเป็น
การสนับสนุนอาจารย์ประจาให้สามารถทางานด้านวิชาการให้สาเร็จลุล่วง

3. ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจา
1. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
2. ผูต้ าแหน่งทางวิชาการทั้งหมด
3. อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
4. อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
5. อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
6. คิดเป็นร้อยละ

ปีการศึกษา
2557 2558 2559 2560 2561
833.5 873.5 925
947 1,028
107 140.5 158
195
218
68.5
97
117
146
172
33
35
36
43
42
5.5
8.5
5
6
4
12.84 16.08 17.08 20.59 21.20

บุคลากรได้รับการพัฒนา
การวางแผน
ด้านกาลังคน มหาวิทยาลัยมีแผนการรับบุคลากรเพื่อเป็นกรอบในการจัดหา
กาลังคนมาปฏิบัติงาน โดยได้นาค่าอัตราพึงมี (FTES) มาเป็นเกณฑ์ในการดาเนินการ ซึ่งตาม
ประกาศมหาวิท ยาลั ย พะเยา เรื ่อ งก าหนดหลัก เกณฑ์ก ารรับ บุค คลเพื ่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผู้ มีความรูค้ วามสามารถพิเศษ และผูท้ รงคุณวุฒิ พ.ศ.2557
กาหนดไว้ว่า การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หรืออาจารย์ประจา ต้องไม่เกินอัตรา
ร้อยละ 60 ของอัตราพึงมีที่ มหาวิทยาลัยกาหนด และการรับผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 20 ของอัตราพึงมีที่มหาวิทยาลัยกาหนด รวมแล้วต้องไม่
เกิ นร้อยละ 80 ของอัตราพึงมีที่มหาวิท ยาลัย ก าหนด ส่วนความต้อ งการเพิ่ม ก าลัง คนของ
บุคลากรสายบริการจะเพิ่มขึ้นตามภาระงานของแต่ละหน่ ว ยงานให้มี จานวนที่เพียงพอทั้งด้าน
การสอน สนับสนุนงานวิชาการ และงานด้านอื่น ๆ ซึ่งการรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้อง
ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลมหาวิท ยาลัย พะเยา เพื ่อ ให้
สอดคล้อ งกับ นโยบายมหาวิท ยาลั ย กรณี สายวิชาการให้รวมถึงพนัก งานสายวิช าการ ผู้มี
ความรู้ความสามารถพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเกณฑ์การรับบุคลากรให้ เป็นไปตามประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาเรื่ อ งก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ บุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง พนัก งาน
มหาวิท ยาลัยสายวิชาการ ผู้มีค วามรู้ความสามารถพิเ ศษ และผู้ท รงคุณวุฒิ พ.ศ.2557 การ
รับบุคลากรสายบริการให้เป็นไปตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
ด้า นการพัฒ นาบุค ลากร ตามนโยบายทิศ ทางการบริห ารมหาวิท ยาลัย
พะเยา พ.ศ.2558-2561 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

ภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good Governance) เป้ า หมายที่ 19 มุ่ ง เน้ น การจั ด หาและพั ฒ นา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายบริก าร ตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการของบุคลากร ให้นาไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐาน
1. มหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าหมายด้านคุณวุฒิของอาจารย์ระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายใน 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2567) จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรสายวิ ชาการคุณ วุฒ ิป ริญ ญาโทลาศึก ษาต่อ ในระดับ ปริญ ญาเอก โดยศึก ษาต่อ ใน
สาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการที่ จะพัฒนาของหน่วยงานและมหาวิท ยาลัย ในสถาบัน ทั้ง ใน
ประเทศและต่ า งประเทศที่ มี ชื่ อ เสีย งเป็ น ที่ ย อมรับ ของมหาวิท ยาลัย เพื่อ เป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการได้มีคุณวุฒิ ที่สูงขึ้น นาความรู้มาพัฒนางานด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และสนับสนุนงานวิชาการ และพันธกิจด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิ ท ยาลั ย ได้ กาหนดแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาตาม
ประเด็ น ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ออกเป็น 3 ประเด็น คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บ้านน่า
อยู่ ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ที่ 2 งานได้ผล ประเด็นยุ ทธศาสตร์ที่ 3 คนเป็นสุข โดยมหาวิท ยาลั ย
กาหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ บรรจุโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการปี 2560 เพื่อสนับสนุนทั้ง 3
ประเด็นยุทธศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานเข้ารับการอบรม
หลักสูตรอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้ จากหน่วยงานภายนอก โดยหน่วยงาน
ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมฝึกอบรม ประชุมหรือสัมมนา
4. มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการและสนับสนุนให้บุคลากรสายบริการทางานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจา เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
5. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ ลาไปปฏิบัติงานวิจัย
หรือลาไปเพิ่มพูนความรู้ นาเสนอผลงานวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนาความรู้
มาพัฒนาในด้านการจัดการเรียน การสอน และงานด้านอื่น ๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ด้านการรักษาทรัพยากรบุคคล
ตามนโยบายและทิ ศ ทางการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ.2558-2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) เป้าหมายที่ 22 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรมหาวิทยาลัย
พะเยา มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคล เพราะถือว่าเป็นก าลังสาคัญในการ
ขับเคลื่อนให้ม หาวิท ยาลัย ก้า วไปสู่ค วามสาเร็จ ตามเป้า หมาย นโยบาย และแนวทางการ

พัฒนาของมหาวิท ยาลัย การสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานให้กับบุคลากรจึงเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรทางานและทาหน้าที่ได้อย่างมีความสุข ตามแนวคิดการ
สร้ า งองค์ ก รแห่ ง ความสุ ข (Happy Workplace) คื อ Happy Body, Happy Heart, Happy Relax,
Happy Brain, Happy Soul, Happy Money, Happy Family, Happy Society
การดาเนินงาน
ด้านกาลังคน ในปี 2561 มหาวิทยาลัยมีการรับบุคลากรสายวิชาการและสายบริการ ดัง
ตารางแสดงจานวนการรับบุคลากร ปี 2560-2561
ตารางแสดงจานวนการรับบุคลากร ปี 2560-2561

กลุ่ม

จานวน

2561

2560

อัตราพึงมี

รับจริง

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

298

24

11

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

351

23

60

กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

366

47

38

480

-

20

สายวิชาการ

สายบริการ
กลุ่มสานักงานอธิการบดี

ด้านการพัฒนาบุคลากร มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. ในปี 2561 มหาวิท ยาลัยได้จัดสรรทุนสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการไป
ศึกษาต่อ ดังกราฟแสดงจานวนผู้รับทุนและลาศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ ปี 2557-2561
(กราฟที่ 1) โดยได้จัด สรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึก ษาต่อให้กับ บุคลากรสาย
วิชาการ ดัง กราฟแสดงจานวนเงินทุนที่จัดสรรให้กับบุคลากรสายวิชาการ ปี 2557-2561 (กราฟที่ 2)
ส่งผลให้บุค ลากรสายวิชาการมีคุณ วุฒิร ะดับ ปริญ ญาเอก ดังกราฟแสดงจานวนร้อยละของ
คุณวุฒิอาจารย์ ปี 2557-2561 (กราฟที่ 3)
กราฟที่ 1 แสดงจานวนผู้รับทุนและลาศึกษาต่อของบุคลากรสาย
วิชาการ
ปี 2557-2561
40

31

30
20

17

14 15

18 18

14

12

10
5

10
0

ปี 57

25

21

ปี 58

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ปี 59
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

4
ปี 60

7

7

ปี 61
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2560

จานวนเงินจัดสรร

32,100,000

35,869,000

ปี 2559

27,252,369.32

29,572,502.78
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35,000,000
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15,000,000
10,000,000
5,000,000
0

39,645,336.35

กราฟที่ 2 แสดงจานวนเงินทุนที่จัดสรรให้กับบุคลากรสายวิชาการ
ปี 2557 - 2561

ปี 2561

จานวนเงินใช้จริง

กราฟที่ 3 แสดงจานวนร้อยละของคุณวุฒอิ าจารย์ ปี 2557 - 2561
100
80
62.1
60

59.7

40
13.4

12.7

56
35

32

27.6

24.5

20

58

10

9

50.25
41.51

8.24

0
ปี 2557

ปี 2558
ปริญญาตรี

ปี 2559

ปี 2560

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ปี 2561

2. มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ได้กาหนดไว้ ดังนี้
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บ้านน่าอยู่ การดาเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
ทาให้ม หาวิท ยาลัย พะเยาเป็น องค์กรที่น่าอยู่ สร้างความสัมพันธ์และความสุขร่วมกันภายใต้
หลักการ Happy Workplace เช่น 1)มหาวิทยาลัยสีเขียว UP Green 2)การตรวจสุขภาพประจาปี 3)
โครงการป้ องกั นโรคไข้ หวั ดใหญ่ ด้ วยวั คซี น 4 สายพั น ธุ์ 4)สนั บ สนุ น กี ฬ าบุ ค ลากรส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 5)โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายบุคลากร
เป็นต้น
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 งานได้ผล การดาเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการทางาน เช่น 1)โครงการต้อนรับพนักงานใหม่
2)การส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต้น
เพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางการสอนและการทางานรูปแบบใหม่และ
ได้มาตรฐานสากลที่เป็นประโยชน์ เช่น 1)โครงการสร้างรายงานด้วยเครื่องมือ Pivot Table และ
Pivot Chart แบบมืออาชีพ 2)โครงการเทคนิคการจัดเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2017
3)โครงการการนาเสนองานอย่างมืออาชีพ ด้วย Microsoft PowerPoint 4)โครงการเทคนิคการใช้
Infographic สาหรับการทางานในยุค 4.0 5)โครงการ Disruption เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก & การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค 4.0 เป็นต้น
เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุคลากรสายวิชาการ และสายบริการ เช่น 1)
โครงการรู้ทันหลักเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการกับประกาศ ก.พ.อ. 60 2)โครงการคลีนิค
ให้ค วามรู้ ค าปรึก ษา การขอก าหนดตาแหน่ง ทางวิช าการ 3)โครงการพัฒ นางานประจาสู่
งานวิจัย รุ่นที่ 5 4)โครงการพั ฒนาศัก ยภาพผู้บ ริหารระดับต้น กลาง สูง 5)โครงการพัฒนา
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เพื่อการปฏิบัติงาน 6)โครงการจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 7)โครงการเทคนิคการจัดทาและวิธีการเขียน
คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) 8)โครงการศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และพิธีการมืออาชีพ 9
โครงการทักษะการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) สาหรับผูป้ ฏิบัติ เป็นต้น
2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คนเป็นสุข การดาเนินโครงการ/กิจกรรม
เพื่อ เป็น การชื่น ชมความสาเร็จ ของบุคลากร เช่น 1)โครงการให้
รางวั ล ค่าตอบแทนครั้งแรกเงินประตาแหน่งผู้ได้รับตาแหน่งวิชาการศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ 2)โครงการบุคลากรดีเด่น เป็นต้น

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจที่ดีแก่บุคลากร เช่น 1)โครงการ
มพ.เยี่ยมไข้และให้กาลังใจบุคลากร 2)โครงการเกษียณอายุงานพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
3) โครงการวางแผนทางด้านการออมเงินและการบริหารจัดการหนีส้ ินของพนักงานมหาวิทยาลัย
พะเยา เป็นต้น
3. บุคลากรได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ทางมหาวิทยาลัยได้
จัดให้จากหน่วยงานภายนอก โดยหน่วยงานได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วม
ฝึ ก อบรม ประชุ มหรื อสั มมนา ดั งกราฟแสดงจ านวนร้ อยละของบุ คลากรที่ เข้ ารั บการอบรม ปี
2560-2561 (กราฟที่ 4)
กราฟที่ 4 แสดงจานวนบุคลากรทีเ่ ข้ารับการอบรมประจาปี 2560-2561
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4. มหาวิท ยาลั ย สนับ สนุนให้บุคลากรสายวิ ช าการได้รับ แต่ ง ตั้ง ตาแหน่ ง ทาง
วิ ช าการเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี ดั ง กราฟแสดงจ านวนผู้ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ปี
2557-2561 (กราฟที่ 5) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่อยู่ในกระบวนการขอตาแหน่งทางวิชาการในปี 2561
(กราฟที่ 6)

กราฟที่ 5 แสดงจานวนผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ปี 2557 - 2561
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กราฟที่ 6 แสดงจานวนผู้ที่อยู่ระหว่างกระบวนการขอตาแหน่งทางวิชาการ
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นอกจากนี้ มหาวิท ยาลัย ยั งสนับ สนุนให้บุคลากรสายบริก ารท างานวิ จั ย เพื่ อ
พั ฒ นางานประจ า เตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ ต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น ดั ง กราฟแสดงจ านวนผู้ รั บ ทุ น
สนั บ สนุ น งานวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นางานประจ า ปี 2557-2561 (กราฟที่ 7) และกราฟแสดง
งบประมาณจั ด โครงการและงบประมาณทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นางานประจ า
(กราฟที่ 8)

กราฟที่ 7 แสดงจานวนผู้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยเพือ่ การพัฒนางานประจา
80

71

70
60
47

50
40

44

31

30
20

17

10
0
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

งบประมาณทุนสนับสนุนฯ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

150,000

100,000

80,000

80,000

100,000

200,000

400,000

400,000

งบประมาณจัดโครงการฯ

80,000

600,000
550,000
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000

600,000

กราฟที่ 8 แสดงงบประมาณจัดโครงการและงบประมาณทุนสนับสนุนงานวิจัย
เพื่อการพัฒนางานประจา

ปี 2561

5. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ ลาไปปฏิบัติงานวิจัย
หรือลาไปเพิ่มพูนความรู้ นาเสนอผลงานวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนาความรู้มา
พัฒ นาในด้า นการจัด การเรีย น การสอน และงานด้านอื่น ๆ ตามพันธกิจของมหาวิท ยาลั ย
ดั งกราฟแสดงจานวนโครงการวิจัย ฯ และงบประมาณสนับ สนุนการท าวิ จัย ปี 2557-2561
(กราฟที่ 9)
กราฟที่ 9 แสดงจานวนโครงการวิจัยฯ และงบประมาณสนับสนุนการทาวิจัย ปี 2557-2561
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ด้านการรักษาทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรทางานได้
อย่างมีความสุข ตามแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ดังนี้
1. Happy Body บุ คลากรมี สุ ขภาพแข็ งแรงทั้ งกายและจิ ตใจ โดยมหาวิ ทยาลั ยจั ดให้ มี
สวัสดิการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม, สวัสดิการการรักษาพยาบาล, สิทธิจากกองทุน
ประกันสังคม, โครงการ มพ. เยี่ยมไข้, ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์,
คลินิกแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา, ศูนย์เสริมสุขภาพคลินิกกายภาพบาบัด และศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพมหาวิทยาลัยพะเยา
2. Happy Heart มีน้าใจเอื้ออาทรต่อกันและกั น โดยมหาวิท ยาลัย จัดให้มีการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับบุคลากร ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ และจัดให้มี

สวัสดิการต่าง ๆเช่น กรณีเจ็บป่วย, กรณีสมรส, กรณีมีบุตร, กรณีเกษียณอายุ, กรณีถึงแก่กรรม
และกรณีลาอุปสมบท เป็นต้น
3. Happy Relax รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดาเนินชีวติ โดยมหาวิทยาลัย
ให้สิท ธิ ก ารลาของบุค ลากรตามประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อง การลาของพนัก งานและ
ลูกจ้างมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ.2561 กิ จ กรรม Morning Talk กิ จ กรรมกี ฬ าเชื่ อ ม
ความสั ม พั น ธ์ ร้ า นกาแฟเอือ้ งคา
4. Happy Brain การศึ ก ษาหาความรู้ พั ฒ นาตนเอง โดยมหาวิ ท ยาลั ย จั ด
ให้ มี ศู น ย์ บรรสารและสื่อการศึกษา, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์
หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการแก่บุคลากรในการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเอง
5. Happy Soul มี ค วามศรั ท ธาในศาสนาและมี ศี ล ธรรมในการดาเนิ น
ชี วิ ต โดยมหาวิทยาลัยจัดให้มีพระพุทธรูปนาคปรก สธ เป็นพระพุทธรูประจามหาวิทยาลัย และ
พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากร
6. Happy Money มี เ งิ น รู้ จั ก เก็ บ รู้ จั ก ใช้ ไม่ เ ป็ น หนี้ โดยมหาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้มี
กองทุนสารองเลี้ยงชีพและสหกรณ์ออมทรั พย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้กับบุคลากร
กิจกรรมให้ความรู้การวางแผนทางด้านการออมเงิน
7. Happy Family มี ค รอบครั ว ที่ อ บอุ่ น และมั่ น คง โดยมหาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ มี
สวั ส ดิ ก ารการศึ ก ษาของบุ ตร, โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา และศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ก
มหาวิทยาลัยพะเยา อานวยความสะดวกให้กับบุคลากรที่มบี ุตร
8. Happy Society มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทางานและพักอาศัย
มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี โดยมหาวิทยาลัยจัดให้มีหอพักสวัสดิการบุคลากรสายวิชาการ
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับบุคลากรที่มีภูมิลาเนาอยู่ต่างจังหวัด กิจกรรมปลูกป่าและสร้าง
ฝายชะลอน้า

