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แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์

คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีการศกึษา พ.ศ. 2559-2568 

.................................. 
1.ความเป็นมา 

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นองค์กรหนึ่งในคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและเตรียมความ

พร้อมที่จะผลิตมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ให้

ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ โดยถือว่าอาจารย์คือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า เป็น

รากฐานส าคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการ

จัดการและสารสนเทศศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนั้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จึงมีความมุ่งมั่น

ในการพัฒนาอาจารย์ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบกับมหาวิทยาลัยพะเยาน า

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ประกอบด้วยเกณฑ์ 11 

ข้อ ดังนี้ 

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2. รายละเอียดหลักสูตร 

3. โครงสรา้งและเนื้อหาของหลักสูตร 

4. วิธีการเรียนการสอน 

5. การประเมนิผู้เรยีน 

6. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ 

7. คุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 

8. คุณภาพของผู้เรยีนและการสนับสนุน 

9. โครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

10. การเสริมสรา้งคุณภาพ 

11. ผลลติ 

จากเกณฑ์ทั้ง 11 ข้อดังกล่าวจะห็นได้ว่ามีเกณฑี่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาจารย์ได้แก่ เกณฑท์ี่  

6 คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการซึ่งได้ก าหนดเกณฑค์ุณภาพ ดังนี้ 

6.1 มีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการรวมถึง  
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การสืบทอดต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง การจัดสรรบุคลากร การสิ้นสุดต าแหน่ง และแผนการเกษียณ

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพและปริมาณของบุคลากรสายวิชาการตอบสนองต่อความตอ้งการด้าน

การศกึษา วิจัยและบริการวิชาการ 

6.2 มีการตรวจสอบและติดตามอัตตราส่วนบุคลากรสายวิชาการตอ่จ านวนนักศกึษาและภาระ 

งานที่ได้รับเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ 

6.3 มีการระบุและประมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรที่มคีวามสามารถ 

จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร 

2) น ากระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช้และเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสม 

ให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3) พัฒนาและใชส้ื่อประกอบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร 

4) ตรวจสอบและประเมนิความก้าวหน้าด้านการสอนและรายวิชาที่ตนเองสอนได้ 

5) มีการให้ขอ้มูลป้อนกลับเกี่ยวกับการสอนของตนเอง 

6) มีการท าวิจัยและจัดหาบรกิารที่เป็นประโยชน์แก่ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

     6.4 การสรรหาและการเลื่อนต าแหนง่บุคลากรสายวิชาการยึดตามระบบคุณธรรม โดย 

พิจารณาการสอน การท าวิจัยและการบริการวิชาการ 

6.5 การก าหนดบทบาทและความสัมพันธ์ของบุคลากรสายวิชาการชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ 

ตรงกัน 

6.6 มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความ 

เชี่ยวชาญ 

6.7 บุคลากรสายวิชาการทุกคนต้องรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียของ

องค์กรโดยค านงึถึงเสรีภาพทางวิชาการและจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ 

6.8 มีการวินจิฉัยความต้องการในการฝกึอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็น 

ระบบ และน าไปจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมรวมถึงกิจกรรมที่พัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองตอ่ความ

ตอ้งการของบุคลากร 

6.9 มีการน าผลการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับมาใช้เพื่อ 

กระตุน้และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 

6.10 มีการตรวจสอบ ประเมิน และเปรียบเทียบประเภทและจ านวนงานวิจัยกับเกณฑ์

มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา 

2.นโยบายการบริหารงานบุคคลของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 2.1  วางแผนก าลังอย่างเหมาะสมตามพันธกิจของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
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 2.2 ก าหนดกระบวนการคัดเลือกคนเข้าสู่ต าแหน่งดว้ยระบบคุณธรรม และด าเนินด้วยความ

เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตของอาจารย์ให้มคีุณภาพชีวติและสวัสดิการที่ดี 

 2.4 จัดระบบประเมินผลผลที่มปีระสิทธิภาพเป็นธรรม เพื่อก าหนดการพิจารณาความดี

ความชอบ สิทธิประโยชน ์สวัสดิการที่เหมาะสมกับภารกิจ สมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน 

 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนใหอ้าจารย์มโีอกาสในการพัฒนาในวิชาชีพตนเองโดยการจัด

ฝกึอบรม 

 2.6 ส่งเสริมการเข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้น สัมมนาทางวิชาการ และศกึษาดูงานในหนว่ยงาน

ต่างๆ  

 2.7 ส่งเสริมด้านจริยธรรมของอาจารย์ 

3. ระบบการบริหารงานบุคคลสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรใ์ช้ระบบการบริหารงานบุคคลตามกฎหมาย ดังนี้ 

 3.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

 3.2 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยพะเยาส าหรับบุคลากรที่เป็นพนักงานและลูกจ้างช่ัวคราว 

4. กรอบการประเมนิขีดความสามารถและอัตราก าลังของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

   4.1 ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 

 
 

 

การด าเนนิงาน
สู่ความเป็นเลิศ

วเิคราะห์
สาขาวิชา

วเิคราะห์
ต าแหนง่

วเิคราะห์
บุคลากร

วเิคราะห์งาน
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 1) วิเคราะห์องค์กร (สาขาวิชา) 

     สาขาวิชาประกอบด้วยหัวหน้าสาขาวิชา คณะกรรมการประจ าหลักสูตร และอาจารย์ 

ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปีก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณล่วงหน้าเพื่อวิเคราะห์และหาข้อสรุป

การด าเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจ อัตราก าลังของอาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสอดคล้อง

กับวิสัยทัศนข์องคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

 2) วิเคราะหง์าน 

     ก าหนดสมรรถนะหลักของอาจารย์ (Functional Competency) และ หาตัวร่วมที่ เป็น

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของสาขาวิชา  ด าเนินการประเมินผลความส าเร็จของงาน/

โครงการ และผลสะท้อนจากผู้รับบริการในรอบปีงบประมาณ  

 3) ระบบการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพอาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4) วิเคราะห์ระดับต าแหนง่เพื่อความก้าวหนา้ในต าแหน่งบริหาร 

     4.1) วิเคราะห์ระดับต าแหน่งของหัวหน้าสาขาวิชา โดยการพิจารณาจากอาจารย์ที่อยู่ใน

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทั้งนี้หัวหน้าสาขาวิชาจะด ารงต าแหน่ง 4 ปี จากการคัดเลือกของอาจารย์

เศรษฐศาสตร์ในคราวการประชุมสาขาวิชา ทั้งนี้บุคคลที่เคยด ารงต าแหน่งมาแล้วจะไม่สามารถด ารง

การปฏิบัติตามแผน 

การตดิตามประเมนิผล วางแผนพฒันาความกา้วหน้า

ในอาชพีอาจารย ์

การประเมนิศกัยภาพของ

อาจารย ์

การก าหนดต าแหน่งอาจารย ์

การวเิคราะหอ์ต้ราก าลงั 

ความกา้วหน้าใน

อาชพี 
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ต าแหน่งซ้ ายกเว้นเมื่อครบจ านวนอาจารย์ทั้งหมดแล้วจึงจะซ้ าได้หรอืเมื่อมีมติที่ประชุมก าหนดอาจารย์

ท่านใดด ารงต าแหน่งหัวหนา้สาขาก็ได้ 

     4.2) อาจารย์ที่มีแผนการจะลาศกึษาต่อภายใน 1 ปีนับแต่การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา จะไม่

สามารถด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาได้ยกเว้นมตทิี่ประชุมสาขาวิชาจะก าหนดให้รับต าแหน่งได้ 

    4.3) เมื่อด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาแล้วหัวหน้าสาขาจะมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าใน

ต าแหน่งบริหารที่สูงขึ้นและมีเงินประจ าต าแหน่ง เช่น การด ารงต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยคณบดี 

รองคณบดี คณบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  รองอธิการบดี และอธิการบดี ทั้งนีข้ึน้อยู่กับศักยภาพของหัวหน้า

สาขาและความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดให้ผู้เข้าสู่ต าแหน่งได้เข้ารับการอบรมให้ความรู ้และพัฒนา

ทักษะที่จ าเป็นต่อภารกิจของสาขาวิชาอย่างต่อเนื่องหรือการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องการการบริหารงาน

ทั้งภายในและต่างประเทศ 

 5) วิเคราะห์บุคลากร  

     วิเคราะหข์้อมูลบุคลากรจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและเกณฑก์ารก าหนดต าแหน่งเพื่อ

ขอก าหนดต าแหนง่อาจารย์ที่ขาดแคลนเนื่องจาก อาจารย์ลาออก เกษียณอายุราชการ การเปิดสาขา

ใหม่ในระดับบัณฑติศกึษา หรอืระดับปริญญาตร ี คู่ขนานเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานก าหนด

ต าแหน่งที่ สกอ. ก าหนด 

    5.1) อัตราอาจารย์ใหม่   

  5.1.1) สาขาวิชาจะด าเนนิการจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักสูตร ดังนี้ 
สาขาวิชาที่ด าเนินการ/คาดว่าจะ

ด าเนินการ 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 

ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (แผน กและ 

ข)  (เศรษฐศาสตร์) 

  50 50 50 50 50 50 50 50 

ดุษฎีบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์)   5 5 5 5 5 5 5 5 

สาขาวิชาที่ด าเนินการ/คาดว่าจะ

ด าเนินการ 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 

ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การคลังและ

การเมอืง) 

ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ) 

ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การพัฒนา) 

   80 

 

 

80 

 

60 

80 

 

60 

60 

80 

 

60 

60 

80 

 

60 

60 

80 

 

60 

60 

80 

 

60 

60 
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                   5.1.2) อัตราก าลังเดิม 

ล าดับ

ท่ี 

ชื่อ-สกุล เลขท่ี

อัตรา 

ต าแหนง่ ปี

บรรจุ 

ปี

เกษยีณ 

การลา

ศกึษาตอ่ 

1 อาจารย์ ดร.วทินม์นภัทร พุทธวโรตมผ์ล 0004 อาจารย์ 2530 2562  

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก าธร  ธรรมพทัิกษ์ 0020 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

2548 2576 2556-

2560 

3 อาจารย์ ดร.ปิยะพงษ์  แสงแก้ว 0148 อาจารย์ 2547 2578  

4 อาจารย์เรืองรอง  สุวรรณ์การ 0166 อาจารย์ 2547 2581  

5  ดร.ปาณิสรา  โภชนจันทร์ 0194 อาจารย์ 2548 2578  

6 อาจารย์อัญชลี  ภูอทิธิวงศ ์ 0234 อาจารย์ 2549 2582 2554-

2560 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร,อริยา  เผ่าเครื่อง 0374 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

2552 2582  

8 อาจารย์พันชิด  ปิณฑะดิษ 1277 อาจารย์ 2555 2577  

9 อาจารย์วรัญญา  ไชยทารนิทร์ 1297 อาจารย์ 2555 2588  

       หมายเหตุ    มีอัตราเกษียณในช่วง 2559-2568 จ านวน 1 รายเท่านัน้ 

5.1.3) คุณวุฒิและสถานที่ส าเร็จการศกึษา 
ล าดับ

ที่ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สถานที ่ ความเชี่ยวชาญ 

วุฒิ สาขาวิชา ในประเทศ ต่าง 

ประเทศ 

1 อาจารย์ ดร.วทิน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล ศ.บ. การคลัง รามค าแหง  1 การคลงัและการเงิน 

2.ระหว่างประเทศ 

3.เกษตร 

4.ทรัพยากรมนุษย์ 

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์

(การเงิน) 
รามค าแหง  

Ph.D Economics  อนิเดีย 

2 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ก าธร  ธรรมพิทักษ ์ ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ เชียงใหม ่  1.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

2. เศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข 

 

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ เชียงใหม ่  

3 อาจารย์ ดร.ปิยะพงษ์  แสงแก้ว วท.บ

. 

 

ร.บ. 

เศรษฐศาสตร์

ระหว่างประเทศ 

 

รัฐศาสตร์ 

เกษตร 

ศาสตร์ 

รามค าแหง 

 1.เศรษฐศาสตร์

ระหว่างประเทศ 

2.การประเมิน

โครงการและธุรกิจ 

3.การผลิตและเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

4.การจัดการความ

เสี่ยง 

 

วท.ม เศรษฐศาสตร์

เกษตร 

เกษตร 

ศาสตร์ 

 

Ph.D Economics  ออส 

เตรเลีย 
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4 อาจารย์เรืองรอง  สุวรรณ์การ บธ.

บ 

การจัดการธุรกิจ นเรศวร  1การวิเคราะหก์าร

ลงทุน 

2. การเงินระหว่าง

ประเทศ 

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ เชียงใหม ่  

ศ.ม. Economics  USA 

5  ดร.ปาณิสรา  โภชนจันทร์ วท.บ

. 

เศรษฐศาสตร์

เกษตร 

เชียงใหม ่  1.เกษตร 

2.การวิเคราะห์

โครงการ ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ เชียงใหม ่  

Ph.D เศรษฐศาสตร์ เชียงใหม ่  

6 อาจารย์อัญชลี  ภูอิทธิวงศ ์ ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ รามค าแหง  เศรษฐศาสตร์ระหว่าง

ประเทศ ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ เชียงใหม ่  

7 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร,อริยา  เผ่าเคร่ือง ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ เชียงใหม ่  1.เศรษฐศาสตร์เกษตร 

2.เศรษฐศาสตร์

นโยบายสาธารณะ 

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ เชียงใหม ่  

8 อาจารย์พันชิด  ปิณฑะดิษ ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ เชียงใหม ่  1.การตลาด

การเกษตร 

2.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์

เกษตร 

เกษตรศาส

ตร์ 

 

9 อาจารย์วรัญญา  ไชยทารนิทร์ ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ แม่โจ ้  การเงินชุมชน 

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ เชียงใหม ่  

 

 

  5.1.4) แผนการจัดหาอาจารย์ใหม่และทดแทนอัตราเกษียณอายุ 
อาจารย์ จ านวน

ที่

ต้องการ 

อัตรา

ปัจจุบัน 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 

วุฒิปริญญาเอกทาง

เศรษฐศาสตร์ 

30 9 - - 5 5 2 2 2 2 2 1 

     หมายเหตุ ต้องหาอัตราทดแทนการเกษียณ ปี 2562  จ านวน 1 อัตรา 

 

  5.2) กระบวนการสรรหาอาจารย์ใหม่ 

        สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลซึ่งยึดหลักคุณธรรมโดย

วิธีการคัดเลือก 

        5.2.1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ด าเนินการวิเคราะห์อัตราก าลังโดยพิจารณาจากพันธกิจ

และปริมาณงาน การเปิดหลักสูตร จ านวนนิสติ การจัดการเรียนการสอนโดยการวิเคราะห์ ค่า FTES 

(Ful-time Equivalent Student)  

        5.2.2) ก าหนดคุณสมบัติที่ตอ้งการ โดยยึดตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคัดเลือก

อาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยาโดยค านึงถึงคุณธรรม จรยิธรรมและผลประโยชน์ของสาขาวิชา คณะ

วิชาและมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 
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       5.2.3) วิธีการคัดเลือกอาจารย์และการจ้างอาจารย์ ด าเนินการดังนี้ 

  - สาขาวิชาด าเนินการจัดร่างประกาศโดยก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

ต าแหน่งอย่างชัดเจน รวมถึงเกณฑ์การคัดเลือกและอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยพะเยา

ก าหนดและน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และ

น าส่งมหาวิทยาลัยเพื่อขอก าหนดต าแหน่งอาจารย์ 

  - เมื่อได้รับการอนุมัติให้บรรจุอาจารย์ได้ สาขาวิชาด าเนินการจัดท าประกาศการรับ

สมัครอาจารย์และกองการเจ้าหน้าที่จะปิดประกาศรับสมัครตอ่ไป 

  - ประชาสัมพันธ์การรับสมัครในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น การประกาศและสง

ประชาสัมพันธ์ผ่าน website หรอื การปิดประกาศในที่ตา่ง ๆ  ตลาดแรงงาน เป็นต้น 

  - กองการเจ้าหน้าที่จะแจง้วันสอบคัดเลือก 

         กองการเจ้าหน้าจัดสอบคัดเลือกและเชิญคณบดี/ผู้แทนเข้าสัมภาษณ์ร่วมกับ

อธิการบดี รองอธิการบดี โดยมีผู้อ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่เป็นเลขานุการ 

  - กองการเจ้าหน้าที่ประกาศผลการคัดเลือก โดยประกาศผ่านช่องทางต่าง ๆ พร้อม

ก าหนดให้อาจารย์ใหม่มารายงานตัวตามวันที่ก าหนด 

 5.2.4) ระบบการประเมิน/แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมิน 

  ภายใน 5 ปี ที่ได้รับการบรรจุอาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จะต้องถูกประเมินผลจาก

การปฏิบัติงานปีละ  2 ครั้งตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยพิจารณาจากรอบการประเมนิ 

โดยรอบที่ 1 ระหว่าง เดือนตุลาคม- มีนาคม และรอบที่ 2 เดือนเมษายน-กันยายน 

           ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  1. ผูร้ับการประเมินจัดท าภาระงานผา่นหัวหน้าสาขาวิชาและคณบดี 

  2. งานบุคคลคณะด าเนินการจัดส่งผลการประเมินสง่กองการเจ้าหน้าที่ 

  3. กองการเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารของผูป้ระเมินพร้อมค าสั่งแต่งตัง้ไปให้

คณะกรรมการประเมินแตล่ะราย 

  4. คณะกรรมการประเมินแต่ละราย ด าเนินการประเมินและจัดส่งผลการประเมินไปให้

กองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ที่ก าหนด 

  5. กองการเจ้าหน้าที่แจง้ผลการประเมนิใหอ้าจารย์ทราบ 

6. ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) และการรักษาบุคลากร  สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์มุ่งเน้นผลลัพธ์ของอาจารย์ ระดับความมั่นใจของอาจารย์ทางเศรษฐศาสตร์ทั้งในด้าน

จิตใจและสติปัญญา เพื่อให้งานส าเร็จบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้มั่นใจว่าอาจารย์สามารถเป็นตัวแทนของสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ได้  ทั้งนี้อาจารย์เศรษฐศาสตร์จะรู้สึกผูกพันกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และคณะ

วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์เมื่อมีแรงจูงใจและได้ท างานที่มีความหมายและได้รับการ
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สนับสนุนที่ดีจากหัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ร่วมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ในคณะวิทยาการ

จัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณบดีและทีมงานผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุน และผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา และได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกัน มี

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีความร่วมมือร่วมใจกัน มีการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่ดี 

มีอ านาจในการตัดสินใจ และมีความรับผดิชอบต่อผลการท างานของตน ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผล

ต่อความผูกพันครอบคลุมถึง การฝึกอบรมและการพัฒนาความก้าวหน้าในการท างาน ระบบการยก

ย่องชมเชยและการให้รางวัลที่มปีระสิทธิผล โอกาสเท่าเทียมกันและการให้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 

รวมถึงการมีไมตรีจิตต่อครอบครัวบุคลากร ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์/

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์/มหาวิทยาลัยพะเยา มีวธิีด าเนินการปฏิบัติในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

       6.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบ ภารกิจของอาจารย์ และสิทธิ

ประโยชน์ที่อาจารย์ควรจะได้รับจาก คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์/มหาวิทยาลัยพะเยา 

       6.2 การมอบหมายงานตามคุณสมบัติของอาจารย์และเน้นความยืดหยุ่นของการท างาน โดย

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ให้อาจารย์ทุกคนมีอิสระในเชิงความคิดและสามารถตัดสินใจในภารกิจของ

ตนเองภายใต้ขอบเขตอันเหมาะสม และส่งเสริมให้อาจารย์น าผลการประเมินความพึงพอใจในการ

จัดท าโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือโครงการนอกแผนจากผู้รับบริการมาใช้ในการปรับปรุง

แผนการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จได้ดียิ่งขึน้ต่อไป 

       6.3 การพิจารณาความดคีวามชอบ คณะจะพิจารณาความดีความชอบโดยการก าหนด

เกณฑก์ารประเมนิผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการ ประกอบด้วย 

 1) ปัจจัยที่จะประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    1.1) งานสอน  พิจารณาจากปริมาณงานสอน รวมถึงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

คุณภาพการสอนได้แก่ ผลการประเมิน เช่น การเตรียมการสอน วิธีการสอน เอกสารและสื่อการสอน 

สอน วิธีการประมนิและวัดผลข้อสอบ ความรู ้ความเข้าใจของผูเ้รียน เป็นต้น รวมทั้งผลงานทางวิชการ

ที่สนับสนุนการเรียนการสอน เชน่ การเขียนต ารา ผลสื่อประกอบการเรียนการสอน ต าราที่มคีุณค่า 

      1.2) งานวิจัย พิจารณาจากปริมาณงานวิจัย การอุทศิตนต่องานวิจัย ศักยภาพการท างาน

วิจัย การเผยแพรง่านวิจัย งบประมาณงานวิจัย และคุณภาพของงานวิจัย 

       1.3) งานเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนสิิต โดยการให้ค าปรึกษา หรอืแนะน านิสติด้านวิชาการ

และด้านการบริการและพัฒนานิสิตตลอดทั้งการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรม

เสริมหลักสูตรและเป็นที่ปรึกษาในกิจกรรมทางวิชาการ 

        1.4) งานบริการทางวิชาการ เป็นการให้ค าปรึกษาแนะน าด้านวิชาการ หรือวิชีพ ในการ

วางระบบงานการวิจัย หนว่ยงานธุรกิจ เอกชน หนว่ยงานระหว่างประเทศหรอืนิตบิุคคล 
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         1.5) ผลงานทางวิชาการด้านอื่น ๆ เป็นผลงานทางวิชาการที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทาง

วิชาการหรือน าไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการแก้ปัญหา เช่น การเขียนบทความทางวิชาการ การน า

ผลงานการวิจัยไปสู่สิ่งประดิษฐ์คิดคน้ใหม่ 

  1.6) อื่น ๆ ได้แก่ การเป็นกรรมการต่าง ๆ และงานอื่น ๆ  

    2) ขั้นตอนการด าเนินงานพิจารณาความดีความชอบ 

  2.1) คณะแจ้งก าหนดการประเมินเพื่อพิจารณาความดีความชอบในที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

  2.2) หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งใหอ้าจารย์ในสาขาวิชาด าเนินการจัดท าเอกสาร 

  2.3) อาจารย์ในสาขาวิชาด าเนินการจัดท าเอกสารและน าส่งหัวหน้าสาขาวิชาตามปี

การศกึษา 

  2.4) หัวหนา้สาขาวิชาด าเนินการจัดส่งเอกสารที่งานบุคคลของคณะ ไม่เกินวันที่ 5 

สิงหาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ  

  2.5) คณะด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ 

ประกอบด้วย  

      1. คณบดี เป็นประธาน 

       2. รองคณบดี เป็นกรรมการ 

      3. หัวหนา้สาขาวิชา/ผู้ช่วยคณบดี เป็นกรรมการ 

      4. ผูบ้ริหาร/อาจารย์/พนักงานที่คณบดีเห็นชอบ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  - คณะกรรมการทีคณบดีแต่งตั้งจัดประชุมพิจารณาความดีความชอบ 

  - คณะจัดส่งผลใหม้หาวิทยาลัยตามก าหนด 

      3) การเทียบคะแนนกับผลการประเมิน  

ระดับผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน 

(ชั่วโมงการปฏบัิตงิาน) 

ดีมาก 80.01-100.00 1,764 หรือมากกวา่ 

ด ี 70.01-80.00 1,638-1,753 

ปานกลาง 60.01-70.00 1,512-1,637 

พอใช ้ 50.00-60.00 1,636-1,511 

ปรับปรุง ต่ ากว่า 50.00 1,260-1,385 

 

     4) เงื่อนไขในการพิจารณาขั้นเงนิเดือน      

     4.1) การพิจารณาเลื่อนเงนิเดือน ขึน้อยู่กับงบประมาณที่จะได้รับและจ านวนผูป้ฏิบัติงานที่ 

มีสทิธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดอืนของปีงบประมาณนั้น ๆ  

      4.2) การพิจารณาเลื่อนเงินเดอืนจะเรียงล าดับจากผูท้ี่มคีะแนนมากที่สุดตามล าดับ 
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      4.3) กรณีที่มคีะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานเท่ากันหลายคนและมีจ านวนช่ัวโมงการ

ปฏิบัติงานต่ ากว่า 1,260 ช่ัวโมงให้คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

พิจารณา 

      4.4) ในบางปีงบประมาณ ถ้าด าเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ทันเนื่องจากเหตุ

ปัจจัยอื่น ๆ การพิจารณาอาจขึ้นอยู่กับการวินจิฉัยของคณบดีจะพิจารณาก าหนด 

      4.5) เกณฑภ์าระงานของอาจารย์จะใช้เกณฑ์ภาระงานของมหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด  

       6.4 แผนก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของอาจารย์ (Career Path)  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดทั้งนี้ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้จัดท าแผนความต้องการต าแหน่งทาง

วิชาการ ดังนี้ 

 

ล าดับ

ท่ี 

ชื่อ-สกุล ปีท่ีต้องการ 

ลาศกึษาตอ่ 

ปีท่ีขอผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปีท่ีขอรอง

ศาสตราจารย์ 

1 อาจารย์ ดร.วทินม์นภัทร พุทธวโรตมผ์ล  2560  

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก าธร  ธรรมพทัิกษ์ ก าลังลาศึกษาต่อ  2563 

3 อาจารย์ ดร.ปิยะพงษ์  แสงแก้ว 2562  

หลังปริญญาเอกท่ี

ยุโรปจากทุนภายนอก 

2560 2563 

4 อาจารย์เรืองรอง  สุวรรณ์การ ตา่งประเทศปี 2561 

ทุนพัฒนาอาจารย์+ทุน

ภายนอก 

 2563 

5  ดร.ปาณิสรา  โภชนจันทร์  2561 2564 

6 อาจารย์อัญชลี  ภูอทิธิวงศ ์ ก าลังลาศึกษาต่อ 1562 2565 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร,อริยา  เผ่าเครื่อง ใน/ตา่งประเทศปี 

2562 ทุนพัฒนา

อาจารย์ 

 2561 

8 อาจารย์พันชิด  ปิณฑะดิษ  2561 2564 

9 อาจารย์วรัญญา  ไชยทารนิทร์  2561 2564 

 

        6.5 ความต้องการอบรมหรือสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ   ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร ์ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ รายละ 15,000 บาท

ต่อปี และถ้าปีใดที่อาจารย์ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มศักยภาพก็สามารถสะสมไปใช้ในปีอื่น ๆ ได้ ไม่

เกิน 1 ปี ทั้งนี้ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ท าการส ารวจความต้องการไปฝึกอบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ของอาจารย์ในสาขาเศรษฐศาสตร์ ดังนี้ 
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      1) การอบรมและสัมมนาในระหวา่งปี 2557-2559 

ล าดับ

ท่ี 

ชื่อ-สกุล เร่ืองท่ีอบรม/สัมมนา ปี 2557 ปี 2558 ปื2559 

1 อาจารย์ ดร.วทินม์นภัทร พุทธวโรตมผ์ล 1. CUPT QA 

2. AUN-QA 

3.การอบรมผู้บริหาร

ระดับกลาง 

 

 

√ 

√ 

√ 
√  

√ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก าธร  ธรรมพทัิกษ์ ลาศกึษาตอ่    

3 อาจารย์ ดร.ปิยะพงษ์  แสงแก้ว     

4 อาจารย์เรืองรอง  สุวรรณ์การ ลาศกึษาตอ่    

5  ดร.ปาณิสรา  โภชนจันทร์ ไมต่อ้งการ    

6 อาจารย์อัญชลี  ภูอทิธิวงศ ์ ลาศกึษาตอ่    

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร,อริยา  เผ่าเครื่อง โปรแกรม LISREL (มสธ.) √   

โปรแกรม AMOS(พะเยา)  √  

โปรแกรม R(นเรศวร)   √ 
8 อาจารย์พันชิด  ปิณฑะดษิ     

9 อาจารย์วรัญญา  ไชยทารนิทร์ โปรแกรม R (นเรศวร)   √ 
 

 

               2) การอบรมและสัมมนาในระหวา่งปี 2560-2562 

ล าดับ

ท่ี 

ชื่อ-สกุล เร่ืองท่ีต้องการอบรม/

สัมมนา 

ปี 2560 ปี 2561 ปื2562 

1 อาจารย์ ดร.วทินม์นภัทร พุทธวโรตมผ์ล 
 

 

1. CUPT QA 

2. AUN-QA 

3. EdPEx 

4. การจัดท าแผนกลยุทธ์

และบริหารความเสี่ยง 

4.การขอต าแหนง่ทาง

วชิาการ 

5. การจัดท างบประมาณ 

√ 

  √ 

√ 
 

   
 

√ 

√ 

√ 

√ 
 

√ 
 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
 

√ 
 

 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก าธร  ธรรมพทัิกษ์ สัมมนาวิชาชพีทาง

เศรษฐศาสตร์ 

 √ √ 
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3 อาจารย์ ดร.ปิยะพงษ์  แสงแก้ว สัมมนาวิชาชพีทาง

เศรษฐศาสตร์ 
√ 
 

√ 
 

√ 
 

4 อาจารย์เรืองรอง  สุวรรณ์การ สัมมนาวิชาชพี

เศรษฐศาสตร์ 
√ 
 

√ 
 

√ 
 

5  ดร.ปาณิสรา  โภชนจันทร์ สัมมนาวิชาชพี

เศรษฐศาสตร์ 
√ 
 

√ 
 

√ 
 

6 อาจารย์อัญชลี  ภูอทิธิวงศ ์ สัมมนาวิชาชพี

เศรษฐศาสตร์ 
√ 
 

√ 
 

√ 
 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร,อริยา  เผ่าเครื่อง โปรแกรม LISREL (มสธ.) √   

โปรแกรม AMOS(พะเยา)  √  

โปรแกรม R(นเรศวร)   √ 
8 อาจารย์พันชิด  ปิณฑะดิษ สัมมนาวิชาชพี

เศรษฐศาสตร์ 
√ 
 

√ 
 

√ 
 

9 อาจารย์วรัญญา  ไชยทารนิทร์ เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศ √   

การปฏรูิปงานวจิัยและ

นวัตกรรม 

 √ 
 

 

โปรแกรมทาง

เศรษฐศาสตร์ 

  √ 
 

 

       6.6สวัสดิการและผลประโยชน์ 

    นอกจากอาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตรจ์ะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนแล้ว มหาวิทยาลัย

พะเยายังต้องจูงใจและธ ารงรักษาให้อาจารย์เศรษฐศาสตร์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม

ความสามารถและเต็มใจโดยการให้สวัสดิการ ผลประโยชน์และบริการอื่น ๆ ซึ่งส่งผลตอ่ 

    1) ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา/คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ใน

สายตาของอาจารย์เศรษฐศาสตร์เป็นไปในทางบวกซึ่งจะเป็นสายโซ่ที่จะผูกต่อแนวความคิดด้านอื่น ๆ 

ตามมาเชน่ ความศรัทธาในมหาวิทยาลัยหรือคณะ 

   2) อาจารย์ที่ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจเพื่อได้รับรู้ว่ามหาวิทยาลัย/คณะวิทยาการการ

จัดการและสารสนเทศศาสตร์ที่ตนเองสังกัดอยู่ไม่ทอดทิง้และยังให้การพิทักษ์คุ้มครอง ซึ่งจะก่อให้เกิด

ผลในด้านความตัง้ใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    3). จูงใจให้บุคคลอื่นที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นอาจารย์ทางเศรษฐศาสตร์เพราะ

มองเห็นว่ามหาวิทยาลัยพะเยา/คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์มีความมั่นคงในการจัด

สวัสดิการตา่ง ๆ ใหแ้ก่บุคลากรทุกคน 
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    4) มหาวิทยาลัยพะเยา/คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ใช้สวัสดิการและ

ผลประโยชน์เป็นเครื่องมือในการธ ารงรักษาอาจารย์ให้ท างานอยู่กับคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน 

 ทั้งนี้ สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยพะเยา/คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์จัดให้กับ

บุคคลากรทุกคนรวมทั้งอาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์เพื่อให้บุคลากรมคีวามสุขขัน้พืน้ฐาน 8H ดังนี้ 

 

มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ (Happy Body) 

1. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม โดยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัย

พะเยาจัดสรรงบประมาณหัวละ 300 บาท จัดสวัสดิการประกันภัยอุบัติเหตุบุคลากรกลุ่มใหก้ับอาจารย์

สาขาวิชาเศรษศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ทั้งที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันและลาศึกษาต่อโดยผลประโยชน์ความ

ตุ้มครองวงเงนิประกัน ดังนี้ 

ผลประโยชน์ความคุ้มครองวงเงินเอาประกัน วงเงินเอา

ประกัน 

1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสีย การพูดออกเสียง หรือ

ทุพพลภาพถาวรจาก  

    1.1 อุบัติเหต ุ

    1.2 จากการถูกฆาตกรรมหรอืถูกท าร้าย 

    1.3 จากอุบัติเหตุที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ขับขี่หรอืโดยสารรถจักรยานยนต์ 

 

 

100,000 

100,000 

100,000 

2. คา่รักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 

3.ค่าปลงศพหรือคา่ใช้จ่ายในการจัดงานศพ (กรณีเสียชีวติที่มิใชจ่ากอุบัติเหตุ) 10,000 

2. สวัสดิการการรักษาพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 2 กรณี คือ 

2.1 สทิธิการเบิกจ่ายตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 

      1) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยมีการก าหนดในประกาศ

มหาวิทยาลัยเรื่อง เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2554 โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยระเบียบสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 โดยเป็นค่า

รักษาพยาบาลส าหรับผู้เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ทั่วไป รวมทั้งการรักษาโรคฟัน และการตรวจ

สุขภาพโดยทั่วไปให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พนักงานราชการของทมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้มี

ความรู้ความสามารถพิเศษที่จ้างเป็นอาจารย์ และลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ ดังนั้นจากประกาศ

ดังกล่าวท าให้อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์พึงได้สิทธิในประกาศดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ยังครอบคลุมถึง

บุคคลในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัย คือ 

  1.1) บิดา-มารดา โดยชอบด้วยกฏหมายของพนักงานมหาวิทยาลัย 
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  1.2) คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงานมหาวิทยาลัย 

  1.3) บุตรชอบด้วยกฎหมายของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ

บรรลุนิติภาวะแล้วแต่ค าสั่งศาลให้เป็นคนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดาหรอื

มารดา ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแต่ทั้งนี้ไม่รวมบุตรบุญธรรม หรือ

บุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรม 

 2) กรณีบุคคลในครอบครัวขอยกเลิกสิทธิหรือสละสิทธิจากกองทุนประกันสังคมหรือสละสิทธิ

ในสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลเดิม บุคคลนั้นยังได้สิทธิค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าฯ ซึ่งเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่ประชาชนไทยพึงได้รับ และกรณีให้คนใครอบ

ครัวสละเสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวสละสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลเองก็จะไม่สามารถน ามา

เบิกเงินสวัสดิการคา่รักษาพยาบาลกับทางมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากเป็นกรณีที่มีสทิธิเบิกเงินสวัสดิการ

รักษาพยาบาลจากแหล่งอื่นซึ่งต้องใช้สทิธินั้นก่อนแต่สละสิทธิ 

 2.2 สิทธิจากกองทุนประกันสังคม โดยพนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้ประกันตนในกองทุน

ประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยพนักงานและมหาวิทยาลัยจ่ายเข้า

ระบบประกันสังคมฝ่ายละ 5% ส าหรับลูกจ้างช่ัวคราวที่เบิกจ่ายจากเงินของคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ทางคณะฯจะจ่ายเข้าระบบประกันสังคม 5% เช่นกัน แต่ไม่เกิน 750 บาท ทั้งนี้

ผูป้ระกันตนจะได้สทิธิประโยชน์และความคุ้มครอง 7 ประการ คือ 

  1) กรณีเจ็บป่วยหรอืประสบภัยอันตรายอันมิใชเ่นื่องจากการท างาน 

  2) กรณีทุพพลภาพอันมใิช่เนื่องจากการท างาน 

  3) กรณีการคลอดบุตรโดยต้องจ่ายเงนิสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 เดือนก่อนวันคลอด

บุตรจะได้รับเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000 บาทต่อครั้งไม่จ ากัดจ านวนครั้งและสิทธิรับเงิน

สงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน 

ทั้งนีถ้้าสามี ภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ใหใ้ช้สทิธิฝา่ยใดฝา่ยหนึ่งต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง 

  4) กรณีเสียชีวิตอันมิใช่เนื่องจากการท างาน ซึ่งจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 

เดือนภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่ถึงแก่ความตายผูจ้ัดการศพมีสิทธิได้รับค่าท าศะ 30,000 บาท 

แต่ถ้าได้ส่งเงินสมทบมาแล้ว 120 เดือนขึ้นไปให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวน 50% ของค่าจ้างราย

เดือนคูณด้วย 12 

  5) กรณีสงเคราะหบ์ุตรตอ้งเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุไม่เกิน 6 

บริบูรณ์ ทั้งนี้ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนเดือนที่มี

สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจะมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 400 บาทต่อบุตร 1 คน คราวละ

ไม่เกิน 3 คน 

  6) กรณีชราภาพ  กรณีจา่ยเงนิสมทบไม่น้อยกว่า 180 เดือนไม่ว่าระยะเวลา 180 วันจะ

ติดต่อกันหรือไม่ก็ตามและมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง มีสิทธิรับ
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บ านาญชราภาพรายเดือนตลอดชีพในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย หากจ่ายเงิน

สมทบเกิน 180 วัน ให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบ านาญชราภาพจากอัตราร้อยละ 15 เพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อ

ระยะเวลาการตายเงนิสมทบทุก 12 เดือน 

  7) กรณีว่างงานไม่น้อยกว่า 6 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน (ถูก

เลิกจ้างหรือลาออกหรือสิน้สุดสัญญาจ้างจามก าหนดระยะเวลา) โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย กรณี

การเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วันในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง

เฉลี่ย หรือกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามระยะเวลาก าหนดได้รับเงินทดแทนระหว่างการ

ว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตรารอ้ยละ 30 ของค่าจา้งเฉลี่ย 

 ทั้งนีร้ะยะเวลาการยื่นค าขอรับประกันทดแทนภายใน 2 ปี 

3. โครงการ มพ.เยี่ยมไข้และให้ก าลังใจบุคลากร ด าเนินการโดยงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ 

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยอัตราก าหนดการเบิกจ้ายค่ากระเช้าเยี่ยมบุคลากรที่เจ็บป่วยและเข้ารับการ

รักษาตัวในโรงพยาบาลคนละ 1,000 บาท  

4. ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้บริการบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาด้านการ

รักษาพยาบาลเมื่อบุคลการเกิดปัญหาสุขภาพทั่วไปหรือเฉียบพลัน ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง บริหาร

เบื้องต้นกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุรุนแรงก่อนส่งต่อ ด้านส่งเสริมสุขภาพโดยการให้บริการตรวจ

สุขภาพแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ตลอดทั้งบริการให้ความรู้ด้านการส่งเสริม

สุขภาพแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ด้านการป้องกันโรค ด าเนินการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรค เช่นบาดทะยัก ไข้หวัดใหญ่ ค้นหาเฝ้าระวังโรคร้ายแรง แรงงานต่างด้าย และสุดท้ายด้าน

การฟื้นฟูสุขภาพ ได้แก่ การนวดแผนไทยเพื่อฟื้นฟูสุขภาพและบ าบัดรักษาโรค และส่งต่อเพื่อการรักษา 

นอกจากนีย้ังมีบริการรถฉุกเฉินเพื่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลพะเยา 

5. การตรวจสุขภาพบุคลการมหาวิทยาลัยประจ าปี  มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี ปีละครั้ง จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่และโรงพยาบาลพ ยาโดยเป็น

การตรวจตามเกณฑ์กระทรวงการคลีงตามกลุ่มอายุต่ ากว่า 35 ปีและกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไปส ารวจคัด

กรองความเสี่ยงทั่วไปของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เชน่ ตรวจรา่งกายทั่วไป ตรวจวัดความดันโลหิต 

วัดส่วนสูง ช่ังน้ าหนัก ค านวณ BMI วัดรอบเอว การตรวจเลือด เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจมะเร็งปาก

มดลูก และพบแพทย์ เป็นต้น 

6. คลินกิแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งเบิกค่ารักษาบ าบัดได้ตามสิทธิ ดังนี้ 

การบ าบัดรักษา อัตราบริการ 

1.ค่านวดพร้อมประคบสมุนไพรเพื่อการบ าบัดรักษาโรค 250 

2.ค่านวดพร้อมประคบสมุนไพรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ อาทิ อัมพฤกษ์ อัมพาต 250 

3.ค่าอบไอน้ าสมุนไพรเพือ่การบ าบัดรักษา 100 

4.ค่านวดเพื่อการบ าบัดรักษาโรค 200 
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5.ค่านวดเพื่อการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ อาทิ อัมพฤกษ์ อัมพาต 200 

6.ค่าประคบสมุนไพรเพื่อการบ าบัดรักษาโรค 100 

7.การดูแบมารดาหลังคลอด 500 

8.จา่ยยาสมุนไพร  

 

7. บริการด้านการออกก าลังกาย โดยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ได้จัดซือ้เครื่องออก

ก าลังกายจ านวน 4 เครื่องไว้บริการบุคลากรของคณะในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดสถานที่

ส าหรับออกก าลังกาย เช่นสนามกีฬาฟุตบอล สนามกีฑา สระว่ายน้ า บาสเกตบอล เทนนิส แบดมินตัน 

ตระกร้อ เป็นต้น 

 

มีน้ าใจเอือ้อาทรตอ่กันและกัน (Happy Heart) 

 

1.เครื่องราชอิสริยาภรณ์  โดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่างการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 
ล าดับ

ที่ 

ต าแหนง่ เร่ิมต้น

ขอ 

เลื่อน

ไดถ้ึง 

หมายเหต ุ

1 ประจ าแผนกหรือต าแหน่งเทียบเท่า บ.ม. จ.ช. ชั้นที่ 5 มงกุฏไทย บ.ม. เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย 

ชั้นที่ 4 ชา้งเผือก จ.ช. จัตุรถาภรณ์ชา้งเผือก 

2 หัวหน้าแผนกหรือต าแหน่งเทียบเท่า จ.ช. ต.ม. ชั้นที่ 3 มงกุฏไทย ต.ม. ตรติาภรณ์มงกุฏไทย 

3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์หรือ อาจารย์ จ.ช. ท.ม. ชั้นที่ 2 มงกุฏไทย ท.ม. ทวีตยิาภรณ์มงกุฏไทย 

4. ผู้ชว่ยอธิการบดี 

รองคณบดี 

รองผู้อ านวยการศูนย์ 

รองผู้อ านวยการสถาบัน 

หัวหน้าภาควิชาหรือต าแหน่งเทียบเท่า 

ต.ม. ท.ม.  

5. รองศาสตราจารย์ ต.ม. ป.ม. ชั้นที่ 1 มงกุฏไทย  ป.ม. ประถมาภรณ์มงกุฏไทย 

6. รองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน 

ผู้อ านวยการศูนย์หรือต าแหน่งเทียบเท่า 

ท.ม. ท.ช. ชั้นที่ 2 ช้างเผือก ท.ช. ทวีตยิาภรณ์ชา้งเผือก 

7. ศาสตราจารย์ ท.ม. ป.ช. ชั้นที่ 1 ช้างเผือก ป.ช. ประถมาภรณ์ชา้งเผือก 

8. อธิการบดีหรือต าแหน่งเทียบเท่า ท.ม. ป.ม.  

 

2. สวัสดิการทั่วไป  มหาวิทยาลัยพะเยามีประกาศเรื่องก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 

(9 กันยายน 2554) ดังนี้ 

 
รายการ รายละไม่เกิน(บาท) 
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1.บุคลากรเจ็บป่วยเข้ารักษาในสถานพยาบาลเป็นเวลาไมน้่อยกว่า 15 วันให้เบกิจา่ยเงินช่วยเหลือ

ในวงเงิน 

1,000  

2.การสมรส 

2.1บุคลากรสมรสระหว่างพนักงานด้วยกันและจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายให้จา่ยเงินขวัญถุง 

คู่ละ 

2.2 บุคลากรสมรสกับบุคคลภายนอกและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 

 

5,000 

 

1,000 

3.บุคลากรมีบุตรให้จ่ายเงินแสดงความยินด ีไม่เกิน 3 คน 1,000 

รายการ รายละไม่เกิน(บาท) 

4.เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ให้จัดหาของท่ีระลึก 2,000 

5.บุคลากรถงึแก่กรรม ให้จัดหาพวงหรีดในนามมหาวิทยาลัย 1,000 

6.เงินสมทบคู่สมรส บุตร บิดา มารดาไมร่วมบุตรบุญธรรมถึงแก่กรรมรายละ 1,000 

7.จัดพวงหรดีคูส่มรส บุตร บิดา มารดาไมร่วมบุตรบุญธรรมถงึแก่กรรมรายละ 1,000 

8.บุคลากรประสบอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยให้จ่ายเงินช่วยเหลอื 10,000 

9.บุคลากรอุปสมบทตามประเพณีให้จ่ายเงินเพื่อช่วยงานหรือรว่มท าบุญ 1,000 

 

 

รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการด าเนินชีวติ(Happy Relax) 

 

1.สิทธิการลาของพนักงานมหาวิทยาลัยใช้สิทธิตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของ

ข้าราชการ พ.ศ. 2555 ซึ่งอาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สามารถใช้ ระเบียบนีไ้ด้ ดังนี้ 

 

ประเภทการลา สิทธิการลา 

ลาปว่ย -มสีิทธิได้รับเงินเดอืนระหว่างลาป่วย 1 ปีงบประมาณละ 60 วันท าการ 

-ลาปว่ยเพื่อรักษาตัวเป็นเวลานานปีงบประมาณละไมเ่กิน 120 วันท าการ 

-ลาปว่ยตดิตอ่กันต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมใีบรับรองแพทย์ 

-ให้ย่ืนใบลาตอ่ผู้บังคับบัญชภีายในวันแรกที่กลับมาปฏิบัตงิานตามปกติ 

คลอดบุตร -คร้ังหนึ่งไม่เกิน 90 วันรวมวันหยุดโดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์และได้รับเงินเดือน

ปกติ 

-สามารถลาก่อนหรือหลังวันคลอดก็ได้แตเ่มื่อรวมวันลาตอ้งไม่เกิน 90 วัน 

ลาไปชว่ยเหลอืภริยาที่

คลอดบุตร 

-ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันท่ีลาถภายใน 90 วันนบัแตว่ันท่ีคลอดบุตร 

-มสีิทธิลาไปช่วยถภริยาท่ีคลอดบุตรชคร้ังหน่ึงติดต่อกันไมเ่กิน 15 วันท าการโดย

ได้รับเงินเดอืนในวันท่ีลา 

ลากิจส่วนตัว -ลาได้ไม่เกิน 45 วันแตใ่นปีแรกที่เร่ิมปฏบัิตงิานให้ได้รับเงินเดอืนระหว่างลาไมเ่กิน 15 

วันท าการ 

-ให้ย่ืนใบลาต่อผู้บังคับบัญชาเหนอืขึ้นไปหนึ่งช้ันล่วงหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 3 วันท าการ เมื่อ

ได้รับอนุมัตแิลว้จึงจะหยุดงานได้ 
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ลากิจส่วนตัวเพื่อเลีย้งดู

บุตรตอ่เนื่องจากลาคลอด

บุตร 

-ให้สิทธ์ิลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการคลอดบุตรไม่เกิน 150 วันท าการโดยไมม่ี

สิทธิรับเงินเดอืนระหว่างลาและไมม่สีิทธิเลื่อนขั้นเงินเดอืน/ค่าจ้าง 

ลาพักผ่อน -มสีิทธิลาพักผ่อนปีละ 10 วันท าการ มีสทิธิสะสมวันลาได 

-ท างานไม่ครบ 10 ปี ได้รับสิทธิสะสมวันลารวมปีงบประมาณปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 

20 วันท าการ 

-ท างานครบ 10 ปีได้รับสิทธิสะสมวันลารวมปีงบประมาณปัจจุบันต้องไม่เกิน 30 วัน

ท าการ 

-ผู้ปฏบัิตงิานยังไม่ครบ 6 เดอืน ไมม่สีิทธิลาพักผ่อน 

การลาเข้ารับการตรวจ

เ ลื อ ก ห รื อ เ ข้ า รั บ ก า ร

เตรียมพล 

-เมื่อได้รับหมายเรียกให้รายงานลาตอ่ผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเ่วลารับ

หมายเรียกโดยไม่ต้องรอรับค าสั่งอนุญาต 

-ให้มารายงานตัวเข้าปฏบัิตงิานภายใน 7 วัน เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นขยายเวลารวมไม่เกิน 

15 วัน 

 

2.สิทธิการลาของพนักงานราชการ ใช้สิทธิตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง

ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชนข์องพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 

ประเภทการลา สิทธิการลา 

ลาปว่ย -มสีิทธิลาป่วยได้เท่าท่ีป่วยจริงแต่ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาปีหน่ึงไม่เกิน 30 วัน 

- กรณีลาติดต่อกันตั้งแต่ 3วัน ขึ้นไป ผู้มีอ านาจอนุญาตอาจสั่งให้มีใบรับรองแพทย์

ประกอบการลาได้ 

คลอดบุตร -มีสิทธิลาได้ไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนราชการ 45 วัน อีก 

45 วันรับจากส านักงานประกันสังคม 

-สามารถลาก่อนหรือหลังวันคลอดก็ได้แตเ่มื่อรวมวันลาตอ้งไม่เกิน 90 วัน 

ลากิจส่วนตัว -มสีิทธิสากิจส่วนตัวได้ปีละไมเ่กิน 10 วันท าการ 

ลาพักผ่อน -มสีิทธิลาพักผ่อนปีละ 10 วันท าการ 

-ปีแรกที่ยังไม่ครบ 6 เดอืน ไมม่สีิทธิลาพักผ่อนและสะสมวันลา 

การลา เข้ า รับราชการ

ทหารในการเรียกพล 

-มสีิทธิลาโดยได้รับค่าตอบแทนปีหน่ึงไม่เกิน 60 วัน 

-ให้กลับรายงานตัวปฏบัิตงิานภายใน 7 วัน 

การลาอุปสมบทหรือการ

ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ 

-ได้รับการจ้างตอ่เนื่องไม่เกิน 4 ปี มีสทิธิลาได้จ านวน 1 ครัง้  

- มสีิทธิลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 120 วัน พธีิฮัจญ์ได้ไม่เกิน 120 วัน 

  หมายเหตุ  กรณีพนักงานราชการเข้าท างานไม่ถึง 1 ปี ให้ทอนสิทธิท่ีจะได้รับค่าตอบแทนการลากิจส่วนตัว และการ

ลาพักผ่อนลงตามส่วนของจ านวนวันท่ีจ้าง 

 

การศกึษาหาความรูพ้ัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ น าไปสู่การเป็นมืออาชีพและความ

มั่นคงก้าวหน้าในการท างาน (Happy Brain) 
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1.การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การพัฒนาอาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการปฏิบัติงานที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นั้น อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สามารถพัฒนาตนเอง 

ดังนี้ 

1.1 การไปศกึษา ฝกึอบรม ดูงาน 

    1) การลาศกึษาต่อ แบ่งเป็น 

 1.1) ทุนประเภท ก หมายความว่า ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้รับทุนต้องมีผลสอบ 

TOEFL (Paper) ไม่น้อยกว่า 580 คะแนน หรอืผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 7.0  

 1.2) ทุนประเภท ข หมายความว่า ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้ขอทุนต้องมีผลสอบ 

TOEFL (Paper) ไม่น้อยกว่า 513 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 ส าหรับประเทศ

ออสเตรเลีย นวิซีแลนด์ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริการ อังกฤษ ฝรังเศส เยอรมัน รวมทั้งประเทศในแถบทวีป

ยุโรป และถ้ามีผลสอบTOEFL (Paper) ไม่น้อยกว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5 

ส าหรับประเทศอินเดียและฟิลิปปินส์ หรือกลุ่มประเทศนอกจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น จน 

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมันและประเทศในแถบทวีปยุโรป 

 1.3 ทุนประเภท ค หมายความว่า ทุนศกึษาต่อภายในประเทศ ผูข้อทุนจะต้องมีผลสอบ 

TOEFL (Paper) ไม่น้อยกว่า 510 คะแนน หรอืผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5 

 

ประเทศท่ีไปศึกษา รายละเอยีดการเบิกจ่าย 

ทุนประเภท ก  

1.กรณศีกึษาตอ่ต่างประเทศ 

2. กรณศีกึษาตอ่ในประเทศอังกฤษ 

 

ทุนการศึกษาแบบเหมาจ่าย 1,500,000 บาทต่อปี 

ทุนการศึกษาแบบเหมาจ่าย 1,800,000 บาทต่อปี 

ทุนประเภท ข 

1. กรณีศึกษาต่อต่างประเทศ เช่นออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด์  ญี่ ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 

ฝร่ังเศส เยอรมัน และประเทศในแถบทวปียุโรป 

2. กรณีศึกษาต่อประเทศอินเดียและฟิลิปปินส์ 

หรือกลุ่มประเทศนอกเหนอืออสเตรเลีย นวิซีแลนด์ 

ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน

และประเทศในแถบทวปียุโรป 

 

ทุนการศึกษาแบบเหมาจ่าย 800,000 บาทต่อปี 

 

 

ทุนการศึกษาแบบเหมาจ่าย 350,000 บาทต่อปี 

 

 

ทุนประเภท ค 

1.กรณศีกึษาตอ่ในประเทศ 

2.กรณหีลักสูตรนานาชาติจัดสอนในประเทศไทย 

 

-ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา 

เบิกค่าใชจ้่ายเท่าท่ีจ่ายจรงิตามท่ีสถานศกึษานัน้ ๆ ก าหนดไว้

ในหลักสูตร (หลักฐานใบเสร็จรับเงิน) 
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- ค่าหนังสือ ในอัตราเหมาจ่ายปีละ 1,200 ส าหรับทุน

ปริญญาโทและปีละ 1,400 บาทส าหรับทุนการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอก 

- ค่าใช้จ่ายในการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือระดับ

ปริญญาเอก รายละ 8,000 บาท 

 

 

 

การก าหนดอัตราเงินเดอืนตามวุฒิ ดังนี้ 

1.เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อและได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นก่อนวันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่

ราชการให้ก าหนดอัตราเงินเดอืนตามคุณวุฒิได้ก่อนวันมารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

2.ผูป้ระสงค์จะขอก าหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิจะต้องเสนอเรื่องให้มหาวิทยาลัยพิจารณา

ภายใน 60 วันนับแตว่ันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ 1. หรอืภายใน 60 วันนับแตว่ันที่

ส าเร็จการศึกษาตามข้อ 2 หากเสนอเรื่องขอก าหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิเกินก าหนดเวลา

ดังกล่าวใหก้ าหนดอัตราเงินเดอืนตามคุณวุฒิได้ไว้ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง  

3.กรณีศึกษานอกเวลาราชการให้ก าหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่ส าเร็จ

การศกึษา 

1.2 การไปปฏิบัติงานวิจัย 

1.3 การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ 

1.4 การไปเพิ่มพูนความรูท้างวิชาการ 

1.5 การแลกเปลี่ยนอาจารย์หรอืนักวิชาการ 

1.6 การอื่นใดที่จ าเป็นหรอืเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอาจารย์ 

2.การบริการของหอ้งสมุดและบริการอินเทอร์เน็ต ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา ที่ให้บริการยืม

คนทรัพยากรสารสนเทศ สืบคืนสารสนเทศ บริการอินเทอร์เน็ต ห้องชมภาพยนตร์ บริการห้อง tabet 

เพื่อการศึกษาและจัดเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 50 เครื่องส าหรับบริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศบน

อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังบริการวารและหนังสือพิมพ์ บริการ Journal link เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่ง

วารสารในประเทศอันเกิดจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั่งประเทศไทย 

3.ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริการระบบเครือข่ายคอมพิเตอร์ เช่น 

อินเทอร์เน็ต อีเมล์ และให้บริการระบบสารสนเทศ  สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกอบรมเพื่อเสริม

ทักษะ บริการสบืค้นขอ้มูลผ่านระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

4.ศูนย์หนังสอืจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  

มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต (Happy Soul) 
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1.พระพุทธรูปนาคปรก 

2.พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 

 

 

 

มีเงินรู้จักเก็บ รูจ้ักใช้ ไม่เป็นหนี ้(Happy Money) 

 

1.กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยสมาชิกหักเงินสะสมจากค่าจ้างที่

มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างสมทบและมหาวิทยาลัยจ่ายเงินสมทบเข้า

กองทุนในวันเดียวกันในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ถ้าสมาชิกภาพสิ้นสุดลง สมาชิกจะได้รับเงินสมทบ

และผลประโยชน์จากเงนิสมทบ ดังนี้ 

อายุสมาชิก เงินสมทบและผลประโยชนจ์ากเงินสมทบ (ร้อยละ) 

ไมเ่กิน 1 ปี 0 

ตัง้แต ่1 ปีแต่ไม่ถึง 5 ปี 20 

ตัง้แต ่5 ปีแต่ไม่ถึง 10 ปี 60 

ตัง้แต ่10 ปีขึน้ไป 100 

  

2. โรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย  จ านวน 5 แหง่ในมหาวิทยาลัย 

3. ร้านจ าหนา่ยของที่ระลึก 

4.ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยพะเยา 

5 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ จ ากัด-พะเยา ซึ่งบริการรับฝากเงิน บริการเงินกู้ 

สวัสดิการตา่ง ๆ แก่สมาชิก ดังนี้ 

 

รายการ ความชว่ยเหลอื 

1.เงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาลเหมาจ่ายอัตราคืนละ 500 บาท ไมเ่กิน 1,000 บาท ปีละ

ไมเ่กิน 

5 ครัง้ 

2.เงินทุนสาธารณประโยชนเ์พื่อให้สวัสดกิารแก่สมาชกิและครอบครัว 

  2.1 สมาชิกถึงแก่กรรม 

  2.2 คู่สมรสหรือทายาทของสมาชิกถึงแก่กรรม 

  2.3 สมาชิกประสบอุบัตเิหตุหรือเจ็บป่วยจนเกิดทุพพลภาพ 

  2.4 สมาชิกประสบสาธารณภัย ไมเ่กิน 

 

10,000-40,000 

1,000-4,000 

5,000-20,000 

10,000 
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3.เงินสงเคราะห์กรณีสมาชกิถึงแก่กรรม 50,000-100,000 

4.กองทุนสวัสดกิารสงเคราะห์ (สวส.) 150,000 

5.เงินชว่ยเหลอืสมาชกิถึงแก่กรรมดว้ยอุบัตเิหตุรายละ 100,000 

6.เงินบ าเหน็จให้สมาชกิ 

  6.1 เงินบ าเหน็จเป็นสมาชกิสหกรณค์รบ 25 ปี  

  6.2 เงินบ าเหน็จ 60 แก่สมาชิกท่ีมีอายุครบ 60 ปี 

 

1,000-8,000 

1,500-12,000 

7. เงินบ าเหน็จเกือ้กูลสมาชกิอาวุโส 

  7.1 อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ 

  7.2 อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์  

  7.3 อายุครบ 75 ปีบริบูรณ์ 

  7.4 อายุครบ 80 ปีบริบูรณ์ 

 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

8.ทุนสง่เสริมการศึกษา(บุตรสมาชิก) 

  8.1 ทุนสงเคราะห์การศกึษาตัง้แตป่ระถมศึกษาปท่ีี 1 ถึงปริญญาตรี 

  8.2 ทุนเรียนดตีัง้แตป่ระถมศึกษาปทีี 2 ถึงปริญญาตรี 

 

 

6.เงินกู้ธนาคารเพื่อซือ้ที่อยู่อาศัยและเอนกประสงค์ โดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้ท าข้อตกลงกับธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย ในการกู้เงินของบุคลากรในอัตราดอกเบี้ยที่ถูก

กว่าบุคคลทั่วไปส าหรับการก็ซือ้ที่อยู่อาศัย หรอืเงินกู้เอนกประสงค์ 

 

มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง (Happy Family) 

1.สวัสดิการการศึกษาของบุตร 

 เป็นสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับบุตรของบุคลากรซึ่งเป็นบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม อายุ 

3 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่  1 พฤษภาคมชองทุกปี เป็นการให้สวัสดิการเฉพาะบุตรที่

ก าลังศึกษาในสถานศกึษาของทางราชการและเอกชนและมหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี ้มหาวิทยลัยพะเยา

ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยสวัสดิการาการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2554 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง การก าหนดประเภท อัตราและวิธีการเบิกเงินสวัสดิการศึกษา

บุตรพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 2554 และมีการออกข้อบังคับเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ว่าด้วยสวัสดิการ

การศกึษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 จ าแนกประเภทดังนี้ 

  1.1 อัตราเงินบ ารุงการศึกษาในสถานศกึษาของทางราชการ 

ระดับการศกึษา (ปีการศึกษาละไมเ่กิน) อัตราค่าบ ารุงการศึกษา 

1.ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า  5,800 

2.ระดับประถมศึกษาหรอืเทียบเท่า  4,000 

3.ระดับมัธยมศกึษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  4,800 

4.ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.  4,800 
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5.ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 13,700 

6.ระดับปริญญาตรี 25,000 

   1.2 อัตราเงินบ ารุงการศึกษาในสถานศกึษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา 

ระดับการศกึษา ค่าเล่าเรียน (ไมรั่บเงินอุดหนุน) ค่าเล่าเรียน (รับเงินอุดหนุน) 

ระดับอนุบาล 13,600 4,800 

ระlดับประถมศึกษา 13,200 4,200 

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 15,800 3,300 

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 16,200 3,200 

   1.3.สถานศกึษาเอกชน ประเภทอาชีวศกึษา หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรอืเทียบเท่า 

ระดับการศกึษา ค่าเล่าเรียน (ไมรั่บเงินอุดหนุน) ค่าเล่าเรียน (รับเงินอุดหนุน) 

1.คหกรรมศาสตร์ 16,500 3,400 

2.พาณิชยห์รือบริหารธุรกิจ 19.900 5,100 

3.ศลิปหัตถกรรม 20,000 3.600 

4.เกษตรกรรม 21,000 5,000 

5.ชา่งอุตสาหกรรม 24,400 7,200 

6.ประมง 21,100 5,000 

7.การท่องเท่ียว 19,900 5,100 

8.อุตสาหกรรมสิ่งทอ 24,400 7,200 

 

   1.4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรอืเทียบเท่า ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจ านวนที่จ่ายจริงของค่าเล่าเรียนปีการศึกษา

ละไม่เกินในประเภทรายวิชาหรอืสาขาวิชา ดังนี้ 

 

สายวชิา/รายวชิา ปีการศึกษาละไมเ่กิน 

1.ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทัศน

ศาสตร์ 

30,000 

2.พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม เกษตรกรรม 

หรือเกษตรศาสตร์ คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  

25,000 

      

1.5. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้เบิกจ่ายได้ครึ่งหนึ่งของจ านวนที่จ่ายไปจริงของค่าเล่าเรียน 

ปีการศึกษาละไม่เกิน 25,000 บาท 

2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กรณีนักเรียนเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยาให้ได้รับการลดหย่อนค่าบ ารุงการศึกษาในอัตราร้อยละ 40 ของอัตราค่าบ ารุง
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การศึกษาและไม่สามารถน าใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงการศึกษามาเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร

ตามข้อบังคับว่าด้วยสวัสดิการการศกึษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ได้ 

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมหาวิทยาลัยพะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ รับเลี้ยงบุตรหลานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่อายุ 3 เดือน- 3 ปี เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกาย 

จติใจ อารมณ ์สังคม และพัฒนาการให้เป็นไปตามวัย 

4.สวัสดิการเกี่ยวกับเงินค่าท าขวัญและเงินค่าท าศพแก่พนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยา กรณีที่

พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ทุพพลภาพ

เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติงานตามหน้าที่ สูญเสียอวัยวะอัน

เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหติปฏิบัติงานตามหน้าที่ ตลอดจนได้รับบาดเจ็บ

อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนา้ที่หรอืถูกประทุษร้ายเพราะเหติปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

 4.1 มหาวิทยาลัยพะเยาจะจ่ายเงินค่าท าศพกรณีพนักงานเสียชีวิตหรือสูญหาย อันมิใช่เนื่องมา

จากการปฏิบัติหนา้ที่ และมิได้อยู่ในระหว่างการขาดงาน หรอืหนงีาน ให้แก่ทายาท ตามอัตราดังนี้ 

 

รายการ จ่ายในอัตรา 

1.พนักงานที่มรีะยะเวลาการปฏบัิตงิานนอ้ยกว่า 5 ปี 100,000 

2.พนักงานที่มรีะยะเวลาการปฏบัิตงิานครบ 5 ปี แต่ไม่ถงึ 10 ปี 200,000 

3.พนักงานที่มรีะยะเวลาการปฏบัิตงิานครบ 10 ขึน้ไป  300,000 

  

 4.2 เงินค่าท าศพ กรณีพนักงานเสียชีวิตหรือสูญหายอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือถูก

ประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ทายาท จ านวน 30 เท่าของค่าจ้างเต็มที่พนักงานผู้มีสิทธิได้รับ 

แตท่ั้งนีเ้ป็นอัตราไม่ต่ ากว่า 300,000 บาท 

 4.3 เงินค่าท าขวัญให้แก่พนักงานที่ได้รับบาดเจ็บอันเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือถูก

ประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ กรณีต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในของ

โรงพยาบาลของรัฐ หรอืสถานพยาบาลของเอกชนซึ่งได้รับการรับรองตามกฎหมาย โดยใหไ้ด้รับเงินค่า

ท าขวัญตามอัตราที่คณะกรรมการก าหนด 

 

การจ่ายเงินค่าท าขวัญ อัตราไมต่่ ากว่า 

1.แขนขาดขา้งหนึ่ง ให้ได้รับ 24.5 เท่าของคา่จ้าง 245,000 

2.ขาขาดข้างหนึ่งได้ได้รับ 22.5 เท่าของคา่จ้าง 225,000 

3.มอืขาดขา้งหนึ่งให้ได้รับ 18.5 เท่าของคา่จ้าง 185,000 

4.เท้าขาดข้างหนึ่ง ให้ได้รับ 15 เท่าของคา่จ้าง 150,000 

5.ตาบอดขา้งหนึ่งให้ได้รับ 11.5 ของคา่จ้าง 115,000 
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6.สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นเต็มร้อยละเก้าสิบขึ้นไป หรือสูญเสีย

ความสามารถในการมองเห็น ตัง้แตส่ามตอ่หกสบิหรือมากกว่าของตาข้างหนึ่ง

หรือสูญเสียความสามารถในการใช้สายตาสองข้างร่วมกันให้ได้รับ 11.5 เท่า

ของคา่จ้าง 

115,000 

7.หูหนวกทัง้สองข้างให้ได้รับ 9 เท่าของคา่จ้าง 90,000 

8.หูหนวกข้างหนึ่งให้ได้รับ 4.5 เท่าของคา่จ้าง 45,000 

9.นิ้วหัวแม่มือขาดนิว้หน่ึงให้ได้รับ 4.5 เท่าของคา่จ้าง 45,000 

10.นิ้วชี้ขาดนิ้วหนึ่งให้ได้รับ 3.5 เท่าของคา่จ้าง 35,000 

11.นิ้วกลางขาดนิ้วหนึ่งให้ได้รับ 3 เท่าของคา่จ้าง 30,000 

12.นิ้วนางขาดนิ้วหนึ่งให้ได้รับ 2.5 เท่าของคา่จ้าง 25,000 

การจ่ายเงินค่าท าขวัญ อัตราไมต่่ ากว่า 

13.นิ้วก้อยขาดนิว้หน่ึงให้ได้รับ 1 เท่าของคา่จ้าง 10,000 

14.นิ้วหัวแม่เท้าขาดนิ้วหนึ่งให้ได้รับ 3 เท่าของคา่จ้าง 30,000 

15.นิ้วเท้าขาดนิ้วหนึ่งให้ได้รับ 1 เท่าของคา่จ้าง 10,000 

16สูญเสียอวัยวะสืบพันธ์ุหรือความสามารถในการสบืพันธ์ุให้ได้รับ 25 เท่าของ

ค่าจ้าง 

250,000 

17.สูญเสียอวัยวะอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

เป็นผู้พจิารณาก าหนดงินค่าท าขวัญ 

 

  

ผูใ้ดสูญเสียอวัยวะในหลายส่วนของร่างกายใหค้ านวณเงนิค่าท าขวัญทุกส่วนแตเ่มื่อรวมกันแล้ว

ไม่เกินสามสิบเท่าของค่าจา้ง 

 4.4 กรณีพนักงานได้รับสิทธิประโยชน์จาการที่มหาวิทยาลัยได้ท าประกันอุบัติเหตุให้และได้รับ

สิทธิประโยชน์จากการท าประกันแล้วหากสิทธิที่ได้รับน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ให้จา่ยเพิ่มแต่ไม่

เกินสิทธิที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ทั้งนี้สิทธิประโยชน์จากการท าประกันดังกล่าวให้พนักงานและหรือ

ทายาทมีสิทธิได้รับทั้งหมด 

 4.4 การจา่ยเงนิค่าท าขวัญและเงนิค่าท าศพให้แก่ทายาท มีหลักเกณฑ ์คือ 

  1) บุตรซึ่งชอบด้วยกฎหมายที่มีชีวิตอยู่ ให้ได้รับสองส่วน ถ้ามีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้

ได้รับสามสว่น 

  2) คู่สมรสที่มชีีวติอยู่ให้ได้รับหนึ่งสว่น 

  3) บิดามารดาหรือบิดา หรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน ถ้าไม่มีทายาทให้

บุคคลอื่นที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตายหรือผู้อยู่ในอุปการะ

ของผู้ตาย เป็นผู้รับเงินค่าท าขวัญและเงนิค่าท าศพ ดังกล่าว 

5.ฌาปนกิจสงเคราะห์ส าหรับบุคลากรและคู่สมรส (ชพค.-ชพส)  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รับสมัครสมาชิกบุคลากรที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี
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บริบูรณ์และบุคลากรที่มีอายุ 35 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปประสงค์สมัครสมาชิกโดยสมาชิกช าระเงินสงเคราะห์

ศพเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม โดยสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรม ครอบครัวจะได้รับเงิน 

ดังนี้ 

 5.1 ค่าจัดการศพและสงเคราะหค์รอบครัว ช.พ.ค.   ประมาณ 940,000 บาท 

 5.2 ค่าจัดการศพ และสงเคราะหค์รอบครัว ช.พ.ส. ประมาณ  400,000 บาท 

 ทั้งนี ้จ านวนเงนที่จะได้รับอาจเพิ่มขึน้ตามมจ านวนสมาชิก 

 

 

มีความรักสามัคคีเอื้อเฟ้อต่อชุมชนที่ตนท างานและพักอาศัย มึสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี (Happy 

Society) 

 

1.หอพักสวัสดิการบุคลากรสายวิชาการจ านวน 260 หอ้ง 

2.รถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยพะเยาจ านวน 39 คัน 

3. บัตรผ่านเข้า-ออกส าหรับติดรถบุคลากร 

4.การรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย 
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7.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) 

  7.1 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1    พัฒนาอาจารย์ให้มสีมรรถนะ ทักษะ ความก้าวหนา้ในอาชีพ พัฒนาผูบ้ริหารเพื่อเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

       1) กลยุทธ์   พัฒนาศักยภาพของอาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ใหม้ีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมายการพัฒนาอาจารย์ 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) ผู้รับผดิชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568  

1.ส่งเสรมิสนับสนุนอาจารย์

สาขาเศรษฐศาสตร์ก าหนด

เส้นทางความกา้วหน้าในอาชีพ 

(Career Path)  

1.จัดท าเส้นทางเดินความก้าวหนา้ใน

สายวชิาชีพ 

2.สนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพของอาจารย์เศรษฐศาสตร์ 

3.สนับสนุนงบประมาณวิจัย 

 

1 ร้อยละอาจารย์เศรษฐศาสตร์

ไดรั้บต าแหน่งวชิาการ 

2. ร้อยละของอาจารย์

เศรษฐศาสตร์มีวุฒิปรญิญาเอก 

3.จ านวนงานวิจัยที่สามารถไป

ต่อยอดได ้

10 

 

22 

 

1 

15 

 

30 

 

2 

 

 

20 

 

35 

 

3 

25 

 

40 

 

5 

30 

 

45 

 

6 

35 

 

50 

 

7 

40 

 

55 

 

8 

45 

 

60 

 

9 

50 

 

65 

 

10 

55 

 

70 

 

12 

หัวหน้าสาขา 

 

ดร.วิทน์มนภัทร 

 

ผศ.อริยา 

 

     

   2) กลยุทธ์ สร้างเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายและภายนอกประเทศ 
มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมายการพัฒนาอาจารย์ 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) ผู้รับผดิชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566  

 

2568  

1. แสวงหาเครือข่ายความ

ร่วมมือทางวิชาการเพื่อ

ยกระดับความเชี่ยวชาญและ

เป็นมืออาชีพ 

1.โครงการพัฒนาการสรา้งเครือข่าย

ความร่วมมือทางวิชาการสาย

เศรษฐศาสตร์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง

กับเศรษฐศาสตร์ 

1.กิจกรรมการพัฒนาความ

เชี่ยวชาญของอาจารย์

เศรษฐศาสตร์กับองคก์รภายนอก 

2.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ

ภายในและ/ภายนอกประเทศ 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

1 

4 

 

 

1 

5 

 

 

1 

6 

 

 

1 

7 

 

 

1 

8 

 

 

1 

9 

 

 

1 

10 

 

 

1 

ดร,ปิยะพงษ์ 

อาจารย์พันชิด 
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  7.2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพ 

       1) กลยุทธ์  วางแผนก าลังคน สรรหาและคัดเลือกอาจารย์ให้สอดคล้องกับภารกิจของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมายการพัฒนาอาจารย์ 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) ผู้รับผดิชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566  

 

2568  

วางแผนก าลงัคน การสรรหา

และการคดัเลือกใหส้อดคล้อง

กับภารกิจและทิศทางการ

พัฒนาสาขาวิชาและคณะ และ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

วิเคราะห์อัตราก าลงัให้เหมาะสมกับ

ภาระงาน และมาตรฐานหลกัสูตรและ

ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ 

จ านวนอาจารย์ใหม่มีความรู้

ความสามารถและทักษะพรอ้ม

ท างาน 

 

- - 5 5 2 2 2 2 2 1 หัวหน้า

สาขาวิชา 

 

    2) เสริมสรา้งคุณภาพชวีิตการท างานที่ดี บุคลากรทุ่มแทการปฏิบัติงานและผูกพันกับองค์กร  
มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมายการพัฒนาอาจารย์ 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) ผู้รับผดิชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

 

2568  

มหาวิทยาลัยจัดระบบ

สวัสดิการและความช่วยเหลือ

แก่อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร ์

โครงการเสรมิสร้างสขุภาพอาจารย์ 

เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี  เงิน

ประกันอุบัติเหตุ การจัดเคร่ืองออก

ก าลังกาย การเชิดชูอาจารย์  เป็นต้น 

ระดับความผูกพันของอาจารย์

ต่อสาขาวิชาเศรษฐศาสตร/์คณะ

วิชา 

3.51 3.65 3.75 3.80 3.90 4.00 4.10 4.15 4.21 4.30 หัวหน้า

สาขาวิชา 

 


