
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการบรหิารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล 

โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

ประจ าปี พ.ศ. 2564  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  



 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

จากการดําเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตฯ มีการดําเนินการตามนโยบายการ

บรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีผลการดําเนนิการ ดังนี ้

1. การวางแผนก าลังคน  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดําเนินการวางแผนอัตรากําลังเพ่ือใช้ในการกําหนด

ตําแหน่ง เพ่ือใช้สรรหาบุคคลไปดํารงตําแหน่งให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ให้สอดคลอ้งต่อภารกิจของ

โรงเรียนสาธติ ในปัจจุบัน โรงเรียนสาธติฯ มีบุคลากร จํานวน 104 คน ดังนี ้

  - บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 44  คน 

  - บุคลากรสายวิชาการจํานวน  60  คน 

  

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลากรให้มีคุณภาพและสวัสดิการที่ดีตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย 

โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มกีารพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลากรให้มีคุณภาพและ

สวัสดกิารที่ดีตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. การจัดทําประกันภัยอุบัตเิหตุสว่นบุคคลกลุ่ม สําหรับบุคลากร ม.พะเยา 

2. มีการตรวจสุขภาพประจําปีสําหรับบุคลากรเป็นประจําทุกปี 

3. มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาที่จดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 2553 

4. มีสวัสดิการสําหรับเบิกเงินชดเชยต่าง ๆ ตามข้อบังคับว่าดว้ย หลักเกณฑ์และวิธกีารจ่ายเงิน

ชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง กําหนด

อัตราเบิกจา่ยเงินสวัสดกิาร พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 



3. นโยบายด้านการจัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อก าหนดการพิจารณา

ความดีความชอบตามสมรรถนะของบุคลากร 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีการดําเนินการพิจารณาความดคีวามชอบตามสมรรถนะ

ของบุคลากร เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําปีพนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย และมีการกําหนด

ภาระงานของบุคคลทุกคนอยา่งชัดเจน 

 

4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลากรให้มีคุณภาพและสวัสดิการที่ดี

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และนโยบายด้านการส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองโดย

การศกึษา อบรม ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีบุคลากรเข้ารับการอบรม ดังนี้ 

ที่ ชื่อ-สกุล รายละเอียด ระยะเวลา สถานที่ 

1 วา่ท่ีร้อยตรีมนัส  ภูทวี ประชุมเชิงปฏิบัติการชีแ้จงแนว

ทางการจัดทําข้อสอบกลาง

สําหรับสอบรอบสอง ของ

นักเรียนในโครงการ วมว. 

ระยะท่ี 3 วชิาวิทยาศาสตร์ 

ประจําปีการศกึษา 2564   

16 - 18 ตลุาคม 

2563 

โรงแรมปรินซ์พาเลช 

มหานาค กรุงเทพฯ 

2 นายกิตติ์ธเนศ ศริิสุริยเสรี เข้าร่วมซ้อมดนตรีไทยกับวง

สายใยจามจุรีซึ่งเป็นวงทราง

ดนตรีของสมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  

10 - 12 ตุลาคม 

2563 

หอประชุม

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย กทม. 

3 รศ.ปรียานันท์  แสนโภชน ์ ประชุมกําหนดแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน RM -PLan ประจําปี

งบประมาณ 2564  

6 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธติ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

4 ดร.ดรุณี  อภัยกาวี ประชุมกําหนดแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน RM -PLan ประจําปี

งบประมาณ 2564  

 

 

6 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธติ

มหาวทิยาลัยพะเยา 



ที่ ชื่อ-สกุล รายละเอียด ระยะเวลา สถานที่ 

5 วา่ท่ีร้อยตรีมนัส  ภูทวี ประชุมกําหนดแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน RM -PLan ประจําปี

งบประมาณ 2564  

6 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธติ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

6 นายพิศาล  เครือลิต ประชุมกําหนดแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน RM -PLan ประจําปี

งบประมาณ 2564  

6 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธติ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

7 นางอินทนิล  จินดากาศ ประชุมกําหนดแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน RM -PLan ประจําปี

งบประมาณ 2564  

6 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธติ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

8 นางสาวลภัสรดา  ใจเอ้ือ ประชุมกําหนดแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน RM -PLan ประจําปี

งบประมาณ 2564  

6 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธติ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

9 นางจินตนา  ดูใจ ประชุมกําหนดแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน RM -PLan ประจําปี

งบประมาณ 2564  

6 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธติ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

10 นางพนิดา  ดุมดก ประชุมกําหนดแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน RM -PLan ประจําปี

งบประมาณ 2564  

6 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธติ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

11 น.ส.อรอนงค์ เรียงจิตต์ ประชุมกําหนดแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน RM -PLan ประจําปี

งบประมาณ 2564  

6 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธติ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

12 ผศ.ดร.วจิิตรา  มีเหลอื ประชุมเชิงปฏิบัติการชีแ้จงแนว

ทางการจัดทําข้อสอบกลาง

สําหรับสอบรองสองของ

นักเรียนในโครงการ วมว.

ระยะท่ี 3 วชิาวิทยาศาสตร์ 

ประจําปีการศกึษา 2564   

16 - 18 ตุลาคม 

2563 

โรงแรมปรินซ์พาเลช 

มหานาค กทม. 

13 นางอินทนิล  จินดากาศ เข้าร่วมอบรมการประเมินดา้น

สิ่งแวดล้อมสํานักงานสีเขียว  

9 ธันวาคม 2563 มหาวทิยาลัยพะเยา 

14 นางอินทนิล  จินดากาศ อบรมการดับเพลิงและอพยพ

หนไีฟ 

1 กรกฏาคม 2564 มหาวทิยาลัยพะเยา 



ที่ ชื่อ-สกุล รายละเอียด ระยะเวลา สถานที่ 

15 น.ส.พนิตนาฏ  ไชยสาร อบรมการดับเพลิงและอพยพ

หนไีฟ 

1 กรกฏาคม 2564 มหาวทิยาลัยพะเยา 

16 นายโอภาส  ยอดยา อบรมการดับเพลิงและอพยพ

หนไีฟ 

1 กรกฏาคม 2564 มหาวทิยาลัยพะเยา 

17 นายณัฐวุฒิ  ขวัญใจ อบรมการดับเพลิงและอพยพ

หนไีฟ 

1 กรกฏาคม 2564 มหาวทิยาลัยพะเยา 

18 นางอินทนิล  จินดากาศ เข้าร่วมอบรมโครงการ 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

รุ่นท่ี 1 

18 มิถุนายน 2564 มหาวทิยาลัยพะเยา 

19 นางพนิดา  ดุมดก เข้าร่วมอบรมโครงการ 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

รุ่นท่ี 1 

18 มิถุนายน 2564 มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

และมีบุคลากรสายวิชาการลาศึกษาต่อประจําปี 2564 จํานวน 7 คน ดังนี้ 

1. นายคงอมร   เหมรัตนรักษ์ 

2. นางสาวอุทุมพร  ศักด์ิโสภิณ 

3. นางสาวนภิาวรรณ  นฤเปรมปรดีิ์ 

4. นายชนม์เจรญิ  ชัยรัตน์สิริพงศ์   

5. นางสาวพันธิตรา  กมล 

6. นายพัชรธัช   ไชยมงคล 

7. นายพิทยา   ดวงตาดํา 

  8. นายสุริยนต์   เหลอืงตรงกิจ 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 

2019 (Covid-19) ระบาดอยา่งรุนแรงและต่อเน่ือง จึงส่งผลให้บุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

พะเยา ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาตนเอง ทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน อีกทั้งยังมีบุคลากรบางส่วนที่ยังไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความสําคัญในการเข้าร่วม

ประชุม อบรม สัมมนา 

 

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 ควรผลักดันให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรม สัมมนา ทั้งในและ

นอกสถานที่ เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัตงิานในงานที่ตนเองรับผิดชอบ 


