
การบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะแพทยศาสตร์



การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ 
โดยมีหน้าที่ ดังนี้

1. การวางแผนก าลังคน ได้แก่ การวางระบบบริหารงานบุคคล ก าหนดโครงสร้างด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจหลักของโรงพยาบาล
2. การพัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากร ได้แก่ การสรรหาบุคลากร การท าแผนความต้องการบุคลากร และการทดแทนอัตราก าลังท่ีขาดแคลน
3. การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การประเมินภาระงาน ผลการปฏิบัติงาน 

การด าเนินการเกี่ยวกับระเบียบวินัย การดูแลด้านสุขภาพความปลอดภัย และการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีให้กับบุคลากรโรงพยาบาลท างานร่วมกันอย่างมีความสุข
4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การวางแผนการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมความต้องการ

ของบุคลากร และการจัดท าแผนการฝึกอบรมของบุคลากร
5. จัดระบบสวัสดิการและสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน ความต้องการ

ด้านสวัสดิการ และแรงจูงใจเพ่ือการตอบสนองอยางเหมาะสม

วางแผนอัตราก าลัง/สรรหา พัฒนาขีดความสามารถ

สวัสดิการ สุขภาพ

ความสุข



โครงสร้างคณะกรรมการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธ์พิมานมาศ

ประธานกรรมการ
นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ

รองประธานกรรมการ
แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช

กรรมการ

รองคณบดี/
รองผู้อ านวยการ       

ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้า

ส านักงาน
หัวหน้างาน อาจารย์

เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง



ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์



การวางแผนอัตราก าลัง

โครงสร้างการ
บริหาร

และอัตราก าลัง 
ณ ปัจจุบัน

การวางแผน
อัตราก าลัง

จ านวนแพทย์
เฉพาะทาง

จ านวนพยาบาล
เฉพาะทาง

ข้อมูลการลาออก



โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา



จ านวนบุคลากร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ท่ี กลุ่มงาน จ านวน (คน)

1 กลุ่มงานอ านวยการ 25

2 กลุ่มงานบริหารทุติยภูมิและตติยภูมิ 52

3 กลุ่มงานพยาบาล 89

4 กลุ่มงานการบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ 4

5 กลุ่มงานพัฒนาและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 10

รวม 180



การวางแผนอัตราก าลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ขั้นตอนที่ 1

• โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาได้เสนอแผนอัตราก าลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 ต่อมหาวิทยาลัยพะเยา

ขั้นตอนที่ 2
• มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาแล้ว และส่งข้อมูลให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา

ขั้นตอนที่ 3
• ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุข



แผนความต้องการอัตราก าลงัของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

รายละเอียด แผนการให้บริการ
(จ านวนเตียงสะสม)

อัตราก าลัง
ที่เสนอขอ (คน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 80 (เพิ่มข้ึน 48 เตียง) 166

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 120 (เพิ่มข้ึน 40 เตียง) 206

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 152 (เพิ่มขึ้น 30 เตียง) 166

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 200 (เพิ่มข้ึน 48 เตียง) 193

รวมทั้งสิ้น 200 เตียง 731 คน



จ านวนแพทย์เฉพาะทาง
ที่ สาขาวิชา จ านวน (คน)

1 ศัลยศาสตร์ 3

ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ 1

2 กุมารเวชศาสตร์ 3

กุมารเวชศาสตร์โรคเลือดและมะเร็ง 1

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 1

3 อายุศาสตร์ 7

ประสาทวิทยา 1

4 รังสีวิทยาวินิจฉัย 2

5 โสต ศอ นาสิก 1

6 ออร์โธปิดิกส์ 2

7 วิสัญญี 3

ที่ สาขาวิชา จ านวน (คน)

8 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2

9 เวชศาสตร์ครอบครัว 1

10 เวชศาสตร์ป้องกัน 1

11 เวชปฏิบัติทั่วไป 7

รวม 32



จ านวนพยาบาลเฉพาะทาง
ที่ สาขาวิชา จ านวน (คน)

1 สาขาเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต 1

2 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 1

3 สาขาการพยาบาลควบคุมและ
ป้องกันการติดเชื้อ

1

4 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

3

5 สาขาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1

6 สาขาผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ)

2

7 สาขาการผ่าตัดทั่วไป 1

8 สาขาเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด 1

ที่ สาขาวิชา จ านวน (คน)

9 สาขาการบริหารการพยาบาล 2

10 สาขาวิสัญญีพยาบาล 3

11 สาขาการสอนพยาบาลในคลินิก 1

12 สาขาเวชปฏิบัติทางตา 2

รวม 18



ข้อมูลอัตราการลาออกของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา



ปีพ.ศ.2561 ปีพ.ศ.2562 ปีพ.ศ.2563 ปีพ.ศ.2564 ปีพ.ศ.2565

พนักงาน 1 2 3 18 5

ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 2 2 1

ร้อยละ 0.55 1.66 2.77 11.11 3.33
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แผนภูมิแท่งแสดง ร้อยละของบุคลากรที่ลาออก ในปีงบประมาณ 2561 - 2565

รายงานอัตราการลาออกของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปี พ.ศ. 2561 - 2565
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ย้ายกลับภูมิล าเนา ต้องการหาประสบการณ์เพิ่มเติม ไม่มีความถนัดในต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในหน่วยงานใหม่ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ดูแลบุตร

มีปัญหาสุขภาพ ศึกษาต่อ ติดตามครอบครัว

สอบบรรจุข้าราชการได้ ต้องการเปลี่ยนสายงาน

เหตุผลการลาออกเหตุผลการลาออกของพนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา



สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

สิทธิ
การรักษา
พยาบาล

สิทธิ
การลา

สวัสดิการ
หอพัก

สวัสดิการ
อื่น ๆ



1. สิทธิการรักษาพยาบาล
1.1 สิทธิประกันสังคม

1.2 สิทธิประกันชีวิต (บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจ ากัด)

1.3 สิทธิค่ารักษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยพะเยา (นอกเหนือจากสิทธิประกันสังคม)

1.4 การตรวจสุขภาพประจ าปี

1.5 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

1.6 วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



การดูแลสุขภาพของบุคลากร

ฉีดวัคซีน
COVID-19, 
Influenza

ตรวจ
สุขภาพ
บุคลากร

โครงการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพ



การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19



กลุ่มเป้าหมายที่มีดัชนีมวลกาย
เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

Screening: BMI, NCD

โครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 2564



โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี



2. สิทธิการลา



3. สวัสดิการหอพัก

หอพักแพทย์ 
จ านวน 40 ห้อง

หอพักพยาบาล
จ านวน 46 ห้อง

หอพักศรีตรัง 2 
จ านวน 48 ห้อง

หอพักศรีตรัง 1 
จ านวน 48 ห้อง



4. สวัสดิการอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด
4.1 สิทธเิงินชดเชยจ่าย ในกรณี ดังนี้

1) เสียชีวิต 
2) เกษียณอายุงาน 
3) ออกจากงาน เนื่องจากยุบหรือเลิกต าแหน่ง 
4) มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาโดยมิใช่ความผิด



4. สวัสดิการอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ต่อ)
4.2 กองทุนส ารองเลี้ยงชพี

อัตราเงินสะสม และเงินสมทบ

1) อัตราเงินสะสม สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสม ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง

2) อัตราเงินสมทบ มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ในอัตรา ร้อยละห้าของค่าจ้าง

เงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิก

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี



การพัฒนาขีดความสามารถ



ส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางและพัฒนาทักษาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ที่ ต าแหน่ง/หลักสูตร จ านวน (คน) ระยะเวลา แหล่งงบประมาณ

1 พยาบาล งบประมาณรายจ่าย
ของโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา
1.1 สาขาวิสัญญีพยาบาล 4 1 ปี

1.2 สาขาผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรค 1 3 เดือน 21 วัน

1.3 สาขาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1 4 เดือน

1.4 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย)ุ 4 3 เดือน 21 วัน

1.5 สาขาการบริหารการพยาบาล 2 4 เดือน

1.6 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1 4 เดือน

2 นักเทคนิคการแพทย์

2.1 สาขาโลหิตวิทยา ด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด 1 4 เดือน

รวมทั้งสิ้น 14

ส่ง1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง



2. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลผู้ป่วย

ภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน

ในหัวข้อ “การดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 

ภาวะช็อกและผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ”



โครงการ/กิจกรรม ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา3. จัดกิจกรรมส่งเสริมประสิทธภิาพการท าความสะอาดมือ 
เสริมสร้างให้บุคลากรล้างมือให้ถูกวิธี และ 5 โอกาสที่ส าคัญในการลา้งมือในการให้บรกิารรักษาพยาบาล



4. อบรมให้ความรู้ การจัดเก็บ และควบคุมขยะติดเชื้อ

ภายในโรงพยาบาลให้กับแม่บ้าน ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

5. อบรมให้ความรู้ การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่าง

ส่วนบุคคลให้กับบุคลากรทางการแพทย์

การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล



6. กิจกรรมวิชาการ

• Noon report
• Journal club
• Topic review



7. โครงการอบรมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา



8. การบริการแก่สังคม

สนับสนุนให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นวิทยากร

อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขึ้นสูงให้กับหน่วยงานต่าง ๆ



การวัดความสุขของบุคลากร
(Happinometer)



การวัดความสุขของบุคลากร (Happinometer)

55.26
50.81

66.83

56.94
61.05 60.56 62.6

54.22 53.26

HAPPY BODY HAPPY RELAX HAPPY HEART HAPPY SOUL HAPPY FAMILY HAPPY SOCIETY HAPPY BRAIN HAPPY MONEY HAPPY 
WORKLIFE

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยการประเมินความสุขในแต่ละด้าน
เป้าหมาย 50



Average Happy 
57.94

ระดับความสุข (Happinometer)



ผลการประเมินความผูกพัน

ความผูกพันธ์ต่ า
58%

ความผูกพันปานกลาง
39%

ความผูกพันสูง
3%

แผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละบุคลากรตามระดับความผกูพัน

ความผูกพันธ์ต่ า

ความผูกพันปานกลาง

ความผูกพันสูง



54.65

ผลการประเมินความสมดุลกับชีวิตการท างาน



โครงการที่เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร



คณะแพทยศาสตร์ มอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรดีเด่นประจ าปี 2564
จ านวน 5 ประเภท ดังนี้

1. โล่เกียรติคุณ “คุณธรรมจริยธรรม ประจ าปี 2564” จากแพทยสภา

2. รางวัลบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ 

3. รางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน (ส านักงานคณะแพทยศาสตร์)

4. รางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน (ส านักงานโรงพยาบามหาวิทยาลัยพะเยา)

5. รางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน (บริการด้านวิชาชีพพยาบาล)



โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร และจัดท าแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 2564



โครงการท าบุญคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565


