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บทท่ี 1 

บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของคณะแพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ในนาม “ส านักวิชาแพทยศาสตร์” 

สังกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ภายใต้การบริหารของ ดร.วีระชัย ณ นคร เป็นผู้อ านวยการ

มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา ผู้บริหารคนแรกของส านักวิชาแพทยศาสตร์ คือ นายแพทย์วิชัย เทียน

ถาวร ด ารงต าแหน่ง หัวหนา้ส านักวิชาแพทยศาสตร ์ได้รับโอนนิสติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ช้ันปีที่2 จ านวน 93 คน และนิสติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 จ านวน 150 คน จากส านักวิชาสหเวชศาสตร์ รวมมีนิสิตในสังกัด จ านวน 

243 คน มบีุคลากรสายวิชาการ จ านวน 10 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 3 คน รวมบุคลากร

ทั้งสิน้ จ านวน 13 คน โดยตั้งเป้าหมายพัฒนาหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่า

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และด้านแพทยศาสตร์ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าคณะ

แพทยศาสตร์ศิรริาช และได้แต่งตั้งคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชเป็นสถาบันพี่เลีย้งการผลติแพทย์  

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มพีระบรมราช

โองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ภายใต้การบริหารของศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิง

ไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยาสมัยแรก ส านักวิชาแพทยศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะแพทยศาสตร์” โดยมี

นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์คนแรก คณะแพทยศาสตร์ได้มีการพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความ ต้องการของตลาดแรงงาน และสร้าง

หลักสูตรใหม่เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ และเมื่อวันที่ 

11 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 11/2553 มีมติรับรองหลักสูตร

แพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แหง่ที่ 19 ของประเทศไทย  

คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน ใน 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาด้านสาธารณสุข

ศาสตร์ และกลุ่มวิชาด้านเวชศาสตร์ รวมจ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 10 หลักสูตร 

แบ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จ านวน 8 หลักสูตร หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 

จ านวน 8 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 1  หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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การบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

7. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

8. หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต 

หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา จ านวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต 

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา จ านวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย 

1. หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอนามัยชุมชน คู่กับ หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอนามัยชุมชน คู่กับ หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คู่กับ หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแล้วล้อม คู่กับ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คู่กับ หลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คู่กับ หลักสูตรวิทศ

กรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คู่กับ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑติ 

8. หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต คู่กับ หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจนี) 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม       

ครั้งที่ 7/2563 มีมติมอบให้คณะแพทยศาสตร์ ด าเนินการจัดท าโครงสร้างของคณะแพทยศาสตร์ โดย

ให้แยกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรอ์อกจากหลักสูตรแพทยศาสตร์ และในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2563 

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีมติอนุมัติใหจ้ัดตัง้คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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1.2 จ านวนหลักสูตร 

ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดหลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

 

1.3 จ านวนบุคลากรต าแหน่งทางวชิาการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

คณะแพทยศาสตร์ มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ให้ใช้ความรู้

และใช้ทักษะที่หลากหลายในการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามทักษะศตวรรษที่ 21 พัฒนากรอบ

มาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ด้านการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Professional Standard 

Framework, UP-PSF) สง่เสริมจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างความรักใน 

การเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา มีระบบการยกย่องหรอืประกาศเกียรติคุณแก่

อาจารย์ และการให้แรงจูงใจแก่อาจารย์ที่ได้รับต าแหนง่ทางวิชาการ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพนักงานสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 36 คน 

จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ ดังตารางตอ่ไปนี้ 
 
 

ต าแหน่ง 

วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตร ี
ป.โท หรอื

เทียบเท่า 

ป.เอก หรอื

เทียบเท่า 
อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

อาจารย์ - 3 27 30 - - 2 

ผูช่้วยสอน - 6 - 6 - - 
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พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนนุ สังกัดส านักงานคณะแพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มีพนักงานสายสนับสนุน สังกัดส านักงานส านักงานคณะแพทยศาสตร์ 

จ านวนทั้งสิน้ 30 คนจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และต าแหน่งความเช่ียวชาญ ดังตอ่ไปนี้ 

 

หมายเหตุ  ต าแหน่งนายแพทย์ ประกอบด้วย  

1. แพทย์ชดใช้ทุนที่ยังไม่ได้รับการส่งศกึษาต่อ (วุฒิการศึกษาปริญญาโทหรอืเทียบเท่า) และเมื่อส าเร็จ

การศกึษา จะได้รับการปรับต าแหน่งเป็นพนักงานสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ตอ่ไป 

2. แพทย์ชดใช้ทุนที่ส าเร็จการศกึษาหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน (วุฒิการศกึษาปริญญาเอกหรือเทียบเท่า) 

และก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินการปรับต าแหน่งเป็นพนักงานสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ 

ต าแหนง่ 

วุฒิการศึกษา ต าแหน่งความเชี่ยวชาญ 

ต่ า

กว่า 

ป.ตรี 

ป.ตรี 
ป.โท หรือ

เทียบเท่า 

ป.เอก 

หรือ

เทียบเท่า 

ปฏบัิต ิ

การ 

ช านาญ

การ 

ช านาญ

การพเิศษ 
เชี่ยวชาญ 

เชี่ยวชาญ

พเิศษ 

นายแพทย์ - - 16 2 18 - - - - 

พยาบาล - 1 - - 1 - - - - 

เจา้หน้าที่

บรหิารงานทั่วไป 
- 4 - - 4 - - - - 

นักวิชาการ

ศกึษา 
- 7 2 - 9 - - - - 

บุคลากร - 1 - - 1 - - - - 

นักวิชาการเงิน

และบัญชี 
- 1 - - 1 - - - - 

นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน 

- - 1 - 1 - - - - 

นักวิทยาศาสตร์ - 2 - - 2 - - - - 

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 
- 1 - - 1 - - - - 

พนักงานขับรถ 1 - - - 1 - - - - 

นักวิจัย - - 1 - 1 - - - - 

รวม 1 17 20 2 40 - - - - 
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พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดส านักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  

คณะแพทยศาสตร์ มีพนักงานสายสนับสนุน สังกัดส านักงานส านักงานโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวนทั้งสิน้ 120 คน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ดังตารางตอ่ไปนี้ 
 

ต าแหน่งบุคลากร พยาบาล เภสัชกร สนับสนุน งานรกิาร 

ทางการแพทย์ 

สนับสนุนงาน

ธุรการ 

วุฒิการศึกษา - - - - 

ปริญญาตรี - 88 12 20 

ปริญญาโทหรอืเทียบเท่า - - - - 

ปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า - - - - 
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1.4 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์และความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ 

 
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (คณะแพทยศาสตร์) 

นโยบาย อว สรา้งคน สรา้งองคค์วามรู้ สรา้งนวัตกรรม ยกเคร่ืองมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1.การเตรยีมคนและเสริมศักยภาพคน 2. การสรา้งงานวิจัยและ

นวัตกรรม และการเป็น

ผู้น าด้านวิชาการ 

3. การบรกิารวิชาการเพื่อ

พัฒนา 

4. การเสรมิสร้าง
ส่งเสรมิการท านุ

บ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม

ให้ย่ังยืน 

5.การเสรมิสร้างและพัฒนาความ

เป็นสากล 

6.การบรหิารที่มีประสิทธภิาพและ

โปร่งใส 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

มหาวิทยาลัยสร้างปญัญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

ผลสัมฤทธิ์ 

Outcome 

1.การจัดการศึกษาตอบสนองต่อภาคการ

ผลิต บริการ ชุมชนและสงัคม เป็นที่ยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาต ิ

2. อยู่และเรยีนอย่างมีความสุข (Happiness 

& Wellness) 

THE Impact Ranking TOP 

10 

THE World Ranking 

2566 

Scimago 2566 

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

Thainess & 

Cultural 

Enterprise 

International Networking 

World Ranking 

Conferencing 

1.มีระบบเทคโนโลยี Smart Operation 

ที่ทันสมัย และผลกัดันมหาวิทยาลัย

พะเยาสู่การเป็น Smart University 

2. University Communication 

3. SDG 6,7,11,12,13,15  

4.UI Green 

เป้าหมาย

คณะ ปี 65 

1. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบใบประกอบ

วชิาชีพผา่นในครั้งแรก 

2. คะแนน EdPEx  200 คะแนน  

3.  

 

1. จ านวนผลงานตีพมิพ์

ในวารสารนานาชาติ

เพิ่มขึน้ทุกปีไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 

2.ร้อยละของอาจารย์ที่

เป็นผู้วจิัยหลัก (Principle 

Investigator) ของ

โครงการที่ไดรั้บเงินทุน

วิจัย ไม่นอ้ยกว่า 2 คน/ปี 

1. ชุมชนได้รับการอบรมให้

ความรู้และทกัษะการดูและ

สุขภาพ 

2. การสรา้งคุณภาพชีวติ 

ให้กับชุมชน มีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ 

3.จ านวนเครือข่ายความ

ร่วมมือการบรกิารวิชาการใน

ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและ

1-จ านวนของ

บริการ/

ผลิตภัณฑท์าง

วัฒนธรรม/ภูมิ

ปัญญาด้าน

สุขภาพเพิ่มขึ้น

ทุกป ี 

1.จ านวนคร้ังของการจัดประชุม

วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

อย่างน้อย 1 ปีคร้ัง 

2.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ

ระดับนานาชาต ิ

 

1.จ านวนผลงาน R2R / แนวปฏบัิติ

ในการปรับปรุงระบบการท างาน

เพิ่มขึ้น 

2.คะแนนการประเมิน ITA ระดับ A 

3.จ านวนเร่ืองของข้อร้องเรียนที่

เกิดขึน้ในหน่วยงานไม่เกิน 2 เรื่อง/ปี  
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3. จ านวนผลงานวจิัย/

นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ของอาจารยท์ี่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติ (ตาม

เกณฑ์ กพอ.)/นานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล 

ISI/SCOPUS ไม่น้อยกวา่ 3 

เรื่อง/ป ี

เอกชนตลอดจน

สถาบันอุดมศกึษา 

4. มีมีระบบฐานข้อมูลความ

ต้องการรับบริการวชิาการ

ของชุมชน 
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บทที่ 2 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

หน่วยงาน จ านวนโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 

คณะแพทยศาสตร์ 84 7,912,000 

1. โครงการด้านการเตรียมคนและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน (ด้านการ

จัดการเรยีนการสอน) 

22 2,745,000 

2. โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางดา้น

วิชาการ 

16 2,550,000 

3. โครงการด้านการเตรียมคนและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน (ด้านคุณภาพ

นิสติ) 

22 1,240,000 

4. โครงการด้านการบริการวิชาชีพ 8 750,000 

5. โครงการด้านการบริหารที่มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

16 915,000 
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                            2.2 รางานโครงการแผนปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

 

ล าดับ กล

ยุทธ์  

โครงการ ตัวช้ีวัด อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาจัดกิจกรรม งบประมาณ 

งบผลิตแพทย์ฯ งบรายได ้

โครงการดา้นการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ดา้นการจัดการเรียนการสอน) 

ฝ่ายวิชาการ / ภาพรวมการด าเนนิการระดับคณะ 

1 1.1.1 1. โครงการทบทวนผลการด าเนินงานหลักสูตร

คณะแพทยศาสตร์ ปกีารศึกษา 2564 

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผา่นการ

ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ WFME 

2. ระดับคะแนนผลประเมินภาพรวมของ

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน) ตามเกณฑ์ AUN-QA (ระดับคะแนน

จากการวัด 7 ระดับ) 

อ.พญ.เพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ 

อ.นพ.พีรณัฐ ผลวชิา 

นายสิงหา เกล็ดพงษา 

นางสาวเบญจาภา ใจเย็น 

เมษายน - พฤษภาคม 2565 350,000   

2 1.1.1 2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการช่วยฟื้นคนืชีพ 

เพ่ือขอรับการประเมนิตามเกณฑ์คณะกรรมการ

มาตรฐานการช่วยชีวติ 

หลักสูตรได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน

คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวติ 

อ.นพ.พีรณัฐ ผลวชิา 

อ.นพ.สรวศิ บุญญฐ ี

นางสาวเบญจาภา ใจเย็น 

นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา 

ธันวาคม 2564 -  เมษายน 2565 10,000   

3 1.1.1 3. โครงการติดตามผลสัมฤทธิ์บัณฑิต       

คณะแพทยศาสตร์ ปกีารศึกษา 2564 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มต่ีอ

บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ (ระดับคะแนน

เฉล่ียรวม 8 ด้าน จากคะแนนเต็ม 5) 

อ.นพ.คามนิ สุทธิกุลบุตร 

อ.นพ.พีรณัฐ ผลวชิา 

นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช 

นางสาวเบญจาภา ใจเย็น 

มกราคม - เมษายน 2565 300,000   

4 1.2.2 4. โครงการปฐมนิเทศนสิิตใหม่                

คณะแพทยศาสตร์ ปกีารศึกษา 2565 

ความพงึพอใจของนิสิตต่อการจัดกจิกรรมเสริม

หลักสูตร 

อ.นพ.วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช 

นางสาวเบญจาภา ใจเย็น 

พฤษภาคม - มถิุนายน 2565 10,000   
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5 1.1.5 5. โครงการพัฒนาอาจารยแ์ละบุคลากร

สนับสนุนด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 

2565 

1. ร้อยละของอาจารยไ์ด้รับการอบรม

แพทยศาสตรศึกษาตามเกณฑ์ 

2. ร้อยละของบุคลากรสนับสนุนวชิาการได้รับ

การอบรมแพทยศาสตรศึกษาตามเกณฑ์ 

อ.พญ.เพ็ญนิภัท นภีรงค ์ นางสาวพรทพิา นุโบจา กรกฎาคม - สิงหาคม 2565 300,000   

6 1.1.5 6. โครงการสง่เสริมวจิัยการเรียนการสอน 

คณะแพทยศาสตร์ ปกีารศึกษา 2565 

จ านวนผลงานวจิัยด้านแพทยศาสตรศึกษาและ

การศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่หรอืน าเสนอ

วชิาการ 

อ.นพ.สรวศิ บุญญฐ ี นางสาวสุธาทิพย ์เทพสิงห์ ตุลาคม 2564 - มถิุนายน 2565 10,000   

7 1.1.1 7. โครงการจัดท าข้อสอบ คณะแพทยศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 - 2565 

1. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบประมวล

ความรู้รวบยอดผ่านในครั้งแรก 

2. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบใบประกอบ

วชิาชีพผา่นในครั้งแรก 

อ.พญ.เพ็ญนิภัท นภีรงค ์ นายสิงหา เกล็ดพงษา 

นางสาวเบญจาภา ใจเย็น 

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 90,000  

 

ฝ่ายวิชาการ / หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 
    

8 1.1.1 1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

WFME ปกีารศึกษา 2564 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผา่นการประเมิน

หลักสูตรตามเกณฑ์ WFME 

อ.นพ.สรวศิ บุญญฐ ี นางสาวมนัสนันท ์ 

ตันอารมณ์ 

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 400,000   

9 1.1.1 2. โครงการเตรียมความพรอ้มการสอบ 

National license ขั้นตอนท่ี 1 หลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 

1. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบประมวล

ความรู้รวบยอดผ่านในครั้งแรก 

2. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบใบประกอบ

วชิาชีพผา่นในครั้งแรก 

อ.พญ.เพ็ญนิภัท นภีรงค ์ นายสิงหา เกล็ดพงษา ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565 500,000   

10 1.1.1 3. โครงการจัดสอบประมวลความรู้รวบยอด 

Comprehensive test หลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต ปีการศึกษา 2564 

1. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบประมวล

ความรู้รวบยอดผ่านในครั้งแรก 

2. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบใบประกอบ

วชิาชีพผา่นในครั้งแรก 

อ.พญ.เพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล ตุลาคม 2564 - มถิุนายน 2565 300,000   
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11 1.1.1 4. โครงการพฒันาศักยภาพพ้ืนฐานทาง

วทิยาศาสตร์ ปกีารศึกษา 2564 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มต่ีอ

บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์  

(ระดับคะแนนเฉล่ียรวม 8 ด้าน        

จากคะแนนเต็ม 5) 

อ.นพ.สรวศิ บุญญฐ ี นายศรัณยู พชิัยยา เมษายน - มถิุนายน 2565 50,000   

12 1.2.2 5. โครงการปฐมนิเทศนสิิตแพทยช์ั้นปทีี่ 2       

ปกีารศึกษา 2565 (How to Learn) 

ความพงึพอใจของนิสิตต่อการด าเนินการ

หลักสูตรโดยรวม 

อ.นพ.วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล นายสิงหา เกล็ดพงษา พฤษภาคม - มถิุนายน 2565 35,000   

13 1.1.2 6. โครงการท าสัญญานิสิตแพทย์                 

ปกีารศึกษา 2565 

  อ.นพ.พชรพล อุดมลักษณ์ นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช มถิุนายน - กรกฎาคม 2565 20,000   

14 1.1.1 7. โครงการการฝึกอบรมนิสิตแพทยอ์าการ

วทิยา 

นิสิตมคีวามรู้ด้านอาการวทิยา และสอบผ่าน

มากกวา่ ร้อยละ 80 

อ.นพ. ธนู ต้ังศรีเจรญิ นางสาวพรทพิา นุโบจา มกราคม – มนีาคม 2565 50,000  

  

2,425,000 

 

 

ฝ่ายวิชาการ / เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย)์ 

15 1.1.1 1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร

วทิยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย)์ ตามเกณฑ์ AUN QA ปกีารศกึษา 

2564 

ระดับคะแนนผลประเมินภาพรวมของหลกัสูตร

วทิยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ตาม

เกณฑ์ AUN-QA (ระดับคะแนนจากการวัด 7 

ระดับ) 

อ.นพ.พีรณัฐ ผลวชิา นางสาวเบญจาภา ใจเย็น เมษายน - มถิุนายน 2565   20,000 

16 1.1.1 2. โครงการจัดสอบประมวลความรู้รวบยอด 

Comprehensive test หลักสูตรวทิยาศาสตร

บัณฑิต (ปฏบิัติการฉุกเฉินการแพทย)์  

ปกีารศึกษา 2564 

1. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบประมวล

ความรู้รวบยอดผ่านในครั้งแรก 

2. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบใบประกอบ

วชิาชีพผา่นในครั้งแรก 

อ.นพ.พีรณัฐ ผลวชิา นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา กุมภาพันธ์ - เมษายน 2565   10,000 

17 1.1.1 3. โครงการนิเทศงานและติดตามฝึกงานนิสิต 

สาขาวชิาการฉุกเฉินทางการแพทย์ (ฝึก 2)     

ปกีารศึกษา 2564 

1. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบประมวล

ความรู้รวบยอดผ่านในครั้งแรก 

2. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบใบประกอบ

วชิาชีพผา่นในครั้งแรก 

อ.นพ.พีรณัฐ ผลวชิา นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา ตุลาคม  - พฤศจิกายน 2564   50,000 
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18 1.1.1 4. โครงการนเิทศงานและติดตามฝึกงานนิสิต 

สาขาวชิาการฉุกเฉินทางการแพทย์ (ฝึก 1)      

ปกีารศึกษา 2565 

1. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบประมวล

ความรู้รวบยอดผ่านในครั้งแรก 

2. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบใบประกอบ

วชิาชีพผา่นในครั้งแรก 

อ.นพ.พีรณัฐ ผลวชิา นางสาวเบญจาภา ใจเย็น มถิุนายน - กรกฎาคม 2565   60,000 

19 

 

 

 

1.1.1 5. โครงการนิเทศงานและติดตามฝึกงานนิสิต 

สาขาวชิาการฉุกเฉินทางการแพทย ์(ฝึก 2)     

ปกีารศึกษา 2565 

1. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบประมวล

ความรู้รวบยอดผ่านในครั้งแรก 

2. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบใบประกอบ

วชิาชีพผา่นในครั้งแรก 

อ.นพ.พีรณัฐ ผลวชิา นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา สิงหาคม - กันยายน 2565   50,000 

20 1.1.1 6. โครงการนเิทศงานและติดตามฝึกงานนิสิต 

สาขาวชิาการฉุกเฉินทางการแพทย์ (ฝึก 3    ) 

ปกีารศึกษา 2565 

1. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบประมวล

ความรู้รวบยอดผ่านในครั้งแรก 

2. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบใบประกอบ

วชิาชีพผา่นในครั้งแรก 

อ.นพ.พีรณัฐ ผลวชิา นางสาวเบญจาภา ใจเย็น พฤศจิกายน 2564 - กุมภาพันธ์ 

2565 

  110,000 

21  7. โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวติขั้นสูง 

Advance Cardiac Life Support (ACLS) 

ร้อยละของนิสิตที่มีผ่านการอบรม และได้รับใบ

ประกาศนยีบัตร 

อ.พญ.กติติยา ไทยธวัช นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา ธันวาคม 2564 – มนีาคม 2565  10,000 

22  8. โครงการฝึกอบรมการดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถงึ

โรงพยาบาล Pre Hospital trauma Life Support 

(PHTLS) 

ร้อยละของนิสิตที่มีผ่านการอบรม และได้รับใบ

ประกาศนยีบัตร 

อ.พญ.กติติยา ไทยธวัช นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา เมษายน 2565 – มถิุนายน 2565  10,000 

   

320,000 
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โครงการดา้นการสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางดา้นวิชาการ 

ฝ่ายวิจัย 

23 2.1.1 1. โครงการจัดต้ังหน่วยวิจัยและบริการวชิาการ  1. อัตราของอาจารยป์ระจ าคณะฯ ที่มี

ผลงานวจิัยที่ได้รับการตีพิมพใ์นช่วง 3 ปแีรก  

ไม่น้อยกวา่ 2 คน/ปี 

2. ร้อยละของอาจารยท์ี่เป็นผู้วิจัยหลัก 

(Principle Investigator) ของโครงการที่ได้รับ

เงนิทุนวจิัย ไม่น้อยกวา่ 2 คน/ปี 

3. จ านวนผลงานวจิัย/นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ของอาจารยท์ี่ตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับชาติ (ตาม

เกณฑ์ กพอ.)/นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 

ISI/SCOPUS ไม่น้อยกวา่ 3 เรื่อง/ป ี

อ.พญ.ลภัสกรณ ์ยะปะนัน นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล 

นางสาวทัญปวณ์ี กมลหาญ 

ตุลาคม - ธันวาคม 64 70,000   

24 2.1.2

2.1.6 

2.โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 1. จ านวนผลงานวจิัยและนวัตกรรม ที่น ามา

บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนของนิสิต 

ไม่น้อยกวา่ 2 เรื่อง/ป ี

2. จ านวนวจิัยและนวัตกรรม ที่น าไปใช้

แกป้ัญหา หรือกอ่ให้เกดิความเปล่ียนแปลง 

หรือพฒันาด้านสาธารณสุขแกชุ่มชน  

อ.พญ.ลภัสกรณ ์ยะปะนัน นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล 

นางสาวทัญปวณ์ี กมลหาญ 

ตุลาคม 64 - กันยายน 65 400,000   

25 2.1.5 3. โครงการส่งเสริมกจิกรรมวิชาการส าหรับ

แพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ 

1. จ านวนการจัดกิจกรรมวิชาการ Journal Club 

ไม่น้อยกวา่ 6 ครั้ง/ปี 

อ.พญ.สรัสวดี เถลิงศก 

 

นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล 

นายณัฐพงษ ์กีพงษ์ 

ตุลาคม 64 - กันยายน 65 350,000   

26 2.1.4 4. โครงการบ่มเพาะงานประจ าสู่งานวจิยั R2R 1. ร้อยละจ านวนของบุคลากรสนับสนุนได้รับ

การพัฒนาศักยภาพในการท าวจิัย R2R ไมน้่อย

กว่าร้อยละ 60 

2. จ านวนผลงานวจิัย R2R ของบคุลากรสาย

สนับสนุน 2 เรื่อง/ปี 

อ.นพ.กฤติน นาราเวชสกุล นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล 

นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา 

ตุลาคม - ธันวาคม 64 70,000   
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27 2.1.1

2.1.4 

5. โครงการทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ 

และการวเิคราะห์อภมิาน (Systematic Review) 

1. จ านวนผลงานวจิัย นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ของอาจารย์ที่ได้รับการเผยแพร่ในงานประชุม

วชิาการระดับชาติ/นานาชาติ 

อ.ดร.รัษฎา ประภาสะวัติ 

อ.ดร.ณรงคศ์ักด์ิ มั่นคง 

นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล 

นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา 

มกราคม - มนีาคม 65 80,000   

28 2.2.2 6. โครงการตน้กล้านักวิจัย 1. จ านวนผลงานวจิัย และ/หรือนวัตกรรมของ

นิสิตแพทยท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในงานประชุม

วชิาการ และ/หรือได้รับการตีพิมพร์ะดับชาติ/

นานาชาติ 

2. จ านวนผลงานวจิัยและนวัตกรรม ที่น ามา

บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนของนิสิต 

อ.พญ.ลภัสกรณ ์ยะปะนัน 

อ.นพ.วรญัญู เหงี่ยมไพศาล 

นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล 

นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา 

มกราคม - มนีาคม 65 150,000   

29   7. โครงการแนวทางการเขียนข้อเสนองานวจิัย

และบทความวชิาการทางการแพทย์ 

1. จ านวนผลงานวจิัย/นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ของอาจารยท์ี่ตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับชาติ (ตาม

เกณฑ์ กพอ.)/นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 

ISI/SCOPUS ไม่น้อยกวา่ 3 เรือ่ง/ป ี

อ.พญ.สรัสวดี เถลิงศก 

อ.พญ.ลภัสกรณ ์ยะปะนัน 

นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล 

นางสาวทัญปวณ์ี กมลหาญ 

มกราคม - มนีาคม 65 200,000   

30   8. โครงการพฒันาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อ

งานวจิัย ส าหรับนิสิต 

  1. จ านวนผลงานวจิัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลย ีของอาจารยท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน

งานประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

อ.พญ.ลภัสกรณ ์ยะปะนัน นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล 

นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา 

มกราคม - มนีาคม 65 270,000   

31   9. โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพ และจัดต้ัง

ศูนยสุ์ขภาพแบบองค์รวม 

 1. จ านวนโครงการบริการวชิาการสหสาขา ไป

ใหบ้ริการในพื้นที่เป้าหมายที่คณะก าหนด 

2. ร้อยละโครงการหรือกจิกรรมบริการวชิาการ

ที่บูรณาการการเรียนการสอนหรอืงานวจิัย 

3. มีมีระบบฐานขอ้มูลความต้องการรับบริการ

วชิาการของชุมชน 

4.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือการบริการ

วชิาการในทอ้งถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษา 
 

อ. พญ.ลภัสกรณ ์ยะปะนัน นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล 

นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา 

มกราคม - มนีาคม 65 100,000   

32   10. โครงการสารสนเทศด้านสุขภาพ  1. มรีะบบฐานข้อมูลความต้องการรับบริการ

วชิาการของชุมชน 
 

อ.พญ.สรัสวดี เถลิงศก นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล 

นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา 

มกราคม - มนีาคม 65 80,000   
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33 2.1.3 11. โครงการบ่มเพาะนักวิจัย (paper camp) 1. อัตราของอาจารยป์ระจ าคณะฯ ที่มี

ผลงานวจิัยที่ได้รับการตีพิมพใ์นช่วง 3 ปแีรก  

ไม่น้อยกวา่ 2 คน/ปี 

2. ร้อยละของอาจารยท์ี่เป็นผู้วิจัยหลัก 

(Principle Investigator) ของโครงการที่ได้รับ

เงนิทุนวจิัย ไม่น้อยกวา่ 2 คน/ปี 

3. รอ้ยละของอาจารยไ์ด้รับการพฒันาศกัยภาพ

ในการท างานวจิัย นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. จ านวนผลงานวจิัย/นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ของอาจารยท์ี่ตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับชาติ (ตาม

เกณฑ์ กพอ.)/นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 

ISI/SCOPUS ไม่น้อยกวา่ 3 เรื่อง/ป ี

อ.พญ.ลภัสกรณ ์ยะปะนัน นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล 

นางสาวทัญปวณ์ี กมลหาญ 

เมษายน - มถิุนายน 65 250,000   

34   12.โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาองักฤษเพื่อ

งานวจิัย ส าหรับอาจารยแ์ละบุคลากร 

 1. จ านวนผลงานวจิัย นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ของอาจารยท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในงานประชุม

วชิาการระดับชาติ/นานาชาติ 

อ.พญ.ลภัสกรณ ์ยะปะนัน นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล 

นางสาวทัญปวณ์ี กมลหาญ 

เมษายน - มถิุนายน 65 150,000   

35   13. โครงการส่งเสริมการน าเสนอผลงานวจิัย

และนวัตกรรม 

 1. จ านวนผลงานวจิัย นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ของอาจารยท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในงานประชุม

วชิาการระดับชาติ/นานาชาติ 

อ.พญ.สรัสวดี เถลิงศก นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล 

นางสาวทัญปวณ์ี กมลหาญ 

เมษายน - มถิุนายน 65 70,000   

36   14. โครงการประชุมวิชาการด้านงานวจิัยและ

นวัตกรรม 

 1. มกีารจัดเวทีแลกเปล่ียน/ประชุมวิชาการเพ่ือ

เผยงานวจิัยและนวัตกรรมในระดับภูมภิาค

ระดับชาติ/นานาชาติ 

อ. พญ.สรัสวดี เถลิงศก นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล 

นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา 

เมษายน - มถิุนายน 65 150,000   

37   15. โครงการบริการวชิาการสัปดาห์สุขภาพ  จัดประชุมวิชาการประจ าปี ระดับชาติ/

นานาชาติ 

อ. พญ.สรัสวดี เถลิงศก นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล 

นางสาวทัญปวณ์ี กมลหาญ 

เมษายน - มถิุนายน 65 80,000   

38   16. โครงการศึกษาดูงานด้านการวจิัยและ

นวัตกรรม ส าหรับอาจารย ์บุคลากรและนิสิต 

1. จ านวนผลงานวจิัย/นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ของอาจารยท์ี่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ (ตาม

เกณฑ์ กพอ.)/นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 

ISI/SCOPUS ไม่น้อยกวา่ 3 เรื่อง/ป ี

อ.พญ.ลภัสกรณ ์ยะปะนัน นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล 

นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา 

เมษายน - มถิุนายน 65 80,000   

  

2,550,000 
 



19 
 

 
 

 
 

โครงการดา้นการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ดา้นคณุภาพนสิิต) 

ฝ่ายพัฒนาคณุภาพนสิิต / ภาพรวมการด าเนนิการระดับคณะ 

39 4.1.1 1. โครงการผกูขอ้ ตอ่ขวญั สานสมัพันธ์ นิสติคณะ
แพทยศาสตร ์ปีการศกึษา 2564 

1. ร้อยละบุคลาการและนิสติทีเ่ข้ารว่มกิจกรรมด้าน
ส่งเสริมความเป็นไทยและจิตอาสา 
2. ความพึงพอใของนิสิตตอ่การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
3. ร้อยละของนิสิตในหลกัสูตร ที่มผีลการประเมนิ
ระดับคุณภาพชีวติ อยู่ในระดับด ี

อ.พญ.วิลาสินี ศติิสาร นายพงษ์ณรินทร ์พันธ์พชื ตุลาคม - ธนัวาคม 2564 85,000  

40 1.2.2 2. โครงการต้อนรับศิษย์เกา่แพทยศาสตร์      

ม.พะเยา ครั้งที่ 1 

ระดับความผูกพันของศิษยเ์ก่าต่อคณะ

แพทยศาสตร์ 

อ.นพ.วงศ์วัฒน ์เตมยีบุตร นางสาวสุธาทิพย ์เทพสิงห์ 14 กุมภาพันธ์ 2565 80,000  

41 งาน

ประ 

จ า 

3. โครงการรับปรญิญา ครั้งท่ี 1 ระดับความผูกพันของศิษยเ์ก่าต่อคณะ

แพทยศาสตร์ 

อ.นพ.วรญัญู เหงี่ยมไพศาล นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช 

นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา 

15 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 150,000  

42 1.2.2 4. โครงการตอ้นรับศิษย์เกา่แพทยศาสตร์      

ม.พะเยา ครั้งที่ 2 

ระดับความผูกพันของศิษยเ์ก่าต่อคณะ

แพทยศาสตร์ 

อ.นพ.วงศ์วัฒน ์เตมยีบุตร นางสาวสุธาทิพย ์เทพสิงห์ 23 เมษายน 2565 80,000  

43 งาน

ประ 

จ า 

5. โครงการรับปรญิญา ครั้งท่ี 2 ระดับความผูกพันของศิษยเ์ก่าต่อคณะ

แพทยศาสตร์ 

อ.นพ.วรญัญู เหงี่ยมไพศาล นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช 

นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา 

24 - 27 เมษายน 2565 150,000  

44 1.2.2 6. โครงการอาจารยท์ี่ปรึกษาพบนิสิต ภาคเรียน

ที่ 2/2564 

1. ความพงึพอใจของนิสิตต่อระบบการให้

ค าปรึกษา 

2. รัอยละของนิสิตในหลักสูตรที่มปีัญหา

เก่ียวกับโรคซมึเศร้า หรือปญัหาทางสุขภาพจิต 

3. รอ้ยละของนิสิตในหลักสูตรที่มผีลการ

ประเมินระดับคุณภาพชวีติ อยูใ่นระดับดี 

อ.นพ.สุทธิวัฒน ์เจียมตระกูล นางสาวมนัสนันท ์          

ตันอารมณ์ 

นางสาวเบญจาภา ใจเย็น 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 30,000  
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45 4.1.1 

4.1.2 

7. โครงการค่ายอาสาแพทยศาสตร์ครั้งที ่4 1. ร้อยละบุคลาการและนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านส่งเสริมความเป็นไทยและจิตอาสา 

2. จ านวนชุมชนได้รับการพัฒนาโดยบูรณาการ

งานวจิัยและนวัตกรรม บริการวิชาการกบังาน

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. ความพงึพอใของนิสิตต่อการจัดกจิกรรม

เสริมหลักสูตร 

 

อ.นพ.พชรพล อุดมลักษณ์ นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช 

นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา 

ธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 

2565 

50,000  

46 1.2.2 8. โครงการตอ้นรับน้องใหม ่คณะแพทยศาสตร์ 

ปกีารศึกษา 2565 

1. ความพงึพอใจของนิสิตต่อการจัดกจิกรรม

เสริมหลักสูตร 

2. ร้อยละของนิสิตในหลักสูตรที่มผีลการ

ประเมินระดับคุณภาพชวีติ อยูใ่นระดับดี 

 

อ.พญ.อชิรญา ชนะพาล นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช 

นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา 

พฤษภาคม - มถิุนายน 2565 35,000  

47 4.1.1 9. โครงการไหวค้รู คณะแพทยศาสตร์           

ปกีารศึกษา 2565 

1. ร้อยละบุคลาการและนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านส่งเสริมความเป็นไทยและจิตอาสา 

2. ความพงึพอใของนิสิตต่อการจัดกจิกรรม

เสริมหลักสูตร 

 

อ.นพ.สรวศิ บุญญฐ ี นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช มถิุนายน - กรกฎาคม 2565 35,000  

48 1.2.2 11. โครงการอาจารยท์ี่ปรึกษาพบนิสิต       ภาค

เรียนที่ 1/65 

1. ความพงึพอใจของนิสิตต่อระบบการให้

ค าปรึกษา 

2. รัอยละของนิสิตในหลักสูตรที่มปีัญหา

เก่ียวกับโรคซมึเศร้า หรือปญัหาทางสุขภาพจิต 

3. รอ้ยละของนิสิตในหลักสูตร ที่มผีลการ

ประเมินระดับคุณภาพชวีติ อยูใ่นระดับดี 

 

 

อ.นพ.สุทธิวัฒน ์เจียมตระกูล นางสาวมนัสนันท ์          

ตันอารมณ์ 

นางสาวเบญจาภา ใจเย็น 

กรกฎาคม - สิงหาคม 2565 30,000  
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49 4.1.1 12. โครงการผูกข้อ ต่อขวญั สานสัมพันธ์ นิสิต

คณะแพทยศาสตร์ ปกีารศึกษา 2565 

1. ร้อยละบุคลาการและนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านส่งเสริมความเป็นไทยและจิตอาสา 

2. ความพงึพอใของนิสิตต่อการจัดกจิกรรม

เสริมหลักสูตร 

3. รอ้ยละของนิสิตในหลักสูตร ที่มผีลการ

ประเมินระดับคุณภาพชวีติ อยูใ่นระดับดี 

อ.พญ.วลิาสินี ศิติสาร นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช กรกฎาคม - กันยายน 2565 85,000  

50 4.1.1 

4.1.2 

13. โครงการวันมหดิล ปีการศึกษา 2565 1. ร้อยละบุคลาการและนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านส่งเสริมความเป็นไทยและจิตอาสา 

2. จ านวนโครงการหรือกจิกรรมด้านการเรียน

การสอนและวจิัยที่ประยุกต์ใช้ฐานด้านการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3. จ านวนชุมชนได้รับการพฒันาโดยบูรณาการ

งานวจิัยและนวัตกรรม บริการวิชาการกบังาน

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. ความพงึพอใของนิสิตต่อการจัดกจิกรรม

เสริมหลักสูตร 

อ.พญ.อชิรญา ชนะพาล นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช 

นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา 

สิงหาคม - กันยายน 2565 75,000  

ฝ่ายพัฒนาคณุภาพนสิิต / เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 

51 1.2.2 1. โครงการตรวจสุขภาพฉีดวัคซนีกอ่นขึน้ฝึก

ปฎิบัติงานชั้นคลินิคส าหรับนิสิตแพทย์ 

ความพงึพอใจของนิสิตต่อการจัดทรัพยากร

การศึกษา 

อ.นพ.วรญัญู เหงี่ยมไพศาล นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 75,000  

52 4.1.1 

4.1.2 

2. กิจกรรมจริยธรรมสัญจร ปีการศึกษา 2564 ร้อยละบุคลาการและนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านส่งเสริมความเป็นไทยและจิตอาสา 

อ.นพ.วงศ์วัฒน ์เตมยีบุตร นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ขออนุมัติ

ค่าใชจ้่าย 

  

53 1.2.2 3. กิจกรรมเข็มสัมพันธ ์ ความพงึพอใจของนิสิตต่อการจัดกจิกรรมเสริม

หลักสูตร 

    ปกีารศึกษา 2564 เล่ือนการจัด

กจิกรรม 

ขออนุมัติ

ค่าใชจ้่าย 

  

54 1.2.2 4. โครงการปจัฉิมนิเทศนสิิตแพทย ์ปีการศึกษา 

2564 

ระดับความผูกพันของศิษยเ์ก่าต่อคณะ

แพทยศาสตร์ 

อ.นพ.วรญัญู เหงี่ยมไพศาล นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช กุมภาพันธ์ - เมษายน 2565 85,000   
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55 1.1.1 

1.2.2 

5. โครงการ Pre-clinic to Clinic ปกีารศกึษา 

2563 

1. ความพงึพอใจของนิสิตต่อการจัดกจิกรรม

เสริมหลักสูตร 

2. ร้อยละของนิสิตในหลักสูตร ที่มผีลการ

ประเมินระดับคุณภาพชวีติ อยูใ่นระดับดี 

อ.พญ.วลิาสินี ศิติสาร นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช เมษายน 2565 30,000   

56 4.1.1 

4.1.2 

6. กิจกรรมจริยธรรมสัญจร ปีการศึกษา 2565 ร้อยละบุคลาการและนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านส่งเสริมความเป็นไทยและจิตอาสา 

อ.นพ.วงศ์วัฒน ์เตมยีบุตร นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช เมษายน - มถิุนายน 2565 ขออนุมัติ

ค่าใชจ้่าย 

  

57 1.1.4 

1.2.2 

7. โครงการหอ้งกา้วแรก ปกีารศึกษา 2563 1. ความพงึพอใจของนิสิตต่อการจัดกจิกรรม

เสริมหลักสูตร 

2. ร้อยละของนิสิตในหลักสูตร ที่มผีลการ

ประเมินระดับคุณภาพชวีติ อยู่ในระดับดี 

อ.นพ.สรวศิ บุญญฐ ี นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช มถิุนายน - สิงหาคม 2565 35,000   

58 1.1.4 

1.2.2 

8. กิจกรรมแรกพบ สพท. ปีการศึกษา 2565 1. ความพงึพอใจของนิสิตต่อการจัดกจิกรรม

เสริมหลักสูตร 

2. ร้อยละของนิสิตในหลักสูตร ที่มผีลการ

ประเมินระดับคุณภาพชวีติ อยู่ในระดับดี 

อ.พญ.อชิรญา ชนะพาล นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช 

 

 

 

มถิุนายน - สิงหาคม 2565 ขออนุมัติ

ค่าใชจ้่าย 

  

  

1,110,000 
 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต / หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย์) 

59 1.2.2 1. โครงการปจัฉิมนิเทศนสิิตปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย ์ปีการศึกษา 2564 

ระดับความผูกพันของศิษยเ์ก่าต่อคณะ

แพทยศาสตร์ 

อ.นพ.พีรณัฐ ผลวชิา นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา กุมภาพันธ์ - มนีาคม 2565   30,000 

60 1.2.2 2. โครงการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฎบิัติการ

ฉุกเฉินทางการแพทย์แห่งประเทศไทย 

ความพงึพอใจของนิสิตต่อการจัดกจิกรรมเสริม

หลักสูตร 

อ.นพ.พรีณัฐ ผลวชิา นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา รอก าหนดการ   100,000 

   

130,000 
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โครงการดา้นการบริการวิชาชพี (รพ.) 

61 4.3.1 1. โครงการอบรมให้มีความรู้และทักษะการดูแล

สุขภาพในชุมชน  

ชุมชนได้รับการอบรมให้ความรู้และทักษะการ

ดูแลสุขภาพ 1 ครั้ง/ปี 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกวา่ ร้อยละ 80 

นพ.สรวิศ บุญญฐ ี พว.อันติกา ศรีวัฒนกูล ธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 

2565 

30,000   

62 4.3.1 2. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ใน

กลุ่มโรคสุขภาพจิต, NCD, BMI 

กลุ่มเป้าหมายได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพ ร้อยละ 80 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกวา่ ร้อยละ 80 

พญ.อชิรญา ชนะพาล พว.อันติกา ศรีวัฒนกูล กรกฎาคม - สิงหาคม 2565 30,000   

63 4.3.1 3. โครงการการติดตามเย่ียมบ้านและมีระบบ

การดูแลต่อเน่ืองที่ดีในชุมชน  

กลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตามเย่ียมบ้านและ

ระบบการดูแลต่อเน่ืองที่ดีในชุมชน ร้อยละ 80 

นพ.สรวิศ บุญญฐ ี พว.อันติกา ศรีวัฒนกูล ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 10,000   

64 4.1.3 4.โครงการช่วยชีวติขั้นสูงส าหรับบุคลากรทาง

การแพทย ์(ACLS, PALS) 

ผ่านเกณฑ์การสอบประเมนิ > 80% พญ.กติติยา ไทยธวัช        

นพ.พีรณัฐ ผลวชิา 

พว.พยนต์ ดวงทพิย์ มกราคม-กรกฎาคม 2564 30,000   

65 4.1.3 5. โครงการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูงส าหรับ

บุคลากรทางการแพทย์ 

ผ่านเกณฑ์การสอบประเมนิ > 80% พญ.กิิตติยา ไทยธวัช      

นพ.พีรณัฐ ผลวชิา 

พว.พยนต์ ดวงทพิย์ มกราคม-กรกฎาคม 2564 30,000   

66 4.4.4 6. โครงการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

คณะแพทยศาสตร์ 

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการจัดบริการ

อาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อมของ

หน่วยบริการสาธารณสุข > 80% 

นพ.วทัญญู เหงี่ยมไพศาล พว.พยนต์ ดวงทพิย์ มกราคม-กรกฎาคม 2564 400,000   

67 4.4.2 7. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน 

ITA ผ่านระดับ A 

 

พญ.กติติยา ไทยธวัช นางจิราพร เซี่ยงฉนิ มกราคม-มนีาคม 2564 20,000   

68 6.1.1 8. โครงการการจัดการส่ิงแวดล้อมและความ

ปลอดภัยในโรงพยาบาล (ENV – 65) 

    200,000  

  

750,000 
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โครงการดา้นการบริหารที่มีประสทิธิภาพและโปรง่ใส 

/ฝ่ายบรหิาร 

69 6.6.1 1. โครงการอบรมแผนบริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน  

จ านวนความเส่ียงที่ส าคัญ ได้รับการป้องกัน

อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 80 

อ.นพ.วสุชล ชัยชาญ นายณัฐพงษ ์กีพงษ์ ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 50,000   

70 6.3.1 2. โครงการเตรียมความพรอ้มการใช้เกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

Education Criteria for Performance Excellence; 

(EdPEx) 

ผ่านเกณฑ์ โครงการ screening การประเมิน

ตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 

(EdPEx) 

อ.พญ.กานต์จิรา           

ทติยศ์รีแสง 

นายศรัณยู พชิัยยา 
 

พฤศจิกายน 2564 50,000   

71 6.2.1 3. โครงการจัดท าคูม่อืปฏบิัติงาน   อ.นพ.วรกันต์ วรธท ารงผไท  นายพทิักษ ์ตันนันตา พฤศจิกายน 2564 30,000   

72 6.2.1 4. โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับ       

หัวหน้างาน 

 อ.ชลวัชร ชัยชาญ นายพทิักษ ์ตันนันตา พฤศจิกายน 2564 100,000   

73 6.2.1 5. โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร (OD) อัตราการลาออกของบุคลากร น้อยกวา่      

ร้อยละ 10 

อ.นพ.วสุชล ชัยชาญ นายพทิักษ ์ตันนันตา ธันวาคม 2564 250,000   

74 6.2.1 6. โครงการเตรียทความพร้อมส าหรับเขา้สู่

ต าแหน่ง เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพเิศษ 

ร้อยละความส าเร็จของ KPI ของยุทธศาสตร์

การพัฒนาคคณะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 

อ.นพ.วรกันต์ วรธท ารงผไท  นายพทิักษ ์ตันนันตา มกราคม 2565 30,000   

75 6.5.1 7. โครงการประชุมแผน รอบ 6 เดือน         

เพ่ือปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 2565 

โครงการที่ไดิิ้ด าเนินงานตามแผนที่ต้ังไว ้     

ร้อยละ 70 

อ.ชลวัชร ชัยชาญ นายณัฐพงษ ์กีพงษ์ กุมภาพันธ์ 2565 30,000   

76 6.2.1 8.โครงการอบรมการใชโ้ปรแกรม google / 

application/office 365 

จ านวนการใชข้้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

ในการตัดสินใจเรื่องที่ส าคัญของคณะฯ จ านวน

มากกวา่ 15 เรื่องต่อป ี

อ.นพ.ธนู ต้ังศรีเจริญ นางสาวชไมพร ใหมไ่ชยา เมษายน 2565 30,000   

77 6.3.1 9.โครงการบคุลากรดีเด่น บุคลากรที่มคีวามผูกพัน กับองค์กรในระดับ  

Strive ร้อยละ 50 

อ.ชลวัชร ชัยชาญ นายพทิักษ ์ตันนันตา พฤษภาคม 2565 10,000   

78 6.3.1 10. โครงการประเมนิ EdPEx ประจ าปี 2565 ผ่านเกณฑ์ โครงการ screening การประเมิน

ตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 

(EdPEx) 

อ.พญ.กานต์จิรา           

ทติยศ์รีแสง 

นายศรัณยู พชิัยยา 
 

มถิุนายน 2565 70,000   
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79 6.2.1 11.โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจ าปี

การศึกษา 2565 

ร้อยละความส าเร็จของ KPI ของยุทธศาสตร์

การพัฒนาคคณะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 

อ.นพ.วรกันต์ วรธท ารงผไท  นายพทิักษ ์ตันนันตา กรกฎาคม 2565 35,000   

80 6.2.1 12.โครงการเตรียมความพรอ้ม  ในการเข้าสู่

ต าแหน่งทางวชิาการ  

ร้อยละความส าเร็จของ KPI ของยุทธศาสตร์

การพัฒนาคคณะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 

อ.นพ.วรกันต์ วรธท ารงผไท  นายพทิักษ ์ตันนันตา สิงหาคม 2565 30,000   

81 6.5.1 13.โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 

โครงการที่ได้เนินงานตามแผนที่ต้ังไว ้ร้อยละ70 อ.นพ.วสุชล ชัยชาญ นายณัฐพงษ ์กีพงษ์ สิงหาคม 2565 50,000   

82 5.1.1 

6.2.1 

14. โครงการท าบุญคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี 

2565 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ 

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 

อ.นพ.วสุชล ชัยชาญ นายศรัณยู พชิัยยา 
นางจิราพร เซี่ยงฉนิ 

มกราคม 2565 50,000  

83 5.1.1 

6.2.1 

15. โครงการสืบสารประเพณีสงกรานต์ รดน้ า

ด าหัว คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2565 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ 

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 
อ.นพ.วสุชล ชัยชาญ นายศรัณยู พชิัยยา 

นางจิราพร เซี่ยงฉนิ 
เมษายน 2565 50,000  

84 6.5.1 

 

16.โครงการฝึกอบรมการวางแผนกลยุทธ์   และ

เขียนโครงการ 

ร้อยละความส าเร็จของ KPI ของยุทธศาสตร์

การพัฒนาคณะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 
อ.นพ.วสุชล ชัยชาญ นายศรัณยู พชิัยยา 

 

เมษายน – มถิุนายน 2565 50,000  

  

915,000 
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บทที่ 3 

การติดตามและประเมินผล 

 

3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึง

ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อน าประสบการณ์จากการท างานไปก าหนดนโยบายการบริหาร

งานเพื่ อพัฒนามหาวิทยาลั ย ให้ เ จริญก้ าวหน้ าและบรรลุ วิ สั ยทัศน์ ของอ ธิการบดีต่ อ ไป  

โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานทั้งใน  

เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการด าเนินงานกับผลการด าเนินงาน  

และการ เบิ ก จ่ า ย งบประมาณของทุ กหน่ ว ยง าน ในมหาวิ ทยาลั ยพะ เ ย า  เพื่ อ เ สนอต่อ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ ดังรูปแสดงผัง  

การประเมนิต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 
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  กองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-BUDGET) 

เพื่อน ามาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นย า เชื่อถือได้ และมีความ

โปร่งใส ตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถน าผลลัพธ์จากระบบ E-BUDGET                    

ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้านการจัดการ วางแผนด้านงบประมาณประจ าปี การวางแผนโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ด้านการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  

และผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดของหนว่ยงาน ในรอบ 6 เดือน  และรอบ 12 เดือน  

 

3.2 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความส าเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร ์มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยใหม้ีการประเมินตนเองเพื่อสรา้งกระบวนการ

เรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่

ชัดเจน โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์       

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผูอ้ านวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ด าเนนิการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ์ ตามตัวบ่งชี้และ

ตามกรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อคณบดี  ต่ออธิการบดี  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
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3.3 กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุตริตแห่งชาติ ได้ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 

 

3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการด าเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ได้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อก าหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการ

รายงาน ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการคณะ ประจ าปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณะ พ.ศ. 2565 
                  

 ซึ่ งกระบวนการปฏิบัติ ง านทั้ งหมด  จะปฏิบัติ การผ่ านระบบการจัดการ 

ด้านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) และใช้ข้อมูลจากระบบการจัดการด้านงบประมาณ 

และแผนงาน (e-Budget) ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณนั้นๆ    

 

...................................................... 


