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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 



ค ำน ำ 

  

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565–2569 นี้ ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ มีความเชื่อมโยง 

กับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

พ .ศ .  2561 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2565–2569 การจัดท าแผนฯ ฉบับนี้ได้จัดท าโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

ที่ส าคัญได้แก่  นิสิต ผู้ ใ ช้บัณฑิต ผู้ปกครอง อาจารย์และบุคลากร คณะได้ท าการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้ง

การก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

คณะแพทยศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

 คณะแพทยศาสตร์ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านที่ให้ความร่วมมือจัดท าแผน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569  

นีจ้นส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ส่วนที่ 1 

โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 

 

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 และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 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 

 



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. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ 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 

 

 

 

 

 



1.2 หลักสูตรที่ให้บรกิาร 

 

ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดหลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

 

1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยม สมรรถนะหลักของสถาบัน 

  

วิสัยทัศน์ (vision)   

 เป็นโรงเรียนแพทย์ ช้ันน าของลา้นนาตะวันออก (Leading medical school of Eastern Lanna) 

เป้าประสงค์ : ผลติแพทย์ที่มภีูมปิัญญา และจติอาสา ที่เป็นผู้น าด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. การเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์ ที่มีภูมิปัญญาและจิตอาสา เป็นผู้น า

ด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

2. สรา้งงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านแพทยศาสตรศกึษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับชาติ

และนานาชาติ 

3. บริการทางวิชาการ บริการวชิาชีพ และประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตของ

ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

4. ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและร่วมสืบสานประเพณี ความเป็นไทย 

5. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมสี่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน 

 

ปรัชญา (Philosophy)   

 ความส าเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุข แก่มวลมนุษยชาติ (true 

success is application of learning to the benefit of mankind) 

 

ปณิธาน (Determination) :  

ปัญญาและการอุทิศตนเพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชน (Wisdom and dedication for community 

well being) 
 

 

 



ค่านิยม (Values) : 

 MED UP (School of Medicine, University of Phayao) 

M : Moral and service mind เป็นผู้มีคุณธรรมจรยิธรรมแห่งวิชาชีพ , จติอาสา จติบริการ 

E : Engagement ผูกพัน และภักดีตอ่องค์กร 

 D : Development พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

 U : Unity ทักษะการท างานเป็นทีมและการมีสว่นร่วมจากทุกองค์กร 

 P : Professional มีความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

 

สมรรถนะหลักของสถาบัน (Core Competency) : 

 มีจิตอาสาและมีความเช่ียวชาญในการใชภู้มิปัญญา ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

 

1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

 

 มีจิตอาสาและมีความเช่ียวชาญในการใชภู้มิปัญญา ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



1.5 บุคลากร (Workforce Profile) 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

คณะแพทยศาสตร์ มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ให้ใช้ความรู้

และใช้ทักษะที่หลากหลายในการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามทักษะศตวรรษที่ 21 พัฒนากรอบ

มาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ด้านการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Professional Standard 

Framework, UP-PSF) สง่เสริมจัดการเรยีนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 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 - - 
 

 



พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดส านักงานคณะแพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มีพนักงานสายสนับสนุน สังกัดส านักงานส านักงานคณะแพทยศาสตร์ 

จ านวนทั้งสิน้ 30 คนจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และต าแหน่งความเช่ียวชาญ ดังต่อไปนี้ 

 

หมายเหตุ  ต าแหนง่นายแพทย์ 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 

ปฎบัิติ

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 - - - - 



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 - - - - 

  



ส่วนที่ 2 

นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 
 

นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   

  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ

ยุทธศาสตร ์ดังนี้  

 วิสัยทัศน์  

  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ดว้ยการพัฒนา ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรอืเป็นคติพจน์ประจ าชาติวา่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

  ความมั่นคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน 

ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความ

เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่

น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและ

ความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัย

เกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวติทรัพย์สิน 

  ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี

ความยั่งยืน จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดี

มีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาค

ส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน 

เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ 

ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 



ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่

เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ

การค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ

คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุนและการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น 

ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา  

ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมอืเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต

ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การ

รักษา และการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้าง

มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและ

การบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติ

มีความอุดม สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึน้ คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้อ

อาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้

ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยนื 

  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 

เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ

ของประเทศ ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เก่ง และมีคุณภาพ 

สร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม

ยุทธศาสตรช์าติ ประกอบด้วย  

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

2) ขดีความสามารถในการแขง่ขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 

3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ 

    ทรัพยากรธรรมชาติ 

6) ประสทิธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   

  



2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

    ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า 1) เมื่อมี 

พระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้วให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน

จัดท าแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้

ความเห็นชอบ  ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 3) แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลพันธ์หน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องสอดคล้องกันแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประกอบด้วย 6 ด้าน 37 ประเด็น (ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2561) ดังนี้ 

    1. ด้านความมั่นคง  

     1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 

     2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง 

     3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพ้ร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

     4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง

องค์กรภาครัฐและมิใชภ้าครัฐ 

     5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

    2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

     6. การเกษตรสรา้งมูลค่า 

     7. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

     8. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

     9. โครงสรา้งพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโยง 

     10. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

    3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     11. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

     12. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 

     13. ปฏิรูปการเรียนรูท้ี่ตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

     14. การตระหนักถึงพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

     15. การเสริมสรา้งให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

     16. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     17. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างมูลค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 



    4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

     18. การปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจฐานราก 

     19. การปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผูบ้ริโภค 

     20. การสรา้งหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงาน การศกึษา และสาธารณสุข) 

     21. เรื่องกระบวนการยุติธรรม 

     22. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

     23. การเสริมสรา้งพลังทางสังคม 

     24. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง 

    5. ด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

     25. สรา้งการเตบิโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

     26. สรา้งการเตบิโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

     27. สร้างการเตบิโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมติรตอ่สภาพภูมอิากาศ 

     28. พัฒนาพืน้ที่เมอืง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น 

       เมืองที่เติบโตอย่างยั่งยืน 

     29. พัฒนาความมั่นคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

     30. ยกระดับกระบวนทัศนเ์พื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

        6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     31. การพัฒนาระบบบริการประชาชน 

     32. การปรับสมดุลภาครัฐ 

     33. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

     34. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

     35. การตอ่ต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

     36. การแก้ไขกฎหมาย 

     37. การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม 

 

 

 

 



  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สบิสอง พ.ศ. 2560-2564 ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยใน

ระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียม

ความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่ง

คั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ  

   1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ    

อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่ง

เป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ 

สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสใหก้ับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวติที่ดีมคีวามสุข และ

อยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์  

   2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคน

ไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มี

ทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อม

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่าง

เกือ้กูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

   3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศ

ไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน   เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์

ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

   4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 

ระยะ 20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา 

ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  

   5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการ

เจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมปิัญญาและนวัตกรรม” 

   6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่

ผลสัมฤทธิ ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  

 



4. แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิยาลัยพะเยา 

  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการ

อุดมศกึษา พ.ศ. 2561 แผนอุดมศกึษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 รวมทั้งสอดคล้องกับการจัด

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ที่มีเป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการพลิกโฉม

ประเทศ (Reinvent the nation) เพื่อสรา้งและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21  

  มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ก าหนดพันธกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-based and Community) มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคน

ไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 พัฒนาระบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ระบบวิจัยและ

นวัตกรรมคุณภาพสูง รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการพัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นสมรรถนะและจรยิธรรม พัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ แก้ไขข้อจ ากัด 

และมุ่งเน้นบริหารงานแบบธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วม

สร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะน ามาซึ่งชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตาม 

(ร่าง) แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ดังตารางตอ่ไปนี ้
 

ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดผูเ้รียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย ออกเป็น 14 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

 



การแบ่งประเภทผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

ผูเ้รียน ลูกค้ากลุ่มอื่น  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 

การจัดการศึกษา 
ผู้เรียน  

นิสิตระดับปริญญาตร ี

    

 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

         

 

 

ผู้เรียนหลักสูตรระยะส้ัน 

1. จบการศึกษาตามก าหนดเวลา 

2. มีงานท าหลังส าเร็จการศึกษาและมีเงินเดือนที่เหมาะสม 

3. มีความรู้ และทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยูแ่ละเรียนอย่างมีความสุข 

 

1. จบการศึกษาตามเวลาท่ีก าหนด 

2. ต่อยอดองค์ความรู้สู่การท างานทางวชิาการและวชิาชีพ 

3. มีความรู้ และทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยูแ่ละเรียนอย่างมีความสุข 

 

1. เพิ่มพูนทักษะที่จ าเป็นในการท างาน 

ผู้ปกครอง 1. บุตร/ธิดามีความรู้ ส าเร็จการศึกษาและสามารถประกอบอาชีพได้ 

2. บุตร/ธิดามีทักษะการอยูร่่วมกันและการปรับตัว 

3. บุตร/ธิดาได้เรียนได้รับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้และการอยู่ในมหาวิทยาลัยท่ีดี 

โรงเรียน 1. ได้รับการเตรียมความพรอ้มกอ่นเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา 

2. นักเรียนได้อยู่และเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างมคีวามสุข มีวุฒิการศึกษา 

ผู้ใช้บัณฑิต 1. ได้บัณฑิตที่พร้อมท างาน มีท้ังความรู้และทักษะทางปฏิบัติ 

2. บัณฑิตมทีักษะทัง้ hard skills และ soft skills ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์
ศิษยเ์ก่า 1. มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง 

2. มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง 

นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 1. มีการประชาสัมพันธข์้อมูลหลักสูตรอยา่งทั่วถงึ 

2. ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  

ด้านการวจิัย 

ผู้ให้ทุนวจิัย 1. ผลงานวจิัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

2. ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ และสามารถผลิตตัวชีว้ัดได้ ตามค่าเป้าหมาย 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการวจิัย   

(ชุมชน ผูป้ระกอบการ) 

1. งานวจิัยตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ผูป้ระกอบการ เพิ่มรายได้ และแกป้ัญหาได้อย่างยั่งยนื 

2. ความร่วมมือระหวา่งนักวิจัยกับชุมชน/ ผูป้ระกอบการอย่างต่อเน่ือง 

ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 1. ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการวิชาการ 

ผู้รับประโยชน์จากการบริการ

วชิาการและวชิาชีพ             

(ชุมชน ผูป้ระกอบการ) 

1. งานบริการวิชาการตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ และแกป้ัญหาได้อย่างยั่งยนื 

2. สัมพันธภาพท่ีต่อเน่ืองระหวา่งมหาวิทยาลัยกับชุมชน และผูป้ระกอบการ 

ผู้สนับสนุนงบประมาณ 1. ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการวิชาการ 

ผู้รับบริการด้านสุขภาพ 1. ความสะดวกและรวดเร็วในการใหบ้ริการ  

2. การรักษาพยาบาลที่มมีาตรฐาน 

ด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ผู้รับบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

1. ร่วมอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. สร้างคุณค่าจากศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มรายได้อย่างสร้างสรรค ์

 

 



คู่ความร่วมมือ บทบาทและข้อก าหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

คู่ความร่วมมอื บทบาท ข้อก าหนดที่ส าคัญ วิธีการส่ือสาร 
ด้านการจัดการศึกษา 
โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมี

ความร่วมมือในโครงการ 

การรับเข้าศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

คัดเลือกนักเรียนที่มคีุณสมบัติตามที่

หลักสูตรก าหนด 

การรับสมัครนักเรียนเพ่ือคัดเลือกเข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับ

ปริญญาตรี โครงการรับตรง 10%       

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 

เว็บไซต์ ส่ือออนไลน์ 

(Facebook, Line) หนังสือ

ราชการ โครงการ/กจิกรรม 

สถานประกอบการที่ร่วม

พัฒนาหลักสูตรแบบ 

intensive WIL 

ร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียน

การสอนตามแผนการศึกษาและ

กจิกรรมเสริมหลักสูตร 

MOU ของสถาบัน หนังสือราชการ การประชุม 

อีเมล์ 

แหล่งฝึกงานและสถาน

ประกอบการนิสิต 

สหกจิศึกษา 

ร่วมฝกึประสบการณ์ ตามข้อก าหนด

ของหลักสูตรและร่วมประเมนิผล 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพ การ

ด าเนินงานสหกจิศึกษาและ การฝึกงาน 

หนังสือราชการ การประชุม 

อีเมล์ โครงการ/กิจกรรม 

ด้านการวจิัย 

แหล่งทุนวจิัย ร่วมสนับสนุนทุนวจิัย สัญญารับทุน หนังสือราชการ  

สัญญารับทุน 

ภาคเีครือข่าย ร่วมด าเนินโครงการวิจัย ข้อเสนอโครงการวจิัยที่ปรากฏหน่วยงาน

เป็นผู้ร่วมโครงการ 

หนังสือราชการ  

สัญญารับทุน 

ด้านการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

แหล่งทุน แหล่งทุน แหล่งทุน แหล่งทุน 

ชุมชน/ผู้ประกอบการ ชุมชน/ผู้ประกอบการ ชุมชน/ผู้ประกอบการ ชุมชน/ผู้ประกอบการ 

 

ท่ีมา : รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (Self-Assessment Report) ตามเกณฑค์ุณภาพการศกึษา  

เพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าป ี2561 
 

  



ส่วนที่ 3 

การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 
 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและวิเคราะห์สภาวการณ์ขององค์กร เพื่อการ

ปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันในสภาวะการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้มีการประเมินคุณภาพการด าเนินงานตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence; EdPEx), 

เกณฑ์มาตรฐานสากล World Federation for Medical Education (WFME) และเกณฑ์คุณภาพหลักสูตร

ตามเกณฑ ์ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA) โดยได้วิเคราะห์สถานการณ์ของ

คณะแพทยศาสตร์ไว้ดังนี้ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 

1. มีบุคลากรทั้งที่มีประสบการณ์มาก และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มี

ความถนดัทางด้านเทคโนโลยี 

2. อาจารย์มีทักษะทางด้านการปฏิบตัิจริงและวิชาการ 

3. มีงบประมาณหลายแหล่ง ได้แก่ งบรายได ้งบ สปสช. และ

งบประมาณ CPIRD 

4. นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง และได้ลงมือปฏิบัติจริง

จากแหล่งฝึก 

5. บุคลากรหลากหลายทางวชิาชีพ/สหวิชาชีพจ านวนมาก 

6. สามารถเข้าถงึชุมชนไดง้่ายในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

สุขภาพ 

7. เคร่ืองมือ/ห้องปฏบิัติการในการท าวิจัยที่ทันสมัย 

8. มีการบูรณาการการเรียนสอน บริการวชิาการในชุมชน 

1. อาจารย์มีทักษะและความรูท้างด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 

2. มีประสบการณ์ในการตีพมิพ์ การขอทุนวิจัย และการน าเสนอ

ที่ประชุมวิชาการน้อย 

3. ไม่มีระบบอ านวยความสะดวก/ไมม่ีหน่วยส่งเสรมิการวิจัย 

4. อาจารย์รุ่นใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการท าวิจัย นวัตกรรม

และเทคโนโลยี 

5. ขาดฐานข้อมลูรายชื่อวารสารที่จะสามารถตีพมิพ์ระดับชาติ/

นานาชาต ิ

6. ไม่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมลูการท าวิจัยของอาจารย์ ใน

คณะ 

7. บุคลากรสายสนับสนุนไมม่ีความเชี่ยวชาญ และ Job 

Description ไม่ชดัเจน 

8. ทักษะด้านการเขียนขอทุน การตีพมิพ์ การเขียนวารสาร 

9. ไม่มีระบบอ านวยความสะดวก/ไม่มีหน่วยส่งเสริมการวิจัย 

10. ขาดฐานข้อมูลรายชื่อวารสารที่จะสามารถตีพมิพ์ระดับชาติ/

นานาชาต ิ

11. ไม่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลการท าวิจัยของอาจารย์ใน

คณะ. 

12. ขาดฐานข้อมูลการบรกิาร 

13. อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนน้อย 

โอกาส (Opportunity) สิ่งคุกคาม (Threat) 

1. มีแหล่งฝึกที่หลากหลาย / เข้าถึงงา่ย 

2. มี MOU /เครือข่ายหน่วยงานภายในและภายนอก 

3. มีภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

1. สัดส่วนอาจารย์ตอ่นิสิตมีไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อการวิจัย 

2. การบูรณาการระหว่างหลักสูตรยังไม่เป็นรูปธรรม 

3. ภาระงานสอนมมีากเกินไป 

4. สังคมที่เปลี่ยนไป ส่งผลต่อการพฒันานิสิต ดงันั้นการพัฒนา

นิสิตต้องเปลี่ยนแปลงไปตามความตอ้งการตลาด 

 



การวเิคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ความท้าทายเชงิกลยุทธ์ (Strategy Challenge)   ความได้เปรียบเชงิกลยุทธ์ (Strategy Advantage ) 

การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (หลักสูตร) 

1.หลักสูตรของแต่ละสถาบันมลีักษณะที่คลา้ยคลงึกัน 

2.ยังไมม่หีลักสูตรระยะสั้นท่ีสนองความต้องการของผู้เรยีน 

1.ทุกหลักสูตรสอนให้นิสิตมคีวามสามารถในการท าวิจัยและ

คิดเป็นระบบ 

2.หลักสูตรมีรายวิชาร่วมในการจัดการเรียนการสอนในรูป 

แบบ Inter-Professional Education; IPE 

การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้น าด้านวิชาการ 

1.ระบบการประเมนิสมรรถนะของบุคลากรยังขาด

ประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

2.อาจารย์มปีระสบการณ์ในการตีพิมพ์ การขอทุนวิจัย และ

การน าเสนอท่ีประชุมวิชาการน้อย 

3.การวิจัยของคณะฯ เป็นลักษณะ Basic Research และ 

Applied research 

4.ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณะฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารท่ีมี Impact 

สูงมจี านวนน้อย  

1.บุคลากรมีประสบการณ์/เชี่ยวชาญทางดา้นวิชาการ และ

บุคลากรรุน่ใหม่ท่ีมีความถนัดทางดา้นเทคโนโลยี 

2.ม ีMOU /เครอืข่ายหน่วยงานภายในและภายนอก 

การบริการวชิาการ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 

1.การแข่งขันทางด้านบรกิารวิชาการที่คลา้ยคลงึกันมีจ านวน

มาก 

2.การตรวจทางห้องปฏบัิติการอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ได้รับ

การรับรองตามมาตรฐานสากล 

3.การบริการวิชาการยังไม่ผสมผสานศาสตรท่ี์มคีวาม

สอดคลอ้งกันอย่างแท้จรงิ 

1.บุคลากรมีประสบการณ์/เชี่ยวชาญทางดา้นวิชาการ และ

บุคลากรรุน่ใหม่ท่ีมีความถนัดทางดา้นเทคโนโลยี 

2.มเีครื่องมือวิทยาศาสตรม์คีวามทันสมัยพรอ้มจัดบริการ 

3.มศูีนย์บรกิารทางการแพทย์และสาธารณสุข คลินิกแพทย์

แผนไทยประยุกต์ และคลินิกแพทย์แผนจนี ให้บรกิารกับ

นิสิตและประชาชนท่ัวไป 

การเสริมสร้าง ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.ขาดการบูรณาการดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการเรยีนการสอนท่ีเป็นรูปธรรม 

1.บุคลากรมีประสบการณ์/เชี่ยวชาญทางดา้นวิชาการ และ

บุคลากรรุน่ใหม่ท่ีมีความถนัดทางดา้นเทคโนโลยี 

2.มหาวิทยาลัยต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 

การบริหารที่มีประสิทธภิาพและความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม 

1.อาจารย์และบุคลากร ยังไม่ทราบและเข้าใจถึงการน าระบบ

บรหิารความเสี่ยงมาใช้ในการบรหิารจัดการภายในคณะ 

1.น าระบบธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบรหิารคณะ 

การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

1.โรค NCD มแีนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ 

2.นิสิต อาจารย์ และบุคลากร มพีฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด

โรค NCD และ CD 

1.บุคลากรมีประสบการณ์/เชี่ยวชาญทางดา้นวิชาการ การ

บรกิารทางการแพทย์และสาธารณสุข   

 
 

 



ส่วนที่ 4  

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ 2565 - 2569 

แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 2565 2566 2567 2568 2569 

1.1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สุขภาพโดยใช้การดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม มีจิตอาสา และ
เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 

1.1.1 พัฒนาหลักสูตร และจัดการ
ศึกษาท่ีมุง่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(Outcome Based Learning 
ตอบสนองต่อวิชาชีพและความ
จ าเป็นของสังคม มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  

1.1.1.1 พัฒนาและ
ด าเนินการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
และประกันคุณภาพระดับ
สากล 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ี
มีต่อบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ 
(ระดับคะแนนเฉลี่ยรวม 8 ด้าน จาก
คะแนนเต็ม 5) 

≥ 4.20 ≥ 4.20 
≥ 

4.30 
≥ 

4.30 
≥ 4.40 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ี
มีต่อบัณฑิต ต่อทักษะ Community 
Change Agent หรือ 5C+ plus Med 
UP Identity (ระดับคะแนนเฉลี่ยรวม 
คะแนนเต็ม 5) 

≥ 4.00 ≥ 4.00 
≥ 

4.10 
≥ 

4.10 
≥ 4.20 

1.1.1.2 การพัฒนา
หลักสูตรการช่วยฟื้นคืน
ชีพ ตามเกณฑ์
คณะกรรมการมาตรฐาน
การช่วยชีวิต 

หลักสูตรได้รับการรับรอง ตาม
มาตรฐานคณะกรรมการมาตรฐานการ
ช่วยชีวิต ด าเนินการ 

ฝ่านการ

รับรอง       

1.1.2 พัฒนาระบบการรับเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับผล
การเรียนรุ้ 

1.1.2.1 พัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

ร้อยละของนิสิตท่ีเข้าศึกษาต่อตาม
ศักยภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 

≥ 80 ≥ 90 ≥ 95 100 100 
1.1.2.2 พัฒนาวิธีการ
คัดเลือกนักศึกษาเพื่อให้
ได้นักศึกษาท่ีมีความ
เหมาะสมและสอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ 

1.1.3 ใช้ระบบประกันคุณภาพ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสภา
วิชาชีพและระดับสากล เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาการ
ด าเนินการหลักสูตร 

1.1.3.1 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล
การด าเนินการหลักสูตร 

มีระบบสารสนเทศทางการศึกษาในแต่
ละด้าน 

1 ระบบ 2 ระบบ 
3 

ระบบ 
4 

ระบบ 
5 ระบบ 



1.1.4 การส่งเสริมการจัดการศึกษา
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อ
พัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.1.4.1 การพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ 

ร้อยละของนิสิตในหลักสูตรท่ีมีผลการ
สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ระดับ B1 
เมื่อจบชั้นปีท่ี 2 ของหลักสูตร 
 
 

70 75 80 85 90 

1.1.4.2 การพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละของนิสิตในหลักสูตรท่ีมีผลสอบ 
digital literacy ผ่านตามเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษา เมื่อจบชั้นปีท่ี 2 ของ
หลักสูตร 

    60 65 70 

1.1.4.3 การส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

ร้อยละของรายวิชาของหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนในชุมชน 10 15 20 25 30 

1.1.4.4 การส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการสหสาขาวิชาชีพ 

มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การสหสาขาวิชาชีพ   

เร่ิม
ด าเนินการ
ภายในคณะ 

    

เร่ิม
ด าเนินการ
ระหว่าง
คณะ 

1.1.5 พัฒนาอาจารย์และบุคลากร
ให้มีศักยภาพด้านการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพนิสิต ท่ี
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ความต้องการทางสังคม 

1.1.5.1 การอบรมด้าน
แพทยศาสตรศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอก
สถาบัน 

ร้อยละของอาจารย์ได้รับการอบรม
แพทยศาสตรศึกษาตามเกณฑ์ 100 100 100 100 100 

ร้อยละของบุคลากรสนับสนุนวิชาการ
ได้รับการอบรมแพทยศาสตรศ฿กษา
ตามเกณฑ์ 

100 100 100 100 100 

1.1.5.2 การพัฒนา
อาจารย์มืออาชีพตาม
เกณฑ์มหาวิทยาลัยพะเยา 
(UP PSF) 

ร้อยละอาจารย์ท่ีผ่านการประเมิน
อาจารย์มืออาชีพ ระดับ 2 

≥ 10 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 20 

1.1.5.3 พัฒนาผลงานวิจัย
ด้านแพทยศาสตรศึกษา 
หรือด้านการศึกษา 

จ านวนผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตร
ศึกษาและการศึกษาท่ีได้รับการ
เผยแพร่หรือน าเสนอวิชาการ 

1 เร่ือง 2 เร่ือง 
2 

เร่ือง 
3 

เร่ือง 
3 เร่ือง 

1.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต
ให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข 

1.2.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของนิสิต ต่อการจัดการศึกษา 

1.2.1.1 การพัฒนาระบบ
การรับฟังเสียงของผู้เรียน
และศิษย์เก่า 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการ
ด าเนินการหลักสูตรโดยรวม 

≥ 4.00 ≥ 4.00 
≥ 

4.20 
≥ 

4.20 
≥ 4.50 

1.2.1.2 การพัฒนาระบบ
สโมสรนิสิตคณะและ
หลักสูตร 



1.2.2 การพัฒนาระบบสนับสนุนท่ี
เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

1.2.2.1 การพัฒนาระบบ
อาจารย์ท่ีปรึกษา และการ
ให้ค าปรึกษานิสิต 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบการให้
ค าปรึกษา ≥ 4.00 ≥ 4.00 

≥ 
4.20 

≥ 
4.20 

≥ 4.50 

รัอยละของนิสิตในหลักสูตรท่ีมีปัญหา
เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า หรือปัญหาทาง
สุขภาพจิต 

< 20 < 20 < 15 < 10 < 5 

1.2.2.2 การพัฒนาระบบ
กองทุนเพื่อนิสิตคณะ 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัด
ทรัพยากรการศึกษา ≥ 4.00 ≥ 4.00 

≥ 
4.20 

≥ 
4.20 

≥ 4.50 

1.2.2.3 การพัฒนาพ้ืนท่ี 
ทรัพยากรการเรียนรู้และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

≥ 4.00 ≥ 4.00 
≥ 

4.20 
≥ 

4.20 
≥ 4.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้น าด้านวิชาการ 2565 2566 2567 2568 2569 

2.1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
มีคุณภาพระดับสากล 
ขับเคลื่อนชุมชนและสังคม สู่
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

2.1.1. ระบบกลไกในการบริหาร
จัดการที่สนับสนุนงานวิจัย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2.1.1.1. สร้างกลไกการ
พัฒนานักวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือก้าวสู่การ
เป็นนักวิจัยท่ีมีศักยภาพ 

อัตราของอาจารย์ประจ าคณะฯ ท่ีมี
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในช่วง 3 
ปีแรก 

2 คน 2 คน 5 คน 5 คน 10 คน 

2.1.1.2. สร้างกลุ่มวิจัย
เพื่อการท างานแบบบูรณา
การและการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 

ร้อยละของอาจารย์ท่ีเป็นผู้วิจัยหลัก 
(Principle Investigator) ของ
โครงการท่ีได้รับเงินทุนวิจัย  

>2 >2  >5 >5 >10 

2.1.1.3. พัฒนาระบบการ
ท าวิจัยท่ีบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

ร้อยละของอาจารย์ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการท างานวิจัย นวัตกรรม
และเทคโนโลยี  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

>80 >85 >90 >95 100 

2.1.1.4. สร้างระบบพี่
เลี้ยงนักวิจัย และระบบ
ช่วยเหลือการตีพิพ์ 

ร้อยละจ านวนของบุคลากรสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัย 
R2R  

>60 >70 >80 >90 >95 

2.1.1.5. พัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อการ
บริหารจัดการงานวิจัย 

จ านวนการจัดกิจกรรมวิชาการ 
Journal Club 6 ครั้ง/ปี 8  ครั้ง/ปี 

10  
ครั้ง/ปี 

12  
ครั้ง/ปี 

12  ครั้ง/ปี 

จ านวนการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุน
งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
วิจัย  

8 ทุน/ปี 10 ทุน/ปี 
10 

ทุน/ปี 
10 

ทุน/ปี 
10 ทุน/ปี 

  2.1.2. ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม
และเทคโนโลยีแบบบูรณาการสห
วิชาชีพท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

2.1.2.1. สร้างกลุ่มวิจัย
เพื่อการท างานแบบบูรณา
การและการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 

จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ของอาจารย์ท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ (ตามเกณฑ์ 
กพอ.)/นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
ISI/SCOPUS  

3 เร่ือง/ปี 5 เร่ือง/ปี 
5 

เร่ือง/
ปี 

10 
เร่ือง/

ปี 
10 เร่ือง/ปี 

2.1.2.2. จัดต้ังศูนย์กลาง
การวิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อสนับสนุน Agenda 
area-based research 

จ านวนผลงานวิจัย และ/หรือนวัตกรรม
ของนิสิตแพทย์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
งานประชุมวิชาการ และ/หรือได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ 

1 เร่ือง/ปี 2 เร่ือง/ปี 
2 

เร่ือง/
ปี 

4 
เร่ือง/

ปี 
4 เร่ือง/ปี 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.3. พัฒนา
ศูนย์สนันสนุนด้านการ
วิจัยอย่างเป็นระบบและ
เข้มแข็ง 

จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ของอาจารย์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ 

2 เร่ือง/ปี 4 เร่ือง/ปี 
4 

เร่ือง/
ปี 

6 
เร่ือง/

ปี 
6 เร่ือง/ปี 

2.1.2.4. สร้างภาคี
เครือข่ายการวิจัยและ
นวัตกรรม 

จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ
อาจารย์และนิสิตท่ีได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

2 เร่ือง/ปี 4 เร่ือง/ปี 
4 

เร่ือง/
ปี 

6 
เร่ือง/

ปี 
6 เร่ือง/ปี 

จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม ท่ี
น ามาบูรณาการในการจัดการเรียนการ
สอนของนิสิต 

2 เร่ือง/ปี 5 เร่ือง/ปี 
5 

เร่ือง/
ปี 

8 
เร่ือง/

ปี 
10 เร่ือง/ปี 

จ านวนวิจัยและนวัตกรรม ท่ีน าไปใช้
แก้ปัญหา หรือก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาด้าน
สาธารณสุขแก่ชุมชน 

1 เร่ือง/ปี 2 เร่ือง/ปี 
2 

เร่ือง/
ปี 

4 
เร่ือง/

ปี 
4 เร่ือง/ปี 

จ านวนผลงานวิจัย R2R ของบุคลากร
สายสนับสนุน 2 เร่ือง/ปี 3 เร่ือง/ปี 

3 
เร่ือง/

ปี 

5 
เร่ือง/

ปี 
5 เร่ือง/ปี 

จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อ
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติ (Citation/paper) ท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล ISI/Scopus ใน
รอบ 5 ปี 

1 1 2 2 2 

มีการจัดเวทีแลกเปล่ียน/ประชุม
วิชาการเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและ
นวัตกรรมในระดับภูมิภาค ระดับชาติ/
นานาชาติ  
 

1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 
2 

ครั้ง/ปี 
2 

ครั้ง/ปี 
2 ครั้ง/ปี 



 

 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 2565 2566 2567 2568 2569 

3.1. ชุมชนและสังคมมีคุณภาพ
ชีวิต และสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน 
(Good health and well-
being) 

3.1.1. น าความรู้ทาง
วิชาการ วิชาชีพและวิจัยสู่
การพัฒนาการชุมชน 
สังคม 

3.1.1.1 จัดท าระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมูลชุมชน 

จ านวนโครงการบริการวิชาการสหสาขา 
ไปให้บริการในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีคณะ
ก าหนด 

1  
โครงการ 

2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

4 
โครงการ 

4 
โครงการ 

3.1.2. บริการทางด้าน
สุขภาพและสาธารณุขแก่
ชุมชน สังคม 

3.1.2.2 ส ารวจความต้องการ
ของชุมชนและให้บริการ
วิชาการท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของชุมชน 

ร้อยละโครงการหรือกิจกรรมบริการ
วิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน
หรืองานวิจัย 

40 50 60 70 80 

3.1.2.3 บูรณาการงานบริการ
วิชาการกับสหวิชาชีพ 

มีระบบฐานข้อมูลความต้องการการรับ
บริการวิชาการของชุมชน 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 

3.1.2.4 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาครัฐ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน
และเอกชน 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับการ
บริการวิชาการในท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษา 

2 
เครือข่าย 

2 
เครือข่าย 

3 
เครือข่าย 

3 
เครือข่าย 

4 
เครือข่าย 

3.1.2.5 ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมให้ความรู้กับประชาชน 
เพื่อส่งเสริมภาวะสุขภาพท่ีดี 

จัดการประชุมวิชาการประจ าปี 
1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 3 ครั้ง/ปี 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาชีพ 2565 2566 2567 2568 2569 

4.1 การบริการทางการแพทย์ท่ี
ทันสมัย และมีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับและ
น่าเชื่อถือ 

4.1.1 พัฒนาคุณภาพการ
บริการให้ผ่านการรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล 
(HA) ขั้นสูง 

4.1.1.1 ขอรับการประเมิน
คุณภาพโรงพยาบาล HA จาก 
สรพ. 

ระดับของการผ่านการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน HA 

ขั้น 2 ขั้น 2 accredit 
re  

accredit 

re  
accredit  
ครั้งที่ 1 

4.1.2 พัฒนามาตรฐาน
การให้บริการตาม
มาตรฐานสากล 

4.1.2.1 ขอรับการประเมิน
ส านักงานมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

  ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ได้รับการ
รับรองคุณภาพ ISO 15189:2012 และ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ISO 
15190:2003 
  ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย
ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ (ISO15189:2012) 
  ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยได้รับการ
รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัยจากส านักมาตรฐาน
ห้องปฎิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข 

ผ่านการ
ตรวจ

ติดตาม
คุณภาพ
ภายใน 

(internal 
survey)  

(งาน
เทคนิค

การแพท
ย์และรังสี
วินิจฉยั) 

ได้รับการ
รับรอง

มาตรฐาน
ห้องปฏิบั
ติการ ISO 
15189 

และ ISO 
15190 

-ได้รับการ
รับรอง

มาตรฐาน
ห้องปฏิบั
ติการรังสี
วินิจฉยั  

  

re 
accredit 

(งาน
เทคนิค

การแพท
ย์)  

re 
accredit 
(งานรังสี
วินิจฉยั) 

4.1.3 พัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย์ให้ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4.1.3.1. อบรม ฟื้นฟูวิชาการ 
และการฝึกปฏิบัติ 

ฝ่ายโรงพยาบาลค่าเป้าหมายมีการอบรม
วิชาการและฝึกปฏิบัติ ≥80% ≥80% ≥85% ≥85% ≥90% 

ผลคะแนนประเมินสมรรถนะหลักวิชาชีพ
พยาบาล (8ข้อ) ≥80% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85% 

4.1.4.1 สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรของ สหวิชาชีพท้ัง
หลักสูตรระยะสั้นและระยะ
ยาว 

บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการฟื้นฟู/
อบรมวิชาการท้ังภายในและภายนอก
หน่วยงาน ปีละ 1 ครั้ง/คน 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

4.1.4 ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
สนับสนุนการจัดบริการ
โรงพยาบาล มุ่งสู่ Smart 
hospital 

  1.โรงพยาบาลมีการด าเนินงานด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ Green 
and clean hospital Smart  

Place 
Smart  
Tools 

Smart  
Services 

Smart  
Outcom

e 

Smart  
Hospital 



  

 

2. โรงพยาบาลมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ และ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้มีความถูกต้อง
แม่นย า สะดวกรวดเร็ว 

     

  3. โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการ
กระบวนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ
ดิจิทัล 

  4. โรงพยาบาลมีการบริหารจัดระบบงาน
ให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างอัตโนมัติโดย
น าระบบ ERP (Enterprise Resource 
Planning) เพื่อให้มีระบบสารสนเทศท่ี
ตอบสนองต่อการบริหารจัดการได้อย่าง
รวดเร็ว ป้องกันความเสี่ยงด้านการเงิน
การบัญชี ป้องกันปัญหาการขาดแคลน
และความไม่สมดุลด้านทรัพยากรบุคคล 

  5. โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพในการ
จัดการ มี unit cost ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 
สามารถเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นได้ 
มีการจัดการและป้องกันความเสี่ยงที่ดีใน
ทุกมิติ 

4.2 รายได้ของโรงพยาบาลเป็นไป
ตามประมาณการและเพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่าย 

4.2.1 เพิ่มรายรับ 4.2.1 1 จัดต้ังศูนย์จัดเก็บ
รายได้ 

1. รายได้จากการเรียกเก็บค่า
รักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้น 

100 100 100 100 100 4.2.1.2 มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในแต่ละสิทธิ 

- สิทธิกรมบัญชีกลาง OP 

4.2.1.3 ก าหนดแนวทางใน
การจัดเก็บรายได้ 

- สิทธิกรมบัญชีกลาง IP  



4.2.1.4 มีการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของเวชระเบียนใน
ส่วนของผู้ป่วยในและผู้ป่วย
นอก 

- สิทธิเบิกต้นสังกัด 
- สิทธิประกันสังคม 
- ตรวจสุขภาพประจ าปี 

 2. ร้อยละของการส่งเบิกไม่ผ่าน (ติด C) 
สิทธิค่ารักษาพยาบาลกรมบัญชีกล่าง OP 
ลดลง 
 

4.2.1.5 เปิดบริการคลินิกนอก
เวลา 

3.รายได้เพิ่มขึ้นจากการเปิดบริการคลินิก
พิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ 

80 100 100 100 100 4.2.1.6 ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 
คลินิกบริการนอกเวลา 
 

4.2.2 ลดรายจ่ายบริหาร
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

4.2.2.1 ประชุมวิเคราะห์ข้อ
มมูลทางการเงินการคลังทุก
เดือน 

ความควบคุมสินค้าคงคลัง 

          
4.2.2 2 ควบคุมสินค้าคงคลัง  

1.จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสาตร์  

2.จัดซ้ือยา  

3.จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ 

4.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพ 4.2.3 1. โครงการการจัดการ
น้ าอุปโภค-บริโภคและการ
จัดการด้านพลังงานใน
โรงพยาบาล 

หน่วยงานมีมาตรการประหยัดพลังงาน  

90 100 100 100 100 
4.2.3 2. โครงการ การจัดการ
ขยะและการใช้ประโยชน์จาก
ขยะและสิ่งปฏิกูลด้วยหลักการ 
3R 



4.3 ประชากรในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
และพื้นท่ีใกล้เคียงโรงพยาบาล
ได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาวะที่ดี 

4.3.1 ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค ดูแลรักษา 
และฟื้นฟูสภาพ ด้วยการมี
ส่วนร่วมของครอบครัว 
ชุมชน และท้องถิ่น โดย
ทีมสหวิชาชีพ และ
เครือข่ายบริการสุขภาพ 
รวมท้ังสิ่งแวดล้อมและ
สถานท่ีมีความปลอดภัย
เอื้อต่อการมีสุขภาพท่ีดี 

4.3.1.1 กระบวนการส่งเสริม
สุขภาพมีคุณภาพตาม
มาตรฐานอ้างอิงตามเกณฑ์ใน
แต่ละปีงบประมาณของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
และการควบคุมและเฝ้าระวัง
ตามมาตรฐานอ้างอิงตาม
เกณฑ์ในแต่ละปีงบประมาณ
ของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 

1.โครงการอนามัยโรงเรียน 

เร่ิม 
พัฒนา 

ดี ดีมาก ดีเด่น ดีเด่น 

2.โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ
ในกลุ่มโรคสุขภาพจิต ,NCD,BMI 

3.โครงการอบรมให้มีความรู้และทักษะ
การดูแลสุขภาพในชุมชนในกลุ่มโรค
สุขภาพจิต, NCD,BMI 

4.โครงการการติดตามเยี่ยมบ้านและมี
ระบบการดูแลต่อเน่ืองท่ีดีในชุมชน 

5.โครงการจัดการป้องกันการระบาดของ
โรคได้อย่างทันท่วงที 

6. คลินิกให้ค าปรึกษาสุขภาพจิต  

7. เฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคติดต่อ 
และโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า     

4.3.2 ส่งเสริมสุขภาพ 
ดูแลรักษา และฟื้นฟู
สภาพ ด้วยศาสตร์
การแพทย์ทางเลือกโดย
นวัตกรรมทางการแพทย์
ผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

4.3.2.1 ใช้มาตรฐานของ
พระราชบัญญัติวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือกเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผน
ไทย และการแพทย์ทางเลือก 

≥15% ≥15% ≥20% ≥20% ≥20% 

4.3.3 ส่งเสริมสุขภาพ 
ดูแลรักษา และฟื้นฟู
สภาพ ทางกายภาพบ าบัด  

4.3.3.1 ใช้มาตรฐานของ
พระราชบัญญัติวิชาชีพ
กายภาพบ าบัดเป็นแนวทางใน
การปฏบิัติงาน 

ผู้ป่วยนอกได้รับบริการทาง
กายภาพบ าบัด 

≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% 



4.4 โรงพยาบาลมีภาพลักษณ์ที่ดี 
มีความน่าเชื่อถือและบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 

4.4.1 พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคใน
โรงพยาบาลให้มีความ
ทันสมัยและพร้อมต่อการ
ให้บริการ 

4.4.1.1 ใช้มาตรฐานฯของ
กระทรวงสาธารณสุข เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

การตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมของหน่วยบริการสาธารณสุข 
(2562) 

เร่ิมพัฒนา ดี ดีมาก ดีเด่น ดีเด่น 

4.4.2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีความคล่องตัว 
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ของโรงพยาบาล  

85  
คะแนน 
ขึ้นไป 

85  
คะแนน 
ขึ้นไป 

85  
คะแนน 
ขึ้นไป 

85  
คะแนน 
ขึ้นไป 

85  
คะแนน 
ขึ้นไป 

ร้อยละของการจัดซ้ือจัดจ้างที่เป็นไปตาม
แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

มากกว่า 
ร้อยละ  

80 

มากกว่า 
ร้อยละ  

80 

มากกว่า 
ร้อยละ  

80 

มากกว่า 
ร้อยละ  

80 

มากกว่า 
ร้อยละ  

80 

ระยะเวลาในการด าเนินการด้านสาร
บรรณ 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
60 

มากกว่า 
ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
70 

มากกว่า 
ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
80 

มากกว่า 
ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
90 

มากกว่า 
ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

มากกว่า 
ร้อยละ 

80 

ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีหรือผู้
ตรวจสอบภายในท่ีได้รับการแก้ไข 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

4.4.3 ส่งเสริมให้บุคลากร
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมี
ความสุขในการท างาน 
(Happy Workplace) 

  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสวัสดิการ
ของโรงพยาบาล มากกว่า 

ร้อยละ  
80 

มากกว่า 
ร้อยละ  

80 

มากกว่า 
ร้อยละ  

80 

มากกว่า 
ร้อยละ  

80 

มากกว่า 
ร้อยละ  

80 

บุคลากร เจ้าหน้าท่ี ได้รับการคัดกรอง 
และตรวจสุขภาพ ประจ าปี ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% 



 

 

 

4.4.4 พัฒนาระบบการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมภายใน
โรงพยาบาลเพื่อการ
บริการสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

4.4.4.1 เกณฑ์มาตรฐาน 
green and clean hospital 
กรมอนามัย 

ผลการประเมิน GREEN and CLEAN 
Hospital ตามเกณฑ์กรมอนามัย มีระบบ

เตรียม
ความ

พร้อมใน
การเข้า
รับการ
ประเมิน 

ผ่าน
ระดับพื้น

ฐาน 

ผ่านระดับ
ดี 

ผ่านระดับ
ดีมาก 

ผ่านระดับ
ดีมาก 

4.4.4.2 มาตรฐานอาชีวอนา
มัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อม
ส าหรับโรงพยาบาล 

มีการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมการ
ท างานแก่หน่วยงานในโรงพยาบาลด้วย
เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์ และมีการตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์สุขาภิบาลอาหารใน
งานคุ้มครองผู้บริโภค 

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ด้านอาคาร

และ
สภาพแวดล้

อมใน
โรงพยาบาล  

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ด้านอาคาร

และ
สภาพแวดล้

อมใน
โรงพยาบาล  

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ด้านอาคาร

และ
สภาพแวดล้

อมใน
โรงพยาบาล  

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ด้านอาคาร

และ
สภาพแวดล้

อมใน
โรงพยาบาล  

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ด้านอาคาร

และ
สภาพแวดล้

อมใน
โรงพยาบาล  

4.5 พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

4.5.1. ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี กลุ่มเสี่ยงสมอง
เสื่อมและหกล้มได้รับการ
ดูแล 

    

          

4.5.2. มีระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

4.5.3. พัฒนาการบริการ
คลินิกผู้สูงอายุท่ีได้
คุณภาพมาตรฐาน 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 2565 2566 2567 2568 2569 

5.1 ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น ได้รับการสืบ
สาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม 
และเผยแพร่ 

5.1.1 ส่งเสริมการท า
กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา 
กิจกรรมสืบสานศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น 

5.1.1.1 การพัฒนากิจกรรม
ท่ีเกี่ยวข้องกับจิตอาสา การ
ท านุบ ารุงพุทธศาสนา     
สืบสานประเพณี อนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละบุคลาการและนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านส่งเสริมความเป็นไทยและจิตอาสา 

≥ 60 ≥ 65 ≥ 70 ≥ 75 ≥ 75 

5.1.2 ส่งเสริมการบูรณา
การการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย กับ
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน 

5.1.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้
มีโครงการหรือกิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เป็นส่วนหน่ึง
ของการจัดการเรียนการสอน
และการ วิจัย เพื่อน ามา
เผยแพร่และถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการเรียน
การสอนและวิจัย ท่ีประยุกต์ใช้ฐานด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

≥ 1 ≥ 1 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 3 

 จ านวนชุมชนท่ีได้รับการพัฒนา โดยการบูร
ณาการงานวิจัยและนวัตกรรม งานบริการ
วิชาการกับงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≥ 1 ≥ 1 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 3 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
และความโปร่งใส 

    2565 2566 2567 2568 2569 

6.1 เพื่อให้มีโครงสร้าง 
สภาพแวดล้อม ท่ีดี มี
บรรยากาศท่ีเหมาะสมกับการ
ท างาน 

6.1.1. มีโครงสร้าง 
สภาพแวดล้อม อาคาร
สถานท่ี ท่ีดี 

4.3.1.1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สิ่งแวดล้อม 

ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ Green 
Office   ยื่นขอรับ

การ
ประเมิน
ตนเอง 

ผ่านการรับ 
ระดับ

ทองแดง 
ระดับเงิน 

ระดับ
ทอง 

จ านวนพื้นท่ีสีเขียวท่ีเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 5 รอง 15 20 25 

4.3.1.2.จัดการระบบรักษา
ความปลอดภัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

อุบัติการณ์โจรกรรมทรัพย์สินในคณะ 
          

6.2 เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ มี
ความผูกพัน และมีความ
ภาคภูมิใจในองค์กร 

6.2.1. การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

6.2.1.1.ค่าตอบแทน 
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ 
เหมาะสม  

ความพึงพอใจของบุคลากร 
80 85 90 90 90 

6.2.1.2.มีแผนพัฒนา
บุคลากร 

ร้อยละความส าเร็จของ KPI ของยุทธศาสตร์
การพัฒนาคคณะเพิ่มขึ้น 20 25 30 35 40 

จ านวนชั่วโมงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน >10ชั่วโมง

ต่อปี 
>10ชั่วโมง

ต่อปี 
>10ชั่วโมง

ต่อปี 
>10ชั่วโมง

ต่อปี 

>10
ชั่วโมงต่อ

ปี 

6.2.1.3.การรักษา และสรร
หาบุคลลากร ท่ีมีความรู้
ความสามารถที่มาท างานใน
คณะฯ 

ร้อยละการเพิ่มของบุคลากรตามเป้าหมาย 

60 65 70 75 80 

6.2.1.4..การสร้างความ
ผูกพัน ในองค์กร 

อัตราการลาออกของบุคลากร <10% <8% <6% <5% <5% 

ร้อยละ ของบุคลากรที่มีความผูกพัน กับ
องค์กรในระดับ  Strive 50 55 60 65 70 



 

 

6.3 การบริหารจัดการท่ีมีความ
โปร่งใสและเป็นเลิศขององค์กร 

6.3.1.การบริหารองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ 

6.3.1.1.มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

จ านวนการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารในการตัดสินใจเรื่องท่ีส าคัญของ
คณะฯ 

>15 ครั้ง/
ปี 

>20 ครั้ง/
ปี 

>25 ครั้ง/
ปี 

>30 ครั้ง/
ปี 

>35 
ครั้ง/ปี 

6.3.1.2.พัฒนาระบบการ
จัดสรรงบประมาณให้มีความ
ชัดเจน โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของงบประมาณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
จากแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

<40 <35 <30 <25 <20 

6.3.1.3. ใช้เกณฑ์ EdPEx 
ในการพัฒนาองค์กร 

ผลการประเมินภายใน ITA 70 75 80 85 85 

ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ คุณภาพ
การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) 

ยื่นเข้า
โครงการ 

screening 
EdPEx 
200 

  
ผ่าน 

Edpex200 
    

6.4 เพื่อการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร 

6.4.1 การสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

6.4.1.1.พัฒนาการสื่อสาร
ภายในคณะให้มี
ประสิทธิภาพ 

การรับรู้ข่าวสารของบุคลากร   (ร้อยละ) 
75% 80% 85% 90% 90% 

  6.4.1.2.พัฒนาการสื่อสาร
ภายนอกคณะให้มี
ประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
>3.5 

คะแนน 
>3.5 

คะแนน 
>4 

คะแนน 
>4 

คะแนน 
>4 

คะแนน 

6.5 เพื่อให้ได้แผนการ
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
และมีการติดตามตัวชี้วัดของ
คณะ 

6.5.1 แผนการ
ด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

6.5.1.1 แผนการด าเนินงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.ร้อยละของโครงการท่ีได้ก าเนินงานตาม
แผนท่ีตั้งไว้ 70 75 80 85 90 

2.ร้อยละ ความส าเร็จของตัวชี้วัด 70 75 80 85 90 

6.6 เพื่อป้องกันความเสี่ยงและ
ลดข้อร้องเรียน  

6.6.1 การบริหารความ
เสี่ยง 

6.6.1.1 จัดท าแผนความ
เสี่ยง 

1.จ านวนความเสี่ยงท่ีส าคัญ ได้รับการ
ป้องกันอย่างเป็นระบบ 80 85 90 95 100 

2.จ านวนข้อร้องเรียน < 10 เร่ือง
ต่อปี 

< 8 เร่ือง
ต่อปี 

< 6เร่ือง
ต่อปี 

< 4 เร่ือง
ต่อปี 

< 2 เร่ือง
ต่อปี 



       ส่วนที่ 5  

การประเมินความส าเร็จแผนยุทธศาสตร์ 
 

5.1 กรอบแนวคดิในการติดตามและประเมินผลแผน                                                          

ความส าคัญของการติดตาม การติดตามเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของโครงการที่ด าเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ยอมส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน

การด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้

รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร จะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน 

เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหนว่ยงานหรือระหว่างหนว่ยงานกับกลุ้ม

เป้าหมายที่ไดรั้บประโยชนจากโครงการ ในทาง ตรงกันข้าม หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะ

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost–effective) ด าเนินงาน ต่าง ๆ ยกตัวอย่างเชน การระบุ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการ ติดตามความสามารถในการเข้าถึง

โครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ ส่วนตาง ๆ ในโครงการ

และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนนิงาน 

  ความส าคัญของการประเมินผล การประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ 

เช่นเดียวกับการติดตามเพราะ ผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต 

หรือการยุติการด าเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็น

สิ่งที่จะบงช้ีวาแผนงานที่ก าหนดไว้ ได้มกีารปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชีว้ัดวาแผนหรอืโครงการที่

ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้ง

การติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความ สอดคลองกับการใช้ทรัพยากร 

(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการตดิตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูล ย้อนกลับ (Feedback) ที่

สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การป ระเมินผลยัง ถือเป็น

กระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็น

ระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ 

 

 

 

 



5.2 วิธีการติดตามและประเมินผล                                                                                 

  การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อใหท้ราบความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ตาม 

โครงการตาง ๆ ที่ได้รับงบประมาณและได้บรรจุไวในแผนการด าเนินงานประจ าปี และในกรณีที่พบ

ปัญหา อุปสรรค์ในการด าเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ ให้

ส าเร็จลุลวงไปได้ อย่างมปีระสิทธิภาพ  

การประเมินผล (Evaluation) เป็นการรวบรวมผลการติดตามความกาวหน้าของ โครงการ

และการประเมินผลโครงการของทุกส่วนราชการ เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานเพื่อใช้

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานโครงการนั้น ๆ และเป็นข้อมูล

ประกอบการ จัดท าแผนพัฒนาและ ตั้งงบประมาณในปีต่อไป โดยมีการประเมินผลเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ 1. การประเมินผลเชิงปริมาณ เป็นการ ประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานและ การใช้

งบประมาณในแต่ละโครงการ โดยพิจารณาจากเป้าหมาย ของโครงการที่ได้ก าหนดไวในแผน

ด าเนินงาน และจ านวนงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายจริง 2. การประเมินผลเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินผล

ส าเร็จของโครงการที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลความส าเร็จของเปาหมาย เชงิคุณภาพที่ได้ก าหนดไว

ในแผนพัฒนาสามปี 

5.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล                                                                       

  การติดตาม (Evaluation) การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการการปฏิบัติ

ตามแผนยุทธศาสตรถ์ึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างงา่ยที่สามารถใช้เป็นเครื่องมอืในการตดิตามได้ เชน่ 

Gant Chart ที่จะท าให้ หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มีการ

ด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญ

ในการตดิตามผลการ ด าเนนิงานดังได้กล่าวมาแล้ว  

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน 

(Standard criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อใหเ้กิดความชัดเจน เป็น

ระบบ มมีาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมิน

หนว่ยงาน และเกณฑก์ารประเมนิโครงการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 

 

 



5.3 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ                                                   

  การประเมนิผลโครงการ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชีว้ัดเพื่อเป็นเครื่องมอืก าหนดกรอบทิศทาง

ในการวิเคราะหแ์ละประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑท์ี่ส าคัญ 8 เกณฑ ์ดว้ยกันคือ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 

  เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน การ

ประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

   (1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs) 

ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จ านวนแหล่งน้ า

ขนาดย่อยเพื่อการเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่

ก าหนด 

   (2) จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ 

มากมาย จึงจ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรม

ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วง

ระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรอืระยะของโครงการ (Phase) 

   (3) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรใน

โครงการ ซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่าง

ผูกพัน เงินงวดและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัทธ์กับเวลา ใน

รูปของคน – วัน (Man – day) หรอื คน เดือน (Man – month) 

   (4 )ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และ

เหลือระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุม

กิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายรวม 

 

 



2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

  การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการ

ด าเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากร

ทางการจัดการและเวลาที่ใชไ้ปในการด าเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

   (1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงิน

ของโครงการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไป

อย่างมปีระสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 

   (2) ผลิตภาพต่อก าลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่

โครงการ ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพแล้วการด าเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและ

ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการด าเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่

เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม และการเพิ่มขดีความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 

   (3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จ านวน 

ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตาม

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการ

ลงทุนในแตล่ะช่วงไตรมาส 

   (4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการ

ประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ 

การตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและ

ค่าสาธารณูปการคิดเป็นรอ้ยละของคา่ใช้จ่ายรวม 

  3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 

  การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดู

จากผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

   (1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและ

การบรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 



   (2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมิติการมีส่วน

ร่วม โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับ

ความส าเร็จมากน้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมี

ส่วนร่วมสามารถวัดจาก จ านวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ 

วางแผนและติดตามผล 

   (3) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑว์ัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วน

ของประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรอืนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

   (4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชีว้ัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงใน

การบรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรอืเป้าหมายรวมของโครงการหรอืไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมิน

จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ

สิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

  4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 

  เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน

ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง ( Intended impacts) และผลกระทบที่

ไม่ได้มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 

ประการ คือ 

   (1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย 

สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการ

จากโครงการพัฒนาที่สง่ผลกระทบต่อคุณภาพชวีิตที่ดี หรอืมาตรฐานการด ารงชีพ 

   (2) ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจ

ของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัว

โครงการเอง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจใน

การรับบริการ และทัศนคตติ่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 

    



(3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วน

ของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบ

ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

มากขึน้ และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

  5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 

  เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ

ความตอ้งการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรอืไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความ

ต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน

สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรอืไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

   (1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรอืประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่

เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา

ตามความเรง่ดว่น ตามความรุนแรงของปัญหา 

   (2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไข

ปัญหา ซึ่งเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการ 

น ามาใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของการด าเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 

(3) ความตอ้งการหรอืข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชีว้ัดถึงความต้องการของ

ผูร้ับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค าร้องเรียน ขอ้ร้องทุกข์ ใหแ้ก้ไขปัญหาเพื่อสนองตอบ

ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ หรอืได้รับความ

เสียหายจากการด าเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชีค้วามสอดคล้องในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อ

ความตอ้งการของประชากรเป้าหมาย 

  6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) 

   เป็นเกณฑก์ารพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความ

ต่อเนื่องของกิจกรรมว่าจะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ 

ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนีย้ังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยัง

พืน้ที่แหง่ใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 



  (1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร

ทางการเงินของโครงการ อาทิ จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระ

ผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนส ารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ 

ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จ านวน และขนาดกองทุนด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึง

ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 

   (2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของ

หนว่ยงานในการบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนรว่มของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระดับการมสี่วนรว่มของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหาร

โครงการ และการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการด าเนินโครงการ 

   (3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถ

ในการพึ่งตัวเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จ

ด้วยดี ทั้งการขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจ านวนประชากร

เป้าหมาย การขยายก าลังผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นที่

โครงการ การขยายเครือขา่ยโครงการออกไปทั่วภูมภิาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 

  7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 

   เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์

และผลกระทบจากการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกัน

เรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และ

การกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

   (1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญ

ทุกกลุ่มย่อย ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่ม

อาชีพอื่น การจัดหาต าแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหา

วิกฤติเศรษฐกิจที่จัดใหแ้ก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ 

   (2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรม

ระหว่างเพศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการด าเนิน

โครงการให้ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) 

หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่

เคารพสิทธิของสตร ี



   (3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ( Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความ

เป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้อง

กับการจัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ 

โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยค านึ งถึงชนรุ่น

อนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับกระทบจากการตัดสินและการด าเนินโครงการในปัจจุบัน 

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 

  เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันว่า การด าเนินโครงการจะไม่ก่อให้ 

เกิดความเสียหายหรอืผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรอืชุมชน ประกอบด้วยตัวชีว้ัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

   (1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผล

จากการด าเนินโครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษา

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนท าโครงการ เพื่อให้

ผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผดิชอบ และมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและ

เป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงใหก้ับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของ

ผูอ้นุมัตแิละผูด้ าเนนิโครงการ 

   (2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้าน

เศรษฐกิจที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้าง

ภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่ต้อง

เสียไป อาทิ พืน้ที่การเกษตรที่ถูกน้ าท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน 

   (3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนิน

โครงการและส่งผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ด ีความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม 

วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอือ้อาทร ความร่วมมอืและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม 

   เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ  

ซึ่งครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้าน

สิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่

เป็นพลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ เพื่อวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของ

โครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ 

โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม (Composite indicators) ของแต่ละ

โครงการต่อไป 



5.4 กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์                                                          

  ในการชี้น าและขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายที่วางไว้ คณบดีใช้ระบบ

กลไก การน าองค์กรของคณะแพทยศาสตร์ ดังภาพ 1 มาใช้ก ากับการด าเนินงาน ในการก าหนด

วิสัยทัศน์ตามบริบทของคณะในช่วงเวลาต่าง ๆ และได้มีการปรับเปลี่ยนและมีการทบทวนวิสัยทัศน์ 

เพื่อให้มคีวามเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทในการพัฒนา โดยมีการทบทวนทุกปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ระบบการน าองค์กร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

5.5 การประเมินความส าเร็จแผนยุทธศาสตร์                                                                   

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมี

ระบบและกลไก ดังนี้ 



   1.1 คณบดี แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 – 2569 ต่อประชาคมคณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม ศ.พิเศษ.

ดร.มณฑล สงนมเสริมศร ีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

   1.2 สื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการตดิตามข้อมูลป้อนกลับเป็นระยะ ๆ 

  2. ก าหนดผูร้ับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

   2.1 ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับคณะ (รองคณบดี) ระดับหลักสูตร 

(ประธานหลักสูตร) ระดับส่วนงานสนับสนุน (งาน) และระดับบุคคล 

   2.2 จัดตั้งคณะกรรมการ หรอืคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

  3. การตดิตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชีว้ัด ของแผน

ยุทธศาสตร ์โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

   3.1 วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ์ เชิงบูรณาการที่มุง่น าเสนอผลผลิต (Output) 

ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ 

และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

โปร่งใส มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

   3.2 สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ กับ

การประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับรองคณบดี หัวหน้า

ส านักงาน ประธานหลักสูตร หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล 

   3.3 ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้ 

และตามรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมาย ทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

   3.4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณบดี คณะกรรมการประจ า

คณะแพทยศาสตร์ ตามล าดับ โดยฝ่ายนโยบายและแผนเก็บรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้ยังมีการประชุม

เพื่อปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี รอบ 6 เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ หรือสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป  



  4. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ การจัดสรรทรัพยากร

สนับสนุน ตามความเหมาะสม การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและ

ตอบสนองตอ่การพัฒนาคณะ และการสรา้งเครอืข่ายความรว่มมือกับหนว่ยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศนข์องคณะและมหาวิทยาลัย 

  5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถใน

การติดตามประเมินผล มีการน าข้อมูลไปวิเคราะห์และน ารายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการ

ตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 

    

 


