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บทท่ี 1 

บทนำ 

1. ความเป็นมา 

  มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

สมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ด้วยปรัชญา “ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด (A life of 

wisdom is the most wondrous of all)” และปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for 

Community Empowerment)” โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์  

เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ 2563 เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่กำหนดไว้ว่า “มหาวิทยาลัยสร้าง

ปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 

ระดับสากล ผลติกำลังคนที่มคีุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น ประสานความร่วมมอืและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

เพื่อชี้นำ และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วย

หลักธรรมาภบิาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ  

  ภายใต้พันธกิจ 5 ด้านของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ผลิตคนไทยในศตวรรษที่ 21 

(2) วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

(4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย และ (5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good 

Governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน โดยได้นำพันธกิจมาใช้ในการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการ

พัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน (2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู ้นำทางด้านวิชาการ  

(3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ (4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ

ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน (5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็น

สากลหรอืนานาชาติ และ (6) ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561–2580) การเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว

รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ

สังคมไทย มหาวิทยาลัยพะเยามีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแบบมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต การสรา้งนวัตกรรมเชิง

พาณิชย์ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล เป้าหมายคือ

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) อันจะส่งผลไปสู่การปรับโครงสร้างประเทศไทย

เข้าสู่ประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย อันจะนำมาสู่การ
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พัฒนาในทุกชุมชน ทุกภาคส่วน ทั ้งในระดับกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ ระดับภาค และระดับประเทศ  

เพื่อสร้าง “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  

 เพื่อให้การดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

คณะแพทยศาสตร์ จึงได้ทำการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจของคณะ 

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย นโยบายการบริหารของรัฐบาลและกระทรวง

สาธารณสุข และนำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ของประเทศ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นโยบายการบริหารงานของคณบดี การศกึษาแนวโน้มความต้องการบุคลากร 

การบริการวิชาการ และการพัฒนางานวิจัยของประเทศชาติ ความต้องการและความคาดหวังของนิสิต 

ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ SWOT analysis เพื่อวิเคราะห์

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ได้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ 

เป็น “แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564–2570” ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและ

สมรรถนะหลัก จัดทำยุทธศาสตร์ 6 ด้าน เพื่อการเป็นขับเคลื่อนกรดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ 

ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพ

คน ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำด้านวิชาการ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : ด้านการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 : ด้านการ

เสริมสร้าง ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 : ด้านการบริหารที่มี

ประสิทธิภาพและความโปร่งใส และประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 : ด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  

 ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายที่วางไว้ คณะแพทยศาสตร์ได้ใช้ระบบ

กลไกการนำองค์กรของคณะแพทยศาสตร์ มาใช้กำกับการดำเนินงาน ในการกำหนดวิสัยทัศน์ตามบริบท

ของคณะในช่วงเวลาต่าง ๆ และได้มีการปรับเปลี่ยนและมีการทบทวนวิสัยทัศน์ เพื่อให้มีความเหมาะสม 

สอดคล้องกับบริบทในการพัฒนา โดยมีการทบทวนทุกปี       

   

2. วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์  

  2.1 เพื่อพัฒนาให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาแบบบูรณาการการสหวิชาชีพ นิสิตมีทักษะการเรียนรู้

ตลอดชวีิต และ Community Engagement   

 2.2 เพื่อสร้างระบบกลไกในการบริหารจัดการที่สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มี

ประสิทธิภาพและยั่งยนื 

 2.3 เพื่อผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบบูรณาการสหวิชาชีพที่มีคุณภาพเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 2.4 เพื่อส่งเสริมใหม้ีระบบบริการวิชาการในพื้นที่ภาคเหนอืตอนบน 

 2.5 เพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ให้ได้รับการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ส่งเสริม และเผยแพร่อย่างยั่งยนื 
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2.6 เพื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาที่เป็นรากฐานให้องค์ความรูใ้นการสร้างมูลค่าแก่ชุมชน 

 2.7 เพื่อให้การบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสและเป็นเลิศขององค์กร บุคลากรมีคุณภาพ มีความ

ผูกพัน และมีความภาคภูมใิจในองค์กร 

 2.8 เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาเบื้องต้น ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ร่างกาย และการคุ้มครองผูบ้ริโภค 

 2.9 เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมอิย่างมีคุณภาพ 

  

3. ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564-2570  

  3.1 ปรัชญา (Philosophy) 

“ดำรงชีวติด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” “ปญฺญาชีว ีเสฏฐชวีี นาม” 

“A Life of Wisdom is the Most Wondrous of All” 

 

 3.2 ปณิธาน (Determination) 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

“Wisdom for Community Empowerment” 

 

3.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 

   “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” 
 

 หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ

และมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและ

สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้นำ และสร้างสรรค์ปัญญา

เพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภบิาล มีระบบประกัน

คุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ โดยมีเป้าหมายในการบรรลุวิสัยทัศน์ภายในปี พ.ศ. 2567 
 

  3.4 พันธกิจ (Missions) 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอนทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ

แก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อ 

การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของ

บริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องดำเนินพันธกิจในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและ

มาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ
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ผลิตคนไทย

ศตวรรษที่ 21

วิจัยและ

นวัตกรรม 

สู่ประโยชน์เชงิ

พาณิชย์

บริการวิชาการ 

สร้างความ

เข้มแข็งให้ชุมชน

และสังคม

ท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเพื่อความ

เป็นไทย

บริหารงาน

ทันสมัยด้วย        

ธรรมาภิบาล 

(Good 

governance) 

และเรียนรู้

เปลี่ยนแปลง

ร่วมกัน

โจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จงึดำเนิน

พันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 

   ผลิตบัณฑิตที ่มีคุณภาพสูง มีความรู ้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  

รู ้ท ันโลกทันเทคโนโลยี มีความรู ้ภาษาอังกฤษที ่ส ื ่อสารได้ มีท ักษะที ่สนองตอบต่อความต้องการ  

ของตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะ

และวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง

ต ่อเน ื ่อง ดำเน ินช ีว ิตอย ่างม ีค ุณธรรม พร ้อมให ้ความช่วยเหล ือเพ ื ่อนมนุษย ์ และเป ็นพลเม ือง  

ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิต 

มีทักษะการเป็นผู ้นำและการทำงานเป็นทีม รวมถึงทักษะ การจัดการและการเป็นผู ้ประกอบการ 

ด้วยหลักสูตรที ่ท ันสมัย ยืดหยุ ่น ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่  

อาจารย์มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มี

แนวความคิดและท ักษะท ี ่ท ันสมัย เปลี ่ยนแปลงกระบวนการจ ัดการศึกษาใหม่ ด ้วยเทคโนโลยี  

ที่ทันสมัย และวิธีเรียนรู ้ที ่เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับผู ้ใช้บัณฑิต มีการบริหารจัดการที ่สร้าง  

ความเช่ือมั่นกับผูเ้รียนและความเชื่อถือใหก้ับชุมชนและสังคม ระบบการศกึษารองรับและตอบโจทย์พื้นที่ใน

การยกระด ับการศ ึกษา ประเม ิน  และตรวจสอบได ้ในท ุกระด ับ พร ้อมก ้าวส ู ่ความเป ็นสากล 

และนานาชาต ิ

   2) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

   นอกเหนือจากบทบาทการสร้างคนให้มีทักษะชีวิตและวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการ

ตลาดแรงงานแล้ว การเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent and Skilled 

Human Resources) มหาวิทยาลัยต้องตระหนักว่า งานวิจัยเป็นรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
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การวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู้ใหม่นำไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและ

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของ

สังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุน

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีการตดิตามและการประเมินผล

เป็นระบบสร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก วิจัยและนวัตกรรม 

ที ่ครอบคลุมทั ้ งด ้านว ิทยาศาสตร ์ส ุขภาพ ด ้านว ิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี  และด ้านส ังคมศาสตร์  

และมนุษยศาสตร์ เน ้นการวิจ ัยมุ ่งเป้าท ี ่ตอบโจทย์ช ุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ  

(Demand side) ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การนำไปใช้ประโยชน์กับ

ส ังคม ด ้วยการร ่วมมือก ับผ ู ้ ใช ้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบร ิการและภาคการเกษตร 

เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตาม

นโยบายการเข้าสู่ Thailand 4.0  

  3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

   มหาวิทยาลัยเป ็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที ่ม ีค ุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้  

ในท ุกสาขาท ั ้งด ้านว ิทยาศาสตร ์ส ุขภาพ ด ้านว ิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี และด ้านส ังคมศาสตร์  

และมนุษยศาสตร์ และด้วยปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community 

Empowerment)” มหาวิทยาลัยต้องคำนึงถึงพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธกิจหลัก

สำคัญอีกพันธกิจหนึ่งด้วย มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

และเป็นที่พึ่งให้ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหา

ความเดือดร้อนของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้น

จากความแตกต่างและเหลื่อมล้ำ เกิดสังคมความสุข 

    4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพื่อความเป็นไทย 

   การดำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักและให้

ความสำคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ

สาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื ่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติของ

ประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

สืบสาน สร้างสรรค์ สร้างจิตสำนึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงามของประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื ่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม การพัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการบริหารจัดการ และการใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ 
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    5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรยีนรู้เปลี่ยนแปลง

ร่วมกัน 

   การพัฒนาระบบนิเวศด้านการบริหารจัดการ มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศกำหนดใน

การบริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพ

และประโยชน์ส ุขของบุคลากรมีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที ่ท ันสมัย 

ในทุกระดับ ยกระดับศักยภาพของบุคลากร  ทั้ งผู้ บริหาร  บุคลากรสายวิ ชาการ  แ ละบุคลากร

สายสนับสนุน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากร

มี Mindsetของการทำงานและการบริหารร่วมกัน และมีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) และผู้ตามในโลก

ใหม่ เปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน เพื่อกระบวนการ 

มีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตือรือร้น

ในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีความมุ่งมั่นและต้องเห็นภาพทิศทาง

ในระยะยาว (Visionary) ด้วยหลักการทำงานร่วมกัน “สานความคิด สร้างจิตใจ” รวมพลังของบุคลากร 

ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบ 

การบริหารบนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการดำเนินงานที่มปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

  3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

 เพื่อการดำเนินการตามพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 และนโยบายคณะรั ฐมนตรี  พล เอกประยุ ท ธ์  

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี  มหาวิทยาลัยพะเยา  จึ งมุ่ ง เน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการ

เตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงานสามารถทำงานเพื่อดำรงชีพและช่วยเหลือสังคมพร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศ 

ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” 

ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ด ีอันจะนำมาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ 

และนานาชาต ิด้วยยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน  
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ปัญญาเพื่อความเข้มเข็ง

ของชุมชน

1) ยุทธศาสตรก์าร
เตรียมคนและ

เสรมิสรา้งศักยภาพ
คน 2) ยุทธศาสตรก์าร

สรา้งงานวิจัยและ
นวัตกรรมและการ
เป็นผู้น าทางด้าน

วิชาการ

3) ยุทธศาสตรก์าร
บรกิารวชิาการเพื่อ
พัฒนาชุมชน สังคม 

และประเทศ4) ยุทธศาสตรก์าร
เสรมิสรา้งและ
ส่งเสรมิการท านุ
บ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมให้ยั่งยืน

5) ยุทธศาสตร์การ
เสรมิสรา้งและ
พัฒนาความเป็น

สากลหรอื
นานาชาติ

6) ยุทธศาสตร์การ
บรหิารที่มี

ประสิทธิภาพและ
โปรง่ใส

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  3.6 วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives) 

    1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ

ตลาดแรงงาน 

  2) เพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

มีคุณภาพที่ ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิง

พาณชิย์อย่างเป็นรูปธรรม 

    3) เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ

ความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื (Sustainable life quality) 

    4) เพื่ออนุรักษ์ ฟืน้ฟู ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่นและพัฒนาสู่สากล 

และส่งเสริมใหเ้กิดการสรา้งสรรค์เชงิพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

    5) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้มีชื ่อเสียง เป็นที่รู ้จักและยอมรับในระดับชาติ และ

นานาชาต ิ
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     6) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กรด้วยระบบ

บริหารงานที่ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสทิธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

  3.7 สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา (Core Competency) 

    1) ความสามารถในการเอื้ออำนวยให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง  มีมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและเป็น

พลเมอืงที่มคีุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก   

    2) ความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย มี

ความก้าวหน้าทางวิชาการ และประพฤติปฏิบัติตามประกาศจรรยาบรรณของพนักงานสายวิชาการ เป็น

ต้นแบบให้แก่ นิสติ ชุมชน และสังคม   

    3) ความสามารถในการศกึษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนา

สร้างสรรค์นวัตกรรม และสามารถนำไปสู่เชิงพาณิชย์เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรม   

    4) ความสามารถในการบริการวิชาการ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นที่พึ่งให้แก่

ชุมชนและสังคม ยกระดับการศกึษา ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และสร้างรายได้ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน   

    5) ความสามารถในการส่งเสรมิให้บุคลากรและนสิิต ร่วมมอืกับชุมชนและสังคมในการสร้าง

ความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติการทำนุ

บำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ เกิดการใช้

ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์   

    6) ความสามารถในการเอื ้ออำนวยให้เกิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน และทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลัก “สานความคิด สร้างจิตใจ” รวมพลังผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย Smart University เชื่อมโยงและบริการสารสนเทศที่

ทันสมัยและถูกต้อง และตอบสนองผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์   

 

  3.8 สมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (Personal Competency)  

    1) สมรรถนะของผู้บริหาร 

  1.1) ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill) มีทักษะการบริหารงานและสามารถประยุกต์ใช้

ความรู ้เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือมาใช้ในการบริหารงาน สามารถเป็นโค้ช เป็นผู้บริหาร เป็นผู้กำกับและ

ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินงานตามระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และแนว

ปฏิบัติต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและ

ของมหาวิทยาลัย   
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1.2) ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบริหารและ

พัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะและศักยภาพรองรับการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานและ 

พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและมีความสุข มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กร 

สามารถจัดบุคลากรสมดุลกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพานการสอนตามกรอบ

มาตรฐานมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF) พัฒนาระบบสวัสดิการและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน   

1.3) มุ่งเน้นกระบวนการทำงานเชิงดิจิทัล (Digital Process Oriented) พัฒนากระบวนการ

ทำงาน และบูรณาการการทำงานร่วมกันทั ้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่ วยงาน “สานความคิด  

สร้างจิตใจ” ด้วยพลังความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพแก่นิสิต และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  ตามนโยบาย Smart 

Operation และจัดสภาวะแวดล้อมที่เสริมสุขภาวะการทำงาน   

1.4) ความสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ (Empowerment Evaluation) 

สามารถออกแบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานแบบ

ก้าวหน้าและใช้แนวคิดการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) สอดคล้อง

และมุ ่งสู ่เป้าหมายเดียวกันคือ การบรรลุตัวชี ้ว ัดระดับสูง (Super KPI) เพื ่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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   2) สมรรถนะของพนักงาน 

 2.1) พนักงานสายวิชาการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชพี (Professional Standard Framework, PSF) 

ทักษะการผลิตและใชส้ื่อการสอนเทคโนโลยท่ีีทันสมัย และทักษะ

การประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มคีวามสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนและสังคม และมีทักษะทางภาษา
เพื่อมุ่งสูค่วามเป็นสากลและนานาชาติ 

ยดึมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity) 

มุง่สานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิ่งท่ีด ีให้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการ
ยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ  และนานาชาติ
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2.2) พนักงานสายสนับสนุน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)

บรกิารท่ีดี (Service Mind)

เชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 

ท างานเป็นทีม (Teamwork)

ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity) 

มุง่สานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิ่งท่ีดใีห้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการ
ยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ
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 3.9 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

 

  3.10 อัตลักษณ์บัณฑติมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

  3.11 ค่านยิม มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
  

อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ:

มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศกึษา มาตรฐานวิชาชีพ ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ตามความต้องการของ
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

อัตลักษณ์ทั่วไป: 

มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี
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4. กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์        

 คณะแพทยศาสตร์ โดยคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ได้กำหนดนโยบายและแผนงานให้

สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร ได้ศึกษาข้อมูลการดำเนินการขององค์กรที่เป็นเลิศด้านต่าง ๆ ได้นำคณะ

ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร ศึกษาดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ และได้นำแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาองค์กร 

อย่างต่อเนื่อง 

  ในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ มีมติให้คณะแพทยศาสตร์  

ทำการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจของคณะ เพื่อให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย นโยบายการบริหารของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564–2570 และ

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผน

ยุทธศาสตรพ์ัฒนาคณะแพทยศาสตร์ โดยยึดหลักการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้เข้าร่วมประชุม

ประกอบด้วย ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรสายวิชาการและสายบริการ โดยนำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ของประเทศ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นโยบายการ

บริหารงานของคณบดี การศึกษาแนวโน้มความต้องการบุคลากร การบริการวิชาการ และการพัฒนา

งานวิจัยของประเทศชาติ ความต้องการและความคาดหวังของนิสิต ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ SWOT analysis ผลการ

ประชุมได้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563-2567 เป็น “แผนยุทธศาสตร์

พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564–2570” รายละเอียดในการปรับที่สำคัญ 1) วิสัยทัศน์ จาก “เป็น

สถาบันการศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐานระดับสากล” เป็น “เป็นสถาบันที่

มุ่งเน้นการบูรณาการแบบสหวชิาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขในทุกพันธกิจ โดยเน้นการมีส่วน

ร่วมของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน” 2) ปรับค่านิยมร่วม จาก 

“MedUp” ( 2.1) M= Moral = ยึดหลักคุณธรรม / ธรรมาภิบาล 2.2) E= Educated = มีการศกึษา / มีความรู้ 

2.3) D=Doing = ทำทันที 2.4) U=Unity = มีเอกภาพ / มีความสามัคคี / เป็นหนึ่ง และ 2.5) P=Perfection = 

มีความสมบูรณ์ / ดีพร้อม / ดีเลิศ / บรรลุถึงความสำเร็จ) เป็น  

      M     =     Service mind                        บริการด้วยใจ  

       E      =     Ethic                                   ยึดหลักคุณธรรม  

       D     =     Development                        พร้อมพัฒนา  

       U     =     Unity                                  สามัคคี  

       P     =     Professional                  มอือาชีพ  

                    =     Participation                         การมสี่วนร่วม  
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3) ปรับสมรรถนะหลักของคณะ จาก “Family Health Team, Social Engagement (Student Engagement to 

Community Engagement)  Surveillance System, Primary Care to Primary Health Care” เป ็น “ชำนาญใน

การบูรณาการด้านการจัดการเรียนสอน การวิจัย และการให้บริการแบบผสมผสานทางการแพทย์และ

สาธารณสุข ในรูปแบบสหวิชาชีพ โดยการมสี่วนร่วมกับชุม” 4) มีการปรับพันธกิจให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ 

และ 5) ปรับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการและกิจกรรม ให้สอดคล้องต่อความสำเร็จของ

วิสัยทัศน์   

 คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ได้นำวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เสนอต่อ

คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและรับรอง คณะกรรมการประจำ         

คณะแพทยศาสตร์ มีมติรับรองวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และได้กำหนดลักษณะพฤติกรรมที่

ควรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตามค่านิยม   
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บทท่ี 2  
 

นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 

นโยบายและทศิทางการพัฒนาประเทศ 

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

  คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 

ดังนี้  

 วิสัยทัศน์  

  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรอืเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

  ความมั่นคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง  

ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก

บุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น 

ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

พระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

ของประชาชน มีระบบการเมอืงที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก

ธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนกึกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมคีวาม

เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการ

ดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความ

ปลอดภัยในชีวติทรัพย์สิน 

  ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ

ยั่งยืน จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขไดร้ับ

ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพ

ชีวติตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศ

มีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาด

ภายในประเทศเพื ่อให้สามารถสร้างรายได้ทั ้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง

ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี

บทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค

เอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุนและการ

ทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนา



16 

ต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 

และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และ

การฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ

สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม สมบูรณ์

มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อ

ผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีส่วน

ร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ

พัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยนื 

  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ 

ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ  

ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ 

ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ประกอบด้วย  

1) ความอยู่ดีมสีุขของคนไทยและสังคมไทย 

2) ขดีความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 

3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ 

    ทรัพยากรธรรมชาติ 

6) ประสทิธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

    ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า 1) เมื่อมี 

พระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้วให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทำ

แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 3) แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แล้ว ให้มีผลพันธ์หน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
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ประจำปีต้องสอดคล้องกันแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ด้าน 37 

ประเด็น (ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2561) ดังนี้ 

    1. ด้านความมั่นคง  

     1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 

     2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มผีลกระทบต่อความม่ันคง 

     3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พรอ้มเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง    

            ของชาติ 

     4. การบูรณาการความร่วมมอืด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร 

          ภาครัฐและมิใชภ้าครัฐ 

     5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

    2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

     6. การเกษตรสรา้งมูลค่า 

     7. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

     8. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

     9. โครงสรา้งพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโยง 

     10. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

    3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     11. การปรับเปลี่ยนค่านยิมและวัฒนธรรม 

     12. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 

     13. ปฏิรูปการเรียนรูท้ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

     14. การตระหนักถึงพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

     15. การเสริมสรา้งให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

     16. การสรา้งสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     17. การเสริมสรา้งศักยภาพการกีฬาในการสร้างมูลค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

    4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

     18. การปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจฐานราก 

     19. การปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผูบ้ริโภค 

     20. การสรา้งหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงาน การศกึษา และสาธารณสุข) 

     21. เรื่องกระบวนการยุติธรรม 

     22. การกระจายศูนย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

     23. การเสริมสรา้งพลังทางสังคม 

     24. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง 
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    5. ด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

     25. สรา้งการเตบิโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

     26. สรา้งการเตบิโตอย่างยั่งยนืบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

     27. สร้างการเตบิโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมติรต่อสภาพภูมอิากาศ 

     28. พัฒนาพืน้ที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชงินเิวศ มุ่งเนน้ความเป็น 

       เมืองที่เติบโตอย่างยั่งยืน 

     29. พัฒนาความมั่นคงทางนำ้ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

     30. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 

   6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     31. การพัฒนาระบบบริการประชาชน 

     32. การปรับสมดุลภาครัฐ 

     33. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

     34. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

     35. การต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ 

     36. การแก้ไขกฎหมาย 

     37. การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม 
 

  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น

การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื ่อเตรียมความพร้อมและ

วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สำคัญ คือ  

   1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ    

อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น

เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั ่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย      

เป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกัน 

อย่างสมานฉันท์  

   2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทย 

พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 

รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
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ผูสู้งอายุอย่างมคีุณภาพ รวมถึงการสรา้งคนให้ใชป้ระโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู          

ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

   3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   เป็น

ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า 

“ม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

   4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 

ปี มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ

กรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  

   5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 

จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมปิัญญาและนวัตกรรม” 

   6) ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์    

ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)       

จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 

1. มบุีคลากรท้ังท่ีมปีระสบการณ์มาก และบุคลากรรุ่นใหม ่

   ท่ีมีความถนัดทางด้านเทคโนโลยี 
2. อาจารย์มทัีกษะทางด้านการปฏบัิตจิรงิและวิชาการ 
3. มงีบประมาณหลายแหล่ง ไดแ้ก่ งบรายได้ งบ สปสช.  

   และงบประมาณ CPIRD 
4. นสิิตได้ฝึกปฏบัิตงิานในสถานท่ีจริง และได้ลงมอืปฏบัิต ิ

   จรงิจากแหล่งฝึก 
5. บุคลากรหลากหลายทางวิชาชพี/สหวชิาชีพจำนวนมาก 
6. สามารถเข้าถึงชุมชนได้ง่ายในการสร้างงานวจิัยและ 

   นวัตกรรมสุขภาพ 
7. เครื่องมือ/ห้องปฏิบัตกิารในการทำวิจัยท่ีทันสมัย 

8. มกีารบูรณาการการเรียนสอน บริการวิชาการในชุมชน 

1. อาจารย์มทัีกษะและความรูท้างด้านภาษาอังกฤษไม ่

   เพยีงพอ 
2. มปีระสบการณ์ในการตีพิมพ ์การขอทุนวจิัย และการ 

   นำเสนอท่ีประชุมวิชาการนอ้ย 
3. ไม่มรีะบบอำนวยความสะดวก/ไม่มีหน่วยส่งเสริมการ 

   วจิัย 
4. อาจารย์รุ่นใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการทำวิจัย  

   นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
5. ขาดฐานขอ้มูลรายช่ือวารสารท่ีจะสามารถตีพิมพ์ 

   ระดับชาติ/นานาชาต ิ
6. ไม่มรีะบบการจัดเก็บฐานข้อมูลการทำวิจัยของอาจารย์ 

   ในคณะ 
7. บุคลากรสายสนับสนุนไม่มคีวามเชี่ยวชาญ และ Job  

   Description ไม่ชัดเจน 
8. ทักษะดา้นการเขียนขอทุน การตพีมิพ์ การเขียววารสาร 
9. ไม่มรีะบบอำนวยความสะดวก/ไม่มหีน่วยส่งเสริมการวจิัย 
10. ขาดฐานขอ้มูลรายช่ือวารสารท่ีจะสามารถตีพิมพ์ 

     ระดับชาติ/นานาชาต ิ

11. ไม่มรีะบบการจัดเก็บฐานข้อมูลการทำวิจัยของอาจารย์ 

     ในคณะ. 

12. ขาดฐานข้อมูลการบริการ 

13. อาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการมจีำนวนนอ้ย 

โอกาส (Opportunity) สิ่งคุกคาม (Threat) 

1. มแีหล่งฝึกที่หลากหลาย / เขา้ถึงง่าย 

2. ม ีMOU /เครอืข่ายหน่วยงานภายในและภายนอก 

3. มภีาคีเครอืข่ายท้ังในประเทศและนอกประเทศ 

1. สัดส่วนอาจารย์ต่อนสิิตมไีม่เพยีงพอ ส่งผลกระทบต่อ 

   การวิจัย 

2. การบูรณาการระหว่างหลักสตูรยังไม่เป็นรูปธรรม 

3. ภาระงานสอนมมีากเกนิไป 

4. สังคมท่ีเปลี่ยนไป ส่งผลต่อการพัฒนานิสติ ดังนัน้ การ 

   พัฒนานิสติต้องเปลี่ยนแปลงไปตามความตอ้งการตลาด 
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การวเิคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategy Challenge)   ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ์ (Strategy Advantage ) 

การเตรยีมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน (หลักสูตร) 

1.หลักสตูรของแต่ละสถาบันมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกัน 

2.ยังไม่มหีลักสูตรระยะสั้นท่ีสนองความต้องการของผู้เรียน 

1.ทุกหลักสูตรสอนให้นิสติมคีวามสามารถในการทำวิจัย 

  และคิดเป็นระบบ 

2.หลักสูตรมรีายวชิาร่วมในการจัดการเรียนการสอนในรูป 

  แบบ Inter-Professional Education; IPE 

การสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรม และการเปน็ผู้นำดา้นวิชาการ 

1.ระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรยังขาดประสิทธิ 

  ภาพและประสิทธิผล 

2.อาจารย์มปีระสบการณ์ในการตพีมิพ์ การขอทุนวจิัย และ 

  การนำเสนอท่ีประชุมวิชาการน้อย 

3.การวจิัยของคณะฯ เป็นลักษณะ Basic Research และ  

  Applied research 

4.ผลงานวจิัยตพีมิพ์ของคณะฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารท่ีมี  

   Impact สูงมจีำนวนน้อย  

 

1.บุคลากรมปีระสบการณ์/เชี่ยวชาญทางด้านวชิาการ และ 

   บุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมคีวามถนัดทางด้านเทคโนโลย ี

2.ม ีMOU /เครอืข่ายหน่วยงานภายในและภายนอก 

การบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 

1.การแข่งขันทางด้านบริการวิชาการท่ีคลา้ยคลึงกันม ี

  จำนวนมาก 

2.การตรวจทางหอ้งปฏบัิตกิารอยู่ระหว่างการพัฒนาใหไ้ด้รับ 

  การรับรองตามมาตรฐานสากล 

3.การบริการวิชาการยังไมผ่สมผสานศาสตร์ท่ีมีความ 

   สอดคล้องกันอย่างแทจ้รงิ 

1.บุคลากรมปีระสบการณ์/เชี่ยวชาญทางด้านวชิาการ และ 

   บุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมคีวามถนัดทางด้านเทคโนโลย ี

2.มเีครื่องมือวทิยาศาสตร์มคีวามทันสมัยพร้อมจัดบริการ 

3.มศีูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คลินกิ

แพทย์แผนไทยประยุกต์ และคลนิกิแพทย์แผนจีน 

ให้บริการกับนสิิตและประชาชนท่ัวไป 

การเสริมสรา้ง สง่เสริมการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1.ขาดการบูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  กับการเรียนการสอนท่ีเป็นรูปธรรม 

1.บุคลากรมปีระสบการณ์/เชี่ยวชาญทางด้านวชิาการ และ 

   บุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมคีวามถนัดทางด้านเทคโนโลย ี

2.มหาวทิยาลัยตัง้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลายทาง 

   วัฒนธรรม 

การบริหารที่มีประสทิธิภาพและความโปร่งใสและรับผดิชอบต่อสังคม 

1.อาจารย์และบุคลากร ยังไม่ทราบและเขา้ใจถึงการนำระบบ 

  บริหารความเสี่ยงมาใชใ้นการบริหารจัดการภายในคณะ 

1.นำระบบธรรมาภบิาลมาใชใ้นการบริหารคณะ 

การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

1.โรค NCD มแีนวโนม้เพิ่มสูงขึ้น 

2.นิสติ อาจารย์ และบุคลากร มพีฤตกิรรมเสี่ยงต่อการเกิด

โรค NCD และ CD 

1.บุคลากรมปีระสบการณ์/เชี่ยวชาญทางด้านวชิาการ การ

บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข   
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บทท่ี 3 
 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570  
   

  

ปรัชญา 

(Philosophy) 

 ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรูไ้ปประยุกต์ใช้ 

เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 

 
 

ปณิธาน 

(Determination) 

 "ขอใหถ้ือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง  

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

ลาภทรัพย์ และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง  

ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์" 
 

วิสัยทัศน์ 

(Vision) 

 "เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการบูรณาการแบบสหวิชาชีพทางการแพทย์และ

สาธารณสุขในทุกพันธกิจ โดยเน้นการมสี่วนร่วมของชุมชน เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวติและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน"   
 

พันธกิจ 

(Missions) 

 1. ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มคีุณภาพ คุณธรรมและ 

   จรยิธรรม ในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ (Inter Professional Education; IPE) 

2. สรา้งงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรูด้้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มมีาตรฐาน 

    ในระดับสากล และการนำไปประยุกต์ใช้ 

3. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

4. บูรณาการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและ 

    บริการวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อสร้างคุณค่าความเป็นไทย 

5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภบิาล (Good governance) และเรยีนรู้ 

    เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

6. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพแบบบูรณาการ (Inter Professional  

    Education; IPE) 
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ค่านยิม 

(Core Value) 

 MED UP 

 

     M     =     Service mind                        บริการด้วยใจ  

     E      =     Ethic                                   ยึดหลักคุณธรรม  

     D     =     Development                        พร้อมพัฒนา  

     U     =     Unity                                  สามัคคี  

     P     =     Professional                      มอือาชีพ  

            =     Participation                         การมสี่วนร่วม 

 

สมรรถนะหลัก 

(Core competencies) 

      ชำนาญในการบูรณาการด้านการจัดการเรียนสอน การวิจัย และการ

ให้บริการแบบผสมผสานทางการแพทย์และสาธารณสุข ในรูปแบบสหวิชาชีพ 

โดยการมสี่วนร่วมกับชุม 
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โครงสร้างองค์กรคณะแพทยศาสตร์                                                                                    
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แผนการรับนิสิตต่อหลักสูตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570  

ลำดับที ่ หลักสูตร 
จำนวนนิสิต (คน) หมาย 

เหต ุปัจจุบัน 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1 แพทยศาสตรบัณฑิต 212 40 40 40 40 40 40 40  

2 วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย์ 112 30 35 40 40 40 40 40  

3 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 70 30 30 30 30 30 30 30  

4 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต คู ่ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน 260 60 60 60 60 60 60 60  

5 ส.บ. สาขาวิชาอนามัยชุมชน 646 120 120 120 120 120 120 120  

6 ส.บ. สาขาวิชาอนามัยชุมชน (โครงการพเิศษ) 25 30 30 30 30 30 30 30  

7 ส.บ. สาขาวิชาอนามัยชุมชน คู่ นสิิตศาสตรบัณฑิต 90 30 30 30 30 30 30 30  

8 ส.บ. สาขาวิชาอนามัยชุมชน คู่ เศรษฐศาสตรบัณฑิต 36 30 30 30 30 30 30 30  

9 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดลอ้ม   164 120 120 120 120 120 120 120  

10 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดลอ้ม  คู่ นสิิตศาสตรบัณฑิต 40 30 30 30 30 30 30 30  

11 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดลอ้ม  คู่ เศรษฐศาสตรบัณฑิต 10 30 30 30 30 30 30 30  

12 วท.บ. อาชวีอนามัยและความปลอดภัย  332 120 120 120 120 120 120 120  

13 วท.บ. อาชวีอนามัยและความปลอดภัย คู่ เศรษฐศาสตรบัณฑิต 61 30 30 30 30 30 30 30  

14 วท.บ. อาชวีอนามัยและความปลอดภัย คู่ วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 18 30 30 30 30 30 30 30  

15 วท.บ. การส่งเสริมสุขภาพ 196 120 120 120 120 120 120 120  

16 วท.บ. การส่งเสริมสุขภาพ คู่ เศรษฐศาสตรบัณฑิต 7 30 30 30 30 30 30 30  

17 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 31 30 30 30 30 30 30 30  

18 สาธารณสุขศาสตรดุษฏบัีณฑิต 0 5 5 10 10 10 10 10  

 รวม 2,310 915 920 930 930 930 930 930  

 

จำนวนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   รวมจำนวน 151 คน (สายวิชาการ จำนวน 80 คน  สายสนับสนุน จำนวน 71 คน)      
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เพื่อการพัฒนาคณะ

แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา

1) ด้านการเตรียม

คนและเสรมิสร้าง

ศักยภาพคน
2) การสร้าง

งานวิจัยและ

นวัตกรรม และ

การเป็นผู้น าด้าน

วิชาการ

3) ด้านการบริการ

วิชาการ เพื่อ

พัฒนาชุมชน 

สังคม4) ด้านการ

เสริมสร้าง 

ส่งเสรมิการท านุ

บ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

5) ด้านการบริหาร

ที่มีประสิทธภิาพ

และความโปร่งใส

6) ด้านบริการทาง

การแพทย์และ

สาธารณสุข 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570     

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 เอกลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

"ขอใหถ้ือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง      ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

ลาภทรัพย์ และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง  ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์" 

 

 อัตลักษณ์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

   อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ: มคีุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษา มาตรฐาน

วิชาชีพ ทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามความตอ้งการของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

   อัตลักษณ์ทั่วไป: มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2570 

 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 :  ด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

  1.1 เป้าประสงค์ (GOAL) 

  1) เป็นสถาบันจัดการศึกษาแบบบูรณาการการสหวิชาชีพ นสิิตมทีักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต  

       และ Community Engagement 

 1.2 กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1) พัฒนานิสตินิสติให้มทีักษะการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

2) พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มปีระสิทธิภาพ 

  3) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสารแก่นิสิต 

4) พัฒนาสมรรถนะพนักงานสายวิชาการสู่อาจารย์มืออาชีพ 

5) ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของอาจารย์ 

6) การพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพและสากล 

  1.3 ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

   1) การจัดการศกึษาตอบสนองต่อภาคการผลิต บริการ ชุมชนและสังคม เป็นที่ยอมรับใน 

   ระดับชาติและนานาชาติ 

2) อยู่และเรียนอย่างมีความสุข (Happiness & Wellness) 
  

 1.4 ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

                   1) กำลังคนมสีมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ สามารถเรียนรูต้ลอดชวีิต มีทักษะความเป็น 

      ผูป้ระกอบการหรือนักนวัตกร และมีความสามารถด้าน Community Change Agent 

               2) มีระบบและกลไกในการดูแลให้คำปรึกษาแก่นิสิตที่มปีัญหาสุขภาพจิตในทุกระดับ  
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2. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 :  ด้านการสร้างงานวจิัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำด้านวิชาการ 

  1.1 เป้าประสงค์ (GOAL) 

  1) ระบบกลไกในการบริหารจัดการที่สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มี 

                        ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

  2) ผลติผลงานวิจัย นวตักรรมและเทคโนโลยีแบบบูรณาการสหวิชาชีพที่มีคุณภาพเป็นที่ 

           ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 1.2 กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงด้านการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
2) พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
3) การสรา้งผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติชุมชน/สังคม 

   1.3 ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

   1) อาจารย์มากกว่าร้อยละ 80 ตีพมิพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
  

 1.4 ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

                   1) ผลงานวิจัยตีพิมพ์ Publication) ที่ได้รัยการตพีิมพ์ในระดับนานาชาติ มากกว่า 10 เรื่อง/ปี  

                    2) อาจารย์มากกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วม paper camp งานวิจัย 

 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 :  ด้านการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 

  1.1 เป้าประสงค์ (GOAL) 

  1) มีบริการวิชาการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

 1.2 กลยุทธ์ (STRATEGY) 

  1) ขยายศักยภาพและการเข้าถึงบริการสู่กลุ่มเป้าหมาย 

  2) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครอืข่ายในการบริการวิชาการฯ 

  3) สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรในการให้บริการวิชาการ 

  1.3 ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

   1) ชุมชนเข้มแข็ง  

  2) ชุมชนนวัตกรรม (Non-Profit) 
  

 1.4 ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

                   1) การบริการวิชาการในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ (Inter-Professional Education; IPE)  

  2) การบริการวิชาการเพื่อนำองค์ความรู้สู่ชุมชน (Academic Service) 
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4. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 :  ด้านการเสริมสร้าง ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  1.1 เป้าประสงค์ (GOAL) 

  1) ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ได้รับการสบืสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม  

      และเผยแพร่ 

2) การสร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมปิัญญาที่เป็นรากฐานให้องค์ความรู้ในการสร้างมูลค่า 

   แก่ชุมชน 

3) ภูมิทัศน์ที่สวยงาม อย่างมีอัตลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ 

 1.2 กลยุทธ์ (STRATEGY) 

  1) ส่งเสริมการทำกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา พัฒนากิจกรรมสบืสาน วัฒนธรรม และ 

   ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

2) สนับสนุนนิสติ และบุคลากรใหม้ีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
3) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโครงการหรอืกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมเป็นส่วน 

    หนึ่งของการจัดการเรยีนการสอนและการวิจัยด้านศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อนำมา 

    เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
4) พัฒนาเครอืข่ายการบริการวิชาชีพทางสุขภาพเสริมสร้างศักยภาพความรูแ้ละนำไปใช้ 

    ให้กับชุมชน 

5) จัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาภูมทิัศน์คณะแพทยศาสตร์ 

  1.3 ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

   1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น สร้างเสริม 

         ความเป็นไทย และพัฒนาสู่สากล (Thainess) 

 1.4 ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

                   1) มีรายวิชาที่บูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

      ในทุกหลักสูตร  
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5. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 :  ด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

  1.1 เป้าประสงค์ (GOAL) 

  1) เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ มคีวามผูกพัน และมีความภาคภูมิใจในองค์กร 

  2) การบริหารจัดการที่มคีวามโปร่งใสและเป็นเลิศขององค์กร 

 1.2 กลยุทธ์ (STRATEGY) 

  1) การพัฒนาแผนอัตรากำลัง และการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มปีระสิทธิภาพ 

   2) การสรา้งความผูกพันร่วมกัน และความ ภาคภูมใิจภายในองค์กร 

3) การพัฒนาการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรใหม้ีประสิทธิภาพ 

4) การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

5) พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณให้มคีวามโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

6) การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

  1.3 ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

   1) การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ EdPEX 200 ในปี 2565 

 1.4 ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

                   1) แผนพัฒนาอัตรากำลัง และการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มปีระสิทธิภาพ 

                    2) การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรมีประสทิธิภาพ 
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6. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 :  ด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

  1.1 เป้าประสงค์ (GOAL) 

  1) เสริมสรา้งมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาเบือ้งตน้ ฟื้นฟูสมรรถภาพ 

           ร่างกาย และการคุ้มครองผู้บริโภค 

  2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมอิย่างมคีุณภาพ 

  3) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์ 

  4) พัฒนาการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและการมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

  5) พัฒนาการตดิตามและประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาเบือ้งต้น ฟื้นฟู 

               สมรรถภาพร่างกาย และการคุ้มครองผูบ้ริโภค   

 1.2 กลยุทธ์ (STRATEGY) 

  1) สร้างมาตรฐานระบบการใหบ้ริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

2) การเผา้ระวัง ควบคุ ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง 

3) การจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม 

  4) พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมอิย่างมคีุณภาพ 

5) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์ 

6) การบริหารด้วยหลักธรรมาภบิาล 

7) การตดิตามและประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาเบือ้งตน้  

   ฟืน้ฟูสมรรถภาพร่างกาย 

  1.3 ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

   1)  ระบบการเผา้ระวัง ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ตดิต่อเรือ้รังที่มปีระสิทธิภาพ 

 1.4 ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

                   1)  ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมมิีคุณภาพ ได้มารตรฐาน 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : ด้านการเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

 เป้าประสงค์ (ผลลพัธ)์  เป็นสถาบันจัดการศกึษาแบบบูรณาการการสหวิชาชพี นสิิตมทีักษะการเรียนรู้ตลอดชวีิต และ Community Engagement  

1.1 นสิิตมสีมรรถนะทางดา้นวชิาชีพ และสหวิชาชพี นิสิตมคีวามรู้จากการปฏบัิตจิรงิ (Community engagement) และนิสติมทัีกษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1.1 อัตราการสอบผ่าน

ใบประกอบวิชาชพี (ถา้มี) 

สอบ

ผ่านใน

คร้ัง

แรก  

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 1.พัฒนานิสตินสิิตให้มี

ทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

1.1 การส่งเสริมการพัฒนา

ความก้าวหนา้ของนิสติเพื่อการ

สอบใบประกอบวิชาชพี 

(Formative Assessment) 

1.2 การจัดทำระบบคลังข้อสอบ

วชิาชีพ 

1. โครงการเตรียมความ

พร้อมการสอบใบประกอบ

วชิาชีพ 

2. โครงการสอบ 

Comprehensive เชงิ

สมรรถนะ 

3.โครงการจัดทำ portfolio 

เชงิสมรรถนะของนสิิต 

รองฯ

วชิาการและ

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

1.1.2 ระดับคะแนน 

Workplace/ 

Commmunity Base 

Assessment  

4 

คะแนน 

จาก 

คะแนน

เต็ม 5 

คะแนน 

4 

คะแนน 

จาก 

คะแนน

เต็ม 5 

คะแนน 

4 

คะแนน 

จาก 

คะแนน

เต็ม 5 

คะแนน 

4 

คะแนน 

จาก 

คะแนน

เต็ม 5 

คะแนน 

4 

คะแนน 

จาก 

คะแนน

เต็ม 5 

คะแนน 

4 

คะแนน 

จาก 

คะแนน

เต็ม 5 

คะแนน 

4 

คะแนน 

จาก 

คะแนน

เต็ม 5 

คะแนน 

 1.3 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณา   

การสหวิชาชพีและส่งเสริม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

1.4 การส่งเสริมทักษะความเป็น

ผู้ประกอบการให้กับนสิิต 

 

 

 

1. โครงการฝกึปฏิบัตกิาร

ภาคสนามบูรณาการใน

ลักษณะสหสาขาวิชาชพี 

คณะแพทยศาสตร์ 

2.โครงการส่งเสริมทักษะ

ความเป็นผู้ประกอบการ

ให้กับนสิิต 

รองฯ

วชิาการและ

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : ด้านการเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

 เป้าประสงค์ (ผลลพัธ)์  เป็นสถาบันจัดการศกึษาแบบบูรณาการการสหวิชาชพี นสิิตมทีักษะการเรียนรู้ตลอดชวีิต และ Community Engagement  

   1.2 นิสติเรียนและอยู่อย่างมคีวามสุข  

ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.2.1 นิสติมคีุณภาพชีวิต

ท่ีด ี

ร้อยละ 

80 ขึน้

ไป 

ร้อยละ 

80 ขึน้

ไป 

ร้อยละ 

80 ขึน้

ไป 

ร้อยละ 

80 ขึน้

ไป 

ร้อยละ 

80 ขึน้

ไป 

ร้อยละ 

80 ขึน้

ไป 

ร้อยละ 

80 ขึน้

ไป 

2.พัฒนาระบบอาจารย์

ท่ีปรึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ 

2.1 ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา/

อาจารย์ประจำชัน้ปี  

2.2 มศีูนย์ให้คำปรึกษาทางดา้น

สุขภาพจิต 

2.3 พัฒนาระบบนเิวศ Eco-

System ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และ

สุขภาพท่ีด ี 

1.โครงการพัฒนาสมรรถนะ

อาจารย์ (อาจารย์ท่ีปรกึษา,

อาจารย์พี่เลี้ยง) 

2.โครงการจัดต้ังศูนย์ให้

คำปรกึษาทางด้านการเรยีน

และการดำเนินชีวิต 

รองฯ

วชิาการและ

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

1.2.2 อัตราการฆ่าตัวตาย

ของนิสติ 

ร้อยละ 

0 

ร้อยละ 

0 

ร้อยละ 

0 

ร้อยละ 

0 

ร้อยละ 

0 

ร้อยละ 

0 

ร้อยละ 

0 

 2.4 ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา/

อาจารย์ประจำชัน้ปี  

2.5 มศีูนย์ให้คำปรึกษาทางดา้น

สุขภาพจิต 

2.6 พัฒนาระบบนเิวศ Eco-

System ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และ

สุขภาพท่ีด ี

 

 

 

 

 

 

1.โครงการพัฒนาสมรรถนะ

อาจารย์ (อาจารย์ท่ีปรกึษา,

อาจารย์พี่เลี้ยง) 

2.โครงการจัดต้ังศูนย์ให้

คำปรกึษาทางด้านการเรยีน

และการดำเนินชีวิต 

รองฯ

วชิาการและ

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : ด้านการเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

 เป้าประสงค์ (ผลลพัธ)์  เป็นสถาบันจัดการศกึษาแบบบูรณาการการสหวิชาชพี นสิิตมทีักษะการเรียนรู้ตลอดชวีิต และ Community Engagement  

1.3 นิสติมทัีกษะการสื่อสารในระดับสากล ทางดา้นวชิาชีพ และชวีติประจำวัน 

ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.3.1 ผลสอบ

ภาษาอังกฤษ ระดับ B1 

 

นิสิต

สอบ

ผ่าน 

ภายใน

ชั้นปีที่ 

2 ร้อย

ละ 50 

นิสิต

สอบ

ผ่าน 

ภายใน

ชั้นปีที่ 

2 ร้อย

ละ 50 

นิสิต

สอบ

ผ่าน 

ภายใน

ชั้นปีที่ 

2 ร้อย

ละ 50 

นิสิต

สอบ

ผ่าน 

ภายใน

ชั้นปีที่ 

2 ร้อย

ละ 50 

นิสิต

สอบ

ผ่าน 

ภายใน

ชั้นปีที ่

2 ร้อย

ละ 50 

นิสิต

สอบ

ผ่าน 

ภายใน

ชั้นปีที่ 

2 ร้อย

ละ 50 

นิสิต

สอบ

ผ่าน 

ภายใน

ชั้นปีที่ 

2 ร้อย

ละ 50 

3.ส่งเสริมและพัฒนา

ทักษะการสื่อสารแก่

นสิิต 

3.1 จัดการเรียนการสอนท่ี

สอดแทรกภาษาอังกฤษทางด้าน

วชิาชีพ 

3.2 พัฒนาการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ให้กับนสิิต 

3.3 มผีู้เชี่ยวชาญทางด้าน

ภาษาอังกฤษให้นสิิตและอาจารย์

ได้สื่อสาร 

1. โครงการส่งเสรมิการใช้

ภาษาอังกฤษในการเรยีนการ 

สอน 

2.โครงการพัฒนา 

การสื่อสารทางดา้นภาษา 

3.โครงการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ

ดา้นภาษา 

รองฯ

วชิาการและ

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

1.3.2 ผลสอบ digital 

literacy ในระดับ 

ท่ีกำหนด 

- - - นิสิต

สอบ

ผ่าน 

ภายใน

ชั้นปีที่ 

2 ร้อย

ละ 50 

นิสิต

สอบ

ผ่าน 

ภายใน

ชั้นปีที่ 

2 ร้อย

ละ 50 

นิสิต

สอบ

ผ่าน 

ภายใน

ชั้นปีที่ 

2 ร้อย

ละ 50 

นิสิต

สอบ

ผ่าน 

ภายใน

ชั้นปีที่ 

2 ร้อย

ละ 50 

 

 

 

 

 

 

 3.4 ส่งเสริมให้นิสติมทัีกษะ

ทางด้าน digital literacy  

โครงการพัฒนาทางด้าน 

digital literacy ให้กับนิสิต 

รองฯ

วชิาการและ

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : ด้านการเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

 เป้าประสงค์ (ผลลพัธ)์  เป็นสถาบันจัดการศกึษาแบบบูรณาการการสหวิชาชพี นสิิตมทีักษะการเรียนรู้ตลอดชวีิต และ Community Engagement  

  1.4 พัฒนาอาจารย์เป็นอาจารย์มอือาชพี 

ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.4.1 อาจารย์มอือาชพี 

(UP-PSF) 

(อาจารย์ท่ีมีอายุงาน

ตัง้แต่ 5 ป ีขึ้นไป  

ผ่านเกณฑ์ระดับ 2) 

ร้อยละ 

10 

ร้อยละ 

20 

ร้อยละ 

40 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 
4.พัฒนาสมรรถนะ

พนักงานสายวชิาการสู่

อาจารย์มอือาชพี 

4.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการ

ประเมินระดับอาจารย์มอือาชพี 

4.2 มรีะบบอาจารย์พี่เลีย้ง ท้ังด้าน

ความก้าวหนา้ทางวชิาการ และ การ

เป็นอาจารย์มอือาชพี 

1.โครงการพัฒนา

อาจารย์เพื่อเข้ารับการ

ประเมนิระดับอาจารย์

มอือาชีพ 

2.โครงการพัฒนา

อาจารย์โดยใชอ้าจารย์พี่

เลี้ยง 

รองฯวิชาการ

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

1.4.2 รอ้ยละของอาจารย์

ได้รับการพัฒนาทางด้าน

วชิาการ อย่างน้อยปีละ  

1 คร้ัง 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 
 4.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการ

พัฒนาตามความตอ้งการของอาจารย์

และหลักสูตร 

4.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการ

พัฒนาเฉพาะด้าน 

1.โครงการส่งเสรมิ

พัฒนาอาจารย์ตาม

หลักสูตร 

2.โครงการพัฒนา

อาจารย์และบุคลากรให้

มคีวามรู้ความเข้าใจ

ทางด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

(หลักสูตรและสถาบัน) 

รองฯวิชาการ

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : ด้านการเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

เป้าประสงค์ (ผลลัพธ)์  เป็นสถาบันจดัการศึกษาแบบบูรณาการการสหวิชาชพี นสิิตมทีกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ Community Engagement  

1.5 ส่งเสริมความก้าวหนา้ทางวชิาชีพของอาจารย์ 

ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.5.1 อาจารย์เข้าสู่การขอ

ตำแหน่งทางวิชาการตาม

กรอบระยะเวลาท่ี

เหมาะสม(การเข้าสู่

ตำแหน่งในตำแหน่งแรก) 

ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

50 
5.ส่งเสริม

ความก้าวหนา้ทาง

วชิาชีพของอาจารย์ 

5.1 ระบบอาจารย์พี่เลีย้ง 

5.2 มผีู้เชี่ยวชาญทางด้าน

ภาษาอังกฤษในการพัฒนา

บทความวิจัยระดับนานาชาติ 

1.โครงการบ่มเพาะนักวิจัย 

(paper camp) 

2.โครงการเตรยีมความพร้อม 

เพื่อขอรับตำแหน่งทาง

วิชาการ ของอาจารย์ประจำ

คณะแพทยศาสตร์ 

3.โครงการวิจัยคณะ

แพทยศาสตร์ 

4.โครงการบ่มเพาะนักวิจัย 

(paper camp) 

รองฯ

วชิาการและ

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : ด้านการเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

เป้าประสงค์ (ผลลัพธ)์  เป็นสถาบันจดัการศึกษาแบบบูรณาการการสหวิชาชพี นสิิตมทีกัษะการเรียนรู้ตลอดชวีิต และ Community Engagement  

 1.6 พัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบั้ณฑิต มมีาตรฐานทางด้านวชิาชีพ และมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.6.1 อัตราการได้งานทำ รอ้ย

ละ 90 

รอ้ย

ละ 90 

รอ้ย

ละ 90 

รอ้ย

ละ 90 

รอ้ย

ละ 90 

รอ้ย

ละ 90 

รอ้ย

ละ 90 

6.การพัฒนาหลักสูตร

ตามมาตรฐานวชิาชีพ

และสากล 

6.1 ศกึษาความคาดหวังของผู้ใช้

บัณฑิตและลดช่องว่างเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของผู้ใช้

บัณฑิต 

6.2 จัดการเรียนการสอนท่ีเนน้การ

ปฏบัิตใินรูปแบบ การฝึกงาน

วชิาชีพอย่างเขม้ขน้ สหกิจศกึษา 

เพือ่ให้พร้อมสู่การทำงานจริง 

(COOPERATIVE AND WORK 

INTEGRATED EDUCATION: CWIE) 

1.โครงการฝึกงานวิชาชีพ/สห

กิจศึกษา อย่างเข้มข้น 

รองฯ

วชิาการและ

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

1.6.2 ทุกหลักสูตรผ่าน

มาตรฐานวชิาชีพ และ/

หรือสากล 

รอ้ย

ละ 

100 

รอ้ย

ละ 

100 

รอ้ย

ละ 

100 

รอ้ย

ละ 

100 

รอ้ย

ละ 

100 

รอ้ย

ละ 

100 

รอ้ย

ละ 

100 

 6.3 ระบบการประเมินหลักสูตรท่ี

เป็นรูปธรรมและครอบคลุมผู้ท่ีมี

ส่วนได้ส่วนเสียท่ีสำคัญทุกกลุ่ม 

6.4 ระบบประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตร 

 

 

 

 

1.โครงการพัฒนาและ

ประเมนิการดำเนินงานของ

หลักสูตร 

 

รองฯ

วชิาการและ

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.6.3 ระดับความพึง

พอใจของผูใ้ชบั้ณฑิต 

4 

คะแนน 

จาก 

คะแนน

เต็ม 5 

คะแนน 

4 

คะแนน 

จาก 

คะแนน

เต็ม 5 

คะแนน 

4 

คะแนน 

จาก 

คะแนน

เต็ม 5 

คะแนน 

4 

คะแนน 

จาก 

คะแนน

เต็ม 5 

คะแนน 

4 

คะแนน 

จาก 

คะแนน

เต็ม 5 

คะแนน 

4 

คะแนน 

จาก 

คะแนน

เต็ม 5 

คะแนน 

4 

คะแนน 

จาก 

คะแนน

เต็ม 5 

คะแนน 

 6.5 ศกึษาความคาดหวังของผู้ใช้

บัณฑิตและลดช่องว่างเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของผู้ใช้

บัณฑิต 

6.6 จัดการเรียนการสอนท่ีเนน้การ

ปฏบัิตใินรูปแบบ การฝึกงาน

วชิาชีพอย่างเขม้ขน้ สหกิจศกึษา 

เพื่อให้พร้อมสู่การทำงานจริง 

(COOPERATIVE AND WORK 

INTEGRATED EDUCATION: CWIE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.โครงการพัฒนาและ

ประเมนิการดำเนินงานของ

หลักสูตร 

รองฯ

วชิาการและ

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2 :  การสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำดา้นวิชาการ 

 เป้าประสงค์ (ผลลพัธ)์  2.1 ระบบกลไกในการบรหิารจัดการทีส่นับสนนุงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยทีี่มีประสทิธิภาพและยัง่ยนื 

ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.1.1 รอ้ยละของอาจารย์

ท่ีเป็น P (Principle 

Investigator) ของ

โครงการท่ีได้รับเงินทุน

วจิัย  

>2 >2 >4 >4 >5 >5 >5 1.พัฒนาบุคลากรให้

มศีักยภาพสูงด้าน

การวจิัย นวัตกรรม

และเทคโนโลย ี

1.1 สร้างกลไกลการพัฒนานักวจิัย

อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อก้าวสู่

การเป็นนักวจิัยท่ีมีศักยภาพ  

1.2 มรีะบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานวจิัยท่ีสามารถนำไปใช้

ประโยชน์ในการบริหารงานวจิัย นัต

กรรมและเทคโนโลย ี

1.3 มหีน่วยงานสนับสนุนและ

ส่งเสริมการทำวิจัยให้นักวจิัย 

1.4 ส่งเสริมและผลักดันให้เกิด

ระบบพี่เลีย้งนักวิจัยรุ่นใหม่ 

1.โครงการจัดต้ังหน่วย

สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย 

2.โครงการผลิตบทความ

วิชาการ 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

2.1.2 จำนวนงบประมาณ

สนับสนุนงานวจิัย

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ในปีงบประมาณต่อจำนวน

หลักสูตร  

100,0

00 

บาท/

หลักสู

ตร 

100,0

00 

บาท/

หลักสู

ตร 

100,0

00 

บาท/

หลักสู

ตร 

200,0

00 

บาท/

หลักสู

ตร 

200,0

00 

บาท/

หลักสู

ตร 

300,0

00

บาท/

หลักสู

ตร 

300,0

00

บาท/

หลักสู

ตร 

2.พัฒนาระบบการ

บริหารงานวจิัย 

นวัตกรรมและ

เทคโนโลย ี 

2.1 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุน

วจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 

2.2 มหีน่วยงานสนับสนุนและ

ส่งเสริมการทำวิจัยให้นักวจิัยมี

ความพงึพอใจต่อการรับบริการจาก

หน่วยส่งเสริมการทำวิจัย 

2.3 ระบบกลไกในการบริหาร

จัดการท่ีสนับสนุนงานวิจัย 

นวัตกรรมและเทคโนโลยท่ีีมี

ประสิทธิภาพ 

1.โครงการจัดต้ังหน่วย

สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.1.3 ร้อยละของอาจารย์

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ในการทำงานวิจัย 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

อย่างน้อยปีละ  

1 คร้ัง 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 
3.พัฒนาบุคลากรให้

มศีักยภาพสูงด้าน

การวจิัย นวัตกรรม

และเทคโนโลย ี

3.1 จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ

ด้านการทำวิจัย/นวัตกรรม และการ

เขียนบทความภาษาอังกฤษ 

3.2 มหีน่วยงานสนบัสนุนและ

ส่งเสริมการทำวิจัยให้นักวจิัยมี

ความพงึพอใจต่อการรับบริการจาก

หน่วยส่งเสริมการทำวิจัย 

 

1.โครงการบ่มเพาะนักวิจัย 

2.โครงการจัดอบรม Journal 

Club 

3.โครงการผลิตบทความ

วิชาการ 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

2.1.4 จัดอบรมการเขียน

บทความวิจัยภาษาอังกฤษ   

2 คร้ัง/

ป ี

2 คร้ัง/

ปี 

2 คร้ัง/

ป ี

4 คร้ัง/

ป ี

4 คร้ัง/

ป ี

4 คร้ัง/

ป ี

4 คร้ัง/

ปี 
4.พัฒนาบุคลากรให้

มศีักยภาพสูงด้าน

การวจิัย นวัตกรรม

และเทคโนโลย ี

4.1 จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ

ด้านการทำวิจัย/นวัตกรรมและการ

เขียนบทความภาษาอังกฤษ 

4.2 ระบบกลไกในการบริหาร

จัดการท่ีสนับสนุนงานวจิัย 

นวัตกรรมและเทคโนโลยท่ีีมี

ประสิทธิภาพ 

1.โครงการผลิตบทความ

วิชาการ 

2.โครงการบ่มเพาะนักวิจัย 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

2.1.5 จัดอบรม Journal 

Club  

 

6 

คร้ัง/ปี 

6 

คร้ัง/ปี 

6 

คร้ัง/ปี 

12 

คร้ัง/ปี 

12 

คร้ัง/ปี 

12 

คร้ัง/ปี 

12 

คร้ัง/ป ี
5.พัฒนาบุคลากรให้

มศีักยภาพสูงด้าน

การวจิัย นวัตกรรม

และเทคโนโลย ี

5.1 จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ

ด้านการทำวิจัย/นวัตกรรมและการ

เขียนบทความภาษาอังกฤษ 

 

 

 

1.โครงการจัดอบรม Journal 

Club 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.1.6 ความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการในทุกด้าน  

>3.50

คะแนน 

จาก 

คะแนน

เต็ม 5 

คะแนน 

>3.50

คะแนน 

จาก 

คะแนน

เต็ม 5 

คะแนน 

>3.50

คะแนน 

จาก 

คะแนน

เต็ม 5 

คะแนน 

 >3.75

คะแนน 

จาก 

คะแนน

เต็ม 5 

คะแนน 

>3.75

คะแนน 

จาก 

คะแนน

เต็ม 5 

คะแนน 

>4.00

คะแนน 

จาก 

คะแนน

เต็ม 5 

คะแนน 

>4.00

คะแนน 

จาก 

คะแนน

เต็ม 5 

คะแนน 

6.พัฒนาระบบการ

บริหารงานวจิัย 

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

6.1 จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ

ด้านการทำวิจัย/นวัตกรรมและการ

เขียนบทความภาษาอังกฤษ 

6.2 ระบบกลไกในการบริหาร

จัดการท่ีสนับสนุนงานวจิัย 

นวัตกรรมและเทคโนโลยท่ีีมี

ประสิทธิภาพ 

6.3 จัดตั้งหน่วยงานการสนับสนุน

และส่งเสริมการทำวิจัยให้นักวจิยัมี

ความพงึพอใจต่อการรับบริการจาก

หน่วยส่งเสริมการทำวิจัย 

1.โครงการจัดต้ังหน่วย

สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย 

2.โครงการบ่มเพาะนักวิจัย 

3.โครงการอบรมบ่มเพาะ

งานประจำสู่งานวิจัย R2R 

4.โครงการนำเสนอ

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม 

ระดับชาติ คณะ

แพทยศาสตร์ 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

2.1.7 จัดตั้งศูนย์จรยิธรรม

การวจิัยในมนุษย์และ

ชวีภาพ 

1 1 1 1 1 1 1 7.พัฒนาระบบการ

บริหารงานวจิัย 

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

7.1 มหีน่วยงานสนับสนุนและ

ส่งเสริมการทำวิจัยให้นักวจิัยมี

ความพงึพอใจต่อการรับบริการจาก

หน่วยสง่เสริมการทำวิจัย 

1.โครงการจัดต้ังหน่วย

สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

2.1.8 จำนวนกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญในการทำวิจัย 

1  2 3 4 5 6 7 8.พัฒนาระบบการ

บริหารงานวจิัย 

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

8.1สร้างกลุ่มวจิัย (Research 

cluster) และเครอืข่ายด้านวิจัย และ

นวัตกรรม ระบบพี่เลีย้ง 

(Mentorship) ท่ีส่งเสริมและผลกัดัน

ให้เกิดระบบพี่เลีย้งนักวิจัยรุ่นใหม่ 

8.2 ระบบช่วยเหลอืการตีพิมพ์  

8.3 ระบบกลไกในการบริหาร

จัดการท่ีสนับสนุนงานวจิัย 

โครงการจัดทำวารสาร

งานวิจัยคณะแพทยศาสตร์ 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

นวัตกรรมและเทคโนโลยท่ีีมี

ประสิทธิภาพ 

2.1.9 จำนวนนักวิจัยรุ่น

ใหม่ต่อจำนวนอาจารย์

ท้ังหมด 

3 3 3 4 4 4 5 9.พัฒนาบุคลากรให้

มศีักยภาพสูงด้าน

การวจิัย นวัตกรรม

และเทคโนโลย ี

9.1 ส่งเสริมและผลักดันให้เกิด

ระบบพี่เลีย้งนักวิจัยรุ่นใหม่ 

(Mentorship) 

9.2 ระบบกลไกในการบริหาร

จัดการท่ีสนับสนุนงานวจิัย 

นวัตกรรมและเทคโนโลยท่ีีมี

ประสิทธิภาพ 

1.โครงการบ่มเพาะนักวิจัย 

2.โครงการจัดอบรม Journal 

Club 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

2.1.10 จำนวนเครอืข่ายท่ี

มคีวามร่วมมือในการทำ

วจิัย/นวัตกรรม ภายใน

และภายนอก 

8 8 8 16 16 16 16 10.พัฒนาบุคลากร

ให้มีศักยภาพสูงดา้น

การวจิัย นวัตกรรม

และเทคโนโลย ี

10.1 สร้างเครอืข่ายความร่วมมือ

การวจิัย /นวัตกรรม (Network) ใน

ระดับภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัย 

10.2 ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการ

ทำการวจิัยแบบสหวชิาชีพกับภาคี

เครอืข่าย 

โครงการจดัทำวารสาร

งานวิจัยคณะแพทยศาสตร์ 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

2.1.11 จำนวนอาจารย์

แลกเปลี่ยนการสร้าง

ความร่วมมือในการทำ

วจิัยในระดับนานาชาต ิ

1 1 1 2 2 3 3 11.พัฒนาบุคลากรให้

มศีักยภาพสูงด้าน

การวจิัย นวัตกรรม

และเทคโนโลย ี

11.1 สร้างเครอืข่ายความร่วมมอื

การวจิัย /นวัตกรรม (Network) กับ

สถาบันในต่างประเทศ เพื่อ

เคลื่อนย้าย (Mobility) นิสติ และ

บุคลากร ด้วยกิจกรรม/ความ

ร่วมมือด้านการวจิัย 

 

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยระดับชาติ/

นานาชาติ 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.1.12 จำนวนนสิิตระดับ

ปริญญาตรี/บัณฑิตศกึษา

แลกเปลี่ยนการสร้าง

ความร่วมมือในการทำ

วจิัยในระดับนานาชาต ิ

1 1 1 2 2 3 3 12.พัฒนาบุคลากร

ให้มีศักยภาพสูงดา้น

การวจิัย นวัตกรรม

และเทคโนโลย ี

12.1 สร้างเครอืข่ายความร่วมมือ

การวจิัย /นวัตกรรม (Network) กับ

สถาบันในต่างประเทศ เพื่อ

เคลื่อนย้าย (Mobility) นิสติ และ

บุคลากร ด้วยกิจกรรม/ความ

ร่วมมือด้านการวจิัย 

12.2 พัฒนาความร่วมมอืดา้นการ

วจิัย กับสถาบันในต่างประเทศใน

สาขาที่มคีวามเชี่ยวชาญ  

12.3การบูรณาการงานวจิัยกับ

รายวชิาในหลักสูตร 

 

 

1.โครงการนำเสนอ

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม 

ระดับชาติ คณะ

แพทยศาสตร์ (นิสิต) 

2.โครงการส่งเสริมการ

นำเสนอผลงานวิจัย 

นวัตกรรม ระดับชาติ (นิสติ) 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

2.1.13 การจัดตัง้คลินิกให้

คำปรึกษาในการทำการ

วจิัย 

1 1 1 1 1 1 1 13.พัฒนาระบบการ

บริหารงานวจิัย 

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

13.1 สร้างระบบและกลไกในการ

ดำเนนิการส่งเสริมและพัฒนา

งานวจิัยแบบสหวชิาชีพ 

 

โครงการจัดต้ังหน่วย

สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

2.1.14 รอ้ยละจำนวนของ

บุคลลาการท่ีได้รับการ

พัฒนาในการทำวิจัย R2R  

>70 >70 >80 >80 >90 >90 >100 14.พัฒนาบุคลากร

ให้มีศักยภาพสูงดา้น

การวจิัย นวัตกรรม

และเทคโนโลย ี

14.1 จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ

ด้านการทำวิจัย/นวัตกรรมของ

เจ้าหนา้ที่จากงานประจำสู่งานวจิัย 

 

 

โครงการอบรมบ่มเพาะงาน

ประจำสู่งานวิจัย R2R 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.1.15 มีการจัดตัง้

หน่วยงานสนับสนุนการ

ดำเนนิงานวิจัยภายใน

คณะแพทยศาสตร์ 

1 1 1 1 1 1 1 15.พัฒนาระบบการ

บริหารงานวจิัย 

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

15.1 มหีน่วยงานสนับสนุนและ

ส่งเสริมการทำวิจัยให้นักวจิัยมี

ความพงึพอใจต่อการรับบริการจาก

หน่วยส่งเสริมการทำวิจัย 

15.2 ระบบและกลไกในการ

สนับสนุนการดำเนนิงานวิจัยใน

คณะ 

โครงการจัดต้ังหน่วย

สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำดา้นวิชาการ 

 เป้าประสงค์ (ผลลพัธ)์  2.2 ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยแีบบบูรณาการสหวิชาชพีที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาต ิ  

ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.2.1 จำนวนผลงานวจิัย/

นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ของอาจารย์ท่ีตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติ 

(ตามเกณฑ์ กพอ.)  

10 

เรื่อง/ปี 

 

20 

เรื่อง/ปี 

 

30 

เรื่อง/ปี 

 

40 

เรื่อง/ปี 

 

50 

เรื่อง/ปี 

 

60 

เรื่อง/ปี 

 

60 

เรื่อง/ปี 

 

16.พัฒนาบุคลากรให้

มศีักยภาพสูงด้านการ

วจิัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

16.1 ส่งเสริมการตพีมิพ์เผยแพร่

ผลงานวจิัยท้ังระดับชาติและ

นานาชาตแิก่ นสิิต คณาจารย์และ

บุคลากร 

16.2 ให้การสนับสนุนงบประมาณ

ในการการสร้างแรงจูงใจให้เกิด

การเผยแพร่ผลงานวจิัยใน

ระดับชาติ และนานาชาติ 

16.3 ระบบสารสนเทศ ฐานขอ้มูล

วารสาร/ ค่าใชจ้่ายในการตีพิมพ์

งานวจิัยแต่ละครัง้  

16.4 ระบบเพื่อนพี่เลีย้งนักวิจัยใน

การเผยแพร่ผลงานวจิัย 

โครงการจัดต้ังหน่วย

สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

2.2.2 จำนวนผลงานวจิัย/

นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ของอาจารย์ท่ีตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับ

นานาชาติท่ีปรากฎใน

ฐานขอ้มูล ISI/SCOPUS 

5 

เรื่อง/ปี 

 

10 

เรื่อง/ปี 

 

15 

เรื่อง/ปี 

 

20 

เรือ่ง/ปี 

 

25 

เรื่อง/ปี 

 

30 

เรื่อง/ปี 

 

35 

เรื่อง/ปี 

 

17.พัฒนาบุคลากรให้

มศีักยภาพสูงด้านการ

วจิัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

17.1 ส่งเสริมการตพีมิพ์เผยแพร่

ผลงานวจิัยท้ังระดับชาติและ

นานาชาติแก่ นิสิต คณาจารย์และ

บุคลากร 

17.2 ให้การสนับสนุนงบประมาณ

ในการการสร้างแรงจูงใจให้เกิด

การเผยแพร่ผลงานวจิัยใน

ระดับชาติ และนานาชาติ 

โครงการจัดต้ังหน่วย

สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสตูรทุก

หลักสูตร 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

17.3 ระบบสารสนเทศ ฐานขอ้มูล

วารสาร/ ค่าใชจ้่ายในการตีพิมพ์

งานวจิัยแต่ละครัง้  

17.4 ระบบเพื่อนพี่เลีย้งนักวิจัยใน

การเผยแพร่ผลงานวจิัย 

2.2.3 จำนวนผลงานวจิัย 

นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน  

งานประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

10 

ผลงาน/

ป ี

 

20 

ผลงาน/

ป ี

 

30 

ผลงาน/

ป ี

 

40 

ผลงาน/

ป ี

 

50 

ผลงาน/

ปี 

 

60 

ผลงาน/

ป ี

 

60 

ผลงาน/

ปี 

 

18.พัฒนาบุคลากรให้

มศีักยภาพสูงด้านการ

วจิัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลย ี

18.1 ส่งเสริมการตพีมิพ์เผยแพร่

ผลงานวจิัยท้ังระดับชาติและ

นานาชาติแก่ นิสิต คณาจารย์และ

บุคลากร 

18.2 ให้การสนับสนุนงบประมาณ

ในการการสร้างแรงจูงใจให้เกิด

การเผยแพร่ผลงานวจิัยใน

ระดับชาติ และนานาชาติ 

18.3 ระบบสารสนเทศ ฐานขอ้มูล

วารสาร/ ค่าใชจ้่ายในการตีพิมพ์

งานวจิัยแต่ละครัง้  

18.4 ระบบเพื่อนพี่เลีย้งนักวิจัยใน

การเผยแพร่ผลงานวจิัย 

1.โครงการจัดต้ังหน่วย

สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย 

2.โครงการบ่มเพาะนักวิจัย 

3. โครงการนำเสนอ

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม 

ระดับชาติ คณะ

แพทยศาสตร์ 

4.โครงการส่งเสริมการ

นำเสนอผลงานวิจัย 

นวัตกรรม ระดับชาติ 

5.โครงการส่งเสริมการ

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ/

นานาชาติ 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

2.2.4 จำนวนผลงานวจิัย 

นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน  

งานประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 

2 

ผลงาน/

ป ี

 

2 

ผลงาน/

ป ี

 

4 

ผลงาน/

ป ี

 

4 

ผลงาน/

ป ี

 

6 

ผลงาน/

ปี 

 

6 

ผลงาน/

ป ี

 

8 

ผลงาน/

ปี 

 

19.พัฒนาบุคลากรให้

มศีักยภาพสูงด้านการ

วจิัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

19.1 ส่งเสริมการตพีมิพ์เผยแพร่

ผลงานวจิัยท้ังระดับชาติและ

นานาชาติแก่ นิสิต คณาจารย์และ

บุคลากร 

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยระดับชาติ/

นานาชาติ 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

19.2 ระบบสารสนเทศ ฐานขอ้มูล

งานประชุมวิชาการ/ ค่าใชจ้า่ยใน

การนำเสนองานวิจัยแต่ละครัง้ 

2.2.5 จำนวนผลงาน

ตพีมิพ์ร่วมกับนักวจิัย

ต่างชาต ิ

1 

ผลงาน/

ป ี

 

1 

ผลงาน/

ป ี

 

2 

ผลงาน/

ป ี

 

2 

ผลงาน/

ป ี

 

2 

ผลงาน/

ปี 

 

3 

ผลงาน/

ป ี

 

3 

ผลงาน/

ปี 

 

20.พัฒนาบุคลากรให้

มศีักยภาพสูงด้านการ

วจิัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

20.1 ส่งเสริมการสร้างความ

ร่วมมือในการทำวิจัยและตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวจิัยท้ังระดับชาติ

และนานาชาติแก ่นิสติ คณาจารย์

และบุคลากร 

1.โครงการส่งเสรมิการ

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ/

นานาชาติ 

2.โครงการผลิตบทความ

วชิาการ 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

2.2.6 จำนวนผลงานวจิัย 

นวัตกรรมท่ีได้รับการ

เผยแพร่ ตีพิมพ์

ระดับชาติของนสิิตระดับ

ปริญญาตรี  

8 

ผลงาน/

ป ี

 

8 

ผลงาน/

ป ี

 

8 

ผลงาน/

ป ี

 

16 

ผลงาน/

ป ี

 

16 

ผลงาน/

ปี 

 

16 

ผลงาน/

ป ี

 

16 

ผลงาน/

ปี 

 

21.พัฒนาบุคลากรให้

มศีักยภาพสูงด้านการ

วจิัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

21.1 ส่งเสริมการตพีมิพ์เผยแพร่

ผลงานวจิัยท้ังระดับชาติและ

นานาชาติแก่ นิสิต คณาจารย์และ

บุคลากร 

21.2 การบูรณาการงานวจิัยกับ

การจัดการเรียนการสอนกับ

รายวชิาในหลักสูตร 

1.โครงการนำเสนอ

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม 

ระดับชาติ คณะ

แพทยศาสตร์ 

 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

2.2.7 จำนวนนวัตกรรม

การวจิัยท่ีนำไปใช้

ประโยชน์/ก่อให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลง /พัฒนา

ชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ 

5 

ผลงาน/

ป ี

 

5 

ผลงาน/

ป ี

 

5 

ผลงาน/

ป ี

 

10 

ผลงาน/

ป ี

 

10 

ผลงาน/

ปี 

 

10 

ผลงาน/

ป ี

 

10 

ผลงาน/

ปี 

 

22.การสร้าง

ผลงานวจิัย 

นวัตกรรมและ

เทคโนโลย ีเพื่อ

ยกระดับคุณภาพชวีติ

ชุมชน/สังคม  

22.1 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัย

ของคณาจารย์และบุคลากรไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและ

สังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

22.2 การบูรณาการงานวจิัยกับ

การจัดการเรียนการสอนกับ

รายวชิาในหลักสูตร 

1.โครงการวิจัยสหวิชาชีพเชิง

พืน้ท่ี 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.2.8 จำนวนผลงานวจิัย 

R2R ของบุคลากรสาย

สนับสนุน 

2 

ผลงาน/

ป ี

 

3 

ผลงาน/

ป ี

 

3 

ผลงาน/

ป ี

 

3 

ผลงาน/

ป ี

 

5 

ผลงาน/

ปี 

 

5 

ผลงาน/

ป ี

 

5 

ผลงาน/

ปี 

 

23.พัฒนาบุคลากรให้

มศีักยภาพสูงด้านการ

วจิัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

23.1 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัย

ของคณาจารย์และบุคลากรไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและ

สังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการอบรมบ่มเพาะงาน

ประจำสู่งานวิจัย R2R 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

2.2.9 จำนวนผลงานวจิัย/

นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ท่ีนำมาบูรณาการการ

จัดการเรียนการสอน

แบบสหวชิาชีพ 

8 

ผลงาน/

ป ี

8 

ผลงาน/

ป ี

8 

ผลงาน/

ป ี

 

16 

ผลงาน/

ป ี

 

16 

ผลงาน/

ปี 

 

16 

ผลงาน/

ป ี

 

16 

ผลงาน/

ปี 

 

24.พัฒนาบุคลากรให้

มศีักยภาพสูงด้านการ

วจิัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

24.1 ส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัย 

นวัตกรรมและเทคโลโนยแีบบ

บูรณาการวชิาชีพไปใชใ้นการ

เรียนการสอน 

โครงการวิจัยสหวิชาชีพเชิง

พืน้ท่ี 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

2.2.10 จำนวน

ผลงานวจิัย นวัตกรรม

และเทคโนโลย ีงาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์

ประจำที่ได้รับรางวัลใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ

ต่ออาจารย์ท้ังหมด 

 

 

 

>1 >1 >1 >2 >2 >2 >3 25.พัฒนาบุคลากรให้

มศีักยภาพสูงด้านการ

วจิัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

25.1 ให้การสนับสนุนงบประมาณ 

รางวัลในการสร้างแรงจูงใจให้เกิด

การเผยแพร่ผลงานวจิัยใน

ระดับชาติ และนานาชาติ ของ

นสิิต อาจารย์ และเจา้หน้าท่ี 

 

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยระดับชาติ/

นานาชาติ 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

2.2.11 จำนวนผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

งานสร้างสรรค์ของนิสติท่ี

ได้รับรางวัลในระดับชาติ 

>1 >1 >1 >2 >2 >2 >3 26.พัฒนาบุคลากรให้

มศีักยภาพสูงด้านการ

วจิัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

26.1 ให้การสนับสนุนงบประมาณ 

รางวัลในการสร้างแรงจูงใจให้เกิด

การเผยแพร่ผลงานวจิัยใน

โครงการส่งเสริมการ

นำเสนอผลงานวิจัย 

นวัตกรรม ระดับชาติ 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

หรือนานาชาติต่อนิสติ

ท้ังหมด 

ระดับชาติ และนานาชาติ ของ

นสิิต อาจารย์ และเจา้หน้าท่ี 

2.2.12 จำนวนการอา้งอิง

ผลงานวจิัยต่อ

ผลงานวจิัยท่ีตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารระดับ

นานาชาติ 

(Citation/paper) ที่ปรากฏ

ในฐานข้อมูล ISI/Scopus 

ในรอบ 5 ป ี

>1 >1 >1 >2 >2 >2 >3 27.การสร้าง

ผลงานวจิัย 

นวัตกรรมและ

เทคโนโลย ีเพื่อ

ยกระดับคุณภาพชวีติ

ชุมชน/สังคม 

27.1 มรีะบบและกลไกในการ

ตดิตามผลการเผยแพร่งานวจิัย 

นวัตกรรมและเทคโนโลย ี 

27.2 มหีน่วยงานท่ีดำเนนิการใน

สนับสนุนการดำเนนิงานการวิจยั

ภายในคณะ 

1.โครงการส่งเสรมิการ

นำเสนอผลงานวิจัย 

นวัตกรรม ระดับชาติ 

2.โครงการส่งเสริมการ

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ/

นานาชาติ 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

2.2.13 มีการจัดเวที

แลกเปลี่ยน/ประชุม

วชิาการเพื่อเผยแพร่

งานวจิัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลยใีนระดับชาติ/

นานาชาติ  

1 คร้ัง/

ป ี

1 คร้ัง/

ป ี

1 คร้ัง/

ป ี

1 คร้ัง/

ปี 

2 คร้ัง/

ป ี

2 คร้ัง/

ปี 

2 คร้ัง/

ป ี
28.การสร้าง

ผลงานวจิัย 

นวัตกรรมและ

เทคโนโลย ีเพื่อ

ยกระดับคุณภาพชวีติ

ชุมชน/สังคม 

28.1 ส่งเสริมการตพีมิพ์เผยแพร่

ผลงานวจิัยท้ังระดับชาติและ

นานาชาติแก่ นิสิต คณาจารย์และ

บุคลากร 

1.โครงการจัดอบรม Journal 

Club 

2.โครงการบ่มเพาะนักวิจัย 

3.โครงการอบรมบ่มเพาะ

งานประจำสู่งานวิจัย R2R 

ผู้ช่วยฯวจิัย

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : ด้านการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 

 เป้าประสงค์ (ผลลพัธ)์  3.1 มบีริการวิชาการในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน  

  

ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3.1.1 จำนวนโครงการ

บริการวิชาการสหสาขา 

ไปให้บริการในพื้นท่ี

เป้าหมายท่ีคณะกำหนด

และความตอ้งการของ

ชุมชนท่ีแท้จริง 

1 1 1 1 1 1 1 1.ขยายศักยภาพและ

การเข้าถึงบริการสู่

กลุ่มเป้าหมาย 

1.1 ดำเนนิโครงการ สหสาขา 1 

โครงการ/ปี 

  

1.โครงการธรรมะสุขใจสุข

กาย เพื่อพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของนิสิตและ

บุคลากรในองค์กร" 

2.โครงการสร้างฐานข้อมูล

ความต้องการกรรับบรกิาร

วิชาการด้านสุขภาพ โดยสห

สาขาวิชาชีพ 

รองฯแพทย์ 

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

3.1.2 จำนวนโครงการ

บริการวิชาการของ

สาขาวิชา ไปให้บริการใน

พื้นท่ีเป้าหมายท่ีคณะ

กำหนดและความตอ้งการ

ของชุมชนท่ีแท้จริง 

1 1 1 1 1 1 1  1.2 ดำเนนิโครงการ สาขาวิชาละ 1 

โครงการ/ปี 

 

1.โครงการธรรมะสุขใจสุข

กาย เพื่อพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของนิสิตและ

บุคลากรในองค์กร" 

2.โครงการสร้างฐานข้อมูล

ความต้องการกรรับบรกิาร

วชิาการดา้นสุขภาพ โดยสห

สาขาวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

รองฯแพทย์ 

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3.1.3 มฐีานข้อมูลความ

ตอ้งการการรับบริการ

วชิาการของชุมชน 

1 1 1 1 1 1 1  1.3 สร้างระบบสำรวจข้อมูลความ

ตอ้งการการรับบริการวิชาการของ

ชุมชน 

1.4 สำรวจข้อมูลความตอ้งการ

การรับบริการวิชาการของชุมชน ปี

ละ 1 คร้ัง 

 

โครงการบรกิารวชิาการดา้น

สุขภาพโดยสหสาขาวิชาชีพ 

รองฯแพทย์ 

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

31.4 จำนวนเครอืข่าย

ความร่วมมือกับการ

บริการวิชาการในท้องถิ่น 

หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน ตลอดจน

สถาบันอุดมศกึษา 

2 2 2 2 2 2 2 2.สร้างความร่วมมือ

กับภาคีเครอืข่ายใน

การบริการวิชาการฯ 

2.1 สร้างเครอืข่าย 2 เครือข่าย/ปี  โครงการสร้างภาคีเครือข่าย

สหสาขาวิชาชีพสุขภาพ 

รองฯแพทย์ 

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

3.1.5 จัดตั้งศูนย์การ

เรียนรู้ health care life & 

learn ณ มหาวิทยาลัย

พะเยา 

   1 1 1 1 3.สร้างความเข้มแข็ง

ของบุคลากรในการ

ให้บริการวิชาการ 

3.1 ดำเนนิการจัดต้ังศูนย์การ

เรียนรู้ health care life & learn ณ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 รองฯแพทย์ 

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

3.1.6 จัดการประชุม

วชิาการปีละ 1 ครัง้ (เก็บ

ค่าลงทะเบียน , ต่อใบ

ประกอบวิชาชพี) 

1 1 1 1 1 1 1  3.2 ดำเนนิการจัดประชุมวิชาการ

ของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

โครงการอบรมเชิงวชิาการ รองฯแพทย์ 

และประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 4 : ด้านการเสรมิสร้าง ส่งเสรมิการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 เป้าประสงค์ (ผลลพัธ)์  4.1 ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิัญญาของท้องถิ่น ได้รับการสืบสาน อนุรักษ์ ฟืน้ฟู ส่งเสริม และเผยแพร่  

ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

4.1.1 จำนวนกิจกรรมท่ี

ส่งเสริมความเป็นไทย 

3 กิจ 

กรรม 

3 กิจ 

กรรม 

5 กิจ 

กรรม 

5 กิจ 

กรรม 

7 กิจ 

กรรม 

7 กิจ 

กรรม 

10 กิจ 

กรรม 
1.ส่งเสริมการทำ

กิจกรรมพัฒนาจิต

อาสา พัฒนากจิกรรม

สบืสาน วัฒนธรรม 

และภูมปัิญญาของ

ท้องถิ่น 

1.1 มกีิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาจิตอาสา การทำนุบำรุงพุทธ

ศาสนา สบืสานประเพณี อนุรักษ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดลอ้ม 

1.โครงการกตัญูญูกตเวที 

และไหวค้รู คณะ

แพทยศาสตร์ 

2.โครงการทำนุบำรุง

ศิลปะวัฒนธรรม แห่เทียน

เข้าพรรษา และสักการะพ่อ

ขุนงำเมอืง 

3.โครงการรดน้ำดำหัวปใีหม่

เมอืง คณะแพทยศาสตร์ 

4.โครงการจติอาสา และ

มหกรรมสุขภาพ       คณะ

แพทยศาสตร์ 

5.โครงการประกวดทูต

วัฒนธรรม นิสิตคณะ

แพทยศาสตร์ 

6.โครงการสานสัมพันธ์ 

และรับน้องใหม่ นิสติคณะ

แพทยศาสตร์ 

 

 

 

 

ผู้ช่วยฯกิจการ

นิสิตและ

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

4.1.2 รอ้ยละบุคลาการ 

และนสิิตท่ีส่งเสริมความ

เป็นไทย 

ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

55 

ร้อยละ 

60 

ร้อยละ 

65 

ร้อยละ 

70 

ร้อยละ 

75 

ร้อย

ละ 80 
2.สนับสนุนนสิิต และ

บุคลากรให้มีส่วนร่วม

ในการทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม 

2.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมงานดา้น

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับ

ทุกพันธกิจของมหาวทิยาลัย 

1.โครงการกตัญูญูกตเวที 

และไหวค้รู คณะ

แพทยศาสตร์ 

2.โครงการทำนุบำรุง

ศิลปะวัฒนธรรม แห่เทียน

เข้าพรรษา และสักการะพ่อ

ขุนงำเมอืง 

3.โครงการรดน้ำดำหัวปใีหม่

เมอืง คณะแพทยศาสตร์ 

4.โครงการมุทิตาจิต แด่ผู้

เกษียณอายุ   คณะ

แพทยศาสตร์ 

5.โครงการบายศรีสู่ขวัญ

น้องใหม่ นิสิตคณะ

แพทยศาสตร6์.โครงการ

วันมหิดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยฯกิจการ

นิสิตและ

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 



54 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 : ด้านการเสรมิสร้าง ส่งเสรมิการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 เป้าประสงค์ (ผลลพัธ)์ 4.2 การสรา้งสรรค์ สง่เสริมภูมปิัญญาทีเ่ป็นรากฐานให้องค์ความรู้ในการสร้างมูลคา่แก่ชุมชน 

ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

4.2.1 จำนวนผลิตภัณฑ์

ด้านศิลปะวัฒนธรรมเชงิ

สร้างสรรค์ 

3 

ผลงาน 

3 

ผลงาน          

3 

ผลงาน 

4 

ผลงาน 

4

ผลงาน 

4

ผลงาน  

5 

ผลงาน 
3.ส่งเสริมสนับสนุนให้

มโีครงการหรือ

กิจกรรมดา้นการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป็นส่วนหน่ึงของการ

จัดการเรียนการสอน

และการวจิัยดา้น

ศลิปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเพื่อนำมา

เผยแพร่และถ่ายทอด

องค์ความรู้ 

3.1 จัดกจิกรรมเชงิสร้างสรรค์ เพื่อ

สร้างมูลค่า และศกัยภาพใหก้ับ

ชุมชน 

1.โครงการสมาพันธ์นิสติคณะ

แพทยศาสตร์ 

ผู้ช่วยฯกิจการ

นิสิตและ

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

4.2.2 กลุ่มชุมชนท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม 

3 กลุ่ม 3 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 4 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 4.พัฒนาเครอืข่ายการ

บริการวิชาชพีทาง

สุขภาพเสริมสร้าง

ศักยภาพความรู้และ

นำไปใชใ้หก้ับชุมชน 

 

 

 

 

 

4.1 โครงการท่ีทำร่วมกับท้องถิ่น/

ชุมชน 

1.โครงการสมาพันธ์นิสติคณะ

แพทยศาสตร์ 

ผู้ช่วยฯกิจการ

นิสิตและ

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 4 :  ด้านการเสรมิสร้าง ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 เป้าประสงค์ (ผลลพัธ)์  4.3 ภูมทิัศนท์ี่สวยงาม อย่างมอีัตลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

4.3.1 มกีารปรับปรุง

ซ่อมแซมภูมทัิศน์ของ

คณะ 

1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 5.จัดทำแผนกิจกรรม

พัฒนาภูมทัิศน์คณะ

แพทยศาสตร์ 

5.1 ปรับปรุงภูมิทัศย์ให้สวยงาม

ทันสมัย และใชพ้ื้นท่ีอย่างเต็ม

ศักยภาพ 

1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

คณะแพทยศาสตร์ 

2.โครงการพัฒนาคณะ

แพทยศาสตร์ตามเกณฑ์

มาตรฐานสำนักงานสีเขียว 

(Green Office) คณะ

แพทยศาสตร์ 

ผู้ช่วยฯกิจการ

นิสิตและ

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : ด้านการบริหารที่มีประสทิธิภาพและความโปรง่ใส 

 เป้าประสงค์ (ผลลพัธ)์  5.1 เพื่อให้บุคลากรมคีณุภาพ มคีวามผูกพนั และมคีวามภาคภมูใิจในองค์กร  

ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

5.1.1 ร้อยละของบุคลากร

มสีมรรถนะในการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจท่ี

ได้รับมอบหมาย 

 

50 

 

 

60 

 

 

70 

 

 

80 

 

 

90 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

1. การพัฒนาแผน

อัตรากำลัง และการ

บริหารทรัพยากร

บุคคลที่มปีระสิทธิภาพ 

1.1 จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากร

สายวชิาการ และสายบริการ 

1.2 จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากร  ได้แก่ แผนการอบรม

ตามความเชี่ยวชาญพเิศษ 

แผนพัฒนาทางดา้นการวิจัยการ

พัฒนาสมรรถนะทางดา้น

ภาษาอังกฤษ แผนการพัฒนา

ผู้บริหาร  

1.3 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใหม่

สาย วิชาการ เช่น การปฐมนิเทศ 

หลักการจัดการเรียนการสอน การ

วัดการประเมินผลการปฏบัิติงาน  

1.4 จัดทำแผนพัฒนาบคุลากรใหม่

สายบริการ เช่น งานสารบรรณ 

การปฐมนิเทศ การเงินและพัสดุ  

1.5 การบริการด้วยจิตสาธารณะ 

1.6 จัดทำระบบการประเมินผลการ 

  ปฏบัิตงิานของบุคลากร 

 

1.โครงการจัดทำฐานข้อมูล

เพื่อประเมนิสมรรถนะ

บุคลากรตามความเชียว

ชาญในสายงานคณะ

แพทยศาสตร์ 

2.โครงการอบรมระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ในระดับหลักสูตรและ

สถาบัน 

3.โครงการอบรมความรู้

พืน้ฐานทางห้องปฏบัิติการ 

4.โครงการอบรม

ภาษาอังกฤษ อาจารย์และ

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 

5.โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพผู้บรหิาร 

คณะแพทยศาสตร์ 

รองฯพัฒนา

องค์กรและ 

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

5.1.2 ร้อยละของบุคลากร

สายวชิาการท่ีมีคุณสมบัติ

ครบตามเกณฑ์ ที่ย่ืนเสนอ

ขอตำแหน่งทางวิชาการ  

 

10 

 

20 

 

30 

 

50 

 

70 

 

90 

 

100 

 

1.โครงการเตรยีมความ

พร้อม เพื่อขอรับตำแหน่ง

ทางวิชาการ ของอาจารย์

ประจำคณะแพทยศาสตร์ 

รองฯพัฒนา

องค์กรและ 

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

5.1.3 ร้อยละของบุคลากร

สายบริการท่ีมีคุณสมบัติ

ครบตามเกณฑ์ ที่ย่ืนเสนอ

ขอตำแหน่งชำนาญการ 

หรือชำนาญงาน  

 5 

 

5 

 

10 

 

10 

 

15 

 

15 

 

โครงการพัฒนาเพื่อ

สนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่ง

ชำนาญการ/ชำนาญงาน

ของบุคลากรสายบรกิาร 

คณะแพทยศาสตร์ (R2R, 

การจัดทำคู่มอืปฏิบัติงาน) 

รองฯพัฒนา

องค์กรและ 

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

5.1.4 ร้อยละของบุคลากร

ท่ีบรรจุใหม่ได้รับการ

พัฒนาตามแผนท่ีกำหนด 

80 90 100 100 100 100 100 โครงการปฐมนิเทศอาจารย์

และบุคลากรใหม่ ประจำ

คณะแพทยศาสตร์ 

รองฯพัฒนา

องค์กรและ 

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

5.1.5 ร้อยละของอัตรา

การคงอยู่ของบุคลากร

ของสายวชิาการ และสาย

บริการ 

 

มากก

ว่า  

80 

80 85 85 90 90 95 2. การสร้างความ

ผูกพันร่วมกัน และ

ความ ภาคภูมใิจ

ภายในองค์กร 

2.1 การจัดกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วม

ระหว่างบุคลากรภายในคณะฯ 

ได้แก่ กิจกรรมกีฬา ทำนุบำรุงฯ 

กิจกรรมตามประเพณี 

2.2 การจัดกิจกรรมเผยแพร่และยก

ย่องบุคลากรท่ีทำประโยชน์หรือเป็น

บุคคลต้นแบบขององค์กร เพื่อสร้าง

ขวัญกำลังใจ 

 

 

 

 

 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 

(OD) 

2.โครงการสานสัมพันธ์

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 

รองฯพัฒนา

องค์กรและ 

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : ดา้นการบริหารที่มีประสทิธิภาพและความโปรง่ใส 

 เป้าประสงค์ (ผลลพัธ)์  5.2 การบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสและเปน็เลิศขององค์กร 

ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

5.2.1 ร้อยละของบุคลากร

ท่ีมีระดับความพึงพอใจใน

เร่ืองการสื่อสารภายใน

องค์กร (> หรือ = 4 จาก 

5 คะแนน) 

60 

 

65 

 

 

70 

 

75 

 

 

80 

 

 

 

90 

 

 

100 

 

3. การพัฒนาการ

สื่อสารภายในและ

ภายนอกองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ 

3.1 การพัฒนาและประเมินผล

ช่องทางการสื่อสารภายใน

องค์กร เพื่อให้เกิดการรับรู้อย่าง

ท่ัวถึงและพัฒนาร่วมกันท้ัง

องค์กร 

3.2 จัดให้มีช่องทางการรับฟัง

ข้อเสนอแนะ  และข้อร้องเรียน

จากบุคคลภายในและภายนอก

องค์กร 

3.3 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ

ศษิย์เก่า และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในการดำเนินงานขององค์กร 

โครงการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศและ

เทคโนโลยี 

รองฯพัฒนา

องค์กรและ 

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

5.2.2 ร้อยละของ

บุคลากรท่ีมีระดับความ

พงึพอใจในเร่ืองการ

สื่อสารภายนอกองค์กร 

(> 3.51 จาก 5 คะแนน)  

50 

 

55 

 

 

60 

 

65 

 

65 

 

 

 

70 

 

70 

 

โครงการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศและ

เทคโนโลยี 

รองฯพัฒนา

องค์กรและ 

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

5.2.3 ร้อยละของ

ข้อเสนอแนะหรือข้อ

ร้องเรียนท่ีนำมาพจิารณา

เพื่อพัฒนาองค์กร 

80 80 90 90 95 

 

 

 

100 100 โครงการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศและ

เทคโนโลยี 

รองฯพัฒนา

องค์กรและ 

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

5.2.4 ร้อยละของ

บุคลากรท่ีมีระดับความ

พงึพอใจต่อการใชร้ะบบ

เทคโนโลยสีารมนเทศ

ภายในคณะ (> หรือ = 4 

จาก 5 คะแนน) 

60 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

4. การส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยเีพื่อการ

บริหารงานท่ีคล่องตัว

และมีประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ได้แก่ข้อมูลท่ี

เกี่ยวกับบุคลากร ระบบการใช้

ห้องเรียน ระบบการยืมรถ ห้อง

สมุดฯ ระบบการประเมินความ

พงึพอใจต่อสิ่ง   สนับสนุน  

โครงการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศและ

เทคโนโลยี 

รองฯพัฒนา

องค์กรและ 

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

5.2.5 ร้อยละของการใช้

กระดาษภายในสำนักงาน

คณะฯ ท่ีลดลงจากปกี่อน 

5 5 5 5 5 5 5 4.2 ส่งเสริมการใช้ระบบสาร

บรรณ   อิเล็กทรอนิกส์เพื่อลด

ขั้นตอนในการดำเนนิงาน (E-

Document) 

โครงการอบรมการใช้ระบบ

สารบัญอิเล็กทรอนิกส์ (E-

Document)คณะแพทยศาสตร์ 

รองฯพัฒนา

องค์กรและ 

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

5.2.6 ร้อยละของ

งบประมาณที่มีการ

เปลี่ยนแปลงจากแผน

งบประมาณรายจ่าย

ประจำป ี

 

 

 

ไม่เกิน

ร้อย

ละ 

 

ไม่

เกิน

ร้อย

ละ 

 

ไม่เกิน

ร้อย

ละ 

 

ไม่

เกิน

ร้อย

ละ 

 

ไม่

เกิน

ร้อย

ละ 

 

ไม่เกิน

ร้อย

ละ 

 

ไม่

เกิน

ร้อย

ละ 

 

5. พัฒนาการบริหาร

จัดการงบประมาณให้

มคีวามโปร่งใสและมี

ประสิทธิภาพ 

5.1 พัฒนาระบบการจัดสรร

งบประมาณให้มีความชัดเจน 

โปร่งใสและมปีระสิทธิภาพ 

5.2 จัดทำแผนพัฒนาจัดหา

รายได้ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์

หลักสูตรเชงิรุก การบริการ

วชิาการ 

 5.3 จัดทำมาตรการลด

ค่าใชจ้่ายการดำเนนิงาน เช่น 

การใช้เกณฑ์การประเมิน Green 

Office  

 รองฯพัฒนา

องค์กรและ 

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

5.2.7 มแีผนพัฒนาการ

จัดหารายได้ของคณะฯ 

1 

 

1 2 2 3 3 3 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะ

สัน้เพื่อบรกิารวิชาการกับ

ชุมชน จำนวน 5 หลักสูตร 

1. หลักสูตร การใชส้ถิติ 

   ทางการแพทย์และ   

   สาธารณสุข 

2. หลักสูตร การจัดทำแผน 

   และประเมนิผลโครงการ 

3. หลักสูตร ทักษะการช่วย 

  ฟืน้คืนชีพเบื้องต้น  (CPR) 

4. หลักสูตร สปาเพื่อสุขภาพ 

รองฯพัฒนา

องค์กรและ 

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

5. หลักสูตร อบรมดา้นความ    

    ปลอดภัย 

5.2.8 ผา่นเกณฑ์การ

ประเมินตามเกณฑ์ Green 

Office   

  ยื่น

ขอรับ

การ

ประ 

เมนิ

ตน 

เอง 

ผ่าน

การ

รับ 

รอง 

ระดับ

ทอง 

แดง 

 

ระดับ

เงิน 

 

ระดับ

ทอง 

โครงการพัฒนาคณะ

แพทยศาสตร์ตามเกณฑ์

มาตรฐานสำนักงานสีเขียว 

(Green Office) คณะ

แพทยศาสตร์ 

 

5.2.9 ผลการประเมิน

ภายใน ITA 

 

60 

 

 

70 80 

 

>90 

 

>90 >90 >90 

 
6. การบริหารองค์กรสู่

ความเป็นเลิศ 

6.1 จัดให้มีระบบการกำกับดูแล

การบริหารความเสี่ยง การ

ควบคุมภายใน และการประเมนิ

คุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA)  

6.2 การพัฒนาองค์กรด้วยเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็น

เลิศ (EdPEx) 

โครงการอบรมแผนบรหิาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจำคณะแพทยศาสตร์ 

รองฯพัฒนา

องค์กรและ 

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

5.2.10 ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามเกณฑ์ 

คุณภาพการศึกษาเพ่ือ

ความเป็นเลิศ (EdPEx) 

  ย่ืน

ขอรับ

การ

ประ 

เมิน 

EdPEx 

200 

   ย่ืน

ขอรับ

การ

ประ 

เมิน 

EdPEx

300 

โครงการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ 

คณะแพทยศาสตร์ 

2.โครงการเตรยีมความพร้อม

การใชเ้กณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการดำเนินงานท่ี

เป็นเลิศ Education Criteria for 

Performance Excellence; 

EdPEx 

 

รองฯพัฒนา

องค์กรและ 

ประธาน

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 



61 

ยุทธศาสตร์ ที่ 6  : ด้านบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ  

เป้าประสงค์ (ผลลัพธ)์ เสริมสร้างมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค รักษาเบือ้งต้น ฟืน้ฟูสมรรถภาพร่างกาย และการคุ้มครองผู้บริโภค   

ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ร้อยละผู้มารับบริการ

ได้รับการคัดกรอง

สุขภาพจิต 

70 70 80 80 90 100 100 สร้างมาตรฐานระบบ

การให้บริการทาง

การแพทย์และ

สาธารณสุข 

ผู้มารับบริการได้รับการคัดกรอง

สุขภาพด้วยเครื่องมือมาตรฐานและ

มรีะบบตดิตามให้คำปรึกษา 

โครงการส่งเสริม

สุขภาพจิต นิสติ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

- กิจกรรมคัดกรอง

สุขภาพจิตสำหรับผู้มารับ

บริการและกลุ่มเสี่ยง

เป้าหมาย 

นันทกานต ์

ร้อยละผู้ป่วยปัญหา

สุขภาพจิตได้รับ                

การดูแล  

100 100 100 100 100 100 100 มแีนวทางการให้บริการสุขภาพจิต 

การอบรมบุคากร นักเรียน นสิิต 

ระบบตดิตามและส่งต่อผู้ป่วย    

โครงการส่งเสริม

สุขภาพจิต นิสติ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

- กิจกรรมระบบตดิตามให้

คำปรึกษากลุ่มเส่ียง 

- คลินิกใหค้ำปรึกษา และ

ตรวจรักษาทางสุขภาพจิต

เบือ้งต้นสำหรับผู้ป่วยและ                  

ผู้ดูแล 

- ระบบการตดิตาม และ

ส่งต่อ เพื่อการรักษา

สุขภาพจิต 

นันทกานต ์
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ร้อยละเด็กวัยเรียนสูงดี

สมส่วน 

70 70 80 80 90 100 100  ดำเนนิกิจกรรมอนามัยโรงเรียน  

คัดกรองระดับ BMI พัฒนาการ 

ส่งเสริมภาวะโภชนาการ 

โครงการสร้างเสริมสุข

ภาวะนักเรียนและนสิิต

มหาวทิยาลัยพะเยา  

- กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 

- กิจกรรมการคัดกรอง

ดัชนมีวลกายและให้

คำปรึกษาด้านภาวะ

โภชนาการ 

- กิจกรรมส่งเสริมการ

ออกกำลังกาย 

 

อันตกิา 

วรีญา 

ร้อยละเด็กวัยเรียน  

ฟันไม่ฟ ุ

70 70 80 80 90 90 90 ดำเนนิกิจกรรมอนามัยโรงเรียน โครงการสร้างเสริมสุข

ภาวะนักเรียนและนสิิต

มหาวทิยาลัยพะเยา  

- กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 

อันตกิา 

วรีญา 

ร้อยละเด็กวัยเรียนมคีวาม

ฉลาดทางอารมณ อยูใน

เกณฑปกติ 

70 70 80 80 90 90 90 ดำเนนิการเปิดคลนิิกให้คำปรึกษา 

และตรวจรักษาทางสุขภาพจิต

เบือ้งต้นสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล 

โครงการส่งเสริม

สุขภาพจิต นิสติ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

- คลินิกใหค้ำปรึกษา และ

ตรวจรักษาทางสุขภาพจิต

เบือ้งต้นสำหรับผู้ป่วยและ

ผู้ดูแล 

อันตกิา 

วรีญา 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ร้อยละผู้มารับบริการ 

ได้รับการคัดกรอง ดัชนี

มวลกาย 

70 70 80 80 90 90 90   คัดกรองระดับ BMI ส่งเสริมภาวะ

โภชนาการ  

จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย 

บุคคลต้นแบบด้านการออกกำลงั

กาย 

โครงการสร้างเสริมสุข

ภาวะบุคลากร 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

- กิจกรรมการคัดกรอง

ดัชนมีวลกายและให้

คำปรึกษาด้านภาวะ

โภชนาการ 

- กิจกรรมส่งเสริมการ

ออกกำลังกาย 

นลิุบล 

วารุณ ี

จำนวนกิจกรรมรณรงค์

การตรวจเตา้นมดว้ย

ตนเอง 

1 1 1 1 1 2 2 รณณรงค์ให้ความรู้ การตรวจ             

เตา้นมดว้ยตนเอง ด้วยการใชส้ื่อ

ออนไลน์และมรีะบบให้คำปรึกษา

เบือ้งต้น 

โครงการสร้างเสริมสุข

ภาวะบุคลากร 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

- กิจกรรมให้ความรู้การ

ตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ผ่านทางสื่อออนไลน์ และ

ให้คำปรึกษากลุ่มเส่ียง 

อันตกิา 

วารุณ ี

จำนวนหน่วยให้คำปรึกษา

ด้านอนามัยเจรญิพันธ์ุ  

1 1 1 1 1 1 1 จัดกิจกรรมอนามัยเจรญิพันธ์มี

บุคลากร สื่อความรู้ และให้

คำปรึกษาด้านอนามัยเจรญิพันธ์ุ 

โครงการสร้างเสริมสุข

ภาวะนักเรียนและนสิิต

มหาวทิยาลัยพะเยา 

- กิจกรรมอนามัยเจรญิ

พันธ์ 

อันตกิา 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จำนวนครัง้ของการ

รณรงค์ปอ้งกันโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์  

1 1 1 1 1 1 1 การเผ้าระวัง ควบคุ 

ป้องกันโรคติดต่อและ

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

มสีื่อรณรงค์เฉพาะเจาะจงกับ

กลุ่มเป้าหมาย  

หน่วยให้คำปรึกษาและให้บริการ

ถุงยางอนามัยฟรี 

โครงการสร้างเสริมสุข

ภาวะนักเรียนและนสิิต

มหาวทิยาลัยพะเยา 

- กิจกรรมให้ความรู้การ

ป้องกันโรคตดิต่อทาง

เพศสัมพันธ์ ผ่านทางสื่อ

ออนไลน ์

อันตกิา 

ร้อยละกลุ่มเป้าหมาย

ได้รับคัดกรองโรคมะเร็ง

ลำไส้ใหญ่  

10 20 30 40 50 60 70 ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้

ใหญ่ ให้กลุ่มเป้าหมาย ปลีะ 1 คร้ัง 

โครงการสร้างเสริมสุข

ภาวะบุคลากร 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

- กิจกรรมคัดกรองมะเร็ง

ลำไส้ใหญ ่

วารุณ ี

จารุ  พักตร์ 

จำนวนครัง้การณรงค์การ

ลดอุบัตเิหตุทางจราจร 

2 2 2 2 2 2 2 มสีื่อการรณรงค์ความปลอดภัยใน

การขับขี่และการลดอุบัตเิหตุทาง

จราจรผ่านสื่อสังคมออนไลน ์

โครงการสร้างเสริมสุข

ภาวะนักเรียนและนสิิต

มหาวทิยาลัยพะเยา 

- กิจกรรมรณรงค์ความ

ปลอดภัยในการขับขี่และ

ลดอุบัตเิหตุทางจราจร 

และป้องกันอุบัตภิัย 

 

 

 

 

อนุกูล 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ร้อยละผู้มารับบริการ 

ได้รับการคัดกรองโรคไม่

ตดิต่อเรือ้งรัง (NCDs) 

70 70 70 80 80 80 80  คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคไม่ตดิต่อ

เรือ้งรัง และให้ปรึกษา 

โครงการสร้างเสริมสุข

ภาวะนักเรียนและนสิิต

มหาวทิยาลัยพะเยา 

- กิจกรรมการคัดกรอง

โรคไม่ตดิต่อเรือ้รัง (NCDs) 

โครงการสร้างเสริมสุข

ภาวะบุคลากร 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

- กิจกรรมการคัดกรอง

โรคไม่ตดิต่อเรือ้รัง (NCDs) 

นันทกานต ์

ร้อยละผู้ประกอบการใน

มหาวทิยาลัยพะเยาผ่าน

เกณฑ์สุขาภิบาลอาหาร  

80 80 80 90 90 100 100 การจัดการความเสี่ยง

ทางสุขภาพจาก

สิ่งแวดล้อม 

ประเมินสุขาภบิาลอาหาร

ผู้ประกอบการร้านอาหาร และ

ประเมินคุณภาพนำ้ดื่ม ภายใน

มหาวทิยาลัย 

 

โครงการพัฒนา

สิ่งแวดลอ้มเพื่อการสร้าง

เสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมอาหาร

ปลอดภัย 

ณกมล 

วารุณ ี

จำนวนการรณรงค์ความ

รอบรู้ดา้นการเลอืกใช้

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  

2 2 2 2 2 2 2 รณรงค์ความรอบรู้ดา้นการเลอืกใช้

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  

โครงการสร้างเสริมสุข

ภาวะด้วยความรอบรู้ดา้น

สุขภาพ  

- กิจกรรมการรณรงค์

ความรอบรู้ ด้านการ

เลอืกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อ

สุขภาพ  

อนุกูล 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ร้อยละขยะติดเชื้อได้รับ

การกำจัด 

80 80 80 80 80 80 80 - มแีนวทางควบคุมและการกำจัดขยะ

ตดิเชื้อ  

โครงการพัฒนา

สิ่งแวดลอ้มเพื่อการสร้าง

เสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมการจัดการ

ความรู้ เร่ืองการควบคุม

และกำจัดขยะตดิเชื้อ 

นลิบุล 

จำนวนระบบบำบัดน้ำเสีย 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

0 0 0 1 1 1 1 มรีะบบบำบัดน้ำเสียท่ีได้มาตรฐาน -  

ร้อยละการผ่านเกณฑ์การ

ควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้าน

ควบคุมสิ่งแวดลอ้ม 

80 80 80 80 80 80 80 ประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านควบคุม

สิ่งแวดลอ้มและปรับปรุง

สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการพัฒนา

สิ่งแวดลอ้มเพื่อการสร้าง

เสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมการประเมิน

ปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดลอ้ม 

- Green Office 

ประภาภรณ์ 

จำนวนครัง้ของการให้

ออกหน่วยแพทย์และจิต

อาสา 

2 2 2 2 2 2 2 ออกให้บริการหน่วยแพทย์และจิต

อาสาแก่ประชาชน  

โครงการพัฒนาศักยภาพ

การให้บริการระดับปฐม

ภูมิ 

- กิจกรรมออกหน่วย

แพทย์พระราชทานและจิต

อาสา 

ธราดล 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 6 : ดา้นบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  

เป้าประสงค์ (ผลลัพธ)์  6.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิอย่างมีคณุภาพ 

ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ร้อยละกลุ่มเป้าหมาย

ได้รับการตดิตามเยี่ยม 

80 80 80 80 80 80 80 พัฒนาระบบบริการ

สุขภาพปฐมภูมอิย่างมี

คุณภาพ 

ตดิตามเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย 

(จิตเวช โรคเร้ือรัง กลุ่มเสี่ยง) 

โครงการตดิตามและ

ประเมินการสร้างเสริม

สุขภาพ 

- กิจกรรม “เคาะหอพัก” 

อนุกูล 

จำนวนระบบสารสนเทศ

เพื่อการให้บริการสุขภาพ

ปฐมภูม ิ

1 1 2 2 3 3 3 มรีะบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การให้บริการสุขภาพปฐมภูม ิ

โครงการสร้างเสริมสุข

ภาวะด้วยความรอบรู้ดา้น

สุขภาพ  

- กิจกรรมพัฒนา

ระบบสารสนเทศ เพื่อ

สนับสนุนการให้บริการ

สุขภาพ ปฐมภูม ิ

ยศพล 

ร้อยละครุภัณฑ์จำเป็น

สำหรับการฟื้นคืนชพี 

100 100 100 100 100 100 100 มคีรุภัณฑ์สำหรับช่วยฟืน้คนืชีพ

ตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐม

ภูมิ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

การให้บริการระดับปฐมภูม ิ

- แผนการจดัซือ้ / 

ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์

ทางการแพทย ์

 

 

 

 

 

อันตกิา 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ร้อยละกลุ่มเสี่ยง NCDs 

ได้รับคำแนะนำในการ

ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม

สุขภาพ  

70 80 90 100 100 100 100  กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ตดิต่อเรือ้รังได้รับ

โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม

สุขภาพ รายกลุ่ม รายบุคคล  

โครงการสร้างเสริมสุข

ภาวะนักเรียนและนสิิต

มหาวทิยาลัยพะเยา 

- กิจกรรมปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมสุขภาพ 

โครงการสร้างเสริมสุข

ภาวะบุคลากร 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

- กิจกรรมปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมสุขภาพ 

นลิุบล 

วรีญา 

นันทกานต ์

ร้อยละการใชย้าอย่างสม

เหตุผล 

70 80 80 80 90 90 90 รณรงค์การใชย้าอย่างสมเหตุผล 

เหมาะสมกับผู้ป่วย และเผยแพร่

ความรู้สู่ชุมชน 

โครงการสร้างเสริมสุข

ภาวะนักเรียนและนสิิต

มหาวทิยาลัยพะเยา 

- สื่อความรู้ดา้น

สุขภาพ 

ณกมล 

ร้อยละผู้มารับบริการ

ได้รับการระบบ              

คัดกรอง โรคติดเชื้อ และ

โรคอุบัตใิหม ่

80 90 100 100 100 100 100 ผู้มารับบริการได้รับการคัดกรอง

ภาวะสุขภาพ เพื่อการรักษา

เบือ้งต้น และมีระบบการส่งต่อและ

การควบคุมป้องกันโรคอย่าง

เหมาะสม 

โครงการสร้างเสริมสุข

ภาวะนักเรียนและนสิิต

มหาวทิยาลัยพะเยา 

- กิจกรรมพัฒนาระบบ / 

สถานท่ี เพื่อการคัดกรอง

โรคติดเชื้อ และโรคอุบัติ

ใหม ่

 

อนุกูล 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

          - กิจกรรมเพื่อการควบคุม

โรคติดเชื้อ/โรคระบาดตาม

ฤดูกาล 

 

รอยละของผู้ป่วยนอก

ได้รับบริการด้าน

การแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก  

20 20 20 20 20 20 20 ผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการได้รับการ

ส่งเสริมให้ใชก้ารแพทย์ทางเลือก

และการใชภู้มิปัญญา สมุนไพร 

โครงการบูรณาการแพทย์

และสาธารณสุข 

- กิจกรรมสวนสมุนไพร

สาธติ 

- แนวปฏบัิตกิารใช้ยาไทย

เทียบเคียงยาแผนปัจจุบัน 

- จัดตั้งคลนิกิพิเศษ

ดูแลแม่หลังคลอดด้วย

ศาสตร์การแพทย์แผน

ไทย 

เครอืวัลย์ 

ระวีพรรณ 

ผาณิต 

จำนวนครัง้ของการ

รณรงค์การปัญหาการใช้

สารเสพติด 

2 2 2 2 2 2 2 จัดการรณรงค์ด้วยการ

ประชาสัมพันธ์                เพี่อลด

ปัญหาการใชย้าเสพติด การสูบ

บุหร่ี และการดื่มเครื่องด่ีมแอล

กอฮอล ์

โครงการสร้างเสริมสุข

ภาวะนักเรียนและนสิิต

มหาวทิยาลัยพะเยา 

- สื่อความรู้ดา้น

สุขภาพ 

อนุกูล 

จำนวนผลิตภัณฑ์

สมุนไพรหรือภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

2 2 5 5 5 5 5 ผลิตสมุนไพร เพื่อการรักษาโรค

เฉพาะราย อย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน 

โครงการบูรณาการแพทย์

และสาธารณสุข 

- กิจกรรมผลิตยา

สมุนไพรเพื่อการรักษา 

เครอืวัลย์ 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 6 : ดา้นบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  

 เป้าประสงค์ (ผลลพัธ)์  6.3  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้เกดิประโยชน์ 

ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ระบบส่งต่อผู้ป่วย 1 1 1 1 1 1 1 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการทรัพยากรให้

เกิดประโยชน ์

มแีนวทางและระบบจัดการการ

ส่งต่อผู้ป่วยและการเรียกเก็บ

ค่ารักษาพยาบาล 

โครงการพัฒนาศกัยภาพ

การให้บริการระดับปฐม

ภูมิ 

- แนวทางการส่งต่อ

ผู้ป่วย  

ยศพล 

จำนวนแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัว (1:10,000) 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 มแีพทย์ดา้นเวชศาสตร์

ครอบครัวให้บริการ 

- นพ.เทพ

นฤมติร 

จำนวนพยาบาลต่อ

หน่วยบริการ (1:5000) 

1:5000 1:5000 1:5000 1:5000 1:5000 1:5000 1:5000 มพียาบาลให้บริการตาม

มาตรฐาน 

- นพ.เทพ

นฤมติร 

ร้อยละของบุคลากรท่ีได

รับการพัฒนาตาม

เกณฑท่ีกำหนด 

80 80 80 80 80 80 80 บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 

พัฒนาทักษะ ความรู้ อย่างน้อย

ปีละ 1 ครัง้  

โครงการพัฒนาศักยภาพ

การให้บริการระดับปฐม

ภูมิ 

- แผนพัฒนาบุคลากร 

- กิจกรรมศึกษาดูงาน

หน่วยงานภายนอก 

ประภาภรณ์ 

คาคะแนนเฉลี่ยความสุข

ของบุคลากร 

(Happinometer) และค่า

คะแนน เฉลี่ยสุขภาวะ

องคกร  

70 70 80 80 80 80 80 มกีารประเมินความสุขของ

บุคลากร (Happinometer) และ

สุขภาวะองคกร 

โครงการตดิตามและ

ประเมินการสร้างเสริม

สุขภาพ 

- กิจกรรมประเมิน

ความสุขของบุคลากร  

ประภาภรณ์ 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

          (Happinometer) และ สุข

ภาวะองค์กร 

 

จำนวนครัง้ของบุคลา

การให้บริการวิชาการ 

1 1 1 1 1 1 1 ให้บริการความรู้ บริการ

วชิาการแก่บุคคลภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลัย 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

การให้บริการระดับปฐม

ภูมิ 

- กิจกรรมออกหน่วย

แพทย์พระราชทานและ

จิตอาสา 

ธราดล 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 6 : ดา้นบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  

 เป้าประสงค์ (ผลลพัธ)์  6.4   พัฒนาการบรหิารด้วยหลักธรรมาภิบาลและการมสีว่นร่วมของภาคีเครือข่าย 

ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จำนวนครัง้การตรวจ

ควบคุมภายใน 

2 2 2 2 2 2 2 การบริหารด้วยหลัก

ธรรมาภบิาล  

จัดให้มีการควบคุมสอบภายใน 2 

ครัง้/ปี  

โครงการตดิตามและ

ประเมินการสร้างเสริม

สุขภาพ 

- กิจกรรมการตรวจสอบ

ภายในของคณะ และ/หรือ

มหาวทิยาลัย 

ประภาภรณ์ 

จำนวนครัง้การวเิคราะห์

องค์กรโดยผู้มสี่วนได้ส่วน

เสียอย่างรอบด้าน 

1 1 1 1 1 1 1 จัดให้มีกระบวนการวิเคราะห์

องค์กรโดยผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย

อย่างรอบด้าน 1 คร้ัง/ปี 

โครงการตดิตามและ

ประเมินการสร้างเสริม

สุขภาพ 

- กิจกรรมจัดทำแผนกล

ยุทธ์ประจำปี 

นพ.เทพ

นฤมิตร 

จำนวนร้อยละการผาน

เกณฑการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานและ 

รับรองจาก สปสช. ของ

หนวยบริการปฐมภูมิ 

100 100 100 100 100 100 100 มกีารปฏบัิตติามเกณฑการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานและ รับรองจาก 

สปสช. และติดตามผลการ

ประเมิณให้ผ่านเกณฑการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานและ รับรองจาก 

สปสช. รอ้ยละ 100 

 

 

 

 

โครงการตดิตามและ

ประเมินการสร้างเสริม

สุขภาพ 

- กิจกรรมการประเมิน

หน่วยบริการประจำปี 

นพ.เทพ

นฤมิตร 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ร้อยละการปฏบัิตติาม

กฎระเบียบด้านการเงิน

และพัสดุ (วนิัยการเงิน

การคลัง) 

100 100 100 100 100 100 100  ปฏบัิตติามกฎระเบียบด้านการเงิน

และพัสดุ ทุกครัง้โดยผ่านการ

ตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ีการเงิน

และพัสดุ  

โครงการตดิตามและ

ประเมินการสร้างเสริม

สุขภาพ 

- กิจกรรมการจัดการ

ความรู้ ด้านระเบียบด้าน

การเงินและพัสด ุ

ประภาภรณ์ 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 6 : ดา้นบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  

 เป้าประสงค์ (ผลลพัธ)์  6.5 พัฒนาการตดิตามและประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาเบื้องตน้ ฟื้นฟูสมรรถภาพรา่งกาย และการคุม้ครองผู้บรโิภค   

ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ร้อยละความสมบูรณ์และ

ทันเวลาของการส่งข้อมูล

สารสนเทศให้แก่

หน่วยงาน   ท่ีเกี่ยวข้อง 

80 80 80 85 85 90 90 การตดิตามและ

ประเมนิผลการส่งเสรมิ

สุขภาพ ปอ้งกันโรค 

รักษาเบื้องต้น ฟืน้ฟู

สมรรถภาพร่างกาย  

ส่งข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง 

ครบถ้วนให้แก่หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องทันตามเวลาท่ีกำหนด 

โครงการตดิตามและ

ประเมินการสร้างเสริม

สุขภาพ 

- กิจกรรมการจัดการ

ความรู้เร่ืองความสมบูรณ์

ของเวชระเบียน 

ยศพล 

จำนวนนวัตกรรมดา้น

การส่งเสริม ปอ้งกัน และ

ฟื้นฟูสุขภาพ 

1 1 1 1 1 1 1 มนีวัตกรรมการส่งเสริม ปอ้งกัน

และฟื้นฟูสุขภาพ 

โครงการพัฒนานวัตกรรม

สร้างเสริมสุขภาพอย่างมี

ส่วนร่วม 

- กิจกรรมพัฒนา

นวัตกรรมส่งเสริม ปอ้งกัน 

และพื้นฟูสุขภาพ 

ธราดล 

ร้อยละความพงึพอใจของ

ผู้มารับบริการ 

70 70 70 80 80 90 90 ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้

มารับบริการ 

โครงการตดิตามและ

ประเมินการสร้างเสริม

สุขภาพ 

- กิจกรรมสำรวจความพงึ

พอใจ 

 

 

 

 

ณกมล 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล้อง มพ) 

ค่าเปา้หมายปีงบประมาณ กลยุทธ ์

(สอดคล้อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล้อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จำนวนงานวจิัยงาน

ประจำ (R2R) 

1 1 1 1 1 1 1  มงีานวจิัยจากงานประจำเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

โครงการพัฒนานวัตกรรม

สร้างเสริมสุขภาพอย่างมี

ส่วนร่วม 

- กิจกรรมพัฒนางาน

ประจำสู่งานวิจัย 

นพ.เทพ

นฤมติร 

จำนวนการตดิตาม

ประเมินผลการให้บริการ 

1 1 1 1 1 1 1 มรีะบบตดิตาม และประเมินผล

การให้บริการ ตามแผนปฏบัิตกิาร 

โครงการตดิตามและ

ประเมินการสร้างเสริม

สุขภาพ 

- กิจกรรมการประเมินผล

การให้บริการตาม

แผนปฏิบัตกิาร 

ธราดล 

จำนวนสื่อให้ความรู้ 20 20 20 20 20 20 20 มกีารรณรงค์ ให้ความรู้ผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ และสื่อ/คู่มอื 

เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย 

โครงการสร้างเสริมสุข

ภาวะนักเรียนและนสิิต

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 ผลิตสื่อความรู้ดา้นสขุภาพ 

อนุกุล 

จำนวนหน่วยรับเร่ือง

ร้องเรียนและ               

ร้องทุกข์ 

1 1 1 1 1 1 1 มชี่องทางให้ผู้รับบริการสามารถ

แสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือ

ร้องทุกข์ การให้บริการ 

โครงการตดิตามและ

ประเมินการสร้างเสริม

สุขภาพ 

กิจกรรมการจัดการความรู้

เร่ืองร้องเรียนและร้องทุกข์ 

ยศพล 
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บทท่ี 4 
 

การประเมินความสำเรจ็แผนยุทธศาสตร์ 
 

กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน  

ความสำคัญของการติดตาม การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ดำเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ยอมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ

ดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ไดรับ

ประโยชน์หรือไดรับน้อยกว่าที่ควร จะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาใน

การตรวจสอบความขัดแยง้ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรอืระหว่างหน่วยงานกับกลุ้มเป้าหมายที่ไดรับ

ประโยชนจากโครงการ ในทาง ตรงกันข้าม หากโครงการมรีะบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพใน

การใชต้น้ทุน (Cost–effective) ดำเนินงาน ต่าง ๆ ยกตัวอย่างเชน การระบุปัญหาที่เกิดขึน้ในโครงการและการ

เสนอแนวทางแก้ปัญหาการ ติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตาม

ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ ส่วนตาง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน 

  ความสำคัญของการประเมินผล การประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ 

เช่นเดียวกับการติดตามเพราะ ผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือ

การยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมนิผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบงชี้

วาแผนงานที่กำหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไป

แล้วนั ้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั ้งการติดตามและ

ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความ สอดคลองกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้

จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูล ย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและ

การตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยัง ถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมี

หลักเกณฑ์โดยใช้ขอ้มูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได 

 

วิธีการติดตามและประเมินผล  

  การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตาม 

โครงการตาง ๆ ที่ได้รับงบประมาณและได้บรรจุไวในแผนการดำเนินงานประจำปี และในกรณีที่พบปัญหา 

อุปสรรค์ในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ ให้สำเร็จลุลวงไป

ได อย่างมปีระสิทธิภาพ  

การประเมินผล (Evaluation) เป็นการรวบรวมผลการติดตามความกาวหน้าของ โครงการและ

การประเมินผลโครงการของทุกส่วนราชการ เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้น ๆ และเป็นข้อมูลประกอบการ จัดทำ

แผนพัฒนาและ ตั้งงบประมาณในปีต่อไป โดยมีการประเมินผลเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. การประเมินผลเชิง

ปริมาณ เป็นการ ประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานและ การใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ โดย
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พิจารณาจากเป้าหมาย ของโครงการที่ได้กำหนดไวในแผนดำเนินงาน และจำนวนงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายจริง 

2. การประเมินผลเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินผลสำเร็จของโครงการที่มีลักษณะเป็นการประเมินผล

ความสำเร็จของเปาหมาย เชงิคุณภาพที่ได้กำหนดไวในแผนพัฒนาสามปี 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล  

  การติดตาม (Evaluation) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการการปฏิบัติตาม

แผนยุทธศาสตร์ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant 

Chart ที่จะทำให้ หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มีการดำเนินการในช่วง

ใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการ 

ดำเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว  

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน 

(Standard criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมนิเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ 

มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน 

และเกณฑ์การประเมินโครงการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 

  การประเมนิผลโครงการ จำเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชีว้ัดเพื่อเป็นเครื่องมอืกำหนดกรอบทิศทางใน

การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกันคือ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 

  เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดำเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่กำหนดตามแผน การ

ประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบคำถามว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่

กำหนดหรอืไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรอืไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 

ประการ คือ 

   (1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของ

โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จำนวนแหล่งน้ำขนาดย่อย

เพื่อการเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่กำหนด 

   (2) จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย 

จงึจำเป็นต้องมีตัวชีว้ัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจำนวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ไปแล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพืน้ฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์ 

เดือน ไตรมาส หรอืระยะของโครงการ (Phase) 

   (3) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ 

ซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน เงินงวด

และแผนการใชจ้่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใชบุ้คลากรสัมพัทธ์กับเวลา ในรูปของคน – วัน (Man 

– day) หรอื คน เดือน (Man – month) 
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   (4 )ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือ

ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกำหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้

บรรลุตามเป้าหมายด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวม 

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

  การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดำเนินงาน 

ทรัพยากรที่ใชน้อกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลา

ที่ใชไ้ปในการดำเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

   (1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ

โครงการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใชจ้่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 

   (2) ผลิตภาพต่อกำลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้ าที่

โครงการ ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชีถ้ึงประสิทธิภาพแล้วการดำเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพ

ของทรัพยากรบุคคลในการดำเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกำลังคนที่เหมาะสมในการ

ดำเนนิกิจกรรม และการเพิ่มขดีความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 

   (3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จำนวน 

ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการ

ขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จำนวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละ

ช่วงไตรมาส 

   (4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี ้วัดความสามารถของโครงการในการ

ประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินโครงการ การ

ตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานแล ะค่า

สาธารณูปการคิดเป็นรอ้ยละของค่าใช้จ่ายรวม 

  3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 

  การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจาก

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ตลอดจนการเปลี ่ยนแปลงของประชากรกลุ ่มเป ้าหมายตามโครงการ 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

   (1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการ

บรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและ

คุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 

   (2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จโดยให้ความสำคัญกับมิติการมีส่วนร่วม 

โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสำเร็จ

มากน้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัด

จาก จำนวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล 
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   (3) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ

ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่

โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

   (4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชีว้ัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการ

บรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรอืไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้น

และระยะยาว 

  4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 

  เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงาน ใน

ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง ( Intended impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้

มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือดา้นลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

   (1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี ้ว ัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชากรกลุ ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู ่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทำ สุขอนามัย 

สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจาก

โครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีิตที่ดี หรอืมาตรฐานการดำรงชีพ 

   (2) ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ

ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง 

โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ 

และทัศนคตติ่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 

   (3) การเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี ้ว ัดผลกระทบโดยให้ความสำคัญเรื่ องการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของ

ครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบธรรมชาติ

มากยิ่งขึ้น การปฏิบัติของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และ

ลดละพฤติกรรมการซื้อสทิธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนา้ที่ 

  5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 

  เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความ

ต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กำหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่

แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคำถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานสอดคล้องกับการ

แก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรอืไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ 

   (1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจำนวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่

เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาตาม

ความเร่งด่วน ตามความรุนแรงของปัญหา 
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   (2) มาตรการหรอืกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชีว้ัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา 

ซึง่เป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผูบ้ริหารโครงการ นำมาใช้ตลอด

ช่วงระยะเวลาของการดำเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 

(3) ความตอ้งการหรอืข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชีว้ัดถึงความต้องการของผู้รับบริการ

ในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คำร้องเรียน ขอ้ร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพื่อสนองตอบประชากร

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการ หรอืได้รับความเสียหายจากการ

ดำเนนิโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการดำเนินโครงการและสนองตอบต่อความตอ้งการของ

ประชากรเป้าหมาย 

  6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) 

   เป็นเกณฑ์การพจิารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่อง

ของกิจกรรมว่าจะสามารถดำเนนิต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถใน

การเลีย้งตัวเองได้ นอกจากนีย้ังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพืน้ที่แห่งใหม่ 

ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คอื 

  (1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี ่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร

ทางการเงินของโครงการ อาทิ จำนวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพั น 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที ่ได้ ปริมาณเงินทุนสำรอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณ

งบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จำนวน และขนาดกองทุนดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่ รอด

ทางเศรษฐกิจของโครงการ 

   (2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชีว้ัดความสามารถของหน่วยงานใน

การบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับการมสี่วน

ร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการ

ปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ 

   (3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชีว้ัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการ

พึ่งตัวเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดำเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสำเร็จด้วยดี ทั้ง

การขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจำนวนประชากรเป้าหมาย การขยาย

กำลังผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือข่าย

โครงการออกไปทั่วภูมภิาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 

  7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 

   เป็นเกณฑ์ที่มุ่งใหเ้กิดความเป็นธรรมในสังคม (Socail equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และ 

ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่อง

ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจาย

ผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

   (1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยใหค้วามสำคัญทุกกลุ่ม

ย่อย ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ำแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอื่น การ
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จัดหาตำแหน่งใหก้ับผูว้่างงานและผูถู้กเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัด

ให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ 

   (2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชีว้ัดที่ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ 

ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดำเนินโครงการให้ความ

เสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) หรือไม่ โดยสามารถ

พิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิ ของสตรี 

   (3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ( Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็น

ธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการ

จัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยคำนึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับ

กระทบจากการตัดสินและการดำเนินโครงการในปัจจุบัน 

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 

  เป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันวา การดำเนินโครงการจะไม่ ก่อให้ 

เกิดความเสียหายหรอืผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรอืชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ 

   (1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจาก  

การดำเนินโครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบ  

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนทำโครงการ เพื่อให้ผู้ที ่เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ายรับผิดชอบ และมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

แก่ผู้เสียหาย เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและ  

ผูด้ำเนนิโครงการ 

   (2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่

เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ ่งสร้างภาระให้กับ

ประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่ต้องเสียไป อาทิ 

พืน้ที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมเสียหายจากโครงการสรา้งเขื่อน 

   (3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดำเนิน

โครงการและส่งผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดำเนินงานที ่ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม 

วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอื้ออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลอืเกือ้กูลของชุมชนดั้งเดิม 

   เกณฑ์และตัวชี ้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ 

ซึ่งครอบคลุมมิต ิด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติดา้นการบริหารจัดการ มิติดา้นทรัพยากร และมิติดา้นสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตร ในทุก

ขั้นตอนของกระบวนการโครงการ เพื่อวัดถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

ซึ่งในทางปฏิบัติจำเป็นต้องนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยกำหนดและวัดตัวแปรเฉพาะ

เพื่อประมวลเป็นตัวชีว้ัดรวม (Composite indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป 
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กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  

  ในการชี้นำและขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายที่วางไว้ คณบดีใช้ระบบกลไก           

การนำองค์กรของคณะแพทยศาสตร์ ดังภาพ 1 มาใช้กำกับการดำเนินงาน ในการกำหนดวิสัยทัศน์ตาม

บริบทของคณะในช่วงเวลาต่าง ๆ และได้มีการปรับเปลี่ยนและมีการทบทวนวิสัยทัศน์ เพื ่อให้มีความ

เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทในการพัฒนา โดยมีการทบทวนทุกปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ระบบการนำองค์กร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

การประเมินความสำเร็จแผนยุทธศาสตร์ 

1. การสรา้งความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อ

สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2570 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

   1.1 คณบดี แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2570 

ต่อประชาคมคณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ 

   1.2 สื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการติดตามข้อมูลป้อนกลับเป็นระยะ ๆ 
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  2. กำหนดผูร้ับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

   2.1 กำหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับคณะ (รองคณบดี) ระดับหลักสูตร (ประธาน

หลักสูตร) ระดับส่วนงานสนับสนุน (งาน) และระดับบุคคล 

   2.2 จัดตัง้คณะกรรมการ หรอืคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ  

  3, การตดิตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชีว้ัด ของแผนยุทธศาสตร์ 

โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

   3.1 วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งนำเสนอผลผลิต (Output) 

ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มกีารประเมนิตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู ้และให้

มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที ่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส 

มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

   3.2 สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ กับการ

ประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับรองคณบดี  หัวหน้าสำนักงาน 

ประธานหลักสูตร หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล 

   3.3 ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้  และ

ตามรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย 

ทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

   3.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณบดี คณะกรรมการประจำคณะ

แพทยศาสตร์  ตามลำดับ 

  4. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน 

ตามความเหมาะสม การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนองต่อการ

พัฒนาคณะ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุ

วิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

  5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการ

ติดตามประเมินผล มีการนำข้อมูลไปวิเคราะห์และนำรายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจ

ของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
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การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินงาน 

กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 เป็นรายไตรมาส โดยกำหนดให้มีการประเมินปีงบประมาณ

ละ 4 ครั้ง ตามวิธีการ ดังนี้ 

  1. ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564-2570 นี ้ได้กำหนดใหม้ีการเชื่อมโยงตัวบ่งชีข้องแผน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับคณะ และระดับงาน/

หลักสูตร จึงกำหนดให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีของแผน 

  2. การรายงานผล 

   2.1 การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจำปี 

งบประมาณ) 

    1) รายงานผลการใชจ้่ายเงนิงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ปีละ 4 ครั้ง  

   (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน) 

    2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชีว้ัดต่อมหาวิทยาลัย 

       ปีละ 2 ครั้ง (เมษายน และกันยายน) 

    3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ 

       เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ไม่เกินเดอืนพฤศจกิายน) 

   2.2 การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน แผนงาน 

บุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ) 

    1) รายงานผลการใชจ้่ายเงนิงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง  

       (เมษายน, กันยายน) 

    2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชีว้ัดต่อมหาวิทยาลัย 

        ปีละ 2 ครั้ง (เมษายน, กันยายน) 

     3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำคณะ 

        เมื่อสิน้ปีงบประมาณ (ไม่เกินเดอืนพฤศจกิายน) 

   2.3 การรายงานผลการดำเนินโครงการ   

    1) รายงานผลการใชจ้่ายเงนิงบประมาณต่อมหาวิทยาลัยพะเยา ปีละ 2 ครั้ง            

         (เมษายน,กันยายน) 

    2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชีว้ัด ต่อมหาวิทยาลัย 

        พะเยา ปีละ 2 ครั้ง (เมษายน, กันยายน) 

    3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ 

       เมื่อสิน้ปีงบประมาณ (ไม่เกินเดอืนพฤศจกิายน) 

     


