ก
คำนำ

คณะแพทยศาสตร- มหาวิทยาลัยพะเยา ตระหนักถึงคุณภาพการดำเนินงานของคณะฯ จึงใหDความสำคัญ ของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเลือกใชDเกณฑ-การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปMนเลิศ Educational
Performance Excellent (EdPEx) มาเปMนเครื่องมือในการพัฒนาองค-กร คณะฯ ไดDจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Selfassessment report; SAR) ตามแนวทางการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การดำเนิ น งานที ่ เ ปM น เลิ ศ Educational
Performance Excellent (EdPEx) เพื่อนำเสนอขDอมูลผลการดำเนินงานในปkการศึกษา 2563 เพื่อใหDเปMนสpวนหนึ่งในการ
ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน
ขอขอบคุณ คณะผูDบริหาร คณะทำงานประกันคุณภาพทุกทpาน รวมถึงบุคลากรทุกภาคสpวน ที่ใหDความรpวมมือในการ
ดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ และหวั ง เปM น อยp า งยิ ่ ง วp า ภายหลั ง การประเมิ น จะไดD ร ั บ คำแนะนำที ่ ม ี ค p า คณะกรรมการ
ผูDทรงคุณวุฒิ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร- มหาวิทยาลัยพะเยาและทำใหDเกิดการพัฒนาอยpาง
ยั่งยืน

(ศาสตราจารย-นายแพทย-สุกิจ พันธุ-พิมานมาศ)
คณบดีคณะแพทยศาสตร- มหาวิทยาลัยพะเยา
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P1. ลักษณะองค.กร
คณะแพทยศาสตร- ไดDจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ในนาม “สำนักวิชาแพทยศาสตร-” สังกัดมหาวิทยาลัย
นเรศวร พะเยา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ไดDมีพระ
บรมราชโองการโปรดเกลDาฯ ใหDตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 จึงถือไดDวpา มหาวิทยาลัยพะเยา ไดDแยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เปMนมหาวิทยาลัยใน
กำกั บ ของรั ฐ ปณิ ธ านของมหาวิ ท ยาลั ย “ป… ญ ญาเพื ่ อ ความเขD ม แข็ ง ของชุ ม ชน” (Wisdom for Community
Empowerment)
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการแพทยสภา มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะ
แพทยศาสตร- มหาวิทยาลัยพะเยา และเปMนโรงเรียนแพทย-แหpงที่ 19 ของประเทศไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา ไดDจัดตั้งศูนย-การแพทย-และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น ตามมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค- เพื่อพัฒนาโครงสรDางพื้นฐานและขีด
ความสามารถของมหาวิทยาลัย ใหDสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนนิสิตสาขาวิชาแพทยศาสตร- และกลุpมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร-สุขภาพทุกสาขาวิชา อีกทั้ง เปMนแหลpงวิจัยและสรDางองค-ความรูDทางดDานการแพทย-และสาธารณสุข ตลอดจน
ธำรงรักษาอาจารย-แพทย-ผูDเชี่ยวชาญในสาขาตpาง ๆ ใหDคงอยูpในมหาวิทยาลัย และในเขตพื้นที่ใหDบริการ เพื่อประโยชน-ดDาน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนเปMนแบบอยpางที่ดีแกpนิสิตสาขาวิชาแพทยศาสตร-ดDวย
ตp อ มาสภามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ไดD อ นุ ม ั ต ิ ใ หD ย ุ บ รวมศู น ย- ก ารแพทย- แ ละโรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย พะเยากั บ
คณะแพทยศาสตร- เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยใหDศูนย-การแพทย-และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เปMนหนpวยงานที่อยูp
ภายใตDคณะแพทยศาสตร- และอนุมัติใหDเปลี่ยนชื่อจาก “ศูนย-การแพทย-และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา” เปMน
“โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยใหDมีผลตั้งแตpวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เปMนตDนไป
และเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ไดDมีมติใหDปรับปรุงโครงสรDางคณะแพทยศาสตร- พรDอมทั้ง
จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร-แยกออกจากคณะแพทยศาสตร- โดยป…จจุบันมีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยก. สภาพแวดล7อมขององค.กร
(1) หลักสูตรและบริการทางการศึกษาอื่น ๆ ที่สำคัญตามพันธกิจ
คณะฯ มีภารกิจตามพันธกิจที่สำคัญใน 3 ดDาน คือ ดDานการศึกษา วิจัย และบริการทางการแพทย- ซึ่งในปkการศึกษา
2563 มีการจัดการศึกษาทั้งสิ้น 2 หลักสูตร ดังรายละเอียดในตารางที่ OP-1 และมีบริการที่สำคัญในดDานอื่นๆ ดังรายละเอียด
ในตารางที่ OP-2
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1
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ตารางที่ OP-1 หลักสูตร
หลักสูตร
1. แพทยศาสตรบัณฑิต

•

•
•
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต
(ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย-)

•

•
•

ความสำคัญที่มีผลตpอความสำเร็จ
บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค-ตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ (ความพึงพอใจผูDใชDบัณฑิต)
อัตราการคงอยูpในกระทรวงสาธารณสุข
อัตราการสอบผpานใบประกอบวิชาชีพเวช
กรรม
บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค-ตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ (ความพึงพอใจผูDใชDบัณฑิต)
อัตราภาวะการมีงานทำ
อัตราการสอบผpานใบประกอบฯ

ตารางที่ OP-2 บริการที่สำคัญในด7านอื่นๆ
บริการที่สำคัญ
ความสำคัญที่มีผลตpอความสำเร็จ
ในดDานอื่นๆ
1. วิจัย
• จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย-ประจำที่
ไดDรับการตีพิมพ-ในประเทศและ
ตpางประเทศ
2. บริการทางการแพทย-

• ความพึงพอใจของผูDรับบริการทาง
การแพทย-ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
พะเยา
• โรงพยาบาลไดDรับการพัฒนาศักยภาพ
ตามเกณฑ-โรงพยาบาลระดับ S

กลไกที่ใชDในการสpงมอบหลักสูตร
คณบดี มอบหมายใหD รองคณบดี ฝ• าย
วิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิตและผูDชpวย
คณบดี ทำหนDาที่กำกับภาพรวมของการ
ดำเนิ น งานทั ้ ง หลั ก สู ต รทั ้ ง 2 หลั ก สู ต ร
และมีประธานหลักสูตรเปMนผูDกำกับการ
ดำเนินงานของหลักสูตรตนเอง
โดยหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใชD
เกณฑ-ประกันคุณภาพแพทยศาสตรศึกษา
ตามเกณฑ- WFME และหลั กสู ตร วท.บ.
(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย-) ใชDเกณฑAUN-QA ในการประเมิ น กำกั บ ติ ด ตาม
หลักสูตร

กลไกที่ใชDในการสpงมอบบริการที่สำคัญ
ดำเนิ น การวิ จ ั ย และนวั ต กรรมตาม
เงื ่ อ นไขของแหลp ง ทุ น ที ่ ส นั บ สนุ น และ
คำนึงถึงการปฏิบัติตามจริยธรรมวิจัย โดย
มุpงเนDนการวิจัยทางคลินิก การวิจัยบูรณา
การศาสตร- และการวิจัยในชั้นเรียน
ใหDการบริการดูแลรักษาผูDป•วย ในเขต
พื้นที่ภาคเหนือตะวันออก ครอบคลุมทั้ง
ผูDป•วยนอก ผูDป•วยในและผูDป•วยอุบัติเหตุ
ฉุ ก เฉิ น โดยใชD ม าตรฐานคุ ณ ภาพ
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital
and Healthcare Standard)
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(2) พันธกิจ วิสัยทัศน. คRานิยม และวัฒนธรรม (Mission, Vision, Values, and Culture)
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตทางดDานการแพทย- ที่มีภูมิป…ญญาและจิตอาสา เปMนผูDนำดDานการดูแลสุขภาพแบบองค-รวม
2. สรDางงานวิจัยและนวัตกรรม ดDานแพทยศาสตรศึกษาและวิทยาศาสตร-สุขภาพ ในระดับชาติและนานาชาติ
3. บริการทางวิชาการ บริการวิชาชีพ และประยุกต-ใชDเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
อยpางยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมทDองถิ่นและรpวมสืบสานประเพณี ความเปMนไทย
5. บริหารดDวยหลักธรรมาภิบาล และสpงเสริมการมีสpวนรpวมของบุคลากรและชุมชน
วิสัยทัศน- (vision)
เปMนโรงเรียนแพทย- ชั้นนำของลDานนาตะวันออก (Leading medical school of Eastern Lanna)
คpานิยม (Values) MED UP (School of Medicine, University of Phayao)
M: Moral and service mind เปMนผูDมีคุณธรรมจริยธรรมแหpงวิชาชีพ จิตอาสา จิตบริการ
E: Engagement
ผูกพัน และภักดีตpอองค-กร
D: Development
พัฒนาความรูDความสามารถดDานวิชาชีพอยpางตpอเนื่อง
U: Unity
ทักษะการทำงานเปMนทีมและการมีสpวนรpวมจากทุกองค-กร
P: Professional
มีความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพแบบองค-รวม
สมรรถนะหลัก (Core Competencies)
มีความรูDความสามารถ และเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพแบบองค-รวม (Holistic care)
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
คณะฯ ไดDจำแนกกลุpมบุคลากรออกเปMน 2 สำนักงาน คือ สำนักงานคณะแพทยศาสตร- และสำนักงานโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา และจำแนกตามสายงานยpอยออกเปMน 2 สายงาน คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายบริการ
ดังตาราง
ตารางที่ OP-3 บุคลากรสายวิชาการ สังกัดสำนักงานคณะแพทยศาสตร.
ตำแหนpงงาน
วุฒิการศึกษา
ความกDาวหนDาตำแหนpงทางวิชาการ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อาจารย- ผศ. รศ.
ศ.
หรือเทียบเทpา
หรือเทียบเทpา
อาจารย1
19
18
2
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ตารางที่ OP-4 บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานคณะแพทยศาสตร.
ตำแหนpงงาน
วุฒิการศึกษา
ความกDาวหนDาตำแหนpงเชี่ยวชาญเฉพาะ
ต่ำกวpา ปริญญา ปริญญา ปริญญา ปฏิบัติการ ชำนาญ ชำนาญ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ
ปริญญา ตรี
โท
เอก
การ
การ
พิเศษ
ตรี
หรือ
หรือ
พิเศษ
เทียบเทpา เทียบเทpา
พนักงานสายและลูกจDางสนับสนุน (33 คน)
เจDาหนDาที่บริหาร
2
2
ทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
6
1
7
บุคลากร
1
1
นักวิชาการเงิน
1
1
และบัญชี
นักวิเคราะห1
1
นโยบายและแผน
พนักงานขับ
1
1
รถยนตนักวิทยาศาสตร2
2
นักวิชาการ
1
1
คอมพิวเตอรพยาบาล
1
1
นายแพทย16
16
รวม
1
14
18
33
หมายเหตุ ตำแหนpงนายแพทย- หมายถึง แพทย-ชดใชDทุนที่ยังไมpไดDรับการสpงศึกษาตpอ และเมื่อศึกษาเสร็จสิ้น จะไดDรับการยDาย
ไปบรรจุเปMนสายวิชาการ ตำแหนpงอาจารย-ตpอไป
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ตารางที่ OP-5 บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร.
ตำแหนpงบุคลากร
แพทยพยาบาล
เภสัชกร
สนับสนุน
สนับสนุน
(แพทย-ใชDทุน)
งานบริการ ทางการแพทย- งานธุรการ
วุฒิการศึกษา
0
0
0
0
0
ปริญญาตรี
0
88
4
12
20
ปริญญาโทหรือเทียบเทpา
6
0
0
0
0
ปริญญาเอกหรือเทียบเทpา
0
0
0
0
0
คณะฯ มีการวิเคราะห-ความตDองการและความคาดหวังของบุคลากรกลุpมตpางๆ และมีการตอบสนองอยpางเหมาะสม
โดยมีการจัดสวัสดิการใหDบุคลากร ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ มีการใหDรางวัลความดีความชอบ มอบรางวัล ยกยpอง
เชิดชู บุคลากรที่มีผลงานดีเดpน โดยมีกเกณฑ-ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการใหDรางวัลความดีความชอบ
ที่โปรpงใส เปMนธรรม มีการสนับสนุนความกDาวหนDาทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ มีแผนอัตรากำลัง เพื่อใหDจำนวนทรัพยากรบุคคล
สอดคลDองกับภาระงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีงานบริหารทรัพยากรบุคคล เปMนผูDรับผิดชอบดDานบุคลากร
(4) สินทรัพย.
ตารางที่ OP-6 สินทรัพย.ของคณะแพทยศาสตร.
อาคารสถานที่
ดD า นการเรี ย นการสอน: อาคารเรี ย นรวม อาคารปฏิ บ ั ต ิ ก ารของคณะแพทยศาสตรคณะวิทยาศาสตร- คณะวิทยาศาสตร-การแพทย- และคณะสหเวชศาสตรพื้นที่สนับสนุนนิสิต: หอพักนิสิต อาคารสนามกีฬาในรpมและกลางแจDง
ดDานบริการทางการแพทย-: อาคารผูDป•วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน อาคารหอพักผูDป•วย
(WARD 1-2) อาคารพิเคราะห-และบำบัดโรค อาคารศูนย-สpงเสริมสุขภาพและฟ¡¢นฟูผูDสูงอายุ
พื้นที่สนับสนุนบุคลากร: อาคารหอพักแพทย-และพยาบาล อาคารศรีตรัง 1-2
หDองสมุด
หDองสมุด 2 แหpง ไดDแกp ศูนย-บรรณสารและสื่อการศึกษา และ หDองสมุดคณะแพทยศาสตร(พระธรรมสิงหบุราจารย-) แบpงเปMน
• หนังสือภาษาไทยและตpางประเทศ แบpงเปMน
o หนังสือฉบับพิมพ- 12,823 เลpม และ 2,561 เลpม
o หนังสืออิเล็กทรอนิกส- 3,412 เลpม และ 923 เลpม
o วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ- 137 ชื่อเรื่อง
o วารสารภาษาตpางประเทศ ฉบับพิมพ- 120 ชื่อเรื่อง
o วารสารภาษาตpางประเทศ ฉบับอิเล็กทรอนิกส- 4,814 ชื่อเรื่อง
• สื่อโสตทัศน- และสื่ออิเล็กทรอนิกส- 2,436 รายการ
• ฐานขDอมูลออนไลน- 23 ฐานขDอมูล
• พื้นที่นั่งอpานและคDนควDาทั้งที่เปMนสาธารณะและแบบเฉพาะบุคคล แบpงเปMน
o หDองคDนควDาเดี่ยว จำนวน 32 หDอง
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o หDองคDนควDากลุpม จำนวน 12 หDอง
o หDอง Silent Zone จำนวน 3 หDอง
อุปกรณ-และเทคโนโลยี
• เครื่องคอมพิวเตอร-บริการ ศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 100 เครื่อง
• ระบบเครือขpายคอมพิวเตอร- UP-Wifi และ Fhamui-wifi ความเร็วสูง 10 Gigabits
ครอบคลุมทุกอาคาร รวมทั้งระบบ เครือขpายไรDสาย (UP-Wifi) มีสัญญาณ ครอบคลุม
(5) สภาพแวดล7อมด7านกฎระเบียบ
คณะฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบขDอบังคับในการดำเนินงานตามพันธกิจตpางๆ ดังตารางที่ OP-5
ตารางที่ OP-7 กฎระเบียบข7อบังคับ
ดDานการผลิตบัณฑิต
• พ.ร.บ.การศึกษาแหpงชาติ พ.ศ. 2562
• เกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558
• ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื ่ อง มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บปริ ญญาตรี สาขาวิ ชา
แพทยศาสตร-พ.ศ. 2561
• ขDอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วpาดDวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561
• เกณฑ-ประกันคุณภาพการศึกษา WFME
• เกณฑ-ประกันคุณภาพ AUN-QA
ดDานวิจัย
• แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหpงชาติ
• ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื ่ อ งหลั ก เกณฑ- แ ละอั ต ราการเบิ ก จp า ยเงิ น อุ ด หนุ น
โครงการวิจัย พ.ศ. 2562
• มาตรฐานความปลอดภัยหDองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)
• มาตรฐานการเลี้ยงและใชDสัตว-เพื่องานทางวิทยาศาสตรดDานบริการทางการแพทย- • เกณฑ-มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ปk 2561
• เกณฑ-มาตรฐานหDองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร-การแพทย• หลักเกณฑ-การดำเนินงานและการบริหารจัดการงบหลักประกันสุขภาพแหpงชาติ
• ระเบียบกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ดDานบริหารจัดการ
• ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง วp า ดD ว ยการจั ด ซื ้ อ จั ด จD า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ.2560
• ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ-และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจpายจาก
เงินรายไดD พ.ศ. 2554
• หลักเกณฑ-การใชDเงินงบประมาณ หมวดอุดหนุนทั่วไป เพื่อการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาแพทย-โครงการผลิตแพทย-เพิ่มเพื่อชาวชนบท พ.ศ.2556
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ข. ความสัมพันธ.ระดับองค.กร
(1) โครงสร7างองค.กร
ภาพที่ OP-1 โครงสรDางบริหารคณะแพทยศาสตร- มหาวิทยาลัยพะเยา
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ภาพที่ OP-2 โครงสร7างการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร. มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ0ประกันคุณภาพ EdPEx
คณะแพทยศาสตร0 มหาวิทยาลัยพะเยา

8

9

(2) ลูกค7าและผู7มีสRวนได7สRวนเสีย
ตารางที่ OP-8 กลุRมลูกค7า ผู7มีสRวนได7สRวนเสีย และความต7องการความคาดหวัง
ลูกคDาและ
ความตDองการและความคาดหวัง
คำอธิบายเพิ่มเติม
ผูDมีสpวนไดDสpวนเสีย
นิสิตป…จจุบัน
- การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
- สิ่งสนับสนุนการเรียนรูDมีคุณภาพ เพียงพอ
- สิ่งแวดลDอมกายภาพที่ดี
- มีสวัสดิการและความชpวยเหลือพิเศษ
ชุมชน
- มีโอกาสไดDรับการศึกษาจากโควตาพื้นที่
พื ้ น ที ่ ช ุ ม ชนในจั ง หวั ด พะเยา และเขต
- ผลงานวิจัยที่มีประโยชนภาคเหนือตะวันออก 4 จังหวัด ไดDแกp พะเยา
- บริการที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล
เชียงราย แพรp และนpาน
ผูDรับบริการ
- บริการที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล
กลุ p ม ผู D ป • ว ยและญาติ ตลอดจนนิ ส ิ ต และ
- สิ่งแวดลDอมกายภาพที่ดี
บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มาใชD
- มี ร ะบบบริ ก ารทางการแพทย- ท ี ่ ค รอบคลุ ม และ บริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
สามารถจัดการไดDเบ็ดเสร็จ
ตลอดจน
- มีสวัสดิการและความชpวยเหลือพิเศษ
นักเรียนมัธยมศึกษา - การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ตอนปลาย และ
- คุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ-มาตรฐาน
ผูDปกครอง
ผูDใชDบัณฑิต
- คุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ-มาตรฐาน
ศิษย-เกpา
- มีสวัสดิการและความชpวยเหลือพิเศษ
มหาวิทยาลัย
- คุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ-มาตรฐาน
พะเยา
- ผลงานวิจัยที่มีประโยชน- บริการที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล
บุคลากร
- สิ่งแวดลDอมกายภาพที่ดี
- มีสวัสดิการและความชpวยเหลือพิเศษ
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(3) ผู7สRงมอบ พันธมิตร และคูRรRวมมือ
ตารางที่ OP-9 ผู7สRงมอบและพันธมิตรที่สำคัญ
ผูDสpงมอบ พันธมิตร และคูpความรpวมมือ ตามพันธกิจ
บทบาทของผูDสpงมอบ พันธมิตร และคูpความมือ
ดDานการผลิตบัณฑิต
พันธมิตร
ศูนย-แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา รpวมดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก
ศูนย-แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนคร สำหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปkที่ 4-6
พิงคคูpความรpวมมือ
ใหDการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนิสิตคณะ
สำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด พะเยา, เชี ย งราย, แพทยศาสตร- ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
เชียงใหมp
โรงพยาบาลแหลpงฝ¦กในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ดDานวิจัย
คูpความรpวมมือ
คณะวิทยาศาสตร-สุขภาพ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา รpวมผลิตงานวิจัยบูรณาการสหสาขาวิชาชีพในพื้นที่จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน
โรงพยาบาลเชียงคำ
โรงพยาบาลพะเยา
ดDานบริการทางการแพทยคูpความรpวมมือ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา
โรงพยาบาลคpายขุนเจืองธรรมิการาช
โรงพยาบาลเชียงคำ

รp ว มผลิ ต งานวิ จ ั ย เชิ ง คลิ น ิ ก และดำเนิ น การดD า น
คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย-

รpวมบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยากับโรงพยาบาลเครือขpายในจังหวัด
พะเยา
รpวมสนับสนุนเวชภัณฑ- และอุปกรณ-ทางการแพทย-ในการ
ควบคุมการแพรpระบาดของโควิด-19
รp ว มใหD บ ริ ก ารทางการแพทย- ใ นการประสานรั บ สp ง ตp อ
ผูDป•วยในจังหวัดพะเยา
รpวมใหDบริการทางการแพทย-กับบุคลากรและครอบครัว
ของทหาร
รpวมใหDการสนับสนุนการพัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล
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2. สถานการณ.ขององค.กร
ก. สภาพแวดล7อมด7านการแขRงขัน
(1) ลำดับการแขRงขัน
คณะแพทยศาสตร- มหาวิทยาลัยพะเยา ไดDกำหนดคูpเทียบดDานการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดDานวิจัย
และดDานบริการวิชาชีพ กับสำนักวิชาแพทยศาสตร- มหาวิทยาลัยแมpฟ§าหลวง และเฉพาะในสpวนของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย-) ไดDกำหนดคูpเทียบกับคณะแพทยศาสตร- มหาวิทยาลัยสารคาม สำหรับดDานบริการทาง
การแพทย-ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีคูpเทียบกับโรงพยาบาลพะเยา
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขRงขัน
ตารางที่ OP-10 วิเคราะห.ปuจจัยภายในและภายนอกตRอความสามารถในการแขRงขัน
ป…จจัยภายใน
ป…จจัยภายนอก
1) มี ป … จ จั ย ดD า นโครงสรD า งพื ้ น ฐานของคณะฯ และ 1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบรรจุตำแหนpงขDาราชการ
มหาวิทยาลัยฯที่เอื้อตpอการจัดการศึกษาและบริการทาง ในกระทรวงสาธารณสุ ข ของแพทย- และนั ก ปฏิ บ ั ต ิ ก าร
วิชาชีพ
ฉุกเฉินการแพทย2) สมรรถนะดDานการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตและ 2) การเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ
บุ ค ลากร ที่ ส ามารถปรั บ ตั ว เขD า กั บ การเปลี ่ ย นแปลงใน โครงการผลิตแพทย-เพิ่มแหpงประเทศไทย
สถานการณ-ที่ตDองเรียนหรือทำงานจากที่บDาน
3) ป…จจัยดDานความสามารถของบุคลากรทางการแพทย-ที่ 3) การเปลี ่ ย นแปลงของสั ด สp ว นประชากรเขD า สู p ส ั ง คม
หลากหลายในการใหDบริการทางการแพทยผูDสูงอายุ
4) การเปลี ่ ย นแปลงของที ม ผู D บ ริ ห าร และการปรั บ ปรุ ง 4) มีการแพรpระบาดของโรคติดตpออุบัติใหมp ที่สpงผลกระทบ
โครงสรDางองค-กรระหวpางดDานการศึกษา และการบริการทาง ตpอการดำเนินงานในทุกพันธกิจ
การแพทย-ของคณะแพทยศาสตร(3) แหลRงข7อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สำคัญ
ตารางที่ OP-11 ข7อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแขRงขันที่สำคัญ
ดDาน
ประเภทขDอมูล
ด D า น ก า ร ผ ลิ ต 1. อัตราการสอบผpานใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรกของ
บัณฑิต
การสอบแตpละขั้นตอน
2. การประเมินความพึงพอใจของผูDใชDบัณฑิต
3. อัตราการคงอยูpในกระทรวงสาธารณสุขของบัณฑิต
แพทย4. อัตราการมีงานทำของบัณฑิตปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย-

แหลpงที่มาขDอมูล
ขDอมูลจากคูpเทียบแตpละสถาบันโดยตรง
เว็บไซต-กระทรวงการอุดมศึกษาฯ
ขDอมูลจากคูpเทียบแตpละสถาบันโดยตรง
เว็บไซต-กระทรวงการอุดมศึกษาฯ
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ดDาน
ดDานวิจัย

ประเภทขDอมูล
1. จำนวนผลงานตีพิมพ-ในระดับประเทศและ
ตpางประเทศ
ดDานบริการวิชาชีพ 1. อัตราการเสียชีวิตของผูDป•วยฉุกเฉิน
2. อัตราการทุพพลภาพและการเสียชีวิตโดยรวมของ
ผูDรับบริการ
3. จำนวนผูDมารับบริการของโรงพยาบาล
4. สั ด สp ว นการบรรลุ ผ ลสำเร็ จ ตามตั ว ชี ้ ว ั ด ของแตp ล ะ
ปkงบประมาณ

แหลpงที่มาขDอมูล
ขDอมูลจากฐานขDอมูล Scimago
ขDอมูลจากคูpเทียบแตpละสถาบันโดยตรง
รายงานชุดขDอมูลมาตรฐาน
ของเขตบริการสุขภาพที่ 1
กระทรวงสาธารณสุข

ข. บริบทเชิงกลยุทธ.
คณะฯ ไดDวิเคราะห-ความทDาทายเชิงกลยุทธ- และความไดDเปรียบเชิงกลยุทธ- ดังตารางที่ OP-12
ตารางที่ OP-12 ความท7าทาย และความได7เปรียบเชิงกลยุทธ.
ความทDาทายเชิงกลยุทธ- (Strategic challenge)
ความไดDเปรียบเชิงกลยุทธ- (Strategic advantage)
SC-1 การพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะ
SA-1 มีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวขDองในพันธกิจตpาง ๆ ที่
ตามมาตรฐานวิชาชีพ พรDอมเรียนรูDปรับตัวตpอการ
ชัดเจนมากขึ้น เชpน ดDานการบริหาร ดDานวิจัย ดDานบุคลากร
เปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถเปMนผูDนำสุขภาพใน
ดDานการจัดการเรียนการสอน ดDานใหDบริการรักษาพยาบาล
พื้นที่ไดD
SA-2 มีการสpงเสริมพัฒนาอาจารย-ผูDเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่
SC-2 การพัฒนาผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพเปMนที่ยอมรับ ครอบคลุมดDานกาเรียนการสอนและการบริการทาง
และสามารถนำไปใชDประโยชน-อยpางเปMนรูปธรรม
การแพทยSC-3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
SA-3 มีการพัฒนาระบบสนับสนุนและทุนวิจัยแกpอาจารยเพื่อใชDเปMนขDอมูลสำคัญในการกำหนดทิศทางและพัฒนา
นิสิต และบุคลากร
องค-กร
SA-4 มีโครงสรDางพื้นฐานทางกายภาพของโรงพยาบาล
SC-4 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค-กร ใหDมี มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เอื้อตpอการใหDบริการ
สมรรถนะสอดคลDองกับทิศทางขององค-กร และสมรรถนะ
หลักดDานการดูแลสุขภาพแบบองค-รวม
SC-5 การยกระดับการใหDบริการทางการแพทย-ของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ใหDครอบคลุมความ
ตDองการของประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตะวันออก
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ
คณะฯ มีระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ โดยนำเครื่องมือคุณภาพตpาง ๆ มาใชDในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดำเนินงาน ไดDแกp การบริหารจัดการ ใชD เกณฑ-การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปMนเลิศ (EdPEx) ดDานการ
ควบคุมคุณภาพ ใชDหลักการของวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) และ Lean management และดDานการเรียนรูDและ
นวัตกรรม ใชDการกระตุDนผpานกระบวนการจัดกิจกรรม KM เพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนการและคุณคpาของการใหDบริการและ
ดำเนินงานขององค-กร
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หมวด 1 การนำองค2กร

1.1 การนำองค.กรโดยผู7นำระดับสูง
ก.วิสัยทัศน.และคRานิยม
(1) การกำหนดวิสัยทัศน.และคRานิยม
ผูDนำระดับสูงของคณะ ไดDแกp คณบดี รองคณบดี ผูDชpวยคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหนDาภาควิชา และหัวหนDา
สำนักงาน โดยใชDระบบการนำองค-กร ตามแผนภาพที่ 1-1
ภาพที่ 1-1 ระบบการนำองค-กร คณะแพทยศาสตร- มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยผูDนำระดับสูงไดDนำป…จจัยการนำองค-กร ไดDแกp ความตDองการและความคาดหวังของนิสิตและผูDมีสpวนไดDสpวนเสีย
ศักยภาพของบุคลากร ผลการดำเนินงานของคณะฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกคณะฯ ผpานการประชุม
เพื่อวิเคราะห- ทบทวนวิสัยทัศน- พันธกิจ คpานิยม โดยใชDเครื่องมือ SWOT Analysis ผลการดำเนินงานคณะฯไดDกำหนด
วิสัยทัศน- “เปMนโรงเรียนแพทย- ชั้นนำของลDานนาตะวันออก” โดยมีพันธกิจที่สำคัญอยูp 5 ประการคือ
1. ผลิตบัณฑิตทางดDานการแพทย- ที่มีภูมิป…ญญาและจิตอาสา เปMนผูDนำดDานการดูแลสุขภาพแบบองค-รวม
2. สรDางงานวิจัยและนวัตกรรม ดDานแพทยศาสตรศึกษาและวิทยาศาสตร-สุขภาพ ในระดับชาติและนานาชาติ
3. บริการทางวิชาการ บริการวิชาชีพ และประยุกต-ใชDเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
อยpางยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมทDองถิ่นและรpวมสืบสานประเพณี ความเปMนไทย
5. บริหารดDวยหลักธรรมาภิบาล และสpงเสริมการมีสpวนรpวมของบุคลากรและชุมชน
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และไดDกำหนดคpานิยมที่สำคัญวpา “MED UP” ซึ่งประกอบดDวย M : Moral and service mind, E : Engagement,
D : Development, U : Unity, P : Professional
ผูDนำระดับสูงของคณะไดDมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ผpานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ การ
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา การประชุม
บุคลากรของสำนักงานคณะแพทยศาสตร-และสำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และสื่อสารขDอมูลไปยังคณะรpวม
สอน และศูนย-แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ที่เปMนพันธมิตรดDานการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผpานการ
ประชุมรpวมกันระหวpางคณะฯ คณะรpวมสอนและศูนย-แพทย-ทั้งสองแหpง และนอกจากนี้ยังมีการเผยแพรpขDอมูลดังกลpาวผpาน
เว็บไซต-ของคณะฯ และโรงพยาบาล เพื่อใหDบุคคลภายนอกองค-กรรับทราบ
(2) การสRงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอยRางมีจริยธรรม
ผูDนำระดับสูงใหDความสำคัญกับการเปMนแบบอยpางที่ดีตามคpานิยม M Moral and service mind โดยไดDทบทวนและ
กำหนดนโยบายดDานการบริหารเพื่อความโปรpงใสเปMนสpวนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร-ของคณะ เพื่อใชDเปMนแนวทางในการกำกับใหD
ปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม โดยไดDใชDตามแนวทางของการประเมินคุณธรรมและความโปรpงใสในการดำเนินงานของ
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งมุpงเนDนการใหDความสำคัญตpอบุคคลทั้งภายใน และนอกองค-กร
ตลอดจนการสื่อสารขDอมูลที่สำคัญขององค-กรตpอสาธารณชน โดยอยูpภายใตDการกำกับดูแลของรองคณบดีฝ•ายบริหาร และรอง
ผูDอำนวยการฯ ฝ•ายอำนวยการ
ข. การสื่อสาร
ผูDนำระดับสูง ไดDมีการประชุมรpวมกับหัวหนDางานทุกฝ•าย เพื่อกำหนดชpองทางการและผูDรับผิดชอบการสื่อสารใน
ประเด็นตpาง ๆ ทั้งแบบทิศทางเดียวและแบบสองทิศทาง เพื่อกระตุDนใหDเกิดการสื่อสารที่ตรงตามวัตถุประสงค- พรDอมทั้ง
มอบหมายใหDผูDรับผิดชอบติดตามและประเมินผลของการสื่อสารแตpะชpองทาง เพื่อใชDในการวางแผนทบทวนระบบการสื่อสาร
หาทางเลือกใหมpที่เหมาะสม รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น
ตารางที่ 1-1 ชpองทางการสื่อสารตามกลุpมเป§าหมายที่สำคัญ
กลุpมเป§าหมาย
ชpองทางการสื่อสาร
ความถี่ ผูDรับผิดชอบ
ประเด็นหรือสาระสำคัญ
นิสิตป…จจุบัน ปฐมนิเทศนิสิต
Y
AC, QD - สื่อสารผลลัพธ-การเรียนรูD การจัดการเรียน
การสอน สวัสดิการและการดูแลนิสิต
อาจารย-ที่ปรึกษาพบนิสิต
Q, AN AC, QD - ติดตามความกDาวหนDาผลการเรียนรูD
แลกเปลี่ยนประเด็นป…ญหาตpาง ๆ
เสียงสะทDอนนิสิต
SE
QD
- แลกเปลี่ยนประเด็นความตDองการและความ
คาดหวังของนิสิต
ผูDปกครอง
การประชุมผูDปกครอง
Y
AC, QD - สื่อสารวิสัยทัศน- พันธกิจ ทิศทางที่สำคัญ
ของการจัดการศึกษาใหDกับนิสิต
บุคลากร
ปฐมนิเทศบุคลากรใหมp
Y
MN, AC,
สายวิชาการ
RE, MD
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กลุpมเป§าหมาย

ชpองทางการสื่อสาร
ปฐมนิเทศบุคลากรใหมp
สายสนับสนุน

ความถี่ ผูDรับผิดชอบ
ประเด็นหรือสาระสำคัญ
AN
MN, AC, - สื่อสารวิสัยทัศน- พันธกิจ ทิศทางที่สำคัญ
RE, MD ขององค-กร บทบาทหนDาที่ของบุคลากร และ
สวัสดิการที่สำคัญของบุคลากร
การประชุมคณะกรรมการ
M
MN, AC, - กำหนด และพิจารณาประเด็นดDานระบบ
ประจำคณะ
RE, MD บริหารจัดการตามพันธกิจตpางๆ โดยผูDนำ
ระดับสูงของคณะ
บุคลากร
การประชุมบุคลากรสาย
Q
MN, AC, - เพื่อสื่อสารทิศทางที่สำคัญขององค-กร
วิชาการ
RE
แลกเปลี่ยนประเด็นป…ญหาการทำงาน
การประชุมบุคลากรสาย
Q
MN, AC,
สนับสนุน
RE
การประชุม KM องค-กร
Y
MN, AC, - เพื่อวิเคราะห-หากระบวนการเหมาะสมตpอ
RE, MD การพัฒนาองค-กร และตpอยอดเกิดนวัตกรรม
องค-กร
ผูDรับบริการ Website
D
MD
- เพื่อสื่อสารขDอมูลการใหDบริการทาง
ทาง
การแพทยSocial Media
D
MD
การแพทย- ชpองทางรับเรื่องรายงาน ขDอรDองเรียน และ
ติดตpอสอบถาม
ทุกกลุpมและ Website
D
MN
- เพื่อสื่อสารขDอมูลการดำเนินงานของคณะฯ
บุคคลทั่วไป Social Media
- ชpองทางรับเรื่องรายงาน ขDอรDองเรียน และ
D
MN
ติดตpอสอบถาม
กิจกรรมบริการวิชาการ
Q
RE, MD - จัดกิจกรรมบริการทางการแพทย- รpวมกับ
การใหDความรูD
แบบสำรวจความคิดเห็น
AN
MN, AC, - สำรวจความตDองการ ความคาดหวัง ความ
RE, MD พึงพอใจและความไมpพึงพอใจของผูDมีสpวนไดD
สpวนเสียกลุpมตpาง ๆ
ความถี่ D-Daily รายวัน W-Weekly รายสัปดาห- M-Monthly รายเดือน Q-Quarterly รายไตรมาส
Y-Yearly รายปk SE-Semester รายภาคเรียน
AN-As Needed กำหนดตามความจำเปMนของสถานการณผูDรับผิดชอบ AC-ฝ•ายวิชาการ
QD-ฝ•ายพัฒนาคุณภาพนิสิต
MN-ฝ•ายบริหาร
RE-ฝ•ายวิจัยและบริการวิชาการ MD-ฝ•ายบริการทางการแพทย-
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ค. พันธกิจและผลการดำเนินการขององค.กร
ผูDนำระดับสูง มีการวิเคราะห-แผนกลยุทธ-หลัก รวมถึงแผนปฏิบัติการและจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานดDาน
การเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการอยpางเหมาะสม กำหนดใหDมีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส ผpาน
การกำหนดตัวชี้วัดตามแนวทางของ Leading and Lagging indicator ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการตpาง ๆ ที่สำคัญของคณะ ตลอดจนการบpงบอกความสำเร็จตามเป§าประสงค-เชิงกลยุทธ- (Strategic Objectives)
เพื่อติดตามและกระตุDนผลการดำเนินการใหDเปMนไปตามแผน ในกรณีที่การดำเนินการไมpเปMนไปตามเป§าหมาย ผูDบริหารมีการ
หารือแนวทางแกDไข เพื่อปรับแผนปฏิบัติการใหDบรรลุตามเป§าประสงค-ที่ตั้งไวD โดยใชDเครื่องมือ PDCA
(1) การสร7างสภาพแวดล7อมเพื่อความสำเร็จ
ผูDนำระดับสูง ใหDความสำคัญกับการบริหารจัดการอยpางแบบมีสpวนรpวมของบุคลากรทุกระดับ ในการกำหนดวิสัยทัศนพันธกิจ และยุทธศาสตร-การพัฒนาของคณะฯ ตลอดจนใหDความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหDมีสมรรถนะ
สอดคลDองกับพันธกิจ และเป§าหมายของคณะฯ และไดDมีการสรDางบรรยากาศและสภาพแวดลDอมของความสำเร็จ โดยกำหนด
ประเด็นสำคัญขององค-กร ตามตารางที่ 1-2
ตารางที่ 1-2 การสร7างสภาพแวดล7อมและบรรยากาศเพื่อความสำเร็จของคณะ
ประเด็น
บทบาทผูDนำระดับสูง
กระบวนการและกลไกที่สำคัญ
การบรรลุพันธกิจและ
กำหนดนโยบาย เป§าหมาย
PDCA และ เกณฑ-พัฒนาคุณภาพ
เป§าประสงค-ตามแผน
ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธองค-กรEdPEx
ยุทธศาสตรองค-กรแหpงการเรียนรูD
มี ก ารกำหนดขD อ มู ล ที ่ ส ำคั ญ ทั ้ ง ขD อ มู ล การ กระบวนการจัดการความรูD KM ตาม
ดำเนินงาน ขDอมูลเชิงเปรียบเทียบ มาใชDใน หมวด 4.2ก
การปรับปรุงและยกระดับกระบวนการทำงาน
การพัฒนาบุคลากร
สp ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ใหD พ นั ก งานเกิ ด การ ระบบการพัฒนาบุคลากร ตาม 5.2ข1
เรียนรูDและพัฒนาตนเอง
และเพื่อใหDเกิดการกระตุDนบรรยากาศภายในองค-กร มีการมอบรางวัล และการยกยpองชมเชย ในบุคลากรที่มีผลการ
ดำเนินงานเปMนตDนแบบในดDานตpาง ๆ ตามพันธกิจของคณะ
(2) การทำให7เกิดการปฏิบัติการอยRางจริงจัง
ผูDนำระดับสูง สรDางสภาพแวดลDอมและกระตุDนใกเกิดการปฏิบัติการอยpางจริงจัง เพื่อใหDบรรลุตามวิสัยทัศน-ที่กำหนด
ตามแผนยุทธศาสตร-ของคณะ ผpานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ และคณะกรรมการที่กำกับดูแลรับผิดชอบดDานตpาง
ๆ โดยมีการรวบรวม วิเคราะห-และทบทวนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด ครอบคลุมวัตถุประสงค-เชิงกลยุทธเป§าหมาย และผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ ทำใหDทราบถึงแนวปฏิบัติที่จำเปMนและแนวปฏิบัติที่จะตDองมีการปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน
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1.2 การกำกับดูแลองค.กรและการทำประโยชน.ให7สังคม
ก. การกำกับดูแลองค.กร
(1) ระบบการกำกับดูแลองค.กร
คณะฯ มีคณะกรรมการประจำคณะฯ ประกอบดDวย คณบดี รองคณบดีฝ•ายตpางๆ ประธานหลักสูตร และผูDแทน
อาจารย-ที่มาจากการสรรหาคัดเลือก ทำหนDาที่ในการกำกับดูแลการบริหารองค-กรในพันธกิจตpาง ๆ โดยใชDระบบการกำกับ
ดูแลองค-กร ตามรูปที่ 1-1 และไดDนำเกณฑ-คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปMนเลิศ EdPEx มาใชDเปMนกรอบแนวทางใน
การพัฒนาการดำเนินงานตามพันธกิจตpาง ๆ ขององค-กร รองคณบดีแตpละฝ•าย มีหนDาที่กำกับดูแลตามพันธกิจ ดังตารางที่ 1-3
โดยมีหนDาที่ในการรวบรวม วิเคราะห-ขDอมูลความตDองการและความคาดหวังของนิสิตและผูDมีสpวนไดDสpวนเสีย เพื่อนำมาใชDใน
การวางแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ และติดตามผลการดำเนินงาน นำเสนอตpอคณะกรรมการประจำคณะฯ ในการทบทวน
ผลการดำเนินงานและวางแผนการพัฒนาองค-กรตpอไป
สำหรับการบริหารงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากจะมีคณะกรรมการประจำคณะแลDว ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วpาดDวย การบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 กำหนดมีคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล ประกอบดDวยคณบดี รองผูDอำนวยการ และผูDทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวขDองกับการดำเนินงานของโรงพยาบาล ทำหนDาที่
นำนโยบายสูpการปฏิบัติ จัดทำแผนยุทธศาสตร-และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อเสนอตpอคณะกรรมการประจำคณะและ
คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดDวยอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร-สุขภาพ ผูDทรงคุณวุฒิภายนอก ทำ
หนDาที่ กำหนดและพิจารณาใหDความเห็นชอบในนโยบายที่สำคัญตpอการบริหารงานของโรงพยาบาล กำกับติดตามและ
ตรวจสอบการดำเนินงานของโรงพยาบาล
ตารางที่ 1-3 การกำกับดูแลองค.กรของรองคณบดีฝzายตRาง ๆ ในคณะ
ผูDนำระดับสูง
กำกับดูแล
รองคณบดีฝ•ายบริหาร
พันธกิจดDานการบริหาร เชpน การเงิน แผนยุทธศาสตร- ความโปรpงใส
รองคณบดีฝ•ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ
พันธกิจดDานการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพและสวัสดิการ
นิสิต
นิสิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และหัวหนDาภาควิชาตpาง ๆ
รองคณบดีฝ•ายวิจัยและบริการวิชาการ
พันธกิจดDานวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจนงานวิเทศสัมพันธรองคณบดีฝ•ายอำนวยการทางการแพทยพันธกิจDานการบริหารของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
รองคณบดีฝ•ายการแพทย-และสหวิชาชีพ
พันธกิจดDานการบริการทางการแพทย-ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ตามกลุpมวิชาชีพตpาง ๆ ไดDแกp แพทย- พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทยกายภาพบำบัด เปMนตDน
รองคณบดีฝ•ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
พันธกิจดDานการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดย
นำกระบวนการมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) มาเปMนกรอบ
แนวทางในการดำเนินการ

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ0ประกันคุณภาพ EdPEx
คณะแพทยศาสตร0 มหาวิทยาลัยพะเยา

18

19

(2) การประเมินผลการดำเนินการ
คณบดี จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะฯ ตามแผนยุทธศาสตร-การดำเนินงานของคณะฯ ทุก 6 เดือน และ
จะไดDรับการประเมินผลการดำเนินการโดยคณะกรรมการประกอบดDวย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูDทรงคุณวุฒิ อธิการบดี
ผูDทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และจะมีรอบการประเมิน ทุก 1 ปk 6 เดือน นับตั้งแตpวันที่ไดDรับการแตpงตั้ง เพื่อติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานของผูDบริหารในชpวงระยะของการประเมิน ทำใหDทราบจุดแข็ง จุดอpอน โอกาสในการพัฒนา
ขDอจำกัด และขDอควรปรับปรุงของคณะ และนำมาใชDในการการติดตามผลการดำเนินงานและการปฏิบัติตามขDอเสนอแนะจาก
สภามหาวิทยาลัยในวงรอบของการประเมินครั้งตpอไป
สำหรับผูDนำระดับสูงอื่นๆ จะตDองทำงานรายงานผลการดำเนินงาน 2 ครั้งตpอปk ตาม Performance Agreement ที่
กำหนดไวDทุกตDนปkการศึกษา โดยมีลำดับการประเมินติดตามดังนี้ 1) รองคณบดี ผูDชpวยคณบดี หัวหนDาภาควิชา และหัวหนDา
สำนักงาน จะไดDรับการประเมินผลการดำเนินการโดยคณบดี 2) ประธานหลักสูตร จะไดDรับการประเมินผลการดำเนินงานโดย
รองคณบดีฝ•ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต และผpานความเห็นชอบของคณบดี
ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอยRางมีจริยธรรม
(1) การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
คณะฯ กำหนดนโยบายที่สอดคลDองกับกฎหมาย กฎระเบียบ ขDอบังคับ โดยกฎหมายที่เกี่ยวขDองทางดDานการศึกษา
ไดDแกp มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เกณฑ-ประกันคุณภาพการศึกษา WFME เกณฑ-ประกันคุณภาพ AUNQA คณะไดDแตpงตั้งคณะกรรมการ เพื่อกำกับดูแลในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา และมีการดำเนินงานใหDเปMนไป
ตามคุณภาพของหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยคณะฯ กำลังดำเนินการ ปรับปรุงหลักสูตร
แพทยศาสตร-บัณฑิต ปk 2565 และ หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย- ไดDปรับปรุงเสร็จเรียบรDอยแลDวตามกรอบเวลา
ในสpวนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ไดDดำเนินการแตpงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อ
ดำเนินงานดDาน HA, ISO, EIA และมีแผนขอเขDารับการประเมินภายในปk 2564
ดDานงานวิจัย ใชDระบบควบคุมกำกับการทำวิจัย ตามมาตรฐานสากล โดยผูDวิจัยตDองผpานการอบรม ICH-GCP และ
งานวิจัยตDองผpานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยดD า นการบริ ห ารจั ด การ ในเรื ่ อ งการเงิ น และพั ส ดุ ค ณะฯ ปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎระเบี ย บพั ส ดุ และการจั ด ซื ้ อ จD า งของ
กระทรวงการคลัง และคณะฯ มีระบบการตรวจสอบความโปรpงใส โดยการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัย เปMนประจำทุกปk
(2) การประพฤติปฏิบัติอยRางมีจริยธรรม
ผูDนำระดับสูง สpงเสริมการประพฤติปฏิบัติจริยธรรมดDานตpาง ๆ โดยการสื่อสารถึงบุคลากรทุกกลุpมและมีการควบคุม
กำกับโดย ไดDนำกำหนดไวDในคpานิยม M : Moral and Ethic โดยไดDนำแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรpงใสในการ
ดำเนินงานของหนpวยงานภาครัฐ (ITA) มาใชDโดยใหDความสำคัญตามประเด็นเพื่อสรDางการรับรูDความเขDาใจของบุคลากรภายใน
และภายนอก ไดDแกp การปฏิบัติหนDาที่ การใชDงบประมาณ การใชDอำนาจ การใชDทรัพย-สินของราชการ การแกDไขป…ญหาการ
ทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน ตลอดจนการเป-ดเผยขDอมูลทีส่ ำคัญ
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ค. การทำประโยชน.ให7สังคม
(1) ความผาสุกของสังคม
คณะฯ ไดDกำหนดยุทธศาสตร-ดDานการทำประโยชน-ใหDสังคม ผpานยุทธศาสตร-ดDานการบริการวิชาการและบริการ
วิชาชีพ ซึ่งรับผิดชอบโดยรองคณบดีฝ•ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ•ายการแพทย-และสหวิชาชีพ รpวมกับ ประธาน
หลักสูตร เปMนผูDรวบรวมความตDองการและความคาดหวังของชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา เชียงราย แพรp และนpานตาม
วิสัยทัศน-ของคณะฯ ที่กำหนดไวD โดยไดDนำมากำหนดกลยุทธ-และแผนปฏิบัติการดDานบริการวิชาการและบริการวิชาชีพ นำ
ความรูDดDานการแพทย-ไปใหDบริการในพื้นที่ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน เชpน โครงการอบรมการชpวยฟ¡¢นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน โครงการสpงเสริมสุขภาพจิตนักเรียนสาธิต และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการสรDางเสริมสุขภาวะนักเรียนสาธิต
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการพัฒนาสิ่งแวดลDอมเพื่อการสรDางเสริมสุขภาพ โครงการคัด
กรองโรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหมp และโรคติดเชื้อตามฤดูกาล โครงการรณรงค-ดDานการป§องกันและควบคุมโรค โครงการเรียนรูD
การป§องกันโรคติดตpอทางเพศสัมพันธ-และการป§องกันการตั้งครรภ-ไมpพึงประสงค- โครงการสpงเสริมสุขภาพชpองปากและ
อนามัย “ละอpอนนDอยยิ้มสวย” ศูนย-พัฒนาเด็กเล็กมหาวิทยาลัยพะเยา
คณะฯ รpวมกับสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อใหDการดูแลรักษาผูDป•วยติดเชื้อโควิด –
19 ในกลุpมที่ไมpมีอาการและมีอาการเล็กนDอย
นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีความรับผิดชอบตpอสังคมในดDานสิ่งแวดลDอม เชpน การควบคุมการกำจัดน้ำเสีย ขยะติดเชื้อ
การอนุรักษ-พื้นที่ป•าสงวน และจัดทำรายงานประเมินตนเองตามแนวทางของ EIA ทุกปk
(2) การสนับสนุนชุมชน
คณะฯ ไดDมุpงเนDนการสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตภายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต และหลักสูตร วท.บ. (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย-) และนอกจากนี้คณะฯ ไดDมุpงเนDนพัฒนาคนในชุมชนใหDมี
ความสามารถในการจัดการสุขภาพ (วิจัยนวัตกรสุขภาพ)
จัดอบรมการชpวยฟ¡¢นคืนชีพขั้นพื้นฐานกับนักเรียน ประชาชน และอาสากูDภัย
คณะฯ จัดโครงการใหDนิสิต อาจารย-และบุคลากรทางการแพทย- ลงสนับสนุนบริการดDานสุขภาพรpวมกับ โรงพยาบาล
สpงเสริมสุขภาพตำบลในเขตตำบลแมpกา ซึ่งอยูpในพื้นที่ตั้งของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการหนpวยแพทย-พระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจDากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในการ
ใหDบริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ชนบท
คณะฯ ใหDการสนับนุนอุปกรณ- แกpชุมชนกรณีเกิดสาธารณภัยและภัยพิบัติเชpน ไฟป•า การระบาดของโรค COVID-19
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หมวด 2 กลยุทธ2

2.1 กระบวนการจัดทำกลยุทธ.
ก. กระบวนการจัดทำกลยุทธ.
คณะฯ มีกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ- และปรับปรุงแผนกลยุทธ-ตามกรอบเวลา โดยนำขDอมูลจากผูDมีสpวนไดDสpวน
เสียที่สำคัญมาประกอบการวางแผนจัดทำกลยุทธ- และมีการจัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติการ โดยคำนึงถึงเป§าหมาย
และการใชDทรัพยากรที่มีใหDคุDมคpามากที่สุด
(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ.
คณะฯ วางแผนยุทธศาสตร-ระยะยาว 7 ปk และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปk ทีมบริหารไดDกำหนดวิสัยทัศน-พันธกิจ
และคpานิยมของคณะ ใหDสอดคลDองกับนโยบายดDานสาธารณสุขของชาติ นโยบายของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร-ของ
มหาวิทยาลัย ความตDองการและความคาดหวังของนิสิต ผูDปกครอง ผูDใชDบัณฑิต ตลอดจนคณะรpวมสอน ศูนย-แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก อาจารย- เจDาหนDาที่ โดยใหDทุกภาคสpวนมีสpวนรpวมในการตอบแบบสอบถาม และนำขDอมูลดังกลpาวมาทำ
SWOT analysis วิเคราะห-ป…จจัยภายนอก และภายใน จัดทำแผนยุทธศาสตร-ฉบับรpาง และนำเขDาที่ประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำ
แผนยุทธศาสตร- จากนั้นจึงเสนอแผนยุทธศาสตร-ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ และมีการจัดสัมมนาเพื่อทบทวน
แผนยุทธศาสตร-เปMนประจำทุกปk โดยมีกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ- ดังรูปที่ 2.1
ภาพที่ 2-1 กระบวนการวางแผนกลยุทธกระบวนการวางแผนกล
ยุทธ์

กําหนดตัวชี8วดั เป้ าหมาย
ความสําเร็จคณะ พร้อม
กําหนดคู่เทียบ

ถ่ายทอดเป้ าหมาย
จัดทําแผนปฏิ บตั ิ การ

1) ทบทวนผลการ
ดําเนิ นงานตามตัวชี8วดั
2) พัฒนาปรับปรุงระบบงาน
และแลกเปลีNยนเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 1 การจัดทำแผนกลยุทธ- คณะฯ ไดDรวบรวมขDอมูลความตDองการและความคาดหวังของลูกคDาและผูDมีสpวน
ไดDสpวนเสีย ผลการดำเนินงานในปkงบประมาณที่ผpานมา การวิเคราะห-ป…จจัยภายในและภายนอกผpานกระบวนการ SWOT
analysis ตลอดจนการทบทวนวิสัยทัศน- พันธกิจของคณะ เพื่อนำมากำหนดเป§าประสงค- กลยุทธ-ความทDาทายและกลยุทธ-เชิง
ไดDเปรียบจำแนกตามพันธกิจ เปMนประจำทุกปkในชpวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม โดยคณะกรรมการประจำคณะฯ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยรองคณบดีแตpละพันธกิจ นำแผนกลยุทธ-มาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปk
พรDอมทั้งกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จเพื่อใชDในการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 3 การถpายทอดสูpการปฏิบัติ คณบดี ถpายทอดแผนกลยุทธ-การดำเนินงานของคณะฯ ในภาพรวม ตpอ
คณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อใหDทราบทิศทางและเป§าหมายของการดำเนินงาน และรองคณบดีแตpละฝ•ายถpายทอดแผนกล
ยุทธ-ที่เกี่ยวขDองกับพันธกิจ และถpายทอดแผนปฏิบัติการพรDอมทั้งตัวชี้วัดความสำเร็จใหDกับบุคลากรในฝ•ายที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 4 การติดตามประเมินผล ปรับปรุงและเรียนรูD
หั ว หนD า งาน และรองคณบดี แ ตp ล ะฝ• า ย ทำหนD า ที่
ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด ทุก 3 เดือน เพื่อนำเสนอตpอคณะกรรมการประจำคณะฯ ในการทบทวนและ
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ0ประกันคุณภาพ EdPEx
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ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ หรือแผนกลยุทธ- และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานระดับคณะฯ ทุก 6 เดือน เพื่อเสนอตpอ
มหาวิทยาลัย และนำมาใชDในการแลกเปลี่ยนเรียนรูDภายในองค-กร
(2) นวัตกรรม
คณะฯ สpงเสริมการสรDางนวัตกรรม โดยไดDกำหนดในพันธกิจของคณะขDอที่ 2 สรDางงานวิจัยและนวัตกรรม ดDาน
แพทยศาสตรศึกษาและวิทยาศาสตร-สุขภาพ ในระดับชาติและนานาชาติ ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ- 2.2.5 จำนวน นวัตกรรมที่
นำไปใชDประโยชน- โดยเนDนกระบวนการจัดการความรูD ในการรวบรวมวิเคราะห-กระบวนการและผลการดำเนินงานที่
ตอบสนองตpอการพัฒนาคณะฯ และนำเสนอตpอคณะกรรมการการจัดการความรูD โดยฝ•ายนโยบายและแผนรpวมกับฝ•าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหนDาที่ในการรวบรวม บริหารระบบการจัดการความรูD แลกเปลี่ยนองค-ความรูDวิธีปฏิบัติที่เปMนเลิศ
(Best practice) เพื่อสpงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามสายงาน และรpวมกันสรDางสรรค-นวัตกรรมใหDกับคณะฯ
เชpน ระบบบริหารจัดการการตรวจสุขภาพประจำปkของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา รpวมกับกองการเจDาหนDาที่ ในการ
ลงทะเบียนเขDารับบริการและรายงานผลผpานระบบออนไลน- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส- (UP-DMS) ในการบริหารจัดการ
เอกสารราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส(3) การวิเคราะห.และกำหนดกลยุทธ.
คณะฯ ไดDกำหนดขDอมูลที่สำคัญสำหรับการจัดทำกลยุทธ-โดยใชDขDอมูลที่สำคัญตามตารางที่ 2-1 นำมาวิเคราะห-ขDอมูล
กลยุทธ-ความทDาทาย กลยุทธ-เชิงไดDเปรียบ ผpานการจัดประชุมสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ-และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปk
ตารางที่ 2-1 การกำหนดข7อมูลที่ใช7ในกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ.
ขDอมูล
วิธีการไดDมาซึ่งขDอมูล
ความถี่
ผูDรับผิดชอบ
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร- วิเคราะห-ขDอมูลตามตัวชี้วัดใน ทุก 6 เดือน ผูDบริหาร / คณะกรรมการ
แผนยุทธศาสตร-และแผนปฏิบัติ
ประจำคณะ
การ
เสียงจากลูกคDา ดDานความพึงพอใจ ไมpพึง รวบรวมขDอมูลจากเสียงของ
ทุก 6 เดือน ผูDบริหาร / หัวหนDา
พอใจ ความตDองการและความคาดหวัง ลูกคDาดDานความพึงพอใจ ไมpพึง
สำนักงาน / หัวหนDางาน
ตามพันธกิจตpาง ๆ
พอใจ และความตDองการ
การทบทวนวิสัยทัศน- เป§าประสงคการวิเคราะห-จุดแข็ง จุดอpอน โอกาส
และภัยคุกคาม

ประชุมสัมมนาทบทวนแผน
ยุทธศาสตร-ประจำปk

ความทDาทายและความไดDเปรียบเชิงกล
ยุทธ-

ประชุมสัมมนาทบทวนแผน
ยุทธศาสตร-ประจำปk

ปkละ 1 ครั้ง ผูDบริหาร / หัวหนDา
สำนักงาน / หัวหนDางาน /
หัวหนDาสาขา / บุคลากร
คณะ
ปkละ 1 ครั้ง ผูDบริหาร / หัวหนDา
สำนักงาน / หัวหนDางาน /
หัวหนDาสาขา / บุคลากร
คณะ

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ0ประกันคุณภาพ EdPEx
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(4) ระบบงานและสมรรถนะหลักขององค.กร
คณะฯ ไดDนำขDอมูลการวิเคราะห-ตามตารางขDางตDน ในการกำหนด และทบทวนกระบวนการหลัก และกระบวนการ
สนับสนุน โดยมอบหมายใหDรองคณบดีแตpละฝ•าย กำหนดรายละเอียดและผลลัพธ-ที่เกี่ยวขDองของแตpละกระบวนการ ดังภาพที่
2-2
ภาพที่ 2-2 ระบบงาน (Work system)

ข. วัตถุประสงค.เชิงกลยุทธ.
(1) วัตถุประสงค.เชิงกลยุทธ.ที่สำคัญ
คณะฯ ไดDนำขDอมูลที่วิเคราะห-ความทDาทายเชิงกลยุทธ- ความไดDเปรียบเชิงกลยุทธ- สมรรถนะหลักขององค-กร และ
โอกาสเชิงกลยุทธ- โดยรองคณบดีแตpละฝ•าย รpวมกำหนดวัตถุประสงค-เชิงกลยุทธ- และกลยุทธ-ที่สำคัญแตpละพันธกิจ พรDอมทั้ง
กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังแสดงในตาราง 2-2
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ0ประกันคุณภาพ EdPEx
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ตารางที่ 2-2 ความท7าทายและความได7เปรียบเชิงกลยุทธ.
ความท1าทายและความได1เปรียบ
เชิงกลยุทธC
SC-1 การพัฒนาหลักสูตร เพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ พร1อมเรียนรู1
ปรับตัวตXอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และสามารถเปZนผู1นำ
สุขภาพในพื้นที่ได1

วัตถุประสงคCเชิงกล
ตัวชี้วัด
ยุทธC
พัฒนาหลักสูตร และจัดการ ผลิตบัณฑิต ที่มีทักษะ 1) บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคCตาม
ศึกษาที่มุXงเน1นผลลัพธCการ ในการดูแลสุขภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ
เรียนรู1 (Outcome Based แบบองคCรวม
(ความพึงพอใจประเมินผู1ใช1บัณฑิต)
Learning) สอดคล1องกับ
(Holistic Care) มีจิต
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
สาธารณะ (Public
ประสงคCของมหาวิทยาลัย
mind set) และความ
พะเยา สภาวิชาชีพ และ
ผูกพันกับชุมชน
ความต1องการของสังคมใน (Community
ปtจจุบัน
Engagement)

SC-2 การพัฒนาผลงานการวิจัย
ที่มีคุณภาพเปZนที่ยอมรับ และ
สามารถนำไปใช1ประโยชนCอยXาง
เปZนรูปธรรม
SC-3 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ เพื่อใช1เปZนข1อมูลสำคัญ
ในการกำหนดทิศทางและพัฒนา
องคCกร

ระบบกลไกในการบริหาร
จัดการที่สนับสนุนงานวิจัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
การสXงเสริมการใช1
เทคโนโลยีเพื่อการ
บริหารงานที่คลXองตัวและมี
ประสิทธิภาพ

ผลิตผลงานการวิจัยที่
มีคุณภาพ

1)จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ของอาจารยCทตี่ ีพิมพCเผยแพรXใน
ระดับชาติและนานาชาติ

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี สXงเสริม
การนำระบบ
สารสนเทศ มาใช1ใน
การทำงาน

SC-4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลภายในองคCกร
ให1มีสมรรถนะสอดคล1องกับ
ทิศทางขององคCกร และ
สมรรถนะหลักด1านการดูแล
สุขภาพแบบองคCรวม
SC-5 การยกระดับการให1บริการ
ทางการแพทยCของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา ให1
ครอบคลุมความต1องการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ตะวันออก

การพัฒนาบุคลากรให1มี
คุณภาพและสอดคล1องกับ
สมรรถนะหลัก

เพื่อให1บุคลากรมี
คุณภาพ มีความ
ผูกพัน และมีความ
ภาคภูมิใจในองคCกร

1)ร1อยละของบุคลากรที่มีระดับความพึงพอใจ
ตXอการใช1ระบบเทคโนโลยีสารมนเทศภายใน
คณะ
2)ร1อยละของพันธกิจ หรือ หนXวยงาน ที่มีการ
เก็บข1อมูลสารสนเทศโดยใช1ระบบคอมพิวเตอรC
3) การนำข1อมูลสารสนเทศไปใช1ประโยชนC
1)ร1อยละของการพัฒนาบุคลากร
2)ร1อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสอดคล1อง
กับสมรรถนะหลักของคณะ
3)ร1อยละของการพัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะหลักของคณะ

การบริหารจัดการ
โรงพยาบาลที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพภายใต1หลัก
ธรรมาภิบาล

การบริการทาง
การแพทยCมคี ุณภาพ
เปZนไปตามมาตรฐาน
เปZนที่ยอมรับ
นXาเชื่อถือ

กลยุทธC

1)ความพึงพอใจของผูป1 •วยนอกและผู1ปว• ยใน
2)จำนวนผู1ป•วยที่มารับบริการ ผู1ป•วยนอกและ
ผู1ป•วยใน
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(2) การพิจารณาวัตถุประสงค.เชิงกลยุทธ.
วัตถุประสงค-เชิงกลยุทธ-ของคณะ ตอบสนองความทDาทายเชิงกลยุทธ- ครอบคลุมพันธกิจของคณะรpวมกับใชD
ประโยชน-จากสมรรถนะหลักของคณะฯ ดังตารางที่ 2-2
2.2 การนำกลยุทธ.ไปปฏิบัติ
ก. การจัดทำแผนปฏิบัติการและการถRายทอดสูRการปฏิบัติ
(1) แผนปฏิบัติการ
คณะฯ มีกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร- ดังแสดงในรูปที่ 2.1 โดยมีการแปลงแผนกลยุทธ-เปMนแผนปฏิบัติการ
กำหนด KPI และคpาเป§าหมาย และแปลงไปสูpโครงการและกิจกรรม โดยใหDมีความสอดคลDองกับวิสัยทัศน- พันธกิจ แผนกล
ยุทธ- ความตDองการของหนpวยงาน ภาควิชา และใชDทรัพยากรที่มีอยูpใหDคุDมคpามากที่สุด
(2) การนำแผนปฏิบัติการไปใช7
คณะฯ ถpายทอดแผนปฏิบัติการไปยังบุคลากรผูDปฏิบัติงาน ผูDสpงมอบและคูpความรpวมมือ ทั้งที่เปMนทางการและไมpเปMน
ทางการ เพื่อใหDบรรลุวัตถุประสงค-เชิงกลยุทธ-ตามแผนปฏิบัติการ โดยมีชpองทางการถpายทอดที่หลากหลาย ดังตารางที่ มีการ
ติดตามโดย รองคณบดี ผูDชpวยคณบดี หัวหนDาภาควิชา หัวนDาสำนักงาน และหัวหนDางานที่รับผิดชอบ โดยมีฝ•ายนโยบายและ
แผนเปMน กำกับติดตามดูแล และรายงานผลตpอคณะกรรมการประจำคณะ ทุก 3 เดือน
ตารางที่ 2-3 ชRองทางการถRายทอด/ติดตามแผนกลยุทธ.และแผนปฏิบัติการ
ชpองทาง
กลุpมเป§าหมาย
ความถี่
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ
รองคณบดี ผูDชpวยคณบดี
ทุก 3 เดือน
หัวหนDางาน
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบุคลากร
บุคลากรทุกระดับ
ทุก 6 เดือน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
- ระดับหลักสูตร
อาจารย-ผูDรับชอบหลักสูตร และอาจารย-ประจำหลักสูตร
ปkละ 1 ครั้ง
- ระดับคณะ
ผูDบริหารคณะ บุคลากรคณะ
ปkละ 1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
รองคณบดี ผูDชpวยคณบดี หัวหนDภาควิชา หัวหนDาสำนักงาน ทุก 1 เดือน
หัวหนDางาน
สื่อออนไลนบุคลากรทุกระดับ
เปMนประจำ
-เว็บไซต-ของคณะฯ
-Facebook ของคณะฯ
สื่อสิ่งพิมพ- โปสเตอร- แผpนพับ
หนังสือแจDงเวียน
การเดินพูดคุย/ชี้แจง/ติดตาม
แบบไมpเปMนทางการ
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(3) การจัดสรรทรัพยากร
คณะฯ จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพื่อใหDเปMนไปตามเป§าหมายที่ตั้งไวD และทำ
ใหDบรรลุวิสัยทัศน-และพันธกิจของคณะ
ตารางที่ 2-4 การวางแผนการจัดสรรทรัพยากร
ทรัพยากร
ผูDบริหาร/หนpวยงานที่
รับผิดชอบ
บุคคล
รองคณบดีฝ•ายบริหาร
งานบริหารงานบุคคล

งบประมาณ

รองคณบดีฝ•ายบริหาร
ฝ•ายการเงิน

พัสดุครุภัณฑ-

รองคณบดีฝ•ายบริหาร
ฝ•านพัสดุ

สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงาน

รองคณบดีฝ•ายบริหาร
ฝ•ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรับผิดชอบ
-วิเคราะห-จัดทำแผน
อัตรากำลัง แผนพัฒนา
บุคลากร

-วิเคราะห-จัดทำแผน
ดำเนินการของการใชDจpาย
งบประมาณ
-วิเคราะห-จัดทำแผนจัดหา
และพัฒนาพัสดุครุภัณฑ-พัฒนาระบบสารสนเทศ

ผลการดำเนินงาน
-จัดสรรกรอบอัตรากำลัง
โดยคำนึงถึงความตDองการ
ของหนpวยงาน และ
สอดคลDองกับยุทธศาสตรของคณะ
-ปรับปรุงการใชDจpาย
งบประมาณใหDมีประวิทธิ
ภาพ คุDมคpามากที่สุด
-จัดสรรพัสดุครุภัณฑ- ใหD
หนpวยงานภาควิชา ไดDตรง
ความตDองการ
-จัดทำโปรแกรมสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร

(4) แผนด7านบุคลากร
คณะฯ เห็นถึงความสำคัญของการมีบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีความผูกพันกับคณะฯ คณะจึงมีการวางแผน เพื่อ
พัฒนาบุคลากร จัดสรรสวัสดิการอำนวยความสะดวก และเตรียมความพรDอมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร ดัง
รายละเอียดในหมวด 5
(5) ตัววัดผลการดำเนินการ
คณะฯ จัดทำระบบวัดผลการปฏิบัติงาน โดยใหDสอดคลDองตามวิสัยทัศน- พันธกิจ ความตDองการและความคาดหวัง
ของผูDมีสpวนไดDสpวนเสีย จึงไดDจัดทำแผนยุทธศาสตร- โดยออกแบบตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค-เชิงกลยุทธ- จัดทำเปMน KPI ของแตp
ละกลยุทธ- มีการกำกับติดตามตัวชี้วัดโดยฝ•ายนโยบายและแผน การการวิเคราะห-ที่ผpานมาพบวpา การเก็บตัวชี้วัดของคณะฯ
ยังไมpเปMนระบบ และมีบุคลากรในฝ•ายนโยบายและแผนไมpเพียงพอ ทางคณะฯ จึงไดDจัดสรรงบประมาณ เพื่อรับบุคลากร และ
อยูpในระหวpางการพัฒนาโปรแกรม สำหรับเก็บรวบรวมตัวชี้วัด ตั้งแตpแผนยุทธศาสตร- พันธกิจ ไปจนถึง KPI ระดับหนpวยงาน
และบุคคล
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(6) การคาดการณ.ผลการดำเนินการ
คณะฯ คาดการณ-ผลการดำเนินงานของคณะ แบpงเปMนเป§าหมายรายปk และเป§าหมายระยะยาว 4 ปk โดยวิเคราะหจากขDอมูลในอดีต ความเสี่ยง และเปรียบเทียบกับขDอมูลผลการดำเนินงานของคูpเทียบ ไดDแกp ดDานการศึกษา จากตัวชี้วัดผล
การประเมินความพึงพอใจผูDใชDบัณฑิตตpอสมรรถนะดDานการดูแลสุขภาพแบบองค-รวม และทัศนคติดDานจิตอาสา
ข.การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
คณะฯ มีการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการเปMนประจำทุกปk หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เชpน การ
เปลี่ยนแปลงภายนอก ดDานกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงภายในเชpน การเปลี่ยนแปลงผูDบริหาร อาจมีการทบทวนปรับปรุงกpอน
ระยะเวลาประจำปk และนำแผนปฏิบัติการดังกลpาว ถpายทอดภายในกลุpมผูDนำระดับสูง หัวหนDางานและบุคลากรที่เกี่ยวขDอง
เพื่อนำไปปฏิบัติ โดยมอบหมายใหDงานนโยบายและแผนติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ และรายงานตpอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะเปMนประจำทุก 6 เดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการตามเป§าหมาย ใหDสอดคลDองกับเป§าหมายของคณะ และ
สามารถดำเนินการใชDงบประมาณไดDอยpางเต็มประสิทธิภาพ
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หมวด 3 ลูกคGา

3.1 ความคาดหวังของลูกค7า
ก. การรับฟuงผู7เรียนและลูกค7ากลุRมอื่น
(1) ผู7เรียนและลูกค7ากลุRมอื่นที่มีอยูRในปuจจุบัน (2) ผู7เรียนและลูกค7ากลุRมอื่นที่พึงมี
คณะฯ ไดDใหDความสำคัญตpอการรับฟ…ง ผูDเรียนและลูกคDากลุpมอื่นในป…จจุบัน และ ผูDเรียนและลูกคDากลุpมอื่น ที่พึงมีใน
อนาคต เพื่อใหDบรรลุเป§าหมายและความคาดหวัง จึงไดDจัดทำระบบการรับฟ…งเสียงของผูDเรียน ลูกคDา กลุpมอื่น และ
บุคคลภายนอก ที่จะเขDามาเปMนผูDเรียนและลูกคDาของคณะฯ ในอนาคต เพื่อใหDไดDขDอมูล ความตDองการและความคาดหวัง เพื่อ
จัดทำเปMนสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห- นำไปสูpการปรับปรุง และคDนหาโอกาสในการสรDางนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความ
ตDองการ โดยไดDกำหนดแผนที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพในการรับฟ…งเสียงของลูกคDาสรDางระบบการรับฟ…งที่เนDนทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ที่สะทDอนถึงผลประโยชน-ที่ผูDรับจะไดDรับอยpางแทDจริง มีการนำขDอมูลเชิงประจักษ-กลับมาใชD ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงขDอบกพรpองอยpางทันทpวงที โดยแนวทางการปฏิบัติไดDมีการจำแนกลูกคDาเปMนกลุpมๆ ตามพันธกิจและในแตpละกลุpมมี
การกำหนดรูปแบบและวิธีที่เหมาะสมกับแตpละกลุpม ในกรอบระยะเวลาตpางๆ กัน เพื่อใหDไดDขDอมูลในทุกมิติ เพื่อใหDระบบ
ดังกลpาวสามารถเปMนกลไกสำคัญ ในการนำองค-กรสูpความเปMนเลิศ ใหDไดDตามวิสัยทัศน-ที่กำหนด คณะฯ จำแนกกลุpมลูกคDา ผูDมี
สpวนไดDสpวนเสียตามพันธกิจหลัก และทำการรับฟ…งเสียงของลูกคDาผpานทางชpองทางตpางๆ ดังตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 ชRองทางการรับฟuง ผู7เรียนและลูกค7ากลุRมอื่นตามพันธกิจ
กลุpมเป§าหมาย
ชpองทางการรับฟ…ง
ความถี่
ผูDรับผิดชอบ
ขDอมูลที่รับฟ…ง
พันธกิจดDานการเรียนการสอน
นิสิตป…จจุบัน 1.สายตรงผูDบริหาร
ตลอดเวลา
คณบดี/รอง
-ความพึงพอใจ/ความไมpพึงพอใจ
คณบดี/ผูDชpวย
ตpอ หลักสูตร การจัดการเรียน
คณบดี/ประธาน การสอน อุปกรณ-สนับสนุนการ
หลักสูตร/
เรียนการสอน สถานที่
หัวหนDาภาควิชา -ป…ญหาการเรียน/การใชDชีวิต
-แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
2.อาจารย-ที่ปรึกษา
ตลอดเวลา
อาจารย-ที่
ปรึกษา
3.กลpองรับความคิดเห็น
เป-ดกลpองสัปดาห- ฝ•ายกิจการนิสิต
ละ 1 ครั้ง
4.เว็ปไซต-ของคณะฯ
ตลอดเวลา
ฝ•ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.Facebook คณะ
ตลอดเวลา
ฝ•ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6.แบบประเมินรายวิชา
ทุก 2 สัปดาหฝ•ายวิชาการ
7.แบบประเมินเมื่อสิ้นสุด ปkละ 2 ครั้ง
ฝ•ายวิชาการ
ภาคการศึกษา
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กลุpมเป§าหมาย
ชpองทางการรับฟ…ง
ผูDปกครอง
1.สายตรงผูDบริหาร

ผูDใชDบัณฑิต

นักเรียนชั้น
มัธยมปลาย
(ผูDเรียนใน
อนาคต)

ความถี่
ตลอดเวลา

ผูDรับผิดชอบ
คณบดี/รอง
คณบดี/ผูDชpวย
คณบดี/ประธาน
หลักสูตร/
หัวหนDาภาควิชา
ฝ•ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฝ•ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฝ•ายวิชาการ
ฝ•ายกิจการนิสิต

2.เว็บไซต-คณะ

ตลอดเวลา

3.Facebook คณะ

ตลอดเวลา

4.ประชุมผูDปกครอง
1.สำรวจความพึงพอใจ
ผูDใชDบัณฑิต
2.Facebook คณะ

ปkละ 1 ครั้ง
ปkละ 1 ครั้ง

3.แบบประเมินรายวิชา
4.โครงการเยี่ยมติดตาม
บัณฑิต
1.การจัดผูDบริหารสัญจร
แนะแนวหลักสูตร ตาม
โรงเรียนมัธยม
2.การจัดกิจกรรม open
house
3.เว็บไซต-คณะ

ทุก 2 สัปดาหปkละ 1 ครั้ง

ฝ•ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฝ•ายวิชาการ
ฝ•ายกิจการนิสิต

ปkละ 1 ครั้ง

ฝ•ายวิชาการ

ปkละ 1 ครั้ง

ฝ•ายวิชาการ

ตลอดเวลา

4.Facebook คณะ

ตลอดเวลา

ฝ•ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฝ•ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

พันธกิจดDานงานวิจัยและบริการวิชาการ
ชุมชน และ
1.เว็ปไซต-ของคณะฯ
ผูDใชDผลงานวิจัย
2.Facebook คณะ

ตลอดเวลา

ตลอดเวลา
ตลอดเวลา

ฝ•ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฝ•ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ขDอมูลที่รับฟ…ง
-ความพึงพอใจ/ความไมpพึงพอใจ
ตpอหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน อุปกรณ-สนับสนุนการเรียน
การสอน
-แนวทางการพัฒนาหลักสูตร

-ความพึงพอใจ/ความไมpพึงพอใจ
ตpอบัณฑิต
-แนวทางการพัฒนาหลักสูตร

-ความคาดหวัง/ความตDองการตpอ
หลักสูตร
-ความคาดหวัง/ความตDองการตpอ
การจัดการเรียนการสอน

-ความพึงพอใจของผูDใชD
ผลงานวิจัย ตpองานวิจัยของคณะ
-หัวขDองานวิจัยที่ชุมชนตDองการ
หรือ ป…ญหาความตDองการของ

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ0ประกันคุณภาพ EdPEx
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ผูDใหDทุนวิจัย

ชpองทางการรับฟ…ง
ความถี่
3.การใชDแบบสอบถาม
ปkละ 1 ครั้ง
ความพึงพอใจและความ
ตDองการดDานการวิจัยและ
บริการวิชาการ
1.หนังสือแจDงเวียนขpาวสาร ตามรอบการใหD
ทุนวิจัย

2.การใชDแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ของผูDใหDทุน
วิจัย
พันธกิจดDานบริการวิชาชีพ
บุคลากร และ 1.เว็ปไซต-ของคณะฯ และ
นิสิต
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย 2.Facebook คณะฯ และ
พะเยา
โรงพยาบาล
3.Line โรงพยาบาล

ผูDรับผิดชอบ
ฝ•ายวิจัย

ขDอมูลที่รับฟ…ง
ชุมชน ในเรื่องที่ตDองการใหDคณะ
ใหDความรูD

ฝ•ายวิจัย

-ความพึงพอใจของผูDใชD
ผลงานวิจัย ตpองานวิจัยของคณะ
-หัวขDองานวิจัยที่ชุมชนตDองการ
-ความพึงพอใจของผูDใหDทุนวิจัย
ตpองานวิจัยของคณะ

ตามรอบการใหD
ทุนวิจัย

ฝ•ายวิจัย

ตลอดเวลา

ฝ•ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฝ•ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฝ•ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฝ•ายธุรการ
ฝ•ายพัฒนา
คุณภาพ
ฝ•ายพัฒนา
คุณภาพ

ตลอดเวลา
ตลอดเวลา

4.หนังสือราชการ
5.แบบประเมินความพึง ตลอดเวลา
พอใจผูDรับบริการ
6.ระบบรับฟ…งขDอรDองเรียน ตลอดเวลา
ขDอเสนอแนะ จากผูDป•วย
และญาติ
7.ตูDรับเรื่องรDองเรียน
ตลอดเวลา
8.ป§าย บอร-ด แผpนพับใหD ตลอดเวลา
ความรูD
ผูDป•วยและญาติ 1.เว็ปไซต-ของคณะฯ และ ตลอดเวลา
โรงพยาบาล
2.Facebook คณะฯ และ ตลอดเวลา
โรงพยาบาล

ฝ•ายพัฒนา
คุณภาพ
ฝ•าย
ประชาสัมพันธฝ•ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฝ•ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

-ความพึงพอใจ/ความไมpพึงพอใจ
ตpอการใหDบริการตรวจรักษา
-ขDอรDองเรียนการใหDบริการ

-ความพึงพอใจ/ความไมpพึงพอใจ
ตpอการใหDบริการตรวจรักษา
-ขDอรDองเรียนการใหDบริการ

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ0ประกันคุณภาพ EdPEx
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ชpองทางการรับฟ…ง
3.Line โรงพยาบาล

ความถี่
ตลอดเวลา

4.หนังสือราชการ
5.แบบประเมินความพึง ตลอดเวลา
พอใจผูDรับบริการ
6.ระบบรับฟ…งขDอรDองเรียน ตลอดเวลา
ขDอเสนอแนะ จากผูDป•วย
และญาติ
7.ตูDรับเรื่องรDองเรียน
ตลอดเวลา

ชุมชน

8.ป§าย บอร-ด แผpนพับใหD ตลอดเวลา
ความรูD
1.การสำรวจความตDองการ 1-2 ครั้งตpอปk
ชองชุมชน เกี่ยวกับการ
บริการตรวจรักษา

ผูDรับผิดชอบ
ฝ•ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฝ•ายธุรการ
ฝ•ายพัฒนา
คุณภาพ
ฝ•ายพัฒนา
คุณภาพ
ฝ•ายพัฒนา
คุณภาพ
ฝ•าย
ประชาสัมพันธฝ•ายพัฒนา
คุณภาพ

ขDอมูลที่รับฟ…ง

-ป…ญหาความตDองการของชุมชน
เกี่ยวกับการบริการตรวจรักษา

ข.การจำแนกกลุRมผู7เรียนและลูกค7ากลุRมอื่นและการกำหนด หลักสูตรและบริการ
(1) การจำแนกกลุRมผู7เรียนและลูกค7ากลุRมอื่น
คณะฯ จำแนก ผูDเรียนและลูกคDากลุpมอื่น ตามพันธกิจ ของคณะ วิธีการจำแนก ดังแสดงในตารางที่ 3-2
ตารางที่ 3-2 การจำแนก ผู7เรียนและลูกค7ากลุRมอื่น
พันธกิจ
สารสนเทศที่มี
วิธีการจำแนกกลุpม
ประเภทของผูDเรียนและคDาลูกคDา
ผูDเรียนและลูกคDา
กลุpมอื่น
ผลิตบัณฑิต
การสมัครเลือกหลักสูตร ที่ จำแนกตามหลักสูตร 1.นิสิตในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประสงค-เขDาศึกษาตpอใน
2.นิสิตในหลักสูตร ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยระบบ การรับเขDานิสิต
ขDอมูลการศึกษา ในระบบ
จำแนกตามประเภท 1.จบชั้นมัธยมศึกษาปkที่ 6
การรับเขDา
ของนิสิตที่รับเขDา
2.จบการศึกษาปริญญาตรีสายวิทยาศาสตรสุขภาพ
วิจัย
ขDอมูลผลงานวิจัยที่อยูpใน
จำแนกตามประเภท 1.ชุมชน
ฐานขDอมูลระดับชาติและ
ของงานวิจัย
2.นิสิต อาจารย- บุคลากรสายสนับสนุน
นานาชาติ
3.ผูDป•วยและบุคลากรทางการแพทยรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ0ประกันคุณภาพ EdPEx
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พันธกิจ

สารสนเทศที่มี

บริการวิชาการ ขDอมูลประชากร
แผนที่จังหวัดพะเยา
บริการวิชาชีพ อัตราการเขDารับบริการ
จำแนกตาม สิทธิ์การรักษา
ของผูDป•วย

อัตราการเขDารับบริการ
จำแนกตาม พื้นที่ภูมิลำเนา

วิธีการจำแนกกลุpม
ผูDเรียนและลูกคDา
กลุpมอื่น
จำแนกตามกลุpม
ประชากรและพื้นที่ที่
คณะรับผิดชอบ
จำแนกตามสิทธิ์การ
รักษา

จำแนกตามพื้นที่
ภูมิลำเนา

ประเภทของผูDเรียนและคDาลูกคDา

1.นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา
2.ประชากรในจังหวัดพะเยา
3.ประชากรในจังหวัด เชียงราย แพรp รpาน
1.เบิกตรง
2.ประกันสุขภาพทั่วหนDา
3.ประกันสังคม
4.ชำระเงินเอง
5.รัฐวิสาหกิจ
6.ธนาคารออมสิน
1.ตำบล ในที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
2.พะเยา
3.เชียงราย
4.แพรp
5.นpาน

(2) การจัดการศึกษาและบริการ
คณะฯ ไดDรวบรวมขDอมูล เกี่ยวกับความพึงพอใจ ความตDองการ ความคาดหวัง จากผูDเรียน ผูDมีสpวนไดD สpวนเสีย และ
ผูDรับบริการ มาวิเคราะห-เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและมีกระบวนการในการจัดการศึกษาและบริการ โดยในดDานการจัด
การศึกษาคณะไดDรับฟ…งเสียงของ ผูDเรียนและลูกคDา ทั้งในป…จจุบันและอนาคต นำขDอมูลดังกลpาว เขDาคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร เพื่อจัดทำหลักสูตรใหมp ใหDตอบสนองตpอผูDเรียนและ ตอบสนองตpอ การเปลี่ยนแปลง มากที่สุด ดDานงานวิจัยคณะไดD
สำรวจความคิดเห็นความตDองการ และป…ญหาของชุมชน นำขDอมูลดังกลpาวเขDาพิจารณาในคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อ
ดำเนินงานวิจัยหรือใหDบริการวิชาการ เพื่อแกDไขป…ญหาชุมชน ดDานบริการวิชาชีพ โรงพยาบาลไดDจัดทำแบบสำรวจความพึง
พอใจของผูDใชDบริการ และสำรวจความตDองการของชุมชน และนำขDอมูลดังกลpาวเขDาพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล เพื่อจัดบริการทางการแพทย-ใหDตอบสนองสนองความตDองการตpอผูDใชDบริการและชุมชน
3.2 ความผูกพันของลูกค7า
ก. ความสัมพันธ.และการสนับสนุนผู7เรียนและลูกค7ากลุRมอื่นๆ
(1) การจัดการความสัมพันธ. (2) การเข7าถึงและการสนับสนุนผู7เรียนและลูกค7ากลุRมอื่น
คณะฯ ใหDความสำคัญกับการสรDางความสัมพันธ-กับลูกคDา ตามพันธกิจ เพื่อสรDางความผูกพันกับลูกคDา โดยมี
กระบวนการสรDางความสัมพันธ-กับลูกคDา กระบวนการสนับสนุนลูกคDา ตามชpองทางการสื่อสาร และมีผูDรับผิดชอบชัดเจน ดัง
ตารางที่ 3-3
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ตารางที่ 3-3 การสร7างความสัมพันธ.กับลูกค7า
พันธกิจ
การสรDางความผูกพัน กับลูกคDา
ป…จจุบัน
ผลิตบัณฑิต -จัดกิจกรรมใหDนิสิต มีสpวนรpวมใน
การแนะนำหลักสูตร
-สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
สโมสรนิสิต
-จัดโครงการนิสิตดีเดpน ในดDาน
การทำกิจกรรม การเรียน
คุณธรรมจริยธรรม และมีการ
มอบรางวัลในวันไหวDครู
วิจัย
-ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองความ
ตDองการของลูกคDา

บริการ
วิชาการ

-ใหDบริการวิชาการตรงกับความ
ตDองการของชุมชน

บริการ
วิชาชีพ

-ใหDบริการอยpางมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว มีความปลอดภัย มี
คุณภาพตามมาตรฐาน

กระบวนการสนับสนุน
ลูกคDา
1)หอพักนิสิต
2)หDองสมุด
3)กิจกรรมพัฒนานิสิต
4)คูpมือนิสิต
5)หDอง Fitness
6)ทุนการศึกษา
7)ฐานขDอมูล online
1)สนับสนุนทุนวิจัย
2)ใหDรางวัลผลงานวิจัย
ดีเดpน
3)ใหDคำปรึกษาเกี่ยวกับ
ผลงานวิจัย
1)ใหDบริการวิชาการใน
พื้นที่ชุมชน
2)ใหDบริการวิชาการเพื่อ
แกDป…ญหาชุมชน

1)ใหDบริการเรื่องตรวจ
สุขภาพ
2)ใหDการตรวจวินิจฉัย
รักษา ฟ¡¢นฟู และการ
ป§องกันโรค

ชpองทางการสื่อสาร

ผูDรับผิดชอบ

1)ผpานระบบอาจารย-ที่ ฝ•ายกิจการ
ปรึกษา
นิสิต และฝ•าย
2)Facebook,
วิชาการ
website คณะ
แพทยศาสตร3)สโมสรนิสิต
4)บอร-ดประชาสัมพันธ1) Email
2)Website

ฝ•ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

1)การใหDบริการ
วิชาการ ในชุมชน
2)แผpนพับ ความรูDเรื่อง
โรคตpางๆ
3) Facebook,
website คณะ
แพทยศาสตรFacebook, website
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

ฝ•ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

คณะกรรมกา
รบริหาร
โรงพยาบาล

(3) การจัดการข7อร7องเรียน
คณะฯ กำหนดระบบการจัดการขDอรDองเรียน โดยมีชpองทางการรับขDอรDองเรียนที่หลากหลาย เชpน Facebook Website
จดหมายอิเล็กทรอนิกส- โทรศัพท- กลpองรับขDอเสนอแนะ โดยมีกระบวนการจัดการขDอรDองเรียน ดังภาพที่ 3-1 และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีระบบจัดการขDอรDองเรียนดัง ภาพที่ 3-2
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ0ประกันคุณภาพ EdPEx
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หัวหน7าสำนักงานคณะแพทย.
รับเรื่องร7องเรียน

หนRวยงานที่เกี่ยวข7องดำเนินการ

ไมRเรRงดRวน

เรRงดRวน
(ต7องจัดการภายใน 24 ชั่วโมง)

ติดตRอผู7ร7องเรียนภายใน 24
ชั่วโมง

รายงานรองคณบดีที่
กำกับดูแล

รายงานคณบดี

คณะกรรมการประจำคณะ

ดำเนินการและรายงานผลในที่
ประชุมภายใน 4 สัปดาห.

มอบหมายให7แตRละงาน ดำเนินการ
แก7ไขและมีการรายงานผล

วิเคราะห.ข7อมูลรายเดือน และ
สรุปรายงานนำเสนอผู7บริหาร
เพื่อพัฒนากระบวนการตRอไป

ภาพที่ 3-1 การจัดการข7อร7องเรียน ของคณะแพทยศาสตร. มหาวิทยาลัยพะเยา
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๑.ตู-รับความคิดเห็น

ความเสี่ยง

๒.Social round

เจ-าหน-าที่ประสบเหตุ

๓.ร-องทุกข<ด-วยตนเอง
๔.Quality round

รายงานหัวหน-าหน>วยงาน/
แพทย<เวร

๕.ทบทวนเอกสาร

แก-ไขปZญหาเบื้องต-น

Sentinel Event
รายงานผู-อำนวยการทันที

อุบัติการณ<ของหน>วยงานอื่น

อุบัติการณ<ของหน>วยงาน
เขียนในสมุด Risk profile และ
รวบรวม ส>งทุกวันศุกร<

หน>วยงานที่เกี่ยวข-อง

เขียนในสมุด Risk profile และใบ
รายงานอุบัติการณ< ส>งทุกวันศุกร<

คณะกรรมการความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการคุณภาพ

-วิเคราะห<สถานการณ<
-จัดลำดับความสำคัญ
-แก-ไขปZญหาเชิงระบบ

ภาพที่ 3-2 การจัดการข7อร7องเรียน ของโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา
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ข.การค7นหาความพึงพอใจและความผูกพันของผู7เรียนและลูกค7ากลุRมอื่น
(1) ความพึงพอใจ ความไมRพึงพอใจ และความผูกพัน
คณะฯ มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจ ความไมpพึงพอใจ และความผูกพันของผูDเรียน ผูDรับบริการ ลูกคDากลุpม
อื่นและผูDมีสpวนไดDสpวนเสีย รวมทั้งลูกคDาที่พึงมีในอนาคต โดยกำหนดเปMนตัวชี้วัดของแตpละสpวนงาน เพื่อใหDไดDสารสนเทศที่
ตDองการโดยวิธีที่แตกตpางกันในแตpละกลุpม โดยมีผูDรับผิดชอบที่เกี่ยวขDอง ทั้งในระดับคณะ ภาควิชา และหนpวยงาน ดังตารางที่
3-4 และตารางที่ 3-5
ตารางที่ 3-4 การค7นหาความพึงพอใจ ความไมRพึงพอใจ ของผู7เรียนและลูกค7ากลุRมอื่น
ลูกคDา
เรื่องที่สำรวจ
วิธีการ
ความถี่ ผูDรับผิดชอบ
ผลลัพธนิสิต
-ความพึงพอใจ/ความไมpพึง แบบสอบถาม 2
ฝ•ายวิชาการ -การปรับปรุงหลักสูตร
พอใจ ตpอหลักสูตร และการ
สัปดาหการจัดกเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอน อุปกรณถึง สี่
สนับสนุนการเรียนการสอน
เดือนครั้ง
สถานที่เรียน อาจารยผูDใชDงานวิจัย -ความพึงพอใจ/ความไมpพึง แบบสอบถาม ปkละ 1-2 ฝ•ายวิจัย
-การตั้งหัวขDองานวิจัยใน
พอใจ ตpองานวิจัย
ครั้ง
ครั้งตpอไป
ผูDใหDทุนวิจัย -ความพึงพอใจ/ความไมpพึง แบบสอบถาม ตามรอบ ฝ•ายวิจัย
-การตั้งหัวขDองานวิจัยใน
พอใจ ตpองานวิจัย
การใหD
ครั้งตpอไป
ทุนวิจัย
ผูDรับบริการ -ความพึงพอใจ/ความไมpพึง แบบสอบถาม
ฝ•ายพัฒนา
-ปรับปรุงการใหDบริการ
โรงพยาบาล พอใจ ตpอการใชDบริการ
คุณภาพ
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
ตารางที่ 3-5 การค7นหาความผูกพัน ของผู7เรียนและลูกค7ากลุRมอื่น
พันธกิจ
ลูกคDา
ตัวชี้วัด
ผลิตบัณฑิต นิสิต
-การมีพี่นDองในครอบครัวมาสมัครเรียน ที่คณะแพทยศาสตร- มหาวิทยาลัยพะเยา
-การบอกตpอใหDคนรูDจัก หรือ ญาติมาเรียนที่คณะแพทยสาสตร-มหาวิทยาลัยพะเยา
-ความตDองการจะขอทุนไปเรียนตpอ และเปMนอาจารย-ตpอ ที่คณะแพทยศาสตร-มหาวิทยาลัย
พะเยา
-ความตDองการจะพัฒนาตัวเองเพื่อใหDคณะฯ มีชื่อเสียง
วิจัย
ผูDใหDทุนวิจัย -ใหDทุนวิจัยเพิ่มขึ้น
บริการ
ชุมชน
-ยอดบริจาค
วิชาชีพ
ประชาชนที่ -รDอยละของผูDป•วยในและผูDป•วยนอกที่จะกลับมาใชDบริการซ้ำ
รับบริการ - รDอยละของผูDป•วยในและผูDป•วยนอกที่จะแนะนำญาติหรือคนรูDจักมาใชDบริการ
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ0ประกันคุณภาพ EdPEx
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(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับองค.กรอื่น
คณะฯ ไดDขอขDอมูลจากคูpเทียบคือ มหาวิทยาลัยแมpฟ§าหลวง โดยดDานการจัดการเรียนการสอน เทียบเรื่องความพึง
พอใจบัณฑิต และผูDใชDบัณฑิต ดDานการบริการวิชาชีพ คูpเทียบคือ โรงพยาบาลพะเยาโดยเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผูDรับบริการ
ค. การใช7ข7อมูลเสียงของลูกค7าและตลาด
คณะฯ ไดDนำเสียงของลูกคDาจากการเก็บรวบรวมขDอมูล มาทำการวิเคราะห- หลังจากนั้นจัดทำเปMนรายงาน นำเขDา
วาระที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ และรายงานสิ่งที่ตDองแกDไขปรับปรุง ดังตารางที่ 3-6
ตารางที่ 3-6 การะบวนการใช7ข7อมูลเสียงของลูกค7า
กระบวนการ
เสียงของลูกคDา
ผูDวิเคราะหผลของการวิเคราะหการติดตามผลลัพธหลักสูตร
-ความพึงพอใจ/ความไมp ฝ•ายวิชาการ -ปรับปรุงผลลัพธ-การเรียนรูD
-ความพึงพอใจ ความไมp
พึงพอใจ ตpอหลักสูตร และ
และ การออกแบบและจัดทำ พึงพอใจ และความ
การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร
ผูกพันของนิสิต
อุปกรณ-สนับสนุนการเรียน
-ปรับระบบบริการสนับสนุน
การสอน สถานที่เรียน
สวัสดิการนิสิต ทรัพยากร
อาจารยการศึกษา รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน
วิจัยและ
-ความพึงพอใจ/ความไมp ฝ•ายวิจัย
-กำหนดเปMนหัวขDอวิจัยที่สำคัญ -ความพึงพอใจ ความไมp
บริการวิชาการ พึงพอใจ ตpองานวิจัย
-ทำประเด็นบริการวิชาการ
พึงพอใจ และความ
ผูกพันของ ผูDใหDทุนวิจัย
และผูDใชDงานวิจัย ชุมชน
บริการวิชาชีพ -ความพึงพอใจ/ความไมp ฝ•ายพัฒนา -ปรับปรุงระบบการใหDบริการ -ความพึงพอใจ ความไมp
พึงพอใจ ตpอการใชDบริการ คุณภาพ
แกDไขป…ญหาความเสี่ยง
พึงพอใจ และความ
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
ผูกพันของผูรD ับบริการ
โรงพยาบล
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หมวด 4 การวัดวิเคราะห2และจัดการความรูG

4.1 การวัด วิเคราะห. และปรับปรุงผลการดำเนินการของสถาบัน
ก. การวัดผลการดำเนินการ
(1) ตัววัดผลการดำเนินการ
คณะฯ มีวิธีเลือกตัววัดผลการดำเนินการ โดยคณะกรรมการคณะ เลือกตัวชี้วัดที่สำคัญ ที่ตั้งไวDในกลยุทธ-แตpละดDาน
ไดDแกp ดDานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และ การบริการวิชาชีพ คณะฯ ไดDมอบหมายใหDมีผูDรับผิดชอบตัวชี้วัด
ในแผนการปฏิบัติงานประจำปk ซึ่งมีหนDาที่ในการรวบรวมขDอมูลตัวชี้วัดที่สำคัญ โดยมี รองคณบดีฝ•ายบริหาร ผูDชpวยคณบดี
ฝ•ายนโยบายและพัฒนาองค-กร และ บุคลากรฝ•ายนโยบายและแผน กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 2 ครั้ง
ตpอปk มีการสรุปการวัดผลการดำเนินการ และมีการรายงานผลตpอคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อวิเคราะห-และปรับปรุงผล
การดำเนินการของคณะ โดยตัวชี้วัดที่สำคัญ แสดงดังตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 ตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนยุทธศาสตร.
ตัวชี้วัด
ชpวงเวลา
ผูDรับผิดชอบ
การวิเคราะหการนำไปใชD
(คpาเป§าหมาย)
ดำเนินการ
กลยุทธ-ที่ 1 การเตรียมคน และเสริมสรDางศักยภาพคน
รDอยละของการสอบผpานใบ -หลังประกาศผล ฝ•ายวิชาการ -ฝ•ายวิชาการและ
-ปรับปรุงและพัฒนาการ
ประกอบวิชาชีพของนิสิต สอบ ใบประกอบ
กิจการนิสิต ดำเนินการ จัดการเรียนการสอน
แพทย-ในครั้งแรก
วิชาชีพ ของทุกปk
เก็บรวบรวมขDอมูล
แตpละขั้นตอน
วิเคราะห-ขDอมูล สรุป
(รDอยละ 80, 85, 90
ผลกการประเมิน และ
ตามลำดับ)
นำเขDาที่ประชุม
รDอยละของนิสิตที่มีผลการ -จบภาคการศึกษา ฝ•ายกิจการ คณะกรรมการบริหาร -ปรับปรุงและป…จจัยที่มีผล
หลักสูตรเพื่อ
ประเมินคุณภาพชีวิตอยูpใน
นิสิต
ตpอคุณภาพชีวิตของนิสิต
ดำเนินการวิเคราะหระดับดี (รDอยละ 80)
รDอยละของบัณฑิตแพทย- -จบปkการศึกษา
ฝ•ายกิจการ และปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน
ที่มีอัตราคงอยูpในกระทรวง
นิสิต
และจัดทำแผนเพื่อ
สาธารณสุข (รDอยละ 70)
รDอยละของอาจารย-ที่ผpาน -จบปkการศึกษา
ฝ•ายวิชาการ พัฒนาเก็บตัวชี้วัด
-ปรับปรุงและจัดทำแผน
ตpอไป
การประเมิน อาจารย-มือ
เพื่อใหDอาจารย- เขDารับการ
อาชีพระดับ 2
ประเมินอาจารย-มืออาชีพ
(รDอยละ 10)
กลยุทธ-ที่ 2 การสรDางงานวิจัยและนวัตกรรม
จำนวนผลงานตีพิมพ-จบปkการศึกษา
ฝ•ายวิจัยและ -ฝ•ายวิจัยรวบรวม
-ปรับปรุงแผน เกี่ยวกับ
(3 เรื่องตpอปk)
บริการ
ขDอมูล จำนวนผลงาน งานวิจัย เพื่อสนับสนุนใหD
วิชาการ
ตีพิมพ- จำนวน
อาจารย- และเจDาหนDาที่
จำนวนผลงานวิจัย R2R
-จบปkการศึกษา
ฝ•ายวิจัยและ ผลงานวิจัย R2R และ ทำงานวิจัย และ R2R
นำเขDาที่ประชุม
(2 เรื่องตpอปk)
บริการ
คณะกรรมการประจำ
วิชาการ
คณะเพื่อดำเนินการ
วิเคราะห-และปรับปรุง
ผลการดำเนินงาน
และจัดทำแผนเพื่อ
พัฒนาเก็บตัวชี้วัด
ตpอไป
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ0ประกันคุณภาพ EdPEx
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ตัวชี้วัด
ชpวงเวลา
(คpาเป§าหมาย)
ดำเนินการ
กลยุทธ-ที่ 3 ดDานบริการวิชาการ
จำนวนโครงการ ที่คณะ
-จบปkงบประมาณ
บริการในพื้นที่เป§าหมาย
(1 โครงการ)

ผูDรับผิดชอบ

การวิเคราะห-

การนำไปใชD

ฝ•ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

-ปรับปรุงแผน เกี่ยวกับ
งานการใหDบริการวิชาการ

จำนวนโครงการจัดการ
ประชุมวิชาการประจำปk
(1 โครงการ)

ฝ•ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

-ฝ•ายวิจัยและบริการ
วิชาการ รวบรวม
จำนวนโครงการ ที่ไป
ใหDบริการวิชาการ
-ฝ•ายวิจัยและบริการ
วิชาการ รวบรวม
จำนวนโครงการ ที่ไป
ใหDบริการวิชาการ

ฝ•ายพัฒนา
คุณภาพ
โรงพยาบาล

-ฝ•ายพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล นำขDอมูล
เขDาที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล เพื่อ
ดำเนินการวิเคราะหและปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน
และจัดทำแผนเพื่อ
พัฒนาเก็บตัวชี้วัด
ตpอไป

-ปรับปรุงแผนการ
ใหDบริการ และการขยาย
งานของโรงพยาบาล

ฝ•ายกิจการ
นิสิต

-ฝ•ายกิจการนิสิต
รวบรวมจำนวน
โครงการ/ชั่วโมงจิต
อาสา

-ปรับปรุงแผนการจัด
กิจกรรมของนิสิต และ
บุคลากร

-ฝ•ายบริหาร รวบรวม
ขDอมูลเกี่ยวกับการ
จัดทำแผนการประกัน
คุณภาพ
-ฝ•ายบริหาร รวบรวม
ขDอมูลเกี่ยวกับคะแนน
การประเมิน ITA ในแตp
ละดDาน

-การใชDเกณฑ- EdPEx ใน
การพัฒนาคณะฯ

-จบปkงบประมาณ

ยุทธศาสตร-ที่ 4 บริการวิชาชีพ
โรงพยาบาลผpานเกณฑ-จบปkงบประมาณ
รับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล
(HA ระดับ 2)
ความพึงพอใจของ
-ทุกเดือน
ผูDใชDบริการ
(รDอยละ 90)
จำนวนครั้งของผูDป•วยทีม่ า -จบปkงบประมาณ
รับบริการ
(ผูDป•วยนอก 25,000 ครั้ง/ปk)
ผูDป•วยใน 250 ครั้ง/ปk)
จำนวนผูDป•วยที่ไดDรับการสpง -จบปkงบประมาณ
ตpอ (ไมpเกิน 150 คน/ปk)
การขยายงานของ
-จบปkงบประมาณ
โรงพยาบาล
(จำนวนเตียง 60 เตียง)
ยุทธศาสตร-ที่ 5 ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
จำนวนกิจกรรมที่สpงเสริม -จบปkงบประมาณ
ความเปMนไทยและจิตอาสา
(3 โครงการ/ปk)

ยุทธศาสตร-ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและความโปรpงใส
มีแผนในการพัฒนาคณะฯ -จบปkงบประมาณ ฝ•ายบริหาร
โดยใชD เกณฑ-ประกัน
คุณภาพ EdPEx
(ไดDรับการตรวจประเมิน)
ผลการประเมินภายใน ITA -จบปkงบประมาณ ฝ•ายบริหาร
(คะแนนระดับ A
มากกวpา 85 คะแนน)

-ปรับปรุงแผน เกี่ยวกับ
งานการใหDบริการวิชาการ

-ปรับปรุงการดำเนินงานใหD
มีความโปรpงใส ตรวจสอบ
ไดD มากยิ่งขึ้น
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(2) ข7อมูลเชิงเปรียบเทียบ
คณะฯ ไดDเลือกตัวชี้วัดที่สำคัญ เพื่อใชDเปMนขDอมูลเชิงเปรียบเทียบกับคูpเทียบ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับคูpเทียบคือ
คณะแพทยศาสตร- มหาวิทยาลัยแมpฟ§าหลวง เนื่องจากเปMนคณะแพทยศาสตร-เป-ดใหมp ในเขตลDานนาตะวันออก อยูpในเขต
สุขภาพเดียวกัน โดยใชDฐานขDอมูลจาก สกอ รายงานการประเมินตนเองของหนpวยงาน เอกสารเผยแพรpของมหาวิทยาลัย และ
การขอขDอมูลโดยตรงจากคูpเทียบ เพื่อใชDเปMน แหลpงวิเคราะห-ขDอมูลเชิงเปรียบเทียบ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานใหDดีขึ้น
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีคูpเทียบเปMนโรงพยาบาลพะเยา โดยตัวชี้วัดที่เปMนขDอมูลเชิงเปรียบเทียบกับคูpเทียบแสดง ดัง
ตารางที่ 4-2
ตารางที่ 4-2 ตัวชี้วัด ที่เป‚นข7อมูลเชิงเปรียบเทียบกับคูRเทียบ
ตัวชี้วัด
คูpเทียบ
การนำไปใชD
ดDานการผลิตบัณฑิต
1. อัตราการสอบผpานใบประกอบวิชาชีพใน สำนักวิชาแพทยศาสตรเพื่อปรับปรุงกลยุทธ-ดDานการผลิตบัณฑิต
ครั้งแรกของการสอบแตpละขั้นตอน
มหาวิทยาลัยแมpฟ§าหลวง
และการปรับปรุงหลักสูตร
2. การประเมินความพึงพอใจของผูDใชDบัณฑิต และ
3. อัตราการคงอยูpในกระทรวงสาธารณสุข
คณะแพทยศาสตรของบัณฑิตแพทยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. อัตราการมีงานทำของบัณฑิตปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทยดDานวิจัย
1. จำนวนผลงานตีพิมพ-ในระดับประเทศและ สำนักวิชาแพทยศาสตรเพื่อปรับปรุงกลยุทธ-ดDานการวิจัย และ
ตpางประเทศ
มหาวิทยาลัยแมpฟ§าหลวง
การพัฒนาบุคลากรดDานงานวิจัย
ดDานบริการวิชาชีพ
1. อัตราการเสียชีวิตของผูDป•วยฉุกเฉิน
รายงานชุดขDอมูลมาตรฐาน
เพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบการใหD บ ริ ก ารของ
2. อั ต ราการทุ พ พลภาพและการเสี ย ชี วิ ต ของเขตบริการสุขภาพที่ 1
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
โดยรวมของผูDรับบริการ
กระทรวงสาธารณสุ ข เที ย บ
3. จำนวนผูDมารับบริการของโรงพยาบาล
กับโรงพยาบาลพะเยาห
4. สัดสpวนการบรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดของ
แตpละปkงบประมาณ
(3) ความคลRองตัวของการวัดผล
คณะฯ ไดDกำหนดใหDมีการวางแผนกลยุทธ-เปMนแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว โดยแผนระยะสั้นกำหนดเพื่อ
ตอบสนองตpอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบไมpคาดคิด โดยมีชpองทางการสื่อสารที่หลากหลาย ความซับซDอนขององค-กรยังไมp
มาก สามารถนำเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกลpาวเขDาที่ประชุมคณะกรรมการคณะ ที่มีทั้งผูDบริหาร ตัวแทนคณาจารย- เจDาหนDาที่
เพื่อพิจารณาดำเนินการเปMนแผนระยะสั้น และสื่อสารลงไปในระดับผูDปฏิบัติงานผpานหัวหนDางานที่เขDาประชุมคณะกรรมการ
คณะ
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ข. การวิเคราะห.และทบทวนผลการดำเนินการ
คณะฯ ไดDมอบหมายใหDมีผูDรับผิดชอบในภารกิจดDานตpางๆ และกำหนดผูDรับผิดชอบในการติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ โดย
ผลจากการเก็บรวบรวมตัวชี้วัดจะทำเปMนรายงานสรุป และนำเขDาที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเปMนประจำทุก 3 เดือน
และมีการทบทวนผลการดำเนินงานคณะฯ จากตัวชี้วัดทุกปk ในกิจกรรมสัมมนาปรับปรุงแผนการดำเนินงานคณะฯ และนำผล
การทบทวนมาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะ
ค.การปรับปรุงผลการดำเนินการ
(1) ผลการดำเนินการในอนาคต
คณะฯ ไดDทบทวนผลการดำเนินการผpานที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ และการสัมนาทบทวนแผนการ
ดำเนิ นงานประจำปk นำผลการทบทวนดั ง กลp าวมา คาดการณ- ผลการดำเนิ นการในอนาคต โดยการวิ เ คราะห- รp วมกั บ
สถานการณ-ป…จจุบัน ป…จจัยภายนอก และป…จจัยภายใน ป…จจัยที่จะสpงผลตpอผลการดำเนินกาของคณะ และป…จจัยจากผลการ
ดำเนินการของสถาบันคูpเทียบ ในการประชุมสัมนาทบทวนแผนการดำเนินงานประจำปk
(2) การปรับปรุงอยRางตRอเนื่องและการสร7างนวัตกรรม
คณะฯ มีการกำกับติดตาม และรายงานผลการติดตามตัวชี้วัดในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ทุก 6 เดือน
โดย เรื่องที่จัดลำดับความสำคัญ โดยคำนึงถึง ผลการปฏิบัติงานของตัวชี้วัด หากผลการปฏิบัติการอยุpในระดับต่ำหรือไมpบรรลุ
เป§าหมาย จะไดDรับการจัดลำดับใหDมีความสำคัญในอันดับตDน และนำเรื่องดังกลpาวเปMนหัวขDอในการประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรูD เพื่อหาแนวทางในการสรDางนวัตกรรม จากผลการปฏิบัติงานที่ไมpบรรลุเป§าหมาย
4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู7
ก. ข7อมูล และสารสนเทศ
(1) คุณภาพ (2) ความพร7อมใช7
คณะมี ก ารรวบรวมขD อ มู ล สารสนเทศ หลากหลายชp อ งทาง แบp ง ตามประเภทของขD อ มู ล โดยแบp ง เปM น ขD อ มู ล
สารสนเทศทางการบริหาร ขDอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ขDอมูลสารสนเทศดDานงานวิจัย และขDอมูลสารสนเทศโรงพยาบาล
โดยมีการวางแผนการเก็บรวบรวมขDอมูล มีวัตถุประสงค-กำหนดผูDที่จะใหDขDอมูล หรือแหลpงขDอมูลที่ชัดเจน หลังจากรวบรวม
ขDอมูลจะมีการประมวลขDอมูล และจัดทำเปMนสารสนเทศ โดยฝ•ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสารสนเทศดังกลpาวจะตDองมีขDอมูล
ที่ชัดเจน ตรงตามเนื้อหา กระชับ กpอนที่จะนำไปเก็บเขDาระบบการจัดการความรูD ไดDมีการสpงตpอใหDหัวหนDางาน และ ผูDบริหาร
สpวนงานตpางๆ พิจารณา หากตDองการใชDขDอมูลสารสนเทศ สามารถกรอกแบบฟอร-มการขออนุญาตใชDสารสนเทศผpานระบบ
intranet ของคณะฯ ฝ•ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะนับเรื่องและสpงเรื่องใหDรองคณบดีฝ•ายบริหารเปMนผูDอนุมัติ หลังจากอนุมัติ
ฝ•ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะดำเนินการสpงสารสนเทศใหDกับผูDที่ขอใชD นอกจากนี้โรงพยาบาลยังมีโปรแกรม HosXP ที่รวบรวม
ขDอมูลสารสนเทศทางการบริการของโรงพยาบาลซึ่งโปรแกรมดังกลpาวมีในเครื่องคอมพิวเตอร-ทุกเครื่องของโรงพยาบาล
สำนักงานคณะแพทยศาสตร-มีโปรแกรมตpางๆ เพื่อใชDในการจัดการขDอมูลสารสนเทศของแตpละงาน เชpน งานบุคลากร (HR
Smart) งานการเงิน (ระบบ Microsoft Dynamic Ax) งานพัสดุ (ระบบบริหารสินคDาคงคลัง iMS) งานนโยบายและแผน
(ระบบ E-Budget) งานธุรการ (ระบบ UP-DMS UP-Meeting) และในอนาคตคณะมีการวางแผนใหDมีการเก็บตัวชี้วัดดDวย
ระบบออนไลน- ซึ่งสามารถทำใหDเรียกดูขDอมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดของคณะไดDตลอดเวลา
ข. ความรู7ของสถาบัน
(1) การจัดการความรู7 (2) วิธีปฏิบัติที่เป‚นเลิศ (3) การเรียนรู7ระดับสถาบัน
คณะฯ ไดDตั้งคณะกรรมการจัดการความรูD ประกอบดDวย บุคลากรทุกฝ•าย ผูDบริหาร หัวหนDางาน เพื่อ รวบรวมองคความรูDที่มีอยูpใน มาพัฒนาใหDเปMนระบบ เพื่อใหDทุกคนในองค-กรสามารถเขDาถึงความรูD และพัฒนาตนเองใหDเปMนผูDรูD รวมทั้ง
ปฏิบัติงานไดDอยpางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุม เพื่อการจัดการความรูDทุก 6 เดือน หากประสบการณ-หรือองค-ความรูD
ใดเปMนแนวปฏิบัติที่ดี จะถูกเก็บไวDในหัวขDอ best practice และ จะมีการจัดสัมมนาสรุปหัวขDอ KM ในงาน OD ของคณะ
รวบรวมความรูDและถpายทอดใหDกับบุคลากรทุกคนในคณะฯ นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารผpานชpองทางตpาง ๆ และใหDรางวัล
best practice โดยความรูDดังกลpาวจะถูกเก็บไวDในระบบออนไลน-ในเว็บไซต-คณะฯ บุคลากรสามารถเขDาถึงไดDโดยใชD intranet
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นอกจากนี้ เชpน การทบทวนระบบการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยใชDระบบสารสนเทศที่บูรณาการกับกองการ
เจDาหนDาที่ ในการใหDบริการจองคิว และรับทราบผลการตรวจสุขภาพรายบุคคล สpงผลใหDมีผูDมารับบริการตามเกณฑ-สูงขึ้น
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หมวด 5 บุคลากร
5.1 สภาพแวดล7อมด7านบุคลากร
ก. ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร
(1) ความจำเป‚นด7านขีดความสามารถและอัตรากำลัง
คณะฯ กำหนดแนวทางการบริหารบุคลากร โดยมอบหมายใหDรองคณบดีฝ•ายบริหาร และฝ•ายบริหารงานบุคคล
จัดทำแผนอัตรากำลังของคณะฯ โดยวิเคราะห-อัตรากำลังในสายวิชาการวิเคราะห-ตามขDอกำหนดของแพทยสภา และการ
คำนวณจาก การจัดการเรียนการสอนและจำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทpา (FTES) ในสายสนับสนุนวิเคราะห-โดยคิดเปMน
อัตราสpวน จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน ตpอ จำนวนอาจารย- = 1:2 เพื่อใหDไดDอัตรากำลังอาจารย-ตามขDอกำหนดของแพทย
สภา และมีบุคลากรสนับสนุนเพียงพอในการดำเนินงานดDานตpางๆ และในสpวนบุคลากรของโรงพยาบาล คำนวณโดยอDางอิง
ตามภาระงาน และจำนวนอัตรากำลังโรงพยาบาลขนาด S ของกระทรวงสาธารณสุข
คณะฯ มีนโยบายในการสรรหาคณาจารย- โดยใหDอาจารย- มีคุณสมบัติตรงตามขDอกำหนดของ สกอ. มหาวิทยาลัย
พะเยา และตรงตามความตDองการของคณะฯ มีการวิเคราะห-อัตรากำลัง ขีดความสามารถทั้งที่เปMนสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
หนDาที่และสมรรถนะสpวนบุคคล ความเชี่ยวชาญเฉพาะดDานของบุคลากร รวมถึงโอกาสในการพัฒนา คณะฯ ไดDดำเนินการ จัด
วางคนลงตามกรอบอัตรากำลัง ลักษณะของงานและความสามารถ โดยอาจารย-จะตDองมีคุณลักษณะ ที่จะสามารถพัฒนา ใหD
คณะบรรลุเป§าหมาย ตามวิสัยทัศน-และพันธกิจ เชpน ระบุคุณสมบัติของอาจารย- หนDาที่ของอาจารย- อาจารย-จะตDองลงชุมชน
ไดD ทำงานวิจัยไดD ในสpวนของบุคลากรสายสนับสนุน คณะฯ มีการกำหนดคุณสมบัติในการรับ ตรงกับความตDองการของกลุpม
งาน และมีการดำเนินงานในลักษณะ กลุpมงานเพื่อใหDเกิดการเรียนรูDงานในหลายๆ ดDานควบคูpไปดDวยเพื่อเปMนการชpวยเหลือ
หรือทดแทนงานกันไดD
ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร มีการวางแผนอัตรากำลังเพื่อรองรับโครงสรDางของงานที่จะเกิดขึ้น และเสนอ
อัตรากำลังที่ตDองการ ใหDกองการเจDาหนDาที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตpอไป ทั้งนี้ขึ้นอยูpกับความตDองการอัตรากำลังของแตp
ละสาขาวิชาหรือแตpละหนpวยงาน ความจำเปMนและงบประมาณ และการไดDรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหDเป-ดตำแหนpงนั้นๆ
ตามความเหมาะสมเพื่อทดแทนอัตรากำลังที่เกษียณอายุหรือไมpเพียงพอ ซึ่งคณะฯ ไดDจัดทำเปMนแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งแผน
ระยะสั้น ระยะยาว
(2) บุคลากรใหมR
คณะฯ กำหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของบุคลากรใหมpใหDตรงกับภาระงานที่ตDองรับผิดชอบ กำหนด job
description ของบุคลากรใหมp จากนั้น ฝ•ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะเป-ดรับสมัครผpานชpองทางตpางๆ เชpน เว็บไซต- และสื่อ
สังคมออนไลน-อื่นๆ ติดประกาศ หนังสือแจDงเวียน ฯลฯ ที่ผpานมา ผูDสมัครอาจยื่นใบสมัครไดDหลายชpองทางตpางๆ เชpน สื่อ
อิเล็กทรอนิกส- ไปรษณีย- ในสpวนของบุคลากรสายวิชาการ จะคัดเลือกจากการประเมินความรูDทางวิชาการ ผลการศึกษา และ
การสัมภาษณ-โดยคณะกรรมการ มีอธิการบดีเปMนประธาน ในสpวนของบุคลากรสายสนับสนุน การคัดเลือกโดยจัดสอบวิชา
ทั่วไปและสอบเฉพาะตำแหนpงของหนpวยงานและสัมภาษณ-งานโดยคณะกรรมการ มีรองอธิการบดีฝ•ายวิจัยเปMนประธาน เมื่อ
เริ่มงานจะมีการจัดเจDาหนDาที่ในกลุpมงานเปMน พี่เลี้ยง เพื่อสอนเรื่องการปฏิบัติงาน และการปรับตัวในองค-กร จากนั้นจะมีชpวง
ปฏิบัติทดลองงานเพื่อใหDเพื่อนรpวมงานประเมินการทำงานของบุคลากรใหมp และใหDบุคลากรใหมpประเมินเพื่อนรpวมงานเพื่อ
มั่นใจวpาบุคลากรใหมpสามารถเขDากับวัฒนธรรมและสิ่งแวดลDอมของสถาบันไดD จากการคัดสรรที่ผpานมายังไมpพบการรDองเรียน
เกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือกบุคลากรใหมp
บุคลากรใหมpทุกคนจะไดDรับการปฐมนิเทศกpอนเริ่มปฏิบัติงาน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
และคณะฯ เพื่อใหDบุคลากรใหมpรับรูDรับทราบถึงระเบียบวิธีการทำงาน นโยบายตpางๆ และวัฒนธรรมองค-กร แนะนำเกี่ยวกับ
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มหาวิทยาลัย ชี้แจงกฎระเบียบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน สวัสดิการ ตามความกDาวหนDาในอาชีพ บุคลากรทุกคนมีภาระ
งานที่ชัดเจน มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (โดยหัวหนDาฝ•ายงาน) ตามรอบภาคการศึกษา โดยเนDนประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของงาน ฝ•ายทรัพยากรบุคคลมีระเบียบ และกำหนดกรอบในการจัดสรร เชpน จัดสรรทุนพัฒนาอาจารย- โดย
พิจารณาจากความจำเปMนที่สอดคลDองกับทิศทางการพัฒนามหาวิยาลัย หรือสาขาที่ขาดแคลนและมีความจำเปMน
(3) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด7านบุคลากร
คณะฯ ไดD จ ั ด สรรภาระงานใหD แ ตp ล ะหนp ว ยงานมี ผ ู D ร ั บ ผิ ด ชอบที ่ ส ามารถทำงานทดแทนกั น ไดD แ ละมี ท ั ก ษะที่
หลากหลาย และฝ¦กอบรมใหDบุคลากรมีความรูD ความสามารถจำเปMนในงานเพื่อใหDสามารถดำเนินงานไดDอยpางตpอเนื่อง เพื่อการ
เตรียมบุคลากรใหDพรDอมตpอความตDองการดDานขีดความสามารถวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อใหDเกิดความกDาวหนDาในสาขา
วิชาชีพ และ ไดDวิเคราะห-อัตรากำลัง และดำเนินการขอเป-ดตำแหนpงบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเปMนประจำทุกปk
เพื่อใหDเกิดความสมดุลระหวpางจำนวนบุคลากร และภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยหลังจากมีการรับบุคลากรใหมp จะมีการจัด
ปฐมนิเทศ และจัดพี่เลี้ยงในกลุpมงาน เพื่อใหDเกิดการเรียนรูDและเกิดความสัมพันธ-ที่ดีภายในกลุpมงาน คณะฯ มีมาตรการรองรับ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดDานบุคลากร ดังตารางที่ 5-1
ตารางที่ 5-1 การเตรียมความพร7อมเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด7านบุคลากร
การเปลี่ยนแปลง
มาตรการ
บุคลากรลาออก
- การสรรหาบุคลากรทดแทนตามแผนอัตรากำลังบุคลากร
- การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการสนับสนุนศึกษาตpอใน
สาขาที่ขาดแคลน
- การเชิญบุคคลภายนอกองค-กร มารpวมดำเนินการทดแทนใน
ตำแหนpงที่ยังขาด
- การกำหนดกรอบภาระงานหมุนเวียนทดแทนงานที่ยังไมpมี
ผูDรับผิดชอบโดยตรง
บุคลากรเกษียณอายุ
- วางแผนอัตรากำลังบุคลากร เพื่อรองรับทดแทนผูDเกษียณอายุ
- มีระบบการพิจารณา ตpออายุการปฏิบัติงานในรูปแบบ
ผูDทรงคุณวุฒิ
- การแตpงตั้งเปMนอาจารย-พิเศษ หรือที่ปรึกษาคณะฯ
การเตรียมความพรDอมขึ้นตำแหนpงบริหาร
- โครงการพัฒนาผูDบริหารในระดับตpาง ๆ
- การสนับสนุนฝ¦กอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวขDองกับการบริหาร เชpน
หลักสูตร MSE, Mini MBA, หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล
ทางการแพทย-สำหรับผูDบริหารระดับสูง (ปธพ.)
การเพิ่มจำนวนเตียงผูDป•วยใน
- การวิเคราะห-อัตรากำลัง เพื่อรองรับการเป-ดใหDบริการหอผูDป•วย
ตามศักยภาพของจำนวนเตียง
การเตรียมความพรDอมบุคลากรดDานแพทยศาสตร
- จัดอบรมแพทยศาสตรศึกษา และสpงเสริมสนับสนุนใหDอาจารยศึกษา
และบุคลากรนักวิชาการศึกษา ไดDศึกษาตpอดDานแพทยศาสตรศึกษา
การเป-ดอบรมแพทย-เพิ่มพูนทักษะ
- การวิเคราะห-อัตรากำลังแพทย-สาขาตpาง ๆ ตามเกณฑ(4) การทำงานให7บรรลุผล
คณะฯ มีนโยบายในดDานตpางๆ เพื่อใหDสอดคลDองกับวิสัยทัศน- พันธกิจของคณะ เชpน นโยบายดDานการบริหาร
นโยบายดDานการจัดการเรียนการสอน นโยบายดDานงานวิจัย นโยบายดDานการสรรหาและคัดเลือกคณาจารย- นโยบายดDาน
การพัฒนาบุคลากร เปMนตDน โดยนำนโยบายดังกลpาวมาแปลงเปMนโครงการ กิจกรรม เพื่อนำไปสูpการปฏิบัติตามนโยบาย มีการ
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บริหารงานโดยใชDหลักธรรมาภิบาล และใหDเปMนไปตามมาตรฐานของ ITA นำสมรรถนะหลักขององค-กรมาดำเนินการในการ
บริหาร โดยมุpงเนDนผูDเรียนและลูกคDากลุpมอื่น ใชDระบบการประเมินตามหลักเกณฑ-และวิธีการของมหาวิทยาลัย
ข. บรรยากาศการทำงานของบุคลากร
(1) สภาพแวดล7อมของการทำงาน
คณะฯ มีการสpงเสริมบรรยากาศและจัดสภาพแวดลDอมเพื่อใหDเอื้อตpอการทำงาน ดังนี้
1. มอบหมายใหDงานอาคาร สถานที่ จัดระบบดูแลความปลอดภัยของอาคารและสถานที่ทำงาน และมีการแจDง
เตือนเมื่อมีเหตุขัดขDองเกิดขึ้นในอาคารและสถานที่
2. นำแนวคิดสถานที่ทำงานนpาอยูp (happy and green workplace) มาใชDในการทำงาน โดยกำหนดผูDรับผิดชอบ
ชัดเจน มีการกำหนดแผนปฏิบัติการ มีการดำเนินการตรวจสภาพแวดลDอมประจำปk การประเมินการยศาสตร-และสถานีงาน
ของ คณาจารย- แ ละบุ ค ลากร ประเมิ น ความเสี ่ ย งทางดD า นสิ ่ ง แวดลD อ มที ่ อ าจสp ง ผลตp อ การทำงาน และปรั บ เปลี ่ ย น
สภาพแวดลDอมใหDเอื้อตpอการทำงาน ทั้งดDายกายภาพ และชีวภาพ
3. มีการสำรวจอุปกรณ-ที่จำเปMนสำหรับการปฏิบัติงานของคณาจารย-และบุคลากร แลDวทำขDอมูลเสนอผูDบริหารที่
เกี่ยวขDองเพื่อเตรียมการทำแผนงบประมาณการจัดซื้อตpอไป เปMนการสนับสนุนใหDเกิดความพรDอมในการปฏิบัติงาน
4. มีการสรDางเสริมสุขภาพบุคลากร จัดอบรมใหDความรูDเรื่องการทำงานที่ปลอดภัย จัดใหDมีการตรวจสุขภาพของ
คณาจารย- และบุ ค ลากรประจำปk โดยเฉพาะคณาจารย- แ ละบุ ค ลากรสามารถเขD า รั บการตรวจสุ ข ภาพที ่ โ รงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา ไดDเปMนประจำทุกปk
โดยมีการเก็บตัวชี้วัดเปMน Happinometer เพื่อประเมินความสุขของบุคลากร ในทุกๆดDาน
(2) นโยบาย และสิทธิประโยชน.สำหรับบุคลากร
คณะฯ จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน-แกpบุคลากรทุกสายงาน ตามระเบียบขDอบังคับของมหาวิทยาลัย ระเบียบ
ของกรมบัญชีกลางและระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวขDอง ไดDแกp เงินเดือน คpาตอบแทนอื่น เชpน เงินเดือนประจำตำแหนpง
คpาอาหาร ทำงานลpวงเวลา คpาสอน คpาเชpาบDาน ฯลฯ เงินสวัสดิการตpางๆ ไดDแกp คpาเลpาเรียนบุตร คpารักษาพยาบาล การจัดทำ
ประกันอุบัติเหตุสำหรับผูDเดินทางไปปฏิบัติงานราชการนอกจังหวัดพะเยา และตpางประเทศ เงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เงินรางวัลการตีพิมพ-ผลงานในแตpละปkงบประมาณ รวมทั้งดำเนินการจัดสวัสดิการประเภทตpางๆ ใหDแกpบุคลากรทุกสายงาน
ไดDแกp สวัสดิการคpาเยี่ยมไขD สวัสดิการชpวยทำบุญงานศพ นอกจากนี้ไดDคำนึงถึงความคาดหวังของบุคลากรแตpละกลุpม และจัด
สิทธิประโยชน-ใหDตรงกับความตDองการ ดังตารางที่ 5-2
ตารางที่ 5-2 ความคาดหวังลิทธิประโยชน.ของบุคลากร
ประเภทบุคลากร
ความคาดหวัง
สิทธิประโยชนอาจารย- ตำแหนpงทางวิชาการ
- ระบบสนับสนุนการเขDาสูpตำแหนpงวิชาการ มีการจัด
- คpาตอบแทนที่เหมาะสม
โครงการสpงเสริมการทำวิจัยและการเขียนตำรา
- การพัฒนาตามสายอาชีพ
- เงินเพิ่มพิเศษ, เงิน พตส., เงินตำแหนpงบริหาร
- สวัสดิการดDานการศึกษาบุตร
- ทุนการศึกษาตpอและฝ¦กอบรมทั้งในและตpางประเทศ
- สวัสดิการดDานการรักษาพยาบาล - ทุนนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตpางประเทศ
- มีการทำประกันสุขภาพ และประกัน COVID ใหDกับ
บุคลากร
แพทย-ใชDทุน
- การไดDศึกษาตpอแพทย-ประจำบDาน - สนับสนุนใหDมีการศึกษาตpอ
(นายแพทย-)
แพทย-ประจำบDานตpอยอด
- มีการการันตรีวpาหลังจากจบแพทย-ประจำบDานทุกคนจะ
- ไดDบรรจุตำแหนpงอาจารยไดDปรับตำแหนpงเปMนอาจารย- คpาตอบแทนที่เหมาะสม
- เงินเพิ่มเติมพิเศษ เงิน พตส. เงินคpาตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลา
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ0ประกันคุณภาพ EdPEx
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ประเภทบุคลากร
ความคาดหวัง
พยาบาล/ทันตแพทย-/ - การไดDรับทุนศึกษาตpอ
เภสัช
- สวัสดิการและคpาตอบแทนที่
เหมาะสม
-สวัสดิการดDานการรักษาพยาบาล
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการสายสนับสนุน
บริการ
สายสนับสนุนธุรการ
โรงพยาบาล

- ตำแหนpงที่สูงขึ้น เชpน หัวหนDางาน
- การพัฒนาตามสายงาน
- สวัสดิการดDานการศึกษาบุตร
- สวัสดิการดDานการรักษาพยาบาล

สิทธิประโยชน- สนับสนุนทุนฝ¦กอบรมเฉพาะทาง
- สนับสนุนความกDาวหนDาทางสายวิชาชีพ
- เงินคpาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา, เงิน พตส.
- มีการทำประกันสุขภาพ และประกัน COVID ใหDกับ
บุคลากร
- โครงการเพื่อสนับสนุน ใหDมีคุณสมบัติของหัวหนDางาน
- ทุนการฝ¦กอบรม ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานประจำ
- สวัสดิการเบิกคpาเลpาเรียนบุตร
- มีการทำประกันสุขภาพ และประกัน COVID ใหDกับ
บุคลากร

5.2 ความผูกพันของบุคลากร
ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
(1) ปuจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน (2) การประเมินความผูกพัน
คณะฯ สำรวจป…จจัยที่มีผลตpอความผูกพันขององค-กร และระดับความผูกพันกับองค-กร ปkละ 2 ครั้ง เพื่อใหDไดD
ขDอคิดเห็นที่แทDจริงเกี่ยวกับป…จจัยที่เกี่ยวขDองกับความผูกพัน ตpอองค-กร และนำเขDาที่ประชุมคณะกรรมการคณะ เพื่อจัดทำ
เปMนแผนยุทธศาสตร-และแผนปฏิบัติงาน ในเรื่องความผูกพัน ของบุคลากร และสpงเสริมหรือแกDไขป…ญหาดDานความผูกพันไดD
ตรงจุด
โดยคณะฯ ไดDดำเนินการวิเคราห-ป…จจัยขับเคลื่อนความผูกพัน และประเมินความผูกพันของบุคลากรดังนี้
1. วิเคราะห-ขDอมูลจากบุคลากรที่ลาออก พบวpา สาเหตุของการลาออก 5 อันดับแรก คือ คpาตอบแทนไมpจูงใจ
สวัสดิการไมpเพียงพอ ขาดความกDาวหนDาในการทำงาน กลับภูมิลำเนา และยDายถิ่นฐานตามคูpสมรส
2.ประเมิ น ความผู ก พั น ในรู ป แบบที ่ เ ปM น ทางการ เชp น การสำรวจความผู ก พั น ดD ว ยเครื ่ อ งมื อ Emo-meter,
Happinometer
3. ประเมินความผูกพันในรูปแบบที่ไมpเปMนทางการ เชpน การพูดคุยกลpมยpอย การตรวจเยี่ยมงาน exit interview
นอกจากนี้ คณะฯ ยังสนับสนุนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ใหDไดDรับการฝ¦กอบรมเพื่อใหDเกิดการพัฒนา
ทักษะการทำงานที่สอดคลDองกับงานประจำ นำทักษะที่ไดDรับการฝ¦กอบรมและพัฒนามาประยุกต-ใชDในองค-กร ใหDมีความทุpมเท
ตpอองค-กรแลความตั้งใจที่จะอยูpเพื่อพัฒนาองค-กรเพื่อใหDเกิดความกDาวหนDาในสายงานของตน เมื่อบุคลากรมองเห็นวpางานของ
ตนมีความกDาวหนDาในงานและโอกาสในการพัฒนาที่มากขึ้น บุคลากรจะมีความสัมพันธ-ตpอองค-กรที่ดีมากขึ้น
ข. วัฒนธรรมองค.กร
คณะฯ กำหนดวัฒนธรรมองค-กร คือ “มุpงมั่นตั้งใจในการทำงาน มีความเสียสละ จิตอาสา และโปรpงใสตรวจสอบไดD”
มุpงเนDนใหDใหDความสำคัญมากที่สุดตpอบุคลากรทุกระดับอยpางเทpาเทียม ตามคpานิยมหลักคือ “มีจิตอาสา มีความผูกพันกับ
องค-กร พัฒนาตนเอง ทำงานเปMนทีมโดยการมีสpวนรpวมของทุกภาคสpวน และมีความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพแบบองครวม” มีการสรDางวัฒนธรรมและคpานิยมรpวมกันโดยเฉพาะความผูกพัน ความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีขององค-กร และเป-ดกวDาง
รับฟ…งขDอคิดเห็นขDอเสนอแนะจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยไมpจำกัดสิทธิ ผpานขpองทางการสื่อสารที่
หลากหลาย เชpน ผpานเวทีประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานชุดตpาง ๆ ผpานอีเมล เว็บไซต-คณะ Line Facebook และการ
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ0ประกันคุณภาพ EdPEx
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สื่อสารโดยตรงกับผูDบริหารหรือผูDรับผิดชอบงานนั้น ๆ และนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อใหDบุคลากรรับรูDถึงคุณคpา
ของตนเองตpอการทำงานและการพัฒนาองค-กร
ค.การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา
(1) การจัดการผลการปฏิบัติงาน
คณะฯ ประเมินการปฏิบัติงาน ตามสรรถนะและคุณลักษณะของงานที่ไดDรับมอบหมายมีการประเมินรายไตรมาส
และรายปk คณะฯ ใชDระบบการประเมินตามหลักเกณฑ-และวิธีการของมหาวิทยาลัยพะเยา การประเมินงานมี 3 สpวน คือ การ
ประเมินสpวนบุคคล (Personal) การประเมินผลงาน (Performance) และการประเมินสมรรถนะ (Competency) ซึ่งการ
ประเมินสมรรถนะจำแนกเปMน 3 ระดับไดDแกp ผูDบริหาร (ระดับตDนและระดับกลาง) สายวิชาการ และสายปฏิบัติการสนับสนุน
และนำการประเมินมาใชDเปMนเครื่องมือบริหารบุคลากรและขDอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ ไดDแกp การพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ความกDาวหนDาในสายวิชาชีพ การพิจารณาความดีความชอบ ไดDแกp การเลื่อนเงินเดือน
คpาตอบแทน การใหDรางวัล หรือประกอบการพิจารณาจDางตpอ
(2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
คณะฯ วางระบบการเรียนรูDจากระบบงานที่รับผิดชอบ และมีการมอบหมายงานเปMนรายบุคคล มีพี่เลี้ยงสอนงาน
สำหรับบุคลากรใหมp มีการสนับสนุนงบประมาณศึกษาดูงาน อบรม ประชุมสัมมนา มีการเตรียมผูDบริหาร ทั้งในสายวิชาการ
และสายปฏิบัติการในอนาคต โดยการเรียนรูDงานและสpงอบรมในหลักสูตรการบริหารงานที่เกี่ยวขDอง โดยหลักในการสpงเสริม
และพัฒนาการเรียนรูD มีดังนี้
1. การสpงเสริมใหDไดDรับการอบรมอยpางหลากหลายและตรงตามความสนใจ และมุpงเนDนใหDสามารถนำมาพัฒนาตpอ
ยอด ในองค-กรไดD
2. มุpงเนDนการพัฒนาสมรรถนะหลักสูตรของบุคลากร ผลักดันใหDเกิดความคิดริเริ่มสรDางสรรค-ในการทำงาน สรDาง
นวัตกรรมใหมpๆ ที่นำมาใชDประโยชน-ตpอองค-กรไดD
3. การไดDรับความรูD ทักษะ ดDานการทำงานจากบุคคลคุณภาพที่เปMนที่ยอมรับเพื่อใหDเกิดแนวทางปฏิบัติที่มีแนว
ตDนแบบและผลักดันใหDเกิดองค-ความรูDใหมpๆ
คณะแพทยศาสตร- มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการเรียนรูD และการพัฒนาของสถาบัน
และในรายบุคคล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ซึ่งตDองมีการปรับแผนการพัฒนาเพื่อกระตุDนใหDเกิดการเรียนรูD
ที่มีประสิทธิผลทั้งทางตรงและทางอDอม ทั้งตpอสถาบันและบุคลากร
(3) ประสิทธิผลการเรียนรู7และการพัฒนา
หลังจากที่คณะไดDสpงบุคลากรไปอบรมสัมมนาในหัวขDอที่ตนเองสนใจจะพัฒนาทักษะ ทั้งในเชิงทฤษฎี และการรpวม
อบรมสัมมนาในเชิง workshop เพื่อที่จะไดDเรียนรูDซึ่งกันและกัน ซึ่งวิธีการนี้ถือเปMนการเรียนรูDจากบุคคลอื่นรอบขDาง จากนั้น
จะลงมือทำดDวยตนเอง ผpานประสบการณ-จริงจากการทำงาน ที่ไดDมีโอกาสเรียนรูDและศึกษาจากงานประจำ อาจมาจากการรับ
มอบหมายงานใหมp หรือโครงการใหมp จากหัวหนDางาน ทำใหDไดDเรียนรูD และฝ¦กทักษะในงานที่หลากหลาย เพื่อใหDงานประสบ
ความสำเร็จ หลังจากนั้นจะทำการรวบรวมสิ่งที่ดีที่ควรรักษาไวD และสิ่งที่ควรแกDไขปรับปรุงในการทำงานนั้นเพื่อใหDเกิดการ
เรียนรูDและพัฒนาตpอไป
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(4) ความก7าวหน7าในอาชีพการงาน
คณะฯ มีการการสpงบุคลากรเขDาอบรมในหลักสูตรตpางๆ เกี่ยวกับตำแหนpงที่จะไดDรับการสืบทอด มีการระบุชัดเจนวpาจะ
นำความรูDและประสบการณ-ที่ไดDรับกลับมาพัฒนางานและองค-กรอยpางไรบDาง และมีการติดตามผลอยpางตpอเนื่อง ผpาน
คณะกรรมการประจำคณะ และคณะกรรมการพัฒนาบุคาลกรของคณะ มีการวางแผนในดDานความกDาวหนDาทางวิชาชีพ
(career path and career development) ของคณาจารย-และบุคลากรดDวย เพื่อใหDบรรลุการวางแผนการสืบทอดที่มี
ประสิทธิภาพ
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หมวด 6 การปฏิบัติการ

6.1 กระบวนการทำงาน
ก. การออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองตRอพันธกิจอื่น ๆ และกระบวนการ
(1) การจัดทาข7อกำหนดของการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองตRอพันธกิจอื่น ๆ และ กระบวนการ (2)
กระบวนการทำงานที่สำคัญ (3) แนวคิดในการออกแบบ
คณะฯ ออกแบบหลักสูตรและบริการ ไดDกำหนดกระบวนการทำงานที่สำคัญ โดยคำนึงถึงป…จจัยภายใน ไดDแกp
พันธกิจ กลยุทธ- คpานิยม สมรรถนะหลัก โครงสรDางการบริหารงาน ทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ-ภายนอก
ผลการดำเนินงานที่ผpานมา ความคิดเห็น ความตDองการและความคาดหวังของลูกคDา ผูDมีสpวนไดD สpวนเสีย คูpความรpวมมือ
คณะฯ วิเคราะห-ความไดDเปรียบเชิงกลยุทธ- นำขDอมูลดังกลpาวมาออกแบบหลักสูตรและบริการ โดยมีแนวคิด และขั้นตอน
ไดDแกp 1.รวบรวมขDอมูลจากผูDมีสpวนไดDสpวนเสีย 2.นำป…จจัยมาทำขDอกำหนด 3.กำหนดผลลัพธ-ที่คาดหวัง 4.กำหนดขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 5.กำหนดตัวชี้วัด 6.สื่อสารกับผูDปฏิบัติและนำไปปฏิบัติ 7.ติดตามประเมินผล และ 8.พัฒนาและปรับปรุง คณะฯ
มีแนวปฏิบัติดDานการออกแบบหลักสูตรและบริการ ตามภาพที่ 2-2 ดังนี้
ดDานการผลิตบัณฑิต : ใชDกรอบแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบมุpงเนDนผลลัพธ- (Outcome-based Education,
OBE) โดยในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตใชDเกณฑ- WFME หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย-ใชDเกณฑ- AUN-QA เปMน
แนวทางในการบริหารหลักสูตรและประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยมีกระบวนการในการออกแบบ และการบริหาร
หลักสูตรดังนี้ 1.เก็บขDอมูลความตDองการของผูDมีสpวนไดDสpวนเสียทั้งภายในและภายนอกองค-กร 2.ตั้งเป§าหมายผลการเรียนรูDที่
คาดหวัง (Expected learning outcomes; ELOs) 3.กำหนดหลักสูตรรายวิชากระบวนการเรียนการสอนใหDสอดคลDองกับ
ELO 4.เตรียมความพรDอมของอาจารย-บุคลากร สิ่งสนับสนุนการเรียนรูDเพื่อสนับสนุนผูDเรียน โดยสpงเสริมใหDอาจารย-มีความ
เปMนมืออาชีพดDานการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานสากลโดยใชDกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (UP-PSF) 5.ทบทวนและ
ประเมินผลหลักสูตร และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน และใชDเปMนขDอมูลในการออกแบบหลักสูตรตาม
แนวคิด OBE เพื่อใหDคณะมีแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
ดDานการวิจัย : คณะฯ กำหนดใหDมีหนpวยวิจัย เปMนหนpวยงานหลักดDานการบริหารจัดการงานวิจัย ทำหนDาที่ประสาน
ระหวpางคณาจารย-และนักวิจัย โดยมีนโยบายดDานการวิจัยรวมทั้ง การสรDางแรงจูงใจใหDคณาจารย-และนักวิจัยผลิตผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ เชpน 1.มาตรการดDานการจัดสรรทุนวิจัย 2.มาตรการดDานคpาตอบแทนบุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ-ในวรสาร
ระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้คณะฯ ยังไดDรับงบประมาณสนับสนุนใหDมีการจัดตั้งศูนย-วิจัยเฉพาะดDาน 1 ศูนย- คือ
ศูนย-วิจัยเวชศาสตร-ครอบครัว
ดDานการบริการวิชาชีพ : ใชDกรอบแนวคิด การบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ใชD
เกณฑ-คุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล มาเปMนกรอบในการกำหนดการดำเนินงานของโรงพยาบาล
โดยไดDรวบรวมการออบแบบกระบวนการหลักของคณะแพทยศาสตร- แนวคิด ขDอกำหนดที่สำคัญ ตัวชี้วัดและ
แนวทางพัฒนา ดังตารางที่ 6-1 และกระบวนการสนับสนุนดัง ตารางที่ 6-2
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ตารางที่ 6-1 การออบแบบกระบวนการหลักของคณะแพทยศาสตร.
กระบวนการทำงานที่สำคัญ แนวคิด/ขDอกำหนดที่สำคัญ
ดDานผลิตบัณฑิต
การออกแบบหลักสูตร

การรับนิสิต

การจัดการเรียนการสอน

การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร

ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา
กระบวนการ

- เกณฑ-มาตรฐานวิชาชีพ
- เกณฑ-มาตรฐาน WFME
- ความตDองการและความ
คาดหวัง ของนิสิต ผูDใชD
บัณฑิต ผูDปกครอง
- ขDอมูลจากการประกัน
คุณภาพการศึกษา

- ผลการประเมินหลักสูตร

- แนวทาง outcomebased education
- การบูรณาการรายวิชา
แบบแนวตั้ง (Vertical
integration) และ แนว
ขวาง (Horizontal
integration)

- นโยบายการรับนิสิตของ
กระทรวงสาธารณสุข,
สบพช
- เกณฑ-การคัดเลือกนิสิต

- ปรับปรุงการใชDระบบ
portfolio ประกอบการ
คัดเลือก
- ปรับปรุงคำถามที่ใชDในการ
สัมภาษณ-ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
จาก lectureเปMน active
learning เชpน PBL,
Flipped classroom, case
study, Team base
learning
-สอดแทรกกิจกรรมการลง
ชุมชน ไปในวิชาหลัก
-จัดประชุมรpวมกับคณะรpวม
สอน และศูนย-แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก แนว
ทางการจัดการเรียนการ
สอน
- ความพึงพอใจ/ความไมpพึง -การปรับปรุงการจัด
พอใจ ตpอการจัดการเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหD
การสอน

- ผลการประเมิน และ
ป…ญหาจากกระบวนการ
รับเขDา
- การรDองเรียนจาก
กระบวนการการรับเขDา
-Expected learning
- ความพึงพอใจ/ความไมpพึง
outcome
พอใจ ตpอการจัดการเรียน
-เกณฑ-มาตรฐานผูDประกอบ การสอน
วิชาชีพเวชกรรม
- รDอยละของการสอบผpาน
-ความตDองการของนิสิต ใน ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เรื่องการจัดการเรียนการ
- ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
สอน
ดDานการจัดการเรียนการ
-ความรpวมมือกับศูนยสอน
แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก โรงพยาบาลพะเยา
และโรงพยาบาลนครพิงค-

-Expected learning
outcome
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กระบวนการทำงานที่สำคัญ แนวคิด/ขDอกำหนดที่สำคัญ

การประเมินผลการเรียนรูD
(การทวนสอบผลสัมฤทธิ)์

การจัดสรรสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูD

การปรับปรุงหลักสูตร

ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา
กระบวนการ
-ความตDองการของ นิสิต ใน - ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ครอบคลุมผลสัมฤทธิ์การ
เรื่องการจัดกิจกรรม
ดDานอื่น ที่ไมpเกี่ยวขDองกับ
เรียนรูD
การจัดการเรียนการสอน
-Expected learning
- ผลการประเมินความพึง -การปรับปรุงระบบติดตาม
outcome
พอใจผูDใชDบัณฑิต
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตผpาน
-เกณฑ-มาตรฐานผูDประกอบ - ผลการสอบใบประกอบ
portfolio
วิชาชีพเวชกรรม
วิชาชีพเวชกรรม
-ความตDองการของนิสิต ใน
เรื่องการจัดการเรียนการ
สอน
-ความรpวมมือกับศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก โรงพยาบาลพะเยา
และโรงพยาบาลนครพิงค-ความตDองการของนิสิต
-ผลการประเมินความพึง
-ปรับปรุง จัดหา สิ่ง
พอใจตpอการจัดสรร สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูD ตาม
สนับสนุนการเรียนรูD
ความตDองการและแนว
ทางการพัฒนาการเรียนการ
สอนของคณะ
-Expected learning
-หลักสูตรใหมp ที่ตรงกับ
-ปรับปรุงและพัฒนา
outcome
ความตDองการความคาดหวัง หลักสูตร ตามกรอบเวลา
-เกณฑ-มาตรฐานผูDประกอบ ของนิสิต ผูDปกครอง ผูDใชD
และการเปลี่ยนแปลงของ
วิชาชีพเวชกรรม
บัณฑิต ผูDมีสpวนไดDสpวนเสีย การศึกษา
-ความตDองการของนิสิต
คณะรpวมสอน ศูนยผูDปกครอง ผูDใชDบัณฑิต ผูDมี แพทยศาสตศึกษาชั้นคลินิก
สpวนไดDสpวนเสีย คณะรpวม
สอน ศูนย-แพทยศาสตศึกษา
ชั้นคลินิก
-การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตาม มคอ.5
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กระบวนการทำงานที่สำคัญ แนวคิด/ขDอกำหนดที่สำคัญ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา

วิจัย
การจัดสรรทุนวิจัย
จริยธรรมวิจัย
ระบบสนับสนุนการทำวิจัย
ระบบสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย
ระบบสนับสนุนการนำ
ผลงานวิจัยไปใชDประโยชนระบบการใหDรางวัลดDานการ
วิจัย
บริการวิชาชีพ
ระบบเวชระเบียน
การใหDบริการหDองตรวจ
ผูDป•วยนอก ผูDป•วยใน หDอง
ฉุกเฉิน หDองผpาตัด
ระบบหDองปฏิบัติการ
ระบบการจัดหายา
ระบบควบคุมการติดเชื้อ
ระบบบริหารความเสี่ยง
ระบบพัฒนาคุณภาพ

-เกณฑ-มาตรฐาน WFME,
AUN-QA
-เกณฑ-มาตรฐาน EdPEx

-จริยธรรมวิจัย
-คุณภาพงานวิจัย
-เครือขpายของนักวิจัย
-วรสารตีพิมพ-งานวิจัย

-เกณฑ- HA, LA, ISO, HS4
-มาตรฐานการ
รักษาพยาบาล
-จรรยาบรรณวิชาชีพ
-มาตรฐานระบบงานเภสัช
-มาตรฐานหDองปฏิบัติการ
-ความตDองการของผูDป•วย
และญาติ
-งบประมาณของ
โรงพยาบาล

ตัวชี้วัด
-ผลการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา

แนวทางการพัฒนา
กระบวนการ
-ใชDเกณฑ-มาตรฐาน WFME,
AUN-QAในการพัฒนา
คุณภาพหลักสูตร
-ใชDเกณฑ-มาตรฐาน EdPEx
ในการพัฒนาคุณภาพคณะฯ

-จำนวนผลงานวิจัยที่ไดDรับ
การตีพิมพ-จำนวนรางวัลผลงานวิจัย
-จำนวนทุนวิจัยที่ไดDรับจาก
ภายนอกสถาบัน

-ผลงานวิจัยไดDรับการตีพิมพ-สรDางเครือขpายงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ
-สpงเสริมการนำผลงานวิจัย
ไปใชDประโยชน-

-ผลการประเมินความพึง
พอใจของผูDใชDบริการ
โรงพยาบาล
-อัตราการรDองเรียนของ
ผูDป•วย
-มีการจัดตั้งศูนย-ความเปMน
เลิศ
-ผลการประเมิน HA
-ผลการประเมินมาตรฐาน
หDอง lab

-การพัฒนาศูนย-ความเปMน
เลิศ ดDานอุบัติเหตุ และ ศูนยความเปMนเลิศ ดDาน
โรคมะเร็ง
-การพัฒนาคลินิกแพทยเฉพาะทาง
-การพัฒนาเพื่อรองรับผูDป•วย
สูงอายุ
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ตารางที่ 6-2 การออบแบบกระบวนการสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร.
กระบวนการสนับสนุน
ขDอกำหนดที่สำคัญ
ตัวชี้วัด
แผน

- ป…จจัยภายในและภายนอก - รDอยละของตัวชี้วัดของ
แผนกลยุทธ-ที่บรรลุ
เป§าหมาย
การเงินและพัสดุ
- กฎระเบียบดDานการเงิน
- รDอยละของการเบิกจpาย
และพัสดุ
งบประมาณไดDตรงตาม
- ระบบจัดซื้อจัดจDาง
เป§าหมาย
- ความตDองการพัสดุ ของ
บุคลากร
บุคลากร
- การจัดสรรบุคลากรเพื่อ - ผลการสำรวจความผูกพัน
ตอบสนองการดำเนินงาน ของบุคลากร
ตามพันธกิจ
- อัตราการลาออกของ
- ความผูกพันของบุคลากร บุคลากร
- เครือขpายของบุคลากร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ -ความรวดเร็วของขDอมูล
-ความพึงพอใจ ของผูDใชD
-ความถูกตDองของขDอมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
-พระราชบัญญัติขDอมูล
คณะ
สารสนเทศ
ประกันคุณภาพ
-ปลูกฝ…งคpานิยม การพัฒนา -ผลการประเมิน ประกัน
คุณภาพองค-กร
คุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ- WFME EdPEX

แนวทางการพัฒนา
กระบวนการ
- วิสัยทัศน-ของคณะฯ
- การทำ SWOT analysis
-มีโครงการถpายทอดองคความรูD เชิงปฏิบัตกิ ารจาก
กองคลัง

การประชุมจัดกิจกรรม
รpวมกันของบุคลากร
คณะแพทย-

-พัฒนาระบบสารสนเทศ
ของคณะใหDเปMนระบบ มี
ความรวดเร็ว ถูกตDองคDนหา
ไดDงpาย
-มีการใชDเครื่องมือคุณภาพ
มาพัฒนา กระบวนการ
ทำงานใหDมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ข. การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ
(1) การนำกระบวนการไปสูRการปฏิบัติ
คณบดี มอบหมายใหDรองคณบดี ผูDชpวยคณบดี หัวหนDาภาควิชา ประธานหลักสูตร หัวหนDาสำนักงานคณะแพทย- และ
หัวหนDางาน ที่กำกับดูแลในพันธกิจตpาง ๆ สื่อสารลงไปยังอาจารย-และเจDาหนDาที่ผูDปฏิบัติงาน และมีการกำหนดตัวชี้วัด และ
ติดตามตัวชี้วัด ที่สัมพันธ-กับกระบวนการที่สำคัญ และกระบวนการสนับสนุน ดังตารางที่ 6-1
(2) กระบวนการสนับสนุน
คณะมีกระบวนการสนับสนุน เพื่อใหDสามารถดำเนินกระบวนการหลัก เปMนไปอยpางมีประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 6-2
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(3) การปรับปรุงการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองตRอพันธกิจอื่น ๆ และกระบวนการ
คณะฯ มีระบบงานและสมรรถนะหลักขององค-กร มีการทบทวนการดำเนินงานดDานหลักสูตร วิจัย บริการวิชาการ
และบริการวิชาชีพ โดยผpานที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ และมีการปรับปรุงหลักสูตร บริการ และ กระบวนการ เปMน
ประจำ ดังนี้ การปรับปรุงหลักสูตร
คณะฯ จัดสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร เปMนประจำทุกปk โดยคำนึงถึง วิสัยทัศน-พันธกิจของคณะฯ ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา เกณฑ-ความรูDความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เกณฑ-มาตรฐานสากล WFME ผลการประชุม
สำรวจความคิดเห็นจากคณาจารย- นิสิต ศิษย-เกpา ผูDใชDบัณฑิต ชุมชน ขDอเสนอแนะจากการประเมินประกันคุณภาพ โดยนำ
ขDอมูลเหลpานี้มาพิจารณาเปMนแนวทางในการแกDไขปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงดDานงานวิจัย
คณะฯ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ดDานงานวิจัย คือ การตีพิมพ-งานวิจัยลงในวรสารระดับชาติและนานาชาติ และจำนวน
งานวิจัยของคณะฯ โดยคณะไดDจัดตั้งหนpวยวิจัย จัดสรรทุนวิจัย สนับสนุนดDานเครื่องมือและอุปกรณ-วิจัย กำหนดใหDอาจารยตDองอบรมวิจัย และมีคpาตอบแทนเมื่อมีการตีพิมพ-งานวิจัยลงในวรสารตpางๆ เพื่อสรDางบรรยากาศ สนับสนุนใหDเกิดการทำวิจัย
จะมีการรายงานตัวชี้วัดทุก 6 เดือน และมีการวิเคราะห- เพื่อปรับปรุงแกDไขสpงเสริมใหDมีการทำงานวิจัยมากขึ้น
การปรับปรุงการใหDบริการดDานการแพทยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีตัวชี้วัดที่สำคัญคือ ความพึงพอใจของผูDใชDบริการ จำนวนผูDรับบริการ และการ
ขยายงานของโรงพยาบาล โดยมีหนpวยงานประกันคุณภาพโรงพยาบาล กำกับติดตาม รวบรวมผลลัพธ-ของตัวชี้วัดเหลpานี้ และ
รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเปMนประจำทุกเดือน และมีการวิเคราะห-เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานใหD
ดีขึ้น
ค. การจัดการเครือขRายอุปทาน
คณะฯ มีการกำหนดและพิจารณาเลือกผูDสpงมอบและคูpความรpวมมือที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ
คณะฯ โดยกำหนดเปMนมาตรฐานในการคัดเลือก ดังแสดงตามตารางที่ 6-3
ตารางที่ 6-3 การคัดเลือกผู7สRงมอบและคูRความรRวมมือ
ผูDสpงมอบ/คูpความรpวมมือ
การคัดเลือกผูDสpงมอบ
วิธีการประเมินผลการดำเนินการ
ของผูDสpงมอบ
คูpความรpวมมือ
-ศูนย-แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
- จัดการเรียนการสอนไดDตรงตาม
- ประเมินการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร
จากนิสิต
- ประเมินความพึงพอใจผูDใชDบัณฑิต
-โรงพยาบาลคูpความรpวมมือ
- มีการสpงตpอผูDป•วยในกรณี เกิน
- ประเมินจากการสpงตัวผูDป•วยจาก
ศักยภาพ
โรงพยาบาลดังกลpาวมาโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา หรือ สpงตัวผูDป•วย
จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาไป
ยังโรงพยาบาลดังกลpาว
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ0ประกันคุณภาพ EdPEx
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ผูDสpงมอบ
-บริษัทวัสดุ อุปกรณ- เครื่องมือ
วิทยาศาสตร- เพื่อการเรียนการสอน
-บริษัทยา เครื่องมือทางการแทพย-

- มีการประเมินผลการดำเนินการของ
ผูDสpงมอบ โดยใชDแบบสอบถามสำรวจ
ความพึงพอใจของผูDรับบริการ แลDวนำ
ประเด็นที่เกี่ยวขDองกับผูDสpงมอบา
ปรับปรุง แนวทางในการคัดเลือกผูDสpง
มอบรายอื่น ๆ ตpอไป
- มีขั้นตอนการคัดเลือกผูDสpงมอบเพื่อ
เปรียบเทียบ ราคา คุณภาพ และ
ขDอเสนออื่น ๆ และนำขDอมูลมา
อภิปราย คัดเลือกและสรุปผลในที่
ประชุม

- การประเมินผลการดำเนินการของผูD
สpงมอบโดยใชDแบบสอบถาม การตรง
ตpอเวลา การสpงเอกสารครบตาม
ระเบียบที่ประกาศ การสำรวจระดับ
ความพึงพอใจ

ง. การจัดการนวัตกรรม
คณะฯ ไดDวิเคราะห- พันธกิจอยpางรอบดDาน รวมถึงดDานการสรDานวัตกรรมเพื่อใหDเกิดการพัฒนาระบบงานใหมp ใน
คณะฯ
ดDานการผลิตบัณฑิต : คณะฯ จากการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการไดDใหDขDอเสนอแนะวpา คณะฯ
ยังไมpมีเครื่องมือที่ทำใหDเชื่อมั่นไดDวpามีการติดตามสามารถติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ชัดเจน ครบถDวน คณะฯ นำเรื่อง
ดังกลpาวเขDาที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ จึงไดDแตpงตั้งคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มีหนDาที่กำกับ
ติดตาม ความกDาวหนDาของนิสิตตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของหลักสูตรที่ตั้งไวD และ กำหนดใหDมีการจัดทำและพัฒนา
โปรแกรม Electronic portfolio เพื่อสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายบุคคล และสามารถเรียกขDอมูลไดDเปMนราย
ชั้นปk และแบpงสpวนงานเพื่อดูแลเก็บขDอมูลเรื่องการวัดและประเมินผล เพื่อเก็บขDอมูลเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และ
รายงานผลตpอคณะกรรมการวัดและประเมินผลทุก 3 เดือน
ดDานงานวิจัย : จากการรวบรวมผลลัพธ-ตัวชี้วัด ทางดDานงานวิจัยของอาจารย-แพทย-ที่ผpานมาพบ วpางานวิจัยของ
อาจารย-แพทย- ยังมีจำนวนนDอย เนื่องจากขาดกระบวนการสนับสนุนขาดเงินทุนสำหรับงานวิจัย ที่ประชุมคณะกรรมการ
คณะฯ จึงไดDมีมติ ใหDความสำคัญกับระบบงานวิจัยของคณะฯ โดยแตpงตั้งรองคณบดีฝ•ายวิจัย เพื่อกำกับดูแล การทำงานวิจัย
ของคณะ และจัดตั้งหนpวยวิจัยเพื่อความเปMนเลิศ เพื่อใหDการสนับสนุนสpงเสริมใหDอาจารย-เขDาสูpกระบวนการทำงานวิจัยมากขึ้น
โดยประกอบดDวยอาจารย-นักวิจัยที่มีประสบการณ-รpวมกับอาจารย-นักวิจัยรายใหมp อีกทั้งยังสนับสนุนทุนวิจัยใหDอาจารยภายในคณะที่ยังไมpสามารถขอแหลpงทุนภายนอก เพื่อใหDอาจารย-เกิดการพัฒนาผลงานและสามารถตpอยอดขอแหลpงทุน
ภายนอกไดDในอนาคต
ดDานบริการวิชาชีพ : คณะฯ มีเป§าหมายในการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ใหDเปMน ศูนย-ความเปMนเลิศดDาน
อุบัติเหตุ คณะฯ ประเมินโอกาสในการพัฒนาจาก พื้นที่ตั้ง ที่อยูpใกลDกับถนนใหญpเกิดอุบัติเหตุบpอยครั้ง จึงเกิดโครงการการ
อบรมการชpวยฟ¡¢นคืนชีพเบื้องตDน ซึ่งจัดใหDบุคคลภายใน และบุคคลภายนอกเปMนประจำทุก 3 เดือน โดยคณะฯ มีการจัดสรร
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งบประมาณ บุคลากร สถานที่ เอื้ออำนวยในการดำเนินโครงการ และนอกจากนี้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
บริการสุขภาพใหDกับบุคลกรและนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยการเชื่อมโยงขDอมูลบุคลากร เขDากับระบบการนัดบริการตรวจ
สุขภาพและรายงานผลการตรวจสุขภาพ และในสถานการณ-โควิด-19 ไดDมีการจัดระบบลงทะเบียนแสดงความประสงค-ขอรับ
วัคซีน โดยบูรณาการรpวมกับกองการเจDาหนDาที่ ผpานระบบ มพ.พรDอม เพื่อชpวยในการบริหารจัดการดDานวัคซีน และเชื่อมโยง
ขDอมูลเขDากับระบบหมอพรDอมของกระทรวงสาธารณสุขไดDอยpางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
ดDานการจัดการเรียนการสอน คณะฯ ใชDระบบการติดตามผลการดำเนินงานและการสำรวจขDอมูลป§อนกลับจาก
ผูDเรียน มาใชDในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการตpาง ๆ และนำมาเปMนขDอมูลนำเขDาสำหรับจัดทำ
แผนกลยุทธ- แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจpายเปMนประจำทุกปkงบประมาณ โดยจะมีควบคุมคpาใชDจpาย ผpานการทบทวน
รายละเอียดโครงการ ผลลัพธ-การดำเนินงานและคpาใชDจpายที่เกิดขึ้นในปkงบประมาณที่ผpานมา เพื่อใชDประกอบการตัดสินใจใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการใหDเหมาะสมกับรายรับของคณะฯ ตpอไป
ดDานวิจัย คณะฯ มีการสนับสนุนใหDอาจารย-มีการทำวิจัย โดยการเพิ่มบุคลากรสนับสนุนดDานวิจัย จัดสรรทุนวิจัย จัด
โครงการพัฒนานักวิจัยภายในคณะ และสpงเสริมการทำวิจัยบูรณาการรpวมกับผูDวิจัยที่มีประสบการณ- โดยพิจารณาใหDทุน
สำหรับงานวิจัยที่ตอบโจทย- ความตDองการของชุมชน และสอดคลDองกับพันธกิจของคณะ
ดDานบริการวิชาชีพ คณะฯ มีการสนับสนุนใหDเกิดการขยายงานของโรงพยาบาล ตามศักยภาพของแพทย-เฉพาะทางที่
สำเร็จการศึกษาและบุคลากรสายสุขภาพที่เกี่ยวขDอง โดยจัดทำแผนการใหDบริการของโรงพยาบาลตามศักยภาพ สอดคลDอง
กับความตDองการและป…ญหาของพื้นที่ และคำนึงถึงความคุDมคpาในการลงทุน
ข. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร.
คณะฯ มีระบบรักษาความปลอดภัยของขDอมูลสารสนเทศ โดยการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมอบหมายใหDศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำระบบป§องกันการเขDาถึงโครงสรDางพื้นฐานภายในโดยไมpไดDรับอนุญาต โดยผูDดูแลระบบเครือขpาย
ใชDนโยบายเกี่ยวกับรหัสผpาน และการเขDาสูpระบบที่คาดเดาไดDยาก ไฟร-วอลล- การเขDารหัส และซอฟต-แวร-ป§องกันไวรัส ระบบ
สำหรั บ การดำเนิ น งานของโรงพยาบาลมี ร ะบบคอมพิ ว เตอร- หD อ งควบคุ มและระบบสำรองขD อ มู ล ที ่ เ กี ่ ย วขD อ งกั บ การ
รักษาพยาบาล ซึ่งบริหารจัดการโดยฝ•ายเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลรpวมกับมหาวิทยาลัย
ค. การเตรียมพร7อมด7านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน
(1) ความปลอดภัย
คณะฯ มีวิศวกรของคณะ รับผิดชอบงานดDานการวางแผน ออกแบบและควบคุมการกpอสรDาง การซpอมบำรุงอาคาร
สถานที่ การจัดการดDานสารณูปโภคตpางๆ อาทิ ไฟฟ§า น้ำประปา การอนุรักษ-พลักงานและสิ่งแวดลDอม การจัดการขยะมูลฝอย
ขยะติดเชื้อ จัดระบบบริการขนสpง ควบคุมการดDานการรักษาความปลอกภัยและจราจร และการจัดดูแลภูมิทัศน- นอกจากนี้
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ยังไดDมีการซDอมแผนบริหารจัดการ เมื่อระบบคอมพิวเตอร-ลpม ในระหวpางปฏิบัติงาน เพื่อใหD
มั่นใจไดDวpาเมื่อเกิดเหตุการณ-ฉุกเฉินหรือระบบลpม โรงพยาบาลจะสามารถปฏิบัติงานไดDอยpางมรประสิทธิภาพ ไดDนำระบบการ
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อีกทั้งยังจัดตั้งคณะทำงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เพื่อ
ทบทวนและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมดDานความปลอดภัยในการทำงาน เปMนประจำทุกเดือน บุคลากรทุกคนจะ
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ไดDรับการอบรมความปลอดภัยกpอนเขDาทำงาน การตรวจสุขภาพประจำปkและมีการฝ¦กซDอม ป§องกันอัคคีภัยเปMนประจำทุกปk
โดยไดDซDอมแผนรpวมกับมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถตอบสนองตpอภาวะฉุกเฉินไดDอยpางรวดเร็ว โดย
หDองปฏิบัติการสถานที่ทำงาน มีความพรDอมในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินเหตุการณ-วิกฤติ กำหนดใหDมีการดำเนินการบริหาร
ความเสี่ยง ควบคุมจัดการเหตุฉุกเฉิน จัดการภาวะวิกฤติ ทำใหDสามารถลดความเสี่ยงจากเหตุเพลิงไหมD มีการจัดทำขั้นตอน
การเตรียมความพรDอมสำหรับภาวะฉุกเฉิน โดยจัดทำเปMนคูpมือแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน สำหรับใชDเปMนแนวทางใน
การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และนอกจากนี้ เนื่องจากจังหวัดพะเยา อยูpในพื้นที่ใกลDเคียงกับเขตรอยเลื่อน มีความเสี่ยงตpอ
การเกิดแผpนดินไหว จึงมีแผนที่จะบูรณาการรpวมกับการซDอมแผนอัคคีภัยในปkงบประมาณถัดไป
ในป…จจุบันเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะฯ ไดDกำหนดมาตรการ การจัดการเรียนการสอน
Online โดยไดDจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาที่สนับสนุนในภาวะฉุกเฉินดังกลpาว คือ จัดทำหDองสอนออนไลน- จัดหาโปรแกรม
ที่ใชDในการสอนออนไลน- (Microsoft team, Zoom) หากอาจารย-มีป…ญหาดDานเทคนิคตpาง ๆ จะมีเจDาหนDาที่ฝ•ายเทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะฯ เพื่อใหDคำปรึกษาและแกDป…ญหา เกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน(2) ความตRอเนื่องทางธุรกิจ
คณะฯ มีการวางแผนความเสี่ยง ในเรื่องการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ เพื่อใหDเกิดความตpอเนื่องในการ
ดำเนินงานในทุกพันธกิจ โดยมีการทบทวนกระบวนการหลักของการดำเนินงานแตpละพันธกิจ รpวมกับการประเมินความเสี่ยง
และภัยคุกคามที่อาจสpงผลกระทบตpอการดำเนินงานดังกลpาว และจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อแกDไขป…ญหาในภาวะวิกฤตเบื้องตDน
และเมื่อภาวะวิกฤตสิ้นสุดลง คณะฯ ไดDมีการทบทวนผpานการจัดทำ After action review เพื่อใชDในการวางแผนบริหาร
จัดการตpอสถานการณ-วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นซ้ำในอนาคต
ตัวอยpางของผลกระทบในสถานการณ-การแพรpระบาดโควิด-19 ตpอดDานการจัดการเรียนการสอน สpงผลใหDนิสิตไมp
สามารถเขDาศึกษาในชั้นเรียนไดDตามปกติ มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลในรูปแบบออนไลน- และ
มีการปรับปรุงเชิงโครงสรDางในการเชื่อมตpอขDอมูลลงทะเบียนเขDากับระบบสนับสนุนการเรียนรูDออนไลน- (LMS) ที่ชpวยอำนวย
ความสะดวกใหDกับผูDเรียนและผูDสอนในการจัดการเรียนการสอนผpานระบบออนไลน- ดDานการบริการวิชาชีพ โรงพยาบาลไดDรับ
มอบหมายใหDเปMนโรงพยาบาลสนามของจังหวัดพะเยา มีการจัดทำแผนการใหDบริการผูDป•วยทั่วไป และผูDป•วยที่มีความเสี่ยง
หรือติดเชื้อโควิด-19 โดยมีการจัดสถานที่การใหDบริการผูDป•วยแยกสpวน มีการใชDระบบ Telemedicine ในการใหDบริการกับ
ผูDป•วยนอกที่มีนัดติดตามตpอเนื่อง ซึ่งเมื่อเกิดสถานการณ-การแพรpระบาดซ้ำ จะยังสามารถยังคงใหDการบริการผูDป•วยไดDอยpาง
ตpอเนื่อง
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หมวด 7 ผลลัพธ2

7.1 ผลลัพธ.ด7านการเรียนรู7ของผู7เรียน และด7านกระบวนการ
7.1 ก ผลลัพธ.ด7านการเรียนรู7และบริการที่เน7นลูกค7า
ตัวชี้วัด 7.1.1 ระดับความพึงพอใจของผู7ใช7บัณฑิต จำแนกตามหลักสูตร
ความพึงพอใจของผูDใชDบัณฑิต ตpอบัณฑิต ทั้งหลักสูตรแพทย- และหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย- เพิ่มขึ้นทุกปk จากการ
วิเคราะห-จากแบบสำรวจพบวpา เนื่องจาก นิสิตเปMนคนอpอนนDอมถpอมตน มีมารยาท อดทน มีจิตอาสา ชpวยเหลืองานดDานตpาง
อยpางเต็มกำลังความสามารถ
ระดับความพึงพอใจของผู7ใช7บัณฑิต ตRอบัณฑิต
จำแนกตามหลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตร์

หลักสูตรปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินการแพทย์

4.38
4.26

4.28

ปี $%&'

4.42

คXาเป‚าหมาย 4.5

4.46

4.33

ปี $%&$

ปี $%&(

ตัวชี้วัด 7.1.2 อัตราการคงอยูRในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข หลังสำเร็จการศึกษา
อัตราการคงอยูRในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
หลังสำเร็จการศึกษา (ร7อยละ)หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
120
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ตัวชี้วัด 7.1.3 ร7อยละของนิสิตที่สอบผRานการประเมินและรับรองความรู7ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ขั้นที่ 1 ในการสอบครั้งแรก
ร7อยละของนิสิตแพทย.ที่สอบผRาน
ขั้นตอนที่ 1 (สมัครสอบครั้งแรก)
คXา
เป‚าหมาย
80%

90.25

100

80.95

50

55

0
ปี $%&?

ปี $%&'

ปี $%&$

ป„การศึกษา

ร1อยละของนิสิตแพทยCที่สอบผXาน
ขั้นตอนที่ 1 (สมัครสอบครั้งแรก)

ป„ 2560

90.25

ป„ 2561

80.95

ป„ 2562
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ร้ อยละของนิสิตแพทย์ ทE สี อบผ่ าน ขันH ตอนทีE ' (สมัครสอบครั งH
แรก)

หมายเหตุ การประเมินและรับรองความรู-ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นที่ 1 ในปoการศึกษา 2563 เลื่อนสอบจาก
สถานการณ< COVID

ตัวชี้วัด 7.1.4 ร7อยละของนิสิตที่สอบผRานการประเมินและรับรองความรู7ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ขั้นที่ 2 ในการสอบครั้งแรก
ร7อยละของนิสิตแพทย.ที่สอบผRาน
ขั้นตอนที่ 2 (สมัครสอบครั้งแรก)
95

คXา
เป‚าหมาย
85%

90

88.12

89.66

85
78.13

80
75

ป„การศึกษา

ร1อยละของนิสิตแพทยCที่สอบผXาน
ขั้นตอนที่ 2 (สมัครสอบครั้งแรก)

ป„ 2560

88.12

ป„ 2561

89.66

ป„ 2562

78.13

70
ปี $%&?
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*หมายเหตุ การประเมินและรับรองความรู-ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นที่ 2 ในปoการศึกษา 2563 เลื่อนสอบจาก
สถานการณ< COVID
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ตัวชี้วัด 7.1.5 ร7อยละของนิสิตที่สอบผRานการประเมินและรับรองความรู7ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ขั้นที่ 3 ในการสอบครั้งแรก
ร้ อยละของนิสติ แพทย์ ท2 สี อบผ่ าน ครั ง:
ที2 ; (สมัครสอบครั ง: แรก)
คXา
เป‚าหมาย
90%

105
100
95
90
85
80
75

ป„การศึกษา

ร1อยละของนิสิตแพทยCที่สอบผXาน ครั้ง
ที่ 3 (สมัครสอบครั้งแรก)

ป„ 2561

100

ป„ 2562

93.33

ป„ 2563

84.85

100
93.33
84.85
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รDอยละของนิสิตแพทย-ที่สอบผpาน การประเมินและรับรองความรูDความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในการสอบ
ครั้งแรก ขั้นที่ 1และ ขั้นที่ 2 สูงกวpาคpาเป§าหมาย ในปkการศึกษา 2560 และ 2561 ขั้นที่ 3 สูงกวpาคpาเป§าหมาย ในปk
การศึกษา 2561, 2562, 2563 พบวpารDอยละของนิสิตที่สอบผpานการประเมินและรับรองความรูDความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ในการสอบครั้งแรกลดลงทุกปk คณะฯ วิเคราะห-สาเหตุชองป…ญหาพบวpา เกิดจากการปรับเปลี่ยนปฏิทิน
การศึกษา เปMนแบบ AEC ตามมหาวิทยาลัย แตpการสอบประเมินและรับรองความรูDความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมยังจัดในชRRวงเดิม จึงทำใหDนิสิตมีเวลาในการทบทวนบทเรียนนDอยลง และในปkการศึกษา 2562 มีการปรับรูปแบบการ
เรียนการสอนเปMนออนไลน- และเลื่อนสอบหลายรอบ จากสถานการณ-โรคระบาด COVID-19 จึงไดDแกDป…ญหาโดย
1. ทำเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อขอปรับเปลี่ยนเวลาในการเป-ดภาคการศึกษาของนิสิตชั้นปkที่ 2 และ 3 ใหDเร็วขึ้น
2. เวDนชpวงเวลาใหDนิสิตชั้นปkที่ 5 ไดDทบทวนบทเรียนกpอนการสอบ 1 สัปดาห3. จัดโครงการติวเพื่อการสอบ National License โดยรpวมมือกับมหาวิทยาลัยแมpฟ§าหลวง
4. ปรับเปลี่ยนเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร-การแพทย-พื้นฐานใหDมีการบูรณาการเนื้อหาทางวิทยาศาสตร-การแพทย-คลินิก และ
ทุกรายวิชาในชpวงทDายของการเรียนการสอน ใหDมีการสอนการประยุกต- Basic science ที่นำไปใชDทางคลินิก
5. มีนโยบายใหDทุกรายวิชา ใหDนิสิตฝ¦กทำขDอสอบที่เปMนภาษาอังกฤษ ที่เปMน clinical application
ตัวชี้วัด 7.1.6 จำนวนผลงานวิจัย ของอาจารย.ที่ได7รับการตีพิมพ.เผยแพรR
คณะฯ มีนโยบายสpงเสริม ใหDอาจารย-และบุคลากร รวมถึงนิสิต มีผลิตงานวิจัย จากการวิเคราะห-พบวpาในชpวงแรกเริ่มคณะ ยัง
ไมpมีหนpวยงานที่ทำหนDาที่เกี่ยวกับวิจัยโดยตรงทำใหDการผลิตผลงานวิจัยเปMนไปดDวยความยากลำบาก ขาดการสนับสนุนที่เปMน
รูปธรรม คณะฯ จึงไดDจัดตั้งหนpวยวิจัย จัดหานักวิจัย เจDาหนDาที่วิจัย ทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากร สpงผลใหDมี
งานวิจัยเพิ่มขึ้นอยpางตpอเนื่อง
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คXา
เป‚าหมาย
10 ผลงาน

ผลงานวิจัยของอาจารย.ประจำที่ได7รับ
การตีพิมพ.
10

6

4

5

ผลงานวิจัยของอาจารยปkการศึกษา ประจำที่ไดDรับการตีพิมพปk 2561
6
ปk 2562
4
ปk 2563
7

7

0
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ผลงานวิจยั ของอาจารย์ ประจําทีEได้ รับการตีพมิ พ์

ตัวชี้วัด 7.1.7 จำนวนผู7ปzวยที่ได7รับการสRงตRอ มายังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และจำนวนผู7ปzวยที่ได7รับการสRงตRอ
ไปโรงพยาบาลอื่น
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ไดDมีการประชาสัมพันธ- และสรDางความสัมพันธ-กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลแมpกา และ
อำเภออื่นๆ ในจังหวัดพะเยา ใหDมีการยอมรับในการใหDบริการของ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนผูDป•วยที่ไดDรับการ
สpงตpอเพิ่มขึ้น สะทDอนใหDเห็นวpา มีผูDป•วยมารับการรักษามากขึ้น โดยเฉพาะโรคที่มีความรุนแรง แตpเนื่องจากบุคลากรทางการ
แพทย-ยังมีไมpครบทุกสาขา และอุปกรณ- ยังไมpพรDอม เชpน ไมpมี CT scan ทำใหDตDองมีการสpงตpอผูDป•วยไปยังโรงพยาบาลที่มี
ศักยภาพมากกวpา ทำใหDมีการวางแผนเพิ่มบุคลากร ของโรงพยาบาล และมีแผนที่สpงกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของโรงพยาบาล เพิ่มอุปกรณ- และครุภัณฑ-ทางการแพทย- เพื่อใหDมีศักยภาพในการดูแลรักษาผูDป•วย ซึ่งจะทำใหDอัตราการ
Refer out ลดลง
อัตราสRวนจำนวนผู7ปzวยที่ สRงตRอไปโรงพยาบาลอื่น (ร7อยละ)
1.2
1

0.99

0.8

คXาเป‚าหมาย < 1%

0.73

0.6
0.4
0.2
0

ป† 2562

ป† 2563

อัตราสRวนจำนวนผู7ปzวยที่ สRงตRอไปโรงพยาบาลอื่น (รRอยละ)
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7.1 ข ผลลัพธ.ด7านประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน
7.1 ข (1) ผลลัพธ.ด7านประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน
ตัวชี้วัด 7.1.8 ร7อยละของนิสิต ที่สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด
หลักสูตรแพทยศาสตร-บัณฑิต มีจำนวนรDอยละของนิสิต ที่สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนดเปMนไปตามเป§าหมายที่
วางไวD แตpตDองมีการพัฒนา ในดDานความรูDความสามารถ และคุณภาพของการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาที่รับเขDาใหDเหมาะสม
เพื่อที่จะสามารถศึกษาเลpาเรียน จนสำเร็จการศึกษาไดD ตามวัตถุประสงค-และในเวลาที่กำหนด สpวนรDอยละของนิสิต ที่สำเร็จ
การศึกษาตามเวลาที่กำหนด หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย-เพิ่มขึ้นเปMนไปตามคpาเป§าหมาย

ร7อยละของนิสิต ที่สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินการแพทย์

คXาเป‚าหมาย หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
90%
คXาเป‚าหมาย หลักสูตร
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยC
85%
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86.67

90

92.25

82.5

80.33

87.25

ตัวชี้วัด 7.1.9 อัตราการคงอยูRของนิสิตในระหวRางการศึกษา จำแนกตามหลักสูตร
อัตราการคงอยูpของนิสิตในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีแนวโนDมเพิ่มขึ้น แตpหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย-มี
แนวโนDมลดลง ผลจากการสอบถามที่นิสิตที่ลาออกพบวpา เกิดจากป…จจัยสpวนตัว เชpน ป…ญหาจิตเวช ตDองการเรียนสาขาอื่น แมD
จะเปMนป…จจัยสpวนตัว คณะฯ ไดDวางแผนในการรpวมแกDป…ญหาโดยการจัดใหDมีนักจิตวิทยา ทำหนDาที่ในการจัดกิจกรรม เพื่อ
คDนหา นิสิตที่มีความเสี่ยงของป…ญหาดDานจิตเวช ใหDคำปรึกษานิสิต และสpงตpอนิสิตที่ตDองรักษาไปยังจิตแพทย- สำหรับนิสิตที่
ตDองการเรียนในสาขาอื่น คณะฯ อำนวยความสะดวกในการติดตpอในเรื่องการโอนหนpวยกิตที่สามารถโอนไดD เพื่อใหDนิสิตไมp
ตDองกลับไปเรียนวิชาเดิมซ้ำ
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คXาเป‚าหมาย หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
100%
คXาเป‚าหมาย หลักสูตร
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยC
90%

ตัวชี้วัด 7.1.10 จำนวนหนRวยกิต ของรายวิชาที่มีการลงชุมชนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะฯ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อชุมชน ทำใหDมีการปรับปรุงรายวิชาใหDมีการเรียนการสอนในชุมชนเพิ่มขึ้น เพื่อใหDนิสิต
ไดDฝ¦กใหDคุDนเคยกับบริบทของชุมชน และมีความสามารถในการดูแลผูDป•วยในชุมชนอยpางแทDจริง

หน่ วยกิต

จำนวนหนRวยกิตของรายวิชาที่มีการลงชุมชนตRอ
หนRวยกิตรวมทั้งหลักสูตร
30
25
20
15
10
5
0
จํานวนหน่ วยกิตของรายวิชาทีEมี
การลงชุมชนต่ อหน่ วยกิตรวมทังH
หลักสูตร

คXาเป‚าหมาย 20 หนXวยกิต
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ตัวชี้วัด 7.1.11 ระดับคะแนนผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
คณะฯ มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหDมีประสิทธิภาพมาตรฐานตามเกณฑ- สกอ. โดยใชDเกณฑ- AUN-QA สpงผลใหDการ
ประเมินหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย- อยูpในเกณฑ- ดี
ระดับคะแนนผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร AUN-QA
4.5
4.45

4.44

4.4
4.35

หลักสูตรปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินการแพทย์

4.32

4.3

4.28

4.25
4.2
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คXาเป‚าหมาย 4.0

ตัวชี้วัด 7.1.12 อัตราความพึงพอใจตRอการบริการด7านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินความพึงพอใจตpอการบริการดDานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปk 2561 พบวpา ระดับความพึงพอใจเทpากับ 3.82/5 ซึ่ง
ความพึงพอใจยังไมpไดDตามเป§าหมายที่วางไวDคือ 4 จากการวิเคราะห-พบวpาเว็บไซต-ของคณะฯ อัพเดตชDา และยังมีเนื้อหาใน
สpวนที่จำเปMนไมpครบ ทางคณะจึงไดDกำหนดใหDฝ•ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการ อัพเดตเว็บไซต-อยpางนDอยทุกสัปดาห- และใสp
เนื้อหาตpางๆ ใหDครบถDวน ในปk 2562 พบวpา ระดับความพึงพอใจเทpากับ 4.06/5 จากการวิเคราะห-พบวpาเว็บไซต-ของคณะฯ
ยังไมpมีสpวนที่ใหDแสดงความคิดเห็นหรือรับขDอรDองเรียน ทางคณะจึงไดDเพิ่ม ในสpวนของการแสดงความคิดเห็นหรือขDอรDองเรียน
และในปk 2563 พบวpา ระดับความพึงพอใจเทpากับ 4.28/5 จากการวิเคราะห- พบวpาขDอมูลของคณะฯ ที่เพิ่มขึ้นยังมีการจัดวาง
ยังไมpเปMนระเบียบคDนหาขDอมูลไดDยาก ทางคณะฯ จึงมอบหมายใหDฝ•ายเทคโนโลยีสารสนเทศปรับรูปแบบของเว็บไซต- ใหD
สามารถคDนหาไดDงpายขึ้น
อัตราความพึงพอใจตRอการบริการด7าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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(2) ความปลอดภัยและการเตรียมความพร7อมตRอภาวะฉุกเฉิน
ตัวชี้วัด 7.1.13 อุบัติการณ.เกิดอัคคีภัยของคณะ
คณะฯ มีมาตรการป§องกันอัคคีภัย และมีการซDอมแผนอัคคีภัยรpวมกับมหาวิทยาลัยพะเยาทุกปk และจากการเก็บรวมรวม
ขDอมูล คณะฯ ยังไมpเคยมีอุบัติการณ-ในการเกิดอัคคีภัย แตpอยpางไรก็ตามคณะฯ ไดDเตรียมความพรDอมเรื่องอัคคีภัยเสมอ
นอกจากมีการซDอมแผนแลDวยังมีการติดถังดับเพลิงไวDยังจุดตpางๆ โดยเฉพาะหนDาหDองปฏิบัติการไดDจัดใหDมีถังดับเพลิงทุกหDองมี
ระบบป§องกันอัคคีภัยทุกหDอง มีป§ายทางหนีไฟฉุกเฉิน
อุบัติการณ.เกิดอัคคีภัยของคณะ
ครั ง,

1
0.8
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0
อุบตั กิ ารณ์ เกิดอัคคีภยั ของ
คณะ
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คXาเป‚าหมาย 0

7.1 ค ผลลัพธ. ด7านการจัดการเครือขRายอุปทาน
ตัวชี้วัด 7.1.14 จำนวนบริษัทคูRสัญญา
จากขDอมูลปk 2561-2563 คณะแพทยศาสตร- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และมีจำนวนบริษัทคูpสัญญาเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
โรงพยาบาลอยูpในชpวงกำลังเจริญเติบโตและการขยายงาน
จำนวนบริษัทคูRสัญญา
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7.2 ผลลัพธ.การมุRงเน7นลูกค7า
ก.ผลลัพธ.ด7านการมุRงเน7นผู7เรียนและลูกค7ากลุRมอื่น
(1) ความพึงพอใจของผู7เรียนและลูกค7ากลุRมอื่น
ตัวชี้วัด 7.2.1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตตpอการสอนของอาจารย- จำแนกตามหลักสูตร
คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผูDเรียน และทำการปรับปรุงกระบวนการ ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตพบวpา ในปk
2562 ความพึงพอใจลดลง จากการวิเคราะห-พบวpา การสอนในชั้นปรีคลินิกมีการสอน clinical application ลดลง และ
อาจารย-ที่สอนวิทยาศาสตร-การแพทย-พื้นฐาน มีอาจารย-ใหมpหลายทpานทำใหDมีประสบการณ-ในการสอนนDอย และยังไมpมีความ
เขDาใจเกี่ยวกับการบูรณาการกับการแพทย-คลินิก รวมถึงในปk 2562 อาจารย-แพทย-ลาออกจำนวนมาก ทำใหDการดูแลไมp
ทั่วถึง คณะฯ จึงไดDนำเขDาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีการแกDไขป…ญหาดังกลpาว ดังนี้ 1.ในปk
2563 อาจารย-แพทย- กลับมาเพิ่มมากขึ้น คณะแพทย- จึงสpงอาจารย-แพทย-ไปดูแลรายวิชาวิทยาศาสตร-การแพทย-พื้นฐานทุก
รายวิชา โดยแตpงตั้งคณะกรรมการรายวิชา เพื่อกำกับดูแลเนื้อหาที่อาจารย-ทางวิทยาศาสตร-การแพทย-สอน 2.จัดการประชุม
เพื่อปฐมนิเทศอาจารย-ใหมp ทุกคนที่เกี่ยวขDองกับหลักสูตร เพื่อใหDมีความรูDความเขDาใจในหลักสูตรอยpางเพียงพอ 3. จัดทำ
ฐานขD อมู ลเรื ่ อง Clinical application ที่นิสิตตDองรูDในแตpละรายวิชา 4. ปรั บรู ปแบบการเรี ยนการสอนเปM น PBL มาก
ขึ้น เพื่อใหDนิสิตมีทักษะในการเรียนรูDดDวยตนเองตลอดชีวิต จึงทำใหDผลการประเมินในปk 2563 ความพึงพอใจสูงขึ้น และจาก
การวิเคราะห-พบวpาป…ญหาที่พบในปk 2563 คือการเรียนการสอนแบบออนไลน- ซึ่งเปMนการเรียนการสอนรูปแบบใหมp ในชpวง
แรกยังไมpคุDนเคย จึงทำใหDการเรียนการสอนเปMนไปดDวยความยากลำบาก คณะฯ จึงจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก โดยไดDจัด
หDองสอนออนไลน- จัดหาโปรแกรมที่ใชDสอนออนไลน- (Microsoft team, Zoom) เพื่ออำนวยความสะดวกแกpอาจารย-และ
นิสิต หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย- ในปk 2562 มีแนวโนDมความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการเชิญอาจารยภายนอกที่เปMนแพทย-เวชศาสตร-ฉุกเฉินมาสอนหลายทpาน ทำใหDนิสิตไดDประสบการณ-และมุมมองที่หลากหลาย ในปk 2563 ยัง
มีการเชิญอาจารย-ภายนอกที่เปMนแพทย-เวชศาสตร-ฉุกเฉินมาสอนอยpางตpอเนื่อง แตpความพึงพอใจลดลงเนื่องจากเปMนการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลนระดับความพึงพอใจของนิสิตตRอการสอนของ
อาจารย. จำแนกตามหลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตร์

หลักสูตรปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินการแพทย์
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ตัวชี้วัด 7.2.2 ระดับความพึงพอใจของนิสิตตRอการให7คำปรึกษา
ความพึงพอใจของนิสิตตpอการใหDคำปรึกษา คณะฯ ไดDวิเคราะห-และจัดทำระบบการใหDคำปรึกษาและมีการพัฒนาการใหD
คำปรึกษา หากนิสิตมีป…ญหาสามารถขอคำปรึกษาจากหลายทาง ไดDแกp เจDาหนDาที่ อาจารย-ที่ปรึกษา อาจารย-ประจำรายวิชา
นักจิตวิทยา โดยคณะฯ ไดDจัดกิจกรรมอาจารย-ที่ปรึกษา พบนิสิต เพื่อเปMนชpวงเวลาที่อาจารย-ที่ปรึกษาและนิสิต จะไดDทำความ
รูDจักกัน และจัดชpวงเวลาใหDนิสิตสามารถเขDาปรึกษาอาจารย-ที่ปรึกษาไดDเปMนประจำ ทุกวันศุกร-ชpวงเชDา สpงผลใหDระดับความพึง
พอใจของนิสิตตpอการใหDคำปรึกษา เพิ่มขึ้นอยpางตpอเนื่อง
ระดับความพึงพอใจของนิสิตตRอการให7คำปรึกษา
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ตัวชี้วัด 7.2.3 ระดับความพึงพอใจของนิสิตตRอการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต
ความพึงพอใจของนิสิตตpอการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในปk 2562 ลดลง จากการวิเคราะห-พบวpา ในปk 2562 คณะอนุมัติใหD
ดำเนินการจัดกิจกรรมลดลง ซึ่งสpงผลตpอการจัดกิจกรรมของนิสิต จึงทำใหDระดับความพึงพอใจลดลง ในปk 2563 คณะฯ จึงไดD
วิเคราะห-และมอบหมายใหDมี รองคณบดีฝ•ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต และ ผูDชpวยคณบดีฝ•ายกิจการนิสิตและวิเทศก.
สัมพันธ- กำกับดูแลกิจกรรมของนิสิต และสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตทุกประเภททั้งภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ ทำใหD
ในปk 2563 ความพึงพอใจ ของนิสิตตpอการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มขึ้น
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ระดับความพึงพอใจของนิสิตตRอการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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ตัวชี้วัด 7.2.4 ระดับความพึงพอใจของนิสิตตRอการให7บริการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา
ในปk 2561 ระดับความพึงพอใจของนิสิตตpอการใหDบริการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา อยูpในระดับต่ำกวpาเกณฑ-ที่ตั้ง
ไวD จากการวิเคราะห-พบวpา ในปk 2561 หนังสือในหDองสมุดยังมีจำนวนนDอย และเปMนหนังสือคpอนขDางเกpา และยังไมpมี
ฐานขDอมูลออนไลน- ทางคณะจึงไดDดำเนินการจัดซื้อหนังสือเพิ่มและ จัดสรรงบประมาณในสpวนของการซื้อหนังสือใหDมีการซื้อ
หนังสือใหมpเขDาหDองสมุดทุกปk และเริ่มมีการจัดซื้อฐานขDอมูลออนไลน- จึงทำใหDคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นอยpางตpอเนื่อง
ระดับความพึงพอใจของนิสิตตRอการให7บริการ
สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา
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ตัวชี้วัด 7.2.5 ร7อยละความพึงพอใจโดยรวมของผู7ปzวยในและผู7ปzวยนอก
ความพึงพอใจของผูDป•วยในอยูpในระดับดีมาก และมีแนวโนDมเพิ่มขึ้น ซึ่งมาจากการจัดบรรยากาศในหอผูDป•วย ไมpแออัด ทีม
แพทย-และพยาบาลดูแลอยpางใกลDชิด และมีการบริการหDองพักสำหรับญาติ ความพึงพอใจของผูDป•วยนอก แนวโนDมเพิ่มขึ้น
เนื่องจาก สถานที่สะอาด การใหDบริการรวดเร็ว ระยะเวลารอคอยไมpนาน ผูDป•วยยังไมpมาก ไมpแออัด โรงพยาบาลมีแพทยเฉพาะทางมาก และ คลินิกเฉพาะทางเพิ่มขึ้น
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ร7อยละความพึงพอใจโดยรวมของผู7ปzวยในและ
ผู7ปzวยนอก
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ตัวชี้วัด 7.2.6 อัตราข7อร7องเรียนและคำชมเชยของผู7รับบริการ
อัตราขDอรDองเรียนของผูDรับบริการมีแนวโนDมลดลง เนื่องจาก ทางแผนกผูDป•วนอก ผูDป•วยใน ผูDป•วยฉุกเฉิน มีการประชุม และ
สรุปเรื่องที่มีการรDองเรียนเปMนประจำทุกเดือน ทำใหDทราบถึงป…ญหาที่ผูDรับบริการพบ และหาแนวทางการแกDป…ญหารpวมกันใน
การประชุม จึงทำใหDอัตราการชมเชยเพิ่มขึ้น
อัตราข7อร7องเรียนระบบการให7บริการ (ตRอ 1000 ผู7ปzวยนอก)
6
5

5.28

คXาเป‚าหมาย < 5

4
3

2.33

2
1
0
ปี $%&$

ปี $%&(

อัตราข้ อร้ องเรี ยนระบบการให้ บริการ (ต่ อ '??? ผู้ป่วยนอก)
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อัตราการชมเชยของผู7รับบริการ (ตRอ 1000 ผู7ปzวยนอก)
8

คXาเป‚าหมาย > 10

6.33

6
4
2.82

2
0

ปี $%&$

ปี $%&(
อัตราการชมเชยของผู้รับบริการ (ต่ อ '??? ผู้ป่วยนอก)

7.2 ผลลัพธ.ด7านลูกค7า
ก.ผลลัพธ.ด7านการมุRงเน7นผู7เรียนและลูกค7ากลุRมอื่น
(2) ผลลัพธ.ด7านความผูกพันของผู7เรียนและลูกค7ากลุRมอื่น
ตัวชี้วัด 7.2.7 ร7อยละของผู7ปzวยในและผู7ปzวยนอกที่จะกลับมาใช7บริการซ้ำ
จากการวิเคราะห- ปk 2561-2563 จำนวนผูDป•วยนอกและผูDป•วยใน ที่จะกลับมาใชDบริการซ้ำ และ จะแนะนำใหDญาติหรือคน
รูDจักมาใชDบริการ เกินคpาเป§าหมาย (รDอยละ 90) และมีแนวโนDมเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานที่สะอาด การใหDบริการรวดเร็ว
ระยะเวลารอคอยไมpนาน และมีแพทย-เฉพาะทางสาขาตpางๆเพิ่มขึ้น ทำใหDผูDป•วยเกิดความมั่นใจ ในใชDบริการ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา
ร7อยละของผู7ปzวยในและผู7ปzวยนอกที่จะกลับมาใช7บริการซ้ำ
99
98

98.04

97
96

96.84
96.31
ผู้ป่วยนอก

95
94

ผู้ป่วยใน
94.37

93
92
ปี $%&$

ปี $%&(

คXาเป‚าหมาย 90%
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ตัวชี้วัด 7.2.8 ร7อยละของผู7ปzวยในและผู7ปzวยนอกที่จะแนะนำญาติหรือคนรู7จักมาใช7บริการ
ร7อยละของผู7ปzวยในและผู7ปzวยนอกที่จะแนะนำญาติหรือ
คนรู7จักมาใช7บริการ
99.5

99.27

99

98.93

98.8

98.5

ผู้ป่วยนอก

98

97.75

97.5

ผู้ป่วยใน

97
96.5
ปี $%&$

คXาเป‚าหมาย > 90%

ปี $%&(

7.3 ผลลัพธ.ด7านบุคลากร
ก.ผลลัพธ.ด7านการมุRงเน7นบุคลากร
7.3 ก(1) ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร
ตัวชี้วัด 7.3.1 ร7อยละของอาจารย.ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทRา
ในปk 2561 รDอยละของอาจารย-ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทpายังไมpไดDตามเป§าหมาย เนื่องจากทางคณะฯ ไดDรับ
อาจารย- สาขาพยาธิวิทยาที่มีวุฒิปริญญาโท และตpอมาไดDสpงอาจารย-ไปศึกษาตpอในระดับปริญญาเอก รDอยละของอาจารยประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทpา จึงไดDตามคpาเป§าหมาย คือ 100%

102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
ร้ อยละ

ร-อยละของอาจารย<ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท>า

คXาเป‚าหมาย
100%

ปี $%&'

ปี $%&$

ปี $%&(

88.6

100

100
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ตัวชี้วัด 7.3.2 จำนวนอาจารย.ที่ดำรงตำแหนRงทางวิชาการ
จากผลลัพธ-พบวpา บุคลากรที่มีตำแหนpงศาสตราจารย-สpวนใหญpเปMนผูDทรงคุณวุฒิ แตpในขณะนี้ในสpวนของอาจารย-แพทย- ยังไมp
มีอาจารย-ที่ไดDรับตำแหนpงทางวิชาการ คณะฯ จึงสpงเสริมใหDอาจารย- ดำเนินการขอตำแหนpงวิชาการ จัดโครงการเขียนตำรา
เอกสารประกอบการสอน สนับสนุนการทำวิจัยใหDมีผลงานตีพิมพ-เผยแพรp จัดโครงการอบรมเพื่อเขDาสูpตำแหนpงอาจารย-มือ
อาชีพ เพื่อใชDในการขอตำแหนpงทางวิชาการของอาจาย-ตpอไป

จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหนRงทางวิชาการ
20
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8
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2
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2563

ศ
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รศ.

0
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0

ผศ.

0

0

0

อ.

8

12

19

7.3 ก(2)บรรยากาศการทำงาน
ตัวชี้วัด 7.3.3 ร7อยละการตรวจสุขภาพของบุคลากรคณะแพทยศาสตร.
การตรวจสุขภาพของบุคลากรคณะแพทยศาสตร-ในปk 2561-2563 มีจำนวนเพิ่มขึ้น แตpยังไมpถึงคpาเป§าหมาย คือ 100%
โดยเฉพาะอาจารย-แพทย- จากการวิเคราะห-และสอบถามพบวpา อาจารย-ไมpมีเวลาวpางในการไปตรวจ บางทpานลืม ทำใหDในปk
2564 ทางคณะฯ กรรมการประจำคณะ ไดDหาแนวทางแกDไข โดยไดDกำหนดชpวงที่สามารถไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพ และใหD
อาจารย-แพทย- ลงชื่อวันที่ตDองการตรวจสุขภาพ และแจDงเตือนกpอนหนDาวันที่อาจารย-ลงชื่อไวD 1 วัน ในวันนัดพยาบาลจะทำ
การ walk in ใหDอาจารย- อาจารย-สามารถมารับใบนำทางและไปเจาะเลือดไดDเลย เพื่อใหDอาจารย-ไมpลืมและมาตรวจสุขภาพ
ตามนัด อำนวยความสะดวกใหDอาจารย- สpวนบุคลากรกลpมอื่นเชpน พยาบาล เภสัชกร บุคลากรสายสนับสนุน มีรDอยละการ
ตรวจสุขภาพไดDตามเป§าหมาย เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนนDอย สื่อสารทั่วถึง และเปMนสวัสดิการอยpางหนึ่งของบุคลากร ที่ไมp
ตDองเสียคpาใชDจpาย

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ0ประกันคุณภาพ EdPEx
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คXาเป‚าหมาย
100%

ร7อยละการตรวจสุขภาพของบุคลากรคณะแพทยศาสตร.
150
100

78

80

92

85

96 100

90

100

100 100

100 100

92 100

50
0

0
อาจารย์

0

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนบริการ
ปี $%&'

0

0

พยาบาล

ปี $%&$

เภสัชกร

บุคลากรสนับสนุนการแพทย์

ปี $%&(

7.3 ก(3)ความผูกพันของบุคลากร
ตัวชี้วัด 7.3.4 ระดับความผูกพัน ของบุคลากรที่มีตRอองค.กร จำแนกตามกลุRม
ในปk 2561-2563 ระดับความผูกพัน และความพึงพอใจของบุคลากร มีแนวโนDมเพิ่มขึ้นทุกปk เนื่องจากคณะฯ มีการจัด
กิจกรรม organization development และกิจกรรม Knowledge management ทำใหDบุคลากรรูDจักคณะ มากขึ้น และ
รูDจักกันมากขึ้น ทางคณะทราบความตDองการและความคาดหวังของบุคลากรในแตpละสpวน ทำใหDสามารถจัดสรรสิ่งตpางๆ ไดD
ตามความคาดหวัง และบุคลากรทำงานไดDอยpางมีประสิทธิภาพจึงสpงผลใหDระดับความผูกพันและความพึงพอใจเพิ่มขึ้นกับ
คณะฯ เพิ่มขึ้น
ระดับความผูกพัน ของบุคลากรที่มีต>อองค<กร จำแนกตามกลุ>ม
100
80

77.18

81.92 78.14

85.4 89.25

78.64 81.82 79.25

คXาเป‚าหมาย 80%
86.24 88.33

78.11 79.67

83.72

74.4

60
40
20
0

0
อาจารย1

สำนักงานคณะแพทยศาสตร1

0

สำนักงานโรงพยาบาาล
ปJ 2561

0
พยาบาล

ปJ 2562

0
เภสัชกร

สนับสนุนบริการทางการแพทย1

ปJ 2563

ตัวชี้วัด 7.3.5 ร7อยละของบุคลากรที่ลาออก จำแนกตามกลุRม
ในปk 2562 มีบุคลากรสายวิชาการลาออกเปMนจำนวนมาก จากการสัมภาษณ-เชิงลึกและการวิเคราะห-พบวpา ป…จจัยที่ทำใหD
ลาออกคือ อาจารย-แพทย-ตDองสอนนิสิตชั้นปรีคลินิก และนิสิตคณะอื่น ในขณะนั้นยังไมpมีการเป-ดใหDบริการของโรงพยาบาล
ทำใหDไมpไดDฝ¦กทักษะเฉพาะของวิชาชีพ อาจารย-มีจำนวนนDอย ทำใหDมีภาระงานจำนวนมาก ผูDบริหารมอบหมายงานที่ไมpตรง
กับ สายงานหรือไมpเคยศึกษามากpอนทำใหDเกิดความเครียด ผูDบริหารขาดการสนับสนุนการทำงานของอาจารย- อาจารย-แพทยที่จบมาใหมpไมpคุDนเคยกับสถานที่ไมpสามารถอยูpในพื้นที่ไดD ครอบครัวอยูpหpางไกลตDองกลับไปดูแลครอบครัว เมื่อเปลี่ยนผูDบริหาร
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ชุดใหมpจึงไดDวางแผนแนวทางแกDไขป…ญหาดังกลpาว โดยกำหนดนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกคณาจารย-ประกาศเรื่อง
ภาระงาน แกpแพทย-ที่จะมารับทุนไปเรียนตpอ และอาจารย-ที่อยูpป…จจุบัน และมีแนวโนDมจะรับแพทย-ที่อยูpในพื้นที่ใกลDเคียง
มากกวpาแพทย-ที่มีภูมิลำเนาอยูpหpางไกล และจัดทำแผนอัตรากำลังเมื่อเทียบกับภาระงาน สpวนพยาบาลลาออกเนื่องจากใชDทุน
ครบและตDองการกลับภูมิลำเนา เภสัชลาออก 1 คน ในปk 2563 เนื่องจากออกไปทำธุรกิจสpวนตัว และพนักงานสนับสนุน
บริการยังไมpมีผูDที่ลาออก
อัตราการลาออกของบุคลากรตามสายงาน (ร7อยละ)
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33.33
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คXาเป‚าหมาย < 10%ตXอป„
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0
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0

สํานักงานคณะแพทยศาสตร์

0

0

เภสัช
2561

พยาบาล
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0

0

0

สนับสนุนบริการทางการแพทย์

0

0

สํานักงานโรงพยาบาล

2563

7.3 ก(4) การพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัด 7.3.6 ร7อยละการพัฒนาบุคลากร จำแนกตามกลุRม
ในปk 2562 พบวpาบุคลากรสายบริการ ไดDรับการพัฒนาจำนวนนDอย คณะฯ จึงไดDจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ใหDมีการ
ดำเนินงานตามโครงการเป§าหมายที่วางไวD จึงทำใหD รDอยละของการพัฒนาบุคลากรทุกกลุpม เพิ่มขึ้นอยpางตpอเนื่อง
ร7อยละการพัฒนาบุคลากร จำแนกตามกลุRม
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7.4 ผลลัพธ.ด7านการนำองค.กร และการกำกับดูแล
7.4 ก (1) ผลลัพธ.ด7านการสื่อสารและการสร7างความผูกพัน กับบุคลากร ผู7เรียนและลูกค7ากลุRมอื่น
ตัวชี้วัด 7.4.1 ระดับความพึงพอใจ ตRอการปฏิบัติหน7าที่ของคณะกรรมการประจำคณะฯ
ในปk 2562 ระดับความพึงพอใจ ตpอการปฏิบัติหนDาที่ของคณะกรรมการประจำคณะฯลดลง จากการวิเคราะห-พบวpาเนื่องจาก
เปMนชpวงที่มีการเปลี่ยนผูDบริหาร และมีการปรับโครงสรDางของคณะ ทำใหDการบริหารงานคณะฯ ในบางสpวนไมpตpอเนื่อง ทำใหD
ระดับความพึงพอใจลดลง และในปk 2563 มีการเปลี่ยนแปลงผูDบริหาร อีกครั้ง จึงทำใหDการดำเนินงานของคณะฯ มี
ประสิทธิภาพตpอเนื่อง จึงทำใหDความพึงพอใจตpอการปฏิบัติหนDาที่ของคณะกรรมการประจำคณะฯ เพิ่มขึ้น

คะแนนเฉลี4ย

ระดับความพึงพอใจ ตRอการปฏิบัติหน7าที่ของ
คณะกรรมการประจำคณะฯ
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คXาเป‚าหมาย 4.5
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4.28

4.05
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ตัวชี้วัด 7.4.2 ร7อยละของบุคลากรที่มีการรับรู7วิสัยทัศน. พันธกิจ แผนการดำเนินงานของคณะฯ
ในปk 2561-2563 คณะฯ มีการประชาสัมพันธ- เกี่ยวกับ วิสัยทัศน- พันธกิจ แผนการดำเนินงานของคณะฯ เพิ่มมากขึ้นในทุก
ชpองทาง จึงทำใหDรDอยละของบุคลากรที่มีการรับรูDวิสัยทัศน- พันธกิจ แผนการดำเนินงานของคณะฯ เพิ่มขึ้นทุกปk และ
นอกจากนี้ในปk 2563 ยังมีการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร-ของคณะฯ จึงทำใหDการรับรูDวิสัยทัศน-พันธกิจของบุคลากรเพิ่มขึ้น

ร้ อยละ

ร7อยละของบุคลากรที่มีการรับรู7วิสัยทัศน. พันธกิจ
แผนการดำเนินงานของคณะฯ
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7.4 ก (2) ผลลัพธ.ด7านภาระการรับผิดชอบของการกำกับดูแล
ตัวชี้วัด 7.4.3 จำนวนเงินงบประมาณที่ได7รับจัดสรรเพื่อพัฒนาตามพันธกิจของคณะฯ
คณะฯ มี แ นวทางในการจั ด สรรงบประมาณ โดยคำนึ ง ถึ ง ความสำคั ญ และความจำเปM น ตามพั น ธกิ จ หลั ก โดยกำหนด
ความสำคัญ ไดDแกp การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ตามลำดับ สpวนงานบริการวิชาชีพ
กำลังอยูpในระยะขยายงาน จึงมีความจำเปMนตDองใชDงบประมาณเปMนจำนวนมาก และงานบริหารไดDรวมงานจัดซื้อพัสดุครุภัณฑของคณะ และปรับปรุงภูมิทัศน- จึงทำใหDในปk 2563 ไดDรับการจัดสรรงบประมาณมากกวpาปkอื่นๆ
จำนวนเงินงบประมาณที่ได7รับจัดสรรเพื่อพัฒนาตามพันธกิจของคณะฯ
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ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
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ปี $%&'

1,340,288

205,400

238,034

54,890

2,440,921

ปี $%&$

1,580,119

232,000

340,045

200,329

2,509,875

ปี $%&(

4,602,542

2,500,058

1,660,000

1,977,000

8,184,000

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ0ประกันคุณภาพ EdPEx
คณะแพทยศาสตร0 มหาวิทยาลัยพะเยา

77

78

7.4 ก (3) กฎหมาย กฎระเบียบข7อบังคับ และการรับรองคุณภาพ
ดDานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใชDการประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร โดยใชDเกณฑ- WFME
สpวนหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย-ใ ชDเกณฑ- AUN-QA โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีแผนการประเมิน HA ขั้นที่
2 ในปk 2564
หลักสูตร
ป†การศึกษา
2561
2562
2563
แพทยศาสตรบัณฑิต (WFME)
ไมpผpาน
ไมpผpาน
ไมpผpาน
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย. (AUN-QA)
ไดDรับการประเมิน ไดDรับการประเมิน ไดDรับการประเมิน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (HA)
มีแผนการประเมิน HA ขั้นที่ 2 ในปk 2564
คณะแพทยศาสตร. (EdPEx)
มีแผนการประเมินภายในครั้งที่ 1 ในปk 2564
7.4 ก(4) จริยธรรม
ตัวชี้วัด 7.4.4 ระดับคะแนนการประเมิน ITA ประจำป†งบประมาณ
คณะแพทยศาสตร- และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีการประเมิน ITA เพื่อประเมินความโปรpงใสในการบริหารงานของ
องค-กร จากผลการประเมินพบวpา คณะแพทยศาสตร-ยังไดDคะแนนระดับต่ำ จากการวิเคราะห-พบวpา การปฏิบัติงานของ
องค-กรไมpเคยมีการทุจริตหรือความไมpโปรpงใส แตpขาดความตตpอเนื่องของการปฏิบัติงาน เปลี่ยนผูDบริหารบpอย และป…ญหาใน
เรื่องของการสpงเอกสารเพื่อประเมิน มีการจัดวางหนDา Website ที่คDนหาขDอมูลไดDยาก ทางคณะฯ จึงไดDแกDไขโดยกำหนดเปMน
นโยบายดDานตpางๆ เพื่อเปMนแนวปฏิบัติของผูDบริหารชุดตpอๆไป พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหDเปMนเสาหลักของการจัด
กิจกรรมตpางๆ และการปรับปรุง Website ใหDมีการคDนหาสิง่ ตpางๆไดDงpายขึ้น
ระดับคะแนนการประเมิน ITA ประจำป†งบประมาณ
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7.4 ก(5) สังคม
ตัวชี้วัด 7.4.5 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่คณะจัด
เนื่องจากคณะเห็นความสำคัญของชุมชนและสังคม ที่บัณฑิตแพทย- จะตDองไปปฏิบัติงาน และสามารถคงอยูpในพื้นที่ ไดDอยpาง
ยั่งยืน ตลอดจนตDองการใหDคณะมี Engagement กับชุมชนสังคมในพื้นที่ เพื่อใหDเกิดการยอมรับและประสานความรpวมมือ ทั้ง
ดDานการเรียนการสอนและการใหDองค-ความรูDที่เปMนประโยชน-ตpอประชาชน คณะฯ จึงมีการจัดโครงการบริการวิชาการทุกปk
แตpในชpวงปk 2563 เกิดโรคระบาด COVID 19 ทำใหDตDองปรับเปลี่ยนแผนโครงการบริการวิชาการ ซึ่งางโครงการยกเลิกไป ทำ
ใหDโครงการบริการวิชาการมีจำนวนลดลง

โครงการ

จำนวนโครงการบริการวิชาการที่คณะจัด
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7.5 ผลลัพธ.ด7านงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ.
7.5 ก(1) ผลการดำเนินการด7านงบประมาณและการเงิน
ตัวชี้วัด 7.5.1 ร7อยละของงบประมาณที่เบิกจRายได7ตรงตามเป”าหมาย (คณะแพทยศาสตร.)
คณะฯ มีการพัฒนาการเบิกจpายงบประมาณเพื่อใหDสามารถ ดำเนินการไดDตรงตามเป§าหมาย โดยกำหนดเปMนตัวชี้วัด ในปk
2562 มีการปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจpายของมหาวิทยาลัย โดยนำการเบิกจpายมาเขDาในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร- สpงผล
ใหDการเบิกจpายงบประมาณตรงตามเป§าหมายลดลง เนื่องจากบุคลากรยังขาดความเขDาใจในระบบใหมp คณะฯ จึงดำเนินการ
จัดทำคูpมือและอบรมความรูDตามระเบียบใหมp และเชิญเจDาหนDาที่กองคลังมาใหDความรูDเกี่ยวกับการเบิกจpาย จึงทำใหDรDอยละ
ของงบประมาณที่เบิกจpายไดDตรงตามเป§าหมายเพิ่มขึ้น

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ0ประกันคุณภาพ EdPEx
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ร7อยละของงบประมาณที่เบิกจRายได7ตรงตามเป”าหมาย
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68.33

58.2
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ตัวชี้วัด 7.5.2 อัตราสRวนหมุนเวียนของสินทรัพย.
อัตราสpวนหมุนเวียนของสินทรัพย-ของปkงบประมาณ 2563 มีแนวโนDมดีขึ้น เนื่องจากมีการจัดซื้อสินทรัพย-ที่กpอใหDเกิดรายไดD
เชpน ยาและเวชภัณฑ- ยิ่งอัตราสpวนยิ่งมากแสดงวpามีประสิทธิภาพในการใชDสินทรัพย-ดีขึ้น และคณะฯ ไดDจัดทำแผนพัฒนา โดย
กำหนดใหDการซื้อสินทรัพย-มาแตpละครั้งตDองคำนวณความคุDมทุนและการใชDประโยชน-จากสินทรัพย- และลดการซื้อสินทรัพย-ที่
ไมpกpอใหDเกิดรายไดD
อัตราสRวนหมุนเวียนของสินทรัพย.
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อัตราส่ วนหมุนเวียนของสินทรั พย์

ตัวชี้วัด 7.5.3 อัตรารายได7สูงกวRาคRาใช7จRาย
ในปkงบประมาณ 2561-2563 พบวpา คณะแพทยศาสตร- และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีรายไดDจากการรักษาพยาบาล
สูงขึ้น เนื่องจากมีการเป-ดใหDการบริการรักษาที่เพิ่มขึ้น มีแพทย-เฉพาะทางมากขึ้น มีการขยายงาน หDองผpาตัด เป-ดหอผูDป•วย
ใน แตpรายรับจริงยังต่ำกวpาการประมาณการ มีการปรับระบบการเบิกจpายคpารักษาพยาบาล มีจำนวนผูDป•วยโรคเรื้อรังสูงขึ้นทำ
ใหDคpาใชDจpายในการรักษาพยาบาลสูงขึ้น แมDวpาอัตรารายไดDจะต่ำกวpารายจpาย แตpรายไดDมีแนวโนDมเพิ่มขึ้นทุกปk คณะฯ จึงไดD
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ0ประกันคุณภาพ EdPEx
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ปรับระบบการจัดเก็บคpาใชDจpาย ใหDตรงกับระบบของกรมบัญชีกลาง ปรับปรุงรายการ ราคาคpาหัตถการ อุปกรณ-ทาง
การแพทย- และเวชภัณฑ-ใหDเหมาะสม รณรงค-ใหDแพทย-ใชDยาในบัญชียาหลักแหpงชาติ
อัตรารายได7สูงกวRาคRาใช7จRาย
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7.5 ก(2) ผลการดำเนินการด7านตลาด
ตัวชี้วัด 7.5.4 จำนวนนักเรียนที่สมัครสอบเข7าเรียน จำแนกตามหลักสูตร
ในปk 2563 จำนวนผูDสมัคร โดยรวมลดลง เนื่องจากในปk 2563 คณะฯ มีป…ญหาในการประเมิน WFME จึงทำใหDการรับสมัคร
นิสิตลpาชDา ทำใหDนิสิตสpวนใหญp ไดDที่เรียนแลDว นิสิตที่มาสมัครจึงนDอยลงกวpาทุกปk สpวนในปk 2564 จำนวนผูDสมัครเพิ่มขึ้นแตpยัง
นDอยกวpาปk 2561 และ 2562 จากการวิเคราะห-พบวpา ในปk 2563 มีการรับสมัครในรอบ 5 ดังนั้น การรับสมัครดังกลpาวในปk
2563 อาจจะมีผลตpอความเชื่อมั่นและการเตรียมตัวของผูDสมัครบางสpวน ในปk 2564
จำนวนนักเรียนที่สมัครสอบเข7าเรียน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
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'. โครงการแพทย์ เพืEอชุมชน (Community Track)
$. โครงการผลิตแพทย์ เพิEมแห่ งประเทศไทย กลุ่มลดความเหลืEอมลําH (Inclusive Track)
(. โครงการผลิตแพทย์ เพืEอชาวชนบทสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ลาเรี ยน (strengthening track)

ตัวชี้วัด 7.5.5 จำนวนผู7ปzวยนอกและผู7ปzวยในที่มาใช7บริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ในปk 2562-2563 มีจำนวนผูDป•วยนอกและผูDป•วยใน มาใชDบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพิ่มขึ้นอนpางตpอเนื่อง เกิด
จากการขยายงาน มีแพทย-เฉพาะทางเพิ่มขึ้น และมีการเพิ่มสิทธิของผูDป•วยที่สามารถมารับการรักษา เชpน สิทธิประกันสังคม
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และในขณะนี้ กำลังดำเนินการเพื่อใหDประชาชนสิทธิประกันสุขภาพ(สปสช) ของผูDที่อยูpรอบมหาวิทยาลัย (ตำบลแมpกา) ใหD
สามารถมาใชDบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาไดD เพื่อใหDจำนวนผูDป•วยเพิ่มมากขึ้น และสามารถเป-ดเปMนที่ฝ¦กปฏิบัติไดD
ในอนาคต เชpน เปMนสถาบันเพิ่มพูนทักษะ ดำเนินการขอเป-ดชั้นคลินิกของคณะแพทยศาสตร-มหาวิทยาลัยพะเยา
จำนวนผู7ปzวยใน ที่มาใช7บริการ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา (ครั้ง)

จำนวนผู7ปzวยนอก ที่มาใช7บริการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ครั้ง)
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7.5 ข ผลลัพธ.ด7านการนำกลยุทธ.ไปปฏิบัติ
ตัวชี้วัด 7.5.6 ร7อยละความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร.
ในปk 2561 คณะฯ ไดDดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร- และตัวชี้วัดของคณะ แตpจากการประเมินรDอยละความสำเร็จตาม
ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร- พบวpาความสำเร็จตามตัวชี้วัดยังอยูpในระดับต่ำ จากการวิเคราะห-พบวpาตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตรดังกลpาว มีจำนวนมากเกินไปและเปMนตัวชี้วัดทั่วไปๆ ไมpไดDบpงบอกถึงผลการดำเนินงานของคณะ อยpางแทDจริง บางตัวชี้วัดไมpมี
ความเกี่ยวขDองกับแผนยุทธศาสตร- ทำใหDผูDบริหารไมpเห็นความสำคัญของตัวชี้วัดนั้น ในปk 2563 คณะฯ ไดDปรับตัวชี้วัดในแผน
ยุทธศาสตร- แตpรDอยละความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร- ยังอยูpในระดับที่ยังไมpนpาพอใจ เนื่องจากตัวชี้วัดสpวนใหญp
ยังไมpสะทDอน การดำเนินงานของคณะฯ ในปk 2564 คณะฯ จึงมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน- และจัดทำแผนกลยุทธ- และกำหนด
ตัวชี้วัดใหมp เพื่อใหDสอดคลDองกับวิสัยทัศน-พันธกิจและการดำเนินงานของคณะฯ
ร7อยละความสำเร็จตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร.
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ตัวชี้วัด 7.5.7 ร7อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ.
ในปk 2561-2563 คณะฯ จัดทำแผนโครงการประจำปk เพื่อใหDสอดคลDองกับกลยุทธ- แตpจากการวิเคราะห-พบวpา โครงการบาง
โครงการ จัดทำขึ้นเปMนประจำทุกปk แตpไมpสอดคลDองกับแผนกลยุทธ- ในปk 2564 คณะกรรมการประจำคณะจึงไดD ประชุม
รpวมกันเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ- และแผนปฏิบัติการประจำปk ใหDทุกโครงการตอบสนองแผนกลยุทธ-ของคณะ

ร้ อยละ

ร7อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม
ที่ดำเนินการเพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ.
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ร้ อยละความสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม ทีE
ดําเนินการเพืEอตอบสนอง
แผนกลยุทธ์

คXาเป‚าหมาย 80%
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