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ค ำน ำ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตระหนักถึงคุณภาพการด าเนินงานของคณะฯ จึงให้ความส าคัญของการประกัน

คุณภาพการศึกษา และเลือกใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ Educational 
Performance Excellent (EdPEx) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร คณะฯ ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(Self-assessment report; SAR) ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ Educational 
Performance Excellent (EdPEx) เพ่ือน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่ง                            
ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะท างานประกันคุณภาพทุกท่าน รวมถึงบุคลากรทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือ                        
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภายหลังการประเมิน จะได้รับค าแนะน าที่มีค่าจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน ามาปรับปรุงการด าเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและท าให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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บทน ำ : โครงร่ำงองค์กร 
 
P.1 ลักษณะองค์กร 
 คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ในนาม “ส านักวิชาแพทยศาสตร์” สังกัดมหาวิทยาลัย
นเรศวรพะเยา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้มี                          
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา                      
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 จึงถือได้ว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัย                             
ในก ากับของรัฐ ปณิธานของมหาวิทยาลัย “ปัญญาเ พ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community 
Empowerment)  

 เมื่อวันที่  11 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการแพทยสภา มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของ           
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นโรงเรียนแพทยแ์ห่งที่ 19 ของประเทศไทย  

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น ตามมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
ในคราวประชุม ครั้งที่  3/2558 เมื่อวันที่  5 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนาโครงสร้ างพ้ืนฐานและ                                 
ขีดความสามารถของมหาวิทยาลัย ให้สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนนิสิตสาขาวิชาแพทยศาสตร์และกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตรส์ุขภาพทุกสาขาวิชา อีกท้ังเป็นแหล่งวิจัยและสร้างองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนธ ารง
รักษาอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ให้คงอยู่ในมหาวิทยาลัย และในเขตพ้ืนที่ ให้บริการเพ่ือประโยชน์ด้าน                                  
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจน เป็นแบบอย่างที่ดีแกน่ิสิตสาขาวิชาแพทยศาสตร์ด้วย  

 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติให้ยุบรวมศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยากับ                             
คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยให้ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงาน                     
ที่อยู่ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ และอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก “ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา”                                  
เป็น “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา” โดยให้มีผลตั้งแตว่ันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  

 และเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีมติให้ปรับปรุงโครงสร้างคณะแพทยศาสตร์ พร้อมทั้ง
จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์แยกออกจากคณะแพทยศาสตร์ โดยปัจจุบันมีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร                     
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
 
ก. สภำพแวดล้อมขององค์กร 
 (1) กำรจัดกำรศึกษำ วิจัย และบริกำรทำงกำรศึกษำอ่ืน ๆ ท่ีส ำคัญตำมพันธกิจ 
  คณะฯ มีภารกิจตามพันธกิจที่ส าคัญใน 4 ด้าน คือ หลักสูตร งานวิจัย บริการวิชาการ และบริการทางการแพทย์ซึ่งใน                                    
ปีการศึกษา 2564 มีการจัดการศึกษาท้ังสิ้น 2 หลักสูตร ดังรายละเอียดในตารางที่ OP-1 
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ตำรำงที ่OP-1 หลักสูตรและบริกำร 

หลักสูตรและบริกำร ควำมส ำคัญที่มีผลต่อควำมส ำเร็จ กำรจัดกำรศึกษำและกลไกที่ใช้ในกำรส่งมอบ 
Service mechanism 

1 หลักสูตร 
1.1 แพทยศาสตรบัณฑิต 
 
 
 
 
 

-  บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ตาม
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 
- อัตราการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 
- อัตราการคงอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข 

   ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี จ านวน 250 หน่วยกิต 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การจัดการเรียนการ
สอนในมหาวิ ทยาลั ย  ช้ันปี ที่  1 - 3  (Pre-clinic) 
ครอบคลุมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยเน้น
รูปแบบการเรียนรู้ แบบ Active learning และฝึก
ปฏิบัติการคลินิกช้ัน   ปีที่ 4-6 ณ ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์และโรงพยาบาล
พะเยา 

1.2 วิทยาศาสตรบณัฑิต 
(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 

-  บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ตาม
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 
- อัตราการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 
- อัตราการมีงานท า 

   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี จ านวน 140 หน่วยกิต 
โดยมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ช้ันปีที่ 1-3 
และจัดการเรียนการสอน ณ แหล่งฝึกวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 4 
ในโรงพยาบาลเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข 

 2. งานวิจัยและบริการวิชาการ - จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าที่
ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
- การได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก 

   พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง ใน 2 รูปแบบส าคัญ 
คือ วิจัยทางการแพทย์เฉพาะทางและวิจัยบูรณาการ
เชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่จ าเป็น
ของชุมชนในพื้นที ่

 - ผลส าเร็จตามความคาดหวังของชุมชน     น าความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพสู่การพัฒนา
ชุมชนและสร้างความผูกพันกับชุมชน 

3. บริการทางการแพทย ์ - โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน HA 
- โรงพยาบาลได้รับการรับรองศักยภาพเป็น
โรงพยาบาลระดับ S  
- โรงพยาบาลมศีูนย์ความเป็นเลิศด้านเวช
ศาสตร์ผูสู้งอายุ, ศูนย์ความเป็นเลศิโรคหลอด
เลือดสมอง, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัด
ผ่านกล้อง, ศูนย์ธาลัสซเีมียครบวงจร 

   การตรวจให้บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วย
ฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง และห้องตรวจผู้ป่วยพิเศษตาม
ศูนย์ความเป็นเลิศ การออกให้บริการตรวจสุขภาพ
นอกสถานที่ การให้บริการด้านความรู้ทางการแพทย์
แก่ชุมชน 
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(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และวัฒนธรรม 
พันธกิจ (Mission)  
 1. ผลิตบัณฑิตแพทย์และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ที่มีภูมิปัญญาและจิตอาสา เป็นผู้น าในการดูแลสุขภาพ                       

แบบองคร์วม  
 2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านแพทยศาสตรศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับชาติและนานาชาติ  
 3. บริการวิชาการ บริการวิชาชีพทางการแพทย์ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
 4. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชนตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนแพทย์ชั้นน าของล้านนาตะวันออก (Leading Medical School of Eastern Lanna)  

ค่านิยม (Values) MED UP (School of Medicine, University of Phayao)  
 M: Moral and service mind  ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ จิตอาสา จิตบริการ  
 E: Engagement  ผูกพันและภักดีต่อองคก์ร  
 D: Development  พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
 U: Unity  ทักษะการท างานเป็นทีมและการมีสว่นร่วมจากทุกองค์กร  
 P: Professional ความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  

สมรรถนะหลัก (Core Competencies)  
มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic care) 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร 
 คณะฯ ได้จ าแนกกลุ่มบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ตามลักษณะการท างาน ดังตาราง OP-2 ส่วนข้อก าหนดพิเศษ      
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย คณะฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพบุคลากรและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจ าทุกปี                            
ดังตาราง OP-4 

ตำรำงที ่OP-2 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศำสตร์ 

บุคลากร    คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ/ 
ความก้าวหน้าสายสนับสนุน 

พนง. 
มหาวิทยา 

ลัย 

ผู้ทรง 
คุณวุฒิ ลูกจ้าง ต่ ากวา่ 

ป.ตร ี
ป. 
ตร ี

ป. 
โท ป.เอก รวม อ. ผศ. รศ. ศ. 

1. สำยวิชำกำร  
อาจารย ์ 38 1 - - - 

 1 38 39 38 - - 1 

2.สำยสนับสนุน 
 ปฏิบัต ิ

การ 
ช านาญ

การ 

ช านาญ
การ

พิเศษ 

เชี่ยว 
ชาญ 

2.1 วิชาชีพ   
- แพทย ์ 16 3 - - 16 - 3 19 16 - - 3 
- พยาบาล 63 2 6 6 65 - - 71 71 - - - 
- อื่น ๆ 18 - 1 - 18 - - 19 19 - - - 
2.2 บุคลากร  
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- ส านักงาน
คณะแพทย ์ 11 - 12 1 19 3 - 23 23 - - - 

- ส านักงาน
โรงพยาบาล 18 - 17 5 30 - - 35 35 - - - 

 
ตำรำงที ่OP-3 ปัจจัยส ำคัญที่มีผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกร 

บุคลำกร ปัจจัยท่ีท ำให้เกิดควำมผูกพัน 
1. สำยวิชำกำร สวัสดิการที่ดี ต าแหน่งทางวิชาการ การได้รับการยอมรับจากสมาคมวิชาชีพ มีความช านาญด้านการท างาน

วิจัย ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
2.สำยสนับสนุนวชิำชีพ หอพัก สวัสดิการ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ศึกษาต่อเฉพาะทาง มีหัวหน้างานท่ีดี มีเพื่อนร่วมงานท่ีด ี

สภาพแวดล้อมการท างานท่ีด ี
3.สำยสนับสนุนส ำนกังำน สวัสดิการที่ดี ความกา้วหน้าในต าแหน่งงานสนับสนุน ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ค่าล่วงเวลาเมื่อมีการท างานนอกเวลา

ราชการ มีหัวหน้างานที่ด ี
              
ตำรำงที ่OP-4 สวัสดิกำร สิทธิประโยชน์ ข้อก ำหนดพิเศษด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัย 

ประเด็น รำยละเอียด 
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ - สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 

 1.1 สิทธิการเบิกจ่ายตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 1.2 สิทธิจากกองทุนประกันสังคม 
- สวัสดิการการศึกษาของบุตร 
- บริการด้านการออกก าลังกาย 
- กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
- สิทธิการลา 
- การพัฒนาบุคลากร งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม 

ข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพ - การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม 
- การตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี 
- ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

ข้อก าหนดด้านความปลอดภัย - หอพักสวัสดิการบุคลากรสายวิชาการ 
- รถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
- บัตรผ่านเข้า - ออก ส าหรับติดรถยนต์บุคลากร 
- งานความปลอดภัย กองอาคารสถานที่ รับแจ้งกรณีเหตุฉุกเฉิน เหตุด่วน ภายในมหาวิทยาลัย 

ตลอด 24 ช่ัวโมง 
  
(4) สินทรัพย์ 
ตำรำงที ่OP-5 สินทรัพย์ของคณะแพทยศำสตร์ 

ประเด็น รำยละเอียด 
อาคาร สถานท่ี • อาคารปฏิบัติการของคณะแพทยศาสตร์  

• อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
• อาคารหอพักผู้ป่วย (1-2-3)  
• อาคารพิเคราะห์และบ าบัดโรค  
• อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ  
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ประเด็น รำยละเอียด 
• อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล  
• อาคารศรีตรัง 1-2  
• ห้องสมุด 

ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ที่ส าคัญ • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
• หุ่นฝึกปฏิบตัิการ  
• ฐานข้อมูลทางการแพทย์  
• เครื่อง RT-PCR  
• เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  
• อุปกรณ์ผา่ตัดทางกล้อง  
• อุปกรณ์หน่วยธาลัสซีเมยี  
• เครื่องคอมพิวเตอร์บริการ  
• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
• ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

 
 (5) สภำวะแวดล้อมด้ำนกฎระเบียบข้อบังคับ 
  คณะฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการด าเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ดังตารางที่ OP-6 

ตำรำงที ่OP-6 กฎระเบียบข้อบังคับ 

หลักสูตร/บริกำรที่ส ำคัญ กฏระเบียบข้อบังคับ/กฎหมำย 
การผลิตบัณฑิต 1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562, 2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ศธ. พ.ศ. 2558,  

3. ประกาศกระทรวง ศธ. เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561,  
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561, 5. เกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษา WFME, 6. เกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN-QA 

การวิจัยและบริการวิชาการ 1. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 วช, 2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย พ.ศ. 2562, 3. มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศไทย (ESPReL), 4. มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  

การบริการทางการแพทย์ 1. เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ปี 2561, 2. เกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3. หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการงบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 4. ระเบียบกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 5. Green and Clean Hospital 

การบริหาร 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 2. ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. 2554,      
3. หลักเกณฑ์การใช้เงินงบประมาณ หมวดอุดหนุนท่ัวไป เพื่อการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ 
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท พ.ศ. 2556, 4. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx), 5. มาตรฐาน ITA,  
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ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(1) โครงสร้ำงองค์กร  
ภำพที่ OP-1 โครงสร้ำงบริหำรคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 
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(2) ผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตำรำง OP-7 ประเภทผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 

หลักสูตรและ
บริกำร 

กลุ่มลุกค้ำ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ลูกค้ำ ผู้มีส่วน
ได้ส่วน
เสีย 

ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 

การผลิตบัณฑิต นิสิตปัจจุบัน √  การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีคุณภาพ 
เพียงพอ รับฟัง ปรับเปลี่ยนและจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกได้ตาม
ความต้องการของนิสิต 

นักเรียนมัธยม √  การสื่อสารด้านการรบัสมัคร เกณฑ์การรับเข้า การปรับปรุงเนื้อหาวิชา 
รูปแบบการเรียนการสอนให้ครอบคลุมความต้องการของนักเรียน 

ผู้ปกครอง  √ การสื่อสารข้อมูลข่าวสารจากคณะฯ 
แพทยสภา  √ นิสิตแพทย์ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
โรงพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข 

 √ แพทย์ที่มีความรู้คุณธรรมจริยธรรมและความสามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้ 

มหาวิทยาลยัพะเยา  √ จ านวนนิสิตเข้ามาศึกษาในหลักสูตรครบตามจ านวนที่ก าหนด และ
ผลลัพธ์ของการผลิตบัณฑิตเป็นไปตามเป้าประสงค์ของหลักสูตร 

กระทรวง อว.  √ หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน 
ศิษย์เก่า  √ การสื่อสารข้อมลูข่าวสารจากคณะฯ 

วิจัยและบริการ
วิชาการ 

ผู้ให้ทุนวิจัย 
 

√  ผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีประโยชน์ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศ 

ชุมชน √   องค์ความรู้ทางวิชาการและการบริการทางการแพทย์สู่การพัฒนา
ชุมชน 

บริการทาง
การแพทย์ 

ผู้รับบริการทาง
การแพทย์ 

√  การบริการที่รวดเร็ว ผู้ให้บริการมีความสุภาพพูดจาไพเราะ สถานที่
และสภาพแวดล้อมสะอาด 
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(3) ผู้ส่งมอบ คู่ควำมร่วมมือที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 
ตำรำง OP-8 ผู้ส่งมอบ บทบำทและข้อก ำหนดในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 

ผู้ส่งมอบ บทบำท ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ วิธีกำรสื่อสำร 
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
บริษัทจัดหาหุ่นฝึก จัดหาหุ่นฝึก ทัน เวลา  ถู กต้ อง  ครบถ้ วน มี

คุณภาพ ทันสมัย และสามารถ
เปลี่ยนสินค้า 

โทรศัพท์ E-mail social 
media website 

ด้ำนกำรวิจัย 
แหล่งให้ทุนวิจัย สนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย ให้งบประมาณทุนวิจัยต่อเนื่อง กองบริหารงานวิจัย 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ร้านค้าและบริษัทรับจัดอี
เว้นท์ 

จัดหาอุปกรณ์และอ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรม 

ส า เร็ จลุล่ วงตรงเวลา ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

โทรศัพท ์social media 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำชีพ 
บริษัทยา บริษัทเวชภัณฑ์ที่
ไม่ใช่ยา 

จัดหายาและเวชภัณฑ์ ทัน เวลา  ถู กต้ อง  ครบถ้ วน มี
คุณภาพและสามารถเปลี่ยนสินค้า 

โ ท ร ศั พ ท์  E- mail social 
media website 

บริษัทเครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการ 

จัดหาเครื่องมือห้องปฏิบัติการ  ทัน เวลา  ถู กต้ อง  ครบถ้ วน มี
คุณภาพ ทันสมัย 

โ ท ร ศั พ ท์  E- mail social 
media website 

ตำรำง OP-9 คู่ควำมร่วมมือ บทบำทและข้อก ำหนดในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 

คู่ควำมร่วมมือ บทบำท ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ วิธีกำรสื่อสำร 
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
โรงพยาบาลพะเยาและนคร
พิงค์  

การจัดการศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (ช้ันคลินิก) 

การสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
การประเมินผลตามมาตรฐานหลักสูตร  
การบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 

แหล่งฝึกของหลักสูตร
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์

การจัดการศึกษาในหลักสูตร
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์

การสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ
การประเมินผลตามมาตรฐานหลักสูตร 

การเยี่ยมติดตามนเิทศ
แหล่งฝึก 

ด้ำนกำรวิจัย 
โรงพยาบาลพะเยา ท าวิจัยร่วมกัน ร่วมท าวิจัย, ส่งมอบผู้ป่วย, ข้อมลูทาง

การแพทย์ 
การประชุมทมีวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, 
คณะวิทยาศาสตร์,  
คณะเภสัชศาสตร์,  
คณะทันตแพทยศาสตร์, 
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ,  
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

ท าวิจัยร่วมกัน ร่วมท าวิจัย, จัดหาข้อมูลเพื่อการท าวิจัย
, ลงพื้นที่เก็บข้อมูล, ร่วมกันเขียน
ผลงานวิจัยเพื่อส่งตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

การประชุมทมีวิจัย
และการลงชุมชน
ร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กรมการแพทย ์ เครือข่ายดูแลผู้สูงอายุท่ีมภีาวะสมอง

เสื่อมแบบครบวงจร เขตสุขภาพท่ี 1 
ร่วมให้ความรู้ เป็นที่ปรึกษาและดแูล
ผู้ป่วยในพ้ืนท่ี 

ประชุมวิชาการ, 
Conference online 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำชีพ 
โรงพยาบาลในจังหวดัพะเยา การให้บริการผู้ป่วยนอก บันทึกข้อตกลงตาม MOU ของจังหวัด ประชุมคณะกรรมการ 

กวป. 
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คู่ควำมร่วมมือ บทบำท ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ วิธีกำรสื่อสำร 
โรงพยาบาลทันตกรรม 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

การให้บริการผู้ป่วยนอกดา้นทันต 
กรรม 

บันทึกข้อตกลงตาม MOA การประชุมร่วมกัน
ระหว่างโรงพยาบาล 

 
P.2 สถำนกำรณ์ของสถำบัน 
ก. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน 
(1) ต ำแหน่งในกำรแข่งขัน  
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดคู่เทียบด้านการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                   
ด้านวิจัย และด้านบริการทางการแพทย์ กับส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเฉพาะในส่วนของด้าน
การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) ได้ก าหนดคู่เทียบกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากการจัดอันดับของสถาบัน TUEMASTER.COM คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในอันดับที ่17 - 22 ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อยู่ในอันดับที่ 17 - 22  
  หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในอันดับที่ 1 - 3 หลักสูตร
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อยู่ในอันดับที่ 1 - 3 

(2) กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ตำรำง OP-10 วิเครำะห์ปัจจัยภำยในและภำยนอกต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ปัจจัยภำยใน ปัจจัยภำยนอก 
1. หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับ
สากล (WFME) 

1. การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลต่อ
สมรรถนะของบัณฑิตและการบริการทางการแพทย์ 

2. การเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านสมรรถนะของอาจารย์ต่อการเรียน
การสอนและการวิจัย 

2. การเปลี่ยนแปลงความต้องการบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวง
สาธารณสุข ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของผู้เรียน 

3. ต้นทุนในการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อเทียบกับสัดส่วน
รายได้ มีความไม่เพียงพอต่อการพัฒนาตามแผนงาน 

3. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 

4. ศักยภาพในการให้บริการที่สูงขึ้น 4. การคมนาคมและขนส่งสาธารณะ 
 
(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
ตำรำงที่ OP-11 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่ส ำคัญ 

ด้ำน ประเภทข้อมูล แหล่งที่มำข้อมลู 
ด้านการผลิตบัณฑิต 1. อัตราการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรกของการ

สอบแต่ละขั้นตอน 
2. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3. อัตราการคงอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขของบัณฑิตแพทย์ 
4. อัตราการมีงานท าของบัณฑติปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  

- ข้อมูลจากคู่เทียบ 
- ฐานข้อมูล ศรว.  
- ฐานข้อมูล สป.สธ 
- แบบส ารวจบณัฑิตเรื่องอัตราการมีงานท า 
- แบบส ารวจผู้ใช้บณัฑิต  

ด้ า นวิ จั ย และบริ ก าร
วิชาการ 

1. จ านวนผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
2. THE Impact Rankings 

- ฐานข้อมูล ISI, Scopus 

ด้านบริการวิชาชีพ 1. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA 
2. ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 

- ข้อมูลคู่เทียบ 
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
  คณะฯ ไดว้ิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ดังตารางที่ OP-12 

ตำรำงท่ี OP-12 ควำมท้ำทำย และควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ควำมทำ้ทำยเชิงกลยุทธ์ (Strategic challenge) ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic advantage) 

SC-1 ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงตามหลักสูตร และมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

SC-2 การพัฒนาระบบสนับสนุน (พัฒนาความสามารถการเขียน
ข้อเสนอโครงการ) เพ่ือเข้าสู่การตีพิมพ์งานวิจัยระดับนานาชาติ 

SC-3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทั้งองค์กร 

SC-4 การเพิ่มอัตราก าลังบุคลากรทางการแพทย์และยกระดับการ
บริการของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA 

SC-5 การบริหารงบประมาณรายได้  จากการให้บริการทาง
การแพทย์ เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 

SA-1 คณะเข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ท าให้
ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

SA-2 คณาจารย์มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและมีสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

SA-3 มี โครงสร้ างพื้นฐานทางกายภาพของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เอื้อต่อการให้บริการ 

 

ค.  ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 
 คณะฯ มีระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ โดยน าเครื่องมือคุณภาพต่าง ๆ มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 
ได้แก่ การบริหารจัดการ ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ด้านการควบคุมคุณภาพ                           
ใช้หลักการของวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) โดยในมาตรฐานของหลักสูตรใช้เกณฑ์ WFME ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต และ AUNQA ส าหรับหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ในส่วนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ใช้เกณฑ์มาตรฐาน HA                          
ในการปรับปรุงการด าเนินการ  
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หมวด 1 กำรน ำองค์กร 
   
1.1 กำรน ำองค์กรโดยผู้น ำระดับสูง  
ก.วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และพันธกิจ 
(1) ก ำหนดวิสัยทัศน์และค่ำนิยม 
 1. ผู้น าระดับสูงของคณะ ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้า
ส านักงาน โดยใช้ระบบการน าองค์กร ตามภาพท่ี 1-2 
  2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะแพทยศาสตร์ ได้แก่ นิสิต ผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยพะเยา โรงพยาบาลพะเยา 
โรงพยาบาลนครพิงค์ กระทรวงสาธารณสุข ชุมชนที่บัณฑิตกลับไปปฏิบัติการ แพทยสภา สถานประกอบพยาบาล
ภาคเอกชน 
ภำพที่ 1-1 กระบวนกำรด ำเนินงำน คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
ภำพที่ 1-2 ระบบกำรน ำองค์กร คณะแพทยศำสตร์ 
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  โดยผู้น าระดับสูงได้น าปัจจัยการน าองค์กร ได้แก่ ความต้องการและความคาดหวังของนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ศักยภาพของบุคลากร ผลการด าเนินงานของคณะฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกคณะฯ ผ่านการประชุม 
เพ่ือวิเคราะห์ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ผลการด าเนินงานคณะฯ ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ “เป็นโรงเรียนแพทย์ ชั้นน าของล้านนาตะวันออก” โดยมีพันธกิจที่ส าคัญ อยู่ 4 ประการ คือ 

1. ผลิตบัณฑิตแพทยแ์ละนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ที่มีภูมิปญัญาและจิตอาสา เป็นผู้น าในการดูแลสุขภาพ
แบบองคร์วม 

2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านแพทยศาสตรศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับชาติและนานาชาติ 
3. บริการทางวิชาการ บริการวิชาชีพทางการแพทย์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต                         

ของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
4. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชนตลอดจนการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ได้ก าหนดค่านิยม ที่ส าคัญว่า “MED UP” ซึ่งประกอบด้วย M : Moral and service mind, E : Engagement, 
D : Development, U : Unity, P : Professional 

ภำพที่ 1-3 กำรก ำหนดทิศทำงและวำงแผนก ำหนดตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

ผู้น าระดับสูงของคณะได้มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ไปยังบุคลากรทุกระดับ, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และลูกค้า ผ่านการ 

• ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
• การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  
• ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
• การประชุมบุคลากรของส านักงานคณะแพทยศาสตร์ 

บุคลำกร ปฏิบัติ กำรบริหำรจัดกำร 
ติดตำม ประเมินผล 

กำรให้รำงวัล  
สิทธิประโยชน์เพ่ือสร้ำง

ขวัญและก ำลังใจ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กำรวิเครำะห์  ทบทวน พัฒนำ ปรับปรุง
ระบบ และกระบวนการ 

กำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์  
นิยม และพันธกิจ 

ก ำหนดทิศทำง และวำงแผน 
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• การประชุมบุคลากรของส านักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  
• ประชุมร่วมกันระหว่างคณะฯ คณะร่วมสอนและศูนย์แพทย์ทั้งสองแห่ง 
• เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์และสื่อโซเชียลมีเดียของคณะฯ และโรงพยาบาล 

เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบ 

(2) กำรส่งเสริมกำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและอย่ำงมีจริยธรรม 
  ผู้น าระดับสูงให้ความส าคัญกับการเป็นแบบอย่างที่ดีตามค่านิยม M Moral and service mind  โดยได้ทบทวน 
และก าหนดนโยบายด้านการบริหารเพื่อความโปร่งใสเป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของคณะ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ก ากับให้ปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม รวมถึงจริยธรรมทางวิชาชีพ โดยได้ใช้ตามแนวทางของการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งมุ่งเน้นการให้
ความส าคัญต่อบุคคล ทั้งภายใน และนอกองค์กร ตลอดจนการสื่อสารข้อมูลที่ส าคัญขององค์กรต่อสาธารณชน โดยอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายอ านวยการ นอกจากนั้น คณะได้ประกาศ
นโยบาย No gift policy อย่างชัดเจน  

ข. กำรสื่อสำร 
ภำพที่ 1-4 กำรวำงแผนทบทวนระบบกำรสื่อสำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ผู้น าระดับสูง ได้มีการประชุมร่วมกับหัวหน้างานทุกฝ่าย เพ่ือก าหนดช่องทางการรับฟังและผู้รับผิดชอบ                              
การสื่อสารในประเด็นต่าง ๆ ทั้งแบบทิศทางเดียวและแบบสองทิศทาง เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินผลของการสื่อสารแต่ละช่องทาง เพ่ือใช้ใน         
การวางแผนทบทวนระบบการสื่อสารหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสม รวดเร็วและสะดวกมากข้ึน 
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ตำรำงท่ี 1-1 ช่องทำงกำรสื่อสำรตำมกลุ่มเป้ำหมำยที่ส ำคัญ 

กลุ่มเป้ำหมำย ช่องทำงกำรสื่อสำร/
โครงกำร 

ควำมถี่ ผู้รับผิดชอบ ประเด็นหรือสำระส ำคัญ กำรติดตำมและประเมินผล 

นิสิตปัจจุบัน สื่อโซเชียลมีเดีย D MN - กิจกรรมของคณะ 
- วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

- แบบสอบถามและ
ข้อเสนอแนะจากนิสิต 
• REG 
• Google Form 
• Facebook 
• Line 
• Website 

- การติดตามและสื่อสาร
ผ่านการพบปะระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต 
และรับฟังเสียงสะท้อนจาก
นิสิตผ่านการติดต่อส่วนตัว
โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

ปฐมนิเทศนิสิต Y AC, QD - สื่อสารผลลัพธ์การ
เรียนรู้ การจัดการเรียน
การสอน สวัสดิการและ
การดูแลนิสิต 

อาจารย์ที่ปรึกษาพบ
นิสิต 

Q, AN AC, QD - ติดตามความก้าวหน้า
ผลการเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ 

เสียงสะท้อนนิสิต SE QD - แลกเปลี่ยนประเด็น
ความต้องการและความ
คาดหวังของนิสิต 

ผู้ปกครอง การประชุมผู้ปกครอง Y AC, QD - สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ทิศทางที่ส าคัญของ
การจัดการศึกษาให้กับ
นิสิต 

- ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ปกครองในการประชุมและ
สื่อสารผ่านนิสิตมายัง
อาจารย์และบุคลากรใน
คณะ 

สื่อโซเชียลมีเดีย D MN 

บุคลากร 
 

ปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่ 
• สายวิชาการ 
• สายสนับสนุน 

Y MN, AC, 
RE, MD 

- สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ทิศทางที่ส าคัญของ
องค์กร บทบาทหน้าที่
ของบุคลากร และ
สวัสดิการที่ส าคัญของ
บุคลากร 

- รายงานผลด าเนินงาน 
- รายงานและแบบประเมิน
ภาระงานรายครึ่งปีและราย
ปี 
 
 

การประชุม
คณะกรรมการ 
ประจ าคณะ 

M MN, AC, 
RE, MD 

- ก าหนด และพิจารณา
ประเด็นด้านระบบ
บริหารจัดการตามพันธ
กิจต่าง ๆ โดยผู้น า
ระดับสูงของคณะ 

การประชุมบุคลากร
สายวิชาการ 

Q MN, AC, 
RE 

- เพ่ือสื่อสารทิศทางที่
ส าคัญขององค์กร 
แลกเปลี่ยนประเด็น
ปัญหาการท างาน 

การประชุมบุคลากร
สายสนับสนุน 

Q MN, AC, 
RE 
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กลุ่มเป้ำหมำย ช่องทำงกำรสื่อสำร/
โครงกำร 

ควำมถี่ ผู้รับผิดชอบ ประเด็นหรือสำระส ำคัญ กำรติดตำมและประเมินผล 

การประชุม KM 
องค์กร 

Y MN, AC, 
RE, MD 

- เพ่ือวิเคราะห์หา
กระบวนการเหมาะสม
ต่อการพัฒนาองค์กร 
และต่อยอดเกิด
นวัตกรรมองค์กร 

ผู้รับบริการ
ทางการแพทย์ 

สื่อโซเชียลมีเดีย D 
 

MD 
 

- เพ่ือสื่อสารข้อมูลการ
ให้บริการทางการแพทย์ 
- ช่องทางรับเรื่อง
รายงาน ข้อร้องเรียน 
และติดต่อสอบถาม 

- อัตราข้อร้องเรียนและค าติ
ชมผ่านคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

คู่ความร่วมมือ
, ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุก
กลุ่มและ
บุคคลทั่วไป 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร, 
คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 

Q AC - เพ่ือสื่อสารข้อมูลการ
ด าเนินงานของคณะฯ 
- ช่องทางรับเรื่อง
รายงาน ข้อร้องเรียน 
และติดต่อสอบถาม 

- อัตราผลส าเร็จตามผลลัพธ์
ของหลักสูตร 
- อัตราข้อร้องเรียนและค าติ
ชมผ่านคณะกรรมการ
ประจ าคณะและ
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล 
- ข้อเสนอแนะจากบุคคล
ทั่วไป 
- อัตราความพึงพอใจและ
ความไม่พึงพอใจ 
- ลงพื้นที่กิจกรรมบริการ
วิชาการ 
- แบบสอบถาม 

สื่อโซเชียลมีเดีย D MN 

กิจกรรมบริการ
วิชาการ 

Q RE, MD - จัดกิจกรรมบริการทาง
การแพทย์ ร่วมกับการ
ให้ความรู้ 

แบบส ารวจความคิด
เห็น 

AN MN, AC, 
RE, MD 

- ส ารวจความต้องการ 
ความคาดหวัง ความพึง
พอใจและความไม่พึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มต่าง ๆ 

 
ความถี่ D-Daily รายวัน  W-Weekly รายสัปดาห์  M-Monthly รายเดือน  Q-Quarterly รายไตรมาส  
          Y-Yearly รายปี  SE-Semester รายภาคเรียน   AN-As Needed ก าหนดตามความจ าเป็นของสถานการณ์ 

ผู้รับผิดชอบ  AC-ฝ่ายวิชาการ  QD-ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต MN-ฝ่ายบริหาร  
                     RE-ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    MD-ฝ่ายบริการทางการแพทย์ 

ค. พันธกิจและผลกำรด ำเนินกำรขององค์กร 
  ผู้น าระดับสูง มีการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์หลัก รวมถึงแผนปฏิบัติการและจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงาน
ด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการอย่างเหมาะสม ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานทุกไตรมาส                        
ผ่านการก าหนดตัวชี้วัดตามแนวทางของ Leading and Lagging indicator ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ของกระบวนการต่าง ๆ ที่ส าคัญของคณะ ตลอดจนการบ่งบอกความส าเร็จตามเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Objectives) เพ่ือติดตามและกระตุ้นผลการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน ในกรณีที่การด าเนินการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ผู้บริหารมีการหารือแนวทางแก้ไข เพ่ือปรับแผนปฏิบัติการให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้เครื่องมือ 
PDCA 

(1) กำรสร้ำงสภำวะแวดล้อมเพื่อควำมส ำเร็จ 
  ผู้น าระดับสูง ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะฯ ตลอดจนให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของคณะฯ และได้มีการสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมของความส าเร็จ                             
โดยก าหนดประเด็นส าคัญขององค์กร ตามตารางท่ี 1-2 

ตำรำงท่ี 1-2 กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศเพื่อควำมส ำเร็จของคณะ 

ประเด็น บทบำทผู้น ำระดับสูง กระบวนกำรและกลไก 
ที่ส ำคัญ 

กำรประเมินผลและตัวชี้วัด 

การบรรลุพันธกิจและ
เป้าประสงค์ตามแผน
ยุทธศาสตร ์

ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย 
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ 

PDCA และ เกณฑ์พัฒนาคณุภาพ
องค์กร EdPEx 

- อัตราผลส าเร็จตามตัวช้ีวัด
ของแผนยุทธศาสตร ์

องค์กรแห่งการเรียนรู้ ก า ห น ด น โ ย บ า ย ด้ า น  KM ใ ห้
สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมตลอดจน
การใช้ข้อมูลที่ส าคัญเพื่อการพัฒนา
กระบวนการท างาน 

กระบวนการจัดการความรู้ KM 
ตามหมวด 4.2ก, ข 

- อัตราผลส าเร็จของการพัฒนา
องค์กร 

- อัตราผลส าเร็จของการสร้าง
นวัตกรรม 

- อั ต ร าคว ามพึ งพอ ใจของ
บุคลากร (ด้าน KM) 

การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร 

ระบบการพัฒนาบุคลากร ตาม 
5.2ค(1), (2) 

- อั ต ร าคว ามพึ งพอ ใจของ
บุคลากร (ด้ านการพัฒนา
ตนเอง) 

- อัตราการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 

  และเพ่ือให้เกิดการกระตุ้นบรรยากาศภายในองค์กร มีการมอบรางวัล และการยกย่องชมเชย ในบุคลากรที่มีผล
การด าเนินงานเป็นต้นแบบในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของคณะ 

(2) กำรท ำให้เกิดกำรมุ่งเน้นกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง 
  ผู้น าระดับสูง สร้างสภาพแวดล้อมและก าหนดนโยบายในด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ                          
เป็นภารกิจที่ส าคัญอันดับต้น โดยกระตุ้นทุกภาคส่วนในองค์กรให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง เพ่ือให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ โดยผ่านการสื่อสารของผู้น าระดับสูง ทั้งในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ และคณะกรรมการที่ก ากับดูแลรับผิดชอบด้านต่าง ๆ โดยมีการรวบรวม วิเคราะห์และทบทวนผล                                 
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  เป้าหมาย และผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ                              
ท าให้ทราบถึงแนวปฏิบัติที่จ าเป็นและแนวปฏิบัติที่จะต้องมีการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
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1.2  กำรก ำกับดูแลองค์กรและกำรสร้ำงประโยชน์ให้สังคม   
ก. กำรก ำกับดูแลองค์กร 
(1) ระบบกำรก ำกับดูแลองค์กร 
ตำรำงท่ี 1-3 กำรก ำกับดูแลองค์กรของผู้น ำระดับสูงในคณะ 

ผู้น ำระดับสูง ก ำกับดูแล 
คณบด ี ก ากับดูแลการบริหารองค์กรตามพันธกิจต่าง ๆ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ก ากับดูแลการบริหารองค์กรตามพันธกิจต่าง ๆ 
รองคณบดฝี่ายบริหาร พันธกิจด้านการบรหิาร เช่น ทรัพยากรบุคคล การเงิน แผนยุทธศาสตร์ ความ

โปร่งใส พัฒนาคุณภาพองค์กร 
รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนสิิต พันธกิจด้านการจดัการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพและสวัสดกิารนิสิต 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และหัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ  
รองคณบดฝี่ายวิจัยและบริการวิชาการ พันธกิจด้านวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจนงานวิเทศสมัพันธ์ 
รองคณบดฝี่ายอ านวยการทางการแพทย์ พันธกิจด้านการบรหิารของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
รองคณบดฝี่ายการแพทย์และสหวชิาชีพ พันธกิจด้านการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัพะเยา ตาม

กลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ 
กายภาพบ าบัด เป็นต้น 

รองคณบดฝี่ายพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล พันธกิจด้านการพัฒนาคณุภาพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัพะเยา โดยน า
กระบวนการมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) มาเป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการ 

หัวหน้าส านักงานคณะ ก ากับ ติดตาม และสนับสนุนงานแพทยศาสตรศึกษา 
หัวหน้าส านักงานโรงพยาบาล ก ากับ ติดตาม และสนับสนุนงานบริการวิชาชีพ 
หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้างาน ก ากับดูแลภายในกลุ่มงาน และประสานระหว่างสหสาขาวิชาชีพ 
ประธานหลักสตูร  ก ากับการด าเนินงานของหลักสูตร 
หัวหน้าภาควิชา ก ากับดูแลภายในภาควิชา และประสานงานระหว่างภาควิชา 

 คณะฯ มีคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ประธานหลักสูตร                          
และผู้แทนอาจารย์ที่มาจากการสรรหาคัดเลือก ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการบริหารองค์กรในพันธกิจต่าง ๆ                        
โดยใช้ระบบการก ากับดูแลองค์กร ตามภาพที่ 1-2 และได้น าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
EdPEx มาใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการพัฒนาการด าเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ขององค์กร รองคณบดีแต่ละฝ่าย                          
มีหน้าที่ก ากับดูแลตามพันธกิจ ดังตาราง ที่ 1-3 โดยมีหน้าที่ในการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ และความ
คาดหวังของนิสิตและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และติดตามผลการ
ด าเนินงาน น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการทบทวนผลการด าเนินงานและวางแผนการพัฒนาองค์กรต่อไป 
  ส าหรับการบริหารงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากจะมีคณะกรรมการประจ าคณะแล้ว                         
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ก าหนดให้มี
คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีทางด้านสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ท าหน้าที่ก าหนดและพิจารณา                        
ให้ความเห็นชอบในนโยบายที่ส าคัญต่อการบริหารงานของโรงพยาบาล ก ากับติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน                            
ของโรงพยาบาล และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ประกอบด้วยคณบดี ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้า
ส านักงาน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของโรงพยาบาล ท าหน้าที่น านโยบายสู่การปฏิบัติ จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการอ านวยการ 
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(2) กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
คณบดี จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของคณะฯ ตามแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของคณะฯ ทุก 6 เดือน 

และจะได้รับการประเมินผลการด าเนินการโดยคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
อธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และจะมีรอบการประเมิน ทุก 1 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารในช่วงระยะของการประเมิน ท าให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
ในการพัฒนา ข้อจ ากัด ข้อควรปรับปรุงของคณะ และน ามาใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานและการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยในวงรอบของการประเมินครั้งต่อไป 
  ส าหรับผู้น าระดับสูงอ่ืน ๆ จะต้องท างานรายงานผลการด าเนินงาน 2 ครั้งต่อปี ตาม Performance 
Agreement ที่ก าหนดไว้ทุกต้นปีการศึกษา โดยมีล าดับการประเมินติดตามดังนี้ 1) รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้า
ภาควิชา และหัวหน้าส านักงาน จะได้รับการประเมินผลการด าเนินการโดยคณบดี  2) ประธานหลักสูตร จะได้รับการ
ประเมินผลการด าเนินงาน โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิตและผ่านความเห็นชอบของคณบดี 

ข. กำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและกำรประพฤตปิฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม 
(1) กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และกำรรับรองคุณภำพ 

คณะฯ ก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ โดยกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง                             
ทางด้านการศึกษา ได้แก่ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา WFME                       
เกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN-QA คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือก ากับดูแลในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา 
และมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามคุณภาพของหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนด โดยคณะฯ 
ก าลังด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี 2565 และ หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้ปรับปรุง
เสร็จเรียบร้อยแล้วตามกรอบเวลา  

ในส่วนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพโรงพยาบาล                          
เพ่ือด าเนินงานด้าน HA, ISO, EIA และมีแผนขอเข้ารับการประเมินภายในปี 2564 

ด้านงานวิจัย ใช้ระบบควบคุมก ากับการท าวิจัย ตามมาตรฐานสากล โดยผู้วิจัยต้องผ่านการอบรม ICH-GCP                           
และงานวิจัยต้องผ่านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
  ด้านการบริหารจัดการ ในเรื่องการเงินและพัสดุ  คณะฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบพัสดุและการจัดซื้อจ้าง                                
ของกระทรวงการคลัง และคณะฯ มีระบบการตรวจสอบความโปร่งใส โดยการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัย                            
เป็นประจ าทุกปี 

(2) กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม 
  ผู้น าระดับสูง ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติจริยธรรมด้านต่าง ๆ โดยการสื่อสารถึงบุคลากรทุกกลุ่มและ                             
มีการควบคุมก ากับโดยได้ก าหนดไว้ในค่านิยม M : Moral and Ethic ได้น าแนวทางการประเมินคุณธรรมและ                                       
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) มาใช้โดยให้ความส าคัญตามประเด็นเพ่ือสร้างการรับรู้                                
ความเข้าใจของบุคลากรภายในและภายนอก ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ  การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการท างาน 
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ นอกจากนั้นยังได้ก าหนดนโยบายให้บุคลากรทุกคนประพฤติและปฏิบัติตนตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 
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ค. กำรสร้ำงประโยชน์ให้สังคม 
ภำพที่ 1-5 ระบบกำรสร้ำงประโยชน์ให้กับสังคม 

 
ตำรำงท่ี 1-4 กระบวนกำรในกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชน 

 

กระบวนกำร 
ผู้รับผิดชอบ / 

ระยะเวลำ 
ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 

1. รวบรวมความต้องการและ
ความคาดหวังของชุมชน 

รองวิจัย (เม.ย. - พ.ค.) 
ได้ความต้องการของชุมชน ตอบสนองความต้องการของ

ชุมชน 

2. วิเคราะห์ข้อมลูให้สอดคล้อง
พันธกิจ และวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการ 

ประจ าคณะ (มิ.ย.) 

ตรงตามความต้องการของ
ชุมชน 

จัดล าดับความส าคัญ 

3. ก าหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการประจ า
คณะ (ก.ค. – ส.ค.) 

อัตราความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

เพื่อการบริหารจัดการให้
สอดคล้องกับทรัพยากร 

4. ก าหนดแผนปฏิบตัิการชุมชน รองวิชาการ รองวิจัย 
รองฝ่ายการแพทย์ 

(ก.ย.) 

อัตราความส าเร็จของ
แผนปฏิบัติการ 

ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ และ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

5. การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ รองวิชาการ รองวิจัย 
รองฝ่ายการแพทย์  

(ต.ค.- ก.ย.) 

อัตราการรับรู้และเขา้รับบริการ
ที่เพ่ิมขึ้น 

คุณภาพและสุขภาพโดยรวมของ
ชุมชนที่ดีขึ้น 

6. ติดตามและประเมินผล 
รองวิจัย (ทุกไตรมาส) 

ก าหนดเกณฑ์และระยะเวลาใน
การประเมินท่ีชัดเจน ทุก 3 - 6 
เดือน 

ทบทวนและพัฒนากลยุทธ์ให้
ตอบสนองความต้องการทุกด้าน 
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(1) ควำมผำสุกของสังคม 
 คณะฯ ได้ก าหนดพ้ืนที่ชุมชนเป้าหมาย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรก (3 ปี)
มุ่ ง เน้นการด า เนินการในพ้ืนที่ จั งหวัดพะเยา  ระยะที่ 2  (2  ปี )  ใน พ้ืนที่ จั งหวัด เชี ยงราย แพร่  และน่าน  
 โดยคณะได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการท าประโยชน์ให้สังคม ผ่านยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ                          
และบริการวิชาชีพ ซึ่งรับผิดชอบโดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์และ                                 
สหวิชาชีพ ร่วมกับประธานหลักสูตร เป็นผู้รวบรวมความต้องการและความคาดหวังของชุมชนในเขตพ้ืนที่                         
จังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่  และน่าน  ตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่ก าหนดไว้  โดยได้น ามาก าหนดกลยุทธ์                                  
และแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการและบริการวิชาชีพ น าความรู้ด้านการแพทย์ไปให้ บริการในพ้ืนที่ชุมชน                        
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน เช่น โครงการอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต
นักเรียนสาธิตและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการสร้างเสริมสุขภาวะนักเรียนสาธิต นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ โครงการคัดกรองโรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่                        
และโรคติดเชื้อตามฤดูกาล โครงการรณรงค์ด้านการป้องกันและควบคุมโรค โครงการเรียนรู้  การป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและอนามัย “ละอ่อนน้อย                           
ยิ้มสวย” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมหาวิทยาลัยพะเยา 
 คณะฯ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพ่ือให้การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19 
ในกลุ่มท่ีไม่มีอาการและมีอาการเล็กน้อย 
  นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การควบคุมการก าจัดน้ าเสีย  ขยะ                             
ติดเชื้อ การอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าสงวน และจัดท ารายงานประเมินตนเองตามแนวทางของ EIA ทุกปี 

(2) กำรสนับสนุนชุมชน 
 คณะฯ ได้มุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตภายในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) และนอกจากนี้คณะฯ ได้มุ่งเน้น
พัฒนาคนในชุมชนให้มีความสามารถในการจัดการสุขภาพ (วิจัยนวัตกรสุขภาพ) จัดอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน
กับนักเรียน ประชาชน และอาสากู้ภัย 
 คณะฯ จัดโครงการให้นิสิต อาจารย์และบุคลากรทางการแพทย์ ลงสนับสนุนบริการด้านสุขภาพร่วมกับ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตต าบลแม่กา ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีตั้งของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  
 โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                                    
สยามบรมราชกุมารี ในการให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพ้ืนที่ชนบท คณะฯ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์แก่ชุมชน       
การเกิดสาธารณภัยและภัยพิบัต ิเช่น ไฟป่า การระบาดของโรค COVID-19
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หมวด 2 กลยทุธ ์
 

2.1  กำรจัดท ำกลยุทธ์ 
  คณะฯ มีกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ตามกรอบเวลา โดยน าข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส าคัญมาประกอบการวางแผนจัดท ากลยุทธ์ และมีการจัดล าดับความส าคัญของแผนปฏิบัติการ โดยค านึงถึง
เป้าหมายและการใช้ทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่ามากท่ีสุด 

ก. กระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์ 
(1) กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ 
 คณะฯ วางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 7 ปี และจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ทีมบริหารได้ก าหนดวิสัยทัศน์พันธ
กิจ  และค่านิยมของคณะ ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสาธารณสุขของชาติ  นโยบายของมหาวิทยาลัย                               
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ความต้องการและความคาดหวังของนิสิต ผู้ปกครอง ผู้ใช้ บัณฑิต ตลอดจนคณะร่วม
สอน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก อาจารย์ เจ้าหน้าที่ โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถาม                                
และน าข้อมูลดังกล่าวมาท า SWOT analysis วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับร่าง                             
และน าเข้าที่ประชุมสัมมนาเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ จากนั้นจึงเสนอแผนยุทธศาสตร์ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ และมีการจัดสัมมนาเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์เป็นประจ าทุกปี โดยมีกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์                                   
ดังภาพที ่2-1 

ภำพที่ 2-1 กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ 

 
ตำรำงที่ 2-1 รำยละเอียดในกำรจัดวำงแผนกลยุทธ์ 

ขั้นตอน ช่วงเวลำ รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ ์
1. กระบวนการจัดท าแผน

กลยุทธ์ 
กค. – สค. ระดมสมอง รวบรวมข้อมูล 

ผลการด าเนินการ วิเคราะห์
ปัจจัยภายในและภายนอก 
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

คณะกรรมการประจ า
คณะ ผู้บริหารหน่วยงาน
ทั้งส านักงานคณะแพทย์
และโรงพยาบาล 

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2566 - 
2570 

2.  ก าหนดแผนปฏิบัติการ
และตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สค. – กย. น า แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ม า จั ด ท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อม
ทั้งก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค ณ บ ดี  ร อ ง ค ณ บ ดี  
ผู้ช่วยคณบดี 

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร  แ ล ะ
ตัวช้ีวัดปีการศึกษา 2566 
(ระยะ 1 ปี) 
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3. ถ่ายทอดเป้าหมายและ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ 

ตค. – สค. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
และการถ่ายทอดทิศทางและ
เป้าหมายที่ส าคัญของคณะสู่
ผู้ปฏิบัติงาน, นิสิต  และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ 

ผู้บริหารคณะฯ หัวหน้า
โครงการตามแผนปฏิบัติ
การ 

ผ ล ลั พ ธ์ ต า ม ตั ว ช้ี วั ด
ความส าเร็จของโครงการ
ต่างๆ และน าไปเป็นข้อมูล
ในหมวด 7  

4. ทบทวน ติดตาม
ประเมินผลและการปรับปรุง
แก้ไข 

ทุกครึ่งปี น าผลลัพธ์ของโครงการต่าง ๆ 
มาวิเคราะห์ ประเมินผล และ
ร่วมกันหาแนวทางปรับปรุง
แก้ไขในปีถัดไป, จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานระดับคณะ  

ผู้บริหารคณะ หัวหน้า
โครงการต่าง ๆ, งาน
นโยบายและแผน 

รายงานประจ าปีของคณะ, 
รายงานผลประกอบการ
ของโรงพยาบาล (น าไปสู่
ข บ ว น ก า ร  PDCA ที่
ชัดเจน) 

 
(2) นวัตกรรม 
  คณะฯ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยได้ก าหนดในพันธกิจของคณะข้อที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม                      
ด้านแพทยศาสตรศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับชาติและนานาชาติ ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ 2.2.5 จ านวน 
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นกระบวนการจัดการความรู้ ในการรวบรวมวิเคราะห์กระบวนการและผลการ
ด าเนินงานที่ตอบสนองต่อการพัฒนาคณะฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการการจัดการความรู้ โดยฝ่ายนโยบายและแผน
ร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าหน้าที่ในการรวบรวม บริหารระบบการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้                             
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามสายงาน และร่วมกันสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้กับคณะฯ เช่น ระบบบริหารจัดการการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ                      
กองการเจ้าหน้าที่ ในการลงทะเบียนเข้ารับบริการและรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ ระบบสารบรรณอิเล็กท รอนิกส์                        
(UP-DMS) ในการบริหารจัดการเอกสารราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ , งานวิจัยที่เป็น Super KPI เพ่ือการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น เช่น การยกระดับมาตรฐานฟาร์มผลิตนมแพะของเกษตรกร, การจัดการความรู้เพ่ือประยุกต์ใช้ใน                          
การบริการผู้ป่วย เช่น หน่วยธาลัสซีเมีย, ศูนย์ส่องกล้องของโรงพยาบาล 

(3) กำรวิเครำะห์และก ำหนดกลยุทธ์ 
 คณะฯ ได้ก าหนดข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการจัดท ากลยุทธ์โดยใช้ข้อมูลที่ส าคัญตามตารางที่ 2-2 น ามาวิเคราะห์
ข้อมูลกลยุทธ์ความท้าทาย กลยุทธ์เชิงได้เปรียบ ผ่านการจัดประชุมสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

ตำรำงท่ี 2-2 กำรก ำหนดข้อมูลที่ใช้ในกระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 

ข้อมูล วิธีกำรได้มำซ่ึงข้อมูล ควำมถี่ ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์ วิเคราะห์ข้อมูลตามตัวช้ีวัดในแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
ทุก 6 เดือน ผู้บริหาร / คณะกรรมการ

ประจ าคณะ 
เสียงจากลูกค้า ด้านความพึงพอใจ ไม่พึง
พอใจ ความต้องการและความคาดหวังตาม
พันธกิจต่าง ๆ 

รวบรวมข้อมลูจากเสียงของลูกค้า
ด้านความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ 
และความต้องการ 
 

ทุก 6 เดือน ผู้บริหาร / หัวหน้าส านักงาน / 
หัวหน้างาน 

การทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ 
การวิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภัยคุกคาม 

ประชุมสมัมนาทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ประจ าป ี

ปีละ 1 ครั้ง ผู้บริหาร / หัวหน้าส านักงาน / 
หัวหน้างาน / หัวหน้าสาขา / 
บุคลากรคณะ 
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ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ประชุมสมัมนาทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ประจ าป ี

ปีละ 1 ครั้ง ผู้บริหาร / หัวหน้าส านักงาน / 
หัวหน้างาน / หัวหน้าสาขา / 
บุคลากรคณะ 

   
(4) ระบบงำนและสมรรถนะหลัก 
  คณะฯ ได้น าข้อมูลการวิเคราะห์ตามตารางข้างต้นในการก าหนด และทบทวนกระบวนการหลักและกระบวนการ                         
สนับสนุน โดยมอบหมายให้รองคณบดีแต่ละฝ่าย ก าหนดรายละเอียดและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องของแต่ละกระบวนการ     
ดังภาพที่ 2-2 

ภำพที่ 2-2 ระบบงำน (Work system) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ      
 คณะฯ ได้น าข้อมูลที่วิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะหลักขององค์กร 
และโอกาสเชิงกลยุทธ์ โดยรองคณบดีแต่ละฝ่าย ร่วมก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์ที่ส าคัญแต่ละพันธกิจ 
พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ดังแสดงในตารางที ่2-2 
 
 
 

ระบบงำนที่ส ำคัญ 

กระบวนการ
น าองคก์ร 

กระบวนการ
ก ากับดแูล 

กระบวนการเช่ือมโยงกล
ยุทธ ์Management Process 

Key Work Process 

Key Support Process 

ระบบงำนหลัก 

ระบบงำนสนับสนุน 

ระบบการจัดการศึกษา 

ระบบงานวิจยั 

ระบบงานบริหาร รพ. 

ระบบการเงินและพัสดุ

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบทรัพยากรบุคคล 
ระบบประกนัคุณภาพ 

- ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและด้ำนกระบวนกำร 
 
 
- ผลลัพธ์ด้ำนลูกค้ำ 
 
 
- ผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร 
 
 
- ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร 
 
 
- ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณและ
กลยุทธ์ 

ระบบงานแผน

 

วิสัยทัศน ์
พันธกิจ ค่ำนิยม ยุทธศำสตร์ 
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ตำรำงท่ี 2-3 ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ควำมท้ำทำยและ
ควำมได้เปรียบ

เชิงกลยุทธ ์
กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แผนปฏิบัติกำรที่ส ำคัญ ตัวชี้วัด 

SC-1, SA-1, SA-2
การพัฒนาหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑติที่มี
สมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพและ
มีทักษะในศตวรรษท่ี 
21 

พัฒนาหลักสตูร 
และจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (Outcome 
Based Learning) 
สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบณัฑติ
ที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลยัพะเยา 
สภาวิชาชีพ และ
ความต้องการของ
สังคมในปัจจุบัน 

ผลิตบัณฑติแพทย ์ที่มี
ทักษะในการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม (Holistic 
Care) มีจิตสาธารณะ 
(Public mind set) และ
ความผูกพันกับชุมชน 
(Community 
Engagement) และมีงาน
ท า (ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์) 
 

โครงการเตรยีมคนและ
เสรมิสร้างศักยภาพบณัฑิต
ให้มีสมรรถนะและทักษะ
แห่งอนาคต  
 

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
2. อัตราการสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพ หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (สมัคร
สอบครั้งแรก) ขั้นที่ 1, ขั้นที่ 
2, ข้ันท่ี 3 และหลักสูตร
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์
3.  อัตราการมีงานท าของ
บัณฑิตปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ 
 

SC-2 พัฒนาระบบ
สนับสนุนการวิจัยที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
และสามารถเขียน
โครงร่างงานวิจัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบกลไกในการ
บริหารจดัการที่
สนับสนุนงานวิจัย 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 

ผลิตผลงานการวิจัยที่มี
คุณภาพ ทั้งด้านปริมาณ
และการอ้างอิง 
 
 

1. โครงการบ่มเพาะ
ความรู้ด้านการวิจัย  
2. โครงการประชุม
วิชาการประจ าปคีณะ
แพทยศาสตร์  
3. โครงการบ่มเพาะงาน
ประจ าสู่งานวิจัย (R2R)  
4. โครงการศึกษาดูงาน
ด้านการวิจัยแลนวัตกรรม 

1. จ านวนผลงานวิจัยของ
บุคลากรฝ่ายวิชาการและ
ฝ่ายสนบัสนุนที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติ  
2. จ านวนผลงานตีพิมพ์ใน
ฐาน Scopus Q1, Q2 ต่อ
จ านวนอาจารย์  
3. จ านวนเงินทุนวิจัยท่ีได้รับ
การสนับสนุน  
4. ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับทุนวิจยั 

SC-3 การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ 
องค์กรและใช้เป็น
ข้อมูลส าคญัในการ
ก าหนดทิศทางและ
พัฒนาองค์กร 

การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการ
บริหารงานท่ี
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
ส่งเสริมการน าระบบ
สารสนเทศ มาใช้ในการ
ท างาน  

1. โครงการอบรมการใช้
ระบบสารสนเทศ 
2. โครงการพัฒนาและ
การจัดซื้อระบบจดัเก็บ
ข้อมูลของคณะและ
โรงพยาบาล 

1. ความพึงพอใจของนิสิตต่อ
การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในคณะ 
2. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

SC-4 การบริหาร
จัดการทรัพยากร
บุคคลของ
โรงพยาบาล ใหม้ี
ความเพียงพอและมี
สมรรถนะสอดคล้อง
กับเกณฑม์าตรฐาน
โรงพยาบาล (HA)  

การพัฒนาบุคลากร
ให้มคีวามเพียงพอ
และมีคณุภาพ
สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลัก 

เพื่อให้บุคลากรมีความ
เพียงพอ มีคุณภาพ มีความ
ผูกพัน และสามารถผลักดัน
ให้การบริการเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

1. โครงการเสนอขอกรอบ
อัตราก าลังโรงพยาบาลทุก
สาขาจากกระทรวง สธ. 
และ อว. 
2. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรตาม
สายงานและสายวิชาชีพ 

1. ร้อยละการพัฒนา
บุคลากรใหม้ีสมรรถนะหลัก
สอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงพยาบาล 
2. อัตราการลาออกของ
บุคลากร 
3. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณภาพมาตรฐาน 
HA 
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ควำมท้ำทำยและ
ควำมได้เปรียบ

เชิงกลยุทธ ์
กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แผนปฏิบัติกำรที่ส ำคัญ ตัวชี้วัด 

3. โครงการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล  
4. โครงการจัดการความรู้
ความสมบรูณ์ของเวช
ระเบียน 
5. โครงการพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบตัิการสู่
การรับรองมาตรฐาน ISO  
6. โครงการพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบตัิการ
งานธนาคารเลือดและการ
บริการโลหิตสู่การรับรอง
มาตรฐาน  

SC-5, SA-3 การ
บริหารงบประมาณ
ของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัพะเยา 
ให้เพียงพอและ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ล้านนาตะวันออก 

การบริหารจัดการ
โรงพยาบาลและ
งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ
ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล 

มีงบประมาณในการ
บริหารงานอย่างเพียงพอ
และการบริการทาง
การแพทย์มีคณุภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
น่าเชื่อถือ  

1. โครงการจัดท าแผน
ทบทวนแผนงบประมาณฯ 
2. โครงการประเมิน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
โรงพยาบาล (EIA)  
3. โครงการ Green and 
Clean Hospital 

1. ผลประกอบการทางด้าน
การเงินของโรงพยาบาล
เป็นไปตามเป้าหมาย  
2. ความพึงพอใจของผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยใน 
3. ผ่านเกณฑป์ระเมิน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA) 
 

 
(2) กำรพิจำรณำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ครอบคลุมพันธกิจของคณะร่วมกับ        
ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของคณะฯ ดังตารางที่ 2-3 

2.2 กำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
ก. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและกำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ 
(1) แผนปฏิบัติกำร 
ตำรำงท่ี 2-4 แผนปฏิบัติกำรตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อตอบสนองควำมท้ำทำย  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แผนปฏิบัติกำร 
เป้ำหมำยระยะสั้น  

ปี 66 - 67 
เป้ำหมำยระยะยำว 

ปี 68 - 70 
1. ผลิตบณัฑิตแพทย์ ท่ีมีทักษะ
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
(Holistic Care) มีจติสาธารณะ 
(Public mind set) และความ
ผูกพันกับชุมชน (Community 

โครงการเตรยีมคนและ
เสรมิสร้างศักยภาพบณัฑิตใหม้ี
สมรรถนะและทักษะแห่ง
อนาคต  

1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต คะแนน 4.0 
2. อัตราการสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพ หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (สมคัร
สอบครั้งแรก) 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต คะแนน 4.5 
2. อัตราการสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพ หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (สมคัร
สอบครั้งแรก) 
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Engagement) และมีงานท า 
(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 
 

ขั้นที่ 1 ร้อยละ 70  
ขั้นที่ 2 ร้อยละ 80 
ขั้นที่ 3 ร้อยละ 85 
- หลักสูตรปฏิบตัิการฉุกเฉิน
การแพทย์ ร้อยละ 90 
- อัตราการมีงานท าของบัณฑติ
(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 
ร้อยละ 80 

ขั้นที่ 1 ร้อยละ 80 
ขั้นที่ 2 ร้อยละ 85 
ขั้นที่ 3 ร้อยละ 90 
- หลักสูตรปฏิบตัิการฉุกเฉิน
การแพทย์ ร้อยละ 100 
- อัตราการมีงานท าของ
บัณฑิต(ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์) ร้อยละ 85 

2. ผลิตผลงานการวิจัยที่มี
คุณภาพ ท้ังด้านปริมาณและการ
อ้างอิง 

1. โครงการบ่มเพาะความรู้ด้าน
การวิจัย  
2. โครงการประชุมวิชาการ
ประจ าปีคณะแพทยศาสตร์  
3. โครงการบ่มเพาะงานประจ า
สู่งานวิจัย (R2R)  
4. โครงการศึกษาดูงานด้านการ
วิจัยและนวตักรรม 

1. จ านวนผลงานวิจัยของ
บุคลากรฝ่ายวิชาการและฝ่าย
สนับสนุนท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติ จ านวน 5 ผลงาน/ปี
และนานาชาติ จ านวน 3 
ผลงาน/ป ี
2. จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐาน 
Scopus Q1, Q2 ต่อจ านวน
อาจารย์ 1 : 5  
3. จ านวนเงินทุนวิจัยท่ีได้รับ
การสนับสนุน 1,000,000 
บาท/ปี 
4. ผลงานวิจัยท่ีได้รับรางวัล 2 
ผลงาน/ปี 

1. จ านวนผลงานวิจัยของ
บุคลากรฝ่ายวิชาการและฝ่าย
สนับสนุนท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติ จ านวน 10 ผลงาน/
ปีและนานาชาติ จ านวน 6
ผลงาน/ป ี
2. จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐาน 
Scopus Q1, Q2 ต่อจ านวน
อาจารย์ 1 : 4 
3. จ านวนเงินทุนวิจัยท่ีได้รับ
การสนับสนุน 2,000,000 
บาท/ปี 
4. ผลงานวิจัยท่ีได้รับรางวัล 3 
ผลงาน/ปี 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
ส่งเสริมการน าระบบสารสนเทศ 
มาใช้ในการท างาน 

-โครงการอบรมการใช้ระบบ
สารสนเทศ 
-โครงการพัฒนาและการจดัซื้อ
ระบบจัดเก็บข้อมูลของคณะ
และโรงพยาบาล 

1. ความพึงพอใจของนิสิตต่อ
การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในคณะ  
คะแนน 4.0 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 30 

1. ความพึงพอใจของนิสิตต่อ
การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในคณะ 
คะแนน 4.5 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 40 

4. เพื่อให้บุคลากรมีความ
เพียงพอ มีคุณภาพ มีความ
ผูกพัน และสามารถผลักดันให้
การบริการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

1. โครงการเสนอขอกรอบ
อัตราก าลังโรงพยาบาลทุกสาขา
จากกระทรวง สธ. และ อว. 
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรตามสายงานและสาย
วิชาชีพ 
3. โครงการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล  
4. โครงการจัดการความรู้ความ
สมบูรณ์ของเวชระเบียน 
5. โครงการพัฒนาคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการสู่การรับรอง
มาตรฐาน ISO  
6. โครงการพัฒนาคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการงานธนาคารเลือด

1. ร้อยละการพัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะหลักสอดคล้อง
กับความต้องการ ร้อยละ 80 
2. อัตราการลาออกของ
บุคลากร น้อยกว่าร้อยละ 10 
3. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณภาพมาตรฐาน HA 
ผ่านการประเมิน ข้ัน 3 

1. ร้อยละการพัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะหลักสอดคล้อง
กับความต้องการ ร้อยละ 90 
2. อัตราการลาออกของ
บุคลากร น้อยกว่าร้อยละ 5 
3. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณภาพมาตรฐาน HA 
ผ่านการประเมิน ข้ัน 3 
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และการบริการโลหิตสู่การ
รับรองมาตรฐาน  

5. มีงบประมาณในการ
บริหารงานอย่างเพียงพอและ
การบริการทางการแพทย์มี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือ 

1. โครงการจัดท าแผนทบทวน
แผนงบประมาณฯ 
2. โครงการประเมินคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล 
(EIA)  
3. โครงการ Green and Clean 
Hospital 

1. ผลประกอบการทางด้าน
การเงินของโรงพยาบาลเป็นไป
ตามเป้าหมาย อัตรารายได้สูง
กว่าค่าใช้จ่าย ร้อยละ 0 
2. ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน 
- ผู้ป่วยนอก ร้อยละ 90 
- ผู้ป่วยใน ร้อยละ 90 
3. ผ่านเกณฑป์ระเมินคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม (EIA)  
ผ่านเกณฑ์ประเมิน 

1. ผลประกอบการทางด้าน
การเงินของโรงพยาบาลเป็นไป
ตามเป้าหมาย อัตรารายได้สูง
กว่าค่าใช้จ่าย ร้อยละ 1.0 
2. ความพึงพอใจของผู้ป่วย
นอกผู้ป่วยใน  
- ผู้ป่วยนอก ร้อยละ 95 
- ผู้ป่วยใน ร้อยละ 95 
3. ผ่านเกณฑป์ระเมินคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม (EIA)  
ผ่านเกณฑ์ประเมิน 

  คณะฯ มีกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ดังแสดงในรูปที่ 2-1 โดยมีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผน                   
ปฏิบัติการ ก าหนด KPI และค่าเป้าหมาย และแปลงไปสู่โครงการและกิจกรรม โดยให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์    
พันธกิจ แผนกลยุทธ์ ความต้องการของหน่วยงาน ภาควิชา และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด 

(2) กำรน ำแผนปฏิบัติกำรไปใช้ 
 คณะฯ ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปยังบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ ทั้งที่เป็นทางการและ                   
ไม่เป็นทางการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการ โดยมีช่องทางการถ่ายทอดที่หลากหลาย                    
ดังตารางที่ 2-5 มีการติดตามโดย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส านักงาน และหัวหน้างาน                              
ที่รับผิดชอบ โดยมีฝ่ายนโยบายและแผนเป็นผู้ก ากับติดตามดูแล และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ทุก 6 เดือน 

ตำรำงท่ี 2-5 ช่องทำงกำรถ่ำยทอด/ติดตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร 

ช่องทำง กลุ่มเป้ำหมำย ควำมถี่ 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิการ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน ทุก 6 เดือน 
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานของบุคลากร บุคลากรทุกระดับ ทุก 6 เดือน 
ระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
- ระดับหลักสูตร 
- ระดับคณะ 

 
อาจารยผ์ู้รับชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ผู้บริหารคณะ บุคลากรคณะ 

 
ปีละ 1 ครั้ง 
ปีละ 1 ครั้ง 

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหนา้ส านักงาน 
หัวหน้างาน 

ทุก 1 เดือน 

สื่อออนไลน ์
- เว็บไซต์ของคณะฯ 
- Facebook ของคณะฯ 

บุคลากรทุกระดับ เป็นประจ า 

สื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ 
หนังสือแจ้งเวียน 
การเดินพูดคุย/ช้ีแจง/ติดตาม  
แบบไม่เป็นทางการ 
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(3) กำรจัดสรรทรัพยำกร 
คณะฯ จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้                         

และท าให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ  

ตำรำงท่ี 2-6 กำรวำงแผนกำรจัดสรรทรัพยำกร 

ทรัพยำกร ผู้บริหำร/หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

ควำมรับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน ผลลัพธ ์

บุคคล รองคณบดฝี่ายบริหาร 
งานบริหารงานบุคคล 

- วิเคราะห์จดัท าแผน
อัตราก าลัง แผนพัฒนา
บุคลากร 

- จัดสรรกรอบ
อัตราก าลัง โดยค านึงถึง
ความต้องการของ
หน่วยงาน  
และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของคณะ 

ได้อัตราก าลังครบ 
ตามกรอบ 

งบประมาณ รองคณบดฝี่ายบริหาร 
ฝ่ายการเงิน 

- วิเคราะห์จดัท าแผน
ด าเนินการของการใช้
จ่ายงบประมาณ 

- ปรับปรุงการใช้จ่าย
งบประมาณให้มี      
ประสทิธิภาพ คุ้มค่ามาก
ที่สุด 

งบประมาณที่ใช้ได้ตาม
แผนมากกว่า ร้อยละ 
80  

พัสดุครภุัณฑ ์ รองคณบดฝี่ายบริหาร 
ฝ่ายพัสด ุ

- วิเคราะห์จดัท าแผน
จัดหา และพัฒนาพัสดุ
ครุภณัฑ ์

- จัดสรรพัสดุครุภณัฑ์ 
ให้หน่วยงานภาควิชา 
ได้ตรงความต้องการ  

ได้พัสดุ ครุภณัฑ์  
ตามเป้าหมายมากกว่า
ร้อยละ 80 

สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงาน 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

- จัดท าโปรแกรม
สารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 

ระบบสารสนเทศท่ีได้
มาตรฐานสากล 

(4) แผนด้ำนบุคลำกร 
  คณะฯ ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือรองรับต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คณะ โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและงานบุคลากร จะท าหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรในด้านอัตราก าลัง 
คุณวุฒิทางการศึกษา ตลอดจนการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการและระดับต าแหน่งของบุคลากร
สายสนับสนุน รวมทั้งการสอบถามเรื่องความผูกพัน ความต้องการในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติ
ของบุคลากร และนอกจากนี้รองคณบดีที่ก ากับแต่ละฝ่าย จะได้ท าการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ                              
เพ่ือก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ เพ่ือน าข้อมูลทั้งสองส่วนมาใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร เพ่ือให้บุคลากรสามารถมีศักยภาพที่สอดคล้องกับการพัฒนาคณะฯ และปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์                               
ที่เปลี่ยนแปลง ดังรายละเอียดในหมวด 5 

(5) ตัววัดผลกำรด ำเนินกำร 
  การติดตามผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ คณะใช้ตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด                           
ที่ระบุตามกิจกรรมของแผนงาน/โครงการ งานนโยบายและแผน จะท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดจากฝ่าย
ต่างๆ เป็นรายไตรมาส โดยน าเสนอความก้าวหน้าของการด าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือทราบและให้
ข้อเสนอแนะ และได้รายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน (ภาพที ่7.5-1 และ 7.5-2) 

(6) กำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกำร 
คณะฯ ใช้ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ และน าผลที่ได้จากตัวชี้วัดในแต่ละแผนปฏิบัติการมาวิเคราะห์                     

เพ่ือใช้ในการคาดการณ์ผลการด าเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์คณะ โดยผู้บริหารระดับสูง           
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จะร่วมกันก าหนดและทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบแต่ละ โครงการ                         
จะทบทวนผลการด าเนินงานกับค่าเป้าหมาย และเปรียบเทียบข้อมูลกับปีที่ผ่านมา 
 หากพบว่าตัวชี้วัดใดต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย จะวิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแผนการ
พัฒนากระบวนการ เพ่ือใช้ประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โดยงานนโยบายและแผน จะท าหน้าที่ติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะทุกไตรมาส ในการให้ความเห็นต่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือถ่ายทอดไปสู่ผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องต่อไป 

ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อแนวโน้มการบรรลุแผนยุทธศาสตร์คณะ ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการโดยเร่งด่วน ผู้บริหารระดับสูงของคณะจะพิจารณาร่วมกันเพ่ือร่วมกันคิดและก าหนด
แผนงาน/โครงการ โดยจะมีการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันจัดท าแผนงาน/โครงการทันที และน าเสนอ                                     
เพ่ือพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือขอความเห็นและรับรอง เช่น ในปีงบประมาณ 2563                            
ได้มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในหลายพันธกิจต้องชะลอ ยกเลิก
การด าเนินงานหรือต้องปรับเปลี่ยนแผนด าเนินงานเร่งด่วน เช่น การปรับแผนสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                           
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ มีการปรับแผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ                    
ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การประชุมและปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ 
  คณะฯ ได้วางแผนที่จะด าเนินการเปรียบเทียบข้อมูลตัวชี้วัดกับคู่เทียบ เช่น ผลการด าเนินการด้านการศึกษา 
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาชีพ เพ่ือใช้ในการทบทวนและวางแผนยุทธศาสตร์การด าเนินการในอนาคต 

ข. กำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร 
 ทุกสิ้นปีงบประมาณ รองคณบดีและผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย จะมีการประชุมสรุปผลการด าเนินงานและ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย                                      
และประเมินปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จตามค่าเป้าหมาย หรือประเด็นที่ต้องพัฒนาในกรณีที่ผล                       
การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพ่ือส่งต่อไปยังงานนโยบายและแผน ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูล และเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นในการพัฒนา นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าว จะน าไปใช้เป็นข้อมูล
ส าคัญในกระบวนการทบทวนและวางแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ดังแสดงในภาพที่ 2-1 และตารางท่ี 2-1 
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หมวด 3 ลูกค้ำ 
 
3.1 ควำมคำดหวังของลูกค้ำ 
ก. กำรรับฟังผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 
(1) ผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน  (2) ผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืนที่พึงมี 
  คณะฯ ได้ให้ความส าคัญต่อการรับฟัง ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนในปัจจุบัน และผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมี                      
ในอนาคต เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและความคาดหวัง จึงได้จัดท าระบบการรับฟังเสียงของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน                                 
และบุคคลภายนอก ที่จะเข้ามาเป็นผู้เรียนและลูกค้าของคณะฯ ในอนาคต เพ่ือให้ได้ข้อมูลความต้องการและความ
คาดหวัง เพ่ือจัดท าเป็นสารสนเทศส าหรับการวิเคราะห์ น าไปสู่การปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม                         
เพ่ือตอบสนองความต้องการ โดยได้ก าหนดแผนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการรับฟังเสียงของลูกค้ า สร้างระบบ                            
การรับฟังที่เน้นทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่สะท้อนถึงผลประโยชน์ที่ผู้รับจะได้รับอย่างแท้จริง มีการน าข้อมูล                      
เชิงประจักษ์กลับมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างทันท่วงที โดยแนวทางการปฏิบัติได้มีการจ าแนกลูกค้า
เป็นกลุ่ม ๆ ตามพันธกิจและในแต่ละกลุ่มมีการก าหนดรูปแบบและวิธีที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม ในกรอบระยะเวลา                      
ต่าง ๆ กัน ให้ได้ข้อมูลในทุกมิติ เพ่ือให้ระบบดังกล่าวสามารถเป็นกลไกส าคัญในการน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ให้ได้ตาม
วิสัยทัศน์ที่ก าหนด คณะฯ จ าแนกกลุ่มลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจหลัก และท าการรับฟังเสียงของลูกค้า                                   
ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังตารางที่ 3-1 

ภำพที่ 3-1 กระบวนกำรในกำรรับฟังเสียงผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืนตำมพันธกิจ 
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ตำรำงท่ี 3-1 ช่องทำงกำรรับฟัง ผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืนตำมพันธกิจ 

กลุ่มเป้ำหมำย ช่องทำงกำร
รับฟัง 

ควำมถี่ ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลที่รับฟัง ผลลัพธ์/เป้ำหมำย วิเครำะห์ ปรับปรุง 
และกำรติดตำม 

พันธกิจด้านการเรียนการสอน 
นิสิตปัจจุบัน 1.สายตรง

ผู้บริหาร 
ตลอดเวลา คณบด/ีรอง

คณบด/ีผู้ช่วย
คณบด/ีประธาน
หลักสตูร/
หัวหน้าภาควิชา 

-ความพึงพอใจ/
ความไม่พึง
พอใจต่อ 
หลักสตูร การ
จัดการเรียนการ
สอน อุปกรณ์
สนับสนุนการ
เรียนการสอน 
สถานท่ี  
-ปัญหาการ
เรียน/การใช้
ชีวิต 
-แนวทางการ
พัฒนาหลักสตูร 

- หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน  
3.44/4 (ปี 62), 
3.86/4 (ปี 63) 
- ด้านการเรยีนรู้ตลอด
หลักสตูร  
3.53/4 (ปี 62), 
3.67/4 (ปี 63) 
- ด้านสภาพ 
แวดล้อมการเรยีนรู้ 
3.39/4 (ปี 62), 
3.31/4 (ปี 63) 
- ด้านความผูกพัน/
ความภาคภูมิใจ 
3.47/4 (ปี 62), 
3.68/4 (ปี 63) 

- ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูร  
ทุก 3 เดือน 

2.อาจารย์ที่
ปรึกษา 

ตลอดเวลา อาจารย์ที่
ปรึกษา 

- ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ ทุก 1 
เดือน น าปัญหาและ
VOC ไปปรับปรุงแก้ไข 

3.กล่องรับ
ความคิดเห็น 

เปิดกล่อง
สัปดาหล์ะ 
1 ครั้ง 

ฝ่ายกิจการนิสติ 

4.เว็บไซต์ของ
คณะฯ 

ตลอดเวลา ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.Facebook 
คณะ 

ตลอดเวลา ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.แบบประเมิน
รายวิชา 

ทุก 2 
สัปดาห ์

ฝ่ายวิชาการ 

7.แบบประเมิน
เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา 

ปีละ 2 ครั้ง ฝ่ายวิชาการ 

ผู้ปกครอง 1.สายตรง
ผู้บริหาร 

ตลอดเวลา คณบด/ีรอง
คณบด/ีผู้ช่วย
คณบด/ีประธาน
หลักสตูร/
หัวหน้าภาควิชา 

-ความพึงพอใจ/
ความไม่พึง
พอใจต่อ
หลักสตูร การ
จัดการเรียนการ
สอน อุปกรณ์
สนับสนุนการ
เรียนการสอน 
-แนวทางการ
พัฒนาหลักสตูร 

ผู้ปกครองเข้าร่วมและ
แสดงความพึงพอใจ 
ร้อยละ 75/ร้อยละ 80 
(ปี 64) 

- คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรพิจารณา
ทบทวน 

2.เว็บไซต์คณะ ตลอดเวลา ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.Facebook 
คณะ 

ตลอดเวลา ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.ประชุม
ผู้ปกครอง 

ปีละ 1 ครั้ง ฝ่ายวิชาการ 

ผู้ใช้บัณฑิต 1.ส ารวจความ
พึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต 

ปีละ 1 ครั้ง ฝ่ายกิจการนิสติ -ความพึงพอใจ/
ความไม่พึง
พอใจต่อบัณฑิต 
-แนวทางการ
พัฒนาหลักสตูร 

- ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต 
4.38/4.0 (ปี 62), 
4.42/4.0 (ปี 63) 
หลักสตูรปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ 

- คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรและ
คณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณาทบทวน
เพื่อการปรับปรุงในปี
ต่อไป 

2.Facebook 
คณะ 

ตลอดเวลา ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.แบบประเมิน
รายวิชา 

ทุก 2 
สัปดาห ์

ฝ่ายวิชาการ 
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กลุ่มเป้ำหมำย ช่องทำงกำร
รับฟัง 

ควำมถี่ ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลที่รับฟัง ผลลัพธ์/เป้ำหมำย วิเครำะห์ ปรับปรุง 
และกำรติดตำม 

4.โครงการ
เยี่ยมติดตาม
บัณฑิต 

ปีละ 1 ครั้ง ฝ่ายกิจการนิสติ 4.33/4.0 (ปี 62), 
4.46/4.0 (ปี 63) 

นักเรียนช้ัน
มัธยมปลาย 
(ผู้เรียนใน
อนาคต) 

1.การจัด
ผู้บริหารสญัจร 
แนะแนว
หลักสตูร ตาม
โรงเรียนมัธยม 

ปีละ 1 ครั้ง ฝ่ายวิชาการ -ความคาดหวัง/
ความต้องการ
ต่อหลักสตูร 
-ความคาดหวัง/
ความต้องการ
ต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ในกิจกรรมแนะแนว
หลักสตูร 

ทบทวนการ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตร
และการรับนักเรียน 
(คณะกรรมการรับเขา้) 

2.การจัด
กิจกรรม open 
house  

ปีละ 1 ครั้ง ฝ่ายวิชาการ 

3.เว็บไซต์คณะ ตลอดเวลา ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.Facebook 
คณะ 

ตลอดเวลา ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พันธกิจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ชุมชน และ 
ผู้ใช้ผลงานวิจัย 
และบริการ
วิชาการ 

1.เว็บไซต์ของ
คณะฯ 

ตลอดเวลา ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้
ผลงานวิจัยและ
บริการวิชาการ
ของคณะ 
-หัวข้องานวิจัย
ที่ชุมชนต้องการ
หรือ ปัญหา
ความต้องการ
ของชุมชน ใน
เรื่องที่ต้องการ
ให้คณะให้
ความรู ้

- อัตราความพึงพอใจ
ของชุมชนต่อการ
ให้บริการวิชาการใน
ท้องถิ่น ร้อยละ 91/95 
(ปี64) 

คณะอนุกรรมการวิจัย 
คณะแพทยศาสตร์ 
ประเมิน ทบทวน เดือน
ละ 1 ครั้ง 

2.Facebook 
คณะ 

ตลอดเวลา ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.การใช้
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
และความ
ต้องการด้าน
การวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ปีละ 1 ครั้ง ฝ่ายวิจัย 

ผู้ให้ทุนวิจัย 
  

1.หนังสือแจ้ง
เวียนข่าวสาร 

ตามรอบ
การให้ทุน
วิจัย 

ฝ่ายวิจัย -ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้
ผลงานวิจัย ต่อ
งานวิจัยของ
คณะ 
-หัวข้องานวิจัย
ที่ชุมชนต้องการ 

ก าลังด าเนินการ คณะอนุกรรมการวิจัย 
คณะแพทยศาสตร์ 
ก าลังด าเนินการ 

2.การใช้
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
ของผู้ให้ทุน
วิจัย 

ตามรอบ
การให้ทุน
วิจัย 

ฝ่ายวิจัย -ความพึงพอใจ
ของผู้ให้ทุนวิจัย 
ต่องานวิจัยของ
คณะ 
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กลุ่มเป้ำหมำย ช่องทำงกำร
รับฟัง 

ควำมถี่ ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลที่รับฟัง ผลลัพธ์/เป้ำหมำย วิเครำะห์ ปรับปรุง 
และกำรติดตำม 

พันธกิจด้านบริการวิชาชีพ 
ผู้ป่วยและญาต ิ 1.เว็ปไซต์ของ

คณะฯ และ 
โรงพยาบาล 

ตลอดเวลา ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-ความพึงพอใจ/
ความไม่พึง
พอใจ ต่อการ
ให้บริการตรวจ
รักษา 
-ข้อร้องเรียน
การให้บริการ 

ความพึงพอใจผู้ป่วย
นอก ร้อยละ 
89.32/90 (ปี 62), 
95.83/90 (ปี 63) 
ผู้ป่วยใน 92.35/90 (ปี 
62), 96.20/90 (ปี 63) 
อัตราข้อร้องเรยีนของ
ผู้รับบริการ (ต่อ 
1,000 ผู้ป่วยนอก) 
5.28/น้อยกว่า 5 (ปี 
62), 2.33/น้อยกว่า 5  
(ปี 63) 
อัตราการชมเชยของ
ผู้รับบริการ (ต่อ 
1,000 ผู้ป่วยนอก) 
2.82/มากกว่า 10 (ปี 
62), 6.33/มากกว่า 
10 (ปี 63) 

คณะกรรมการบรหิาร
โรงพยาบาล, 
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล 
ทบทวน ติดตามเพื่อ
การปรับปรุงแก้ไข ทุก 
1 เดือน 

2.Facebook 
คณะฯ และ 
โรงพยาบาล 

ตลอดเวลา ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.Line 
โรงพยาบาล 

ตลอดเวลา ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.หนังสือ
ราชการ 

  ฝ่ายธุรการ 

5.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ 

ตลอดเวลา ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ 

6.ระบบรับฟัง
ข้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
จากผู้ป่วยและ
ญาต ิ

ตลอดเวลา ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ 

7.ตู้รับเรื่อง
ร้องเรียน 

ตลอดเวลา ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ 

8.ป้าย บอร์ด 
แผ่นพับให้
ความรู ้

ตลอดเวลา ฝ่าย
ประชาสมัพันธ์ 

ชุมชน 1.การส ารวจ
ความต้องการ
ของชุมชน 
เกี่ยวกับการ
บริการตรวจ
รักษา 

1-2 ครั้งต่อ
ปี 

ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ 

-ปัญหาความ
ต้องการของ
ชุมชนเกี่ยวกับ
การบริการตรวจ
รักษา 

- อัตราความพึงพอใจ
ของชุมชนต่อการ
ให้บริการวิชาการใน
ท้องถิ่น ร้อยละ 91/95 
(ปี64) 

คณะอนุกรรมการวิจัย 
คณะแพทยศาสตร์ 
ประเมิน ทบทวน เดือน
ละ 1 ครั้ง 
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ข. กำรจ ำแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และกำรก ำหนดกำรจัดกำรศึกษำ วิจัย และบริกำรฯ 
(1) กำรจ ำแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 
  คณะฯ จ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ตามพันธกิจของคณะฯ วิธีการจ าแนก ดังแสดงในตารางที่ 3-2 

ตำรำงท่ี 3-2 กำรจ ำแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 

พันธกิจ สำรสนเทศท่ีม ี วิธีกำรจ ำแนกกลุ่มผู้เรียน
และลกูค้ำ 
กลุ่มอืน่ 

ประเภทของผู้เรียนและลกูค้ำกลุม่อื่น 

ผลิตบัณฑติ การสมคัรเลือกหลักสูตร ที่
ประสงคเ์ข้าศึกษาต่อในระบบ 
การรับเข้านสิิต 

จ าแนกตามหลักสตูร 
  

1.นิสิตในหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 
2.นิสิตในหลักสูตรปฏิบตัิการฉุกเฉนิการแพทย์ 

ข้อมูลการศึกษาในระบบการ
รับเข้า 

จ าแนกตามประเภทของ
นิสิตที่รับเข้า 

1.จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
2.จบการศึกษาปรญิญาตรสีายวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

วิจัย ข้อมูลผลงานวิจัยท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับชาติและ
นานาชาติ 

จ าแนกตามประเภทของ
งานวิจัย 

1.ผู้ให้ทุนวิจัย 
2.ชุมชน 
3.ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ 

บริการวิชาการ ข้อมูลประชากร 
แผนที่จังหวัดพะเยา 
  

จ าแนกตามกลุ่มประชากร
และพื้นที่ท่ีคณะ
รับผิดชอบ 

1.ชุมชน 
2.ประชากรในจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน 

บริการวิชาชีพ อัตราการเข้ารับบริการ 
จ าแนกตาม สิทธิ์การรักษา
ของผู้ป่วย 

จ าแนกตามสิทธ์ิการรักษา 1.เบิกตรง 
2.ประกันสุขภาพทั่วหน้า 
3.ประกันสังคม 
4.ช าระเงินเอง 
5.รัฐวิสาหกิจ 
6.ธนาคารออมสิน 

อัตราการเข้ารับบริการ 
จ าแนกตามพื้นท่ีภมูิล าเนา 

จ าแนกตามพื้นท่ีภมูิล าเนา 1.ต าบลในที่ตั้งของมหาวิทยาลยั 
2.พะเยา 
3.เชียงราย 
4.แพร่ 
5.น่าน 

  
(2) กำรจัดกำรศึกษำ วิจัย และบริกำรฯ 
  คณะฯ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง จากผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผู้รับบริการ มาวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและมีกระบวนการในการจัดการศึกษาและบริการ โดยในด้านการจัด
การศึกษาคณะฯ ได้รับฟังเสียงของผู้เรียนและลูกค้า ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และน าข้อมูลดังกล่าวเข้าคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร เพ่ือจัดท าหลักสูตรใหม่ให้ตอบสนองต่อผู้เรียนและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด ด้านงานวิจัย
คณะฯ ได้ส ารวจความคิดเห็นความต้องการและปัญหาของชุมชน น าข้อมูลดังกล่าวเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประจ า
คณะ เพ่ือด าเนินงานวิจัยหรือให้บริการวิชาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชน ด้านบริการวิชาชีพ โรงพยาบาลได้จัดท าแบบ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและส ารวจความต้องการของชุมชน น าข้อมูลดังกล่าวเข้าพิจารณาในคณะ
กรรมการบริหารโรงพยาบาล เพ่ือจัดบริการทางการแพทย์ให้ตอบสนองสนองความต้องการต่อผู้ใช้บริการและชุมชน 
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3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ 
ก. ควำมสัมพันธ์และกำรสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน ๆ 
(1) กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์   (2) กำรเข้ำถึงและกำรสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 
  คณะฯ ให้ความส าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าตามพันธกิจ เพ่ือสร้างความผูกพันกับลูกค้า โดยมี
กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า กระบวนการสนับสนุนลูกค้า ตามช่องทางการสื่อสาร และมีผู้รับผิดชอบชัดเจน 
ดังตารางที่ 3-3 

ตำรำงท่ี 3-3 กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ 

พันธกิจ กำรสร้ำงควำมผูกพัน กับลูกค้ำ
ปัจจุบนั 

กระบวนกำรสนับสนนุลกูค้ำ ช่องทำงกำรสื่อสำร ผู้รับผิดชอบ 

ผลิตบัณฑติ - จัดกิจกรรมให้นิสิต มสี่วนร่วมในการ
แนะน าหลักสูตร 
- สนับสนุนการจดักิจกรรมของสโมสร
นิสิต 
- จัดโครงการนสิิตดีเด่น ในด้านการ
ท ากิจกรรม การเรยีน คุณธรรม
จริยธรรม และมีการมอบรางวัลในวัน
ไหว้คร ู

1) หอพักนิสิต 
2) ห้องสมุด 
3) กิจกรรมพัฒนานิสติ 
4) คู่มือนิสิต 
5) ห้อง Fitness 
6) ทุนการศึกษา 
7) ฐานข้อมูล online  

1) ผ่านระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา 
2) Facebook, website 
คณะแพทยศาสตร ์
3) สโมสรนิสติ 
4) บอร์ดประชาสมัพันธ์ 

ฝ่ายกิจการนิสติ 
และฝา่ย
วิชาการ 

วิจัย - ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และตรงตามเวลา
ที่ก าหนด 

1) สนับสนุนทุนวิจัย 
2) ให้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 
3) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
ผลงานวิจัย 

1) Email 
2) Website 

ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

บริการ
วิชาการ 

- ให้บริการวิชาการตรงกับความ
ต้องการของชุมชนอย่าสม่ าเสมอ 

1) ให้บริการวิชาการในพ้ืนท่ี
ชุมชน 
2) ให้บริการวิชาการเพื่อ
แก้ปัญหาชุมชน 

1) การให้บริการวิชาการ 
ในชุมชน 
2) แผ่นพับความรู้เรื่องโรค
ต่างๆ 
3) Facebook, website 
คณะแพทยศาสตร ์

ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

บริการวิชาชีพ - ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว มีความปลอดภยั  
มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

1) ให้บริการเรื่องตรวจสุขภาพ  
2) ให้การตรวจวินิจฉัย รักษา 
ฟื้นฟู และการป้องกันโรค 

Facebook, website 
คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาล 

คณะกรรม 
การบริหาร
โรงพยาบาล 

 
(3) กำรจัดกำรข้อร้องเรียน 
  คณะฯ ก าหนดระบบการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่หลากหลาย เช่น Facebook 
Website จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ กล่องรับข้อเสนอแนะ โดยมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ดังภาพที่ 3-2 
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีระบบจัดการข้อร้องเรียน ดังภาพที่ 3-3 
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ภำพที่ 3-2 กำรจัดกำรข้อร้องเรียน ของคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 
 

 
  

 
 
 
 
 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณะแพทย์ 
รับเรื่องร้องเรียน 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร 
ติดต่อผู้ร้องเรียนภำยใน 24 

ชั่วโมง 

ไม่เร่งด่วน 
เร่งด่วน 

(ต้องจัดกำรภำยใน 24 ชั่วโมง) 
รำยงำนรองคณบดีที่

ก ำกับดูแล 
รำยงำนคณบดี 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
ด ำเนินกำรและรำยงำนผลในที่

ประชุมภำยใน 4 สัปดำห์ 

วิเครำะห์ข้อมูลรำยเดือน และ
สรุปรำยงำนน ำเสนอผู้บริหำร
เพื่อพัฒนำกระบวนกำรต่อไป 

มอบหมำยให้แต่ละงำน ด ำเนินกำร
แก้ไขและมีกำรรำยงำนผล 
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ภำพที่ 3-3 กำรจัดกำรข้อร้องเรียน ของโรงพยำบำล มหำวิทยำลัยพะเยำ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Sentinel Event 

รำยงำนผู้อ ำนวยกำรทันที 

แก้ไขปัญหำเบื้องต้น 

อุบัติกำรณ์ของหน่วยงำน 

เขียนในสมุด Risk profile และ
รวบรวมส่งทุกวันศุกร์ 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำรควำมเสี่ยง รำยงำนคณะกรรมกำรคุณภำพ 

- วิเครำะห์สถำนกำรณ์ 

- จัดล ำดับควำมส ำคัญ 

- แก้ไขปัญหำเชิงระบบ 

อุบัติกำรณ์ของหน่วยงำนอื่น 

เขียนในสมุด Risk profile และใบ
รำยงำนอุบัติกำรณ์ส่งทุกวันศุกร์ 

ควำมเสี่ยง/ข้อร้องเรียน 

เจ้ำหน้ำที่ประสบเหต ุ

รำยงำนหัวหน้ำหน่วยงำน/
แพทย์เวร 

๑. ตู้รับควำมคิดเห็น 
 

๒. Social round 
 

๓. ร้องทุกข์ด้วยตนเอง 
 

๔. Quality round 
 

๕. ทบทวนเอกสำร 
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ข. กำรค้นหำควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 
(1) ควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และควำมผูกพัน 
  คณะฯ มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้เรียน ผู้รับบริการ ลูกค้า
กลุ่มอ่ืนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งลูกค้าที่พึงมีในอนาคต โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดของแต่ละส่วนงาน เพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่ต้องการโดยวิธีที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับคณะ ภาควิชา                             
และหน่วยงาน ดังตารางที่ 3-4 และตารางท่ี 3-5 

ตำรำงท่ี 3-4 กำรค้นหำควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ ของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 

ลูกค้ำ เร่ืองท่ีส ำรวจ วิธีกำร ควำมถี่ ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ ์
นิสิต - ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ

ต่อหลักสตูร และการจัดการเรยีน
การสอน อุปกรณ์สนับสนุนการ
เรียนการสอน สถานท่ีเรียน 
อาจารย์  

แบบสอบถาม 2 สัปดาห์ 
ถึง สี่เดือน
ครั้ง 

ฝ่ายวิชาการ - การปรับปรุงหลักสูตร  
การจัดการเรยีนการสอน 

ผู้ใช้งานวิจัย - ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ
ต่องานวิจัย 

แบบสอบถาม ปีละ 1-2 
ครั้ง 

ฝ่ายวิจัย - การตั้งหัวข้องานวิจัยใน
ครั้งต่อไป 

ผู้ให้ทุนวิจัย - ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ
ต่องานวิจัย 

แบบสอบถาม ตามรอบการ
ให้ทุนวิจัย 

ฝ่ายวิจัย - การตั้งหัวข้องานวิจัยใน
ครั้งต่อไป 

ผู้รับบริการ
โรงพยาบาล 

- ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ
ต่อการใช้บริการโรงพยาบาล 

แบบสอบถาม ตลอดเวลา ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ

โรงพยาบาล 

- ปรับปรุงการให้บริการ 

 
ตำรำงท่ี 3-5 กำรค้นหำควำมผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 

พันธกิจ ลูกค้ำ ตัวชี้วัด 
ผลิตบัณฑติ นิสิต - การมีพี่น้องในครอบครัวมาสมัครเรียนท่ีคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

- การบอกต่อให้คนรู้จัก หรือญาตมิาเรียนท่ีคณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลัยพะเยา 
- ความต้องการจะขอทุนไปเรียนตอ่ และเป็นอาจารย์ต่อที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 
- ความต้องการจะพัฒนาตัวเองเพื่อให้คณะฯ มีช่ือเสียง 

วิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย - ให้ทุนวิจัยเพิ่มขึ้น  
บริการวิชาชีพ  ชุมชน 

ประชาชนท่ี
รับบริการ 

- ยอดบริจาค 
- ร้อยละของผู้ป่วยในและผูป้่วยนอกที่จะกลับมาใช้บริการซ้ า 
- ร้อยละของผู้ป่วยในและผูป้่วยนอกที่จะแนะน าญาติหรือคนรู้จักมาใช้บริการ 

 
(2) ควำมพึงพอใจเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น 
  คณะฯ ได้ขอข้อมูลจากคู่เทียบคือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยด้านการจัดการเรียนการสอน เทียบเรื่องความ
พึงพอใจบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต ด้านการบริการวิชาชีพ คู่เทียบคือ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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ค. กำรใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้ำและตลำด 
 คณะฯ ได้น าเสียงของลูกค้าจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ หลังจากนั้นจัดท าเป็นรายงาน                            
น าเข้าวาระที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ และรายงานสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุง ดังตารางที่ 3-6 

 ตำรำงท่ี 3-6 กระบวนกำรใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้ำ 

กระบวนกำร เสียงของลูกค้ำ ผู้วิเครำะห์ ผลของกำรวิเครำะห ์ กำรติดตำมผลลัพธ์ 
หลักสตูร - ความพึงพอใจ/ความไม่พึง

พอใจ ต่อหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอน อุปกรณ์
สนับสนุนการเรยีนการสอน 
สถานท่ีเรียน อาจารย ์

ฝ่ายวิชาการ - ปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ และ
การออกแบบและจดัท าหลักสูตร 
-ปรับระบบบริการสนับสนุน 
สวัสดิการนิสติ ทรัพยากร 
การศึกษา รูปแบบการจัดการเรยีน
การสอน 

- ความพึงพอใจ ความไม่
พึงพอใจ และความผูกพัน
ของนิสิต 

วิจัยและบริการ
วิชาการ 

- ความพึงพอใจ/ความไม่พึง
พอใจ ต่องานวิจัย 

ฝ่ายวิจัย - ก าหนดเป็นหัวข้อวิจัยทีส่ าคญั 
- ท าประเด็นบริการวิชาการ 

- ความพึงพอใจ ความไม่
พึงพอใจ และความผูกพัน
ของ ผู้ให้ทุนวิจัย และ
ผู้ใช้งานวิจัย ชุมชน 

บริการวิชาชีพ - ความพึงพอใจ/ความไม่พึง
พอใจ ต่อการใช้บริการ
โรงพยาบาล 

ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
โรงพยาบาล 

- ปรับปรุงระบบการให้บริการ 
แก้ไขปัญหาความเสี่ยง 

- ความพึงพอใจ ความไม่
พึงพอใจ และความผูกพัน
ของผู้รับบริการ
โรงพยาบาล 
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หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 
 

4.1 กำรวัด วิเครำะห์ และปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของสถำบัน 
ก. กำรวัดผลกำรด ำเนินกำร 
(1) ตัววัดผลกำรด ำเนินกำร 

คณะฯ มีวิธีเลือกตัววัดผลการด าเนินการ โดยคณะกรรมการคณะฯ เลือกตัวชี้วัดที่ส าคัญที่ตั้งไว้ในกลยุทธ์                                   
แต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริการวิชาชีพ คณะฯ ได้มอบหมาย                                 
ให้มีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในแผนการปฏิบัติงานประจ าปี ซึ่งมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดที่ ส าคัญ โดยมีรองคณบดี
ฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาองค์กร และบุคลากรฝ่ายนโยบายและแผน ก ากับติดตามการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงาน 2 ครั้งต่อปี มีการสรุปการวัดผลการด าเนินการและมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
เพ่ือวิเคราะห์และปรับปรุงผลการด าเนินการของคณะฯ โดยตัวชี้วัดที่ส าคัญ แสดงดังตารางที่ 4-1 

ตำรำงท่ี 4-1 ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญตำมแผนยุทธศำสตร์ 

ตัวชี้วัด 
(ค่ำเป้ำหมำย) 

ช่วงเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ กำรวิเครำะห์ กำรน ำไปใช้ 

กลยุทธ์ด้านการเตรียมคน และเสริมสร้างศักยภาพคน 
1) ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต คะแนน 4.0 

- มี.ค. – พค.  งานวิชาการ 
และงานกิจการ
นิสิต 

- งานวิชาการและกิจการ
นิสิต ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์
ข้อมูล สรุปผลการ
ประเมิน และน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรเพื่อ
ด าเนินการวเิคราะห์และ
ปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 
และจัดท าแผนเพื่อ
พัฒนาเก็บตัวช้ีวัดต่อไป 

- ปรับปรุงหลักสูตรและ
พัฒนาการจัดการเรยีนการ
สอน เพื่อให้ได้บณัฑิตทีม่ี
คุณภาพและอัตลักษณเ์ป็นไป
ตามวัตถุประสงค ์
- ปรับปรุงและพัฒนาการ
สอนเพื่อให้นิสิตมีศักยภาพใน
การสอบใบประกอบวิชาชีพ 
- ปรับปรุงและจดัท าแผน
เพื่อให้อาจารย์ เข้ารับการ
ประเมินอาจารยม์ืออาชีพ  

2) อัตราการสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพ หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต  
(สมัครสอบครั้งแรก) 
ขั้นที่ 1 ร้อยละ 70  
ขั้นที่ 2 ร้อยละ 80 
ขั้นที่ 3 ร้อยละ 85 

- ขั้นที่ 1 เม.ย. 
- ขั้นที่ 2 ธ.ค. 
- ขั้นที่ 3 มี.ค. 

3) หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ ร้อยละ 80 

- พ.ค. 

4) อัตราการมีงานท าของ
บัณฑิต (ปฏิบตัิการฉุกเฉิน
การแพทย์) ร้อยละ 80 

- ก.พ.  
(ช่วงรับปริญญา) 

กลยุทธ์ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 
1) จ านวนผลงานวิจัยของ
บุคลากรฝ่ายวิชาการและฝ่าย
สนับสนุนท่ีได้รับการตีพิมพ์
ในระดับชาติ จ านวน 5 
ผลงาน/ป ี
และนานาชาติ จ านวน 3
ผลงาน/ป ี
2) จ านวนผลงานตีพิมพ์ใน
ฐาน Scopus Q1, Q2 ต่อ
จ านวนอาจารย์  1 : 5 

- ทุก 6 เดือน งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- งานวิจัยรวบรวมข้อมูล 
จ านวนผลงานตีพิมพ์ 
จ านวนผลงานวิจัย R2R 
และน าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะเพื่อด าเนินการ
วิเคราะห์และปรับปรุงผล
การด าเนินงาน 
และจัดท าแผนเพื่อ
พัฒนาเก็บตัวช้ีวัดต่อไป 
 

- ปรับปรุงแผน เกี่ยวกับ
งานวิจัย เพื่อสนับสนุนให้
อาจารย์ และเจ้าหนา้ที่ 
ท างานวิจัย และ R2R 
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ตัวชี้วัด 
(ค่ำเป้ำหมำย) 

ช่วงเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ กำรวิเครำะห์ กำรน ำไปใช้ 

3) จ านวนเงินทุนวิจัยท่ีได้รับ
การสนับสนุน 1,000,000 
บาท/ปี 
4) ผลงานวิจัยท่ีไดร้ับรางวลั 
2 ผลงาน 

กลยุทธ์ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
1) ร้อยละของนิสิตที่มรีะดับ
ความพึงพอใจต่อการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในคณะ ร้อยละ 80 
2) ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ร้อยละ 30 

- จบภาคการศึกษา 
 

งานวิชาการและ
งานบริหาร 

- งานวิชาการและงาน
บริหารวิเคราะห์และ
ประเมินความต้องการ
ของนิสิตและบุคลากรใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ปรับปรุงแผน เกี่ยวกับการ
จัดซื้อและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมยั 

กลยุทธ์ด้านบุคลากรและการบริการวิชาชีพ 
1) ร้อยละการพัฒนา
บุคลากรใหม้ีสมรรถนะหลัก
สอดคล้องกับความต้องการ 
ร้อยละ 80 
2) อัตราการลาออกของ
บุคลากร น้อยกว่าร้อยละ 10 
3) โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์
ประเมินคุณภาพมาตรฐาน 
HA ผ่านการประเมิน ข้ัน 3 

- สค. – กย. งานบริหาร, 
กลุ่มงาน
อ านวยการ รพ., 
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
รพ. 

- งานบริหารคณะฯ น า
ข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะฯ 
กลุ่มงานอ านวยการ
น าเข้าท่ีประชุมกรรมการ 
บริหารโรงพยาบาล เพื่อ
ด าเนินการวเิคราะห์และ
ปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 
และจัดท าแผนเพื่อ
พัฒนาองค์กรและเก็บ
ตัวช้ีวัดต่อไป 

- ปรับปรุงแผนการพัฒนา
บุคลากรของคณะฯ และ
โรงพยาบาล เพื่อปรับปรุง
การให้บริการ และการขยาย
งานของโรงพยาบาล 

กลยุทธ์ด้านการบริหารงบประมาณและมาตรฐานโรงพยาบาล 
1) ผลประกอบการทางด้าน
การเงินของโรงพยาบาล
เป็นไปตามเป้าหมาย อัตรา
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 
(ร้อยละ 0) 
2) ความพึงพอใจของผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยใน  
- ผู้ป่วยนอก ร้อยละ 90 
- ผู้ป่วยใน ร้อยละ 90 
3) ผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA)  
ผ่านเกณฑ์ประเมิน 

- สค. - กย. กลุ่มงาน
อ านวยการ รพ., 
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ 
รพ.  

- ด าเนินการวิเคราะห์ 
จัดท าแผนงบประมาณ
และการประเมินรายรับ
รายจ่าย 
- ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลให้
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- น าผลการวเิคราะห์ไปใช้
วางแผนงบประมาณ 
- น าผลการพัฒนาคณุภาพไป
ปรับปรุงการบริการผู้ป่วย
และตอบสนอง VOC  
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(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
คณะฯ ได้เลือกตัวชี้วัดที่ส าคัญ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับคู่เทียบ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับคู่เทียบ

คือ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องจากเป็นคณะแพทยศาสตร์เปิดใหม่ ในเขตล้านนาตะวันออก 
อยู่ในเขตสุขภาพเดียวกัน โดยใช้ฐานข้อมูลจาก สกอ. รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน เอกสารเผยแพร่ของ
มหาวิทยาลัย และการขอข้อมูลโดยตรงจากคู่เทียบ เพ่ือใช้เป็นแหล่งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือน ามาปรับปรุง
การด าเนินงานให้ดีขึ้น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีคู่เทียบเป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยตัวชี้วัดที่เป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับคู่เทียบแสดง ดังตารางที่ 4-2 

ตำรำงที่ 4-2 ตัวช้ีวัด ที่เป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 

ตัวชี้วัด คู่เทียบ กำรน ำไปใช้ 
1. อัตราการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (สมคัรสอบครั้งแรก) ขั้นที่ 1, 
ขั้นที่ 2, ข้ันท่ี 3 (ร้อยละ) 
2. อัตราความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสตูรและ
การเรยีนการสอน (ร้อยละ) 
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (คะแนน) 
4. อัตราการมีงานท าของบัณฑติ หลักสตูร
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์

- ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
(คณะแพทยศาสตร์)  
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เฉพาะหลักสูตรปฏิบตัิการฉุกเฉิน
การแพทย์) 

เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการผลติบัณฑิต 
การปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 

5. จ านวนผลงานวิจัยของบุคลากรฝ่ายวิชาการ
และฝา่ยสนับสนุนท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ
และนานาชาติ (ผลงาน/ปี) 
6. จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐาน Scopus Q1, Q2 
ต่อจ านวนอาจารย์  (อัตราส่วน) 
7. จ านวนเงินทุนวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุน จ านวน
เงิน (บาท/ปี) 

- ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 

เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ด้านสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาคณุภาพคณาจารย์และบุคลากร
ให้มีศักยภาพในการท าวิจยั 

8. ร้อยละของนิสิตทีม่ีระดับความพึงพอใจต่อการ
ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศภายในคณะ (ร้อย
ละ) 

- ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 

เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ก้าวหน้าและทันสมยั 

9. ร้อยละการพัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะหลัก
สอดคล้องกับความต้องการ (ร้อยละ) 
10. อัตราการลาออกของบุคลากร (ร้อยละ) 
11. โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์ประเมนิคุณภาพ
มาตรฐาน HA (ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

- ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
- โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
 

เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร
และคณุภาพโรงพยาบาล 

12. ผลประกอบการทางด้านการเงินของ
โรงพยาบาลเป็นไปตามเป้าหมาย อัตรารายได้สูง
กว่าค่าใช้จ่าย (อัตราส่วน) 
13. ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน และ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน  
- ผู้ป่วยนอก (ร้อยละ) 
- ผู้ป่วยใน (ร้อยละ) 
14. ผ่านเกณฑ์ประเมินคณุภาพสิ่งแวดล้อม (EIA) 
(ผ่าน/ไม่ผา่น) 

- โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 

เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ด้านบริหารงบประมาณ 
รายรับรายจ่าย และการบริการผูป้ว่ย
ตลอดจนการประเมินคณุภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม 
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ตำรำงที่ 4-3 ตัวชี้ วัดข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่ำงคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำกับส ำนักวิชำ
แพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง (หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ปีกำรศึกษำ/ปีงบประมำณ 

2562 2563 2564 
1. อัตราการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต (สมัครสอบครั้งแรก) ข้ันท่ี 1,ขั้นท่ี 2,ขั้นท่ี 3  
2. อัตราความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสตูรและการเรยีนการสอน 
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ร้อยละ 
 
ร้อยละ 
คะแนน  
(เต็ม 5) 

93.33/ 97.05 
 

3.44/ 3.61 
4.38/ 4.00 

84.85/ 96.42 
 

3.86/ 4.24 
4.42/ 4.12 

N/A 
 

3.68/ 3.84 
N/A/ 4.19 

4. จ านวนผลงานวิจัยของบุคลากรฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนท่ี
ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
5. จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐาน Scopus Q1,Q2 ต่อจ านวนอาจารย ์
6. จ านวนเงินทุนวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุน  

ผลงาน/ป ี
 

อัตราส่วน 
บาท/ป ี

3/ 9 
 

3/ 8 
202,500/ 
1,041,600 

5/ 2 
 

3/ 5  
240,000/ 
3,741,000 

8/ 14 
 

2/ 4 
2,910,000/ 
2,571,900 

7. ร้อยละของนิสิตทีม่ีระดับความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในคณะ 

คะแนน  
(เต็ม 5) 

4.06/ N/A 
 

4.28/ N/A 
 

4.20/ N/A 
 

8.ร้อยละการพัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะหลักสอดคล้องกับความ
ต้องการ 
9. อัตราการลาออกของบุคลากร 

ร้อยละ 
 
ร้อยละ 

62.67/ N/A 
 

2.76/ 3.10 

60/ N/A 
 

7.23/ 5.48 

65/ N/A 
 

7.69/ 1.31 
 
ตำรำงที่ 4-4 ตัวชี้วัดข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่ำงคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำกับมหำวิทยำลัย       
มหำสำรคำม (หลักสูตรปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ปีกำรศึกษำ/ปีงบประมำณ 

2562 2563 2564 
1. อัตราการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์  

ร้อยละ 
84.61/ 93.10 80.65/ 78.78  รอสอบ 

ทั้ง 2 สถาบัน 
2. อัตราความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสตูรและการจัดการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 3.47/ 8.38 4.12/ 73.00 4.33/ 75.80 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑติ คะแนน  
(เต็ม 5)  

4.33/ 79.4 4.46/ 80.40 N/A/ 88.60 

4. อัตราการมีงานท าของบัณฑติ หลักสตูรปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ 

ร้อยละ 
80.76/ 100 83.30/ 84.21 N/A 

 
(3) ควำมคล่องตัวของกำรวัดผล 

คณะฯ ได้ก าหนดให้มีการวางแผนกลยุทธ์เป็นแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว โดยแผนระยะสั้นก าหนด                                     
เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะ 1 - 2 ปี (66 - 67) โดยมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย สามารถ
น าเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคณะ ที่มีทั้งผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่                            
เพ่ือพิจารณาด าเนินการเป็นแผนระยะสั้นและสื่อสารลงไปในระดับผู้ปฏิบัติงานผ่านหัวหน้างานที่ เข้าประชุม
คณะกรรมการคณะฯ ส่วนแผนระยะยาวคณะฯ วางแผนยุทธศาสตร์ล่วงหน้าไปอีก 3 - 5 ปี (68 - 70) ทั้งนี้ในแต่ละสิ้น
ปีงบประมาณคณะฯ ได้มีการประชุมทบทวน ระดมสมอง เพ่ือปรับแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับบริบทและการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกในแต่ละปี 
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ข. กำรวิเครำะห์และทบทวนผลกำรด ำเนินกำร 
  คณะฯ ได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในภารกิจด้านต่างๆ และก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
โดยผลจากการเก็บรวบรวมตัวชี้วัดจะท าเป็นรายงานสรุป และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเป็นประจ า                            
ทุก 6 เดือน และมีการทบทวนผลการด าเนินงานของคณะฯ จากตัวชี้วัดทุกปี ในกิจกรรมสัมมนาปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานของคณะฯ และน าผลการทบทวนมาปรับปรุงการด าเนินงานของคณะฯ โดย ใช้ระบบ PDCA ทบทวน                                  
และปรับปรุงในทุกกิจกรรมและกลยุทธ์ 

ค. กำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 
ภำพที่ 4-1 กระบวนกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
(1) ผลกำรด ำเนินกำรในอนำคต 
  คณะฯ ได้ทบทวนผลการด าเนินการผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ และการสัมมนาทบทวนแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี น าผลการทบทวนดังกล่าวมาคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต โดยการวิเคราะห์ร่วมกับ 
สถานการณ์ปัจจุบัน ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ปัจจัยที่จะส่งผลต่อผลการด าเนินการของคณะฯ และปัจจัยจาก
ผลการด าเนินการของสถาบันคู่เทียบ ในการประชุมสัมมนาทบทวนแผนการด าเนินงานประจ าปี ตามกระบวนการ PDCA 

(2) กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและกำรสร้ำงนวัตกรรม 
  คณะฯ มีการก ากับติดตามและรายงานผลการติดตามตัวชี้วัดในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ                                          
ทุก 6 เดือน โดยเรื่องท่ีจัดล าดับความส าคัญ โดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานของตัวชี้วัด หากผลการปฏิบัติการอยู่ในระดับ
ต่ าหรือไม่บรรลุเป้าหมาย จะได้รับการจัดล าดับให้มีความส าคัญในอันดับต้น และน าเรื่องดังกล่าวเป็นหัวข้อในการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้ เพ่ือหาแนวทางในการสร้างนวัตกรรม จากผลการปฏิบัติงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 

รวบรวมความตอ้งการ
ของลกูคา้และผูม้ีสว่นได้
สว่นเสยี  

กระบวนการปรบัปรุงผลการด าเนินงาน 

วิเคราะหแ์ละจดัล าดบัตาม
ความจ าเป็นในการปรบัปรุง  

ก าหนดผูร้บัผิดชอบ  
หาสาเหตแุละก าหนด
แผนการปรบัปรุง  

ติดตามและประเมินผล
การปรบัปรุง 

ทบทวนผลการปรบัปรุงและ
น าไปจดัท าใหเ้ป็นมาตรฐาน

การท างาน 

DO

CHECKACT

PLAN
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4.2 กำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู้ 
ภำพที่ 4-2 กระบวนกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี 4-5 กระบวนกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู้ 

รวบรวมข้อมูลและ
ทบทวน 

จัดเก็บข้อมลู ส่งต่อไปยังผู้เกี่ยวข้อง น ำไปใช้และปรับปรุง 

- ประชุมฝ่ำย 
- ประชุม

คณะกรรมกำรประจ ำ
คณะ ฯ  

- ประชุม
คณะกรรมกำร
บริหำรโรงพยำบำล 

- ประชุม
คณะกรรมกำร
อ ำนวยกำร
โรงพยำบำล 

- ประชุมจัดท ำแผน 
กลยุทธ์ SWOT 
Analysis 

- ฐำนข้อมูลของแต่ละ
งำน (งำนวิชำกำร 
กิจกำรนสิิต กำรเงิน 
บริหำร โรงพยำบำล) 

- HosXP (ตรวจรักษำ) 
- HR smart 

 (งำนบุคลำกร) 
- Microsoft Dynamic 

Ax  
(งำนกำรเงิน) 

- iMS (งำนพัสดุ) 
- E-budget (งำน

นโยบำยแผน) 
- UP-DMS, UP-

Meeting (งำนธุรกำร 

Systematic 
Transfer 

Rapid Transfer - กำรสัมมนำ
ปรับปรุงหลักสูตร 

- WFME 
- HA 
- จัดโครงกำรอบรม

ต่ำง ๆ ในแต่ละ
ฝ่ำย เช่น โครงกำร
อบรม EdPEx, 
อบรม IT 

- กำรตรวจสอบ
ภำยใน/ ภำยนอก 

- จัดโครงกำรอบรม 
- ประชุม

คณะกรรมกำรคณะ 
- ประชุม

คณะกรรมกำร
บริหำรหลักสูตร 

- ประชุม
คณะกรรมกำร
บริหำรโรงพยำบำล 

- ประชุม
คณะกรรมกำร
อ ำนวยกำร
โรงพยำบำล 

- ประชุม
คณะกรรมกำร HA 
โรงพยำบำล 

- ประชุมฝ่ำย/ 
แผนก 

- ประชุมองค์กร
แพทย์ 

- ประชุม
คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะฯ 

 
 
 

แหล่งข้อมูล 
งำนด้ำนบริหำร 

งำนด้ำนกำรศึกษำ 
งำนวิจัย 

โรงพยำบำล 

องค์กรแห่งกำร
เรียนรู้

2. จัดเก็บ
ข้อมูล

3. ส่งต่อไปยัง
ผู้เกี่ยวข้อง

4. น ำไปใช้
และ

ปรับปรุง

1. รวบรวม
ข้อมูลและ
ทบทวน
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ก. ข้อมูลและสำรสนเทศ 
(1) คุณภำพ  (2) ควำมพร้อมใช้ 
  คณะฯ มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศหลากหลายช่องทาง แบ่งตามประเภทของข้อมูล โดยแบ่งเป็นข้อมูล
สารสนเทศทางการบริหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัย และข้อมูลสารสนเทศ
โรงพยาบาล โดยมีการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล มีวัตถุประสงค์ก าหนดผู้ที่จะให้ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่ชัดเจน 
หลังจากรวบรวมข้อมูลจะมีการประมวลข้อมูลและจัดท าเป็นสารสนเทศ โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสารสนเทศ
ดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน ตรงตามเนื้อหา กระชับ ก่อนที่จะน าไปเก็บเข้าระบบการจัดการความรู้ ได้มีการส่งต่อ                                
ให้หัวหน้างานและผู้บริหารส่วนงานต่าง ๆ พิจารณา หากต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศ สามารถกรอกแบบฟอร์มการขอ
อนุญาตใช้สารสนเทศผ่านระบบ intranet ของคณะฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะรับเรื่องและส่งเรื่องให้รองคณบดี                             
ฝ่ายบริหารเป็นผู้อนุมัติ หลังจากอนุมัติฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะด าเนินการส่งสารสนเทศให้กับผู้ที่ ขอใช้ นอกจากนี้
โรงพยาบาลยังมีโปรแกรม HosXP ที่รวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางการบริการของโรงพยาบาล ซึ่งโปรแกรมดังกล่าว                           
มีในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของโรงพยาบาล ส านักงานคณะแพทยศาสตร์มีโปรแกรมต่าง  ๆ เพ่ือใช้ในการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศของแต่ละงาน เช่น งานบุคลากร (HR Smart) งานการเงิน (ระบบ Microsoft Dynamic Ax) งานพัสดุ 
(ระบบบริหารสินค้าคงคลัง iMS) งานนโยบายและแผน (ระบบ E-Budget) งานธุรการ (ระบบ UP-DMS UP-Meeting) 
และในอนาคตคณะมีการวางแผนให้มีการเก็บตัวชี้วัดด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถท าให้เรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด
ของคณะฯ ได้ตลอดเวลา  

ข. ควำมรู้ของสถำบัน 
(1) กำรจัดกำรควำมรู้  (2) วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (3) กำรเรียนรู้ระดับสถำบัน 
  คณะฯ ได้ตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ประกอบด้วย บุคลากรทุกฝ่าย ผู้บริหาร หัวหน้างาน เพ่ือรวบรวม                                     
องค์ความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ มีความรู้ 
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมเพ่ือการจัดการความรู้  ทุก 6 เดือน หากประสบการณ์หรือ
องค์ความรู้ใดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี จะถูกเก็บไว้ในหัวข้อ Best practice และจะมีการจัดสัมมนาสรุปหัวข้อ KM ในกิจกรรม 
Organization Development ของคณะฯ รวบรวมความรู้และถ่ายทอดให้กับบุคลากรทุกคนในคณะฯ นอกจากนี้ยังมี
การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ  และให้รางวัล Best practice โดยความรู้ดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในระบบออนไลน์ในเว็บไซต์
คณะฯ บุคลากรสามารถเข้าถึงได้โดยใช้ Intranet เช่น การทบทวนระบบการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยใช้
ระบบสารสนเทศที่บูรณาการกับกองการเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการจองคิวและรับทราบผลการตรวจสุขภาพรายบุคคล 
ส่งผลให้มีผู้มารับบริการตามเกณฑ์สูงขึ้น 
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หมวด 5 บุคลำกร 
 
5.1 สภำวะแวดล้อมด้ำนบุคลำกร  
ภำพที่ 5-1 ระบบกำรบริหำรบุคลำกร 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
ก. ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร 
(1) ควำมจ ำเป็นด้ำนขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลัง 
 คณะฯ ก าหนดให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและฝ่ายบริหารงานบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบจัดท าแผนอัตราก าลัง                                    
ของคณะฯ โดยแบ่งเป็น สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายวิชาชีพ โดยสายวิชาการวิเคราะหอั์ตราก าลังตามข้อก าหนด                            
ของแพทยสภาและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยใช้อัตราส่วน จ านวนอาจารย์ : นิสิต = 1 : 4 (ทุกชั้นปีตลอดหลักสูตร)                     
สายสนับสนุนวิเคราะห์โดยคิดเป็นอัตราส่วน จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนต่อจ านวนอาจารย์ = 1 : 2 ตามข้อก าหนด                            

ระบบการบรหิารบคุลากร 

พันธกิจ/วสัิยทัศน/์ค่านิยม/วัฒนธรรม
องคก์ร 

เป้าหมาย แผนกลยุทธ/์KPI/Core 
Competency 

ระบบงาน 1. กระบวนการก าหนดโครงสรา้งองคก์ร  
จดัตัง้/ปรบัปรุงโครงสรา้งสายการ 

บงัคบับญัชา 

2. กระบวนการวเิคราะห/์การวางแผน
ก าลงัคน/จดัท าความตอ้งการ
อตัราก าลงั/ขีดความสามารถ 

3. สรรหา/คดัเลือกบคุลากร 

4. ก าหนดคณุวฒุ/ิคณุสมบตั ิ

5. การประเมินผลการปฏิบตังิาน
ปฏิบตังิาน จดั 

6. การดแูลสวสัดกิาร 

7. บรรยากาศในการท างาน 

8. การสรา้ง
แรงจงูใจ/
คา่ตอบแทน 

9. การพฒันา
เสน้ทางตาม
อาชีพ Career 

Path 

10. การก าหนด
แผนสืบทอด
ต าแหน่ง 

11. การ
พฒันา/การ
อบรม 

12. ความพงึพอใจ/
ความผกูพนัของ

บคุลากร 
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ของแพทยสภา โดยมีบุคลากรสนับสนุนเพียงพอต่อการด าเนินงานด้านต่าง ๆ และในส่วนสายวิชาชีพ ค านวณโดยอ้างอิง
ตามภาระงาน และจ านวนอัตราก าลังโรงพยาบาลขนาด S ของกระทรวงสาธารณสุข 
  คณะฯ มีนโยบายในการสรรหาคณาจารย์ โดยให้อาจารย์มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดของ สกอ., มหาวิทยาลัย
พะเยา และตรงตามความต้องการของคณะฯ มีการวิเคราะห์อัตราก าลัง ขีดความสามารถทั้งที่เป็นสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะหน้าที่และสมรรถนะส่วนบุคคล ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากร รวมถึงโอกาสในการพัฒนา คณะฯ ได้
ด าเนินการจัดวางคนตามกรอบอัตราก าลัง ลักษณะของงานและความสามารถ โดยอาจารย์จะต้องมีคุณลักษณะที่จะ
สามารถพัฒนาให้คณะฯ บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ เช่น ระบุคุณสมบัติของอาจารย์ หน้าที่ของอาจารย์ 
อาจารย์จะต้องลงชุมชนได้ ท างานวิจัยได้ และให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของ
บุคลากรสายสนับสนุน คณะฯ มีการก าหนดคุณสมบัติในการรับให้ตรงกับความต้องการของส่วนงาน และใช้ระบบ
ด าเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเรียนรู้งาน                       
ในหลาย ๆ ด้านเพื่อเป็นการช่วยเหลือหรือทดแทนงานกันได้ 

(2) บุคลำกรใหม่  
  คณะฯ ก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของบุคลากรใหม่ให้ตรงกับภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ ก าหนด job 
description ของบุคลากรใหม่ จากนั้นฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะเปิดรับสมัครผ่านช่องทางต่าง  ๆ เช่น เว็บไซต์                                
และสื่อสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ ติดประกาศหนังสือแจ้งเวียน ฯลฯ ที่ผ่านมา ผู้สมัครอาจยื่นใบสมัครได้หลายช่องทาง                              
เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์ ในส่วนของบุคลากรสายวิชาการ จะคัดเลือกจากการประเมินความรู้ทางวิชาการ                               
ผลการศึกษาและการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ มีอธิการบดีเป็นประธาน ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน                            
การคัดเลือกโดยจัดสอบวิชาทั่วไปและสอบเฉพาะต าแหน่งของหน่วยงาน รวมถึงการสัมภาษณ์งานโดยคณะกรรมการ                           
มีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเป็นประธาน เมื่อเริ่มงานจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานเป็นพ่ีเลี้ยง เพ่ือสอนเรื่องการ
ปฏิบัติงานและการปรับตัวในองค์กร จากนั้นจะมีช่วงปฏิบัติทดลองงานเพ่ือให้เพ่ือนร่วมงานประเมินการท างาน                                      
ของบุคลากรใหม่ และให้บุคลากรใหม่ประเมินเพ่ือนร่วมงานเพ่ือมั่นใจว่าบุคลากรใหม่สามารถเข้ากับวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กรได้ จากการคัดสรรที่ผ่านมายังไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือกบุคลากรใหม่ 
          บุคลากรใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
และคณะฯ เพ่ือให้บุคลากรใหม่รับรู้ รับทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธานและค่านิยมร่วมของคณะและมหาวิทยาลัย 
ระเบียบวิธีการท างาน นโยบายต่าง  ๆ และวัฒนธรรมองค์กร แนะน าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ชี้แจงกฎระเบียบ                                      
การประเมินผลการปฏิบัติงาน สวัสดิการ ตามความก้าวหน้าในอาชีพ บุคลากรทุกคนมีภาระงานที่ชัดเจน มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (โดยหัวหน้าฝ่ายงาน) ตามรอบภาคการศึกษา โดยเน้นประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงาน 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีระเบียบและก าหนดกรอบในการจัดสรร เช่น จัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์ โดยพิจารณาจากความ
จ าเป็นที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือสาขาที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็น 

(3) กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนบุคลำกร 
 คณะฯ ได้จัดสรรภาระงานให้แต่ละหน่วยงานมีผู้รับผิดชอบที่สามารถท างานทดแทนกันได้และมีทักษะ                                    
ที่หลากหลาย ฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในงาน เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง                             
เพ่ือการเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อความต้องการด้านขีดความสามารถวางแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้า
ในสาขาวิชาชีพ และได้วิเคราะห์อัตราก าลังเพ่ือด าเนินการขอเปิดต าแหน่งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน                              
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างจ านวนบุคลากรและภาระงานที่เพ่ิมมากข้ึน โดยหลังจากมีการรับบุคลากร
ใหม่ จะมีการจัดปฐมนิเทศและจัดพ่ีเลี้ยงในกลุ่มงาน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายใน                             
กลุ่มงาน คณะฯ มีมาตรการรองรับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร ดังตารางที่ 5-1 
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ตำรำงท่ี 5-1 กำรเตรียมควำมพร้อมเมื่อเกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนบุคลำกร 

กำรเปลี่ยนแปลง ตัวช้ีวัด มำตรกำร ผลลัพธ์/เป้ำหมำย 
บุคลากรลาออก - ปี 62 ลาออก 

ร้อยละ 2.76 
- ปี 63 ลาออก 
ร้อยละ 7.23 
- ปี 64 ลาออก 
ร้อยละ 7.69 

- การสรรหาบุคลากรทดแทน
ตามแผนอัตราก าลังบุคลากร 
- การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร โดยการสนับสนุน
ศึกษาต่อในสาขาท่ีขาดแคลน 
- การเชิญบุคคลภายนอก
องค์กร มาร่วมด าเนินการ
ทดแทนในต าแหน่งที่ยังขาด 
- การก าหนดกรอบภาระงาน
หมุนเวียนทดแทนงานที่ยังไม่
มีผู้รับผิดชอบโดยตรง 

- ปี 65 ลาออกน้อยกว่าร้อย
ละ 10 

บุคลากรเกษียณอายุ - ปี 62 เกษียณร้อยละ 0 
- ปี 63 เกษียณร้อยละ 0 
- ปี 64 เกษียณร้อยละ 1 

- วางแผนอัตราก าลัง
บุคลากร เพื่อรองรับทดแทน
ผู้เกษียณอายุ 
- มีระบบการพิจารณา ต่อ
อายุการปฏิบัติงานในรูปแบบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
- การแต่งตั้งเป็นอาจารย์
พิเศษ หรือที่ปรึกษาคณะฯ 

- ปี 65 เกษียณไม่เกิน ร้อย
ละ 2 

การเตรียมความพร้อม
ขึ้นต าแหน่งบริหาร 

- ปี 62 ขึ้นต าแหน่ง
บริหารร้อยละ 0 
- ปี 63 ขึ้นต าแหน่ง
บริหารร้อยละ 1 
- ปี 64 ขึ้นต าแหน่ง
บริหารร้อยละ 10 

- โครงการพัฒนาผู้บริหารใน
ระดับต่าง ๆ 
- การสนับสนุนฝึกอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหาร เช่น หลักสูตร MSE, 
Mini MBA, หลักสูตร
ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล
ทางการแพทย์ส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) 

- ปี 65 ขึ้นต าแหน่งบริหาร
ร้อยละ 5 

การเพ่ิมจ านวนเตียง
ผู้ป่วยใน 

- ปี 62 จ านวนเตียง 32 
- ปี 63 จ านวนเตียง 32 
- ปี 64 จ านวนเตียง 60 
 

- การวิเคราะห์อัตราก าลัง 
เพ่ือรองรับการเปิดให้บริการ
หอผู้ป่วยตามศักยภาพของ
จ านวนเตียง 

- ปี 65 จ านวนเตียง 60 เตียง 

การเตรียมความพร้อม
บุคลากรด้าน
แพทยศาสตรศึกษา 

- ปี 62 ได้รับการอบรม
ร้อยละ 60  
- ปี 63 ได้รับการอบรม
ร้อยละ 50  
- ปี 64 ได้รับการอบรม
ร้อยละ 70 

- จัดอบรมแพทยศาสตร
ศึกษา และส่งเสริมสนับสนุน
ให้อาจารย์และบุคลากร
นักวิชาการศึกษา ได้ศึกษาต่อ
ด้านแพทยศาสตรศึกษา 

- ปี 65 ได้รับการอบรมร้อย
ละ 80 
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(4) กำรท ำงำนให้บรรลุผล 
  คณะฯ มีนโยบายในการท างานด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ ตามระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน                                   
โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ เช่น นโยบายด้านการบริหาร นโยบายด้านการจัดการเรียน
การสอน นโยบายด้านงานวิจัย นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือกคณาจารย์ นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร นโยบาย
ด้านการบริการผู้ป่วยและการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เป็นต้น โดยน านโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาแปลงเป็น
โครงการ กิจกรรม เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติตามนโยบาย มีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของ ITA น าสมรรถนะหลักขององค์กรมาด าเนินการในการบริหาร โดยมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน                                        
ใช้ระบบการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัย 

ข. บรรยำกำศกำรท ำงำนของบุคลำกร 
(1) สภำวะแวดล้อมของกำรท ำงำน 
 คณะฯ มีการส่งเสริมบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เอ้ือต่อการท างาน ดังนี้  
          1. มอบหมายให้งานอาคาร สถานที่ จัดระบบดูแลความปลอดภัยของอาคารและสถานที่ท างาน และมีการ                                   
แจ้งเตือนเมื่อมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นในอาคารและสถานที่  

2.  น าแนวคิดสถานที่ท างานน่าอยู่  (happy and green workplace) มาใช้ในการท างาน โดยก าหนด
ผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการก าหนดแผนปฏิบัติการ มีการด าเนินการตรวจสภาพแวดล้อมประจ าปี การประเมินการ
ยุทธศาสตร์และสถานีงานของคณาจารย์และบุคลากร ประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อการท างาน 
และปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการท างาน ทั้งด้านกายภาพและชีวภาพ  

3. มีการส ารวจอุปกรณ์, เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากร                         
แล้วท าข้อมูลเสนอผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมการท าแผนงบประมาณการจัดซื้อต่อไป เป็นการสนับสนุนให้เกิด                            
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน  

4. มีการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการท างานที่ปลอดภัย จัดให้มีการตรวจสุขภาพ                         
ของคณาจารย์และบุคลากรประจ าปี โดยเฉพาะคณาจารย์และบุคลากรสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยาได้เป็นประจ าทุกปี โดยมีการเก็บตัวชี้วัดเป็น Happinometer เพ่ือประเมินความสุขของบุคลากร                        
ในทุก ๆ ด้าน 

(2) นโยบำยและสิทธิประโยชน์ส ำหรับบุคลำกร 
 คณะฯ จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรทุกสายงาน ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ระเบียบ
ของกรมบัญชีกลางและระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เงินเดือน ค่าตอบแทนอ่ืน  ๆ เช่น เงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าอาหาร ค่าท างานล่วงเวลา ค่าสอน ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ เงินสวัสดิการต่าง  ๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียนบุตร                                              
ค่ารักษาพยาบาล การจัดท าประกันอุบัติเหตุส าหรับผู้เดินทางไปปฏิบัติงานราชการนอกจังหวัดพะเยา และต่างประเทศ 
เงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เงินรางวัลการตีพิมพ์ผลงานในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งด าเนินการจัดสวัสดิการ
ประเภทต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรทุกสายงาน ได้แก่ สวัสดิการค่าเยี่ยมไข้ สวัสดิการช่วยท าบุญงานศพ นอกจากนี้ได้ค านึงถึง
ความคาดหวังของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และจัดสิทธิประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการ ดังตารางที่ 5-2 
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ตำรำงท่ี 5-2 ควำมคำดหวังและสิทธิประโยชน์ของบุคลำกร 

บุคลำกร สวัสดิกำรที่มีอยู่แล้ว ควำมต้องกำรของบุคลำกร Action Plan KPI 
พนักงำน
มหำวิทยำลัย 
• สำยวิชำกำร 

 
• เงินเดือน 
• เงินค่าล่วงเวลา 
• กองทุนส ารอง

เลี้ยงชีพ 
• ประกันสุขภาพ 
• ประกันสังคม 
• สวัสดิการ

รักษาพยาบาล 
• สวัสดิการ

การศึกษาของ
บุตร 

• หอพัก 
• สิทธ์ิในการลา 
• อุปกรณ์ในการ

ท างาน เช่น 
คอมพิวเตอร์, 
Ipad 

• รถรับ-ส่ง 
• การสนับสนุนไป

อบรมเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพ 

• อื่น ๆ 

 
• เงิน Top up/ เงิน

ต าแหน่งทางวิชาการ 
• อัตราค่าล่วงเวลาเพิม่ขึ้น 
• สวัสดิการรวมถึงบุตร 

และบิดามารดา 
• ความยั่งยืน บ านาญ เป็น

ต้น 
• ถ้าเป็นบุคลากรภายใน 

เมื่อเข้ารับบริการรักษา
บริการมหาวิทยาลยั มี
สิทธ์ิการเข้าถึงการรักษา 

• ค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยใน
การเดินทางไปปฏิบัติงาน
ภายนอก 

• การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี โปรแกรมตรวจ
ครอบคลมุ 

• มีการเก็บประวัตริักษา
ของบุคลากรเพื่อน าไปสู่
การรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

• มีการประเมินสวัสดิการที่
พัก/ อาหาร/ ท่ีออกก าลัง
กาย ไม่เพียงพอและไม่
พร้อมให้บริการ/ ลาน
จอดรถส าหรับบุคลากร
และส าหรับท่ีพัก 

• มีโบนัส 

 
• จัดท าแผน/ 

นโยบายเสนอ
มหาวิทยาลยั 

• โครงการส ารวจ
ความต้องการด้าน
สวัสดิการของ
บุคลากร 

 

 
• อัตราความส าเร็จตาม

แผน (เป้าหมาย 70 
%) 

• ความพึงพอใจ/ 
Happinometers 
ของบุคลากร 
(เป้าหมาย 80%) 



                                                                                     หมวด 5 บุคลากร 

52 
 

บุคลำกร สวัสดิกำรที่มีอยู่แล้ว ควำมต้องกำรของบุคลำกร Action Plan KPI 
• สำยสนับสนนุ  

1. วิชาการ 
2. บริการ 

 

 
• เงินเดือน 
• เงินค่าล่วงเวลา 
• กองทุนส ารอง

เลี้ยงชีพ 
• ประกันสุขภาพ 
• ประกันสังคม 
• สวัสดิการ

รักษาพยาบาล 
• สวัสดิการ

การศึกษาของ
บุตร 

• หอพัก 
• สิทธ์ิในการลา 
• อุปกรณ์ในการ

ท างาน เช่น 
คอมพิวเตอร์, 
Ipad 

• รถรับ-ส่ง 
• การสนับสนุนไป

อบรมเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพ 

• อื่น ๆ 

 
• อัตราค่าล่วงเวลาเพิม่ขึ้น 
• สวัสดิการรวมถึงบุตร 

และบิดามารดา 
• ความยั่งยืน บ านาญ เป็น

ต้น 
• ถ้าเป็นบุคลากรภายใน 

เมื่อเข้ารับบริการรักษา
บริการมหาวิทยาลยั มี
สิทธ์ิการเข้าถึงการรักษา 

• ค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยใน
การเดินทางไปปฏิบัติงาน
ภายนอก 

• การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี โปรแกรมตรวจ
ครอบคลมุ 

• มีการเก็บประวัตริักษา
ของบุคลากรเพื่อน าไปสู่
การรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

• มีการประเมินสวัสดิการที่
พัก/ อาหาร/ ท่ีออกก าลัง
กาย ไม่เพียงพอและไม่
พร้อมให้บริการ/ ลาน
จอดรถส าหรับบุคลากร
และส าหรับท่ีพัก 

• มีโบนัส 

 
• จัดท าแผน/ 

นโยบายเสนอ
มหาวิทยาลยั 

• โครงการส ารวจ
ความต้องการด้าน
สวัสดิการของ
บุคลากร 

 
• อัตราความส าเร็จตาม

แผน (เป้าหมาย 70 
%) 

• ความพึงพอใจ/ 
Happinometers 
ของบุคลากร 
(เป้าหมาย 80%) 

• ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

1. ลูกจ้าง
มหาวิทยาลยั 

2. ลูกจ้างคณะ/ 
ส่วนงาน 

 

 
• เงินเดือน 
• เงินค่าล่วงเวลา 
• กองทุนส ารอง

เลี้ยงชีพ 
• ประกันสุขภาพ 
• ประกันสังคม 
• สวัสดิการ

รักษาพยาบาล 
• สวัสดิการ

การศึกษาของ
บุตร 

• หอพัก 

 
• การบรรจุแต่งตั้ง 
• อัตราค่าล่วงเวลาเพิม่ขึ้น 
• สวัสดิการรวมถึงบุตร 

และบิดามารดา 
• ความยั่งยืน บ านาญ เป็น

ต้น 
• ถ้าเป็นบุคลากรภายใน 

เมื่อเข้ารับบริการรักษา
บริการมหาวิทยาลยั มี
สิทธ์ิการเข้าถึงการรักษา 

• ค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยใน
การเดินทางไปปฏิบัติงาน
ภายนอก 

 
• จัดท าแผน/ 

นโยบายเสนอ
มหาวิทยาลยั 

• โครงการส ารวจ
ความต้องการด้าน
สวัสดิการของ
บุคลากร 

 

 
• อัตราความส าเร็จตาม

แผน (เป้าหมาย 70 
%) 

• ความพึงพอใจ/ 
Happinometers 
ของบุคลากร 
(เป้าหมาย 80%) 
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บุคลำกร สวัสดิกำรที่มีอยู่แล้ว ควำมต้องกำรของบุคลำกร Action Plan KPI 
• สิทธ์ิในการลา 
• อุปกรณ์ในการ

ท างาน เช่น 
คอมพิวเตอร์, 
Ipad 

• รถรับ-ส่ง 
• การสนับสนุนไป

อบรมเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพ 

• อื่น ๆ 
 
 

• การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี โปรแกรมตรวจ
ครอบคลมุ 

• มีการเก็บประวัตริักษา
ของบุคลากรเพื่อน าไปสู่
การรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

• มีการประเมินสวัสดิการ
ที่พัก/ อาหาร/ ท่ีออก
ก าลังกาย ไมเ่พียงพอ
และไม่พร้อมให้บริการ/ 
ลานจอดรถส าหรับ
บุคลากรและส าหรบัท่ี
พัก 

• มีโบนัส 
 
5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร 
ก. กำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร 
(1) ปัจจัยขับเคลื่อนควำมผูกพัน  (2) กำรประเมินควำมผูกพัน 
 คณะฯ ส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันขององค์กรและระดับความผูกพันกับองค์กร ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือให้ได้
ข้อคิดเห็นที่แท้จริงเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร  และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคณะ                                  
เพ่ือจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ในเรื่องความผูกพันของบุคลากรและส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหา                            
ด้านความผูกพันได้ตรงจุด โดยคณะฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันและประเมินความผูกพัน                                 
ของบุคลากร ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลจากบุคลากรที่ลาออก พบว่าสาเหตุของการลาออก 5 อันดับแรก คือ ค่าตอบแทนไม่จูงใจ 
สวัสดิการไม่เพียงพอ ขาดความก้าวหน้าในการท างาน กลับภูมิล าเนา และย้ายถิ่นฐานตามคู่สมรส 

2.ประเมินความผูกพันในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การส ารวจความผูกพัน ด้วยเครื่องมือ Emo-meter, 
Happinometer 

3. ประเมินความผูกพันในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยกลุ่มย่อย การตรวจเยี่ยมงาน exit interview 
นอกจากนี้ คณะฯ ยังสนับสนุนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ทักษะการท างานที่สอดคล้องกับงานประจ า น าทักษะที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนามาประยุกต์ใช้ในองค์กร ให้มีความ
ทุ่มเทต่อองค์กรและความตั้งใจที่จะอยู่พัฒนาองค์กร เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในสายงานของตน เมื่อบุคลากรมองเห็นว่า
งานของตนมีความก้าวหน้าในงานและโอกาสในการพัฒนาที่มากขึ้น บุคลากรจะมีความสัมพันธ์ต่อองค์กรที่ดีมากข้ึน 

ข. วัฒนธรรมองค์กร 
  คณะฯ ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร คือ “มุ่งม่ันตั้งใจในการท างาน มีความเสียสละ จิตอาสา และโปร่งใสตรวจสอบ
ได้” มุ่งเน้นให้ความส าคัญมากที่สุดต่อบุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียม ตามค่านิยมหลักคือ “มีจิตอาสา มีความผูกพัน
กับองค์กร พัฒนาตนเอง ท างานเป็นทีมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และมีความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพ                        
แบบองค์รวม” มีการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมกัน โดยเฉพาะความผูกพัน ความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีขององค์กร 
และเปิดกว้างรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนโดยไม่จ ากัดสิทธิ์  ผ่านช่อง
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ทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น ผ่านเวทีประชุมคณะกรรมการและคณะท างานชุดต่าง ๆ ผ่านอีเมล เว็บไซต์คณะ Line 
Facebook และการสื่อสารโดยตรงกับผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ และน ามาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน 
เพ่ือให้บุคลากรรับรู้ถึงคุณค่าของตนเองต่อการท างานและการพัฒนาองค์กร 

ค. กำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรพัฒนำ 
(1) กำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำน 
  คณะฯ ประเมินการปฏิบัติงาน ตามสรรถนะและคุณลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย มีการประเมินราย                    
ไตรมาสและรายปี คณะฯ ใช้ระบบการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัยพะเยา การประเมินงาน                                     
มี 3 ส่วน คือ การประเมินส่วนบุคคล (Personal) การประเมินผลงาน (Performance) และการประเมินสมรรถนะ 
(Competency) ซึ่งการประเมินสมรรถนะ จ าแนกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ผู้บริหาร (ระดับต้นและระดับกลาง) สายวิชาการ 
และสายปฏิบัติการสนับสนุน และน าการประเมินมาใช้เป็นเครื่องมือบริหารบุคลากรและข้อมูลประกอบการพิจารณา                        
ในเรื่องอ่ืน ๆ ได้แก่ การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ การพิจารณาความดี
ความชอบ ได้แก่ การขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน การให้รางวัล หรือประกอบการพิจารณาจ้างต่อ 

(2) กำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน 
คณะฯ วางระบบการเรียนรู้จากระบบงานที่รับผิดชอบและมีการมอบหมายงานเป็นรายบุคคล มีพ่ีเลี้ยงสอนงาน

ส าหรับบุคลากรใหม่ มีการสนับสนุนงบประมาณศึกษาดูงาน อบรม ประชุมสัมมนา มีการเตรียมผู้บริหาร ทั้งในสาย
วิชาการและสายปฏิบัติการในอนาคต โดยการเรียนรู้งานและส่งอบรมในหลักสูตรการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง โดยหลัก                              
ในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มีดังนี้ 

1. การส่งเสริมให้ได้รับการอบรมอย่างหลากหลายและตรงตามความสนใจ มุ่งเน้นให้สามารถน ามาพัฒนา                            
ต่อยอดในองค์กรได้ 

2. มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน                             
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่น ามาใช้ประโยชน์ต่อองค์กรได้ 

3. การได้รับความรู้ ทักษะ ด้านการท างานจากบุคคลคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับ เพ่ือให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่มี                                  
แนวต้นแบบและผลักดันให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ 

  คณะแพทยศาสตร์ มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้ และการพัฒนาของสถาบัน 
และในรายบุคคล โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องมีการปรับแผนการพัฒนาเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิผลทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งต่อสถาบันและบุคลากร 
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ภำพที่ 5-2 ระบบพัฒนำและบริหำรกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) ประสิทธิผลของกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 
  หลังจากที่คณะฯ ได้ส่งบุคลากรไปอบรมสัมมนาในหัวข้อที่ตนเองสนใจเพ่ือพัฒนาทักษะ ทั้งในเชิงทฤษฎี                              
และการร่วมอบรมสัมมนาในเชิง workshop เพ่ือที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งวิธีการนี้ถือเป็นการเรียนรู้จากบุคคล    
อ่ืนรอบข้าง จากนั้นจะลงมือท าด้วยตนเอง ผ่านประสบการณ์จริงจากการท างาน ที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาจากงาน
ประจ า อาจมาจากการรับมอบหมายงานใหม่ หรือโครงการใหม่ จากหัวหน้างาน ท าให้ได้เรียนรู้และฝึกทักษะในงาน                                
ที่หลากหลาย เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ หลังจากนั้นจะท าการรวบรวมสิ่งที่ดีที่ควรรักษาไว้และสิ่งที่ควรแก้ไข
ปรับปรุงในการท างานนั้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาต่อไป 

(4) ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน 
  คณะฯ มีการส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับต าแหน่งที่จะได้รับการสืบทอด มีการระบุชัดเจน  
ว่าจะน าความรู้และประสบการณ์ที่ ได้รับกลับมาพัฒนางานและองค์กรอย่างไรบ้าง และมีการติดตามผล                                    
อย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของคณะ มีการวางแผนในด้าน
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (career path and career development) ของคณาจารย์และบุคลากรด้วย เพ่ือให้บรรลุ
การวางแผนการสืบทอดที่มีประสิทธิภาพ 
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หมวด 6 ระบบปฏบิัติกำร 
 
6.1 กระบวนกำรท ำงำน 
ภำพที่ 6.1-1 กำรออกแบบกระบวนกำรท ำงำน 

 
ก. กำรออกแบบกำรจัดกำรศึกษำ วิจัยและบริกำรฯ และกระบวนกำร 
(1) กำรจัดท ำข้อก ำหนดของกำรจัดกำรศึกษำ วิจัยและบริกำรฯ และกระบวนกำร  (2) กระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ   
(3) แนวคิดในกำรออกแบบ 

คณะฯ ออกแบบหลักสูตรและบริการ ได้ก าหนดกระบวนการท างานที่ส าคัญ โดยค านึงถึงปัจจัยภายใน ได้แก่        
พันธกิจ กลยุทธ์ ค่านิยม สมรรถนะหลัก โครงสร้างการบริหารงาน ทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ภายนอก ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ความคิดเห็น ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความ
ร่วมมือ คณะฯ วิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ น าข้อมูลดังกล่าวมาออกแบบหลักสูตรและบริการ โดยมีแนวคิดและ
ขั้นตอน ได้แก่ 1.รวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.น าปัจจัยมาท าข้อก าหนด 3.ก าหนดผลลัพธ์ที่คาดหวัง 4.ก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงาน 5.ก าหนดตัวชี้วัด 6.สื่อสารกับผู้ปฏิบัติและน าไปปฏิบัติ 7.ติดตามประเมินผล และ 8.พัฒนา                               
และปรับปรุง คณะฯ มีแนวปฏิบัติด้านการออกแบบหลักสูตรและบริการ ดังนี้ 

ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต : ใช้กรอบแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based 
Education, OBE) โดยในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตใช้เกณฑ์ WFME หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ใช้เกณฑ์ 
AUN-QA เป็นแนวทางในการบริหารหลักสูตรและประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยมีกระบวนการในการออกแบบ 
และการบริหารหลักสูตรดังนี้ 1.เก็บข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร                                
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2.ตั้ ง เป้าหมายผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected learning outcomes; ELOs)  3.ก าหนดหลักสูตรรายวิชา
กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ ELO 4.เตรียมความพร้อมของอาจารย์ บุคลากร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้                                  
เพ่ือสนับสนุนผู้เรียน โดยส่งเสริมให้อาจารย์มีความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานสากล                                             
โดยใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพ (UP-PSF) 5.ทบทวนและประเมินผลหลักสูตร และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียน
การสอน และใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบหลักสูตรตามแนวคิด OBE เพ่ือให้คณะฯ มีแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร  

ด้ำนกำรวิจัย : คณะฯ ก าหนดให้มีหน่วยวิจัย เป็นหน่วยงานหลักด้านการบริหารจัดการงานวิจัย ท าหน้าที่
ประสานระหว่างคณาจารย์และนักวิจัย โดยมีนโยบายด้านการวิจัยรวมทั้งการสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ และนักวิจัย                                 
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เช่น 1.มาตรการด้านการจัดสรรทุนวิจัย 2.มาตรการด้านค่าตอบแทนบุคลากรที่มีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้คณะฯ ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัย                                
เฉพาะด้าน 1 ศูนย์ คือ ศูนย์วิจัยเวชศาสตร์ครอบครัว  

ด้ำนกำรบริกำรวิชำชีพ : ใช้กรอบแนวคิดการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
ใช้เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล มาเป็นกรอบในการก าหนดการด าเนินงานของโรงพยาบาล โดยได้รวบรวม                         
การออกแบบกระบวนการหลักของคณะแพทยศาสตร์ แนวคิด ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัดและแนวทางพัฒนา ดังตารางที่                       
6-1 และกระบวนการสนับสนุนดังตารางที่ 6-2 

ตำรำงท่ี 6-1 กำรออบแบบกระบวนกำรหลักของคณะแพทยศำสตร์ 

กระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ ตัวชี้วัดกระบวนกำรและผลลัพธ ์
ด้านผลิตบณัฑิต  
การออกแบบหลักสูตร - เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ, เกณฑม์าตรฐาน 

WFME, ความต้องการและความคาดหวังของ
นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง, ข้อมูลจากการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

- หลักสูตรตรงตามความต้องการของ
ผู้เรยีนและผู้ใช้บัณฑติ 
- ผลการประเมินหลักสูตรผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 

การรับนสิิต - นโยบายการรับนิสติของกระทรวงสาธารณสุข, 
สบพช, เกณฑ์การคัดเลือกนิสติ 
- รับนิสิตได้ตามที่ก าหนด 
- นิสิตมีความชอบ ความถนดั ความพร้อมทั้ง
กายใจ และความสามารถ 

- ร้อยละของการส าเรจ็การศึกษาตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 
- อัตราการคงอยู่ของนิสิตในระหวา่ง
การศึกษา 

การจัดการเรยีนการสอน - Expected learning outcome, เกณฑ์
มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม, ความ
ต้องการของนิสิต ในเรื่องการจดัการเรยีนการ
สอน, ความร่วมมือกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ช้ันคลินิก โรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาล
นครพิงค ์

- ความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
- ร้อยละของการสอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 
- ร้อยละของนิสิตที่จบการศึกษาและมี
งานท า 

กิจกรรมเสริมหลักสตูร -นิสิตต้องผ่านเกณฑภ์าษาอังกฤษก่อนรับ
ปริญญา, ความต้องการของนิสติ ในเรื่องการจัด
กิจกรรม 

- ความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอน
ภาษาอังกฤษเสรมิหลักสูตร 
- ร้อยละของนิสิตทีผ่่านเกณฑ์
ภาษาอังกฤษเพื่อรับปริญญาบัตร 

การประกันคณุภาพการศึกษา - เกณฑ์มาตรฐาน WFME, AUN-QA, เกณฑ์
มาตรฐาน EdPEx 

- ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาและ
ข้อช้ีแนะ 
- ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
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กระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ ตัวชี้วัดกระบวนกำรและผลลัพธ ์
วิจัย  
ระบบการจัดสรรทุนวิจยั ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง ข้อ

ก าหนดการจดัสรรทุนวิจัย 
- จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับจดัสรรทุน 
- จ านวนงบประมาณที่ไดร้ับการจดัสรรต่อ
ปี 

ระบบสนบัสนุนการท าวิจัยและ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยั 

ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง การสนับสนุน
การตีพิมพ์ 

- จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับเงินสนบัสนุน
ในการตีพิมพ์ 
- จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการตพีิมพ์
ระดับชาต/ินานาชาต ิ
- Ranking ด้านผลงานวิจัย 

ระบบสนบัสนุนการน าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน ์

ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง การสนับสนุน
การท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชุมชน 

- จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้แก้ปัญหาใน
ชุมชน 
- ความพึงพอใจของชุมชนท่ีได้ประโยชน์
จากโครงการวจิัย 

ระบบการใหร้างวัลดา้นการวิจัย ประกาศมหาวิทยาลยั เรื่อง การให้รางวัล
ผลงานวิจัย 

- จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับรางวัล
ประจ าป ี
- Ranking ด้าน Super KPI ของ
มหาวิทยาลยั 

บริการวิชาการ 
การบริการวิชาการสู่ชุมชน ความต้องการของชุมชนต่อการบรกิารวิชาการ - จ านวนโครงการการบริการวิชาการสู่

ชุมชน 
- ความพึงพอใจและประโยชน์ของชุมชน
ต่อการบริการวิชาการ 

บริการวิชาชีพ 
ระบบเวชระเบียน มาตรฐานเวชระเบยีน - คะแนนเวชระเบียนมากกว่า 80% 
ระบบการให้บริการห้องตรวจผู้ป่วย
นอก/ผู้ป่วยใน 

มาตรฐานการให้บริการผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน - คะแนนและความพึงพอใจของผู้ป่วย
นอก 90% / ผู้ป่วยใน 90% 

ระบบห้องปฏิบตัิการ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ - การผ่านเกณฑ์ประเมิน ISO/ LA
ห้องปฏิบัติการ 

ระบบการจัดการเรื่องยา มาตรฐานการจัดการเรื่องยา การประเมินอัตราความคลาดเคลือ่นทาง
ยาเท่ากับ 0 

ระบบควบคมุการตดิเช้ือ มาตรฐานการควบคมุการตดิเช้ือ -อัตราติดเชื้อในแผลผ่าตัดน้อยกว่า 5%-
20% 
-อัตราติดเชื้อจากสายสวนน้อยกว่า 1% 
-อัตราติดเชื้อ VAP น้อยกว่า 1% 

ระบบบรหิารความเสี่ยง มาตรฐานการป้องกันความเสี่ยง จ านวนอัตราความเสีย่งทางด้าน clinic/ 
non clinic  

ระบบพัฒนาคณุภาพ มาตรฐาน HA ของโรงพยาบาล การประเมิน HA โรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์
ประเมิน HA ขั้นที่ 3 
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ตำรำงท่ี 6-2 กำรออกแบบกระบวนกำรสนับสนุนของคณะแพทยศำสตร์ 

กระบวนกำรสนับสนนุ ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ ตัวชี้วัดกระบวนกำรและผลลัพธ ์
ระบบงานแผน - ปัจจัยภายในและภายนอกในการวางแผน

ยุทธศาสตร ์
- ผลการประเมินแผนกลยุทธ์ 
- ร้อยละของตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทีบ่รรลุ
เป้าหมาย 

ระบบการเงินและพสัด ุ - กฎระเบียบด้านการเงินและพสัด,ุ ระบบจัดซื้อ
จัดจ้าง, ความต้องการพสัดุ, ครุภณัฑ์ของบุคลากร, 
งบประมาณรายรับ/ รายจ่ายของรพ. 

- ผลการประเมินด้านการเงินและพัสด ุ
- ร้อยละความผิดพลาดในระบบการเงินและ
พัสด ุ
- ผลประกอบการก าไร/ ขาดทุนของรพ. 

ระบบทรัพยากรบุคคล - การจัดสรรบุคลากรใหเ้พียงพอเพื่อตอบสนอง
การด าเนินงานตามพันธกิจ, สมรรถนะของ
บุคลากร, ความสุขและความผูกพันของบุคลากร 

- ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากร 
- อัตราความพึงพอใจของบุคลากร 
- อัตราการลาออกของบุคลากร 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - ความรวดเร็วของข้อมูล, ความถกูต้องของข้อมูล, 
พระราชบัญญัติข้อมลูสารสนเทศ, ระบบข้อมลู
ผู้ป่วยและการรักษา 

- ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
และนิสติ 
- อัตราความพึงพอใจของบุคลากรและนิสติ
ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบประกันคณุภาพ - การพัฒนาคุณภาพองค์กร ปลูกฝังค่านิยม - ผลการประเมิน WFME/ EdPEx 
- ผลการประเมิน HA ของรพ. 
 

 
ข. กำรจัดกำรและกำรปรับปรุงกระบวนกำร 
(1) กำรน ำกระบวนกำรไปสู่กำรปฏิบัติ 
  คณบดี มอบหมายให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร หัวหน้าส านักงานคณะแพทย์ 
และหัวหน้างาน ที่ก ากับดูแลในพันธกิจต่าง ๆ สื่อสารลงไปยังอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดและติดตามตัวชี้วัด ที่สัมพันธ์กับกระบวนการที่ส าคัญและกระบวนการสนับสนุน ดังตารางที่ 6-1 

(2) กระบวนกำรสนับสนุน 
  คณะฯ มีกระบวนการสนับสนุน เพ่ือให้สามารถด าเนินกระบวนการหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังตารางที่ 6-2 

(3) กำรปรับปรุงกำรจัดกำรศึกษำ วิจัยและบริกำรฯ และกระบวนกำร 
 คณะฯ มีระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์กร มีการทบทวนการด าเนินงานด้านหลักสูตร วิจัย บริการ
วิชาการ และบริการวิชาชีพ โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะและมีการปรับปรุงหลักสูตร บริการ และ 
กระบวนการเป็นประจ า ดังนี้  
          กำรปรับปรุงหลักสูตร : คณะฯ จัดสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี โดยค านึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของคณะฯ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เกณฑ์มาตรฐานสากล 
WFME ผลการประชุมส ารวจความคิดเห็นจากคณาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ประกันคุณภาพ โดยน าข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร  
           กำรปรับปรุงด้ำนงำนวิจัย : คณะฯ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ด้านงานวิจัย คือ การตีพิมพ์งานวิจัยลงในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ และจ านวนงานวิจัยของคณะฯ โดยคณะได้จั ดตั้งหน่วยวิจัย จัดสรรทุนวิจัย สนับสนุน                                                  
ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์วิจัย ก าหนดให้อาจารย์ต้องอบรมวิจัย และมีค่าตอบแทนเมื่อมีการตีพิมพ์งานวิจัยลงในวารสาร
ต่าง ๆ เพ่ือสร้างบรรยากาศสนับสนุนให้เกิดการท าวิจัย จะมีการรายงานตัวชี้วัด ทุก 6 เดือน และมีการวิเคราะห์                                           
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมให้มีการท างานวิจัยมากข้ึน 
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           กำรปรับปรุงกำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ จ านวนผู้รับบริการ และการขยายงานของโรงพยาบาล โดยมีหน่วยงานประกันคุณภาพโรงพยาบาล 
ก ากับติดตาม รวบรวมผลลัพธ์ของตัวชี้วัดเหล่านี้ และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเป็นประจ า
ทุกเดือน และมีการวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น 

ค. กำรจัดกำรเครือข่ำยอุปทำน 
 คณะฯ มีการก าหนดและพิจารณาเลือกผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่ส าคัญ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะฯ โดยก าหนดเป็นมาตรฐานในการคัดเลือก ดังแสดงตามตารางท่ี 6-3 

ตำรำงท่ี 6-3 กำรคัดเลือกผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือ 

ผู้ส่งมอบ/คู่ควำมร่วมมือ กำรคัดเลือกผู้ส่งมอบ กำรประเมิน/รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรต่อผู้ส่งมอบ 

ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินกำร 

กำรผลิตบัณฑิต 
• ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ัน

คลินิก 
 
 
 

• ส ารวจและท าข้อตกลง 
(MOU) 

• จัดการเรียนการสอนได้
ตรงตามหลักสูตร 
 

• ส ารวจความพึงพอใจและ
ผลลัพธ์การศึกษาของนิสิต 

• เกณฑ์ประเมิน WFME 
• ระบบบรหิารจดัการการ

รับนิสิต 

• ความพึงพอใจของนิสิตต่อ
คณาจารย์และศูนย์แพทย ์

• อัตราการสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพ 

• การผ่านเกณฑ์ประเมิน 
WFME 

• สบพช. 
 

• MOU 
 

• ระบบการจัดสรร
งบประมาณ 

• ระบบการรับนิสติ 

• งบประมาณครบและตรง
ต่อเวลา 

• ผู้ให้ทุนนิสิต 
 

• MOU 
 

• ระบบตรวจสอบโดยงาน
กิจการนิสติ 

• ทุนครบและตรงต่อเวลา 
 

• อาจารย์ที่ปรึกษา/ วิทยากร
จากภายนอก 

• ประชุมกรรมการคณะ • คุณภาพของอาจารย์ที่
ปรึกษา (หลังการประชุม) 

• ความพึงพอใจของนิสิต 
• ความรู้ที่ได้รับตาม

วัตถุประสงค์ 

• บริษัทส่งมอบอุปกรณ์การ
สอน, อุปกรณ์ IT 

• บริษัท outsource (เครื่อง
ถ่ายเอกสาร, ยานพาหนะ) 

• วิธี E-bidding 
• วิธีคัดเลือก 
• วิธีเฉพาะเจาะจง 

• คุณภาพของอุปกรณ ์
• คุณภาพการบริการหลัง

การขาย 

• อัตราการช ารุด ซ่อมแซม 
• ตรงต่อเวลาในการส่งมอบ 

งำนวิจัย 
• กองบริหารงานวิจัย 

 
• ระบบการให้ทุนวิจยั 

 
• ระบบประเมินโดยผู้รับทุน

วิจัย 
• งบประมาณครบและตรง

ต่อเวลา 

• ชุมชนร่วมวิจัย • งานวิจัยของคณะ
แพทยศาสตร ์

• ระบบการประเมินผลลัพธ์
และความพึงพอใจของ
ชุมชน 

• อัตราความพึงพอใจของ
ชุมชน 

บริกำรวิชำกำร 
• ชุมชนที่รับบริการทาง

การแพทย์ 
• คณะกรรมการคณะ ฯ • ประเมินความร่วมมือของ

ชุมชน 
• อัตราความพึงพอใจของ

ชุมชน 
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โรงพยำบำล 
• บริษัทยาและเวชภัณฑ์, 

อุปกรณ์และครภุณัฑ์ทางการ
แพทย ์

• ระบบสารสนเทศ เช่น 
HoSXP, PACS, CT scan 

• บริษัท outsource ต่าง ๆ 
(CT scan, ยานพาหนะ, การ
บริหารจดัการขยะตดิเช้ือ) 

• วิธี E-bidding 
• วิธีคัดเลือก 
• วิธีเฉพาะเจาะจง 

• คุณภาพของยาและ
เวชภัณฑ ์

• คุณภาพของบริการหลัง
การขาย 

• คุณภาพของยาและ
เวชภัณฑ ์

• คุณภาพของบริการหลัง
การขาย 

  
ง. กำรจัดกำรนวัตกรรม 
  น าข้อเสนอแนะและโอกาสเชิงกลยุทธ์มาจัดการ น าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการ     
ของลูกค้า และยกระดับการบริการทางการแพทย์ ดังนี้  
  - การผลิตบัณฑิตแพทย์ โดยการรับนิสิตที่จบปริญญาตรีเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
  - การผลิตบัณฑิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  
  - การเรียนการสอนชั้นปรีคลินิกโดยหลักสูตรใหม่ (2565) 
  - การท าวิจัย/บริการวิชาการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน 
  - โครงการ R2R ของคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาล 
  - การบริการผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวินิจฉัยและรักษาโรค 

6.2 ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติกำร 
ก. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำร 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน : ก าหนดให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบ                                   
โดยใช้ระบบการติดตามผลการด าเนินงานและการส ารวจข้อมูล  ความต้องการจากผู้เรียน มาใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการต่าง ๆ และน ามาเป็นข้อมูลน าเข้าส าหรับจัดท าแผนกลยุทธ์ แผน                                
ปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ โดยจะมีควบคุมค่าใช้จ่าย ผ่านการทบทวนรายละเอียด
โครงการ ผลลัพธ์การด าเนินงานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือใช้ประกอบการตัดสิน ใจในการ
จดัท าแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับรายรับของคณะฯ ต่อไป  

ด้ำนวิจัย : ก าหนดให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ สนับสนุนให้อาจารย์มีการท าวิจัย 
โดยการเพ่ิมบุคลากรสนับสนุนด้านวิจัย จัดสรรทุนวิจัย จัดโครงการพัฒนานักวิจัยภายในคณะ และส่งเสริมการท าวิจัย
บูรณาการร่วมกับผู้วิจัยที่มีประสบการณ์ โดยพิจารณาให้ทุนส าหรับงานวิจัยที่ตอบโจทย์ ความต้องการของชุมชน                                      
และสอดคล้องกับพันธกิจของคณะ 
  ด้ำนบริกำรวิชำชีพ : ก าหนดให้รองคณบดีฝ่ายการแพทย์และสหวิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบ มีการสนับสนุนให้เกิด
การขยายงานของโรงพยาบาล ตามศักยภาพของแพทย์เฉพาะทางที่ส าเร็จการศึกษาและบุคลากรสายสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 
โดยจัดท าแผนการให้บริการของโรงพยาบาลตามศักยภาพ สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของพ้ืนที่ และค านึงถึง
ความคุ้มค่าในการลงทุน 

ข. ควำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ 
  คณะฯ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ โดยการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมอบหมายให้                                   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าระบบป้องกันการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานภายในโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยผู้ดูแลระบบ
เครือข่าย ใช้นโยบายเกี่ยวกับรหัสผ่าน และการเข้าสู่ระบบที่คาดเดาได้ยาก ไฟร์วอลล์ การเข้ารหัส และซอฟต์แวร์
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ป้องกันไวรัส ระบบส าหรับการด าเนินงานของโรงพยาบาลมีระบบคอมพิวเตอร์ ห้องควบคุมและระบบส ารองข้อมูล                                             
ทีเ่กี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล ซึ่งบริหารจัดการโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ค. กำรเตรียมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัยและภำวะฉุกเฉิน 
(1) ควำมปลอดภัย 

คณะฯ มีวิศวกรของคณะ รับผิดชอบงานด้านการวางแผน ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง การซ่อมบ ารุง
อาคารสถานที่ การจัดการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ อาทิ ไฟฟ้า น้ าประปา การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม                                        
การจัดการขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ จัดระบบบริการขนส่ง ควบคุมการด้านการรักษาความปลอดภัยและจราจร และ                                 
การดูแลภูมิทัศน์ นอกจากนี้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ยังได้มีการซ้อมแผนบริหารจัดการ เมื่อระบบคอมพิวเตอร์
ล่มในระหว่างปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือระบบล่ม โรงพยาบาลจะสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้น าระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อีกท้ังยังจัดตั้งคณะท างานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในสถานที่ท างาน เพ่ือทบทวนและก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท างาน 
เป็นประจ าทุกเดือน บุคลากรทุกคนจะได้รับการอบรมความปลอดภัยก่อนเข้าท างาน การตรวจสุขภาพประจ าปีและ                                  
มีการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยเป็นประจ าทุกปี โดยได้ซ้อมแผนร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเพ่ิมทักษะและ
ความสามารถตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว โดยห้องปฏิบัติการสถานที่ท างาน มีความพร้อมในการรับมือกับ
ภาวะฉุกเฉินและเหตุการณ์วิกฤติ ก าหนดให้มีการด าเนินการบริหารความเสี่ยง ควบคุมจัดการเหตุฉุกเฉิน จัดการภาวะ
วิกฤต ท าให้สามารถลดความเสี่ยงจากเหตุเพลิงไหม้ มีการจัดท าขั้นตอนการเตรียมความพร้อมส าหรับภาวะฉุกเฉิน                                      
โดยจัดท าเป็นคู่มือแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และ
นอกจากนี้ เนื่องจากจังหวัดพะเยาอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับเขตรอยเลื่อน มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว จึงมีแผนที่จะ
บูรณาการร่วมกับการซ้อมแผนอัคคีภัยในปีงบประมาณถัดไป ในปัจจุบันเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
คณะฯ ได้ก าหนดมาตรการ การจัดการเรียนการสอน Online โดยได้จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาที่สนับสนุนในภาวะ
ฉุกเฉินดังกล่าว คือ จัดท าห้องสอนออนไลน์ จัดหาโปรแกรมที่ใช้ในการสอนออนไลน์ (Microsoft team, Zoom)                                          
หากอาจารย์มีปัญหาด้านเทคนิคต่าง ๆ จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ เพ่ือให้ค าปรึกษาและ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ 

(2) ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 
คณะฯ มีการวางแผนความเสี่ยง ในเรื่องการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการ

ด าเนินงานในทุกพันธกิจ โดยมีการทบทวนกระบวนการหลักของการด าเนินงานแต่ละพันธกิจ ร่วมกับการประเมิน                                   
ความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานดังกล่าว และจัดท าแนวปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาในภาวะ
วิกฤตเบื้องต้น และเมื่อภาวะวิกฤตสิ้นสุดลง คณะฯ ได้มีการทบทวนผ่านการจัดท า After action review เพ่ือใช้ใน    
การวางแผนบริหารจัดการต่อสถานการณ์วิกฤตท่ีอาจเกิดขึ้นซ้ าในอนาคต 
  ตัวอย่างของผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อด้านการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้นิสิต                                              
ไม่สามารถเข้าศึกษาในชั้นเรียนได้ตามปกติ มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลในรูปแบบ
ออนไลน์ และมีการปรับปรุงเชิงโครงสร้างในการเชื่อมต่อข้อมูลลงทะเบียนเข้ากับระบบสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ 
(LMS) ที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนและผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ด้านการบริการ
วิชาชีพ โรงพยาบาลได้รับมอบหมายให้เป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดพะเยา มีการจัดท าแผนการให้บริการผู้ป่วย
ทั่วไป และผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด-19 โดยมีการจัดสถานที่การให้บริการผู้ป่วยแยกส่วน มีการใช้ระบบ 
Telemedicine ในการให้บริการกับผู้ป่วยนอกที่มีนัดติดตามต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดซ้ า จะยั ง
สามารถยังคงให้การบริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง 
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7.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และบริกำรที่ตอบสนองต่อลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และด้ำนกระบวนกำร (22 ตัวชี้วัด) 
ก ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและด้ำนบริกำรที่มุ่งเน้นลูกค้ำ  
7.1.1 ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่ำนกำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม ขั้นที่ 1 
ในกำรสอบครั้งแรก  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 - ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่ำนกำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม    
ขั้นที่ 2 ในกำรสอบครั้งแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* หมำยเหตุ : รอกำรสอบใบประกอบวิชำชีพเวชกรรม ขั้นที่ 2 (สมัครสอบคร้ังแรก) ของปีกำรศึกษำ 2564 ในเดือนตุลำคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 
ร้อยละของนิสติแพทย์ที่สอบผ่าน 
ขั้นตอนท่ี 1 (สมัครสอบครั้งแรก) 

ปี 2562 55.00 

ปี 2563 52.0 

ปี 2564 52.5 

ปีการศึกษา 
ร้อยละของนิสติแพทย์ที่สอบผ่าน 
ขั้นตอนท่ี 2 (สมัครสอบครั้งแรก) 

ปี 2562 78.13 

ปี 2563 79.0 

ปี 2564 รอสอบ 
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รอ้ยละของนิสติแพทยท์ี่สอบผา่น ขัน้ตอนท่ี 1
(สมคัรสอบครัง้แรก) 

รอ้ยละของนิสติแพทยท์ี่สอบผ่าน ขัน้ตอนท่ี 1 (สมคัรสอบครัง้แรก) 
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รอ้ยละของนิสติแพทยท์ี่สอบผา่น ขัน้ตอนที่ 2
(สมคัรสอบครัง้แรก) 

รอ้ยละของนิสติแพทยท์ี่สอบผ่าน ขัน้ตอนท่ี 2 (สมคัรสอบครัง้แรก) 
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 -  ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่ำนกำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม   
ขั้นที่ 3 ในกำรสอบครั้งแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* หมำยเหตุ : รอกำรสอบใบประกอบวิชำชีพเวชกรรม ขั้นที่ 3 (สมัครสอบคร้ังแรก) ของปีกำรศึกษำ 2564 ในเดือนมกรำคม 2566 

ร้อยละของนิสิตแพทย์ที่สอบผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในการสอบครั้งแรก                      
ในปีการศึกษา 2562 ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 น้อยกว่าค่าเป้าหมาย ส่วนขั้นที่ 3 สูงกว่าค่าเป้าหมาย, ในปีการศึกษา 2563 การสอบครั้งแรก                           
ขั้นที่ 2 การสอบผ่านเพิ่มขึ้น แต่ขั้นท่ี 1 และขั้นที่ 3 พบว่าการสอบผ่านมีจ านวนลดลง, ในปีการศึกษา 2564 ในขั้นที่ 1 มีการสอบผ่าน
มากขึ้นจากปี 2563 คณะฯ จึงได้วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของการสอบผ่านท่ีลดลงในช่วงปี 2563 ในการสอบครั้งแรกขั้นท่ี 1 และขั้น
ที่ 3 พบว่า เกิดจากการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา  เป็นแบบ AEC ตามมหาวิทยาลัย แต่การสอบประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมยังจัดในช่่วงเดิม จึงท าให้นิสิตมีเวลาในการทบทวนบทเรียนน้อยลง ในปีการศึกษา 2562    
มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ และเลื่อนสอบหลายครั้ง จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จึงได้แก้ปัญหาโดย  

1. ท าเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อขอปรับเปลี่ยนเวลาในการเปิดภาคการศึกษาของนิสิตช้ันปีท่ี 2 และ 3 ให้เร็วข้ึน  
2. เว้นช่วงเวลาให้นิสิตชั้นปีที่ 5 ได้ทบทวนบทเรียนก่อนการสอบ 1 สัปดาห์  
3. จัดโครงการติวเพื่อการสอบ National License โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   
4. ปรับเปลี่ยนเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานให้มีการบูรณาการเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก                             

และทุกรายวิชาในช่วงท้ายของการเรียนการสอน ให้มีการสอนการประยุกต์ Basic science ที่น าไปใช้ทางคลินิก 
  5. มีนโยบายให้ทุกรายวิชา ให้นิสติฝึกท าข้อสอบที่เป็นภาษาอังกฤษ ที่เป็น clinical application 

7.1.2. ร้อยละนิสิตที่สอบผ่ำนใบประกอบวิชำชีพ สำขำปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์    
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

* หมำยเหตุ : รอกำรสอบใบประกอบวิชำชีพสำขำปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์ ปี 2564 ในเดือนกุมภำพันธ์ 2566   
 

ปีการศึกษา 
ร้อยละของนิสติแพทย์ที่สอบผ่าน 
ขั้นตอนท่ี 3 (สมัครสอบครั้งแรก) 

ปี 2562 93.33 

ปี 2563 84.85 

ปี 2564 รอสอบ 

ค่า
เป้าหมาย  

85% 
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90
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105

รอ้ยละของนิสติแพทยท์ี่สอบผา่น ขัน้ตอนที่ 3
(สมคัรสอบครัง้แรก) 

รอ้ยละของนิสติแพทยท์ี่สอบผ่าน ขัน้ตอนท่ี 3 (สมคัรสอบครัง้แรก) 

84.61
80.65
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105

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รอ้ยละนิสติที่สอบผา่นใบประกอบวิชาชีพ 
สาขาปฏิบตัิการฉกุเฉินการแพทย์

รอ้ยละนิสติที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพสาขาฉกุเฉินการแพทย์

ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 90  
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7.1.3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต จ ำแนกตำมหลักสูตร 
  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต ทั้งหลักสูตรแพทย์และหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เพ่ิมขึ้นทุกปี 
จากการวิเคราะห์จากแบบส ารวจพบว่า เนื่องจากนิสิตเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน  มีมารยาท อดทน มีจิตอาสา ช่วยเหลือ
งานด้านต่าง ๆ อย่างเต็มก าลังความสามารถ  

 
* หมำยเหตุ : ปีกำรศึกษำ 2564 ยังไม่ได้ด ำเนินกำรติดตำมบัณฑิต เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 ท ำให้มีกำรเลื่อนมำใช้งบประมำณ                         
ปี 2565 แทน 

7.1.4 อัตรำควำมพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร จ ำแนกตำมหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.5 อัตรำกำรคงอยู่ในโรงพยำบำลของกระทรวงสำธำรณสุข หลังส ำเร็จกำรศึกษำ (หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.38 4.42

N/A

4.33 4.46

0

2

4

6

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตตอ่บณัฑิต 
จ าแนกตามหลกัสตูร

หลกัสตูรแพทยศาสตร์ หลกัสตูรปฏิบติัการฉกุเฉินการแพทย์

ค่าเป้าหมาย  
4.0 คะแนน 

ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 100  

100 100 97.5

0

50

100

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อตัราการคงอยูใ่นโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสขุ
หลงัส าเรจ็การศกึษา (หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต)

อตัราการคงอยู่ในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสขุหลงัส าเร็จการศกึษา (หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต)

3.44 3.86 3.683.47 4.12 4.33

0
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5

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อตัราความพงึพอใจของนิสติตอ่หลกัสตูร จ าแนกตามหลกัสตูร

หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปฏิบติัการฉกุเฉินการแพทย์

ค่าเป้าหมาย  
4.0 คะแนน 
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7.1.6 อัตรำกำรได้งำนท ำของนิสิต หลักสูตรปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

* หมำยเหตุ : ปีกำรศึกษำ 2564 ยังไม่มีข้อมูล เนื่องจำกจะด ำเนนิกำรส ำรวจช่วงพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ปีกำรศึกษำ 2565 

7.1.7 ผลงำนวิจัยท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ระดับชำติ  
  คณะฯ มีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากร รวมถึงนิสิต มีผลิตงานวิจัย จากการวิเคราะห์พบว่าในช่วง
แรกเริ่มคณะฯ ยังไม่มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับวิจัยโดยตรงท าให้การผลิตผลงานวิจัยเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
ขาดการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม คณะฯ จึงได้จัดตั้งหน่วยวิจัย จัดหานักวิจัย เจ้าหน้าที่วิจัย ทุนวิจัย เพ่ือสนับสนุนการท า
วิจัยของบุคลากร ส่งผลให้มีงานวิจัยเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.8 ผลงำนวิจัยท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ระดับนำนำชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 
ผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจ าที่ได้รับการตีพิมพ์ 

ปี 2562 2 
ปี 2563 3 
ปี 2564 4 

ปีการศึกษา 
ผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจ าที่ได้รับการตีพิมพ์ 

ปี 2562 1 
ปี 2563 2 
ปี 2564 4 

80.76 83.30

N/A
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อตัราการไดง้านท าของนิสติ หลกัสตูร
ปฏิบตัิการฉกุเฉินการแพทย์

อตัราการไดง้านท าของนิสติของหลกัสตูรปฏิบติัการฉกุเฉินการแพทย์

ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 80  

0

5

10

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ผลงานวิจยัที่ไดร้บัการตีพิมพร์ะดบัชาติ

ผลงานวิจยัของอาจารยป์ระจ าที่ไดร้บัการตีพิมพร์ะดบัชาติ

ค่าเป้าหมาย  
5 ช้ินงาน/ปี 

0

5

10

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ผลงานวิจยัที่ไดร้บัการตีพิมพ์

ระดบันานาชาติ

ผลงานวิจยัของอาจารยป์ระจ าที่ไดร้บัการตีพิมพร์ะดบันานาชาติ

ค่าเป้าหมาย  
3 ช้ินงาน/ปี 
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7.1.9 จ ำนวนงบประมำณสนับสนุนงำนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอกคณะ 
 
 

 
 
 
 

7.1.10 ผลงำนวิจัยท่ีได้รับรำงวัล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.11 โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำได้รับกำรรับรองศักยภำพเป็นโรงพยำบำลระดับ S  

 
    

 
 

ปี
การศึกษา 

จ านวนงบประมาณสนบัสนุน
งานวิจัยจากทุนภายนอกคณะ 

(บาท) 
   ปี 2562 202,500 
   ปี 2563 240,000 
   ปี 2564 2,910,000 

ปีการศึกษา ผลงานวิจัยทีไ่ด้รับรางวัล 
ปี 2562 0 
ปี 2563 0 
ปี 2564 1 

ปีการศึกษา 

ได้รับการรับรอง
ศักยภาพโรงพยาบล
ระดับ s (300 เตียง) 

ปี 2562 - 
ปี 2563 32 
ปี 2564 60 

200,000
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1,000,000

1,400,000

1,800,000

2,200,000

2,600,000

3,000,000

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จ านวนงบประมาณสนบัสนนุงานวจิยัจากทนุภายนอกคณะ

จ านวนงบประมาณสนบัสนนุงานวิจยัจากทนุภายนอกคณะ

ค่าเป้าหมาย  
1 ล้านบาท 

0
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5

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ผลงานวิจยัที่ไดร้บัรางวลั

ผลงานวิจยัที่ไดร้บัรางวลั

ค่าเป้าหมาย  
2 ผลงาน/ป ี
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

โรงพยาบาลไดร้บัการรบัรองศกัยภาพโรงพยาบลระดบั s

(300 เตียง)

โรงพยาบาลไดร้บัการรบัรองศกุยภาพโรงพยาบาลระดบั s (300 เตียง)

ค่าเป้าหมาย 300 เตียง 

N/A 
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7.1.12 โรงพยำบำลมีศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนเวชศำสตร์ผู้สูงอำยุ ศูนย์ควำมเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์ควำม
เป็นเลิศด้ำนกำรผ่ำตัดผ่ำนกล้อง ศูนย์ธำลัสซีเมียครบวงจร 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข  ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำน 
(1)  ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำร 
7.1.13 ร้อยละของนิสิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมเวลำที่ก ำหนด จ ำแนกตำมหลักสูตร 
  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีจ านวนร้อยละของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ แต่ต้องมีการพัฒนาในด้านความรู้ความสามารถ และคุณภาพของการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา                              
ที่รับเข้าให้เหมาะสม เพ่ือที่จะสามารถศึกษาเล่าเรียน จนส าเร็จการศึกษาได้ ตามวัตถุประสงค์และในเวลาที่ก าหนด                                  
ส่วนร้อยละของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เพ่ิมขึ้นเป็นไปตาม                            
ค่าเป้าหมาย 
 

 
 
 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต 90.00 92.25 92.50

หลกัสตูรปฏิบติัการฉกุเฉินการแพทย์ 80.33 87.25 86.66
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รอ้ยละของนิสติที่ส  าเรจ็การศกึษาตามเวลาที่ก าหนด จ าแนกตามหลกัสูตร

หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปฏิบติัการฉกุเฉินการแพทย์

ปีการศึกษา 
โรงพยาบาลมีศูนย์ 

ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ  
ปี 2562 0 
ปี 2563 1 
ปี 2564 2 
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

โรงพยาบาลมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็นเลิศ
โรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง 

ศูนย์ธาลัสซีเมียครบวงจร

โรงพยาบาลมีศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นเวชศาสตรผ์ูส้งูอาย ุศนูยค์วามเป็นเลศิโรคหลอดเลือดสมอง ศนูย์
ความเป็นเลศิดา้นการผ่าตดัผ่านกลอ้ง ศนูยธ์าลสัซีเมียครบวงจร

ค่าเป้าหมาย 4 ศูนย์ 

ค่าเป้าหมาย หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต 

ร้อยละ 90 

ค่าเป้าหมาย หลักสูตร 
ปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ ร้อยละ 85 
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7.1.14 อัตรำกำรคงอยู่ในระบบกำรศึกษำของนิสิต จ ำแนกตำมหลักสูตร 
  อัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์มีแนวโน้มลดลง ผลจากการสอบถามที่นิสิตที่ลาออกพบว่า เกิดจากปัจจัยส่วนตัว เช่น ปัญหาจิตเวช  ต้องการ
เรียนสาขาอ่ืน แม้จะเป็นปัจจัยส่วนตัว คณะฯ ได้วางแผนในการร่วมแก้ปัญหาโดยการจัดให้มีนักจิตวิทยา ท าหน้าที่ใน
การจัดกิจกรรม เพ่ือค้นหานิสิตที่มีความเสี่ยงของปัญหาด้านจิตเวช ให้ค าปรึกษานิสิตและส่งต่อนิสิตที่ต้องรักษาไปยัง
จิตแพทย์ ส าหรับนิสิตที่ต้องการเรียนในสาขาอ่ืน คณะฯ อ านวยความสะดวกในการติดต่อในเรื่ องการโอนหน่วยกิต                                
ที่สามารถโอนได้ เพ่ือให้นิสิตไม่ต้องกลับไปเรียนวิชาเดิมซ้ า ท าให้ในช่วงปีการศึกษา 2564 มีอัตราการคงอยู่ในหลักสูตร  
ที่สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.15 กำรรับนิสิตเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ จ ำแนกตำมหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต 100.00 100.00 100.00

หลกัสตูรปฏิบติัการฉกุเฉินการแพทย์ 91.35 89.87 100.00
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อตัราการคงอยูใ่นระบบการศกึษาของนิสติ จ าแนกตามหลกัสตูร

หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปฏิบติัการฉกุเฉินการแพทย์

ค่าเป้าหมาย หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต 

ร้อยละ 100 

ค่าเป้าหมาย หลักสูตร 
ปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ ร้อยละ 90 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต 100.00 87.50 100.00

หลกัสตูรปฏิบติัการฉกุเฉินการแพทย์ 60.00 93.30 113.30
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การรบันิสติเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้จ าแนกตามหลกัสตูร

หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปฏิบติัการฉกุเฉินการแพทย์

ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
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7.1.16 อัตรำกำรสอบผ่ำนภำษำอังกฤษของนิสิต จ ำแนกตำมหลักสูตร 
  การสอบผ่านภาษาอังกฤษของนิสิต ทั้ง 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ มีจ านวนเพ่ิมขึ้นและลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากนิสิตไม่ได้ลงสมัครสอบภาษาอังกฤษ เช่น 
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข  ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำน 
(2)  ควำมปลอดภัยและกำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน 
7.1.17 อุบัติกำรณ์กำรเกิดอัคคีภัยของคณะ 
  คณะฯ มีมาตรการป้องกันอัคคีภัย และมีการซ้อมแผนอัคคีภัยร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาทุกปี และจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คณะฯ ยังไม่เคยมีอุบัติการณ์ในการเกิดอัคคีภัย แต่อย่างไรก็ตามคณะฯ ได้เตรียมความพร้อมเรื่องอัคคีภัย  
เสมอ นอกจากมีการซ้อมแผนแล้วยังมีการติดถังดับเพลิงไว้ยังจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะหน้าห้องปฏิบัติการได้จัดให้มีถังดับเพลิง      
และมีระบบป้องกันอัคคีภัยทุกห้อง มีป้ายทางหนีไฟฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อบุติัการณเ์กิดอคัคีภยัของคณะ 0 0 0
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อบุตัิการณเ์กิดอคัคีภยัของคณะ

อบุติัการณเ์กิดอคัคีภยัของคณะ

ค่าเป้าหมาย  
0 ครั้ง 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต 89.47 100.00 80.00

หลกัสตูรปฏิบติัการฉกุเฉินการแพทย์ 66.67 7.14 5.88
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อตัราการสอบผา่นภาษาองักฤษของนิสติ จ าแนกตามหลกัสตูร

หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปฏิบติัการฉกุเฉินการแพทย์

ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
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7.1.18 อัตรำกำรตำยของผู้ป่วยโควิด 19 
  ตั้งแต่ปี 2562 – 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยได้เปิดโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดพะเยา และต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลสนามกระทรวง อว. ซึ่งมีจ านวนเตียงที่รับได้ประมาณ 120 เตียง และ                                  
มีเตียงรับผู้ป่วยโควิด - 19 ที่ต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล (Cohort Ward) อีกเป็นจ านวนประมาณ 50 เตียง ซึ่ง
เป็นผู้ป่วยที่ไม่ต้องใส่ท่อหายใจ และนอกจากนั้นยังมีผู้ป่วยที่ได้รับยาและดูแลรักษาตัวเองที่บ้าน ผลการดูแลรักษา                              
ไม่พบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิต 

 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 

7.1.19 อุบัติกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน 
  ส่วนใหญ่ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุมาจากการการท างานและซ่อมบ ารุง เช่น ถูกใบมีดตัดหญ้าบาดขณะตัด
หญ้า ถูกตะปูต ามือและเท้า ถูกขาโต๊ะหนีบ มีดคัตเตอร์บาด เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* หมำยเหตุ : ปี 2562 – 2563 ไม่มีข้อมลู เนื่องจำกเป็นตัวชี้วัดใหม ่
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ  < 1 

ค่าเป้าหมาย  
< 10 ครั้ง 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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ค.  ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรเครือข่ำยอุปทำน 
7.1.20 อัตรำกำรส่งมอบสินค้ำตรงตำมเวลำที่ก ำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.21 อัตรำกำรส่งมอบสินค้ำครบถ้วนตำมที่ก ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.22 อัตรำกำรส่งมอบยำตรงตำมคุณภำพที่ก ำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ยา 100 100 96

เวชภณัฑท์ี่ใม่ใช่ยา 100 100 100

ครุภณัฑก์ารเรียนการสอน 100 100 100
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ยา เวชภณัฑท์ี่ใม่ใช่ยา ครุภณัฑก์ารเรียนการสอน

ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 95 
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จ านวนการสง่มอบสนิคา้ครบถว้นตามท่ีก าหนด
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อตัราการสง่มอบยาตรงตามคณุภาพท่ีก าหนด

จ านวนการสง่มอบยาครบถว้นตามที่ก  าหนด
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7.2 ผลลัพธ์ด้ำนลูกค้ำ (14 ตัวชี้วัด) 
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 
(1)  ควำมพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 
7.2.1 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรสอนของอำจำรย์ จ ำแนกตำมหลักสูตร 
  คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน และท าการปรับปรุงกระบวนการ ในหลักสูตรแพทยศาสตร
บั ณฑิ ตพบว่ า ในปี  2562 ความพึ งพอใจ น้ อย  จากการวิ เคราะห์ พบว่ า  การสอนในชั้ นปรี คลิ นิ กมี ก าร
สอน clinical application ลดลง และอาจารย์ที่สอนวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน มีอาจารย์ใหม่หลายท่านท าให้                                           
มีประสบการณ์ในการสอนน้อย และยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการกับการแพทย์คลินิก รวมถึงในปี 2562 
อาจารย์แพทย์ลาออกจ านวนมาก ท าให้การดูแลไม่ทั่วถึง คณะฯ จึงได้น าเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้  1.ในปี 2563 อาจารย์แพทย์ กลับมาเพ่ิมมากข้ึน คณะแพทย์จึงส่งอาจารย์
แพทย์ไปดูแลรายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานทุกรายวิชา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชา เพ่ือก ากับดูแลเนื้อหา
ที่อาจารย์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สอน   2.จัดการประชุมเพ่ือปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ทุกคนที่ เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรอย่างเพียงพอ 3.จัดท าฐานข้อมูลเรื่อง Clinical application ที่นิสิตต้อง
รู้ในแต่ละรายวิชา 4. ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็น PBL มากขึ้น เพ่ือให้นิสิตมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต จึงท าให้ผลการประเมินในปี 2563 ความพึงพอใจสูงขึ้น และจากการวิเคราะห์พบว่าปัญหาที่พบในปี 2563 คือการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ในช่วงแรกยังไม่คุ้นเคย จึงท าให้การเรียนการสอน
เป็นไปด้วยความยากล าบาก คณะฯ จึงจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก โดยได้จัดห้องสอนออนไลน์ จัดหาโปรแกรมท่ีใช้สอน
ออนไลน์ (Microsoft team, Zoom) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่อาจารย์และนิสิต หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
ในปี 2562 มีแนวโน้มความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากมีการเชิญอาจารย์ภายนอกที่เป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินมา
สอนหลายท่าน ท าให้นิสิตได้ประสบการณ์และมุมมองที่หลากหลาย ในปี 2563   ยังมีการเชิญอาจารย์ภายนอกที่เป็น
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินมาสอนอย่างต่อเนื่อง แต่ความพึงพอใจลดลงเนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
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ระดบัความพงึพอใจของนิสติตอ่การสอนของอาจารย ์

จ าแนกตามหลกัสตูร 

แพทยศาสตรบณัฑิต ปฏิบติัการฉกุเฉินการแพทย์
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7.2.2 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรให้ค ำปรึกษำ จ ำแนกตำมหลักสูตร 
ความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้ค าปรึกษา คณะฯ ได้วิเคราะห์และจัดท าระบบการให้ค าปรึกษาและมีการ

พัฒนาการให้ค าปรึกษา หากนิสิตมีปัญหาสามารถขอค าปรึกษาจากหลายทาง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ประจ ารายวิชา นักจิตวิทยา โดยคณะฯ ได้จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา พบนิสิต เพ่ือเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์                             
ที่ปรึกษาและนิสิต จะได้ท าความรู้จักกันและจัดช่วงเวลาให้นิสิตสามารถเข้าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้เป็นประจ า                                
ทุกวันศุกร์ช่วงเช้า ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้ค าปรึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.3 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จ ำแนกตำมหลักสูตร 
 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในปี 2562 น้อยกว่าค่าเป้าหมาย จากการวิเคราะห์
พบว่า ในปี 2562 คณะฯ อนุมัติให้ด าเนินการจัดกิจกรรมลดลง ซึ่งส่งผลต่อการจัดกิจกรรมของนิสิต จึงท าให้ระดับความ
พึงพอใจลดลง ในปี 2563 คณะฯ จึงได้วิเคราะห์และมอบหมายให้มี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต และ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ ก ากับดูแลกิจกรรมของนิสิต และสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตทุกประเภท
ทั้งภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ ท าให้ในปี 2563 ความพึงพอใจ ของนิสิตต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ิมข้ึน  
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7.2.4 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรศึกษำ จ ำแนกตำมหลักสูตร 
ในปี 2562 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษา อยู่ในระดับต่ า

กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จากการวิเคราะห์พบว่า ในปี 2561 หนังสือในห้องสมุดยังมีจ านวนน้อย และเป็นหนังสือค่อนข้าง
เก่า และยังไม่มีฐานข้อมูลออนไลน์ ทางคณะจึงได้ด าเนินการจัดซื้อหนังสือเพ่ิมและ จัดสรรงบประมาณในส่วนของการซื้อ
หนังสือให้มีการซื้อหนังสือใหม่เข้าห้องสมุดทุกปี และเริ่มมีการจัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ จึงท าให้คะแนนความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.5 อัตรำควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของคณะแพทยศำสตร์ 
  การประเมินความพึงพอใจต่อการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี 2562 พบว่า ระดับความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.06/4 จากการวิเคราะห์พบว่าเว็บไซต์ของคณะฯ ยังไม่มีส่วนที่ให้แสดงความคิดเห็นหรือรับข้ อร้องเรียน       
ทางคณะจึงได้เพ่ิม ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และในปี 2563 พบว่า ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 
4.28/4 จากการวิเคราะห์ พบว่าข้อมูลของคณะฯ ที่เพ่ิมขึ้นยังมีการจัดวางยังไม่เป็นระเบียบค้นหาข้อมูลได้ยาก                                 
ทางคณะฯ จึงมอบหมายให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศปรับรูปแบบของเว็บไซต์ ให้สามารถค้นหาได้ง่ายขึ้น  ในปี 2564 
พบว่า ระดับความพึงพอใจลดลง คือ 4.20/4 แต่ยังอยู่ในขั้นที่มากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะฯ เล็งเห็นว่าต้องมีการ
พัฒนาเว็บไซต์ การค้นหา และการเข้าถึงที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และแม่นย ากว่าเดิม 
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7.2.6 จ ำนวนข้อร้องเรียนของนิสิตต่อกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.2.7 อัตรำควำมพึงพอใจของชุมชนต่อกำรให้บริกำรวิชำกำรในท้องถิ่น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

* หมำยเหตุ เนื่องจำกคณะแพทยศำสตร์ได้แยกออกมำจำกคณะสำธำรณสุขศำสตร์ ท ำให้อยู่ในระหว่ำงกำรหำวิธีและเกณฑ์กำร
ประเมินตัวชี้วัด 

7.2.8 ร้อยละควำมพึงพอใจโดยรวมของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก  
  ความพึงพอใจของผู้ป่วยในอยู่ในระดับดีมากและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งมาจากการจัดบรรยากาศในหอผู้ป่วย    ไม่
แออัด ทีมแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด และมีการบริการห้องพักส าหรับญาติ ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก 
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก สถานที่สะอาด การให้บริการรวดเร็ว ระยะเวลารอคอยไม่นาน ผู้ป่วยยังไม่มาก                  ไม่
แออัด โรงพยาบาลมีแพทย์เฉพาะทางมากและคลินิกเฉพาะทางเพ่ิมข้ึน  
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7.2.9 อัตรำข้อร้องเรียนระบบกำรให้บริกำร (ต่อ 1,000 ผู้ป่วยนอก) 
  อัตราข้อร้องเรียนของผู้รับบริการมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากทางแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉินมีการ
ประชุมและสรุปเรื่องที่มีการร้องเรียนเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้ทราบถึงปัญหาที่ผู้รับบริการและหาแนวทางการ
แก้ปัญหาร่วมกันในการประชุม ท าให้อัตราข้อร้องเรียนระบบการให้บริการลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.10 อัตรำกำรชมเชยของผู้รับบริกำร (ต่อ 1,000 ผู้ป่วยนอก)  
   เนื่องจากอัตราการชมเชยของผู้รับบริการมีแนวโน้มลดลง คณะฯ ได้มีการสรุปเรื่องที่มีการร้องเรียน                             
เป็นประจ าทุกเดือน ท าให้ทราบถึงปัญหาที่ผู้รับบริการพบ และหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันในการประชุม  
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(2)  ควำมผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 
7.2.11 จ ำนวนเงินบริจำคจำกศิษย์เก่ำ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* หมำยเหตุ คณะฯ มีแผนในกำรจัดต้ังกองทุนเงินเพ่ือรับบริจำคจำกศิษเก่ำ ในปีกำรศึกษำ 2565 (ตัวชี้วัดใหม่ เร่ิมด ำเนินกำรปี 
2565) 

7.2.12 จ ำนวนศิษย์เก่ำมำร่วมกิจกรรมคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.13 ร้อยละของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่ให้ควำมเห็นว่ำจะกลับมำใช้บริกำรซ้ ำ 
  จากการวิเคราะห์ ปี 2562 - 2563 จ านวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่จะกลับมาใช้บริการซ้ ามีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากสถานที่สะอาด การให้บริการรวดเร็ว ระยะเวลารอคอยไม่นาน และมีแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง  ๆ 
เพ่ิมข้ึน ท าให้ผู้ป่วยเกิดความม่ันใจมาใช้บริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

* หมำยเหตุ อยู่ระหว่ำงกำรหำวิธีและเกณฑก์ำรวัดผลประเมิน : เนื่องจำกมกีำรเปลี่ยนแบบสอบถำมรูปแบบใหม่ 
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7.2.14 ร้อยละของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่จะแนะน ำญำติหรือคนรู้จักมำใช้บริกำร 
 จากการวิเคราะห์ ปี 2562 - 2563 จ านวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่จะจะแนะน าญาติหรือคนรู้จักมาใช้บริการ   
เกินค่าเป้าหมายและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสถานที่สะอาด การให้บริการรวดเร็ว ระยะเวลารอคอยไม่นาน และมี
แพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆเพ่ิมข้ึน ท าให้ผู้ป่วยเกิดความม่ันใจ ในใช้บริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* หมำยเหตุ อยู่ระหว่ำงกำรหำวิธีและเกณฑก์ำรวัดผลประเมิน : เนื่องจำกมกีำรเปลี่ยนแบบสอบถำมรูปแบบใหม่ 

7.3 ผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร (9 ตัวชี้วัด) 
ก.  ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร 
(1)  ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร 
7.3.1 ร้อยละของอำจำรย์ที่มีวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ 
 ในปี 2561 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่ายังไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากทางคณะฯ 
ได้รับอาจารย์ สาขาพยาธิวิทยาที่มีวุฒิปริญญาโท และต่อมาได้ส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในปี 2562 – 2564 จึงได้ตามค่าเป้าหมาย คือ 100% 
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7.3.2 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
  จากผลลัพธ์พบว่า บุคลากรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ในขณะนี้ในส่วนของอาจารย์
แพทย์ยังไม่มีอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ คณะฯ จึงส่งเสริมให้อาจารย์ ด าเนินการขอต าแหน่งวิชาการ                                  
จัดโครงการเขียนต ารา เอกสารประกอบการสอน สนับสนุนการท าวิจัยให้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ จัดโครงการอบรม                          
เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งอาจารย์มืออาชีพ เพ่ือใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
7.3.3 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* หมำยเหตุ : ตัวชี้วัดใหม่ 
 
 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ศ. 2 3 2

รศ. 1 1 0

ผศ. 7 8 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ศ. รศ. ผศ.

ค่าเป้าหมาย   
ศ. และ รศ. 

1 คน 

ค่าเป้าหมาย  
ผศ. 2 คน 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษ 0 0 0

เข่ียวชาญ 0 0 0

ช านาญการ 0 0 0

ช านาญการพิเศษ 0 0 0

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

จ านวนบคุลากรสายสนบัสนนุท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ที่ด  ารงต าแหนง่สงูขึน้

ผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษ เข่ียวชาญ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ

ค่าเป้าหมาย  
เชี่ยวชาญพิเศษ/ 

เชี่ยวชาญ/ 
ช านาญการพิเศษ

1 คน 

ค่าเป้าหมาย  
ช านาญการ 2 คน 
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(2)  บรรยำกำศกำรท ำงำน 
7.3.4 ร้อยละกำรตรวจสุขภำพของบุคลำกรคณะแพทยศำสตร์ จ ำแนกตำมกลุ่ม 

การตรวจสุขภาพของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ในปี 2562 – 2563 มีจ านวนที่ยังไม่ถึงค่าเป้าหมาย คือ 
100% โดยเฉพาะอาจารย์แพทย์ จากการวิเคราะห์และสอบถามพบว่า อาจารย์ไม่มีเวลาว่างในการไปตรวจ  บางท่านลืม 
ท าให้ในปี 2564 ทางคณะฯ กรรมการประจ าคณะได้หาแนวทางแก้ไข โดยได้ก าหนดช่วงที่สามารถไปเจาะเลือดตรวจ
สุขภาพ และให้อาจารย์แพทย์ ลงชื่อวันที่ต้องการตรวจสุขภาพ และแจ้งเตือนก่อนหน้าวันที่อาจารย์ลงชื่อไว้ 1 วัน                                    
ในวันนัดพยาบาลจะท าการ walk in ให้อาจารย์ อาจารย์สามารถมารับใบน าทางและไปเจาะเลือดได้เลย เพ่ือให้อาจารย์
ไม่ลืมและมาตรวจสุขภาพตามนัด อ านวยความสะดวกให้อาจารย์ ส่วนบุคลากรกลุ่มอ่ืน เช่น พยาบาล เภสัชกร บุคลากร
สายสนับสนุน มีร้อยละการตรวจสุขภาพได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากบุคลากรมีจ านวนน้อย สื่อสารทั่วถึง และเป็น
สวัสดิการอย่างหนึ่งของบุคลากรที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

 
7.3.5 อัตรำควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

 

80
96 90

100 100
92

85
100 100 100 100 100100 100 100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

รอ้ยละการตรวจสขุภาพของบคุลากรคณะแพทยศาสตร ์จ าแนกตามกลุม่
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อตัราความพงึพอใจของบคุลากรตอ่สภาพแวดลอ้มในการท างาน

อตัราความพงึพอใจของบคุลากรต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน

ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 80 
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(3)   ควำมผูกพันของบุคลำกร 
7.3.6 ระดับควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีต่อองค์กร จ ำแนกตำมกลุ่ม 

ในปี 2562 - 2564 ระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี เนื่องจากคณะฯ                                  
มีการจัดกิจกรรม organization development และกิจกรรม Knowledge management ท าให้บุคลากรรู้จักคณะ 
มากขึ้น และรู้จักกันมากขึ้น ทางคณะทราบความต้องการและความคาดหวังของบุคลากรในแต่ละส่วน ท าให้สามารถ
จัดสรรสิ่งต่างๆ ได้ตามความคาดหวัง และบุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงส่งผลให้ระดับความผูกพันและ                       
ความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนกับคณะฯ เพ่ิมข้ึน  

7.3.7 อัตรำกำรลำออกของบุคลำกรตำมสำยงำน จ ำแนกตำมกลุ่ม 
  ในปี 2562 มีบุคลากรสายวิชาการลาออกเป็นจ านวนมาก จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการวิเคราะห์พบว่า 
ปัจจัยที่ท าให้ลาออก คือ อาจารย์แพทย์ต้องสอนนิสิตชั้นปรีคลินิกและนิสิตคณะอ่ืน ในขณะนั้นยังไม่มีการเปิดให้บริการ
ของโรงพยาบาล ท าให้ไม่ได้ฝึกทักษะเฉพาะของวิชาชีพ อาจารย์มีจ านวนน้อย ท าให้มีภาระงานจ านวนมาก ผู้บริหาร
มอบหมายงานที่ไม่ตรงกับ สายงานหรือไม่เคยศึกษามาก่อนท าให้เกิดความเครียด ผู้บริหารขาดการสนับสนุนการท างาน
ของอาจารย์ อาจารย์แพทย์ที่จบมาใหม่ไม่คุ้นเคยกับสถานที่ไม่สามารถอยู่ในพ้ืนที่ได้ ครอบครัวอยู่ห่างไกลต้องกลับไป
ดูแลครอบครัว เมื่อเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่จึงได้วางแผนแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยก าหนดนโยบายในการสรรหา
และคัดเลือกคณาจารย์ประกาศเรื่องภาระงาน แก่แพทย์ที่จะมารับทุนไปเรียนต่อ และอาจารย์ที่อยู่ปัจจุบัน และมี
แนวโน้มจะรับแพทย์ที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงมากกว่าแพทย์ที่มีภูมิล าเนาอยู่ห่างไกล และจัดท าแผนอัตราก าลังเมื่อเทียบกับ
ภาระงาน ส่วนพยาบาลลาออกเนื่องจากใช้ทุนครบและต้องการกลับภูมิล าเนา เภสัชลาออก 1 คน ในปี 2563 เนื่องจาก
ออกไปท าธุรกิจส่วนตัว และพนักงานสนับสนุนบริการยังไม่มีผู้ที่ลาออก ในปี 2564 ลาออกเพ่ือไปศึกษาต่อ และ        
กลับภูมิล าเนา 
 
 
 
 
 

อาจารย์
ส  านกังานคณะ
แพทยศาสตร์

ส  านกังานโรงพยาบาล พยาบาล เภสชักร บคุลากรสนบัสนนุแพทย์

ปี 2562 81.92 81.82 85.40 78.11 86.24 83.72

ปี 2563 78.14 79.25 89.25 79.67 88.33 74.40

ปี 2564 91.48 80.5 88.5 70.1 83.33 71.42
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ระดบัความผกูพนัของบคุลากรท่ีมีตอ่องคก์ร จ าแนกตามกลุม่

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
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(4) กำรพัฒนำบุคลำกร 
7.3.8 ร้อยละกำรพัฒนำบุคลำกร จ ำแนกตำมกลุ่ม 

ในปี 2562 พบว่าบุคลากรสายสนับสนุนและสายบริการ ได้รับการพัฒนาจ านวนน้อย คณะฯ จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรให้มีการด าเนินงานตามโครงการเป้าหมายที่วางไว้ จึงท าให้ร้อยละของการพัฒนาบุคลากรบางกลุ่ม 
เพ่ิมข้ึน 

7.3.9 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
 
 

  
 
* หมำยเหตุ อยู่ในระหว่ำงกำรหำวิธีและเกณฑ์กำรวัดผลประเมิน : เนื่องจำกเป็นตัวชี้วัดใหม่  

ปีการศึกษา 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
ปี 2562 N/A 

ปี 2563 N/A 

ปี 2564 N/A 
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อตัราการลาออกของบคุลากรตามสายงาน จ าแนกตามกลุม่
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รอ้ยละของบคุลากรท่ีไดร้บัการพฒันาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รอ้ยละของบคุลากรที่ไดร้บัการพฒันาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

N/A N/AN/A 
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7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กรและกำรก ำกับดูแลองค์กร (8 ตัวช้ีวัด) 
ก.   ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร กำรก ำกับดูแลองค์กร และกำรสร้ำงประโยชน์ให้สังคม 
(1)  กำรน ำองค์กร 
7.4.1 ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ  
  ในปี 2562 ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะฯ ลดลง จากการวิเคราะห์
พบว่าเนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนผู้บริหาร และมีการปรับโครงสร้างของคณะ ท าให้การบริหารงานคณะฯ                                                 
ในบางส่วนไม่ต่อเนื่อง ท าให้ระดับความพึงพอใจลดลง และในปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอีกครั้ง จึงท าให้การ
ด าเนินงานของคณะฯ มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง จึงท าให้ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ า
คณะฯ เพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.4.2 ร้อยละของบุคลำกรที่มีกำรรับรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกำรด ำเนนิงำนของคณะ 
  ในปี 2562 - 2563 คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนการด าเนินงานของคณะฯ                        
เพ่ิมมากขึ้นในทุกช่องทาง จึงท าให้ร้อยละของบุคลากรที่มีการรับรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนการด าเนินงานของ
คณะฯ เพ่ิมขึ้น และนอกจากนี้ในปี 2564 ยังมีการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ เพ่ือให้บุคลากรเพ่ิมการรับรู้
วิสัยทัศน์พันธกิจสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ระดบัความพงึพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ที่ของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 4.05 4.48 4.24
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ระดบัความพงึพอใจตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ 

ระดบัความพงึพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ 

ค่าเป้าหมาย  
4.5 คะแนน 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รอ้ยละของบคุลากรที่มีการรบัรูว้ิสยัทศัน ์พนัธ
กิจ แผนการด าเนินงานของคณะ 78.67 90.25 85.45
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รอ้ยละของบคุลากรที่มีการรบัรูว้ิสยัทศัน ์พนัธกิจ แผนการด าเนินงานของคณะ 

ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 90  
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7.4.3 ร้อยละของนิสิตที่รับรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบำยที่ส ำคัญของคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.4.4 ร้อยละของกรรมกำรบริหำรหลักสูตรของนครพิงค์และพะเยำ (คู่ควำมร่วมมือ)  ที่รับรู้นโยบำยที่ส ำคัญ                           
ของคณะ 
  การรับรู้นโยบายที่ส าคัญของคณะฯ ของกรรมการบริหารหลักสูตรของโรงพยาบาลนครพิงค์และโรงพยาบาล
พะเยา (คู่ความร่วมมือ) มีอัตราที่สูงขึ้น เนื่องจากคณะฯ ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็น
ประจ าร่วมกัน 
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(2) ผลลัพธ์ด้ำนภำระกำรรับผิดชอบของกำรก ำกับดูแล 
7.4.5 จ ำนวนเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนำตำมพันธกิจของคณะฯ 
  คณะฯ มีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยค านึงถึงความส าคัญและความจ าเป็นตามพันธกิจหลักโดย
ก าหนดความส าคัญ ได้แก่ การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามล าดับ ส่วนงานบริการ
วิชาชีพ ก าลังอยู่ในระยะขยายงาน จึงมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก และงานบริหารได้รวมงานจัดซื้อ
พัสดุครุภัณฑ์ของคณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ จึงท าให้ในปี  2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากกว่าปีอื่น ๆ 

 
(3) กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกำรรับรองคุณภำพ 
7.4.6 หลักสูตร (ผลกำรประเมินคุณภำพกำรมำตรฐำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์) จ ำแนกตำมกลุ่ม 
  ด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้การประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร โดยใช้
เกณฑ์ WFME ส่วนหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ใช้เกณฑ์ AUN-QA โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีแผนการ
ประเมิน HA ขั้นที่ 2 ในปี 2564 
 

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 
2562 2563 2564 

แพทยศาสตรบัณฑิต (WFME) ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (AUN-QA) ได้รับการประเมิน ได้รับการประเมิน ได้รับการประเมิน 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (HA) - - ผ่านการประเมินขั้น 2 
คณะแพทยศาสตร์ (EdPEx) 

- 
ประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 
ไม่ผ่าน Screening 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

การเรียนการสอน 1,580,000 4,602,500 2,154,800

งานวิจยั 232,000 2,500,058 650,000

บริการวิชาการ 340,000 1,660,000 10,000

ท านบุ  ารุงศิลปวฒันธรรม 200,000 1,977,000 317,000

บริหารจดัการ 2,509,800 8,184,000 826,000
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จ านวนเงินงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรรเพื่อพฒันาตามพนัธกิจของคณะฯ

การเรียนการสอน งานวิจยั บริการวิชาการ ท านบุ  ารุงศิลปวฒันธรรม บริหารจดัการ
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(4) จริยธรรม 
7.4.7 ระดับคะแนนกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ 
  คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีการประเมิน ITA เพ่ือประเมินความโปร่งใส                 
ในการบริหารงานขององค์กร จากผลการประเมินพบว่า คณะแพทยศาสตร์ยังได้คะแนนระดับต่ า  จากการวิเคราะห์ 
พบว่า การปฏิบัติงานขององค์กรไม่เคยมีการทุจริตหรือความไม่โปร่งใส แต่ขาดความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน เปลี่ยน
ผู้บริหารบ่อย และปัญหาในเรื่องของการส่งเอกสารเพ่ือประเมิน มีการจัดวางหน้า Website ที่ค้นหาข้อมูลได้ยาก       
ทางคณะฯ จึงได้แก้ไขโดยก าหนดเป็นนโยบายด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารชุดต่อ ๆ ไป พัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนให้เป็นเสาหลักของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการปรับปรุง Website ให้มีการค้นหาสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) สังคม 
7.4.8 จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่คณะจัด/ ผลสัมฤทธิ์/ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/ ควำมพึงพอใจ (โครงกำรออก
หน่วย, แพทย์พะเยำอำสำ) 
  เนื่องจากคณะเห็นความส าคัญของชุมชนและสังคมที่บัณฑิตแพทย์จะต้องไปปฏิบัติงาน และสามารถคงอยู่ใน
พ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนต้องการให้คณะมี Engagement กับชุมชนสังคมในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการยอมรับและ
ประสานความร่วมมือ ทั้งด้านการเรียนการสอนและการให้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน คณะฯ จึงมีการจัด
โครงการบริการวิชาการทุกปี  
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7.5 ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน ตลำด และกลยุทธ์ (9 ตัวชี้วัด) 
ก. ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด 
(1) ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนงบประมำณและกำรเงิน 
7.5.1 ร้อยละของงบประมำณที่เบิกจ่ำยได้ตรงตำมเป้ำหมำย 
  คณะฯ มีการพัฒนาการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตรงตามเป้าหมาย โดยก าหนด                                 
เป็นตัวชี้วัดในปี 2562 มีการปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย โดยน าการเบิกจ่ายมาเข้าในระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณตรงตามเป้าหมายลดลง เนื่องจากบุคลากรยังขาดความเข้าใจในระบบใหม่ 
คณะฯ จึงด าเนินการจัดท าคู่มือและอบรมความรู้ตามระเบียบใหม่ และเชิญเจ้าหน้าที่กองคลังมาให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เบิกจ่าย จึงท าให้ร้อยละของงบประมาณท่ีเบิกจ่ายได้ตรงตามเป้าหมายเพ่ิมข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5.2 อัตรำส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ 
  อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ของปีงบประมาณ 2563 มีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากมีการจัดซื้อสินทรัพย์                                
ที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ ยิ่งอัตราส่วนยิ่งมากแสดงว่ามีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ดีขึ้น และคณะฯ 
ได้จัดท าแผนพัฒนา โดยก าหนดให้การซื้อสินทรัพย์มาแต่ละครั้งต้องค านวณความคุ้มทุนและการใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ และลดการซื้อสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
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7.5.3 อัตรำรำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำย 
  ในปีงบประมาณ 2562 - 2563 พบว่า คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  มีรายได้จาก                          
การรักษาพยาบาลสูงขึ้น เนื่องจากมีการเปิดให้การบริการรักษาที่เพ่ิมขึ้น มีแพทย์เฉพาะทางมากขึ้น มีการขยายงาน                           
ห้องผ่ าตัด  เปิดหอผู้ป่ วยใน  แต่รายรับจริ งยั งต่ ากว่ าการประมาณการ มีการปรับระบบการเบิกจ่ ายค่ า                         
รักษาพยาบาล มีจ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังสูงขึ้นท าให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงขึ้น  แม้ว่าอัตรารายได้จะต่ ากว่า
รายจ่าย แต่รายได้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี  คณะฯ จึงได้ ปรับระบบการจัดเก็บค่าใช้จ่าย ให้ตรงกับระบบของ
กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงรายการ ราคาค่าหัตถการ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ให้เหมาะสม รณรงค์ให้แพทย์                           
ใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ในปี 2564 พบว่ารายได้สูงกว่ารายจ่ายอย่างมาก เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้มาจาก
ศูนย์ต่าง ๆ เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมอง, ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง, ศูนย์ธาลัสซีเมียครบวงจร 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

(2) ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนตลำด 
7.5.4 จ ำนวนนักเรียนที่สมัครสอบเข้ำเรียนหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต จ ำแนกตำมหลักสูตร  
  ในปี 2563 จ านวนผู้สมัคร โดยรวมลดลง เนื่องจากในปี 2563 คณะฯ มีปัญหาในการประเมิน WFME จึงท าให้
การรับสมัครนิสิตล่าช้า ท าให้นิสิตส่วนใหญ่ได้ที่เรียนแล้ว นิสิตที่มาสมัครจึงน้อยลงกว่าทุกปี ส่วนในปี 2564 จ านวน
ผู้สมัครเพ่ิมขึ้นแต่ยังน้อยกว่าปี 2561 และ 2562 จากการวิเคราะห์พบว่า ในปี 2563 มีการรับสมัครในรอบ 5 ดังนั้น 
การรับสมัครดังกล่าวในปี 2563 อาจจะมีผลต่อความเชื่อม่ันและการเตรียมตัวของผู้สมัครบางส่วน   
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จ านวนนกัเรยีนที่สมคัรสอบเขา้เรยีนหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ

1. โครงการแพทยเ์พื่อชมุชน (Community Track)

2. โครงการผลติแพทยเ์พิ่มแห่งประเทศไทย กลุม่ลดความเหลื่อมล า้ (Inclusive Track)

โครงการผลติแพทยเ์พิ่ม เพื่อชาวชนบทส าเร็จการศกึษาปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track)

ค่าเป้าหมาย 400 คน 

ค่าเป้าหมาย 50 คน 

ค่าเป้าหมาย 300 คน 
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7.5.5 จ ำนวนนักเรียนที่สมัครสอบเข้ำเรียนหลักสูตรปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์ TCAS รอบท่ี 1, 2 และ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5.6 จ ำนวนผู้ป่วยนอกท่ีมำใช้บริกำรโรงพยำบำล 
  ในปี 2562 - 2564 มีจ านวนผู้ป่วยนอกมาใช้บริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง                               
เกิดจากการขยายงาน มีแพทย์เฉพาะทางเพ่ิมขึ้นและมีการเพ่ิมสิทธิของผู้ป่วยที่สามารถมารับการรักษา เช่น สิทธิ
ประกันสังคม และในขณะนี้ก าลังด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนสิทธิประกันสุขภาพ (สปสช) ของผู้ที่อยู่รอบมหาวิทยาลัย 
(ต าบลแม่กา) ให้สามารถมาใช้บริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาได้ เพ่ือให้จ านวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นและสามารถเปิด
เป็นที่ฝึกปฏิบัติได้ในอนาคต เช่น เป็นสถาบันเพ่ิมพูนทักษะ ด าเนินการขอเปิดชั้นคลินิกของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 
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7.5.7 จ ำนวนผู้ป่วยในที่มำใช้บริกำรโรงพยำบำล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
7.5.8 ร้อยละควำมส ำเร็จตำมตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์ 
  ในปี 2562 คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของคณะฯ แต่จากการประเมินร้อยละ
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ พบว่าความส าเร็จตามตัวชี้วัดยังอยู่ในระดับต่ า จากการวิเคราะห์พบว่า
ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ ดังกล่าว มีจ านวนมากเกินไปและเป็นตัวชี้วัดทั่วไป  ๆ ไม่ได้บ่งบอกถึงผลการด าเนินงาน                                
ของคณะฯ อย่างแท้จริง บางตัวชี้วัดไม่มีความเกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ ท าให้ผู้บริหารไม่เห็นความส าคัญ                                           
ของตัวชี้วัดนั้น ในปี 2563 คณะฯ ได้ปรับตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์  แต่ร้อยละความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร์ยังอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพอใจ เนื่องจากตัวชี้วัดส่วนใหญ่ยังไม่สะท้อน การด าเนินงานของคณะฯ ในปี 
2564 คณะฯ จึงมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และจัดท าแผนกลยุทธ์ และก าหนดตัวชี้วัดใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจและการด าเนินงานของคณะฯ 
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7.5.9 ร้อยละควำมส ำเร็จของโครงกำร/กิจกรรม ที่ด ำเนินกำรเพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์ 
ในปี 2562 - 2564 คณะฯ จัดท าแผนโครงการประจ าปี เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ แต่จากการวิเคราะห์พบว่า 

โครงการบางโครงการจัดท าขึ้นเป็นประจ าทุกปี แต่ไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ในปี 2564 คณะกรรมการประจ าคณะ                                   
จึงได้ประชุมร่วมกันเพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ทุกโครงการตอบสนองแผนกลยุทธ์ของคณะฯ  
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รอ้ยละความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการเพื่อตอบสนองแผนกลยทุธ์

ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 80 
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