
ที่  แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม   งบประมาณ  ใช้ไป  คงเหลือ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA 150,000                     -               150,000 กุมภาพันธ์ 2566 - กรกฎาคม 
2566

นพ.พีรณัฐ ผลวิชา ยังไม่ด าเนินการ

2 โครงการทบทวนผลการด าเนินงานหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 500,000             395,571             104,429 15 - 16 ธันวาคม 2565 และ   
19 - 20 มกราคม 2566

พญ.สรัสวดี เถลิงศก ด ำเนนิกำรแลว้

3 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 100,000             100,000                     -   9-ก.พ.-66 นพ.ฐิตินันท์ ธาราทิพยกุล ด ำเนนิกำรแลว้

4 โครงการพัฒนาอาจารย์สู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ 150,000             150,000                     -   กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ณรงค์ศักด์ิ  ม่ันคง ด ำเนนิกำรแลว้

5 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2566 400,000                     -               400,000 มิถุนายน 2566 - กรกฎาคม 
2566 นพ.สรวิศ บุญญฐี

ยังไม่ด าเนินการ

6 โครงการพัฒนาและวางแผนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลให้ตรงกับ มคอ.2 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

300,000                     -               300,000 เมษายน 2566- พฤษภาคม 
2566

พญ สรัสวดี เถลิงศก
ยังไม่ด าเนินการ

7 โครงการอบรมพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา               25,000                    -                 25,000 เม.ย.-66 นพ.วรัญญู เหง่ียมไพศาล ยังไม่ด าเนินการ

8 โครงการบ่มเพาะความรู้ด้านการวิจัยบุคลากรฝ่ายวิชาการ 500,000                     -               500,000

มิถุนายน 2566 -กันยายน 2566

พญ.เพ็ญนิภัท นภีรงค์ ยังไม่ด าเนินการ

9 โครงการบ่มเพาะงานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 220,000                     -               220,000 มิถุนายน 2565 -กันยายน 2566 พญ.เพ็ญนิภัท นภีรงค์ ยังไม่ด าเนินการ

10 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณคณะแพทยศาสตร์ 800,000                     -               800,000 ตุลาคม 2565 -กันยายน 2566 พญ.เพ็ญนิภัท นภีรงค์ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

11 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการส าหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 400,000                     -               400,000 ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 พญ.เพ็ญนิภัท นภีรงค์ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

12 บรรยายพิเศษ เร่ือง ระบบการแพทย์ในประเทศองักฤษ Workflow for paramedics in 

the UK (กระบวนการท างานของนกัฉกุเฉินการแพทย์ในสหราชอาณาจกัร)

60,000 60,000                     -   14-มี.ค.-66 พญ.กิตติยา ไทยธวัช ด ำเนนิกำรแลว้

13 โครงการอบรมเจ้าหน้าท่ีการเงิน พัสดุ และงานนโยบาย และแผน 150,000                     -               150,000 เมษายน 2566 – สิงหาคม 
2566 

นพ.สุทธิวัฒน์ เจียม
ตระกูล

ยังไม่ด าเนินการ

14 โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางในการด าเนินโครงการ “ส านักงานสีเขียว” 200,000                     -               200,000 เมษายน 2566 – สิงหาคม 
2566 

หัวหน้าส านักงาน ยังไม่ด าเนินการ

15 โครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ 500,000                     -               500,000 เมษายน 2566 – สิงหาคม 
2566 

นพ.สุทธิวัฒน์ เจียม
ตระกูล

ยังไม่ด าเนินการ

16 โครงการอบรมเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร 50,000                     -                 50,000 เมษายน 2566 – พฤษภาคม 
2566

หัวหน้าส านักงาน ยังไม่ด าเนินการ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินการดา้นการพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดอืน (ตลุาคม 2565 - มนีาคม 2566)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา

สถานะการด าเนินโครงการ



17 โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร (OD) 500,000                     -               500,000 มิ.ย.-66 นพ.สุทธิวัฒน์ เจียม
ตระกูล

ยังไม่ด าเนินการ

18 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจ าปี 2566 40,000                     -                 40,000 ก.ค.-66 นพ.ธนู ต้ังศรีเจริญ ยังไม่ด าเนินการ
19 โครงการบุคลากรดีเด่น ประจ าปี 2566 10,000                     -                 10,000 ก.ค.-66 นพ.สุทธิวัฒน์ เจียม

ตระกูล
ยังไม่ด าเนินการ

20 การจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร                                                                     
    - บุคลากรสายวิชาการ 50,000 บาท/คน/ปีงบประมาณ                                   
     - สายสนับสนุน 50,000 บาท/คน/ปีงบประมาณ                                          
        เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ

2,500,000             481,358           2,018,642 ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

รวมงบประมาณ     7,555,000.00     1,186,929.00     6,368,071.00


