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ค าน า 
 

 แผนปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การจัดท าแผนฯ ฉบับนี้เน้นการมีส่วนร่วม

ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ทุ ก ก ลุ่ ม มี ก า ร ศึ ก ษ า แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ  แ ล ะ ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง  

แผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็น

รูปธรรม 

 แผนปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ประกอบด้วย โครงการ

ตามแผนปฏิบัติการ / กิจกรรมที่ด าเนินการทั้งสิ้น 70 โครงการ ซึ่งครอบคลุมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

                                                                                    

 

                                                            (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ) 

                                                                        คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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สารบัญ 
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 1.1 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์      

 1.2 กรอบความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์    

 

บทที่ 2 โครงการตามแผนปฏิบัติการ        16 
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5 
 

บทท่ี 1  

บทน า 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
           

           คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดตั้งขึน้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ในนาม “ส านักวิชาแพทยศาสตร์” 

สังกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ภายใต้การบริหารของ ดร.วีระชัย ณ นคร เป็นผู้อ านวยการมหาวิทยาลัย 

นเรศวร พะเยา ผู้บริหารคนแรกของส านักวิชาแพทยศาสตร์ คือ นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ด ารงต าแหน่ง 

หัวหน้าส านักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับโอนนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์ ช้ันปีที่ 2 จ านวน 93 คน และนิสติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ช้ันปีที่ 

1 จ านวน 150 คน จากส านักวิชาสหเวชศาสตร์ รวมมีนิสิตในสังกัด จ านวน 243 คน มีบุคลากรสายวิชาการ 

จ านวน 10 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 3 คน รวมบุคลากรทั้งสิน้ จ านวน 13 คน โดยตั้งเป้าหมาย

พัฒนาหลักสูตรด้ านสาธารณสุขศาสตร์ ให้ ได้มาตรฐานเทียบ เท่ าคณะสาธารณสุ ขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล และด้านแพทยศาสตร์ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราช และได้แต่งตั้ง

คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชเป็นสถาบันพี่เลีย้งการผลิตแพทย์  

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ภายใต้การบริหารของศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี 

ศรอีรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัย

พะเยาสมัยแรก ส านักวิชาแพทยศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะแพทยศาสตร์” โดยมีนายแพทย์วิชัย เทียน

ถาวร เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์คนแรก คณะแพทยศาสตร์ได้มกีารพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้มี

ความทันสมัย สอดคล้องกับความ ต้องการของตลาดแรงงาน และสร้างหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับการผลิต

บุคลากรด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการ

แพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 11/2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แหง่ที่ 19 ของประเทศไทย  

คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน ใน 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาด้านสาธารณสุข

ศาสตร์ และกลุ่มวชิาด้านเวชศาสตร์ รวมจ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งสิน้ 10 หลักสูตร แบ่งเป็น

หลักสูตรในระดับปริญญาตรี จ านวน 8 หลักสูตร หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา จ านวน 8 

หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 1  หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 
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การบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 

หลกัสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

7. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

8. หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต 

หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา จ านวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต 

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา จ านวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอนามัยชุมชน คู่กับ หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอนามัยชุมชน คู่กับ หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คู่กับ หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแล้วล้อม คู่กับ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คู่กั บ หลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คู่กับ หลักสูตรวิทศกรรม

ศาสตรบัณฑติ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คู่กับ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑติ 

8. หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต คู่กับ หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจนี) 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2563   

มีมติมอบให้คณะแพทยศาสตร์ ด าเนินการจัดท าโครงสร้างของคณะแพทยศาสตร์ โดยให้แยกหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตร์ออกจากหลักสูตรแพทยศาสตร์ และในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 19 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563 มีมติอนุมัติใหจ้ัดตัง้คณะสาธารณสุขศาสตร์  
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1.1.2 เป้าหมายการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
 

 การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก สู่ความส าเร็จ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ผลติก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

3. บริการวิชาการดว้ยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม 

4. ท านุบ ารุงศลิปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

การมุ่งสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัด

ส าหรับวัดประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทุกด้าน  

ดังตารางตอ่ไปนี ้
 

1.1.3 เป้าหมายการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์ 
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1.2 หลักสูตรและบริการ  
  

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

3) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

1.2.1 การด าเนินการด้านการบรกิารอื่นๆที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยพะเยา มีการให้บรกิารด้านต่างๆ  

หลักสูตรและการจัดการศึกษา  

หลักสูตร ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

1. 1 หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

จ านวน 2 หลักสูตร 

1)   บัณฑิตมีงานท า 

2) ผูใ้ช้บัณฑิต 

พึงพอใจในคุณภาพบัณฑติ 

3) ผูเ้รียนในพืน้ที่ภาคเหนือมี

โอกาสทางการศกึษาเพิ่มขึ้น 

บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยการ

บรรยายและปฏิบัติการ และฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ เพื่อพัฒนาทั้ง Hard Skills และ Soft 

Skills มีการใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้นิสิตได้

ทบทวนและเรียนรู้ด้วยตัวเอง จัดกิจกรรมใน

หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร บูรณา

การการจัดการเรียนการสอนกับการบริการ

วิชาการสู่ชุมชน   

 

การด าเนินงานบริการวิชาการ 

บริการ ความส าคัญต่อ

ความส าเร็จ 

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

การบริการวิชาการ เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่พึ่ง

ให้ชุมชนและสังคม ยกระดับ

การศกึษา สร้างรายได้ ส่งเสริม  

สุขภาวะที่ด ีและบรรเทาปัญหา

ความเดือดร้อนของชุมชนและ

สังคม 

1) ปัญญาเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน  

เป็นการสรา้ง

ประโยชน์ใหก้ับ

ชุมชนและ

ผูร้ับบริการ 

 

บริการวิชาการด้วยการน าความรู้สูก่ารพัฒนา

ชุมชนตามกระบวนการ 1 Faculty 1 Signature 

การบริการวิชาการแบบใหเ้ปล่า การบริการวิชาการ

ที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน การก่อให้เกิด 

สุขภาวะที่ดขีองชุมชนการจัดประชุมวิชาการ 

อบรมสัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู ้ 
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การด าเนินงานบริการสุขภาพ 

บริการ ความส าคัญต่อ

ความส าเร็จ 

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

การให้บริการ

สุขภาพ 

1) เพิ่มโอกาสการเข้าถึง 

การบริการสุขภาพ 

2) บูรณาการการเรียนการ

สอนกับนิสิต 

3) ผูร้ับบริการพึงพอใจตอ่

การให้บริการ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการ

รักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการแผนก

ผูป้่วยใน จ านวน 32 เตียง และให้บริการแผนก

อุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง  

การให้บริการ โดยแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์

ทางเลือก ประกอบด้วย คลินิกแพทย์แผนจีน 

คลินิกแพทย์แผนไทย คลินิก 

  

 คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดให้บริการทางวิชาการและ

บริการสุขภาพ เพื่อบูรณาการบริการทางวิชาการให้เข้ากับการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ด้านการเรียนรู้

จากประสบการณ์จริงของนิสิต สร้างความเช่ียวชาญ เข้าถึงชุมชน มีจิตอาสา อีกทั้งยังตอบสนองต่อความ

ต้องการการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานของประชาชน นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผา่นหนว่ยงานบริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก 
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1.4 เป้าหมายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์  
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1.5  วสิัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน ค่านยิมร่วม สมรรถนะหลักและอัตลักษณ์             

 

วิสัยทัศน์ (vision)   

 เป็นโรงเรียนแพทย์ ช้ันน ำของลำ้นนำตะวันออก (Leading medical school of Eastern Lanna) 

เป้ำประสงค์ : ผลติแพทย์ที่มภีูมปิัญญำ และจติอำสำ ที่เป็นผู้น ำด้ำนกำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวม 

พันธกิจ (Mission) 

1. กำรเรียนกำรสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทำงด้ำนกำรแพทย์ ที่มีภูมิปัญญำและจิตอำสำ เป็นผู้น ำ

ด้ำนกำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวม 

2. สร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรม ด้ำนแพทยศำสตรศกึษำและวิทยำศำสตร์สุขภำพ ในระดับชำติ

และนำนำชำติ 

3. บริกำรทำงวิชำกำร บริกำรวิชำชีพ และประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภำพชวีิตของ

ชุมชนและสังคมอย่ำงยั่งยืน 

4. ท ำนุบ ำรุงศลิปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและร่วมสบืสำนประเพณี ควำมเป็นไทย 

5. บริหำรด้วยหลักธรรมำภิบำล และส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมของบุคลำกรและชุมชน 

ปรัชญา (Philosophy)   

 ควำมส ำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่กำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุข แก่มวลมนุษยชำติ (true 

success is application of learning to the benefit of mankind) 

ปณิธาน (Determination) :  

ปัญญำและกำรอุทิศตนเพื่อสุขภำวะที่ดขีองชุมชน (Wisdom and dedication for community well being) 

ค่านยิม (Values) : 

 MED UP (School of Medicine, University of Phayao) 

M : Moral and service mind เป็นผู้มีคุณธรรมจรยิธรรมแห่งวิชำชีพ , จติอำสำ จติบริกำร 

E : Engagement ผูกพัน และภักดีตอ่องค์กร 

 D : Development พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพอย่ำงตอ่เนื่อง 

 U : Unity ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีมและกำรมีสว่นร่วมจำกทุกองค์กร 

 P : Professional มีควำมเชี่ยวชำญในกำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวม 

สมรรถนะหลักของสถาบัน (Core Competency) : 

 มีจิตอำสำและมีควำมเช่ียวชำญในกำรใชภู้มิปัญญำ ดูแลสุขภำพแบบองค์รวม 
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บุคลากร (Workforce Profile)  
 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

คณะแพทยศาสตร์ มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ให้ใช้ความรู้

และใช้ทักษะที่หลากหลายในการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามทักษะศตวรรษที่ 21 พัฒนากรอบ

มาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ด้านการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Professional Standard 

Framework, UP-PSF) สง่เสริมจัดการเรยีนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างความรักใน 

การเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา มีระบบการยกย่องหรอืประกาศเกียรติคุณแก่

อาจารย์ และการให้แรงจูงใจแก่อาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพนักงานสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 39 คน 

จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ ดังตารางตอ่ไปนี้ 
 

ต าแหน่ง 

วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตรี 
ป.โท หรอื

เทียบเท่า 

ป.เอก หรอื

เทียบเท่า 
อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

ผูท้รงคณุวุฒิ - - 1 - - - 1 

อาจารย์ - 4 29 33 - - - 

ผูช่้วยสอน - 5 - 5 - - - 
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พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดส านักงานคณะแพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มีพนักงานสายสนับสนุน สังกัดส านักงานส านักงานคณะแพทยศาสตร์ จ านวนทั้งสิน้ 

44 คนจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และต าแหน่งความเชี่ยวชาญ ดังตอ่ไปนี ้

 

หมายเหตุ  ต าแหนง่นายแพทย์ ประกอบด้วย  

1. แพทย์ชดใช้ทุนที่ยังไม่ได้รับการส่งศึกษาต่อ (วุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า) และเมื่อส าเร็จการศึกษา 

จะได้รับการปรับต าแหน่งเป็นพนักงานสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ตอ่ไป 

2. แพทย์ชดใช้ทุนที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน (วุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเท่า) และก าลัง

อยู่ในระหวา่งด าเนินการปรับต าแหน่งเป็นพนักงานสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ 

ต าแหนง่ 

วุฒิการศึกษา ต าแหน่งความเชี่ยวชาญ 

ต่ า

กว่า 

ป.ตรี 

ป.ตรี 
ป.โท หรือ

เทียบเท่า 

ป.เอก 

หรือ

เทียบเท่า 

ปฏบัิตกิาร 
ช านาญ

การ 

ช านาญ

การพเิศษ 
เชี่ยวชาญ 

เชี่ยวชาญ

พเิศษ 

นายแพทย์ - - 20 - 20 - - - - 

พยาบาล - 1 - - 1 - - - - 

เจา้หน้าที่

บรหิารงานทั่วไป 
- 2 1 - 3 - - - - 

นักวิชาการศกึษา - 8 1 - 9 -  - - - 

บุคลากร - 2 - - 2 - - - - 

นักวิชาการเงิน

และบัญชี 
- 2 - - 2 - - - - 

นักวิชาการพัสดุ - 1 - - 1 - - - - 

นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 
- 1 1 - 2 - - - - 

นักวิทยาศาสตร์ - 2 - - 2 - - - - 

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 
- 1 - - 1 - - - - 

พนักงานขับรถ 1 - - - 1 - - - - 

รวม 1 20 23 - 44 - - - - 
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พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดส านักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  

คณะแพทยศาสตร์ มีพนักงานสายสนับสนุน สังกัดส านักงานส านักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

จ านวนทั้งสิน้ 137 คน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ดังตารางตอ่ไปนี้ 
 

 

กลุ่มงาน 

วุฒิการศึกษา 

ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท

หรอืเทียบเท่า 

ปริญญาเอก

หรอืเทียบเท่า 
รวม 

กลุ่มงานอ านวยการ 7 17 1 - 25 

กลุ่มงานบริหาร              

ทุตยภูมแิละตติยภูมิ 

5 14 10 - 29 

กลุ่มงานพยาบาล 5 62 1 - 68 

กลุ่มงานปฐมภูมแิละสร้าง

เสริมสุขภาพ 
- 3 1 - 4 

กลุ่มงานพัฒนาและ

สนับสนุนระบบบริการ

สุขภาพ 

1 9 1 - 
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รวมท้ังสิ้น 137 

 

 

 



   
 

 
 

ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

 

 มีจิตอำสำและมีควำมเช่ียวชำญในกำรใชภู้มิปัญญำ ดูแลสุขภำพแบบองค์รวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา/ปณธิาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมองค์กร 

 

จ านวนหลักสูตร/บริการ 

 

ข้อมูลบุคลากร 

 

กรอบประเด็นยุทธศาสตร์ส่วนงาน 

 

กรอบความเชื่องโยงแผนปฏิบัติการส่วนงาน 

 

 



   
 

 
 

บทที่ 2 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

หน่วยงาน จ านวนโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 

คณะแพทยศาสตร์   

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพ

คนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

(ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

29 4,190,000 

2.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพ

คนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

(ด้านคุณภาพนิสิต) 

19 1,926,000 

3.การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน 

6 3,720,000 

4.การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้

และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

2 400,000 

5 . ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ท า นุ บ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและ

เอกลักษณ์ของชาติ 

5 420,000  

6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่

ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมี

ธรรมาภิบาล 

9  1,950,000 

รวม 70 12,606,000 

 



   
 

 
 

2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 คณะแพทยศาสตร์ 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ) 
 

งบประมาณ  
ระยะเวลา

ด าเนินการ (เดือน) 
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
 

1 
โครงการทบทวนผลการด าเนินงานหลักสตูรคณะ
แพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ ผ่านการประเมินเพื่อ
ขอรับนิสิตเพิม่ขึ้น 
 2. ระดับคะแนนผลประเมินภาพรวมของหลักสตูร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบตัิการฉกุเฉิน) ตามเกณฑ์ 
AUN-QA  

500,000 
พฤศจิกายน 2565 - 
กุมภาพันธ์ 2566 

พญ.สรสัวดี เถลิงศก 

2 โครงการติดตามผลสมัฤทธ์ิบัณฑติคณะแพทยศาสตร์  
ปีการศึกษา 2565 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่บัณฑิตของคณะ
แพทยศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

300,000 
ตุลาคม 2565 - 
ธันวาคม 2565 

นพ.พรชัย  สุขแสน 

3 โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ และ ท าสัญญานิสิตแพทย ์
 ปีการศึกษา 2566 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

30,000 มิถุนายน 2566 นพ.วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล 

 
4 

โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านประกันคณุภาพ
การศึกษา AUN-QA 

อาจารย์และนักวิชาการศึกษาไดร้บัการพัฒนาด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

150,000 
กุมภาพันธ ์2566 - 
กรกฎาคม 2566 

นพ.พีรณัฐ ผลวิชา 

 
5 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยี

เพื่อการเรยีนการสอน 

อาจารย์และนักวิชาการศึกษาไดร้บัการพัฒนา 
ด้านการใช้เทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

100,000 
มกราคม 2566 - 
มีนาคม 2566 

นพ.ฐิตินันท์ ธาราทิพยกุล 

 

6 โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษนิสิตคณะแพทยศาสตร ์
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

150,000 
มกราคม 2566 - 
เมษายน 2566 

พญ.ชญานี  วิวัฒนเศรษฐ์ 

7 โครงการพัฒนาข้อสอบ วิเคราะหข์้อสอบ และการจัดสอบ
คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565 

จ านวนข้อสอบที่ผ่านการพัฒนาและถูกน าไปใช้ในการ
จัดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

200,000 
พฤศจิกายน 2565 - 
พฤษภาคม 2566 

นพ.วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล 



   
 

 
 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ) 
 

งบประมาณ  
ระยะเวลา

ด าเนินการ (เดือน) 
ผู้รับผิดชอบ 

 
8 โครงการพัฒนาอาจารยส์ู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ 

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ได้รับการพัฒนาสู่การเป็น
อาจารย์มืออาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 

150,000 
พฤศจิกายน 2565 - 
พฤษภาคม 2566 

ดร.ณรงค์ศักดิ์  มั่นคง 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
 

9 
 

โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนด้าน
แพทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2566 
 

จ านวนอาจารย์และนักวิชาการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา
ด้านแพทยศาสตรศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
400,000 

มิถุนายน 2566 - 
กรกฎาคม 2566 

นพ.สรวิศ  บุญญฐ ี

 
10 

โครงการพัฒนาและวางแผนการเรยีนการสอนและการวัด
ประเมินผลให้ตรงกับ มคอ.2 หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 
ปีการศึกษา 2565 

อาจารย์และนักวิชาการศึกษาไดร้บัการพัฒนาด้านการ
วางแผนการศึกษา และการวดัประเมินผล ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

300,000 
พฤศจิกายน 2565 - 
พฤษภาคม 2566 

พญ สรสัวดี เถลิงศก 

11 โครงการเตรยีมความพร้อมการสอบ National license 
ขั้นตอนท่ี 1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ ปีการศึกษา 2565 

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการผา่นเกณฑก์ารสอบ National 
license 100 เปอร์เซ็นต ์

500,000 
ตุลาคม 2565 - 
เมษายน 2566 

นพ.วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล 

12 โครงการจดัสอบประมวลความรู้รวบยอด Comprehensive 
test หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ ปีการศึกษา 2565 

นิสิตผา่นการสอบประมวลความรูร้วบยอด 
Comprehensive Test 100 เปอร์เซ็นต ์

300,000 
ตุลาคม 2565 - 
มิถุนายน 2566 

พญ.เพชราภรณ์ ชัชวรัตน ์

13 โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  
ปีการศึกษา 2564-2565 

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้ 
100 เปอร์เซ็นต ์

100,000 
มิถุนายน 2566 - 
สิงหาคม 2566 

พญ.สรสัวดี เถลิงศก 

14 โครงการปฐมนิเทศนิสติแพทย์ชั้นปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2566 
(How to Learn) 

ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

150,000 มิถุนายน 2566 พญ.ภัทรณี ศรีชัยรตันกูล 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

15 โครงการประมวลความรู้รวบยอด Comprehensive test นิสิตผา่นการสอบประมวลความรูร้วบยอด 
Comprehensive Test 100 เปอร์เซ็นต ์

 20.000 กุมภาพันธ์ 2566 – 
มีนาคม 2566 

อ.ทัศนีย์ ศรีโพธ์ิ 

16 โครงการเตรยีมพร้อมก่อนสอบประเมินทักษะทางคลินิก 
(OSCE) 

นิสิตผา่นการสอบประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE) 
100 เปอร์เซ็นต ์

 50.000 ตุลาคม 2565 – 
ธันวาคม 2565 

นพ.พีรณัฐ ผลวิชา 



   
 

 
 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ) 
 

งบประมาณ  
ระยะเวลา

ด าเนินการ (เดือน) 
ผู้รับผิดชอบ 

17 โครงการปฐมนิเทศแหล่งฝึกประสบการณ์นสิิตหลักสตูร
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  

ครูพี่เลีย้งจากทุกแหล่งฝึกเข้ารับการปฐมนิเทศครบทุก
แหล่งฝึก 

 20.000 ตุลาคม 2565 – 
พฤษภาคม 2566 

อ.ทัศนีย์ ศรีโพธ์ิ 

18 โครงการฝึกปฏิบตัิการดแูลสุขภาพข้ันพ้ืนฐานในภาวะฉุกเฉิน  นิสิตที่เข้าร่วมโครงการผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้ 
100 เปอร์เซ็นต ์

 15.000 เมษายน 2566 – 
พฤษภาคม 2566 

พญ.กิตติยา ไทยธวัช 

19 โครงการนิเทศงานและติดตามนิสติ หลักสตูรปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ (ฝึก 1)  รหัส 63 

นิสิตผา่นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 100 เปอร์เซ็นต ์
 60.000 มีนาคม 2566 – 

พฤษภาคม 2566 
นพ.พีรณัฐ ผลวิชา 

20 โครงการนิเทศงานและติดตามนิสติ หลักสตูรปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ (ฝึก 1) รหัส 64 

นิสิตผา่นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 100 เปอร์เซ็นต ์
 15.000 มีนาคม 2566 – 

พฤษภาคม 2566 
อ.ทัศนีย์ ศรีโพธ์ิ 

21 โครงการนิเทศงานและติดตามนิสติ หลักสตูรปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ (ฝึก 2) รหัส 62 ปีการศึกษา 2565 

นิสิตผา่นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 100 เปอร์เซ็นต ์
 50.000 ตุลาคม 2565 – 

พฤศจิกายน 2565 
นพ.พีรณัฐ ผลวิชา 

22 โครงการนิเทศงานและติดตามนิสติ หลักสตูรปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ (ฝึก 2) รหัส 63 ปีการศึกษา 2566 

นิสิตผา่นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 100 เปอร์เซ็นต ์
 110.000 กรกฎาคม 2566 –

กันยายน 2566 
อ.ทัศนีย์ ศรีโพธ์ิ 

23 โครงการนิเทศงานและติดตามนิสติ หลักสตูรปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ (ฝึก 3) รหัส 63 ปีการศึกษา 2566 

นิสิตผา่นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 100 เปอร์เซ็นต ์
 110.000 พฤศจิกายน 2565 

– มีนาคม 2566 
พญ.กิตติยา ไทยธวัช 

24 โครงการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล 
Pre Hospital Life Support (PHTLS) 

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้ 
100 เปอร์เซ็นต ์

 20.000 เมษายน 2566 – 
มิถุนายน 2566 

อ.ทัศนีย์ ศรีโพธ์ิ 

25 โครงการเตรยีมความพร้อมทักษะการช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็ก 
Pediatric Advanced Life Support (PALS) 

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้ 
100 เปอร์เซ็นต ์

 20.000 ธันวาคม 2565 – 
มกราคม 2566 

นพ.พีรณัฐ ผลวิชา 

26 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง Advance Cardiac 
Life Support (ACLS) 

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้ 
100 เปอร์เซ็นต ์

20.000 มกราคม 2566 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

พญ.กิตติยา ไทยธวัช 

27 โครงการการจัดการทางการแพทยใ์นสถานการณ์สาธารณภัย นิสิตที่เข้าร่วมโครงการผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้ 
100 เปอร์เซ็นต ์

 100.000 พฤศจิกายน 2565 
– ธันวาคม 2565 

พญ.กิตติยา ไทยธวัช 

28 โครงการเตรยีมความพร้อมนิสติในการสอบ National 
license ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการผา่นเกณฑก์ารสอบ National 
license 100 เปอร์เซ็นต ์

30.000 ธันวาคม 2565 – 
มีนาคม 2566 

นพ.พีรณัฐ ผลวิชา 



   
 

 
 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ) 
 

งบประมาณ  
ระยะเวลา

ด าเนินการ (เดือน) 
ผู้รับผิดชอบ 

28 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
และ School of Health Medical and Applied 
Sciences, CQ University Australia 

มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา 
ระหว่าง 3 สถาบัน 

 
 200.000 

พฤศจิกายน 2565 
– มีนาคม 2566 

พญ.กิตติยา ไทยธวัช 

29 โครงการประกันคณุภาพการศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (ปฏิบตัิการฉุกเฉินการแพทย์) ตามเกณฑ์ AUN QA  
ปีการศึกษา 2565 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (ปฏบิัติการฉุกเฉิน
การแพทย์) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ AUN QA   

 
20.000 

มิถุนายน 2566 - 
สิงหาคม 2566 

นพ.พีรณัฐ ผลวิชา 

 รวมงบประมาณ  4,190,000   

ด้านคุณภาพนิสิต (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) 

1 โครงการต้อนรับศิษย์เกา่แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา
พะเยา 

ความพึงพอใจของบัณฑิตคณะแพทยศาสตร ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

200,000  
มกราคม –  

กุมภาพันธ์ 2566 
พญ.วิลาสินี บุณยนฤธี 

 
2 โครงการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ความพึงพอใจของบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ที่เข้า

ฝึกซ้อมเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

200,000  
มกราคม –  

กุมภาพันธ์ 2566 
นพ.วรัญญู เหงี่ยมไพศาล 

 

3 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนสิิต ภาคเรียนที่ 2/65 ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

25,000  
มกราคม 2566 นพ.วรัญญู เหงี่ยมไพศาล 

 
4 โครงการค่ายอาสาแพทยศาสตร์ครั้งท่ี 6 ความพึงพอใจของผู้ข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80  
80,000  

 

ธันวาคม 2565  
นพ.วรัญญู เหงี่ยมไพศาล 

 
5 โครงการก้าวแรกสู่นสิิต คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 

2565 
ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

80,000  
มิถุนายน –  

กรกฎาคม 2566 
นพ.วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร 

 
6 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนสิิต ภาคเรียนที่ 1/66 ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 
80,000  

กรกฎาคม 2566 –  
สิงหาคม 2566  

นพ.วรัญญู เหงี่ยมไพศาล 
 

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพนิสติและบุคลากรคณะแพทยศาสตร ์ ความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

200,000 มกราคม 2566–  
มีนาคม 2566 

นพ.วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร 
 

8 โครงการเสียงสะท้อนนิสิตคณะแพทยศาสตร ์ ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

25,000  
มีนาคม 2566 นพ.วรัญญู เหงี่ยมไพศาล 

 



   
 

 
 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ) 
 

งบประมาณ  
ระยะเวลา

ด าเนินการ (เดือน) 
ผู้รับผิดชอบ 

9 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสโมสรนสิิตคณะแพทยศาสตร ์ ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

50,000  
มิถุนายน 2566 พญ.วิลาสินี บุณยนฤธี 

 
10 โครงการสานสมัพันธ์ระหว่างอาจารย์ บุคลากร  

และนิสติคณะแพทยศาสตร ์
ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

50,000  
ธันวาคม 2565 นพ.วรัญญู เหงี่ยมไพศาล 

 
11 โครงการกาวน์เกยีร ์ ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 
50,000  

พฤศจิกายน 2565 นพ.วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร 
 

12 โครงการอบรมพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ร้อยละ 90 ของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์เข้ารบการ
อบรมพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

50,000  
เมษายน 2566 นพ.วรัญญู เหงี่ยมไพศาล 

 
13 โครงการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซนีก่อนข้ึนฝึกปฏิบัต ิ

งานช้ันคลินิกส าหรับนสิิตแพทย ์
นิสิตได้รับการตรวจสุขภาพและฉดีวัคซีน 100 
เปอร์เซ็นต์  

60,000  
มีนาคม 2566 - 
เมษายน 2566 

นพ.วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร 
 

14 โครงการเขม็สมัพันธ์ ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

500,000 มกราคม 2566 พญ.วิลาสินี บุณยนฤธี 
 

15 โครงการปัจฉมินิเทศนสิิตแพทย์ ปกีารศึกษา 2565 ความพึงพอใจของนิสิตที่เขา้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

100,000 มีนาคม 2566 - 
เมษายน 2566 

นพ.วรัญญู เหงี่ยมไพศาล 
 

16 โครงการ Pre-clinic to Clinic ปีการศึกษา 2565 ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

100,000 มีนาคม 2566 - 
เมษายน 2566 

พญ.วิลาสินี บุณยนฤธี 
 

17 โครงการเตรยีมความพร้อมสู่แรกพบ สพท. 
First meet first date 

ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

20,000 สิงหาคม 2566 พญ.วิลาสินี บุณยนฤธี 
 

ด้านคุณภาพนิสิต (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 

18 โครงการพิธีรับมอบเสื้อกาวน์และชุดปฏิบัติการวิชาชีพ 
หลักสตูรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 6.000 กุมภาพัน 2566 -
มีนาคม 2566  

พญ.กิตติยา ไทยธวัช 

19 โครงการปัจฉมินิเทศนสิิตปฏิบตัิการฉุกเฉินทางการแพทย์  
ปีการศึกษา 2564 

ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

50.000 มีนาคม 2566 – 
เมษายน 2566 

อ.ทัศนีย์ ศรีโพธ์ิ 

 รวมงบประมาณ   1,926,000     



   
 

 
 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ) 
 

งบประมาณ  
ระยะเวลา

ด าเนินการ (เดือน) 
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยนวัตกรรม และบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 

วิจัยวิจัยนวัตกรรม 

1 โครงการบม่เพาะความรูด้้านการวจิัยบุคลากรฝ่ายวิชาการ  เกิดผลงานวิจัยจากผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 300,000 มิถุนายน 2566 -
กันยายน 2566 

พญ.เพ็ญนิภัท นภรีงค ์

2 โครงการประชุมวิชาการประจ าปคีณะแพทยศาสตร ์  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

500,000 ตุลาคม 2565 -
ธันวาคม 2565 

ดร.รัษฎา ประภาสะวัต 

3 โครงการบม่เพาะงานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) เกิดผลงานวิจัยจากผู้เข้าร่วมร้อยละ 60 220,000 มิถุนายน 2565 -
กันยายน 2566 

พญ.เพ็ญนิภัท นภรีงค ์

4 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณคณะแพทยศาสตร ์ เกิดผลงานวิจัยจากผู้ได้รับทุนร้อยละ 100  800,000 ตุลาคม 2565 -
กันยายน 2566 

พญ.เพ็ญนิภัท นภรีงค ์

5 โครงการ MOU ด้านการวิจัยกับสถาบันอื่น มีการลงนามบันทึกข้อตกลงด้านการวิจัย ร่วมกับ
สถาบันอื่น อย่างน้อย 1 สถาบัน 

1,500,000 มีนาคม 2565 -
พฤษภาคม 2566 

พญ.เพ็ญนิภัท นภรีงค ์

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการส าหรับแพทยเ์พิ่มพูนทักษะ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

400,000 ตุลาคม 2565 -
กันยายน 2566 

พญ.เพ็ญนิภัท นภรีงค ์

 รวมงบประมาณ  3,720,000   

บริการวิชาการ 

1 โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพและบริการวิชาการ  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการด้านสุขภาพและ
บริการดา้นวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

200,000 ตุลาคม 2565 -
กันยายน 2566 

พญ.เพ็ญนิภัท นภรีงค ์

2 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางการกีฬา ผู้เข้าอบรมสอบตามเกณฑ์การอบรม ร้อยละ 80 200,000 ตุลาคม 2565 -
สิงหาคม 2566 

พญ.กิตติยา ไทยธวัช 

      รวมงบประมาณ   400,000     

     

     



   
 

 
 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ) 
 

งบประมาณ  
ระยะเวลา

ด าเนินการ (เดือน) 
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือความเป็นไทยและเอกลกัษณ์ของชาติ 

1 โครงการท าบญุ และสานสัมพันธ์บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าปี 2566  

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

150,000    มกราคม 2565 หัวหน้าส านักงาน 

2 โครงการสืบสานประเพณสีงกรานต์ รดน้ าด าหัว คณะ
แพทยศาสตร์ ประจ าปี 2566 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

50,000    เมษายน 2565 หัวหน้าส านักงาน  

3 โครงการผูกข้อ ต่อขวัญ สานสัมพนัธ์ นิสิตคณะแพทยศาสตร์  
ปีการศึกษา 2565 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

90,000 ธันวาคม 2565  นพ.วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร 
 

4 โครงการไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

50,000 กรกฎาคม 2566 
นพ.วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร 

 
5 โครงการวันมหิดล ปีการศึกษา 2566 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
80,000 

กันยายน 2566  พญ.วิลาสินี บุณยนฤธี 
 

รวมงบประมาณ 
 

420,000      
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

1 โครงการอบรมเจ้าหน้าท่ีการเงิน พัสดุ และงานนโยบาย 
และแผน  

 ระดับความรู้ความเข้าใจหลังผ่านการอบรม 150,000 พฤศจิกายน 2565 
– สิงหาคม 2566  

 รองบริหาร 

2 โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางในการด าเนินโครงการ 
“ส านักงานสีเขียว” 

ผ่านการประเมินเกณฑ์ มาตรฐาน ระดับ ทองแดง 200,000 พฤศจิกายน 2565 
– ธันวาคม 2565 

หัวหน้าส านักงาน 

3 โครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ 1 มีระบบฐานข้อมลูของคณะแพทยศาสตร์ 1 ระบบ 
2 ระดับความรู้ความเข้าใจหลังผ่านการอบรม 

500,000 พฤศจิกายน 2565 
– สิงหาคม 2566  

นพ.สุทธิวัฒน ์เจียมตระกลู 

4 โครงการอบรมเพื่อการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กร 

ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับ A (ร้อยละ 85) 
50,000 มกราคม 2566 – 

กุมภาพันธ์ 2566 
หัวหน้าส านักงาน 

5 โครงการประเมิน EdPEx ภายในระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2564  

ผ่านเกณฑ์ โครงการ screening การประเมินตาม
เกณฑ์ คณุภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) 

200,000 
ตุลาคม 2565  นพ.สุทธิวัฒน ์เจียมตระกลู 



   
 

 
 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ) 
 

งบประมาณ  
ระยะเวลา

ด าเนินการ (เดือน) 
ผู้รับผิดชอบ 

 

6 
 

โครงการพัฒนาคณุภาพองค์กร (OD) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

500,000 
พฤษภาคม 2566 – 

มิถุนายน 2566 
นพ.สุทธิวัฒน ์เจียมตระกลู 

 
7 

 
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจ าปี 2566 

1.ร้อยละ 90 ของบุคลากรใหมเ่ข้ารับการปฐมนเิทศ
ตลอดระยะเวลากจิกรรม  
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
40,000 กรกฎาคม 2566 นพ.ธนู ตั้งศรีเจรญิ 

8 โครงการบุคลากรดีเด่น ประจ าปี 2566 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

 

10,000 กรกฎาคม 2566 นพ.สุทธิวฒัน์ เจียมตระกลู 

 
 
9 

 
 
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดท าแผนปฏบิัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

1.มีผลสรุปการด าเนินงานท่ีส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ 
อย่างน้อยร้อยละ 80   
2.จัดท าการแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2567 แล้วเสร็จ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หลังเสร็จสิน้โครงการฯ 
3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

 
 

300,000 มิถุนายน 2566 – 
กรกฎาคม 2566 

นพ.ธนู ตั้งศรีเจรญิ 

รวมงบประมาณ    1,950,000     

 

 



   
 

 
 

บทที่ 3 

การติดตามและประเมินผล 

 

3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึง

ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อน าประสบการณ์จากการท างานไปก าหนดนโยบายการบริหารงาน

เ พื่ อ พั ฒ น า มห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ เ จ ริ ญ ก้ า ว ห น้ า แ ล ะ บ ร ร ลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ต่ อ ไ ป  

โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานทั้งใน  

เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการด าเนินงานกับผลการด าเนินงาน  

และก าร เ บิ ก จ่ า ย งบปร ะมาณของทุ กหน่ ว ย ง าน ใ นมห าวิ ท ย าลั ยพ ะ เ ย า  เ พื่ อ เ สนอต่ อ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ ดังรูปแสดงผัง 

การประเมนิต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

  

 



   
 

 
 

  กองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-BUDGET) เพื่อ

น ามาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นย า เชื่อถือได้ และมีความโปร่งใส 

ตรวจสอบผลการด าเน ินงานได ้ตลอดเวลา ซึ ่งจะสามารถน าผลลัพธ ์จากระบบ e-BUDGET                    

ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 3 ด้านการจัดการ 

วางแผนด้านงบประมาณประจ าปี การวางแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ด้านการรายงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

ในรอบ 6 เดือน  และรอบ 12 เดือน  

 

3.2 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความส าเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วดัของแผนยุทธศาสตร ์มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ และให้มกีารตดิตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑก์ารประเมินที่ชัดเจน 

โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์       

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผูอ้ านวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และ

ตามกรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการต่อคณบดี ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

3.3 กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุตริตแห่งชาติ ได้ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – 

มีนาคม 2566 ) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2566 – กันยายน 2566) 

 

3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการด าเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้

มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อก าหนด ITA โดยมีองคป์ระกอบของการรายงาน 

ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
                  

 ซึ่ ง ก ร ะบวนการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง หมด  จะปฏิ บั ติ ก า รผ่ านระบบการจั ดการ 

ด้านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) และใช้ข้อมูลจากระบบการจัดการด้านงบประมาณ 

และแผนงาน (e-Budget) ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ    
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