
ที่ โครงการ   งบประมาณ  ใชไ้ป  คงเหลือ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการทบทวนผลการด าเนินงานหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ ปกีารศึกษา 2565 500,000                -            500,000 15 - 16 ธนัวาคม 2565 และ   
19 - 20 มกราคม 2566

พญ.สรัสวดี เถลิงศก ด ำเนนิกำรแลว้

2 โครงการติดตามผลสัมฤทธิบ์ณัฑิตคณะแพทยศาสตร์ 
ปกีารศึกษา 2565

300,000                -            300,000 20 มีนาคม 2566 -                 
   4 เมษายน 2566

นพ.พรชัย  สุขแสน อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ

3 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และ ท าสัญญานิสิตแพทย ์ ปกีารศึกษา 2566 30,000                -              30,000 มิ.ย.-66 นพ.วชัเรสร พนัธพ์ฒันกลุ ยงัไม่ด าเนินการ
4 โครงการพฒันาอาจารยแ์ละบคุลากรด้านประกนัคุณภาพการศึกษา AUN-QA 150,000                -            150,000 กมุภาพนัธ ์2566 - กรกฎาคม 

2566
นพ.พรีณัฐ ผลวชิา ยงัไม่ด าเนินการ

5 โครงการพฒันาอาจารยแ์ละบคุลากรด้านการใช้เทคโนโลยเีพือ่การเรียนการสอน 100,000                -            100,000 9-ก.พ.-66 นพ.ฐิตินันท์ ธาราทิพยกลุ ด ำเนนิกำรแลว้

6 โครงการส่งเสริมภาษาองักฤษนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 150,000                -            150,000 มกราคม 2566 - เมษายน 2566 พญ.ชญานี  ววิฒันเศรษฐ์ ยงัไม่ด าเนินการ
7 โครงการพฒันาขอ้สอบ วเิคราะหข์อ้สอบ และการจดัสอบคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2565
200,000                -            200,000 พฤศจกิายน 2565 - พฤษภาคม 

2566
นพ.วชัเรสร พนัธพ์ฒันกลุ ยงัไม่ด าเนินการ

8 โครงการพฒันาอาจารยสู่์การเปน็อาจารยม์ืออาชีพ 150,000                -            150,000 กมุภาพนัธ ์2566 ดร.ณรงค์ศักด์ิ  มั่นคง ด ำเนนิกำรแลว้

หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต

9 โครงการพฒันาอาจารยแ์ละบคุลากรสนับสนุนด้านแพทยศาสตรศึกษา ปกีารศึกษา 2566 400,000                -            400,000 มิถนุายน 2566 - กรกฎาคม 
2566 นพ.สรวศิ บญุญฐี

ยงัไม่ด าเนินการ

10 โครงการพฒันาและวางแผนการเรียนการสอนและการวดัประเมินผลใหต้รงกบั มคอ .2 
หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ปกีารศึกษา 2565

300,000                -            300,000
เมษายน 2566- พฤษภาคม 2566 พญ สรัสวดี เถลิงศก

ยงัไม่ด าเนินการ

11 โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ National license ขัน้ตอนที่ 1 หลักสูตร
แพทยศาสตรบณัฑิต ปกีารศึกษา 2565

500,000         31,500          468,500
ตุลาคม 2565 - เมษายน 2566 นพ.วชัเรสร พนัธพ์ฒันกลุ

อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ

12 โครงการจดัสอบประมวลความรู้รวบยอด Comprehensive test                    
หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ปกีารศึกษา 2565

300,000         85,025          214,975
ตุลาคม 2565 - มิถนุายน 2566 พญ.เพชราภรณ์ ชัชวรัตน์

อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ

13 โครงการพฒันาศักยภาพพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ ปกีารศึกษา 2564-2565 100,000         21,000            79,000
ตุลาคม 2565 – พฤษภาคม 2566 พญ.สรัสวดี เถลิงศก

อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ

14 โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทยช์ั้นปทีี่ 2 ปกีารศึกษา 2566 (How to Learn) 150,000                -            150,000 มิ.ย.-66 พญ.ภทัรณี ศรีชัยรัตนกลู ยงัไม่ด าเนินการ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฎบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดอืน (ตลุาคม 2565 - มนีาคม 2566)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา

ยทุธศาสตร์ที ่1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนใหม้สีมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต

สถานะการด าเนินโครงการ

ดา้นการจัดการเรียนการสอน



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตปฏบิตักิารฉกุเฉนิการแพทย์

15 โครงการการจดัการทางการแพทยใ์นสถานการณ์สาธารณภยั          100,000        100,000                  -   19 - 20 ธ.ค. -65 พญ.กติติยา ไทยธวชั ด ำเนนิกำรแลว้

16 โครงการนิเทศงานและติดตามนิสิต หลักสูตรปฏบิติัการฉกุเฉนิการแพทย ์ (ฝึก 2) รหสั 62            50,000         50,000                  -   1 ตุลาคม 2565 – 30 
พฤศจกิายน 2565

นพ.พรีณัฐ ผลวชิา ด ำเนนิกำรแลว้

17 โครงการนิเทศงานและติดตามนิสิต หลักสูตรปฏบิติัการฉกุเฉนิการแพทย ์ (ฝึก 3) รหสั 63          125,000        107,540            17,460 31ตุลาคม 2565 - 3 กมุภาพนัธ ์
2566

พญ.กติติยา ไทยธวชั ด ำเนนิกำรแลว้

18 โครงการอบรมเชิงปฎบิติัการยกและเคล่ือนยา้ยผู้ปว่ยในภาวะฉกุเฉนิ            50,000         50,000                  -   23 - 25 ม.ค.-66 นางสาวธญัจริา ไชยแสง ด ำเนนิกำรแลว้

19 โครงการประมวลความรู้รวบยอด Comprehensive test            20,000                -              20,000 27-28 มี.ค.- 66 อ.ทัศนีย ์ศรีโพธิ์ อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ

20 โครงการเตรียมพร้อมกอ่นสอบประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE)            50,000                -              50,000 1-มี.ค.-66 นพ.พรีณัฐ ผลวชิา ด ำเนนิกำรแลว้

21 โครงการฝึกอบรมการดูแลผู้ปว่ยบาดเจบ็กอ่นถงึโรงพยาบาล Pre Hospital Life Support
 (PHTLS)

           20,000                -              20,000 2-มี.ค.-66 อ.ทัศนีย ์ศรีโพธิ์ ด ำเนนิกำรแลว้

22 โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการช่วยชีวติขัน้สูงในเด็ก Pediatric Advanced Life 
Support (PALS)

           20,000                -              20,000 8-มี.ค.-66 นพ.พรีณัฐ ผลวชิา ด ำเนนิกำรแลว้

23 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวติขัน้สูง Advance Cardiac Life Support (ACLS)            20,000                -              20,000 9-มี.ค.-66 พญ.กติติยา ไทยธวชั ด ำเนนิกำรแลว้

24 โครงการอบรมเชิงปฎบิติัการกูช้ีพทารกแรกเกดิ (NEONATAL CARDIOPULMONARY 
RESUSCITATION: NCPR)

           20,000                -              20,000 15-มี.ค.-66 นพ.พรีณัฐ ผลวชิา อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ

25 โครงการปฐมนิเทศแหล่งฝึกประสบการณ์นิสิตหลักสูตรปฏบิติัการฉกุเฉนิการแพทย์            20,000                -              20,000 เมษายน 2566 – พฤษภาคม 
2566

อ.ทัศนีย ์ศรีโพธิ์ ยงัไม่ด าเนินการ

26 โครงการฝึกปฏบิติัการดูแลสุขภาพขัน้พืน้ฐานในภาวะฉกุเฉนิ            20,000                -              20,000 พ.ค.-66 พญ.กติติยา ไทยธวชั ยงัไม่ด าเนินการ

27 โครงการนิเทศงานและติดตามนิสิต หลักสูตรปฏบิติัการฉกุเฉนิการแพทย ์ (ฝึก 1)  รหสั 63            60,000                -              60,000 3 เมษายน 2566 – 2 พฤษภาคม
 2566

นพ.พรีณัฐ ผลวชิา ยงัไม่ด าเนินการ

28 โครงการนิเทศงานและติดตามนิสิต หลักสูตรปฏบิติัการฉกุเฉนิการแพทย ์ (ฝึก 1) รหสั 64            65,000                -              65,000 มิถนุายน 2566 - กรกฎาคม 
2566

อ.ทัศนีย ์ศรีโพธิ์ ยงัไม่ด าเนินการ

29 โครงการนิเทศงานและติดตามนิสิต หลักสูตรปฏบิติัการฉกุเฉนิการแพทย ์ (ฝึก 2) รหสั 63          140,000                -            140,000 กรกฎาคม 2566 – กนัยายน 
2566

อ.ทัศนีย ์ศรีโพธิ์ ยงัไม่ด าเนินการ

30 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตในการสอบ National license ปฏบิติัการฉกุเฉนิการแพทย์            30,000                -              30,000 เม.ย.-66 นพ.พรีณัฐ ผลวชิา ยงัไม่ด าเนินการ

31 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (ปฏบิติัการฉกุเฉนิ
การแพทย์) ตามเกณฑ์ AUN QA  ปกีารศึกษา 2565

           20,000                -              20,000 มิถนุายน 2566 - สิงหาคม 2566 นพ.พรีณัฐ ผลวชิา ยงัไม่ด าเนินการ

32 โครงกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกบัมหำวทิยำลยัเชยีงใหม ่และ School of Health 

Medical and Applied Sciences, CQ University Australia

 ยกเลิกโครงการ



1 โครงการต้อนรับศิษยเ์กา่แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา
2 โครงการฝึกซ้อมเพือ่เขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร          200,000               -            200,000 15-17 กมุภาพนัธ ์2566 นพ.วรัญญู เหง่ียมไพศาล ด ำเนนิกำรแลว้

3 โครงการอาจารยท์ี่ปรึกษาพบนิสิต ภาคเรียนที่ 2/65            25,000               -              25,000 16-17 มกราคม 2566 พญ.สิริกร สาททอง ด ำเนนิกำรแลว้

4 โครงการอาจารยท์ี่ปรึกษาพบนิสิต ภาคเรียนที่ 1/66            80,000                -              80,000 กรกฎาคม 2566 – 
สิงหาคม 2566

นพ.วรัญญู เหง่ียมไพศาล ยงัไม่ด าเนินการ

5 โครงการค่ายอาสาแพทยศาสตร์คร้ังที่ 6          105,400               -            105,400 20-22 มกราคม 2566 นพ.วงศ์วฒัน์ เตมียบตุร ด ำเนนิกำรแลว้

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพนิสิตและบคุลากรคณะแพทยศาสตร์          200,000               -            200,000 12 ธนัวาคม 2565
30 มกราคม 2566

นพ.วงศ์วฒัน์ เตมียบตุร ด ำเนนิกำรแลว้

7 โครงการเสียงสะท้อนนิสิตคณะแพทยศาสตร์            25,000               -              25,000 เม.ย.-66 นพ.วรัญญู เหง่ียมไพศาล ยงัไม่ด าเนินการ

8 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์                  -                 -                    -   เม.ย.-66 อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ

9 โครงการอบรมพฒันาระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา            25,000               -              25,000 เม.ย.-66 นพ.วรัญญู เหง่ียมไพศาล ยงัไม่ด าเนินการ

10 โครงการกาวน์เกยีร์            47,520         47,520                  -   ด ำเนนิกำรแลว้

11 โครงการสานสัมพนัธร์ะหวา่งอาจารย ์บคุลากร 
และนิสิตคณะแพทยศาสตร์

                 -   

หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต
12 โครงการตรวจสุขภาพและฉดีวคัซีนกอ่นขึน้ฝึกปฏบิติั

งานชั้นคลินิกส าหรับนิสิตแพทย์
           60,000                -              60,000 28 กมุภาพนัธ ์2566 นพ.วงศ์วฒัน์ เตมียบตุร อยูร่ะหวา่ง

ด าเนินการ

13 โครงการเขม็สัมพนัธ์          365,700                -            365,700  5 – 8 มกราคม 2566 นพ.วรัญญู เหง่ียมไพศาล ด ำเนนิกำรแลว้

14 โครงการปจัฉมินิเทศนิสิตแพทย ์ปกีารศึกษา 2565          100,000                -            100,000 2 เมษายน 2566 นพ.วรัญญู เหง่ียมไพศาล อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ

15 โครงการ Pre-clinic to Clinic ปกีารศึกษา 2565          100,000                -            100,000 30-มี.ค.-66 พญ.วลิาสินี บณุยนฤธี อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ

16 โครงการเตรียมความพร้อมสู่แรกพบ สพท .First meet first date            20,000                -              20,000 พญ.วลิาสินี บณุยนฤธี ยงัไม่ด าเนินการ
17 โครงการกา้วแรกสู่นิสิต คณะแพทยศาสตร์ ปกีารศึกษา 2565            80,000                -              80,000 มิถนุายน  2566 – 

กรกฎาคม 2566
นพ.วงศ์วฒัน์ เตมียบตุร ยงัไม่ด าเนินการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตปฏบิตักิารฉกุเฉนิการแพทย์

18 โครงการพธิรัีบมอบเส้ือกาวน์และชุดปฏบิติัการวชิาชีพ หลักสูตรปฏบิติัการฉกุเฉนิ
การแพทย์

             6,000           6,000                  -   10-ม.ค.-66 พญ.กติติยา ไทยธวชั ด ำเนนิกำรแลว้

19 โครงการปจัฉมินิเทศนิสิตปฏบิติัการฉกุเฉนิทางการแพทย์            50,000                -              50,000 17-มี.ค.-66 อ.ทัศนีย ์ศรีโพธิ์ อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ

 ยกเลิกโครงการ

ดา้นคุณภาพนิสติ
 ยกเลิกโครงการ



ที่ โครงการ   งบประมาณ  ใชไ้ป  คงเหลือ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการบม่เพาะความรู้ด้านการวจิยับคุลากรฝ่ายวชิาการ 500,000                -            500,000

มิถนุายน 2566 -กนัยายน 2566

พญ.เพญ็นิภทั นภรีงค์ ยงัไม่ด าเนินการ

2 โครงการประชุมวชิาการประจ าปคีณะแพทยศาสตร์ 300,000        177,000          123,000 25-พ.ย.-65 ดร.รัษฎา ประภาสะวตั ด ำเนนิกำรแลว้

3 โครงการบม่เพาะงานประจ าสู่งานวจิยั (R2R) 220,000                -            220,000 มิถนุายน 2565 -กนัยายน 2566 พญ.เพญ็นิภทั นภรีงค์ ยงัไม่ด าเนินการ

4 โครงการสนับสนุนทุนวจิยังบประมาณคณะแพทยศาสตร์ 800,000                -            800,000 ตุลาคม 2565 -กนัยายน 2566 พญ.เพญ็นิภทั นภรีงค์ อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ

5 โครงการ MOU ด้านการวจิยักบัสถาบนัอืน่ 1,500,000                -          1,500,000 พฤษภาคม 2566 -มิถนุายน 
2566

พญ.เพญ็นิภทั นภรีงค์ ยงัไม่ด าเนินการ

ที่ โครงการ   งบประมาณ  ใชไ้ป  คงเหลือ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการส่งเสริมกจิกรรมวชิาการส าหรับแพทยเ์พิม่พนูทักษะ 400,000                -            400,000 ตุลาคม 2565 - กนัยายน 2566 พญ.เพญ็นิภทั นภรีงค์ อยูร่ะหวา่ง

ด าเนินการ

2 โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพและบริการวชิาการ 360,000                -            360,000              22/1/2566 ,           
          เมษายน 2566 ,          

กรกฎาคม 2566

พญ.เพญ็นิภทั นภรีงค์ อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ

3 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางการกฬีา 200,000                -            200,000 กรกฎาคม 2566 - สิงหาคม 2566 พญ.กติติยา ไทยธวชั ยงัไม่ด าเนินการ

4 บรรยายพิเศษ เร่ือง ระบบการแพทย์ในประเทศองักฤษ Workflow for paramedics in 

the UK (กระบวนการท างานของนกัฉกุเฉินการแพทย์ในสหราชอาณาจกัร )

60,000 60,000                  -   14-มี.ค.-66 พญ.กติติยา ไทยธวชั ด ำเนนิกำรแลว้

ที่ โครงการ   งบประมาณ  ใชไ้ป  คงเหลือ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการท าบญุ และสานสัมพนัธบ์คุลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจ าป ี 2566 150,000         70,000            80,000 28-ธ.ค.-65 หวัหน้าส านักงาน ด ำเนนิกำรแลว้

2 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ าด าหวั คณะแพทยศาสตร์ ประจ าป ี 2566 20,000                -              20,000 10-เม.ย.-66 ยงัไม่ด าเนินการ

3 โครงการผูกขอ้ ต่อขวญั สานสัมพนัธ ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ปกีารศึกษา 2565 90,000                   44,000            46,000  9 ธนัวาคม 2565  นพ.วงศ์วฒัน์ เตมียบตุร ด ำเนนิกำรแลว้

4 โครงการไหวค้รู คณะแพทยศาสตร์ ปกีารศึกษา 2565 50,000                          -              50,000 กรกฏาคม 2566 นพ.วงศ์วฒัน์ เตมียบตุร ยงัไม่ด าเนินการ
5 โครงการวนัมหดิล ปกีารศึกษา 2566 80,000                          -              80,000 กนัยายน 2566  พญ.วลิาสินี บณุยนฤธี ยงัไม่ด าเนินการ

สถานะการด าเนินโครงการ

ยทุธศาสตร์ที ่4 การสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือความเปน็ไทยและเอกลกัษณข์องชาติ

สถานะการด าเนินโครงการ

ยทุธศาสตร์ที ่2 การสร้างงานวิจัยนวัตกรรม

สถานะการด าเนินโครงการ

ยทุธศาสตร์ที ่3 บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชมุชนและสงัคม



ที่ โครงการ   งบประมาณ  ใชไ้ป  คงเหลือ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการอบรมเจา้หน้าที่การเงิน พสัดุ และงานนโยบาย และแผน 150,000                -            150,000 เมษายน 2566 – สิงหาคม 2566  นพ.สุทธวิฒัน์ เจยีมตระกลู ยงัไม่ด าเนินการ

2 โครงการอบรมใหค้วามรู้แนวทางในการด าเนินโครงการ “ส านักงานสีเขยีว” 200,000                -            200,000 เมษายน 2566 – สิงหาคม 2566  หวัหน้าส านักงาน ยงัไม่ด าเนินการ

3 โครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ 500,000                -            500,000 เมษายน 2566 – สิงหาคม 2566  นพ.สุทธวิฒัน์ เจยีมตระกลู ยงัไม่ด าเนินการ

4 โครงการอบรมเพือ่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร 50,000                -              50,000 เมษายน 2566 – พฤษภาคม 
2566

หวัหน้าส านักงาน ยงัไม่ด าเนินการ

5 โครงการประเมิน EdPEx ภายในระดับคณะ ประจ าปกีารศึกษา 2564 200,000         45,928          154,072 ต.ค.-65 นพ.สุทธวิฒัน์ เจยีมตระกลู ด ำเนนิกำรแลว้

6 โครงการพฒันาคุณภาพองค์กร (OD) 500,000                -            500,000 มิ.ย.-66 นพ.สุทธวิฒัน์ เจยีมตระกลู ยงัไม่ด าเนินการ

7 โครงการปฐมนิเทศบคุลากรใหม่ ประจ าป ี2566 40,000                -              40,000 ก.ค.-66 นพ.ธนู ต้ังศรีเจริญ ยงัไม่ด าเนินการ
8 โครงการบคุลากรดีเด่น ประจ าป ี2566 10,000                -              10,000 ก.ค.-66 นพ.สุทธวิฒัน์ เจยีมตระกลู ยงัไม่ด าเนินการ

9 โครงการทบทวนแผนยทุธศาสตร์ และจดัท าแผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2567 40,000                -              40,000 ก.ค.-66 นพ.ธนู ต้ังศรีเจริญ ยงัไม่ด าเนินการ

สถานะการด าเนินโครงการ

ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีท่นัสมยั มปีระสทิธิภาพโปร่งใส และมธีรรมาภบิาล


