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บทท่ี 1 

โครงร่างองค์กรคณะแพทยศาสตร์ 

1. ลักษณะท่ีสำคัญขององค์กร: คุณลักษณะที่สำคัญขององค์กร 

คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ในนาม “สำนักวิชาแพทยศาสตร์”  

สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจาก

มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้เปลี ่ยนชื ่อเป็น  

“คณะแพทยศาสตร์” จัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 

คณะกรรมการแพทยสภา ม ีมต ิร ับรองหลักส ูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์   

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรยีนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย  
 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ 

(1) หลักสูตรและบริการ 

ด้านการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2563 คณะแพทยศาสตร์ มีการจัดการ

เรียนการสอน จำนวน 10 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จำนวน 8 หลักสูตร คิดเป็น 

ร้อยละ 88.89 ระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 10.00 และหลักสูตรระดับปริญญาเอก  

1 หลักสูตร (รับนิสติในปีการศกึษา 2563) คิดเป็นร้อยละ 10.00 โดยมีรายชื่อหลักสูตร  

หลักสูตรประดับปริญญาตรี จำนวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน   

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริม 

7. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  

8. หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต  

หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย    

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

2. หลักสุตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต (เปิดสอนในปีการศกึษา 2563) 
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หลักสูตรระดับปรญิญาตร ีจัดแผนการศึกษาแบบคู่ขนาน จำนวน 9 คู่ ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน คู่กับหลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน คู่กับหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คู่กับหลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คู่กับหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   

5. หล ักส ูตรว ิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว ิ ชาอาช ีวอนามัยและความปลอดภัย ค ู ่กับ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   

6. หล ักส ูตรว ิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว ิชาอาช ีวอนามัยและความปลอดภัย ค ู ่กั บ 

หลักสูตรวิทศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

7. หล ักส ูตรว ิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว ิชาอาช ีวอนามัยและความปลอดภัย ค ู ่กับ 

วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คู่กับหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑ ิ

9. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คู่กับ หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจนี) 

หลักสูตรระดับปรญิญาตร ีจัดแผนการศึกษา โครงการพิเศษ จำนวน 1 แผน ประกอบด้วย 

1. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

บริการที่สำคัญ 

ลักษณะของการใหบ้ริการที่สำคัญ ประกอบด้วย  

บริการวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดให้มีการบริการทางการแพทย์ ประกอบด้วย 

ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ คลินิกการแพทย์แผนจีน หน่วย

แพทย์พระราชทานในถิ่นทุรกันดาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

บริการวิชาการ หลักสูตรมีการจัดบริการวิชาการให้ความรูแ้ก่ชุมชนในลักษณะของโครงการ  

(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

"เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการบูรณาการแบบสหวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขในทุกพันธกิจ 

โดยเน้นการมสี่วนร่วมของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน"   

พันธกิจ (Mission)  

1. ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม ในลักษณะ

สหสาขาวิชาชีพ (Inter Professional Education; IPE) 
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2. สรา้งงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรูด้้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มมีาตรฐานในระดับสากล และ

การนำไปประยุกต์ใช้ 

3. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสรา้งความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

4. บูรณาการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ 

โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อสร้างคุณค่าความเป็นไทย 

5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภบิาล (Good governance) และเรยีนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

6. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพแบบบูรณาการ ( Inter Professional Education; IPE) 

ค่านิยม (Core Value) MED UP 

       M = Service mind  บริการด้วยใจ  

       E = Ethic   ยึดหลักคุณธรรม  

       D = Development  พร้อมพัฒนา  

       U = Unity   สามัคคี  

      P = Professional  มอือาชีพ  

              = Participation  การมสี่วนร่วม 

สมรรถนะหลักของสถาบัน (Core Competency) 

ชำนาญในการบูรณาการด้านการจัดการเรียนสอน การวิจัย และการให้บริการแบบผสมผสาน

ทางการแพทย์และสาธารณสุข ในรูปแบบสหวิชาชีพ โดยการมสี่วนร่วมกับชุม 
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กันยายน 2563 คณะแพทยศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ จำนวน

ทั้งสิ้น 153 คน ประกอบไปด้วย ผู้ที่มีตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 85 คน และผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 

ในระดับผูช่้วยศาสตราจารย์ จำนวน 8 คน รองศาสตราจารย์ 1 คน และศาสตราจารย์ 1 คน  

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กันยายน 2563 คณะแพทยศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุน 

จำนวนทั้งสิ้น 75 คน ประกอบไปด้วย ผู้ที่มีตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 69 คน 

และลูกจา้งช่ัวคราว จำนวน 6 คน  
 

ตาราง P.1ก(3)-1 ลักษณะบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

ประเภท

บุคลากร 
ลักษณะโดยรวม 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

ปัจจัยทำให้บุคลากร 

มสี่วนรว่ม 
ข้อกำหนดคณุสมบัติ 

สายวชิาการ 

จำนวน 85 คน 

วุฒ ิ จำนวน ศ. 2 (2.17) 

รศ. 2 (2.17) 

ผศ. 4 (4.35) 

อ า จ า ร ย์  8 4 

(91.30) 

1.รู้สกึเป็นครอบครัว

เดียวกัน 

2.เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 

3.สนับสนุนการศึกษาต่อ    

ท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ 

4.สนับสนุนการขอ

ตำแหน่งทางวิชาการ 

มคีุณวุฒทิางการศกึษา

ของอาจารย์เป็นไปตาม

ประกาศของกระทรวง 

ศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

และเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 

ป.ตรี 28 

อว./วว.  

ป.โท 38 

เทียบเท่า  

ป.เอก 

 

ป.เอก 24 

สายบริการ 

จำนวน 71 คน 

ต่ำกว่า ป.

ตรี 

5  1.ความมั่นคงในอาชีพ 

2.รู้สกึเป็นครอบครัว 

3.สวัสดกิารตนเองและ

ครอบครัว 

มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะ

ตำแหน่ง และสามารถ

ปฏบัิตงิานอื่น ๆ ตามท่ี

ได้รับมอบหมายได้ 

ป.ตรี 55 

ป.โท 8 

ป.เอก - 
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ภาพท่ี 1 โครงสร้างองค์กรคณะแพทยศาสตร์  
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

(1) โครงสร้างองค์กร  

คณะแพทยศาสตร์มีโครงสร้างองค์กร ดังแผนภาพที่  1 โดยมีคณบดีเป็นผู้นำสูงสุดมีวาระ 

ครั้งละ 4 ปี มีคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 

ตัวแทนอาจารย์ ประธานหลักสูตร ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การสื่อสาร การกำกับติดตาม  

การประเมินผลและการทบทวนผลการดำเนินงาน คณบดีต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่ออธิการบดีและ

สภามหาวทิยาลัยตามที่ได้ให้คำรับรองการปฏิบัติงานกับอธิการบดีตามข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติ

หน้าที ่ (Performance Agreement : PA) ปีละ 1 ครั ้ง และประเมินผลการดำเนินงานของรองคณบดี  

ประธานหลักสูตร หัวหนา้สำนักงาน หัวหนา้งาน อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน    

(2) ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เรยีน ประกอบด้วย  

หลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน ผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูงจากสถาบันพระบรมราชชนก (สาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ)  

ปริญญาตรสีาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (แพทย์แนวใหม่) มีความคาดหวังเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขที่

มีความรูค้วามสามารถ ปฏิบัติงานช่วยเหลอืประชาชน มีตำแหน่งงานรองรับ 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททุกสาขาวิชา 

มีความคาดหวังเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มคีวามรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงาน   

ลูกค้ากลุ่มอื่น ได้แก่  

• กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ ผู้ประกอบการเอกชน สถานบริการสุขภาพ ซึ่งมีความคาดหวังที่  

จะได้บัณฑติที่มีคุณภาพ มีความขยัน สู้งาน ความคิดสรา้งสรรค์ ทำงานเป็น                 

• กลุ่มผู ้รับบริการ ได้แก่ ผู ้ป่วย ประชาชน ผู ้ซึ ่งมารับบริการทางด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข ผูร้ับบริการวิชาการ มีความคาดหวังหายจากการเจ็บป่วย มีสุขภาพดี  

• กลุ่มผู้ปกครองนสิิต มีความคาดหวังให้บุตรมงีานทำ เป็นคนดี         

• กลุ่มศิษย์เก่า มีความคาดหวังศึกษาต่อ คณะมีชื ่อเสียงที่เป็นยอมรับ นิสิตที่จบมามี

คุณภาพ   

ผู ้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย โรงเรียนหรือหน่วยงานที ่ส่งนักเรียนเข้ามาศึกษา 

ผู้ปกครอง ผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต มีความคาดหวังการให้โอกาสนักเรียนได้ศึกษาต่อ 

สำเร็จการศกึษาแล้วมงีานทำ มีคุณธรรมจริยธรรม บัณฑติมคีุณภาพ มีองค์ความรู ้
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(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ  

ผู้ส่งมอบ ประกอบด้วย ผู้ส่งมอบที่สนับสนุนการเรียนการสอน หน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ได้แก่ ศูนย์บรรณสาร กองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต กองแผนงาน และหน่วยงานที่ส่งมอบวัสดุ

และครุภัณฑ์การเรียนการสอนภาคเอกชน 

คู ่ความร่วมมือ ประกอบด้วย คณะที ่จัดการเรียนการสอนร่วมในมหาวิทยาลัยพะเยา 

โรงพยาบาลร่วมผลิต โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลนครพิงค์ เครือข่ายโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลชุมชน 

โรงพยาบาลส ่ ง เสร ิมส ุขภาพตำบล สำน ักงานบร ิหารโครงการผล ิตแพทย ์ เพ ิ ่ม เพ ื ่อชนบท  

โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต กรมต่าง ๆ ที่ทำ MOU ร่วมกัน สภาคณบดีสาธารณสุข 

แห่งประเทศไทย แพทยสภา สภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

2. สภาวการณ์ขององค์กร: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน 

ก. สภาพด้านการแข่งขัน 

(1) ลำดับในการแข่งขันการจัดการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มแพทยศาสตร์และกลุ่มทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ คู่การแข่งขันที่สำคัญในการศึกษา ได้แก่ คณะ

แพทยศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

1. การเปลี่ยนผูบ้ริหารระดับสูง ทำให้ขาดผูน้ำในการคิด การสรา้งสรรค์งาน 

2. โรงพยาบาลร่วมผลิต ยกเลิกบันทึกข้อตกลงในการร่วมผลิตนสิิต 

3. แหล่งฝกึงานวชิาชีพ ยกเลิกบันทึกข้อตกลงในการพัฒนานิสติ 

4. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์สาขาแพทยศาสตร์ และด้านสาธารณสุขศาสตร์ 

(3) ขอ้มูลเชงิเปรียบเทียบ แหล่งขอ้มูลที่จะนำข้อมูลมาเปรียบเทียบระหว่างสถาบัน ได้แก่  

1. กสพท. ข้อมูลระดับคะแนนจากการสอบในระบบการรับตรง 

2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

4. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

5. การสอบใบประกอบวิชาชีพ 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์  

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ที่จะทำใหว้ิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานนั้น 

พบว่า 
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1. อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขมาก่อน ทำให้มี

ประสบการณ์ในการจัดการเรยีนการสอนควบคู่กับการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานให้กับนิสติ  

2. ชุมชนที่ตั ้งของมหาวิทยาลัย อยู่ในพื้นที่ที่ประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม  

การพัฒนาต่าง ๆ  

3. วัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชน เป็นแบบชนบท พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  

เป็นวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับพิธีกรรมทางศาสนา การให้ความเคารพผูสู้งอายุ สังคมสงบสุข 

4. การประกอบอาชีพเป็นแบบเกษตรกรรม ยังไม่ได้รับอิทธิพลจากอุตสาหกรรม ยังเป็นพื้นที่

บริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษ 

5. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาสร้างสุขภาพและได้ขยายองค์ความรู้สู่ชุมชน เพื่อพัฒนา

คุณภาพชวีิตของประชาชน 1 อำเภอ 1 โมเดล 

6. ล ักษณะการทำงานในพื ้นท ี ่ เป ็นแบบ Family Health Team โดยความร่วมมือของช ุมชน 

Community Engagement 
 

สำหรับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ที่จะทำให้วิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์บรรลุเป้าหมาย พบว่า 

1. เป็นพื้นที่ที่ยากจน ประชาชนขาดโอกาสทางการศึกษา ทำให้มีความท้าทายในการพัฒนาองค์

ความรูข้องประชาชน 

2. เป็นพื้นที่ที่มผีูป้่วยโรคไม่ตดิต่อเรือ้รังสูง ติด 1 ใน 10 อันดับของประเทศ  

3 บุคลาการสายวิชาการมีจำนวนไม่เหมาะสมกับจำนวนนิสติ 

4. บุคลาการสายบริการมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ำ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้

ภาษาที่สาม 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ 

ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ ที ่จะทำให้ลำดับการแข่งขันดีขึ ้น

ประกอบด้วย 

1. คณะฯ ปรับปรุงผลการดำเนินงานผ่านกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การตรวจสอบคุณภาพภายใน และระบบพัฒนาคุณภาพ โดยใช้ทฤษฏีการบริห ารจัดการ

สมัยใหม่ (POLC) ของ Peter Ferdinand Drucker เป็นกรอบในการบริหารจัดการ 

2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นกรอบในการพัฒนาคุณภาพ  

3. นำระบบการจัดการคุณภาพ ตามแนวคิด PDCA ของ Deming มาใช้ในการดำเนินงาน   

4. ระบบการจัดการความรูท้ี่สนับสนุนการพัฒนาองค์กร จัดให้มเีวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร
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3. กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 
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4. กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 
นโยบาย อว สรา้งคน สรา้งองคค์วามรู้ สรา้งนวัตกรรม ยกเคร่ืองมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1.การเตรยีมคนและเสริมศักยภาพ

คน 

2. การสรา้งงานวิจัยและ

นวัตกรรม และการเป็นผู้นำด้าน

วิชาการ 

3. การบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนา 4. การเสรมิสร้าง
ส่งเสรมิการทำนุ
บำรุงศิลปะ 
วัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

5.การเสรมิสร้าง

และพัฒนาความ 

เป็นสากล 

6.การบรหิารที่มีประสิทธภิาพและ

โปร่งใส 

ยุทธศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ 

1.การเตรยีมคนและเสริมสรา้ง

ศักยภาพคน 

2.การสรา้งงานวิจัยและ

นวัตกรรม และการเป็นผู้นำด้าน

วิชาการ 

3.ด้านการบรกิารวิชาการ 

เพื่อพัฒนาชุมชน สงัคม 

6.ด้านบริการทาง

การแพทย์และ

สาธารณสุข 

4.ด้านการเสรมิสร้าง ส่งเสริมการทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.ด้านการบรหิารที่มีประสิทธิภาพ

และโปร่งใส 

วิสัยทัศคณะ

แพทยศาสตร์ 

"เป็นสถาบนัที่มุ่งเน้นการบรูณาการแบบสหวิชาชีพทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขในทุกพันธกจิ โดยเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชน" 

ผลสัมฤทธิ ์

(OUTCOME) 

1.การจัดการศึกษาตอบสนองต่อ

ภาคการผลิต บริการ ชุมชนและ

สังคม เป็นที่ยอมรับใน สากล 

2.อยู่และเรียนอย่างมีความสุข  

อาจารย์มากกว่าร้อยละ 80 

ตีพมิพ์ผลงานวิจัยในระดับ

นานาชาต ิอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 

1. ชุมชนเขม้แข็ง  

2. ชุมชนนวัตกรรม (Non-

Profit) 

1. ระบบการเผ้าระวัง 

ควบคุม ป้องกนัโรคที่

มีประสิทธิภาพ 

1. อนุรักษ์ ฟืน้ฟู ทำนุบำรุงศลิปะและ

วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น สร้าง

เสรมิความเป็นไทย และพัฒนาสูส่ากล   

1. การบรหิารองคก์รสู่ความเป็น

เลิศ EdPEX 200 ในปี 2565 

ผลลัพธ์ 

(OUTPUT) 

1.มีสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ เรียนรู้

ตลอดช ี ว ิ ต  ท ั กษะความ เป็ น

ผู ้ประกอบการ/น ักนวัตกร มีความ 

สามารถ ด้าน Community Change Agent 

2.มีระบบและกลไกดูแลให้คำปรึกษา

นิสิตที่มีปัญหาสุขภาพจิต  

1. ผลงานวิจัยตีพมิพ์ Publication) 

ที่ไดรั้ยการตีพมิพ์ในระดับ

นานาชาต ิมากกว่า 10 เร่ือง/ปี  

2. อาจารย์มากกว่าร้อยละ 80 

เข้าร่วม paper camp งานวิจัย 

1. การบรกิารวิชาการใน

ลักษณะสหสาขาวิชาชีพ 

(IPE)  

2. การบรกิารวิชาการเพื่อ

นำองคค์วามรู้สู่ชุมชน 

(Academic Service) 

1.  ระบบบรกิาร

สุขภาพปฐมภมูิมี

คุณภาพ ได้มารตร

ฐาน 

1. มีรายวิชาที่บูรณาการกับการทำนบุำรุง

ศิลปะและวฒันธรรมกับการเรียนการสอน 

 ในทุกหลักสูตร 

1. แผนพัฒนาอัตรากำลงั และการ

บรหิารทรัพยากรบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพ 

2. การสื่อสารภายในและภายนอก

องค์กรมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดหลัก 1.1 บัณฑิตมีงานทำ 

1.2 บัณฑิตมีสมรรถนะตรงตาม

ความต้องการของผู้ใช ้

1.3 นวัตกรรมของนิสิต  

1.4 บัณฑิตผู้ประกอบการ 

2.1 นิสิตมีสขุภาวะ/คุณภาพชีวติทีด่ ี

2.2 นิสิตมีอัตราการมีภาวะซึมเศรา้ 

เครียด วิตกกังวล ลดลง 

 ผลงานวิจัยตีพมิพ์ Publication) 

ที่ไดรั้ยการตีพมิพ์ในระดับ

นานาชาต ิ

Academic Services: 

UPITI 

Intellectual Property 

นิสิต อาจารย์และ

บุคลากร มีสขุภาวะ/

คุณภาพชีวติที่ด ี

1. ชุมชนได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน

รากด้วยทุนศิลปะและวฒันธรรม 

สามารถพัฒนาเปน็ผู้ประกอบการด้าน

ศิลปะและวฒันธรรม  

2. วสิาหกิจชุมชนวัฒนธรรม 

1. เรื่องร้องเรียนลดลง 

2. ประสิทธิภาพของแผนมากกว่า

ร้อยละ 80  

3. Green Office / UI Green / SDG 

6,7,11,12,13,15 

4. SAR EdPEd ครบทุกหมวด 

5. กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ 
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นโยบาย อว สรา้งคน สรา้งองคค์วามรู้ สรา้งนวัตกรรม ยกเคร่ืองมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1.การเตรยีมคนและเสริมศักยภาพ

คน 

2. การสรา้งงานวิจัยและ

นวัตกรรม และการเป็นผู้นำด้าน

วิชาการ 

3. การบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนา 4. การเสรมิสร้าง
ส่งเสรมิการทำนุ
บำรุงศิลปะ 
วัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

5.การเสรมิสร้าง

และพัฒนาความ 

เป็นสากล 

6.การบรหิารที่มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ยุทธศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ 

1.การเตรยีมคนและเสริมสรา้ง

ศักยภาพคน 

2.การสรา้งงานวิจัยและ

นวัตกรรม และการเป็นผู้นำด้าน

วิชาการ 

3.ด้านการบรกิารวิชาการ 

เพื่อพัฒนาชุมชน สงัคม 

6.ด้านบริการทาง

การแพทย์และ

สาธารณสุข 

4.ด้านการเสรมิสร้าง ส่งเสรมิการทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.ด้านการบรหิารที่มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

วิสัยทัศคณะ

แพทยศาสตร์ 

"เป็นสถาบนัที่มุ่งเน้นการบรูณาการแบบสหวิชาชีพทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขในทุกพันธกจิ โดยเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชน" 

ผลสัมฤทธิ ์

(OUTCOME) 

1.การจัดการศึกษาตอบสนองต่อ

ภาคการผลิต บริการ ชุมชนและ

สังคม เป็นที่ยอมรับใน สากล 

2.อยู่และเรียนอย่างมีความสุข  

อาจารย์มากกว่าร้อยละ 80 

ตีพมิพ์ผลงานวิจัยในระดับ

นานาชาต ิอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 

1. ชุมชนเขม้แข็ง  

2. ชุมชนนวัตกรรม (Non-

Profit) 

1. ระบบการเผ้าระวัง 

ควบคุม ป้องกนัโรคที่

มีประสิทธิภาพ 

1. อนุรักษ์ ฟืน้ฟู ทำนุบำรุงศลิปะและ

วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น สร้าง

เสรมิความเป็นไทย และพัฒนาสูส่ากล   

1. การบรหิารองคก์รสู่ความ

เป็นเลิศ EdPEX 200 ในปี 

2565 

 เป้าหมายคณะ  

ปี 64 

1. Non-degree program จำนวน 5 

โปรแกรม  

2. ร้อยละของนิสิตมีผลงาน/

นวัตกรรม นำเสนอระดับชาต ิ

3. หลักสูตรได้รับการรับรองจาก

สภาพวิชาชีพ / สกอ. 

4. ร้อยละ 95 นิสิตมีสุขภาพจิตใน

ระดับดี 

1. จำนวนผลงานตีพมิพ์ใน

วารสารนานาชาติเพิ่มขึน้ทกุปีไม่

น้อยกว่าร้อยละ 5 

2.จำนวนเงินสนับสนุนวิจัยจาก

ภายนอกเพิ่มขึน้ทกุป ี

 

1. Signature Product 

ด้านการสรา้งคุณภาพ

ชีวติ ให้กับชุมชน ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติ/

นานาชาต ิ

2. -จำนวนเครือข่าย

ความร่วมมือทัง้ภาครัฐ

และเอกชน ในการ

พัฒนา Signature 

Product เพิ่มขึน้ทุกปี  

 

มีระบบการเฝ้าระวัง 

ควบคุม ป้องกนัโรค 

ติดต่อและไม่ติดที่มี

ประสิทธิภาพ 

1-จำนวนของบรกิาร/ผลิตภัณฑ์ทาง

วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาด้านสุขภาพเพิม่ขึน้

ทุกปี  

 

1.จำนวนผลงาน R2R / แนว

ปฏิบัติในการปรับปรุงระบบ

การทำงานเพิ่มขึน้ 

2.คะแนนการประเมิน UI 

Green เพิ่มขึน้ 

3.คะแนนการประเมิน ITA 

เพิ่มขึน้ 

4.จำนวนเร่ืองของข้อ

ร้องเรียนที่เกิดขึน้ใน

หน่วยงานไดรั้บการแก้ไข

ทันที 

5. SAR EdPEd ครบทกุ

หมวด 
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บทที่ 2 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

คณะแพทยศาสตร์ โดยคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ได้กำหนดนโยบายและแผนงาน

ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร ได้ศึกษาข้อมูลการดำเนินการขององค์กรที่เป็นเลิศด้านต่าง ๆ ได้นำ  

คณะผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร ศึกษาดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ และได้นำแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา

องค์กรอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ มีมติให้คณะแพทยศาสตร์  

ทำการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจของคณะ เพื่อให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย นโยบายการบริหารของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564–2570 และ

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ โดยยึดหลักการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้เข้าร่วม

ประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรสายวิชาการและสายบริการ โดยนำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ ยุทธศาสตร์ของประเทศ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

นโยบายการบริหารงานของคณบดี การศึกษาแนวโน้มความต้องการบุคลากร การบริการวิชาการ และ 

การพัฒนางานวิจัยของประเทศชาติ ความต้องการและความคาดหวังของนิสิต ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิตและ

ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ SWOT analysis 

ผลการประช ุมได ้ม ีการปร ับแผนย ุทธศาสตร ์ 5 ป ี คณะแพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2563-2567 เป็น  

“แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564–2570” รายละเอียดในการปรับที่สำคัญ  

1) วิสัยทัศน์ จาก “เป็นสถาบันการศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐานระดับ

สากล” เป็น “เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการบูรณาการแบบสหวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขใน

ทุกพันธกิจ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

ชุมชน”  

2) ปร ับค ่าน ิยมร ่วม จาก “MedUp” 2.1)  M = Moral = ย ึดหลักค ุณธรรม/ธรรมาภ ิบาล  

2.2) E = Educated = มีการศึกษา/มีความรู ้ 2.3) D = Doing = ทำทันที .4) U = Unity = มีเอกภาพ/ 

มีความสามัคคี/เป็นหนึ่ง และ2.5) P = Perfection = มีความสมบูรณ์/ดีพร้อม/ดีเลิศ/บรรลุถึงความสำเร็จ) 

เป็น“MedUp” version ใหม่ ดังนี้ 
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M = Service mind  บริการด้วยใจ  

E = Ethic   ยึดหลักคุณธรรม  

D = Development  พร้อมพัฒนา  

U = Unity   สามัคคี  

P = Professional  มอือาชีพ  

= Participation  การมสี่วนร่วม  

3 )  ปร ับสมรรถนะหล ักของคณะ จาก “ Family Health Team, Social Engagement (Student 

Engagement to Community Engagement)  Surveillance System, Primary Care to Primary Health Care” 

เป็น “ชำนาญในการบูรณาการด้านการจัดการเรียนสอน การวิจัย และการให้บริการแบบผสมผสาน

ทางการแพทย์และสาธารณสุข ในรูปแบบสหวิชาชีพ โดยการมสี่วนร่วมกับชุม”  

4) มีการปรับพันธกิจให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ และ 5) ปรับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ 

โครงการและกิจกรรม ให้สอดคล้องต่อความสำเร็จของวสิัยทัศน์   

คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ได้นำวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เสนอต่อ

คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและรับรอง คณะกรรมการประจำ 

คณะแพทยศาสตร์ มีมติรับรองวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และได้กำหนดลักษณะพฤติกรรม 

ที่ควรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตามค่านยิม   
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1. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)       

จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 

1. มีบุคลากรท้ังท่ีมีประสบการณ์มาก และบุคลากร 

   รุ่นใหม่ท่ีมีความถนัดทางด้านเทคโนโลยี 

2. อาจารย์มีทักษะทางด้านการปฏบัิตจิรงิและวิชาการ 

3. มีงบประมาณหลายแหล่ง ไดแ้ก่ งบรายได้ งบ สปสช.  

   และงบประมาณ CPIRD 

4. นิสิตได้ฝึกปฏบัิตงิานในสถานท่ีจริง และได้ลงมอื 

    ปฏบัิตจิรงิจากแหล่งฝึก 

5. บุคลากรหลากหลายทางวิชาชพี/สหวชิาชพีจำนวนมาก 

6. สามารถเข้าถึงชุมชนได้ง่ายในการสร้างงานวจิัยและ 

   นวัตกรรมสุขภาพ 

7. เครื่องมือ/ห้องปฏิบัตกิารในการทำวิจัยท่ีทันสมัย 

8. มกีารบูรณาการการเรียนสอน บริการวชิาการในชุมชน 

1. อาจารย์มทัีกษะและความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษไม ่

   เพยีงพอ 

2. มีประสบการณ์ในการตีพิมพ ์การขอทุนวจิัย และการ 

   นำเสนอท่ีประชุมวิชาการนอ้ย 

3. ไม่มรีะบบอำนวยความสะดวก/ไม่มหีน่วยส่งเสริมการวจิัย 

4. อาจารย์รุ่นใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการทำวิจัย  

   นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

5. ขาดฐานขอ้มูลรายช่ือวารสารท่ีจะสามารถตพีมิพ ์

   ระดับชาติ/นานาชาต ิ

6. ไม่มรีะบบการจัดเก็บฐานขอ้มูลการทำวิจัยของ 

   อาจารย์ในคณะ 

7. บุคลากรสายสนับสนุนไม่มคีวามเชี่ยวชาญ และ Job  

   Description ไม่ชัดเจน 

8. ทักษะด้านการเขียนขอทุน การตพีมิพ์ในวารสาร 

9. ไม่มรีะบบอำนวยความสะดวก/ไม่มหีนว่ยส่งเสริมการวจิัย 

10. ขาดฐานข้อมูลรายช่ือวารสารท่ีจะสามารถตพีมิพ ์

     ระดับชาติ/นานาชาต ิ

11. ไม่มรีะบบการจัดเก็บฐานข้อมูลการทำวิจัยของ   

    อาจารย์ ในคณะ. 

12. ขาดฐานข้อมูลการบริการ 

13. อาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการมจีำนวนนอ้ย 

โอกาส (Opportunity) สิ่งคุกคาม (Threat) 

1. มีแหล่งฝึกท่ีหลากหลาย / เขา้ถึงง่าย 

2. มี MOU /เครอืข่ายหน่วยงานภายในและภายนอก 

3. มีภาคีเครอืข่ายท้ังในประเทศและนอกประเทศ 

1. สัดส่วนอาจารย์ต่อนสิิตมไีม่เพยีงพอ ส่งผลกระทบต่อ 

   การวิจัย 

2. การบูรณาการระหว่างหลักสตูรยังไม่เป็นรูปธรรม 

3. ภาระงานสอนมมีากเกนิไป 

4. สังคมท่ีเปลี่ยนไป ส่งผลต่อการพัฒนานิสติ ดังนัน้ การ 

   พัฒนานสิิตตอ้งเปลี่ยนแปลงไปตามความตอ้งการตลาด 
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2. การวเิคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  

ความท้าทายเชงิกลยุทธ์ (Strategy Challenge) ความได้เปรียบเชงิกลยุทธ์ (Strategy Advantage ) 

การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (หลักสูตร) 

1. หลักสูตรของแต่ละสถาบันมลีักษณะที่คลา้ยคลงึกัน 

2. ยังไม่มีหลักสูตรระยะสั้นท่ีสนองความต้องการของผู้เรียน 

1. ทุกหลักสูตรสอนให้นิสติมคีวามสามารถในการทำวิจัย 

  และคิดเป็นระบบ 

2. หลักสูตรมีรายวิชาร่วมในการจัดการเรียนการสอนใน  

  รูป แบบ Inter-Professional Education; IPE 

การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำด้านวิชาการ 

1. ระบบการประเมนิสมรรถนะของบุคลากรยังขาด

ประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

2. อาจารย์มีประสบการณ์ในการตีพิมพ์ การขอทุนวิจัย  

  และการนำเสนอท่ีประชุมวิชาการน้อย 

3. การวิจัยของคณะฯ เป็นลักษณะ Basic Research และ  

  Applied research 

4. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณะฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารท่ีมี  

   Impact สูงมจีำนวนน้อย  

1. บุคลากรมีประสบการณ์/เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ  

   และบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมีความถนัดทางดา้นเทคโนโลยี 

2. มี MOU /เครอืข่ายหน่วยงานภายในและภายนอก 

การบริการวชิาการ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 

1. การแข่งขันทางด้านบรกิารวิชาการที่คลา้ยคลึงกันมี 

  จำนวนมาก 

2. การตรวจทางห้องปฏบัิติการอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ 

  ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 

3. การบริการวิชาการยังไม่ผสมผสานศาสตร์ท่ีมีความ 

   สอดคล้องกันอย่างแท้จริง 

1. บุคลากรมีประสบการณ์/เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ  

  และบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมคีวามถนัดทางด้านเทคโนโลยี 

2. มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีความทันสมัยพร้อมจัดบริการ 

3. มศูีนย์บรกิารทางการแพทย์และสาธารณสุข คลินิกแพทย์

แผนไทยประยุกต์ และคลินิกแพทย์แผนจีน ให้บรกิารกับนิสิต

และประชาชนท่ัวไป 

การเสริมสร้าง ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ขาดการบูรณาการดา้นการทำนุบำรุงศิลปะและ  

 วัฒนธรรมกับการเรยีนการสอนท่ีเป็นรูปธรรม 

1. บุคลากรมีประสบการณ์/เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ      

  และบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมคีวามถนัดทางด้านเทคโนโลยี 

2. มหาวิทยาลัยต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทาง 

   วัฒนธรรม 

การบริหารที่มีประสิทธภิาพและความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม 

1. อาจารย์และบุคลากร ยังไม่ทราบและเข้าใจถึงการนำระบบ

บรหิารความเสี่ยงมาใช้ในการบรหิารจัดการภายในคณะ 

1. นำระบบธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารคณะ 

การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

1. โรค NCD มแีนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

2. นิสิต อาจารย์ และบุคลากร มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด 

  โรค NCD และ CD 

1. บุคลากรมีประสบการณ์/เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ การ

บรกิารทางการแพทย์และสาธารณสุข   
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3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564-2570 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 :  ด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

1.1 เป้าประสงค์ (GOAL) 

1) เป็นสถาบันจัดการศึกษาแบบบูรณาการการสหวิชาชีพ นสิิตมทีักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต และ 

Community Engagement 

1.2 กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1) พัฒนานิสตินิสติให้มทีักษะการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

2) พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มปีระสิทธิภาพ 

3) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสารแก่นิสิต 

4) พัฒนาสมรรถนะพนักงานสายวิชาการสู่อาจารย์มืออาชีพ 

5) ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของอาจารย์ 

6) การพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพและสากล 

1.3 ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1) การจัดการศึกษาตอบสนองต่อภาคการผลิต บริการ ชุมชนและสังคม เป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

2) อยู่และเรียนอย่างมีความสุข (Happiness & Wellness) 

1.4 ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1) กำลังคนมีสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ สามารถเรียนรู ้ตลอดชีว ิต มีท ักษะความเป็น

ผูป้ระกอบการหรือนักนวัตกร และมีความสามารถด้าน Community Change Agent 

2) มรีะบบและกลไกในการดูแลให้คำปรึกษาแก่นิสิตที่มปีัญหาสุขภาพจิตในทุกระดับ  
 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 :  ด้านการสร้างงานวจิัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำด้าน

วิชาการ 

1.1 เป้าประสงค์ (GOAL) 

1) ระบบกลไกในการบริหารจัดการที่สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มปีระสิทธิภาพ

และยั่งยืน 

2) ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบบูรณาการสหวิชาชีพที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาต ิ
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1.2 กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงด้านการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

2) พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

3) การสรา้งผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติชุมชน/สังคม 

1.3 ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1) อาจารย์มากกว่าร้อยละ 80 ตีพมิพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 

1.4 ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1) ผลงานวิจัยตีพมิพ์ Publication) ที่ได้รัยการตีพมิพ์ในระดับนานาชาติ มากกว่า 10 เรื่อง/ปี  

2) อาจารย์มากกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วม paper camp งานวิจัย 
 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 :  ด้านการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 

1.1 เป้าประสงค์ (GOAL) 

1) มีบริการวิชาการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

1.2 กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1) ขยายศักยภาพและการเข้าถึงบริการสู่กลุ่มเป้าหมาย 

2) สรา้งความร่วมมือกับภาคีเครอืข่ายในการบริการวิชาการฯ 

3) สรา้งความเข้มแข็งของบุคลากรในการให้บริการวิชาการ 

1.3 ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1) ชุมชนเข้มแข็ง  

2) ชุมชนนวัตกรรม (Non-Profit) 

1.4 ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1) การบริการวิชาการในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ (Inter-Professional Education; IPE)  

2) การบริการวิชาการเพื่อนำองค์ความรู้สู่ชุมชน (Academic Service) 
 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 :  ด้านการเสรมิสร้าง ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.1 เป้าประสงค์ (GOAL) 

1) ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ได้รับการสบืสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และ

เผยแพร่ 

2) การสรา้งสรรค์ ส่งเสริมภูมปิัญญาที่เป็นรากฐานให้องค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าแก่ชุมชน 

3) ภูมิทัศน์ที่สวยงาม อย่างมีอัตลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ 
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1.2 กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1) ส่งเสริมการทำกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา พัฒนากิจกรรมสืบสาน วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ของท้องถิ่น 

2) สนับสนุนนิสติ และบุคลากรใหม้ีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

3) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโครงการหรือกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ

การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อนำมาเผยแพร่และ

ถ่ายทอดองค์ความรู ้

4) พัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาชีพทางสุขภาพเสริมสร้างศักยภาพความรู้และนำไปใช้ให้กับ

ชุมชน 

5) จัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาภูมทิัศน์คณะแพทยศาสตร์ 

1.3 ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1) อนุรักษ์ ฟืน้ฟู ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเสริมความเป็นไทย 

และพัฒนาสู่สากล (Thinness) 

1.4 ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1) มีรายวิชาที่บูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในทุก

หลักสูตร  
 

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 :  ด้านการบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 

1.1 เป้าประสงค์ (GOAL) 

1) เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ มคีวามผูกพัน และมีความภาคภูมิใจในองค์กร 

2) การบริหารจัดการที่มคีวามโปร่งใสและเป็นเลิศขององค์กร 

1.2 กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1) การพัฒนาแผนอัตรากำลัง และการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มปีระสิทธิภาพ 

2) การสร้างความผูกพันร่วมกัน และความ ภาคภูมใิจภายในองค์กร 

3) การพัฒนาการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรให้มปีระสิทธิภาพ 

4) การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

5) พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณให้มคีวามโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

6) การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

1.3 ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1) การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ EdPEX 200 ในปี 2565 
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1.4 ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1) แผนพัฒนาอัตรากำลัง และการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มปีระสิทธิภาพ 

2) การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรมีประสทิธิภาพ 
 

6. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 :  ด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

1.1 เป้าประสงค์ (GOAL) 

1) เสริมสร้างมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาเบือ้งตน้ ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย 

และการคุ้มครองผูบ้ริโภค 

2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมอิย่างมคีุณภาพ 

3) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์ 

4) พัฒนาการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและการมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

5) พัฒนาการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาเบื้องต้น ฟื้นฟู

สมรรถภาพร่างกาย และการคุ้มครองผูบ้ริโภค   

1.2 กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1) สร้างมาตรฐานระบบการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

2) การเผา้ระวัง ควบคุ ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง 

3) การจดัการความเสี่ยงทางสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม 

4) พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมอิย่างมคีุณภาพ 

5) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์ 

6) การบริหารด้วยหลักธรรมาภบิาล 

7) การติดตามและประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาเบือ้งตน้ ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ร่างกาย 

1.3 ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1) ระบบการเผา้ระวัง ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรือ้รังที่มปีระสิทธิภาพ 

1.4 ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1) ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมมิีคุณภาพ ได้มารตรฐาน
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564       

หน่วยงาน 
จำนวนโครงการ 

/กจิกรรม 

งบรายได้/ 

(โครงการ) 

งบผลิตแพทย์เพิ่ม/ 

(โครงการ) 

งบศูนย์บริการ/ 

(โครงการ) 
รวมเป็นเงนิ 

คณะแพทยศาสตร์  157 78 73 18 16,285,099.00 

1. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

68 48 20  8,102,499.00 

2. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสติ) 

30 14 13 3 1,570,000.00 

3. โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมและการเป็นผูน้ำทางดา้นวิชาการ 

15 7 8  1,701,600.00 

4. โครงการด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศ 

10 4 4 2 457,000.00 

5. โครงการด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการ

ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

16 5 11  961,000.00 

6. โครงการด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความ

เป็นสากลหรอืนานาชาติ 

19 17 2  2,253,000.00 

7. โครงการด้านการบริหารที่มปีระสิทธิภาพ

และโปร่งใส 

11   11 1,240,000 
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5. รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 

1. ด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน 

/กลยุทธ์ที่ 

 การสอบ Comprehensive เชิงสมรรถนะ        

1 โครงการจัดสอบ 

Comprehensive test ปี

การศึกษา 2563 

1 1 1.1.1 1 เพื่อประเมินการเรียนรู้

รวบยอดของนิสิต 

นิสิตชั้นปี 3, 5, 6 

ทุกคน 

 

นิสิตชั้นปี 3, 5, 6 ทุก

คนสอบผ่าน Minimum 

Passing Level  

150,000 2 ต.ค.63-

มิ.ย.64 

พญ.เพชรา

ภรณ์ ชัชวรัตน์ 

2 โครงการสอบ Comprehensive 

สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

1 1 1.1.1 1 เพื่อให้นิสิตได้รับการ

พัฒนาในการสอบใบ

ประกอบวิชาชีพ 

- นิสิตชั้นปีสดุท้าย

ของหลกัสูตร 

ร้อยละมากกว่าเท่ากบั 

80 

4,000 1 ก.พ.-เม.ย.

64 

อ.พรพนา สม

จิตร 

3 โครงการสอบ comprehensive 

สาขาวิชาปฏบิัติการฉกุเฉิน

การแพทย์ (MCQ + OSCE) 

1 1 1.1.1 1 เพื่อวัดความรู้ ความ

เชี่ยวชาญในทางทฤษฎี

และการประยุกต์ทฤษฎี

ไปสู่การปฏิบัติจริง 

- นิสิตชั้นปีสดุท้าย

ของหลกัสูตร 

นิสิตร้อยละ 100 ที่เข้า

ร่วมโครงการผ่าน

เกณฑ์การสอบที่

กำหนด 

6,000 1 ก.พ. 64 - 

เม.ย. 64 

นพ.พีรณัฐ  

ผลวิชา /  อ.

สุนันทา  ตั้ง

นิติพงศ ์

4 โครงการสอบ comprehensive 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ (NL 1, 2 และ 3) 

1 1 1.1.1 1 .พัฒนาข้อสอบให้มี

คุณภาพดี สามารถเก็บ

เป็นคลงัข้อสอบได ้

นิสิตแพทย์แผนไทย

ประยุกต์มีความ

พร้อมในการสอบ

ประเมินความรู้

วิชาชีพ 

จำนวนนิสิตที่สอบ

ผ่าน NL1-3 และ

comprehensive 1-3 

มีสัดส่วนเพิ่มขึน้ 

3,000 1 ม.ค.-เม.ย.

64 

 

อ.วชิิดา หล้า

สมศรี 

5 โครงการสอบ Comprehensive 

สาขาส่งเสริมสุขภาพ 

1 1 1.1.1 1 เพื่อทดสอบความรูค้วาม

เข้าใจทางด้านวชิาการ

ของนิสิตสาขาวิชาการ

ส่งเสริมสุขภาพ ก่อน

สำเร็จการศึกษา  

- นิสิตชั้นปีสดุท้าย

ของหลกัสูตร 

นิสิตสอบผ่านรอ้ยละ 

100  

5,000 1 ม.ค.64-

มี.ค.64 

ผศ.ดร.อนุกูล  

มะโนทน 
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน 

/กลยุทธ์ที่ 

6 โครงการสอบ Comprehensive 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณทิต 

สาขาวิชาอนามัยสิง่แวดล้อม 

1 1 1.1.1 1 การสอบเพื่อวัดความรู้ 

ความ สามารถของนสิิต

ในการนำหลักวิชาการ  

 

- นิสิตชั้นปีสดุท้าย

ของหลกัสูตร 

นิสิตสอบผ่านรอ้ยละ 

100  

1,000 1 มี.ค.-พ.ค. 

64 

ดร.อรัณย์ภัค 

พิทักษ์พงษ ์

7 โครงการสอบ Comprehensive 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

1 1 1.1.1 1 เพื่อวัดความรู้ของนิสิต

ในการนำหลักวิชาการไป

ประยุกต์ใชก้่อนสำเร็จ

การศึกษา 

นิสิตชั้นปีสุดท้าย

ของหลกัสูตร 

นิสิตสอบผ่านรอ้ยละ 

100  

3,000 1 มี.ค. 64 อ.พรรณวดี 

สิงหแ์ก้ว 

8 โครงการจัดทำข้อสอบปลาย

ภาค ภาคการศึกษาตน้ ปี

การศึกษา 2563 

1 1 1.1.1 1 เพื่อจัดทำข้อสอบให้ทกุ

หลักสูตร 

ทุกหลกัสูตร ข้อสอบครบถ้วนทุก

รายวิชา 

100,000 1  คณะ

แพทยศาสตร ์

9 โครงการจัดทำข้อสอบกลาง

ภาค ภาคการศึกษาปลาย ปี

การศึกษา 2563 

1 1 1.1.1 1 เพื่อจัดทำข้อสอบให้ทกุ

หลักสูตร 

ทุกหลกัสูตร ข้อสอบครบถ้วนทุก

รายวิชา 

100,000 1  คณะ

แพทยศาสตร ์

10 โครงการจัดทำข้อสอบปลาย

ภาค ภาคการศึกษาปลาย ปี

การศึกษา 2563 

1 1 1.1.1 1 เพื่อจัดทำข้อสอบให้ทกุ

หลักสูตร 

ทุกหลกัสูตร ข้อสอบครบถ้วนทุก

รายวิชา 

100,000 1  คณะ

แพทยศาสตร ์

11 โครงการจัดทำข้อสอบปลาย

ภาค ภาคการศึกษาฤดูรอ้น ปี

การศึกษา 2563 

1 1 1.1.1 1 เพื่อจัดทำข้อสอบให้ทกุ

หลักสูตร 

ทุกหลกัสูตร ข้อสอบครบถ้วนทุก

รายวิชา 

30,000 1  คณะ

แพทยศาสตร ์

12 โครงการจัดทำข้อสอบกลาง

ภาค ภาคการศึกษาตน้ ปี

การศึกษา 2564 

1 1 1.1.1 1 เพื่อจัดทำข้อสอบให้ทกุ

หลักสูตร 

ทุกหลกัสูตร ข้อสอบครบถ้วนทุก

รายวิชา 

100,000 1  คณะ

แพทยศาสตร ์
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน 

/กลยุทธ์ที่ 

13 โครงการจัดทำข้อสอบปลาย

ภาค ภาคการศึกษาตน้ ปี

การศึกษา 2564 

1 1 1.1.1 1 เพื่อจัดทำข้อสอบให้ทกุ

หลักสูตร 

ทุกหลกัสูตร ข้อสอบครบถ้วนทุก

รายวิชา 

100,000 1  คณะ

แพทยศาสตร ์

 การเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพ/พัฒนานิสิต        

14 โครงการบูรณาการการเรียน

การสอนวิชา Professional 

development 1 ปีการศึกษา 

2564 

1 1 1.1.1 1 เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้รับ

ความรู้ และพฒันา

ศักยภาพ เกี่ยวกับ 

Medical professionalism 

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที1่  นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 มี

ความรู้ตวามเขา้ใจ

เกี่ยวกับ Medical 

professionalism มาก

ขึน้ 

 

    

50,000 

2 ก.ค.-ก.ย.

64 

พญ.ณัฎฐินี  

นันทาทอง 

15 โครงการบูรณาการการเรียน

การสอนวิชา Professional 

development 2 ปีการศึกษา 

2563 

1 1 1.1.1 1 เพื่อให้นิสิตแพทยไ์ดรั้บ

ความรู้ และพฒันา

ศักยภาพ เกี่ยวกับ 

Medical professionalism 

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที1่  นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 มี

ความรู้ตวามเขา้ใจ

เกี่ยวกับ Medical 

professionalism มาก

ขึน้ 

     

50,000 

2 พ.ย.63-

มี.ค.64 

พญ.ณัฎฐินี  

นันทาทอง 

16 โครงการบูรณาการการเรียน

การสอนวิชา Professional 

development 3 ปีการศกึษา 

2563 

1 1 1.1.1 1 เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้รับ

ความรู้ และพฒันา

ศักยภาพ เกี่ยวกับ 

Medical professionalism 

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 

มีความรู้ตวามเข้าใจ

เกี่ยวกับ Medical 

professionalism มาก

ขึน้ 

     

50,000 

2 ม.ค. 64 นพ.สรวศิ 

บุญญฐ ี

17 โครงการ Pre-clinic to Clinic ปี

การศึกษา 2563 

1 1 1.1.1 1 เตรยีมความพร้อมแก่

นิสิตในการเรียนต่อชั้น

คลินิก 

นิสิตชั้นปีที่ 3  

อาจารย์แพทย์ 

อาจารย์คณะร่วม

สอน  ผู้ปกครอง 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจในการ

เข้าร่วมกิจกรรมใน

ระดับที่ดีขึน้ 

 

   

100,000 

 

2 มี.ค.-เม.ย.

64 

พญ.มนิสสรา 

เกตุแก้ว 
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน 

/กลยุทธ์ที่ 

 

 

 

18 โครงการเตรยีมความพร้อม

การสอบ National license 

ขั้นตอนที่ 1 ปกีารศึกษา 2563 

1 1 1.1.1 1 เพื่อทบทวนความรู้ชั้นปรี

คลีนิก ให้นสิิตชั้นปี 3 

เพื่อเตรยีมสอบใบ

ประกอบวิชาชีพเวช

กรรม ขั้นตอนที่ 1 

นิสิิตชั้นปี 3 ทกุคน 

 

นิสิิตชั้นปี 3 สอบผ่าน 

ใบประกอบวิชาชีพเวช

กรรม ขั้นตอนที่ 1 

ร้อยละ 80 ขั้นไป 

 

600,000 2 ต.ค.63-

มิ.ย.64 

พญ.เพ็ญนิภัท 

นภีรงค ์

 

19 โครงการติดตามผลสัมฤทธิ์

บัณฑิตแพทยศาสตร์ ปี

การศึกษา 2563 

1 1 1.1.1 1 เพื่อติดตามเก็บข้อมูล

ความพึงพอใจต่อ

หลักสูตรของบัณฑิต 

และผูใ้ช้บัณฑิต 

บัณฑิตแพทย์ และ

ผู้ใช้บัณฑิต 

ไดข้้อมูลจากบัณฑติ

และผูใ้ชบ้ัณฑิตอย่าง

น้อย 60% 

300,000 2 ต.ค.63-

มิ.ย.64 

นพ.คามิน 

สุทธิกุลบุตร 

20 โครงการเตรยีมความพร้อม

นิสิตในการสอบ National 

license (ปฏิบัติการฉกุเฉิน

การแพทย์) 

1 1 1.1.1 1 เพือ่ให้นิสิตเกิดทกัษะ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ความรู้ความสามารถ

ทางวิชาชีพ 

 

-นิสิต 33 คน 

-อาจารย์ 8 คน 

-บุคลากรสาย

บรกิาร 2 คน 

นิสิตที่เข้าร่วม

โครงการ สอบผ่าน 

National license 

อย่างน้อยร้อยละ 

60 

27,000 1 พ.ย. 63- 

ก.พ. 64 

พญ.กิตติยา  

ไทยธวัช /  อ.

อรทัย  เกตุ

ขาว     

21 โครงการเตรยีมความพร้อม

สอบใบอนุญาติประกอบโรค

ศิลปะ 

1 1 1.1.1 1 เพื่อเปนการทบทวน

เนือ้หาวิชาตางๆทางการ

แพทยแผนจีนใหกับ

บัณฑิต 

นิสิตสาขา

การแพทย์แผนจีน

ชั้นปีที่ 6  

นิสิตสอบผ่านตาม

เกณฑ์ที่กำหนด 70% 

70,000 1 พ.ค-ก.ค. 

64 

อ.พงศ์นเรศ 

แจ้งพรมมา 

22 โครงการพัฒนาคลังข้อสอบ 1 1 1.1.1 1 เพื่อพัฒนาระบบการ

จัดเก็บ รวบรวม 

วิเคราะห์และนำมาใช ้

มีระบบ 1 ระบบ มีระบบคลงัข้อสอบ 50,000 1 ต.ค. 63 - 

ส.ค. 64 

คณะ

แพทยศาสตร ์
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน 

/กลยุทธ์ที่ 

23 โครงการฝึกปฏิบัตกิาร

ภาคสนามบูรณาการใน

ลักษณะสหสาขาวิชาชีพ คณะ

แพทยศาสตร์ 

1 1 1.1.2 1 1. เพื่อเสรมิสร้างการ

เรียนรู้แบบบูรณา 

การสหวิชาชีพ 

นิสิตได้คะแนน 4 

คะแนน จาก 

คะแนนเตม็ 5 

คะแนน รอ้ยละ 80 

นิสิตทุกคนมีทักษะ

การเรียนรู้แบบบูรณา 

การสหวิชาชีพ 

500,000 2 พ.ย. 63 -  

พ.ค. 64 

คณะ

แพทยศาสตร ์

24 โครงการส่งเสรมิทกัษะความ

เป็นผู้ประกอบการให้กับนสิิต 

1 1 1.1.2 1 1. เพื่อส่งเสรมิทกัษะ

ความเป็นผู้ประกอบการ 

นิสิตที่สนใจเข้าร่วม

มีทักษะความเป็น

ผู้ประกอบการ 

ไดผ้ลิตภัณฑ์ 1  

ชิน้/ปี 

 

50,000 2 ต.ค. 63 - 

ส.ค. 64 

คณะ

แพทยศาสตร ์

25 โครงการพัฒนาสมรรถนะ

อาจารย์ (อาจารย์ที่ปรกึษา/

ออาจารย์พี่เลี้ยง) 

 

1 1 1.2.1 

1.2.2 

2 1. เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้

มีทักษะในการเป็น

อาจารย์ที่ปรกึษา 

1. นิสิตได้รับคะแนน 

4 คะแนน จาก 

คะแนนเตม็ 5 

คะแนน รอ้ยละ 80 

 

 

 

1. ความพงึพอใจของ

นิสิตต่อระบบอาจารย์

ที่ปรกึษา 

100,000 2 ต.ค. 63 - 

ส.ค. 64 

คณะ

แพทยศาสตร ์

26 โครงการส่งเสรมิการใช้

ภาษาอังกฤษในการเรียนการ 

สอน 

1 1 1.2.3 

1.3.1 

3,4 1. เพื่อส่งเสรมิใหน้ิสิต 

มีสมรรถนะในการใช้

ภาษาอังกฤษในการ

เรียนการสอน 

มากกว่าหรือเท่ากับ 

1 รายวิชา/หลักสูตร 

1. อย่างน้อย 1 

รายวิชา/หลักสูตร 

2. นิสิตในหลักสูตรมี

การใชภ้าษาอังกฤษ 

ร้อยละ 80 (Pre-test, 

Post-Test) 

100,000 2 ต.ค. 63 - 

ส.ค. 64 

คณะ

แพทยศาสตร ์

27 โครงการพัฒนา 

การสื่อสารทางด้านภาษา 

1 1 1.2.3 

1.3.1 

3,4 1. เพื่อพัฒนาทักษะการ

สื่อสารทางด้าน

ภาษาอังกฤษใหก้ับนิสิต 

1. นิสิตมีทกัษะ 

ที่ดีขึน้ ร้อยละ 80 

1.  นิสิตมีทักษะในการ

สื่อสารในชีวิต 

ประจำวันดีขึ้น  

(Pre-test, Post-Test) 

100,000 2 ต.ค. 63 - 

ส.ค. 64 

คณะ

แพทยศาสตร ์
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน 

/กลยุทธ์ที่ 

28 โครงการพัฒนาทางด้าน 

digital literacy ให้กบันิสิต 

1 1 1.3.2 3 1. เพื่อส่งเสรมิใหน้ิสิตมี

ทักษะทางด้าน digital 

literacy 

1. นิสิตชั้นปีที่ 1 มี

ทักษะดีขึน้ (Pre-

test, Post-Test) 

1. นิสิตมีทกัษะดขีึน้ 

ร้อยละ 80 

50,000 2 ต.ค. 63 - 

ส.ค. 64 

คณะ

แพทยศาสตร ์

29 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อ

เข้ารับการประเมินระดับ

อาจารย์มืออาชีพ 

1 1 1.4.1 4 1. เพื่อส่งเสรมิให้

อาจารย์เข้ารับการ

ประเมินระดับอาจารย์

มืออาชีพ 

1. อาจารย์ที่เข้าร่วม

ทุกคนต้องย่ืนขอ

ไดรั้บการประเมิน 

 

1. อาจารย์ที่ย่ืนขอรับ

การประเมิน รอ้ยละ 

50 

100,000 

(2 

กิจกรรม) 

2 ต.ค. 63 - 

ส.ค. 64 

คณะ

แพทยศาสตร ์

 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ตามหลักสูตร        

30 โครงการปฐมนิเทศอาจารย์

ประจำหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต ปีการศึกษา 2564 

1 1 1.4.2 4 เพื่อให้อาจารย์แพทย์ 

เข้าใจ โครงสรา้งองค์กร 

นโยบาย วสิัยทัศน์ พันธ

กิจ คณะและ

มหาวิทยาลัย 

อาจารย์แพทย์ใหม่ 

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปี 2564 

ร้อยะ 100 อาจารย์

แพทย์ใหม่  

เข้าร่วมโครงการ 

 

     

30,000 

2 ส.ค. 64 นพ.พีรณัฐ   

ผลวิชา 

31 โครงการพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากรสนับสนุนด้าน

แพทยศาสตรศกึษา ปี

การศึกษา 2563 

1 1 1.4.2 4 เพื่อพัฒนาอาจารย์

แพทย์และบคุลากรสาย

สนับสนุนมคีวามรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ

แพทยศาสตรศกึษามาก

ขึน้ 

อาจารย์แพทยใ์หม่

ทุกคน, อาจารย์

แพทย์และบคุลากร

ฝ่ายแพทยศาสตร

ศึกษาทุกคน  

อาจารย์แพทย์และ

บุคลากรมคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

แพทยศาสตรศกึษา

มากขึน้ 

450,000 2 ต.ค.-พ.ย.

63 

นพ.วรัญญู  

เหงี่ยมไพศาล 

32 โครงการพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากรสนับสนุนด้าน

แพทยศาสตรศกึษา ปี

การศึกษา 2564 

1 1 1.4.2 4 เพื่อพัฒนาอาจารย์

แพทย์และบคุลากรสาย

สนับสนุนมคีวามรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ

แพทยศาสตรศกึษามาก

ขึน้ 

อาจารย์แพทย์ใหม่

ทุกคน, อาจารย์

แพทย์และบคุลากร

ฝ่ายแพทยศาสตร

ศึกษาทุกคน  

อาจารย์แพทย์และ

บุคลากรมคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

แพทยศาสตรศกึษา

มากขึน้ 

450,000 2 ส.ค. 64 พญ.ลภัสกรณ์ 

ยะปะนัน 
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน 

/กลยุทธ์ที่ 

33 โครงการศึกษาดงูาน

โรงพยาบาลแพทย์จนีใน

ประเทศไทย 

1 1 1.4.2 4 1.เพื่อศกึษากระบวนการ

ทำงานด้านการแพทย์

แผนจีนของโรงพยาบาล

แพทย์จนีในประเทศไทย

และสามารถนำความรูท้ี่

ไดม้าพัฒนางานด้าน

การแพทย์แผนจีน 

บุคลากรสาย

วิชาการ    

บุคลากรสายบรกิาร 

และนิสิตสาขา

การแพทย์แผนจีน 

นักศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรมมีความพงึ

พอใจต่อการเข้าร่วม

กิจกรรม อยูใ่นระดับดี 

 

110,000 1 ม.ค.-เม.ย. 

64 

ดร.วรางคณา 

กล้าจริง 

34 โครงการพัฒนาและประเมิน

การดำเนินงานของหลักสตูร 

1 1 1.6.2 

1.6.3 

6 1. เพื่อศกึษาความ

คาดหวงัของผู้ใช้บัณฑิต 

2. เพือ่ให้หลักสูตรได้รับ

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียของ

หลักสูตร ในการนำไป

พัฒนา 

1. ทุกหลักสูตร 1. มีระบบรวบรวม

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้

มีส่วนไดส้่วน เสียของ

หลักสูตร 

2. ทุกหลกัสูตรมีการ

รวบรวมข้อมูล

ป้อนกลับทีค่รอบ 

คลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียไปใช้ในการ

พัฒนา 

 

60,000 1 ต.ค. 63 - 

ส.ค. 64 

คณะ

แพทยศาสตร ์

35 โครงการทบทวนแผนการ

ดำเนินงานเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2563 

1 1 1.6.2 

1.6.3 

6 เพื่อปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรให้สอดคล้อง

กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ของคณะฯ และสาขา

แพทยศาสตร์  

อาจารย์แพทย์ 

อาจารย์คณะร่วม

สอน อาจารย์ศูนย์

แพทยศาสตร์ศึกษา

ชั้นคลินิก รพ.พะเยา

และโรงพยาบาล

นครพิงค ์

มีการทบทวนและ

พัฒนาปรับปรุง

หลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต 

ให้ดีขึน้  

   

250,000 

2 ต.ค.-พ.ย.

63 

นพ.สรวศิ 

บุญญฐ ี
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน 

/กลยุทธ์ที่ 

36 โครงการทบทวนหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ปี

การศึกษา 2563 

1 1 1.6.2 

1.6.3 

6 1.เพื่อทบทวนการ

ดำเนินการของหลกัสูตร 

ตลอดปีการศึกษา 2563 

2. เพื่อปรับปรุงและ

จัดทำ มคอ.7 หลกัสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์แพทย์และ

นักวิชาการศึกษา 

ประจำหลักสูตร

แพทยศาสตร

บัณฑิตทุกคน 

มคอ.7 หลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต 

500,000 2 ม.ค.-มิ.ย. 

64 

พญ.เพ็ญนิภัท 

นภีรงค ์

37 โครงการติดตามการ

ดำเนินงานหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ใน

ระดับชั้นคลินิก ปีการศึกษา 

2563 

1 1 1.6.2 

1.6.3 

6 เพื่อรวบรวมเสียง

สะท้อนต่อการ

ดำเนินการของหลกัสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต 

นิสิตแพทยแ์ละ

คณาจารย์ จากศูนย์

แพทยศาสตร์ชัน้

คลินิก โรงพยาบาล

พะเยา และ 

โรงพยาบาลนคร

พิงค ์

ไดข้้อมูลจากนิสติและ

คณาจารย์อย่างน้อย 

ร้อยละ 80 

 

50,000 2 ต.ค.63-

มิ.ย.64 

นพ.คามิน 

สุทธิกุลบุตร 

38 โครงการประเมินหลกัสูตร

วิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชา

ปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย ์

1 1 1.6.2 

1.6.3 

6 เพื่อรองรับการตรวจ 

สอบและประเมิน

คุณภาพการศึกษาของ

หลักสูตรฯ จาก

คณะกรรมการวิชาชีพ 

 

-ผู้ประเมินจาก

แหลง่ฝึก 6 คน 

-ผู้ประเมินจาก 

อศป. 5 คน 

-อาจารย์ 10 คน 

-บุคลากรสาย

บรกิาร 10 คน 

-นิสิต 30 คน 

 หลักสูตรผ่านการ

ตรวจประเมิน จาก 

อศป 

98,000 1 พ.ย. 63 - 

มิ.ย. 64 

 

ผศ.ดร.

ทวีวรรณ ศรี

สุขคำ/นาย

อภิสิทธิ์ ศรี

รักษา 

39 โครงการปรับปรุงหลกัสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

1 1 1.6.2 

1.6.3 

6 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษา 

หลักสูตรฯได้รับการ

ปรับปรุง 

หลักสูตรได้รับการ

รับรอง 

 

20,000 1 มี.ค.-ส.ค. 

64 

อ.ศศวิิมล 

บุตรสีเขียว 
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน 

/กลยุทธ์ที่ 

40 โครงการปรับปรุงหลกัสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

1 1 1.6.2 

1.6.3 

6 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษา 

หลักสูตรฯได้รับการ

ปรับปรุง 

หลักสูตรได้รับการ

รับรอง 

 

20,000 1 มี.ค.-ส.ค. 

64 

ดร.สุทธิชัย ศิริ

นวล 

41 โครงการปรับปรุงหลกัสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การส่งเสรมิสขุภาพ 

1 1 1.6.2 

1.6.3 

6 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษา 

หลักสูตรฯได้รับการ

ปรับปรุง 

หลักสูตรได้รับการ

รับรอง 

 

20,000 1 ม.ค.64-

มิ.ย.64 

ผศ.ดร.อนุกูล  

มะโนทน 

42 โครงการปรับปรุงหลกัสูตร

วิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชา

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

1 1 1.6.2 

1.6.3 

6 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษา 

หลักสูตรฯได้รับการ

ปรับปรุง 

หลักสูตรได้รับการ

รับรอง 

 

50,000 1 มี.ค.-พ.ค. 

64 

ดร.อรัณย์ภัค 

พิทักษ์พงษ ์

43 โครงการปรับปรุงหลกัสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

1 1 1.6.2 

1.6.3 

6 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษา 

หลักสูตรฯได้รับการ

ปรับปรุง 

หลักสูตรได้รับการ

รับรอง 

 

20,000 1 ม.ค.64-

มิ.ย.64 

ผศ.ดร.

ประจวบ 

แหลมหลกั 

44 โครงการปรับปรุงหลกัสูตร

สาธารณสุขศาสตรดุษฏี

บัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

1 1 1.6.2 

1.6.3 

6 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษา 

 

หลักสูตรฯได้รับการ

ปรับปรุง 

หลักสูตรได้รับการ

รับรอง 

 

20,000 1 ม.ค.64-

มิ.ย.64 

ผศ.ดร.สมคิด 

จูหว้า 
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน 

/กลยุทธ์ที่ 

 การฝกึงานวิชาชีพ/สหกิจศึกษา อย่างเข้มข้น        

45 โครงการนิเทศและติดตามการ

ฝึกสหกิจศกึษาของนิสิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย (นสิิตปี 4) 

1 1 1.6.1 6 เพื่อให้อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาอาชีวอนามัยฯ 

นิสิต และพี่เลี้ยงใน

สถานประกอบการได้

พูดคุย หรือแลกเปลี่ยน

แนวคิด ข้อแนะนำต่างๆ

เกี่ยวกับการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

นิสิตที่ฝึก

ประสบการณ์ทุกคน

ไดรั้บการนิเทศจาก

อาจารย์สาขาวิชา

อาชีวอนามัยฯ 

นิสิตที่ฝึก

ประสบการณ์ไดรั้บ

การนิเทศจากอาจารย์

สาขาวิชาอาชีวอนามัย

ฯ ร้อยละ 100 

270,000 1 ม.ค.-ก.พ. 

64 

อ.พรรณวดี 

สิงหแ์ก้ว 

46 โครงการเตรยีมความพร้อม

นิสิตสหกิจศกึษาสาขาวิชาอาชี

วอนามัยและความปลอดภัย 

1 1 1.6.1 6 เพื่อให้นิสิตได้ทบทวน

ความรูแ้ละฝกึอบรมใน

ทักษะอื่นที่จำเปน็ต่อ

การฝึกสหกิจศกึษา  

นิสิตชั้นปีสุดท้าย

ของหลกัสูตร เขา้

ร่วมโครงการร้อย

ละ 100  

เข้าร่วมโครงการทุก

คน (อย่างน้อย 24 

ชั่วโมง)  

20,000 1 

 

พ.ย. 63 อ.พรรณวดี 

สิงหแ์ก้ว 

47 โครงการเตรยีมความพร้อม

นิสิตสหกิจศกึษาหลักสตูร

วิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชา

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

1 1 1.6.1 6 1. เพื่อให้ความรู ้แนะ

แนวการสหกิจศกึษาและ

ข้อมูลที่จำเป็นในการ

ทำงานแก่นิสิต 

- นิสิตหลกัสูตร

อนามัยสิ่งแวด ล้อม 

ชั้นปีสุดท้าย 

รายงานการจัด

โครงการเตรยีมความ

พร้อม 1 ฉบับ 

30,000 1 มี.ค.-พ.ค. 

64 

ดร.อรัณย์ภัค 

พิทักษ์พงษ ์

48 โครงการนิเทศนิสิตสหกิจ

ศึกษาหลกัสูตรวทิยา

ศาสตรบัณทิต สาขาวิชา

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

1 1 1.6.1 6 การติดตาม

ความก้าวหน้าของ

นิสิตสหกิจศกึษา  

 

- นิสิตหลกัสูตร

อนามัยสิ่งแวด ล้อม 

ชั้นปีสุดท้าย 

นิสิตผ่ายเกณฑ์การ

ฝึกรอ้ยละ 100  

189,449 1 ม.ค.-มี.ค. 

64 

ดร.อรัณย์ภัค 

พิทักษ์พงษ ์

49 โครงการเตรยีมความพร้อม

นิสิตก่อนฝึกงาน ภาค

โรงพยาบาล สาขาวิชาอนามัย

ชุมชน 

1 1 1.6.1 6 เพื่อให้นิสิตมีความรูแ้ละ

ทักษะการฝึกงานวิชาชีพ 

นิสิตสาขาอนามัย

ชุมชน จำนวน 232 

คน 

 

ร้อยละ 80 ของ

กลุ่มเป้าหมาย เข้า

ร่วมโครงการ 

3,000 1 ต.ค.-ธ.ค.

63 

ผศ.ดร.เทียน

ทอง ต๊ะแก้ว 
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน 

/กลยุทธ์ที่ 

50 โครงการเตรยีมความพร้อม

นิสิตก่อนฝึกงาน ภาค

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ

ตำบล สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

1 1 1.6.1 6 เพื่อให้นิสิตเข้าใจ 

กฎระเบียบ ของการ

ฝึกงาน 

 

จำนวนนิสิตที่

ลงทะเบียนวิชาฝึก

ประสบการวิชาชีพ 

  > 80% 1,000 1 ม.ค.-64 ผศ.ดร.สมชาย 

จาดศร ี

51 โครงการอบรมครูพี่เลี้ยง

ประจำแหลง่ฝึก สาขาวชิา

อนามัยชุมชน (ภาค

โรงพยาบาล ) 

1 1 1.6.1 6 เพื่อให้ครูพี ่เลี ้ยงเข้าใจ

ว ั ต ถ ุ ป ร ะ ส ง ค ์ ข อ ง

หลักส ูตร กฎระเบ ียบ

ของมหาวิทยาลัย และ

แนวทางการใช้เครื่องมือ

ประเมินผลการฝึกงาน 

1.ครูพี่เลี้ยงจำนวน 

65 คน 

2.นิสิต จำนวน 232 

คน 

3. อาจารย์ 

บุคลากร จำนวน 10 

คน 

1.ครูพี ่ เล ี ้ยงเข้าร่วม

อบรมอย่างน้อยร้อย

ละ 60  

2. ครูพี่เลี้ยงมีความพึง

พอใจต่อกระบวน การ

อบรมด้วยคะแนนการ

ประเมินเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 

3.51 

120,000 1 ต.ค.-พ.ย.

63 

ผศ.ดร.

ประจวบ 

แหลมหลกั 

52 โครงการอบรมครูพี่เลี้ยง

ประจำแหลง่ฝึก สาขาวชิา

อนามัยชุมชน (ภาค

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ

ตำบล) 

1 1 1.6.1 6 เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงเข้าใจ

หลักกฎระเบียบ ของ

การฝึกงาน 

 

ครูพี่เลี้ยงที่ตอบรับ

เป็นแหล่งฝึก

ทั้งหมด 

  > 60% 75,000 1 ธ.ค.63-

ม.ค.64 

ผศ.ดร.สมชาย 

จาดศร ี

53 โครงการนิเทศและติดตามการ

ฝึกงานนิสิตสาขาวิชาอนามัย

ชุมชน (ภาคโรงพยาบาล

ส่งเสรมิสุขภาพตำบล) 

1 1 1.6.1 6 เพื่อติดตาม

ความก้าวหน้าของการ

ฝึกงานของนิสิต 

แหลง่ฝึก และ ครูพี่

เลี้ยงที่ตอบรับเป็น

แหลง่ฝึกทั้งหมด 

100% ของแหลง่ฝึก 430,000 1 ม.ค.-เม.ย.

64 

อ.พรพนา สม

จิตร 

54 โครงการนิเทศและติดตามการ

ฝึกงานนิสิตสาขาวิชาอนามัย

ชุมชน (ภาคโรงพยาบาล) 

1 1 1.6.1 6 เพื่อติดตาม

ความก้าวหน้าของการ

ฝึกงานของนิสิต 

แหลง่ฝึก และ ครูพี่

เลี้ยงที่ตอบรับเป็น

แหลง่ฝึกทั้งหมด 

100% ของแหลง่ฝึก 500,000 1 พ.ย.63-

ก.พ.64 

ผศ.ดร.สมชาย 

จาดศร ี
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน 

/กลยุทธ์ที่ 

55 โครงการนิเทศและติดตามการ

ฝึกงานนิสิตสาขาวิชาอนามัย

ชุมชน (ภาคโรงพยาบาล) นสิิต

ตกแผนปีการศกึษา 1/2563 

1 1 1.6.1 6 เพื่อให้นิสิตเกิดทกัษะใน

การปฏิบัติงานวิชาชีพจา

การนำความรู้ภาคทฤษฎี

ไปประยุกต์ใชใ้นการฝึก

ปฏิบัติจริงจากแหล่ง

ฝึกงานวิชาชีพ 

1.อาจารย์และ

บุคลากร จำนวน 8 

คน 

2.นิสิตจำนวน 6 คน 

3.ครูพี่เลี้ยงจำนวน 

6 คน 

1.นิสิตตกแผนทุกคน

ผ่านการฝึกงาน

วิชาชีพ 

   

10,000 1 ต.ค.-พ.ย. 

63 

ผศ.ดร.

ประจวบ 

แหลมหลกั 

56 โครงการนิเทศและติดตามการ

ฝึกงานนิสิตสาขาวิชาอนามัย

ชุมชน (ภาคโรงพยาบาล) นสิิต

ตกแผนปีการศกึษา 1/2564 

1 1 1.6.1 6 เพื่อให้นิสิตเกิดทกัษะใน

การปฏิบัติงานวิชาชีพจา

การนำความรู้ภาคทฤษฎี

ไปประยุกต์ใชใ้นการฝึก

ปฏิบัติจริงจากแหล่ง

ฝึกงานวิชาชีพ 

1.อาจารย์และ

บุคลากร จำนวน 8 

คน 

2.นิสิตจำนวน 10 

คน 

3.ครูพี่เลี้ยงจำนวน 

6 คน 

1.นิสิตตกแผนทุกคน

ผ่านการฝึกงาน

วิชาชีพ 

   

10,000 1 ก.ค.-ก.ย.

64 

ผศ.ดร.

ประจวบ 

แหลมหลกั 

57 โครงการนิเทศงานและตดิตาม

การฝึกงานนิสิตสาขาการ

ส่งเสรมิสุขภาพ 

1 1 1.6.1 6 เพื่อเพิ่มประสบ 

การณ์การปฏิบัติงานจรงิ

เตรยีมความ              

พร้อมด้านทักษะ                 

งานอาชีพให้แก่นิสิต 

 

1.นิสิตสาขาวิชาการ

ส่งเสรมิสุขภาพ ชั้น

ปีที่ 4 

 

นิสิตร้อยละ 100 ผ่าน

เกณฑ์การฝึกงาน

วิชาชีพ 

430,000 1 พย.63 -

กพ.64 

อ.นศิารัตน์ อุต

ตะมะ 

58 โครงการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

(ชั้นปีที่ 4) 

1 1 1.6.1 6 เพื่อให้นิสิตสามารถนำ

ความรู้ทางทฤษฏมีา

ประยุกต์ใชใ้นการ

ปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้อง เหมาะสม 

  

นิสิตหลักสูตรแพทย์

แผนไทยประยุกต์ชั้น

ปีที่ 4  

- ร้อยละ 100 ของ

นิสิตที่ฝึกปฏบิัตงิาน

นำความรู้ทางทฤษฏี

มาประยุกต์ใชใ้นการ

ปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้อง 

115,350 1 พ.ย.63-

มี.ค.64 

อ.ระวีพรรณ 

สุนันต๊ะ 
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน 

/กลยุทธ์ที่ 

59 โครงการนิเทศงานและตดิตาม

การฝึกงานนิสิตสาขาวิชา

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้น

ปีที่ 4 รหัส 61 (เทอม 1) 

1 1 1.6.1 6 เพื่อให้นิสิตได้ฝึกการ

ทำงานร่วมกับบุคลากร

ทางการแพทย์ในรูปแบบ

สหสาขาวชิาชีพ  

 

นิสิตหลักสูตรแพทย์

แผนไทยประยุกต์ชั้น

ปีที่ 4  

- นิสิตทุกคนฝึก

ปฏิบัติงานตาม

แนวทางและปฏิบัติ

กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่

อาจารย์ประจำแหล่ง

ฝึกมอบหมาย 

46,850 1 มิ.ย.-ก.ย.

64 

อ.ภากรณ์ ภู่

สุวรรณ 

60 โครงการนิเทศงานและตดิตาม

การฝึกงานนิสิตสาขาวิชา

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้น

ปีที่ 4 รหัส 60 (เทอม 1) 

1 1 1.6.1 6 เพื่อให้นิสิตสามารถนำ

องค์ความรูแ้ละ

ประสบการณ์ที่ไดไ้ปใช้

ในการประกอบวิชาชีพ

ในอนาคต 

 

นิสิตชั้นปี 4 - นิสิตมแีนวทางใน

การนำเอา

ประสบการณ์ที่ไดรั้บ

จากการฝึกไปใช้ใน

การประกอบวิชาชีพ

ในอนาคต 

16,400 1 ต.ค.63 

 

อ.ภากรณ์ ภู่

สุวรรณ 

61 โครงการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพการผดุงครรภ์  

(ชั้นปีที่ 3) 

1 1 1.6.1 6 เพื่อให้นิสิตสามารถนำ

องค์ความรูแ้ละ

ประสบการณ์จากการ

ฝึกประสบการณ์ไป

พัฒนาให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

 

นิสิตหลักสูตรแพทย์

แผนไทยประยุกต์ชั้น

ปีที่ 3  

นิสิตได้รับการฝึกครบ

ตามระยะเวลาที่

กำหนดและได้รับการ

ประเมินผ่านรายวิชา

ฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์ 

47,950 1 ต.ค.-ธ.ค.

63 

อ.ผาณิต ศรี

สุทธะ 

62 โครงการนิเทศงานและตดิตาม

ฝึกงานนิสิต สาขาวิชา

ปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย์ 

(ฝึก 2) รหัส 60 

1 1 1.6.1 6 1. เพื่อให้นสิิตสามารถ

นำความรู้ทางทฤษฎีมา

ประยุกต์ใชใ้นการ

ปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้อง เหมาะสม 

-นิสิต 33 คน 

-อาจารย์นิเทศ 6 

คน  

ร้อยละ 80 ของนิสิตที่

ฝึกปฏิบัติ งานผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

การที่กำหนด 

49,500 1 ต.ค.-ธ.ค. 

63 

อ.สุนันทา  ตั้ง

นิติพงศ ์
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน 

/กลยุทธ์ที่ 

63 โครงการนิเทศงานและตดิตาม

ฝึกงานนิสิต สาขาวิชา

ปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย์ 

(ฝึก 1) 

1 1 1.6.1 6 1. เพื่อให้นสิิตสามารถ

นำความรู้ทางทฤษฎีมา

ประยุกต์ใชใ้นการ

ปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้อง เหมาะสม 

 

-นิสิต 26 คน 

-อาจารย์นิเทศ 6 

คน 

ร้อยละ 80 ของนิสิตที่

ฝึกปฏิบัติ งานผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

การที่กำหนด 

62,100 1 มี.ค.- ก.ค. 

64 

อ.อรทัย  เกตุ

ขาว 

64 โครงการนิเทศงานและตดิตาม

ฝึกงานนิสิต สาขาวิชา

ปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย์ 

(ฝึก 2) รหัส 61 

1 1 1.6.1 6 เพื่อให้นิสิตสามารนำ

ความรู้ทางทฤษฎมีา

ประยุกต์ใชใ้นการ

ปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้อง เหมาะสม 

ปฏิบัติการฉกุเฉิน

การแพทย์ 

-นิสิต 26 คน 

-อาจารย์นิเทศ 6 

คน  

ร้อยละ 80 ของนิสิตที่

ฝึกปฏิบัติ งานผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

การฝึกงานตามที่

กำหนด 

 

124,400 1 มิ.ย.- ต.ค. 

64 

อ.สุนันทา  ตั้ง

นิติพงศ ์

65 โครงการนิเทศงานและตดิตาม

ฝึกงานนิสิต  สาขาวิชา

ปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย์ 

(ฝึก 3) 

1 1 1.6.1 6 เพื่อให้นิสิตสามารถนำ

ความรู้ทางทฤษฎมีา

ประยุกต์ใชใ้นการ

ปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้อง เหมาะสม 

-นิสิต 33 คน 

-อาจารย์นิเทศ 6 

คน  

ร้อยละ 80 ของนิสิตที่

ฝึกปฏิบัติ งานผ่าน

เกณฑ์การประเมิน 

154,850 1 พ.ย. 63-

ม.ีค. 64 

พญ.กิตติยา  

ไทยธวัช 

66 โครงการเตรยีมความพร้อม

ก่อนการฝึกงาน นิสติแพทย์

แผนจีน 

1 1 1.6.1 6 เพื่อเตรยีมความพร้อม

ทั้งสภาพจิตใจและ

ร่างกายให้นิสิตชั้นปีที่ 6 

สาขาวิชาการแพทย์แผน

จีน 

นิสิต   67    คน นิสิตผ่านการสอบวัด

ระดับความรู้ความ

เข้าใจในเนื้อหาที่

อบรม รอ้ยละ 80 

15,000 1 พ.ค-ก.ค. 

64 

นางสาวภัชรี 

พิมาลรัมย ์

67 โครงการประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตร 

1 1 1.6.2 6 1. เพื่อประเมินคุณภาพ

ของหลกัสูตรทุก

1. ทุกหลักสูตรได้รับ

การประเมิน 

1. ทุกหลักสูตรต้อง

ผ่านการประเมิน 

200,000 1 พ.ค. - 

ส.ค. 64 

คณะ

แพทยศาสตร ์
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน 

/กลยุทธ์ที่ 

หลักสูตรให้เปน็ไปตาม

มาตรฐานสากล 

68 โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มี

ความรู้ความเข้าใจทางด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

1 

5 

1 

1 

1.42 

5.1.1 

4 

1 

1. เพื่อสร้างความเข้าใจ

ให้กับอาจารย์ ด้านการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาทั้งระดบั

หลักสูตรและระดับคณะ 

1. อาจารย์ทุกคน

ต้องได้รับการอบรม 

1. อาจารย์ที่เข้าร่วมมี

ระดับความเขา้ใจใน

ระบบประกันคุณภาพ

การศึกษามากขึน้ 

ร้อยละ 80 (Pre-test, 

Post-test) 

150,000 2 พ.ย.63 คณะ

แพทยศาสตร ์
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2. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสิต) 

ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 

 

ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน 

/กลยุทธ์ที่ 

69 โครงการศึกษาดงูาน

แหลง่ข้อมูลวิจัยด้าน

สาธารณสุข 

1 1 1.2.1 2 เพื่อให้นิสิตระดับ

บัณฑิตศกึษา ได้ศึกษา

และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

แนวทางการทำวิจัยและ

การสนับสนุนงบประมาณ

กับหน่วยงานสนับสนุนทุน

การวิจัยระดับชาติ 

-นิสิตบัณฑิต ศกึษา 

-อาจารย์

บัณฑิตศกึษา 

นิสิต/อาจารย์ทุกคนที

เข้าร่วมมีความรู้

เกี่ยวกับการขอทุน

จากหน่วยงาน

สนับสนุนทุนการวิจัย

ระดับชาติ   

50,000 1 ต.ค.-พ.ย.

63 

ผศ.ดร.

ประจวบ 

แหลมหลกั 

70 โครงการห้องก้าวแรกสู่วชิาชีพ 

ปีการศึกษา 2563 

1 1 1.2.1 2 ปลูกฝังให้นิสิตใหม่มี

ความตระหนกัและ

ภาคภูมิใจในสถาบันและ

วิชาชีพ 

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที1่ 

และ 2 

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 

และ 2 รหัส 63 เข้า

ร่วม 100 เปอร์เซ็นต์ 

       

30,000  

2 ต.ค.-พ.ย.

63 

พญ.ณัฎฐินี 

นันทาทอง 

71 โครงการพัฒนาศักยภาพ

พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ 

1 1 1.2.1 2 เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้รับ

ความรู้ และพฒันา

ศักยภาพความรู้พื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตร์ 

นิสิตแพทย์แนวใหม่ 

ชั้นปีที่ 2 

นิสิตแพทย์ผ่านบท

ทดสอบความรูพ้ืน้ฐาน

ทางวิทยาศาสตร์ ตาม

เกณฑ์ที่วิทยากร

กำหนด 

 

50,000 2 เม.ย.-พ.ค.

64 

นพ.คามิน 

สุทธิกุลบุตร 

72 โครงการ How to learn 1 1 1.2.1 2 เพื่อเตรยีมความพร้อมให้

นิสิตแพทย์ ที่กำลังขึน้ชั้น

ปีที่ 2 ในการเรียนชั้นปี 

2-3 

 

 

นิสิตชั้นปี 2 ทุกคน 

 

นิสิตชั้นปี 2 มคีวามรู้ 

ความเข้าใจในการ

เรียนการสอนชั้นปี 2-

3 มากขึน้ 

30,000 2 มิ.ย. 64 นพ.วัชเรสร 

พันธ์พัฒนกุล 
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 

 

ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน 

/กลยุทธ์ที่ 

73 โครงการอาจารย์ที่ปรกึษาพบ

นิสิต คร้ังที่ 2/2563 

1 1 1.2.1 2 เพือ่ให้นสิิตแพทย์และ

อาจารย์ที่ปรกึษา ได้

สรา้งความผูกพันธ ์

 

1. นิสิตแพทย์ชั้นปทีี่ 

1,2 และ 3 

2.อาจารย์แพทย์

และอาจารย์คณะ

ร่วมสอน 

ทราบความต้องการ

และความคาดหวัง

ของนิสิตแพทย์ 

30,000 2 ต.ค.-ธ.ค 

63 

นพ.วสุชล ชัย

ชาญ 

74 โครงการต้อนรับศิษย์เก่า

แพทยศาสตร์ ม.พะเยา 

1 1 1.2.1 2 เพื่อเป็นแรงบันดาลใจใน

การเรียนของนิสิตแพทย์

ที่ยังไม่จบการศึกษา 

บัณฑิตแพทย์  

นิสิตแพทย์ อาจารย์

แพทย์และอาจารย์

คณะร่วมสอน 

 

บัณฑิตแพทย์ ปี 

2563 มคีวาม

ภาคภูมิใจ ที่จบ

การศึกษาจากคณะ

แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

100,000 2 ม.ค.-ก.พ.

64 

พญ.ณัฎฐินี 

นันทาทอง 

75 โครงการค่ายอาสา

แพทยศาสตร์คร้ังที่ 4 

1 1 1.2.1 2 1.เสรมิสร้างให้นิสิตแพทย์

ได้เรียนรู ้เกี ่ยวกับการมี

จิตสาธารณะต่อสังคม  

1. นิสิตแพทย์ชั้นปทีี่ 

1,2 และ 3 

 

1. นิสิตแพทย์ชั้นปทีี่ 

1,2 และ 3 เข้าร่วม 

ร้อยละ 80 

 

80,000 2 ม.ค.-ก.พ.

64 

นพ.วงศ์วัฒน์ 

เตมียบุตร 

76 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต

แพทย์ ปีการศึกษา 2564 

1 1 1.2.1 2 สรา้งความผูกพันระหว่าง

บัณฑิตแพทย์ กับคณะ

แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

นิสิต, อาจารย์ ,

บุคลากร คณะ

แพทยศาสตร์และ

ผู้ปกครองนิสิต

แพทย์  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจในการ

เข้าร่วมกิจกรรมใน

ระดับที่ดีขึน้ 

100,000 2 มี.ค. 64 นพ.วสุชล ชัย

ชาญ 

77 โครงการค่ายสานสัมพนัธ์พี่

น้อง (First Meet to First Date) 

ปีการศึกษา 2564 

1 1 1.2.1 2 1 . เ พ ื ่ อ เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง

ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ ์ อ ั น ดี

ระหว่างนิสิตแพทย์ใหม่

กับรุ่นพี่ 

นิสิตแพทย์, 

อาจารย์,บุคลากร 

คณะแพทยศาสตร์ 

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 

และ 2 รหัส 62 เข้า

ร่วมกิจกรรม 100 

เปอร์เซ็นต ์

50,000 2 พ.ค.-มิ.ย.

64 

พญ.ณัฎฐินี 

นันทาทอง 
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 

 

ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน 

/กลยุทธ์ที่ 

78 โครงการแรกพบ สพท. ปี

การศึกษา 2564 

1 1 1.2.1 2 เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ร่วม

กิจกรรม และทำความ

รู้จักกับบทบาทหน้าที่ 

ของสมาพันธ์นิสิต

นักศึกษาแพทย์แหง่

ประเทศไทยฯ (สพท.) 

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 

1,2 และ 3 

1.นิสิตแพทย์ใหม่ รหัส 

64 เข้าร่วมร้อยละ 90 

2.นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 

1,2 และ 3 เข้าร่วม 

ร้อยละ 70 

300,000 2 พ.ค.-ก.ค.

64 

นพ.วงศ์วัฒน์ 

เตมียบุตร 

79 โครงการจริยธรรมสัญจร ปี

การศึกษา 2564 

1 1 1.2.1 2 ส่งเสรมิคุณธรรม

จริยธรรมและวิชาชีพ

แพทย ์

ตัวแทนนิสิตแพทย์

และอาจารย์แพทย์ 

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจในการ

ทำกิจกรรมในระดับดี

ขึน้ไป  

100,000 2 มิ.ย.-ส.ค.

64 

พญ.มนิสสรา 

เกตุแก้ว 

80 โครงการห้องก้าวแรกสู่วชิาชีพ 

ปีการศึกษา 2564 

1 1 1.2.1 2 ปลูกฝังให้นิสิตใหม่มี

ความตระหนกัและ

ภาคภูมิใจในสถาบันและ

วชิาชีพ 

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที1่ 

และ 2 

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 

และ 2 รหัส 64 เข้า

ร่วม 100 เปอร์เซ็นต์ 

30,000 2 มิ.ย.-ก.ค.

64 

พญ.ณัฎฐินี 

นันทาทอง 

81 โครงการอาจารย์ที่ปรกึษาพบ

นิสิต คร้ังที่ 1/2564 

1 1 1.2.1 2 เพื่อให้นิสิตแพทย์และ

อาจารย์ที่ปรกึษา ได้

สรา้งความผูกพันธ ์

 

1. นิสิตแพทย์ชั้นปทีี่ 

1,2 และ 3 

2.อาจารย์แพทย์

และอาจารย์คณะ

ร่วมสอน 

ทราบความต้องการ

และความคาดหวัง

ของนิสิตแพทย์ 

30,000 2 ส.ค. 64 นพ.วสุชล ชัย

ชาญ 

82 โครงการทำสัญญานิสิตแพทย์ 

ปีการศึกษา 2564 

1 1 1.2.1 2 เพื่อจัดทำสัญญาการเป็น

นิสิตและปฐมนิเทศ นิสิต

ในโครงการร่วมผลิต

แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 

นิสิตแพทย์  

ยผู้ปกครองนิสิต 

และเจ้าหน้าที่ 

ตัวแทนจาก

กระทรวง

สาธารณสุข 

นิสิตแพทย์ ทำสญัญา

ฯ ครบถ้วนทุกราย 

25,000 2 มิ.ย. 64 นพ.วงศ์วัฒน์ 

เตมียบุตร 
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 

 

ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน 

/กลยุทธ์ที่ 

83 โครงการศึกษาสมุนไพรตาม

ธรรมชาติ 

1 1 1.2.1 2 เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้

สมุนไพรที่อยู่ตามธรรมชาติ  

  

นิสิตสาขา

การแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ 

นิสิตร้อยละ 100 

สามารถนำความรู้

ประยุกต์รายวิชาเภสัช

กรรมแผนไทย  

10,000 1 ม.ค.-พ.ค.

64 

อ.ผดุงนาร ี

แสนเมือง 

84 โครงการพัฒนาศักยภาพของ

นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน 

1 1 1.2.1 2 เพื่อให้นิสิตนำเสนอ

ผลงานวิชาการ 

 

 

 

1 เรื่อง 1 เรื่อง 10,000 1 ธ.ค.63-

ก.พ.64 

ผศ.ดร.

สมชาย จาด

ศรี 

85 โครงการรณรงค์ด้านการ

ป้องกันและควบคุมโรคของ

นิสิตสาขาอนามัยชุมชน  

1 1 1.2.1 2 เพื่อให้นิสิตมีการนำองค์

ความรู้ด้านวิชาการ

นำไปใชใ้นการป้องกัน

และควบคุมโรคตนเอง

และชุมขนได ้

นิสิตของสาขาฯ มี

การจัดกิจกรรม

รณรงค์ด้านการ

ป้องกันและควบคุม

โรค 

จำนวน 1 คร้ัง 30,000  3 พ.ย.63-

ม.ค.64 

อ.พรพนา สม

จิตร 

86 โครงการนิสิตขยับกายห่างไกล

โรคอว้น 

1 1 1.2.1 2 เพื่อส่งเสรมิสุขภาพและ

ป้องกันโรคอว้นในกลุม่

นิสิต 

นิสิตที่มีค่า BMI ใน

ระดับเสี่ยงต่อโรค

อว้น 

ร้อยละ 60 30,000  3 ต.ค.63-

ก.พ.64 

ดร.สุทธิชัย 

ผศ.ดร.สมคิด 

87 โครงการซ้อมแผนดับเพลิงและ

อพยพหนีไฟนิสิต 

1 1 1.2.1 2 เพื่อให้นิสิตที่พักอาศัยใน

หอพักของมหาวทิยาลัยมี

ความรู้ ความสามารถใน

การอพยพเมื่อเกิดเหตุ

อัคคีภัย 

 

 

นิสิตที่พักในหอพกั

มหาวิทยาลัยพะเยา 

จำนวน 80 คน 

นิสิตเข้าร่วมมากกว่า

ร้อยละ 80 มีความรู้

ความเข้าใจในการ

อพยพเมื่อเกิดอัคคภีัย

มากขึน้กว่าเดิม 

20,000 3 ธ.ค. 63 - 

มี.ค. 64 

อ.ประกาศิต 

ทอนช่วย 
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 

 

ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน 

/กลยุทธ์ที่ 

88 โครงการฝึกปฏิบัตแิละเพิ่มพูน

ทักษะการดับเพลิงและอพยพ

หนีไฟ 

1 1 1.2.1 2 เพื่อให้นิสิต 

ความสามารถ บรหิาร

จัดการด้านความ

ปลอดภัย และการ

ป้องกันระงับอคัคภีัยได้  

นิสิตหลักสูตรอาชี

วอนามัยและความ

ปลอดภัยชั้นปี

สุดท้าย 

นิสิตเรอ้ยละ 80 มี

ความรู้ ทักษะการ

บรหิารจัดการ                   

ด้านความปลอดภัย

สูงขึน้ 

70,000 1 พ.ย. 63 อ.ประกาศิต 

ทอนช่วย 

89 โครงการเสรมิสร้าง

ประสบการณ์และฝกึสุข

ศาสตร์อุตสาหกรรม 

ภาคเหนือตอนบน 

1 1 1.2.1 2 เพื่อพัฒนาทักษะการเก็บ

และวิเคราะห์ตัวอย่างใน

งานสุขศาสตร์

อุตสาหกรรม 

 

นิสิตหลักสูตรอาชี

วอนามัยและความ

ปลอดภัยชั้นปี

สุดท้าย 

คะแนนความรู้ก่อน

และหลงัเขา้ร่วม

กิจกรรมมากกวา่ ร้อย

ละ 80  

 

105,000 1 ก.พ.-เม.ย. 

64 

อ.ศศวิิมล 

บุตรสีเขียว 

90 โครงการเชื่อมความสัมพันธ์อา

ชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1 1 1.2.1 2 เพื่อให้นิสิตทำงานและ

กิจกรรมกลุ่มร่วมกนั 

นิสิตสาขาวิชาอาชี

วอนามัยและความ

ปลอดภัย   

คะแนนความพงึพอใจ

ในการจัดกิจกรรม 

คะแนนไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเตม็ 5 

10,000 1 ม.ค. -

เม.ย. 64 

 

อ.ศุภกาญจน์ 

แก่นท้าว 

91 โครงการค่ายอาสาอนามัย

ชุมชน 

1 1 1.2.1 2 เพื่อให้นิสิตนำความรูล้ง

มือปฏิบัติได้จริงตามหลกั

วิชาชีพ 

นิสิตสาขาอนามัย

ชุมชน 

 

2.ความพึงพอใจของ

พืน้ที่ที่ลงโครงการ

ค่ายอาสาไม่น้อยกว่า 4 

10,000 1 เม.ย.-มิ.ย.

64 

อ.ณรงค์ ใจ

เที่ยง, ดร.สุทธิ

ชัย ศิรินวล 

92 โครงการเตรยีมความพร้อมสู่

โลกการทำงานในอนาคต 

(Career ready guide) 

1 1 1.2.1 2 เพื่อให้นิสิตมีความรู ้ใน

การสอบ (ภาค ก.) ของ

สำนักงาน ก.พ. และการ

สอบขอใบอนุญาตเปน็ผู้

ประกอบวิชาชีพการ

สาธารณสุข 

นิสิตหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา

อนามัยชุมชน 

ค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจของผู้ที่เข้าร่วม

โครงการไม่ต่ำกว่า 

3.51 คะแนน จาก 5 

คะแนน 

15,000 1 พ.ย.63-

ก.พ.64 

อ.กฤษฎา 

สารทอง 
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 

 

ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน 

/กลยุทธ์ที่ 

93 โครงการสมาพันธ์นสิิต

นักศึกษาปฏิบัติการฉกุเฉิน

การแพทย์แหง่ประเทศไทย 

1 1 1.2.1 2 เพื่อเป็นการสรา้ง

เครือข่ายนิสิตนักศึกษา

ปฏิบัติการฉกุเฉิน

การแพทย์  

-นิสิต 400 คน (5 

สถาบัน) 

-อาจารย์และ

บุคลากร 100 คน 

อาจารย์ บุคลากรสาย

บรกิาร และนิสิต เข้า

ร่วมโครงการร้อยละ 

80 

100,000 1 เม.ย.- 

ส.ค. 64 

อ.สุรางคนา  

ไชยรินคำ / 

นายอภิสิทธิ์ 

ศรีรักษา 

94 โครงการเรียนปรับพื้นฐาน

ภาษาจีนแบบเข้ม 

1 1 1.2.1 2 เพื่อให้นิสิตชั้นปีที1่ 

สาขาวิชาการแพทย์แผน

จีน ให้มีความรูพ้ืน้ฐาน

ภาษาจีนเพิ่มขึน้ 

นิสิต   60     คน

  

นิสิตสามารถสื่อสาร

ภาษาจีนได้ในระดับขั้น

พืน้ฐาน 

60,000 

 

1 พ.ค-ก.ค. 

64 

นางสาวปุณย

ภัสร์ ศิริธีรา

ฐติิกุล 

95 โครงการแพทย์จนีสัมพันธ ์ 1 1 1.2.1 2 1.เพื่อสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือด้านวิชาการ

และวิชาชีพตลอดจนการ

พัฒนากิจกรรมนักศกึษา

ทั้งภายในสถาบันและ 

ระหว่างสถาบัน 

นิสิตหลักสูตร

การแพทย์แผนจีน 

นักศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรมมีความพงึ

พอใจต่อการเข้าร่วม

กิจกรรม อยู่ในระดับดี 

 

50,000 

 

1 ม.ค.-พ.ค. 

64 

นายแสงชัย 

วงศ์มานะกลู 

96 โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม

สัมพันธ์ หลกัสูตรวทิยา

ศาสตรบัณทิต สาขาวิชา

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

1 1 1.2.1 2 เพื่อสรา้งความผูกพันธ์

ของนิสิต อาจารย์และ

บุคลากรในหลกัสูตร 

นิสิต อาจารย์และ

บุคลากรทกุคน 

 

นิสิต อาจารย์ และ

บุคลากรมคีวาม

ผูกพันธ์ต่อหลักสูตร

และคณะ 

5,000 1 ก.ค. - 

ส.ค. 64 

ดร.ปฏิพัทธ์ 

วงค์เรือง 

97 โครงการประชาสัมพันธ์ 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณทิต 

สาขาวิชาอนามัยสิง่แวดล้อม 

1 1 1.2.1 2 เพื่อประชาสัมพันธ์สื่อ

สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

เพื่อระชาสัมพันธ์สื่อ

สาขาอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

ไดรั้บข่าวสารอย่าง

น้อย 5,000 คน 

25,000 1 ม.ค.-มี.ค. 

64 

ดร.ปฏิพัทธ์ 

วงค์เรือง 

98 โครงการปฐมนิเทศแพทย์ 

แผนจีน 

1 1 1.2.1 2 เพื่อให้นสิิตใหม่/ผู้ปกครอง

เข้าใจในหลักสูตร การ

จัดการเรียนการสอน  

กฎและระเบียบต่างๆ  

นิสิตใหม่และ

ผู้ปกครอง 

ร้อยละ 100 นิสิตใหม่

และผูป้กครองมีความ

พึงพอใจ ไม่ต่ำระดับ 

3.51 

15,000 1 พ.ค-ก.ค. 

64 

นางสาว

กานต์ชนก 

สุขบท 
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3. ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำด้านวิชาการ 

ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน 

/กลยุทธ์ที่ 

99 โครงการจัดทำวารสาร

งานวิจัยคณะแพทยศาสตร ์

2 1 2.1.8 8 1. เพื่อเผยแพร่

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

2. เพื่อช่วยเหลือการ

ตีพมิพ์ 

อาจารย์ 

2 ฉบับ/ป ี

10 เรื่อง/ฉบับ 

วารสารคณะ

แพทยศาสตร ์

50,000 2   คณะ

แพทยศาสต

ร์ 

100 โครงการวิจัย คณะ

แพทยศาสตร์ 

2 1 2.1.2 2 เพื่อส่งเสรมิการทำ

วิจัยและการเผยแพร่

ผลงานวิจัยของ

อาจารย์ 

ทุกหลกัสูตร ร้อยละ 100 ของ

หลักสูตรได้รับทุนและ

เผยแพร่ผลงานวิจัย 

800,000 2 ต.ค.63 – 

ก.ย. 64 

คณะ

แพทยศาสต

ร์ 

101 โครงการบ่มเพาะนกัวิจัย 2 

1 

1 

1 

2.1.3 

1.5.1 

3 

5 

1. เพื่ออบรมพัฒนา

ศักยภาพด้านการทำ

วิจัย/นวัตกรรม 

2. เพื่อส่งเสริมให้เกิด

ระบบพีเ่ลี้ยงและ

นักวิจัยรุ่นใหม่ 

อาจารย์ 

ร้อยละ 80 ที่เข้า

ร่วม 

ทุกหลกัสูตรมีผลงาน

เผยแพร่ระดับ

นานาชาต ิ1 เรื่อง/

หลักสูตร 

500,000 2 ไตรมาส 3 คณะ

แพทยศาสต

ร์ 

102 โครงการคลินกิวิจัย  

(Journal Club) 

2 1 2.1.3 3  เพื่อสรา้งกลุ่มวิจัย  

และเครือข่ายด้านวิจัย 

และนวัตกรรม ระบบ

พี่เลี้ยง   

12 คร้ังต่อป ี

จำนวนผลงานได้รับ

การตีพพิม์

ระดับชาติ/

นานาชาต ิ

 

 

 

ผลงานตีพิมพ์ใน

ระดับชาติและ

นานาชาตเิพิ่มขึ้นร้อย

ละ 5 

80,000 2 ไตรมาส 1-

4 

คณะ

แพทยศาสต

ร์ 
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน 

/กลยุทธ์ที่ 

103 โครงการ Journal club  2 1 2.1.3 3 1.เพื่อฝึกทักษะการ

ค้นคว้าความรู้เพื่อ

แก้ปญัหาผู้ป่วยใน

อนาคต 

1.เพื่อฝึกทักษะการ

ทบทวนวรรณกรรม

ว่างานวิจัยนั้น 

น่าเชื่อถือหรือไม ่

อาจารย์แพทย ์

แพทย์ใช้ทุน 

นิสิตแพทย ์

บุคลากรทาง

การแพทย์ 

มกีารนำเสนอ journal 

club เดือนละ 1 คร้ัง 

แพทย์มีทักษะการ

ค้นคว้าความรู้เพื่อ

แก้ปัญหาผู้ป่วยมากขึน้ 

แพทย์มีทักษะการ

ทบทวนวรรณกรรม

มากขึน้ 

13,200 3 พ.ย.63-

ก.ย.64 

พญ.มัลลิกา 

ขวัญเมือง 

104 โครงการอบรมบ่มเพาะงาน

ประจำสู่งานวิจัย R2R 

2 

 

1 

 

2.1.6 

 

6 

 

1. เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของบคุลากร

ในด้านการทำวิจัย/

นวัตกรรมจากงาน

ประจำสู่ของงานวิจัย 

บุคลากร 

ร้อยละ 50 ของ

บุคลากรที่เข้าร่วม 

 

งานวิจัยไดรั้บการ

เผยแพร่ 2 เรื่อง/ปี 

100,000 2 ไตรมาส 3 คณะ

แพทยศาสต

ร์ 

105 โครงการนำเสนอผลงานวิจัย/

นวัตกรรม ระดับชาติ คณะ

แพทยศาสตร์ 

2 

 

1 

 

2.1.6 

 

6 

 

1. เพื่อส่งเสรมิการ

ตีพมิพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยทั้ง

ระดับชาติและ

นานาชาตแิก่ นิสติ  

 

 

 

 

 

 

นิสิต 

มากกว่า 30 ผลงาน 

ผลงานได้รับการ

เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 

30 ผลงาน 

50,000 2 ไตรมาส 3, 

4 

คณะ

แพทยศาสต

ร์ 
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน 

/กลยุทธ์ที่ 

106 โครงการนำเสนอผลงานวิจัย/

นวัตกรรม ระดับชาติ 

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 

2 

 

1 

 

2.1.6 

 

6 

 

1.เพื่อส่งเสรมิใหน้ิสิต/

อาจารย์ ได้เผยแพร่

ผลงานวิจัย 

2.เพื่อให้นสิิต/

อาจารย์ ได้ร่วม

แลกเปลี่ยนความรู้

และพร้อมทั้ง

แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 

นิสิต/อาจารย์

ประจำสาขาวิชา

การแพทย์แผนจีน 

มีงานวิจัยส่งตีพมิพ์ใน

วารสารพะเยาวิจัย

อย่างน้อย 1 เรื่อง 

15,000 1 ต.ค.63-

ม.ค.64 

อ.พงศ์นเรศ 

แจ้งพรมมา 

107 โครงการส่งเสรมิการนำเสนอ

ผลงานวิจัย นวัตกรรม 

ระดับชาติ 

2 

 

1 

 

2.1.6 

1.1.12 

 

6 

 

1. เพื่อส่งเสรมิการ

ตีพมิพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยทั้ง

ระดับชาติและ

นานาชาตแิก่ นิสติ 

2. เพื่อสร้างแรงจูงใจ

และให้เกดิการ

ผลงานวิจัยใน

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

 

 

 

 

 

นิสิต 

มากกว่า 10 ผลงาน 

2.1.6 50,000 2 ไตรมาส 3, 

4 

คณะ

แพทยศาสต

ร์ 
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน 

/กลยุทธ์ที่ 

108 โครงการวิจัยในชัน้เรยีน 

สาขาวิชาการสง่เสรมิสขุภาพ 

2 

 

1 

 

2.1.6 

1.1.12 

 

6 

 

1. เพื่อบูรณาการ 

งานวิจัยกับการ

จัดการเรียนการสอน 

2. เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง

ในการออกแบบและ

พัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพมาก 

ขึน้ 

นิสิตสาขาวิชาการ

ส่งเสรมิสุขภาพ 

ผลงานวิจัยในชัน้เรยีน 

1 เรื่องต่อปีการศึกษา 

5,000 1 เม.ย.64-

ม.ิย.64 

อ.นศิารัตน์ 

อุตตะมะ 

109 โครงการวิจัยบูรณาการการ

เรียนการสอนและบริการ

วิชาการ สาขาวิชาอนามัย

ชุมชน  

2 

 

1 

 

2.1.6 

1.1.12 

 

6 

 

เพื่อทำวิจัยที่เกิดจาก

การบูรณาการเรียน

การสอนกับการ

บรกิารวิชาการใน

หัวข้อวิจัย“ผลการ

เรียนรู้แบบการเรียนรู้

จากประสบการณ์ต่อ

พฤติกรรมสุขภาพ

ของผู้ป่วยเบาหวาน 

ตำบลจำป่าหวาย 

อำเภอเมือง จังหวัด

พะเยา” 

 

 

 

ได ้งานว ิจ ัยท ี ่ เก ิด

จากการบูรณาการ

เร ียนการสอนกับ

การบริการวิชาการ 

จำนวน 1 เรื่อง  

 

ไดง้านวิจัยจำนวน 1 

เรื่อง 

5,400  1 ธ.ค.63-

ก.พ.64 

ผศ.ดร.

ประจวบ 

แหลมหลกั 
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน 

/กลยุทธ์ที่ 

110 โครงการวิจัย ประเมินผลการ

เรียนรู้ในชั้นเรียน สาขาวิชา

อนามัยชุมชน  

2 

 

1 

 

2.1.6 

1.1.12 

 

6 

 

เพื่อทำวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาและ

ปรับปรุงการเรียนการ

สอนแก่นิสิต โดยให้

นิสิตเป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้ 

เพื่อให้ได้

ผลงานวิจัยในชัน้

เรียน 

1 ผลงาน           

3,000  

1 ต.ค.-ธ.ค.

63 

อ.พรพนา สม

จิตร 

111 โครงการวิจัยบูรณาการการ

เรียนการสอนและบริการ

วิชาการ สาขาวิชาอาชีวอนา

มัยและความปลอดภัย 

2 

 

1 

 

2.1.6 

1.1.12 

 

6 

 

เพื่อบูรณาการความรู้

ภาคทฤษฎีสู่การแก้ไข

ปัญหาดา้นอาชีวอนา

มัยและความ

ปลอดภัย 

ปัญหาดา้นอาชีวอ

นามัยและความ

ปลอดภัยถูกนำมาชี้

บ่งและเสนอแนะ

มาตรการป้องกัน

แก้ไข 

ปัญหาดา้นอาชีวอนา

มัยและความปลอดภัย

ถูกนำมาชีบ้่งอย่าง

น้อย พร้อมเสนอแนะ

มาตรการป้องกัน

แก้ไข ร้อยละ 80 

15,000.0

0 

1 ธ.ค. 63 - 

มี.ค. 64 

อ.ประกาศิต 

ทอนช่วย 

112 โครงการวิจัยในชัน้เรยีน 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

2 

 

1 

 

2.1.6 

1.1.12 

 

6 

 

เพื่อให้เกิดการ

ปรับปรุงสำหลับการ

เรียนการสอนใน

รายวิชา และได้

แนวทางในการจัดการ

เรียนการสอนที่

เหมาะสมกับผูเ้รียน 

นิสิตสาขาวิชาอาชี

วอนามัยและความ

ปลอดภัย 

มีรายงานผลการวิจัย

ในชัน้เรยีน 1 ฉบับ 

5,000 1 ธ.ค. 63 - 

มี.ค. 64 

อ.ศุภกาญจน์ 

แก่นท้าว 

113 โครงการสนับสนุนการนำเสนอ

ผลงานวิจัยในระดับประเทศ 

2 

 

1 

 

2.1.6 

1.1.12 

 

6 

 

เพื่อส่งเสรมิการ

ตีพมิพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยทั้ง

ระดับชาติและ

นานาชาตแิก่ นิสติ 

นิสิตสาขาวิชาอาชี

วอนามัยและความ

ปลอดภัย 

ผลงานได้รับการ

นำเสนอในเวที

ระดับชาติ อย่างน้อย 

1 ผลงาน 

10,000 1 ม.ค. - 

ก.ค. 64 

อ.ศศวิิมล 

บุตรสีเขียว 
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4. ด้านการบรกิารวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 

ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ที่ 

114 โครงการสรา้งฐานข้อมลูความ

ต้องการกรรับบริการวชิาการ

ด้านสุขภาพ โดยสหสาขา

วิชาชีพ 

3 1 3.1.1 1 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

ความต้องการการรับ

บรกิารวิชาการโดยสห

สาขาวิชาชีพ 

ชุมชนภาคเหนือ

ตอนบน 

มีฐานข้อมูลความ

ต้องการการรับบริการ

วิชาการของชุมชน 

50,000 2 ต.ค. 63 - 

ก.ย. 64  

คณะ

แพทยศาสต

ร์ 

115 โครงการบรกิารวิชาการด้าน

สุขภาพโดยสหสาขาวิชาชีพ 

1 คณะ 1 signature 

3 1 3.1.3 1 เพื่อการให้บรกิาร

วิชาการด้านสุขภาพ

โดยสหสาขาวิชาชีพ 

ชุมชนภาคเหนือ

ตอนบน 

-จำนวนการให้บรกิาร

วิชาการสหสาขา   

-ความพงึพอใจของ

ประชาชนผู้รับบริการ 

50,000 2 ต.ค - ธ.ค. 

63  

คณะ

แพทยศาสต

ร์ 

116 โครงการบรกิารวิชาการและ

เสรมิสร้างประสบการณ์ทาง

วิชาชีพสาขาวิชาการแพทย์

แผนจีน 

3 1 3.1.1 1 1. เพื่อให้นสิิตสามารถ

บูรณาการวิชาการ

ตรวจวินจิฉัยทาง

การแพทย์แผนจีน 

วิชาทุยหนา วิชาฝัง

เข้มและรมยา กับโรค

ที่พบและลงมือปฏิบัติ

กับผูป้่วยจริง 

บุคลากรสาย

วิชาการ 8 คน 

บุคลากรสายบรกิาร  

3 คน 

นักเรียน นิสิตชั้นปีที่ 

4และ ชั้นปีที่5 

จำนวน 103 คน 

อาจารย์ และนิสิต

สาขาวิชาการแพทย์

แผนจีนจำนวนอย่าง

น้อย 114 คน 

70,000 1 เม.ย.-มิ.ย 

64 

นางสาวจุฬา

ภัค ศรศักดา

นุภาพ 

117 โครงการบรกิารวิชาการคลินกิ 3 1 3.1.1 1 มีการให้บรกิาร

วิชาการด้านสุขภาพ

แก่ชุมชน เครือข่าย 

และสังคมตามพันธกิจ

ขององค์กร และ

ตอบสนองความ

ต้องการของชมุชน 

นิสิต คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ และ

ผู้รับบริการ

ประชาชนทุกช่วงวัย

ในแหล่งฝึกของ

วิทยาลัยพะเยา 

1.เกิดเครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่างชุมชน

และมหาวิทยาลัย 

2. องค์ความรูจ้าก

การให้บรกิารวิชาการ 

50,000 3 ต.ค. 63 – 

ก.ย. 64 

อ.พงศธร 

ศิลาเงิน 
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ที่ 

118 โครงการบรกิารวิชาการชุมชน 3 1 3.1.1 1 เพื่อให้นิสิตสามารถ

นำองคค์วามรู้และ

ประสบการณ์ที่ไดไ้ป

ใชใ้นการประกอบ

วิชาชีพในอนาคต 

อาจารย์และนิสิต

หลักสูตรการแพทย์

แผนไทยประยุกต์ 

- นิสิตฝึกปฏิบตัิงาน

ตามแนวทางและ

ปฏิบัติ ตามอาจารย์

แหลง่ฝึกมอบหมาย 

72,000 3 ต.ค. 63 – 

ก.ย. 64 

อ.ภากรณ์ ภู่

สุวรรณ 

119 เตรยีมการสอนและบริการ

วิชาการ หลักสูตรวทิยา

ศาสตรบัณทิต สาขาวิชา

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

3 1 3.1.1 1 เพื่อบูรณาการการ

เรียนการสอนและ

บรกิารวิชาการด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

นิสิตชั้นปี 3 

สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดล้อม  

  

2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี

ระดับความพึงพอใจ

ในระดับมากขึน้ไป 

35,000 1 ม.ค.-มี.ค. 

64 

อ.ศราวุฒิ 

แสงคำ 

120 โครงการผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

3 1 3.1.1 1 1.เพื่อให้

กลุ่มเป้าหมาย

รับทราบ ข้อมูล

เกี่ยวกับการเรียนการ

สอนของหลักสูตร 

นิสิตมหาวิทยาลัย

พะเยา บุคคลทั่วไป 

1.) ไฟล์วิดีโอ

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตร  และ  

2. แผ่นป้ายข้อมูล

แนะนำหลักสูตร 

5,000 1 พ.ย.63-

ก.พ.64 

อ.กฤษฎา 

สารทอง 

121 โครงการบรกิารวิชาการด้าน

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย

และสภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน 

3 1 3.1.1 1 เพื่อให้บรกิารวิชาการ

ทางด้านอาชีวอนามัย

ฯ 

หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวสิาหกิจ สถาน

ประกอบ กิจการ 

เอกชน หรือชุมชน  

 

หน่วยงานที่ เข้าร่วม

โครงการมีความพึง

พอใจต่อโครงการ

มากกว่า 3.5 คะแนน 

จากคะแนน เต็ม 5 

5,000 1 ธ.ค. 63 - 

ก.ค. 64 

อ.สายฝน ผุด

ผ่อง 

122 โครงการสรา้งภาคีเครือข่าย

สหสาขาวชิาชีพสุขภาพ 
3 1 3.1.4 2 

เพื่อสรา้งภาคี

เครือข่ายสหสาขา

วิชาชีพสุขภาพ 

 

หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน 

จำนวนเครือข่าย 20,000 2 มี.ค  - 

พ.ค. 64 

คณะ

แพทยศาสต

ร์ 
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ที่ 

123 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะ

สั้นเพื่อบริการวชิาการกับ

ชุมชน จำนวน 5 หลักสูตร 

1.หลักสูตร การใชส้ถิตทิาง

การแพทย์และสาธารณสุข 

2. หลักสูตรการจัดทำแผน 

   และประเมินผลโครงการ 

3. หลักสูตร ทกัษะการช่วย 

  ฟืน้คืนชพีเบื้องต้น (CPR) 

4. หลักสูตร สปาเพื่อสขุภาพ 

5. หลักสูตร อบรมด้านความ    

    ปลอดภัย 

5 2 5.2.7 5 -เพื่อพัฒนาหลักสูตร

ระสั้นบริการวชิาการ

กับชุมชน 

-เพื่อหารายไดใ้ห้กับ

คณะฯ  

ประชาชนทั่วไปที่

สนใจ 

มีหลักสูตรระยะสั้น   

> 5 หลักสูตร 

ให้บรกิาร 

100,000 2 ต.ค.63-

ก.ย.64 

คณะ

แพทยศาสต

ร์ 
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5. ด้านการเสริมสร้าง ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ที่ 

124 โครงการกตัญญููกตเวที ไหว้ครู 

และเชิดชูบคุลากรคณะ

แพทยศาสตร์ 

 

4 1 4.11 

4.1.2 

1 1.เพื่อแสดงความ

กตัญญกุตเวทีต่อ

คณาจารย์  

2.เพื่อแสดงถึงการสืบ

สานวัฒนธรรมที่ดีงาม 

- แสดงความ

กตัญญกุตเวทีต่อ

คณาจารย์  

- แสดงออกถงึ

วัฒนธรรมที่ดีงาม 

ร้อยละ 60  50,000 2 พฤศจิกาย

น 63 - 

มกราคม 

64 

คณะ

แพทยศาสตร ์

125 โครงการมอบเขม็พระบิดาและ

เสื้อกาวน์ของสาขาวิชาอนามัย

ชุมชน 

4 1 4.11 

4.1.2 

1 1.เพื่อให้นสิิตได้

ตระหนักถงึ

ความสำคัญใน

วิชาชีพ 

2.เพื่อแสดงออกถึง

การสืบสาน

วัฒนธรรม 

1.นิสิตตระหนกัถึง

ความสำคัญใน

วิชาชีพและเข้าร่วม

โครงการ 

2.นิสิตแสดงออกถงึ

ความศรัทธาใน

วิชาชีพ 

1.นิสิตเข้าร่วม

โครงการร้อยละ 75 

 

1,000 1 ก.ค.-ก.ย.

64 

อ.ณรงค์ ใจ

เที่ยง 

126 
โครงการไหว้ครูแพทย์แผนไทย 

4 1 4.11 

4.1.2 

1 เพื่อแสดงถึงความ

เคารพกตเวทแีด่ท่าน

บูรพาจารย์และครูบา

อาจารย์ 

นิสิต อาจารย์และ

บุคลากรสาขาวิชา

การแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ 

- นิสิตเกิดความรู้สกึ

รักและอบอุ่นเมื่อเข้า

ร่วมกิจกรรมที่จัดขึน้ 

 

25,000 1 ต.ค.-พ.ย.

63 

อ.นาฏนิดา 

จันทราช 

127 โครงการทำนุบำรุง

ศิลปะวัฒนธรรม แห่เทียน

เข้าพรรษา และสักการะพ่อขุน

งำเมือง 

4 1 4.11 

4.1.2 

1 1.เพื่อร่วมสืบทอด

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและ

วัฒนธรรม 

-ไดร่้วมสืบทอด

ขนบธรรมเนียนม

และวัฒนธรรม 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความพึงพอใจใน

ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

5,000 2 มิถุนายน - 

สิงหาคม 

64 

คณะ

แพทยศาสตร ์

128 โครงการรดน้ำดำหัวปีใหม่

เมือง คณะแพทยศาสตร์ 

4 1 4.11 

4.1.2 

1 1.เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ 

ประเพณีไทยวัน

สงกรานต ์

-ไดส้ืบสาน อนุรักษ์ 

ประเพณีไทยวัน

สงกรานต ์

ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความพึงพอใจใน

ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

20,000 2 มีนาคม – 

พฤษภาคม 

64 

คณะ

แพทยศาสตร ์
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ที่ 

129 ทำบุญคณะแพทยศาสตร์ 4 1 4.11 

4.1.2 

1 1.เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ 

ประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย  

-ไดส้ืบสาน อนุรักษ์ 

ประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย 

 ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความพึงพอใจใน

ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

50,000 2 ธ.ค. 63 –  

ม.ค. 64 

คณะ

แพทยศาสตร ์

130 โครงการมุทิตาจิต แด่ผู้

เกษียณอายุ   คณะ

แพทยศาสตร์ 

กลยุทธ์ 1,2 

4 1 4.11 

4.1.2 

1 1.เพื่อประกาศเกียรติ

คุณ และแสดงมุทิตา

จิตคารวะต่อผู้

เกษียณอายุ 

-บุคคลากรแสดง

มุทิตาจิตคารวะต่อ

ผู้เกษียณอายุ 

 ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความพึงพอใจใน

ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

50,000 2 สิงหาคม -

กันยายน 

64 

คณะ

แพทยศาสตร ์

131 โครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม ่

นิสิตคณะแพทยศาสตร ์

กลยุทธ์ 1,2 

4 1 4.11 

4.1.2 

1 เพื่อสรา้งขวัญและ

กำลังใจให้กบันิสิต

ใหม่ 

-นิสิตใหม่ได้รับการ

สรา้งขวัญกำลังใจ 

 ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความพึงพอใจใน

ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

35,000 2 พฤศจิกาย

น 63 - 

มกราคม 

64 

คณะ

แพทยศาสตร ์

132 
โครงการกีฬาสมาพนัธ์แพทย์

แผนไทยประยุกต์ 

4 1 4.11 

4.1.2 

1 เ พ ื ่ อ ส ร ้ า ง

ส ั ม พ ั น ธ ภ า พ ท ี ่ ดี

ระหว่างนักศึกษาแต่

ล ะ ม ห า ว ิ ท ย า ลั ย 

เสร ิมประสบการณ์

เชิงวิชาชีพ 

เพื่อความร่วมมือใน

การจัดกิจกรรมทาง

วิชาการและการ

บรกิาร 

  

ตัวแทนนิสิตสาขาวิชา

แพทย์แผนไทย

ประยุกต์ชั้นปีที่ 1  ชั้น

ปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 

จำนวน 40 คนได้เข้า

ร่วมโครงการครบทุก

คน 

50,000 1 ม.ค.-ก.พ.

64 

 

อ.กิ่งกนก รักษ

นาเวศ 

133 โครงการสมาพันธ์นสิิตคณะ

แพทยศาสตร์ 

กลยุทธ์ 1,2,3,4 

4 2 4.2.1 3 1.เพื่อเป็นการสรา้ง

เครือข่าย และ

แลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม 

-มีการสรา้ง

เครือข่ายระดับ

สถาบัน และ

แลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม 

จำนวนสมาพันธ์นิสติ  100,000 1 ตุลาคม 

63- 

สิงหาคม 

64 

คณะ

แพทยศาสตร ์
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ที่ 

134 โครงการสานสัมพันธ์ และรับ

น้องใหม่ นิสิตคณะ

แพทยศาสตร์ 

กลยุทธ์ 1,2 

4 1 4.1.1 1 1.เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างนิสิตรุ่นพี่รุ่น

น้อง คณะ

แพทยศาสตร์ 

-ไดส้รา้ง

ความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างนิสิตรุ่นพี่รุ่น

น้อง 

ร้อยละ 60 ของนิสิตที่

เข้าร่วม 

50,000 2 พฤศจิกาย

น 63- 

มกราคม 

64 

คณะ

แพทยศาสตร ์

135 โครงการผูกข้อ ต่อขวญั สาน

สัมพันธ์พี่-น้องแพทย์พะเยา ปี

การศึกษา 2563 

4 1 4.11 

4.1.2 

1 
1. เพื่อให้นสิิตแพทย์

ใหม่มีความสัมพันธ์

อันดี ระหว่างรุ่นพี่รุ่น

น้อง ในสายรหัส 

ตลอดจน อาจารย์ 

บุคลากรคณะ

แพทยศาสตร์ 

2. เพื่อให้นิสิตใหม่

ที่มาจากหลากหลาย

พืน้ที่ หลากหลาย

วัฒนธรรม ได้เรยีนรู้

ศิลปะ และวฒันธรรม

พืน้บ้านของ

ภาคเหนือ 

 

 

 

 

 

1. นิสิตแพทย์ทกุชั้น

ปี  

2. อาจารย์และ

บุคลากร คณะ

แพทยศาสตร์ และ

คณะร่วมสอน

หลักสูตร

แพทยศาสตร

บัณฑิต 

1. มีนิสิตแพทย์ชั้นปรี

คลินิกเข้าร่วมอย่าง

น้อย ร้อยละ 80 

2.นิสิตแพทย์ชั้นปรี

คลินิกเข้าร่วมอย่าง

น้อย ร้อยละ 40 

 

85,000 2 พ.ย.-ธ.ค.

63 

นพ.วสุชล ชัย

ชาญ 
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ที่ 

136 โครงการผูกข้อ ต่อขวญั สาน

สัมพันธ์พี่-น้องแพทย์พะเยา ปี

การศึกษา 2564 

4 1 4.11 

4.1.2 

1 
1. เพื่อให้นิสิตแพทย์

ใหม่มีความสัมพันธ์

อันดี ระหว่างรุ่นพี่รุ่น

น้อง ในสายรหัส 

ตลอดจน อาจารย์ 

บุคลากรคณะ

แพทยศาสตร์ 

2. เพื่อให้นสิิตใหม่

ที่มาจากหลากหลาย

พืน้ที่ หลากหลาย

วัฒนธรรม ได้เรยีนรู้

ศิลปะ และวฒันธรรม

พืน้บ้านของ

ภาคเหนือ 

1. นิสิตแพทย์ทกุชั้น

ปี  

2. อาจารย์และ

บุคลากร คณะ

แพทยศาสตร์ และ

คณะร่วมสอน

หลักสูตร

แพทยศาสตร

บัณฑิต 

1. มีนิสิตแพทย์ชั้นปรี

คลินิกเข้าร่วมอย่าง

น้อย ร้อยละ 80 

2.นิสิตแพทย์ชั้นปรี

คลินิกเข้าร่วมอย่าง

น้อย ร้อยละ 40 

 

85,000 2 ก.ค.-ส.ค.

64 

นพ.วสุชล ชัย

ชาญ 

137 โครงการวันมหิดล ปีการศกึษา 

2564 4 1 4.11 

4.1.2 

1 
ส่งเสรมิความ

ภาคภูมิใจในวิชาชีพ

และแสดงความ

กตัญญตู่อสมเด็จ

พระมหิตลาธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม พระ

บรมราชชนก 

ตัวแทนนิสิต 

อาจารย์ และ

บุคคลากรจาก

หน่วยงานต่างๆ ทัง้

ในและนอก

มหาวิทยาลัย 

 

ผูู้เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจในการ

ร่วมกิจกรรมในระดับ

ดีขึน้ไป 

 

150,000 2 ก.ย. 64 พญ.มนิสสรา 

เกตุแก้ว 

138 โครงการรับปริญญาบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์ 4 1 4.11 

4.1.2 

1 
เพื่อแสดงความ

ภาคภูมิใจและสร้าง

ความผูกพันธข์อง

ศิษย์เก่า 

ศิษย์เก่าที่เข้าร่วม

รับปริญญา 

ความพึงพอใจใน

ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

200,000 2 ก.พ.-มี.ค.

64 

คณะ

แพทยศาสตร ์
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ที่ 

139 โครงการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมสาขาวิชาการ

ส่งเสรมิสุขภาพ 

    1. เพื่อให้นสิิต

สาขาวิชาการสง่                 

เสรมิสุขภาพ 

ตระหนักถงึคุณ 

ค่าและความสำคญั

ของศิลปวัฒนธรรม 

2. เพื่อส่งเสรมิและ

ปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรมแก่นิสิต      

สาขาวิชาการสง่เสรมิ

สุขภาพ 

1. นสิิตสาขาวิชา

การส่งเสรมิสขุภาพ 

2. คณาจารย์และ

เจ้าหน้าที่สามา

วิชาการส่งเสรมิ

สุขภาพ 

1. จัดกิจกรรม 

ทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

2. คณาจารย์ 

บุคลากรและนิสิต

สาขาวิชาการสง่เสรมิ

สุขภาพ                

เข้าร่วมมากกว่า 120 

คน 

5,000 1 ต.ค.63-

ธ.ค.63 

อ.นัฐพล  

ปันสกุล 
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6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ที่ 

140 โครงการจัดทำฐานข้อมลูเพื่อ

ประเมินสมรรถนะบุคลากร

ตามความเชียวชาญในสายงาน

คณะแพทยศาสตร์ 

5 1 5.1.1 1 เพื่อจัดทำฐานข้อมูล

รวบรวมผลการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

มีฐานข้อมูลทีม่ี

ประสิทธิภาพ 

1 ฐานข้อมูล 100,000 2 ต.ค. 63    

- ธ.ค.63 

คณะ

แพทยศาสตร ์

141 โครงการอบรมความรู้พื้นฐาน

ทางห้องปฏิบัตกิาร  

5 1 5.1.1 1 เพื่อให้อาจารย์และ

บุคลากรมคีวามรู้

พืน้ฐานทาง

ห้องปฏบิัติการ 

อาจารย์, 

บุคลากร 

ร้อยละ 100 50,000 2 พ.ย.63 คณะ

แพทยศาสตร ์

142 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

อาจารย์และบุคลากรคณะ

แพทยศาสตร์ 

 

5 1 5.1.1 1 เพื่อพัฒนาความรู้

ทางด้านภาษา 

ไดแ้ก ่

- บุคลากรสาย    

   วิชาการ 

- บุคลากรสาย

บรกิาร 

อาจารย์ B2  (CEFR) 

บุคลากร A2 (CEFR) 

ร้อยละ 60  

 

 

 

 

100,000 2 ธ.ค.63 คณะ

แพทยศาสตร ์

143 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหาร 

คณะแพทยศาสตร์ 

5 1 5.1.1 1 เพื่อพัฒนาทักษะ

การบรหิารงานใน

องค์กรให้เกิด

ประสิทธิภาพ 

ผู้บริหาร/ประธาน

หลักสูตร/หัวหน้า

งาน 

ร้อยละ 100 50,000 2 พ.ย.63 คณะ

แพทยศาสตร ์

144 โครงการพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนการสอน เอกสารคำสอน 

หนังสือและตำรา(อาจารย์) 

5 1 5.1.2 1 เพื่อให้อาจารย์ที่มี

คุณสมบัติครบตาม

เกณฑ์ย่ืนเสนอขอ

ตำแหนง่วิชาการ 

อาจารย์ทุกคน ร้อยละ 60 ของ

อาจารย์เข้าร่วม

โครงการ 

350,000 2 พ.ย. 63 คณะ

แพทยศาสตร ์
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ที่ 

145 โครงการผลิตตำรา และสื่อ

การเรียนการสอนสาขาวิชาอา

ชีวอนามัยและความปลอดภัย 

5 1 5.1.2 1 เพื่อผลิตตำรา และ

สื่อการเรียนการ

สอนสาขาวิชาอาชี

วอนามัยและความ

ปลอดภัย 

ผลิตตำรา และสื่อ

การเรียนการสอน

สาขาวิชาอาชีวอนา

มัยและความ

ปลอดภัย 

ผลิตตำรา และสื่อการ

เรียนการสอน

สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 

อย่างน้อย 2 รายวิชา  

10,000 1 ธ.ค. 63 - 

พ.ค. 64 

อ.สายฝน ผุด

ผ่อง 

146 โครงการเขียนเอกสาร

ประกอบการสอน ตำรา สื่อ 

หนังสือ หลักสตูรวิทยา

ศาสตรบัณทิต สาขาวิชา

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

5 1 5.1.2 1 1. เพื่อพัฒนา

บุคลากรสาย

วิชาการให้สามรถ

ผลิตเอกสาร

ประกอบการสอนที่

มีคุณภาพ 

2. เพื่อพัฒนาการ

จัดการเรียนสอนให้

มีประสิทธิภาพโดย

ใชเ้อกสาร

ประกอบการสอนที่

มีคุณภาพ 

เอกสาร

ประกอบการสอน

หนึ่งรายวิชา 

ไดเ้อกสาร

ประกอบการสอน

อย่างน้อยหนึ่งรายวิชา

ในช่วงเวลาที่กำหนด

ในการทำโครงการ 

3,000 1 เมย.-มิย. 

64 

อ.ปิยะวดี ศรี

วิชัย 

147 โครงการพัฒนาเพื่อสนับสนุน

การเข้าสู่ตำแหนง่ชำนาญการ/

ชำนาญงานของบุคลากรสาย

บรกิาร คณะแพทยศาสตร์ 

(R2R, การจัดทำคู่มือ

ปฏิบัติงาน) 

5 1 5.1.3 1 -เพื่อให้บุคลากร

สามารถทำงานวิจัย 

R2R ได ้

-เพื่อให้บุคลากรมี

คู่มือการปฏิบตัิงาน 

บุคลากรสายบรกิาร -หน่วยงานย่อยจัดทำ 

R2R อย่างน้อย

หน่วยงานละ 1 เรื่อง 

-บุคลากรมีคู่มือการ

ปฏิบัติงานทุกคน 

30,000 2 ต.ค.63-

ก.ย.64 

คณะ

แพทยศาสตร ์
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ที่ 

148 โครงการปฐมนิเทศอาจารย์

และบุคลากรใหม่ ประจำคณะ

แพทยศาสตร์ 

5 1 5.1.4 1 เพื่อให้อาจารย์และ

บุคลากรใหม่ ได้

ทราบแนวทาง และ

ขั้นตอนการ

ดำเนินงานของ

คณะฯ 

อาจารย์และ

บุคลากรใหม่  

ร้อยละ 100 ของ

อาจารย์และบุคลากร

ใหม่เข้าร่วมโครงการ  

80,000 

 

2 ต.ค.63 คณะ

แพทยศาสตร ์

149 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบคุลากรคณะ

แพทยศาสตร์ (OD) 

5 1 5.1.5 2 เพื่อสรา้งความ

ผูกพันของบคุลากร

กับองคก์ร 

อาจารย์และ

บุคลากร  

(120 คน) 

ร้อยละ 70 ของ

อาจารย์และบุคลการ

เข้าร่วมโครงการ 

600,000 2 พ.ย.63 คณะ

แพทยศาสตร ์

150 โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร

คณะแพทยศาสตร์  

 

5 1 5.1.5 2 เพื่อสรา้งความ

สามัคคีและความผู้

พันของบคุลากร 

อาจารย์และ

เจ้าหน้าที ่

(กีฬาสี) เสือ้กีฬา 

120 ชุด 

ร้อยละ 60 ของ

อาจารย์และบุคลากร

เข้าร่วมโครงการ 

80,000 2 ธ.ค. 63 คณะ

แพทยศาสตร ์

151 โครงการพัฒนาคณะ

แพทยศาสตร์ตามเกณฑ์

มาตรฐานสำนักงานสีเขียว 

(Green Office) คณะ

แพทยศาสตร์  

5 2 5.2.8 5 เพื่อส่งเสรมิ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในองค์กรให้มี

มาตรฐานตามที่

กำหนด 

ดำเนินกิจกรรได้

ตามเกณฑ์ทีก่ำหนด 

 ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินในระดับ..... 

100,000 2 ต.ค.63-

ก.ย.64 

คณะ

แพทยศาสตร ์

152 โครงการอบรมแผนบริหาร

ความเสี่ยงและควบคมุภายใน 

ประจำคณะแพทยศาสตร์ 

 

5 2 5.2.9 6 เพื่อลดความเสี่ยงที่

จะเกิดในการ

ปฏิบัติงาน 

อาจารย์และ

บุคลากร 

สามารถลดความเสี่ยง

ที่ให้เกิดความเสียต่อ

องค์กร ร้อยละ 40 

50,000 2 มี.ค. และ 

ก.ย. 64 

คณะ

แพทยศาสตร ์
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ที่ 

153 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานสายบรกิารคณะ

แพทยศาสตร์ 

5 1 5.1.5 2 เพื่อพัฒนา

สมรรถนะการ

ปฏิบัติงานบุคลากร 

บุคลากร บุคลากรมีสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงาน

เพิ่มขึน้ 

50,000 2 ธ.ค. 63 คณะ

แพทยศาสตร ์

 *การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ       

154 โครงการการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

ทางด้านการเงินและพัสด ุ

5 2 5.2.10 6 เพื่อให้อาจารย์และ

บุคลากรมคีวามรู้

ความเข้าใจด้าน

การเงินและพัสด ุ

อาจารยและบุคลกร 

คณะแพทยศาสตร์ 

ร้อยละ 85 ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความเข้าใจด้าน

การเงินและพัสด ุ

 

20,000 2 ม.ค. 64  

155 โครงการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ 

คณะแพทยศาสตร์ 

5 2 5.2.10 6 เพื่อเตรยีมความ

พร้อมในการกำหนด

เป้าหมายการ

ดำเนินงานใน

ปีงบประมาณ 2564 

บุคลากรภายใน

คณะ 

ไดแ้ผนยุทธศาสตร์

พัฒนาคณะและ

แผนปฏิบัติการ

ประจำปี 

400,000 2 ส.ค.64 คณะ

แพทยศาสตร ์

156 * การจัดทำสรุปผลการ

ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 

2563 

5 2 5.2.10 6 เพื่อวิเคราะห์ผล

การปฏิบัติงานใน

รอบปีที่ผ่านมา 

ผลการวิเคราะห์

การปฏิบัติงานในทุก

พันธกิจ 

ไดแ้ผนการยกระดับ

การพัฒนางาน 

30,000 2 ต.ค.63 คณะ

แพทยศาสตร ์

157 โครงการเตรยีมความพร้อม

การใชเ้กณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่

เป็นเลิศ  EdPEx 

 

 

5 2 4.2.10 6 เพื่อพัฒนา

หน่วยงานให้มีผล

การดำเนินงานที่

เป็นเลิศ 

รายงานผลการ

ประเมินตนเองตาม

เกณฑ์ EdPEx 

รายงาน SAR  100,000 2 ต.ค. 63 – 

ก.ย. 64 

คณะ

แพทยศาสตร ์
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ที่ 

158 โครงการทบทวนยุทธศาสตร์

การดำเนินงานหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต 

ปีงบประมาณ 2565 

5 2 5.2.10 6 เพื่อทบทวนและ

จัดทำแผน

ยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติงานให้ 

สอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ของ หลกัสูตร

แพทยศาสตร์, คณะ

แพทยศาสตร์ และ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

1.อาจารย์และ

บุคลากร คณะ

แพทยศาสตร์ และ

คณะร่วมสอน

หลักสูตร

แพทยศาสตร

บัณฑิต 

2.นิสิตแพทย์  

 

ไดยุ้ทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติงานที่ 

สอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ของ หลกัสูตร

แพทยศาสตร,์ คณะ

แพทยศาสตร์ และ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มากขึน้ 

50,000 2 ก.ค.-ส.ค.

64 

นพ.ภาษา สุข

สอน 
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7. ด้านบรกิารทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ที่ 

159 โครงการส่งเสริม

สุขภาพจิต นิสติ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

- กิจกรรมคัดกรอง

สุขภาพจิตสำหรับผู้มารับ

บริการและกลุ่มเสี่ยง

เป้าหมาย 

- กิจกรรมระบบตดิตาม

ให้คำปรึกษากลุ่มเส่ียง 

- คลินิกใหค้ำปรึกษา และ

ตรวจรักษาทางสุขภาพจิต

เบือ้งต้นสำหรับผู้ป่วยและ                  

ผู้ดูแล  

- ระบบการตดิตาม และ

ส่งต่อ เพื่อการรักษา

สุขภาพจิต 

- กิจกรรมอบรมการให้

คำปรึกษาทางสุขภาพจิต

เบือ้งต้นสำหรับนสิิตและ

ผู้ดูแล (100,000) 

3 3.1 3.1 3 1. เพื่อให้นิสติมี

ความตระหนัก

และเข้าใจปัญหา

สุขภาพจิต          

2.เพื่อให้นสิิต

ได้รับการ

ส่งเสริม

สุขภาพจิตและ

ป้องกันปัญหา

สุขภาพจิต 

3. เพื่อให้นสิิต

ได้รับการดูแล

และเข้าถึงบริการ

สุขภาพจิต 

 

 

 

 

 

 

นสิิตได้รับการ

ส่งเสริม

สุขภาพจิต นิสติ

มหาวทิยาลัย

พะเยา 

- ร้อยละผู้มารับ

บริการได้รับการ

คัดกรองสุขภาพจติ

และผู้ป่วยได้รับ

การดูแล 

- ร้อยละเด็กวัย

เรียนมคีวามฉลาด

ทาง            

อารมณ์อยู่ใน

เกณฑ์ปกติ 

100,00

0 

3 ตค.-มคี. 

64 

นันทกานต ์

กองกิจการ

นสิิต 
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ที่ 

 

 

 

160 โครงการสร้างเสริมสุข

ภาวะนักเรียนและนสิิต

มหาวทิยาลัยพะเยา 

- กิจกรรมอนามัย

โรงเรียน 40,000 

- กิจกรรมการคัดกรอง

ดัชนมีวลกายและให้

คำปรึกษาด้านภาวะ

โภชนาการ  

- กิจกรรมส่งเสริมการ

ออกกำลังกาย 40,000 

- กิจกรรมให้ความรู้การ

ตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง

ผ่านทางสื่อออนไลน์ และ

ให้คำปรึกษากลุ่มเส่ียง  

- กิจกรรมอนามัยเจรญิ

พันธ์  

- กิจกรรมให้ความรู้การ

ป้องกันโรคตดิต่อทาง

3 3.1 3.1 3 1. เพื่อให้นักเรียน

และนสิิตได้รับ

การส่งเสริม

สุขภาพ 

2. เพื่อให้

นักเรียนและนสิิต

มทัีกษะในการ

ป้องกันโรค 

 

 

นักเรียนและนสิิต

มหาวทิยาลัย

พะเยาได้รับการ

สร้างเสริมสุข

ภาวะ 

- ร้อยละเด็กวัย

เรียนสูงดีสมส่วน 

- ร้อยละเด็กวัย

เรียน ฟันไม่พ ุ

- ร้อยละผู้มารับ

บริการ ได้รับการ

คัดกรอง ดัชนีมวล

กาย 

- จำนวนกิจกรรม

รณรงค์การตรวจ

เตา้นมดว้ยตนเอง 

- จำนวนหน่วยให้

คำปรึกษาด้าน

อนามัยเจรญิพันธ์ุ 

- จำนวนครัง้การ

ณรงค์การลด

อุบัตเิหตุทาง

จราจร 

80,000 3 พ.ย. 63-

ม.ค. 64 

อันตกิา 
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ที่ 

เพศสัมพันธ์ ผ่านทางสื่อ

ออนไลน์ 

- กิจกรรมรณรงค์ความ

ปลอดภัยในการขับขี่และ

ลดอุบัตเิหตุทางจราจร 

และป้องกันอุบัตภิัย  

- กิจกรรมการคัดกรอง

โรคไม่ตดิต่อเรือ้รัง (NCDs) 

 

 

 

- ร้อยละผู้มารับ

บริการ ได้รับการ

คัดกรองโรคไม่

ตดิต่อเรือ้งรัง 

(NCDs) 

- ร้อยละกลุ่มเสี่ยง 

NCDs ได้รับ

คำแนะนำในการ

ปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมสุขภาพ 

161 โครงการสร้างเสริมสุข

ภาวะบุคลากร 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

- กิจกรรมให้ความรู้การ

ตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง

ผ่านทางสื่อออนไลน์ และ

ให้คำปรึกษากลุ่มเส่ียง  

- กิจกรรมคัดกรองมะเร็ง

ลำไส้ใหญ่  

3 3.1 3.1 3 1. เพื่อให้

บุคลากรได้รับ

การส่งเสริม

สุขภาพ 

2. เพื่อให้

บุคลากรมทัีกษะ

ในการป้องกัน

โรค 

 

บุคลากร 

มหาวทิยาลัย

พะเยาได้รับการ

สร้างเสริมสุข

ภาวะ 

 

- ร้อยละผู้มารับ

บริการ ได้รับการ

คัดกรอง ดัชนีมวล

กาย 

- จำนวนกิจกรรม

รณรงค์การตรวจ

เตา้นมดว้ยตนเอง 

- ร้อยละ

กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับคัดกรอง

30,000 3 ม.ีค. – 

พ.ค. 64 

นันทกานต ์
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ที่ 

- กิจกรรมการคัดกรอง

โรคไม่ตดิต่อเรือ้รัง (NCDs) 

30,000 

 

โรคมะเร็งลำไส้

ใหญ ่

- ร้อยละผู้มารับ

บริการ ได้รับการ

คัดกรองโรคไม่

ตดิต่อเรือ้งรัง 

(NCDs) 

- ร้อยละกลุ่มเสี่ยง 

NCDs ได้รับ

คำแนะนำในการ

ปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมสุขภาพ 

162 โครงการพัฒนา

สิ่งแวดลอ้มเพื่อการสร้าง

เสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมอาหาร

ปลอดภัย และคุ้มครอง

ผู้บริโภค 50,000 

- กิจกรรมการจัดการ

ความรู้ เร่ืองการควบคุม

และกำจัดขยะตดิเชื้อ 

3 3.1 3.1 3 1. เพื่อพัฒนา

ระบบกายภาพ

ปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอ้มให้

เอื้อต่อการสร้าง

เสริมสุขภาพ 

2 เพื่อให้

ผู้ประกอบการ

ตระหนักถึง

สุขาภบิาลอาหาร 

หน่วยบริการ

ได้รับการพัฒนา

สิ่งแวดลอ้ม 

- ร้อยละ

ผู้ประกอบการใน

มหาวทิยาลัย

พะเยาผ่านเกณฑ์

สุขาภบิาลอาหาร 

- ร้อยละการผ่าน

เกณฑ์การควบคุม

ปัจจัยเสี่ยงด้าน

ควบคุม

สิ่งแวดลอ้ม 

60,000 3 ม.ีค.-

พ.ค.64 

อนุกูล 



65 

 

ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ที่ 

- กิจกรรมการประเมิน

ปัจจัยเสี่ยงด้าน

สิ่งแวดลอ้ม 5000 

- Green Office 5000 

 - ร้อยละขยะติด

เชื้อได้รับการกำจัด 

 

163 โครงการสร้างเสริมสุข

ภาวะด้วยความรอบรู้ดา้น

สุขภาพ  

- กิจกรรมผลิตสื่อความ

รอบรู้ดา้นสุขภาพ 20,000  

- กิจกรรมการรณรงค์

ความรอบรู้ ด้านการ

เลอืกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อ

สุขภาพ และการคุม้ครอง

ผู้บริโภค 

- กิจกรรมพัฒนาระบบ

สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน 

การให้บริการสุขภาพ ปฐม

ภูมิ 50,000 

 

3 3.1 3.1 3 1. เพื่อพัฒนา

กลไกส่งเสริม

สุขภาพและ

ป้องกันโรคควบ

คู่ความรอบรู้

ด้านสุขภาพ 

2. เพื่อให้นสิิต

เลอืกใช้ขอ้

สารสนเทศทาง

สุขภาพอย่าง

เหมาะสม 

3.นิสติสามารถ

นำข้อมูล

สารสนเทศไปใช้

ในการดูแล

สุขภาพและการ

ป้องกันโรค 

นสิิต

มหาวทิยาลัย

พะเยา มีการ

สร้างเสริมสุข

ภาวะ 

- จำนวนการ

รณรงค์ความรอบรู้                 

ด้านการเลอืกใช้

ผลิตภัณฑ์เพื่อ

สุขภาพ 

- จำนวนระบบ

สารสนเทศเพื่อ                           

การให้บริการ

สุขภาพปฐมภูม ิ

- ร้อยละการใชย้า

อย่างสมเหตุผล 

- จำนวนสื่อให้

ความรู้ 

 

 

 

 

 

70,000 3 พ.ย.-

ธ.ค.63 

ธราดล 
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ที่ 

 

 

 

164 โครงการตดิตามและ

ประเมินการสร้างเสริม

สุขภาพ 

- กิจกรรม “เคาะหอพัก” 

- กิจกรรมสำรวจความพงึ

พอใจ 

- กิจกรรมการประเมินผล

การให้บริการตาม

แผนปฏิบัตกิาร 

- กิจกรรมการจัดการ

ความรู้เร่ืองร้องเรียนและ

ร้องทุกข์ 

- กิจกรรมประเมิน

ความสุขของบุคลากร 

(Happinometer) และ สุข

ภาวะองค์กร 

- กิจกรรมการตรวจสอบ

ภายในของคณะ และ/หรือ

มหาวทิยาลัย 

3 3.1 3.1 3 1. เพื่อให้การ

รายงานขอ้มูล

ของหน่วยงาน

เป็นตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

2. เพื่อให้เกิดการ

บริหารอย่างมี

ธรรมาภิบาล 

3. เพื่อติดตาม

และประเมินผล

การส่งเสริม

สุขภาพ ป้องกัน

โรค รักษา

เบือ้งต้น ฟืน้ฟู

สมรรถภาพ

ร่างกาย และการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

 - ร้อยละ

กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับการตดิตาม

เยี่ยม 

- ร้อยละความพงึ

พอใจของผู้มารับ

บริการ 

- จำนวนการ

ตดิตามประเมินผล

การให้บริการ 

- จำนวนหน่วยรับ

เร่ืองร้องเรียนและ               

ร้องทุกข์ 

- ค่าคะแนนเฉลี่ย

ความสุขของ

บุคลากร 

(Happinometer) 

และค่าคะแนน 

- 3 ม.ค.-

ม.ีค.64 

อนุกูล  

ประภาภรณ์ 
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ที่ 

- กิจกรรมจัดทำแผนกล

ยุทธ์ประจำปี 

- กิจกรรมการประเมิน

หนว่ยบริการประจำป ี

- กิจกรรมการจัดการ

ความรู้ ด้านระเบียบด้าน

การเงินและพัสด ุ

- กิจกรรมการจัดการ

ความรู้เร่ืองความสมบูรณ์

ของเวชระเบียน 

 

 

เฉลี่ยสุขภาวะ

องค์กร 

- จำนวนครัง้ของ               

บุคลากรให้บริการ

วชิาการ 

- จำนวนครัง้การ

ตรวจควบคุม

ภายใน 

- จำนวนครัง้การ

วเิคราะห์องค์กร

โดยผู้มสี่วนได้ส่วน

เสียอย่างรอบด้าน 

- จำนวนร้อยละ

การผ่านเกณฑก์าร

พัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานและ 

รับรองจาก สปสช. 

ของหน่วยบริการ

ปฐมภูม ิ

- ร้อยละการ

ปฏบัิตติาม

กฎระเบียบด้าน
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ที่ 

การเงินและพัสดุ 

(วนิัยการเงินการ

คลัง) 

- ร้อยละความ

สมบูรณ์และ

ทันเวลาของการส่ง

ข้อมูลสารสนเทศ

ให้แก่หน่วยงาน ที่

เกี่ยวข้อง 

165 โครงการพัฒนาศักยภาพ

การให้บริการระดับปฐม

ภูมิ 

- กิจกรรมออกหน่วย

แพทย์พระราชทานและจิต

อาสา 100,000 

- กิจกรรมการคัดกรอง

โรคติดเชื้อ โรคอุบัตใิหม่ 

และโรคติดเชื้อตาม

ฤดูกาล 30,000 

- แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย  

- แผนพัฒนาบุคลากร 

    1. เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากรในการ

ให้บริการ

การแพทย์ปฐม

ภูมิ 

2. เพื่อ

พัฒนาการ

ให้บริการตาม

มาตรฐาน

การแพทย์ปฐม

ภูมิ 

 

หน่วยงานมีการ

ให้บริการได้มาต

ฐานระดับปฐม

ภูมิ 

- จำนวนครัง้ของ

การให้ออกหน่วย

แพทย์และจิตอาสา 

- ระบบส่งต่อ

ผู้ป่วย 

- จำนวนแพทย์เวช

ศาสตร์ครอบครัว 

(1:10,000) 

- จำนวนพยาบาล

ต่อหน่วยบริการ 

(1:5000) 

- ร้อยละของ

บุคลากรท่ีได้รับ

330,00

0 

3 พ.ย. 63-

ก.ค. 64 

ธราดล  

ยศพล 
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ที่ 

- กิจกรรมศึกษาดูงาน

หน่วยงานภายนอก 

200,000 

 

การพัฒนาตาม

เกณฑ์ที่กำหนด 

166 โครงการบูรณาการแพทย์

และสาธารณสุข 

- กิจกรรมสวนสมุนไพร

สาธติ 50,000 

- จัดตั้งคลนิกิพิเศษดูแล

แม่หลังคลอดดว้ยศาสตร์ 

- แนวปฏบัิตกิารใช้ยาไทย

เทียบเคียงยาแผนปัจจุบัน 

- การผลิตยาสมุนไพร

แพทย์แผนไทย 50,000 

 

    1. เพื่อให้

กลุ่มเป้าหมายมี

มสีุขภาพดีดว้ย

การบูรณาการ

การแพทย์แผน

ไทย/การแพทย์

พื้นบ้าน/แพทย์

ทางเลือก และ

สมุนไพร เพื่อ

การส่งเสริม

สุขภาพและการ

ป้องกันโรคใน

ระบบสุขภาพ 

มโีครงการบูรณา

การแพทย์และ

สาธารณสุขใน

การให้บริการ

สุขภาพ 

- ร้อยละของ

ผู้ป่วยนอกได้รับ

บริการ                 

ด้านการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์

ทางเลือก 

- จำนวน

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

หรือภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

 

100,00

0 

3 พ.ย. 63 

– ม.ค. 64 

เครอืวัลย์ 

167 โครงการพัฒนานวัตกรรม

สร้างเสริมสุขภาพอย่างมี

ส่วนร่วม 

- กิจกรรมพัฒนา

นวัตกรรมส่งเสริม ปอ้งกัน 

    1. เพื่อส่งเสริม

และพัฒนาการ

สร้างนวัตกรรม

ด้านการส่งเสริม

สุขภาพ 

มกีารพัฒนา

นวัตกรรมสร้าง

เสริมสุขภาพ

อย่างมีส่วนร่วม  

- จำนวน

นวัตกรรมดา้นการ

ส่งเสริม ปอ้งกัน 

และฟื้นฟูสุขภาพ 

 

350,00

0 

3 พ.ค. 63 

– เม.ย. 

64 

ณกมล 
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ที่ 

และพื้นฟูสุขภาพ 

300,000 

 

2. เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การพัฒนา

นวัตกรรมดา้น

การส่งเสริม

สุขภาพ 

 

168 โครงการพัฒนาศักยภาพ

การป้องกันการบาดเจ็บ

ทางน้ำในกลุ่มนักเรียนและ

นสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

3 1 3.1.1 1 เพื่อให้นักเรียน

และนสิิต มี

ความรู้และทักษะ

การป้องกันการ

บาดเจ็บทางน้ำ 

นักเรียนโรงสาธิต 

นสิิต 

นักเรียนและนสิิต 

มคีวามรู้และทักษะ

การป้องกันการ

บาดเจ็บทางน้ำ 

100,00

0 

3 ม.ค.-

ม.ิย.64 

อ.อรทัยเกตุ

ขาว/พญ.

กิตติยา  

ไทยธวัช/ผศ.

ดร.เทียน

ทอง  ต๊ะ

แก้ว/ผศ.ดร.

ทววีรรณ ศรี

สุขคำ 

169 โครงการพัฒนาศักยภาพ

การสร้างสรรค์และ

เผยแพร่สื่อสุขภาพ 

สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ 

 

 

    1. นสิิตสาขาวิชา

การส่งเสริม

สุขภาพ คณะ

แพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัย

พะเยา สามารถ

นสิิตสาขาวิชา

การส่งเสริม

สุขภาพ คณะ

แพทยศาสตร์ 

สามารถพัฒนา

ศักยภาพในการ

1. จำนวนการ

สร้างสรรค์สือ่

สุขภาพมากกวา่ 

30 เร่ือง   

2. นสิิตสาขาวิชา

การส่งเสริม

20,000  ธ.ค. 63- 

ก.พ. 64 

อ.นัฐพล ปัน

สกุล 
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ลำดับ โครงการ 

สอดคล้อง (มหาวิทยาลัย)  

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

จำนวน

เงิน 

แหล่ง 

เงิน 

ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผดิชอบ ยุทธ 

ศาสตร์ 

เป้า 

หมาย  

ตัว 

ชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ที่ 

นำองค์ความรู้ใน

ศาสตร์การ

ส่งเสริมสุขภาพ

มาพัฒนา

ศักยภาพผ่าน

การสร้างสรรค์

สื่อสุขภาพได้

  

2. นสิิตสาขาวิชา

การส่งเสริม

สุขภาพ คณะ

แพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัย

พะเยาสามารถ

เลอืกกลวธีิใน

การเผยแพร่สื่อ

สุขภาพได ้

ดูแลสุขภาพ

ตนเอง 

ครอบครัว และ

ชุมชน ผ่านการ

สร้างสรรค์สื่อ

สุขภาพ 

สุขภาพ เข้า

โครงการ มากกว่า

ร้อยละ 60 ของ

จำนวนนสิิต

ท้ังหมด   

3. นสิิตประเมิน

ความพงึพอใจหลงั

เข้าร่วมโครงกา อยู่

ในระดับดีขึ้นไป 

(3.5 คะแนน จาก

เต็ม 5)  
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บทท่ี 3 

การติดตามและประเมนิผล 

1. แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของ

การดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งเพื่อนำประสบการณ์จากการทำงานไปกำหนดนโยบายการบริหารงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

ให้เจรญิก้าวหน้าและบรรลุวิสัยทัศน์ของอธิการบดีต่อไป โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูล

และวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและ

แผนการดำเนินงานกับผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื ่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ 

ดังรูปแสดงผังการประเมินต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังการประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 
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กองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-BUDGET) 

เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ และมีความโปร่งใส 

ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถนำผลลัพธ์จากระบบ E-BUDGET ไปวิเคราะห์

และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและ 

มีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 3 ด้านการจัดการ วางแผนด้าน

งบประมาณประจำปี การวางแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการรายงานการเบิกจ่าย

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี  และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน

และรอบ 12 เดือน  
 

2. ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความสำเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้ 

1. วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ ่งนำเสนอผลผลิต (Output) 

ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู ้  

และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส 

มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2. สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ กับ 

การประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการ 

หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล  

3. ดำเนนิการตดิตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และตามกรอบ

เวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งใน 

เชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อคณบดี ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ 
 

3. กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ

ตริตแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ปีงบประมาณละ  

2 ครั้ง ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563–มีนาคม 2564)  

และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2564–กันยายน 2564) 
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4. องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนินงาน 

การรายงานผลประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มี

การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อกำหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน 

ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการคณะ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ พ.ศ. 2564 

ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมด จะปฏิบัติการผ่านระบบการจัดการด้านงบประมาณและ

แผนงาน (e-Budget) และใช้ข ้อมูลจากระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget)  

ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณนั้น ๆ    
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ 

 

 



76 

 

 


