
1 

 

 
 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร-การพัฒนาคณะแพทยศาสตร-  

มหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 

(ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 2/2564) 
 

 

 

 

 

 

  



2 

คำนำ 

  

 แผนยุทธศาสตร .การพัฒนาคณะแพทยศาสตร . มหาว ิทยาล ัยพะเยา ประจำป?งบประมาณ  

พ.ศ. 2564–2570 น้ี ได Nจ ัดทำข ึ ้นเพ ื ่อให Nสอดคล Nองก ับท ิศทางการพ ัฒนาประเทศ ม ีความเช ื ่อมโยง 

ก ับย ุทธศาสตร .ชา ติ  ระยะ 20 ป ?  (พ .ศ .  2561–2580)  แผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ั งคมแห ] งชาติ  

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห]งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 

2561 และแผนยุทธศาสตร.การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การจัดทำแผนฯ ฉบับนี้ไดNจัดทำโดยเนNนการมีส]วนร]วม
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 คณะแพทยศาสตร. ขอขอบคุณผูNมีส]วนไดNส]วนเสียทุกท]านที่ใหNความร]วมมือจัดทำแผนยุทธศาสตร.การ

พ ั ฒ น า ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร .  ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย พ ะ เ ย า  ป ร ะ จ ำ ป ? ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 4 - 2 5 7 0  

น้ีจนสำเร็จลุล]วงไปดNวยดี 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1. ความเปUนมา 

  มหาวิทยาลัยพะเยา เปgนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่มุ]งเนNนการพัฒนาสู]การเปgนมหาวิทยาลัยสมบูรณ.

แบบ (Comprehensive University) ดNวยปรัชญา “ดำรงชีวิตดNวยปÅญญาประเสริฐท่ีสุด (A life of wisdom is the 

most wondrous of all)” และปณิธานมุ]งมั่น “ปÅญญาเพื่อความเขNมแข็งของชุมชน (Wisdom for Community 

Empowerment)”  โดย ใช N แผนย ุ ทธศาสตร . ก ารพ ัฒนามหาว ิ ทยาล ั ยพะ เยา  โดยม ี ว ั ตถ ุ ประสงค.  

เพื่อใชNเปgนหลักการและแนวทางในการขับเคล่ือนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ผ]านแผนปฏิบัติการประจำป?

งบประมาณ พ.ศ 2563 เพื่อใหNบรรลุ วิสัยทัศน.ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่กำหนดไวNว]า “มหาวิทยาลัยสรNางปÅญญา 

เพ ื ่อนว ัตกรรมช ุมชน ส ู ]สากล” โดยม ุ ] ง เน Nนให Nมหาว ิทยาล ัยพะเยา เป gนมหาว ิทยาล ัยท ี ่ม ีช ื ่อ เส ียง 

ระดับสากล ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส]งเสริมศิลปวัฒนธรรมทNองถ่ิน 

ประสานความร]วมมือและสรNางเครือข]ายกับองค.กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต]างประเทศ เพื่อชี้นำ และ

สรNางสรรค.ปÅญญาเพื่อความเขNมแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการดNวยหลักธรรมาภิบาล มี

ระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบไดNในทุกพันธกิจ  

  ภายใตNพันธกิจ 5 ดNานของมหาวิทยาลัยพะเยา ซ่ึงประกอบไปดNวย (1) ผลิตคนไทยในศตวรรษท่ี 21 (2) วิจัย

และนว ัตกรรมส ู ]ประโยชน . เช ิงพาณิชย .  (3) บร ิการว ิชาการ สร Nางความเข Nมแข ็งให Nช ุมชนและส ังคม 

(4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทNองถิ่นเพื่อความเปgนไทย และ (5) บริหารงานทันสมัยดNวยธรรมาภิบาล (Good 

Governance) และเรียนรูNเปล่ียนแปลงร]วมกัน โดยไดNนำพันธกิจมาใชNในการกำหนดเปfาหมายและตัวช้ีวัดการพัฒนา

มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร. 6 ดNาน ไดNแก] (1) ยุทธศาสตร.การเตรียมคนและเสริมสรNางศักยภาพคน (2) 

ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร . ก า ร ส ร N า ง ง า น ว ิ จ ั ย แ ล ะ น ว ั ต ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร เ ป g น ผ ู N น ำ ท า ง ด N า น ว ิ ช า ก า ร 

(3) ยุทธศาสตร.การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ (4) ยุทธศาสตร.การเสริมสรNางและส]งเสริม

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมใหNยั่งยืน (5) ยุทธศาสตร.การเสริมสรNางและพัฒนาความเปgนสากลหรือนานาชาติ 

และ (6) ยุทธศาสตร.การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร]งใส  

  ปรัชญา วิส ัยทัศน. พันธกิจและแผนยุทธศาสตร.ด ังกล]าว สอดคลNองตามยุทธศาสตร.ชาติ 20 ป?  

(พ.ศ. 2561–2580) การเตรียมความพรNอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหNสามารถปรับตัวรองรับ

ผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงไดNอย]างเหมาะสม นำไปสู]การพัฒนาเพื ่อประโยชน.สุขที ่ยั ่งยืนของสังคมไทย 

มหาวิทยาลัยพะเยามีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแบบมุ]งเนNนการผลิตบัณฑิต การสรNางนวัตกรรมเชิงพาณิชย. การ

บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารอย]างมีธรรมาภิบาล เปfาหมายคือการพัฒนาที่ยั ่งยืน 

(Sustainable Development Goals:SDGs) อันจะส]งผลไปสู]การปรับโครงสรNางประเทศไทยเขNาสู]ประเทศไทย 4.0 

มุ]งเนNนและใหNความสำคัญกับการมีส]วนร]วมของภาคีเครือข]าย อันจะนำมาสู]การพัฒนาในทุกชุมชน ทุกภาคส]วน ท้ัง

ในระดับกลุ]มอาชีพ กลุ]มวิสาหกิจ ระดับภาค และระดับประเทศ เพ่ือสรNาง “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน”  
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 เพื่อใหNการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร. สอดคลNองกับยุทธศาสตร.การพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ

แพทยศาสตร. จึงไดNทำการทบทวนแผนยุทธศาสตร. ทบทวนวิสัยทัศน. ค]านิยม และพันธกิจของคณะ เพ่ือใหN

สอดคลNองกับวิสัยทัศน. พันธกิจของมหาวิทยาลัย นโยบายการบริหารของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข และนำ

ขNอมูลท่ีเกี่ยวขNอง ไดNแก] ยุทธศาสตร.ของประเทศ ยุทธศาสตร.ของกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร.ของมหาวิทยาลัย 

นโยบายการบริหารงานของคณบดี การศึกษาแนวโนNมความตNองการบุคลากร การบริการวิชาการ และการพัฒนา

งานวิจัยของประเทศชาติ ความตNองการและความคาดหวังของนิสิต ผูNปกครอง ผูNใชNบัณฑิตและผูNมีส]วนไดNส]วนเสีย 

ร]วมกันวิเคราะห.ขNอมูลโดยใชN SWOT analysis เพื่อวิเคราะห.ความทNาทายเชิงกลยุทธ.และความไดNเปรียบเชิงกลยุทธ. 

ไดNมีการปรับแผนยุทธศาสตร.คณะแพทยศาสตร.เปgน “แผนยุทธศาสตร.พัฒนาคณะแพทยศาสตร. พ.ศ. 2564–2570” 

ทบทวนวิสัยทัศน. พันธกิจ ค]านิยมและสมรรถนะหลัก จัดทำยุทธศาสตร. 6 ดNาน เพ่ือการเปgนขับเคล่ือนกรดำเนินงาน

ของคณะแพทยศาสตร.ใหNบรรลุตามวิสัยทัศน. ประกอบดNวย ประเด็นยุทธศาสตร. ที่ 1 : ดNานการเตรียมคนและ

เสริมสรNางศักยภาพคน ประเด็นยุทธศาสตร. ที่ 2 : การสรNางงานวิจัยและนวัตกรรม และการเปgนผูNนำดNานวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร. ที่ 3 : ดNานการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม ประเด็นยุทธศาสตร. ที่ 4 : ดNานการ

เสริมสรNาง ส]งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร. ที่ 5 : ดNานการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

และความโปร]งใส และประเด็นยุทธศาสตร. ท่ี 6 : ดNานบริการทางการแพทย.และสาธารณสุข  

 ในการขับเคลื่อนเพื่อใหNบรรลุวิสัยทัศน. พันธกิจและเปfาหมายที่วางไวN คณะแพทยศาสตร.ไดNใชNระบบกลไก

การนำองค.กรของคณะแพทยศาสตร. มาใชNกำกับการดำเนินงาน ในการกำหนดวิสัยทัศน.ตามบริบทของคณะใน

ช]วงเวลาต]าง ๆ และไดNมีการปรับเปลี่ยนและมีการทบทวนวิสัยทัศน. เพื่อใหNมีความเหมาะสม สอดคลNองกับบริบทใน

การพัฒนา โดยมีการทบทวนทุกป?          

2. วัตถุประสงค?ของแผนยุทธศาสตร?  

  2.1 เพื่อพัฒนาใหNเปgนสถาบันจัดการศึกษาแบบบูรณาการการสหวิชาชีพ นิสิตมีทักษะการเรียนรูNตลอดชีวิต 

และ Community Engagement   

 2.2 เพื ่อสรNางระบบกลไกในการบริหารจัดการที ่สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที ่มี

ประสิทธิภาพและย่ังยืน 

 2.3 เพื่อผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบบูรณาการสหวิชาชีพที่มีคุณภาพเปgนที่ยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 2.4 เพ่ือส]งเสริมใหNมีระบบบริการวิชาการในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 

 2.5 เพื่อส]งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปÅญญาของทNองถิ่น ใหNไดNรับการสืบสาน อนุรักษ. ฟíìนฟู ส]งเสริม 

และเผยแพร]อย]างย่ังยืน 

2.6 เพ่ือสรNางสรรค. ส]งเสริมภูมิปÅญญาท่ีเปgนรากฐานใหNองค.ความรูNในการสรNางมูลค]าแก]ชุมชน 

 2.7 เพื่อใหNการบริหารจัดการที่มีความโปร]งใสและเปgนเลิศขององค.กร บุคลากรมีคุณภาพ มีความผูกพัน 

และมีความภาคภูมิใจในองค.กร 

 2.8 เพื่อเสริมสรNางมาตรฐานการส]งเสริมสุขภาพ ปfองกันโรค รักษาเบื้องตNน ฟíìนฟูสมรรถภาพร]างกาย และ

การคุNมครองผูNบริโภค 
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 2.9 เพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิอย]างมีคุณภาพ 

  

3.  ความสอดคล Bองของแผนย ุทธศาสตร ?การพ ัฒนามหาว ิทยาล ัยพะเยา ประจำป Mงบประมาณ  

พ.ศ. 2564-2570  

  3.1 ปรัชญา (Philosophy) 

“ดำรงชีวิตดNวยปÅญญา ประเสริฐท่ีสุด” “ปîฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม” 

“A Life of Wisdom is the Most Wondrous of All” 

 

 3.2 ปณิธาน (Determination) 

“ปÅญญาเพ่ือความเขNมแข็งของชุมชน” 

“Wisdom for Community Empowerment” 

 

3.3 วิสัยทัศน? (Vision) 

   “มหาวิทยาลัยสรBางปlญญา เพ่ือนวัตกรรมชุมชน สูoสากล” 

 

 หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา เปgนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมี

มาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส]งเสริมศิลปวัฒนธรรมทNองถิ่น ประสานความร]วมมือและสรNางเครือข]ายกับ

องค.กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต]างประเทศ เพื่อชี้นำ และสรNางสรรค.ปÅญญาเพื่อความเขNมแข็งและ

ความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการดNวยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและ

ตรวจสอบไดNในทุกพันธกิจ โดยมีเปfาหมายในการบรรลุวิสัยทัศน.ภายในป? พ.ศ. 2567 
 

  3.4 พันธกิจ (Missions) 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ไดNระบุใหNมหาวิทยาลัยพะเยา “ใหN

การศึกษา ส]งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอนทำการวิจัย ใหNบริการทางวิชาการแก]สังคม ใหN

โ อก าสทา งกา รศ ึ กษาแก ] ป ระชาชน  และทำน ุ บ ำ ร ุ ง ศ ิ ลปะและว ัฒนธร รม  เพ ื ่ อ ป ระ โ ยชน . ต] อ 

การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และดNวยความกNาวหนNาของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของบริบท

สังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาตNองดำเนินพันธกิจในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

จัดการเรียนรูNที่เนNนการพัฒนาผูNเรียนทุกช]วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย.สังคมและ

นำไปใชNประโยชน.ไดNจริง เสริมสรNางความเขNมแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงดำเนินพันธกิจ 5 ดNาน 

สอดคลNองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังน้ี 
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ผลิตคนไทย
ศตวรรษที/ 12

วิจยัและ
นวตักรรม  

สู่ประโยชน์เชิง
พาณิชย์

บริการวิชาการ 
สร้างความ

เข้มแขง็ให้ชมุชน
และสงัคม

ทาํนุบาํรงุศิลปะ
และวฒันธรรม

ท้องถิ/นเพื/อความ
เป็นไทย

บริหารงาน
ทนัสมยัด้วย        
ธรรมาภิบาล 

(Good 
governance) 
และเรียนรู้

เปลี/ยนแปลง
ร่วมกนั

 

 

 

 

 

 

 

   1) ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21 

   ผล ิตบ ัณฑ ิตท ี ่ม ีค ุณภาพส ูง ม ีความร ู Nความสามารถ ม ีมาตรฐานว ิชาการและว ิชาชีพ 

ร ู Nท ันโลกท ันเทคโนโลย ี  ม ีความร ู Nภาษาอ ังกฤษท ี ่ส ื ่อสารได N  ม ีท ักษะท ี ่สนองตอบต ]อความต Nองการ 

ของตลาดแรงงานเปgนมนุษย.ที่สมบูรณ. รูNรอบ รูNกวNาง เขNาใจ และเห็นคุณค]าของตนเอง ผูNอื ่น สังคม ศิลปะและ

วัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส]ใจต]อความเปลี่ยนแปลงของสรรพส่ิง เรียนรูNและพัฒนาตนเองอย]างต]อเน่ือง ดำเนินชีวิต

อย]างมีคุณธรรม พรNอมใหNความช]วยเหลือเพื่อนมนุษย. และเปgนพลเมืองที่มีคุณค]าของสังคมไทยและสังคมโลก 

ปรับตัวไดNในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเปfาหมายชีวิตมีทักษะการเปgนผูNนำและการทำงานเปgนทีม รวมถึง

ทักษะ การจัดการและการเปgนผู NประกอบการดNวยหลักสูตรที ่ทันสมัย ยืดหยุ ]น ตรงตามความตNองการของ

ตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม] อาจารย.มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional 

Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาใหม] ดNวย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย และวิธีเรียนรูNที ่เนNนทักษะและการปฏิบัติร]วมกับผูNใชNบัณฑิต มีการบริหารจัดการที่สรNาง 

ความเชื่อมั่นกับผูNเรียนและความเชื่อถือใหNกับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับและตอบโจทย.พื้นที่ในการ

ย ก ร ะ ด ั บ ก า ร ศ ึ ก ษ า  ป ร ะ เ มิ น  แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด N ใ น ท ุ ก ร ะ ด ั บ  พ ร N อ ม ก N า ว ส ู ] ค ว า ม เ ป g น ส า ก ล 

และนานาชาติ 

   2) วิจัยและนวัตกรรม สูoประโยชน?เชิงพาณิชย? 

   นอกเหนือจากบทบาทการสรNางคนใหNมีทักษะชีว ิตและวิชาชีพ ตอบสนองความตNองการ

ตลาดแรงงานแลNว การเปgนสถาบันการศึกษาข้ันสูงท่ีพรNอมดNวยบุคลากรท่ีมีศักยภาพ (Talent and Skilled Human 

Resources) มหาวิทยาลัยตNองตระหนักว]า งานวิจัยเปgนรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ การวิจัยเพื่อสรNาง

องค.ความรูNใหม]นำไปสู]การถ]ายทอดและพัฒนาสรNางสรรค. สรNางนวัตกรรมใหNกNาวหนNาและสามารถนำไปใชNประโยชน.

ต]อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย. สู]การเติบโตอย]างยั่งยืนของสังคม ลดปÅญหาความยากจน 

ชุมชนเกิดความเขNมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข]งขันของประเทศในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยาตNอง

ส]งเสริมบุคลากรใหNมีศักยภาพในดNานการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการใชNเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีการติดตามและการประเมินผลเปgนระบบสรNางเครือข]ายนักวิจัยระหว]าง

มหาวิทยาลัยกับองค.กรทั้งภายในและภายนอก วิจัยและนวัตกรรมที่ครอบคลุมทั้งดNานวิทยาศาสตร.สุขภาพ ดNาน

วิทยาศาสตร.เทคโนโลยี และดNานสังคมศาสตร.และมนุษยศาสตร. เนNนการวิจัยมุ]งเปfาที่ตอบโจทย.ชุมชน สังคม และ

ความตNองการของประเทศ(Demand side) ส]งเสริมการเผยแพร]และการถ]ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การ
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นำไปใชNประโยชน.กับสังคม ดNวยการร]วมมือกับผูNใชNประโยชน.ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตร 

เพื่อประโยชน.ทางดNานเศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับรายไดNและเทคโนโลยีของประเทศใหNเปgนไปตามนโยบาย

การเขNาสู] Thailand 4.0  

  3) บริการวิชาการ สรBางความเขBมแข็งใหBชุมชนและสังคม 

   มหาว ิทยาล ัย เป gนแหล ] งรวมทร ัพยากรบ ุคคลท ี ่ม ีค ุณค ]าและแหล ] งรวมองค .ความรูN  

ในท ุ กสาขาท ั ้ งด N านว ิทยาศาสตร . ส ุ ขภาพ ด N านว ิทยาศาสตร . เทคโนโลย ี  และด N านส ั งคมศาสตร.  

และมนุษยศาสตร. และดNวยปณิธานมุ]งมั ่น “ปÅญญาเพื ่อความเขNมแข็งของชุมชน (Wisdom for Community 

Empowerment)” มหาวิทยาลัยตNองคำนึงถึงพันธกิจดNานบริการวิชาการแก]ชุมชนและสังคมที่เปgนพันธกิจหลัก

สำคัญอีกพันธกิจหนึ่งดNวย มหาวิทยาลัยตNองสามารถอยู]ร]วมกับชุมชนและสังคมสรNางความสัมพันธ.ที่ดี และเปgนที่

พึ่งใหNชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา สรNางรายไดN ส]งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปÅญหาความเดือดรNอน

ของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความเขNมแข็ง มั่นคง หลุดพNนจากความแตกต]างและ

เหล่ือมล้ำ เกิดสังคมความสุข 

    4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทBองถ่ินเพ่ือความเปUนไทย 

   การดำรงไวNซึ ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เปgนสิ ่งที ่คนไทยทุกคนตNองตระหนักและใหN

ความสำคัญเพื่อเสริมสรNางความเปgนชาติและการเปgนเอกลักษณ.ของชาติ การทำนุบำรุง อนุรักษ. ฟíìนฟู สืบสาน 

สรNางสรรค.และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เปgนภารกิจเพื ่ออนุรักษ.ภูมิปÅญญาและสมบัติของประเทศชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู]ในพื้นท่ีศิลปวัฒนธรรมลNานนาที่สวยงามและมีความเปgนเอกลักษณ. มหาวิทยาลัยตNองสรNาง

ความร]วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการทำนุบำรุง อนุรักษ. ฟíìนฟู สืบสาน สรNางสรรค. สรNาง

จิตสำนึกปลูกฝÅงค]านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงามของประเพณีและศิลปวัฒนธรรมทNองถิ่นที่พึงประสงค.ใหNกับ

นิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลNอมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การ

เชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเปgนมิตรกับสิ่งแวดลNอม การพัฒนาประยุกต. การใชNประโยชน.เชิงสรNางสรรค. ดNวย

การบริหารจัดการ และการใชNเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปgนระบบ 

    5) บริหารงานทันสมัยดBวยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรูBเปลี ่ยนแปลง

รoวมกัน 

   การพัฒนาระบบนิเวศดNานการบริหารจัดการ มีระเบียบ ขNอบังคับ และประกาศกำหนดในการ

บริหารคน บริหารงาน ดNวยความโปร]งใส เปgนธรรมและตรวจสอบไดN เพื ่อเปfาหมายองค.กรที่ดีมีคุณภาพและ

ประโยชน . ส ุ ขของบ ุ คลากรม ี ระบบและกลไกควบค ุ มการบร ิหารงานด N วย เทคโนโลย ีท ี ่ ท ั นส มัย 

ในทุกระดับ ยกระดับศั กยภาพของบุ คลากร  ทั้ ง ผูN บ ริ ห าร  บุ คลากรสายวิ ช าการ  และบุ คลากรสาย

สนั บสนุ น ใหNทันต]อการเปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset

ของการทำงานและการบริหารร]วมกัน และมีภาวะความเปgนผูNนำ (Leadership) และผูNตามในโลกใหม] เป†ดโอกาสใหN

ผ ู N ม ี ส ] วน เก ี ่ ยวข N องม ี ส ] วนร ] วมร ับร ู N และแสดงความค ิด เห ็น ในการดำ เน ินงาน เพ ื ่ อกระบวนการ 

มีส]วนร]วม สรNางความรูNความเขNาใจในนโยบาย และเปfาหมายการดำเนินงานในพันธกิจต]าง ๆ กระตือรือรNนในการ

แกNปÅญหาร]วมกัน ผูNบริหารทุกระดับตNองมีวิสัยทัศน. (Vision) มีความมุ]งมั่นและตNองเห็นภาพทิศทางในระยะยาว 
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ปัญญาเพื(อความเขม้เขง็ 

ของชุมชน

5) ยทุธศาสตรก์าร

เตรยีมคนและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพ

คน
2) ยทุธศาสตรก์าร

สรา้งงานวจิยัและ

นวตักรรมและการ

เป็นผูนํ้าทางดา้น

วชิาการ

3) ยทุธศาสตรก์าร

บรกิารวชิาการเพื(อ

พฒันาชุมชน สงัคม 

และประเทศ
4) ยทุธศาสตรก์าร

เสรมิสรา้งและ

สง่เสรมิการทาํนุ

บาํรงุศลิปะและ

วฒันธรรมใหย้ั (งยนื

5) ยทุธศาสตรก์าร

เสรมิสรา้งและ

พฒันาความเป็น

สากลหรอืนานาชาติ

6) ยทุธศาสตรก์าร

บรหิารที(มี

ประสทิธภิาพและ

โปรง่ใส

(Visionary) ดNวยหลักการทำงานร]วมกัน “สานความคิด สรNางจิตใจ” รวมพลังของบุคลากร ศิษย.ปÅจจุบัน และ

ศ ิ ษย . เ ก ] า  ใ นก า รส ร N า ง ส ร รค . ส ิ ่ ง ท ี ่ ด ี  ร ] ว มพ ัฒนาอ ง ค . ก ร อ ย ] า ง ม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ส ร N า ง ร ะ บ บ 

การบริหารบนพ้ืนฐานขNอมูลท่ีน]าเช่ือถือและมีการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

  3.5 ประเด็นยุทธศาสตร?เพ่ือการพัฒนา 

 เพื่อการดำเนินการตามพันธกิจที่สอดคลNองกับยุทธศาสตร.ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแห]งชาติ 

พ.ศ. 2560–2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  แผนอุดมศึกษา

ร ะ ย ะ ย า ว  2 0  ป ?  พ . ศ .  2 5 6 1 - 2 5 8 0  แ ล ะ น โ ย บ า ย ค ณ ะ ร ั ฐ ม น ต ร ี  พ ล เ อ ก ป ร ะ ย ุ ท ธ .  

จันทร. โอชา นายกรัฐมนตรี  มหาวิทยาลัยพะเยา จึ งมุ] ง เนNนสรNางความเขNมแข็งของสังคมดNวยการเตรียมคน

ไทยท่ีมีคุณภาพในศตวรรษ ท่ี 21 ท่ีมีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความตNองการของตลาดแรงงานสามารถ

ทำงานเพื่อดำรงชีพและช]วยเหลือสังคมพรNอมปรับตัวอยู]ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส]งเสริมการปฏิรูป

ระบบเศรษฐกิจสังคมไปสู ]ฐานนวัตกรรม เพื ่อการแข]งขันของประเทศในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

บริหารงานดNวยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสรNางจิตใจ”ใหNเกิดพลังความสามัคคี ร]วมสรNางแต]สิ่งที่ดี อันจะ

นำมาซ่ึงช่ือเสียง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ ดNวยยุทธศาสตร.หลัก 6 ดNาน  
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3.6 วัตถุประสงค?หลัก (Core Objectives) 

    1) เพื่อผลิตบัณฑิตใหNมีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) สอดคลNองกับความตNองการของสังคมและตลาดแรงงาน 

  2) เพื ่อพัฒนาไปสู ]มหาวิทยาลัยวิจ ัย (Research University) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

มีคุณภาพที่ ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู]การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสนองตอบต]อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย.

อย]างเปgนรูปธรรม 

    3) เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมใหNมีความเขNมแข็ง สังคมเปgนสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและความ

เปgนอยู]อย]างย่ังยืน (Sustainable life quality) 

    4) เพื่ออนุรักษ. ฟíìนฟู ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปÅญญาทNองถิ่นและพัฒนาสู]สากล และ

ส]งเสริมใหNเกิดการสรNางสรรค.เชิงพาณิชย. (Cultural enterprise) 

    5) เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาใหNมีช่ือเสียง เปgนท่ีรูNจักและยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 

     6) เพื่อพัฒนาบุคลากรใหNมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค.กรดNวยระบบบริหารงานท่ี

ทันสมัย (Smart University) คล]องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร]งใสตรวจสอบไดN 
 

  3.7 สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา (Core Competency) 

    1) ความสามารถในการเอื้ออำนวยใหNเกิดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานวิชาการและ

วิชาชีพ มีทักษะการเรียนรูNตลอดชีวิต สนองตอบต]อความตNองการของตลาดแรงงานและเปgนพลเมืองที่มีคุณค]าของ

สังคมไทยและสังคมโลก   

    2) ความสามารถในการส]งเสริมและพัฒนาอาจารย.ใหNมีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย มีความกNาวหนNา

ทางวิชาการ และประพฤติปฏิบัติตามประกาศจรรยาบรรณของพนักงานสายวิชาการ เปgนตNนแบบใหNแก] นิสิต ชุมชน 

และสังคม   

    3) ความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื ่อสรNางองค.ความรู Nใหม] นำไปสู]การถ]ายทอดและพัฒนา

สรNางสรรค.นวัตกรรม และสามารถนำไปสู]เชิงพาณิชย.เพ่ือประโยชน.ต]อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรม   

    4) ความสามารถในการบริการวิชาการ การเสริมสรNางความสัมพันธ.ที่ดีและเปgนที่พึ่งใหNแก]ชุมชน

และสังคม ยกระดับการศึกษา ส]งเสริมสุขภาวะท่ีดี และสรNางรายไดN เพ่ือความเขNมแข็งของชุมชน   

    5) ความสามารถในการส]งเสริมใหNบุคลากรและนิสิต ร]วมมือกับชุมชนและสังคมในการสรNางความ

ตระหนักและใหNความสำคัญต]อการเสริมสรNางความเปgนชาติและการเปgนเอกลักษณ.ของชาติการทำนุบำรุง อนุรักษ. 

ฟíìนฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลNอมใหNเกิดการใชNประโยชน.ในเชิงสรNางสรรค.   

    6) ความสามารถในการเอื้ออำนวยใหNเกิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรูNเปลี่ยนแปลง

ร]วมกัน และทำงานร]วมกับผูNมีส]วนไดNส]วนเสีย ดNวยหลัก “สานความคิด สรNางจิตใจ” รวมพลังผูNมีส]วนไดNส]วนเสียทุก

กลุ]ม และใชNเทคโนโลยีที่ทันสมัย Smart University เชื่อมโยงและบริการสารสนเทศที่ทันสมัยและถูกตNอง และ

ตอบสนองผูNมีส]วนไดNส]วนเสียทุกกลุ]มไดNอย]างรวดเร็ว ทันเหตุการณ.   
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  3.8 สมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (Personal Competency)  

    1) สมรรถนะของผูBบริหาร 

  1.1) ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill) มีทักษะการบริหารงานและสามารถประยุกต.ใชN

ความรูN เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือมาใชNในการบริหารงาน สามารถเปgนโคNช เปgนผูNบริหาร เปgนผูNกำกับและติดตาม

การดำเนินงานของหน]วยงานในสังกัดใหNดำเนินงานตามระเบียบขNอบังคับ ประกาศ คำสั่ง และแนวปฏิบัติต]างๆ ตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัยและเพ่ือมุ]งสู]การบรรลุเปfาหมายและวิสัยทัศน.ของหน]วยงานและของมหาวิทยาลัย   

1.2) ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบริหารและ

พัฒนาบุคลากร ใหNม ีสมรรถนะและศักยภาพรองรับการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของหน]วยงานและ 

พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย]างมีคุณภาพและมีความสุข มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค.กร สามารถจัด

บุคลากรสมดุลกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ พัฒนาอาจารย.สู]มืออาชีพานการสอนตามกรอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย

พะเยา (UP-PSF) พัฒนาระบบสวัสดิการและสรNางแรงจูงใจในการทำงาน   

1.3) มุ]งเนNนกระบวนการทำงานเชิงดิจิทัล (Digital Process Oriented) พัฒนากระบวนการ

ทำงาน และบูรณาการการทำงานร ]วมก ันท ั ้งภายในหน]วยงานและระหว ]างหน]วยงาน “สานความคิด  

สรNางจิตใจ” ดNวยพลังความสามัคคีและความสัมพันธ.ที่ดี เพื่อส]งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพแก]นิสิต และผูNมีส]วนไดNส]วน

เสียทุกกลุ]ม พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการทำงานดNวยเทคโนโลยีดิจิทัล ตามนโยบาย Smart Operation และจัด

สภาวะแวดลNอมท่ีเสริมสุขภาวะการทำงาน   

1.4) ความสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสรNางสรรค. (Empowerment Evaluation) 

สามารถออกแบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินผลการดำเนินงานของหน]วยงานแบบ

กNาวหนNาและใชNแนวคิดการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย]างต]อเนื่อง (Continuous Improvement) สอดคลNอง

และมุ]งสู]เปfาหมายเดียวกันคือ การบรรลุตัวชี้วัดระดับสูง (Super KPI) เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน.ของมหาวิทยาลัย

พะเยา 
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   2) สมรรถนะของพนักงาน 

 2.1) พนักงานสายวิชาการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ทกัษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุวิชิาชพี (Professional Standard Framework, PSF) 

ทกัษะการผลติและใชส้ื\อการสอนเทคโนโลยทีี\ทนัสมยั และทกัษะ

การประเมนิผลสมัฤทธิ cในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

ทกัษะการวจิยัและพฒันานวตักรรม มคีวามสมัพนัธท์ี\ดกีบัชมุชนและสงัคม และมทีกัษะทางภาษาเพื\อ

มุง่สูค่วามเป็นสากลและนานาชาต ิ

ยดึมั \นในคณุธรรมและจรรยาบรรณพนกังาน (Integrity) 

มุง่สานความคดิสรา้งจติใจ ใหเ้กดิพลงัความสามคัค ีรว่มสรา้งสิ\งที\ด ีใหม้หาวทิยาลยัพะเยาไดร้บัการ

ยอมรบัจากชมุชน สงัคม ประเทศชาต ิ และนานาชาติ
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2.2) พนักงานสายสนับสนุน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มุง่ผลสมัฤทธิ - (Achievement Motivation)

บรกิารที4ด ี(Service Mind)

เชี4ยวชาญในงานอาชพี (Expertise) 

ทาํงานเป็นทมี (Teamwork)

ยดึมั 4นในคณุธรรมและจรรยาบรรณพนกังาน (Integrity) 

มุง่สานความคดิสรา้งจติใจ ใหเ้กดิพลงัความสามคัค ีรว่มสรา้งสิ\งที\ดใีหม้หาวทิยาลยัพะเยาไดร้บัการ

ยอมรบัจากชมุชน สงัคม ประเทศชาต ิและนานาชาติ
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 3.9 เอกลักษณ?มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ปÅญญาเพ่ือความเขNมแข็งของชุมชน” 

 

  3.10 อัตลักษณ?บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

  3.11 คoานิยม มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
  

อตัลกัษณ์ทางวชิาชพี:

 มคีณุภาพและมสีมรรถนะตามมาตรฐาน

การศกึษา มาตรฐานวชิาชพี ทกัษะใน

ศตวรรษทีA 21 ตามความตอ้งการของ

อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

อตัลกัษณ์ทั Aวไป: 

มสีนุทรยีภาพ มสีขุภาพด ีมบุีคลกิภาพดี

U : Unity 
งานแบบบรูณาการ 

รว่มมอืกนั มุง่สู่
เป้าหมาย

P : Professional
ทาํงานอยา่งมอื

อาชพี เพื0อคณุภาพ
และมาตรฐาน
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4. กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร?        

 คณะแพทยศาสตร. โดยคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร. ไดNกำหนดนโยบายและแผนงานใหN

สอดคลNองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและการพัฒนางานดNานต]าง ๆ ประกอบดNวย คณบดี รองคณบดี ผูNช]วยคณบดี 

ประธานหลักสูตร ไดNศึกษาขNอมูลการดำเนินการขององค.กรที่เปgนเลิศดNานต]าง ๆ ไดNนำคณะผูNบริหารระดับสูงและ

บุคลากร ศึกษาดูงานในหน]วยงานต]าง ๆ และไดNนำแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาองค.กรอย]างต]อเน่ือง 

 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม คร้ังงท่ี 7/2563 

มีมติมอบใหNคณะแพทยศาสตร. ดำเนินการจัดทำโครงสรNางของคณะแพทยศาสตร. โดยใหNแยกหลักสูตรสาธารณสุข

ศาสตร.ออกจากหลักสูตรแพทยศาสตร. และในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีมติ

อนุมัติใหNจัดต้ังคณะสาธารณสุขศาสตร. 

ในป?งบประมาณ 2564 ภายหลังจากท่ีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร.ออกจากหลักสูตรแพทยศาสตร.  

คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร .  ม ีมต ิ ให Nคณะแพทยศาสตร.ทำการทบทวนแผนย ุทธศาสตร.                    

ทบทวนวิสัยทัศน. ค]านิยม และพันธกิจของคณะ เพื่อใหNสอดคลNองกับวิสัยทัศน. พันธกิจของมหาวิทยาลัย นโยบาย

การบริหารของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ปÅญหาสุขภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงปÅญหาสุขภาพ

ของชุมชน 

คณะฯ ไดNแต]งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร.พัฒนาคณะแพทยศาสตร. ประจำป?งบประมาณ 

2564–2570 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป?งบประมาณ 2564 ไดNจัดใหNมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน

แผนยุทธศาสตร.พัฒนาคณะแพทยศาสตร. โดยยึดหลักการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส]วนร]วม ผูNเขNาร]วมประชุม

ประกอบดNวย ผูNบริหารทุกระดับ บุคลากรสายวิชาการและสายบริการ โดยนำขNอมูลท่ีเก่ียวขNอง ไดNแก]   

1.แผนยุทธศาสตร.ชาติ 

2.แผนยุทธศาสตร.ของกระทรวงสาธารณสุขและ สบพช. 

3.แผนยุทธศาสตร.มหาวิทยาลัยพะเยา 

4.ขNอมูลจากการสำรวจความตNองการ ความคาดหวัง ผลการประเมินในเร่ืองต]างๆของนิสิตปÅจจุบัน 

5.ขNอมูลจากการสำรวจความตNองการและความคาดหวังของผูNปกครอง 

6.ขNอมูลจากผูNใชNบัณฑิต 

7.ขNอมูลจากการสำรวจความตNองการและความคาดหวังของชุมชน 

8.ขNอมูลจากการสำรวจความตNองการและความคาดหวังของผูNรับบริการโรงพยาบาล 

9.ขNอมูลจากการสำรวจความตNองการ ความคาดหวัง และขNอเสนอแนะของบุคลากรสายวิชาการ และสาย

สนับสนุน 

10.นโยบายการบริหารงานของคณบดี 

11.ผลการดำเนินงานในป? 2564 

12.ขNอมูลจากผูNมีส]วนไดNส]วนเสียอ่ืนๆ 

 



13 

โดยนำขNอมูลดังกล]าว ร]วมกันวิเคราะห.ขNอมูลโดยใชN SWOT analysis ผลการประชุมไดNมีการปรับแผน

ยุทธศาสตร. 7 ป? คณะแพทยศาสตร. พ.ศ. 2564-2570 เปgน “แผนยุทธศาสตร?พัฒนาคณะแพทยศาสตร? พ.ศ. 

2564–2570” รายละเอียดในการปรับท่ีสำคัญ  

1) วิสัยทัศน. จาก “เปUนสถาบันที่มุoงเนBนการบูรณาการแบบสหวิชาชีพทางการแพทย?และสาธารณสุขใน

ทุกพันธกิจ โดยเนBนการมีสoวนรoวมของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน” เปUน 

“เปUนโรงเรียนแพทย?ช้ันนำของลBานนาตะวันออก”  

2) ปรับค]านิยมร]วม จาก “MED UP” ( 2.1) M= Moral = ยึดหลักคุณธรรม / ธรรมาภิบาล 2.2) E= 

Educated = มีการศึกษา / มีความรูN 2.3) D=Doing = ทำทันที 2.4) U=Unity = มีเอกภาพ / มีความสามัคคี / 

เปgนหน่ึง และ 2.5) P=Perfection = มีความสมบูรณ. / ดีพรNอม / ดีเลิศ / บรรลุถึงความสำเร็จ) เปgน  

     M     =     Moral and Service mind      มีคุณธรรมจริยธรรมแหoงวิชาชีพจิตอาสาและจิตบริการ  

     E      =     Engagement                      ผูกพันและภักดีตoอองค?กร 

     D     =     Development                     พัฒนาความรูBความสามารถ ดBานวิชาชีพอยoางตoอเน่ือง 

     U     =     Unity                                มีทักษะการทำงานเปUนทีมและ การมีสoวนรoวมจากทุกองค?กร 

     P     =     Professional              มีความเช่ียวชาญในการการดูแลปlญหาสุขภาพ แบบองค?รวม 

3) ปรับสมรรถนะหลักของคณะ จาก “ชำนาญในการบูรณาการดNานการจัดการเรียนสอน การวิจัย และการ

ใหNบริการแบบผสมผสานทางการแพทย.และสาธารณสุข ในรูปแบบสหวิชาชีพ โดยการมีส]วนร]วมกับชุม” เปgน “มีจิต

อาสาและมีความเช่ียวชาญในการใชBภูมิปlญญาดูแลสุขภาพแบบองค?รวม” 

4) มีการปรับพันธกิจใหNสอดคลNองตามวิสัยทัศน. และ  

5) ปรับยุทธศาสตร. กลยุทธ. มาตรการ โครงการและกิจกรรม ใหNสอดคลNองต]อความสำเร็จของวิสัยทัศน.   

 คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร. ไดNนำวิสัยทัศน. ค]านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร. เสนอต]อคณะกรรมการ

ประจำคณะแพทยศาสตร. เพื่อพิจารณาใหNขNอเสนอแนะและรับรอง คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร. มีมติ

รับรองวิสัยทัศน. ค]านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร. และไดNกำหนดลักษณะพฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติที่เปgนรูปธรรมตาม

ค]านิยม และกำหนดใหNผูNบริหาร หัวหนNาภาควิชา และหัวหนNางาน ส่ือสารใหNกับผูNปฏิบัติงานรับทราบโดยท่ัวกัน 
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บทที่ 2  
 

นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศและการวิเคราะห?สภาพแวดลBอม 
 

นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 1. ยุทธศาสตร?ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   

  คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร.ชาติได Nดำเน ินการจัดทำยุทธศาสตร.ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 

เพ่ือใชNเปgนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป? โดยกำหนดวิสัยทัศน. เปfาหมายและยุทธศาสตร. ดังน้ี  

 วิสัยทัศน?  

  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปgนประเทศพัฒนาแลNว ดNวยการพัฒนา ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปgนคติพจน.ประจำชาติว]า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” 

  ความมั ่นคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั ่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี ่ยนแปลง 

ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปÅจเจกบุคคล 

และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลNอม และการเมือง เช]น ประเทศมีความ

ม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย.ทรงเปgนพระประมุข สถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย.มีความเขNมแข็งเปgนศูนย.กลางและเปgนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองท่ี

ม่ันคงเปgนกลไกท่ีนำไปสู]การบริหารประเทศท่ีต]อเน่ืองและโปร]งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและ

ความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขNมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ]น ประชาชนมี

ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดNที่มั่นคง พอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ

อาหาร พลังงาน และน้ำ มีท่ีอยู]อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย.สิน 

  ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย]างต]อเนื่องและมีความยั่งยืน จน

เขNาสู]กลุ]มประเทศรายไดNสูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู]ดีมีสุขไดNรับผลประโยชน.จาก

การพัฒนาอย]างเท]าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย]างทั่วถึงทุกภาคส]วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ

องค.การสหประชาชาติ ไม]มีประชาชนที่อยู]ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเขNมแข็ง ขณะเดียวกัน

ตNองมีความสามารถในการแข]งขันกับประเทศต]างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อใหNสามารถสรNาง

รายไดNท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสรNางฐานเศรษฐกิจและสังคมแห]งอนาคตเพ่ือใหNสอดรับกับ

บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ.ทางเศรษฐกิจ

และการคNาอย]างแน]นแฟfนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปgนจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม

ขนส]ง การผลิต การคNา การลงทุนและการทำธุรกิจ เพื่อใหNเปgนพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ.ใน

ทุนท่ีจะสามารถสรNางการพัฒนาต]อเนื่องไปไดN ไดNแก] ทุนมนุษย. ทุนทางปÅญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปgนเครื่องมือ

เคร่ืองจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลNอม 

  ความยั ่งยืน หมายถึง การพัฒนาที ่สามารถสรNางความเจริญ รายไดN และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนใหNเพิ่มข้ึนอย]างต]อเนื่อง ซึ่งเปgนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู]บนหลักการใชN การรักษา และการฟíìนฟู

ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย]างยั่งยืน ไม]ใชNทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม]สรNางมลภาวะต]อสิ่งแวดลNอมจนเกิน
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ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปgนมิตรกับสิ่งแวดลNอม และ

สอดคลNองกับเปfาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม สมบูรณ.มากข้ึนและส่ิงแวดลNอมมีคุณภาพ

ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต]อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน.ส]วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ]ง

ประโยชน.ส]วนรวมอย]างยั่งยืน และใหNความสำคัญกับการมีส]วนร]วมของประชาชน และทุกภาคส]วนในสังคมยึดถือ

และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย]างสมดุล มีเสถียรภาพและย่ังยืน 

  โดยมีเปfาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา

อย ]างต ]อเน ื ่อง ส ังคมเป gนธรรม ฐานทร ัพยากรธรรมชาต ิย ั ่ งย ืน” โดยยกระด ับศ ักยภาพของประเทศ 

ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช]วงวัยใหNเปgนคนดี เก]ง และมีคุณภาพ สรNางโอกาสและ 

ความเสมอภาคทางส ังคม สร Nางการเต ิบโตบนคุณภาพชีว ิตท ี ่ เป gนม ิตรก ับส ิ ่ งแวดล Nอม และม ีภาครัฐ 

ของประชาชนเพื ่อประชาชนและประโยชน.ส]วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร.ชาติ 

ประกอบดNวย  

1) ความอยู]ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

2) ขีดความสามารถในการแข]งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดN 

3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย.ของประเทศ 

4) ความเท]าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดลNอม และความย่ังยืนของ 

    ทรัพยากรธรรมชาติ 

6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขNาถึงการใหNบริการของภาครัฐ   
 

 2. แผนแมoบทภายใตBยุทธศาสตร?ชาติ 

    ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร.ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว ]า 1) เมื ่อมี 

พระบรมราชโองการประกาศใชNยุทธศาสตร.ชาติแลNวใหNคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร.ชาติแต]ละดNานจัดทำแผน

แม]บทเพื่อบรรลุเปfาหมายตามที่กำหนดไวNในยุทธศาสตร.ชาติเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหNความเห็นชอบ  ก]อนเสนอ

คณะรัฐมนตรี 3) แผนแม]บทที่คณะรัฐมนตรีใหNความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลNว ใหNมีผลพันธ.

หน]วยงานของรัฐที่จะตNองปฏิบัติใหNเปgนไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ]ายประจำป?ตNองสอดคลNองกัน

แผนแม]บทดNวย โดยแผนแม]บทภายใตNยุทธศาสตร.ชาติ ประกอบดNวย 6 ดNาน 37 ประเด็น (ขNอมูล ณ วันที่ 13 

สิงหาคม 2561) ดังน้ี 

    1. ดBานความม่ันคง  

     1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 

     2. การปfองกันและแกNไขปÅญหาท่ีมีผลกระทบต]อความม่ันคง 

     3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหNพรNอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต]อความม่ันคง    

            ของชาติ 

     4. การบูรณาการความร]วมมือดNานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค.กร 
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          ภาครัฐและมิใชNภาครัฐ 

     5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค.รวม 

    2. ดBานการสรBางความสามารถในการแขoงขัน 

     6. การเกษตรสรNางมูลค]า 

     7. อุตสาหกรรมและบริการแห]งอนาคต 

     8. สรNางความหลากหลายดNานการท]องเท่ียว 

     9. โครงสรNางพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโยง 

     10. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูNประกอบการยุคใหม] 

    3. ดBานการพัฒนาและเสริมสรBางศักยภาพทรัพยากรมนุษย? 

     11. การปรับเปล่ียนค]านิยมและวัฒนธรรม 

     12. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช]วงชีวิต 

     13. ปฏิรูปการเรียนรูNท่ีตอบสนองต]อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

     14. การตระหนักถึงพหุปÅญหาของมนุษย.ท่ีหลากหลาย 

     15. การเสริมสรNางใหNคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

     16. การสรNางสภาพแวดลNอมท่ีเอ้ือต]อการพัฒนาและเสริมสรNางศักยภาพทรัพยากรมนุษย. 

     17. การเสริมสรNางศักยภาพการกีฬาในการสรNางมูลค]าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

    4. ดBานการสรBางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

     18. การปรับโครงสรNางเศรษฐกิจฐานราก 

     19. การปฏิรูประบบภาษีและการคุNมครองผูNบริโภค 

     20. การสรNางหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงาน การศึกษา และสาธารณสุข) 

     21. เร่ืองกระบวนการยุติธรรม 

     22. การกระจายศูนย.กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

     23. การเสริมสรNางพลังทางสังคม 

     24. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทNองถ่ินในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง 

    5. ดBานการสรBางเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปUนมิตรตoอส่ิงแวดลBอม 

     25. สรNางการเติบโตอย]างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

     26. สรNางการเติบโตอย]างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

     27. สรNางการเติบโตอย]างย่ังยืนบนสังคมท่ีเปgนมิตรต]อสภาพภูมิอากาศ 

     28. พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ]งเนNนความเปgน 

       เมืองท่ีเติบโตอย]างย่ังยืน 

     29. พัฒนาความม่ันคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรท่ีเปgนมิตรต]อส่ิงแวดลNอม 

     30. ยกระดับกระบวนทัศน.เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
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6. ดBานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     31. การพัฒนาระบบบริการประชาชน 

     32. การปรับสมดุลภาครัฐ 

     33. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

     34. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

     35. การต]อตNานการทุจริตประพฤติมิชอบ 

     36. การแกNไขกฎหมาย 

     37. การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม 
 

  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหoงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห]งชาติไดNจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห]งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 สำหรับใชNเปgนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป? ซึ่งเปgนการแปลง

ยุทธศาสตร.ชาติ ระยะ 20 ป? สู]การปฏิบัติอย]างเปgนรูปธรรม เพื่อเตรียมความพรNอมและวางรากฐานในการยกระดับ

ประเทศไทยใหNเปgนประเทศที่พัฒนาแลNว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดNวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห]งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

มีหลักการท่ีสำคัญ คือ  

   1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อใหNเกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ    อย]าง

สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุNมกันและการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี ซ่ึงเปgนเง่ือนไขท่ีจำเปgน

สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ]งเนNนการพัฒนาคน มีความเปgนคนที่สมบูรณ. สังคมไทย      เปgนสังคมคุณภาพ มีที่ยืน

และเป†ดโอกาสใหNกับทุกคนในสังคมไดNดำเนินชีวิตท่ีดีมีความสุข และอยู]ร]วมกัน อย]างสมานฉันท.  

   2) ยึด “คนเปgนศูนย.กลางการพัฒนา”มุ]งสรNางคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทย พัฒนา

คนใหNมีความเปgนคนที่สมบูรณ. มีวินัย ใฝ™รูN มีความรูN มีทักษะ มีความคิดสรNางสรรค. มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต]อสังคม 

มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช]วงวัยและเตรียมความพรNอมเขNาสู]สังคมผูNสูงอายุอย]างมีคุณภาพ รวมถึงการ

สรNางคนใหNใชNประโยชน.และอยู]กับสิ่งแวดลNอมอย]างเกื้อกูล อนุรักษ. ฟíìนฟู          ใชNประโยชน.ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลNอมอย]างเหมาะสม  

   3) ยึด “วิสัยทัศน.ภายใตNยุทธศาสตร.ชาติ ระยะ 20 ป?” มาเปgนกรอบของวิสัยทัศน.ประเทศไทยใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห]งชาติ ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน. “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน   เปgนประเทศ

พัฒนาแลNวดNวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปgนคติพจน.ประจำชาติว]า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” 

   4) ยึด “เปfาหมายอนาคตประเทศไทย ป? 2579” ที่เปgนเปfาหมายในยุทธศาสตร.ชาติ ระยะ 20 ป? 

มาเปgนกรอบในการกำหนดเปfาหมายที่จะบรรลุใน 5 ป?แรกและเปfาหมายในระดับย]อยลงมา ควบคู]กับกรอบ

เปfาหมายท่ีย่ังยืน (SDGs)  

   5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมลNาและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการ

เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชNภูมิปÅญญาและนวัตกรรม” 
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   6) ยึด “หลักการนำไปสู]การปฏิบัติใหNเกิดผลสัมฤทธิ์อย]างจริงจังใน 5 ป?ที่ต]อยอดไปสู]ผลสัมฤทธิ์    ที่เปgน

เปfาหมายระยะยาว”  
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การวิเคราะห?สภาพแวดลBอม (SWOT Analysis)       

จุดแข็ง (Strength)  จุดอoอน (Weakness) 

1. มีบุคลากรทั้งที่มีประสบการณ6มาก และบุคลากรรุ8นใหม8 
   ที่มีความถนัดทางด?านเทคโนโลย ี

2. อาจารย6มีทักษะทางด?านการปฏิบัติจริงและวิชาการ 
3. มีงบประมาณหลายแหล8ง ได?แก8 งบรายได? งบ สปสช.  
   และงบประมาณ CPIRD 

4. นิสิตได?ฝTกปฏิบัติงานในสถานที่จริง และได?ลงมือปฏิบตัิ 
   จริงจากแหล8งฝTก 

5. บุคลากรหลากหลายทางวิชาชีพ/สหวิชาชีพจำนวนมาก 

6. สามารถเข?าถึงชุมชนได?ง8ายในการสร?างงานวิจัยและ 
   นวัตกรรมสุขภาพ 

7. เครื่องมือ/ห?องปฏิบัติการในการทำวิจัยที่ทันสมัย 
8. มีการบูรณาการการเรียนสอน บริการวิชาการในชุมชน 

1. อาจารย6มีทักษะและความรู?ทางด?านภาษาอังกฤษไม8 
   เพียงพอ 

2. มีประสบการณ6ในการตีพิมพ6 การขอทุนวิจัย และการ 
   นำเสนอที่ประชุมวิชาการน?อย 

3. ไม8มีระบบอำนวยความสะดวก/ไม8มีหน8วยส8งเสริมการ 
   วิจัย 

4. อาจารย6รุ8นใหม8ยังขาดประสบการณ6ในการทำวิจัย  
   นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

5. ขาดฐานข?อมูลรายชื่อวารสารที่จะสามารถตีพิมพ6 
   ระดับชาติ/นานาชาติ 
6. ไม8มีระบบการจัดเก็บฐานข?อมูลการทำวิจัยของอาจารย6 
   ในคณะ 
7. บุคลากรสายสนับสนุนไม8มีความเชี่ยวชาญ และ Job  
   Description ไม8ชัดเจน 

8. ทักษะด?านการเขียนขอทุน การตีพิมพ6 การเขียววารสาร 
9. ไม8มีระบบอำนวยความสะดวก/ไม8มีหน8วยส8งเสริมการวิจัย 
10. ขาดฐานข?อมูลรายชื่อวารสารที่จะสามารถตีพิมพ6 
     ระดับชาติ/นานาชาติ 
11. ไม8มีระบบการจัดเก็บฐานข?อมูลการทำวิจัยของอาจารย6 
     ในคณะ. 
12. ขาดฐานข?อมูลการบริการ 
13. อาจารย6ที่มีตำแหน8งทางวิชาการมีจำนวนน?อย 

โอกาส (Opportunity) ส่ิงคุกคาม (Threat) 

1. มีแหล8งฝTกที่หลากหลาย / เข?าถึงง8าย 
2. มี MOU /เครือข8ายหน8วยงานภายในและภายนอก 
3. มีภาคีเครือข8ายทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

1. สัดส8วนอาจารย6ต8อนิสิตมีไม8เพียงพอ ส8งผลกระทบต8อ 
   การวิจัย 
2. การบูรณาการระหว8างหลักสูตรยังไม8เปwนรูปธรรม 
3. ภาระงานสอนมีมากเกินไป 
4. สังคมที่เปลี่ยนไป ส8งผลต8อการพัฒนานิสิต ดังนั้น การ 
   พัฒนานิสิตต?องเปลี่ยนแปลงไปตามความต?องการตลาด 
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การวิเคราะห?ความทBาทายเชิงกลยุทธ?  และความไดBเปรียบเชิงกลยุทธ?  

ความท&าทายเชิงกลยุทธ0 (Strategy Challenge)   ความได&เปรียบเชิงกลยุทธ0 (Strategy Advantage ) 

การเตรียมคนและเสริมสร&างศักยภาพคน (หลักสูตร) 

1.หลักสูตรของแต8ละสถาบันมีลักษณะที่คล?ายคลึงกัน 
2.ยังไม8มีหลักสูตรระยะสั้นที่สนองความต?องการของผู?เรียน 

1.ทุกหลักสูตรสอนให?นิสิตมีความสามารถในการทำวิจัย 
  และคิดเปwนระบบ 
2.หลักสูตรมีรายวิชาร8วมในการจัดการเรียนการสอนในรูป 
  แบบ Inter-Professional Education; IPE 

การสร&างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเปTนผู&นำด&านวิชาการ 

1.ระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรยังขาดประสิทธ ิ
  ภาพและประสิทธิผล 
2.อาจารย6มีประสบการณ6ในการตีพิมพ6 การขอทุนวิจัย และ 
  การนำเสนอที่ประชุมวิชาการน?อย 
3.การวิจัยของคณะฯ เปwนลักษณะ Basic Research และ  
  Applied research 
4.ผลงานวิจัยตีพิมพ6ของคณะฯ ที่ตีพิมพ6ในวารสารที่มี  
   Impact สูงมีจำนวนน?อย  
 

1.บุคลากรมีประสบการณ6/เชี่ยวชาญทางด?านวิชาการ และ 
   บุคลากรรุ8นใหม8ทีม่ีความถนัดทางด?านเทคโนโลย ี
2.มี MOU /เครือข8ายหน8วยงานภายในและภายนอก 

การบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 

1.การแข8งขันทางด?านบริการวิชาการที่คล?ายคลึงกันม ี
  จำนวนมาก 
2.การตรวจทางห?องปฏิบัติการอยู8ระหว8างการพัฒนาให?ได?รับ 
  การรับรองตามมาตรฐานสากล 
3.การบริการวิชาการยังไม8ผสมผสานศาสตร6ที่มีความ 
   สอดคล?องกันอย8างแท?จริง 

1.บุคลากรมีประสบการณ6/เชี่ยวชาญทางด?านวิชาการ และ 
   บุคลากรรุ8นใหม8ทีม่ีความถนัดทางด?านเทคโนโลย ี
2.มีเครื่องมือวิทยาศาสตร6มีความทันสมัยพร?อมจัดบริการ 
3.มีศูนย6บริการทางการแพทย6และสาธารณสุข คลินิกแพทย6
แผนไทยประยุกต6 และคลินิกแพทย6แผนจีน ให?บริการกับนิสิต
และประชาชนทั่วไป 

การเสริมสร&าง ส[งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.ขาดการบูรณาการด?านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  กับการเรียนการสอนที่เปwนรูปธรรม 

1.บุคลากรมีประสบการณ6/เชี่ยวชาญทางด?านวิชาการ และ 
   บุคลากรรุ8นใหม8ทีม่ีความถนัดทางด?านเทคโนโลย ี
2.มหาวิทยาลัยตั้งอยู8ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทาง 
   วัฒนธรรม 

การบริหารที่มีประสิทธิภาพและความโปร[งใสและรับผิดชอบต[อสังคม 

1.อาจารย6และบุคลากร ยังไม8ทราบและเข?าใจถึงการนำระบบ 
  บริหารความเสี่ยงมาใช?ในการบริหารจัดการภายในคณะ 

1.นำระบบธรรมาภิบาลมาใช?ในการบริหารคณะ 

การบริการทางการแพทย0และสาธารณสุข 

1.โรค NCD มีแนวโน?มเพิ่มสูงขึ้น 
2.นิสิต อาจารย6 และบุคลากร มีพฤติกรรมเสี่ยงต8อการเกิดโรค 
NCD และ CD 

1.บุคลากรมีประสบการณ6/เชี่ยวชาญทางด?านวิชาการ การ
บริการทางการแพทย6และสาธารณสุข   
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บทที่ 3 
 

แผนยุทธศาสตร?การพัฒนาคณะแพทยศาสตร? มหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจำปLงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570  

   

  

ปรัชญา 

(Philosophy) 

 ความสำเร็จท่ีแทNจริงอยู]ท่ีการนำความรูNไปประยุกต.ใชN 

เพ่ือประโยชน.สุขแก]มวลมนุษยชาติ 

True success is application of learning to the benefit of mankind 

 

ปณิธาน 

(Determination) 

 ปÅญญาและการอุทิศตนเพ่ือสุขภาวะท่ีดีของชุมชน 

Wisdom and dedication for community well being  

 

วิสัยทัศน? 

(Vision) 

 เปgนโรงเรียนแพทย.ช้ันนำของลNานนาตะวันออก 

Leading medical school of Eastern Lanna  

เปfาประสงค. ผลิตแพทย.ท่ีมีภูมิปÅญญาและจิตอาสาท่ีเปgนผูNนำ ดNานการดูแลสุขภาพ

แบบองค.รวม 

 

พันธกิจ 

(Missions) 

 1. การเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตทางดNานการแพทย. ท่ีมีภูมิปÅญญาและจิตอาสา 

เปgนผูNนำดNานการดูแลสุขภาพแบบองค.รวม  

2. สรNางงานวิจัยและนวัตกรรม ดNานแพทยศาสตรศึกษาและวิทยาศาสตร.สุขภาพ            

ในระดับชาติและนานาชาติ  

3. บริการทางวิชาการ บริการวิชาชีพ และประยุกต.ใชNเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมอย]างย่ังยืน  

4. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมทNองถ่ินและร]วมสืบสานประเพณี ความเปgนไทย  

5. บริหารดNวยหลักธรรมาภิบาล และส]งเสริมการมีส]วนร]วมของบุคลากรและชุมชน 
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แผนการรับนิสิตต-อหลักสูตรประจำป6งบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 
  

ลำดับที ่ หลักสูตร 
จำนวนนิสิต (คน) หมาย 

เหตุ ป=จจุบัน 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
1 แพทยศาสตรบัณฑิต 212 40 40 40 40 40 40 40  
2 วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย? 112 30 35 40 40 40 40 40  

 รวม 324 70 75 80 80 80 80 80  
 
 
จำนวนบุคลากรประจำป6งบประมาณ พ.ศ. 2564   
 
บุคลากรสายวิชาการ สังกัดสำนักงานคณะแพทยศาสตรK 
 

ตำแหน'งงาน วุฒิการศึกษา ความก5าวหน5าตำแหน'งทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

หรือเทียบเท'า 
ปริญญาเอก 

หรือเทียบเท'า 
อาจารยB ผศ. รศ. ศ. 

อาจารยB - 1 19 18 - - 2 
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บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานคณะแพทยศาสตรK 

ตำแหน'งงาน วุฒิการศึกษา ความก5าวหน5าตำแหน'งเช่ียวชาญเฉพาะ 
ต่ำกว'า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

หรือ
เทียบเท'า 

ปริญญาเอก 
หรือ

เทียบเท'า 

ปฏิบัติการ ชำนาญ
การ 

ชำนาญการ
พิเศษ 

เช่ียวชาญ เช่ียวชาญ
พิเศษ 

พนักงานสายและลูกจ5างสนับสนุน (33 คน) 
เจ5าหน5าท่ีบริหารท่ัวไป - 2 - - 2 - - - - 
นักวิชาการศึกษา - 6 1 - 7 - - - - 
บุคลากร - 1 - - 1 - - - - 
นักวิชาการเงินและบัญชี - 1 - - 1 - - - - 
นักวิเคราะหBนโยบายและ
แผน 

- - 1 - 1 - - - - 

พนักงานขับรถยนตB 1 - - - 1 - - - - 
นักวิทยาศาสตรB - 2 - - 2 - - - - 
นักวิชาการคอมพิวเตอรB - 1 - - 1 - - - - 
พยาบาล - 1 - - 1 - - - - 
นายแพทยB - - 16 - 16 - - - - 

รวม 1 14 18 - 33 - - - - 
 
หมายเหตุ ตำแหน'งนายแพทยB หมายถึง แพทยBชดใช5ทุนท่ียังไม'ได5รับการส'งศึกษาต'อ และเมื่อศึกษาเสร็จสิ้น จะได5รับการย5ายไปบรรจุเป`นสายวิชาการ ตำแหน'งอาจารยB
ต'อไป 
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บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตรK 

ตำแหน'งบุคลากร แพทยB 
(แพทยBใช5ทุน) 

พยาบาล เภสัชกร สนับสนุน 
งานบริการ ทางการแพทยB 

สนับสนุน 
งานธุรการ 

วุฒิการศึกษา 0 0 0 0 0 
ปริญญาตรี 0 88 4  12 20 
ปริญญาโทหรือเทียบเท'า 6 0 0 0 0 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท'า 0 0 0 0 0 
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ประเดน็ยทุธศาสตร์

เพื3อการพฒันาคณะ

แพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัพะเยา

A) ด้านการเตรียม

คนและเสริมสร้าง

ศกัยภาพคน
2) การสร้าง

งานวิจยัและ

นวตักรรม และ

การเป็นผูนํ้าด้าน

วิชาการ

3) ด้านการบริการ

วิชาการ เพื3อ

พฒันาชุมชน 

สงัคม4) ด้านการ

เสริมสร้าง 

ส่งเสริมการทาํนุ

บาํรงุศิลปะและ

วฒันธรรม 

5) ด้านการบริหาร

ที3มีประสิทธิภาพ

และความโปร่งใส

6) ด้านบริการทาง

การแพทยแ์ละ

สาธารณสขุ 

แผนยุทธศาสตร-การพัฒนาคณะแพทยศาสตร- ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. 2564-2570     
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แผนยุทธศาสตร-การพัฒนาคณะแพทยศาสตร- มหาวิทยาลัยพะเยา  
ประจำป?งบประมาณ พ.ศ.2564-2570 

ประเด็นยุทธศาสตร-ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสรOางศักยภาพคน 
(1.1) เปIาประสงค- (GOAL) 

ผลิตบัณฑิต ที่มีทักษะในการดูแลสุขภาพแบบองค@รวม (Holistic Care) ใฝPเรียนรูSตลอดชีวิต 

(Lifelong Learning) และความผูกพันกับชุมชน (Community Engagement) 

 (1.2) กลยุทธ- (STRATEGY) 

1. พัฒนาหลักสูตร และจัดการศึกษาที่มุdงเนSนผลลัพธ@การเรียนรูS (Outcome Based Learning) 

สอดคลSองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค@ของมหาวิทยาลัยพะเยา สภาวิชาชีพ และความ

ตSองการของสังคมในปjจจุบัน 

2. สdงเสริมและพัฒนาคุณภาพนิสิต ใหSอยูdและเรียนอยdางมีความสุข 

3. พัฒนาศักยภาพนิสิตใหSมีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี ในการ

พัฒนางานทางดSานวิชาชีพ และการใชSในชีวิตประจำวัน  

4. ใชSระบบประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ@มาตรฐานสภาวิชาชีพและระดับสากล เปrน

เคร่ืองมือในการพัฒนาการดำเนินการหลักสูตร 

5. พัฒนาอาจารย@และบุคลากรใหSมีศักยภาพดSานการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพนิสิต ท่ี

ตอบสนองตdอการเปล่ียนแปลงของความตSองการทางสังคม 

(1.3) ผลลัพธ- (OUTPUT) 

1. บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคลSองกับความตSองการของผูSใชSบัณฑิต โดยมีระดับความพึงพอใจของ

ผูSใชSบัณฑิต 4 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

2. นิสิตมีผลการประเมินระดับคุณภาพชีวิตอยูdในระดับดี มากกวdารSอยละ 80 ข้ึนไป 

3. ทุกหลักสูตรผdานมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือระดับสากล 

4. อาจารย@มีผลการประเมินระดับอาจารย@มืออาชีพระดับ 2 ข้ึนไป มากกวdารSอยละ 50 ข้ึนไป 

(1.4) ผลสัมฤทธ์ิ (OUTCOME) 

1. บัณฑิตมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถเรียนรูSตลอดชีวิต (Lifelong Learning) มี

ท ักษะในการด ูแลส ุขภาพแบบองค @รวม (Holistic Care) และความผ ูกพ ันก ับช ุมชน 

(Community Engagement) 

2. นิสิตมีทักษะทางสังคม ใชSชีวิตในการเรียนอยdางมีความสุข 

3. หลักสูตรผdานการรับรองโดยสภาวิชาชีพและเกณฑ@มาตรฐานในระดับสากล 
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4. อาจารย@และบุคลากรสายสนับสนุน มีสมรรถนะในการบริหารดSานการศึกษาและการพัฒนา

คุณภาพนิสิต 

 

ประเด็นยุทธศาสตร- ที่ 2 การสรOางงานวิจัยและนวัตกรรม และการเปQนผูOนำดOานวิชาการ 
  (2.1) เปIาประสงค- (GOAL) 

  1) ระบบกลไกในการบริหารจัดการท่ีสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีมี 

                        ประสิทธิภาพและย่ังยืน (รวมงานวิจัยการเรียนการสอน แพทยศาสตรศึกษา คลินิก ชุมชน R2R) 

  2) ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบบูรณาการสหวิชาชีพท่ีมีคุณภาพเปrนท่ี 

           ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 (2.2) กลยุทธ- (STRATEGY) 

1) พัฒนาบุคลากรใหSมีศักยภาพสูงดSานการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

2) พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

3) การสรSางผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน/สังคม 

 (2.3) ผลลัพธ- (OUTPUT) 

1) อาจารย@ตีพิมพ@ผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ อยdางนSอยคนละ 1 เร่ืองภายใน 3 ป| 

                    2) อาจารย@มากกวdารSอยละ 80 เขSารdวม paper camp งานวิจัย 

   (2.4) ผลสัมฤทธ์ิ (OUTCOME) 

   1) ผลงานวิจัยของคณะแพทย@ ไดSนำไปใชSแกSไขปjญหาชุมชนและในการเรียนการสอนนิสิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร- ที่ 3 การบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 
  (3.1) เปIาประสงค- (GOAL) 

  1) มีบริการวิชาการในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 

 (3.2) กลยุทธ- (STRATEGY) 

  1) ขยายศักยภาพและการเขSาถึงบริการสูdกลุdมเป�าหมาย 

  2) สรSางความรdวมมือกับภาคีเครือขdายในการบริการวิชาการฯ 

  3) สรSางความเขSมแข็งของบุคลากรในการใหSบริการวิชาการ 

  (3.3) ผลลัพธ- (OUTPUT) 

  1) การบริการวิชาการเพ่ือนำองค@ความรูSสูdชุมชน (Academic Service) ไดSแกd การจัดบริการ  

                    หนdวยแพทย@พระราชทาน 3 คร้ังตdอป| , 1 คณะ 1 โมเดล และ จัดงานประชุมวิชาการป|ละ 1 คร้ัง 

(3.4) ผลสัมฤทธ์ิ (OUTCOME) 

   1) ชุมชนเขSมแข็ง  

  2) ชุมชนนวัตกรรม (Non-Profit) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร-ที่ 4  การบริการดOานการแพทย-และสาธารณสุข 
           (4.1) เปIาประสงค- (GOAL) 

  1) บุคลากรทางการแพทย@มีความรูS ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือรองรับตdอวิสัยทัศน@

ของโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร@ 

            2) ระบบบริการทางการแพทย@มีคุณภาพ เปrนไปตามมาตรฐานเปrนท่ียอมรับและนdาเช่ือถือ 

          3) เป#นโรงพยาบาล Smart Hospital ที่ทันสมัย 

 (4.2) กลยุทธ- (STRATEGY) 

  1) พัฒนาบุคลากรทางการแพทย@ใหSปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  2) สdงเสริมใหSบุคลากรเขSารdวมอบรม/ประชุมวิชาการทางวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมความรูSทางวิชาชีพ หรือ 

เขSาอบรมทางวิชาการท้ังระยะส้ันและระยะยาว 

  3) สdงเสริมใหSบุคลากรทางการแพทย@ศึกษาตdอ เพ่ือเพ่ิมความรูS ความเช่ียวชาญตามวิชาชีพ 

                     4) มีการวางแผนอัตรากำลังใหSเพียงพอ ตdอการใหSบริการอยdางมีประสิทธิภาพและสัมพันธ@กับ

เคร่ืองมือและอุปกรณ@ท่ีมีใหSสอดคลSองกับวิสัยทัศน@ของโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร@ 

                    5). พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหSเปrนไปตามเกณฑ@คุณภาพโรงพยาบาล (HA) 

                    6)  พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย@ท่ีทันสมัย 

                    7)  พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 
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                    8) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการสนับสนุนระบบบริการ การสdงตdอ และเช่ือมโยงเครือขdาย ท้ัง

ในและนอกองค@กร 

  (4.3) ผลลัพธ- (OUTPUT) 

  1) โรงพยาบาลผdานการประเมินการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลจากสรพ. (HA) ขั้นที่ 2 ภายใน

ป| 2564 
                   2) มีจำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที ่พัฒนาเพื ่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพของ

โรงพยาบาล 

(4.4) ผลสัมฤทธ์ิ (OUTCOME) 

   1)  ผูSรับบริการมีความพึงพอใจตdอการใหSบริการ 

  2)  บุคลากรทางการแพทย@มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุขในการทำงาน (Happy Workplace) 

ประเด็นยุทธศาสตร-ที่ 5 การเสริมสรOาง สXงเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(5.1) เปIาประสงค- (GOAL) 

1. ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปjญญาของทSองถิ่น ไดSรับการสืบสาน อนุรักษ@ ฟéèนฟู สdงเสริม และ

เผยแพรd 

2. บูรณาการศาสตร@ดSานการแพทย@ กับภูมิปjญญาของทSองถ่ิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

 (5.2) กลยุทธ- (STRATEGY) 

1. สdงเสริมการทำกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา กิจกรรมสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปjญญาของ

ทSองถ่ิน 

2. สdงเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย กับศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ

ปjญญาของทSองถ่ิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

(5.4) ผลลัพธ- (OUTPUT) 

1. นิส ิตและบุคลากร มีส dวนร dวมในกิจกรรมสdงเสร ิมความเปrนไทย และการทำนุบำรุง

ศิลปะวัฒนธรรม รSอยละ 50 ข้ึนไป 

2. ชุมชนที่รdวมเปrนเครือขdายบริการวิชาชีพทางสุขภาพเสริมสรSางศักยภาพความรูSและนำไปใชS 

อยdางนSอยหลักสูตรละ 1 พ้ืนท่ี 

(5.3) ผลสัมฤทธ์ิ (OUTCOME) 

1. นิสิตและบุคลากร เกิดความตระหนักในการอนุรักษ@ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปjญญาของ

ทSองถ่ิน 

2. อนุรักษ@ ฟéèนฟู ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปjญญาทSองถิ่น สรSางเสริมความเปrนไทย 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร- ที่ 6 การบริหารและธรรมาภิบาล 
  (6.1) เปIาประสงค- (GOAL) 

  1) เพ่ือใหSบุคลากรมีคุณภาพ มีความผูกพัน และมีความภาคภูมิใจในองค@กร 

  2) การบริหารจัดการท่ีมีความโปรdงใสและเปrนเลิศขององค@กร 

 (6.2) กลยุทธ- (STRATEGY) 

  1) การพัฒนาแผนอัตรากำลัง และการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

   2) การสรSางความผูกพันรdวมกัน และความ ภาคภูมิใจภายในองค@กร 

3) การพัฒนาการส่ือสารภายในและภายนอกองค@กรใหSมีประสิทธิภาพ 

4) การบริหารองค@กรสูdความเปrนเลิศโดยใชSเกณฑ@ EdPEX 

5) พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณใหSมีความโปรdงใสและมีประสิทธิภาพ 

  (6.3) ผลลัพธ- (OUTPUT) 

  1) การบริหารองค@กรสูdความเปrนเลิศ EdPEX 200 ในป| 2565 

2) แผนพัฒนาอัตรากำลัง งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ@ โครงสรSางภายใน และการบริหารทรัพยากร

บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

                    3) การส่ือสารภายในและภายนอกองค@กรมีประสิทธิภาพ 

                    4) ความโปรdงใสขององค@กร โดย ITA ระดับ A 

(6.4) ผลสัมฤทธ์ิ (OUTCOME) 

   1) องค@กรประสบความสำเร็จ ในการบริหารองค@กร 

  2) องค@กรมีความโปรdงใสในการบริหารองค@กร  
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ยุทธศาสตร*คณะแพทยศาสตร* 

 

ยุทธศาสตร*ท่ี 1 : ด5านการเตรียมคนและเสริมสร5างศักยภาพคน 
เป@าประสงค* (ผลลัพธ*) ผลิตบัณฑิต ท่ีมีทักษะในการดูแลสุขภาพแบบองคAรวม (Holistic Care) มีจิตสาธารณะ (Public mind set) และความผูกพันกับชุมชน 

(Community Engagement) 
กลยุทธ*ท่ี 1.1 พัฒนาหลักสูตร และจัดการศึกษาท่ีมุ̀งเนbนผลลัพธAการเรียนรูb (Outcome Based Learning) สอดคลbองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคAของมหาวิทยาลัย

พะเยา สภาวิชาชีพและความตbองการของสังคมในปhจจุบัน 

ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมาย 

(ป:งบประมาณ) 
กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ.) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ.) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1.1 อัตราร)อยละของการ

สอบผ3านใบประกอบ

วิชาชีพในครั้งแรก 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 1.พัฒนานิสิตนิสิตให)มี

สมรรถนะสอดคล)อง

ตามวิชาชีพ 

2.ส3งเสริมโอกาสการ

พัฒนาทักษะการเรียนรู)

ตลอดชีวิต 

1.1 การส3งเสริมการ

พัฒนาความก)าวหน)าของ

นิสิต เพื่อการสอบใบ

ประกอบวิชาชีพ 

(Formative 

Assessment) 

1.2 การจัดทำระบบคลัง

ข)อสอบวิชาชีพ 

1. โครงการเตรียมความ

พร)อมการสอบใบประกอบ

วิชาชีพ 

2. โครงการสอบวัด

ประมวลความรู)รวบยอด 

(Comprehensive test) 

3. โครงการจัดทำ 

portfolio เชิงสมรรถนะ

ของนิสิต 

รองคณบดีฝgาย

วิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต และ

ประธานหลักสูตร 

1.1.2 ร)อยละของรายวิชา

ในหลักสูตร ที่ส3งเสริมการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช)

ชุมชนเปkนฐาน  

 

≥5 ≥5 ≥10 ≥10 ≥15 ≥15 ≥20 1.3 การจัดการเรียนรู)ใน

ชุมชนและส3งเสริม

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียนเพื่อ

พัฒนาทักษะการเรียนรู)

ตลอดชีวิต 

1. กิจกรรมการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร 

2. โครงการพัฒนา

สมรรถนะอาจารยnผู)สอน

ต3อการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช)ชุมชนเปkนฐาน 
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กลยุทธ*ท่ี 1.2 สFงเสริมและพัฒนาคุณภาพนิสิต ให5อยูFและเรียนอยFางมีความสุข 

ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมาย 

(ป:งบประมาณ) 
กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.2.1 ร)อยละของนิสิตใน

หลักสูตร 

ที่มีผลการประเมินระดับ

คุณภาพชีวิต อยู3ในระดับ

ด ี

 

≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ≥85 ≥85 ≥90 3. พัฒนาระบบ

อาจารยnที่ปรึกษา ที่มี

ประสิทธิภาพ 

3.1 ระบบอาจารยnที่

ปรึกษา/อาจารยnประจำชั้น

ปr  

3.2 มีศูนยnให)คำปรึกษา

ทางด)านสุขภาพจิต 

3.3 พัฒนาระบบนิเวศ 

Eco-System ที่เอื้อต3อการ

เรียนรู) และสุขภาพที่ด ี

1. โครงการพัฒนา

สมรรถนะอาจารยn 

(อาจารยnที่ปรึกษา,อาจารยn

พี่เลี้ยง) 

2. กิจกรรมอาจารยnที่

ปรึกษาพบนิสิต 

3. โครงการจัดตั้งศูนยnให)

คำปรึกษาทางด)านการ

เรียนและการดำเนินชีวิต 

รองคณบดีฝgาย

วิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต และ

ประธานหลักสูตร 

1.2.2 ร)อยละของนิสิตใน

หลักสูตรที่มีปzญหา

เกี่ยวกับโรคซึมเศร)า หรือ

ปzญหาทางสุขภาพจิต 

≤20 ≤20 ≤15 ≤15 ≤10 ≤10 ≤5 
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กลยุทธ*ท่ี 1.3 พัฒนาศักยภาพนิสิตใหbมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะการส่ือสารและเทคโนโลยี ในการพัฒนางานทางดbานวิชาชีพ และการใชbในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมาย 

(ป:งบประมาณ) 
กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.3.1 ร)อยละของนิสิตใน

หลักสูตร 

ที่มีผลการสอบวัดระดับ

ภาษาอังกฤษ ระดับ B1 

ผ3านตามเกณฑnการสำเร็จ

การศึกษา เมื่อจบชั้นปrที่ 

2 ของหลักสูตร 

 

≥50 ≥55 ≥60 ≥65 ≥65 ≥70 ≥70 4. ส3งเสริมและพัฒนา

ทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษแก3นิสิต 

 

4.1 พัฒนาสื่อการจัดการ

เรียนในหลักสูตร เปkน

ภาษาอังกฤษทั้งหมด  

4.2 พัฒนาการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจำวันให)กับนิสิต 

1. โครงการส3งเสริมการ

พัฒนาสื่อภาษาอังกฤษใน

การเรียนการสอน 

2. โครงการพัฒนาทักษะ

การสื่อสารทางด)าน

ภาษาอังกฤษ 

3. กิจกรรมทางวิชาการที่มี

การสื่อสารโดยใช)

ภาษาอังกฤษ (English 

conference) 

รองคณบดีฝgาย

วิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต และ

ประธานหลักสูตร 

1.3.2 ร)อยละของนิสิตใน

หลักสูตรที่มีผลสอบ 

digital literacy ผ3าน

ตามเกณฑnการสำเร็จ

การศึกษา เมื่อจบชั้นปrที่ 

2 ของหลักสูตร 

- - - ≥50 ≥55 ≥60 ≥65 5. ส3งเสริมและพัฒนา

ทักษะทางเทคโนโลยี

ดิจิทัลแก3นิสิต 

5.1 ส3งเสริมให)นิสิตมี

ทักษะทางด)าน digital 

literacy 

1. โครงการพัฒนาทักษะ

ทางด)าน Digital literacy 

ผ3านการเรียนการสอนใน

หลักสูตร ให)กับนิสิต 
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กลยุทธ*ท่ี 1.4 ใชbระบบประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑAมาตรฐานสภาวิชาชีพและระดับสากล เปoนเคร่ืองมือในการพัฒนาการดำเนินการหลักสูตร 

ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมาย 

(ป:งบประมาณ) 
กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.4.1 ร)อยละของบัณฑิต

ในหลักสูตร 

แพทยศาสตรบัณฑิต ที่มี

อัตราการคงอยู3ใน

กระทรวงสาธารณสุข 

 

≥70 ≥70 ≥75 ≥75 ≥80 ≥80 ≥80 6.การพัฒนาหลักสูตร

ตามมาตรฐานวิชาชีพ

และสากล 

6.1 ศึกษาความคาดหวัง

ของผู)ใช)บัณฑิต เพื่อ

ตอบสนองความต)องการ

ของผู)ใช)บัณฑิต 

6.2 จัดการเรียนการ

สอนที่เน)นการปฏิบัติใน

รูปแบบ การฝâกงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให)

พร)อมสู3การทำงานจริง 

1. โครงการพัฒนาและ

ประเมินการดำเนินงานของ

หลักสูตร 

2. กิจกรรมติดตามบัณฑิต

ผู)สำเร็จการศึกษา เพื่อ

ประเมินสมรรถนะบัณฑิต

และสำรวจความต)องการผู)ใช)

บัณฑิต 

รองคณบดีฝgาย

วิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต และ

ประธานหลักสูตร 

1.4.2 ร)อยละของบัณฑิต

ในหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา

ปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทยn มีอัตราการได)

งานทำตรงสายงาน

ภายใน  

1 ปr หลังสำเร็จการศึกษา 

≥70 ≥70 ≥75 ≥75 ≥80 ≥80 ≥80 

1.4.3 ระดับความพึง

พอใจของผู)ใช)บัณฑิตใน

แต3ละผลลัพธnการเรียนรู) 

(ระดับคะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

≥3.75 ≥3.75 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 

1.4.4 ร)อยละของ

หลักสูตรในคณะ

แพทยศาสตรn ผ3าน

มาตรฐานวิชาชีพ และ/

หรือสากล 

100 100 100 100 100 100 100 6.3 ระบบการประเมิน

หลักสูตรที่เปkนรูปธรรม

และครอบคลุมผู)ที่มีส3วน

ได)ส3วนเสียที่สำคัญทุก

กลุ3ม 
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6.4 ระบบประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตร 

  
กลยุทธ*ท่ี 1.5 พัฒนาอาจารยAและบุคลากรใหbมีศักยภาพดbานการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพนิสิต ท่ีตอบสนองต̀อการเปล่ียนแปลงของความตbองการทางสังคม 

ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมาย 

(ป:งบประมาณ) 
กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.5.1 ร)อยละของ

อาจารยnที่มีอายุงานตั้งแต3 

2 ปrขึ้นไป ผ3านการ

ประเมินอาจารยnมืออาชีพ 

(UP-PSF) ระดับ 2 ขึ้นไป 

≥10 ≥20 ≥40 ≥50 ≥60 ≥70 ≥80 7. พัฒนาสมรรถนะ

พนักงานสายวิชาการสู3

อาจารยnมืออาชีพ 

7.1 ส3งเสริมให)อาจารยn

เข)ารับการประเมินระดับ

อาจารยnมืออาชีพ 

7.2 มีระบบอาจารยnพี่

เลี้ยง ทั้งด)าน

ความก)าวหน)าทาง

วิชาการ และ การเปkน

อาจารยnมืออาชีพ 

1. โครงการพัฒนาอาจารยn

เพื่อเข)ารับการประเมินระดับ

อาจารยnมืออาชีพ 

2. โครงการพัฒนาอาจารยn

โดยใช)อาจารยnพี่เลี้ยง 

รองคณบดีฝgาย

วิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต และ

ประธานหลักสูตร 

1.5.2 ร)อยละของ

อาจารยnใหม3ทุกคนได)รับ

การฝâกอบรม

แพทยศาสตร-ศึกษา 

ภายในระยะเวลา 2 ปr 

100 100 100 100 100 100 100 7.3 ส3งเสริมให)อาจารยn

และบุคลากรสาย

สนับสนุนด)านวิชาการ 

ได)รับการพัฒนาตาม

ความสนใจและความ

ต)องการของหลักสูตร 

1. โครงการส3งเสริมพัฒนา

อาจารยnด)านแพทยศาสตร

ศึกษา 

2.โครงการพัฒนาอาจารยn

และบุคลากรสายสนับสนุน

ด)านวิชาการ ให)มีความรู)

ความเข)าใจทางด)านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

(ระดับหลักสูตรและสถาบัน) 

1.5.3 ร)อยละของ

อาจารยnประจำหลักสูตร 

ได)รับการพัฒนาด)าน

วิชาการและวิชาชีพ  

100 100 100 100 100 100 100 7. พัฒนาสมรรถนะ

พนักงานสายวิชาการสู3

อาจารยnมืออาชีพ 

7.3 ส3งเสริมให)อาจารยn

และบุคลากรสาย

สนับสนุนด)านวิชาการ 

ได)รับการพัฒนาตาม

1. โครงการพัฒนาอาจารยn

ด)านวิชาการและวิชาชีพ 

2. กิจกรรมประชุมวิชาการ

ประจำเดือน (Topic 

รองคณบดีฝgาย

วิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต และ

ประธานหลักสูตร 



39 

ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมาย 

(ป:งบประมาณ) 
กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ไม3น)อยกว3า 15 ชั่วโมงต3อ

ปr 

ความสนใจและความ

ต)องการของหลักสูตร 

review, Journal club, 

Case conference) 

1.5.4 ร)อยละของบุคลา

การสนับสนุนด)าน

การศึกษา ได)รับการ

พัฒนาตามงานที่ได)

รับผิดชอบ 

ไม3น)อยกว3า 10 ชั่วโมงต3อ

ปr 

100 100 100 100 100 100 100     
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ยุทธศาสตร* ท่ี 2 :  การสร5างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเปRนผู5นำด5านวิชาการ 
 กลยุทธ*ท่ี  2.1 ระบบกลไกในการบริหารจัดการท่ีสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมายป:งบประมาณ กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.1.1 อัตราของอาจารยn

ที่มีผลงานวิจัยในช3วง 3 

ปrแรก 

1 2 2 4 4 6 6 1.พัฒนาบุคลากรให)มี

ศักยภาพสูงด)านการ

วิจัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลย ี

1. ส3งเสริมและผลักดันให)

เกิดระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย

รุ3นใหม3 (Mentorship) 

2. ระบบกลไกในการ

บริหารจัดการที่สนับสนุน

งานวิจัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีที่มี

ประสิทธิภาพ 

1. โครงการบ3มเพาะนักวิจัย 

2. โครงการจัดตั้งหน3วย

สนับสนุนการวิจัย, นักสถิต ิ

3. โครงการ paper camp 

จบโครงการมีเรื่องทำวิจัย

อย3างน)อยคนละ 1 เรื่อง 

 

รองคณบดีฝgายวิจัย,

ผู)ช3วยฯวิจยัและ

ประธานหลักสูตรทุก

หลักสูตร 

2.1.2 ร)อยละของ

อาจารยnที่เปkนผู)วิจัยหลัก 

(Principle 

Investigator) ของ

โครงการที่ได)รับเงินทุน

วิจัย  

>2 >2 >4 >4 >6 >6 >8 1.พัฒนาบุคลากรให)มี

ศักยภาพสูงด)านการ

วิจัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลย ี

1. สร)างกลไกลการพัฒนา

นักวิจัยอย3างต3อเนื่อง 

สม่ำเสมอ เพื่อก)าวสู3การ

เปkนนักวิจัยที่มีศักยภาพ  

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารงานวิจัยที่

สามารถนำไปใช)

ประโยชนnในการบริหาร

งานวิจัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลย ี

3. มีหน3วยงานสนับสนุน

และส3งเสริมการทำวิจัย

ให)นักวิจัย 

4. ส3งเสริมและผลักดันให)

เกิดระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย

รุ3นใหม3 

1.โครงการจัดตั้งหน3วย

สนับสนุนวิจัย, นักสถิต ิ

2.โครงการผลิตบทความ

วิชาการ 

3.กิจกรรมอบรมแนว

ทางการเขียนโครงการวิจัย

เพื่อขอทุน 

รองคณบดีฝgายวิจัย,            

ผู)ช3วยฯ วิจัยและ

หัวหน)าภาควิชาทุก

ภาควิชา 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมายป:งบประมาณ กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.1.3 ร)อยละของ

อาจารยnได)รับการพัฒนา

ศักยภาพในการทำงาน

วิจัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี  อย3างน)อยปr

ละ 1 ครั้ง 

ร)อยละ 

70 

ร)อยละ 

80 

ร)อยละ 

80 

ร)อยละ 

90 

ร)อยละ 

90 

ร)อยละ 

100 

ร)อยละ 

100 

1.พัฒนาบุคลากรให)มี

ศักยภาพสูงด)านการ

วิจัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลย ี

1. จัดการอบรมพัฒนา

ศักยภาพด)านการทำวิจัย/

นวัตกรรม การทบทวน

ผลงานวิจัย และการเขียน

บทความภาษาอังกฤษ 

 

 

1.โครงการบ3มเพาะนักวิจัย 

2. โครงการจัดอบรมการ

เขียนบทความวิจัย (ระดับ

นานาชาติ) 

รองคณบดีฝgายวิจัย,            

ผู)ช3วยฯ วิจัยและ

หัวหน)าภาควิชา         

ทุกภาควิชา 

2.1.4 จัดกิจกรรม

วิชาการ Journal Club  

 

6 

ครั้ง/ปr 

6 

ครั้ง/ปr 

6 

ครั้ง/ปr 

12 

ครั้ง/ปr 

12 

ครั้ง/ปr 

12 

ครั้ง/ปr 

12 

ครั้ง/ปr 

1.พัฒนาบุคลากรให)มี

ศักยภาพสูงด)านการ

วิจัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลย ี

1. จัดการอบรมพัฒนา

ศักยภาพด)านการทำวิจัย/

นวัตกรรมและการเขียน

บทความภาษาอังกฤษ 

 

 

 

1.โครงการกิจกรรมวิชาการ 

Journal Club 

รองคณบดีฝgายวิจัย,

ผู)ช3วยฯวิจัยและ

ประธานหลักสูตร           

ทุกหลักสูตร 

2.1.5 ร)อยละจำนวนของ

บุคลาการแพทยn และ

บุคลากรสนับสนุนงาน

แพทยศาสตรnที่ได)รับการ

พัฒนาในการทำวิจัย R2R  

>60 >60 >70 >80 >90 >90 >100 1.พัฒนาบุคลากรให)มี

ศักยภาพสูงด)านการ

วิจัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลย ี

1. จัดการอบรมพัฒนา

ศักยภาพด)านการทำวิจัย/

นวัตกรรมของเจ)าหน)าที่

จากงานประจำสู3งานวิจัย 

 

 

1. โครงการอบรมบ3มเพาะ

งานประจำสู3งานวิจัย R2R 

รองคณบดีฝgายวิจัย,

ผู)ช3วยฯวิจัยและ

ประธานหลักสูตร          

ทุกหลักสูตร 

2.1.6 จำนวนงบประมาณ

สนับสนุนงานวิจัย

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ในปrงบประมาณ  

(โครงการวิจัยหน)าใหม3) 

100,00

0 บาท/

คน 

 

100,00

0 บาท/

คน 

 

100,00

0 บาท/

คน 

200,00

0 บาท/

คน 

200,00

0 

บาท/

คน 

300,00

0 บาท/

คน 

300,00

0 บาท/

คน 

2.พัฒนาระบบการ

บริหารงานวิจัย 

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี  

1. จัดสรรงบประมาณ 

เพื่อเปkนทุนวิจัยหรืองาน

สร)างสรรคn 

2. มีหน3วยงานสนับสนุน

และส3งเสริมการทำวิจัย

ให)นักวิจัยมีความพึงพอใจ

1.โครงการจัดตั้งหน3วย

สนับสนุนวิจัย 

รองคณบดีฝgายวิจัย,           

ผู)ช3วยฯ วิจัยและ

หัวหน)าภาควิชา         

ทุกภาควิชา 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมายป:งบประมาณ กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ต3อการรับบริการจาก

หน3วยส3งเสริมการทำวิจัย 

3. ระบบกลไกในการ

บริหารจัดการที่สนับสนุน

งานวิจัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีที่มี

ประสิทธิภาพ 

2.1.7 มีการจัดตั้ง

หน3วยงานสนับสนุนการ

ดำเนินงานวิจัยภายใน

คณะแพทยศาสตรn 

1 1 1 1 1 1 1 2.พัฒนาระบบการ

บริหารงานวิจัย 

นวัตกรรมและ

เทคโนโลย ี

1. มีหน3วยงานสนับสนุน

และส3งเสริมการทำวิจัย

ให)นักวิจัยมีความพึงพอใจ

ต3อการรับบริการจาก

หน3วยส3งเสริมการทำวิจัย 

2. ระบบและกลไกในการ

สนับสนุนการดำเนิน

งานวิจัยในคณะ 

1. จัดตั้งหน3วยวิจัยและวิเทศ

สัมพันธn 

2. โครงการสนับสนุน

บุคลากรผู)ช3วยวิจัย 

3. สนับสนุนงบประมาณใน

การทำวิจัย 

 

รองคณบดีฝgายวิจัย,

ผู)ช3วยฯวิจัยและ

ประธานหลักสูตร          

ทุกหลักสูตร 
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กลยุทธ*ท่ี  2.2 ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบบูรณาการสหวิชาชีพท่ีมีคุณภาพเปRนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  

ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมายป:งบประมาณ กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.2.1 จำนวน

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม

และเทคโนโลยี ของ

อาจารยnที่ตีพิมพnเผยแพร3

ในระดับชาติ (ตามเกณฑn 

กพอ.)/นานาชาติที่

ปรากฏในฐานข)อมูล 

ISI/SCOPUS  

3 

เรื่อง/ปr 

 

3 

เรื่อง/ปr 

 

5 

เรื่อง/ปr 

 

5 

เรื่อง/ปr 

 

10 

เรื่อง/ปr 

 

10 

เรื่อง/ปr 

 

15 

เรื่อง/ปr 

 

1.พัฒนาบุคลากรให)มี

ศักยภาพสูงด)านการ

วิจัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลย ี

1. ส3งเสริมการตีพิมพn

เผยแพร3ผลงานวิจัยทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ

แก3 นิสิต คณาจารยnและ

บุคลากร 

2. ให)การสนับสนุน

งบประมาณในการการ

สร)างแรงจูงใจให)เกิดการ

เผยแพร3ผลงานวิจัยใน

ระดับชาติ และนานาชาต ิ

3. ระบบสารสนเทศ 

ฐานข)อมูลวารสาร/ 

ค3าใช)จ3ายในการตีพิมพn

งานวิจัยแต3ละครั้ง  

4. ระบบเพื่อนพี่เลี้ยง

นักวิจัยในการเผยแพร3

ผลงานวิจัย 

1. โครงการจัดตั้งหน3วย

สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย 

2. โครงการบ3มเพาะนักวิจัย 

3.โครงการผลิตบทความ

วิชาการ 

4. โครงการจัดอบรมการ

เขียนบทความวจิัย

ภาษาอังกฤษ 

5.โครงการส3งเสริมการ

ตีพิมพnผลงานวิจัย

ระดับชาติ/นานาชาต ิ

 

รองคณบดีฝgายวิจัย,

ผู)ช3วยฯวิจัยและ

ประธานหลักสูตร         

ทุกหลักสูตร 

2.2.2 จำนวนผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ของอาจารยnที่ได)รับการ

เผยแพร3ในงานประชุม

วิชาการระดับชาติ/

นานาชาต ิ

2 

ผลงาน/

ปr 

 

2

ผลงาน/

ปr 

 

4

ผลงาน/

ปr 

 

4

ผลงาน/

ปr 

 

6

ผลงาน/

ปr 

 

6

ผลงาน/

ปr 

 

10

ผลงาน/

ปr 

 

1.พัฒนาบุคลากรให)มี

ศักยภาพสูงด)านการ

วิจัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลย ี

1. ส3งเสริมการตีพิมพn

เผยแพร3ผลงานวิจัยทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ

แก3 นิสิต คณาจารยnและ

บุคลากร 

2. ให)การสนับสนุน

งบประมาณในการการ

สร)างแรงจูงใจให)เกิดการ

1.โครงการจัดตั้งหน3วย

สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย 

2.โครงการบ3มเพาะนักวิจัย 

3. โครงการนำเสนอ

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม 

ระดับชาติ คณะ

แพทยศาสตรn 

รองคณบดีฝgายวิจัย,

ผู)ช3วยฯวิจัยและ

ประธานหลักสตูร           

ทุกหลักสูตร 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมายป:งบประมาณ กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

เผยแพร3ผลงานวิจัยใน

ระดับชาติ และนานาชาต ิ

3. ระบบสารสนเทศ 

ฐานข)อมูลวารสาร/ 

ค3าใช)จ3ายในการตีพิมพn

งานวิจัยแต3ละครั้ง  

4. ระบบเพื่อนพี่เลี้ยง

นักวิจัยในการเผยแพร3

ผลงานวิจัย 

4.โครงการส3งเสริมการ

นำเสนอผลงานวิจัย 

นวัตกรรม ระดับชาต ิ

5.โครงการส3งเสริมการ

ตีพิมพnผลงานวิจัย

ระดับชาติ/นานาชาต ิ

2.2.3 จำนวนผลงานวิจัย 

นวัตกรรมที่ได)รับการ

เผยแพร3 ตีพิมพn

ระดับชาติ/นานาชาติของ

นิสิตระดับปริญญาตรี  

1 

ผลงาน/

ปr 

 

1 

ผลงาน/

ปr 

 

2 

ผลงาน/

ปr 

 

2 

ผลงาน/

ปr 

 

4 

ผลงาน/

ปr 

 

4 

ผลงาน/

ปr 

 

8 

ผลงาน/

ปr 

 

1. พัฒนาบุคลากรให)

มีศักยภาพสูงด)านการ

วิจัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลย ี

1. ส3งเสริมการตีพิมพn

เผยแพร3ผลงานวิจัยทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ

แก3 นิสิต คณาจารยnและ

บุคลากร 

2. การบูรณาการงานวิจัย

กับการจัดการเรียนการ

สอนกับรายวิชาใน

หลักสูตร 

1.โครงการบ3มเพาะนักวิจัย

รุ3นเยาวn 

2.โครงการนำเสนอ

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม 

ระดับชาติ คณะ

แพทยศาสตรn 

 

รองคณบดีฝgายวิจัย,

ผู)ช3วยฯวิจัยและ

ประธานหลักสูตร        

ทุกหลักสูตร 

2.2.4 จำนวน

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม

และเทคโนโลยี ที่นำมา

บูรณาการการจัดการ

เรียนการสอน 

2 

ผลงาน/

ปr 

2 

ผลงาน/

ปr 

4. 

ผลงาน/

ปr 

 

4 

ผลงาน/

ปr 

 

6 

ผลงาน/

ปr 

 

6 

ผลงาน/

ปr 

 

10 

ผลงาน/

ปr 

 

1.พัฒนาบุคลากรให)มี

ศักยภาพสูงด)านการ

วิจัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลย ี

1. ส3งเสริมให)เกิดการทำ

วิจัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีแบบบูรณาการ

วิชาชีพไปใช)ในการเรียน

การสอน 

1. โครงการวิจัยเรื่อง 

pm2.5 ไปสอนในรายวิชา

เวชศาสตรnครอบครัว  

2. โครงการวิจัยนวัตกรรม 1 

คณะ 1 โมเดล 

3. โครงการวิจัยเปรียบเทียบ

การเรียนการสอน web 

base กับ conventional 

lecture  

รองคณบดีฝgายวิจัย,

ผู)ช3วยฯวิจัยและ

ประธานหลักสูตร         

ทุกหลักสูตร 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมายป:งบประมาณ กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.2.5 จำนวนนวัตกรรม

การวิจัยที่นำไปใช)

ประโยชนn/ก3อให)เกิด

ความเปลี่ยนแปลง /

พัฒนาชุมชน/สังคม/

ประเทศชาต ิ

1 

ผลงาน/

ปr 

 

1 

ผลงาน/

ปr 

 

2 

ผลงาน/

ปr 

 

2 

ผลงาน/

ปr 

 

4 

ผลงาน/

ปr 

 

4 

ผลงาน/

ปr 

 

4 

ผลงาน/

ปr 

 

3. การสร)าง

ผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี เพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิต

ชุมชน/สังคม  

1. ส3งเสริมและผลักดัน

งานวิจัยของคณาจารยn

และบุคลากรไปใช)

ประโยชนnในการพัฒนา

ชุมชนและสังคมอย3างเปkน

รูปธรรม 

2. การบูรณาการงานวิจัย

กับการจัดการเรียนการ

สอนกับรายวิชาใน

หลักสูตร 

1.โครงการวิจัยสหวิชาชีพ

เชิงพื้นที ่

2. โครงการวิจัยเรื่อง pm 

2.5 ร3วมกับคณะสาธารณสุข 

สาขาอนามัยสิ่งแวดล)อม 

3. โครงการวิจัยนวัตกรรม

ชุมชน 1 คณะ 1 โมเดล 

4. โครงการวิจัยโปรแกรม

เบาหวาน (อ.หลิว) 

รองคณบดีฝgายวิจัย,

ผู)ช3วยฯวิจัยและ

ประธานหลักสูตร         

ทุกหลักสูตร 

2.2.6 จำนวนผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

งานสร)างสรรคnของ

อาจารยnประจำที่ได)รับ

รางวัลในระดับชาติ หรือ

นานาชาติต3ออาจารยn

ทั้งหมด 

 

>1 >1 >1 >2 >2 >2 >3 1.พัฒนาบุคลากรให)มี

ศักยภาพสูงด)านการ

วิจัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลย ี

1. ให)การสนับสนุน

งบประมาณ รางวัลใน

การสร)างแรงจูงใจให)เกิด

การเผยแพร3ผลงานวิจัย

ในระดับชาติ และ

นานาชาติ ของนิสิต 

อาจารยn และเจ)าหน)าที ่

 

1.โครงการส3งเสริมการ

ตีพิมพnผลงานวิจัย

ระดับชาติ/นานาชาต ิ

รองคณบดีฝgายวิจัย,

ผู)ช3วยฯวิจัยและ

ประธานหลักสูตร          

ทุกหลักสูตร 

2.2.7 จำนวนผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

งานสร)างสรรคnของนิสิตที่

ได)รับรางวัลในระดับชาติ 

หรือนานาชาติต3อนิสิต

ทั้งหมด 

>1 >1 >1 >2 >2 >2 >3 1.พัฒนาบุคลากรให)มี

ศักยภาพสูงด)านการ

วิจัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลย ี

1. ให)การสนับสนุน

งบประมาณ รางวัลใน

การสร)างแรงจูงใจให)เกิด

การเผยแพร3ผลงานวิจัย

ในระดับชาติ และ

นานาชาติ ของนิสิต 

อาจารยn และเจ)าหน)าที ่

1. โครงการส3งเสริมการ

นำเสนอผลงานวิจัย 

นวัตกรรม ระดับชาต ิ

2. รางวัลการนำเสนอผลงาน

ของนิสิตแพทยnระดับคลินิก 

รพ พะเยา 

รองคณบดีฝgายวิจัย,

ผู)ช3วยฯวิจัยและ

ประธานหลักสูตร          

ทุกหลักสูตร 

2.2.8 จำนวนผลงานวิจัย 

R2R ของบุคลากรแพทยn 

2 3 3 3 5 5 5 3. การสร)าง

ผลงานวิจัย 

1. ส3งเสริมและผลักดัน

งานวิจัยของคณาจารยn

1. โครงการอบรมบ3มเพาะ

งานประจำสู3งานวิจัย R2R 

รองคณบดีฝgายวิจัย,

ผู)ช3วยฯวิจัยและ
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมายป:งบประมาณ กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

และบุคลากรสาย

สนับสนุน 

ผลงาน/

ปr 

 

ผลงาน/

ปr 

 

ผลงาน/

ปr 

 

ผลงาน/

ปr 

 

ผลงาน/

ปr 

 

ผลงาน/

ปr 

 

ผลงาน/

ปr 

 

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี เพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิต

ชุมชน/สังคม  

และบุคลากรไปใช)

ประโยชนnในการพัฒนา

ชุมชนและสังคมอย3างเปkน

รูปธรรม 

2. โครงการกล3องขยะของมี

คมจากขวดน้ำเกลือ 

(พยาบาล) 

ประธานหลักสูตร           

ทุกหลักสูตร 

2.2.9 จำนวนการอ)างอิง

ผลงานวิจัยต3อผลงานวิจัย

ที่ตีพิมพnเผยแพร3ใน

วารสารระดับนานาชาติ 

(Citation/paper) ที่

ปรากฏในฐานข)อมูล 

ISI/Scopus ในรอบ 5 ปr 

>1 >1 >1 >2 >2 >2 >3 3.การสร)าง

ผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี เพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิต

ชุมชน/สังคม 

1. มีระบบและกลไกใน

การติดตามผลการ

เผยแพร3งานวิจัย 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

2. มีหน3วยงานที่

ดำเนินการในสนับสนุน

การดำเนินงานการวิจัย

ภายในคณะ 

1.โครงการส3งเสริมการ

นำเสนอผลงานวิจัย 

นวัตกรรม ระดับชาต ิ

2.โครงการส3งเสริมการ

ตีพิมพnผลงานวิจัย

ระดับชาติ/นานาชาต ิ

3. (หาผลงานตีพิมพnที่ได)รับ 

citation จาก Scopus รวม 

อ.สุกิจ) 

รองคณบดีฝgายวิจัย,

ผู)ช3วยฯวิจัยและ

ประธานหลักสูตร          

ทุกหลักสูตร 

2.2.10 มีการจัดเวที

แลกเปลี่ยน/ประชุม

วิชาการเพื่อเผยแพร3

งานวิจัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีในระดับชาติ/

นานาชาติ  

1 ครั้ง/

ปr 

1 ครั้ง/

ปr 

1 ครั้ง/

ปr 

1 ครั้ง/

ปr 

2 ครั้ง/

ปr 

2 ครั้ง/

ปr 

2 ครั้ง/

ปr 

3.การสร)าง

ผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี เพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิต

ชุมชน/สังคม 

1. ส3งเสริมการตีพิมพn

เผยแพร3ผลงานวิจัยทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ

แก3 นิสิต คณาจารยnและ

บุคลากร 

2. ส3งเสริมและผลักดัน

งานวิจัยของคณาจารยn

และบุคลากรไปใช)

ประโยชนnในการพัฒนา

ชุมชนและสังคมอย3างเปkน

รูปธรรม 

1. งานประชุมวิชาการ

แพทยศาสตรศึกษาแห3ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 15  

วันที่ 15-18 ธันวาคม 2557 

2. อบรมการฟöõนคืนชีพขั้นสูง 

(ACLS) 

3. อบรมการฟöõนคืนชีพขั้น

พื้นฐาน (BLS) 

4. ประชุมวิชาการการสร)าง

เสริมสุขภาพ ร3วมกับ

สาธารณสุขจังหวัด 

รองคณบดีฝgายวิจัย,

ผู)ช3วยฯวิจัยและ

ประธานหลักสูตร           

ทุกหลักสูตร 

 
 



47 
ยุทธศาสตร* ท่ี 3 : ด5านการบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม 
กลยุทธ*ท่ี  3.1 กิจกรรมบริการวิชาการมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัยในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน  

ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมายป:งบประมาณ กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3.1.1 จำนวนโครงการ

บริการวิชาการสหสาขา 

ไปให)บริการในพื้นที่

เปùาหมายที่คณะกำหนด

และความต)องการของ

ชุมชนที่แท)จริง 

1 1 1 1 1 1 1 1.ขยายศักยภาพและการ

เข)าถึงบริการสู3

กลุ3มเปùาหมาย 

1. ดำเนินโครงการ สห

สาขา 1 โครงการ/ปr 

  

1.โครงการธรรมะสุขใจสุข

กาย เพื่อพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของนิสิตและ

บุคลากรในองคnกร 

2. โครงการออกหน3วย

พระราชทาน 

รองฯแพทยn 

และประธาน

หลักสูตร          ทุก

หลักสูตร 

3.1.2 ร)อยละโครงการ

หรือกิจกรรมบริการ

วิชาการที่บูรณาการกับ

การเรียนการสอนหรือ

งานวิจัย 

30 40 50 60 70 75 75 1.ขยายศักยภาพและการ

เข)าถึงบริการสู3

กลุ3มเปùาหมาย 

1. งานบริการวิชาการ

และจัดความรู)แก3

ชุมชน โดยนิสิตแพทยn 

1.โครงการวิจัยนวัตกรรม 1 

คณะ            1 โมเดล 

2.โครงการชมรมเบาหวาน 

รองฯแพทยn 

และประธาน

หลักสูตร           

ทุกหลักสูตร 

3.1.3 มีฐานข)อมูลความ

ต)องการการรบับริการ

วิชาการของชุมชน 

1 1 1 1 1 1 1 1.ขยายศักยภาพและการ

เข)าถึงบริการสู3

กลุ3มเปùาหมาย 

1. สร)างระบบสำรวจ

ข)อมูลความต)องการ

การรับบริการวิชาการ

ของชุมชน 

2. สำรวจข)อมูลความ

ต)องการการรับบริการ

วิชาการของชุมชน ปr

ละ 1 ครั้ง 

 

1.โครงการสร)างฐานข)อมูล

ความต)องการการรับบริการ

วิชาการด)านสุขภาพ  

 

รองฯแพทยn 

และประธาน

หลักสูตร             

ทุกหลักสูตร 

3.1.4 จำนวนเครือข3าย

ความร3วมมือกับการ

บริการวิชาการในท)องถิ่น 

หน3วยงานภาครัฐและ

2 2 2 2 2 2 2 2.สร)างความร3วมมือกับ

ภาคีเครือข3ายในการ

บริการวิชาการฯ 

1. สร)างเครือข3าย 2 

เครือข3าย/ปr  

1. โครงการตรวจคัดกรอง

มะเร็งเต)านม รพ.สต. แม3กา

ห)วยเคียน 

รองฯแพทยn 

และประธาน

หลักสูตร         ทุก

หลักสูตร 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมายป:งบประมาณ กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

เอกชน ตลอดจน

สถาบันอุดมศึกษา 

3.1.5 จัดการประชุม

วิชาการประจำปr 

1 1 1 1 1 1 1 2. สร)างความร3วมมือกับ

ภาคีเครือข3ายในการ

บริการวิชาการฯ 

1. ดำเนินการจัด

ประชุมวิชาการของ

คณะแพทยศาสตรn 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

1. งานประชุมวิชาการ

แพทยศาสตรศึกษาแห3ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 15  

วันที่ 15-18 ธันวาคม 2557 

2. อบรมการฟöõนคืนชีพขั้นสูง 

(ACLS) 

3. อบรมการฟöõนคืนชีพขั้น

พื้นฐาน (BLS) 

4. ประชุมวิชาการการสร)าง

เสริมสุขภาพ ร3วมกับ

สาธารณสุขจังหวัด 

รองฯแพทยn 

และประธาน

หลักสูตร              

ทุกหลักสูตร 
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ยุทธศาสตร* ท่ี 4 : ด5านการบริการวิชาชีพ  
เป@าประสงค* (ผลลัพธ*) บุคลากรมีความรูb ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือรองรับต̀อวิสัยทัศนAของโรงพยาบาล 

กลยุทธ* ท่ี 4.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยAของโรงพยาบาลใหbเปoนผูbมีความรูb ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมายป:งบประมาณ กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1. ผลคะแนนประเมิน

สมรรถนะหลักวิชาชีพ 

(8 ข)อ) 

≥80% ≥80% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85% 

พัฒนาบุคลากรทางการ

พยาบาลให)ปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

ผู)มารับบริการได)รับการ

คัดกรองสุขภาพด)วย

เครื่องมือมาตรฐานและ

มีระบบติดตามให)

คำปรึกษา 

1. ประเมินสมรรถนะหลัก 

เพิ่มสมรรถนะหลักของแพทยn 

หัวหน)าภาควิชาประเมิน

ผู)ใต)บังคับบัญชา 

2. แผนพัฒนาสมรรถนะ

ตามส3วนขาด/

ประเมินผล 

3. โครงการฟöõนฟูสมรรถนะ

พยาบาล และอบรม

วิชาการ 

 

1. บุคลากรทุกคนเข)า

ร3วมอบรม/ประชุม

วิชาการ คนละ 1 ครั้ง

ต3อปr 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ส3งเสริมให)บุคลากรเข)าร3วม

อบรม/ประชุมวิชาการทาง

วิชาชีพเพื่อเพิ่มความรู)ทาง

วิชาชีพ หรือ เข)าอบรมทาง

วิชาการทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว 

 1. โครงการอบรม/ประชุม

วิชาการทางวิชาชีพ 

 

1. บุคลากรได)ศึกษาต3อ

ในหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้นหรือระยะ

ยาว ภายในประเทศ

1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน ส3งเสริมให)บุคลากรศึกษา

ต3อ เพื่อเพิ่มความรู) ความ

เชี่ยวชาญตามวิชาชีพ 

 1. จัดหาทุนเพื่อส3งเสริม

การศึกษาต3อของ

บุคลากร 

 



50 
ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมายป:งบประมาณ กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

หรือต3างประเทศ 

อย3างน)อยปrละ 1 คน 

(ยุทธศาสตรn 5) 

 

กลยุทธ*ท่ี 4.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยAของโรงพยาบาลใหbเปoนผูbมีความรูb ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เป@าประสงค* (ผลลัพธ*) 1. มีงานวิจัยและนวัตกรรมในดbานการบริการทางการแพทยAท่ีมีประโยชนAต̀อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. บุคลากรร̀วมกันพัฒนางานประจำสู̀งานวิจัย (R2R) 

ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมายป:งบประมาณ กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จำนวนผลงานวิจัยและงาน

นวัตกรรมในด)านการดูแล

ผู)ปgวย 

(ยุทธศาสตรnวิจัย) 
   

1 ผลงาน 1 

ผลงาน 

1 

ผลงาน 

1 ผลงาน พัฒนาผลงานวิจัยและงาน

นวัตกรรมในด)านการบำบัด

ฟöõนฟูผู)ปgวย 

 1. โครงการวิจัยในการบำบัด

ฟö õนฟูผ ู )ป gวยโรคมะเร ็งระยะ

สุดท)าย 

2. โครงการวิจัยในการบำบัด

ฟöõนฟูผู)ปgวย Trauma 

3. โครงการสร)างนวัตกรรมการ

บำบัดฟöõนฟูผู)ปgวยโรคมะเร็ง

และtrauma 

 

1. จำนวนงานวิจัยจาก

งานประจำ(Routine 

to Research: R2R) 

อย3างน)อยปrละ 1 

เรื่อง 

2. จำนวนนวัตกรรมที่

พัฒนาหรือจำนวน

ข)อเสนอการพัฒนา

≥ 1 

 

 

 

 

≥ 1 ≥ 1 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ส3งเสริมให)บุคลากรมีการ

พัฒนางานประจำสู3งานวิจัย 

(R2R) รวมถึง นวัตกรรม 

หรือกระบวนการพัฒนา

คุณภาพอย3างต3อเนื่อง 

(CQI) สำหรับการดูแล

ผู)ปgวย 

 โครงการ อบรมการทำวิจัย

รูปแบบ R2R สำหรับบุคลากร

ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมายป:งบประมาณ กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

คุณภาพอย3างต3อเนื่อง 

(CQI) สำหรับการ

ดูแลผู)ปgวย 

(ยุทธศาสตรnวิจัย) 

 

กลยุทธ*ท่ี 4.3 การพัฒนาการใหbบริการทางการแพทยAใหbเปoนไปตามเกณฑAคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 

เป@าประสงค* (ผลลัพธ*) 
1. บุคคลากรทางการแพทยAมีจำนวนเพียงพอต̀อการใหbบริการไดbอย̀างเต็มประสิทธิภาพและมีเคร่ืองมือวินิจฉัยโรคทางรังสีวิทยาครบทุกประเภทเพ่ือรองรับต̀อวิสัยทัศนA

ของโรงพยาบาล 

2. การใหbบริการตรวจวิเคราะหAแก̀ผูbปwวยท่ัวไป ผูbปwวยโรคมะเร็ง และใหbบริการโลหิตแก̀ผูbปwวยอุบัติเหตุฉุกเฉินและการผ̀าตัด 

3. การใหbบริการดbานระบบการแพทยAฉุกเฉินและดูแลใหbบริการผูbปwวยโรคมะเร็ง 

4. เปoนศูนยAกลางของการตรวจวิเคราะหAโรคธาลัสซีเมียของภาคเหนือตอนบนท่ีไดbรับมาตรฐานสากล 

 

ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมายป:งบประมาณ กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โรงพยาบาลผ3าน

เกณฑnการรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาล 

เปkนไปตาม

มาตรฐาน 

เปkนไปตาม

มาตรฐาน 

เปkนไปตาม

มาตรฐาน 

เปkนไปตาม

มาตรฐาน 

เปkนไปตาม

มาตรฐาน 

เปkนไปตาม

มาตรฐาน 

เปkนไปตาม

มาตรฐาน 

1. วางแผนอัตรากำลังให)

เพียงพอ                    

ต3อการให)บริการอย3างมี

ประสิทธิภาพและสัมพันธn

กับเครื่องมือและอุปกรณnที่

มีให)สอดคล)องกับวิสัยทัศนn

ของโรงพยาบาล 

   



52 
ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมายป:งบประมาณ กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2. จำนวนเครื่องมือหรือ

อุปกรณnสำหรับบริการทาง

การแพทยn 

เปkนไปตาม

มาตรฐาน 

เปkนไปตาม

มาตรฐาน 

เปkนไปตาม

มาตรฐาน 

เปkนไปตาม

มาตรฐาน 

เปkนไปตาม

มาตรฐาน 

เปkนไปตาม

มาตรฐาน 

เปkนไปตาม

มาตรฐาน 

2. มีเครื่องมือวินิจฉัยโรค

ทางรังสีวิทยาที่จำเปkนใช)

งานและมีจำนวนเพียงพอ

ต3อการให)บริการผู)ปgวย 

   

3. ร)อยละบุคลากรพยาบาล

อุบัติเหต-ุฉุกเฉิน ปฐม

พยาบาลได)ถูกต)องตาม

มาตรฐาน 

4. การดูแลขณะส3งต3อได)

ถูกต)อง 

 

≥80% 

 

 

≥80% 

 

 

≥90% 

 

 

≥90% 

 

 

≥90% 

 

 

≥90% 

 

 

≥90% 

 

 

3. พัฒนาการบริการ

ทางการพยาบาลด)าน

อุบัติเหต-ุฉุกเฉิน 

 1. อบรมการดูแลผู)บาดเจ็บขั้น

สูง ATLS 

2. อบรมพยาบาลกู)ชีพ 

3. โครงการอบรม แนวทางการ

ดูแลผู)ปgวยส3งต3อรักษา  

4. โครงการซ)อมแผนอุบัติเหตุ

หมู3 

 

1. ร)อยละบุคลากรพยาบาล

ปฏิบ ัต ิงานด )านการด ูแล

ผ ู )ป gวยโรคมะเร ็งได )ตาม

มาตรฐาน 

2 .  ร )อยละบ ุคลากรท ี ่ มี

ความรู ) เร ื ่องปùองกัน/ยา/

สารเคมีบำบัดได)ถูกต)อง 

 

- - ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥90% 

1. พัฒนาการบริการ

ทางการพยาบาลด)านการ

ดูแลผู)ปgวยโรคมะเร็ง 

 1. จัดทำแนวปฏิบัติในการดูแล

ผู)ปgวยโรคมะเร็งและการให)ยา

เคมีบำบัดร3วมกับทีมสหสาขา

วิชาชีพ  

2. ส3งบุคลากรเข)าร3วมอบรม/

ประชุมวิชาการ เกี ่ยวกับการ

ดูแลผู)ปgวยผู)ปgวยโรคมะเร็งและ

ยาเคมีบำบัด 

 

1. สามารถตรวจวิเคราะหn

การกลายพันธุnของโรคธาลัส

ซ ี เม ียท ี ่ม ีความช ุกส ูงใน

ประเทศไทยได)ทุกชนิด 

ร)อยละ 

25 

ร)อยละ 

50 

ร)อยละ 

75 

ร)อยละ 

100 

ร)อยละ 

100 

ร)อยละ 

100 

ร)อยละ 

100 

1. การให)บริการเกี ่ยวกับ

ก า ร ต ร ว จ ว ิ เ ค ร า ะ หn

โ ร ค ธ า ล ั ส ซ ี เ ม ี ย ด ) ว ย

เทคโนโลยีที ่ทันสมัยและ

ได)รับมาตรฐานสากล 

 

   

 



53 
กลยุทธ*ท่ี 4.3 การพัฒนาการใหbบริการทางการแพทยAใหbเปoนไปตามเกณฑAคุณภาพโรงพยาบาล 

เป@าประสงค* (ผลลัพธ*) 
1. บุคคลากรทางการแพทยAมีจำนวนเพียงพอต̀อการใหbบริการไดbอย̀างเต็มประสิทธิภาพและมีเคร่ืองมือวินิจฉัยโรคทางรังสีวิทยาครบทุกประเภทเพ่ือรองรับต̀อวิสัยทัศนA

ของโรงพยาบาล 

1. การใหbบริการตรวจวิเคราะหAแก̀ผูbปwวยท่ัวไป ผูbปwวยโรคมะเร็ง และใหbบริการโลหิตแก̀ผูbปwวยอุบัติเหตุฉุกเฉินและการผ̀าตัด 

2. การใหbบริการดbานระบบการแพทยAฉุกเฉินและดูแลใหbบริการผูbปwวยโรคมะเร็ง 

3. เปoนศูนยAกลางของการตรวจวิเคราะหAโรคธาลัสซีเมียของภาคเหนือตอนบนท่ีไดbรับมาตรฐานสากล 

 

ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมายป:งบประมาณ กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1. จำนวนบุคลากรเพียงพอ

ต3อการให)บริการ ตามขนาด

จำนวนเตียงของ

โรงพยาบาลที่เป°ดให)บริการ 

เปkนไปตาม

มาตรฐาน 

เปkนไปตาม

มาตรฐาน 

เปkนไปตาม

มาตรฐาน 

เปkนไปตาม

มาตรฐาน 

เปkนไปตาม

มาตรฐาน 

เปkนไปตาม

มาตรฐาน 

เปkนไปตาม

มาตรฐาน 

1. วางแผนอัตรากำลังให)

เพียงพอ                    

ต3อการให)บริการอย3างมี

ประสิทธิภาพและสัมพันธn

กับเครื่องมือและอุปกรณnที่

มีให)สอดคล)องกับวิสัยทัศนn

ของโรงพยาบาล 

   

1. ร)อยละของคุณภาพ

ภายใน (IQC) 

2. ร)อยละของการควบคุม

คุณภาพภายนอก (EQA) 

ร)อยละ 

50 

ร)อยละ 

75 

ร)อยละ 

100 

ร)อยละ 

100 

ร)อยละ 

100 

ร)อยละ 

100 

ร)อยละ 

100 

การควบคุมคุณภาพการ

ตรวจวิเคราะหnทาง

ห)องปฏิบัติการ 

   

ได)รับการรับรองคุณภาพ

ห)องปฏิบัติการทาง

การแพทยn ISO 

15189:2012 และความ

ร)อยละ 

50 

ร)อยละ 

100 

ร)อยละ 

100 

ร)อยละ 

100 

ร)อยละ 

100 

ร)อยละ 

100 

ร)อยละ 

100 

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ 

เพื่อเปkนห)องปฏิบัติการทาง

การแพทยnที่ได)รับ

มาตรฐานสากล 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมายป:งบประมาณ กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ปลอดภัยในห)องปฏิบัติการ 

ISO 15190:2003 

เครื่องมือที่ใช)ในการตรวจ

วิเคราะหnต)องได)รับการสอบ

เทียบอย3างน)อยปrละ 1 ครั้ง 

ร)อยละ 

100 

ร)อยละ 

100 

ร)อยละ 

100 

ร)อยละ 

100 

ร)อยละ 

100 

ร)อยละ 

100 

ร)อยละ 

100 

1. จัดทำแผนการ

บำรุงรักษาและสอบเทียบ

เครื่องมือ 

2. จำนวนครุภัณฑn วัสดุ

วิทยาศาสตรn น้ำยาตรวจ

วิเคราะหn และสถานที่ ที่มี

มาตรฐานและเพียงพอต3อ

การให)บริการ 

3. มีกระบวนการตรวจ

วิเคราะหnที่ปลอดภัยต3อ

ผู)ปฏิบัติงานและเปkนไป

ตามมาตรฐาน 

   

1. ร)อยละบุคลากรพยาบาล

มีการฟö õนฟู ความรู )  และ

ทักษะการช3วยฟöõนคืนชีพขั้น

พื้นฐาน 

2. ร)อยละบุคลากรพยาบาล

มีการฟö õนฟู ความรู )  และ

ทักษะการช3วยฟöõนคืนชีพขั้น

สูง 

 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

พัฒนามาตรฐานการ

ให)บริการ                 

ตามมาตรฐานสากล 

 โครงการอบรมว ิชาการ

สำหรับผู.ประกอบวิชาชีพ 

ป: 2564 

1. โครงการอบรมการช3วยฟöõน

คืนขั้นพื้นฐาน 

ป: 2564 

1. โครงการอบรมการช3วยฟöõน

คืนขั้นสูง 

 

 

 
 



55 
กลยุทธ*ท่ี 4.4 การส̀งเสริมและการบริการดbานสุขภาพดbวยนวัตกรรมทางการแพทยAผสมผสานภูมิปhญญาทbองถ่ิน  

เป@าประสงค* (ผลลัพธ*) 1. การส̀งเสริมและการบริการดbานสุขภาพดbวยนวัตกรรมทางการแพทยAผสมผสานภูมิปhญญาทbองถ่ิน 

2. ผูbรับบริการมีความรูb ความเขbาใจ เร่ืองการปฏิบัติตัวในโรคท่ีเปoนอยู̀ไดbอย̀างถูกตbอง  

 

ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมายป:งบประมาณ กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จำนวนผลงานนวัตกรรม

ทางการแพทยnที่ผสมผสาน

ภูมิปzญญาท)องถิ่นในการ

บริการด)านสุขภาพด)านการ

บำบัดฟöõนฟ ู

   1 ผลงาน 1 ผลงาน 1 ผลงาน 1 ผลงาน 1. การส3งเสริมและการ

บริการ                      

ด)านสุขภาพด)านการ

บำบัดฟöõนฟู                        

ด)วยนวัตกรรมทาง

การแพทยnผสมผสานภูมิ

ปzญญาท)องถิ่น                    

เพื่อให)เกิดประโยชนn

สูงสุด 

 

   

จำนวนโครงการ / 

นวัตกรรม / ผลิตภัณฑnที่

สะท)อนถึงการใช)องคnความรู)

ทางด)านการแพทยn

ผสมผสานและภูมิปzญญา

ท)องถิ่น ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 

จัดโครงการร3วมกับ

องคnกรภายใน และ

ภายนอก ในการส3งเสริม

ให)นิสิต และประชาชน

โดยรอบมหาวิทยาลัยมี

การใช)ความรู)ด)านภูมิ

ปzญหาทิ้งถิ่น รวมถึง

การแพทยnผสมผสานใน

การดูแลสุขภาพของ

ตนเอง เช3น การส3งเสริม

การใช)สมุนไพร การ

   



56 
ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมายป:งบประมาณ กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

สร)างนวัตกรรมทางด)าน

ภูมิปzญหาท)องถิ่น 

เข)าร3วมโครงการปrละ 1 

ครั้ง 

ร)อยละ 0 ร)อยละ 

100 

ร)อยละ 

100 

ร)อยละ 

100 

ร)อยละ 

100 

ร)อยละ 

100 

ร)อยละ 

100 

3. เข)าร3วมโครงการที่

เกี่ยวกับ                    

การประเมินสุขภาพ

เบื้องต)น                       

แก3ชุมชน  และให)ความรู) 

คำปรึกษา เกี่ยวกับการ

ดูแลสุขภาพ 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
กลยุทธ*ท่ี 4.5 การบริหารจัดการโรงพยาบาลท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพภายใตbหลักธรรมาภิบาล 

เป@าประสงค* (ผลลัพธ*) 
1. การบริการทางการแพทยAมีคุณภาพ เปoนไปตามมาตรฐานเปoนท่ียอมรับและน̀าเช่ือถือ 

2. ผูbรับบริการมีความพึงพอใจต̀อการใหbบริการ  

3. ระบบบริหารจัดการท่ีมีความคล̀องตัว มีประสิทธิภาพ โปร̀งใส และตรวจสอบไดb 

4. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุขในการทำงาน (Happy Workplace) 

 

ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมายป:งบประมาณ กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ระดับของการผ3านการ

รับรองคุณภาพตาม

มาตรฐาน HA 
ผ3านขั้น 2  

ผ3านการ

รับรอง

คุณภาพ 

ทำ

กิจกรรม

พัฒนา

คุณภาพ

อย3าง

ต3อเนื่อง 

Re 

accredit 

ครั้งที่ 1 

ทำ

กิจกรรม

พัฒนา

คุณภาพ

อย3าง

ต3อเนื่อง 

Re 

accredit 

ครั้งที่ 2 

ทำ

กิจกรรม

พัฒนา

คุณภาพ

อย3าง

ต3อเนื่อง 

1.โรงพยาบาลได)ผ3าน

การรับรองคณุภาพ

สถานพยาบาล (HA) ขั้น

สูง 

 

 1. โครงการอบรม

บุคลากรในเรื่อง

คุณภาพโรงพยาบาล 

(HA) 

 

 

1. ร)อยละมูลค3าความคาด

เคลื่อนของคลังยากลาง 

2. ร)อยละมูลค3าความคาด

เคลื่อนของคลังยาย3อย 

(HA) 

< 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 

2. บริหารจัดการคลังยา

ให)เปkนไปตามมาตรฐาน 

และมีการควบคุมมูลค3า

ความคาดเคลื ่อนของ

คลังยาตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

   

1. ผลการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล)อมของ

โรงพยาบาล 

ผ3านความ

เห็นชอบ 

ผ3านความ

เห็นชอบ 

ผ3านความ

เห็นชอบ 

ผ3านความ

เห็นชอบ 

ผ3านความ

เห็นชอบ 

ผ3านความ

เห็นชอบ 

ผ3านความ

เห็นชอบ 

3.  ม ี ร ะ บ บ ร ั ก ษ า

ส ิ ่ ง แ ว ด ล ) อ ม ต า ม

มาตรฐานที ่ เก ี ่ยวข )อง

สำหรับการอนุรักษnและ

ส 3 ง เสร ิมส ิ ่ งแวดล )อม

ภาย ใน โ ร งพยาบาล

   



58 
ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมายป:งบประมาณ กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ

การบริการสุขภาพและ

คุณภาพชีวิตที่ด ี

1. จำนวนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่พัฒนาเพื่อ

สนับสนุนการดำเนินงาน

ของโรงพยาบาล 

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1.  พ ั ฒ น า ร ะ บ บ

เ ท ค โ น โ ล ย ี  Smart 

Hospital ที่ทันสมัย 

   

1. ผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร3งใส (ITA) 

ของโรงพยาบาล 

2. การปฏิบัติตามระเบียบ 

ประกาศด)านพัสดุ การเงิน

และการบัญชี   

3. การปฏิบัติตามระเบียบ 

ประกาศด)านพัสดุ การเงิน

และการบัญชี               

4. ข)อร)องเรียนจาก

ผู)รับบริการทั้งภายในและ

ภายนอกในเรื่องที่ขัดกับ

หลักธรรมาภิบาล 

85 

คะแนน

ขึ้นไป 

85 

คะแนน

ขึ้นไป 

85 

คะแนน

ขึ้นไป 

85 

คะแนน

ขึ้นไป 

85 

คะแนน

ขึ้นไป 

85 

คะแนน

ขึ้นไป 

85 

คะแนน

ขึ้นไป 

1. มีระบบการบริหาร

สินค)าคงคลัง การเงิน 

ก า ร บ ั ญ ช ี  ท ี ่ มี

ประส ิทธ ิภาพเป kนไป

ตามระเบียบ ประกาศ 

และกฎหมายที่เกี่ยวข)อง 

 1. โครงการเตรียมความ

พร)อมเพื่อการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร3งใส 

2. เข)าร3วมอบรม

โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู)ด)านการเงิน การ

บัญชี การพัสดุ และ

ด)านต3างๆที่

มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

 

 

คะแนนความพึงพอใจใน

สว ัสด ิการและระบบการ

บริหารของบุคลากรภายใน 

(แก)ไข) 

1. อัตราความพึงพอใจ

ของผู)รับบริการ 

ร)อยละ 

80 

ร)อยละ 

80 

ร)อยละ 

80 

ร)อยละ 

80 

ร)อยละ 

80 

ร)อยละ 

80 

ร)อยละ 

80 

6. บ ุคลากรได)ร ับการ

ส 3 ง เ ส ร ิ ม แ ล ะ ไ ด ) รั บ

สวัสดิการเหมาะสมกับ

การปฏิบัติหน)าที ่

 1. ปรับปรุงอัตรา

ค3าตอบแทนในการ

ปฏิบัติงานให)เหมาะสม

กับสถานการณnปzจจุบัน 

2. จัดสวัสดิการเพิ่มเติม 

เช3น เครื่องแต3งกาย 

 



59 
ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมายป:งบประมาณ กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2. อัตราการร )องเร ียน

ผ ู ) ใ ห ) บ ร ิ ก า ร ที่

โรงพยาบาล 

3. ผ 3 า น เ ก ณ ฑ n ก า ร

ประเมินมาตรฐาน HA 

4. บุคลากรเข)าร ับการ

การอบรมวิชาการเพื่อ

พ ั ฒ น า ม า ต ร ฐ า น

วิชาชีพ 

5. Happy work place 

 

สถานที่ออกกำลังกาย 

เปkนต)น  

3. การฉีดวัคซีนที่

จำเปkนให)กับบุคลากร

ทางการแพทยn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
ยุทธศาสตร*ท่ี 5 : ด5านการเสริมสร5าง สFงเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เป@าประสงค* (ผลลัพธ*) 1. ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปhญญาของทbองถ่ิน ไดbรับการสืบสาน อนุรักษA ฟÅÇนฟู ส̀งเสริม และเผยแพร̀ 

   2. บูรณาการศาสตรAดbานการแพทยA กับภูมิปhญญาของทbองถ่ิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  
กลยุทธ*ท่ี 5.1 ส̀งเสริมการทำกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา กิจกรรมสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปhญญาของทbองถ่ิน  

ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมาย 

(ป:งบประมาณ) 
กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

5.1.1 จำนวนกิจกรรมที่

ส3งเสริมความเปkนไทย 

และสร)างอัตลักษณnนิสิต

ด)านจิตอาสา 

≥3 ≥3 ≥5 ≥5 ≥7 ≥7 ≥10 1. ส3งเสริมการทำ

กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา 

กิจกรรมสืบสาน 

วัฒนธรรม และภูมิ

ปzญญาของท)องถิ่น 

1.1 มีกิจกรรมที่

เกี่ยวข)องกับการพัฒนา

จิตอาสา การทำนุบำรุง

พุทธศาสนา สืบสาน

ประเพณี อนุรักษnภูมิ

ปzญญาท)องถิ่นและ

สิ่งแวดล)อม 

1. โครงการกตัßูßูกตเวที 

และไหว)ครู คณะ

แพทยศาสตรn 

2. โครงการทำนุบำรุง

ศิลปะวัฒนธรรม 

3. โครงการจิตอาสา คณะ

แพทยศาสตรn 

4. กิจกรรมบูรณาการ

บริการวิชาการ 

รองคณบดีฝgาย

วิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต และ

ประธานหลักสูตร 

5.1.2 ร)อยละบุคลาการ

และนิสิตที่เข)าร3วม

กิจกรรมด)านส3งเสริม

ความเปkนไทย 

≥50 ≥55 ≥60 ≥65 ≥70 ≥75 ≥80 2. สนับสนุนนิสิต และ

บุคลากรให)มีส3วนร3วมใน

การทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

2.1 อนุรักษn ฟöõนฟู 

ส3งเสริมงานด)านทำนุ

บำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม กับทุกพันธ

กิจของมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร*ท่ี 5 : ด5านการเสริมสร5าง สFงเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เป@าประสงค* (ผลลัพธ*) 1. ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปhญญาของทbองถ่ิน ไดbรับการสืบสาน อนุรักษA ฟÅÇนฟู ส̀งเสริม และเผยแพร̀ 

   2. บูรณาการศาสตรAดbานการแพทยA กับภูมิปhญญาของทbองถ่ิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  
กลยุทธ*ท่ี 5.1 ส̀งเสริมการทำกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา กิจกรรมสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปhญญาของทbองถ่ิน  

ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมาย 

(ป:งบประมาณ) 
กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

5.1.1 จำนวนกิจกรรมที่

ส3งเสริมความเปkนไทย 

และสร)างอัตลักษณnนิสิต

ด)านจิตอาสา 

≥3 ≥3 ≥5 ≥5 ≥7 ≥7 ≥10 1. ส3งเสริมการทำ

กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา 

กิจกรรมสืบสาน 

วัฒนธรรม และภูมิ

ปzญญาของท)องถิ่น 

1.1 มีกิจกรรมที่

เกี่ยวข)องกับการพัฒนา

จิตอาสา การทำนุบำรุง

พุทธศาสนา สืบสาน

ประเพณี อนุรักษnภูมิ

ปzญญาท)องถิ่นและ

สิ่งแวดล)อม 

1. โครงการกตัßูßูกตเวที 

และไหว)ครู คณะ

แพทยศาสตรn 

2. โครงการทำนุบำรุง

ศิลปะวัฒนธรรม 

3. โครงการจิตอาสา คณะ

แพทยศาสตรn 

4. กิจกรรมบูรณาการ

บริการวิชาการ 

รองคณบดีฝgาย

วิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต และ

ประธานหลักสูตร 

5.1.2 ร)อยละบุคลาการ

และนิสิตที่เข)าร3วม

กิจกรรมด)านส3งเสริม

ความเปkนไทย 

≥50 ≥55 ≥60 ≥65 ≥70 ≥75 ≥80 2. สนับสนุนนิสิต และ

บุคลากรให)มีส3วนร3วมใน

การทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

2.1 อนุรักษn ฟöõนฟู 

ส3งเสริมงานด)านทำนุ

บำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม กับทุกพันธ

กิจของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 



62 
ยุทธศาสตร*ท่ี 5 : ด5านการเสริมสร5าง สFงเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กลยุทธ*ท่ี 5.2 ส̀งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย กับศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปhญญาของทbองถ่ิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  

ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมาย 

(ป:งบประมาณ) 
กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

5.2.1 จำนวนกิจกรรมที่มี

การบูรณาร3วมกับด)าน

ศิลปะ วัฒนธรรมและ 

ภูมิปzญญาของท)องถิ่น 

≥3 ≥3 ≥5 ≥5 ≥7 ≥7 ≥10 3. ส3งเสริมสนับสนุนให)

มีโครงการหรือกิจกรรม

ด)านการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมเปkนส3วน

หนึ่งของการจัดการ

เรียนการสอนและการ

วิจัยด)านศิลปวัฒนธรรม

ท)องถิ่นเพื่อนำมา

เผยแพร3และถ3ายทอด

องคnความรู) 

3.1 จัดกิจกรรมเชิง

สร)างสรรคn เพื่อพัฒนา

ศักยภาพให)กับชุมชน 

1. โครงการออกหน3วย

แพทยnพระราชทาน 

2. กิจกรรมบูรณาการผ3าน

การเรียนการสอนใน

หลักสูตร 

3. โครงการจิตอาสา คณะ

แพทยศาสตรn 

4. กิจกรรมบูรณาการ

บริการวิชาการ 

รองคณบดีฝgาย

วิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต และ

ประธานหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
ยุทธศาสตร* ท่ี 6 : ด5านการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและความโปรFงใส 
กลยุทธ*ท่ี  6.1 เพ่ือใหbบุคลากรมีคุณภาพ มีความผูกพัน และมีความภาคภูมิใจในองคAกร  

ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมายป:งบประมาณ กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

6.1.1 ร)อยละของ

บุคลากรสายวิชาการที ่

ยื่นเสนอขอตำแหน3งทาง

วิชาการ เมื่อครบกำหนด  

10 

 

20 

 

30 

 

50 

 

70 

 

90 

 

100 

 

1. การพัฒนาแผน

อัตรากำลัง และการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

ที่มีประสิทธิภาพ 

1. 1 จ ั ด ท ำ แ ผ น

อัตรากำลังบุคลากรสาย

ว ิ ช า ก า ร  แ ล ะ ส า ย

สนับสนุน 

1.2 จัดทำแผนพัฒนา

สมรรถนะบุคลากร 

ได)แก3 แผนการพัฒนา

ด)านแพทยศาสตรศึกษา 

และการเรียนการสอน 

แผนพัฒนาด)านการ

ประกันคุณภาพ

แผนการอบรมตาม

ความเชี่ยวชาญพิเศษ 

แผนพัฒนาทางด)านการ

วิจัยการพัฒนา

สมรรถนะทางด)าน

ภาษาอังกฤษ แผนการ

พัฒนาผู)บริหาร 

1.3 จัดทำแผนพัฒนา

บุคลากรใหม3สาย 

วิชาการ เช3น การ

ปฐมนิเทศ หลักการ

จัดการเรียนการสอน 

1.จัดทำฐานข)อมูลเพื่อ

ประเมินสมรรถนะบุคลากร

ตามความเชียวชาญในสาย

งานคณะแพทยศาสตรn 

2.โครงการอบรมระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ในระดับหลักสูตรและ

สถาบัน 

3.โครงการอบรมความรู)

พื้นฐานทางห)องปฏิบัติการ 

4.โครงการอบรม

ภาษาอังกฤษ อาจารยnและ

บุคลากรคณะแพทยศาสตรn 

5.โครงการอบรมเรื่องการ

ประเมินการปฏิบัติงานของ 

บุคลากร 

6.มีการประเมินการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร   

ทุกระดับ 

 

 

6.1.2 ร)อยละของ

บุคลากรสายสนับสนุน ที่

ยื่นเสนอขอตำแหน3ง

ชำนาญการ หรือชำนาญ

งาน  

 5 

 

5 

 

10 

 

10 

 

15 

 

15 

 

1.โครงการเตรียมความ

พร)อม เพื่อขอรับตำแหน3ง

ทางวิชาการ ของอาจารยn

ประจำคณะแพทยศาสตรn 

รองคณบดีฝgายบริหาร 
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ตัวชี้วัด 

(สอดคล.อง มพ) 

ค3าเป7าหมายป:งบประมาณ กลยุทธC 

(สอดคล.อง มพ) 

มาตรการ 

(สอดคล.อง มพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

6.1.3 ร)อยละของ

บุคลากรที่ได)รับการ

พัฒนาตามแผนที่กำหนด 

80 90 100 100 100 100 100 การวัดการประเมินผล

การปฏิบัติงาน  

1.4 จัดทำแผนพัฒนา

บุคลากรใหม3สายบริการ 

เช3น งานสารบรรณ การ

ปฐมนิเทศ การเงินและ

พัสดุ  

1.5 จัดทำระบบการ

ประเมินผลการ 

  ปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

 

โครงการพัฒนาเพื่อ

สนับสนุนการเข)าสู3

ตำแหน3งชำนาญการ/

ชำนาญงานของบุคลากร

สายบริการ คณะ

แพทยศาสตรn (R2R, การ

จัดทำคู3มือปฏิบัติงาน) 

รองคณบดีฝgายบริหาร 

 

6.1.4 ร)อยละของอัตรา

การคงอยู3ของบุคลากร

ของสายวิชาการ และ

สายบริการ 

 

มากกว3

า  

80 

80 85 85 90 90 95 โครงการปฐมนิเทศอาจารยn

และบุคลากรใหม3 ประจำ

คณะแพทยศาสตรn 

รองคณบดีฝgายบริหาร 

 

        2. การสร)างความผูกพัน

ร3วมกัน และความ 

ภาคภูมิใจภายในองคnกร 

2.1 การจัดกิจกรรมที่มี

ส3วนร3วมระหว3าง

บุคลากรภายในคณะฯ 

ได)แก3 กิจกรรมกีฬา 

ทำนุบำรุงฯ กิจกรรม

ตามประเพณ ี

2.2 การจัดกิจกรรม

เผยแพร3และยกย3อง

บุคลากรที่ทำประโยชนn

หรือเปkนบุคคลต)นแบบ

ขององคnกร เพื่อสร)าง

ขวัญกำลังใจ 

 

 

 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะแพทยศาสตรn 

(OD) 

2.โครงการสานสัมพันธn

บุคลากรคณะแพทยศาสตรn 

3.รางวัลอาจารยnดีเด3น 

เจ)าหน)าที่ดีเด3น 

รองคณบดีฝgายบริหาร 
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บทที่ 4 
 

การประเมินความสำเร็จแผนยุทธศาสตร= 
 

กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน  

ความสำคัญของการติดตาม การติดตามเป+นเครื่องมือที่จำเป+นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี
ดำเนินการอยูC หากไมCมีระบบติดตามของโครงการแลHว ยอมสCงผลใหHเกิดความลCาชHาในการดำเนินงานใหHลุลCวง 
คCาใชHจCายโครงการสูงเกินกวCาที่กำหนดไวH กลุCมเปLาหมายหลักของโครงการไมCไดรับประโยชนMหรือไดรับนHอยกวCาที่ควร 
จะเป+น เกิดปNญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยHงในการปฏิบัติงาน
ภายในหนCวยงานหรือระหวCางหนCวยงานกับกลุHมเปLาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ ในทาง ตรงกันขHาม หาก
โครงการมีระบบติดตามที่ดีแลHวจะกCอใหHเกิดประสิทธิภาพในการใชHตHนทุน (Cost–effective) ดำเนินงาน ตCาง ๆ 
ยกตัวอยCางเชน การระบุปNญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแกHปNญหาการ ติดตามความสามารถในการ
เขHาถึงโครงการของกลุCมเปLาหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ สCวนตาง ๆ ในโครงการและการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน 
  ความสำคัญของการประเมินผล การประเมินผลนั้น เป+นสิ่งหนึ่งท่ีจำเป+นสำหรับการดำเนินการ เชCนเดียวกับ
การติดตามเพราะ ผลที่ไดHจากการประเมินจะใชHในการปรับปรุง แกHไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ 
ซึ่งขึ้นอยูCกับ วัตถุประสงคMของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป+นสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กำหนดไวH ไดHมี
การปฏิบัติหรือไมC อยCางไร อันเป+นตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดHดำเนินการไปแลHวนั้น ใหHผลเป+นอยCางไร นำไปสูC
ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไวHหรือไมC อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป+นการตรวจสอบวCามีความ สอด
คลองกับการใชHทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดHจากการติดตามและประเมินผล ถือเป+นขHอมูล ยHอนกลับ 
(Feedback) ที ่สามารถนำไปใชHในการปรับปรุงและการตัดสินใจตCอไป นอกจากนี ้การประเมินผลยัง ถือเป+น
กระบวนการตัดสินคุณคCา และการตัดสินใจอยCางมีหลักเกณฑMโดยใชHขHอมูลที่เก็บรวบรวมอยCางเป+นระบบมีความ
เท่ียงตรง เช่ือถือได 
 
วิธีการติดตามและประเมินผล  

  การติดตาม (Monitoring) เป+นการติดตามเพ่ือใหHทราบความกHาวหนHาในการดำเนินงาน ตาม โครงการตาง 
ๆ ที่ไดHรับงบประมาณและไดHบรรจุไวในแผนการดำเนินงานประจำปj และในกรณีที ่พบปNญหา อุปสรรคMในการ
ดำเนินงาน จะไดHพิจารณาแนวทางในการแกHไขปรับปรุงใหHโครงการตCาง ๆ ใหHสำเร็จลุลวงไปได อยCางมีประสิทธิภาพ  

การประเมินผล (Evaluation) เป+นการรวบรวมผลการติดตามความกาวหนHาของ โครงการและการ
ประเมินผลโครงการของทุกสCวนราชการ เพื่อวิเคราะหMและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อใชHเป+นขHอมูลประกอบการ
พิจารณาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้น ๆ และเป+นขHอมูลประกอบการ จัดทำแผนพัฒนาและ ต้ัง
งบประมาณในปjตCอไป โดยมีการประเมินผลเป+น 2 ประเภท ไดHแกC 1. การประเมินผลเชิงปริมาณ เป+นการ 
ประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานและ การใชHงบประมาณในแตCละโครงการ โดยพิจารณาจากเปLาหมาย ของ
โครงการท่ีไดHกำหนดไวในแผนดำเนินงาน และจำนวนงบประมาณท่ีไดHใชHจCายจริง 2. การประเมินผลเชิงคุณภาพ เป+น
การประเมินผลสำเร็จของโครงการที่มีลักษณะเป+นการประเมินผลความสำเร็จของเปาหมาย เชิงคุณภาพที่ไดHกำหนด
ไวในแผนพัฒนาสามปj 
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เคร่ืองมือท่ีใชOในการติดตามประเมินผล  

  การติดตาม (Evaluation) การติดตามนั้น จะทำใหHเราทราบไดHวCาขณะนี้ไดHมีการการปฏิบัติตามแผน
ยุทธศาสตรMถึงระยะใดแลHว ซึ่งเทคนิคอยCางงCายที่สามารถใชHเป+นเครื่องมือในการติดตามไดH เชCน Gant Chart ที่จะทำ
ใหH หนCวยงานสามารถติดตามไดHวCาการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรMมีการดำเนินการในชCวงใด ตรงกำหนด
ระยะเวลาที่กำหนดไวHหรือไมC แผนปฏิบัติการก็จะเป+นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการ ดำเนินงานดังไดHกลCาว
มาแลHว  

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนยุทธศาสตรM จำเป+นตHองมีเกณฑMมาตรฐาน (Standard 
criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใชHเป+นกรอบในการประเมินเพื่อใหHเกิดความชัดเจน เป+นระบบ มีมาตรฐาน
และเป+นที่ยอมรับ โดยประกอบดHวยเกณฑMที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑMการประเมินหนCวยงาน และเกณฑMการ
ประเมินโครงการ ซ่ึงสรุปไดHดังน้ี 
 
เกณฑRมาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผลโครงการ 

  การประเมินผลโครงการ จำเป+นตHองมีเกณฑMและตัวช้ีวัดเพ่ือเป+นเคร่ืองมือกำหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะหMและประเมินผลโครงการ ประกอบดHวยเกณฑMท่ีสำคัญ 8 เกณฑM ดHวยกันคือ 

1. เกณฑRความกOาวหนOา (Progress) 

  เป+นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดำเนินกิจกรรมกับเปLาหมายที่กำหนดตามแผน การประเมิน
ความกHาวหนHามุCงที่จะตอบคำถามวCา การดำเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลHองกับวัตถุประสงคMที่กำหนดหรือไมC 
เป+นไปตามกรอบเวลาหรือไมCและประสบกับปNญหาอุปสรรคอะไรบHาง ประกอบดHวยตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ 
   (1) ผลผลิตเทียบกับเปLาหมายรวมในชCวงเวลา เป+นการดูสัดสCวนของผลผลิต (Outputs) ของ
โครงการวCาบรรลุเปLาหมายมากนHอยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สรHางไดH จำนวนแหลCงน้ำขนาดยCอยเพ่ือ
การเกษตร สัดสCวนปริมาณภารงานการกCอสรHาง เทียบกับเปLาหมายรวมในชCวงเวลาท่ีกำหนด 
   (2) จำนวนกิจกรรมแลHวเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบดHวยชุดกิจกรรมตCาง ๆ มากมาย จึง
จำเป+นตHองมีตัวชี้วัดความกHาวหนHา โดยพิจารณาจำนวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ไดHดำเนินการไปแลHว ท้ัง
กิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในชCวงระยะเวลา อาจเป+นสัปดาหM เดือน ไตรมาส 
หรือระยะของโครงการ (Phase) 
   (3) ทรัพยากรที่ใชHไปในชCวงเวลา เป+นตัวชี้วัดความกHาวหนHาของการใชHทรัพยากรในโครงการ ซ่ึง
ครอบคลุมดHานงบประมาณโครงการ ไดHแกC งบประมาณที่ใชHไป งบประมาณที่อยูCระหวCางผูกพัน เงินงวดและแผนการ
ใชHจCายงบประมาณโครงการ และอัตราการใชHบุคลากรสัมพัทธMกับเวลา ในรูปของคน – วัน (Man – day) หรือ คน 
เดือน (Man – month) 
   (4 )ระยะเวลาที ่ใชHไป เป+นตัวชี ้วัดความกHาวหนHาเพื ่อดูวCาไดHใชHเวลาไปเทCาใดแลHว และเหลือ
ระยะเวลาอีกเทCาใดจึงจะครบกำหนดแลHวเสร็จ โดยจะสามารถใชHเป+นเกณฑMประเมินและควบคุมกิจกรรมใหHบรรลุ
ตามเปLาหมายดHานเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาท่ีจะตHองใชHจริงเพ่ือใหHบรรลุเปLาหมายรวม 

2. เกณฑRประสิทธิภาพ (Efficiency) 
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  การประเมินประสิทธิภาพเป+นการเปรียบเทียบผลลัพธMที ่ไดH กับทรัพยากรที ่ใชHไปในการดำเนินงาน 
ทรัพยากรที่ใชHนอกจากงบประมาณแลHว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษยM ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใชHไป
ในการดำเนินงาน ประกอบดHวยตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ 
   (1) สัดสCวนผลผลิตตCอคCาใชHจCาย เป+นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใชHทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
เพื่อใหHไดHผลผลิตที่เหมาะสมและคุHมคCากับการลงทุน ซึ่งจะชCวยใหHเกิดการใชHจCายเป+นไปอยCางมีประสิทธิภาพ สม
ประโยชนM ลดคCาใชHจCายและประหยัดตHนทุนการผลิต 
   (2) ผลิตภาพตCอกำลังคน เป+นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตตCอบุคลากรหรือเจHาหนHาที่โครงการ ซ่ึง
นอกจากจะเป+นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพแลHวการดำเนินงานแลHว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคล
ในการดำเนินโครงการ และจะเป+นแนวทางในการปรับขนาดกำลังคนที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม และการเพ่ิม
ขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดHวย 
   (3) ผลิตภาพตCอหนCวยเวลา เป+นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในชCวงเวลา อาทิ จำนวน ครัวเรือนท่ี
ไดHรับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรตCอเดือน จำนวนนักเรียนที่เขHาเรียนตCอตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแตCละปj จำนวนผูHประกอบการรายยCอยท่ีไดHรับการสCงเสริมการลงทุนในแตCละชCวงไตรมาส 
   (4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป+นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดคCาใชHจCายที่ไมCจำเป+นในการดำเนินโครงการ การตัดทอนขั้นตอน
การปฏิบัติซึ่งสCงผลตCอการลดคCาใชHจCายของโครงการ การประหยัดคCาพลังงานและคCาสาธารณูปการคิดเป+นรHอยละ
ของคCาใชHจCายรวม 
  3. เกณฑRประสิทธิผล (Effectiveness) 

  การประเมินประสิทธิผล เป+นเกณฑMพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงคMเฉพาะดHาน โดยดูจากผลลัพธMจาก
การดำเนินงาน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของประชากรกลุCมเปLาหมายตามโครงการ ประกอบดHวยตัวช้ีวัด 4 ประการ 
คือ 
   (1) ระดับการบรรลุเปLาหมาย เป+นตัวชี้วัดวCาโครงการบรรลุเปLาหมายดHานใดบHางและการบรรลุ
เปLาหมายสCงผลตCอประชากรเปLาหมายอยCางไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเปLาหมาย อาทิ การบรรลุเปLาหมายดHานเศรษฐกิจ สังคม 
   (2) ระดับการมีสCวนรCวม เป+นตัวชี้วัดความสำเร็จโดยใหHความสำคัญกับมิติการมีสCวนรCวม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธMเชิงเหตุผลไดHวCาการมีสCวนรCวมของประชาชนสCงผลตCอระดับความสำเร็จมากนHอยเพียงไร 
และโครงการจะปรับปรุงสCงเสริมการมีสCวนรCวมไดHอยCางไร ระดับการมีสCวนรCวมสามารถวัดจาก จำนวนประชากร 
ความถ่ีระดับและกิจกรรม ซ่ึงครอบคลุมการรCวมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล 
   (3) ระดับความพึงพอใจ เป+นเกณฑMวัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดสCวนของ
ประชากรเปLาหมายท่ีพึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดสCวนของครัวเรือนท่ีพอใจการปฏิบัติหนHาท่ีของเจHาหนHาท่ีโครงการ 
ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
   (4) ความเส่ียงของโครงการ เป+นตัวช้ีวัดประสิทธิผลเพ่ือดูวCาโครงการมีความเส่ียงในการบรรลุ
เปLาหมายดHานใดดHานหน่ึงหรือเปLาหมายรวมของโครงการหรือไมC ซ่ึงคCาความเส่ียงจะประเมินจากการเปล่ียนแปลง
สภาวะแวดลHอมของโครงการ ท้ังในดHานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและส่ิงแวดลHอม ท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
  4. เกณฑRผลกระทบ (Impacts) 
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  เป+นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตCอประชากรกลุCมเปLาหมาย ชุมชน สังคมและหนCวยงานในภาพรวม เป+น
ผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีท้ังท่ีมุCงหวัง (Intended impacts) และผลกระทบท่ีไมCไดHมุCงหวัง (Unintended 
impacts) ซ่ึงอาจเป+นผลดHานบวกหรือดHานลบก็ไดH ประกอบดHวยตัวช้ีวัด 3 ประการ คือ 
   (1) คุณภาพชีวิต เป+นตัวชี้วัดผลกระทบตCอการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุCมเปLาหมาย อาทิ รายไดH ความเป+นอยูC โอกาสทางการศึกษา การมีงานทำ สุขอนามัย สภาพแวดลHอมของครัวเรือน
ชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดสCวนครัวเรือนหรือประชากรที่ไดHรับบริการจากโครงการพัฒนาที่สCงผลกระทบตCอ
คุณภาพชีวิตท่ีดี หรือมาตรฐานการดำรงชีพ 
   (2) ทัศนคติและความเขHาใจ เป+นตัวชี ้วัดผลกระทบโดยมุCงเรื ่องทัศนคติและความเขHาใจของ
ประชากรกลุCมเปLาหมายที่มีตCอโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั ้งเชิงบวกและลบตCอตัวโครงการเอง 
โดยเฉพาะวัตถุประสงคMและมาตรการนโยบายผลประโยชนMของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติตCอผูHบริหารและเจHาหนHาท่ีโครงการ 
   (3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป+นตัวชี้วัดผลกระทบโดยใหHความสำคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุCมเปLาหมาย โดยเปรียบเทียบระยะกCอนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดสCวนของครัวเรือนที่ยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดลHอม จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติของใชH
ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใชHสิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง 
การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนHาท่ี 
  5. เกณฑRความสอดคลOอง (Relevance) 

  เกณฑMการประเมินความสอดคลHองมุCงพิจารณาวCาวัตถุประสงคMของโครงการสอดคลHองกับความตHองการหรือ
สามารถแกHไขปNญหาตามที่กำหนดไวHแตCตHนหรือไมC ซึ่งจำเป+นตHองมีการประเมินความตHองการที่แทHจริง ตลอดจน
จะตHองตอบคำถามดHวยวCา แนวทางและกลยุทธMที่ใชHในการดำเนินงานสอดคลHองกับการแกHไขปNญหาที่เป+นจริงไดH
หรือไมC ประกอบดHวยตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ 
   (1) ประเด็นปNญหาหลัก ซ่ึงพิจารณาจากจำนวนเร่ืองหรือประเด็นปNญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ท้ังท่ี
ไดHรับการแกHไขแลHวและที่ยังไมCสามารถแกHไข รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของปNญหาตามความเรCงดCวน ตามความ
รุนแรงของปNญหา 
   (2) มาตรการหรือกลยุทธMในการแกHไขปNญหา เป+นตัวชี้วัดความสอดคลHองกับการแกHไขปNญหา ซ่ึง
เป+นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูไดHจากมาตรการที่ผู Hบริหารโครงการ นำมาใชHตลอดชCวง
ระยะเวลาของการดำเนินโครงการ และความสอดคลHองกับปNญหาหลัก 
(3) ความตHองการหรือขHอเรียกรHองของประชากรกลุCมเปLาหมาย เป+นตัวช้ีวัดถึงความตHองการของผูHรับบริการในการ
แกHไขปNญหาท่ีประสบอยูC อาทิ คำรHองเรียน ขHอรHองทุกขM ใหHแกHไขปNญหาเพ่ือสนองตอบประชากรกลุCมเปLาหมายตาม
โครงการท่ีไมCไดHรับผลประโยชนMจากการดำเนินโครงการ หรือไดHรับความเสียหายจากการดำเนินโครงการซ่ึงจะเป+นตัว
ช้ีความสอดคลHองในการดำเนินโครงการและสนองตอบตCอความตHองการของประชากรเปLาหมาย 
  6. เกณฑRความย่ังยืน (Sustainability) 

   เป+นเกณฑMการพิจารณาท่ีสืบเน่ืองจากความสอดคลHอง โดยพิจารณาระดับความตCอเน่ืองของ
กิจกรรมวCาจะสามารถดำเนินตCอไปไดHโดยไมCมีการใชHงบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเล้ียง
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ตัวเองไดH นอกจากน้ียังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนท่ีแหCงใหมC ประกอบดHวยตัวช้ีวัดท่ี
สำคัญ 3 ประการ คือ 

  (1) ความอยูCรอดดHานเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวขHองกับการจัดการทรัพยากรทางการ
เงินของโครงการ อาทิ จำนวนงบประมาณของโครงการ แผนการใชHจCายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดสCวนคCาใชHจCาย
เทียบกับผลผลิตที่ไดH ปริมาณเงินทุนสำรอง แหลCงสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน 
จำนวน และขนาดกองทุนดำเนินโครงการ ซ่ึงเป+นตัวบCงช้ีถึงความอยูCรอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 
   (2) สมรรถนะดHานสถาบัน (Institutional capacity) เป+นตัวช้ีวัดความสามารถของหนCวยงานใน
การบริหารโครงการ การพัฒนาองคMกรประชาชน การมีสCวนรCวมของหนCวยงานท่ีเก่ียวขHอง ระดับการมีสCวนรCวมของ
ประชากรกลุCมเปLาหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการปรับปรุงระเบียบ
วิธีการปฏิบัติท่ีเอ้ือตCอการดำเนินโครงการ 
   (3) ความเป+นไปไดHในการขยายผล เป+นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพ่ึง
ตัวเอง โอกาสและชCองทางในการขยายผลการดำเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสำเร็จดHวยดี ทั้งการขยายผล
ตามแนวราบ กลCาวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจำนวนประชากรเปLาหมาย การขยายกำลังผลิตของ
โครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ไดHแกC การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือขCายโครงการออกไปท่ัว
ภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป+นระดับชาติ 
  7. เกณฑRความเปnนธรรม (Equity) 

   เป+นเกณฑMท่ีมุCงใหHเกิดความเป+นธรรมในสังคม (Socail equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธMและ 
ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ โดยยึดหลักการวCาประชากรกลุCมเปLาหมายจะไดHรับหลักประกันเรื่องความเป+น
ธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณคCา (Values) และการกระจายผลตอบแทนท่ี
เสมอภาคเทCาเทียมกัน ประกอบดHวยตัวช้ีวัด 3 ประการ คือ 
   (1) ความเป+นธรรมระหวCางกลุCมอาชีพ เป+นตัวชี้วัดความเป+นธรรมโดยใหHความสำคัญทุกกลุCมยCอย 
ในสังคม อาทิ ความเป+นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหลCงน้ำแกCกลุCมเกษตรและกลุCมอาชีพอื่น การจัดหาตำแหนCง
ใหHกับผูHวCางงานและผูHถูกเลิกจHาง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปNญหาวิกฤติเศรษฐกิจท่ีจัดใหHแกCประชากรทุกสาขา
อาชีพ 
   (2) ความเป+นธรรมระหวCางเพศ เป+นตัวชี้วัดที่ใหHความสำคัญเรื่องความเป+นธรรมระหวCางเพศ ซ่ึง
เป+นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูวCาการดำเนินโครงการใหHความเสมอภาค
ระหวCางเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหวCางเพศ (Gender discrimination) หรือไมC โดยสามารถพิจารณาเรื่องความ
เทCาเทียมในโอกาส บทบาทระหวCางหญิง/ชาย การปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิ ของสตรี 
   (3) ความเป+นธรรมระหวCางชนรุCน (Intergenerational equity) เป+นตัวชี้วัดที่เนHนความเป+นธรรม
ระหวCางชนรุCน ระหวCางชนรุCนปNจจุบันและชนรุCนอนาคต (Future generation) ซ่ึงอาจเก่ียวขHองกับการจัดสรรและใชH
ประโยชนMทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญC โครงการท่ีอาจกCอใหHเกิดผลกระทบดHาน
สิ่งแวดลHอม และผลกระทบดHานสังคม โดยคำนึงถึงชนรุCนอนาคตซึ่งจะเป+นผูHไดHรับกระทบจากการตัดสินและการ
ดำเนินโครงการในปNจจุบัน 

8. เกณฑRความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
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  เป+นเกณฑMที่สำคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป+นหลักประกันวา การดำเนินโครงการจะไมCกCอใหH เกิดความ
เสียหายหรือผลกระทบดHานลบตCอสังคม หรือชุมชน ประกอบดHวยตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ 
   (1) ผลกระทบดHานสิ ่งแวดลHอม เป+นตัวชี ้ว ัดความเสียหายดHานสิ ่งแวดลHอม ซึ ่งเป+นผลจาก 
การดำเนินโครงการ โดยเป+นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที ่ เก ิดขึ ้นจริงก ับการศึกษาผลกระทบ 
ดHานสิ ่งแวดลHอม (Environmental Impact Assessment – EIA) ในชCวงกCอนทำโครงการ เพื ่อใหHผู Hที ่เกี ่ยวขHอง 
ทุกฝ éายร ับผิดชอบ และมีการชดเชยความเส ียหายจากผลกระทบในลักษณะที ่ เหมาะสมและเป+นธรรม 
แกCผู Hเสียหาย เพื ่อเป+นหลักประกันความเสี ่ยงใหHกับสังคม และเป+นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู Hอนุมัติและ 
ผูHดำเนินโครงการ 
   (2) ผลกระทบดHานเศรษฐกิจ เป+นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางดHานเศรษฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสรHางภาระใหHกับประชาชนและชุมชน
โดยรอบที่ตHองแบกรับคCาใชHจCายเป+นตHนทุนทางสังคม (Social costs) ที่ตHองเสียไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำทCวม
เสียหายจากโครงการสรHางเข่ือน 
   (3) ผลกระทบดHานสังคมและวัฒนธรรม เป+นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินโครงการ
และสCงผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดำเนินงานที่กCอใหHเกิดการเปลี่ยนแปลง การสูญเสีย
โครงสรHาง แบบแผนและวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอ้ือ
อาทร ความรCวมมือและความชCวยเหลือเก้ือกูลของชุมชนด้ังเดิม 
   เกณฑMและตัวชี ้ว ัดดังกลCาวขHางตHนสามารถใชHเป +นเครื ่องมือในการประเมินผลโครงการ 
ซึ่งครอบคลุมมิติ ดHานเศรษฐกิจ สังคม มิติดHานการบริหารจัดการ มิติดHานทรัพยากร และมิติดHานสิ่งแวดลHอม เกณฑM
และตัวชี้วัด จะเป+นประโยชนMในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป+นพลวัตร ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการโครงการ เพื่อวัดถึงความสำเร็จและความลHมเหลวของโครงการพัฒนาดHานตCาง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติ
จำเป+นตHองนำมาปรับใชHใหHเหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยกำหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป+นตัวชี้วัด
รวม (Composite indicators) ของแตCละโครงการตCอไป 
 
กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรR  

  ในการชี้นำและขับเคลื่อนเพื่อใหHบรรลุวิสัยทัศนM พันธกิจและเปLาหมายที่วางไวH คณบดีใชHระบบกลไก           
การนำองคMกรของคณะแพทยศาสตรM ดังภาพ 1 มาใชHกำกับการดำเนินงาน ในการกำหนดวิสัยทัศนMตามบริบทของ
คณะในชCวงเวลาตCาง ๆ และไดHมีการปรับเปลี่ยนและมีการทบทวนวิสัยทัศนM เพื่อใหHมีความเหมาะสม สอดคลHองกับ
บริบทในการพัฒนา โดยมีการทบทวนทุกปj  
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ภาพท่ี 1 ระบบการนำองคRกร คณะแพทยศาสตรR มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

การประเมินความสำเร็จแผนยุทธศาสตรR 

1. การสรHางความรูHความเขHาใจแกCผูHมีสCวนไดHสCวนเสียของคณะแพทยศาสตรM มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสรHาง
ความตระหนักถึงความสำคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตรMการพัฒนาคณะแพทยศาสตรM มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจำปjงบประมาณ พ.ศ. 2564–2570 ไปสูCการปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังน้ี 
   1.1 คณบดี แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะแพทยศาสตรM มหาวิทยาลัยพะเยา แผน
ยุทธศาสตรMการพัฒนาคณะแพทยศาสตรM มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปjงบประมาณ พ.ศ. 2564–2570 ตCอประชาคม
คณะแพทยศาสตรM ในวันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ หHองประชุมคณะแพทยศาสตรM 
   1.2 สื่อสารและประชาสัมพันธMสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตรMฯ ไปยังผูHมีสCวนไดHสCวนเสีย ทุกกลุCม
ผCานชCองทางท่ีหลากหลาย และมีการติดตามขHอมูลปLอนกลับเป+นระยะ ๆ 
 
 
 
  2. กำหนดผูHรับผิดชอบยุทธศาสตรMรายประเด็น โดยมีระบบและกลไก ดังน้ี 
   2.1 กำหนดตัวผูHรับผิดชอบยุทธศาสตรMรายประเด็น และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรMที่เชื่อมโยงและสอดคลHองกัน ตั้งแตCระดับคณะ (รองคณบดี) ระดับหลักสูตร (ประธานหลักสูตร) ระดับ
สCวนงานสนับสนุน (งาน) และระดับบุคคล 
   2.2 จัดต้ังคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน เพ่ือปฏิบัติหนHาท่ีขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรMฯ  
  3, การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพ่ือใหHบรรลุตามเปLาหมายและตัวช้ีวัด ของแผนยุทธศาสตรM โดยมี
ระบบและกลไกดังน้ี 
   3.1 วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตรMฯ เชิงบูรณาการท่ีมุCงนำเสนอผลผลิต (Output) 
ผลลัพธM (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยใหHมีการประเมินตนเองเพื่อสรHางกระบวนการเรียนรูH และใหHมี
การติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป+นกลาง กำหนดเกณฑMการประเมินที่ชัดเจน โปรCงใส มาตรฐานและ
ถูกตHองตามหลักวิชาการ 
   3.2 สรHางความสอดคลHองของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรMฯ กับการประเมิน
การปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตั้งแตCระดับรองคณบดี  หัวหนHาสำนักงาน ประธานหลักสูตร 
หัวหนHางาน และบุคลากรรายบุคคล 
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   3.3 ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรMฯ ตามตัวบCงช้ี และตามรอบ
เวลาท่ีกำหนดอยCางตCอเน่ือง พรHอมท้ังการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาใหHบรรลุเปLาหมาย 
ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   3.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรMฯ ตCอคณบดี คณะกรรมการประจำคณะ
แพทยศาสตรM  ตามลำดับ 
  4. สรHางสภาพแวดลHอมที่เอื้อตCอการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรMฯ การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน ตามความ
เหมาะสม การปรับปรุงขHอบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศใหHคลCองตัวและตอบสนองตCอการพัฒนาคณะ และการ
สรHางเครือขCายความรCวมมือกับหนCวยงานตCางๆ เพื ่อสCงเสริมและสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศนMของคณะและ
มหาวิทยาลัย 
  5. พัฒนาระบบฐานขHอมูลและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม
ประเมินผล มีการนำขHอมูลไปวิเคราะหMและนำรายงานผลการวิเคราะหMไปใชHสนับสนุนการตัดสินใจของผูHบริหารไดH
อยCางถูกตHองและรวดเร็ว 
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การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินงาน 

กำหนดใหHมีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรMการพัฒนาคณะแพทยศาสตรM มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจำปjงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 เป+นรายไตรมาส โดยกำหนดใหHมีการประเมินปjงบประมาณละ 4 ครั้ง ตาม
วิธีการ ดังน้ี 
  1. ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรR 

  แผนยุทธศาสตรMการพัฒนาคณะแพทยศาสตรM มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปjงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 
น้ี ไดHกำหนดใหHมีการเช่ือมโยงตัวบCงช้ีของแผน 2 ระดับ ไดHแกC ระดับคณะ และระดับงาน/หลักสูตร จึงกำหนดใหHมี
การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรMฯ สอดคลHองกับตัวบCงช้ีของแผน 
  2. การรายงานผล 

   2.1 การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายไดHประจำปj 
งบประมาณ) 
    1) รายงานผลการใชHจCายเงินงบประมาณตCอมหาวิทยาลัย ปjละ 4 คร้ัง  

   (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน) 
    2) รายงานผลการดำเนินงานตามเปLาหมายยุทธศาสตรMและตัวช้ีวัดตCอมหาวิทยาลัย 
       ปjละ 2 คร้ัง (เมษายน และกันยายน) 
    3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานตCอคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตรM 
       เม่ือส้ินปjงบประมาณ (ไมCเกินเดือนพฤศจิกายน) 
   2.2 การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตรM แผนงานพ้ืนฐาน แผนงาน 
บุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจCายประจำปjงบประมาณ) 
    1) รายงานผลการใชHจCายเงินงบประมาณตCอมหาวิทยาลัย ปjละ 2 คร้ัง  
       (เมษายน, กันยายน) 
    2) รายงานผลการดำเนินงานตามเปLาหมายยุทธศาสตรMและตัวช้ีวัดตCอมหาวิทยาลัย 
        ปjละ 2 คร้ัง (เมษายน, กันยายน) 
     3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานตCอคณะกรรมการประจำคณะ 
        เม่ือส้ินปjงบประมาณ (ไมCเกินเดือนพฤศจิกายน) 
   2.3 การรายงานผลการดำเนินโครงการ   
    1) รายงานผลการใชHจCายเงินงบประมาณตCอมหาวิทยาลัยพะเยา ปjละ 2 คร้ัง            
         (เมษายน,กันยายน) 
    2) รายงานผลการดำเนินงานตามเปLาหมายยุทธศาสตรMและตัวช้ีวัด ตCอมหาวิทยาลัย 
        พะเยา ปjละ 2 คร้ัง (เมษายน, กันยายน) 
    3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานตCอคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตรM 
       เม่ือส้ินปjงบประมาณ (ไมCเกินเดือนพฤศจิกายน) 
     
 
 


