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ค าน า 
 

 แผนปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การจัดท าแผนฯ ฉบับนี้เน้นการมี  

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการเชื่อมโยง  

แผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการก าหนดแนวทางการติ ดตาม

ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุ

เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

 แผนปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ประกอบด้วย 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ / กิจกรรมภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการตามภาระกิจหลักของ

คณะสหเวชศาสตร์ เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ให้เป็นโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อ

พัฒนาหรอืปรับปรุงผลการด าเนินงานในบางโครงการตามผลประเมินคุณภาพการศกึษาภายในของปีที่

ผ่านมา นอกจากนี้ยังเป็นคู่มือช่วยเตือนการปฏิบัติงานให้ตรงตามกรอบเวลาที่ก าหนด ตลอดจนช่วย

ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรอย่างคุ้มค่า มี

ประโยชน์สูงและประหยัดสุด อีกด้วย  
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บทท่ี 1  

บทน า 

 

บทน าคณะ 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 และประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 44 ก ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 “มหาวิทยาลัยพะเยา (University of 

Phayao) จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันถัดมา คือ วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 ท าให้ส านัก

วิชาสหเวชศาสตร์ ปรับสถานภาพเป็นคณะสหเวชศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา

ตั้งแต่นั้นมา โดยโครงสร้างองค์กรมีคณบดีเป็นหัวหน้าส่วนงาน มีรองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และนอกจากนี้ยังมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

บริการวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ท างานร่วมกับประธานหลักสูตร ซึ่งมี

หลักสูตรในความรับผิดชอบ 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  

และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด ทั้งสองหลักสูตรมีการปรับปรุงตามรอบ

เวลาของหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฉบับล่าสุดที่ใช้อยู่คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ที่พัฒนาตาม มคอ.1 ของสาขาวิชาชีพและตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร

ของ สกอ. พ.ศ. 2558 โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย สภาเทคนิคการแพทย์/สภากายภาพบ าบัด 

และ สกอ. ตามล าดับแล้ว และในปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นได้ ได้มีการแต่งตั้งทีมพัฒนารหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 และ หลักสูตร

กายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ซึ่งมีก าหนดแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 นี้ 

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีความทันสมัยของหลักสูตรทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 

 คณะสหเวชศาสตร์ มีบุคลากรรวม 64 คน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือสายวิชาการ 46 คน และ

สายสนับสนุน 18 คน โดยบุคลากรสายวิชาการปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 36 คน ลาศึกษาต่อ 10 คน 

ปัจจุบันบุคลากรสายวิชาการมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกทั้งหมด 29 คน และวุฒิปริญญาโท 

15 คน โดยจัดเป็นบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จ านวนทั้งสิน้ 10 คน (ตารางที่ 1) ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งหมด 18 คน มีวุฒกิารศกึษาใน

ระดับปริญญาโท 2 คน และวุฒิปริญญาตรี 16 คน (ตารางที่ 2) ซึ่งทั้งหมดมีวุฒิการศึกษาตรงกับสาย

งาน 

 

ตารางที ่1 อัตราก าลังบุคลากรสายวชิาการคณะสหเวชศาสตร์ 
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อัตรา 

ก าลัง 

จ านวน ระดับการศกึษา 

ตรี โท เอก 

ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งวิชาการ 

อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 

บุคลากร

สาย

วชิาการ 

(46 คน) 

ปฏบัิตงิานจรงิ 

(36 คน) 

- - - - 3 2 - - 23 6 - - 

ลาศกึษาตอ่  

(10 คน) 

- - - - 8 2 - - - - - - 

 

ตารางที ่2 อัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนคณะสหเวชศาสตร์ 

 

อัตราก าลัง 

 

จ านวน 

ระดับการศกึษา 

ตรี โท เอก 

บุคลากรสายสนับสนุน 

(18 คน) 

ส านักงานคณะ 9 7 2 - 

ปฏบัิตกิาร 9 9 - - 
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1.1 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์  

นโยบาย อว. 1.สรา้งคน 2.สรา้งองคค์วามรู ้ 3.สรา้งนวัตกรรม 4.ยกเครื่องมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 

ม.พะเยา 

1.การเตรยีมคนและ

เสริมศักยภาพคน 

2.การสร้างงานวจิัย

นวัตกรรมการและการเป็น

ผู้น าทางด้านวชิาการ 

3.การบริการวิชาการ

เพื่อพัฒนาชุมชน 

สังคม และประเทศ 

4. การเสริมสร้าง 

ส่งเสริมการท านุบ ารุง

ศลิปะวัฒนธรรมให้

ยั่งยืน 

5. การเสริมสร้างและ

พัฒนาความเป็นสากล

หรือนานาชาติ 

6.การบริหารที่มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

วสิัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล 

ผลสัมฤทธิ์ 

(OUTCOME) 

-พัฒนานิสิตใหเ้ป็นผู้

ปรับตัวเท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงในทุก

สถานการณ์โดยมีการ

เรียนรู้ตลอดชีวติและเป็นผู้

ที่มี Mindset ของการเป็น

ผู้ประกอบการและเป็น

นวัตกร 

-ผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วย

ทักษะวิชาชีพ(Hard skill) 

และทักษะชีวติ (Soft Skill)  

-เป็นผู้มี Digital 

competency 

-ผลิตผลงานวิจัยพืน้ฐาน 

(Basic research) 

-ผลิตผลงานวิจัยขั้นแนว

หน้า (Frontier research) 

-ผลิตงานวิจัยเพื่อสุข

ภาวะของชมุชน 

-บรกิารวิชาการตาม

ความต้องการของชมุชน

ที่สอดคล้องกับความ

เชี่ยวชาญของบคุลากร

โดยมุ่งส่งเสรมิสขุภาวะ

ของชุมชนในท้องถิ่น 

 

-น าภูมิปญัญาท้องถิ่นมา

วิเคราะห์วจิัยเพื่อ

สนับสนุน/อธิบายด้วย

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์

เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและ

ให้เป็นที่รับรูใ้นวงกว้าง

และไม่สูญหาย 

-มีความรว่มมือกับ

สถาบันการศึกษา/

หน่วยงานในต่างประเทศ

เพื่อให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนบุคลากร 

นักวิจัยนิสิต รวมไปถึง

ความก้าวหน้าขององค์

ความรู้และเทคโนโลยี 

-องคก์รมีการบรหิารงานที่มี

คุณธรรมและโปรง่ใส (ITA) 

-มีการพัฒนากระบวนการ

ท างานขององค์กรสู่ความเป็น

เลิศ (EdPEx) 

-มีสภาวะแวดล้อมที่ดีต่อการ

ท างาน และมีการใชท้รัพยากร

และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 

(Green office) 

 

 

ผลลัพธ์ 

(OUTPUT) 

-นิสิตมคีุณลักษณะการ

เป็น Active learner และมี

ทักษะพรอ้มส าหรับการ

ประกอบอาชีพ 

-มีองค์ความรูจ้ากงานวิจัยที่

จะน าไปสู่การถ่ายทอด

เทคโนโลย/ีการใชป้ระโยชน์

เชิงพาณิชย์ 

-มีงานวิจัย/บรกิาร

วิชาการ ที่บูรณาการ

เพื่อส่งเสรมิสุขภาวะของ

ชุมชน 

 

-สรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับสิง่

ที่เป็นภูมิปญัญาท้องถิ่นให้

เป็นนวัตวณชิย์ 

-การมีผลงานวิจัยที่

ไดรั้บการตีพมิพ์ร่วมกัน 

-มีบุคลากร นักวิจัย 

นิสิต ที่มีการ

แลกเปลี่ยน/ความ

-ผลการประเมิน องค์กรมีการ

บรหิารงานที่มคีุณธรรมและ

โปร่งใส (ITA) 

อยู่ในระดับดีมาก 

-ผ่านผลการประเมินการ

พัฒนากระบวนการท างานของ
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นโยบาย อว. 1.สรา้งคน 2.สรา้งองคค์วามรู ้ 3.สรา้งนวัตกรรม 4.ยกเครื่องมหาวทิยาลัย 

-นิสิตมีการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์การ

ปฏิบัติงานในพื้นที่จริง 

ร่วมมือกับหน่วยงาน

ต่างประเทศ 

องค์กรสูค่วามเป็นเลิศ (EdPEx) 

200 คะแนน 

-หน่วยงานรว่มประเมนิ

โครงการส านักงานสีเขียว

(Green office) 

และสามารถผ่านการประเมิน

เบือ้งต้นได ้

 

ตัวชี้วัดหลัก 

 

-จ านวนนิสิตที่ออกปฏิบัติ

สหกิจศกึษา 

-จ านวนสถาน

ประกอบการที่เป็นคู่ความ

ร่วมมือในการผลิตบัณฑิต 

เช่น โรงพยาบาล ศูนยเ์ด็ก

เล็ก ฯลฯ 

-จ านวนผลงานวิจัยที่ไดรั้บ

การตีพมิพ์ในระดับชาติ/

นานาชาต ิ

-จ านวนสิทธิบตัร/อนุ

สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

-จ านวนผลงานวิจัยที่ถกู

อา้งองิ (Citation) 

-จ านวนผลงานวิจัย/

บรกิารวิชาการที่ส่งเสรมิ

สุขภาวะของชุมชน 

-จ านวนชุมชน/

หน่วยงานที่ได้รับการ

บรกิารทางวิชาการ 

-จ านวนโครงการทีม่ีการ

น าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น

มาเป็นฐานในการสรา้ง

นวัตกรรมเพื่อให้เกิด

มูลค่าเพิ่ม 

-จ านวนผลงานตีพมิพ์

ระดับนานาชาต ิ

-จ านวนสถาบันที่ม ี

MOU/MOA  

-จ านวน บุคลากร 

นักวิจัย นิสิต ที่มีการ

แลกเปลี่ยน/ความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน

ต่างประเทศ 

-คะแนนการประเมิน ITA ≥ 85 

คะแนน 

-คะแนนการประเมินประกนั

คุณภาพ (EdPEx) อยู่ในระดับ 

200 คะแนน 

-ผ่านการประเมินโครงการ

ส านักงานสีเขียว(Green office) 

 

 

ตัวชี้วัดรอง 

 

-อัตราการมีงานท าของ

บัณฑิตจ านวนศิษยเ์ก่าที่

ประสบความส าเร็จใน

วิชาชีพ/มีชื่อเสียงหรือ

ไดรั้บรางวัลระดับชาติ/

นานาชาต ิ

-จ านวนนวัตกรรมที่เกิดขึ้น

จากผลงานวิจัยและน าไปสู่

การใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย์ 

-จ านวนนวัตกรรมที่

เกิดขึน้จากผลงานวิจัย

และน าไปสู่การเป็น 

Profit innovation 

 

-ภูมิปญัญาของชุมชนเป็น

ที่รู้จักและน าไปสูก่ารสรา้ง

รายไดใ้ห้กับชุมชน 

- เป็นเจ้าภาพ/เจ้าภาพ

ร่วมในการจัดประชุม

ทางวิชาการระดับ

นานาชาต ิ

-การปราศจากข้อร้องเรียน

ต่างๆ 
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1.2 กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์ 
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 (คณะวิทยาศาสตร์การแพทย)์ 

นโยบาย อว สรา้งคน สรา้งองคค์วามรู้ สรา้งนวัตกรรม ยกเคร่ืองมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1.การเตรยีมคนและเสริมศักยภาพ

คน 

2. การสรา้งงานวิจัยและ

นวัตกรรม และการเป็นผู้น าด้าน

วิชาการ 

3. การบรกิารวิชาการเพื่อ

พัฒนา 

4. การเสรมิสร้าง
ส่งเสรมิการท านบุ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมให้

ย่ังยืน 

5.การเสรมิสร้างและพัฒนา

ความเป็นสากล 

6.การบรหิารที่มีประสิทธภิาพและ

โปร่งใส 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยสร้างปญัญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

ผลสัมฤทธิ์ Outcome 1. พัฒนานิสิตใหเ้ป็นผู้ปรับตัวเท่า

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุก

สถานการณ์โดยมีการเรียนรู้ตลอด

ชีวติและเป็นผู้ที่มี Mindset ของการ

เป็นผู้ประกอบการและเป็นนวัตกร 

2. ผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยทักษะ

วิชาชีพ(Hard skill) และทกัษะชีวติ 

(Soft Skill)  

3. เป็นผู้มี Digital competency 

1. ผลิตผลงานวิจัยพืน้ฐาน (Basic 

research) 

2. ผลิตผลงานวิจัยขั้นแนวหน้า 

(Frontier research) 

1. ผลิตงานวิจัยเพื่อสุขภาวะของ

ชุมชน 

2. บรกิารวิชาการตามความ

ต้องการของชมุชนที่สอดคล้อง

กับความเชี่ยวชาญของบุคลากร

โดยมุ่งส่งเสรมิสขุภาวะของ

ชุมชนในท้องถิ่น 

 

1. น าภูมิปญัญาท้องถิ่น

มาวิเคราะห์วจิัยเพื่อ

สนับสนุน/อธิบายด้วย

หลักฐานทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่ม

ความเชื่อมั่นและให้เป็นที่

รับรูใ้นวงกว้างและไม่

สูญหาย 

1. มีความรว่มมือกับ

สถาบันการศึกษา/หน่วยงานใน

ต่างประเทศเพื่อให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิจัย

นิสิต รวมไปถึงความก้าวหน้า

ขององค์ความรูแ้ละเทคโนโลยี 

1. องคก์รมีการบรหิารงานที่มี

คุณธรรมและโปรง่ใส (ITA) 

2. มีการพัฒนากระบวนการท างาน

ขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 

3. มีสภาวะแวดล้อมที่ดตี่อการ

ท างาน และมีการใชท้รัพยากรและใช้

พลังงานอย่างคุ้มค่า (Green office) 

 

เป้าหมายคณะ ปี 64  1. อัตราการมีงานท าของบัณฑิต 

 ≥ ร้อยละ 80  

2. นิสิตมีความพงึพอใจในคุณภาพ

การให้บรกิาร / สวัสดิการ ในระดับ

ไม่นอ้ยกว่า 4.0  ≥ 70  

1. จ านวนผลงานวิจัยที่ไดรั้บการ

ตีพมิพ์ในระดับชาติ/นานาชาติ ≥ 

25 ผลงาน 

2. จ านวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/

ทรัพย์สินทางปัญญา ≥ 1 ผลงาน 

3. จ านวนระบบสนับสนุนทุนวิจัย 

1 ระบบ 

1. จ านวนผลงานวิจัย/บรกิาร

วิชาการที่ส่งเสรมิสุขภาวะของ

ชุมชน ≥ 1 ผลงาน 

2. จ านวนนวัตกรรมที่เกิดขึน้

จากผลงานวิจัยของนสิิต ≥ 5 

ผลงาน 

1. จ านวนโครงการทีม่ี

การบูรณาการ 

ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น งานวิจัย

และนวัตกรรม  จ านวน 

1 โครงการ 

 

1. จ านวนผลงานตีพมิพ์ระดับ

นานาชาต ิ≥ 1 ผลงาน 

2. นิสิตที่มีคะแนนภาษาอังกฤษ

มากกว่า B2 ร้อยละ 5 

1. คะแนนการประเมิน ITA ≥ 85 

คะแนน 

2. ผ่านการประเมินโครงการ

ส านักงานสีเขียว(Green office) 

3. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนมี

การขอต าแหน่งช านาญงานเพิ่มขึน้ 

4. จน าวนบุคลากรสายวชิาการขอ

ต าแหนง่ทางวิชาการ ≥ 7 คน 
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บทท่ี 2 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

     คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

หน่วยงาน จ านวนโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 

คณะสหเวชศาสตร์ 26 1,290,000.00  

1. โครงการด้านการเตรียมคนและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน (ด้านการ

จัดการเรยีนการสอน) 

7 320,000 

2. โครงการด้านการเตรียมคนและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน (ด้านคุณภาพ

นิสติ) 

4 130,000 

3. โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางดา้น

วิชาการ 

2 130,000 

4. โครงการด้านการบริการวิชาการเพื่อ

พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

2 100,000 

5. โครงการด้านการเสริมสร้างและ

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมใหย้ั่งยืน 

4 105,000 

6. โครงการด้านการเสริมสร้างและ

พัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

  1 50,000 

7. โครงการด้านการบริหารที่มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

6 455,000 
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2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์ 

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการ IQA หลักสูตร วท.บ.

(เทคนิคการแพทย์) และหลักสูตร

กายภาพบ าบัด ประจ าปีการศกึษา 

2563 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ย

ประกันคุณภาพ

การศกึษา 

50,000  เดือน พ.ค. – ส.ค. 

2 โครงการรับรองสถาบันผู้ผลิต

บัณฑติเทคนิคการแพทย์ 

ประธานหลักสูตร 

วท.บ.(เทคนิค

การแพทย์) 

100,000 เดือน ก.พ. – พ.ค. 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์

ด้านการจัดการเรยีนการสอน มุ่ง

สู่ UP-PSF 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

30,000 เดือน มี.ค. 

4 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

ผูบ้ริหารและคณาจารย์พบ

ผูป้กครอง ประจ าปีการศกึษา 

2564 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

50,000 เดือน มิ.ย. – ก.ค. 

5 โครงการการให้บริการทักษะ

วิชาชีพแก่ชุมชน 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

35,000 เดือน ต.ค – ก.ย. 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

การให้บริการตรวจและให้

ค าปรึกษาส าหรับการตรวจ

วินจิฉัย โรคติดเชื้อทาง

เพศสัมพันธ์ 

ประธานหลักสูตร 

วท.บ.(เทคนิค

การแพทย์) 

25,000 เดือน มิ.ย. – ก.ย. 

7 โครงการพัฒนาแนวคิดความเป็น

ผูป้ระกอบการ 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

30,000 เดือน มี.ค. – เม.ย. 

รวมงบประมาณ 320,000  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์ 

2. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสิต) 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการปัจฉิมนเิทศและแนะแนว

อาชีพว่าที่บัณฑิต 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนสิิต 

30,000 เดือน ก.พ. – เม.ย. 

2 โครงการสหเวชอาสาพัฒนาชุมชน รองคณบดีฝ่าย

กิจการนสิิต 

50,000 เดือน มี.ค – พ.ค. 

3 โครงการเพาะกล้าใหม่ สาน

สายใยสหเวช 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนสิิต 

20,000 เดือน ต.ค. – ธ.ค. 

4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สโมสร

นิสติคณะสหเวชศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนสิิต 

30,000 เดือน มิ.ย. – ส.ค. 

รวมงบประมาณ 130,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์ 

3. โครงการด้านการสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและ

บริการวิชาการเพื่อนวัตกรรม

ชุมชน 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ย

วิจัย 

30,000 เดือน มิ.ย. – ส.ค. 

2 โครงการ AHS Showcase ผูช่้วยคณบดีฝา่ย

บริการวิชาการ 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนสิิต 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ย

วิจัย 

100,000 เดือน พ.ย. – ม.ค. 

รวมงบประมาณ 130,000  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์ 

4. โครงการด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการสหเวชร่วมใจวันเทคนิค

การแพทย์ไทย 29 มถิุนายน 

สาขาเทคนิค

การแพทย์ 

50,000 เดือน พ.ค. – มิ.ย. 

2 โครงการกายภาพบ าบัดสัมผัส

ชุมชนเนื่องในวันกายภาพบ าบัด

แหง่ชาติ 20 มกราคม 

สาขา

กายภาพบ าบัด 

50,000 เดือน ม.ค. – มี.ค. 

  รวมงบประมาณ 100,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์ 

5. โครงการด้านการเสรมิสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการพิธีไหว้ครู-มอบเสือ้

กาวน์ ก้าวสูว่ิชาชีพ 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนสิิต 

 

20,000 เดือน ต.ค. – ธ.ค. 

2 โครงการจุม้อกม่วนใจ๋ ปาเวณีปี

ใหม่เมอืง 

หัวหนา้ส านักงาน 20,000 เดือน มี.ค – พ.ค. 

3 โครงการท าบุญฉลองวันคล้ายวัน

สถาปนาคณะ 

หัวหนา้ส านักงาน 20,000 เดือน มิ.ย. – ส.ค. 

4 โครงการ AHS Sport day บายศรี

สู่ขวัญ-ขันโตก 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนสิิต 

45,000 เดือน มิ.ย. – ส.ค. 

รวมงบประมาณ 105,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์ 

6. โครงการด้านการเสรมิสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการ AHS English Camp รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

50,000 เดือน เม.ย. – 

พ.ค. 

รวมงบประมาณ 50,000  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์ 

7. โครงการด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สายสนับสนุนและเสริมสร้าง

ความรูเ้กี่ยวกับการบริหารความ

เสี่ยง 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

20,000 เดือน ม.ค. – มี.ค. 

2 โครงการสหเวชรักษ์โลก รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

20,000 เดือน ม.ค. – ก.ย. 

3 โครงการเลือดน้ าเงินคนืถิ่น รองคณบดีฝ่าย

กิจการนสิิต 

40,000 เดือน ม.ค. – มี.ค. 

4 โครงการ IQA ระดับคณะมุ่งสู ่

EdPEx 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ย

ประกันคุณภาพ

การศกึษา 

70,000 เดือน มิ.ย – ก.ย. 

5 โครงการสัมมนาใหญ่ประจ าปี

คณสหเวชศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

280,000 เดือน มี.ค. – มิ.ย. 

6 โครงการคณบดีพบบุคลากร นิสติ 

และเชดิชูเกียรตบิุคลากร 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

25,000 เดือน ก.ค. – ก.ย. 

รวมงบประมาณ 455,000  
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บทท่ี 3 

การติดตามและประเมินผล 

 

3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึง

ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อน าประสบการณ์จากการท างานไปก าหนดนโยบายการบริหารงาน

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

โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานทั้ งใน  

เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการด าเนินงานกับผลการด าเนินงาน  

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

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ ดังรูปแสดงผัง 

การประเมนิต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 
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  กองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-BUDGET) เพื่อ

น ามาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นย า เชื่อถือได้ และมีความโปร่งใส 

ตรวจสอบผลการด าเน ินงานได ้ตลอดเวลา ซึ ่งจะสามารถน าผลลัพธ ์จากระบบ E-BUDGET                    

ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 3 ด้านการจัดการ 

วางแผนด้านงบประมาณประจ าปี การวางแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ด้านการรายงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

ในรอบ 6 เดือน  และรอบ 12 เดือน  

3.2 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความส าเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร ์มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต 

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

เรียนรู้ และให้มกีารตดิตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์       

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผูอ้ านวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และ

ตามกรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการต่อคณบดี ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

3.3 กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุตริตแห่งชาติ ได้ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

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

มีนาคม 2564 ) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 
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3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการด าเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้

มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อก าหนด ITA โดยมีองคป์ระกอบของการรายงาน 

ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการคณะ ประจ าปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณะ พ.ศ. 2564 
                  

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

ด้านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) และใช้ข้อมูลจากระบบการจัดการด้านงบประมาณ 

และแผนงาน (e-Budget) ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณนั้นๆ    

 

.......................................... 


