
 

 
คณะสหเวชศาสตร ์

 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 

คณะสหเวชศาสตร์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 



 
 

ค าน า 
 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 

ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

พ.ศ. 2561 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย การจัดท าแผนฯ ฉบับนีเ้น้นการ

มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ  และการเชื่อมโยงแผน

ยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่าง

เป็นรูปธรรม 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 นี้

ประกอบด้วย กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์ แผนการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ กระบวนการจัดท า

แผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โครงร่างองค์กร รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์การ
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บทที่ 1 

บทน า 
1.1 ความเป็นมา 

 รัฐบาลได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 

2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความ

เสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น

ปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ และได้จัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 บนพื้นฐานของกรอบ

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มเีป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 และให้ความส าคัญกับการมี

ส่วนรว่มของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อมุ่งสู่ 

“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม 

และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง

เหมาะสม น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย   

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.  2561 ที่สอดคล้องกับ 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษา

ของชาต ิพ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยใหเ้ป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความ

พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศของ

รัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับ

ทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่  ๆ 

ที่ เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษที่  21 ได้ ความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจ 

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) มีฐานคิดหลักคือการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า

โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม การเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การ

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนระบบการเรียนรู้แบบเดิมไปสู่การ

เรียนสมัยใหม่ (Smart Classroom) และรูปแบบการเรียนแบบใหม่ การพัฒนานักศึกษาไปสู่การเป็น

Smart Enterprises และ Startup ที่มีศักยภาพสูง การจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อเปลี่ยนทักษะ

แรงงานแบบเดิมที่มีมูลค่าต่ า (Traditional Services) ไปสู่การเป็นแรงงาน ที่มีความรู้ ทักษะ และความ
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เ ช่ียวชาญสูง (High Value Services) เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมใหม่  

(New S-Curve) เป็นต้น  

 ดังนัน้ เพื่อให้การพัฒนาคณะสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 

– 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 เพื่อสนองตอบทิศทางการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

ผูบ้ริหารและความต้องการของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเพื่อให้คณะสหวเชศาสตร์มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์  

 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 มี

วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ในช่วง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เสริมพลัง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เพื่อคุณภาพบัณฑิตที่เป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับและนับถือ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ภายในปี 

พ . ศ .  2 566 ” ( Empowering School of Allied Health Sciences, University of Phayao for Excellence 

Output Bachelors with Accept and Admire in both National and International Levels with-in the Year 

2023) และบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ดังนี้ 

 (1) ยุทธศาสตรก์ารเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

 (2) ยุทธศาสตรก์ารสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางดา้นวิชาการ 

 (3) ยุทธศาสตรก์ารบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (4) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (5) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 (6) ยุทธศาสตรก์ารบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

1.3 ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์กับกรอบยุทธศาสตร์

ชาติ และแผนพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- 2567 ได้ด าเนินการให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 - 2579  และ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 - 2567  

 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการตลาด

ของสังคม และ ด้านขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่  Research University เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 
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และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคน

และเสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น า

ทางด้านวิชาการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย 

และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 - 2579 และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ของยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคม 

เป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน (Sustainable Life Quality) ภายใต้

ยุทธศาสตร์ที่  3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  มีความสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 - 2579 และสอดคล้องกับยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า

ในสังคม ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่ งยืน 

และยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ฉบับที่  12 (พ.ศ.  2560 - 2564) รวมทั้ งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  1 

ด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

ของยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
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  แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาสู่สากล และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural 

Enterprise) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ให้ยั่งยืน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

ทางการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อมของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 

การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ที่ 7 

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งมีความสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 โดยแสดงเป็นแผนภาพความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 กับแผนยุทธศาสตรต์่าง ๆ ของประเทศ ดังรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 กับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศ 
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 จากการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 - 2567 สามารถน ามาสรุปเป็นแผนภาพแสดง Strategic Map เชงิล าดับความส าคัญ 

ได้ดังรูปที่ 2 

  

 

รูปที่ 2 แผนภาพแสดง Strategic Map เชิงล าดับความส าคัญ 

 

1.4 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์   

   คณะสหเวชศาสตร์เริ่มต้นในการปรับปรุงพัฒนาและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้มีการก าหนดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยได้จัดให้มีการประชุมจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ฯ ขึ้นในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562 โดยการมีส่วนร่วมของบ ุคลากรทั้งฝ่ายบริหาร 

ฝา่ยวิชาการ ฝา่ยปฏิบัติการ และนิสติ รวมทั้งผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของคณะสหเวชศาสตร ์ 
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บทที่ 2  

การวเิคราะห์แผนพัฒนาของชาติและสภาพแวดล้อม 

 

2.1 แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  

   กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทย ได้แก่ (1) กระแส

Globalization ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการไหลของทุน สินค้าบริการ และแรงงาน อย่างเสรีท าให้

เกิดปรากฎการณ์เชื่อมโลกเข้าด้วยกัน (Connected World) (2) กระแส Digitization ที่เปลี่ยนรูปแบบ 

การตดิต่อสื่อสารในโลกเสมือนหรือโลกดิจิตอลท าใหเ้ศรษฐกิจเจริญเติบโตแบบ Exponential Return to 

Scale ไม่ เป็นไปตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์  (3)  กระแส Urbanization ที่มีผลให้วัฒนธรรม 

วิถีการด าเนินชีวิต และพฤติกรรม รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากสังคม  

และวัฒนธรรมแบบเดิม (4) กระแส Individualization ที่ท าให้มีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึน้ท าให้มีทั้ง

ข้อดีข้อเสีย เช่น อาจท าให้เป็นสังคมที่เข้มแข็งขึ้น และอาจท าให้สังคมที่มีความขัดแย้งและมีความ

ปัจเจกมากขึ้น (5) กระแส Communization ท าให้เกิดกระแสการพึ่งพากันมากขึ้น เกิดการผนึกพลัง

ร่วมกันแก้ปัญหา หรือเผชิญปัญหาร่วมกันมากขึ้น กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท าให้เกิดประเด็น  

ที่ท้าทาย ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง การศึกษาเรียนรู้ สุขภาพและสาธารณสุข 

พลังงานและสภาพแวดล้อม ฯลฯ การปรับตัวเข้ากับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นนโยบาย

ส าคัญของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย 

2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อใช้เป็นแนว

ทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจนป์ระจ า

ชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และมีเป้าหมายส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความมั่นคง ประกอบด้วย การมี

ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ 

ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง ประเทศมีความมั่นคง  ในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา

และพระมหากษัตรยิ์ ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลาง และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมอืงมคีวาม

มั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศ ที่ตอ่เนื่อง และโปร่งใสตามหลักธรรมาภบิาล สังคมมีความ

ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี

ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่

อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร 

พลังงาน และน้ า (2) ความมั่งคั่ง ประกอบด้วย ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
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ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์

จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น เศรษฐกิจมคีวามสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้

ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม                    แห่งอนาคต และเป็น

จุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า               การลงทุน และ

การท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า

อย่างมพีลัง และความสมบูรณ์ ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน

ทางปัญญา ทุนทางการเงินทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม                          และทุน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (3) ความยั่งยืนประกอบด้วย การพัฒนาที่สามารถสร้างความ

เจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถใน

การรองรับและเยียวยาของระบบนิ เวศน์  การผลิตและการบริ โภคเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม                              

และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน  ความอุดมสมบูรณ์ 

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร 

เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม และประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) คือ (1) เพื่อสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ (2) เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียม เป็นธรรม 

(3) เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ และ (4) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และ

บริการด้วยนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจ

ของส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ์ดังนี้  

 1. ด้านความมั่นคง 

 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน

สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร

จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ

รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

รูปแบบใหม่ 

 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
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 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสูแ่นวระนาบมากขึ้น 

 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการคา้ การลงทุน พัฒนาสูช่าติการค้า  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และ

ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 

ยกระดับผลติภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล  

 (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจรญิ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนา 

กับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวิต  

 (2) การยกระดับการศกึษาและการเรียนรูใ้ห้มคีุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  

 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  

 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ด ี 

 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

 (1) สรา้งความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มสีภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อตอ่การด ารงชีวติในสังคมสูงวัย  

 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของ

ชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
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 (3) การพัฒนาและใชพ้ลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

 (4) การพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินเิวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ  

 (6) การใช้เครื่องมอืทางเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐใหม้ีขนาดที่เหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล  

 (6) พัฒนาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

 (7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2563-2567 มี

ค ว ามสั มพั นธ์ และสอดคล้ อ งกั บ แผนพัฒนา เ ศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ช าติ  ฉบั บที่  1 2  

(พ.ศ. 2555 - 2559) ทั้ง 10 ยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง

และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 10 ความรว่มมอืระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

2.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยทุกคนได้รับ

การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

4 ประการ ได้แก่ 

1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศกึษาที่มคีุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์

ชาติ  

3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี

และร่วมมือผนึกก าลังมุง่สูก่ารพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง  

 แผนการศึกษาแหง่ชาติ วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ

และทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  

 2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ

เป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์

หลักที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมาย

ตามจุดมุง่หมาย วิสัยทัศนแ์ละแนวคิดการจัดการศกึษาดังกล่าวข้างตน้ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การจัดการศกึษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคมแหง่การเรยีนรู้ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการศกึษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 

2.5 แผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2560 - 2574  

 แผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2560 – 2574 มีรายละเอียดประกอบด้วย เจตนารมณ์แผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี เป้าหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระบบอุดมศึกษาในปี 2574 

University 4.0 และสิ่งที่สังคมจะได้รับจากระบบอุดมศึกษาในปี 2574 University 4.0 โดยมีเนื้อหา 

โดยสรุปดังนี้ 

 1. เจตนารมณ์แผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 มี 3 ประการ ดังนี้ 

1) อุดมศกึษาต้องการน าการพัฒนาประเทศ เป็นผู้สรา้งปัญญาให้กับสังคม 
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2) อุดมศึกษาต้องเป็นศูนย์รวมความรู้และศาสตร์ที่น าไปสร้างทุนทางสังคม ก่อให้เกิด 

นวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศในบริบท 

ที่เปลี่ยนแปลง 

3) อุดมศึกษาให้โอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรม

อย่างมปีระสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผลตอ่การเรียนรูแ้ละการพัฒนาวิชาการ 

2. เป้าหมายการจัดการศกึษาระดับอุดมศกึษา พิจารณาจาก  5 องค์ประกอบ 

1) การเข้าถึงอุดมศึกษาของไทย (Accessibility): การรับนักศึกษา Age Group, Non-

Age Group  

2) ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา (Equity): ผู้เรียนมี

โอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มคีุณภาพ  

3) คุณภาพการศึกษา (Quality): สมรรถนะบัณฑิต ความสมดุลของ Soft Skill และ 

Hard Skill 

4) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ (Efficiency): ธรรมาภิบาลและการจัดสรร

ทรัพยากร 

5) การตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy): บัณฑติและงานวิจัยตอบสนอง

ต่อการพัฒนาประเทศ 

3. ระบบอุดมศกึษาในปี 2574 University 4.0 

1) การสรา้งโอกาสการเข้าถึงอุดมศกึษาอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม Accessibility 

2) การพัฒนานักศึกษา Student Development 

3) โครงสรา้งพื้นฐานการวิจัยและนวัตกรรม Research and Innovation Infrastructure 

4) ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน Public – Private – Community Partnership 

5) การสร้างความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา Higher Education Financial 

Security 

6) นโยบายการสนับสนุนและประเมินผล Policy – Support – Assessment 

7) การบริหารจัดการที่ดใีนระบบอุดมศกึษา Good Governance 

8) อุดมศกึษาดิจติอล Digital Higher Education 

4. สิ่งที่สังคมจะได้รับจากระบบอุดมศกึษาในปี 2574 University 4.0 

1) โอกาสในการเข้าถึงผลผลติจากทุกพันธกิจอุดมศกึษาที่มคีุณภาพของทุกภาคส่วน 

2) ทุนทางสังคมให้เกิดผู้น าทางความคิดที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึน้ 

3) องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เสนอทางเลือกและตอบโจทย์สังคม เพื่อการพัฒนา

ประเทศในบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
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  ที่มา: สุเมธ แย้มนุ่น. 2559. การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษาไทยในระยะ 15 

ปี, กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2574) และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศกึษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564).   

2.6 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

ในการพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในถึงจุดเด่นที่สามารถส่งเสริมพัฒนา

ได้และจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อพิจารณาถึงโอกาสใน

การพัฒนา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงานด้านต่าง  ๆ โดยมีผลการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยสรุปดังนี้  

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. หลักสูตรในก ากับของคณะสหเวชศาสตร์มี

สภาวิชาชีพรับรอง ท าให้มีการประกัน

คุณภาพได้อย่างตอ่เนื่อง 

2. บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถในการ

วิจัยสูง เนื่องจากต้องคอยดูแลนสิิตในการท า

โครงงานภาคนิพนธ์ 

3. บุคลากรสายวิชาการในหลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑติเทคนิคการแพทย์มี

คุณวุฒิระดับปริญญาเอกในอัตราสว่นที่สูง 

มีศักยภาพที่จะท าวิจัยได้สูง 

4. การให้บริการวิชาการของคณะมีความ

หลากหลายสามารถตอบสนองความ

ต้องการของชุมชนได้อย่างดี 

5. บุคลากรสายสนับสนุนมีความสนใจในการ

พัฒนาตนเอง โดยการท าวิจัยจากงานประจ า 

6. บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างมี

จรรยาบรรณและยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ และวินัยอย่างเคร่งครัด 

7. บุคลากรมีวัยที่ใกล้เคียงกัน มีการท างานเป็น

ทีม มีความสามัคคีช่วยเหลือในการแก้ไข

1. ระบบและกลไกการตดิตามประเมินผล

การด าเนินงานด้านต่างๆของคณะยังไม่

ชัดเจน  

2. ระบบการสื่อสารองคก์ร และการถ่ายทอด

นโยบายการด าเนินงานระดับต่างๆ ไม่มี

ประสิทธิภาพ ท าให้การมีส่วนร่วมต่ า 

3. บุคลากรสายวิชาการในหลักสูตร

กายภาพบ าบัดบัณฑติส่วนใหญ่มคีุณวุฒิ

ระดับปริญญาโท  และลาศึกษาต่อ จงึท า

ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีภาระงานมาก ไม่

สามารถท าวิจัยได้เต็มที่ 

4. ข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ ไม่เอือ้ต่อ

การปฏิบัติงาน 

5. ครุภัณฑ ์อุปกรณ์ ที่สนับสนุนการเรยีน

การสอนไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย ขาดงบ

ซ่อมบ ารุง และกระจายตัวไม่สะดวกต่อ

การท างาน  

6. ขาดห้องวิจัยส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 

ที่มปีระสิทธิภาพ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ปัญหา รวมถึงมสีามารถปรับตัวและรับการ

เปลี่ยนแปลงได้ดี 

8. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตได้รับ

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

7. การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและ

สายสนับสนุนยังไม่ได้ตอบสนองความ

ต้องการของหลักสูตร 

8. จ านวนผลงานทางวิชาการที่ตพีิมพ์

เผยแพร่ในวารสารทั้งระดับชาติและ

นานาชาติ ยังมีน้อย  

9. จ านวนคณาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ

ยังมีน้อย  

10. ขาดการพัฒนาเครือข่าย และกิจกรรมด้าน

ศษิย์เก่ายังไม่เป็นรูปธรรม 
 

 (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. สังคมไดทยเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ (Ageing 

Society) ท าให้คณะสหเวชศาสตร์มี

โอกาสในการบริการวิชาการและบริการ

สุขภาพแก่ผูสู้งวัยและประชาชนทั่วไป 

2. มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน

ภายนอก เช่น หนว่ยงานราชการ องค์กร

ต่างๆ หรอืภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซึ่งเอือ้ประโยชน์ในการ

ท างาน 

3. คณะมีหลักสูตรวิชาชีพที่ยังคงได้รับความ
นิยมเนื่องจากมีโอกาสในการท างานสูง 

4. มีแหล่งทุนวิจัยที่หลากหลายและภาครัฐ
ให้การสนับสนุนงานวิจัยด้านการเกษตร 
(วช., สกว., สวทช.ป็นต้น) 

5. มีระบบประกันคุณภาพ AUN-QA ในระดับ
หลักสูตร และมีการน าระบบ EdPEx มาใช้
ควบคุมคุณภาพ  

1. สภาวะเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อการตัดสินใจ

ในการเข้าศกึษาระดับอุดมศกึษาและ

บัณฑติศกึษา 

2. งบประมาณมหาวิทยาลัยที่จ ากัด  

มีไมเ่พียงพอต่อความตอ้งการ 

3. จ านวนประชากรวัยเรียนลดลง  

และรัฐบาลมีการส่งเสริมให้ศกึษาสาย

อาชีพมากยิ่งขึน้จงึมีผลท าใหน้ิสติภายใน

มหาวิทยาลัยลดลง 

4. นโยบายการจัดสรรงบประมาณไม่แน่นอน 

เพราะขึน้อยู่กับการเมอืงและนโยบายของ

รัฐบาล 

5. ความพรอ้ม/ศักยภาพของบุคลากร ในการ

สร้างเครือข่ายการท างานในระดับสากล 

6. ในพืน้ที่ภาคเหนือมีมหาวิทยาลัยที่มี

หลักสูตรเหมอืนกัน และยังมีการเปิด

หลักสูตรเพิ่มในมหาวิทยาลัยเขตภาคเหนือ 
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บทที่ 3  

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 

3.1 โครงร่างองค์กร 

3.1.1 ประวัติความเป็นมา 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช ได้มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้นเมื่อวันที่  12 กรกฎาคม 2553 และประกาศในราชกิจจา

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

Phayao) จงึได้รับการจัดตัง้ขึน้อย่างเป็นทางการในวันถัดมา คือ วันท่ี 17 กรกฎาคม 2553 ท าให้ส านัก

วิชาสหเวชศาสตร์ ปรับสถานภาพเป็นคณะสหเวชศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา

ตั้งแตน่ั้นมา ล าดับพัฒนาการก่อนเป็นคณะสหเวชศาสตร์ เป็นดังนี้ 

มิถุนายน 2550 “ส านักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์” เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตร ี 3 

หลักสูตร เป็นปีแรกคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบ าบัด และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติใหเ้ปลี่ยนชื่อ “วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา” เพื่อเตรียมความพร้อมของวิทยาเขตในการ

แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ พร้อมกันนีย้ังได้จัดตั้ง “ส านักวิชาสหเวชศาสตร์” ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยใหส้ านักวิชาดูแลจัดการศกึษาหลักสูตรระดับปริญญาตรเีพิ่มขึ้นอีก 1 

หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

วันท่ี 1 ธันวาคม 2551 มหาวิทยาลัยนเรศวร มีค าสั่งให้ย้ายหลักสูตรสาธารณสุขศา

สตรบัณฑิต ของส านักวิชาสหเวชศาสตร์ไปอยู่ในความดูแลของ “ส านักวิชาแพทยศาสตร์” 

เมษายน 2552 มหาวิทยาลัยนเรศวร มีค าสั่งให้ย้ายหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการกีฬา ของส านักวิชาสหเวชศาสตร์ไปอยู่ในความดูแลของส านักวิชา

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี ้เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดกลุ่มสาขาวิชามากขึ้น 

วันท่ี 17 กรกฎาคม 2553 วันก าเนิดคณะสหเวชศาสตร์ โดยมีหลักสูตรในความ

รับผิดชอบ 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และ หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบ าบัด ทั้งสองหลักสูตรมีการปรับปรุงตามรอบเวลาของ

หลักสูตร โดยในปีการศกึษา 2560 หลักสูตรฉบับล่าสุดที่ใชอ้ยู่คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
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สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ที่พัฒนาตาม มคอ.1 ของสาขาวิชาชีพและตามเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรของ สกอ. พ.ศ. 2558 โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย สภาเทคนิคการแพทย์/สภา

กายภาพบ าบัด และ สกอ. ตามล าดับแล้ว 

 3.1.2 ลักษณะองค์กร 

ปรัชญามหาวิทยาลัย 

“ป   ญาชีวี เสฏฐชวีี นาม”  

“ด ารงชีวติดวยปญญาประเสริฐที่สุด (A Life of 

Wisdom is the Most Wondrous of All )” 

ปณิธานมหาวิทยาลัย 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

“Wisdom for Community Empowerment” 

วิสัยทัศน์คณะ 

“เสริมพลัง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อคุณภาพบัณฑิตที่เป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับและนับ

ถือ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ภายในปี พ.ศ. 2566” 

( Empowering School of Allied Health Sciences, University of Phayao for Excellence Output Bachelors 

with Accept and Admire in both National and International Levels with-in the Year 2023) 

พันธกิจ 

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงานท า 

เป็นคนดีของสังคม และเป็นเสาหลักของครอบครัว 

2. ท าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (Community 

Engagement)  

3. บริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (Community 

Empowerment) 

4. ท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล 

(Internationalization) 

5. บริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภบิาล (Good Governance) 

ค่านยิม 

1. Competence–หลักความรูค้วามสามารถ  

1. Freedom–หลักเสรีภาพ  

2. Justice–หลักความถูกต้องยุติธรรม  
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3. Generosity–หลักความมนี้ าใจ  

4. Team Learning and Working–หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท างานเป็นทีม  

5. Shared Vision–หลักการมเีป้าหมายร่วมกัน  

6. Local and Global Spirit–หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล  

ปรัชญาคณะ 

การศกึษา คือ ชีวิต ไม่ใช่เป็นการเตรยีมตัว เพื่อชีวติ คณะสหเวชศาสตร์ จึ่งอุทิศ ผลิตบัณฑิต ให้เป็น 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

ปรัชญาการศึกษา 

เรียนรู้จากการปฏิบัติจรงิและเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

(Active Learning Through Action and Lifelong Learning) 

สมรรถนะหลัก 

เชี่ยวชาญการจัดการศึกษาแบบ Community Engagement” ซึ่งมีปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญ คือ ค่านิยมรว่ม 

ปรัชญาของคณะ และปรัชญาการศึกษาของคณะ โดยบุคลากรทุกคนน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังตาม

หลักการของ Outcome Based Education และตามวงจรคุณภาพของ Deming 

11 โยบาย และ 11 กลยุทธ์ 

1. วิชาการยอด (Excellence in Academic) กลยุทธ์ “What’s new?” 

2. ทักษะวิชาชีพเยี่ยม (Excellence in Professional Skill) กลยุทธ์ “What’s easy?” 

3. คุณธรรมจริยธรรมเด่น (Excellence in Morality and Ethics)  กลยุทธ์  “Morality and ethics is all 

around.” 

4. วิจัย/นวัตกรรมเป็นเลิศ (Excellence in Research/Innovation) กลยุทธ์ “Research/Innovation for life” 

5. ชุมชนรัก (Excellence in Community Engagement) กลยุทธ์ “We love community & community love 

us.” 

6. สิ่งแวดล้อมด ี(Excellence in Environment) กลยุทธ์ “Green and clean environment” 

7. มีความสุข (Excellence in Happiness) กลยุทธ์ “Happiness work place” 

8. ทุกคนรว่มใจสามัคคี (Excellence in Harmony)  กลยุทธ์ “Harmony is power.” 

9. มีความเสมอภาค (Excellence in Equality) กลยุทธ์ “Equality for all” 

10. บริหารงานโปร่งใส (Excellence in Transparency) กลยุทธ์ “Transparency administration” 

11.  น าไปสู่นานาชาติ (Excellence in Internationalization) กลยุทธ์ “Internationalization is our destination 
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3.1.3 โครงสร้างองค์กร 
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3.1.4 โครงสร้างการบริหารภายในคณะสหเวชศาสตร์ 

 
รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะสหเวชศาสตร์ 

1. ผศ.ดร.ทนพ. ยุทธนา หมั่นดี  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

2. ผศ.ดร.ทนพ. อักษรากร ค ามาสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

3. อ.ดร.กภ.สุดารัตน์ สังฆะมณี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 4. อ.ดร.กภ.ปาจรีย์ มาน้อย  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ 

 5. ผศ.ดร.ทนพ.เสริม สุรพินิจ  ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิจัย 

 6. อ.ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ ผูช่้วยคณบดีบริการวิชาการ 

 7. อ.ดร.ทนพญ.ศุภกัญญา ลาสม ผูช่้วยคณบดีฝา่ยคุณภาพการศกึษา 

 8. อ.ดร.ทนพ.สรายศ รา่เริงใจ  ประธานหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 

 9. ผศ.ศริินทิพย์ ค าฟู   ประธานหลักสูตรกายภาพบ าบัด 

 10. นางอรยินันท์ ประอ้าย  หัวหนา้ส านักงานคณะ   
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3.1.5 ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

เพื่อการด าเนินการตามพันธกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานการศกึษาของชาติ พ.ศ. 2561 และยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561 - 2580) คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยาจึงมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพใน

ศตวรรษ ที่ 21 ที่มทีักษะชีวติและทักษะวิชาชีพตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน สามารถท างาน

เพื่อด ารงชีพและช่วยเหลือสังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริม

การปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศ ในประชาคมอาเซียน

และประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิด สร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความ

สามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะน ามาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ และ

นานาชาต ิด้วยยุทธศาสตรห์ลัก 6 ด้าน ได้แก่  

 1) ยุทธศาสตรก์ารเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 2) ยุทธศาสตรก์ารสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 3) ยุทธศาสตรก์ารบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 4) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 5) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 6) ยุทธศาสตรก์ารบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

3.1.6 วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives) 

1. เพื่อผลิตบัณฑติให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษา ทักษะในศตวรรษที่ 

21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 

2. เพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

มีคุณภาพที่ ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจ 

ในเชิงพาณชิย์อย่างเป็นรูปธรรม 

3. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

และความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable life quality) 

4. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนา 

สู่สากล และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรคเ์ชงิพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ  

และนานาชาต ิ

6. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กร ด้วยระบบ

บริหารงานที่ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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3.1.7 สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา (Core Competency) 

1. ความสามารถในการเอื้ออ านวยให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 

และเป็นพลเมือง ที่มคีุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก   

2. ความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย 

มีความ ก้าวหน้าทางวิชาการ และประพฤติปฏิบัติตามประกาศจรรยาบรรณของพนักงานสายวิชาการ 

เป็นต้นแบบให้แก่นสิิต ชุมชน และสังคม   

3. ความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ น าไปสู่การถ่ายทอดและ

พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม และสามารถน าไปสู่ เ ชิงพาณิชย์ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

และภาคอุตสาหกรรม   

4. ความสามารถในการบริการวิชาการ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นที่พึ่ง

ให้แก่ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและสร้างรายได้เพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน   

5. ความสามารถในการส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต ร่วมมือกับชุมชนและสังคมในการ

สร้างความตระหนักและให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

การท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ให้เกิดการใช้ประโยชนใ์นเชิงสร้างสรรค ์  

6. ความสามารถในการเอื้ออ านวยให้เกิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน และท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลัก “สานความคิด สร้างจิตใจ” 

รวมพลังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย Smart University เชื่อมโยงและบริการ

สารสนเทศที่ทันสมัยและถูกต้อง และตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว 

ทันเหตุการณ ์  

3.1.8 สมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (Personal Competency)  

  (1) สมรรถนะของผู้บริหาร 

1. ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill) มีทักษะการบริหารงานและสามารถ

ประยุกต์  ใช้ความรู้  เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือมาใช้ในการบริหารงาน สามารถเป็นโคช 

เป็นผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ก ากับและติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด  

ให้ด า เนินงานตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ ง  และแนวปฏิบัติต่า งๆ ตามนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัย และเพื่อมุง่สูก่ารบรรลุเป้าหมายและวสิัยทัศนข์องหนว่ยงานและของมหาวิทยาลัย   

2. ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบริหาร

และพัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะและศักยภาพรองรับการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน
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และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและมีความสุข มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจ 

ในองค์กร สามารถจัดบุคลากรสมดุลกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ 

ด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF)  พัฒนาระบบสวัสดิการ 

และสร้างแรงจูงใจในการท างาน   

3.  มุ่ ง เน้นกระบวนการท างานเ ชิงดิจิทัล (Digital Process Oriented)  พัฒนา

กระบวนการท างาน และบูรณาการการท างานร่วมกันทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน  

“สานความคิด สร้างจิตใจ” ด้วยพลังความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อส่งมอบบริการ 

ที่ดีมีคุณภาพแก่นิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการท างาน 

ด้วยเทคโนโลยีดจิทิัล ตามนโยบาย Smart Operation และจัดสภาวะแวดล้อมที่เสริมสุขภาวะการท างาน   

4. ความสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ ( Empowerment 

Evaluation) สามารถออกแบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินผลการด าเนินงาน

ของหน่วยงานแบบก้าวหน้าและใช้แนวคิดการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous 

Improvement) สอดคล้องและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือ การบรรลุตัวชี้วัดระดับสูง (Super KPI)  

เพื่อการบรรลุวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัยพะเยา    

 (2) สมรรถนะของพนักงาน 

 พนักงานสายวิชาการ  

1. ทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF)   

2. ทักษะการผลิตและใช้สื่อการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทักษะการประเมินผลสัมฤทธิ์ใน

การเรียนรูข้องผู้เรยีน   

3. ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสังคม และมีทักษะทาง

ภาษาเพื่อมุง่สูค่วามเป็นสากลและนานาชาติ   

4. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)   

5. มุ่งสานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิ่งที่ดี ให้มหาวิทยาลัยพะเยา

ได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ 

พนักงานสายสนับสนุน 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

2. บริการที่ดี (Service Mind) 

3. เชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  

4. ท างานเป็นทีม (Teamwork) 

5. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)  

6. มุ่งสานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี รว่มสร้างสิ่งที่ดีให้มหาวิทยาลัยพะเยา

ได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ 
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3.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 

Super KPI  

ตัวชี้วัดเพื่อการบรรลวุิสัยทัศน์ ของ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

และ Performance Agreement ของ คณบดีคณะสหเวชศาสตร ์

Super KPI 

เป้าหมายตวัชี้วัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ต่อปี (บาท) ผู้รับผิดชอบ 256

3 

2564 2565 2566 2567 

ผลผลิต 

(Output) 

1. จ านวนหลกัสูตร non-degree (หลกัสูตร) 

2. คณะผ่านการคัดเลือกเข้าสุ่กระบวนการ EdPEx ((ระดับ) 

3. จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามเกณฑ์

ของสกอ 2562 (เรื่อง) 

4. การจัดการประชุมวิชาการนิสิตวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับ

นานาชาต ิ

5. จ านวนโครงการส่งเสรมิการอนุรักษ์ความเป็นไทย (อย่างน้อย) 

 

 

1 

200 

15 

 

1 

1 

 

1 

200 

15 

 

1 

1 

 

1 

200 

20 

 

1 

1 

 

1 

300 

20 

 

1 

1 

 

1 

300 

25 

 

1 

1 

 

1.การจัดหลกัสูตร non-degree หลกัสูตรระยะสั้นการดูแล

ผู้สูงอายุแบบองค์รวมในชุมชน 

2. โครงกรพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตพีิมพ์ระดับนานาชาติ 

คณะสหเวชศาสตร ์

3. ทุนอุดหนุนนกัวิจัยส าหรับบคุลากรสายวชิาการและ

สายสนับสนุน 

4. โครงการส่งเสรมิงานวิจัยสู่งานตีพมิพ์ 

5. โครงการประชุมวิชาการนิสิตวทิยาศาสตร์สุขภาพ

ระดับนานาชาต ิ

6. โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมลูของคณะสหเวช

ศาสตร์ 

7. โครงการสหเวชรักษ์ไทย 

60,000 

 

225,000 

 

450,000 

 

30,000 

100,000 

 

100,000 

 

40,000 

คณบดี 

คณะสหเวชศาสตร ์

ผลลัพธ์ 

(Outcome) 

1. คณะสหเวชศาสตร์มีชื่อเสียงมากขึน้ ส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

2. บุคลากรมคีวามเข้าใจในการประกนัคุณภาพการศึกษา 

3. มบีรรยากาศการวิจัยและใช้ภาษาอังกฤษทั้งในบคุลากรและนิสิต 

4. มบีรรยากาศการอนุรักษ์ความเป็นไทยทั้งในบุคลากรและนิสิต 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

   

หมายเหตุ Super KPI เป็นประเด็นท่ีท้าทาย และสามารถวัดถึงความสามารถในการบรรลุวสิัยทัศน์ของคณะและหน่วยงานไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังต้อง

สามารถวัดเป็นเชงิตัวเลขได้ชัดเจน  
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

ต่อปี (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. ผลิตและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เพื่อสรา้งโอกาสทางการแขง่ขัน 

1.1 สรา้งบัณฑิตให้มคีุณภาพ มีสมรรถนะ

ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน

วิชาชีพ มีทักษะศตวรรษที่ 21 

1.2 พัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์ห้ได้รับการ

เรียนรู้ตลอดชีวติและพัฒนาคุณภาพ

ชีวติตามศักยภาพ 

1. จ านวนโรงเรียนที่เข้ารว่มโครงการพฒันา

กระบวนการรับเข้านิสิต 

2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารว่มโครงการและเข้า

ศึกษาต่อในคณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัย

พะเยา (ผู้เรียนที่มาจากความร่วมมือ) 

3. จ านวนกิจกรรมทางวิชาการและวชิาชีพ 

(หลักสูตรระยะสั้น/ระยะยาว อบรม/สัมมนา) 

ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน/องคก์รวิชาชีพ/

วิชาการ 

4. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผา่นเพื่อขึน้ทะเบียน

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด/เทคนิค

การแพทย ์(ในรอบ 1 ปีการศึกษา) 

5. ร้อยละของหลักสตูรที่มีมาตรฐานตามที่

มาตรฐานระดับอุดมศึกษา และมาตรฐาน

วิชาชีพ 

6. มีระบบ online database ที่มีคุณภาพ เพื่อเก็บ

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีที่

ส าคัญ 

2 

 

5 

 

 

2 

 

 

 

>80 

 

 

100 

 

 

1 

3 

 

5 

 

 

2 

 

 

 

>80 

 

 

100 

 

 

1 

5 

 

8 

 

 

3 

 

 

 

>80 

 

 

100 

 

 

1 

5 

 

8 

 

 

3 

 

 

 

>80 

 

 

100 

 

 

1 

6 

 

9 

 

 

4 

 

 

 

>90 

 

 

100 

 

 

1 

1. โครงการพัฒนากระบวนการรับเขา้นิสิต 

(โควต้าเรยีนดี และเรียนดีร่วมกับ

ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ)  

2. สร้างสื่อประชาสัมพันธห์ลักสูตรของ

คณะ  

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประจ าปี

กายภาพบ าบัด/เทคนิคการแพทย์ 

4. โครงการพัฒนาความรู้อาจารย์แหล่ง

ฝึกกายภาพบ าบัด/เทคนิคการแพทย์ 

5. กิจกรรมการรวบรวมเนื้อหาวิชาการ 

สรา้งบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ และ

ท าการทดสอบโดยข้อสอบเสมือนจริง 

6. โครงการปรับปรุงหลักสูตร

กายภาพบ าบัด 

7. โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.

(เทคนิคการแพทย์) 

8. โครงการรับรองสถาบันผู้ผลิตบัณฑิต

กายภาพบ าบัด 

9. โครงการรับรองสถาบนัผู้ผลิตบัณฑิต

เทคนิคการแพทย ์

10. โครงการแลกเปลียนเรยีนรู้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

11. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ่

- 

 

 

30,000 

 

- 

 

- 

 

10,000 

 

 

ปี 63-4 

100,000 

ปี 63-4 

100,000 

ปี 66-67 

100,000 

ปี 63 

100,000 

- 

 

20,000 

30,000 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

และ 

ประธาน

หลักสูตร 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

ต่อปี (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

12. โครงการผู้บริหารและบคุลากรพบ

ผู้ปกครองนิสิตใหม ่

13. โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เกณฑ์

มาตรฐานสถาบันผลิตบัณฑิตและของ

สภาวิชาชีพ และการพัฒนาหลักสตูร

ตามแนวทาง AUN-QA อย่างต่อเนื่อง 

14. โครงการให้บรกิารทักษะวิชาชีพแก่

ชุมชน 

15.โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิารเรื่องการ

ให้บรกิารตรวจและการให้ค าปรกึษา

ส าหรับการตรวจวินจิฉัยโรคติดเชือ้

ทางเพศสัมพันธ ์

 

30,000 

 

 

 

35,000 

 

35,000 

7. ร้อยละของนิสิตที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ

คร้ังแรกในระดับ B1 (สหเวชศาสตรก์ าหนดให้

นิสิตสอบในครัง้ที่ 1 เมื่อเรียนอยู่ในชั้นปีที่ 3 

ของหลกัสูตร) 

- 50 60 70 80 16. โครงการ AHS English Camp เพือ่

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แกน่ิสิต 

(จุดเร่ิมต้นของการกระตุ้นทักษะ

ภาษา) 

40,000 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

8.จ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ 

Cooperative learning / Coaching อย่างน้อย 1 

หัวข้อต่อรายวิชา 

2 4 4 6 6 17. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้าน

การจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่ UP-

PSF 

18. โครงการพัฒนาศักภาพนสิิตด้วยกล

ยุทธ์แทรกซึม-ซมึซับ-ปรับปรุง 

30,000 

 

 

15,000 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

9. ร้อยละของอาจารย์ที่มีสมรรถนะตาม

มาตรฐาน UP-PSF ระดับ 2 

50 60 100 100 100 การส่งเสรมิให้อาจารย์เข้ารว่มการอบรม 

UP-PSF ของมหาวิทยาลัย 

- รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

10. หลักสูตรที่มกีารด าเนินการตามองค์ประกอบ

ที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. และเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพ 

100 100 100 100 100 19.โครงการ IQA หลกัสูตร วท.บ. (เทคนิค

การแพทย)์ 

40,000 

 

40,000 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

ต่อปี (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

11. ร้อยละของตัวบง่ชีต้ามเกณฑ์ AUN-QA ของ

หลักสูตร ไดรั้บผลการประเมินสงูขึน้กว่าปีที่

ผ่านมา 

3 5 5 8 8 20. โครงการ IQA หลักสูตร 

กายภาพบ าบัดบัณฑิต 

21. การพัฒนา/สร้าง ผู้ประเมิน AUN-QA 

ของแตล่ะสาขา 

 

- 

 

12. จ านวนโครงการที่สง่เสรมิให้นสิิตมี

คุณลักษณะตามอัตลกัษณข์องมหาวทิยาลัย

พะเยา ซึ่งประกอบด้วย บคุลิกภาพด ีสุขภาพด ี

และมีสุนทรยีภาพ” 

7 7 7 7 7 22. โครงการสหเวชรวมพลงั UP Games 

23. โครงการสหเวช มพ. รว่มกีฬาเทคนิค

การแพทย-์สหเวชสัมพันธ์  

24. โครงการสานสายใยสหพันธ์นสิิต

นักศึกษากายภาพบ าบัดแหง่ประเทศ

ไทย  

25. โครงการเพาะกล้าใหม่ สานสายใยสห

เวช 

26. โครงการสหเวชพัฒนาทกัษะจิตและ

ปัญญา 

27. โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนว

อาชีพว่าที่บัณฑิต 

28. โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้สโมสร

นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ 

15,000 

50,000 

 

50,000 

 

 

20,000 

 

25,000 

 

25,000 

 

30,000 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนิสิต 

สโมสรนิสิต 

13. จ านวนกิจกรรมที่นสิิตได้รับการพัฒนา

คุณภาพชีวติได้ตามศักยภาพ โดยมีพืน้ที่หรือ

กิจกรรมที่ส่งเสรมิให้นสิิตอยู่อย่างมีความสุข 

1 1 1 1 1 29. โครงการการจัดกิจกรรมชมรมและ

สันทนาการภายในคณะสหเวชศาสตร์ 

25,000 สโมสรนิสิต 

 14. ความพงึพอใจในภาพรวมของนิสติที่เข้ารว่ม

โครงการหรือกิจกรรม มีคา่เฉลี่ยมากกว่า 

3.50 จาก 5 

>3.50 >3.50 >3.50 >3.50 >3.50 มกีารประเมินความพึงพอใจของนิสิต  รองคณบดีฝ่าย

กิจการนิสิต 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง ของ ยุทธศาสตรท์ี่ 1 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1. ภาระงานของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าประจ าหลักสูตรมีมาก   RM    IC 1. หลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

  RM   IC 

2. ขาดระบบอาจารย์พี่เลี้ยง   RM     IC 2. มีหลายสถาบันที่เปิดสอนในวิชาชีพเทคนิคการแพทยแ์ละกายภาพบ าบดั   RM    IC 

3. การจัดสรรงบประมาณไม่เพยีงต่อการจัดกิจกรรม เช่น เมื่อต้องน านิสิตเข้าร่วม

กิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเจ้าภาพที่มพีืน้ที่ห่างไกลจากจงัหวัดพะเยา เช่น ภาคกลาง 

ภาคใต ้ภาคอสีาน เป็นต้น 

  RM     IC 3. การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาจัดกิจกรรม ท าให้นสิิตคณะสหเวชศาสตร์ไม่

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้ 

  RM    IC 

4. นิสิตไม่มีเวลาท ากิจกรรม    RM     IC    RM    IC 

5. ความร่วมมือของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม   RM     IC    RM    IC 

6. ระบบการพัฒนานิสิตให้มีสมรรถนะและศักยภาพสอดคล้องกับพันธกจิหลักของ

มหาวิทยาลัย  

  RM     IC    RM     IC 

RM: Risk Management  IC: Internal Control 

  



27 
 

 
 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเปน็ผู้น าทางด้านวิชาการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

ต่อปี (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567    

1) ผลงานวิจัย

และ

นวัตกรรมมี

คุณภาพ 

1. จ านวนงบประมาณสนับสนุนงานวจิัยและนวัตกรรม

ต่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงานจรงิต่อปงีบประมาณ 

2.ร้อยละของนักวิจัยหน้าใหม่ไดก้ารจัดสรรทุนต่อตอ่

อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจรงิต่อปงีบประมาณ 

3. ร้อยละของนักวิจัยหน้าใหม่ที่ได้การพัฒนา

ศักยภาพด้านการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงานจรงิ

ต่อปีงบประมาณ 

4. จ านวนโครงการวิจัยด าเนินการวิจยัไดจ้ริงและ

ไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณวิจัยทั้งจากแหลง่

ทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. จ านวนผลงานวิจัยที่ไดรั้บการตีพมิพ์ในวารสารใน

ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่นา่เชื่อถือและ

เป็นไปตามเกณฑก์ารขอต าแหนง่ทางวชิาการ  

50,000 

 

50 

 

10 

 

 

>5 

 

 

>8 

70,000 

 

60 

 

10 

 

 

>5 

 

 

>8 

100,000 

 

70 

 

10 

 

 

>5 

 

 

>9 

130,000 

 

80 

 

10 

 

 

>5 

 

 

>9 

150,000 

 

80 

 

10 

 

 

>5 

 

 

>10 

1. โครงการสนับสนุนนักวิจัย ได้แก่ การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย จริยธรรมการวิจัย การให้ทุนวิจัย เป็น

ต้น 

2. โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพมิพ์ระดับ

นานาชาตคิณะสหเวชศาสตร์ 

  - รางวัลผลงานวิจัยตีพมิพ์ระดับนานาชาติ 

  - รางวัลการพัฒนาโครงร่างวิจัยเพือ่มุ่งสู่การตีพมิพ์

ในระดับนานาชาต ิ

  - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒแิก้ไขนพินธ์ตน้ฉบับ 

  - การจัด Paper Camp 

3. ทุนส่งเสรมิพฒันาโครงร่างวิจัยเพือ่มุ่งสู่การตีพมิพ์

ในระดับนานาชาต ิ

4. โครงการส่งเสรมิงานวิจัยสู่การตีพมิพ์ 

450,000 

 

 

225,000 

 

 

 

 

 

 

35,000 

 

25,000 

ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

2. ผลงานวิจัย

และ

นวัตกรรม 

ขับเคลื่อน

ชุมชน 

สังคม สู่การ

มีคุณภาพ

ชีวติที่ดีขึ้น 

1. จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่บูรณาการกับการ

เรียนการสอนของอาจารย์ประจ า 

1 1 1 1 1 5. โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล - ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายบรกิาร

วิชาการ 

2. จ านวนหน่วยความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ที่

จัดตั้งและด าเนินงานในสังกัดคณะฯ 

1 2 2 2 2 6. กิจกรรมให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการขอ

อนุมัติในการจัดตั้งหน่วยความเปน็เลศิ  

- ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

3. จ านวนนวัตกรรมที่ได้จากการบูรณาการองค์

ความรู้ด้านการวิจัยร่วมกับภมูิปัญญาของชุมชน 

- 1 1 1 1 7.  โครงการส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรมจากภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  

8. ทุนสนับสนุนการสรา้งนวัตกรรมจากภูมิปญัญา

ท้องถิ่น 

30,000 

 

 

60,000 

ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายบรกิาร

วิชาการ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

ต่อปี (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567    

4. มีระบบพี่เลี้ยงวิจัย (Mentorship) โดยอาจารย์ผู้มี

ประสบการณ์วจิัยแก่นักวิจัยหน้าใหมใ่นคณะฯ 

0 1 1 1 1 9. โครงการจัดตัง้หน่วยบรกิารให้ค าปรกึษาด้าน

งานวิจัย (Research Consultative Unit Initiative) 

- ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท์ี่ 2 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1. คณะยังไม่สามารถสนับสนุนสถานทีส่ าหรับการจัดตั้งห้องปฏิบัตกิารหรือสถาน

ปฏิบัติการโดยเฉพาะส าหรับการวิจัย ที่เอื้ออ านวยให้นักวิจัยไดด้ าเนินการวิจัยได้

โดยสะดวกและมปีระสิทธิภาพ 

  RM     IC 1. การก าหนดนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกบัความสามารถของ

นักวิจัย หรือไม่มีความยืดหยุ่นมากพอที่จะให้นักวิจัยปรับตัวเพื่อด าเนินใหส้อดคล้อง

กับนโยบายที่ก าหนด 

  RM    IC 

2. ปรมิาณครุภัณฑ์หรือเคร่ืองมือเฉพาะทางเพื่อการวิจัยชั้นสูงที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

ของการเรียนการสอนที่อยู่ภายใตก้ารดูและของคณะยังไม่พร้อมรองรับและ

สอดคล้องกับศักยภาพของนกัวิจัย 

  RM     IC 2. ระบบการกระจายข่าวสารระหว่างกองวิจัยและนักวิจัยภายในมหาวทิยาลยัยังคงมี

ความล่าช้าและมหีลายขั้นตอนท าใหน้ักวิจัยไดรั้บข่าวสารล่าช้าตามไปด้วย 

  RM    IC 

3. คณะยังขาดแผนการสนับสนุนและสง่เสรมินักวิจัยหน้าใหม่ในการพัฒนาขดี

ความสามารถในการวจิัยที่แน่นอนและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับทศิทาง

และนโยบายการวิจัยของมหาวทิยาลยัและประเทศ 

  RM     IC 3. ระยะเวลาการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยกระชั้นชิดมากจนท าให้นักวิจัยมีเวลา

ในการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างจ ากัด ท าให้นักวิจัยไม่สามารถจัดท าข้อเสนอ

โครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสอดคลอ้งกับทิศทางการวิจัยของประเทศ 

  RM     IC 

4. คณะยังขาดระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยในการชีแ้นะและใหค้ าแนะน าในการด าเนินการ

วิจัยให้มีประสิทธิภาพ 

  RM     IC 4. โครงการบูรณาการวิชาการจากแหลง่ทุนภายนอกมกัมีการด าเนินการจัดท าข้อเสนอ

ที่กระชั้นชิดมากจนท าให้ไม่สามารถระดมนักวิจัยภายในคณะรวมตัวกันจัดท าข้อเสนอ

โครงการบูรณาการวิชาการที่มีคุณภาพได้ทันเวลาที่ก าหนด 

  RM     IC 

RM: Risk Management  IC: Internal Control   
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพฒันาชุมชน สังคม และประเทศ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. ชุมชนและสังคมมี

คุณภาพชีวติสูงและ

ความเป็นอยู่ที่ดี

อย่างย่ังยืน 

(Sustainable high 

quality of life) 

1. จ านวนกิจกรรมที่นสิติให้บริการทางด้านสุขภาพ

แก่ประชาชนที่อยู่ในพืน้ที่หา่งไกล และขาดโอกาส

เข้าถึงสถานบริการสุขภาพ 

1 1 1 1 1 1. โครงการสหเวชอาสาพัฒนาชุมชน 50,000 1) รองคณบดีฝ่าย

กิจการนิสิต 

2) สโมสรนิสิต 

2. จ านวนโครงการบรกิารวิชาการที่เกิดประโยชน์

แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติทีด่ าเนินงาน

โดยอาจารย์ประจ าต่อปีงบประมาณ 

3 3 3 3 3 2. โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 

3. โครงการการให้บรกิารทักษะวิชาชพีแก่ชุมชน 

4.โครงการสหเวชรว่มใจวันเทคนิคการแพทยไ์ทย 

(29 มิ.ย.)  

5.โครงการกายภาพบ าบดัสัมผัสชุมชนเนื่องในวัน

กายภาพบ าบัดแหง่ชาติ 20 มกราคม 

6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ความตอ้งการของ

ชุมชน เพื่อสนองความต้องการชุมชนตาม

ทักษะวิชาชีพ 

- 

- 

30,000 

 

30,000 

 

- 

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย

บรกิารวิชาการ 

ประธานหลักสูตร 

 

ประธานหลักสูตร 

 

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย

บรกิารวิชาการ 

2. ความพึงพอใจในภาพรวมของนิสิตที่เข้าร่วม

โครงการหรือกิจกรรม มีคา่เฉลี่ยมากกว่า 3.50 

จาก 5 

>3.50 >3.50 >3.50 >3.50 >3.50  การประเมินความพงึพอใจของนสิิต - รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นิสิต 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท์ี่ 3 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1. การสื่อสารและระบบการประชาสมัพันธ์ของบุคลากรและนิสติ ยังไม่สามารถ

เข้าถึงกลุ่มประชาชนตามเปา้หมายทีอ่ยู่ในพืน้ที่ห่างไกล 

  RM     IC 1.ความร่วมมือของประชาชนที่อยู่ในชุมชนต่อการเข้ารับบริการทางด้านสขุภาพ    RM    IC 

2. การใชป้ระโยชน์จากระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงถึงพืน้ที่หรือ

ต าแหนง่ที่ประชาชนมีปัญหาด้านสขุภาพ  

  RM     IC 2. ความรู้ในการดูแลสขุภาพและการเปิดรับองคค์วามรู้ใหมข่องประชาชนที่อยู่ใน

พืน้ที่ห่างไกล 

   RM    IC 

3. การจัดสรรงบประมาณไม่เพยีงต่อการจัดกิจกรรมและการบรกิารด้านสขุภาพ   RM     IC 3. โครงการบูรณาการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกมักมีการด าเนินการจัดท า

ข้อเสนอที่กระชั้นชิดมากจนท าให้ไม่สามารถระดมนักวิจัยภายในคณะรวมตัว

กันจัดท าข้อเสนอโครงการบูรณาการวิชาการที่มีคุณภาพไดท้ันในระยะเวลาที่

ก าหนด 

  RM     IC 

4.คณะยังขาดแผนการสนับสนุนและส่งเสรมินักวิจัยในการพัฒนาศกัยภาพในการ

ด าเนินงานโครงการบูรณาการวิชาการที่แน่นอนและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สอดคล้อง

กับทิศทางและนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยและประเทศ 

  RM     IC 

RM: Risk Management  IC: Internal Control 
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 4 การเสริมสรา้งและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุง

ศิลปะและวฒันธรรมและภมูิ

ปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาสู่

สากล 

1. จ านวนโครงการที่สง่เสรมิใหบุ้คลากรและ

นิสิตแสดงออกถงึความเป็นไทย 

2. ความพึงพอใจในภาพรวมของนิสิตที่เข้าร่วม

โครงการหรือกิจกรรม มีคา่เฉลี่ยมากกว่า 

3.50 จาก 5 

4 

 

 

>3.50 

 

4 

 

 

>3.50 

4 

 

 

>3.50 

4 

 

 

>3.50 

4 

 

 

>3.50 

1. โครงการพิธิไหวค้รู-มอบเสื้อกาวน ์ก้าวสู่วชิาชีพ  

2. โครงการAHS sport day -บายศรีสู่ขวัญและ

ขันโตก 

3. โครงการสหเวช Freshmen Day & Night  

4. โครงการจุ้มอกม่วนใจ ๋ป่าเวณปีี๋ใหม่เมือง 

5. กิจกรรมรณรงค์สหเวชรว่มใจ สวมใส่ชุดประจ า

ถิ่น 

6. การประเมินความพึงพอใจของนิสติ 

20,000 

45,000 

 

15,000 

25,000 

- 

 

- 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนิสิต 

และ 

สโมสรนิสิต 

รองคณบดีฝ่าย

บรหิาร 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท์ี่ 4 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1. บุคลากร นิสิต ไม่ให้ความส าคัญในอนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมไทย   RM     IC 1. วัฒนธรรม วิถีการด าเนนิชีวิต และพฤติกรรมของผู้คนในสงัคมที่มี

เปลี่ยนแปลงไปจากสงัคมและวฒันธรรมแบบเดิม  

  RM    IC 

2.กิจกรรมส่งเสรมิการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิปละและวัฒนธรรมไทยยังน้อยเกินไป   RM     IC 5. สื่อดิจติัลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม   RM   IC 

RM: Risk Management  IC: Internal Control 
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเปน็สากลหรือนานาชาติ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

ต่อปี (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567    

1. นานาชาตสิามารถ

เข้าถึงข้อมูล หลักสูตร

กิจกรรม และข้อมูลอื่น 

ๆ ของคณะได้ ทาง

อนิเตอรเ์น็ท 

1. ร้อยละของข้อมูล หลักสูตร กิจกรรม และข้อมูลอื่น 

ๆ ของคณะใน เว็บไซด์ เป็นภาษาอังกฤษ 

25 50 75 100 100 1. กิจกรรมจัดท าข้อมูลในเว็บไซดข์องคณะ 

เป็นภาษาอังกฤษ 

2. โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมลูของ

คณะสหเวชศาสตร ์

3. โครงการประชุมวิชาการนิสิตวทิยาศาสตร์

สุขภาพระดับนานาชาต ิ

- 

 

100,000 

 

100,000 

คณบดี 

 

รองคณบดีฝ่าย

บรหิาร 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

2. คณะมิปฏิสัมพันธ์ทาง

วิชาการหรือวิชาชีพกับ

หน่วยงานนานาชาต ิ

2. จ านวนคร้ังที่คณะมปิฏิสัมพนัธ์ทางวิชาการหรือ

วิชาชีพกับหน่วยงานนานาชาต ิ

1 2 3 4 5 1. โครงการเตรยีมความพร้อมในการต้อนรับ

การมีปฏิสัมพันธ์กับนานาชาต ิ

- คณบดี 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท์ี่ 5  

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1. บุคลากรของคณะยังขาดทกัษะทางภาษาอังกฤษ   RM      IC 1. นานาชาตยัิงมคีวามไม่รู้จักคณะไมม่ากนัก   RM     IC 

2. บรรยากาศโดยทั่วไปภายในคณะยังมีการใชภ้าษาองักฤษในชีวติประจ าวันไม่มากนัก   RM      IC 2. นานาชาตยัิงหาชอ่งทางในการท าความรูจ้ักกับคณะได้ไม่สะดวก   RM     IC 

3. บุคลากรของคณะยังมปีระสบการณ์ในการปฏิสัมพันธ์กับนานาชาติไม่มากนัก   RM      IC 3. นานาชาติยังมีปฏิสัมพันธก์ับคณะไม่มากนัก   RM     IC 

RM: Risk Management  IC: Internal Control 
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 6 การบริหารที่มีประสทิธิภาพและโปร่งใส 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567    

1. บุคลากรมีคุณภาพ มี

ทัศนคติที่ดแีละมคีวาม

ภูมิใจในองค์กร 

1. จ านวนบุคลากรสายวชิาการย่ืนขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการต่อปี (คน) 

2. บุคลากรสายบรกิารย่ืนขอต าแหนง่ช านาญการ, 

เชี่ยวชาญ, เชี่ยวชาญพิเศษ 

3.จ านวนคร้ังของการเข้าร่วมโครงการเพื่อการพัฒนา

ศักยภาพของบคุลากรต่อป ี

4.ระดับของทัศนคตแิละความภมูิใจของบุคลากรที่มีต่อ

คณะฯ และมหาวิทยาลัย 

3 

 

1 

 

1 

 

ระดับดี 

ขั้นไป 

3 

 

1 

 

1 

 

ระดับดี 

ขั้นไป 

3 

 

1 

 

1 

 

ระดับดี 

ขั้นไป 

3 

 

1 

 

1 

 

ระดับดี 

ขั้นไป 

3 

 

1 

 

1 

 

ระดับดี 

ขั้นไป 

1. โครงการสัมมนาใหญป่ระจ าปี 

2.โครงการผู้บริหารพบบุคลากร นิสติ และ

การเชิดชูเกียรติบุคลากร 

3. โครงการท าบุญฉลองวนัคล้ายวันสถาปนา

คณะสหเวชศาตร์ 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย

สนับสนุน 

5.โครงการเสรมิสร้างความรู้เกี่ยวกับการ

บรหิารความเสี่ยง  

6. ส่งเสรมิใหบุ้คลากรเข้าร่วมในโครงการ

ต่างๆ ทัง้นอกและในมหาวิทยาลัย 

254,000 

25,000 

 

20,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

- 

รองคณบดีฝ่าย

บรหิาร 

2. มหาวิทยาลัยพะเยามี

การบรหิารงานที่

ทันสมัย คล่องตัวและมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส

ตรวจสอบได้ 

1 จ านวนงานที่น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

2 เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน

การด าเนินงาน (ITA) 

1 

 

ร่วม 

2 

 

ร่วม 

3 

 

ร่วม 

4 

 

ร่วม 

4 

 

ร่วม 

7. โครงการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลของ

คณะสหเวชศาสตร ์

8. โครงการสหเวชรักษ์โลก 

100,000 

 

30,000 

รองคณบดีฝ่าย

บรหิาร 

3. เข้าร่วมการประกันคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx ร่วม ร่วม ร่วม ร่วม ร่วม 9.โครงการ IQA ระดับคณะมุ่งสู่ EdPEx 70,000 ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย

ประกัน 

4. จ านวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

เครือข่ายของศิษย์เก่าคณะสหเวชศาสตร ์

มหาวิทยาลัยพะเยา 

1 1 1 1 1 10. โครงการเลือดน้ าเงินคืนถิ่น 40,000 รองคณบดีฝ่าย

กิจการนิสิต 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท์ี่ 6  

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1. บุคลากรไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมเนื่องจากต้องปฏบิัติงานหลัก   RM      IC 1. การจัดสรรงบประมาณมีไม่เพียงพอ   RM     IC 

2. บุคลากรขาดทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน   RM      IC 2. สวัสดิการขององคก์รอื่น ๆ ดีกว่า   RM     IC 

3. บุคลากรขาดความรูค้วามเข้าใจในระบบการพัฒนาตนเอง   RM      IC 3. ศิษย์เก่าไม่ให้ความสนใจกับกิจกรรมของคณะ   RM     IC 

4. บุคลากรใชร้ะบบต่าง ๆ ไม่ทั่วถงึขาดการรับรูแ้ละทักษะการใชร้ะบบ   RM      IC   

5. มหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบพัฒนาบคุลากรสายบรกิารอย่างชัดเจน   RM      IC   

6. งบประมาณในการพัฒนาระบบมีไม่เพียงพอ   RM      IC   

RM: Risk Management  IC: Internal Control 

 

------------------------------ 
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บทที่ 4 

แนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

 

4.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

 (1) การสรา้งความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะ เพื่อสร้างความตระหนักถึง

ความส าคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 - 2567  ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

(1.1)  คณบดีเสนอนโยบายและทิศทางการพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะเวชศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 ตอ่บุคลากร 

(1.2)  การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วน

ได้สว่นเสียทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการตดิตามข้อมูลย้อนกลับ

จาก ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ 

  (2) ก าหนดผูร้ับผิดชอบยุทธศาสตรร์ายประเด็น โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

(2.1)  ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และก าหนดตัวชี้วัดการ

ด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตรท์ี่เช่ือมโยงและสอดคล้องกัน  

(2.2) จัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตรฯ์ 

 (3) การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของ 

แผนยุทธศาสตร ์โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

(3.1)  วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลติ 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมิน

ตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจาก

คณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ ชัดเจน โปร่งใส 

มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

(3.2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

กับการประเมนิการปฏิบัติงานตามระดับของตัวช้ีวัดการด าเนินงาน  

(3.3) ด าเนนิการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้ 

และตามรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(3.4) รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

 (4) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ การจัดสรรทรัพยากร

สนับสนุนตามความเหมาะสม การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและ



36 
 

 
 

ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศนข์องคณะ 

 (5) พัฒนาระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถ

ในการตดิตามประเมินผล มีการน าข้อมูลไปวิเคราะหแ์ละน ารายงานผลการวิเคราะหไ์ปใช้สนับสนุนการ

ตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 

4.2 การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินงาน 

 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 เป็นรายไตรมาส โดยก าหนดให้มีการ

ประเมินปีงบประมาณละ 4 ครั้ง ตามวิธีการและขัน้ตอน ดังนี้ 
 

 (1) ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 - 2567 นี ้ได้ก าหนดให้มีการ

เชื่อมโยงตัวบ่งชี้ของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล จึง

ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ์ สอดคล้องกับตัวบ่งชีข้องแผน 

 (2) การรายงานผล 

  (2.1) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้

ประจ าปีงบประมาณ)  

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลาง 

และส านักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม 

กันยายน)   

2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อ

มหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลาง และส านักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง 

(มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)   

3) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

  (2.2) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงาน

พืน้ฐาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)  

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อส านักงบประมาณ และ สกอ. 

ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 
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2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อ

ส านักงบประมาณ และ สกอ. ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม 

กันยายน) 

3) รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพ 

และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

  (2.3) การรายงานผลการด าเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ 

ประจ าปีงบประมาณ) 

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อส านักงบประมาณ สกอ. 

กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ปีละ 4 ครั้ง 

(มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ต่อ

ส านักงบประมาณ สกอ. กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ที่

เกี่ยวข้องละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

3) รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพ 

และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

4) รายงานผลการด าเนินงานบูรณาการภาค สกอ. ในระบบ e-MENSCR ปี

ละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

5) รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ 

PADME   

6) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง (สิน้ภาคการศกึษา) 

   (2.4) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามค าขอของแหล่ง

ทุน และรายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

(เมษายน กันยายน) 

 

********************************
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แบบประมาณการรับนสิติต่อหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 

คณะสหเวชศาสตร์ 

ล าดับที่ หลักสูตร 
ประมาณการรับนิสิต (จ านวนคน) 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 2566 2567 

1 วิทยาศาสตร์บัณฑติ (เทคนิคการแพทย์) 80 80 80 80 80   

2 กายภาพบ าบัดบัณฑติ 60 60 60 60 60   

 


