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ค าน า 
 

 แผนปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้อง
กั บ ยุ ท ธ ศ าสตร์ ทิ ศท า งก า ร พัฒนามหาวิ ท ย าลั ยพะ เ ย า  ก า ร จั ดท า แผนฯ  ฉบั บนี้ เ น้ น ก า รมี 
ส่ วนร่ วมของผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยทุ กกลุ่ มมี การศึ กษาแผนยุทธศาสตร์ ช าติ  และการ เชื่ อม โยง  
แผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
 แผนปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  นี้ประกอบด้วย โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ / กิจกรรมภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการ ตามภาระกิจหลักของคณะสหเวชศาสตร์ 
เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ให้เป็นโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานในบางโครงการ ตามผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังเป็นคู่มือช่วย
ติดตามการปฏิบัติงานให้ตรงตามกรอบเวลาที่ก าหนด ตลอดจนช่วยควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรอย่างคุ้มค่า มีประโยชน์สูงและประหยัดสุด อีกด้วย 
                                                                                    
 

                                                     
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี) 

                                        คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
บทน าคณะ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
127 ตอนที่ 44 ก ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 “มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao) จึงได้รับการ
จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันถัดมา คือ วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 ท าให้ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ ปรับ
สถานภาพเป็นคณะสหเวชศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยาตั้งแต่นั้นมา โดยในโครงสร้างองค์กร 
มีคณบดีเป็นหัวหน้าส่วนงาน มีรองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
นอกจากนี้ยังมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา และมีหัวหน้าส านักงานคณะสหเวชศาสตร์ ท างานร่วมกับประธานหลักสูตร ซึ่งในปัจจุบันคณะฯ    
มีหลักสูตรอยู่ในความรับผิดชอบ 2 สาขาวิชา คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
และ หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ทั้งสองหลักสูตรมีการปรับปรุงตามรอบเวลา 5 ปี ของการใช้หลักสูตร 
โดยในปีการศึกษา 25560-2563 หลักสูตรฉบับล่าสุดที่ใช้อยู่คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ที่พัฒนาขึ้นตาม มคอ.1 ของสาขาวิชาชีพและตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. พ.ศ. 2558 โดยได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย สภาเทคนิคการแพทย์/สภากายภาพบ าบัด และ สกอ. แล้วตามล าดับ            
และในปีงบประมาณ 2564 นี้ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 และ หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง     
พ.ศ. 2565 ตามรอบระยะเวลาของการใช้หลักสูตร 5 ปี ที่จะต้องได้รับการปรับปรุงในปีที่ 5 และพร้อมเปิด
ด าเนินการหลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีที่ 6 ซึ่งมีก าหนดแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 นี้ เพ่ือให้หลักสูตร       
มีความต่อเนื่อง มีความทันสมัย และทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ที่พร้อมเปิดด าเนินการหลักสูตร
ปรับปรุงใหม่นี้ ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
 คณะสหเวชศาสตร์ มีบุคลากรรวม 64 คน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สายวิชาการ 46 คน         
และสายสนับสนุน 18 คน โดยบุคลากรสายวิชาการรวมทั้ง 2 หลักสูตร ปฏิบัติงานจริง ทั้งหมด 36 คน         
ลาศึกษาต่อ 10 คน ปัจจุบันบุคลากรสายวิชาการมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกทั้งหมด 30 คน           
และวุฒิปริญญาโท 16 คน โดยจัดเป็นบุคลากรสายวิชาการที่ ได้รับต าแหน่งทางวิชาการในระดับ                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวนทั้งสิ้น 14 คน (ตารางที่ 1) ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งหมด 18 คน      
มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท 1 คน และวุฒิปริญญาตรี 17 คน (ตารางที่ 2) ซึ่งทั้งหมดมีวุฒิการศึกษาตรง
กับงานท่ีรับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ตารางท่ี 1 อัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการคณะสหเวชศาสตร์ 

 
อัตรา 
ก าลัง 

จ านวน ระดับการศึกษา 
ตรี โท เอก 

ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งวิชาการ 
อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

บุคลากร
สาย

วิชาการ 
(46 คน) 

ปฏิบัติงานจริง 
(36 คน) 

- - - - 3 3 - - 22 8 - - 

ลาศึกษาต่อ  
(10 คน) 

- - - - 7 3 - - - - - - 

 
ตารางท่ี 2 อัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนคณะสหเวชศาสตร์ 

 
 

อัตราก าลัง 
 

จ านวน 
ระดับการศึกษา 

ตรี โท เอก 
บุคลากรสายสนับสนุน 

(18 คน) 
ส านักงานคณะ 9 8 1 - 

ปฏิบัติการ 9 9 - - 
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1.1 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์ 
กรอบประเด็นยุทธศาสตรค์ณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2565 - 2569 

พันธกิจ ผลิตก าลังคนท่ีมสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคต 

วิจัยและนวตักรรม
พัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม 

บริการวิชาการด้วย
องค์ความรู้และ

นวัตกรรม 

ท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมและสืบ
สานเอกลักษณ์ความ

เป็นไทย 

บริหารจดัการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิ
บาล 

ยุทธศาสตร์  
ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคตตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

2. การสร้างงานวิจัย
และนวัตกรรมสู่
ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
 

3. การบริการ
วิชาการด้วยองค์
ความรู้และ
นวัตกรรม เพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชน     

4. การส่งเสรมิการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อ
ความเป็นไทยและ
เอกลักษณ์ของชาติ   

5. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล   
 

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลยั

พะเยา 

มหาวิทยาลยัสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

วิสัยทัศน์
คณะสหเวช

ศาสตร ์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา น าปัญญาแห่งวิชาชีพ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่สากล 

เป้าประสงค ์ 1.1 เพื่อผลิตก าลังคนให้มี
คุณลักษณะ สมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคต ตอบสนอง
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน (SDG 3,4,14) 

1.2 พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต  

(Life Long Learning) 
(SDG 3,4,5,11,17) 

2.1 ผลงานด้านวิจัย
และนวัตกรรมมี
คุณภาพ เป็น
ประโยชน์ และ
ขับเคลื่อนชุมชนและ
สังคม  
สู่การมคีุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น (SDG 9,17) 
2.3 คุณภาพ
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่

3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม
และชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่อย่าง
ยั่งยืน   (SDG 
3,4,9,11,17) 
3.2 มีแหล่งเรียนรู้
และพัฒนาการ
เรียนรู้ของสังคมและ

4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุ
บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น  
(SDG 11,17) 
4.2 ยกระดับองค์ความรู้
ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม สู่งาน
สร้างสรรคเ์ชิงพาณิชย์ 
(Cultural Enterprise) 
และความเป็นสากล  
(SDG 9,11,17) 

5.1 การพัฒนาระบบบรหิารจดัการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  
 (SDG 17) 
5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่าง
ยั่งยืน (SDG 16,17) 
5.3 สภาพแวดล้อมของบุคลากรเกื้อหนุนและ 
มีประสิทธิภาพ (SDG 16,17) 
5.4 บรรยากาศการท างานของบุคลากร (WORKFORCE 
Climate) (SDG 16,17) 
5.5 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 
(SDG 16,17) 
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ระดับสากล (World 
Ranking) และมุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัย
ในกลุ่มการวิจัยระดับ
แนวหน้าของโลก 
(Global and 
Frontier Research) 
(SDG 9,17) 

ชุมชนทุกช่วงวัย  
(SDG 4,5,11,17) 
3.4 การบริการ
สุขภาพ และ
สาธารณสุขท่ี
ทันสมัยแก่ชุมชน
และผูสู้งอายุ (SDG 
3,17) 
 

 5.6 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) (SDG 
16,17) 
5.7 ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาท่ีดีและ 
มีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management and 
Development) (SDG 16,17) 
5.8 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสเีขียว
ที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก (UI Green)   (SDG 
11,15,17) 

กลยุทธ์ 1.1.1 ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะ เป็น Community 
Change Agent หรือ 5C+ 
 (SDG 4,17) 
1.1.2 พัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์ 
(SDG 3,4,17) 
(UP Identity)  พัฒนา
สมรรถนะแห่งอนาคต  
1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์มืออาชีพ  เช่ียวชาญ
วิชาการ ช านาญวิชาชีพ และ
เป็นต้นแบบ 
ด้านการสอน (SDG 4) 
1.2.1 พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Life Long 
Learning) ของนิสิต (SDG 
4,11,17) 
1.2.2 พัฒนาระบบนิเวศน์เพื่อ
สนับสนุนการเรยีนรู้ตลอดชีวิต
(SDG 4,11,17) 

2.1.1 พัฒนาระบบ
นิเวศด้านวิจัยและ
นวัตกรรม (SDG 
9,17) 
2.2.1 พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือด้านวิจัย
และนวัตกรรม (SDG 
9,17) 
2.3.1 ส่งเสริมพัฒนา
งานวจิัยและนวัตกรรม 
เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่
การจัดอันดับ
มหาวิทยาลยัในระดบั
สากล (World 
Ranking) และการ
เป็นมหาวิทยาลัยใน
กลุ่มการวิจยัระดับ
แนวหน้าของโลก 
(Global and 

3.1.1 การพัฒนา
ระบบนิเวศของการ
บริการวิชาการ  
(SDG 3,4,9,11,17) 
3.2.1 ส่งเสริม
พัฒนาองค์ความรู้ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน 
(SDG 4,5,11,17) 
3.2.2 พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ 
(SDG 4,5,11,17) 
3.4.1 ส่งเสริม
พัฒนาระบบบริการ
ด้านสุขภาพ/
สาธารณสุข 
ที่ทันสมัยฯ (SDG 
3,17) 

4.1.1. ส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
และเอกลักษณ์ความ
เป็นไทย ให้ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล  
(SDG 11,17) 
4.2.1 พัฒนาระบบ
บริหารจดัการทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  (SDG 
9,11,17) 
4.2.2 พัฒนาองค์ความรู้
ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม สู่งาน
สร้างสรรคเ์ชิงพาณิชย์ 
(Cultural Enterprise)   
(SDG 9,11,17) 

5.1.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) 
(SDG 17) 
5.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพองค์กร (SDG 16,17) 
5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย
อย่างยั่งยืน (SDG 16,17) 
5.3.1 พัฒนาขีดความสามารถและบริหารจัดการอัตราก าลัง
บุคลากรอยา่งเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ (WORKFORCE CAPABILITY and 
CAPACITY)   (SDG 16,17) 
5.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมของการท างาน (Workplace 
Environment)  (SDG 16,17) 
5.4.2  ส่งเสริมการด าเนินงานตามนโยบายและสิทธิ
ประโยชนส์ าหรับบุคลากร (WORKFORCE Benefits and 
Policies)   (SDG 16,17) 
5.5.1 พัฒนาระบบการประเมินความผูกพันของบุคลากร 
(Assessment of WORKFORCE ENGAGEMENT) (SDG 
16,17) 
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1.2.3 ส่งเสริมคณุภาพชีวิตนิสิต
ให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข 
(SDG 3,4,5,11,17) 
1.2.4 การยกระดับด้านวิชาการ
สู่สากล (SDG 4,17) 

Frontier Research) 
(SDG 9,17) 
 

3.4.2 ส่งเสริมการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
เพื่อสุขภาวะที่ดี  
(SDG 3,17) 

 

5.6.1 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง การท างานท่ีให้ผลการ
ด าเนินการทีด่ี และบุคลากรมีความผูกพัน(SDG 16,17) 
5.6.2 ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรใหส้นับสนุนวสิัยทัศน์และ
ค่านิยม (SDG 16,17) 
5.7.1 พัฒนาระบบการจัดการผลการปฎิบัติงานของบุคลากร
สนับสนุนให้เกดิการท างานท่ีให้ผลการด าเนินการที่ดี (SDG 
16,17) 
5.7.2 พัฒนาผลการปฏิบตัิงาน (PERFORMANCE 
Development) 
5.7.3 พัฒนาประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
(LEARNING and Development EFFECTIVENESS) (SDG 
16,17) 
5.8.1 พัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green 
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน (SDG 
11,15,17) 
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1.2 กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์  
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

พันธกิจ ผลิตก าลังคนท่ีมสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคต 

วิจัยและนวตักรรมพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

บริการวิชาการด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรม 

ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและ
สืบสานเอกลักษณค์วามเป็นไทย 

บริหารจดัการทันสมัยมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์  
ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคตตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

2. การสร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิง
พาณิชย์  
 

3. การบริการวิชาการด้วย
องค์ความรู้และนวัตกรรม 
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน     
 

4. การส่งเสรมิการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อ
ความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของ
ชาติ   

5. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมี
ธรรมาภิบาล   
 

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัย

พะเยา 

มหาวิทยาลัยสรา้งปัญญา เพือ่นวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

วิสัยทัศน์
คณะสหเวช

ศาสตร์ 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา น าปัญญาแห่งวิชาชีพ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่สากล 

เป้าหมาย
คณะฯ ปี 64  

1. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตท่ีมีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีมี
ทักษะแห่งอนาคต ไม่น้อยกว่า 80 
2. ร้อยละของนิสิตคณะฯที่มีอัตลักษณ์ 
UP Identity และ Thainess ไม่ร้อย
กว่า 60 
3. จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน 
UP-PSF ในระดับที่สูงขึ้น ไม่น้อยกว่า 5 
คน 
4. ร้อยละของนิสิตที่มีผลการสอบวัด
ระดับภาษาอังกฤษ B1  ก่อน
ลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 3 ไม่น้อยกวา่ 
40 
5. ร้อยละของนิสิตที่มีผลการสอบวัด
ระดับทักษะดิจิทัล ก่อนลงทะเบียน
เรียนชั้นปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 60 

1. มีเครือข่ายความร่วมมอื
ด้านการวจิัยและเครื่องข่าย
แลกเปลี่ยนเรียวนรู้ด้านการ
วิจัยที่เป็นประโยชนแ์ละ
ขับเคลื่อนชุมชนและสังคม สู่
การมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 
อย่างน้อย 1 เครือข่าย 
2. จ านวนนกัวิจยัรุ่นใหม่ที่
ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
จ านวน 3 คน 
3. จ านวนผลงานวจิัยและ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์
จริงในชุมชนจ านวน 5 ผลงาน 
4. จ านวนผลงานวจิัยและ
นวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารที่อยู่ในฐานขอ้มูลที่
ได้รับการยอมรับในระดับชาต ิ
จ านวนไม่น้อยกวา่ 10 เร่ือง 

1. มีจ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้เกีย่วขอ้งกับการ
บริการวิชาการ (รพ.สต.) ไม่น้อย
กว่า 5 แหล่ง 
2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาด้านการบริการวิชาการ 
(การเข้าร่วมอบรม สัมมนา 
กิจกรรมด้านบริการวิชาการ) ไม่
น้อยกว่า  6 คน 
3. จ านวนผลงานบริการวิชาการ
ที่น าไปใช้ประโยชน์จริงในชุมชน
หรือท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย 
ไม่น้อยกวา่ 5 ผลงาน 
4. จ านวนเครือข่ายความรว่มมือ
กับชุมชนเพื่อส่งเสริมป้องกัน
สุขภาพผู้สูงอายุ (รพ.สต.) ไม่
น้อยกว่า 4 แหล่ง 
 

1. จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา โดย
การบูรณาการงานวิจยัและนวัตกรรม
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5 
ชุมชน 
2. การส่งเสริมให้บุคลากรร่วมแต่งกาย
ด้วยผ้าไทยในวันศุกร์  

1. มีจ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร ไม่น้อย
กว่า 3 ระบบ 
2. ผลการประเมิน ITA ระดับคณะ ไม่ต่ ากวา่ B 
3. ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสที่เข้าสู่กระบวนการรับเรื่อง  
4. มีการปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ละ
สภาพแวดล้อมในการท างานอย่างน้อย 1 แห่ง 
5. ผ่านการประเมินโครงการส านกังานสีเขียว
(Green office) โดยได้รับผลการประเมนิไม่ต่ า
กว่าระดับ ทองแดง 
6. ผลประเมินความพึงใจในการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุน ไม่น้อยกว่า 3.51 
7. ผลประเมินความภาคภูมิใจในองค์กร และ
ความสุขในการท างานของบุคลากรไม่ร้อยกว่า 
3.51 
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6. จ านวนระบบสารสนเทศสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างน้อย 1 งาน 
7.จ านวนสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างน้อย 1 รายวิชา 
8. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่อยา่งน้อย 
3 แห่ง 
9. ระดับความพึงพอใจของนิสิตในด้าน
ต่างๆ ไม่น้อยกว่า ระดับ 3.51  
10. มีจ านวนผู้เชี่ยวชาญ หรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติมาถ่ายทอด
ความรู้ไม่น้อยกว่า 2 คน 

และระดับนานาชาติไม่น้อย
กว่า 30 เร่ือง 
5. จ านวนนกัวิจยัรุ่นใหม่ที่
ได้รับการพัฒนา เสริม
ศักยภาพนักวิจัย สู่การ
ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาต ิ
ไม่น้อยกวา่ 4 คน 
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บทที่ 2 
โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 
2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
     คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ยุทธศาสาสตร์ จ านวนโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
1. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพ
คนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

18 585,900 

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

1 16,000 

3. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และ
นวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

4 162,100 

4. การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือความเป็นไทยและ
เอกลักษณ์ของชาติ 

2 37,000 

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมี
ธรรมาภิบาล 

4 291,300 

รวม 29 1,092,300 
 
2.2 โครงการตามแผนปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ     คณะสหเวชศาสตร์ 
1. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคตตอบสนองความต้องการ

ของตลาดแรงงาน 
ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการ "English for MT student: Essential 
Communication Skills for MT Career" 

หลักสตูรวท.บ. สาขา
เทคนิคการแพทย ์ 14,900.00 

มกราคม – 
มีนาคม 2565  

2 โครงการ 21st Century Skills for physical 
therapy students 

หลักสตูรกายภาพบ าบัด
บัณฑิต 25,200.00 

มกราคม – 
มีนาคม 2565 

3 
โครงการ ประกวดการน าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับนสิิตปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 (AHS Student 
Academic Presentation Contest 2021) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
งานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ 

20,000.00 

เมษายน – 
มิถุนายน 

2565 

4 โครงการ พัฒนาศักยภาพอาจารยด์้านการจดัการ
เรียนการสอน มุ่งสู่ UP-PSF 

รองคณบดฝี่ายพัฒนา
วิชาการและความเป็น
สากล 30,000.00 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 
2564 

5 
โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ ผู้บรหิารและ

คณาจารย์พบผู้ปกครอง ประจ าปกีารศึกษา 2565 

รองคณบดฝี่ายพัฒนา
วิชาการและความเป็น
สากล 50,000.00 

กรกฎาคม – 
กันยายน 
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6 
โครงการประกวดแข่งขันตอบปญัหาวิชาการ "The 

2nd MT academic Challenge" 

หลักสตูรวท.บ. สาขา
เทคนิคการแพทย ์

24,800.00 

ตุลาคม 2564 
– มีนาคม 

2565 

7 
โครงการปัจฉมินิเทศและแนะแนวอาชีพว่าที่

บัณฑิต 

รองคณบดฝี่ายพัฒนา
คุณภาพนสิิตและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 32,200.00 

เมษายน – 
มิถุนายน 

2565 

8 
โครงการฝึกซ้อมรบัพระราชทานปริญญาและ

แสดงความยินดีแก่บัณฑิตสหเวชศาสตร ์

รองคณบดฝี่ายพัฒนา
คุณภาพนสิิตและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 102,150.00 

ตุลาคม 2564 
– กันยายน 

2565 

9 
โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาระดับหลักสตูร 

ประจ าปีการศึกษา 2564 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 33,000.00 

เมษายน – 
มิถุนายน 

2565 

10 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนสิิต 

คณะสหเวชศาสตร ์

รองคณบดฝี่ายพัฒนา
วิชาการและความเป็น
สากล 15,000.00 

ตุลาคม 2564 
– กันยายน 

2565  

11 โครงการพัฒนาแนวคดิการเป็นนวตักร 
รองคณบดฝี่ายพัฒนา
วิชาการและความเป็น
สากล 20,000.00 

มกราคม – 
มีนาคม 2565 

12 โครงการพัฒนาแนวคดิความเป็นผู้ประกอบการ 
รองคณบดฝี่ายพัฒนา
วิชาการและความเป็น
สากล 9,000.00 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 
2564 

13 
โครงการพัฒนาหลักสตูรระยะสั้น (non-degree 

program) 

รองคณบดฝี่ายพัฒนา
วิชาการและความเป็น
สากล 6,000.00 

เมษายน – 
มิถุนายน 

2565 

14 โครงการฟื้นฟูวิชาการนสิิตกายภาพบ าบัดชั้นปี 4 
หลักสตูรกายภาพบ าบัด
บัณฑิต 

5,000.00 

เมษายน – 
กันยายน 
2565 

15 
โครงการรับรองสถาบันผู้ผลิตบณัฑิตเทคนิค

การแพทย์ 

หลักสตูรวท.บ. สาขา
เทคนิคการแพทย ์

100,000.00 

ตุลาคม 2564 
– มีนาคม 

2565 

16 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นสิิตคณะสหเวชศาสตร ์
รองคณบดฝี่ายพัฒนา
คุณภาพนสิิตและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 57,470.00 

ตุลาคม 2564 
– กันยายน 

2565 

17 

โครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนสิิต
คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565 และ
ประกวดแนวคดิการจดักิจกรรมเพือ่พัฒนาทักษะ 
5C 

รองคณบดฝี่ายพัฒนา
คุณภาพนสิิตและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

16,180.00 

เมษายน – 
มิถุนายน 
2565 

18 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ค าปรึกษาและการ
ตรวจวินิจฉัยโรคดิเช้ือทางเพศสัมพันธ์แบบครบ
วงจร 

หลักสตูรวท.บ. สาขา
เทคนิคการแพทย ์

25,000.00 

เมษายน – 
มิถุนายน 

2565 
รวมงบประมาณ 585,900  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ     คณะสหเวชศาสตร์ 
2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 
1 โครงการสร้าง บรรยากาศการวิจัย

คณะสหเวชศาสตร์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

16,000.00 ตุลาคม 
2564 – 
กันยายน 
2565 

รวมงบประมาณ 16,000.00  
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ     คณะสหเวชศาสตร์ 
3. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน     

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 
1 

โครงการ ไกลหรือใกล้ อุ่นใจกับ
กายภาพบ าบัด  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบริการ
วิชาการและนวัตกรรม 

15,000.00 

ตุลาคม 
2564 – 
กันยายน 
2565 

2 
โครงการกายภาพบ าบัดสัมผัสชุมชน
เนื่องในวันกายภาพบ าบัดแห่งชาติ 20 
มกราคม 

หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 

69,400.00 

ตุลาคม 
2564 – 
กันยายน 
2565 

3 

โครงการบ่มเพาะนิสิตเทคนิค
การแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์  

หลักสตูรวท.บ. สาขาเทคนิค
การแพทย์ 

67,000.00 

ตุลาคม 
2564 – 
กันยายน 
2565 

4 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการในการให้
การดูแลทางกายภาพบัดในผู้ป่วยติด
เตียง และผู้สูงอายุ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบริการ
วิชาการและนวัตกรรม 

10,700.00 

เมษายน – 
มิถุนายน 
2565 

รวมงบประมาณ 162,100.00  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ     คณะสหเวชศาสตร์ 
4. การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ   

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 
1 โครงการฉลองวันสถาปนาและวันปี๋

ใหม่เมือง 
หัวหน้าส านักงานคณะฯ 20,000.00 เมษายน – 

กรกฎาคม 
2565 

2 โครงการพิธีไหว้ครู-มอบเสื้อกาวน ์ก้าวสู่
วิชาชีพ 

รองคณบดฝี่ายพัฒนาคณุภาพนสิติ
และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

17,000.00 ตุลาคม – 
ธันวาคม 
2564 

รวมงบประมาณ 37,000.00  
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ     คณะสหเวชศาสตร์ 
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล   

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 
1 

โครงการพัฒนางานสนับสนุนคณะสห
เวชศาสตร์  หัวหน้าส านักงานคณะฯ 20,000.00 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 
2564 

2 
โครงการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ 
EdPEx200 ประจ าปีการศึกษา 2564 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 58,000.00 

เมษายน – 
กันยายน 
2565 

3 
โครงการสัมมนาเพ่ือการพัฒนา
คณะสหเวชศาสตร์  

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พัฒนาองค์กร 180,000.00 

เมษายน – 
กันยายน 
2565 

4 
โครงการอบรมความปลอดภัยในการ
ใช้ห้องปฏิบัติการด้านเคมีและชีวภาพ  

หลักสตูรวท.บ. สาขาเทคนิค
การแพทย์ 33,300.00 

มกราคม – 
มีนาคม 
2565 

รวมงบประมาณ 291,300.00  
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บทที่ 3 
การติดตามและประเมินผล 

 
3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของ
การด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งเพ่ือน าประสบการณ์จากการท างานไปก าหนดนโยบายการบริหารงานเพ่ือพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ให้
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 ค ณ บ ดี ต่ อ ไ ป  
โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิ เคราะห์ข้ อมูลผลการด า เนินงานทั้ ง ใน  
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการด าเนินงานกับผลการด าเนินงาน  
แ ล ะ ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า  เ พ่ื อ เ ส น อ ต่ อ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ ดังรูปแสดงผัง 
การประเมินต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 ผังการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 
  
  กองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-BUDGET) เพ่ือ
น ามาใช้ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นย า เชื่อถือได้ และมีความโปร่งใส ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ ่งจะสามารถน าผลลัพธ์จากระบบ E-BUDGET ไปวิเคราะห์และรายงานผลการ
วิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 3 ด้านการจัดการ วางแผนด้านงบประมาณประจ าปี การวางแผน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ด้านการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน  และรอบ 12 เดือน  
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3.2 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้ทราบความส าเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 
และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต (Output) 
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ และให้
มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐาน
และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด า เนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์       
กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน ผู้อ านวยการ 
หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ เป้าหมายทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อคณบดี ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

 
3.3 กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 
 ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ
ตริตแห่งชาติ ได้ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง 
ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) และรอบ 12 
เดือน (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
 
3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการด าเนินงาน 
  การรายงานผลประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการ
ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อก าหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการคณะ ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
2) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ พ.ศ. 2565 

                  

 ซึ่ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ทั้ ง ห ม ด  จ ะ ป ฏิ บั ติ ก า ร ผ่ า น ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร  
ด้ านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget)  และใช้ ข้ อมูลจากระบบการจัดการด้ านงบประมาณ 
และแผนงาน (e-Budget) ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณนั้นๆ    
 

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


