
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564 

วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสรมิศร ีชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

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

รายนามกรรมการท่ีเข้าประชุม ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ 

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ ประธานกรรมการ 

2. นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี กรรมการ 

3. นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ กรรมการ 

4. แพทย์หญิงลภัสกรณ์  ยะปะนัน กรรมการ 

5. แพทย์หญิงกิตตยิา  ไทยธวัช กรรมการ 

6. แพทย์หญิงมัลลิกา  ขวัญเมือง กรรมการ 

7. นายแพทย์กฤติน  นาราเวชสกุล กรรมการ 

8. แพทย์หญิงเพชราภรณ ์ ชัชวรัตน์ กรรมการ 

9. นายแพทย์พีรณัฐ  ผลวชิา กรรมการ 

10. นายแพทย์คามนิ สุทธิกุลบุตร กรรมการ 

11. นายศรัณยู  พัชัยยา เลขานุการ 

12. นายพิทักษ์  ตันนันตา ผูช่้วยเลขานุการ 
 

รายนามกรรมการท่ีไม่เข้าประชุม (เน่ืองจากติดภารกิจอื่น) 

1. นายแพทย์วรเชษฐ  เต๋ชะรัก กรรมการ 

2. นายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง กรรมการ 

3. นายแพทย์วงศว์ัฒน์  เตมยีบุตร กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท  นภรีงค์ ผูช่้วยคณบดี 

2. นายชลวัชร  ชัยชาญ ผูช่้วยคณบดี 

3. นายแพทย์วรัญญู  เหง่ียมไพศาล ผูช่้วยคณบดี 

4.  เภสัชกรธราดล  โพธิษา ผูช่้วยคณบดี 

5. นางจิราพร  เซี่ยงฉิน หัวหนา้ส านักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

6. นางสาวชลติา  ยงยิ่ง นักวิชาการเงนิและบัญชี 

7. นางปารดา  เครืออรุณรันต์ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

8. นายณัฐพงษ์  กีพงษ์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

9. นายสิงหา  เกล็ดพงษา นักวิชาการศกึษา 



10. นางสาวนริศรา  ญาตอิยู่ไกล นักวิทยาศาสตร์ 

11. ว่าที่รอ้ยตรี พงษ์ณรินทร์  พันธ์พขื นักวิชาการศกึษา 

12. นางสาวธัญปวีณ ์ กมลหาญ นักวิจัย 

13 นางสาวสุธาทิพย์  เทพสิงห์ นักวิชาการศกึษา 

14. นางสาวพรทิพา  นุโปจา นักวิชาการศกึษา 

15. นางสาวปิยะฉัตร  พิชัยยา เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

16. นางสาวภัทราพร  ชาญวนังกูร เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

17. นายแพทย์ธนู  ตัง้ศรีเจริญ อาจารย์ 

18. ดร.ณรงคศ์ักดิ์  มั่นคง อาจารย์ 

19. นางสาวมนัสนันท์  ตันอารมณ์ นักวิชาการศกึษา 

20. แพทย์หญิงดษิญาณณิพ์  ทวีธนัตสิทธิ์ นายแพทย์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวขอบคุณ

และชื่นชมในการร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ท าให้เกิด ideaความคิดแนวใหม่ สามารถน ามาผสมผสาน

ประยุกต์ใชก้ับแผนเดิม แผนเดิมก็ด าเนินการตอ่ไป เพื่อท าให้เกิดการใช้แผนยุทธศาสตรแ์บบบูรณาการ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ชี้แจงว่าการ

ประเมินหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ WFME และ EdPEx หลักสูตรควรจะด าเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ตามเกณฑ์

ของสภามหาวิทยาลัยและแพทยสภา และควรจะท า IMEAc ให้เสร็จทันการประชุมของสภามหาวิทยาลัย

ช่วงกลางเดือนกันยายน IMEAc จะมาเยี่ยมเยือนในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม การกรอกข้อมูลใน 

Smart IMEAc online และการยื่นเอกสารตัวจริงก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการแสดงถึงเจตจ านงในการ

จัดท าหลักสูตร ภายในธันวาคมควรจะด าเนนิการให้สมบูรณ์ตามหลักสูตรของ WFME 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 ฝ่ายเลขานุการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.2.1 แนะน าบุคลากรสายสนับสนุน เข้าปฏิบัติ งาน ณ ส านักงาน              

คณะแพทยศาสตร์ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์           

กล่าวยินดีตอ้นรับ ขอให้รว่มปฏิบัติงานและท ากิจกรรม โดยเน้นธรรมภิบาล มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 

ยุติธรรม ขอให้มคีวามรับผดิชอบ มีความสามัคคี ท างานเป็นทีม และท าตาม core value ของคณะ 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 



 

ระเบียบวาระที่ 1.3 ฝ่ายบริหารแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.3.1 ขอรายงานงบประมาณคงเหลือ และรายงานการเบิก-จ่ายเงิน

งบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝา่ยบริหาร ขอรายงานงบประมาณคงเหลือ 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งจากงบประมาณ 

15,080,308 บาท คงเหลอื 1,113,688.51 บาท (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.3.1) 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์         

กล่าวว่าหากมีนิสิตแพทย์มากกว่า 40 คนนี้ เงินรายรับของคณะก็จะมีมากกว่านี้ อยากให้ทุกท่านทราบ

เรื่องนีร้่วมกัน เพื่อสามารถตรวจสอบ และเช็คความโปร่งใสได้ 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

1.3.2 ขอรายงานการเบิก-จ่ายงบประมาณเงินโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาว

ชนบท ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝา่ยบริหาร รายงานงบประมาณที่ได้รับการ

จัดสรรทั้งหมด ตั้งแต่ปี 2560 จากงบประมาณ 49 ,523,292.33 บาท คงเหลือ 42,182,681.34 บาท 

(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.3.2) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4 ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.4.1 ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ และการยืมครุภัณฑ์ และวัสดุการศึกษา 

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ขอรายงานระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ และการยืมครุภัณฑ์ ในที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะแพทยศาสตร์ ดังต่อไปนี ้

1. ขั้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ก าหนดให้มีการขอใช้ล่วงหน้า 

เนื่องจากต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน โดยอาจารย์และนิสิต สามารถยื่นแบบฟอร์มไปที่

นักวิทยาศาสตร์ คุณนริศรา ญาติอยู่ไกล และ คุณอภิสิทธิ์ ศรีรักษา เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ด าเนินการ

ยืม-คืนสารเคมี ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สามารถยื่นเข้ามาในคราวเดียวกัน เพื่อป้องกันการสูญหาย และ

ตรวจสอบการใช้ เนื่องจากมีวัสดุสิ้นเปลือง ต้องมีการนับสต๊อค เพื่อให้เป็นไปตามระบบ ส่วนครุภัณฑ์ที่

ต้องควบคุม จะได้ทราบว่าผูใ้ดยืมและรับผดิชอบในช่วงเวลาดังกล่าว  

2. ขั้นตอนการ เบิก ยืม-คืน สารเคมี วัสดุ เครื่องแก้ว  

3. ขั้นตอนการ ยืม-คืน ครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์และวัสดุคงทนถาวร 

  



4. ขั้นตอนการแจ้งซ่อมครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์และวัสดุคงทนถาวร หากคณาจารย์

หรือผู้รับบริการ เข้าไปใช้บริการ พบว่ามีครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องซ่อม บ ารุง 

สามารถประสานกับนักวิทยาศาสตร ์เพื่อตรวจสอบและด าเนินการวางแผนซ่อมบ ารุงต่อไป (เอกสารแนบ

ประกอบวาระที่ 1.4.1)  

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.5 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.5.1 โครงการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร Speexx Connected หลักสูตรวุฒิบัตร CEFR รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2564 

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ขอรายงานโครงการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและฝกึอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

Speexx Connected หลักสูตรวุฒิบัตร CEFR รุ่นที่  1  ประจ าปี  2564ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

ประจ าคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเดิมทางมหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบนี้และยกเลิกไปเมือปี 2562 เป็นการพัฒนา 

ภาษาอังกฤษให้นิสิต เป็นการเรียนออนไลน์ มีข้อได้เปรียบคือรับรองคุณวุฒิภาษาอังกฤษระบบ CSR  

ของทางยุโรป มีขอ้มูลของมหาวิทยาลัยต่างๆที่ใชร้ะบบนีม้า 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

ชี้แจงว่า ค่าเรียนโปรแกรมนี้สูง ต้องเรียน 6 เดือน จากการฝึกอบรมภาษาอังกฤษของ Brighton School 

ให้กับอาจารย์และบุคลากรที่ผ่านมา พบว่าไม่ค่อยมีคนสนใจมาเรียนเท่าที่ควร การเรียน Listening,  

Reading, Writing, Speaking อาจจะเนื่องจากติดภารกิจท าให้ไม่เวลามาเรียน คณบดีแนะน าให้เรียนกับ 

Brighton School  

Journal Club Meeting จะเริ่มสนทนาภาษาอังกฤษในเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป 

(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.5.1)  

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.6.1 การจองห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ 

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ของรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสร์ เรื่อง การจองห้องเรียน/

ห้องปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์  ซึ่งทางฝ่ายได้ออกแบบแบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องเรียนฝั่ง

โรงพยาบาล OPD3 และอาคารสาธารณสุข 4 ห้องช้ัน 2 และ ช้ัน 4 ห้องปฏิบัติการอาคารเก่า ตึก 1 ช้ัน 3 

เนื่องจากมีการใช้ห้องเรียนซ้อนกันระหว่างคณะแพทย์และคณะสาธารณสุข จะได้จัดล าดับการใช้ซึ่ง

อาจารย์สามารถส่งแบบฟอร์มขอจองห้องเรียน ให้ทางนักวิชาการประสานงาน และด าเนินการต่อไป       

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกล่วงหนา้ (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.6.1) 



นายแพทย์คามิน สุทธิกุลบุตร แจ้งว่า วิชาในภาคเรียนที่ 2 จะมีปัญหาเรื่องวันรับ

ปริญญา เนื่องจากปฏิทินวิชาการแจ้งว่ามีรับปริญญาให้เว้นว่างไว้ก่อน วิชาที่อยู่หลังรับปริญญาจะมี

ปัญหา จะต้องวางแผนสอน สอบ จองห้อง จะต้องเลื่อนไปหมด ถ้าไม่มีรับปริญญาให้เป็นปิดเทอมเล็ก          

ได้หรอืไม่ 

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รองคณบดีฝา่ยวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต แจ้งว่า 

ตามหลักวิชาการ ท าได้ แต่ว่า จะท าให้นิสิตจบช้า และเลื่อนไป 2 ครั้ง จะทราบก่อนไม่ต่ ากว่า 3-4 เดือน 

ตามหมายก าหนดการของพระราชวัง อย่างเช่น รอบเดือนกุมภาพันธ์ ขณะนี้ถูกยกเลิกไปแล้ว 

ถึงเดือนธันวาคม ซึ่งภายในเดือนนี้หรือเดือนหน้า น่าจะทราบความชัดเจนได้ว่าจะมีรับปริญญาหรือไม่  

ในส่วนของการขยับ ไม่อยากใหน้ิสติจบชา้มากนัก โดยเฉพาะนิสติปี 2 เดิมตอ้งมช่ีวงระยะเว้น ส าหรับนิสิต

แพทย์ new track ที่ยังเทียบวิชาไม่ได้ ส าหรับนิสิตปี 3 อยากให้กระทบน้อยที่สุด เพราะถ้าปิดช้า จะสอบ 

comprehensive ช้า และมีเวลาเตรียมตัว ศรว. ช้าไปด้วย ถ้าเป็นไปได้ หากไม่มีรับปริญญา ไม่อยากให้

หยุด อยากใหใ้ช้แผนการเรียนเดิม 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์               

ชี้แจงว่า ตามที่นายแพทย์สรวิศแจ้ง น่าจะได้สรุปได้ในเดือนธันวาคม หากไม่มีรับปริญญา จะใช้การเรียน

การสอนเดิมเป็นเกณฑ์ ให้นสิิตเรียนและจบตามเกณฑ์ 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม 

  ระเบียบวาระที่  2.1  เรื่อง ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า           

คณะแพทยศาสตร์ คร้ังท่ี 7/2564 

  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล              

สงวนสริมศร ีช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 

7/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 แล้วมมีตริับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

  ระเบียบวาระที่  2.2 เรื่อง ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า           

คณะแพทยศาสตร์ คร้ังท่ี 8/2564 

  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564 

เมื่อวันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอ้งประชุมรวงฝึ้ง ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

พะเยา นั้น 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 

8/2564 เมื่อวันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 แล้วมมีตริับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

 



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

  ระเบียบวาระที่ 4.1 ฝ่ายบรหิาร เสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1.1 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 

– 2569 

   นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 – 2569 ซึ่งรวมแผนยุทธศาสตร์เดิมและแผนยุทธศาสตร์ใหม่          

ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.1) 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

กล่าวชื่นชมการบริหารแผนงานดี มีความชัดเจน เป็นการสรุปแผนที่ปฏิบัติได้จริง และมีความต้องการให้

ทางโรงพยาบาลและคณะแพทย์ ท างานร่วมกันให้เป็นไปตามแผน ภายใน 1 ปี จะเห็นความเปลี่ยนแปลง  

การพัฒนาของโรงพยาบาลและคณะแพทย์ ก้าวตอ่ไปในปี 2565 

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร จะจัดท าเล่มแผนยุทธศาสตร์

เสนอมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.1)  

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบนายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ ด าเนนิการตอ่ไป 

 4.1.2 พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม ประจ าปี

งบประมาณ 2565 

   นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝา่ยบริหาร เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะแพทยศาสตร ์พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 

(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.2) 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบนายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยให้มีกลุ่มส านักงาน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติงานรว่มกัน และเมื่อเสร็จสิ้นใหด้ าเนนิการตอ่ไป 

 4.1.3 ขออนุมัติงบประมาณซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูง

พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ 

   นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝา่ยบริหาร เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะแพทยศาสตร์ เรื่องขออนุมัติงบประมาณซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูงพร้อม

โปรแกรมวิเคราะห์ภาพ เนื่องจากคณะแพทย์มีกล้องจุลทรรศน์ 10 ตา อยู่ที่ส านักงาน 8 ทางฝ่ายบริหาร

ขออนุมัติซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลที่มีความละเอียดสูงเพื่อเชื่อมต่อกับกล้อง 10 ตาที่มีอยู่ เพื่อใช้ใน

งานวิจัย ดูเม็ดเลือด ดูชิน้เนือ้ เพื่อจะแสดงบนจอได้ (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.3) 



นายแพทย์ธนู ตั้งศรีเจริญ  อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ให้

ข้อมูลในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์เพิ่มเติมว่า ปัจจุบันนิสติแพทย์ขาดทักษะในการ

แปลผล PBฆ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสอนให้นิสิตแพทย์ดูสไลด์เป็น เพราะเป็นทักษะของแพทย์ที่ต้อง

ดูแลคนไข้ เนื่องจากมีกล้อง 10 ตาอยู่แล้วสามารถใช้ร่วมกับกล้องถ่ายภาพดิจิตอลซึ่งมีจอต่อจะท าให้ 

เกิดประสทิธิภาพสูงสุด ซึ่งใช้ส าหรับการเรียนการสอนและในงานวิจัยได้  

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบนายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ ด าเนนิการต่อไป 

  ระเบียบวาระที่ 4.2 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต เสนอเพื่อพิจารณา 

 4.2.1 พิจารณาแนวทางการคัดเลือกศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา          

(คณะแพทยศาสตร์) 

   นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ขอเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เพื่อพิจารณาแนวทางการ

คัดเลือกศิษย์ เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา (คณะแพทยศาสตร์)  ซึ่งจะมีการมอบรางวัลให้ศิษย์ เก่า 

ในวันก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร เงื่อนไขของสมาคมศิษย์เก่าที่ก าหนดไว้ แบ่งได้ดังตอ่ไปนี ้ 

1. ศิษย์เก่าที่อายุเกิน 35 ปีขึ้นไป คัดเลือกจากความส าเร็จในการประกอบ

วิชาชีพ และการมผีลงานดีเด่นที่สรา้งคุณประโยชน์แก่สังคม   

2. ศิษย์เก่าที่อายุไม่เกิน 35 ปี คัดเลือกจากความส าเร็จในการประกอบวิชาชีพ 

และการสรา้งคุณประโยชน์แก่สังคม   

ซึ่งฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต ได้ประชาสัมพันธ์ไปที่ผู้แทนรุ่นของศิษย์เก่าแล้ว 

แต่ยังไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามา หากอาจารย์เล็งเห็นว่านิสิตคนใดมีความเหมาะสม สามารถเสนอชื่อ

และประสานมาทางฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตได้จนถึงสิน้เดือนสิงหาคมนี ้(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.2.1) 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบใหห้ลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร เสนอชื่อให้กับฝา่ยพัฒนาคุณภาพนิสิต 

 4.2.2 พิจารณา กรรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 แบบกลุ่ม ส าหรับนสิิต 

   นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ขอเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เพื่อพิจารณา กรรมธรรม์

ประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบกลุ่ม ส าหรับนิสิต โดยประกันภัยของ

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.2.2) 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

สอบถามเรื่องวงเงินประกันภัย กรณีเสียชีวิตจะได้เงินประกัน 2,500 บาท ถูกต้องหรือไม่ และสอบถาม

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี เรื่องประกันภัยของมหาวิทยาลัยที่ท าให้นิสติ  

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ถ้านิสิตประสบอุบัติเหตุใดๆระหว่างกิจกรรมการเรียน นิสิตสามารถ

ประสานไปที่กองพัฒนาคุณภาพนิสิตเพื่อขอเบิกผ่านกองทุนนิสิตมหาวิทยาลัย นิสิตสามารถเบิกจาก 



พรบ. ก่อน และเบิกส่วนต่างจากทางมหาวิทยาลัย รายละไม่เกิน 10,000 บาท นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี 

สอบถามคณะกรรมการ ส าหรับการท าประกันเน้นไปที่ประกันไวรัสโคโรน่า แหล่งที่มาการท าประกัน  

มาจากแหล่งรายได้ ใช้การจัดสรรงบ   

แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ ขอในที่ประชุม

โปรดพิจารณาท าประกันอุบัติเหตุให้นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ โดยเร็วที่สุด เนื่องจากนิสิตหลักสูตรดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงมาก และเคยเกิดอุบัติเหตุถึงขั้น

แขนขาหักระหว่างฝึกงานมาแล้ว หากทางคณะแพทยศาสตร์ไม่มีนโยบาย จะขออนุญาตให้นิสิตจ่ายค่า 

เบีย้ประกันเอง 

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ โดยงานพัฒนาคุณภาพนิสิต        

ขอเช็คในเรื่องของประกันโควิดเป็นอย่างไร ประกันอุบัติเหตุเป็นอย่างไร และประกันรวมทั้ง 2 แบบเป็ น

อย่างไร และเสนอท าประกันในนามคณะแพทยศาสตร์ ให้เหมือนกันทั้ง 2 หลักสูตร ทั้งหลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต             

โดยจะเสนอเป็นวาระสืบเนื่องครัง้ถัดไปในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและงบประมาณ 

เพื่อน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ในครั้งต่อไป 

  ระเบียบวาระที่ 4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ เสนอเพื่อพิจารณา 

 4.3.1 ขอความอนุเคราะห์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตรวจหาเชื้อ      

โควคิ - 19 

   แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ ขอเสนอในที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เพื่อขออนุมัติยกเว้นค่าบริการตรวจผู้ป่วยนอก ให้นิสิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 25 คน เนื่องจากนิสิตดังกล่าวต้องไป

ฝึกงานในต่างจังหวัด ซึ่งแต่ละจังหวัดก าหนดให้มีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ไปแสดง                    

แต่เนื่องจากค่าตรวจหาเชื้อไวรัสดังกล่าวมีราคาสูง โดยนิสิตหลักสูตรดังกล่าวจะเข้าฝึกงานใน

โรงพยาบาลจ านวน 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลล าปาง และโรงพยาบาลเชียงราย            

ซึ่งทางโรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลล าปาง จะเน้นให้นิสิตหลักสูตรดังกล่าวมีผลตรวจ swap RT-

PCR for covid-19 ไปยื่ นแสดง หากไม่มีผลดั งกล่าวจะไม่พิจารณารับนิสิตหลักสูตรดังกล่าว 

ส่วนโรงพยาบาลเชียงราย ไม่ต้องมีผล swab แต่นิสิตต้องได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งเบื้องต้นได้ประสานกับ

แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง รองคณบดีฝ่ายการแพทย์และสหวิชาชีพ เรื่องการฉีดวัคซีนให้นิสิต

หลักสูตรดังกล่าวทุกคน (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.3.1) 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

ประสานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากมีความจ าเป็นต่อนิสติที่ต้องไปฝกึงาน 



 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องอื่น ๆ  

  5.1.1 ขออนุมัติปรับปรุงห้องเรียนเพิ่มเติม ชั้น 1 อาคารวิเคราะห์โรค 

เป็นห้อง lecture, ห้อง PBL, และห้องอาจารย์ งบประมาณรวม 16,000,000 บาท 

  นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอเสนอในที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เพื่อพิจารณาขออนุมัติปรับปรุงห้องเรียนเพิ่มเติม ช้ัน 1 อาคาร

วิเคราะห์โรค เป็นห้อง lecture, ห้อง PBL, และห้องอาจารย์ งบประมาณรวม 16,000,000 บาท ซึ่งจะใช้

เป็นหอ้งเรียนส าหรับนิสิตปี 3  

  แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ ใด้ให้ข้อมูล

เพิ่มเติมว่า มีปัญหาหลายส่วนในการใช้ห้องเรียนในมหาวิทยาลัย เช่น อาจารย์ที่สอนไม่ค่อยสะดวก และ

ตอนนี้มหาวิทยาลัยประกาศให้เรียนออนไลน์ ซึ่งนิสิตจะต้อง onsite ต้องขออนุญาตเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย

เป็นครั้งๆ เป็นรายบุคคล และทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประสานมาว่าขอให้มีความชัดเจนการใช้

ห้องเรียน ณ อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ว่าจะใช้ห้องเรียนถึงช่วงไหน เนื่องจากทางมหาวิทยาลัย         

ให้คณะสาธารณสุขท าแผนในการใชพ้ืน้ที่ และต้องท าแผนงบประมาณในการปรับปรุงห้องเรียนต่อไป   

  นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ ายบริหาร ได้แจ้ ง ในที่ประ ชุม

คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ โดยจะด าเนินการเตรียมท าเอกสาร และประกาศ e-bidding          

ในเดือนตุลาคมนี้ 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี ้ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 

 

  ประธานที่ประชุมนัดประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่  16 กันยายน 2564        

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอ้งประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ช้ัน 2 โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อจากนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 

ปิดการประชุม เวลา 11.45 น. 

 

                           

     (นายศรัณยู  พิชัยยา)                                   (นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ) 

       ผูบ้ันทึกการประชุม                       ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

 

                           

     (นายพิทักษ์  ตันนันตา) 

     ผูช่้วยบันทึกการประชุม 

 

  



  

 

เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.3.1 

 
 



 



 



 



 



 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.3.2 

 



 



 



 



 



 



 



 





เอกสารประกอบวาระที่ 1.4.1 

 



 



 



 





เอกสารประกอบวาระที่ 1.5.1 

โครงการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและฝกึอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Speexx Connected 

หลักสูตรวุฒิบัตร CEFR รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2564” 

 

- ระยะเวลาเรียน: ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 (6 เดือน) 

- จ านวนผูเ้ข้าเรียนต่อรุน่: 50-70 ท่าน 

- กลุ่มผู้เข้าเรียน: อาจารย์และบุคลากรประจ าคณะจากทั่วประเทศ 

- ค่าธรรมเนียมอบรม 14,000 บาทต่อท่าน (รวม VAT) 

รูปแบบการอบรม 

- ชุดฝึก Speexx ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง (การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

ค าศัพท์ และไวยากรณ์) 

- ห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อฝึกการสนทนาสดแบบเรียลไทม์กับโค้ชเจ้าของภาษามากกว่า 

1,500 ท่านทั่วโลก  

- เลือกเวลาเรียนได้อย่างอสิระตลอด 24 ช่ัวโมง แบบไม่จ ากัด 

- วุฒิบัตรรับรองการจบหลักสูตร CEFR จาก Speexx ประเทศเยอรมนี 

 การร่วมมือกับทางคณะฯ 

- ทางคณะสามารถจัดงบเพื่อสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการนีต้ามงบประมาณของคณะ 

- ขอความอนุเคราะหใ์นการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของทาง

คณะฯ อาทิ เฟสบุค เวบไซต์ หรอืกลุ่มไลน์ของทางอาจารย์และบุคลากรประจ าคณะ 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





เอกสารประกอบวาระที่ 1.6.1  



 

เอกสารประกอบวาระที่ 4.1.1 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 – 2569  
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

      

1.1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงทางด้าน
สุขภาพโดยใช้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
มีจิตอาสา และเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต  

1.1.1 พัฒนาหลักสูตร และจัดการศึกษาท่ี
มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based 
Learning ตอบสนองต่อวิชาชีพและความ
จ าเป็นของสังคม มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

1.1.1.1 พัฒนาและด าเนินการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ และประกันคุณภาพระดับสากล 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์  
(ระดับคะแนนเฉลี่ยรวม 8 ด้าน จากคะแนนเต็ม 5) 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต ต่อทักษะ 
Community Change Agent หรือ 5C+ plus MedUP Identity 
(ระดับคะแนนเฉลี่ยรวม คะแนนเต็ม 5) 

1.1.1.2 การพัฒนาหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพ ตามเกณฑ์
คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต 

หลักสูตรได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานคณะกรรมการมาตรฐานการ
ช่วยชีวิต 

1.1.2 พัฒนาระบบการรับเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรที่สอดคล้องกับผลการเรียนรุ้ 

1.1.2.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ร้อยละของนิสิตท่ีเข้าศึกษาต่อตามศักยภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 

1.1.2.2 พัฒนาวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อให้ได้นักศึกษาท่ีมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 

1.1.3 ใช้ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานสภาวิชาชีพและระดับสากล 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการด าเนินการ
หลักสูตร 

1.1.3.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการหลักสูตร 

มีระบบสารสนเทศทางการศึกษาในแต่ละด้าน 

1.1.4 การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต

1.1.4.1 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ร้อยละของนิสิตในหลักสูตรท่ีมีผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ระดับ 
B1 เมื่อจบชั้นปีท่ี 2 ของหลักสูตร 



 

ให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.1.4.2 การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละของนิสิตในหลักสูตรท่ีมีผลสอบ digital literacy ผ่านตามเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษา เมื่อจบชั้นปีท่ี 2 ของหลักสูตร 

1.1.4.3 การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน 

ร้อยละของรายวิชาของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในชุมชน 

1.1.4.4 การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณากา
รสหสาขาวิชาชีพ  

มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสหสาขาวิชาชีพ 

1.1.5 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพ
ด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพนิสิต ท่ี
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความ
ต้องการทางสังคม 

1.1.5.1 การอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบัน 
  

ร้อยละของอาจารย์ได้รับการอบรมแพทยศาสตรศึกษาตามเกณฑ์ 

ร้อยละของบุคลากรสนับสนุนวิชาการได้รับการอบรม
แพทยศาสตรศ฿กษาตามเกณฑ์ 

1.1.5.2 การพัฒนาอาจารย์มืออาชีพตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย
พะเยา (UP PSF) 

ร้อยละอาจารย์ท่ีผ่านการประเมินอาจารย์มืออาชีพ ระดับ 2 

1.1.5.3 พัฒนาผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา หรือด้าน
การศึกษา 

จ านวนผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษาและการศึกษาท่ีได้รับการ
เผยแพร่หรือน าเสนอวิชาการ 

1.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิตให้อยู่และ
เรียนอย่างมีความสุข 

1.2.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิต ต่อ
การจัดการศึกษา 

1.2.1.1 การพัฒนาระบบการรับฟังเสียงของผู้เรียนและศิษย์
เก่า 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการด าเนินการหลักสูตรโดยรวม 

1.2.1.2 การพัฒนาระบบสโมสรนิสิตคณะและหลักสูตร   

1.2.2 การพัฒนาระบบสนับสนุนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา 

1.2.2.1 การพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา และการให้
ค าปรึกษานิสิต 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบการให้ค าปรึกษา 

รัอยละของนิสิตในหลักสูตรท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า หรือ 
ปัญหาทางสุขภาพจิต 

1.2.2.2 การพัฒนาระบบกองทุนเพื่อนิสิตคณะ ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดทรัพยากรการศึกษา 

1.2.2.3 การพัฒนาพ้ืนท่ี ทรัพยากรการเรียนรู้และกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัย
และนวัตกรรม และการเป็นผู้น าด้าน
วิชาการ 

      

2.1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ
ระดับสากล ขับเคลื่อนชุมชนและสังคม สู่
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

2.1.1. ระบบกลไกในการบริหารจัดการท่ี
สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2.1.1.1. สร้างกลไกการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่
การเป็นนักวิจัยท่ีมีศักยภาพ 

อัตราของอาจารย์ประจ าคณะฯ ท่ีมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในช่วง 3 
ปีแรก 

2.1.1.2. สร้างกลุ่มวิจัยเพื่อการท างานแบบบูรณาการและการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

ร้อยละของอาจารย์ท่ีเป็นผู้วิจัยหลัก (Principle Investigator) ของ
โครงการท่ีได้รับเงินทุนวิจัย  

2.1.1.3. พัฒนาระบบการท าวิจัยท่ีบูรณาการกับการเรียนการ
สอน 

ร้อยละของอาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2.1.1.4. สร้างระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย และระบบช่วยเหลือการ
ตีพิพ์ 

ร้อยละจ านวนของบุคลากรสนับสนุนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการท า
วิจัย R2R  

2.1.1.5. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
งานวิจัย 

จ านวนการจัดกิจกรรมวิชาการ Journal Club 
จ านวนการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
วิจัย  

  2.1.2. ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแบบบูรณาการสหวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2.1.2.1. สร้างกลุ่มวิจัยเพื่อการท างานแบบบูรณาการและการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมและเทคโนโลยี ของอาจารย์ท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ (ตามเกณฑ์ กพอ.)/นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
ISI/SCOPUS  

2.1.2.2. จัดต้ังศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุน 
Agenda area-based research 

จ านวนผลงานวิจัย และ/หรือนวัตกรรมของนิสิตแพทย์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ และ/หรือได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ/
นานาชาติ 

2.1.2.3. พัฒนาศูนย์สนันสนุนด้านการวิจัยอย่างเป็นระบบและ
เข้มแข็ง 

จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ของอาจารย์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

2.1.2.4. สร้างภาคีเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรม จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์และนิสิตท่ีได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 



 

จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม ท่ีน ามาบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอนของนิสิต 

จ านวนวิจัยและนวัตกรรม ท่ีน าไปใช้แก้ปัญหา หรือก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน 

จ านวนผลงานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน 

จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติ (Citation/paper) ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล ISI/Scopus 
ในรอบ 5 ปี 

มีการจัดเวทีแลกเปล่ียน/ประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและ
นวัตกรรมในระดับภูมิภาค ระดับชาติ/นานาชาติ  
 
 
 
 
 
 
  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 
3.1. ชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิต และสุข
ภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน (Good health and 
well-being) 

3.1.1. น าความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพและวิจัยสู่
การพัฒนาการชุมชน สังคม 

3.1.1.1 จัดท าระบบสารสนเทศฐานข้อมูลชุมชน จ านวนโครงการบริการวิชาการสหสาขา ไปให้บริการในพื้นท่ีเป้าหมายท่ี
คณะก าหนด 

3.1.2. บริการทางด้านสุขภาพและสาธารณุขแก่
ชุมชน สังคม 

3.1.2.2 ส ารวจความต้องการของชุมชนและให้บริการวิชาการ
ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน 

ร้อยละโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการ
สอนหรืองานวิจัย 

3.1.2.3 บูรณาการงานบริการวิชาการกับสหวิชาชีพ มีระบบฐานข้อมูลความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชน 



 

3.1.2.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและเอกชน 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับการบริการวิชาการในท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษา 

3.1.2.5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชน เพื่อ
ส่งเสริมภาวะสุขภาพท่ีดี 

จัดการประชุมวิชาการประจ าปี 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการ
วิชาชีพ 

      

4.1 การบริการทางการแพทย์ท่ีทันสมัย 
และมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับและน่าเชื่อถือ 

4.1.1 พัฒนาคุณภาพการบริการให้ผ่านการ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ขั้นสูง 

4.1.1.1 ขอรับการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล HA จาก 

สรพ. 

ระดับของการผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA 

4.1.2 พัฒนามาตรฐานการให้บริการตาม
มาตรฐานสากล 

4.1.2.1 ขอรับการประเมินส านักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

- ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 
15189:2012 และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ISO 15190:2003 
- ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียได้รับการรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ISO15189:2012) 
- ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัยจากส านักมาตรฐานห้องปฎิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข 

4.1.3 พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 
4.1.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
สนับสนุนการจัดบริการโรงพยาบาล มุ่งสู่ 
Smart hospital 

4.1.3.1. อบรม ฟื้นฟูวิชาการ และการฝึกปฏิบัติ มีการอบรมวิชาการและฝึกปฏิบัติ 
- ผลคะแนนประเมินสมรรถนะหลักวิชาชีพพยาบาล  
(8ข้อ) 
- ผลคะแนนประเมินสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพพยาบาล 

4.1.4.1 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของ สหวิชาชีพท้ัง
หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว 

บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการฟื้นฟู/อบรมวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ปีละ 1 ครั้ง/คน 



 

 
  1.โรงพยาบาลมีการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ Green 

and clean hospital 
2. โรงพยาบาลมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการ และปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้มีความถูกต้องแม่นย า สะดวก
รวดเร็ว 
3. โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการกระบวนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ผ่าน
ระบบดิจิทัล 
4. โรงพยาบาลมีการบริหารจัดระบบงานให้มีความเชื่อมโยงกันอย่าง
อัตโนมัติโดยน าระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อให้มี
ระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองต่อการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว 
ป้องกันความเสี่ยงด้านการเงินการบัญชี ป้องกันปัญหาการขาดแคลนและ
ความไม่สมดุลด้านทรัพยากรบุคคล 
5. โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพในการจัดการ มี unit cost ในเกณฑ์ที่
เหมาะสม สามารถเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นได้ มีการจัดการและ
ป้องกันความเสี่ยงที่ดีในทุกมิติ 

4.2 รายได้ของโรงพยาบาลเป็นไปตาม
ประมาณการและเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย 

4.2.1 เพิ่มรายรับ 4.2.1 1 จัดต้ังศูนย์จัดเก็บรายได้ 
4.2.1.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละสิทธิ 
4.2.1.3 ก าหนดแนวทางในการจัดเก็บรายได้ 
4.2.1.4 มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียนในส่วน
ของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 

1. รายได้จากการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้น 
- สิทธิกรมบัญชีกลาง OP 
- สิทธิกรมบัญชีกลาง IP 
- สิทธิเบิกต้นสังกัด 
- สิทธิ พรบ. 
- สิทธิประกันสังคม  
- ตรวจสุขภาพประจาปี 
2. ร้อยละของการส่งเบิกไม่ผ่าน(ติด C) สิทธิค่ารักษาพยาบาลกรมบัญชี
กล่าง OP ลดลง 

4.2.1.5 เปิดบริการคลินิกนอกเวลา 
4.2.1.6 ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ คลินิกบริการนอกเวลา 

3.รายได้เพิ่มขึ้นจากการเปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา
ราชการ 



 

4.2.2 ลดรายจ่ายบริหารทรัพยากร 
อย่างคุ้มค่า 

4.2.2.1 ประชุมวิเคราะห์ข้อมมูลทางการเงินการคลังทุกเดือน 
4.2.2 2 ควบคุมสินค้าคงคลัง  
1.จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสาตร์  
2.จัดซ้ือยา  
3.จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ 

ความควบคุมสินค้าคงคลัง 

4.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพ 4.2.3 1. โครงการการจัดการน้ าอุปโภค-บริโภคและการจัดการ
ด้านพลังงานในโรงพยาบาล 
4.2.3 2. โครงการ การจัดการขยะและการใช้ประโยชน์จาก
ขยะและสิ่งปฏิกูลด้วยหลักการ 3R 

หน่วยงานมีมาตรการประหยัดพลังงาน  

4.3 ประชากรในพื้นท่ีรับผิดชอบ และพื้นท่ี
ใกล้เคียงโรงพยาบาลได้รับการส่งเสริมด้าน
สุขภาวะที่ดี 

4.3.1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา 
และฟื้นฟูสภาพ ด้วยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น โดยทีมสห
วิชาชีพ และเครือข่ายบริการสุขภาพ รวมท้ัง
สิ่งแวดล้อมและสถานท่ีมีความปลอดภัยเอื้อต่อ
การมีสุขภาพท่ีดี 

4.3.1.1 กระบวนการส่งเสริมสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน
อ้างอิงตามเกณฑ์ในแต่ละปีงบประมาณของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข และการควบคุมและเฝ้าระวังตาม
มาตรฐานอ้างอิงตามเกณฑ์ในแต่ละปีงบประมาณของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

1.โครงการอนามัยโรงเรียน 
2.โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มโรคสุขภาพจิต ,NCD,BMI 
3.โครงการอบรมให้มีความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพในชุมชนในกลุ่ม
โรคสุขภาพจิต, NCD,BMI 
4.โครงการการติดตามเยี่ยมบ้านและมีระบบการดูแลต่อเน่ืองท่ีดีในชุมชน 
5.โครงการจัดการป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงที 
6. คลินิกให้ค าปรึกษาสุขภาพจิต  
7. เฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า     

4.3.2 ส่งเสริมสุขภาพ ดูแลรักษา และฟื้นฟู
สภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกโดย
นวัตกรรมทางการแพทย์ผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4.3.2.1 ใช้มาตรฐานของพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผน
ไทย และการแพทย์ทางเลือกเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 

4.3.3 ส่งเสริมสุขภาพ ดูแลรักษา และฟื้นฟู
สภาพ ทางกายภาพบ าบัด  

4.3.3.1 ใช้มาตรฐานของพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบ าบัด
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ผู้ป่วยนอกได้รับบริการทางกายภาพบ าบัด 



 

4.4 โรงพยาบาลมีภาพลักษณ์ท่ีดี มีความ
น่าเชื่อถือและบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

4.4.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคในโรงพยาบาลให้มีความทันสมัย
และพร้อมต่อการให้บริการ 

4.4.1.1 ใช้มาตรฐานฯของกระทรวงสาธารณสุข เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 

การตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วยบริการสาธารณสุข (2562) 

4.4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความ
คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของโรงพยาบาล  

ร้อยละของการจัดซ้ือจัดจ้างที่เป็นไปตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ระยะเวลาในการด าเนินการด้านสารบรรณ 

ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในท่ีได้รับการแก้ไข 

4.4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
มีความสุขในการท างาน (Happy Workplace) 

  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสวัสดิการของโรงพยาบาล 

บุคลากร เจ้าหน้าท่ี ได้รับการคัดกรอง และตรวจสุขภาพ ประจ าปี 

4.4.4 พัฒนาระบบการอนุรักษ์และส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลเพื่อการบริการ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

4.4.4.1 เกณฑ์มาตรฐาน green and  
clean hospital กรมอนามัย 

ผลการประเมิน GREEN and CLEAN Hospital ตามเกณฑ์กรมอนามัย 

4.4.4.2 มาตรฐานอาชีวอนามัยและ 
เวชกรรมสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงพยาบาล 

มีการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมการท างานแก่หน่วยงานในโรงพยาบาล
ด้วยเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์ และมีการตรวจประเมินตามเกณฑ์
สุขาภิบาลอาหารในงานคุ้มครองผู้บริโภค 

4.5 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 

4.5.1. ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี กลุ่มเสี่ยง
สมองเสื่อมและหกล้มได้รับการดูแล 
4.5.2. มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
4.5.3. พัฒนาการบริการคลินิกผู้สูงอายุท่ีได้
คุณภาพมาตรฐาน 

  
 
 
 
 
  

  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็น
ไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 

      

5.1 ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น ได้รับการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ส่งเสริม และเผยแพร่ 

5.1.1 ส่งเสริมการท ากิจกรรมพัฒนาจิตอาสา 
กิจกรรมสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น 

5.1.1.1 การพัฒนากิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับจิตอาสา การท านุ
บ ารุงพุทธศาสนา สืบสานประเพณี อนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และ 
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละบุคลาการและนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมความเป็นไทย
และจิตอาสา 

5.1.2 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย กับศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชน 

5.1.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโครงการหรือกิจกรรมด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรียน
การสอนและการ 
วิจัย เพื่อน ามาเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ 

จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการเรียนการสอนและวิจัย ท่ี
ประยุกต์ใช้ฐานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จ านวนชุมชนท่ีได้รับการพัฒนา โดยการบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม 
งานบริการวิชาการกับงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส     
6.1 เพื่อให้มีโครงสร้าง สภาพแวดล้อม ท่ีดี 
มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมกับการท างาน 

6.1.1. มีโครงสร้าง สภาพแวดล้อม อาคาร
สถานท่ี ท่ีดี 

4.3.1.1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ Green Office   
จ านวนพื้นท่ีสีเขียวท่ีเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 

4.3.1.2.จัดการระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ อุบัติการณ์โจรกรรมทรัพย์สินในคณะ 



 

6.2 เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ มีความผูกพัน 
และมีความภาคภูมิใจในองค์กร 

6.2.1. การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

6.2.1.1.ค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ เหมาะสม  ความพึงพอใจของบุคลากร 

6.2.1.2.มีแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละความส าเร็จของ KPI ของยุทธศาสตร์การพัฒนาคคณะเพิ่มขึ้น 

จ านวนชั่วโมงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
6.2.1.3.การรักษา และสรรหาบุคลลากร ท่ีมีความรู้
ความสามารถที่มาท างานในคณะฯ 

ร้อยละการเพิ่มของบุคลากรตามเป้าหมาย 

6.2.1.4..การสร้างความผูกพัน ในองค์กร อัตราการลาออกของบุคลากร 
ร้อยละ ของบุคลากรที่มีความผูกพัน กับองค์กรในระดับ  Strive 

6.3 การบริหารจัดการท่ีมีความโปร่งใสและ
เป็นเลิศขององค์กร 

6.3.1.การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 6.3.1.1.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 

จ านวนการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารในการตัดสินใจเรื่องท่ี
ส าคัญของคณะฯ 

6.3.1.2.พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณให้มีความชัดเจน 
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของงบประมาณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

6.3.1.3. ใช้เกณฑ์ EdPEx ในการพัฒนาองค์กร ผลการประเมินภายใน ITA 
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
(EdPEx) 

6.4 เพื่อการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร 

6.4.1 การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 6.4.1.1.พัฒนาการสื่อสารภายในคณะให้มีประสิทธิภาพ การรับรู้ข่าวสารของบุคลากร (ร้อยละ) 
  
  6.4.1.2.พัฒนาการสื่อสารภายนอกคณะให้มีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

6.5 เพื่อให้ได้แผนการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีการติดตามตัวชี้วัดของ
คณะ 

6.5.1 แผนการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 6.5.1.1 แผนการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 1.ร้อยละของโครงการท่ีได้ก าเนินงานตามแผนท่ีตั้งไว้ 
2.ร้อยละ ความส าเร็จของตัวชี้วัด 

6.6.1 การบริหารความเสี่ยง 6.6.1.1 จัดท าแผนความเสี่ยง 1.จ านวนความเสี่ยงท่ีส าคัญ ได้รับการป้องกันอย่างเป็นระบบ 



 

6.6 เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดข้อ
ร้องเรียน  

2.จ านวนข้อร้องเรียน 



 

เอกสารประกอบวาระที่ 4.1.2 

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิาร โครงการ/กจิกรรม ประจ าปงีบประมาณ 2565  
 

 

ล าดับ กล

ยุทธ์  

โครงการ ตัวช้ีวัด อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาจัดกิจกรรม งบประมาณ 

งบผลิตแพทย์ฯ งบรายได ้

โครงการฝา่ยวิชาการ 

ภาพรวมการด าเนนิการระดับคณะ 

1 1.1.1 1. โครงการทบทวนผลการด าเนินงานหลักสูตร

คณะแพทยศาสตร์ ปกีารศึกษา 2564 

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผา่นการ

ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ WFME 

2. ระดับคะแนนผลประเมินภาพรวมของ

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน) ตามเกณฑ์ AUN-QA (ระดับคะแนน

จากการวัด 7 ระดับ) 

อ.พญ.เพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ 

อ.นพ.พีรณัฐ ผลวชิา 

นายสิงหา เกล็ดพงษา 

นางสาวเบญจาภา ใจเย็น 

เมษายน - พฤษภาคม 2565            

300,000.00  

  

2 1.1.1 2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการช่วยฟื้นคนืชีพ 

เพ่ือขอรับการประเมนิตามเกณฑ์คณะกรรมการ

มาตรฐานการช่วยชีวติ 

หลักสูตรได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน

คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวติ 

อ.นพ.พีรณัฐ ผลวชิา 

อ.นพ.สรวศิ บุญญฐ ี

นางสาวเบญจาภา ใจเย็น 

นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา 

ธันวาคม 2564 -  เมษายน 2565              

20,000.00  

  

3 1.1.1 3. โครงการติดตามผลสัมฤทธิ์บัณฑิตคณะ

แพทยศาสตร์  

ปกีารศึกษา 2564 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มต่ีอ

บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์  

(ระดับคะแนนเฉล่ียรวม 8 ด้าน  

จากคะแนนเต็ม 5) 

อ.นพ.คามนิ สุทธิกุลบุตร 

อ.นพ.พีรณัฐ ผลวชิา 

นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช 

นางสาวเบญจาภา ใจเย็น 

มกราคม - เมษายน 2565            

300,000.00  

  

4 1.2.2 4. โครงการปฐมนิเทศนสิิตใหม่ คณะ

แพทยศาสตร์ ปกีารศึกษา 2565 

ความพงึพอใจของนิสิตต่อการจัดกจิกรรมเสริม

หลักสูตร 

อ.นพ.วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช 

นางสาวเบญจาภา ใจเย็น 

พฤษภาคม - มถิุนายน 2565              

10,000.00  

  



 

5 1.1.5 5. โครงการพัฒนาอาจารยแ์ละบุคลากร

สนับสนุนด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 

2565 

1. ร้อยละของอาจารยไ์ด้รับการอบรม

แพทยศาสตรศึกษาตามเกณฑ์ 

2. ร้อยละของบุคลากรสนับสนุนวชิาการได้รับ

การอบรมแพทยศาสตรศึกษาตามเกณฑ์ 

อ.พญ.เพ็ญนิภัท นภีรงค ์ นางสาวพรทพิา นุโบจา กรกฎาคม - สิงหาคม 2565            

450,000.00  

  

6 1.1.5 6. โครงการสง่เสริมวจิัยการเรียนการสอนคณะ

แพทยศาสตร์ ปกีารศึกษา 2565 

จ านวนผลงานวจิัยด้านแพทยศาสตรศึกษาและ

การศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่หรอืน าเสนอ

วชิาการ 

อ.นพ.สรวศิ บุญญฐ ี นางสาวสุธาทิพย ์เทพสิงห์ ตุลาคม 2564 - มถิุนายน 2565              

20,000.00  

  

เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ     

7 1.1.1 1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต  

ตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME ปกีารศึกษา 2564 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผา่นการประเมิน

หลักสูตรตามเกณฑ์ WFME 

อ.นพ.สรวศิ บุญญฐ ี นางสาวมนัสนันท ์ตัน

อารมณ์ 

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564            

500,000.00  

  

8 1.1.1 2. โครงการเตรียมความพรอ้มการสอบ 

National license ขั้นตอนท่ี 1 หลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 

1. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบประมวล

ความรู้รวบยอดผ่านในครั้งแรก 

2. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบใบประกอบ

วชิาชีพผา่นในครั้งแรก 

อ.พญ.เพ็ญนิภัท นภีรงค ์ นายสิงหา เกล็ดพงษา ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565            

500,000.00  

  

9 1.1.1 3. โครงการจัดสอบประมวลความรู้รวบยอด 

Comprehensive test หลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต ปีการศึกษา 2564 

1. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบประมวล

ความรู้รวบยอดผ่านในครั้งแรก 

2. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบใบประกอบ

วชิาชีพผา่นในครั้งแรก 

อ.พญ.เพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล ตุลาคม 2564 - มถิุนายน 2565            

300,000.00  

  



 

10 1.1.1 4. โครงการพฒันาศักยภาพพ้ืนฐานทาง

วทิยาศาสตร์  

ปกีารศึกษา 2564 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มต่ีอ

บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์  

(ระดับคะแนนเฉล่ียรวม 8 ด้าน        

จากคะแนนเต็ม 5) 

อ.นพ.สรวศิ บุญญฐ ี นายศรัณยู พชิัยยา เมษายน - มถิุนายน 2565              

50,000.00  

  

11 1.2.2 5. โครงการปฐมนิเทศนสิิตแพทยช์ั้นปทีี่ 2 ปี

การศึกษา 2565 

(How to Learn) 

ความพงึพอใจของนิสิตต่อการด าเนินการ

หลักสูตรโดยรวม 

อ.นพ.วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล นายสิงหา เกล็ดพงษา พฤษภาคม - มถิุนายน 2565              

35,000.00  

  

12 
 

6. โครงการท าสัญญานิสิตแพทย ์ปีการศึกษา 

2564 

  อ.นพ.พชรพล อุดมลักษณ์ นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช มถิุนายน - กรกฎาคม 2565              

25,000.00  

  

 

เฉพาะหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบตัิการฉุกเฉนิการแพทย์) 

  

13 1.1.1 1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร

วทิยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย)์ ตามเกณฑ์ AUN QA ปกีารศกึษา 

2564 

ระดับคะแนนผลประเมินภาพรวมของหลกัสูตร

วทิยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ตาม

เกณฑ์ AUN-QA (ระดับคะแนนจากการวัด 7 

ระดับ) 

อ.นพ.พีรณัฐ ผลวชิา นางสาวเบญจาภา ใจเย็น เมษายน - มถิุนายน 2565            

20,000.00  

14 1.1.1 2. โครงการจัดสอบประมวลความรู้รวบยอด 

Comprehensive test หลักสูตรวทิยาศาสตร

บัณฑิต (ปฏบิัติการฉุกเฉินการแพทย)์  

ปกีารศึกษา 2564 

1. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบประมวล

ความรู้รวบยอดผ่านในครั้งแรก 

2. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบใบประกอบ

วชิาชีพผา่นในครั้งแรก 

อ.นพ.พีรณัฐ ผลวชิา นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา กุมภาพันธ์ - เมษายน 2565             

10,000.00  

15 1.1.1 3. โครงการนิเทศงานและติดตามฝึกงานนิสิต 

สาขาวชิาการฉุกเฉินทางการแพทย์ (ฝึก 2) ปี

การศึกษา 2564 

1. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบประมวล

ความรู้รวบยอดผ่านในครั้งแรก 

2. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบใบประกอบ

วชิาชีพผา่นในครั้งแรก 

อ.นพ.พีรณัฐ ผลวชิา นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา ตุลาคม  - พฤศจิกายน 2564            

50,000.00  

16 1.1.1 4. โครงการนเิทศงานและติดตามฝึกงานนิสิต 

สาขาวชิาการฉุกเฉินทางการแพทย์ (ฝึก 1) ปี

การศึกษา 2565 

1. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบประมวล

ความรู้รวบยอดผ่านในครั้งแรก 

2. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบใบประกอบ

วชิาชีพผา่นในครั้งแรก 

อ.นพ.พีรณัฐ ผลวชิา นางสาวเบญจาภา ใจเย็น มถิุนายน - กรกฎาคม 2565            

60,000.00  



 

17 1.1.1 5. โครงการนิเทศงานและติดตามฝึกงานนิสิต 

สาขาวชิาการฉุกเฉินทางการแพทย์ (ฝึก 2) ปี

การศึกษา 2565 

1. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบประมวล

ความรู้รวบยอดผ่านในครั้งแรก 

2. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบใบประกอบ

วชิาชีพผา่นในครั้งแรก 

อ.นพ.พีรณัฐ ผลวชิา นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา สิงหาคม - กันยายน 2565            

50,000.00  

18 1.1.1 6. โครงการนเิทศงานและติดตามฝึกงานนิสิต 

สาขาวชิาการฉุกเฉินทางการแพทย์ (ฝึก 3) ปี

การศึกษา 2565 

1. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบประมวล

ความรู้รวบยอดผ่านในครั้งแรก 

2. ร้อยละของนิสิตที่มผีลการสอบใบประกอบ

วชิาชีพผา่นในครั้งแรก 

อ.นพ.พีรณัฐ ผลวชิา นางสาวเบญจาภา ใจเย็น พฤศจิกายน 2564 - กุมภาพันธ์ 

2565 

          

110,000.00  

โครงการฝา่ยวิจัย             

19 2.1.1 1. โครงการจัดต้ังหน่วยวิจัยและบริการวชิาการ    อ. ลภัสกรณ ์ นริศรา,ทญัปวีณ์ ตุลาคม - ธันวาคม 64   100,000    

20 2.1.2

2.1.6 

2.โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย   อ. ลภัสกรณ ์ นริศรา,ทญัปวีณ์ ตุลาคม 64 - กันยายน 65   800,000    

21 2.1.5 3. โครงการ journal club   อ. กฤติน, อ. รัษฎา นริศรา,อภิสิทธิ ์ ตุลาคม 64 - กันยายน 65   300,000    

22 2.1.4 4. โครงการบ่มเพาะงานประจ าสู่งานวจิยั R2R   อ. กฤติน นริศรา,อภิสิทธิ ์ ตุลาคม - ธันวาคม 64   100,000    

23   5. โครงการทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ 

และการวเิคราะห์อภมิาน (Systematic Review) 

  อ. รัษฎา, อ. ณรงค์ศักด์ิ นริศรา,ทญัปวีณ์ มกราคม - มนีาคม 65   150,000    

24 2.2.2 6. โครงการตน้กล้านักวิจัย   อ. ลภัสกรณ,์ อ. วรญัญ ู นริศรา,อภิสิทธิ ์ มกราคม - มนีาคม 65  200,000    

25   7. โครงการแนวทางการเขียนข้อเสนองานวจิัย

และบทความวชิาการทางการแพทย์ 

  อ. สรัสวดี, อ. ลภัสกรณ์ นริศรา,ทญัปวีณ์ มกราคม - มนีาคม 65  100,000    

26   8. โครงการพฒันาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อ

งานวจิัย ส าหรับนิสิต 

  อ. ลภัสกรณ ์ นริศรา,อภิสิทธิ ์ มกราคม - มนีาคม 65   300,000    



 

27   9. โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพ และจัดต้ัง

ศูนยสุ์ขภาพแบบองค์รวม 

  อ. ดิษญาณิณพ,์ อ. ลภัส

กรณ ์

นริศรา,อภิสิทธิ ์ มกราคม - มนีาคม 65   200,000    

28   10. โครงการสารสนเทศด้านสุขภาพ   อ. สรัสวดี นริศรา,อภิสิทธิ ์ มกราคม - มนีาคม 65   150,000    

29 2.1.3 11. โครงการบ่มเพาะนักวิจัย (paper camp)   อ. ลภัสกรณ ์ นริศรา,ทญัปวีณ์ เมษายน - มถิุนายน 65   250,000    

30   12.โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาองักฤษเพื่อ

งานวจิัย ส าหรับอาจารยแ์ละบุคลากร 

  อ. ลภัสกรณ ์ นริศรา,ทญัปวีณ์ เมษายน - มถิุนายน 65   150,000    

31   13. โครงการส่งเสริมการน าเสนอผลงานวจิัย

และนวัตกรรม 

  อ. รัษฎา, อ. ณรงค์ศักด์ิ นริศรา,ทญัปวีณ์ เมษายน - มถิุนายน 65   200,000    

32   14. โครงการประชุมวิชาการด้านงานวจิัยและ

นวัตกรรม 

  อ. ดิษญาณิณพ,์ อ. สรัสวดี นริศรา,อภิสิทธิ ์ เมษายน - มถิุนายน 65   200,000    

33   15. โครงการบริการวชิาการสัปดาห์สุขภาพ   อ. ดิษญาณิณพ,์ อ. สรัสวดี นริศรา,ทญัปวีณ์ เมษายน - มถิุนายน 65   200,000    

34 

  

  16. โครงการศึกษาดูงานด้านการวจิัยและ

นวัตกรรม ส าหรับอาจารย ์บุคลากรและนิสิต 

  อ. ลภัสกรณ ์ นริศรา,อภิสิทธิ ์ เมษายน - มถิุนายน 65   200,000    

โครงการกจิการนสิิต 
 

            

35 1.2.2 1. โครงการตรวจสุขภาพฉีดวัคซนีกอ่นขึน้ฝึก

ปฎิบัติงานชั้นคลินิคส าหรับนิสิตแพทย์ 

ความพงึพอใจของนิสิตต่อการจัดทรัพยากร

การศึกษา 

อ.นพ.วรญัญู เหงี่ยมไพศาล นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564    50,000.00    

36 4.1.1 

4.1.2 

2. กิจกรรมจริยธรรมสัญจร ปีการศึกษา 2564 1. ร้อยละบุคลาการและนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านส่งเสริมความเป็นไทยและจิตอาสา 

อ.นพ.วงศ์วัฒน ์เตมยีบุตร นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช ตุลาคม - ธันวาคม 2564  ขออนุมัติ

ค่าใชจ้่าย  

  

37 1.2.2 3. กิจกรรมเข็มสัมพันธ ์ 1. ความพงึพอใจของนิสิตต่อการจัดกจิกรรม

เสริมหลักสูตร 

    ปกีารศึกษา 2564 เล่ือนการจัด

กจิกรรม 

 ขออนุมัติ

ค่าใชจ้่าย  

  

38 1.2.2 4. โครงการปจัฉิมนิเทศนสิิตแพทย ์ปีการศึกษา 

2564 

1. ระดับความผูกพันของศิษยเ์ก่าต่อคณะ

แพทยศาสตร์ 

อ.นพ.วรญัญู เหงี่ยมไพศาล นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช กุมภาพันธ์ - เมษายน 2565     100,000.00    



 

39 1.1.1 

1.2.2 

5. โครงการ Pre-clinic to Clinic ปกีารศกึษา 

2563 

1. ความพงึพอใจของนิสิตต่อการจัดกจิกรรม

เสริมหลักสูตร 

2. ร้อยละของนิสิตในหลักสูตร 

ที่มผีลการประเมินระดับคุณภาพชวีติ อยู่ใน

ระดับดี 

อ.พญ.วลิาสินี ศิติสาร นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช เมษายน 2565     30,000.00    

40 4.1.1 

4.1.2 

6. กิจกรรมจริยธรรมสัญจร ปีการศึกษา 2565 1. ร้อยละบุคลาการและนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านส่งเสริมความเป็นไทยและจิตอาสา 

อ.นพ.วงศ์วัฒน ์เตมยีบุตร นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช เมษายน - มถิุนายน 2565  ขออนุมัติ

ค่าใชจ้่าย  

  

41 1.1.4 

1.2.2 

7. โครงการหอ้งกา้วแรก ปกีารศึกษา 2563 1. ความพงึพอใจของนิสิตต่อการจัดกจิกรรม

เสริมหลักสูตร 

2. ร้อยละของนิสิตในหลักสูตร 

ที่มผีลการประเมินระดับคุณภาพชวีติ อยูใ่น

ระดับดี 

อ.นพ.สรวศิ บุญญฐ ี นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช มถิุนายน - สิงหาคม 2565     40,000.00    

42 1.1.4 

1.2.2 

8. กิจกรรมแรกพบ สพท. ปีการศึกษา 2565 1. ความพงึพอใจของนิสิตต่อการจัดกจิกรรม

เสริมหลักสูตร 

2. ร้อยละของนิสิตในหลักสูตร 

ที่มผีลการประเมินระดับคุณภาพชวีติ อยู่ใน

ระดับดี 

อ.พญ.อชิรญา ชนะพาล นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช 

 

  

มถิุนายน - สิงหาคม 2565     

เฉพาะหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบตัิการฉุกเฉนิการแพทย์) 

  

          

43 1.2.2 1. โครงการปจัฉิมนิเทศนสิิตปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย ์ปีการศึกษา 2564 

1. ระดับความผูกพันของศิษยเ์ก่าต่อคณะ

แพทยศาสตร์ 

อ.นพ.พีรณัฐ ผลวชิา นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา กุมภาพันธ์ - มนีาคม 2565   30,000 

44 1.2.2 2. โครงการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฎบิัติการ

ฉุกเฉินทางการแพทย์แห่งประเทศไทย 

1. ความพงึพอใจของนิสิตต่อการจัดกจิกรรม

เสริมหลักสูตร 

อ.นพ.พีรณัฐ ผลวชิา นายอภิสิทธิ์ ศรรีักษา รอก าหนดการ   100,000 



 

โครงการดา้นการบริการวิชาชพี (รพ.)  
            

45 4.3.1 1. โครงการอบรมให้มีความรู้และทักษะการดูแล

สุขภาพในชุมชน  

ชุมชนได้รับการอบรมให้ความรู้และทักษะการ

ดูแลสุขภาพ 1 ครั้ง/ปี 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกวา่ ร้อยละ 80  

นพ.สรวิศ บุญญฐ ี พว.อันติกา ศรีวัฒนกูล ธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 30,000.00   

46 4.3.1 2. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ใน

กลุ่มโรคสุขภาพจิต, NCD, BMI 

กลุ่มเป้าหมายได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพ ร้อยละ 80 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกวา่ ร้อยละ 80  

พญ.อชิรญา ชนะพาล พว.อันติกา ศรีวัฒนกูล กรกฎาคม - สิงหาคม 2565 30,000.00   

47 4.3.1 3. โครงการการติดตามเย่ียมบ้านและมีระบบ

การดูแลต่อเน่ืองที่ดีในชุมชน  

กลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตามเย่ียมบ้านและ

ระบบการดูแลต่อเน่ืองที่ดีในชุมชน ร้อยละ 80  

นพ.สรวิศ บุญญฐ ี พว.อันติกา ศรีวัฒนกูล ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 10,000.00   

48 4.1.3 4.โครงการช่วยชีวติขั้นสูงส าหรับบุคลากรทาง

การแพทย ์(ACLS, PALS)  

ผ่านเกณฑ์การสอบประเมนิ > 80% พญ.กติติยา ไทยธวัช/ นพ.

พรีณัฐ ผลวชิา 

พว.พยนต์ ดวงทพิย์ มกราคม-กรกฎาคม 2564 30,000.00   

49 4.1.3 5. โครงการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูงส าหรับ

บุคลากรทางการแพทย์  

ผ่านเกณฑ์การสอบประเมนิ > 80% พญ.กิิตติยา ไทยธวัช/ นพ.

พรีณัฐ ผลวชิา 

พว.พยนต์ ดวงทพิย์ มกราคม-กรกฎาคม 2564 30,000.00   

50 4.4.4 6. โครงการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

คณะแพทยศาสตร์ 

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการจัดบริการ

อาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อมของ

หน่วยบริการสาธารณสุข > 80%  

นพ.วทัญญู เหงี่ยมไพศาล พว.พยนต์ ดวงทพิย์ มกราคม-กรกฎาคม 2564 400,000.00   

51 4.4.2 7. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน 

ITA ผ่านระดับ A 

 

 

  

พญ.กติติยา ไทยธวัช นางจิราพร เซี่ยงฉนิ มกราคม-มนีาคม 2564 20,000.00   

โครงการฝา่ยบรหิาร 
 

            

52 6.1.1 1. โครงการพฒันาคณะแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์

มาตรฐานส านักงานสีเขียว (Green Office) + 

จัดหาพืน้ที่สีเขียว/ปลูกต้นไม้ เพ่ิมขึน้ อบรม 

ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ Green Office   ศรัณญ ู วสุชล ตุลาคม 2564 30,000   

53 6.6.1 2.โครงการอบรมแผนบริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน  

จ านวนความเส่ียงที่ส าคัญ ได้รับการป้องกัน

อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 80 

ณัฐพงษ ์ วสุชล ตุลาคม 2564 50,000   



 

54 6.3.1 3. โครงการเตรียมความพร้อมการใชเ้กณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

Education Criteria for Performance Excellence; 

EdPEx 

ผ่านเกณฑ์ โครงการ screening การประเมิน

ตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 

(EdPEx) 

ศรัณญ ู กานต์จิรา พฤศจิกายน 2564 50,000   

55 6.2.1 4.โครงการจัดท าคูม่อืปฏบิัติงาน   พทิักษ ์ วรกันต์ พฤศจิกายน 2564 50,000   

56 6.2.1 5.โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับหัวหน้า

งาน 

โครงการจัดท าคูม่อืปฏบิัติงาน พทิักษ ์ ชลวัชร พฤศจิกายน 2564 100,000   

57 6.2.1 6.โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร (OD) อัตราการลาออกของบุคลากร น้อยกวา่ร้อยละ 

10 

พทิักษ ์ วสุชล ธันวาคม 2564 490,000   

58 6.2.1 7.โครงการเตรียทความพร้อมส าหรับเข้าสู่

ต าแหน่ง เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพเิศษ 

ร้อยละความส าเร็จของ KPI ของยุทธศาสตร์

การพัฒนาคคณะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 

พทิักษ ์ วรกันต์ มกราคม 2565 50,000   

59 6.5.1 8.โครงการประชุมแผน รอบ 6 เดือน เพื่อ

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี 

โครงการที่ไดิิ้ด าเนินงานตามแผนที่ต้ังไว ้ร้อยละ 

70 

ณัฐพงษ ์ ชลวัชร กุมภาพันธ์ 2565 30,000   

60 6.2.1 9.โครงการเตรียความพรอ้ม ส าหรับการเข้ารับ

ต าแหน่งบริหารเบื้อต้ัน 

ร้อยละความส าเร็จของ KPI ของยุทธศาสตร์

การพัฒนาคคณะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 

พทิักษ ์ วสุชล มนีาคม 2565 80,000   

61 6.2.1 10.โครงการอบรมการใชโ้ปรแกรม google 

application/office 365 

จ านวนการใชข้้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

ในการตัดสินใจเรื่องที่ส าคัญของคณะฯ จ านวน

มากกวา่ 15 เรื่องต่อป ี

ชไมพร ธนู เมษายน 2565     

62 6.3.1 11.โครงการบุคลากรดีเด่น บุคลากรที่มคีวามผูกพัน กับองค์กรในระดับ  

Strive ร้อยละ 50 

พทิักษ ์ ชลวัชร พฤษภาคม 2565 10,000   

63 6.3.1 12. โครงการประเมนิ EdPEx ประจ าปี ผ่านเกณฑ์ โครงการ screening การประเมิน

ตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 

(EdPEx) 

ศรัณญ ู กานต์จิรา มถิุนายน 2565 100,000   



 

64 6.2.1 13.โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจ าปี

การศึกษา 2565 

ร้อยละความส าเร็จของ KPI ของยุทธศาสตร์

การพัฒนาคคณะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 

พทิักษ ์ วรกันต์ กรกฎาคม 2565 40,000   

65 6.2.1 14.โครงการเตรียมความพร้อม  ในการเข้าสู่

ต าแหน่งทางวชิาการ  

ร้อยละความส าเร็จของ KPI ของยุทธศาสตร์

การพัฒนาคคณะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 

พทิักษ ์ วรกันต์ สิงหาคม 2565 50,000   

66 6.5.1 15.โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปี  

โครงการที่ได้เนินงานตามแผนที่ต้ังไว ้ร้อยละ 

70 

ณัฐพงษ ์ วสุชล สิงหาคม 2565 70,000   

67 6.4.1 16.โครงการ จัดให้มีการส่ือสารโดยตรงระหวา่ง

ผู้บริหารและบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ อยา่งน้อย

เดือนละ  1 ครั้ง 

การรับรู้ข่าวสารของบุคลากร รอ้ยละ 75 ชไมพร ธนู ทุกเดือน 120,000   

รวมทั้งสิ้น 8,200,000.00    430,000.00  
         

         

         



 

 

เอกสารประกอบวาระที่ 4.1.3 

 

ชุดถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูง 

พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ 

จ านวน 1 ชุด 

1. ชุดถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูง    จ านวน  1 ชุด 

คุณลักษณะเฉพาะ 

คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ 

1.1 ชุดถ่ายภาพระบบดิจติอลแบบสี แบบ CMOS 

1.1.1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 1/2.3 นิ้ว 

1.1.2 มีความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล 

1.2 ขนาดของพิกเซล 1.25x1.25 ไมโครเมตร 

1.3 ระบบแปลงสัญญาณจากแอนะล็อกเป็นดิจิตัล (A/D Converter) ขนาด 12 bits 

1.4 สามารถปรับเวลาการเปิด-ปิดหนา้กล้อง (Exposure times) ในชว่งไม่นอ้ยกว่า 22 us - 1 s 

1.5 สามารถแสดงภาพ (Live Frame Rates)  

1.5.1 ที่คุณภาพของภาพแบบ 4K UHD ขนาด 3840x2160 พิกเซล ที่ความเร็วไม่นอ้ยกว่า 

25 fps 

1.5.2 ที่คุณภาพของภาพแบบ Full HD ขนาด 1920x1080 พิกเซล ที่ความเร็วไม่นอ้ยกว่า 

31 fps 

1.6 มีระบบระบายความร้อน แบบ Passively cooled 

1.7 สามารถส่งสัญญาณภาพไปยังอุปกรณ์ภายนอกได้แบบ USB3.0 

1.8 การเชื่อมต่อโดยตรงกับจุลทรรศน์เป็นระบบ C-Mount มีก าลังขยายขนาด 0.5 เท่า 

 

2. โปรแกรมควบคุมการถ่ายภาพ 

2.1 ความสามารถขั้นพืน้ฐาน 

2.1.1 สามารถจัดเรียงโครงร่าง (Layout) ของหนา้ต่างการท างานของโปรแกรมได้ 

2.1.2 สามารถจัดกลุ่มแฟ้มรูปภาพ เพื่อแสดงภาพส าหรับเปรียบเทียบรูปภาพได้ 

2.1.3 สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ท าการบันทึกไว้แลว้ได้ 

2.1.4 สามารถถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ 

2.1.5 สามารถท าการวัดความยาวหรอืมุมได้ 

2.1.6 สามารถถ่ายภาพชุดต่อเนื่อง (Time-lapse) แบบก าหนดค่าช่วงเวลาระหว่างภาพ 

(Interval) ได้ 

2.1.7 มีฟังก์ชั่นส าหรับรวมภาพ หรอืมีฟังก์ชั่นฟิลเตอร์ส าหรับปรับแต่งภาพ 



 

2.1.8 สามารถท าการนับจ านวน (Object Counting) อย่างง่ายได้ 

2.2 ความสามารถขั้นสูง 

2.2.1 สามารถถ่ายภาพสามมิติแบบหลายความยาวคลื่น (Multi-Wavelength) ได้ 

2.2.2 สามารถต่อภาพแบบพาโนรามา (MIA) ได ้

3. อุปกรณ์ส าหรับชุดถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูงพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ 

3.1 คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล     จ านวน  1 ชุด 

3.1.1 หนว่ยประมวลผล Intel Core i7 ความเร็วสูงสุดไม่นอ้ยกว่า 3.0 GHz 

3.1.2 หนว่ยความจ าหลัก (RAM) ไม่นอ้ยกว่า 8 GB 

3.1.3 Harddisk ความจุไม่นอ้ยกว่า 1 TB 

3.1.4 ระบบปฏิบัติการ windows 10 หรือใหมก่ว่า 

3.1.5 จอแสดงผลชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิว้ 

4. รายละเอียดอื่น ๆ  

4.1 มีหนังสอืแตง่ตั้งการเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทผูผ้ลติ 

4.2 ผลติจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO14001 และ ISO13485 

4.3 บริษัทผูเ้สนอราคาได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015  

4.4 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4.5 มีช่างที่มปีระสบการณ์ในการบริการหลังการขายไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสอืรับรองจาก

บริษัทผูผ้ลติ 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

เอกสารประกอบวาระที่ 4.2.1 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

เอกสารประกอบวาระที่ 4.2.2 

 



 



 

เอกสารประกอบวาระที่ 4.3.1 

 



 

 



 

 
 


