
 

 
 

แผนปฏบิัติการ 

คณะสาธารณสขุศาสตร์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิงหาคม 2564 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 



2 
 

คำนำ 
 

 แผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดทำขึ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การจัดทำแผนฯ ฉบับนี้เน้นการ

มีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการเชื ่อมโยง  

แผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั ้งการกำหนดแนวทางการติ ดตาม

ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุ

เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

 แผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ประกอบด้วย 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 92 โครงการ 
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บทท่ี 1  

บทนำ 

บทนำคณะ 

เมื ่อวันเสาร์ที ่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวการประชุม  

ครั ้งท ี ่  7/2563 มีมติด ังน ี ้  1.  อนุม ัต ิโครงสร้างคณะแพทยศาสตร์ และชื ่อหน่วยงานภายใน 

คณะแพทยศาสตร์ ดังนี้ 1) สำนักงานสาธารณสุขศาสตร์ 2) สำนักงานแพทยศาสตร์ และ 3) สำนักงาน

โรงพยาบาลมหาว ิทยาล ัยพะเยา 2 .  มอบกองกฎหมาย และทร ัพย ์ส ิน  จ ัดทำประกาศ 

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้ม ีผลใช้บ ังค ับตั ้งแต่ว ันที ่  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป ็นต้นไป  

และประสานกองแผนงานเพ ื ่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามในประกาศต่อไป  

และ 3.  มอบให ้คณะแพทยศาสตร ์  ดำเน ินการจ ัดทำโครงสร ้างของคณะแพทยศาสตร์   

โดยให้แยกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ออกจากหลักสูตรกลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ และนำเสนอ  

ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป 

คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ เห็นชอบจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่  

30 พฤศจิกายน 2563 และได้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบจัดตั ้ง  

คณะสาธารณสุขศาสตร์และปรับปรุงโครงสร้างคณะแพทยศาสตร์ เมื ่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563  

และคณะกรรมการศึกษาและวางระบบโครงสร้างและการบริหารจัดการของคณะแพทยศาสตร์  

คณะทันตแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ครั ้งที ่ 2/2563  

ว ันท ี ่  11 ธ ันวาคม 2563 ม ีมต ิเห ็นชอบการจ ัดต ั ้งคณะสาธารณสุขศาสตร ์และโครงสร ้าง  

คณะสาธารณสุขศาสตร์   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดตั้งแยกจากคณะแพทยศาสตร์

เม ื ่อว ันท ี ่  1  มกราคม 2564 ตามมติท ี ่ประช ุมสภา มหาว ิทยาล ัยพะเยา คร ั ้ งท ี ่  8 /2563  

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 และแต่งตั ้งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า เป็นผู ้รักษาการแทน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีสำนักงานคณะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการ มีหน่วยงานย่อย  

ระด ับงาน 4  งาน ได ้ แก ่  1 )  งานบร ิหารท ั ่ ว ไป  2 )  งานแผนงาน 3 )  งานว ิ ชาการ  และ  

4) งานห้องปฏิบัติการ กระบวนงานหลักที ่สำคัญ ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย  

และการบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดการเรียนการสอน ปริญญาตรี จำนวน 6 หลักสูตร 

ห ล ั ก ส ู ต ร ป ร ิ ญ ญ า ต ร ี ค ว บ ค ู ่ ส อ ง ป ร ิ ญ ญ า  จ ำ น ว น  8  ห ล ั ก ส ู ต ร  แ ล ะ ป ร ิ ญ ญ า ต ร ี 

โครงการพิเศษ 1 แผนการศึกษา และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร นิสิตปัจจุบัน 

จำนวน 2,169 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 



2 
 

หลักสูตรประดับปริญญาตรี จำนวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน  

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

5. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

6. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 

หลักสูตรควบระดับปรญิญาตร ี2 ปริญญา จำนวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน คู่กับหลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอนามัยชุมชน คู่กับหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คู่กับหลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คู่กับหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ  

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คู่กับหลักสูตร    

    เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คู่กับหลักสูตร 

   วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คู่กับหลักสูตรเศรษฐศาสตร 

    บัณฑติ 

8. หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต คู่กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจนี) 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี แผนการศึกษาโครงการพิเศษ จำนวน 1 แผนการศึกษา 

ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน  

หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย   

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต   

 

จำนวนบุคลากร 

1. บุคลากรสายวิชาการ 

บุคลากรสายวิชาการ มีจำนวน 58 คน มีค ุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี 8 คน  

ปร ิญญาโท 32 คน และปร ิญญาเอก 15 คน ตำแหน ่งผ ู ้ ช ่ วยศาสตราจารย ์  จำนวน 8 คน  

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ จำนวน 7 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน 
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หล ักส ูตรท ี ่ม ีจำนวนบ ุคลากรส ูงส ุดได ้แก ่  หล ักส ูตรการแพทย ์แผนไทยประย ุกต ์บ ัณฑ ิต  

รองลงมาเป็นหลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต รายละเอียดดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละหลักสูตร จำแนกตามคุณวุฒแิละตำแหน่งทางวิชาการ 

หลักสูตร จำนวน 
อาจารย ์

ผศ. รศ. 
ลาศึกษา

ต่อ ป.ตรี ป.โท ป.เอก ผู้ทรงฯ 

ส.บ. สาขาวิชาอนามัยชุมชน 12 - 6 4 2 3 1 - 

วท.บ. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 7 - 4 3 - 2 - 2 

วท.บ. สาขาวิชาอาชวีอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

9 - 6 3 - 1 - - 

วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 6 - 2 4 - 2 - 1 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 12 5 7 - - - - 2 

การแพทย์แผนจีนบัณฑิต 12 3 7 1 1 - - 2 

รวม 58 8 32 15 3 8 1 7 

 

2. บุคลากรสายสนับสนุน 

บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 21 คน คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 17 คน 

ระดับปริญญาโท จำนวน 4 คน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 17 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 คน 

รายละเอียดดังตารางที ่2 

ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละตำแหน่ง จำแนกตามคุณวุฒกิารศึกษา 

ตำแหน่ง 
อัตรากำลัง วุฒกิารศึกษา 

ปัจจุบัน ป.โท ป.ตรี 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 1 3 

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 - 1 

นักวิชาการพัสดุ 1 1 - 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 - 1 

นักวิชาการศกึษา 7 2 5 

นักวิทยาศาสตร์ 6 - 6 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 - 1 

รวม 21 4 17 
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กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

กรอบประเด็นยทุธศาสตร์มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

พันธกิจ ผลิตกำลังคนท่ีมีสมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 

วจิัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 

บริการวิชาการด้วยองค์ความรูแ้ละ

นวัตกรรม 

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

และสบืสานเอกลักษณ ์

ความเป็นไทย 

บริหารจัดการทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมี

ธรรมาภบิาล 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1. การเตรียมคนและเสริมสร้าง

ศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคตตอบสนอง

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

2. การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรม

สู่ประโยชน์เชงิพาณิชย์  

 

3. การบริการวิชาการด้วยองคค์วามรู้

และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของ

ชุมชน     

 

4. การส่งเสริมการทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย

และเอกลักษณ์ของชาต ิ  

5. การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการท่ีทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมี

ธรรมาภบิาล   

วสิัยทัศน์

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

มหาวทิยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

เป้าประสงค์ 1.1 เพื่อผลิตกำลังคนให้มี

คุณลักษณะ สมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต ตอบสนอง

ความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

 (SDG 3,4,14) 

1.2 พัฒนากำลังคนให้มทัีกษะ

การเรียนรู้ตลอดชวีติ (Life 

Long Learning) 

(SDG 3,4,5,11,17) 

2.1 ผลงานด้านวจิัยและนวัตกรรม

มคีุณภาพ เป็นประโยชน์ และ

ขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่การมี

คุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้ (SDG 9,17) 

2.2 ผลงานดา้นวจิัย นวัตกรรม 

และทรัพย์สินทางปัญญา ที่มี

คุณภาพสามารถสรา้งรายได ้

เชงิพาณิชย์ (SDG 9,17) 

2.3 คุณภาพผลงานวจิัยและ

นวัตกรรมเพื่อมุ่งสูร่ะดับสากล 

(World Ranking) และมุ่งสูก่ารเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับ

แนวหนา้ของโลก (Global and 

Frontier Research) (SDG 9,17) 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคมและ

ชุมชนให้มีคุณภาพชวีติและความ

เป็นอยู่อย่างย่ังยนื   (SDG 

3,4,9,11,17) 

3.2 มแีหล่งเรียนรู้และพัฒนาการ

เรียนรู้ของสังคมและชุมชนทุกช่วงวัย  

(SDG 4,5,11,17) 

3.3 ส่งเสริมขีดความสามารรถ

ผู้ประกอบการสร้างเศรษฐกิจชุมชน 

(SDG 9,17) 

3.4 การบริการสุขภาพ และ

สาธารณสุขท่ีทันสมัยแก่ชุมชนและ

ผู้สูงอายุ (SDG 3,17) 

 

4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุง

ศลิปะ วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น  (SDG 11,17) 

4.2 ยกระดับองค์ความรูท้าง

ศลิปะและวัฒนธรรม สู่งาน

สร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ 

(Cultural Enterprise) และ

ความเป็นสากล  (SDG 

9,11,17) 

 

5.1 การพัฒนาคุณภาพ

องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

 (SDG 17) 

5.2 การบริหารงานมธีรร

มาภบิาล และความโปร่งใส

อย่างยั่งยืน (SDG 16,17) 

5.3 สภาพแวดลอ้มของ

บุคลากรเกือ้หนุนและ 

มปีระสิทธิภาพ (SDG 16,17) 

5.4 บรรยากาศการทำงาน

ของบุคลากร   

(WORKFORCE Climate) 

(SDG 16,17) 

 

 

4 



5 

กรอบประเด็นยทุธศาสตร์มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

พันธกิจ ผลิตกำลังคนท่ีมีสมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 

วจิัยและนวัตกรรมพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม 

บริการวิชาการด้วยองค์

ความรู้และนวัตกรรม 

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

และสบืสานเอกลักษณ ์

ความเป็นไทย 

บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1. การเตรียมคนและเสริมสร้าง

ศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคตตอบสนอง

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

2. การสร้างงานวจิัยและ

นวัตกรรมสู่ประโยชน์เชงิ

พาณิชย์  

 

3. การบริการวิชาการด้วย

องค์ความรู้และนวัตกรรม 

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน     

 

4. การส่งเสริมการทำนุบำรุง

ศลิปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

เพื่อความเป็นไทยและ

เอกลักษณ์ของชาติ   

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ี

ทันสมัย มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และ

มธีรรมาภบิาล   

วสิัยทัศน์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

มหาวทิยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

     5.5 ความผกูพันของบุคลากร 

(Workforce Engagement) (SDG 

16,17) 

5.6 วัฒนธรรมองค์กร 

(Organizational Culture) (SDG 16,17) 

5.7 ผลการปฏบัิตงิานและการพัฒนา

ท่ีดแีละ 

มปีระสิทธิภาพ  (PERFORMANCE 

Management and Development) 

(SDG 16,17) 

5.8 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอนัดับ

สถาบันการศึกษาสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้มระดับโลก (UI 

Green)   (SDG11,15,17) 

 

 5 
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กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ 

 
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565–2569 

พันธกิจ ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทกัษะ

แห่งอนาคต 

วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 

บรกิารวิชาการด้วยองค์ความรูแ้ละ

นวัตกรรม 

ทำนุบำรุงศิลปะวฒันธรรมและสบืสาน

เอกลักษณ์ความเป็นไทย 

บรหิารจัดการทันสมัยมีประสิทธภิาพ 

โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสริมสรา้ง

ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและทักษะ

แห่งอนาคตตอบสนองความต้องการ

ของตลาดแรงงาน 

2. การสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรม

สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

 

3. การบรกิารวิชาการด้วยองค์

ความรู้และนวัตกรรม เพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน     

 

4. การส่งเสรมิการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทยและ

เอกลักษณ์ของชาติ   

5. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ทนัสมัย 

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล   

 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

มหาวิทยาลัยสร้างปญัญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

เป้าหมายคณะ 

ปี 65 

1. จำนวนหลกัสูตรไดม้าตรฐานวิชาชพี 

ส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

3. จำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิต 

ศึกษา เพื่อสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่ชุมชน 

4. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มี

ศักยภาพด้านในการทำงานอย่างมือ

อาชีพ 

 

 

1. มีระบบบรหิารจัดการทรัพยากร

วิจัยและนวัตกรรม (1 ฝ่าย/หน่วย) 

2. อาจารย์มากกว่า30%ตีพมิพ์

งานวิจัยระดับนานาชาติอย่างน้อย 

1เรื่อง 

3. ผลงานวิจัย R2Rของบุคลากร

สายสนับสนุนมากกว่า5เรื่องต่อป ี

4. ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานศรา้ง

สรรของนิสิตได้รับรางวัลนานาชาติ

มากกว่า 2 เรื่องต่อป ี

5. มีนวัตกรรมสุขภาพชมุชน 

6. มีเครือข่ายสนับสนุนวิจัย

ภายนอก 

1. ทุกหลักสูตรมกีารบรกิารใน

ลักษณะสหสาขาวิชาชีพ 

2. เกิดชุมชนนวัตกรรมอย่างน้อย 3 

ชุมชน 

3. กิดชุมชนสขุภาวะอย่างน้อย 3 

ชุมชน 

4. มีศูนย์เรียนรู้ Health care life 

and learn ร่วมกับหน่วยบรกิารด้าน

สุขภาพในพื้นที ่

5. มีเครือข่ายบรกิารในท้องถิ่น 

6. หารายไดใ้ห้ห้องปฏิบัติการ 

 

1. ทุกหลักสูตรมีรายวิขาบูรณาการดา้น

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

ส่งเสรมิความเป็นไทย 

2. มีกิจกรรมส่งเสรมิ อนุรักษ์

ศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานความเปน็

ไทย 

3. มีชุมชนต้นแบบการสืบสานวัฒนธรรม 

4. มชีุมชนสร้างนวัตกรรมอย่างน้อย 3 

ชุมชน 

1. จำนวนสาขาที่ส่งเสรมิการบรหิารงาน

ด้วยหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคก์รผ่าน

เกณฑ์การประเมิน ITA 

2. สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไดรั้บการ

ปรับปรุงพัฒนา 

3. มีมาตรการขับเคลื่อนความผูกพัน 

4. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

5. มีระบบการจัดการการพัฒนา

ความก้าวหน้าตามสายอาชีพของบุคลากร

ของคณะ 
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บทท่ี 2 

โครงการตามแผนปฏิบติัการ 

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  

 

หน่วยงาน จำนวนโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 92 4,163,600 

1. โครงการด้านการเตรียมคนและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะ

และทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

57 2,430,600 

2. โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

8 774,000 

3. โครงการด้านการบริการวิชาการ

ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อ

ความเข้มแข็งของชุมชน     

12 374,000 

4. โครงการด้านการบริการวิชาการ

ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อ

ความเข้มแข็งของชุมชน     

10 190,000 

5. โครงด้านการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการที่ทันสมัย มปีระสิทธิภาพ 

โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

5 395,000 
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รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร ์

1. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการ  

ของตลาดแรงงาน 

ลำดับ โครงการ จำนวนเงิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เข้าสู่การ

เป็นอาจารย์มอือาชพี 

50,000.00 ต.ค. 64-ก.ค. 65 งานวชิาการ 

2 
โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะทาง

วชิาการระดับชาติ/นานาชาติ 

50,000.00 ต.ค. 64-ก.ค. 65 งานวชิาการ 

3 
โครงการใหค้ำปรึกษาทางดา้นสขุภาพจิต

นสิิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

10,000.00 ต.ค. 64-ก.ค. 65 หน่วยกิจกรรมนสิิต 

4 โครงการพัฒนาอาจารย์ในการบริหาร

หลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based 

Education (OBE) 

50,000.00 ต.ค. 64-ก.ค. 65 งานวชิาการ 

5 โครงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

100,000.00 ต.ค. 64-ก.ค. 65 งานวชิาการ 

6 โครงการพระราชทานปริญญาบัตร คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 

150,000.00 ม.ค.-พ.ค. 65 หน่วยกิจกรรมนสิิต 

7 โครงการสมาพันธ์นสิิตคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ 

50,000.00 พ.ย. 64-ก.ค. 65 หน่วยกิจกรรมนสิิต 

8 โครงการอบรมความปลอดภัย

ห้องปฏบัิตกิาร คณะสาธารณสขุศาสตร์ 

35,000.00 พ.ย. 64-ก.ค. 65 นางจิราพร ขำจันทร์ 

9 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศา

สตรดุษฎบัีณฑิต พ.ศ. 2566 

20,000.00 ม.ค.-ก.ย. 65 ผศ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว 

10 โครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตด้านวิชาการ 35,000.00 ม.ค.-ม.ิย. 65 ผศ.ดร.ทววีรรณ ศรีสุขคำ 

11 โครงการปฐมนิเทศครูพี่เลีย้งประจำแหล่งฝึก

สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 

15,000.00 ต.ค. 64–ธ.ค. 64 ดร.อุรัชชา สัจจาพงศ์ 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และ

บุคลากร สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

14,600.00 ก.ค.-ก.ย. 65 ดร.อุรัชชา สัจจาพงศ์ 

13 โครงการนเิทศงานและตดิตามการฝึกงาน

นสิิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ 

196,400.00 พ.ย. 64-ม.ีค. 65 ว่าท่ี รต.หญิง นศิารัตน์ อุต

ตะมะ 

14 โครงการวจิัยในชัน้เรียน สาขาวชิาการ

ส่งเสริมสุขภาพ 

10,000.00 ม.ค.-ม.ิย. 65 ว่าท่ีร้อยตรีหญงิ นิศารัตน์ 

อุตตะมะ 

15 โครงการสอบ Comprehensive สาขาการ

ส่งเสริมสุขภาพ 

5000.00 ก.พ.-เม.ย. 65 ผศ.ดร.อนุกูล มะโนทน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร ์

1. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการ  

ของตลาดแรงงาน 

ลำดับ โครงการ จำนวนเงิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

16 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการวจิัย

ระดับบัณฑิตศกึษา 

12,000.00 ม.ค.-ม.ีค. 65 ผศ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว 

17 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรสารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

4,000.00 ม.ิย.-ก.ย. 65 ผศ.ดร.ประจวบ แหลมหลัก 

18 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน

แพทย์แผนจีน 

5,000.00 ม.ีค.-ม.ิย. 65 อ.ภัชรี พมิาลรัมย์ 

19 โครงการเตรียมความพร้อมสอบใบอนุญาติ

ประกอบโรคศลิปะ 

45,000.00 พ.ค-ก.ค 65 อ.ดร.วรางคณา 

20  โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ดา้น

การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล 

20,000.00 ม.ค.–เมษ 65 อ.พงศ์นเรศ 

21 โครงการปฐมนิเทศแพทย์แผนจนี 15,000.00 พ.ค.-ก.ค. 65 อ.กานต์ชนก สุขบท 

22 โครงการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนแบบเข้ม 60,000.00 ม.ิย.-ส.ค. 65 อ.ปุณยภัสร์ ศิริธีราฐิติกุล 

23 โครงการผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจีน 50,000.00 พ.ค.-ส.ค. 65 อ.ปิยะนุชอ.ดร.วรางคณา 

24 โครงการนเิทศและติดตามการฝึกงานนสิิต

สาขาวิชาอนามัยชุมชน นิสติตกแผนปี

การศึกษา 1/2565 

5,000.00 เม.ย.-ก.ย. 65 อ.พรพนา สมจิตร 

25 โครงการสอบ Comprehensive สาขาวิชา

อนามัยชุมชน 

4,000.00 ก.พ.–พ.ค. 65 อ.พรพนา สมจิตร 

26 โครงการอบรมครูพี่เลีย้งประจำแหล่งฝึกงาน

วชิาชีพของนิสติสาขาวิชาอนามยัชุมชน 

30,000.00 ต.ค. 64–ม.ค. 65 ผศ.ดร.สมชาย จาดศรี 

27 โครงการนเิทศและติดตามการฝึกงานวชิาชีพ

ของนิสติสาขาวิชาอนามัยชุมชน 

538,000.00 ธ.ค. 64-ม.ค.65 อ.พรพนา สมจิตร 

28 โครงการพัฒนาคลังข้อสอบด้านวิชาการและ

วชิาชีพสาธารณสุขชุมชน 

10,000.00 ม.ค-ก.พ. 65 ผศ.ดร.สมชาย จาดศรี 

29 โครงการมอบเข็มพระบดิาและเสือ้กาวน์ของ

สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

4,000.00 ต.ค.-ธ.ค. 64 อ.ณรงค์ ใจเท่ียง  

ดร.สุทธิชัย ศริินวล 

30 โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นการวิจัยของ

นสิิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน 

25,000.00 ต.ค 64–ม.ค. 65 

เม.ย.–ก.ค. 65 

ดร.สุทธิชัย ศริินวล 

31 โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นวชิาชีพ

สาธารณสุขชุมชนของนสิิตสาขาวิชาอนามัย

ชุมชน 

30,000.00 ม.ีค.65-มยิ.65 ดร.สุทธิชัย ศริินวล 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร ์

1. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการ  

ของตลาดแรงงาน 

ลำดับ โครงการ จำนวนเงิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

32 โครงการเตรียมบทบาทนักสาธารณสุขใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ใน

ชุมชน 

30,000.00 ธ.ค. 64-ก.ค. 65 นางสุรางคนา ไชยรินคำ 

นางอรทัย เกตุขาว  

ผศ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว  

ผศ.ดร.ทววีรรณ ศรีสุขคำ 

33 โครงการจัดแสดงผลงานนสิิตดา้นวจิัยและ 

นวัตกรรรมทางด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

สาขาวิชาอนามัยชุนชน 

14,000.00 ก.ค.– ส.ค 65 อ.กฤษฎา สารทอง 

34 โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวชิาชีพนสิิต

สาธารณสุขสู่โลกการทำงานในอนาคต 

15,000.00 พ.ย. 64-ธ.ค.65 อ.กฤษฎา สารทอง 

35 โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน

ในอนาคต (Carreer ready guide) 

20,000.00 ก.พ.–พ.ค. 65 อ.กฤษฎา สารทอง 

36 โครงการเตรียมความพร้อมนสิิตสาขาวิชา

อนามัยชุมชนในการฝึกปฏบัิตงิาน 

6,000.00 พ.ย.64-ก.พ.65 ผศ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว 

37 โครงการฝกึปฏิบัตงิานนสิิตสาขาวิชา

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ช้ันปีท่ี 4 เทอม 1 

รหัส 61 

10,000.00 ต.ค. 64 อ.ภากรณ์ ภู่สุวรรณ 

38 โครงการฝกึงานนิสิตสาขาวิชาการแพทย์

แผนไทยประยุกต์ช้ันปีท่ี 4 เทอม 2 รหัส 61 

80,000.00 พ.ย. 64-ม.ีค. 65 อ.ระวีพรรณ สุนันต๊ะ 

39 โครงการฝกึปฏิบัตงิานนสิิตสาขาวิชา

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ช้ันปีท่ี 4 เทอม 1 

รหัส 62 

30,000.00 ม.ิย.-65 อ.ภากรณ์ ภู่สุวรรณ 

40 โครงการสอบ comprehensive สาขาวิชา

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (NL 1, 2 และ 3) 

3,000.00 ก.พ- เม.ย65 อ.วชิดิา    หลา้สมศรี 

41 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 40,000.00 ม.ค.-ม.ิย. 65 อ.ผดุงนารี แสนเมอืง 

42 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 

10,000.00 ม.ค.-เม.ย.65 ดร.ปฏพิัทธ์ วงค์เรือง 

43 โครงการเตรียมความพร้อมนสิิตสหกิจศกึษา 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

25,000.00 ต.ค.64-ก.ค.65 ดร.อรัณย์ภัค พทัิกษ์พงษ์ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร ์

1. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการ  

ของตลาดแรงงาน 

ลำดับ โครงการ จำนวนเงิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

44 โครงการนเิทศนิสติสหกจิศึกษาหลักสูตร

วทิยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดลอ้ม 

68,700.00 ธ.ค.64-เม.ย.65 ดร.อรัณย์ภัค พทัิกษ์พงษ์ 

45 โครงการจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชา

อนามัยสิ่งแวดลอ้ม (สื่อออนไลน์) 

10,000.00 ก.พ.-ม.ีค 65 ดร.ปฏพิัทธ์ วงค์เรือง 

46 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

5,000.00 ม.ิย.-ส.ค. 65 ดร.ปิยะวดี ศรีวิชัย 

47 โครงการวจิัยในชัน้เรียนหลักสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 

10,000.00 พ.ย. 64-ก.ค. 65 ดร.อรัณย์ภัค พทัิกษ์พงษ์ 

48 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และฝึกสุข

ศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคเหนอืตอนบน 

80,000.00 ธ.ค. 64-ก.พ. 65 ดร.ศศวิมิล บุตรสีเขียว 

49 โครงการเตรียมความพร้อมนสิิตสหกิจศกึษา

สาขาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

57,900.00 ต.ค.-พ.ย. 64 อ.จุฑามาศ ตามเพิ่ม 

50 โครงการเชื่อมความสัมพันธ์อาชวีอนามัย

และความปลอดภัย 

10,000.00 พ.ค.-ก.ค. 65 อ.ศุภกาญจน์ แก่นท้าว 

51 โครงการสอบ Comprehensive สาขาวิชาอาชี

วอนามัยและความปลอดภัย 

3,000.00 ก.พ.-ม.ีค. 65 อ.พรรณวดี สิงห์แก้ว 

52 โครงการฝกึปฏิบัตแิละเพิ่มพูนทักษะการ

ดับเพลงิและอพยพหนไีฟ 

100,000.00 ต.ค.-พ.ย. 64 อ.ประกาศติ ทอนช่วย 

53 โครงการนเิทศและติดตามการฝึกสหกจิ

ศกึษาของนสิิตสาขาวิชาอาชวีอนามัยและ

ความปลอดภัย 

120,000.00 ม.ค.-ก.พ. 65 อ.พรรณวดี สิงห์แก้ว 

54 โครงการผลิตตำรา และสื่อการเรียนการ

สอนสาขาวิชาอาชวีอนามัยและความ

ปลอดภัย 

10,000.00 ธ.ค. 64-ก.ค. 65 อ.สายฝน ผุดผ่อง 

55 โครงการสร้างเสริมแรงบันดาลใจในวชิาชีพ

อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

10,000.00 พ.ย.-ก.พ. 65 อ.จุฑามาศ ตามเพิ่ม 

56 โครงการเตรียมความพร้อมฝึกปฏบัิตกิารอา

ชวีเวชศาสตร์ 

10,000.00 ก.พ.-พ.ค.65 อ.สายฝน ผุดผ่อง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร ์

1. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการ  

ของตลาดแรงงาน 

ลำดับ โครงการ จำนวนเงิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

57 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

5,000.00 ม.ิย.-ส.ค.65 ผศ.ดร.อนุกูล มะโนทน   

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร ์

2. ดา้นการสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชงิพาณิชย์ 

ลำดับ โครงการ จำนวนเงิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ (Unit of Excellence of 

Public Health: PH UoE) 

300,000.00 ต.ค. 64-ก.ย. 65 รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

นวัตกรรม 

2 โครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิารเขียน

ผลงานวจิัยในวารสารระดับนานาชาติสำหรับ

นักวจิัยรุ่นใหม่  

100,000.00  ต.ค.64-ก.ย.65 รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

นวัตกรรม 

3 โครงการสนับสนุนการวจิัย คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ 

295,000.00  ต.ค. 64-ก.ย. 65 รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

นวัตกรรม 

4 โครงการนำเสนอผลงานวจิัย/นวัตกรรม 

ระดับชาติ/นานาชาติ สาขาวิชาการแพทย์

แผนจีน 

24,000.00 พ.ย. 64-ก.พ. 65 อ.พงศ์นเรศ แจ้งพรหมมา 

5 โครงการวจิัยประเมินผลการเรียนรู้ในช้ัน

เรียน สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

15,000.00  ธ.ค. 64–ม.ีค. 65 อ.พรพนา สมจิตร 

6 โครงการวจิัยบูรณาการการเรียนการสอน 

สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

20,000.00  มค.–เม.ย. 65 ดร.สุทธิชัย ศริินวล 

7 โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวจิัยใน

ระดับประเทศ 

15,000.00 พ.ย. 64-ส.ค. 65 อ.ชุมาพร รถสีดา 

8 โครงการวจิัยในชัน้เรียน สาขาวชิาอาชวีอนา

มัยและความปลอดภัย 

5,000.00 ม.ิย.-ส.ค. 65 อ.ศุภกาญจน์ แก่นท้าว 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร ์

3. ดา้นบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 

ลำดับ โครงการ จำนวนเงิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด

นวัตกรรมสุขภาพ สรา้งสังคมความเป็นอยู่

อย่างยั่งยืน 

50,000.00  ต.ค. 64-ก.ย. 65 ดร.ปฏพิัทธ์ วงค์เรือง  

2 โครงการบูรณาการรายวชิา/กิจกรรม IPE 50,000.00  ต.ค. 64-ก.ย. 65 ดร.ปฏพิัทธ์ วงค์เรือง  

3 โครงการบริการวิชาการผู้สูงอายุ 4,000.00 ม.ีค.-พ.ค. 65 ผศ.ดร.ประจวบ แหลมหลัก 

4 โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การดูแล

สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน 

25,000.00  ต.ค. 64-ก.ย. 65 

กิจกรรมที่ 1 พ.ย.64  

กิจกรรมที่ 2 ก.พ.65, 

กิจกรรมที่ 3 พ.ค.65 

กิจกรรมที่ 4 ส.ค.65 

อ.ภัชรี พมิาลรัมย์ 

อ.กานต์ชนก สุขบท 

5 โครงการแพทย์จีน มพ.สู่ชุมชน  50,000.00  ม.ค.-ก.ค. 65 
กิจกรรมที่ 1 ม.ค-มี.ค 65  

กิจกรรมที่ 2 พ.ค-ก.ค 65 

อ.แสงชัย วงศ์มานะกูล 

6 โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การดูแล

สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน 

25,000.00  ต.ค.64-ก.ย.65 
กิจกรรมที่ 1 พ.ย.64, 

กิจกรรมที่ 2 ก.พ.65 

กิจกรรมที่ 3 พ.ค.65 

กิจกรรมที่ 4 ส.ค.65 

อ.ภัชรี พมิาลรัมย์ 

อ.กานต์ชนก สุขบท 

7 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

แก่นิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 40,000.00  ธ.ค. 64–ม.ีค. 65 อ.พรพนา สมจิตร 

8 โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน  10,000.00  ม.ค. เม.ย. 65 อ.เนตรนภา พรหมมา 

9 โครงการค่ายอาสาอนามัยชุมชน คร้ังท่ี 2   40,000.00  ม.ค.-ม.ีค. 65 อ.ณรงค์ ใจเท่ียง  

ดร.สุทธิชัย ศริินวล 

10 โครงการบริการวิชาการด้านสาธารณสุขใน

ชุมชน 

 50,000.00  มค.–เมย. 65 ดร.สุทธิชัย ศริินวล 

11 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนและ

บริการวิชาการ หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณทิต 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

  10,000.00  ม.ค.-ม.ีค. 2565 อ.ศราวุฒ ิแสงคำ 

12 โครงการบริการวิชาการด้านอาชวีอนามัย 

ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในการ

ทำงาน  

20,000.00 ธ.ค. 64-ก.ค. 65 อ.สายฝน ผุดผ่อง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร ์

4. ด้านทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

ลำดับ โครงการ จำนวนเงิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการทำบุญคณะสาธารณสขุศาสตร์ 30,000.00 ธ.ค.64-ม.ีค.65 ดร.อรัณย์ภัค พทัิกษ์พงษ์ 

นายณรงค์ศักดิ์ ใจเท่ียงธรรม 

2 โครงการ พิธีไหวค้รู คณะสาธารณสุขศาสตร์ 20,000.00 ต.ค.-ธ.ค. 64 ดร.อรัณย์ภัค พทัิกษ์พงษ์ 

นายณรงค์ศักดิ์ ใจเท่ียงธรรม 

3 โครงการผลกิฟื้นวถิีภูมิปัญญาชมุชน  เพื่อ

การส่งเสริมสุขภาพ 

50,000.00 พ.ย.64-ส.ค.65 ดร.อรัณย์ภัค พทัิกษ์พงษ์ 

นายณรงค์ศักดิ์ ใจเท่ียงธรรม 

4 โครงการบายศรีสู่ขวัญนสิิตหลกัสูตร

สาธารณสุขศาสตรดุษฎบัีณฑิต 

5,000.00 เม.ย.-ส.ค.65 ผศ.ดร.ทววีรรณ ศรีสุขคำ 

5 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวชิา

การส่งเสริมสุขภาพ 

5,000.00 ม.ค.-ก.ย.65 อ.สุนันทา ตัง้นติพิงศ์ 

6 โครงการสานสัมพันธ์นอ้งพ่ีบัณฑิตศกึษา 10,000.00 พ.ย.64-ก.พ.65 ผศ.ดร.ประจวบ แหลมหลัก 

7 โครงการส่งเสริมจรยิธรรมและทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรมไทยแก่นิสิตสาขาวิชาอนามัย

ชุมชน 

20,000.00 ม.ค.–เม.ย. 65 อ.เนตรนภา พรห มมา 

8 โครงการไหวค้รูแพทย์แผนไทย 25,000.00 ต.ค.-พ.ย. 64 อ.มนชนก ชูวรรธนะปกรณ์ 

อ.พงศธร ศิลาเงนิ 

9 โครงการส่งเสริมศลิปะเอกลักษณ์ความเป็น

ไทย หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขา

อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

20,000.00 พ.ย. 64-ก.ค.65 ดร.อรัณย์ภัค พทัิกษ์พงษ์ 

10 โครงการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรม 5,000.00 ก.ค.-ส.ค.65 อ.ประกาศติ ทอนช่วย 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร ์

5. โครงการบรหิารจัดการทันสมัยมปีระสิทธิภาพ โปรง่ใส และมธีรรมาภิบาล 

ลำดับ โครงการ จำนวนเงิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาองคก์รสู่ความเป็นเลิศตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพองคก์รเพื่อความ

เป็นเลิศ (EdPEx)  

100,000.00  พ.ย.64-ส.ค.65 ผศ.ดร.อนุกูล มะโนทน 

2 โครงการ Green Office 25,000.00   นายภาณุวัฒน์ ทวกีุล 

3 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนกล

ยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

200,000.00  ม.ิย.-ส.ค.65 ผศ.ดร.อนุกูล มะโนทน 

นางนำ้ทพิย์ วรรณโวหาร 

4 โครงการอบรมบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย 

R2R 

50,000.00  ต.ค.64-ส.ค.65 นายภาณุวัฒน์ ทวกีุล 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร ์

5. โครงการบรหิารจัดการทันสมัยมปีระสิทธิภาพ โปรง่ใส และมธีรรมาภิบาล 

ลำดับ โครงการ จำนวนเงิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

 20,000.00  ม.ค.–เม.ย. 65 ผศ.ดร.สมชาย จาดศรี 
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บทท่ี 3 

การติดตามและประเมนิผล 

แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า

ของการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยอย่าง

ต่อเนื ่อง รวมทั้งเพื่อนำประสบการณ์จากการทำงานไปกำหนดนโยบายการบริหารงานเพื่อพัฒนา

ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ใ ห ้ เ จ ร ิ ญ ก ้ า ว ห น ้ า แ ล ะ บ ร ร ล ุ ว ิ ส ั ย ท ั ศ น ์ ข อ ง อ ธ ิ ก า ร บ ด ี ต ่ อ ไ ป  

โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข ้อมูลผลการดำเนินงานทั ้งใน  

เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการดำเนินงานกับผลการดำเนินงาน  

และการ เบ ิ กจ ่ าย งบประมาณของท ุ กหน ่ วย งาน ในมหาว ิทยาล ั ยพะ เย า  เพ ื ่ อ เสนอต่ อ  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ ดังรูปแสดงผัง  

การประเมนิต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังการประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 
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กองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-Budget)  

เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ และมีความโปร่งใส 

ตรวจสอบผลการดำเน ินงานได ้ตลอดเวลา ซ ึ ่ งจะสามารถนำผลลัพธ ์จากระบบ e-Budget 

ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู ้บริหารได้  

อย่างรวดเร ็วและมีประส ิทธ ิภาพ โดยขณะนี ้อย ู ่ ในระหว ่างการเปิดใช ้งานระบบในระยะที ่  3  

ด้านการจัดการ วางแผนด้านงบประมาณประจำปี การวางแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

ด้านการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  

 

ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความสำเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้ 

1. วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ ่งนำเสนอผลผลิต (Output)  

ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู ้  

และให้มกีารติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส 

 มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2. สร้ างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี ้ว ัดการดำเนินงาน ตั ้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผูอ้ำนวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3. ดำเนนิการตดิตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และตามกรอบ

เวลาที ่กำหนดอย่างต่อเนื ่อง พร้อมทั ้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ เป้าหมาย 

ทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อคณบดี ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ 

 

กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุตริจแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัต ิการประจำปีงบประมาณ 

ป ีงบประมาณละ 2 คร ั ้ ง  ผ ่านทางการรายงานแผนปฏ ิบ ัต ิการ พ.ศ.  256 5 รอบ 6 เด ือน  

(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) และรอบ 12 เดือน (เมษายน – กันยายน 2565) 
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องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนินงาน 

การรายงานผลประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ได้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อกำหนด ITA โดยมีองค์ประกอบ 

ของการรายงาน ดังนี ้

1. การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2. การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

พ.ศ. 2565 

ซึ ่งกระบวนการปฏิบัติงานทั ้งหมด จะปฏิบัติการผ่านระบบการจัดการด้านงบประมาณ 

และแผนงาน (e-Budget) และใช้ข้อมูลจากระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget)  

ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณนั้น ๆ    

 

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


