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คำนำ  
 

 แผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้จัดทำขึ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การจัดทำแผนฯ ฉบับนี้เน้น  

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการเชื่อมโยง  

แผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั ้งการกำหนดแนวทางการติ ดตาม

ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว ้อย ่างชัดเจน เพื ่อข ับเคล ื ่อนการพัฒนามหาวิทยาล ัยพะเยา  

ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

 แผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ประกอบด้วย 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 115 โครงการ 

 

                                                                                    

 

                                                      (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า) 

                                                      คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ | 3  
 

สารบัญ  

 

 หน้า 

บทที่ 1 บทนำ 1 

1.1 บทนำคณะ 1 
1.2 จำนวนหลักสูตร 2 

1.3 จำนวนบุคลากรทางวิชาการ 2 
1.4 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน 3 

2บทที่ 2 โครงการตามแผนปฏิบัติการ  4 

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 4 
2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 

บทที่ 3 การติดตามและรายงานผล 14 

3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14 
3.2 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 15 
3.3 กรอบเวลาการตดิตามประเมินผล 16 

3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนินงาน 16 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 1 
 

บทท่ี 1  

บทนำ 

1.1 บทนำคณะ 

เมื่อวันเสาร์ที ่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวการประชุม  

ครั ้งท ี ่  7/2563 ม ีมต ิด ังน ี ้  1 .  อน ุม ัต ิโครงสร ้างคณะแพทยศาสตร ์ และช ื ่อหน ่วยงานภายใน 

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

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

มหาว ิทยาล ัยพะเยา โดยให ้ม ีผลใช ้บ ังค ับต ั ้งแต ่ว ันท ี ่  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป ็นต ้นไป  

และประสานกองแผนงานเพ ื ่อเสนอนายกสภามหาว ิทยาล ัย พะเยาลงนามในประกาศต่อไป  

และ 3 .  มอบให ้คณะแพทยศาสตร ์  ดำเน ินการจ ัดทำโครงสร ้ างของคณะแพทยศาสตร์   

โดยให้แยกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ออกจากหลักสูตรกลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ และนำเสนอ  

ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป 

คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร ์ เห ็นชอบจัดตั ้งคณะสาธารณสุขศาสตร์  

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และได้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบจัดตั้ง  

คณะสาธารณสุขศาสตร์และปรับปรุงโครงสร้างคณะแพทยศาสตร์  เมื ่อวันที ่ 8 ธันวาคม 2563  

และคณะกรรมการศึกษาและวางระบบโครงสร้างและการบริหารจัดการของคณะแพทยศาสตร์  

คณะทันตแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ครั ้งที ่ 2/2563  

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

คณะสาธารณสุขศาสตร์   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดตั้งแยกจากคณะแพทยศาสตร์

เม ื ่ อว ันท ี ่  1  มกราคม 2564 ตามมต ิท ี ่ ประช ุมสภามหาว ิทยาล ัยพะเยา คร ั ้ งท ี ่  8 /2563  

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

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีสำนักงานคณะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการ มีหน่วยงานย่อย  

ระด ั บ งาน  4  งาน  ได ้ แก ่  1 )  ง านบร ิหารท ั ่ ว ไป  2 )  ง านแผนงาน  3 )  งานว ิ ชาการ  และ  

4) งานห้องปฏิบัต ิการ 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 
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1.2 จำนวนหลักสูตร 

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดการเรียนการสอน ปริญญาตรี จำนวน 6 หลักสูตร หลักสูตร

ปริญญาตรีควบคู่สองปริญญา จำนวน 8 หลักสูตร และปริญญาตรีโครงการพิเศษ 1 แผนการศึกษา 

และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หลักสูตรประดับปริญญาตรี จำนวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน  

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

5. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

6. หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต 

หลักสูตรควบระดับปรญิญาตร ี2 ปริญญา จำนวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอนามัยชุมชน คู่กับหลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน คู่กับหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คู่กับหลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คู่กับหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คู่กับหลักสูตร   

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คู่กับหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คู่กับหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

8. หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต คู่กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจนี) 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี แผนการศึกษาโครงการพิเศษ  จำนวน 1 แผนการศึกษา 

ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน  

หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย   

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต   

 

1.3 จำนวนบุคลากรทางวิชาการ 

บุคลากรสายว ิชาการ ม ีจำนวน 63 คน ม ีค ุณว ุฒิทางการศึกษา ปร ิญญาตร ี 7 คน  

ปร ิญญาโท 36 คน และปร ิญญาเอก 18 คน ตำแหน ่งผ ู ้ ช ่ วยศาสตราจารย ์  จำนวน 10 คน  
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ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ จำนวน 8 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน 

หล ักส ูตรท ี ่ม ีจำนวนบ ุคลากรส ูงส ุด  ได ้แก ่  หล ักส ูตรการแพทย ์แผนไทยประย ุกต ์บ ัณฑิต  

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  5 7 2 4 2  

วท.บ. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 8  5 3  3  2 

วท.บ. สาขาวิชาอาชวีอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

9  6 3  3   

วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 7  3 4    1 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 14 5 9     2 

การแพทย์แผนจีนบัณฑิต 13 2 8 1 2   3 

รวม 63 7 36 18 4 10 2 8 

 

1.4 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน 

บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 21 คน คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 17 คน  

ระดับปริญญาโท จำนวน 4 คน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 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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บทท่ี 2  

โครงการตามแผนปฏิบติัการ 

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566  

 

ตารางที่ 3 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 

หน่วยงาน จำนวนโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์   

1. การเตรียมคนและเสริมสร้าง

ศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะ

แห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการ

ของตลาดแรงงาน  

68 3,018,420 

2. การสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมสู่

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

9 735,000 

3. การบริการวิชาการดว้ยองค์ความรู้

และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

15 411,700 

4. การส่งเสริมการทำนุบำรุง

ศลิปะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและ

เอกลักษณ์ของชาติ 

16 352,000 

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่

ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมี

ธรรมาภิบาล 

7 840,000 

รวม 115 5,357,120 

 

(ตัวเลขสีแดงเป็นตัวอย่างเท่าน้ัน)
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2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

ตารางที่ 4 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ที่ โครงการ 

ความสำเร็จ

ของ

โครงการ 

(ร้อยละ) 

 งบประมาณ  

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

(เดือน) 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เข้าสู่การเป็นอาจารย์มอือาชีพ 80 30,000 มกราคม 2566 รองคณบดฝี่ายวิชาการและ

คุณภาพนิสติ และงานวิชาการ 

2 โครงการ Refreshing Course การเขียนบทความ/หนังสือ/ตำรา 80 40,000 มกราคม 2566 รองคณบดฝี่ายวิชาการและ

คุณภาพนิสติ และงานวิชาการ 

3 โครงการก้าวแรกสู่การเป็นอาจารย์มอือาชีพต้นแบบ 80 30,000 มกราคม 2566 รองคณบดฝี่ายวิชาการและ

คุณภาพนิสติ และงานวิชาการ 

4 โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 80 35,000 มกราคม 2566 รองคณบดฝี่ายวิชาการและ

คุณภาพนิสติ และงานวิชาการ 

5 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 80 10,000 มกราคม 2566 งานกจิการนิสิต 

6 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะจากห้องเรยีนสู่ชุมชน (IPE to Community Based learning) 80 80,000 มกราคม 2566 รองคณบดฝี่ายวิชาการและ

คุณภาพนิสติ และงานวิชาการ 

7 โครงการพัฒนาอาจารย์ในการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) 80 50,000 มกราคม 2566 รองคณบดฝี่ายวิชาการและ

คุณภาพนิสติ และงานวิชาการ 

8 โครงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 80 100,000 กรกฎาคม 2566 รองคณบดฝี่ายวิชาการและ

คุณภาพนิสติ และงานวิชาการ 

9 โครงการแนะแนวสัญจรการเข้าศึกษาต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ 80 40,000 พฤศจิกายน 2565 งานกจิการนิสิต 
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ที่ โครงการ 

ความสำเร็จ

ของ

โครงการ 

(ร้อยละ) 

 งบประมาณ  

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

(เดือน) 

ผู้รับผิดชอบ 

10 โครงการ OPEN HOUSE คณะสาธารณสุขศาสตร์ 80 29,000 พฤศจิกายน 2565 งานกจิการนิสิต 

11 โครงการสมาพันธ์นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 80 50,000 พฤศจิกายน 2565 งานกจิการนิสิต 

12 โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต 100 20,000 กุมภาพันธ์ 2566 งานกจิการนิสิต 

13 โครงการอบรมครูพี่เลีย้งประจำแหล่งฝึกงานวิชาชีพของนิสติสาขาวิชาอนามัยชุมชน (ภาคโรงพยาบาล) ≥ 80 96,000 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.สมชาย จาดศรี 

14 โครงการอบรมครูพี่เลีย้งประจำแหล่งฝึกงานวิชาชีพของนิสติสาขาวิชาอนามัยชุมชน (ภาคโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบล) 

≥ 80 97,000 ธันวาคม 2565 อ.พรพนา สมจติร 

15 โครงการนิเทศและตดิตามการฝึกงานวิชาชีพของนิสติสาขาวิชาอนามัยชุมชน (ภาคโรงพยาบาล) ≥ 95 319,500 พฤศจิกายน 2565 อ.เนตรนภา พรหมมา 

16 โครงการนิเทศและตดิตามการฝึกงานนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน (ภาคโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบล) ≥ 95 319,500 มกราคม 2566 อ.พรพนา สมจติร 

17 โครงการสอบ Comprehensive สาขาวิชาอนามัยชุมชน ≥ 90 4,000.00 กุมภาพันธ์ 2566 อ.พรพนา สมจติร 

18 โครงการมอบเข็มพระบิดาและเสื้อกาวน์ของสาขาวิชาอนามัยชุมชน ความพึงพอใจ

มากกว่า 3.51 

4,000.00 ตุลาคม 2565 ผศ.มณุเชษฐ ์มะโนธรรม 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนิสติสาขาวิชาอนามัยชุมชน ≥ 1 ครัง้ 25,000.00 มกราคม 2566  ดร.สุทธิชัย ศิรินวล 

20 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวชิาชีพสาธารณสุขชุมชนของนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ≥ 50 30,000.00 มนีาคม 2566 ดร.สุทธิชัย ศิรินวล 

21 โครงการเตรยีมบทบาทนักสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน ความพึง

พอใจ

มากกว่า 3.5 

30,000.00 กรกฎาคม 2566 ดร.สุรางคนา ไชยรนิคำ  

อ.อรทัย เกตุขาว  

ผศ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว  

รศ.ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ 

22 โครงการจัดแสดงผลงานนิสิตดา้นวิจัยและ นวัตกรรรมทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยชุนชน 80 14,000.00 กรกฎาคม 2566 อ.กฤษฎา สารทอง 
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ที่ โครงการ 

ความสำเร็จ

ของ

โครงการ 

(ร้อยละ) 

 งบประมาณ  

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

(เดือน) 

ผู้รับผิดชอบ 

23 โครงการเสรมิสรา้งคุณลักษณะความเป็นสากลเยาวชนต้นแบบในยุคศตวรรษท่ี 21 ระดับความพึง

พอใจโครงการ 

ระดับ 3 ขึน้ไป 

15,000.00 พฤษภาคม 2566 อ.กฤษฎา สารทอง 

24 โครงการเตรยีมความพรอ้มสู่โลกการทำงานในอนาคต (Carreer ready guide) 80 20,000.00 กุมภาพันธ์ 2566 อ.กฤษฎา สารทอง 

25 โครงการเตรยีมความพรอ้มนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชนในการฝึกปฏิบัติงาน นิสิตมีความพึง

พอใจ มากกว่า 

3.51 

6,000.00 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว 

26 โครงการนิเทศและตดิตามการฝึกงานนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน นิสติตกแผนปีการศึกษา 1/2566 ≥ 95 5,000 กรกฎาคม 2566 อ.พรพนา สมจติร 

27 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ความพึงพอใจ

มากกว่า 3.51 

60,000.00 กรกฎาคม 2566 ผศ.มณุเชษฐ์ มะโนธรรม 

28 โครงการน้อมวันทา จริยา บูชาครู ความพึงพอใจ

มากกว่า 3.51 

40,000.00 มถิุนายน 2566 ผศ.มณุเชษฐ์ มะโนธรรม 

29 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสาขาวิชาอนามัยชุมชน ≥ รอ้ยละ 95 5,000 กรกฎาคม 2566 ดร.สุทธิชัย ศิรินวล 

30 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนสิติวิชาชีพแพทย์จนี เพื่อเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 80 35,000 พฤษภาคม 2566 อ.พงศ์นเรศ แจง้พรมมา 

อ.ปิยะนุช โลนันท์ 

อ.มนธิชา กัลยาลือ 

31 โครงการเสรมิสรา้งและพัฒนาศักย ภาพนิสิตสู่ความเป็นเลศิดา้นการ แพทย์แผนจีน 80 17,000 มนีาคม 2566 อ.ภัชรี พิมาลรัมย์ 

32 โครงการปฐมนิเทศแพทย์แผนจีน 80 5,000 มถิุนายน 2566 อ.กานต์ชนก สุขบท 

33  โครงการอบรมการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจนี (อบรมเชิง

ปฏบัิติการ)  

80 35,000 มนีาคม 2566 ดร.วรางคณา กลา้จรงิ 

อ.กานต์ชนก สุขบท 

34 โครงการเตรยีมความพรอ้มสอบใบอนุญาติประกอบโรคศิลปะ  60 20,000 มถิุนายน 2566 อ.มนธิชา กัลยาลือ 
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ที่ โครงการ 

ความสำเร็จ

ของ

โครงการ 

(ร้อยละ) 

 งบประมาณ  

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

(เดือน) 

ผู้รับผิดชอบ 

35 โครงการพัฒนาและต่อยอดผลติภัณฑ์สมุนไพรจนีเพื่อขยายตลาดออกสู่เชิงพาณิชย์      80 35,000 ธันวาคม 2565 อ.ปิยะนุช โลนันท์ 

ดร.วรางคณา กลา้จรงิ 

อ.พงศ์นเรศ แจง้พรมมา 

36 โครงการเรยีนปรับพื้นฐานภาษาจีนแบบเข้ม 80 41,000 มถิุนายน 2566 อ.ปุณยภัสร์ ศิริธรีาฐติิกุล 

37 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ชั้นปีท่ี 4 เทอม 1 รหัส 63 100 20,000 มถิุนายน 2566 นายภากรณ์ ภู่สุวรรณ 

38 โครงการฝึกงาน (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีท่ี 4) 100 80,000 ตุลาคม 2565 นายพงศธร ศิลาเงิน 

39 โครงกาฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์ (ชั้นปีท่ี 3) 100 40,000 ตุลาคม 2565 อ.ระวีพรรณ สุนันต๊ะ 

40 โครงการสอบ comprehensive สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (NL 1, 2 และ 3) 70 3,000 บาท มนีาคม 2566 อ.วรรณิตา สกุลวัฒนะ 

41 โครงการเตรยีมความพรอ้มการฝึกงานนิสิตสาขาวิชาการส่งเสรมิสุขภาพ > 80 15,000 ตุลาคม 2565 อ.สุนันทา ต้ังนิติพงศ์ 

42 โครงการปฐมนิเทศครูพี่เลีย้งประจำแหล่งฝึกสาขาการส่งเสรมิสุขภาพ 80 25,000 ตุลาคม 2565 ดร.อุรัชชา สัจจาพงศ์ 

43 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และบุคลากร สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 80 36,113 กรกฎาคม 2566 ดร.อุรัชชา สัจจาพงศ์ 

44 โครงการนิเทศงานและติดตามการฝึกงานนิสติสาขาการส่งเสริมสุขภาพ 80 275,000 พฤศจิกายน 2565 ว่าท่ี ร.ต.นิศารัตน์ อุตตะมะ 

45 โครงการสัมมนาวิชาการ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 80 10,000 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าท่ี ร.ต.นิศารัตน์ อุตตะมะ 

46 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 100 5,000 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.อนุกูล มะโนทน 

47 โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 100 10,000 มกราคม 2566 ผศ.ดร.อนุกูล มะโนทน 

48 โครงการตำราเอกสารการสอน 80 2,000 มถิุนายน 2566 อ.ศราวุฒิ แสงคำ 

49 โครงการเตรยีมความพรอ้มนิสิต หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 80 20,000 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ 
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ที่ โครงการ 

ความสำเร็จ

ของ

โครงการ 

(ร้อยละ) 

 งบประมาณ  

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

(เดือน) 

ผู้รับผิดชอบ 

50 โครงการศึกษาดูงานนิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 80 50,000 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.เสกสรรค์ ทองต๊ิบ 

51 โครงการนิเทศสหกิจศึกษาหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 80 60,684.60 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ 

52 โครงการสัมมนาบุคลากรหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 80 60,000 เมษายน 2566 ผศ.ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ 

53 โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 80 5,000 มถิุนายน 66 อ.สันติพันธ์ เฉียบแหลม 

54 โครงการนิเทศและตดิตาม การฝึกสหกจิศึกษาของนิสติ สาขาวิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 100 150,000 กุมภาพันธ์ 2566 อ.ชุมาพร รถสีดา 

55 โครงการเตรยีมความพรอ้มนิสิตสหกิจศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 100 10,000 ตุลาคม 2565 อ.ปุณญิสา ผุดผ่อง 

56 โครงการเตรยีมความพรอ้มฝึกปฏิบัติงานอาชีวเวชศาสตร์ 100 20,000 พฤษภาคม 2566 อ.ปุณญิสา ผุดผ่อง 

57 โครงการสอบ Comprehensive สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 100 3,000 กุมภาพันธ์ 2566 อ.จุฑามาศ ตามเพิ่ม 

58 โครงการสร้างเสรมิแรงบันดาลใจในวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 100 10,000 เมษายน 2566 อ.จุฑามาศ ตามเพิ่ม 

59 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการสอนเพื่อพัฒนานิสติและผู้สอน 100 5,000 มถิุนายน 2566 อ.ศุภกาญจน์ แก่นท้าว 

60 โครงการเชื่อมความสัมพันธ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 100 20,623 กรกฎาคม 2566 อ.ศุภกาญจน์ แก่นท้าว 

61 โครงการฝึกปฏิบัติและเพิ่มพูนทักษะการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 80 100,000 สงิหาคม 2565 ผศ.ประกาศิต ทอนช่วย 

62 โครงการเสรมิสรา้งประสบการณ์และฝึกสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคเหนือตอนบน 100 100,000 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ศศิวิมล บุตรสเีขียว 

63 โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูด้า้นการวจิัยระดับบัณฑิตศึกษา 80 20,000 มนีาคม 2566 ผศ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว 

64 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสถิติสำหรับการวจิัยระดับบัณฑิตศึกษา 60 15,000 มกราคม 2566 ผศ.เดร.ประจวบ แหลมหลัก 

65 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 80 6,000 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ประจวบ แหลมหลัก 

66 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 60 15,000 มนีาคม 2566 ผศ.เดร.ประจวบ แหลมหลัก 
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67 โครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตดา้นวิชาการ 80 42,000 มนีาคม 2566 ผศ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว 

68 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎบัีณฑิต 80 4,000 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว 

รวม 
 

3,018,420 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม 

1 โครงการพัฒนาความร่วมมือเครอืข่ายทางการวจิัยและนวัตกรรมท่ีเป็นเลิศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (MOU) 80 80,000 เมษายน 2566 รองคณบดฝี่ายวิจัยและ

นวัตกรรม และงานแผนงาน 

2 โครงการสนับสนุนวิจัยรายได้คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำป ี2566 100 500,000 พฤศจิกายน 2565 รองคณบดฝี่ายวิจัยและ

นวัตกรรม และงานแผนงาน 

3 โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความวิจัยตพีิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ 80 70,000 มถิุนายน 2566 รองคณบดฝี่ายวิจัยและ

นวัตกรรม และงานแผนงาน 

4 โครงการวิจัยประเมินผลการเรยีนรูใ้นชั้นเรยีน สาขาวิชาอนามัยชุมชน ผลงานวิจัย 15,000.00 ธันวาคม 2565 อ.พรพนา สมจติร 

5 โครงการวิจัยบูรณาการการเรียนการสอน สาขาวิชาอนามัยชุมชน ผลงานวิจัย 20,000.00 มกราคม 2566 ดร.สุทธิชัย ศิรินวล 

5 โครงการพัฒนาผลติภัณฑ์สมุนไพร 100 25,000 พฤษภาคม 2556 อ.ผดุงนารี แสนเมอืง 

7 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ รอ้ยละ 80 10,000 มกราคม 2566 อ.ตวงพร พิกุลทอง 

8 โครงการวิจัยในชั้นเรยีน หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 80 10,000 กรกฎาคม 2566 ดร.ปิยะวดี ศรวีิชัย 

9 โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย 100 5,000 มกราคม 2566 อ.ชุมาพร รถสีดา 

รวม 
  

735,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ถ่ายทอดนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดทีางสังคม (Societal Well-Being) 80 50,000 มกราคม 2566 ผู้ช่วยคณบดฝี่าย 

บรกิารวิชาการและบูรณาการ 

2 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสุขภาพสู่การพัฒนาผู้ประกอบการในชุมชน 80 50,000 มนีาคม 2566 ผู้ช่วยคณบดฝี่าย 

บรกิารวิชาการและบูรณาการ 

3 โครงการสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคแก่นิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา ≥ รอ้ยละ 50 35,000.00 มกราคม 2566 อ.พรพนา สมจติร 

4 โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรยีน ≥ รอ้ยละ 50 10,000.00 พฤษจิกายน 2565 อ.เนตรนภา พรหมมา 

5 โครงการค่ายอาสาอนามัยชุมชน ครัง้ท่ี 3 80  44,700.00 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สุทธิชัย ศิรินวล 

6 โครงการบรกิารวชิาการดา้นสาธารณสุขในชุมชน ≥ รอ้ยละ 50 50,000.00 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สุทธิชัย ศิรินวล 

7 โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และบริการวิชาการแพทย์จนีสู่ชุมชน 80 35,000 กุมภาพันธ์ 2566 อ.แสงชัย วงศ์มานะกูล 

อ.ปุณยภัสร์ ศิริธรีาฐติิกุล 

8 โครงการอบรมความรู้เชิงปฏบัิติการ บูรณาการแพทย์แผนไทย 100 10,000 เมษายน 2566 อ.มนชนก ชูวรรธนะปกรณ์ 

9 โครงการศึกษาสมุนไพรตามธรรมชาติ 100 20,000 กุมภาพันธ์ 2566 อ.วรฐิา อรยิบุคลากร 

10 โครงการบูรณาการวชิาการ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ รอ้ยละ 80 40,000 มกราคม 2566 อ.ตวงพร พิกุลทอง 

11 โครงการฝึกบูรณาการหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 80 20,000 มกราคม 2566 อ.ศราวุฒิ แสงคำ 

12 โครงการบรกิารวชิาการหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 80 10,000 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง 

13 โครงการบรกิารวชิาการดา้นอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 100 10,000 มถิุนายน 2566 อ.ปุณญิสา ผุดผ่อง 

14 โครงการสร้างเสรมิพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง 80 15,000 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.ประจวบ แหลมหลัก 
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15 โครงการสร้างเสรมิพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ 80 12,000 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.ประจวบ แหลมหลัก 

รวม   411,700    

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 

1 โครงการกีฬาประเพณ ี“ข่วงสุขภาพ” PH มพ.  80 35,000 มกราคม 2566 ผู้ช่วยคณบด ีงานกิจการนิสิต 

2 โครงการจติอาสาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา  80 30,000 มนีาคม 2566 ผู้ช่วยคณบด ีงานกิจการนิสิต 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนานิสติให้เป็นผู้นำด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 80 35,000 มนีาคม 2566 ผู้ช่วยคณบด ีงานกิจการนิสิต 

4 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะไทย “งานวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์” 80 35,000 เมษายน 2566 ผู้ช่วยคณบด ีงานกิจการนิสิต 

5 โครงการ พิธีไหว้ครู คณะสาธารณสุขศาสตร์ 100 30,000 มถิุนายน 2565 ผู้ช่วยคณบด ีงานกิจการนิสิต 

6 โครงการป๋าเวณีปีใ๋หม่เมือง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 80 30,000 เมษายน 2566 ผู้ช่วยคณบด ีงานกิจการนิสิต 

7 โครงการเกษียณอย่างเกษม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 80 20,000 สงิหาคม 2566 ผู้ช่วยคณบด ีงานกิจการนิสิต 

8 โครงการรับน้องใหม่บายศรสีู่ขวัญ และสานสัมพันธ์นสิิตใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 80 30,000 มถิุนายน 2566 ผู้ช่วยคณบด ีงานกิจการนิสิต 

9 โครงการพัฒนางานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสุขภาพให้กับชุมชนไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นท่ีสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 80 30,000 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยคณบด ีงานกิจการนิสิต 

10 โครงการส่งเสริมจรยิธรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยแก่นิสติสาขาวิชาอนามัยชุมชน ≥ รอ้ยละ 50 20,000.00 กรกฎาคม 2566 อ.เนตรนภา พรหมมา 

11 โครงการไหว้ครูแพทย์แผนไทย (บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์) 90 22,000.00- พฤศจิกายน 2565 อ.กิ่งกนก รักษนาเวศ 

12 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ >80 10,000 ตุลาคม 2565 อ.สุนันทา ต้ังนิติพงศ์ 

13 โครงการศิลปวัฒนธรรมแต่งชุดพื้นเมอืง 80 8,000 มนีาคม 2565 อ.ศราวุฒิ แสงคำ 

14 โครงการเสรมิสรา้งศิลปวัฒนธรรม 100 5,000 กรกฎาคม 2566 อ.ศุภกาญจน์ แก่นท้าว 
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15 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่บัณฑิตศึกษา 80 8,000 มถิุนายน 2566 ผศ.ดร.ประจวบ แหลมหลัก 

16 โครงการบายศรีสู่ขวัญนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎบัีณฑิต 70 4,000 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ 

รวม  352,000   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มปีระสิทธภิาพโปร่งใส และมธีรรมาภิบาล 

1 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 90 45,000 กรกฎาคม 2566 นางนำ้ทิพย์ วรรณโวหาร 

2 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลศิตามเกณฑ์การประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลศิ (EdPEx) 80 45,000 มถิุนายน 2566 รองคณบดฝี่ายยุทธศาสตร์และ

พัฒนาองค์กร 

3 โครงการพัฒนา Green Office 80 125,000 กุมภาพันธ์ 2566 นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล 

4 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏบัิติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 80 125,000 มนีาคม 2566 นางจิราพร ขำจันทร์ 

5 โครงการพัฒนาการปฏบัิติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่ง 80 80,000 มนีาคม 2566 รองคณบดฝี่ายยุทธศาสตร์และ

พัฒนาองค์กร  

นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล 

6 โครงการพัฒนาองค์กรคณะสาธารณสุขศาสตร์ (OD) 80 400,000 มกราคม 2566 นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล 

7 โครงการเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ≥ รอ้ยละ 50 20,000.00 มกราคม 2566 ผศ.ดร.สมชาย จาดศรี 

รวม  840,000   
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บทท่ี 3  

การติดตามและประเมนิผล 

 

3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  แผนปฏิบ ัต ิการประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื ่อให ้ทราบถ ึง

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อนำประสบการณ์จากการทำงานไปกำหนดนโยบายการบริหารงาน

เพ ื ่ อพ ัฒนามหาว ิทยาล ั ย ให ้ เ จร ิญก ้ าวหน ้ าและบรรล ุ ว ิ ส ั ยท ั ศน ์ ของอธ ิ การบด ีต ่ อ ไป  

โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข ้อมูลผลการดำเนินงานทั ้งใน  

เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการดำเนินงานกับผลการดำเนินงาน 

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

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ ดังรูปแสดงผัง  

การประเมนิต่อไปนี ้
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  กองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-BUDGET)  

เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ และมีความ

โปร่งใส ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถนำผลลัพธ์จากระบบ E-BUDGET 

ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 3 ด้านการจัดการ 

วางแผนด้านงบประมาณประจำปี การวางแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการรายงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี  และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

ในรอบ 6 เดือน  และรอบ 12 เดือน  

 

3.2 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความสำเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไก ดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ ่งนำเสนอผลผลิต 

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

เรียนรู ้และให้มกีารตดิตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์       

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี ้ว ัดการดำเนินงาน ตั ้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผูอ้ำนวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และ

ตามกรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื ่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการต่อคณบดี ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ 
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3.3 กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุตริตแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – 

มีนาคม 2566 ) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2566 – กันยายน 2566) 

 

3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ได้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อกำหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของ 

การรายงาน ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ คณะ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ พ.ศ. 2566 

 ซ ึ ่ งกระบวนการปฏ ิบ ัต ิ งานท ั ้ งหมด จะปฏ ิบ ัต ิการผ ่ านระบบการจ ัดการ 

ด้านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) และใช้ข ้อมูลจากระบบการจัดการด ้านงบประมาณ 

และแผนงาน (e-Budget) ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณนั้น ๆ    

 

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


