
output outcome

1 1.1.5 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนด้าน

แพทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2565

1.ร้อยละ 70 ของอาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน หลักสูตร

แพทย์ฯ เข้าร่วมโครงการ ครบตาม

ระยะเวลาจัดโครงการ                    

 2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ หลังจากได้รับการพัฒนา 

และได้รับความรู้ด้านแพทยศาสตร

ศึกษาเพ่ิมข้ึน

1. ร้อยละของอาจารย์ได้รับการ

อบรมแพทยศาสตรศึกษาตามเกณฑ์

2. ร้อยละของบุคลากรสนับสนุน

วิชาการได้รับการอบรม

แพทยศาสตรศึกษาตามเกณฑ์

อ.พญ.เพ็ญนิภัท กรกฎาคม - สิงหาคม 2565 450,000.00  

2 2.1.2, 2.1.6 โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย จ ำนวนงำนวิจัยของนิสิตแพทย์และ
อำจำรย์แพทย์ท่ีได้รับทุนพัฒนำศักยภำพ
นักวิจัย

1.จ านวนผลวิจัยและนวัตกรรม ท่ี

น ามาบูรณาการในการจัดการเรียน

การสอนของนิสิต ไม่น้อยกว่า 2 

เร่ืองต่อปี                                   

2.จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ี

น าไปใช้แก้ปัญหา หรือก่อให้เกิด

ความเปล่ียนแปลง/พัฒนาด้าน

สาธารณสุขชุมชน

อ. พญ.ลภัสกรณ์ ตุลาคม 64 - กันยายน 65 400,000.00  

3 2.1.5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการส าหรับแพทย์

เพ่ิมพูนทักษะ

 1. จ ำนวนกำรจัดกิจกรรมวิชำกำร        
2. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมวิชำกำร                            
3. ผลกำรประเมินด้ำนวิชำกำร จำก
กำรศึกษำค้นคว้ำ กำรปฎิบัติ และกำร
น ำเสนอของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ

จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ี

น าไปใช้แก้ปัญหา หรือก่อให้เกิด

ความเปล่ียนแปลง/พัฒนาด้าน

สาธารณสุขชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 

เร่ืองต่อปี

อ. พญ.สรัสวดี ตุลาคม 64 - กันยายน 65 300,000.00  

โครงการฝ่ายวิชาการ

โครงการฝ่ายวิจัย

แผนการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ กลยุทธ์ โครงการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาจัดกิจกรรมตัวช้ีวัด งบประมาณ



output outcome

แผนการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ กลยุทธ์ โครงการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาจัดกิจกรรมตัวช้ีวัด งบประมาณ

4 2.1.4 โครงการบ่มเพาะงานประจ าสู่งานวิจัย R2R ร้อยละของบุคลำกรสำยสนันสนุนท่ีได้รับ
กำรพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัย 
R2R ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60

จ านวนผลงานวิจัย R2R บุคลากร

สายสนับสนุน ไม่น้อยกว่า 2 เร่ืองต่อปี

อ. นพ.กฤติน ตุลาคม - ธันวาคม 64 100,000.00  

5       2.1.1      

 2.1.4

โครงการทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ และการ

วิเคราะห์อภิมาน (Systematic Review)

ร้อยละของอำจำรย์ภำยในคณะ ท่ีเข้ำรับ
กำรฝึกอบรม Systematic review และ
ผ่ำนเกณฑ์กำรอบรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
60

จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และ

เทคโนโลยี ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

งานประชุมวิชาการ ระดับชาติ/

นานาชาติ

อ.ดร.รัษฎา, อ.ดร.ณรงค์ศักด์ิ มกราคม - มีนาคม 65 80,000.00    

6 2.2.2 โครงการต้นกล้านักวิจัย 1. ร้อยละของนิสิตท่ีสนใจเข้ำร่วมอบรม 
ต่อจ ำนวนนิสิตท้ังหมด                    2.
จ ำนวนหัวข้องำนวิจัยของนิสิตท่ีได้หลัง
เข้ำร่วมโครงกำร

จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมท่ี

น าไปใช้บูรณาการในการจัดการ

เรียนการสอนของนิสิต

อ.พญ. ลภัสกรณ์, อ.นพ. วรัญญู มกราคม - มีนาคม 65 150,000.00  

7 2.1.1 โครงการแนวทางการเขียนข้อเสนองานวิจัยและ

บทความวิชาการทางการแพทย์

ร้อยละของอำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุนท่ีมีงำนวิจัยและบทควำมวิชำกำร

1.จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ของอาจารย์ท่ีตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติ (ตามเกณฑ์ 

กพอ.)/นานาชาติท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล ISI/SCOPUS ไม่น้อยกว่า 3

 เร่ืองต่อปี

อ.พญ. สรัสวดี, อ.พญ. ลภัสกรณ์ มกราคม - มีนาคม 65 200,000.00  



output outcome

แผนการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ กลยุทธ์ โครงการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาจัดกิจกรรมตัวช้ีวัด งบประมาณ

8 2.1.3 โครงการบ่มเพาะนักวิจัย (paper camp) จ ำนวนของอำจำรย์และบุคลำกรทำงกำร
แพทย์ท่ีสอบผ่ำนเกณฑ์โครงกำรบ่มเพำะ
นักวิจัย และได้รับใบประกำศนียบัตร ไม่
น้อยกว่ำ 20 คน

1.จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ของอาจารย์ท่ีตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติ (ตามเกณฑ์ 

กพอ.)/นานาชาติท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล ISI/SCOPUS ไม่น้อยกว่า 3

 เร่ืองต่อปี                                 

2.จ านวนของอาจารย์ประจ าคณะฯ 

ท่ีมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ไม่

น้อยกว่า 2 คนต่อปี                     

3.จ านวนอาจารย์ท่ีเป็นผู้วิจัยหลัก

ของโครงการท่ีได้รับทุนวิจัย ไม่น้อย

กว่า 2 คนต่อปี                            

 4.ร้อยละของอาจารย์ได้รับการ

พัฒนาศักยภาพในการท าวิจัย 

นวัตกรรม และเทคโนโลยี อย่างน้อย 

1 คร้ังต่อปี

อ.พญ. ลภัสกรณ์ เมษายน - มิถุนายน 65 250,000.00  



output outcome

แผนการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ กลยุทธ์ โครงการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาจัดกิจกรรมตัวช้ีวัด งบประมาณ

9 2.1.3 12.โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิจัย

 ส าหรับอาจารย์และบุคลากร

 1.ร้อยละของอำจำรย์และบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ท่ีสำมำรถน ำเสนอ
ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมในภำษำอังกฤษ
 2. ผลกำรทดสอบก่อนและหลังเข้ำร่วม
โครงกำรฯ เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ 30

1.จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ของอาจารย์ท่ีตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติ (ตามเกณฑ์ 

กพอ.)/นานาชาติท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล ISI/SCOPUS ไม่น้อยกว่า 3

 เร่ืองต่อปี                                

2.จ านวนผลงานวิชาการท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ 

ระดับชาติ/นานาชาติ

อ.พญ. ลภัสกรณ์ เมษายน - มิถุนายน 65 150,000.00  

10 16. โครงการศึกษาดูงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ส าหรับอาจารย์ บุคลากรและนิสิต

ร้อยละของอำจำรย์ บุคลำกรและนิสิต ท่ี
ไปศึกษำดูงำนด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม

จ ำนวนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมท่ีได้รับ
กำรเผยแพร่ในงำนประชุมวิชำกำร 
และ/หรือได้รับกำรตีพิมพ์ระดับชำติ/
นำนำชำติ

อ. พญ.ลภัสกรณ์ เมษายน - มิถุนายน 65 80,000.00    

11 4.1.3 4.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การช่วยชีวิตข้ันสูง

ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ (ACLS, PALS)

ผ่านเกณฑ์การสอบประเมิน > 80% ผ่านเกณฑ์การสอบประเมิน > 80% พญ.กิตติยา ไทยธวัช/ นพ.พีรณัฐ ผลวิชา มกราคม-กรกฎาคม 2564 30,000.00    

12 4.1.3 5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ดูแลผู้บาดเจ็บข้ันสูง

ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์

ผ่านเกณฑ์การสอบประเมิน > 80% ผ่านเกณฑ์การสอบประเมิน > 80% พญ.กิิตติยา ไทยธวัช/ นพ.พีรณัฐ ผลวิชา มกราคม-กรกฎาคม 2564 30,000.00    

13 6.6.1 โครงการอบรมแผนบริหารความเส่ียงและควบคุม

ภายใน

ร้อยละ 80 ของบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน มีความรู้ความ

เข้าใจระบบการบริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายในของหน่วยงานภาครัฐ

เพ่ิมข้ึน

จ านวนความเส่ียงท่ีส าคัญ ได้รับการ

ป้องกันอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 80

อ.นพ.วสุชล พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 50,000.00    

โครงการบริการวิชาชีพ 

โครงการฝ่ายบริหาร
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แผนการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ กลยุทธ์ โครงการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาจัดกิจกรรมตัวช้ีวัด งบประมาณ

14 6.3.1 โครงการเตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ Education 

Criteria for Performance Excellence; EdPEx

มีความพร้อมส าหรับการขอประเมิน 

หลังจากจัดโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80

ผ่านเกณฑ์ โครงการ screening การ

ประเมินตามเกณฑ์ คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (EdPEx)

อ.พญ.กาญจิรา พฤศจิกายน 2564 50,000.00    

15 6.2.1 โครงการอบรม การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 1.ร้อยละ 90 ของบุคลากรสาย

สนับสนุน มีความสนใจ และมีความรู้

ความเข้าใจ ในการจัดท าคู่มือ

ปฎิบัติงาน เพ่ิมข้ึน                         

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีย่ืน

ขอต าแหน่งเช่ียวชาญ

อ.นพ.วรกันต์ พฤศจิกายน 2564 50,000.00    

16 6.2.1 ครงการเตรียมความพร้อมส าหรับหัวหน้างาน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

อ.ชลวัชร พฤศจิกายน 2564 100,000.00  

17 6.2.1 โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร (OD) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

อัตราการลาออกของบุคลากร น้อย

กว่าร้อยละ 10

อ.นพ.วสุชล ธันวาคม 2564 490,000.00  

18 6.2.1 โครงการเตรียทความพร้อมส าหรับเข้าสู่ต าแหน่ง 

เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ

 1.ร้อยละ 80 ของบุคลากรสาย

สนับสนุน มีความสนใจ และมีความรู้

ความเข้าใจ การเข้าสู่ต าแหน่งฯ เพ่ิมข้ึน

 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีย่ืน

ขอต าแหน่งเช่ียวชาญ

อ.นพ.วรกันต์ มกราคม 2565 50,000.00    

19 6.5.1 โครงการประชุมแผน รอบ 6 เดือน เพ่ือปรับปรุง

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565

มีผลสรุปการด าเนินงานท่ีส าเร็จตาม

แผนฯ อย่างน้อยร้อยละ 50

ร้อยละความส าเร็จของ KPI ของ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคณะเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 21

อ.ชลวัชร กุมภาพันธ์ 2565 30,000.00    
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แผนการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ กลยุทธ์ โครงการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาจัดกิจกรรมตัวช้ีวัด งบประมาณ

20 6.2.1 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม google 

application/office 365

1.ร้อยละ 60 ของบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนของคณะฯ 

ผ่านการอบรมฯ                            

2.ร้อยละความพึงพอใจจากการได้รับ

ความรู้ ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70

จ านวนการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารในการตัดสินใจเร่ืองท่ี

ส าคัญของคณะฯ จ านวนมากกว่า 15 

เร่ืองต่อปี

อ.นพ.ธนู ต้ังศรีเจริญ เมษายน 2565 30,000.00    

21 6.3.1 โครงการบุคลากรดีเด่น ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

บุคลากรท่ีมีความผูกพัน กับองค์กร

ในระดับ  Strive ร้อยละ 50

อ.ชลวัชร พฤษภาคม 2565 10,000.00    

22 6.2.1 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจ าปีการศึกษา 

2565

 1.ร้อยละ 90 ของบุคลากรใหม่เข้ารับ

การปฐมนิเทศตลอดระยะเวลา

กิจกรรม 2. ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 

70

บุคลากรท่ีมีความผูกพัน กับองค์กร

ในระดับ  Strive ร้อยละ 50

อ.นพ.วรกันต์ กรกฎาคม 2565 40,000.00    

23 6.2.1 โครงการเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ

 1.ร้อยละ 80 ของบุคลากรสาย

วิชาการ มีความสนใจ และมีความรู้

ความเข้าใจ การเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการเพ่ิมข้ึน                             

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

จ านวนอาจารย์ท่ีย่ืนขอต าแหน่งทาง

วิชาการ

อ.นพ.วรกันต์ สิงหาคม 2565 50,000.00    

24 6.5.1 โครงการฝึกอบรมการวางแผนกลยุทธ์ และเขียน

โครงการ

ร้อยละ 80 ของบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน มีความรู้ความ

เข้าใจการวางแผนกลยุทธ์ และการ

เขียนโครงการเพ่ิมข้ึน

ร้อยละความส าเร็จของ KPI ของ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคณะเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 20

อ.ชลวัชร ธ.ค.-64 50,000.00    


