
 จัดท ำโดย : งำนนโยบำยและแผน 

    แผนปฏิบัติงำน (Action Plan)
   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

   ( 1 ตุลำคม 2564  ถึง  30 กันยำยน 2565 )

   คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม



ค ำน ำ

               คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด าเนินงานตามแผนแผนกลยุทธ์  พ .ศ. 2561 – 2565  (5 ปี) ฉบับปรับปรุง กันยายน 2562 
เพ่ือให้สอดคล้องสถานการณ์การเปล่ียนแปลงปัจจุบัน และนโยบายการบริหารของคณะแพทยศาสตร์  ท่ีมีการปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ปัจจุบันและ
รองรับการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ต่อไป ซ่ึงได้แปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีทุกปี  ดังน้ัน งานนโยบายและแผน  คณะแพทยศาสตร์  
จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม
ด้านต่างๆ   เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565  และการบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยสามารถ
ช้ีน าและเป็นกลไกให้สามารถด าเนินงานได้ครอบคลุมทุกพันธกิจหลัก   ของคณะแพทยศาสตร์ รวมท้ังโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์
               งานนโยบายและแผน  คณะแพทยศาสตร์  มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติงาน  (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ฉบับน้ี  เป็น
แนวทางให้กับหน่วยงานและบุคลากรน าไปเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างจริงจัง  อันจะส่งผล
ให้คณะแพทยศาสตร์ประสบความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

งานนโยบายและแผน
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 กันยายน 2564



เร่ือง หน้ำ

* ปณิธำน/ปรัชญำ/วิสัยทัศน์/พันธกิจ    1
* สมรรถนะหลัก/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/ค่ำนิยมองค์กร 2
* ยุทธศำสตร์ 3
* ควำมเช่ือมโยงของแผนกลยุทธ์ 4
* ควำมเช่ือมโยงของแผนยุทธศำสตร์ 5
* สรุปงบประมำณแยกตำมยุทธศำสตร์ 6
* สรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แยกตำมแหล่งงบประมำณ 7

  โครงกำร / กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติงำน (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
   -  หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต (ปรีคลินิก) 9
   -  หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต 10
   -  หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ 11
   -  หลักสูตรวิทยำศำสตร์บัณฑิต (ปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์) 12
   -  บัณฑิตศึกษำ 13
   -  งำนกิจกำรนิสิต 14
   -  งำนวิจัย 19
   -  งำนกิจกำรพิเศษ 20
       -  บริการวิชาการ
       -  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
       -  กิจการพิเศษ

สำรบัญ



เร่ือง หน้ำ

*(ต่อ)

   -  ส ำนักงำนเลขำนุกำร 21

      -  งานนโยบายและแผน 21

      -  งานการเจ้าหน้าท่ี 21

      - งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 21

      -  งานวิเทศสัมพันธ์ 21

      -  งานประกันคุณภาพการศึกษา 21
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สำรบัญ

  -  โรงพยำบำลสุทธำเวช



1

ผู้มีปัญญำ  พึงเป็นอยู่เพ่ือสุขภำพมหำชน

1) ผลิตบัณฑิตทำงกำรแพทย์ท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลและสำมำรถให้กำรบริบำลสุขภำพประชำชนแบบองค์รวม

2) ผลิตผลงำนวิจัยท่ีมีคุณภำพสำมำรถบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร และน ำไปใช้ประโยชน์สู่ชุมชนและสังคม

3) ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนสังคมแบบองค์รวม เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข้งและพ่ึงพำตนเองได้

ผลิตบุคลำกรทำงกำรแพทย์ท่ีมีศักยภำพในกำรบริบำลสุขภำพชุมชนแบบองค์รวม

คณะแพทยศำสตร์ช้ันน ำด้ำนสุขภำพชุมชน ท่ีได้มำตรฐำนวิชำชีพสำกล

เป็นสถำบันท่ีมุ่งม่ันผลิตและพัฒนำแพทย์และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ โดยเน้นด้ำนเวชศำสตร์ครอบครัวและชุมชน เวชศำสตร์ผู้สูงวัยและ
ทุพพลภำพเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศ

วิสัยทัศน์

แผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 - 2565 (5 ป)ี

พันธกิจ

ปณิธาน

สมรรถนะหลัก

ปรัชญา

1



2)
 

บูรณำกำรพหุเวชศำสตร์  เพ่ือเป็นท่ีพ่ึงของสังคมและชุมชน

2)
 

จิตอำสำเพ่ือสังคม

รวดเร็ว ตรงเวลำ คุณภำพ คุณธรรม

 

อัตลักษณ์

ค่านิยมองค์กร (วัฒนธรรม)

เอกลักษณ์

2



เพ่ือให้เป็นคณะแพทยศาสตร์ตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  ดังน้ี

1)
  2)  
 3)  
 4)  
5)  

การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล มีความรู้ความสามารถดูแลผู้ป่วยและชุมชนอย่างเป็นองค์รวม
การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและการให้บริบาลสุขภาพแบบองค์รวมตามมาตรฐานสากล
การบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ินในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศำสตร์

ยุทธศาสตร์

3



ควำมเช่ือมโยงของแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติของคณะแพทยศำสตร์

แผนกลยุทธ์คณะ
(Strategy Plan) 5 ปี

แผนกลยุทธ์
โรงพยาบาลสุทธาเวช 5 ปี

แผนปฏิบัติงาน
(Action Plan) 1 ปี
(โครงการ/กิจกรรม)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
(ก.พ.ร.) 1 ปี

WFME, EdPEx, HA การบริบาล
สุขภาพชุมชนแบบองค์รวม HA ขั้น 3 และให้

บริบาล ครบ 400 เตียง

จ านวน ...?... โครงการ  
งบประมาณ .....?.... บาท

จ านวน....?.....ตัวชี้วัด
(รอมหาวิทยาลัย)
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ท่ี รำยกำร แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี (ก.พ.ร.) แผนปฏิบัติงำน (Action Plan)

1 ระยะเวลา 4 ปี 1 ปี 1 ปี
2 ความส าคัญ แผนแม่บทระยะยาวของคณะ แผนตัวช้ีวัดค ารับรองฯ ของคณบดีกับอธิการบดี แผนโครงการ/กิจกรรม ของผู้ปฏิบัติงาน
3 ส่วนประกอบท่ีส าคัญ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ของโครงการ/กิจกรรม

พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม
อัตลักษณ์ ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย ระยะเวลาท่ีจัดโครงการ / กิจกรรม
เอกลักษณ์ โครงการ / กิจกรรม แหล่งงบประมาณ
ค่านิยม งบประมาณ งบประมาณ
สมรรถนะหลัก ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
การวิเคราะห์ SWOT Analysis
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด

ควำมเช่ือมโยงของแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติของคณะแพทยศำสตร์
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8

ร้อยละของ
เงินรำยได้ สบพช. ODOD เงินอ่ืนๆ รวม งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์ท่ี 1  กำรผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพระดับ
สำกล  มีควำมรู้ควำมสำมำรถดูแลผู้ป่วยและชุมชนอย่ำงเป็นองค์รวม 2,024,900   1,098,900       392,450    3,516,250 29.78

ยุทธศำสตร์ท่ี 2  กำรวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำนวัตกรรมท่ีสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม      3,470,000    3,470,000 29.38

ยุทธศำสตร์ท่ี 3  กำรเป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้ กำรใช้เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและกำรให้บริกำรสุขภำพแบบองค์รวมตำมมำตรฐำนสำกล    3,493,050          30,000    3,523,050 29.83

ยุทธศำสตร์ท่ี 4  กำรบูรณำกำรกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญำท้องถ่ินในกำรผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

       170,000       170,000 1.44

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลัก
ธรรมำภิบำล       830,000        300,000    1,130,000 9.57

รวม 6,347,950 3,970,000 1,098,900       392,450 11,809,300 100.00

สรุปงบประมำณรำยจ่ำยโครงกำรและกิจกรรมตำมยุทธศำสตร์
แผนปฏิบัติงำน (Action Plan)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

ยุทธศำสตร์คณะแพทยศำสตร์
งบประมำณ (บำท)

ระหว่ำง 1 ตุลำคม 2564 - 30  กันยำยน 2565
คณะแพทยศำสตร์ และโรงพยำบำลสุทธำเวช

8
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เดิม ใหม่ รวม เงินรำยได้ สบพช ODOD เงินอ่ืนๆ รวม
1. งำนวิชำกำร (ยุทธศาสตร์ท่ี 1) แผนงานผลิตบัณฑิต 32        3,815,870      32 2,320,200        25  5     30   1,086,900     -            1,098,900   392,450      2,578,250       
    1.1 ระดับปริญญำตรี 26 3,435,870      26 1,940,200        21  3     24   645,400       -            1,098,900   392,450      2,136,750       
       1.1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ปรีคลินิก) 2 97,070          2 22,900            2     2                  4,000 -             18,900        22,900            
       1.1.2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 16 3,123,700      12 1,717,300        10   10    470,000        -                 1,080,000 23,200        1,573,200        
       1.1.3 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 5 115,100        5 100,000          4     1     5                71,400 -                           -   71,400            
       1.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
             (สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 3

100,000        
7

100,000          5     2     7              100,000 -                           -   369,250       469,250          

    1.2 ระดับบัณฑิตศึกษำ 6 380,000        6 380,000          4    2     6     441,500       -            -            -            441,500         
2. งำนกิจกำรนิสิต (ยุทธศาสตร์ท่ี 1) แผนงานพัฒนานิสิต 24        1,110,500      19 908,000          18  1     19   938,000       -            -            -            938,000         
3. งำนวิจัย (ยุทธศาสตร์ท่ี 2) แผนงานวิจัย 6 3,710,000      6 3,670,000            5 1     6      - 3,470,000   3,470,000       

4. งำนกิจกำรพิเศษ  (ยุทธศาสตร์ท่ี 3 , 4, 5)  
    แผนงานบริการวิชาการ/ ท านุบ ารุงฯ / บริหารจัดการ

7 373,000        5 323,000              5 5     400,000                    -                -   -            400,000         

5. ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะ (ยุทธศาสตร์ 5) แผนงานบริหารจัดการ 12        2,238,740      9 2,160,000        7    -  7     830,000        100,000     -            -            930,000         

   5.1 งานนโยบายและแผน 2 410,000        2 310,000               2 2      250,000                       -   -                -                          250,000

   5.2 งานการเจ้าหน้าท่ี 1 1,600,000      1 1,600,000             1 1      400,000                       -   -                -                          400,000

   5.3 งานอาคารสถานท่ี 4 28,740          4 100,000               2 2      50,000                        -   -                -                            50,000

   5.4 งานวิเทศสัมพันธ์ 1 200,000        1 130,000               1 1      130,000                       -   -                -                          130,000

   5.5 งานวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง 0 -               1 20,000            

   5.6 งานประกันคุณภาพการศึกษา 4 170,180        2 110,000               1 1            100,000               -                 -             100,000

 6. โรงพยำบำล (ยุทธศาสตร์ท่ี 3) 15 4,795,000      6 2,834,900           19      2    21      1,993,050              -                -      1,500,000 3,493,050       

รวมท้ังหมด 96       16,043,110   77        12,216,100     79  9     88   5,247,950     3,570,000   1,098,900   1,892,450   11,809,300     

-

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

จ านวน
โครงการ

จ านวนงบประมาณ

สรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แยกตำมแหล่งงบประมำณ

 แผนปฏิบัติงำน (Action Plan)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

ระหว่ำง วันท่ี 1 ตุลำคม 2564 - 30  กันยำยน 2565

หน่วยงำนของคณะแพทยศำสตร์

คณะแพทยศำสตร์ และโรงพยำบำลสุทธำเวช

จ านวน
โครงการ

จ านวนงบประมาณ
จ ำนวนโครงกำร แหล่งงบประมำณ / จ ำนวนงบประมำณ (บำท)
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โครงกำร / กิจกรรม
ตำมแผนปฏิบัติงำน (Action Plan)

ประจ ำปีงบประมำณ 2565



สอดคล้อง สถำนภำพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้ำหมำย จ่ำยจริง งปม.จัดสรร งปม.จัดสรร

ยุทศำสตร์ โครงกำร โครงกำร ท่ีด ำเนินกำร  / จ ำนวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรำยได้  สบพช.  ODOD เงินอ่ืนๆ

1 โครงการขอขมาอาจารย์ใหญ่
ก่อนเรียนวิชากายวิภาค
ศาสตร์มนุษย์ ส าหรับนิสิต
แพทย์ช้ันปีท่ี 2

ยุทธศาสตร์ท่ี
 1 การผลิต

บัณฑิต

เดิม ปกติ ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65

นิสิตแพทย์ปี 
และบุคลากร 
80 คน

จ านวนนิสิตท่ี
เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 80 4,000 4,000       4,000         -         -   อ.ชูวดี รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

6520921210

2 โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเรียนวิชาปรีคลินิก 
ส าหรับนิสิตแพทย์ปี 1 ข้ึนปี 2 
(PBL)

ยุทธศาสตร์ท่ี
 1 การผลิต

บัณฑิต

เดิม 1 ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65

นิสิตแพทย์ปี 
1 ข้ึนปี 2/60
 คน

จ านวนนิสิตท่ี
เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 80 18,570 18,900 18,900            -   -       18,900 -     อ.ชูวดี รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

18,570       22,900      22,900       4,000         -   18,900       -   

แหล่งงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุน รหัสงบ

รวมงบประมำณท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติงำน (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต (ปรีคลินิก)

ท่ี โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย

9



สอดคล้อง สถำนภำพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้ำหมำย จ่ำยจริง งปม. จัดสรร งปม.จัดสรร

ยุทศำสตร์ โครงกำร โครงกำร ท่ีด ำเนินกำร  / จ ำนวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรำยได้  สบพช. เงิน ODOD เงินอ่ืนๆ

1 โครงการรับสมัครนิสิตใหม่ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ ก.พ. - มิ.ย. 
65

นักเรียน ม.
6/1000 คน

จ านวนนิสิตใหม่
ท่ีสมัครเข้าเรียน

ร้อยละ 100       84,250      100,000       90,000      90,000  - 
หัวหน้าสาขา

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 6520921211

2 โครงการหน่ึงมิตร  ชิดใกล้ 
ห่วงใยชุมชน

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ ก.พ. - มิ.ย. 
65

นิสิตแพทย์  
ช้ันปีท่ี 2,  
3/124 คน

จ านวนนิสิต/
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 80       75,325      100,000     100,000      100,000  - 
รศ.ดร.พญ.ศิรินาถ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

3 โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนสอบ National license 
part 1 : clinical correlation

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ ก.พ. - มิ.ย. 
65

นิสิตแพทย์  
ช้ันปีท่ี 3/ 59 

คน

จ านวนนิสิต/
ความพึงพอใจ

ร้อยละ80     336,708      340,000     340,000      340,000  - 

หัวหน้าสาขา

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

4 โครงการ Formative 
Evaluation

1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ ก.พ. - มิ.ย. 
65

นิสิตแพทย์  
ช้ันปีท่ี 

2-3/124 คน

จ านวนนิสิต/
ความพึงพอใจ

ร้อยละ80       11,120        70,000       70,000       70,000  - 
หัวหน้าสาขา

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ ก.พ. - มิ.ย. 
65

อาจารย์/
เจ้าหน้าท่ี 45 

คน



ความพึงพอใจ

ร้อยละ80       63,336        80,000       80,000      80,000  - 

หัวหน้าสาขา

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 6520921212

6 โครงการผ่อนพักตระหนักรู้ สู่
สมดุลชีวิต

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม พัฒนา ก.พ. - มิ.ย. 
65

นิสิตแพทย์ปี 3
 /59 คน

จ านวนนิสิต/
ความพึงพอใจ

ร้อยละ80     330,130      285,281     350,000      350,000  - 
รศ.ดร.พญ.ศิรินาถ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

7 โครงการ ส่ือสาร ส่ือใจ สายใย
 ผูกพัน 
Basic Communication skills

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ ก.พ. - มิ.ย. 
65

นิสิตแพทย์  
ช้ันปีท่ี 2/59 

คน

จ านวนนิสิต/
ความพึงพอใจ

ร้อยละ80      150,000     150,000    150,000  - 

รศ.ดร.พญ.ศิรินาถ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

6520921214

8 โครงการบทน าสู่การเป็น
แพทย์ท่ีดีในโรงพยาบาลชุมชน

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ ก.พ. - มิ.ย. 
65

นิสิตแพทย์  
ช้ันปีท่ี 2/65 

คน

จ านวนนิสิต/
ความพึงพอใจ

ร้อยละ80      220,000     220,000      220,000
รศ.ดร.พญ.ศิรินาถ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

9 โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ ก.พ. - มิ.ย. 
65

นิสิตแพทย์  
ช้ันปีท่ี 1/60 

คน

จ านวนนิสิต/
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 80        74,500       23,200     23,200

หัวหน้าสาขา

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

10 โครงการสัมมนาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ ก.พ. - มิ.ย. 
65

ผู้บริหาร/
อาจารย์/

เจ้าหน้าท่ี 50 
คน

จ านวนนิสิต/
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 80        82,800     150,000    150,000  - 

หัวหน้าสาขา

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 6520921213

    900,869    1,502,581   1,573,200    470,000      -     1,080,000     23,200

เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด

แหล่งงบประมำณ
รหัสงบผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุน

รวมงบประมำณท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติงำน (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
 หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต

ท่ี โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด
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สอดคล้อง สถำนภำพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้ำหมำย จ่ำยจริง งปม.จัดสรร งปม.จัดสรร

ยุทธศำสตร์ โครงกำร โครงกำร ท่ีด ำเนินกำร  / จ ำนวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรำยได้ สบพช. ODOD เงินอ่ืนๆ

1 โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนสอบ NL part 1,  3

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม พัฒนา ม.ค.-ก.ค.65 นิสิตแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ช้ันปีท่ี 3 
จ านวน 40 คน และ
นิสิตแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ช้ันปีท่ี 4 
จ านวน 46 คน

1. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
        
2. ร้อยละของ
นิสิตสอบผ่าน Part
 1 และ Part 2

1. ร้อยละ 80 
2. Part 1 
ร้อยละ 60 
3. Part 2 
ร้อยละ 80

     16,000      16,000     16,000      -          -          -   อ.มนตร์
ปาจรีย์/อา
ทิตยา

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

6520921275

2 โครงการสัมมนาเครือข่าย
แหล่งฝึกปฏิบัติงานรายวิชา
ฝึกงานในสถานพยาบาล 
หลักสูตรการแพทย์แผน
ไทยประยุกตบัณฑิต คณะ
แพทยศาสตร์

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ ม.ค. - ก.ย. 65 อาจารย์สาขา
การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 80     22,350      43,000      18,800     18,800 ผ.ศ.ณรงค์
ศักด์ิ/อาทิตยา

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

6520921271

3 โครงการส่ือสารผ่านใจ แผน
ไทยผูกพัน คร้ังท่ี 8

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม พัฒนา ต.ค.64-ธ.ค.64 อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี/
นิสิตปี1 50 คน

ความพึงพอใจ ร้อยละ 80     11,954      12,476      15,000     15,000      -          -          -   อ.วัลลภา /    
       อาทิตยา

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 6520921272

4 โครงการพ่ีน้องคล้องใจ จับ
มือกันไปมุ่งสู่ฝัน

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม พัฒนา ต.ค.64-ธ.ค.64 อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี 
15 คน, นิสิตสาขา
การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ปี 1
จ านวน50 คน

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80      10,000        5,600       5,600      -          -          -   อ.กุลิสรา/     
 อาทิตยา

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

6520921273

5 โครงการจุดประกาย
แนวคิดการเป็น
ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ

 1 การผลิต
บัณฑิต

ใหม่ พัฒนา ต.ค.64 - ก.ย.
 65

 นิสิตสาขา
การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ปี 3
จ านวน 40 คน

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80      16,000      16,000     16,000 อ.นรากร/     
        อาทิตยา

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

6520921270

    34,304      97,476      71,400     71,400      -         -          -   

ท่ี โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด
เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด

แหล่งงบประมำณ

แผนปฏิบัติงำน (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์

ผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุน รหัสงบ

รวมงบประมำณท้ังส้ิน
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สอดคล้อง สถำนภำพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้ำหมำย จ่ำยจริง งปม.จัดสรร งปม.จัดสรร
ยุทธศำสตร์ โครงกำร โครงกำร ท่ีด ำเนินกำร  / จ ำนวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรำยได้ สบพช. ODOD เงินอ่ืนๆ

1 โครงการสัมมนาเครือข่ายและ
เตรียมความพร้อมฝึกปฏิบัติงาน

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม 1 ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65

30 คน มีผู้เข้าร่วมร้อยละ
 80/
ได้แผนการฝึกงาน

อาจารย์พ่ีเล้ียง/
นิสิต

     20,000      15,000     15,000  -       -               -   อ.จันทนา รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

6520921244

2 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
สอบใบประกาศนียบัตร

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม 3 ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65

40 คน มีผู้เข้าร่วมร้อยละ
 80/อาจารย์
และนิสิตได้รับ
องค์ความรู้ใหม่ๆ
และน าเสนอ
ผลงานทาง
วิชาการ/ได้
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร

นิสิต ผ่าน 90      30,000      60,000     60,000  -       -               -   อ.เกียรติศักด์ิ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

6520921247

3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ปฏิบัติการแพทย์ข้ันพ้ืนฐาน
และการช่วยปฏิบัติการแพทย์
ข้ันสูง EMT 115 ชม. (รุ่นท่ี 2 )

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ตาม
ยุทธาสตร์
 สพฉ*

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65

40 คน ร้อยละ 80 ผ่านการอบรม        315,250     315,250 ผศ.ดร.นันทวร รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ค่าลงทะเบียน

4 โครงการฝึกอบรมช่วยฟ้ืนคืนชีพ
ข้ันพ้ืนฐาน ส าหรับบุคลากรทาง
การแพทย์ CPR BLS (2รุ่น)

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม สพฉ* ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65

40 คน/รุ่น อาจารย์ ร้อยละ 
100

ผ่านการอบรม          54,000       54,000 อ.เกียรติศักด์ิ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ ค่าลงทะเบียน

5 โครงการสัมมนาพัฒนาอาจารย์
สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ตามกล
ยุทธ์

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65

อาจารย์ 6 คน อาจารย์ ร้อยละ 
101

อาจารย์มีความรุ้
และข้อมูลด้าน
วิชาชีพ

     15,000      10,000     10,000 อ.อัจฉรา รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 6520921245

6 โครงการสัมมนาอาจารยืผู้สอน
หลักสูตร วทบ.ฉุกเฉินการแพทย์
(หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 2564 
แก่อาจารย์ผ้สอนและแหล่งฝึก)

 5 การ
บริหาร
จัดการ

ใหม่ ตามกล
ยุทธ์

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65

อาจาร์ผู้สอน
ทุกหมวดของ
หลักสุตร

ร้อยละ 100 อาจารย์ผู้สอน
รายวิชารับทราบ
และเข้าใจ
สาระส าคัญ
หลักสูตร

       5,000      5,000 ผศ.ดร.
นันทวรรณ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

6520921249

7 โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม
 และอารมณ์ (social and 
emotional /soft skill) แก่นิสิต

 1 การผลิต
บัณฑิต

ใหม่ ตามกล
ยุทธ์

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65

นิสิต ปี 2-3 ร้อยละ 100 นิสิต ร้อยละ 100
 ผ่านการอบรม

     10,000     10,000 อ.จันทนา รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 6520921246

         -        65,000    469,250   100,000         -         -       369,250

เป้ำหมำยตัวช้ีวัด
แหล่งงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุน

รวมงบประมำณท้ังส้ิน

รหัสงบ

แผนปฏิบัติงำน (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (ปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์)

ท่ี โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด
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สอดคล้อง สถำนภำพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้ำหมำย จ่ำยจริง งปม.จัดสรร งปม.จัดสรร

ยุทธศำสตร์ โครงกำร โครงกำร ท่ีด ำเนินกำร  / จ ำนวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรำยได้ สบพช. ODOD เงินอ่ืนๆ

1 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ทาง
วิชาการและประชุมเชิง
ปฏิบัติการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการต่างประเทศของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ ต.ค.64-ก.ย.65 นิสิระดับ
บัณฑิตศึกษา

ร้อยละของความ
พึงอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80     250,000     250,000    250,000       -         -          -   ผศ.ดร.ชูศักด์ิ    
นิธิเกตุกุล/
ผศ.ดร.พิศมัย  
หอมจ าปา

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

6520921235

2 เงินอุดหนุนการน าเสนอผลงาน
วิชาการ ส าหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ ต.ค.64-ก.ย.65 นิสิระดับ
บัณฑิตศึกษา

ร้อยละของความ
พึงอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80       60,000      80,000      80,000       -         -          -   ผศ.ดร.พิสมัย หอม
จ าปา/ ผศ.ดร.ชูศักด์ิ
 นิธิเกตุกุล/Dr.Tim
 Cushnie

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 6520921230

3 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ ต.ค.64-ก.ย.65 นิสิระดับ
บัณฑิตศึกษา

ร้อยละของความ
พึงอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80       4,536       10,000      10,000      10,000       -         -          -   งานบัณฑิตศึกษา รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 6520921232

4 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ พ.ย. 64 - ธ.ค.
 64

นิสิระดับ
บัณฑิตศึกษา

ร้อยละของความ
พึงอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80     10,000       10,000      10,000      10,000       -          -   ผศ.ดร.พิศมัย  
หอมจ าปา

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 6520921231

5 โครงการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาประจ าปี 
(Seminar in Health Science 
Research)

 1 การผลิต
บัณฑิต

ใหม่ ปกติ ต.ค. 64 - 
พ.ค. 65

นิสิระดับ
บัณฑิตศึกษา

ร้อยละของความ
พึงอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80      15,000      15,000       -         -          -   ผศ.ดร.พิศมัย  
หอมจ าปา
Dr.Tim 
cushnie/อ.ดร.
พัชรวรรณ/อา
ทิตยา

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

6520921228

6 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา (วทม.
วิทยาศาสตร์สุขภาพ , ปรด.
วิทยาศาตร์สุขภาพ , ปรด.
วิทยาศาสตร์สุขภาพ นานาชาติ)

 1 การผลิต
บัณฑิต

ใหม่ ปกติ ต.ค.64 - ก.ย.
65

คณาจารย์/
นิสิต
บัณฑิตศึกษา

ร้อยละของความ
พึงอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80      76,500      76,500 ผศ.ดร.รติกร/อา
ทิตยา

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

6520921233

    31,527     350,000     441,500    441,500       -         -          -   

ตัวช้ีวัด
เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด

แหล่งงบประมำณ
รหัสงบ

รวมงบประมำณท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติงำน (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
   บัณฑิตศึกษำ

ผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุนท่ี โครงกำร / กิจกรรม
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สอดคล้อง สถำนภำพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้ำหมำย จ่ำยจริง จัดสรร งปม.จัดสรร

ยุทธศำสตร์ โครงกำร โครงกำร ท่ีด ำเนินกำร  / จ ำนวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรำยได้ สบพช. ODOD อ่ืนๆ

1 โครงการเข้าร่วมงาน
จริยธรรมสัญจรนิสิตแพทย์

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ พ.ค. - ก.ค.
 65

อาจารย์ 
บุคลากร และ
นิสิตแพทย์ 
รวมจ านวน 8 
คน

1.ระดับความส าเร็จ
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ 
2.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1.ร้อยละ 80
     
2.ร้อยละ 80
     
3.ร้อยละ 80

     40,000     80,000       80,000       -      -   นายกฤตยชญ์  
ไชยค าภา

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต

6520921196

2 โครงการแรกพบนิสิตแพทย์ 
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์
แห่งประเทศไทย

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ 29 มิ.ย. - 3
 ก.ค. 65

อาจารย์ 
บุคลากร และ
นิสิตแพทย์ 
รวมจ านวน  
100 คน

1.ระดับความส าเร็จ
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ 
2.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1.ร้อยละ 80
     
2.ร้อยละ 80
     
3.ร้อยละ 80

70,000 70,000 70,000       70,000      -      -   นายกฤตยชญ์  
ไชยค าภา

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต

6520921172

3 โครงการท าบุญอุทิศกุศลแด่
อาจารย์ใหญ่

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ 23894 อาจารย์ 
บุคลากร และ
นิสิตแพทย์ 
รวมจ านวน  
180 คน

1.ระดับความส าเร็จ
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ 
2.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1.ร้อยละ 80
     
2.ร้อยละ 80
     
3.ร้อยละ 80

65,000 65,000 65,000 นายกฤตยชญ์ 
ไชยค าภา/
นางสาวอาคารา 
ศรีคุณ

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต

6520921175

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนักยภาพด้านกีฬา
นิสิตคณะพทยศาสตร์

 4 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65

และนิสิตแพทย์
 รวมจ านวน  
500 คน

1.ระดับความส าเร็จ
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ 
2.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1.ร้อยละ 80
     
2.ร้อยละ 80
     
3.ร้อยละ 80

  100,000    220,000    220,000     220,000       -   นายกฤตยชญ์  
ไชยค าภา

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต

6520921157

ผู้สนับสนุน รหัสงบเป้ำหมำย

แผนปฏิบัติงำน (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หน่วยงำน   งำนกิจกำรนิสิต 

ท่ี
โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด

แหล่งงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
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สอดคล้อง สถำนภำพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้ำหมำย จ่ำยจริง จัดสรร งปม.จัดสรร

ยุทธศำสตร์ โครงกำร โครงกำร ท่ีด ำเนินกำร  / จ ำนวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรำยได้ สบพช. ODOD อ่ืนๆ
ผู้สนับสนุน รหัสงบเป้ำหมำย

แผนปฏิบัติงำน (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หน่วยงำน   งำนกิจกำรนิสิต 

ท่ี
โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด

แหล่งงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ

5 โครงการเข้าร่วมพิธีพระราช
เพลิงศพอาจารย์ใหญ่

ยุทศาสตร์ท่ี
 1 การผลิต

บัณฑิต

เดิม ปกติ มิ.ย. 65 อาจารย์ 
บุคลากร และ
นิสิตแพทย์ 
รวมจ านวน  
180 คน

1.ระดับความส าเร็จ
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ 
2.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1.ร้อยละ 80
     
2.ร้อยละ 80
     
3.ร้อยละ 80

30,000 30,000 30,000 นายกฤตยชญ์ 
ไชยค าภา/
นางสาวอาคารา 
ศรีคุณ

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต

6520921173

6 โครงการเจ้าภาพค่ายอาสา
สพท. คร้ังท่ี 2

ยุทศาสตร์ท่ี
 1 การผลิต

บัณฑิต

เดิม ปกติ มี.ค. 65 อาจารย์ 
บุคลากร และ
นิสิตแพทย์ 
รวมจ านวน  
35 คน

1.ระดับความส าเร็จ
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ 
2.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1.ร้อยละ 80
     
2.ร้อยละ 80
     
3.ร้อยละ 80

30,000 20,000 20,000   นายกฤตยชญ์ 
ไชยค าภา/
หัวหน้าสาขา
แพทยศาสตร์

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต

6520921163

7 โครงการ IFMSA bootcamp ยุทศาสตร์ท่ี
 1 การผลิต

บัณฑิต

เดิม ปกติ ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65

อาจารย์ 
บุคลากร และ
นิสิตแพทย์ 
รวมจ านวน  5
 คน

1.ระดับความส าเร็จ
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ 
2.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1.ร้อยละ 80
     
2.ร้อยละ 80
     
3.ร้อยละ 80

      9,600      60,000     60,000       60,000 นายกฤตยชญ์ 
ไชยค าภา/
หัวหน้าสาขา
แพทยศาสตร์

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต

6520921178

8 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ส่ือสารกับผู้รับบริการ
ทางการแพทย์ 
Communication skills in 
clinical practice

 1 การผลิต
บัณฑิต

ใหม่ ปกติ ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65

นิสิตคณะ
แพทยศาสตร์
ทุกสาขา 150 
คน

1.ระดับความส าเร็จ
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ 
2.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1.ร้อยละ 80
     
2.ร้อยละ 80
     
3.ร้อยละ 80

    50,000       50,000 นายกฤตยชญ์  
ไชยค าภา

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต

6520921164

9 โครงการพิธีไหว้ครูแพทย์แผน
ไทยประยุกต์

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ ส.ค. 65 นิสิตสาขา
แพทย์แผนไทย
 ฯ และ 
อาจารย์ /
บุคลากร  รวม
จ านวน  150 
คน

1.ระดับความส าเร็จ
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ 
2.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1.ร้อยละ 80
     
2.ร้อยละ 80
     
3.ร้อยละ 80

     16,000     16,000       16,000 -     -    -  สาขาแพทย์แผน
ไทยฯ
นายกฤตยชญ์  
ไชยค าภา

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต

6520921269
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สอดคล้อง สถำนภำพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้ำหมำย จ่ำยจริง จัดสรร งปม.จัดสรร

ยุทธศำสตร์ โครงกำร โครงกำร ท่ีด ำเนินกำร  / จ ำนวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรำยได้ สบพช. ODOD อ่ืนๆ
ผู้สนับสนุน รหัสงบเป้ำหมำย

แผนปฏิบัติงำน (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หน่วยงำน   งำนกิจกำรนิสิต 

ท่ี
โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด

แหล่งงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ

10 โครงการ Home Room  
นิสิตคณะแพทยศาสตร์

1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65

นิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ 
ช้ันปีท่ี 1 
จ านวน 130 
คน *มีนิสิต
แพทย์เข้าร่วม
โครงการ

1.ระดับความส าเร็จ
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ 
2.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ  
3.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1.ร้อยละ 80
     
2.ร้อยละ 80
     
3.ร้อยละ 80

    20,000      20,000     20,000       20,000    -   นายกฤตยชญ์  
ไชยค าภา

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต

6520921170

11 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต
คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปี
การศึกษา 2564

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ เม.ย. 65 นิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ 
ช้ันปีสุดท้าย   
150 คน และ
บุคลากร 50 คน

1.ระดับความส าเร็จ
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ 
2.ระดับความพึงพอใจ 
3.จ านวนผู้เข้าร่วม

1.ร้อยละ 80
     
2.ร้อยละ 80
     
3.ร้อยละ 80

     60,000     60,000       60,000 -  นายกฤตยชญ์  
ไชยค าภา

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต

6520921159

12 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
และประชุมผู้ปกครอง 
ประจ าปีการศึกษา 2565

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ มิ.ย. 65 อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ีและ
นิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ 
ช้ันปีท่ี 1 
จ านวน 150 
คน บุคลากร 
60 คน และ
ผู้ปกครอง 380
 คน

1.ระดับความส าเร็จ
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ 
2.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ  
3.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1.ร้อยละ 80
     
2.ร้อยละ 80
     
3.ร้อยละ 80

    24,000      24,000     24,000       24,000    -   นายกฤตยชญ์  
ไชยค าภา

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต

6520921176

13 โครงการพิธีมอบเคร่ืองแบบ
ปฎิบัติการนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2564

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ ธ.ค. 64 อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ีและ
นิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ 
จ านวน 200 คน

1.ระดับความส าเร็จ
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ 
2.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ  
3.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1.ร้อยละ 80
     
2.ร้อยละ 80
     
3.ร้อยละ 80

    10,500      18,000     18,000       18,000       -      -   นายกฤตยชญ์  
ไชยค าภา

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต

6520921174

16



สอดคล้อง สถำนภำพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้ำหมำย จ่ำยจริง จัดสรร งปม.จัดสรร

ยุทธศำสตร์ โครงกำร โครงกำร ท่ีด ำเนินกำร  / จ ำนวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรำยได้ สบพช. ODOD อ่ืนๆ
ผู้สนับสนุน รหัสงบเป้ำหมำย

แผนปฏิบัติงำน (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หน่วยงำน   งำนกิจกำรนิสิต 

ท่ี
โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด

แหล่งงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ

14 โครงการสัมมนาอาจารย์ท่ี
ปรึกษานิสิต

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ มิ.ย. 65 อาจารย์คณะ
แพทยศาสตร์  
50 ท่าน

1.ระดับความส าเร็จ
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ 
2.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ  
3.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1.ร้อยละ 80
     
2.ร้อยละ 80
     
3.ร้อยละ 80

      8,000      50,000     30,000       30,000       -      -   นายกฤตยชญ์  
ไชยค าภา

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต

6520921165

15 โครงการเตรียมความพร้อม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ มี.ค. - เม.ย.
 65

อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นิสิต
  บัณฑิต  
มหาบัณฑิต  
และดุษฎี
บัณฑิต คณะ
แพทยศาสตร์  
รวม 200 คน

1.ระดับความส าเร็จ
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ 
2.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ  
3.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1.ร้อยละ 80
     
2.ร้อยละ 80
     
3.ร้อยละ 80

    30,000      35,000     35,000       35,000      -      -   นายกฤตยชญ์  
ไชยค าภา

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต

6520921187

16 โครงการติดตามเย่ียมบัณฑิต  1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ ก.พ.-มี.ค.65 อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ีและ
บัณฑิตคณะ
แพทยศาสตร์ 
จ านวน  80 
คน 
*มีนิสิตแพทย์
เข้าร่วมโครงการ

1.ระดับความส าเร็จ
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ 
2.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ  
3.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1.ร้อยละ 80
     
2.ร้อยละ 80
     
3.ร้อยละ 80

    35,410      60,000     60,000       60,000      -      -   นายกฤตยชญ์  
ไชยค าภา

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต

6520921179

17 โครงการส่ือสารใจพ่ีน้อง 
สัมนามอบหมายงานสโมสร
นิสิตคณะแพทยศาสตร์

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ พ.ค. 65 คณะกรรมการ
บริหารสโมสร
นิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ 
จ านวน 60 คน

1.ระดับความส าเร็จ
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ 
2.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ   
3.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1.ร้อยละ 80
     
2.ร้อยละ 80
     
3.ร้อยละ 80

50,000 50,000 30,000 30,000 นายกฤตยชญ์ 
ไชยค าภา

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต

6520921186
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สอดคล้อง สถำนภำพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้ำหมำย จ่ำยจริง จัดสรร งปม.จัดสรร

ยุทธศำสตร์ โครงกำร โครงกำร ท่ีด ำเนินกำร  / จ ำนวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรำยได้ สบพช. ODOD อ่ืนๆ
ผู้สนับสนุน รหัสงบเป้ำหมำย

แผนปฏิบัติงำน (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หน่วยงำน   งำนกิจกำรนิสิต 

ท่ี
โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด

แหล่งงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ

18 โครงการพิธีไหว้ครูคณะ
แพทยศาสตร์

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ ส.ค. 65 นิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ 
300 คน * มี
นิสิตแพทย์เข้า
ร่วมโครงการ

1.ระดับความส าเร็จ
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ 
2.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ   
3.จ านวนผู้เข้าร่วม

1.ร้อยละ 80
     
2.ร้อยละ 80
     
3.ร้อยละ 80

11,500 20,000 20,000 20,000 นายกฤตยชญ์ 
ไชยค าภา

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต

6520921198

19 โครงการพัฒนา สนับสนุน 
กิจกรรมกลุ่มนิสิต สโมสร
นิสิต และชมรมสังกัดสโมสร
นิสิตคณะแพทยศาสตร์

 1 การผลิต
บัณฑิต

เดิม ปกติ ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65

นิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ 
400 คน

1.ระดับความส าเร็จ
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ 
2.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ   
3.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1.ร้อยละ 80
     
2.ร้อยละ 80
     
3.ร้อยละ 80

30,000 30,000 30,000 30,000 นายกฤตยชญ์ 
ไชยค าภา

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต

6520921193

  399,010    898,000    938,000     938,000       -        -      -   

#REF!

รวมงบประมำณท้ังส้ิน
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สอดคล้อง สถำนภำพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้ำหมำย จ่ำยจริง งปม.จัดสรร งปม.จัดสรร
ยุทธศำสตร์ โครงกำร โครงกำร ท่ีด ำเนินกำร  / จ ำนวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรำยได้ สบพช.

1.1 งินอุดหนุนด้านการวิจัย
ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 
2 การวิจัย

เดิม 1 ต.ค.64-ก.ย.65 บุคลากรสายวิชาการ
 จ านวน 100  คน

จ านวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัยสถาบัน

ไม่น้อยกว่า 
50,000 บาท/
คน

   3,000,000 น.ส.บุญฑริกา 
หวานอารมณ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และประกันคุณภาพ

1.2 เงินอุดหนุนด้านการวิจัย
ส าหรับบุคลกรสายสนับสนุน

ยุทธศาสตร์ท่ี 
2 การวิจัย

เดิม 1 ต.ค.64-ก.ย.65 บุคลากรสาย
สนับสนุน จ านวน 10
 คน

จ านวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัยสถาบัน

ไม่น้อยกว่า 
30,000 บาท/
คน

     300,000 น.ส.บุญฑริกา 
หวานอารมณ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และประกันคุณภาพ

2 เงินอุดหนุนการวิจัยส าหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 
2 การวิจัย

เดิม 1 ต.ค.64-ก.ย.65 นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท จ านวน 4
 โครงการ ปริญญา
เอก จ านวน 8 
โครงการ

จ านวนเงิน
สนับสนุนการ
วิจัยนิสิตปริญญา
ตรีและ
บัณฑิตศึกษา

ปริญญาโทไม่
น้อยกว่า 
25,000 / 
ปริญญาเอก
ไม่น้อยกว่า 
50,000

     300,000      500,000      300,000        300,000 น.ส.บุญฑริกา 
หวานอารมณ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และประกันคุณภาพ

6520921229

3 เงินอุดหนุนส่งเสริมอาจารย์
และหรือนักวิจัยดีเด่น

ยุทธศาสตร์ท่ี 
2 การวิจัย

เดิม 2 ต.ค.64-ก.ย.65 บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์สาย
วิชาการ จ านวน 
จ านวน 1  คน

จ านวนเงิน
สนับสนุน
อาจารย์และ
นักวิจัยดีเด่น

ไม่น้อยกว่า 
10,000 บาท /
 คน

       10,000       10,000        10,000         10,000 น.ส.บุญฑริกา 
หวานอารมณ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และประกันคุณภาพ

6520921180

4 โครงการส่งเสริมการเรียน
การสอน /การส่งเสริมการ
ท าต ารา /ส่งเสริมการจัดท า
ทัศนูปกรณ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 
2 การวิจัย

เดิม 2 ต.ค.64-ก.ย.65 บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์ท่ีท า
ต ารา จ านวน 1 คน

จ านวนเงิน
สนับสนุนการ
จัดท าต าราและ
ส่ือการเรียนการ
สอน

ไม่น้อยกว่า 
60,00 บาท / 
คน

       50,000       60,000        60,000         60,000 น.ส.บุญฑริกา 
หวานอารมณ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และประกันคุณภาพ

6520921181

5 โครงการสัมมนาวิชาการ ยุทธศาสตร์ท่ี 
2 การวิจัย

เดิม 2 พ.ย.64-ก.ย.65 บุคลากร 100 คน ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 35        50,000      100,000        50,000         50,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และประกันคุณภาพ 6520921159

6 โครงการทิศทางการ
ขับเคล่ือนงานวิจัยร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ท่ี 
2 การวิจัย

ใหม่ 2 พ.ค. - มิ.ย. 65 บุคคลากรภายใน
และภายนอก 50 คน

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 30        50,000         50,000 น.ส.บุญฑริกา 
หวานอารมณ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และประกันคุณภาพ

6520921183

   3,710,000   3,670,000    3,470,000         -       3,470,000

ผู้รับผิดชอบ

รวมงบประมำณท้ังส้ิน

รหัสงบ

แผนปฏิบัติงำน (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หน่วยงำน   งำนวิจัย

ท่ี โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด

6520921194

เป้ำหมำย ผู้สนับสนุน

1

  3,000,000    3,000,000     3,000,000

แหล่งงบประมำณ

57
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สอดคล้องกับ สถำนภำพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้ำหมำย จ่ำยจริง งปม.จัดสรร งปม.จัดสรร
ยุทธสำสตร์ โครงกำร โครงกำร ท่ีด ำเนินกำร  / จ ำนวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรำยได้ สบพช. ODOD เงินอ่ืนๆ

1 โครงกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้
ด้ำนสุขภำพแก่ชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี
 3 บริการ
วิชาการ

เดิม ปกติ ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65

นิสิตคณะ
แพทยศาสตร์และ
ประชาชนท่ัวไป 
จ านวน 100 คน

1.ร้อยละความพึง
พอใจ                   
2.ร้อยละความส าเร็จ
ของกิจกรรม

ร้อยละ 80     44,000      33,000      30,000  30,000        -   งานกิจการ
พิเศษ

ผศ.ดร.ดรุณี  
พ่วงพรพิทักษ์

6520921166

    44,000      33,000      30,000          -        30,000      -          -   

สอดคล้องกับ สถำนภำพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้ำหมำย จ่ำยจริง งปม.จัดสรร งปม.จัดสรร
ยุทธศำสตร์ โครงกำร โครงกำร ท่ีด ำเนินกำร  / จ ำนวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรำยได้ สบพช. ODOD เงินอ่ืนๆ

1 โครงกำรท ำบุญตำมวันส ำคัญ
ทำงศำสนำและประเพณี

ยุทศาสตร์ท่ี 
4  การท านุ

บ ารุง

เดิม ปกติ ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65

นิสิตและบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์
จ านวน 50 คน

1.ร้อยละความพึง
พอใจ
2.ร้อยละความส าเร็จ
ของกิจกรรม

ไม่น้อย
กว่าร้อยละ

 80

    25,000      20,000      20,000 20,000            -   งานกิจการ
พิเศษ

ผศ.นพ.เทพอุทิศ 
 ก้ัวสิทธ์ิ

6520921172

2 โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมตำม
นโยบำยมหำวิทยำลัย

ยุทศาสตร์ท่ี 
4  การท านุ

บ ารุง

เดิม ปกติ ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65

นิสิตและบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์
จ านวน 30 คน

1.ร้อยละความพึง
พอใจ
2.ร้อยละความส าเร็จ
ของกิจกรรม

ไม่น้อย
กว่าร้อยละ

 80

    80,000      70,000      50,000 50,000     งานกิจการ
พิเศษ

ผศ.นพ.เทพอุทิศ 
 ก้ัวสิทธ์ิ

6520921197

3 โครงกำรวันคล้ำยวันสถำปนำ
คณะแพทยศำสตร์

ยุทศาสตร์ท่ี 
4  การท านุ

บ ารุง

เดิม ปกติ 1-พ.ย.-64 นิสิตและบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์
จ านวน 300 คน

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 80 50,000    50,000      100,000    100,000          -   งานกิจการ
พิเศษ

ผศ.นพ.เทพอุทิศ 
 ก้ัวสิทธ์ิ 6520921190

  155,000     140,000     170,000          -      170,000      -          -   

สอดคล้อง สถำนภำพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้ำหมำย รำยจ่ำย จัดสรร งปม.จัดสรร

ยุทธศำสตร์ โครงกำร โครงกำร ท่ีด ำเนินกำร  / จ ำนวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรำยได้ สบพช. ODOD เงินอ่ืนๆ
โครงกำรกีฬำสำนสัมพันธ์

1.โครงการ/กิจกรรมกีฬาสาน
สัมพันธ์บุคลากรคณะแพทยศาสตร์

2.โครงการ/กิจกรรมกีฬา
สาธารณสุข
3.โครงการ/กิจกรรมกีฬาสาน
สัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

  164,000     150,000     200,000          -      200,000      -   

1

รวมงบประมำณท้ังส้ิน

แหล่งงบประมำณ
ผู้สนับสนุน รหัสงบ

ผศ.นพ.เทพอุทิศ 
 ก้ัวสิท์ิ

6520921158

 200,000  200,000 ประธาน
ชมรมกีฬา
บุคลากร
คณะ
แพทยศาสตร์
,งานกิจการ
พิเศษ

  164,000     150,000ยุทธศาสตร์ท่ี
 5 การ

บริหารจัดการ

เดิม ปกติ ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65

ผู้บริหาร และ
บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  

จ านวน  50  คน

เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด

ร้อยละ 80จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
1.ร้อยละความพึง
พอใจ   2.ร้อยละ
ความส าเร็จของ

กิจกรรม

โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด
เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด

ผู้สนับสนุน รหัสงบ

รวมงบประมำณท้ังส้ิน

ผู้รับผิดชอบ

     หน่วย กีฬำและนันทนำกำร

ท่ี

ท่ี

     หน่วย บริกำรวิชำกำร

     หน่วย ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงำน  งำนกิจกำรพิเศษ  

ผู้รับผิดชอบ รหัสงบโครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด
แหล่งงบประมำณ

แผนปฏิบัติงำน (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ผู้สนับสนุน

ท่ี โครงกำร / กิจกรรม ตัวช้ีวัด
เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด

แหล่งงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ

รวมงบประมำณท้ังส้ิน

20



สอดคล้อง สถำนภำพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย จ่ำยจริง งปม.จัดสรร งปม.จัดสรร

ยุทศำสตร์ โครงกำร โครงกำร ท่ีด ำเนินกำร  / จ ำนวน ตัวช้ีวัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรำยได้ สบพช. ODOD อ่ืนๆ
410,000       310,000      250,000      250,000    -   -  

1 โครงกำรถ่ำยทอดนโยบำยสู่กำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์ 
แผนปฏิบัติรำชกำร และตัวบ่งช้ีคุณภำพ

 5 การบริหาร
จัดการ

เดิม พัฒนา พ.ย. 64 - 
มี.ค. 65

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์
จ านวน 400 คน

บุคลากรรับทราบและ
เข้าใจนโยบายการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ 80 10,000          10,000         50,000        50,000      น.ส.อุราภรณ์  ยาตรา รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 6520921182

2 โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง กำรทบทวนแผนกล
ยุทธ์คณะแพทยศำสตร์และโรงพยำบำล 

 5 การบริหาร
จัดการ

เดิม พัฒนา ก.พ. - เม.ย. 
65

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์ 
จ านวน 100 คน

บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและมี
เป้าหมายในทิศทาง
เดียวกัน

ร้อยละ 80 400,000        300,000       200,000      200,000          -      -   น.ส.อุราภรณ์  ยาตรา รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

6520921167

      1,600,000      1,600,000       400,000     400,000      -      -   
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร สังกัดส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะ  1,600,000

1.กิจกรรมก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
2.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้างาน
3.กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (OD)
 4.กิจกรรมสัมมนาปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และผู้บริหารพบ
บุคลากร5.กิจกรรมบุคลากรดีเด่น
6.กิจกรรมพัฒนาอาจารย์แพทย์

          28,740          40,000         50,000       50,000      -      -   
1 โครงกำร Big Cleaning day  5 การบริหาร

จัดการ
เดิม ปกติ ธ.ค. 64 - 

ก.ค. 65
บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์ / นิสิต 
จ านวน 360 คน

ความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของท่ี
ท างานอาคาร2

ทุกหน่วยงาน           19,700          20,000         20,000       20,000 นางนุชจรีย์ บัวขาว รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 6520921189

2 โครงกำรกำรคณะแพทยศำสตร์สีเขียว และอนุรักษ์
พลังงำน

 5 การบริหาร
จัดการ

เดิม ปกติ ธ.ค. 64 - 
ก.ย. 65

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์ จ านวน 
100 คน

ร้อยละของบุคลากร
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ทุกหน่วยงาน 9,040            20,000         30,000              30,000      -      -   นางนุชจรีย์ บัวขาว รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 6520921161

           6,753        130,000       130,000     130,000      -      -   

1 โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและกำรวิจัยกับ
สถำบันในต่ำงประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
 การบริหาร

จัดการ

เดิม ต่อเน่ือง ต.ค.64-ก.ย65 1) ผู้บริหาร คณาจารย์
 นิสิตจากสถาบัน
ต่างประเทศ
 2) ผู้บริหาร 
คณาจารย์ นิสิต และ
บุคลากรคณะ

การจัดกิจกรรมท่ี
ด าเนินภายใต้ความ
ร่วมมือทางวิชาการ

มีกิจกรรมท่ี
ด าเนินภายใต้
ความร่วมมือ
ทางวิชาการ 
อย่างน้อย 1 
กิจกรรม ต่อ1
 สถาบัน

6,753            130,000       130,000          130,000      -      -   น.ส.พิสินี  จะระคร

6520921184

-               70,000         100,000      -           100,000   -    -  
1 โครงกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำสู่กำร

ด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPex)
ยุทธศาสตร์ท่ี 5

 การบริหาร
จัดการ

เดิม ต่อเน่ือง ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์และ
โรงพยาบาลหลักร่วม
ผลิต  90 คน/คร้ัง

ร้อยละของบุคลากรท่ี
เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ  80  
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

0 70,000 100,000    100,000 น.ส.วรรณิภา ถ่ินมุกดา รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ฝ่ายวิจัยและ
ประกันคุณภาพ 6520921188

      2,045,493      2,170,000       930,000     830,000    100,000

 

3. งำนอำคำรสถำนท่ี

2. งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี

4. งำนวิเทศสัมพันธ์

ตัวช้ีวัด

 5 การบริหาร
จัดการ

เดิม พัฒนา ต.ค.64-ก.ย65 บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์  สังกัด
ส านักงานเลขานุการ
คณะ

รวมงบประมำณท้ังส้ิน

1

5. งำนประกันคุณภำพ

แผนปฏิบัติงำน (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะแพทยศำสตร์

ท่ี โครงกำร / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุน

1. งำนนโยบำยและแผน

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 80  1,600,000  400,000  400,000

รหัสงบ

6520921168

น.ส.วิภาพร อินทปัญญา รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

แหล่งงบประมำณ
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สอดคล้อง สถานภาพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้าหมาย งปม. จ่ายจิง งปม. จัดสรร งปม.จัดสรร

ยุทธศาสตร์ โครงการ โครงการ ท่ีด าเนินการ  / จ านวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรายได้(1) เงินอ่ืนๆ(2)
   4,103,400   2,894,900    1,993,050   1,993,050   1,500,000

1 งานการพยาบาล 480,400     429,400    388,650     388,650     

1.กิจกรรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพ

2.กิจกรรมซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่และ
สาธารณภัย

3.กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้วยหัวใจอย่างีความสุข (ESB)

4.กิจกรรมอบรมผู้บริหารทางการ
พยาบาล

1.2 โครงการส่งเสริม ป้องกัน และฟ้ืนฟู
ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช

2 การ
ส่งเสริมและ

พัฒนา

ใหม่ ปกติ ต.ค.64-ก.ย.
65

นิสิต มมส 
280   
บุคลากร 70

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการร้อย
ละ 80

ร้อยละ 80              -               -          24,000       24,000 งานการ
พยาบาล

ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล

6520921326

1.กิจกรรมจัดนิทรรศการสัปดาห์วันไต
โลก 2565 2.กิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟูผู้ป่วย
กลุ่มโรคเร้ือรัง

3.กิจกรรมตรวจคัดกรองโรคตา

1.4 โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการ
บริการพยาบาล (QA)

3 พัฒนา
กระบวนการ

เดิม ปกติ ต.ค.64-ก.ค.
65

130 คน จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80 57,400       57,400      57,400       57,400      งานการ
พยาบาล

ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล 6520921317

1 ส่งเสริม
ให้บริการ

105,100     ปกติ ต.ค.64-ก.ย.
65

เดิม

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โรงพยาบาลสุทธาเวช

โครงการบริการวิชาการส าหรับ
ประชาชนตามนโยบายของสาธารณสุข

1.3

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน  โรงพยาบาลสุทธาเวช 

ท่ี

202,150     

โครงการ / กิจกรรม ผู้สนับสนุน

งานการ
พยาบาล

ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล

รหัสงบ

272,000    202,150     4 การ
พัฒนา

บุคลากร

เดิม ปกติ ต.ค.64-ก.
8.65

บุคลากร
ทางการ
พยาบาล 
130 คน

ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80 264,800     

6520921340

1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการ
พยาบาล

6520921338

จ านวน
บุคคลากร

และ
ผู้รับบริการ

โรงพยาบาล 
จ านวน 210

 คน

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจ

ในการเข้าร่วมโครงการ

50 คน
ร้อยละ80

158,200     100,000    105,100     งานการ
พยาบาล

ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล
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สอดคล้อง สถานภาพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้าหมาย งปม. จ่ายจิง งปม. จัดสรร งปม.จัดสรร

ยุทธศาสตร์ โครงการ โครงการ ท่ีด าเนินการ  / จ านวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรายได้(1) เงินอ่ืนๆ(2)
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน  โรงพยาบาลสุทธาเวช 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม ผู้สนับสนุน รหัสงบ

2 540,400     653,000    636,400     636,400     -           
โครงการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ เดิม ต่อเน่ือง ต.ค.64-ก.ย.65

1.กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและป้องกัน
โรคและเฝ้าระวังเคล่ือนท่ีเร็ว (CDCU)

2.กิจกรรมลงพ้ืนท่ีควบคุมและป้องกัน
โรคในชุมชน

3.กิจกรรมค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยวัณ
โรค

4.กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจ
คุณภาพอาหารและผู้ประกอบการ

โครงการส่งเสริมสุขภาพ

1.กิจกรรมตรวจคัดกรองะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก ในสตรี 30 - 60 ปี

2.กิจกรรมคัดกรองกลุ่มโรค metabolic
 ประชากร อายุ 30 ปี นไป ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ3.กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ 
สามเณร ชี

 4.กิจกรรมคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ 5.กิจกรรมออกก าลังกายและส่งเสริม
สุขภาพบุคลากรคณะแพทย์ Fitness for
 health  6.กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน

  7.กิจกรรมต้วมเตียมดูแลเตาะแตะ
 8.กิจกรรมงานอนามัยแม่และเด็ก

งานเวชกรรมสังคม
61,200       61,200      ร้อยละ 80

99,000      

61,200      

6520921334

6520921327

1. ร้อยละ15 ของกลุ่มสตรี
อายุ 30 – 60ปี ได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก
2. ร้อยละ100 ของกลุ่ม
สตรีอายุ 30 – 60ปี ได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านม
3. ร้อยละ 80 ของกลุ่มอายุ
 35 ปี ข้ึนไป ได้รับการ
ตรวจคัดกรองความเส่ียง 
4. ร้อยละ30 ของกลุ่มเส่ียง
ได้รับการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมได้ และส่งต่อมา
รักษาท่ีโรงพยาบาล
5. ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุ
ได้รับการคัดกรองสุขภาพ
6. ร้อยละ 100 ของคน
พิการรายใหม่ได้รับการจด
ทะเบียนรับรองสิทธิความ
พิการ
7. ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุ
ท่ีมีปัญหาและคนพิการ
ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
และฟ้ืนฟูสภาพบ้าน   โดย
ทีมสุขภาพและอาสาสมัคร
ชุมชน

ร้อยละ 80 123,150     100,000    99,000       

ร้อยละ 80 กลุ้มเป้าหมาย
ได้รับความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการเฝ้าระวัง 
ป้องกันโรคและสามารถ
น าไปปฏบัติได้อย่างถูกต้อง

2 การ
ส่งเสริมและ

พัฒนา

45,000       2.1

2 การ
ส่งเสริมและ

พัฒนา

เดิม ต่อเน่ือง ต.ค.64-ก.ย.65 ประชาชน 6
 ชุมชน /
นิสิต/

นักเรียน/
บุคลากร มมส

2.2

ประชาชน 6
 ชุมชน /
นิสิต/

นักเรียน/
บุคลากร มมส
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สอดคล้อง สถานภาพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้าหมาย งปม. จ่ายจิง งปม. จัดสรร งปม.จัดสรร

ยุทธศาสตร์ โครงการ โครงการ ท่ีด าเนินการ  / จ านวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรายได้(1) เงินอ่ืนๆ(2)
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน  โรงพยาบาลสุทธาเวช 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม ผู้สนับสนุน รหัสงบ

โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ

1.กิจกรรมอบรมฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครธารณสุข (อสม.)

 2.กิจกรรมพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล
สุขภาพในระบบฐานข้อมุล Hosxp

 3.กิจกรรมพัฒนาทีมสุขภาพตามเกณฑ์
คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (pca)

 4.กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายครูด้านการ
ดูแลสุขภาพจิตเด็กในวัยเรียน

 5.กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเช้ือ
เอช ไอ วี/เอดส์
  6.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ศูนย์การเรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็ก นม
แม่และเรียนรู้แบบบูรณาการ

2.4 โครงการมหาวิทยาลัยควบคุมโรค
เข้มแข็ง

2 การ
ส่งเสริมและ

พัฒนา

เดิม ต่อเน่ือง ต.ค.64-ก.ย.65  ประชาชน 6
 ชุมชน,นิสิต,
นักเรียน
,บุคลากร 
มมส

1.กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้และปฏิบัติกิจกรรม
ท่ีก าหนดไว้                   
2.กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรค และสามารถ
น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

83,400      80,000       80,000      

6520921337

2.3

6520921330

98,800      98,800      98,800       1.อาสาสมัคร ญาติและ
ผู้ป่วยจิตเวช  มีความรู้ 
ความเข้าใจ สิทธิประโยชน์
ของ  ผู้เจ็บป่วยทางจิตเวช
 > 80%
2.เจ้าหน้าท่ีในสังกัดงาน
เวชกรรมสังคม 
โรงพยาบาลสุทธาเวช ผ่าน
การอบรม  3.ทีมสหวิชาชีพ
ผ่านการอบรม
3 ร้อยละ 90 ของ
อาสาสมัครสาธารณสุข(อส
ม.) ผ่านการอบรมฟ้ืนฟู
ความรู้                        
4 .ร้อยละ 90 ของ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อส
ม.) มีความพึงพอใจต่อ
เน้ือหาการฝึกอบรม

102,250     2 การ
ส่งเสริมและ

พัฒนา

เดิม ต่อเน่ือง ต.ค.64-ก.ย.65 อสม 6 ชุมชน
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สอดคล้อง สถานภาพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้าหมาย งปม. จ่ายจิง งปม. จัดสรร งปม.จัดสรร

ยุทธศาสตร์ โครงการ โครงการ ท่ีด าเนินการ  / จ านวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรายได้(1) เงินอ่ืนๆ(2)
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน  โรงพยาบาลสุทธาเวช 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม ผู้สนับสนุน รหัสงบ

2.5 โครงการอบรมและพัฒนาแกนน า
อาสาสมัครสาธารณสุขนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือสร้าง
เครือข่ายสุขภาพแบบองค์รวม

2 การ
ส่งเสริมและ

พัฒนา

เดิม ต่อเน่ือง ต.ค.64-ก.ย.65  ประชาชน 6
 ชุมชน,นิสิต,
นักเรียน
,บุคลากร 
มมส

1.อสน.ม.ได้รับการอบรมให้
ความรู้และปฏิบัตกิจกรรม
ตามท่ีก าหนดไว้    2.อสน.
ม.มีความรู้ ความเข้าใจมาก
ข้ึนเก่ียวกับข้อมูลด้าน
สาธารณสุข และสามารถ
น าไปเผยแพร่แก่เพ่ือนนิสิต
 มมส.         3.อสน.ม.
ทราบถึงบทบาทและหน้าท่ี
ของการเป็นอสน.ม.          
          4.อสน.ม.มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการเฝ้า
ระวัง ป้องกันโรคท่ีเป็น
ปัญหสุขภาพ และสามารถ
น าไปปฏิบัติได้

80,000       83,400      73,400       73,400      

6520921333

2.6 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยใน
อาหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 การ
ส่งเสริมและ

พัฒนา

เดิม ต่อเน่ือง ต.ค.64-ก.ย.65  ประชาชน 6
 ชุมชน,นิสิต,
นักเรียน
,บุคลากร 
มมส

- จ านวนรายการอาหารท่ี
ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ
สารปนเป้ือนในอาหาร ร้อย
ละ 100

42,400       52,000      52,000       52,000      

6520921336

2.7 โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิตใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 การ
ส่งเสริมและ

พัฒนา

เดิม ต่อเน่ือง ต.ค.64-ก.ย.66  ประชาชน 6
 ชุมชน,นิสิต,
นักเรียน
,บุคลากร 
มมส

เชิงปริมาณ                    
 1.มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ80          
2.ผู้ร่วมโครงการพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ80        
  เชิงคุณภาพ                 
  1.ผู้สูงอายุและเด็กมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน   2.เด็กเกิดการ
เรียนรู้ด้านประเพณี
วัฒนธรรมในชุมชน3.เด็กมี
การส่งเสริม ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
ภาษา จริยธรรม ความคิด

31,300       45,800      26,000       26,000      

6520921319
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สอดคล้อง สถานภาพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้าหมาย งปม. จ่ายจิง งปม. จัดสรร งปม.จัดสรร

ยุทธศาสตร์ โครงการ โครงการ ท่ีด าเนินการ  / จ านวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรายได้(1) เงินอ่ืนๆ(2)
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน  โรงพยาบาลสุทธาเวช 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม ผู้สนับสนุน รหัสงบ

2.8 โครงการอบรมป้องกันการต้ังครรภ์ไม่
พร้อมและรู้ทันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

4 พัฒนา
บุคลากร

เดิม ต่อเน่ือง ต.ค.64-ก.ย.65  ประชาชน 6
 ชุมชน,นิสิต,
นักเรียน
,บุคลากร 
มมส

1.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การป้องกันการต้ังครรภ์ไม่
พร้อมและรู้ทันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ได้           
  2.ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถแก้ไขปัญหาท่ี
อาจจะเกิดข้ึนกับตัวเอง
หรือสามารถแนะน าบุคคล
อ่ืนได้หากมีภาวะท้องไม่
พร้อมหรือมีโรคติดต่อ
เกิดข้ึนโดยการส่งต่อเชิง
ระบบอย่างถูกต้อง

46,300       68,400      56,000       56,000      

6520921320

2.9 โครงการคณะแพทยศาสตร์ 5 ส. 
ปลอดภัย รักษ์ในส่ิงแวดล้อม

3 พัฒนา
ระบบการ
บริการ

เดิม ต่อเน่ือง ต.ค.64-ก.ย.65  ประชาชน 6
 ชุมชน,นิสิต,
นักเรียน
,บุคลากร 
มมส

ร้อยละ 80 สภาพแวดล้อม
ในทุกตึกสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย, 
บุคลากรมีความรับผิดชอบ
ในพ้ืนท่ีท่ีได้รับมอบหมาย, 
มีการท า 5 ส. ก่อนลงเวร
ทุกคร้ัง

30,000       20,000      30,000       30,000      

6520921339

 2.10 โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงข้ันต้นและ
อพยพหนีไฟ

4 พัฒนา
บุคลากร

เดิม ต่อเน่ือง ต.ค.64-ก.ย.65  ประชาชน 6
 ชุมชน,นิสิต,
นักเรียน
,บุคลากร 
มมส

1.บุคลากรได้ทราบถึง
วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 
และ วิธีหนีไฟท่ีถูกต้อง

40,000       40,000      60,000       60,000      

6520921321
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สอดคล้อง สถานภาพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้าหมาย งปม. จ่ายจิง งปม. จัดสรร งปม.จัดสรร

ยุทธศาสตร์ โครงการ โครงการ ท่ีด าเนินการ  / จ านวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรายได้(1) เงินอ่ืนๆ(2)
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน  โรงพยาบาลสุทธาเวช 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม ผู้สนับสนุน รหัสงบ

3      255,000     250,000      255,000      255,000
3.1 โครงการพัฒนางานคุณภาพตาม

มาตรฐาน HA
3 พัฒนา

ระบบบริการ
เดิม ปกติ ต.ค.64-ก.ย.

65
200 คน ผ่านการรับรอง 

Re-Accredition
ร้อยละ 80 255,000      250,000     255,000      255,000      งานพัฒนา

คุณภาพ
ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล

6520921325

4 54,500      33,000       33,000      
4.1 โครงการ พัฒนาการท างานและ

บุคลากรด้านการป้องกันและควบคุม
การติดเช้ือ

4 พัฒนา
บุคลากร

เดิม ปกติ ต.ค.64-ก.ย.
65

250 คน 1.จ านวนบุคคลากรท่ีเข้า
ร่วมโครงการผ่านเกณฑ์
การประเมิน     2.ผู้เข้าร่วม
โครงการมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
งานและมีความรู้ความ
เข้าใจในการน าไปปฏิบัติ   
 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม

1.ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80    
  2.ไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 
60       
3.ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80

- 34,500       33,000        33,000       ปาริชาต 
ดอนบรรจง/
      ช่อชมพู่
 ไวสาหลง/
หน่วย
ป้องกันและ
ควบคุมการ
ติดเช้ือ

คณบดี

6520921332

5 งานเทคนิคการแพทย์ 38,800       -          80,000       80,000      
5.1 โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ 5 พัฒนา

ระบบ
บริหารจัดการ

ต่อเน่ือง พัฒนา มี.ค.-ส.ค.65 เจ้าหน้าท่ี
หน่อง
ปฏิบัติการ 
20 คน

บุคลากรมีความรู้เร่ือง 
ISO15189

งาน
เทคนิค
การแพทย์

38,800 24,600 24,600 งานเทคนิค
การแพทย์

ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล

6520921335

5.2 โครงการพัฒนางานธนาคารเลือด 1 การ
ส่งเสริมและ

พัฒนา

ใหม่ พัฒนา ต.ค.64-ก.ย.
65

เจ้าหน้าท่ีห
งานเทคนิค
การแพทย์
และ
เจ้าหน้าท่ี
จากภาค
บริการโลหิต
แห่งชาติท่ี 6
 จังหวัด
ขอนแก่น 
และผู้รับ
บริจาคเลือด 
2,000 คน

มีเลือดและส่วนประกอบ
ของเลือดเพียงพอพร้อมใช้
งาน

งาน
เทคนิค
การแพทย์

55,400 55,400 งานเทคนิค
การแพทย์

ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล

6520921318

งานพัฒนาคุณภาพ 

งานจ่ายกลาง
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สอดคล้อง สถานภาพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้าหมาย งปม. จ่ายจิง งปม. จัดสรร งปม.จัดสรร

ยุทธศาสตร์ โครงการ โครงการ ท่ีด าเนินการ  / จ านวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรายได้(1) เงินอ่ืนๆ(2)
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน  โรงพยาบาลสุทธาเวช 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม ผู้สนับสนุน รหัสงบ

6 0 8,000 0 0 0

6.1 โครงการให้ความรู้และการบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือทางการแพทย์

4 พัฒนา
บุคลากร

เดิม พัฒนา มิ.ย.-65 บุคลากร 100
 คน

จ านวน บุคลากร 0 8,000 ปกาศิต

7    2,750,000   1,500,000             -               -     1,500,000

7.1 โครงการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2564

1 การ
ส่งเสริมและ

พัฒนา

เดิม ปกติ มิ.ย.-ส.ค.65 นิสิตใหม่ 
12,000 คน

ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ

นิสิตใหม่ 2,750,000 1,500,000    1,500,000

8 - -  600,000  600,000 0

โครงการพัฒนาบุคลากร ส าหรับ
บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลสุทธาเวช

1. กิจกรรมก้าวเข้สู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
(สายสนับสนุน-สายวิชาการ)

2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ
หัวหน้างาน

3. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (OD)

4. กิจกรรมสัมมนาปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่และผู้บริหารพบบุคลากร
5. กิจกรรมบุคลากรดีเด่น

รพ. (1)+(2) =  3,493,050

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์เคร่ืองมือแพทย์

งานการเจ้าหน้าท่ี
8.1 4 พัฒนา

บุคลากร
เดิม พัฒนา ตลอด

ปีงบประมาณ
บุคลากร  

สังกัด
โรงพยาบาล
สุทธาเวช

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล

6520921329

 600,000  600,000- - งานการ
เจ้าหน้าท่ี
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ท่ีปรึกษา

คณะกรรมการบริหารประจ าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิเคราะห์ / รวบรวมและจัดท ารูปเล่ม
นางสาวอุราภรณ์  ยาตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (หัวหน้างานนโยบายและแผน)
นางสาวจิระกรณ์  พูนน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวสุนันทา    เนตะค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายกิตติพงษ์   หอมเนียม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้จัดท า
งานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีท่ีพิมพ์
กันยายน  2564       จ านวน  30  เล่ม

แผนปฏิบัติงาน  (Action  Plan)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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