แผนงาน การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร ประจําปการศึกษา 2557 (ตนป)
คณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหพันธกิจที่ 1-5 ที่กําหนดไวในแผนพัฒนาคณะฯระยะที่ 5 (พ.ศ.25552559)
บรรลุตามเปาหมาย
1.2 เพื่อใหคณะฯมีแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน
ดานตาง ๆ ไดแก
ดานการเรียนการสอน/การวิจัย/ทํานุบํารุงฯ/การบริการวิชาการ
1.3 เพื่อพัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอน คุณวุฒิและตําแหนงวิชาการ
1.4 เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการ
1.5 เตรียมความพรอมของบุคลากรสูประชาคมอาเซียน
3. ผูรับผิดชอบแผนงาน ไดแก คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ ประกอบดวย
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

คณบดีคณะการแพทยแผนจีน
อ.ปวินท สุวรรณกุล
อ.พจ. โสรัจ นิโรธสมาบัติ
อ.พจ.วีรชัย สุทธิธารธวัช
อ.พจ.พรพรรณ กิตติคุณาภรณ
คุณกัญญาภัค ทรงกิตติภักดี

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2. เปาหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานที่ดําเนินการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด
อยางนอยรอยละ 80

4. ความสอดคลองกับพันธกิจยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4.1 พันธกิจ ขอที่ 1 2 3 4
4.2 ยุทธศาสตร ขอที่ 1 2 3 4 5 6

5. ความสอดคลองกับ พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ของคณะการแพทยแผน
จีน
5.1 พันธกิจ ขอที่ 1 2 3 5
5.2 ยุทธศาสตร ขอที่ 1 2 3 4 7
5.3 เปาประสงค ขอที่ 1 2 3 4 6 7
5.4 กลยุทธ ขอที่ 1.1 1.2 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 6.1.1 6.1.2
6.2.1 6.2.2 6.3 7.1

6. แนวทางการพัฒนาในปการศึกษา 2557
ที่มา
6.1 จุดออนจากประเมินแผนงานบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ป
การศึกษา 2556
จุดออน
ไมมีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

แนวทางการพัฒนาแผนงานปการศึกษา 2556

- จัดทําโครงการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน

(ที่มา: การประกันคุณภาพการศึกษา :เอกสารประกันคุณภาพการศึกษาป
การศึกษา 2554 ตัวบงชี้ที่ 2)
6.2 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ป
การศึกษา 2556
รอผลการประเมิน

- ติดตามผลประเมินเพื่อพัฒนาแผนงาน

กําหนดไวในแผนงาน

ขอ 4.7

7. แผนงานบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร

ลําดับ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของ
โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ
งบ
ประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

ดานบริหารจัดการทั่วไป
ประชุมคณะกรรมการ
เสนอแผนงานบริหารจัดการ
และพัฒนาบุคลากร
เสนอประเมินผลตามแผนงาน
ฯ
จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา 2557

จํานวนครั้ง
- ตนป
- กลางป
- กลางป
- ปลายป

จํานวน
แตงตั้งคณะกรรมการ/
คณะกรรมการ
/คณะทํางาน ที่รับผิด
คณะทํางานเพื่อรับผิดชอบ
แผนงานตาง ๆ ในแผนปฏิบัติ ชอบแผนงานตาง ๆ
ใน
การประจําปฯ
แผนปฏิบัติการฯ

3 ครั้ง
- 1 แผน
- 1 แผน
- 1 แผน
- 1 แผน

3
3

ครบทุก
แผนงาน

3

3

3
3
3

3

-

กก. วิชาการฯ
กก. วิชาการฯ

-

กก. วิชาการฯ

-

กก. วิชาการฯ

ลําดับ

โครงการ / กิจกรรม

2.2

- 1 เลม
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป - แผนปฏิบัติการ
การศึกษา 2557 พรอมเผยแพร -จํานวนบุคลากรที่ - รอยละ
รับทราบแผนปฏิบัติ 100
สูบุคลากร
การฯ

2.3

พิจารณาแผนงานที่เสนอโดย
คณะกรรมการชุดตาง ๆ
- แผนงานตนป
- แผนงานกลางป
- ประเมินแผนงานกลางป
- ประเมินแผนงานปลายป
แผนกลยุทธคณะฯ 5 ป
ระยะที่ 5 (พ.ศ.2555-2559)
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธคณะฯ
พรอมรายงานตออธิการบดี
นําขอเสนอแนะจากอธิการบดี
ในขอ 3.1 ไปปรับปรุงการ

3
3.1

3.2

จํานวนแผนงานและ ครบทุก
ประเมินผลแผนงาน แผนงาน
และ
ประเมิน
แผนงาน

-อยาง
นอย
1 ครั้ง
กําหนดไวใน
ทุก
แผนงานปการศึกษา แผนงาน

-จํานวนครั้งที่
ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ
งบ
ประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของ
โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
3

3

-

กก. วิชาการฯ
และ คกก.ชุด
ตาง ๆ ในขอ
2.1

-

กก. วิชาการฯ

3

-

กก. วิชาการฯ

3

-

กก. วิชาการฯ

3

3

ลําดับ

โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของ
โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ
งบ
ประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
ดําเนินงานในปการศึกษา
2558
4
4.1

ดานการพัฒนาบุคลากร
จัดทําแผนการวิเคราะห
อัตรากําลังอาจารย/การพัฒนา
คุณวุฒิและตําแหนงวิชาการ

4.2

จัดทําแผนการศึกษาตอ
สําหรับอาจารย และแจงให
อาจารยทราบ
สรรหา/คัดเลือกบุคลากรใหม

4.3

4.4

สนับสนุนใหอาจารยใหม/
บุคลากรเขารวมโครงการ
พัฒนาอาจารยที่จัดโดย
มหาวิทยาลัย

2558

-จํานวนแผนการ
วิเคราะห ฯ
ประจําปการศึกษา
2555-2559
จํานวนแผนการ

ตาม
ขอเสนอ
แนะ
1 ฉบับ

1 ฉบับ

รอยละของบุคลากร รอยละ 60
ใหมเทียบกับจํานวน
ที่มีอัตราวาง
จํานวนอาจารยใหม รอยละ
100
ที่เจารวมโครงการฯ

3

3

-

กก. วิชาการฯ

-

กก. วิชาการฯ

-

กก. วิชาการฯ

-

กก. วิชาการฯ

ลําดับ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของ
โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ
งบ
ประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
4.5

จัดใหมีระบบอาจารยพี่เลี้ยง
สําหรับอาจารยใหม

4.6

รายงานสรุปผล
สํารวจความตองการของ
สํารวจ
บุคลากรเกี่ยวกับดานการ
พัฒนาวิชาการ/วิจัย/การเรียน
การสอน
จํานวนโครงการ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อพัฒนาทักษะดานการเรียน
การสอน/การวัดผล

4.7

4.8

สนับสนุนใหอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนเขา
รวมประชุม/อบรม/สัมมนาที่
จัดโดยหนวยงานภายนอกและ
ภายใน

จํานวนบุคลากรใหม
ที่มีพี่เลี้ยง

รอยละ
100

-

กก. วิชาการฯ

1 ฉบับ

3

-

กก. วิชาการฯ

1
โครงการ

3

-

กก. วิชาการฯ

-จํานวนอาจารยที่เขา รอยละ
60
รวมประชุม/อบรม/
สัมมนาอยางนอย
3 ครั้งตอป
-จํานวนบุคลากรที่ รอยละ
60
เขารวมประชุม/
อบรม/สัมมนาอยาง รอยละ

อาจารย กก. วิชาการฯ
คนละ
2,000
บาท
เจาหนา
ที่ คนละ
500 บาท

ลําดับ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของ
โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ
งบ
ประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
นอย 1 ครั้งตอป
-สรุปรายงานผลการ
นําความรูที่ไดรับมา
พัฒนาการเรียนการ
สอนและทักษะใน
การทํางานของ
อาจารย

4.9

4.10

ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของบุคลากรผาน
รายงานการประเมินตนเอง
(portfolio)
สนับสนุนใหบุคลากรเขารวม
กิจกรรมบริการวิชาการ

จํานวนรายงาน
ประเมินตนเองของ
บุคลากร
จํานวนบุคลากรที่
เขารวมกิจกรรม
บริการวิชาการอยาง
นอย

100
(เทียบ
กับ
จํานวน
บุคลากร
ทั้งหมด
ที่เขารวม
ประชุม/
อบรม/
สัมมนา)
รอยละ
100

รอยละ
80

3

3

-

กก. วิชาการฯ

-

กก. วิชาการฯ

ลําดับ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของ
โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ
งบ
ประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
4.11

สนับสนุนใหบุคลากรเขารวม
กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่จัดภายใน
และภายนอกคณะฯ

4.12

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษากับเครือขาย
สถาบันการศึกษาอื่น

4.13

จัดทําประเมินผลการ
ดําเนินงานของผูบริหารของ
คณะฯ
เตรียมความพรอมของ
บุคลากรเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

5

3 ครั้งตอปตอคน
จํานวนบุคลากรที่
เขารวมกิจกรรม
ทํานุบํารุงฯอยาง
นอย 3 ครั้งตอปตอ
คน
ผูเขารวมโครงการ
ไดรับความรูดาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาใน
ภาพรวมอยางนอย
ระดับมาก
จํานวนบุคลากรที่ได
ประเมินผูบริหาร

รอยละ
60

รอยละ
80

รอยละ
100

3

3

3

-

กก. วิชาการฯ

-

กก. วิชาการฯ

-

กก.วิชาการฯ

ลําดับ

5.1

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของ
โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย

จํานวนครั้งที่
เผยแพรความรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนผานวิดีทัศน เผยแพร
ในการประชุมบุคลากร

อยาง
นอย
1 ครั้ง

ระยะเวลา

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
3

ผูรับผิดชอบ
งบ
ประมาณ
(บาท)

-

กก. วิชาการฯ

แผนงานบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา 2557 (ตนป)
คณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3. ผูรับผิดชอบ แผนงานบริหารความเสี่ยง ไดแกคณะกรรมการวิชาการคณะ ประกอบดวย
1. วัตถุประสงค เพื่อ
3.1 อาจารยปวินท
สุวรรณกุล
1.1 วิเคราะหหาปจจัยเสี่ยงความรุนแรงของผลกระทบของ
3.2 อาจารย พจ.โสรัจ
นิโรธสมาบัติ
ปจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นและหามาตรการลดความเสี่ยง
3.3 อาจารย พจ.วีรชัย
สุธิธารธวัช
1.2 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูง
3.4 อาจารย พจ.พรพรรณ
กิตติคุณาภรณ
1.3 ดําเนินการตามมาตรการของแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลด
3.5 อาจารย พจ.ภารวี
ขวัญแกว
ปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
3.6 อาจารย พจ.ธนกร
ชาญนุวงศ
3.7 อาจารย พจ.เสาวลักษณ มีศิลป
3.8 อาจารย พจ.นภษร
แสงศิวะฤทธ
3.9 อาจารยซือ
หง เยี่ยน
3.10 นางสาวกัญญาภัค
ทรงกิตติภักดี

2. เปาหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
จํานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานที่สามารถดําเนินการ
ไดบรรลุเปาหมายตาม ตัวชี้วัดอยางนอยรอยละ 80
4. ความสอดคลองกับพันธกิจยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4.1 พันธกิจ ขอที่ 4.2 ยุทธศาสตร ขอที่ 6

5. ความสอดคลองกับพันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ของคณะการแพทยแผนจีน
5.1 พันธกิจ
ขอที่
5
5.2 ยุทธศาสตร
ขอที่
7

6. แนวทางการพัฒนาแผนงานคณะการแพทยแผนจีนในปการศึกษา 2557
ที่มา
6.1 จุดออนและแนวทางแกไขจากแผนงานคณะ ปการศึกษา 2556
ไมมี
6.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2556
ยังไมมีผลประเมินคุณภาพฯ

แนวทางการพัฒนาในปการศึกษา 2557

กําหนดไวในแผนงาน

- ติดตามผลการประเมินคุณภาพฯและนําขอเสนอมาปรับปรุงแผนงาน
กลางป

อยูระหวางการติดตาม
ผล

ลําดับ

7. แผนงานดานบริหารความเสี่ยง คณะการแพทยแผนจีน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของ
โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย
โครงการ / กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
งบ
ประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
1.
2.
3.

4.

5.

ประชุมวิชาการคณะฯ
เสนอแผนงาน
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
(วิเคราะหระบุปจจัยเสี่ยง/
ประเมินระดับความเสี่ยง/
ระดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงและมาตรการลดความ
เสี่ยง)และทําความเขาใจกับ
บุคลากรเกี่ยวกับการ
ดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยง
ระดับสูง
ดําเนินการตามมาตรการเพื่อ
ลดความเสี่ยง

จํานวนครั้ง
จํานวนแผนงาน
- แผนการวิเคราะห
ความเสี่ยง

12 ครั้ง
1 แผน
1 แผน

- แผนบริหารความ
เสี่ยง

1 แผน

- จํานวนบุคลากรที่
รับทราบ

รอยละ
80

รอยละของการ
ดําเนินการเพื่อลด
ความเสี่ยง

รอยละ
80 ของ
มาตรกา
ร

สรุปผลการดําเนินงานบริหาร

- แบบรายงาน

1

3
3

3

-

กก. วิชาการฯ
กก. วิชาการฯ
กก. วิชาการฯ

-

กก. วิชาการฯ

-

กก. วิชาการฯ

ลําดับ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของ
โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย

ระยะเวลา

งบ
ผูรับผิดชอบ
ประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
ความเสี่ยงและเผยแพรให
บุคลากรรับทราบ

6.

7.

เสนอรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
ตอมหาวิทยาลัย
สงสรุปรายงานการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ปลายป

สรุปผลการติดตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยง
- จํานวนบุคลากรที่
รับทราบ

รายงาน

จํานวนครั้งที่
รายงาน

1 ครั้ง

สงตรงเวลา

ตรงเวลา

กก. วิชาการฯ

รอยละ
80
3

3

-

กก. วิชาการฯ

-

กก. วิชาการฯ

แผนงานบริการวิชาการ ประจําปการศึกษา 2557 ( ตนป )
คณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4. ความสอดคลองกับพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน
เกียรติ
1.2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษานําความรูไปบริการวิชาการ
4.1 พันธกิจ
ขอ 3
แกสังคม
4.2 ประเด็นยุทธศาสตร ขอ 3
1.3 เพื่อบูรณาการเขากับการเรียนการสอนและงานวิจัย
1.4 เพื่อสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
5. ความสอดคลองกับพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรของคณะการแพทยแผนจีน
2. เปาหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงานบริการวิชาการ
5.1 พันธกิจ
ขอ 3
จํานวนโครงการ/กิจรรมตามแผนงานที่สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายตาม
5.2 ประเด็นยุทธศาสตร ขอ 4
ตัวชี้วัด อยางนอยรอยละ 80
5.3 เปาประสงค
ขอ 4.1 4.2
3. ผูรับผิดชอบแผนงานฯ ไดแก คณะกรรมการบริการวิชาการ ประกอบดวย
5.4 กลยุทธ
ขอ 4.1 4.2
3.1 อาจารยแพทยจีน พรพรรณ กิตติคุณาภรณ
ประธาน
3.2 อาจารยแพทยจีน โสรัจ นิโรธสมาบัติ
กรรมการ
3.3 อาจารยแพทยจีน วีรชัย สุทธิธารธวัช
กรรมการ
3.4 อาจารยแพทยจีน ธนกร ชาญนุวงค
กรรมการ
3.5 อาจารยแพทยจีน เสาวลักษณ มีศิลป
กรรมการ
3.6 อาจารยแพทยจีน นภษร แสงศิวะฤทธิ์
กรรมการ
3.7 นางสาว กัญญาภัค ทรงกิตติภักดี
กรรมการและเลขานุการ

6. แนวทางการพัฒนาในปการศึกษา 2557
จุดออน
-ผูรับผิดชอบแผนงานวิชาการเดิมไดลาศึกษาตอ ทําใหการปฏิบัติงานตามแผนเดิมทําไดไมตอเนื่องเทาที่ควร
-โครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้นยังไมมีการนําไปบูรณาการกับการวิจัย
-โครงการบริการวิชาการขาดการประชาสัมพันธที่ดี
แนวทางการพัฒนาแผนงานบริการวิชาการปการศีกษา 2557
-กําหนดผูรับผิดชอบแผนงานบริการวิชาการใหมในปการศึกษา 2557
-วางแผนงานบริการวิชาการในปการศึกษา 2557 โดยวางแผนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจัยใหชัดเจน
-ดําเนินการตามแผนงานบริการวิชาการ ติดตามผลการดําเนินการและประเมินผลการดําเนินการ
-ปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธโครงการบริการวิชาการใหดีขึ้นและทั่วถึง เชน มีการประชาสัมพันธผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน

7. แผนงานบริการวิชาการ

ลําดับ

1
2
3

4

โครงการ / กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการฯ
เสนอแผนงานบริการ
วิชาการ
สํารวจความตองการดาน
บริการวิชาการเพื่อจะไดนํา
ผลสํารวจไปจัดทําแผนงาน
บริการวิชาการในป
การศึกษา 2558
โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการแบบไมมีรายได

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของ
โครงการ / กิจกรรม

จํานวนครั้ง
-ตนป
-กลางป
รายงานผลการ
สํารวจ

ระยะเวลา
เปาหมาย
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
3
3
3
3 ครั้ง
3
1 แผน
3
1 แผน
3
1 รายงาน

ผูรับผิดชอบ
งบ
ประมาณ
(บาท)

กก. วิชาการฯ
กก. วิชาการฯ
กก. วิชาการฯ

ลําดับ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของ
โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลา
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ
งบ
ประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
4.1

มกบริการชุมชน ใหบริการ
ตรวจรักษาโดยใชศาสตร
การแพทยแผนจีน (จายยาฝงเข็ม)
(บูรณการกับการเรียน
การสอน)

4.2

โครงการบริการวิชาการ
“งานมติชนเมลแค”
(บูรณการกับการเรียน
การสอน)

1.จํานวนผูเขารวม
โครงการ
2.ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการใน
ภาพรวม(แบบ
ประเมินอิงตาม
วัตถุประสงค
โครงการ)
1.จํานวนผูเขารวม
โครงการ
2.ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการใน
ภาพรวม(แบบ
ประเมินอิงตาม
วัตถุประสงค
โครงการ)

- 80%
ของ
เปาหมาย
-ไมนอย
กวา 3.51

กก. วิชาการฯ

ไมต่ํากวา
80% ของ
เปาหมาย

25,000 กก. วิชาการฯ

ไมนอย
กวา 3.51

ลําดับ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของ
โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลา
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ
งบ
ประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
4.3

4.5

โครงการ แพทยจีนหัว
เฉียวฯ รักษชุมชนรอบรั้ว
มหาวิทยาลัย
(แพทยจีนหัวเฉียวฯ รักษ
ชุมชน) ครั้งที่ 4
(บูรณการกับการเรียน
การสอน)

โครงการ น้ําใจหมอจีนสู
ชุมชน ครั้งที่ 6 (บูรณการ
กับการเรียนการสอน)

1.จํานวนผูเขารวม
โครงการ
2.ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการใน
ภาพรวม(แบบ
ประเมินอิงตาม
วัตถุประสงค
โครงการ)
1.จํานวนผูเขารวม
โครงการ
2.ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการใน
ภาพรวม(แบบ
ประเมินอิงตาม
วัตถุประสงค
โครงการ)

ไมต่ํากวา
80% ของ
เปาหมาย

15,000 กก. วิชาการฯ

ไมนอย
กวา 3.51

ไมต่ํากวา
80% ของ
เปาหมาย
ไมนอย
กวา 3.51

20,000 ประธาน
โครงการ
(นักศึกษา)
และอาจารยที่
ปรึกษา
โครงการ

ลําดับ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของ
โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลา
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ
งบ
ประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
4.6

4.7

5

โครงการวันแพทยจีน
ประจําปการศึกษา 2557
(บูรณการกับการเรียน
การสอน)

โครงการจัดตั้งคลินิก
แพทยแผนจีน ณ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ (บูรณการกับ
งานวิจัย)
โครงการบริการวิชาการ
แบบมีรายได

1.จํานวนผูเขารวม
โครงการ

ไมต่ํากวา
80% ของ
เปาหมาย

2.ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการใน
ภาพรวม(แบบ
ประเมินอิงตาม
วัตถุประสงค
โครงการ)

ไมนอย
กวา 3.51

30,000 กก. วิชาการฯ

กก. วิชาการฯ

ลําดับ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของ
โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลา
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ
งบ
ประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
5.1

5.2

โครงการอบรมความรูดาน 1.จํานวนผูเขารวม
จรรยาบรรณและกฎหมาย โครงการ
2.ความพึงพอใจ
ทางการแพทยแผนจีน
ของผูเขารวม
โครงการใน
ภาพรวม(แบบ
ประเมินอิงตาม
วัตถุประสงค
โครงการ)
1.จํานวนผูเขารวม
โครงการอบรมวิชาการ
ศาสตรการแพทยแผนจีน โครงการ 2.ความ
พึงพอใจของ
ทางคลินิก “จาง จาง จิ่ง”
ผูเขารวมโครงการ
ครั้งที่ 2
ในภาพรวม(แบบ
ประเมินอิงตาม
วัตถุประสงค
โครงการ)

ไมต่ํากวา
80% ของ
เปาหมาย

25,000 กก. วิชาการฯ

ไมนอย
กวา 3.51

ไมต่ํากวา
80% ของ
เปาหมาย
ไมนอย
กวา 3.51

75,000 กก. วิชาการฯ

ลําดับ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของ
โครงการ / กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
งบ
ประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
เปาหมาย
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

5.3
6

โครงการจัดตั้งคลินิกคณะ
การแพทยแผนจีน
จัดทําสรุปแผนงานบริการ
วิชาการประจําปการศึกษา
2557

1.รายงานสรุปผล

1 รายงาน

2.จํานวนโครงการ
ดําเนินการไดสําเร็จ

ไมต่ํากวา
80% ของ
โครงการ
ทั้งหมด

3

กก. วิชาการฯ

แผนงาน ดานคุณธรรม ประจําปการศึกษา 2557 (ตนป)
คณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3. ผูรับผิดชอบ การประกันคุณภาพการศึกษา ไดแกคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ ประกอบดวย
1. วัตถุประสงค เพื่อ
3.1 คณบดีคณะการแพทยแผนจีน
ที่ปรึกษา
1.4 ใหเปนไปตามนโยบายมหาวิทยาลัยคุณธรรม
3.2 อาจารยอินท
สุวรรณกุล
ประธาน
ของมหาวิทยาลัย
1.5 ใหบุคลากรและนักศึกษาของคณะตระหนักถึง
3.3 อาจารย พญ.โสรจ
นิโรธสมาบัติ
กรรมการ
3.4 อาจารย พญ.วีรชัย
สุทธิธารธวัช
กรรมการ
คุณธรรมของมหาวิทยาลัย
3.5 อาจารย พญ.พรพรรณ
กิตติคุณภรณี
กรรมการ
3.6 อาจารย พญ.ภารวี
ขวัญแกว
กรรมการ
3.7 อาจารย พญ.ธนกร
ชาญนุวงศ
กรรมการ
3.8 อาจารย พญ.เสาวลักษณ
มีศิลป
กรรมการ
3.9 อาจารย พจนษร
แสงศิวะฤทธ
กรรมการ
3.10 คุณกุลนันทร
ไชยหาญ
ผูชวยเลขานุการ
3.11 คุณอริยา
มวงศรี
ผูชวยเลขานุการ
3.12 คุณกัญญาภัค
ทรงกิตติภักดี
กรรมการและเลขานุการ
2. เปาหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
จํานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานที่
สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายตาม ตัวชี้วัด
อยางนอยรอยละ 80
4. ความสอดคลองกับพันธกิจยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4.1 พันธกิจ ขอที่ 1
4.2 ยุทธศาสตร ขอที่ 1

5. ความสอดคลองกับพันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ของคณะการแพทยแผนจีน
5.1 พันธกิจ
ขอที่
1
5.2 ยุทธศาสตร
ขอที่
2
7

6. แนวทางการพัฒนาแผนงานคณะการแพทยแผนจีนในปการศึกษา 2557
เปนแผนใหม

7. แผนงานดานคุณธรรม คณะการแพทยแผนจีน

ลําดับ

โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของ
โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ
งบ
ประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

ประชุมคณะกรรมการ
เสนอแผนงานดานคุณธรรม
คณะ
สงแผนงานคุณธรรมคณะให
มหาวิทยาลัย
โครงการออมทรัพยบุคลากร
คณะการแพทยแผนจีน
โครงการแพทยแผนจีนรวม
ชวยประหยัดพลังงาน
โครงการน้ําใจหมอจีนสู
ชุมชน
โครงการนักศึกษาแพทยจีน
ไมขี้โกง

จํานวนครั้ง
จํานวนแผนงาน

14 ครั้ง
1 แผน

ทันกําหนด

ทัน
กําหนด

3
3

3

-

-

-

กก. วิชาการฯ
กก. วิชาการฯ

-

กก. วิชาการฯ

-

กก. วิชาการฯ

-

กก. วิชาการฯ
นักศึกษาคณะ
การแพทย
แผนจีน
นักศึกษาคณะ
การแพทย
แผนจีน

ลําดับ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของ
โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย

ระยะเวลา

งบ
ผูรับผิดชอบ
ประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
8.

9.
10.

โครงการสรางจิตสํานึก
หองเรียนสะอาด
โครงการบุคลากรแพทยจีน
ซื่อสัตยตอหนาที่
สรุปแผนงาน
สงสรุปแผนงานใหกับ
มหาวิทยาลัย

ทันกําหนด
ทันกําหนด

ทัน
กําหนด
ทัน
กําหนด

3

3

3

3

-

นักศึกษาคณะ
การแพทย
แผนจีน
กก. วิชาการฯ

-

กก. วิชาการฯ
กก. วิชาการฯ

แผนงาน การเงินและงบประมาณ ประจําปการศึกษา 2557 (ตนป)
คณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1. วัตถุประสงคเพื่อ
1.1 ใหการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

4. ความสอดคลองกับพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4.1 พันธกิจ
ขอที่
4.2 ประเด็นยุทธศาสตร ขอที่ 6

1.2 ใหการใชงบประมาณประจําปการศึกษา 2556เปนไปดวยความถูกตอง

2. เปาหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงานการเงินและงบประมาณ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานที่ดําเนินการไดบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด
อยางนอยรอยละ 80

3. ผูรับผิดชอบแผนงาน คือ คณะกรรมการวิชาการคณะ ประกอบดวย
3.1 คณบดีคณะการแพทยแผนจีน
3.2 อาจารยปวินท
สุวรรณกุล
3.3 อาจารย พจ.โสรัจ
นิโรธสมาบัติ
3.4 อาจารยพจ. วีรชัย
สุทธิธารธวัช
3.5 อาจารย พจ.พรพรรณ
กิตติคุณาภรณ
3.5 คุณกัญญาภัค
ทรงกิตติภักดี

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

5. ความสอดคลองกับ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธของคณะการแพทยแผนจีน
5.1 พันธกิจ
ขอที่
5
5.2 ประเด็นยุทธศาสตร ขอที่
7
5.3 เปาประสงค
ขอที่
7
ขอที่
7.1
5.4 กลยุทธ

6. แนวทางการพัฒนาแผนงานการเงินและงบประมาณ ในปการศึกษา 2557
ที่มา
6.1 จุดออนและแนวทางแกไขจากแผนงานการเงินและงบประมาณ 2556

แนวทางการพัฒนาในปการศึกษา 2556
ไมมี

ไมมี

กําหนดไวในแผนงาน

7. แผนงานการเงินและงบประมาณ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของ
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
เปาหมาย
โครงการ / กิจกรรม
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
.
3
3
3
1. ประชุมคณะกรรมการ
จํานวนครั้ง
3 ครั้ง
3
3
2. เสนอแผนงานฯ
- ตนป
- 1 แผน
- กลางป
- 1 แผน
3
3
3. เสนอประเมินผลตามแผนงาน
- กลางป
- 1 แผน
- ปลายป
- 1 แผน
ฯ
3
งบประม
งบประมาณดาน
4. จัดสรรงบประมาณที่ไดรับ
จากมหาวิทยาลัยสําหรับพันธ - การเรียนการสอน าณไดรับ
การ
- ดานวิจัยและตํารา
กิจดานตางๆ
จัดสรร
- ดานทํานุบํารุง
ครบทุก
ศิลปวัฒนธรรม
- ดานพัฒนานักศึกษา ดาน
- ดานพัฒนาบุคลากร
- ดานบริหารวิชาการ
- ดานบริหารจัดการ
อื่น

ผูรับผิดชอบ
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

กก. วิชาการฯ
กก. วิชาการฯ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระยะเวลา
ของ
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
เปาหมาย
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
.
.
.
รอยละ
5
ดําเนินการบริหารงบประมาณ รอยละของ
80
ตามที่จัดสรรไวแตละพันธกิจ งบประมาณเปนไป
ตามที่จัดสรร
6. ตรวจสอบการใชงบประมาณ รายงานการ
1 รายงาน
ตรวจสอบ
7.

เสนอคําของบประมาณ
ประจําปการศึกษา 2557

คําของบประมาณ

1 คํา
ของบ

3

3

ผูรับผิดชอบ
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

กก. วิชาการฯ

-

กก.
ตรวจสอบ
ภายใน
กก. วิชาการฯ

-

แผนงาน การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 (ตนป)
คณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3. ผูรับผิดชอบ การประกันคุณภาพการศึกษา ไดแกคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ ประกอบดวย
1. วัตถุประสงค เพื่อ
3.1 คณบดีคณะการแพทยแผนจีน
ที่ปรึกษา
1.6 ใหดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
3.2 อาจารยปวินท
สุวรรณกุล
ประธาน
ของคณะมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
1.7 ใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
3.3 อาจารย พจ.โสรัจ
นิโรธสมาบัติ
กรรมการ
3.4 อาจารย พจ.วีรชัย
สุทธิธารธวัช
กรรมการ
ครบถวนตามภารกิจ รวมทั้งใหมีการพัฒนาคุณภาพ
3.5 อาจารย พจ.พรพรรณ
กิตติคุณาภรณ
กรรมการ
อยางตอเนื่อง
1.8 นําขอมูลจากการประกันคุณภาพการศึกษามาเปน
3.6 อาจารย พจ.ภารวี
ขวัญแกว
กรรมการ
3.7 อาจารย พจ.ธนกร
ชาญนุวงศ
กรรมการ
แนวทางในการวางแผนและพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาตอไป
3.8 อาจารย พจ.เสาวลักษณ
มีศิลป
กรรมการ
3.9 อาจารย พจ.นภษร
แสงศิวะฤทธ
กรรมการ
3.10 คุณกุลนันทร
ไชยหาญ
ผูชวยเลขานุการ
3.11 คุณอริยา
มวงศรี
ผูชวยเลขานุการ
3.12 คุณกัญญาภัค
ทรงกิตติภัคดี
กรรมการและเลขานุการ
2. เปาหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
จํานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานที่สามารถ
ดําเนินการไดบรรลุเปาหมายตาม ตัวชี้วัดอยางนอยรอย
ละ 80
4. ความสอดคลองกับพันธกิจยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4.1 พันธกิจ ขอที่ 1
4.2 ยุทธศาสตร ขอที่ 1

5. ความสอดคลองกับพันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ของคณะการแพทยแผนจีน
5.1 พันธกิจ
ขอที่
1
5.2 ยุทธศาสตร
ขอที่
2
7

