1. ชื่อแผนงาน งานพัฒนาบุคลากร
2. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาบุคลากร
3. ผู้รับผิดชอบกลุ่มกิจกรรม 1. หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
2. กรรมการบริหารภาควิชาออร์โธปิดิกส์
4. ภาควิชา ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ระยะเวลาโครงการเริ่มต้น 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2557
6. รายละเอียดของงาน/โครงการ
การพัฒนาบุคลากรให้มีการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ น่าจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตาม
พันธกิจต่าง ๆ ของภาควิชาอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง
7. วัตถุประสงค์ของแผนงาน
7.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในภาควิชา/ฝ่ายฯ
7.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรในภาควิชา/ฝ่ายฯ
7.1 เพื่อความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานในภาควิชา/ฝ่ายฯ
8. วิธีดาเนินการหรือกิจกรรม
ประชุมกรรมการภาควิชาฯ เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เช่น
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา การดูงาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เป็นต้น
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน

10. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

1 2 3 4 5 6. 7 8. 9 10 11 12
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย ธค

ประชุมกรรมการภาควิชาฯ
เพื่อกาหนดแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ
เช่น การเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา การดูงาน
การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษา
ต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เป็น
ต้น
จัดสรรการเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือทักษะ
ของบุคลากรให้เหมาะสม
สอดคล้องกับพันธกิจของ
ภาควิชาฯ
เปิดโอกาสและสนับสนุนให้
บุคลากรได้นาความรู้และ
ทักษะที่เพิ่มขึ้นมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที
11. งบประมาณ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย /
ภาควิชาฯ / หน่วยงานเอกชน
12. ดัชนีวัดความสาเร็จ
12.1 มีแนวทางพัฒนาบุคลากรของภาควิชา/ฝ่ายฯ
12.2 บุคลากรได้รับการจัดสรรให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม
12.3 บุคลากรนาความรู้หรือทักษะที่ได้รับเพิ่มขึ้นมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. ชื่อแผนงาน งานพัฒนาสื่อการสอน
2. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาสื่อการสอน
3. ผู้รับผิดชอบกลุ่มกิจกรรม 1. หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
2. กรรมการบริหารภาควิชาออร์โธปิดิกส์
3. นายสมชาย สุนทรส่ง
4. นายธีรพล วันหากิจ
4. ภาควิชา ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ระยะเวลาโครงการเริ่มต้น 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2557
6. รายละเอียดของงาน/โครงการ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จึงวางแผนเพื่อการพัฒนาคุณภาพของภาควิชาใน
ทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนในการเรียนการสอน หรือ สื่อการสอนของ
คณาจารย์เนื่องด้านองค์ประกอบด้านการเรียนการสอนได้ถูกกาหนดมาตรฐานตามทบวงไว้เป็น
ระบบและกลไกซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพหรือประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาฯ จึงได้
กาหนดเป็นแผนงานเพื่อพัฒนาสื่อการสอนให้เป็นระบบโดยมีห้องคอมพิวเตอร์ของภาควิชาฯ เป็น
ศูนย์กลางการผลิตสื่อทุกประเภท
7. วัตถุประสงค์ของแผนงาน
เพื่อจัดทาศูนย์รวบรวมสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ของภาควิชาฯ ให้เป็นระบบและ
สามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถผลิตสื่อบางประเภทไว้ใช้เองได้
8. วิธีดาเนินการหรือกิจกรรม
จัดตั้งศูนย์รวมสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ห้องคอมพิวเตอร์ของภาควิชาฯ เป็นศูนย์กลาง
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ไปไปตามวัตถุประสงค์

10. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

1 2 3 4 5 6. 7 8. 9 10 11 12
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย ธค

กิจกรรมจัดตั้งศูนย์รวบรวม
สื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ
ของภาควิชา อย่างเป็นระบบ
รวมทั้งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
11. งบประมาณ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย /
ภาควิชาฯ / หน่วยงานเอกชน
12. ดัชนีวัดความสาเร็จ
ได้ผลตามที่กาหนดในแต่ละแผนงาน และสามารถนาไปใช้และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ

1. ชื่อแผนงาน งานจัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่า
2. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่า
3. ผู้รับผิดชอบกลุ่มกิจกรรม 1. หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
2. นายสมชาย สุนทรส่ง
3. นายธีรพล วันหากิจ
4. ภาควิชา ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ระยะเวลาโครงการเริ่มต้น 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2557
6. รายละเอียดของงาน/โครงการ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลกงณ์มหาวิทยาลัย และด้านการประกันคุณภาพบริการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จึงวางแผนเพื่อการพัฒนาคุณภาพของภาควิชาในทุก ๆ
ด้านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของการผลิตบัณฑิต และบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ
ดังนั้นภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จึงทาการสารวจและรวบรวมฐานข้อมูลของแพทย์ประจาบ้าน
ที่สาเร็จการศึกษาจากภาควิชาฯ โดยจัดสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บโดยเฉพาะ ง่าย
ต่อการจัดเก็บ และค้นหา อ้างอิง ในอนาคต
7. วัตถุประสงค์ของแผนงาน
จัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่า แพทย์ประจาบ้าน เพื่อความสะดวกในการนาข้อมูลมาพิจารณา
คุณภาพของหลักสูตรและจริยธรรมของแพทย์ที่สาเร็จจากภาควิชาฯ ในอนาคต
8. วิธีดาเนินการหรือกิจกรรม
จัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่า แพทย์ประจาบ้าน โดยกาหนดให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจัดสร้าง
โปรแกรมเพื่อการจัดเก็บโดยเฉพาะขึ้นมาใช้
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ไปไปตามวัตถุประสงค์

10. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

1 2 3 4 5 6. 7 8. 9 10 11 12
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย ธค

จัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่า
แพทย์ประจาบ้าน โดย
กาหนดให้เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูลจัดสร้างโปรแกรมเพื่อ
การจัดเก็บโดยเฉพาะขึ้นมา
ใช้
จัดเก็บข้อมูล
11. งบประมาณ
ภาควิชาฯ / หน่วยงานเอกชน
12. ดัชนีวัดความสาเร็จ
ได้ผลตามที่กาหนด และสามารถนาไปใช้และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

1. ชื่อแผนงาน การบริการวิชาการแก่สังคม
2. ชื่องาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคมและประชาชน
3. ผู้รับผิดชอบกลุ่มกิจกรรม 1. หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
2. กรรมการบริหารภาควิชาออร์โธปิดิกส์
4. ภาควิชา ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ระยะเวลาโครงการเริ่มต้น 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2557
6. รายละเอียดของงาน/โครงการ
การบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งด้านการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และการให้บริการทาง
การแพทย์ โดยอาศัยการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เป็นส่วนที่ภาควิชาออร์โธปิดิกส์สามารถ
และสมควรตอบแทนให้กับสังคม
7. วัตถุประสงค์ของแผนงาน
7.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้และวิชาการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม
7.2 เพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่เหมาะสม
8. วิธีดาเนินการหรือกิจกรรม
8.1 ร่วมจัดประชุมวิชาการกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
8.2 ร่วมจัดอบรมเชิงปฎิบัติการกับสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
8.3 จัดการเรียนการสอนวิชาออร์โธปิดิกส์สาหรับหน่วยงานนอกคณะ เช่น คณะสหเวช
วิทยา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นต้น
8.4 จัดหรือเข้าร่วมจัดการอบรม การสัมนา หรือเป็นวิทยากรในการบรรยายเป็นครั้ง
คราว
8.5 สนับสนุนให้บุคลาของภาควิชามีโอกาสให้บริการทางการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมโดยไม่มีผลเสียต่องานประจา
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ไปไปตามวัตถุประสงค์

10. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

1 2 3 4 5 6. 7 8. 9 10 11 12
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย ธค

ร่วมจัดประชุมวิชาการกับ
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิ
ดิกส์แห่งประเทศไทย
ร่วมจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ
กับสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่ง
ประเทศไทย
จัดการเรียนการสอนวิชาออร์
โธปิดิกส์สาหรับหน่วยงาน
นอกคณะ เช่น คณะสหเวช
วิทยา วิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพ เป็นต้น
จัดหรือเข้าร่วมจัดการอบรม
การสัมนา หรือเป็นวิทยากร
ในการบรรยายเป็นครั้งคราว
จัดแพทย์ออกตรวจและให้
ความรู้ในงานกาชาด
จัดแพทย์ออกตรวจและให้
ความรู้ในงานวันเฉลิมพระ
ชมมพรรษา
สนับสนุนให้บุคลาของ
ภาควิชามีโอกาสให้บริการ
ทางการแพทย์ร่วมกับ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
หรือหน่วยงานอื่นที่เหมาะสม
โดยไม่มีผลเสียต่องานประจา
* ไม่สามารถกาหนดตารางเวลาได้แน่นอน

11. งบประมาณ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย /
ภาควิชาฯ / หน่วยงานเอกชน
12. ดัชนีวัดความสาเร็จ
12.1 มีการจัดประชุมวิชาการและการอบรมวิชาการร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิ
ดิกส์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12.2 มีการจัดการเรียนการสอนวิชาออร์โธปิดิกส์สาหรับบุคลากรในหน่วยงานอื่น ๆ ไม่
ต่ากว่าปีการศึกษาละ 1 หน่วยงาน
12.3 บุคลากรอย่างน้อยร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม การสัมมนา หรือการ
บรรยายอื่น ๆ ทุกปี
12.4 บุคลากรสามารถให้บริการทางการแพทย์แก่สังคมตามความสมัครใจโดยเป็นที่
ยอมรับของบุคลากรอื่น ๆ ในภาควิชาฯ

1. ชื่อแผนงาน งานงบประมาณ
2. ชื่องาน/โครงการ งานงบประมาณและการจัดหาครุภัณฑ์
3. ผู้รับผิดชอบกลุ่มกิจกรรม 1. หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
2. กรรมการบริหารภาควิชาออร์โธปิดิกส์
4. ภาควิชา ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ระยะเวลาโครงการเริ่มต้น 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2557
6. รายละเอียดของงาน/โครงการ
งบประมาณแผ่นดินเป็นแหล่งเงินงบประมาณสาคัญเพียงแหล่งเดียวของภาควิชาฯ การ
บริหารจัดการงบประมาณให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาควิชาฯ จึง
เป็นความจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุถึงความสาเร็จในทุกพันธกิจของภาควิชา
7. วัตถุประสงค์ของแผนงาน
1. เพื่อจัดทางบประมาณอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อทุกพันธกิจ
ของภาควิชาฯ
2. เพื่อใช้งบประมาณที่ได้รับมาอย่างมีประสิทธิภาพ
8. วิธีดาเนินการหรือกิจกรรม
กิจกรรม
1.ประชุมบุคลากรของ
ภาควิชาฯ เพื่อระดมความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ
สาหรับการจัดทางบประมาณ
ประจาปีของภาควิชา
2. บุคลากรในภาควิชาฯ
จัดทาแผนงบประมาณเพื่อ
เข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการภาควิชาก่อน
เสนองบประมาณ
3. ประชุมคณะกรรมการ
ภาควิชาฯ เพื่อพิจารณาสรุป
แผนงบประมาณประจาปี

ผลที่เกิด (ตัวชี้วัด)
มีการประชุมและ
บุคลากรมีโอกาส
เสนอความคิดเห็น

เวลา
2 เดือนก่อนเสนอ
งบประมาณ
ประจาปี

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าภาควิชาฯ

มีแผนงบประมาณ
จากบุคลากร

1 เดือนก่อนเสนอ
งบประมาณ
ประจาปี

บุคลากรของ
ภาควิชา

มีการประชุมเพื่อ
พิจารณาแผนฯ

ก่อนกาหนดส่งแผน
งบประมาณ
ประจาปี 2 สัปดาห์

คณะกรรมการ
ภาควิชาฯ

4. ส่งแผนงบประมาณภายใน มีการส่งแผนฯ
ภายในกาหนดเวลา
กาหนด
ภายในกาหนดเวลา ส่งแผนงบประมาณ
ประจาปี
5. แจ้งผลการพิจารณา
บุคลากรที่เข้า
การประชุมกรรมการ
งบประมาณประจาปีของ
ประชุมรับทราบผลฯ ภาควิชา
ภาควิชาฯ ในที่ประชุม
ประจาเดือนล่าสุด
คณะกรรมการภาควิชาฯ
ภายหลังได้รับแจ้ง
ผลการพิจารณา
งบประมาณจาก
คณะ
6. แต่งตั้งกรรมการจัดซื้อ จัด มีการแต่งตั้ง
ในกาหนดเวลาตาม
จ้างและกรรมการตรวจรับ
คณะกรรมการฯ
ระเบียบฯ
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและ
ครุภัณฑ์ ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี
7. ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง มีการดาเนินการ
ในกาหนดเวลาตาม
และตรวจรับการจัดซื้อ จัด
จัดซื้อจัดจ้างฯ ใน ระเบียบฯ
จ้างพัสดุและครุภัณฑ์ภายใน เวลา
กาหนดเวลา
8. ดาเนินการใช้วัสดุอุปกรณ์ มีการใช้วัสดุฯ ตาม ตามกาหนดเวลา
ที่ได้รับมาอย่างมี
แผนฯ
ของแผนงานต่าง ๆ
ประสิทธิภาพตามแผนงานที่
ของภาควิชาฯ ที่วาง
ได้วางไว้
ไว้

9. การประเมินผล
1. มีกิจกรรมเกิดขึ้นจริงตามกาหนด
2. ผลของกิจกรรมสอดคล้องตามวัตถุประสงค์

ธุรการภาควิชาฯ

หัวหน้าภาควิชาฯ

หัวหน้าภาควิชาฯ
และธุรการ
ภาควิชาฯ

ธุรการภาควิชาฯ
และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ
แผนงานต่าง ๆ
และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องใน
ภาควิชาฯ

10. ดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์
1. มีการประชุมตามข้อ 1,3 และ 5 ของแผนดาเนินการ
2. บุคลากรในภาควิชาฯ อย่างน้อยร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในแผนงบประมาณของ
ภาควิชาฯ
3. ภาควิชาฯ ส่งแผนงบประมาณประจาปีและจัดซื้อ จัดจ้าง เสร็จตามกาหนด
4. มีการนางบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงาน

1. ชื่อแผนงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
2. ชื่องาน/โครงการ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และประสิทธิภาพการทางาน
3. ผู้รับผิดชอบกลุ่มกิจกรรม 1. หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
2. กรรมการบริหารภาควิชาออร์โธปิดิกส์
4. ภาควิชา ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ระยะเวลาโครงการเริ่มต้น 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2557
6. รายละเอียดของงาน/โครงการ
ผลการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยสาคัญประกอบการพิจารณาความดี ความชอบในการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนและเลื่อนระดับของบุคลากรภายในภาควิชาฯ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมี
ขั้นตอนตามแผน จะช่วยให้กระบวนการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. วัตถุประสงค์ของแผนงาน
1. เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนระดับ
2. เพื่อเป็นการยืนยันการปฏิบัติงานตามภาระงานของบุคลากร
8. แผนดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ผลที่เกิด (ตัวชี้วัด)
1. หัวหน้าภาควิชาฯ ได้รับทราบรายงานผล
แจ้งให้บุคลากรทุก การปฏิบัติงานของ
ท่านทารายงานการ บุคลากร
ปฏิบัติงาน
2. บุคลากรจัดทา
รายงานการ
รายงานการ
ปฏิบัติงานของบุคลกร
ปฏิบัติงานตามภาระ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย
3. ตรวจและ
มีการพิจารณาผลการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
ปฏิบัติงาน
บุคลากร
4. ส่งรายงานผลการ คณะได้รับทราบผล
ประเมินให้ทาง
การประเมินของทาง
คณะฯ
ภาควิชาฯ

เวลา
ผู้รับผิดชอบ
2 สัปดาห์ก่อนกาหนดส่ง หัวหน้าภาควิชาฯ
รายงานให้ทางคณะฯ

1 สัปดาห์ก่อนส่งให้ทาง บุคลากรทุกท่าน
คณะฯ

1 วันก่อนส่งให้ทาง
คณะฯ

หัวหน้าภาควิชาฯ

ตามกาหนด

หัวหน้าภาควิชาฯ

9. ดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์
1. บุคลากรจัดทารายงานการปฏิบัติงานทุกคน
2. คณะฯ ได้รับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาควิชาฯ ตาม
กาหนด

1. ชื่อแผนงาน การจัดทาฐานข้อมูลด้านงานวิจัย
2. ชื่องาน/โครงการ งานวิจัย
3. ผู้รับผิดชอบกลุ่มกิจกรรม 1. หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
2. รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ
3. รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
4. ภาควิชา ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ระยะเวลาโครงการเริ่มต้น 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2557
6. รายละเอียดของงาน/โครงการ
ปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งในการพัฒนางานวิจัยนั้น คือ การมีฐานข้อมูลที่มีความ
สมบูรณ์และถูกต้อง ในปัจจุบันภาควิชาฯ ยังขาดฐานข้อมูลที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนขาด
กระบวนการการจัดเก็บที่เป็นระบบ ดังนั้นจึงสมควรให้มีแผนงานเพื่อพัฒนาและจัดทาฐานข้อมูล
ด้านงานวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมตัวชี้วัดทางด้านงานวิจัย ได้แก่
1. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในลักษณะบทความที่สมบูรณ์ (full paper) ใน
วารสารวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึง บทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือที่
จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อประกอบการประชุม (proceeding)
2. บทคัดย่อ (
รตีพิมพ์
3. การเสนอผลงานวิจัยทั้งในลักษณะ pl fo m และ po e p e en ion ในการ
ประชุมวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4. ทุนวิจัยที่อาจารย์และบุคลากรในภาควิชาได้รับ ทั้งในส่วนที่เป็นผู้วิจัยหลักและผู้ร่วม
วิจัย
5. การได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินผลงานวิจัยในระดับต่าง ๆ
7. วัตถุประสงค์ของแผนงาน
1. เพื่อจัดทาฐานข้อมูลด้านงานวิจัยของภาควิชาฯ

8. แผนดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ผลที่เกิด (ตัวชี้วัด)
1. ประกาศให้บุคลากรใน
บุคลากรรับทราบ
ภาควิชาทราบถึงแผนงาน
2. กาหนดให้มีวาระในการ
บุคลากรในภาควิชาฯ ได้รับ
ประชุมประจาเดือนของภาควิชา ทราบข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับ
ฯ เพื่อให้บุคลากรที่มีผลงานวิจัย งานวิจัยของภาควิชาฯ
ในเดือนนั้น แจ้งข้อมูลแก่ บุคล
การอื่นในภาควิชาฯ และส่ง
สาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อให้ผู้ช่วย
หัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยเพื่อเก็บ
รวบรวม
3. จัดทาฐานข้อมูลในรูปเอกสาร มีแฟ้มข้อมูลงานวิจัยของ
2 ชุด เก็บไว้ที่ผู้ช่วยหัวหน้า
ภาควิชาฯ เพื่อประโยชน์ใน
ภาควิชาฝ่ายวิจัย 1 ชุด และ
การดาเนินงานด้านงานวิจัย
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพของ
และการประกันคุณภาพ
ภาควิชา 1 ชุด
4. จัดทาฐานข้อมูลในรูป
มีฐานข้อมูลในรูป
แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ และใส่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้สนใจ
ข้อมูลนั้นในคอมพิวเตอร์ของ
สามารถสืบค้นและ
ภาควิชาฯ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
5. ให้มีการออกแบบสารวจ
ได้ผลสรุปการปฏิบัติงานด้าน
เกี่ยวกับข้อมูลด้านงานวิจัย ทุก วิจัย ในรอบปีของภาควิชาฯ
1-2 เดือน

6. ตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมได้
และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ทีม่ ีอยู่ อาทิ
medline, CU reference, Thai
index Medicus

เวลา
ผู้รับผิดชอบ
1 สัปดาห์ หัวหน้าภาควิชาฯ
ทุกเดือน

บุคลากรทุกคน

ตลอดปี

รศ.นพ.ทวีชัย
เตชะพงศ์วรชัย

ตลอดปี

รศ.นพ.ทวีชัย
เตชะพงศ์วรชัย

1 ครั้งต่อ รศ.นพ.ทวีชัย
ปี (เดือน เตชะพงศ์วรชัย
ธค.)
เป็นผู้ออกแบบ
สอบถามและ
รวบรวม
ได้ผลสรุปการปฏิบัติงานด้าน 1 ครั้งต่อ รศ.นพ.ทวีชัย
วิจัยในรอบปีของภาควิชาฯ ปี
เตชะพงศ์วรชัย

9. การประเมินผล
1. มีกิจกรรมเกิดขึ้นจริงตามเวลาที่กาหนด
2. บุคลากรเสนอข้อมูลและส่งสาเนาเอกสาร
3. จัดทาแฟ้มข้อมูล ทั้งในรูปเอกสารและข้อมูลคอมพิวเตอร์
10. ดัชนีวัดผลสัมฤทธิ์
1. มีกิจกรรมทุกเดือน
2. บุคลากรให้ความร่วมมือครบทุกคน
3. ข้อมูลบทความวิจัยที่ได้รับจากบุคลากรจะต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นจาก
ฐานข้อมูลมีกิจกรรมทุกเดือน
4. บุคลากรให้ความร่วมมือครบทุกคน
5. ข้อมูลบทความวิจัยที่ได้รับจากบุคลากรจะต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นจาก
ฐานข้อมูล

1. ชื่อแผนงาน การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภาควิชา
2. ชื่องาน/โครงการ การประกันคุณภาพภาควิชา (QA)
3. ผู้รับผิดชอบกลุ่มกิจกรรม 1. หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
2. กรรมการบริหารภาควิชาออร์โธปิดิกส์
3. ประธาน SCT ออร์โธปิดิกส์โดยตาแหน่ง
4. ประธาน PCT ออร์โธปิดิกส์โดยตาแหน่ง
4. ภาควิชา ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ระยะเวลาโครงการเริ่มต้น 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2557
6. รายละเอียดของงาน/โครงการ
กระบวนการในการประกันคุณภาพเป็นความจาเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสชัดเจน และสามารถตรวจสอบ ตลอดจนประเมินความสาเร็จในการปฏิบัติงาน แม้ว่าที่ผ่าน
มา ทางภาควิชาออร์โธปิดิกส์จะได้มีการพัฒนากระบวนการดังกล่าว โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของภาควิชา ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทุกสาย โดยมีหัวหน้าภาควิชาเป็นประธาน
และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพของภาควิชาร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันและพัฒนาคุณภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกคนในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ อย่างไรก็ตามยังขาดการจัดวางแนวทางการดาเนินงานที่
เป็นระบบ แผนการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ จึงได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
สาหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
7. วัตถุประสงค์และแผนงาน
เพื่อทาแผนงานและรายละเอียดการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

8. แผนดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ผลที่เกิด (ตัวชี้วัด)
1. ประกาศให้ผู้ช่วยหัวหน้า ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา
ภาควิชาฝ่ายต่าง ๆ ทราบ ฝ่ายต่าง ๆ รับทราบและ
ถึงแผนงานในการจัดทา
ดาเนินงาน
ฐานข้อมูลด้านที่ตน
เกี่ยวข้อง
2. ดาเนินการรวบรวม
ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เอกสารหลักฐาน และจัดทา ดาเนินงานด้านต่าง ๆ
สาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องส่ง
ให้แก่เจ้าหน้าที่ประกัน
คุณภาพของภาควิชา
3. จัดทาสรุปสถิติของผล
ได้สถิติของผลการ
การดาเนินงานในส่วนที่ตน ปฏิบัติงานในรอบ 6
รับผิดชอบ 2 ครั้งต่อปี ครั้งที่ เดือน ของงานฝ่ายต่าง
1 รวบรวมผลงานระหว่าง ๆ
มิถุนายน-พฤศจิกายน และ
นาเสนอในที่ประชุม
ภาควิชาในเดือนธันวาคม
และครั้งที่ 2 รวบรวมผลงาน
ระหว่าง ธันวาคม –
พฤษภาคม และนาเสนอใน
ที่ประชุมภาควิชาในเดือน
มิถุนายน
4. รวบรวมข้อมูลตลอดปี
ได้รายงานการ
จัดทารายงานการตรวจสอบ ตรวจสอบตนเองของ
ตนเอง (ฉบับร่าง) และ
ภาควิชา (ฉบับร่าง)
จัดส่งให้แก่บุคลากรใน
ภาควิชา)

เวลา
1 สัปดาห์

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าภาควิชาฯ

ตลอดปี

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายต่าง ๆ และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง

ทุก 6 เดือน ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายต่าง ๆ และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง

2 สัปดาห์

เจ้าหน้าทีป่ ระกัน
คุณภาพของภาควิชา

5. ศึกษารายงานประกัน
ได้มีการศึกษารายงาน
คุณภาพประจาปี (ฉบับร่าง) การตรวจสอบตนเอง
และปรับปรุงแก้ไข
(ฉบับร่าง) และปรับปรุง
แก้ไข
6. จัดการประชุมบุคลากร มีการประชุมเพื่อ
เพื่อพิจารณารายงานการ พิจารณารายงานการ
ตรวจสอบตนเอง และ
ตรวจสอบตนเองและ
สารวจความพร้อมของ
สารวจความพร้อมของ
เอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐาน
7. รวบรวมความคิดเห็น
ได้รายงานประกัน
และแก้ไขปรับปรุงรายงาน คุณภาพประจาปีท่ี
ประกันคุณภาพประจาปี
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
และนาเสนอต่อหัวหน้า
ภาควิชา
8. หัวหน้าภาควิชา
ได้รายงานประกัน
ตรวจสอบรายงานประกัน คุณภาพประจาปีฉบับ
คุณภาพประจาปีแก้ไข และ สมบูรณ์ที่ผ่านการ
ลงนามรับรอง
รับรองแล้ว
9. หัวหน้าภาควิชานา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รายงานประกันคุณภาพ
ได้รับรายงานประกัน
ประจาปีฉบับสมบูรณ์พร้อม คุณภาพประจาปีฉบับ
เอกสารหลักฐาน เสนอ
สมบูรณ์ที่ได้รับการ
ต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รับรองแล้ว

1 สัปดาห์

บุคลากรในภาควิชา

สัปดาห์ที่ 4 เจ้าหน้าที่ประกัน
ของเดือน คุณภาพและบุคลากรใน
มิถุนายน ภาควิชา

3 วัน

เจ้าหน้าที่ประกัน
คุณภาพของภาควิชา

2 วัน

หัวหน้าภาควิชา

ภายใน
วันที่ 31
สิงหาคม

หัวหน้าภาควิชา

9. การประเมินผล
1. มีกิจกรรมเกิดขึ้นจริง
2. บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ เสนอข้อมูลและส่งสาเนาเอกสาร
3. ได้รายงานประกันคุณภาพประจาปี ฉบับสมบูรณ์
10. ดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์
1. มีกิจกรรมเกิดขึ้นจริง ตามเวลาที่กาหนดในทุกกิจกรรม
2. บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ เสนอข้อมูลและส่งสาเนาเอกสารตามเวลาที่กาหนด ทั้งนี้จะต้องมี
ความสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3. ได้รายงานประกันคุณภาพประจาปีฉบับสมบูรณ์ และสามารถเสนอต่อฝ่ายวิชาการ
ตามเวลาที่กาหนด

11. แนวทางการดาเนินงานเพื่อรับการตรวจสอบคุณภาพ
กิจกรรม
ผลที่เกิด (ตัวชี้วัด)
เวลา
1. ศึกษารายงาน
บุคลากรได้ศึกษารายงาน 1 สัปดาห์
ประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพประจาปี
ก่อนการ
ประจาปีอย่างละเอียด
ตรวจสอบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
2. จัดประชุมบุคลากร บุคลากรมีความเข้าใจใน
1 สัปดาห์
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ รายงานประกันคุณภาพ
ก่อนการ
ในรายละเอียดของ
ประจาปีอย่างชัดเจน
ตรวจสอบ
รายงานประกันคุณภาพ
ประจาปี
3. สารวจความสมบูรณ์ ได้เอกสารหลักฐานที่
1 สัปดาห์
ของเอกสาร
ถูกต้องสมบูรณ์
ก่อนการ
ตรวจสอบ
4. จัดเตรียมบุคลากร
ได้ตัวบุคลากรที่จะเป็นผู้ให้ 1 สัปดาห์
ผู้ให้ข้อมูล อาทิ นิสิต
ข้อมูล
ก่อนการ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่สาย
ตรวจสอบ
ต่าง ๆ ตลอดจน
บุคลากรอื่น ๆ ตามที่
ได้รับการร้องขอ
5. จัดเตรียมและสา
ได้มีการกาหนดสถานที่
1 วันก่อนการ
ตรวจความของสถานที่ สาหรับกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบ
คุณภาพใช้เป็นที่ประชุม
6. หัวหน้าภาควิชาและ
วันที่มีการ
บุคลากรให้การต้อนรับ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพ
7. บุคลากรผู้ให้ข้อมูล บุคลากรผู้ให้ข้อมูลมีความ วันที่มีการ
เตรียมพร้อมรอการ
พร้อมสาหรับการสัมภาษณ์ ตรวจสอบ
สัมภาษณ์

ผู้รับผิดชอบ
บุคลากรทุกท่าน

หัวหน้าภาควิชาและบุคลากร

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายต่าง
ๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้าภาควิชา และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้าภาควิชาและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้าภาควิชาและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรผู้ให้ข้อมูล

8. หัวหน้าภาควิชาหรือ
ผู้ที่ได้รับการมอบหมาย
นาชมสถานที่ของ
ภาควิชา
9. รับฟังข้อมูลย้อนกลับ
จากคณะกรรมกาและ
ชี้แจงเพิ่มเติม
10. รับรายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและนาผล
ดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน

มีการเยี่ยมชมสถานที่

วันที่มีการ
ตรวจสอบ

บุคลากรผู้ให้ข้อมูล

ภาควิชาได้รับทราบถึง
ข้อสังเกตต่าง ๆ จาก
คณะกรรมการ
ภาควิชาได้รับทราบถึง
ข้อสังเกตๆจาก
คณะกรรมการ

วันที่มีการ
ตรวจสอบ

หัวหน้าภาควิชาและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้าภาควิชาและบุคลากร
ทุกท่าน

1. ชื่อแผนงาน การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาควิชาออร์โธปิดิกส์
2. ชื่องาน/โครงการ การเรียนการสอน
3. ผู้รับผิดชอบกลุ่มกิจกรรม 1. หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
2. รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ
4. ภาควิชา ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ระยะเวลาโครงการเริ่มต้น 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2557
6. รายละเอียดของงาน/โครงการ
การจัดการเรียนการสอนถือเป็นงานประจาของภาควิชาฯ จึงมีความสาคัญมากและเป็น
หน้าที่ของอาจารย์ที่ต้องปฏิบัติเป็นอันดับแรก การกาหนดตารางเวลาการจัดการเรียนการสอนจะ
ทาให้งานการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังทาให้รับทราบถึงปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอน
7. วัตถุประสงค์ของแผนงาน
1. เพื่อกาหนดตารางเรียนเป็นการล่วงหน้า
2. เพื่อเป็นการยืนยันการปฏิบัติงานตามภาระงานของคณาจารย์
3. เพื่อหาผลสรุปการประเมินนิสิตและประเมินการสอนของคณาจารย์
8. แผนดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ผลที่เกิด (ตัวชี้วัด)
1. กาหนด
ได้รับทราบอาจารย์
ตารางสอนและ
ผู้รับผิดชอบใน
อาจารย์ผู้สอน
รายวิชาที่เปิดสอน
2. จัดหาสถานที่
ความพร้อมของ
สาหรับการเรียนการ สถานที่
สอน
3. จัดเตรียมเอกสาร/ ความพร้อมของ
อุปกรณ์ประกอบการ เอกสารและอุปกรณ์
สอน
โสตทัศนศึกษา
4. จัดทาข้อสอบ
ความพร้อมของ
ข้อสอบมาตรฐาน
5. ประเมินผลการ
รายงานการ
เรียนการสอน
ประเมินผลการสอน

เวลา
อย่างน้อย 2 เดือนก่อน
เปิดการสอน

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ประสานรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน

อย่างน้อย 1 เดือนก่อน
เปิดการสอน

ผู้ประสานรายวิชา
และเลขานุการ
ภาควิชาฯ
อาจารย์ผู้สอน

อย่างน้อย 1 เดือนก่อน
เปิดการสอน
อย่างน้อย 1 เดือนก่อน
การสอบ
ภายในวันสุดท้ายของ
การเรียน

ผู้ประสานรายวิชา/
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ประสานรายวิชา

6. สรุปผลการ
ประเมินนิสิต

สรุปผลการประเมิน
นิสิต

7. จัดส่งผลการ
ผลการประเมินนิสิต
ประเมินนิสิต
8. รวบรวมผลการ
ผลการประเมิน
ประเมินการเรียนการ
สอนและจัดส่ง
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ภาควิชา/ฝ่ายออร์
โธปิดิกส์

ภายใน 1 สัปดาห์ก่อน ผู้ประสานรายวิชา
วันสุดท้ายของการส่งผล และ
การประเมิน
กรรมการบริหาร
ภาควิชา
ภายในเวลาที่
ผู้ประสานรายวิชา
มหาวิทยาลัยกาหนด
ภายใน 1 สัปดาห์
หัวหน้าธุรการ
หลังจากได้รับสรุปผล
การประเมิน

9. ดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์
1. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
2. ได้รับทราบผลการประเมินการเรียนการสอน

1. ชื่อแผนงาน กิจกรรมเพื่อพัฒนาแพทย์ประจาบ้าน
2. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาการเรียนรู้และจริยธรรม
3. ผู้รับผิดชอบกลุ่มกิจกรรม 1. หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
2. กรรมการบริหารภาควิชาฯ
4. ภาควิชา ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ระยะเวลาโครงการเริ่มต้น 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2557
6. นโยบาย
พันธกิจหลักประการหนึ่งของภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ได้แก่ ให้ความรู้แก่แพทย์ประจาบ้าน
ด้านออร์โธปิดิกส์ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางคลินิก สาขาออร์โธปิดิกส์ อย่างมี
ประสิทธิผล เพื่อผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์ตามเกณฑ์มาตรฐานให้บริการดูแลรักษา
ผู้ป่วยทางด้านออร์โธปิดิกส์อย่างครบวงจร ค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องและ
ชี้นาสังคม สนับสนุนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมแก่แพทย์ประจาบ้านทุกระดับชั้นปี ตรวจสอบและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมเพื่อพัฒนาแพทย์ประจาบ้านจึงเป็นสิ่งสาคัญมาก ภาควิชา
ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องนี้จึงกาหนดแผนงาน นโยบายและวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม
ให้ชัดเจน ง่ายต่อการนาไปปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อตอบสอนต่อพันธกิจด้านความเป็นเลิศทางวิชาการของ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. วัตถุประสงค์
1. แพทย์ประจาบ้านภาควิชาออร์โธปิดิกส์ มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ
2. แพทย์ประจาบ้านภาควิชาออร์โธปิดิกส์ มีผลงานวิจัยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/คน
3. แพทย์ประจาบ้านรับทราบกิจกรรมเพื่อการพัฒนาล่วงหน้าและสามารถกาหนดตัว
บุคคลเพื่อดาเนินการกิจกรรมนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสนับสนุน
การวิจัย
4. แพทย์ประจาบ้านสามารถทาการตรวจรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมุ่งเน้นจริยธรรมทางการแพทย์เป็นหลักปฏิบัติ

8. แผนดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ดัชนีชี้วัด
1. การสอบวัดความรู้ใน ผลคะแนนการสอบ
ระดับภาควิชาฯ
2. การสอบ In training
ผลคะแนนการสอบ
3. การสอบ Board

ผลคะแนนการสอบ

มิถุนายน

4. การประชุมทางวิชาการ
ภายในภาควิชา
5. การประชุมทางวิชาการ
ภายนอกภาควิชา
6. การบาเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม

ความรู้ความสามารถที่
ได้รับจากการประชุม
ความรู้ความสามารถที่
ได้รับจากการประชุม
จานวนผู้ป่วยที่มารับ
บริการ

ตลอดปี

ผู้รับผิดชอบ
รศ.นพ.สมศักดิ์
คุมป์นิรัติศัยกุล
รศ.นพ.สมศักดิ์
คุมป์นิรัติศัยกุล
รศ.นพ.สมศักดิ์
คุมป์นิรัติศัยกุล
คณาจารย์

ตลอดปี

คณาจารย์

7. การส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

จานวนกิจกรรมที่ปฏิบัติ

9. การประเมินผล
1. ผลคะแนนการสอบทุกการสอบ
2. จานวนผู้รับบริการ
3. จานวนกิจกรรมที่ปฏิบัติตลอดปี

เวลา
ตุลาคม
กุมภาพันธ์
ธันวาคม

พฤษภาคม คณาจารย์
สิงหาคม
ธันวาคม
มกราคม
คณาจารย์
เมษายน

