
เปนไปตามแผน ไมเปนไปตามแผน ขยายระยะเวลา ยกเลิก/ชะลอ

  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: HRI1.2 สรางระบบและกลไกการพัฒนา

อาจารยและนักวิจัย 

ใหมีทักษะดานการวิจัยที่เปนเลิศ และการ

ทํางานเปนทีม

โครงการ Capacity building 

(Proposal writing, 

manuscript writing, grant 

management)

ต.ค.62-ก.ย.65 สํานักงานบริการการวิจัย 300,000 บาท 603,584 รอยละ 80 

การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ใหมีโอกาสแสดงศักยภาพอยางเต็มที่

HRI 1.3 รวมกับภาครัฐ/เอกชนในการสราง

ระบบสนับสนุนใหอาจารยและนักวิจัยไป

ปฏิบัติงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม

โครงการสรางพันธมิตรเชิงธุรกิจ

เพื่อตอยอดงานวิจัย

ต.ค.62-ก.ย.65 สํานักงานบริการการวิจัย 550,000 บาท 800 -  เบิกเงินจาก MU Talents ของ

      กลยุทธที่ 1 : พัฒนาศักยภาพดาน

การวิจัย การศึกษา และบริการวิชาการ

HRI 2.4 สรางระบบและกลไลการพัฒนา

อาจารย/บุคลากรดานการศึกษา โดย

ประยุกตใชเทคโนโลยีการศึกษาและสราง

แหลงเรียนรูที่ทันสมัย

โครงการพัฒนาการเรียนการ

สอนรูปแบบใหมที่ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ต.ค.62-ก.ย.65 สํานักงานบริหารการศึกษา 23,400 บาท 36,311     รอยละ 80  เปนการพัฒนาระบบตางๆ เชน 

ระบบคลาวนด, Domain Name,

 Plug-in  

เพื่อสนับสนุนระบบ E-Learning

    กลยุทธที่ 2 : พัฒนาทักษะดานดิจิทัล HRI 3.3 รวมกับภาคเอกชน/

ภาคอุตสาหกรรม ในการสรางระบบสนับสนุน

ใหบุคลากรไดมีโอกาสในการถายทอด

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

โครงการอบรมใหความรูเรื่อง 

Entrepreneurship

ต.ค.62-ก.ย.65 สํานักงานบริการการวิจัย 500,000 บาท - รอยละ 60  เปนการดําเนินการในรูปแบบ

ออนไลน

    กลยุทธที่ 3 : พัฒนาทักษะดาน

ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม

HRI 3.5 สนับสนุนกลไลอํานวยความสะดวก

เพื่อใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการใหบริการทางวิชาการ

โครงการพัฒนาทักษะการผลิต

สื่อการสอนยุคใหมและผลิตสื่อ

ดิจิตอลดานโรคเขตรอน

ต.ค.62-ก.ย.65 งานเทคโนโลยีการศึกษาและ

ศิลปกรรม
350,000 บาท 11,918.46 รอยละ 75  เปนการพัฒนาระบบตางๆ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน

    กลยุทธที่ 4 : พัฒนาและรักษาไวซึ่ง

บุคลากรที่มีศักยภาพสูง

HRI 3.2 จัดหาบุคลากรสําเร็จรูปเพื่อ

สนับสนุนความเปน International Hub

โครงการพัฒนาบริการผูปวยนอก

แบบ SMART OPD

ต.ค.62-ก.ย.65 1. โรงพยาบาล

เวชศาสตรเขตรอน/

2. งานเทคโนยีสารสนเทศ

170,000 บาท 24,904 รอยละ 75  เปนการพัฒนาใหการบริการที่เปน

เลิศ

ชื่อแผนปฏิบัติการ/โครงการ ระยะเวลาเริ่มตน- สิ้นสุด

ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ / หมายเหตุอื่นๆ
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ/ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว
(บาท)

รอยละ

ความสําเร็จของ

การดําเนินงาน

งบประมาณ

ที่ใชจริง

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป พ.ศ.2565

ชื่อสวนงาน........คณะเวชศาสตรเขตรอน………

ความคืบหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ

ผลการดําเนินการ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: HRI 1.8 สรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ

สูง (Talent) ดานการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบการสรรหา

คัดเลือกบุคลากร

ต.ค.62-ก.ย.65 งานทรัพยากรบุคคล 150,000 บาท 36,000 รอยละ 75 

การพัฒนาผูบริหารของมหาวิทยาลัยให

เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง

HRI 4.3 สรางระบบการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลที่เปนมาตรฐานสากลในทุกสายอาชีพ

โครงการพัฒนาขีดความสามารถ

ของบุคลากร

ต.ค.62-ก.ย.65 งานทรัพยากรบุคคล 2,750,000 บาท 2,012,840 รอยละ 85 

    กลยุทธที่ 1 : การบริหารความ

หลากหลายในองคกร

HRI 4.5 วางแผนพัฒนาผูสืบทอดตําแหนง 

(Successor)  เพื่อทดแทนตําแหนงบริหาร/

ตําแหนงสําคัญ

โครงการการจัดทําแผนสืบทอด

ตําแหนง (Succession Plan)

ต.ค.62-ก.ย.65 งานทรัพยากรบุคคล 70,000 บาท - -  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: HRI4.4 ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

(MAHIDOL-DEE)

โครงการ ‘เขตรอน องคกรแหง

สติ (‘Mindful TropMed’)

ต.ค.62-ก.ย.65 งานทรัพยากรบุคคล 50,000 บาท - รอยละ 40  เนื่องจากสถาการณ COVID-19 

การดําเนินโครงการในรูปแบบ

ออนไลน ผูสนใจเขารวมโครงการ

มีจํานวนนอย

การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกร

แหงองคกรนวัตกรรม

HRI 2.8 พัฒนาระบบ Digital Education โครงการบริหารจัดการ

โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ต.ค.62-ก.ย.65 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 500,000 บาท 3,887.44 รอยละ 35  สนับสนุนระบบตางๆ

   กลยุทธที่ 1 : เสริมสรางวัฒนธรรม

มหิดล

HRI 4.8 สราง Digital Workplace 

(e-Recruitment/ES/Performance 

Assessment Online)

โครงการบริหารจัดการระบบ

สารสนเทศแบบบูรณาการ

ต.ค.62-ก.ย.65 1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/

2. สํานักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตร/

3. สํานักงานบริหารการศึกษา

515,000 บาท  ระหวางเริ่มดําเนินโครงการ
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