
 

 

 

  

แบบฟอร์มการมีส่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์ SMART  

ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 

 
เพ่ือให้บรรลุ วิสัยทัศน์คณะแพทยศาสตร์ 

“คณะแพทยศาสตร์ชั้นน าในประเทศ และระดบันานาชาติ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. ท่านสามารถดาวโหลด  แผนยุทธศาสตร์ SMART คณะแพทยศาสตร์  และศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 2559-2562 ฉบับทบทวน 
ปีงบประมาณ 2559  ได้ที่ http://www.med.swu.ac.th/th/images/smart59-62.pdf 

2. การมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์ SMART  ของแต่ละบุคคล สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ SMART ได้มากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์ 1 ตัวชี้วัด 

  

http://www.med.swu.ac.th/th/images/smart59-62.pdf


ตัวอย่างภาควิชาทางคลินิก 

ข้าพเจ้า....นายแพทย์สมาร์ท    สู่ความเป็นเลิศ................ต าแหน่ง.........อาจารย์แพทย.์.................................. 

สังกัด ……ภาควิชา A   ………………………………………………………………….. 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   ….....ปฏิบัติงานสอนนิสิตแพทย์ ชั้น ปีที่ 4-6  ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย  สร้าง

งานวิจัย  บริการวิชาการแก่ชุมชน  …………..………………………………………………………………………………… 

การมีส่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์ SMART   

S Service & Health promotion  to Excellence 
แผนยุทธศาสตร์สร้างงานบริการด้านสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ 

…………ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด าเนินการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

จากการร่วมประชุมก าหนดแนวทางการให้บริการแก่ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว (KPI S1.1.1)………… 

M Management to Excellence 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

…………ข้าพเจ้าพัฒนาสมรรถนะของตนเอง เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) (KPI M1.1.2)  จากการ
ท างานวิจัยทางคลินิก  และมีส่วนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะฯ มีอัตราสภาพคล่องทางการเงิน และมีเงินหมุนเวียนที่เพียงพอในการ
บริหารจัดการของคณะฯ ต่อไป (KPI M1.4.2, (KPI M1.4.3) ……………………………………… 

A Academic to Excellence 
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

……………ข้าพเจ้าสอนนิสิตแพทย์รายวิชา พพ 000 ตามมาตรฐานทางวิชาการชีพ อย่างเต็มความสามารถ 

และสอดแทรกคุณธรรม  รวมถึงทักษะในการส่ือสารที่ดีกับผู้ป่วย (KPI A1.1.1) …………………… 

R Research to Excellence 
แผนยุทธศาสตร์สร้างงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 

…………ข้าพเจ้ามีผลงานวิจัยเก่ียวกับชุมชนเรื่อง  x x x   (KPI R1.2.1) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2559 (KPI R1.1.1)  และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุน

ภายนอกจากทุน x x x   (KPI R1.3.1) ……………………………………………… 

T Toward International Level 
แผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่นานาชาติ 

……………ข้าพเจ้าขอรับทุนสนับสนุนจากคณะฯ เพื่อน าเสนอผลงาน เรื่อง xxx ในระดับนานาชาติ    

ณ ประเทศ AAA ในช่วงเดือน เมษายน 2560  (KPI T1.1.1)……………………………………… 

  



ตัวอย่างภาควิชาทางพรีคลินิก 

ข้าพเจ้า....ผศ.เอมี่   นานาชาติ................ต าแหน่ง.........อาจารย์แพทย์................................... 

สังกัด ……ภาควิชา B   ………………………………………………………………….. 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   ….....ปฏิบัติงานสอนนิสิตแพทย์ ชั้น ปีที่ 2-3 และสอนนิสิตหลังปริญญาหลักสูตร aaa, 

สร้างงานวิจัย, พัฒนาระบบ Lean ด้านการเรียนการสอนของภาควิชา B  และจัดท า KM เรื่องการออกข้อสอบ… 

การมีส่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์ SMART   

S Service & Health promotion  to Excellence 
แผนยุทธศาสตร์สร้างงานบริการด้านสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ 

…………ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมเป็นวิทยากรในโครงการบริการวิชาการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและกู้ชีพ

พื้นฐานแก่นักเรียน ครู และ อสม. (KPI S1.4.2)……..  

M Management to Excellence 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

…………ข้าพเจ้าพัฒนาสมรรถนะของตนเอง เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (รศ.) (KPI M1.1.2)  จากการ

ท างานวิจัย และกรอกข้อมูลในระบบ e-Faculty (KPI M1.4.1) ……………………………………… 

A Academic to Excellence 
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

……………ข้าพเจ้าสอนนิสิตแพทย์ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อให้ผ่าน NLE Part I,II,III (KPI  

A 1.1.1)  และสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นที่ปรึกษางานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (KPI 

A1.3.1) และเป็นอาจารย์สอนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตแพทย์ (KPI A1.3.1) ……………………… 

R Research to Excellence 
แผนยุทธศาสตร์สร้างงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 

………ข้าพเจ้ามีผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนเรื่องx x x(KPI R2.1.2) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ

นานาชาต ิเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2559 (KPI R1.1.1) และน าเสนอผลงานในการประชุม AMEE (KPI R2.1.1) … 

T Toward International Level 
แผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่นานาชาติ 

……ข้าพเจ้าได้น าเสนอผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนที่การประชุม AMEE เรื่อง xxx ณ ประเทศ AAA 
ในช่วงเดือน เมษายน 2560  (KPI T1.1.1)  ในการจัดการเรียนการสอนหลังปริญญา ได้จัดให้มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ ประเทศ x x x (KPI 

T3.1.1) โดยได้เชิญ Professor มาร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ XXX (KPI T1.1.1) ………   



ตัวอย่าง สายสนับสนุนวิชาการ 

 

ข้าพเจ้า....นายสนับสนุน   รักแพทย์................ต าแหน่ง.........พนักงานขับรถยนต์................................... 

สังกัด ……งานบริหารและธุรการ  ………………………………………………………………….. 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   ….....ขบัรถยนต์   ตามใบงาน………………………………………………………………… 

การมีส่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์ SMART   

S Service & Health promotion  to Excellence 
แผนยุทธศาสตร์สร้างงานบริการด้านสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ 

…………ข้าพเจ้ามีส่วนสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ S ในการขับรถ รับ-ส่ง อาจารย์ บุคลากร และนิสิต

เพื่อไปเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (KPI S1.4.1, KPI S1.4.2)……..  

M Management to Excellence 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

…………ข้าพเจ้ามีส่วนสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ M โดยได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะของตนเอง ในเรื่อง

หลักการให้บริการที่ดี (KPI M1.1.) มีส่วนสนับสนุนในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร โดยขับรถ รับ-ส่ง 

เจ้าหน้าการเงินในการให้บริการด้านการเงินของคณะฯ (KPI M1.4.2, KPI M1.4.3)    ..……………… 

A Academic to Excellence 
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

……………ข้าพเจ้ามีส่วนสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ A โดยขับรถ รับ-ส่ง อาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

และวิทยา เพื่อมาให้ความรู้แก่นิสิตและบุคลากรของคณะฯ (KPI A1.1.1) นอกจากนี้ยังได้ขับรถ รับ-ส่ง  

นิสิตแพทย์ลงชุมชน (KPI A1.4.1)….   

R Research to Excellence 
แผนยุทธศาสตร์สร้างงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 

………….……………………………………………………………… 

T Toward International Level 
แผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่นานาชาติ 

……………ข้าพเจ้ามีส่วนสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ T โดยขับรถ รับ-ส่ง วิทยากรชาวต่างชาติ โดยบริการ

ด้วยความเต็มใจและตรงต่อเวลา (T1.1.1) ……………………………… 


