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ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\สรุปแผนคณะ (2)
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU-SAP

S : Service & Health promotion to Excellence (แผนกลยุทธ์การสร้างงานบริการด้านสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ)
S
M S
A D
R G
T

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

SSAP S1.2 SDG 1 โครงการ การอบรมเชิง
3
3,16
ปฏิบัติการ เรื่อง
แนวทางการตรวจ
วินิจฉัยเอชไอวี ยุคใหม่

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\S

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1. เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
และดูแลรักษาผู้ป่วยเอชไอวีและ
เอดส์ รวมถึงการตรวจวินิจฉัย
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ในการตรวจ
วินิจฉัยโรคและการวิจัยเกี่ยวกับ
เชื้อไวรัสเอชไอวี
3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ของนักเทคนิคการแพทย์และ
ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการให้
สามารถปฏิบัติงานทางด้านการ
ตรวจวินิจฉัย เอชไอวี ให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน

1 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
(Post-test)
2 ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ที่ได้
ไปปฏิบัติได้จริง

≥ ร้อยละ 80 บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/
ศูนย์
การแพทย์ฯ,
บุคคลภายนอก

มี.ค. 64

26,200

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

26,200 ภาควิชาพยาธิ
วิทยา

3.51 จาก
5 คะแนน
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SWU-SAP

S
M S
A D
R G
T

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

S1.2, SDG 2 โครงการการป้องกัน
r3 3
และควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1. เพื่อให้แพทย์และพยาบาลมี
ความรู้และความเข้าใจการป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลที่เป็นปัญหาสาคัญได้
อย่างถูกต้องในแนวทางเดียวกัน
2. ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสานข้อมูล และนวัตกรรมซึ่ง
กันและกัน
3. เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้าน
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ระหว่างแพทย์และพยาบาล

รวม
2 โครงการ
*** หมายเหตุ : รายละเอียดวัตถุประสงค์ในเอกสารฉบับนี้ระบุพอสังเขป

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\S

1 มีแนวทางการป้องกัน อย่างน้อย 1 บุคลากรคณะ ม.ค.-ก.พ 64
การติดตามเชื้อใน
เรื่อง แพทยศาสตร์/
โรงพยาบาลของ
ศูนย์การแพทย์
ภาควิชาฯ
2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมมี
ความรู้

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

149,200

ผู้รับผิด
ชอบ

149,200 ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์

ร้อยละ 80

3 ผู้เข้าร่วมโครงการ
3.51 จาก 5
สามารถนาความรู้ที่ได้ คะแนน
ไปปฏิบัติได้จริง

5 ตัวชี้วัด

-

-

-

-

-

175,400

-

175,400
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ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\สรุปแผนคณะ (2)
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU-SAP

M : Management to Excellence (แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ)
S
M S
A D
R G
T

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ด
าเนิ
น
เงิ
น
รายได้
ค
ณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย
(ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก

SSAP M1. SDG 1 โครงการพัฒนา
1, 1
17
ศักยภาพบุคลากร
K15
ภาควิชาจุลชีววิทยา

1. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนของภาควิชาฯ
และแผนกลยุทธ์ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่ภาควิชาฯ รับผิดชอบ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

1 มีแผนในการ
ดาเนินงานของ
ภาควิชาฯ

1 แผน

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์

มิ.ย. 64

1,600

SSAP M1.1
1,
K15

1. เพื่อวางแผนปฏิบัติงาน และ
กลยุทธ์ของภาควิชาฯ
2. เพื่อประเมินผลการดาเนินงาน

1 มีแผนปฏิบัติงานและ
กลยุทธ์ของภาควิชาฯ

1 แผน

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์

ครั้งที่ 1
ม.ค.64,
ครั้งที่ 2
ก.ค. 64

-

2 โครงการสัมมนาการ
บริหารภาควิชาเพื่อ
ความเป็นเลิศ

2 ร้อยละของการ
ประเมินผลการ
ดาเนินงาน

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\M

ร้อยละ 100

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

1,600 ภาควิชาจุล
ชีววิทยา

-

ภาควิชาเภสัช
วิทยา

1/11

SWU-SAP

S
M S
A D
R G
T

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ด
าเนิ
น
เงิ
น
รายได้
ค
ณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย
(ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

SSAP M1. SDG 3 โครงการพัฒนาบุคลากร
3
1,r1 3,16
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน ทางวิชาการ
ประจาปี 2564 ของ
ภาควิชาพยาธิวิทยา

SSAP M1. SDG 4 โครงการสัมมนาจัดทา
1, 1, r1 4
แผนพัฒนาคุณภาพการ
K15
สอน ภาควิชาจักษุวิทยา
ปีการศึกษา 2564

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\M

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1. เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนการ
ดาเนินงาน แผนกลยุทธ์ และโครงสร้าง
ของภาควิชาให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กับบริบทขององค์กรและหน่วยงาน
2. เพื่อจัดทาการพัฒนาด้านการเรียน
การสอนของภาควิชา
3. เพื่อจัดทาแผนการดาเนินงานและ
แผนกลยุทธ์ของงานห้องปฏิบัติการฯ
4. เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ร่วมแรงร่วม
ใจภายในองค์กร
5. สร้างแนวปฏิบัติในการทาบันทึกบัญชี
งบประมาณรายรับ-รายจ่าย
6 เพื่อให้บุคลากรสามารถทาบันทึกการ
บริหารงบประมาณรายรับและรายจ่าย
ได้ถูกต้อง
7 เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึง
ความสาคัญในการบริหารงบประมาณ
อย่างมีถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

1 แผนกลยุทธ์
ปฏิบัติการ/โครงสร้าง
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ประจาปี

1 เล่ม

2 มีกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ KM ของ
ภาควิชา

1 เรื่อง

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานของบุคลากรของภาควิชา
2. เพื่อเสริมสร้างการทางานเป็น
ทีมของบุคลากรภาควิชา
3. เพื่อปรับปรุงพัฒนาแผนการ
สอน และรูปแบบการเรียนการสอน

1 มีแผนพัฒนาคุณภาพ
ภาควิชาจักษุวิทยา

1 แผน

อาจารย์,
บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/
ศูนย์
การแพทย์ฯ

มิ.ย. 64

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์
20 คน

20 พ.ค. 64

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

113,300

113,300 ภาควิชาพยาธิ
วิทยา

2,000

2,000 ภาควิชาจักษุ
วิทยา
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SWU-SAP

S
M S
A D
R G
T

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ด
าเนิ
น
เงิ
น
รายได้
ค
ณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย
(ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

SSAP M1. SDG 5 โครงการสัมมนาการ
1, 1, r1 3
เรียนการสอน และ
K15
แผนพัฒนาคุณภาพ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก
วิทยา
ปีการศึกษา 2564

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1. เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับเกณฑ์
สกอ. ฉบับ พ.ศ. 2553 และสมศ.
ฉบับ พ.ศ. 2554
2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาแผนการ
เรียน การสอน ของภาควิชาโสต
ศอ นาสิกวิทยา
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการ
จัดการเรียน การสอน และการจัด
สื่อสาหรับการเรียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)

SSAP M1. SDG 6 โครงการสัมมนาภาควิชา 1. เพื่อหาแนวทางการดาเนินงาน
1, 1, r1 3
โสต ศอ นาสิกวิทยา
และพัฒนาคุณภาพหลักสูตร และ
K15
ประจาปี 2564
รูปแบบการเรียน การสอน
2. เพื่อหาแนวทางการดาเนินงาน
ด้านการจัดบริการวิชาการ
3. เพื่อสร้างทีมการทางาน
ระหว่างคณาจารย์ แพทย์ใช้ทุน
และเจ้าหน้าที่ เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางาน
4. เพื่อพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีของ
บุคลากรทุกระดับชั้นของภาควิชา
และสร้างวัฒนธรรมขององค์กร

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\M

1 มีแผนพัฒนาคุณภาพ
ภาควิชาโสต ศอ
นาสิกวิทยา

อย่างน้อย 1 บุคลากรคณะ ม.ค.- มิ.ย.64
แผนงาน แพทยศาสตร์/
ศูนย์
การแพทย์ฯ,
บุคลากร
สาขาวิชาโสตฯ
รพ.
ชลประทาน

1 มีการปรับปรุงรูปแบบ อย่างน้อย 1 บุคลากรคณะ
แผนการดาเนินงาน
แผนงาน แพทยศาสตร์/
ศูนย์
2 จานวนเรื่องที่ภาควิชา อย่างน้อย 1 การแพทย์ฯ
/ หน่วยงานได้
เรื่อง/
พัฒนาขึ้น เช่น SAR / ภาควิชา/
KM / CQI / R2R/
หน่วยงาน
แผนการดาเนินงาน
พัฒนาการเรียนการ
สอนของภาควิชา /
พัฒนาข้อสอบ /คลัง
ข้อสอบ / คู่มือของ
หน่วยงาน

ม.ค. 64

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

5,000

5,000 ภาควิชาโสต
ศอ นาสิกวิทยา

4,000

4,000 ภาควิชาโสต
ศอ นาสิกวิทยา
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SWU-SAP

S
M S
A D
R G
T

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

SSAP M1. SDG 7 โครงการบริการวิชาการ
1, 1, r1 3
เพื่อสร้างรายได้ภาควิชา
K15
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564
หัวข้อ Workshop
Vertigo/Dizziness/Reh
abilitation
(ค่าลงทะเบียน)

SSAP M1.
1, 1, r1
K15

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ด
าเนิ
น
เงิ
น
รายได้
ค
ณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย
(ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1 เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ทาง
การแพทย์ให้แก่นิสิตแพทย์ แพทย์
ใช้ทุน แพทย์ประจาบ้าน แพทย์
ผู้สนใจทั่วไป พยาบาล และ
บุคลากรทางการแพทย์
2 เพื่อส่งเสริมให้มีความตื่นตัวใน
การศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพิ่มเติม
ในทางการแพทย์
3 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมาก
ขึ้น

8 โครงการพัฒนา
1. เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการ
กระบวนการเรียนการ เรียนการสอนและการจัดเก็บ
สอนและการพัฒนาคลัง ข้อสอบ
ข้อสอบ

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\M

1 จานวนของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 90 บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/
ศูนย์
2 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 90 การแพทย์ฯ,
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
แพทย์ใช้ทุน,
เรื่องเวียนศีรษะ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
3 ผู้เข้าร่วมโครงการ
3.51 จาก 5 แพทย์ประจา
สามารถนาความรู้ที่ได้ คะแนน
บ้าน
ไปปฏิบัติได้จริง

พ.ค. 64

1 แผนการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการ
จัดเก็บข้อสอบ

25 ก.พ.64

1 แผน

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์

อื่นๆ
15,000

1,000

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

15,000 ภาควิชาโสต
ศอ นาสิกวิทยา

1,000 ภาควิชาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน
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แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ด
าเนิ
น
เงิ
น
รายได้
ค
ณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย
(ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

SSAP M1. SDG 9 โครงการ“อบรมแพทย์
1, 1, r3 4
และพี่เลี้ยงสาหรับการ
K15
ฝึกภาคสนาม ปี
การศึกษา 2563”

SSAP M1. SDG 10 โครงการการจัดทา
1, 1, r1
แผนพัฒนาภาควิชา
K15
12,1
ศัลยศาสตร์ 2564
7

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\M

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1. เพื่อพัฒนาความรู้ และเพิ่มพูน
ทักษะและความพร้อมในการให้
ความรู้การฝึกภาคสนาม
2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
แพทย์และพี่เลี้ยงในโรงพยาบาล
3. เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ
4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหว่างครูพี่เลี้ยงใน
การฝึกภาคสนาม
5. เพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันหา
แนวทางพัฒนาปรับปรุง

1 ร้อยละของ
ร้อยละ 100 บุคลากรคณะ
โรงพยาบาลที่เข้าอบรม
แพทยศาสตร์,
บุคคลภายนอก
2 พี่เลี้ยงมีความพร้อม
ร้อยละ 80
ในการฝึกภาคสนาม
ของนิสิต

1. เพื่อร่วมกันระดมสมอง
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
หน่วยงาน ในปี 2564-2565
2. เพื่อพัฒนาคน ควบคู่กับการ
พัฒนางาน และให้สอดคล้องกัน
3. เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารหน่วยงานของตนเองไป
ในทิศทางที่ได้วางแผนไว้ร่วมกัน

1 จานวนเรื่องที่ภาควิชา อย่างน้อย 1 บุคลากรคณะ
/ หน่วยงานได้
เรื่อง/ แพทยศาสตร์/
พัฒนาขึ้น เช่น SAR / ภาควิชา/
ศูนย์
KM / CQI / R2R/
หน่วยงาน การแพทย์ฯ
แผนการดาเนินงาน
พัฒนาการเรียนการ
สอนของภาควิชา /
พัฒนาข้อสอบ /คลัง
ข้อสอบ / คู่มือของ
หน่วยงาน

มี.ค. 64

14,800

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

14,800 ภาควิชาเวช
ศาสตร์
ป้องกันและ
สังคม

3 ผู้เข้าร่วมโครงการ
3.51 จาก 5
สามารถนาความรู้ที่ได้ คะแนน
ไปปฏิบัติได้จริง

ม.ค. 64

186,100

186,100 ภาควิชา
ศัลยศาสตร์
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แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ด
าเนิ
น
เงิ
น
รายได้
ค
ณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย
(ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

SSAP M1. SDG 11 โครงการการจัดการ
1, 1 12,1
ความรู้ต่อการพัฒนา
K15 , r1 7
งานการบริการวิชาการ
ทางด้านศัลยกรรม เรื่อง
Wound care และ
Ostomy

1. เพื่อให้หน่วยงานได้มีการพัฒนา
มุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับ
หน่วยงานภายนอก
2. เพื่อตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินงานของหลักสูตรฯ
เป็นไปตามระบบคุณภาพ
3. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง
จุดอ่อนที่ควรปรับปรุงตลอดจน
ข้อเสนอแนะ
4. เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็น
การแลกเปลี่ยนความรู้ และเป็น
การนาความรู้ที่ได้มาพัฒนางานทั้ง
สี่ด้าน

1 แผนการพัฒนาทาง
อย่างน้อย 1 บุคลากรคณะ 19-20 ธ.ค.
วิชาการทางศัลยกรรม
แผน แพทยศาสตร์/
63
เรื่อง Wound care
ศูนย์
และ Ostomy
การแพทย์ฯ

95,700

95,700 ภาควิชา
ศัลยศาสตร์

SSAP M1. SDG 12 โครงการพัฒนาบุคลากร
1, 1
4
ตามแผนยุทธศาสตร์
K15 , r3
และการจัดทา KM ของ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
ประจาปี 2564

1. เพื่อพัฒนาการสอนของ
บุคลากรสายวิชาการทั้งระดับก่อน
และหลังปริญญาให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสร้างพัฒนาความรู้ในการ
บริการวิชาการและด้านการรักษา
ของภาควิชา
3. เพื่อเพิ่มพูนทักษะของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการและการ
บริการที่ดี
4. บุคลากรนาองค์ความรู้มา
พัฒนาตนเองสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อลดความผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงานภายในภาควิชาฯ

1 มีการปรับปรุงวิธีการ อย่างน้อย 1 บุคลากรคณะ ก.พ.-มี.ค. 64
ปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น
เรื่อง แพทยศาสตร์/
ศูนย์
2 บุคลากร
ไม่น้อยกว่า การแพทย์ฯ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ร้อยละ 85
การพัฒนา

130,000

130,000 ภาควิชา
อายุรศาสตร์

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\M

3 มีการปรับปรุง
อย่างน้อย 1
ดาเนินการจัดการองค์
เรื่อง
ความรู้ของภาควิชา
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แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ด
าเนิ
น
เงิ
น
รายได้
ค
ณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย
(ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก

SSAP M1.1 SDG 13 โครงการ MEDSWU มุ่ง
6,
4
สู่ความเป็นเลิศ ประจาปี
K76,
งบประมาณ 2564
K77

1. เพื่อเสริมสร้างและทบทวน
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์
ประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์ TQA/EdPEx และการนา
เครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการ
พัฒนาองค์กร
2. เพื่อเป็นแนวทางในการวาง
แผนการดาเนินงาน การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาอย่างยัง่ ยืนและ
สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ

1 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ > ร้อยละ80 บุคลากรคณะ ม.ค.- มิ.ย. 64
หลังการอบรมเพิ่มขึ้น
แพทยศาสตร์/
ศูนย์
การแพทย์ฯ,
บุคลากร
2 ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
ภายนอก
ในภาพรวมของ
ผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย

128,000

SSAP
6,
K76,
K77

1. เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มา
ใช้บริการ
2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
คณะแพทยศาสตร์
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการของบุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ

1 โครงการมีความเข้าใจ 3.51 จาก 5 บุคลากรคณะ ม.ค. - มี.ค.
ในพฤติกรรมด้านการ
คะแนน แพทยศาสตร์/
64
บริการที่เป็นเลิศและ
ศูนย์
สามารถนามาปฏิบัติ
การแพทย์ฯ
ได้จริง

450,000

M1.
1,
M1.
2

SDG 14 โครงการสัมมนา
7,10,
คณะแพทยศาสตร์
16,1
มหาวิทยาลัย
7
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปี 2564
หัวข้อ การพัฒนา
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านภาพลักษณ์
องค์กร

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

128,000 งานประกัน
คุณภาพ

25,550

475,550 งาน
ทรัพยากร
บุคคล

2 บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80
ได้รับการพัฒนา
3 สร้างความพึงพอใจ
และความประทับใจ
ให้แก่ผู้ใช้บริการ

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\M

อื่นๆ

3.51 จาก 5
คะแนน
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แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ด
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รายได้
ค
ณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย
(ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
15 โครงการสร้างความ
ผูกพันและสร้างพลัง
แห่งการทางานเป็นทีม

SSAP M1.2 SDG 16 โครงการสานสัมพันธ์
5,
7,10,
องค์กร
K65
16,1
7

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\M

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
คณาจารย์และบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทุก
ระดับ
3. เพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการ
ทางานของบุคลากร
4. เพื่อสร้างพลังในการทางานเป็น
ทีม

1 ร้อยละของบุคลากรที่
มีความผูกพันในระดับ
ดีขึ้นไป

≥ ร้อยละ บุคลากรคณะ
85
แพทยศาสตร์

1. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบของบุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์
2. เพื่อสังเคราะห์งานของบุคลากร
สายวิชาการและสายปฏิบัติการ
ของคณะแพทยศาสตร์
3. เพื่อบูรณาการ การจัดการ
ความรู้สู่การพัฒนางานที่ปฏิบัติจริง

1 มีแนวปฏิบัติในการ
ทางานของสายวิชาการ

1 เรื่อง

2 มีแนวปฏิบัติในการ
ทางานของสาย
ปฏิบัติการ

1 เรื่อง

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/
ศูนย์
การแพทย์ฯ,
บุคคลภายนอก
,นิสิตแพทย์

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

ธ.ค.-63

20,000

20,000 งานบริหาร
และธุรการ

ก.ค. 64

76,000

76,000 งาน
ทรัพยากร
บุคคล
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S
M S
A D
R G
T

SSAP M3.
1
1,
M3.
2,
M3.
3

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ด
าเนิ
น
เงิ
น
รายได้
ค
ณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย
(ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
17 โครงการสร้างศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านการศึกษา
กายวิภาคศาสตร์
(Anatomical Training
Excellence center)
เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้
กายวิภาคศาสตร์
-โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการกายวิภาค
ศาสตร์เชิงประยุกต์แก่
บุคคลภายนอก
(Applied Anatomical
Training) ปีที่ 2 (เก็บ
ค่าลงทะเบียน)

M4.1 SDG 18 โครงการตรวจสุขภาพ
3,8,
ประจาปีของบุคลากร
17
ภายในมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1. เพื่อให้ได้รับความรู้และเพิ่มพูน
ทักษะทางกายวิภาคศาสตร์มากขึ้น
2. เพื่อให้ได้ประสบการณ์จริงจาก
การได้ศึกษามหกายวิภาคศาสตร์
จากร่างอาจารย์ใหญ่
3. หลังจากจบการอบรม ผู้ที่เข้า
รับการอบรมสามารถนาความรู้ที่
ได้ไปปรับปรุง พัฒนาการประกอบ
อาชีพ
4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์วิชาการนาไปสู่การ
พัฒนาการเรียนการสอนที่
ก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์

1 ผู้เข้าอบรมมีความรู้
หลังการอบรม

ร้อยละ 80 บุคลากรคณะ เม.ย. - ก.ค.
แพทยศาสตร์,
64
บุคคลภายนอก
2 รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ≥5,000บาท
3 ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ที่ได้
ไปปฏิบัติได้จริง

3.51 จาก
5 คะแนน

1.เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของ
บุคลากร การค้นหาความผิดปกติ
และแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความ
ใส่ใจในสุขภาพร่างกาย
3.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร
มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

1 บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการมีภาวะ
สุขภาพที่ดีมากขึ้น
กว่าปีที่แล้ว

ร้อยละ 80 บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์
,
บุคคลภายนอก
/ผู้รับบริการ
ร้อยละ 100

2 บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการมีความใส่ใจ
ในสุขภาพร่างกาย
3 สามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองเบื้องต้นได้

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\M

เม.ย.-64

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

100,000

100,000 ภาควิชากาย
วิภาคศาสตร์

395,000

395,000 มศว คลินิก

ร้อยละ 100
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แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ด
าเนิ
น
เงิ
น
รายได้
ค
ณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย
(ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

SSAP M4.1 SDG 19 โครงการอบรมการรักษ์
6,
3,7,
สิ่งแวดล้อมและ
K80
17
ประหยัดพลังงาน คณะ
แพทยศาสตร์

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1.เพื่อจัดกิจกรรมให้บุคลากรใน
องค์กรได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม
รักษาสิ่งแวดล้อม
2.เพื่อให้บุคลากร ในคณะ
แพทยศาสตร์ได้รับรู้เรื่องการใช้
พลังงานอย่างประหยัด และได้
ตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน
เป็นหน้าที่ของทุกคน

1 จัดโครงการอบรมการ
รักษ์สิ่งแวดล้อมและ
การประหยัดพลังงาน
2 บุคลากรตาม
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้จากการเข้าร่วม
โครงการ

1 ครั้ง/ปี

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/
ศูนย์
การแพทย์ฯ,
ร้อยละ 90 บุคคลภายนอก

เม.ย.-64

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

38,500

38,500 งานกายภาพ
และ
สิ่งแวดล้อม

40,000

40,000 งานประกัน
คุณภาพ

3 บุคลากรตาม
ร้อยละ 90
กลุ่มเป้าหมายให้ความ
ร่วมมือจากการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
SSAP M4.1 SDG 20 โครงการสัมมนาการ
6,
4
จัดการความรู้ (KM)
K80
คณะแพทยศาสตร์ มศว
ประจาปีงบประมาณ
2564

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\M

1. เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์
และบุคลากรเกิดความเข้าใจที่
ถูกต้องสามารถจัดการความรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปใช้
พัฒนาคุณภาพหน่วยงานเพื่อให้
เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนว
ปฏิบัติที่ดีของการจัดการความรู้
ภายใต้ประเด็นต่าง ๆ ตาม
ประเด็นแผนกลยุทธ์/พันธกิจหลัก
ของคณะฯ
3. เพื่อให้มีจานวนองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และ
สร้างแนวปฏิบัติที่ดีเพิ่มขึ้น

1 ร้อยละของผู้เข้าร่วม > ร้อยละ80 บุคลากร, พ.ย.63- พ.ค.
โครงการมีความรู้ความ
บุคคลภายนอก
64
เข้าใจการจัดการ
ความรู้เพิ่มขึ้น
2 มีการรวบรวมองค์
ความรู้ที่จาเป็น หรือ
แนวทางปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ หรือ
วิธีปฏิบัติ

จานวน 1
เรื่อง

3 ระดับความพึงพอใจใน ≥ ร้อยละ80
ภาพรวมของผู้เข้าร่วม
โครงการ
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แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ด
าเนิ
น
เงิ
น
รายได้
ค
ณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย
(ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

M4.1 SDG 21 โครงการวันประกัน
4
คุณภาพ คณะ
แพทยศาสตร์
(MEDSWU QA Day)
ประจาปีงบประมาณ
2564

K13 M5. SDG 22 โครงการพัฒนา
1
4
เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนใน
หน่วยงานประจาปี
งบประมาณ 2564

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1. เพื่อเป็นกลไกกระตุ้นให้
ภาควิชา/หน่วยงานเห็น
ความสาคัญและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนากระบวนการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง
2. เพื่อยกย่อง เชิดชูภาควิชา/
หน่วยงานที่มีการพัฒนา
กระบวนการทางาน/นวัตกรรมที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและขยายสู่การ
ปฏิบัติจริง
3. เพื่อเป็นกลไกนาไปสู่การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

1 จานวนภาควิชา/
หน่วยงานที่เข้าร่วม
โครงการ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

2 มีผลงาน/นวัตกรรมที่
ส่งเข้าประกวด

ไม่น้อยกว่า
20
ชิ้นงาน

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษาไปสู่การพัฒนา
การศึกษาโดยการนาเทคโนโลยีมา
ใช้ในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้
และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีไปสู่การเรียนการ
สอนสาหรับนิสิตแพทย์

1 มีโปรแกรมรองรับการ อย่างน้อย 1 อาจารย์, นิสิต, ธ.ค. 62-ก.ค.
สนับสนุนการจัดการ
โปรแกรม
บุคลากร
63
เรียนการสอน

รวม
22 โครงการ
*** หมายเหตุ : รายละเอียดวัตถุประสงค์ในเอกสารฉบับนี้ระบุพอสังเขป

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\M

ผู้บริหาร ,
อาจารย์ ,
บุคลากร

มี.ค.64

อื่นๆ

86,000

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

86,000 งานประกัน
คุณภาพ

3 มีระดับความพึงใจใน ≥ ร้อยละ80
ภาพรวมของผู้เข้าร่วม
โครงการ

45 ตัวชี้วัด

100,000

853,300

-

100,000

100,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ
การศึกษา

-

-

538,700

535,550

2,027,550
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A

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\สรุปแผนคณะ (2)

1/3

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU-SAP

A : Academic to Excellence (แผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ)

S
M
A
R
T

S
D
G

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก

SSAP A1.1, SDG 1 โครงการสัมมนาการ
1,
r1 10,1
เรียนการสอน การ
K15
6,17
ประกันคุณภาพของ
ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร์

1.เพื่อให้บุคลากรภายในภาควิชา
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
2.เพื่อวางแผนร่วมกันในการจัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
3.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณ์ด้านการเรียนการ
สอนสาหรับนาไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพด้านการเรียนการสอน
4.เพื่อร่วมกันวางแผน ปรับปรุง
พัฒนางานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของภาควิชาฯ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

1 จานวนเรื่องที่
อย่างน้อย 1 บุคลากรคณะ พ.ค.- มิ.ย. 64
ภาควิชา/ หน่วยงาน
เรื่อง/ แพทยศาสตร์,
ได้พัฒนาขึ้น เช่น SAR ภาควิชา/ บุคคลภายนอก
/ KM / CQI / R2R/ หน่วยงาน
แผนการดาเนินงาน
พัฒนาการเรียนการ
สอนของภาควิชา /
พัฒนาข้อสอบ /คลัง
ข้อสอบ / คู่มือของ
หน่วยงาน

SSAP A1.1, SDG 2 โครงการสัมมนาการ
1,
r1 17
เรียนการสอนของ
K15
ภาควิชาชีวเคมี

1.เพื่อให้บุคลากรทั้งหมดของ
ภาควิชาฯ ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในปีการศึกษาที่ผ่านมา
และช่วยกันแก้ไขปัญหาพร้อมทั้ง
หาวิธีการใหม่ๆ ที่จะช่วยปรับปรุง
การเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2.เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน
ของแผนประจาปี และแผนกลยุทธ์
ร่วมกันปรับปรุงงานด้านการ
ประกันคุณภาพของภาควิชาฯ

1 จานวนเรื่องที่
อย่างน้อย 1 บุคลากรคณะ
ภาควิชา/ หน่วยงาน
เรื่อง/ แพทยศาสตร์
ได้พัฒนาขึ้น เช่น SAR ภาควิชา/
/ KM / CQI / R2R/ หน่วยงาน
แผนการดาเนินงาน
พัฒนาการเรียนการ
สอนของภาควิชา /
พัฒนาข้อสอบ /คลัง
ข้อสอบ / คู่มือของ
หน่วยงาน

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\A

มิ.ย.-64

27,400

-

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

27,400 ภาควิชากาย
วิภาคศาสตร์

-

ภาควิชาชีวเคมี
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SWU-SAP

S
M
A
R
T

SSAP A1.1,
1,
r1
K14

SSAP A1.1,
1,
K15 r1

SSAP A1.1
1,
K15

S
D
G

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก

3 โครงการการบูรณาการ 1.เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้มีทักษะและ
งานวิจัยและการเรียน แนวคิดเกี่ยวกับการทาวิจัย
การสอน
2.เพื่อให้มีการบูรณาการงานวิจัย
กับการเรียนการสอน
3.เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้มีผลงาน
เผยแพร่

4 โครงการจัดทาคลัง
ข้อสอบภาควิชาเภสัช
วิทยา

5 โครงการสัมมนา
ปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนของ
ภาควิชาสรีรวิทยา

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\A

1.วางแผนการปฏิบัติงานประจาปี
2.เพื่อให้มีคลังข้อสอบของภาควิชา
เภสัชวิทยาในรายวิชาอื่นๆ ของ
คณะแพทยศาสตร์ ที่ภาควิชา
เภสัชวิทยาเป็นผู้รับผิดชอบ

1.หาแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอน ทั้ง
บรรยายและปฏิบัติการอย่างมี
ประสิทธิภาพในปีการศึกษา 2564
2.เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาการสอนให้เป็น Active
Learning อย่างเป็นรูปธรรม
3.สรุปและประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2563 ของภาควิชา
สรีรวิทยา

1 จานวนนิสิตที่เข้าร่วม
โครงการ

อย่างน้อย 1 อาจารย์
พ.ย 63- ก.ค
คน
ประจาภาควิชา
64

2 จานวนผลงานที่ได้รับ
การเผยแพร่

อย่างน้อย 1
ชิ้น

3 ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ที่ได้
ไปปฏิบัติได้จริง

3.51 จาก
5 คะแนน

1 มีระบบการจัดเก็บ
คลังข้อสอบ (มี
โปรแกรมที่ใช้ในการ
จัดเก็บคลังข้อสอบ)

1 ระบบ

2 มีระบบจัดเก็บคลัง
ข้อสอบ

อย่างน้อย 1
รายวิชา

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์

พ.ค. 64

1 จานวนเรื่องที่ภาควิชา อย่างน้อย 1 บุคลากรคณะ 11-13 มี.ค.
ดาเนินงานพัฒนาการ
เรื่อง แพทยศาสตร์
64
เรียนการสอน
อาจารย์มีความรู้ ความ
2 เข้าใจการสอนแบบ
อย่างน้อย 3
Active Learning ใน
เรื่อง
รูปแบบต่าง ๆและ
มีการสอนโดยใช้
กระบวนการ Active
Learning

-

500

4,760

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

-

ผู้รับผิด
ชอบ

ภาควิชาเภสัช
วิทยา

500 ภาควิชาเภสัช
วิทยา

4,760 ภาควิชา
สรีรวิทยา
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SWU-SAP

S
M
A
R
T

S
D
G

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก

K15 A1.1, SDG 6 โครงการสัมมนา
r1 4
หลักสูตรระหว่าง
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
และภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน ประจาปี
งบประมาณ 2564

1.ร่วมกาหนดแนวทางการเรียน
การสอนและการประเมินทั้ง 2
สถาบันในปีการศึกษาถัดไป
2.ทบทวนแนวทางและปัญหาที่พบ
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
3.พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อาจารย์ระหว่าง 2 สถาบัน

1 มีแนวทางการเรียน
การสอนและการ
ประเมิน

ครบทุก
รายวิชา

2 มีบทสรุปแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่พบ
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา

1 ฉบับ

SSAP A1.1 SDG 7 โครงการเพิ่มพูนความรู้
1,
4
ในการใช้เครื่องตรวจ
K17
ทางรังสีวทิ ยาแก่นิสิต
แพทย์

1.เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ให้นิสิต
แพทย์มีความรู้เกี่ยวกับการใช้รังสี
ทางการแพทย์ รู้ข้อบ่งชี้ การ
เตรียมตัวผู้ป่วย
2.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้
รังสีทางการแพทย์ วิธีการตรวจ
ผู้ป่วยด้วยเครื่องมือทางรังสีวิทยา
ชนิดต่าง ๆ

1 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

SSAP A1.1 SDG 8 โครงการพัฒนาการ
1,
4
เรียนการสอนนิสิต
K17
แพทย์ชั้นปีที่ 5 ร่วมกับ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ศูนย์การแพทย์ปัญญา
นันทภิกขุชลประทาน
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2564
ของภาควิชาวิสัญญีวิทยา ร่วมกับ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ศูนย์
การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และเป็นการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ(วิสัญญีพยาบาล)

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\A

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/
ศูนย์การแพทย์

เม.ย.64

> 200 คน บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/
ศูนย์
2 ผู้เข้าร่วมโครงการ
3.51 จาก 5 การแพทย์ฯ,
สามารถนาความรู้ที่ได้ คะแนน นิสิตแพทย์ชั้น
ไปปฏิบัติได้จริง
ปีที่ 4

ต.ค. 63ก.พ.64

-

1 พัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน และ
วางแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ระหว่างภาควิชา
วิสัญญีวิทยากับ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ชลประทาน และการ
พัฒนาคู่มือการเรียน
การสอน ส่งผ่าน
ระบบสารสนเทศ

พ.ค.-64

3,750

อย่างน้อย 1 บุคลากรคณะ
เรื่อง แพทยศาสตร์/
ศูนย์
การแพทย์ฯ

1,900

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

1,900 ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์

-

ภาควิชารังสี
วิทยา

3,750 ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา
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SWU-SAP

S
M
A
R
T

S
D
G

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก

SSAP A1.1 SDG 9 โครงการประชุมวิชาการ
4,
4
วิสัญญีวิทยาร่วม 5
K44
สถาบัน ประจาปี
การศึกษา 2563

1.เพื่อฝึกปฏิบัติด้านการดูแลให้
การระงับความรู้สึก
2.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะใน
การดูแล ให้การระงับความรู้สึก
3.เพื่อนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพ ในการให้บริการเพื่อ
ระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยได้ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางาน
ด้านวิสัญญี
4.เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ
แพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ฯ
ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น

1 จานวนผู้เข้าร่วม
ร้อยละ 80 บุคลากรคณะ
ประชุมได้รับความรู้
แพทยศาสตร์/
และทักษะทางวิชาการ
ศูนย์
เพิ่มขึ้น
การแพทย์ฯ,
บุคคลภายนอก

พ.ค. 64

-

SSAP A1.1 SDG 10 โครงการพัฒนา
1,
17
ศักยภาพระบบการ
K17
ประเมินผลการศึกษา
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ครั้งที่ 1

1.เพื่อเพิ่มพูนทักษะอาจารย์ให้มี
ความเข้าใจในวิธีการประเมินผล
การศึกษา
2.เพื่อให้อาจารย์ทุกท่านรับทราบ
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินผลที่ถูกต้อง
3.เพื่อแลกเปลี่ยนระดมความ
คิดเห็นระหว่างอาจารย์ในภาควิชา
ศัลยศาสตร์ มีกระบวนการ
ประเมินที่สอดคล้องกัน และ
พัฒนาไปสู่กระบวนการวิจัยได้

1 มีระบบการประเมิน
การศึกษาของ
ภาควิชาศัลยศาสตร์

มี.ค. 64

88,980

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\A

2 อาจารย์ในภาควิชา
และผู้ให้การประเมิน
มีความเข้าใจในระบบ
การประเมินผล
การศึกษาภายหลังการ
เข้าร่วมโครงการ

อย่างน้อย 1 บุคลากรคณะ
ระบบ แพทยศาสตร์/
ศูนย์
การแพทย์ฯ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

-

ผู้รับผิด
ชอบ

ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา

88,980 ภาควิชา
ศัลยศาสตร์
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SWU-SAP
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แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

SSAP A1.1 SDG 11 โครงการประเมิน
1,K03
4
โรงพยาบาลแพทย์
, K04
เพิ่มพูนทักษะ เครือข่าย
ที่ 7 ประจาปี
งบประมาณ 2564

1.เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลเครือข่าย
2.เพื่อประเมินศักยภาพการรับ
แพทย์ใช้ทุนของโรงพยาบาล
เครือข่ายที่ 7

1 มีการประเมิน
ประสิทธิภาพของ
โรงพยาบาลเครือข่าย

ครบร้อยละ อาจารย์, ต.ค.-ธ.ค. 63
100
บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์
บัณฑิตแพทย์
แพทย์เพิ่มพูน
ทักษะ

80,000

80,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ
การศึกษา

SSAP A1.1 SDG 12 โครงการติดตาม
1,
4
ประเมินผลบัณฑิตแพทย์
K03,
ประจาปีงบประมาณ
K04
2564

1.เพื่อประเมินผลผลิต คือบัณฑิต
ของคณะแพทยศาสตร์
2.เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
3.เพื่อกาหนดมาตรฐานในการจัด
การศึกษา
4.เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
บัณฑิตแพทย์ทางด้านวิชาการ
5.เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้
บัณฑิตแพทย์ในการฝึกปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลชุมชน
6.เพื่อให้แพทย์ใช้ทุนได้เรียนรูก้ าร
ขึ้นปฏิบัติงานตามหน่วยงาน/
ภาควิชาต่าง ๆ

1 ระดับความพึงพอใจ > 3.51 จาก ผู้บริหาร, ม.ค.- พ.ค. 64
ของผู้ใช้บัณฑิต ในด้าน 5 คะแนน
อาจารย์,
- องค์ความรู้
บุคลากรคณะ
- ปฏิสัมพันธ์
แพทยศาสตร์,
- ความอดทน
บัณฑิตแพทย์
- ความเสียสละ
- หัตถการ
- พฤติกรรม
- การสื่อสาร

350,000

350,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ
การศึกษา

1 อาจารย์ใหม่เข้าอบรม ครบร้อยละ อาจารย์แพทย์ 26-30 ต.ค.
แพทยศาสตรศึกษา
100
63
ขั้นพี้นฐาน

450,000

450,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ
การศึกษา

SSAP A1.1 SDG 13 โครงการอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้าน
1,
4
แพทยศาสตรศึกษาขั้น แพทยศาสตรศึกษาใน
K11
พื้นฐาน ประจาปี 2564 ระดับพื้นฐานให้กับอาจารย์ใหม่

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\A

2 ประเมินองค์ความรู้
Pre-test/Post-test

ร้อยละ 80

3 ผลสัมฤทธิ์การสอน
ของอาจารย์ใหม่มี
ประสิทธิภาพ

มากกว่า
ร้อยละ 80
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แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก

SSAP A1.1 SDG 14 โครงการอบรมเชิง
1,
4
ปฏิบัติการแพทยศาสตร
K11
ศึกษาขั้นสูง ประจาปี
2564

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้าน
แพทยศาสตรศึกษาในระดับขั้นสูง
ให้กับอาจารย์เก่าและอาจารย์จาก
รพ.ร่วมและรพ.สมทบ
จากโรงพยาบาลร่วมผลิตและ
โรงพยาบาลสมทบ

1 อาจารย์เก่าเข้าร่วม
อบรมแพทยศาสตร
ศึกษาขั้นสูง

SSAP
1,
K02,
K09,
K12,
K13,
K14,
K15,
K16,
K17

A1.1, SDG 15 โครงการปรับปรุงและ
4
พัฒนาหลักสูตร
A1.2,
แพทยศาสตรบัณฑิต
และพัฒนาบุคลากรทาง
A1.3,
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ประจาปีงบประมาณ
A1.4,
2564
A1.5

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอนและประเมินผลบัณฑิตตาม
มาตรฐาน TQF ทั้งคลินิกและพรีคลินิก
2. เพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
วิธกี ารเรียนรู้ กระบวนการวัดและการ
ประเมินผลนักศึกษา ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของ สกอ.
3. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานของ
สกอ.ในระดับปริญญาตรี
4. เพื่อพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนวิธกี ารเรียนรู้
กระบวนการวัดและการประเมินผล

1 ทุกภาควิชามีการ
ครบ 20ภาค บุคลากรคณะ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
แพทยศาสตร์,
เรียนการสอนสู่ความเป็น
อาจารย์,
เลิศทางด้านวิชาการ
ผู้มีส่วนได้ส่วน
2 มีแผนการพัฒนา
1 แผน
เสีย,
หลักสูตรฯ ตาม
นิสิตแพทย์
มาตรฐานของ สกอ.
3 ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ครบ 20 ภาค
4 มีแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับ อย่างน้อย 1
การจัดการเรียนการสอน
เรื่อง
ระหว่างหน่วยงานและ
ภาควิชา
5 ความพึงพอใจของ
4 จาก 5
ผู้เข้าร่วมสัมมนา
คะแนน

K15

A1.1 SDG 16 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
4
พรีคลินิก คุณธรรมและ ด้านความรู้คู่คุณธรรม
จริยธรรม
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
และจริยธรรมของอาจารย์ และ
เป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับนิสิต

1 มีการนาการเรียนการ ร้อยละ 80
สอนด้านคุณธรรม
ของรายวิชา
และจริยธรรมมาใช้ใน
การเรียนการสอน
2 อาจารย์เป็น
แบบอย่างที่ดีมีความ
พึงพอใจในการจัด
โครงการฯ

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\A

ร้อยละ 60 อาจารย์แพทย์, ม.ค. -ก.ค. 64
บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์

อาจารย์,
บุคลากร

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

250,000

250,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ
การศึกษา

พ.ย. 63 ก.ค. 64

450,000

450,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ
การศึกษา

พ.ย.63-ก.ค.
64

68,600

68,600 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ
การศึกษา

มากกว่า
3.50 ขึ้นไป
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

A1.1 SDG 17 โครงการพัฒนา
4
สนับสนุนการประเมิน
ทักษะทางคลินิก

K05

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1.เพื่อพัฒนา“ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาและฝึกทักษะหัตถการ”
“Center for Medical Education
and Simulation” (CMES)
สาหรับการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตใน
ระดับพรีคลินิกและคลินิก และด้าน
อื่น ๆ อาทิเช่น การศึกษาหลัง
ปริญญา ความร่วมมือด้านวิจัย
และการอบรมอาจารย์ นิสิต และ
บุคลากรภายนอกต่อไป
2.เพื่อพัฒนาหุ่นฝึกทักษะเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และการ
ฝึกอบรมต่อไป

A1.1 SDG 18 โครงการปฐมนิเทศนิสิต 1.เพื่อให้นิสิตแพทย์มีความรู้ความ
4
แพทย์ (โครงการร่วมฯ) เข้าใจในการเรียนการสอน
2.เพื่อให้นิสิตแพทย์ ได้ทราบ
แนวทางและเข้าใจการเรียนการ
สอนในระดับชั้นพรีคลินิกและ
คลินิกของคณะฯ มากยิง่ ขึ้น
3.เพื่อให้นิสิตรู้จักบุคลิกภาพที่
เหมาะสมในการปฏิบัติบนหอผู้ป่วย
4.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างนิสิตแพทย์ อาจารย์ที่
ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\A

1 บุคลากรและอาจารย์ ร้อยละ 80 บุคลากรคณะ พ.ย.63-ก.ค.
แพทย์ได้รับความรู้
แพทยศาสตร์
64
เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนในศูนย์
แพทยศาสตรศึกษา
และฝึกทักษะหัตถการ
2 มีแนวทางในการ
จานวน 1
ปรับปรุง
แนวทาง
ห้องปฏิบัติการจาลอง
สถานการณ์ทางคลินิก
3 นิสิตแพทย์สามารถ
ร้อยละ 90
สอบผ่านได้ใบ
ก่อนไป
ประกอบวิชาชีพเวช
ปฏิบัติงาน
กรรม
จริง
1 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพิ่มมาก
ขึ้น

ร้อยละ 80

อาจารย์,
บุคลากร,
บุคคลภายนอก,
นิสิตแพทย์

มี.ค.64

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

350,000

350,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ
การศึกษา

35,000

35,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ
การศึกษา
[โครงการร่วม
ฯ)
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แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

SSAP A1.1 SDG 19 โครงการพัฒนา
1,
4
ศักยภาพอาจารย์
K15
ทางด้านพรีคลินิก เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใน
ระดับพรีคลินิก

SSAP A1.1 SDG 20 โครงการจัดการความรู้
1,
4
พัฒนาสมรรถนะ และ
K08,
ประสิทธิภาพการ
K12,
จัดการการเรียนการสอน
K13

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\A

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1.เพื่อระดมความคิดและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนพรีคลินิก
2.เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้
นิสิตสามารถนาความรู้จากวิชาพรี
คลินิกไปใช้ทางคลินิกให้ได้
ประโยชน์สูงสุด

1.เพื่อพัฒนา ระดมความคิด และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการการเรียนการสอนการ
ปฏิรูปการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0
เช่น Active Learning : การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
(PBL), Multiple Choice
Question (MCQ), Multiple
Essay Question (MEQ), เทคนิค
การออกข้อสอบ. การวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน
เทคนิคการออกข้อสอบ ,สื่อการ
สอน, เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณาจารย์พรีคลินิกให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน

1 รายวิชาในหมวดวิชา ร้อยละ 100
พื้นฐานเฉพาะแพทย์
(พพ) มีการจัดการ
เรียนการสอน และ
การประเมินผล ที่เป็น
มาตรฐานและรูปแบบ
เดียวกัน
2 จานวนผู้เข้าโครงการ

ร้อยละ 90

1 เข้าใจรูปแบบ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็น
มาตรฐานและรูปแบบ
เดียวกัน

อย่างน้อย
ร้อยละ 85

2 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 90

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

อาจารย์,
บุคลากร

พ.ค.64

400,000

400,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ
การศึกษา
[บริการ
การศึกษา)

อาจารย์
,บุคลากร

พ.ค.-มิ.ย. 64

100,000

100,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ
การศึกษา
[บริการ
การศึกษา)
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แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

SSAP A1.1 SDG 21 โครงการเตรียมความ
1,
4
พร้อมนิสิตแพทย์ การ
K08,
จัดการเรียนการสอน
K12,
แบบ Active Learning
K13

SSAP A1.1 SDG 22 โครงการอบรมเกณฑ์
1,
4
การประเมินคุณภาพ
K15
การศึกษาภายใน ระดับ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ประจาปีการศึกษา 2563

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\A

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1.เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิต
เข้าสู่การเรียนในหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
2.เพื่อให้นิสิตทราบบทบาทของ
ตนเองมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะ ในการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
3.เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทากิจกรรม
ตัวอย่างของการเรียนการสอนแบบ
Active Learning
4.เพื่อให้อาจารย์รับทราบปัญหา
เกี่ยวกับการเรียนการสอน,และ
แนะแนวทางการแก้ไขให้แก่นิสิต

1 นิสิตเข้าใจรูปแบบ
อย่างน้อย
ผู้บริหาร,
พ.ค.-มิ.ย.64
กระบวนการเรียนแบบ ร้อยละ 90 อาจารย์, นิสิต
Active Learning :
แพทย์,บุคลากร
การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก (PBL)

1.เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
ความรู้ ความเข้าใจตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ประเมินให้แก่ผู้รับผิดชอบ
2.เพื่อทราบหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
3.เพื่อเตรียมรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
4.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง
วิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม
5.เพื่อรวบรวมและจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานอ้างอิงอย่างเป็นระบบ
เป็นหมวดหมู่

1 ร้อยละของผู้เข้าร่วม >ร้อยละ 80 หัวหน้า
พ.ย.63-มี.ค.
โครงการมีความรู้ความ
ภาควิชา /
64
เข้าใจตัวบ่งชี้และ
ผู้แทน
เกณฑ์ประเมิน
ภาควิชา/
คุณภาพการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
ภายในระดับ
การเขียน SAR
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชา/
เพิ่มมากขึ้นหลังจาก
หน่วยงาน
เข้ารับการอบรม

2 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

2 คะแนนความพึงพอใจ
ในภาพรวมของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

80,000

ร้อยละ90

15,600

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

80,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ
การศึกษา
[บริการ
การศึกษา)

15,600 งานประกัน
คุณภาพ

4 จาก 5
คะแนน
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SWU-SAP

S
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T

S
D
G

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

SSAP A1.1 SDG 23 โครงการตรวจประเมิน
1,
4
คุณภาพการศึกษา
K15
ภายใน ระดับส่วนงาน
(ภาควิชาและหน่วยงาน )
ประจาปีการศึกษา 2563

SSAP A1.1, SDG 24 โครงการสัมมนา
5,
r1 3,17
อาจารย์ที่ปรึกษา
K67
ประจาปีการศึกษา
2563-2564

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\A

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1.เพื่อให้ภาควิชา/หน่วยงานที่
ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามกรอบเวลาที่
กาหนดและดาเนินงานได้ตาม
ระบบและกลไกของคณะ และ
มหาวิทยาลัย
2.เพื่อสามารถวัดผลความสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ได้กาหนดไว้
ตามองค์ประกอบ ของ สกอ.สมศ.
และ EdPEx/WFME
3.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

1 ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับส่วนงาน
ภาควิชา/หน่วยงาน

>3.5
คะแนน

2 ระดับความพึงพอใจ
ในภาพรวมของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

≥ ร้อยละ80

1.เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามีทักษะ
ในการดูแลและให้คาแนะนาแก้ไข
ปัญหาแก่นิสิตแพทย์
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการให้คาแนะนา
แก้ไขปัญหาแก่นิสิตแพทย์
3. เพื่อพัฒนาระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาให้สอดคล้องกับนิสิตรุ่นใหม่

1 จานวนผู้ที่เข้าร่วมมี
ระดับความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

2 มีเกณฑ์สาหรับ
ประเมินการทาสื่อ
ด้านสุขภาพ

1 ฉบับ

ผู้บริหาร,
15 ก.ค. 64
หัวหน้า
ภาควิชา/
หน่วยงาน, ผู้ที่
เกี่ยวข้อง

อาจารย์,
บุคลากร

ต.ค 63,มี.ค.
,พ.ค. 64

55,800

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

55,800 งานประกัน
คุณภาพ

100,000

100,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
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SWU-SAP

S
M
A
R
T

S
D
G

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

SSAP A1.2 SDG 25 โครงการเตรียมความ
1,
4
พร้อมในการจัดการ
K17
เรียนการสอนรายวิชา
กลาง

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1.เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนรายวิชากลาง เวชศาสตร์
ครอบครัวการบริการชุมชน การ
ถ่ายภาพทางการแพทย์และการ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ของ
นิสิตคณะแพทยศาสตร์
2.เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการ
สื่อสารและการทางานร่วมกับผู้อื่น
3.เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและมีการ
ปรับการเรียนการสอนรายวิชา
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานภาพ
ปัจจุบัน และทันต่อเหตุการณ์

SSAP A1.2 SDG 26 โครงการเวชจริยศาสตร์ 1.เพื่อให้นิสิตเรียนรู้และมีความ
1,
4
สาหรับนิสิตแพทย์
เข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องคุณธรรม
K17
ประจาปี 2564
และจริยธรรมแห่งวิชาชีพแพทย์
2.เพื่อให้นิสิตวิเคราะห์ และแสดง
วิธีการแก้ปัญหาทางด้านจริยธรรม
แห่งวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
3.เพื่อให้นิสิตปรับพฤติกรรมใน
วิชาชีพที่แสดงต่อผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย
เพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนต่างวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม
4.เพื่อให้นิสิตแสดงความคิดเห็นใน
เชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในทางวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\A

1 นิสิตแพทย์เข้าร่วม
โครงการ
2 นิสิตแพทย์สอบผ่าน
รายวิชาเวชศาสตร์
ครอบครัวและ
รายวิชากลางอื่นๆ

1 ระดับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
แพทย์

ไม่น้อยกว่า อาจารย์,
ร้อยละ90 บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
และ
ร้อยละ90 นิสิตแพทย์

3.51 จาก
5 คะแนน

คณาจารย์,
นิสิตแพทย์,
บุคลากร

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

มี.ค.- พ.ค.
64

300,000

300,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ
การศึกษา

มี.ค.-64

300,000

300,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ
การศึกษา

2 ผู้เข้าร่วมโครงการ
3.51 จาก
สามารถนาความรู้ที่ได้ 5 คะแนน
ไปปฏิบัติได้จริง

11/22

SWU-SAP
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S
D
G

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก

SSAP A3.1 SDG 27 โครงการส่งเสริมอัต
5,
3,17
ลักษณ์นิสิตแพทย์
K48
“สัมมนาสโมสรนิสิต
แพทย์ คณะ
แพทยศาสตร์”

1.เพื่อรับทราบนโยบายและกลยุทธ์
การพัฒนาศักยภาพนิสติ และ
ระเบียบต่าง ๆ
2.เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ ระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษา และคณะทางานของสโมสร
นิสติ คณะฯ ตลอดจนแนวคิดในการ
ทากิจกรรมต่าง ๆ
3. เพื่อให้คณะทางานของสโมสร
นิสติ คณะฯ รับทราบขั้นตอนการ
ปฏิบัตงิ าน
4.เพื่อวางกรอบ กาหนดแผนงาน
และรูปแบบการดาเนินงาน
5.เพื่อเสริมสร้างให้นิสติ แพทย์มีอัต
ลักษณ์ดา้ นทักษะการสื่อสาร

1 นิสิตแพทย์มีอัต
ลักษณ์ด้านทักษะการ
สื่อสาร

SSAP A1.4 SDG 28 โครงการพัฒนาผู้ป่วย
1,K15
4
จาลอง
, K17

1.เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้กับ
นิสิตแพทย์ชั้นคลินิกในการสอบ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
2.เพื่อจะได้ทราบแนวทางการจัด
สอบ และเตรียมความพร้อมของ
นิสิตแพทย์ เพื่อสอบ National
Licence คลินิก ในส่วนของ
Practical Part
3.เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้กับ
นิสิตแพทย์ระดับคลินิก

1 นิสิตแพทย์สอบผ่าน
NLE III

มากกว่า
อาจารย์,
ร้อยละ 90 บุคลากร,
ของผู้สอบ บุคคลภายนอก

2 นิสิตแพทย์ได้ฝึก
ทักษะตามเกณฑ์
แพทยสภา

ร้อยละ 90

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\A

2 มีแผนการทางานของ
การจัดกิจกรรม (Year
Plan)

3.51 จาก บุคลากรคณะ เม.ย. -ก.ค.
5 คะแนน แพทยศาสตร์/
64
ศูนย์
การแพทย์ฯ,
1 แผน นิสิตแพทย์ชั้น
ปี1-5

พ.ย. 63
ม.ค.64
มี.ค. 64
พ.ค. 64
ก.ค. 64

50,000

50,000

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

50,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

50,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ
การศึกษา
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SWU-SAP
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D
G

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

SSAP A1.4 SDG 29 โครงการ SWU
1,K17
4
Medical Education
Showcase

SSAP A1.4 SDG 30 โครงการบริการ
1,K17
4
วิชาการหลักสูตร
แพทยศาสตรศึกษา
บัณฑิต ประจาปี
งบประมาณ 2564
(ค่าลงทะเบียน)

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\A

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ทาง
การแพทย์ให้แก่นิสิตแพทย์ แพทย์
ใช้ทุน แพทย์ประจาบ้าน แพทย์
ผู้สนใจทั่วไป พยาบาล และ
บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งจาก
มศว และสถาบันอื่นๆ รวมถึง
ประชาชนทั่วไป
2.เพื่อส่งเสริมให้มีความตื่นตัวใน
การศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพิ่มเติม
ในทางการแพทย์
3.เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และศูนย์
การแพทย์ฯให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายมากขึ้น

1 มีการนาเสนอ
ผลงานวิจัย ทางด้าน
แพทยศาสตรศึกษา
และวิทยาศาสตร์
การแพทย์

จานวน
อย่างน้อย
10 เรื่อง

2 ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรูท้ ี่ได้
ไปปฏิบัติได้จริง

3.51 จาก
5 คะแนน

1.เพื่อจัดให้นักเรียนฝึกทักษะ
หัตถการที่สาคัญต่อชีวิต
2.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนที่สนใจฝึกหัตถการเพื่อ
เรียนรู้ในการเรียนวิชาชีพแพทย์

1 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรูเ้ กี่ยวกับการทา
หัตถการเพิ่มขึ้น
2 จานวนนิสิตที่เข้าร่วม
โครงการฯ มีความพึง
พอใจ
3 แพทย์ที่สาเร็จ
การศึกษาจาก
ต่างประเทศที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ
4 คณะแพทยศาสตร์
มศว มีการจัดสอบ
สาหรับแพทย์ที่สาเร็จ
การศึกษาจาก
ต่างประเทศ

อาจารย์, ต.ค. -ธ.ค.63
บุคลากร,นิสิต
แพทย์

อื่นๆ

150,000

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

150,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ
การศึกษา

3 ความพึงพอใจของ
>4
กิจกรรมที่ส่งเสริมการ คะแนน ขึ้น
ปฏิสัมพันธ์กับแพทย์/
ไป
สถาบันในต่างประเทศ

ร้อยละ 80
มากกว่า
ร้อยละ 80

อาจารย์,
บุคลากร,
นักเรียน

10,14 ต.ค.
63

344,000

344,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ
การศึกษา

มากกว่า
3.51 จาก 5
คะแนน
2 ครั้ง /ปี
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แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก

SSAP A1.5 SDG 31 โครงการนิเทศงาน
1,
4
โรงพยาบาลสมทบ
K03,
ประจาปีงบประมาณ
K04
2564

1.เป็นการติดตามประเมินผลนิสิต
แพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่มาศึกษาและ
ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมทบต่าง ๆ
2.เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลสมทบ
3.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
4.เพื่อกาหนดมาตรฐานในการจัด
การศึกษา
5.เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้การ
ขึ้นปฏิบัติงานตามหน่วยงาน/
ภาควิชาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

1 มีการนิเทศงาน
โรงพยาบาลสมทบ

SSAP A1.5 SDG 32 โครงการพิธีมอบ
1,
3,17
ใบอนุญาตประกอบ
K16,
วิชาชีพเวชกรรม และ
K17
พิธีซ้อมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร

1.เพื่อสร้างความภูมิใจในการเป็น
บัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และให้ข้อมูล
ด้านวิชาการแก่บัณฑิตแพทย์
2.เพื่อพัฒนาบัณฑิตแพทย์

1 บัณฑิตมีความ
ภาคภูมิใจในการเป็น
แพทย์ มศว

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\A

ร้อยละ 80

3.51 จาก
5 คะแนน

คณาจารย์, ต.ค.63- มี.ค.
บุคลากรคณะ
64
แพทยศาสตร์

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/
ศูนย์
การแพทย์ฯ,
บัณฑิตแพทย์,
นิสิตแพทย์
ชั้นปีที่ 1และ
ชั้นคลินิก,
ผู้ปกครอง

พ.ย.-63

9,000

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

9,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ
การศึกษา

250,000

250,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
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แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก

SSAP A1.5 SDG 33 โครงการปัจฉิมนิเทศแก่ 1.เป็นการอบรมนิสิตแพทย์ที่จบ
1,
3,17
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่น การศึกษาเพื่อเตรียมตัวในการเป็น
K16
ที่ 31
แพทย์ใช้ทุนและเป็นแพทย์ที่ดีใน
อนาคต
2.เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบัณฑิตแพทย์ และวาง
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของ
แพทย์ในอนาคต
3.เป็นโอกาสแสดงความเคารพ
ความกตัญญู และระลึกถึงความ
เมตตากรุณาของอาจารย์แพทย์
และองค์กร

1 นิสิตแพทย์มีความ
3.51 จาก 5 บุคลากรคณะ
เข้าใจในการเตรียม
คะแนน แพทยศาสตร์/
ความพร้อมเป็นแพทย์
ศูนย์
ใช้ทุน
การแพทย์ฯ,
นิสิตแพทย์ชั้น
ปีที่ 6

SSAP A1.6 SDG 34 โครงการพัฒนา
1,
4
ศักยภาพทางวิชาการ
K15,K
และจริยธรรมระดับ
43
บัณฑิตศึกษา
“การเรียนรู้ในศตวรรษที่
21”

1 นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้นหลัง
การอบรม

ร้อยละ 80 บุคลากรคณะ ม.ค.-มิ.ย. 64
แพทยศาสตร์/
ศูนย์
การแพทย์ฯ

2 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 90

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\A

1.เพื่อเพิ่มทักษะของนิสิต ด้าน
งานวิจัยในระดับสากล
2.เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ
3.เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ในการสื่อสาร
ทางวิชาการ
4.เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ
สารสนเทศ และสื่อเทคโนโลยี
5.เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
6.ส่งเสริมให้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้
ใช้ความรู้จากการเรียนรู้ในรายวิชา
ต่าง ๆ

เม.ย. 64

250,000

30,000

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

250,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

30,000 บัณฑิตศึกษา
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

K06 A1.6, SDG 35 โครงการพัฒนาหลักสูตร
r1 4
ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
(ปฐมนิทศ,ปัจฉิมนิเทศ,
สานสัมพันธ์,การ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร)

K15

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

A1.6 SDG 36 โครงการส่งเสริมและ
4
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการ หลักสูตร
ชีวภาพการแพทย์

SSAP A1.6 SDG 37 โครงการแนะแนว
1,
4
ประชาสัมพันธ์
K06
สาขาวิชานวัตกรรมทาง
กายวิภาคศาสตร์

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\A

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก

≥ 3.51 จาก อาจารย์, ม.ค. -มิ.ย. 64
5 คะแนน บุคลากร,นิสิต

1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รู้
แนวทางและเข้าใจระบบการเรียน
การสอน(ปฐมนิเทศ)
3.เพื่อติดตามประเมินผลผู้สาเร็จ
การศึกษา และเตรียมความพร้อมและ
เป็นแนวทางให้นิสิตสามารถวางแผน
ในการประกอบอาชีพได้ (ปัจฉิมนิเทศ)
4 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
นาไปสู่ความร่วมมือกันต่อไป (สาน
สัมพันธ์)
5 เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ มศว

1 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ได้รู้แนวทางการเรียน
การสอนเพิ่มมากขึ้น
2 ระดับความภาคภูมิใจใน
การเป็นนิสิต
บัณฑิตศึกษา
3 ระดับความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างคณาจารย์
บุคลากร และนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
4 มี มคอ 2 ของหลักสูตรฯ
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต/ ปรัชญ
ดุษฎีบัณฑิต

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ
เช่น ด้านงานวิจัยต่างๆ, การใช้
สถิติในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ,การใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารทางวิชาการ, การเพิ่มพูน
ทักษะสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี
เป็นต้น

1 นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

≥ 3.51 จาก บุคลากร, ก.ย.63-มิ.ย.
5 คะแนน อาจารย์,นิสิต
64

2 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการต่อ
กลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ 90

1.เพื่อเป็นการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์
มศว
2.เพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าสมัคร
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2564

1 จานวนผู้สนใจเข้า
ร้อยละ 50 ผู้สมัครที่สนใจ ก.ย.63-มิ.ย.
ศึกษาในหลักสูตร
สอบคัดเลือก
64
ครบถ้วนตามจานวนที่
เปิดรับ

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

50,000

50,000 บัณฑิตศึกษา

10,000

10,000 หลักสูตร
ชีวภาพ
การแพทย์

15,000

15,000 หลักสูตร
นวัตกรรมทาง
กายวิภาค
ศาสตร์

≥ 3.51 จาก
5 คะแนน
≥ 3.51 จาก
5 คะแนน
อย่างน้อย 1
เรื่อง
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก

SSAP A1.6 SDG 38 โครงการพัฒนา
1,
4
ศักยภาพทางวิชาการ
K15
และจริยธรรมระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
นวัตกรรมทางกายวิภาค
ศาสตร์

1.พัฒนาศักยภาพความรู้พื้นฐาน
ทางกายวิภาคศาสตร์ของนิสิต
2.พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและ
จริยธรรมระดับบัณฑิตศึกษา

SSAP A1.6, SDG 39 โครงการสร้างเครือข่าย
1,
T1.1 4
และเจราจาความร่วมมือ
K15
ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชานวัตกรรมทาง
กายวิภาคศาสตร์

1.เพื่อเจรจาความร่วมมือหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษากับ
สถาบันการศึกษาอื่น
2.เพื่อนาความรู้ ประสบการณ์มา
ปรับปรุงการเรียนการสอน และ
พัฒนาความรู้ใหม่ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชา
นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์
3.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและ
งานวิจัย แล้วนาเอาความรู้ใหม่ๆ
ที่ได้ประยุกต์ใช้ในด้านการเรียน
การสอนและการวิจัย

K15

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

A1.6 SDG 40 โครงการเข้าร่วมประชุม เพื่อเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
4
ใหญ่สามัญประจาปี
ความรู้ในการประชุมวิชาการ
2564 ครั้งที่ 46 สมาคม ระดับนานาชาติ
แพทย์ผิวหนังแห่ง
ประเทศไทย

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\A

1 นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

≥ 3.51 จาก อาจารย์, พ.ย.63-ส.ค.
5 คะแนน บุคลากร,นิสิต
64

2 จานวนผู้เข้าโครงการ

ร้อยละ 90

1 มีการเจรจาความ
ร่วมมือ/ศึกษาดูงาน/
เสนอผลงานทาง
วิชาการ

1 นิสิตของหลักสูตรตจ
วิทยาเข้าร่วมประชุม

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

56,200

56,200 หลักสูตร
นวัตกรรมทาง
กายวิภาค
ศาสตร์

อย่างน้อย 1 คณะกรรมการ พ.ค.-ส.ค.64
เรื่อง บริหารหลักสูตร

100,000

100,000 หลักสูตร
นวัตกรรมทาง
กายวิภาค
ศาสตร์

อย่างน้อย 4 คณาจารย์,นิสิต ธ.ค.63-มี.ค
คน
64

24,000

24,000 หลักสูตรตจ
วิทยา
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แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

SSAP A1.6 SDG 41 โครงการตรวจประเมิน
1,
4
คุณภาพการศึกษา
K15
ภายใน ระดับหลักสูตร
คณะแพทยศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2563

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก

2 ระดับคะแนนความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

4 จาก 5
คะแนน

SSAP A1.7 SDG 42 โครงการ"พัฒนาความรู้ เพื่อให้แพทย์ใช้ทุน และบุคลากร
1,
4
ทางวิชาการแก่แพทย์ใช้ ในสังกัดที่สนใจได้รับความรู้ทาง
K17
ทุน"
วิชาการจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มี
ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น รวมถึง
การนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา
ทักษะด้านวิชาการต่อไป

1 แพทย์ใช้ทุน และ
แพทย์ประจาบ้านใน
สังกัดมีทักษะความรู้
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80 อาจารย์แพทย์, ต.ค.63-มิ.ย.
แพทย์ใช้ทุน,
64
แพทย์ประจา จัด 3 ครัง้
บ้าน,บุคลากร

31,500

31,500 ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา

SSAP A1.7 SDG 43 โครงการพิธีมอบใบ
1,
4
ประกาศนียบัตรการ
K17
ฝึกอบรมหลักสูตร
แพทย์ประจาบ้านสาขา
วิสัญญีวิทยา

1 ระดับความภาคภูมิใจ
ของการเป็นแพทย์
ประจาบ้านของคณะ
แพทยศาสตร์ มศว

มากกว่า บุคลากรคณะ พ.ค. -มิ.ย. 64
ร้อยละ 80 แพทยศาสตร์/
ศูนย์
การแพทย์ฯ

5,000

5,000 ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\A

202,800

ผู้รับผิด
ชอบ

ครบทุก
หลักสูตร

เพื่อให้แพทย์ประจาบ้าน แพทย์ใช้
ทุน และวิสัญญีพยาบาลทุกท่านมี
ส่วนร่วมในงานพิธีมอบใบ
ประกาศนียบัตร

มิ.ย. 64

รวมทั้งสิ้น

1 หลักสูตรผ่านการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร

1. เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาหลักสูตรคณะฯให้ดาเนินการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หรือเกณฑ์ AUN-QA
2. เพื่อให้หลักสูตรได้รับทราบ
ข้อเสนอแนะของการประเมินเพื่อการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน
3. คณะฯ ได้สรุปข้อมูลหลักฐาน
เกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อนาไปจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานระดับคณะฯ
4. คณะกรรมการประจาหลักสูตรมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 2558 และ
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF หรือ
เกณฑ์ AUN-QA

ผู้บริหาร ,
อาจารย์ ,
บุคลากร,นิสิต,
ศิษย์เก่า,ผู้ใช้
บัณฑิต

อื่นๆ

202,800 งานประกัน
คุณภาพ
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SWU-SAP

S
M
A
R
T

S
D
G

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก

SSAP A1.7 SDG 44 โครงการการจัดการ
1,K17
17
ความรู้การผลิตแพทย์
ประจาบ้านศัลยกรรม
ทั่วไปประจาปี 2564

1.เพื่อดาเนินการคิด วิเคราะห์
การพัฒนางานด้านบริหารและ
งานบริการภาควิชาศัลยศาสตร์
เพื่อนาสู่กระบวนการต่อยอด
งานวิจัยได้
2.เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนา
หน่วยงานด้านวิชาการให้
สอดคล้องกับการพัฒนางาน
ประจาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3.เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ
ในทัศนคติการบริการทาง
การแพทย์ต่อประชาชนผู้มารับ
บริการที่ดี

1 มีแผนในการจัดการ
เรียนการสอนแพทย์
ประจาบ้าน

ไม่น้อยกว่า บุคลากรคณะ
1 แผน แพทยศาสตร์/
ศูนย์
การแพทย์ฯ,
บุคคลภายนอก

ธ.ค.63

SSAP A1.7 SDG 45 โครงการปฐมนิเทศ
1,
4
แพทย์ใช้ทุนเพิ่มพูน
K03,
ทักษะ ประจาปี
K04
งบประมาณ 2564

1.เพื่อเตรียมความพร้อมแพทย์ใช้
ทุนก่อนขึ้นปฏิบัติงานตามภาควิชา
ต่างๆ
2.เพื่อให้แพทย์ใช้ทุนได้เรียนรู้การ
ขึ้นปฏิบัติงานตามหน่วยงาน/
ภาควิชาต่าง ๆ

1 แพทย์ใช้ทุนผ่านการ
ประเมิน

ร้อยละ 100

พ.ค. 64

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\A

2 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต

คณาจารย์,
บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์
3.51 จาก 5 และบัณฑิต
คะแนน แพทย์,แพทย์
เพิ่มพูนทักษะ

96,940

180,000

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

96,940 ภาควิชา
ศัลยศาสตร์

180,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ
การศึกษา
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SWU-SAP

S
M
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R
T

S
D
G

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

SSAP A3.1 SDG 46 โครงการส่งเสริมและ
5,
3,17
พัฒนาทักษะสื่อสาร
K48

SSAP A3.1, SDG 47 โครงการส่งเสริมอัต
5,
r1 3,17
ลักษณ์นิสิตแพทย์
K48
“ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ
ครั้งที่ 27”

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\A

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1. เพื่อให้นิสิตสามารถพูด กับ
กลุ่มเป้าหมายได้มีประสิทธิภาพ มี
การวางเรื่องราวได้น่าสนใจ เข้าใจ
ง่าย
2. เพื่อให้นิสิตมีบุคลิกภาพที่ดี
แต่งกายถูกกาลเทศะ
3. เพื่อให้นิสิตสามารถใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม

1 นิสิตแพทย์ที่เข้าร่วม
โครงการมีทักษะการ
สื่อสาร

3.51 จาก อาจารย์,แพทย์, ต.ค.63 5 คะแนน บุคลากร,นิสิต ก.พ.64
แพทย์ชั้นปีที่ 1 จัด 3 ครัง้

2 นิสิตแพทย์ที่เข้าร่วม
โครงการมีคลิป
สาหรับสื่อสารอยูใ่ น
ระดับดี

จานวน 1
เรื่อง

1. เพื่อเป็นการฝึกฝนการทางาน
ร่วมกันของนิสิตแพทย์ เพิ่มความ
สามัคคีในหมู่คณะตลอดจนฝึก
ความรับผิดชอบ ความกล้า
แสดงออก และการตัดสินใจให้กับ
นิสิตแพทย์
2. เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจ
วิชาชีพแพทย์ได้ทราบถึงรูปแบบ
การเรียน และการทางานที่แท้จริง
ของแพทย์
3. เพื่อฝึกนิสิตแพทย์เป็นนิสิตที่
มีอัตลักษณ์ 9 ประการ
4. เพื่อประชาสัมพันธ์คณะฯ และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 3.51 จาก 5 บุคลากรคณะ
เข้าร่วมโครงการฝึกใช้ คะแนน
แพทยศาสตร์/
ทักษะสื่อสาร
ศูนย์
การแพทย์ฯ,
2 นักเรียนมัธยมปลายที่ ร้อยละ 80 นิสิตแพทย์,
เข้าร่วมโครงการได้มี
บุคคลภายนอก
แนวทางในการ
ตัดสินใจการเรียน
แพทย์

ก.พ. 64

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

120,000

120,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

150,000

150,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
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SWU-SAP

S
M
A
R
T

S
D
G

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก

SSAP A3.2 SDG 48 โครงการส่งเสริมมนุษย
5,
3,17
สัมพันธ์ และความเป็น
K46,
ผูน้ าในนิสิตแพทย์
K47

1. เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านมนุษย
สัมพันธ์ และปลูกฝังจิตสานึกทัศนคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์
2. เพื่อให้นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 มีภาวะ
ความเป็นผู้นา กล้าแสดงออก มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า และกล้าตัดสินใจ บน
พื้นฐานของเหตุผลและคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงาม
3. เพื่อให้นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 มี
สัมพันธภาพอันดีกับนิสิตร่วมชั้นปี
และนิสิตชั้นปีอื่น ๆ
4. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของ
นิสิต และเสริมสร้างความสามัคคี
5. เพื่อให้นิสิตแพทย์มีทักษะสื่อสาร
และใส่ใจในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
ตามอัตลักษณ์ มศว

1 นิสิตแพทย์มีทักษะใน 3.51 จาก 5 บุคลากร และ ต.ค.-พ.ย.63,
การเป็นผู้นา และการ
คะแนน นิสิตแพทย์ชั้น พ.ค. - มิ.ย.
ทางานเป็นทีม
ปีท่ี 1-2,ชั้น
64
คลินิก
2 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 มี 3.51 จาก 5
ทักษะในการปรับตัว
คะแนน

SSAP A3.2 SDG 49 โครงการจริยธรรม
5,K46
3,17
สัญจรนิสิตแพทย์

1.เพื่อให้นิสิตแพทย์มีทัศนคติที่ดี
ยอมรับและปรับตัวต่อความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
สามารถมองเห็นความงามในความ
แตกต่างเหล่านั้นได้
2.เพื่อให้นิสิตแพทย์มีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร ประสานงานและ
สร้างสัมพันธภาพ ทางานเป็นทีม
ร่วมกับบุคลากร สาขาอาชีพอื่น ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 มีกิจกรรมเครือข่าย
ระหว่างสถาบัน
แพทยศาสตร์

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\A

1ครั้ง/ปี

บุคลากรคณะ ม.ค-มิ.ย 64
แพทยศาสตร์/
ศูนย์
การแพทย์ฯ,
นิสิตแพทย์

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

580,000

580,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

50,000

50,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
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SWU-SAP

S
M
A
R
T

S
D
G

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก

SSAP A3.2 SDG 50 โครงการส่งเสริม
5,
3,17
คุณธรรมจริยธรรม
K46
และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
“สัปดาห์วันมหิดลเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนโดยนิสิตแพทย์
ที่มีจิตสาธารณะ”

1.เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ระลึกถึง
พระบิดาแห่งการแพทย์แผน
ปัจจุบันของไทยในวันมหิดล
2.เพื่อฝึกให้นิสิตแพทย์เป็นผู้ที่มีอัต
ลักษณ์ 9 ประการ และมีจิต
สาธารณะ
3.เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงอันดี
ให้กับคณะแพทยศาสตร์

1 นิสิตแพทย์มีความ
3.51 จาก 5 บุคลากรคณะ
เข้าใจและความสาคัญ คะแนน แพทยศาสตร์/
ต่อวันมหิดล
ศูนย์
การแพทย์ฯ,
2 นิสิตแพทย์มีอัต
3.51 จาก 5 นิสิตแพทย์ชั้น
ลักษณ์ด้านทักษะการ
คะแนน
ปีที่ 1-3,
สื่อสาร
บุคคลภายนอก

SSAP A3.2 SDG 51 โครงการส่งเสริม
5,
3,17
คุณธรรม จริยธรรม
K46
และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
“พิธีไหว้ครู ประจาปี
การศึกษา 2563-2564”

1.เพื่อพัฒนานิสิตแพทย์ให้มี
คุณธรรม จริยธรรมตลอดจนรู้
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีของไทย
2.เพื่อให้นิสิตแพทย์มีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร ประสานงานและ
สร้างสัมพันธภาพ ทางานเป็นทีม
ร่วมกับบุคลากร สาขาอาชีพอื่น ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 นิสิตมีความภาคภูมิใจ 3.51 จาก 5 บุคลากรคณะ ครั้งที่ 1
ในจริยธรรม คุณธรรม
คะแนน แพทยศาสตร์/ ต.ค. 63
และศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์
ครั้งที่ 2
ไทย
การแพทย์ฯ, พ.ย.-ธ.ค.63
นิสิตแพทย์ ครั้งที่ 3 ก.ย.
64

รวม
51 โครงการ
*** หมายเหตุ : รายละเอียดวัตถุประสงค์ในเอกสารฉบับนี้ระบุพอสังเขป

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\A

94 ตัวชี้วัด

ก.ย.64

274,200

285,200

3,602,600

1,550,000

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

28,000

28,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

80,000

80,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

108,000

260,730

344,000

6,424,730

22/22

R

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\สรุปแผนคณะ (2)

1/3

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU-SAP

R : Research to Excellence (แผนกลยุทธ์การสร้างงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ)
S
M S
A D
R G
T

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\R

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ด
าเนิ
น
เงิ
น
รายได้
ค
ณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย
ดาเนิน
(ระบุเดือน)
งบพัฒนา
หลัก
งานภาค
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

1/2

T

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\สรุปแผนคณะ (2)

1/3

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU-SAP

T : Toward International Level (แผนกลยุทธ์การเข้าสู่นานาชาติ)
S
M S
A D
R G
T

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ด
าเนิ
น
เงิ
น
รายได้
ค
ณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย
(ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

SSAP T1.1 SDG 1 โครงการเจรจาความ
4,
,A1. 4
ร่วมมือ ศึกษาดูงานการ
K38, 5
เรียนการสอน ร่วมงาน
K44
รับปริญญาและเยีย่ ม
นิสิตแพทย์โครงการร่วมฯ

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1. เพื่อเจรจาและหารือเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตในระดับพรี
คลินิกและคลินิกของทั้งสอง
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อเยี่ยมนิสิตแพทย์โครงการ
ร่วมฯ ในด้านชีวติ ความเป็นอยู่และ
การปรับตัวกับการเรียนการสอน
3. เพื่อเข้าร่วมแสดงความยินดีใน
พิธมี อบปริญญาบัตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต
4. เพื่อเจรจาความร่วมมือด้าน
วิชาการ วิจัย แลกเปลี่ยนนิสิต
อาจารย์ บุคลากร

SSAP T3.1 SDG 2 โครงการเข้าร่วมกิจกรรม 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้นา
1,
SIMPIC
ความรู้จากชั้นเรียนไปใช้ในการ
K17
4,17
ตอบปัญหาด้านโรคติดเชื้อ
และอิมมูโนวิทยา
2. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้ง
ด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษของนิสิต และมี
ประสบการณ์กับเพื่อนต่างสถาบัน
ทั้งในและต่างประเทศ

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\T

1 มีการเจรจาหารือ
เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน
2 มีการเยีย่ มนิสิต
โครงการร่วมฯ
3 มีกิจกรรมเพื่อขยาย
ความร่วมมือระดับ
นานาชาติ
4 มีข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ

อย่างน้อยปี ผู้บริหาร,
ละ 1 ครั้ง ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร,
อย่างน้อยปี ผู้เกี่ยวข้อง
ละ 1 ครั้ง
อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง

ก.ค. 64

600,000

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

600,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ
การศึกษา

อย่างน้อยปี
ละ 1
สถาบัน

1 ได้รับการคัดเลือกเข้า
ร่วมกิจกรรม

ได้รับ
คัดเลือก

2 นิสิตมีความภาคภูมิใจ
ในการเป็นตัวแทน
ของสถาบัน

> 3.51
จาก 5
คะแนน

3 นิสิตมีประสบการณ์
ในการสื่อสารกับ
เพื่อนต่างสถาบันทั้ง
ในและนอกประเทศ

> 3.51 จาก
5 คะแนน

บุคลากรคณะ ก.พ.-มี.ค.64
แพทยศาสตร์/
ศูนย์
การแพทย์ฯ,
นิสิต

48,950

48,950 ภาควิชาจุล
ชีววิทยา

1/2
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S
M S
A D
R G
T

SSAP T4.1
1,
K17

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ด
าเนิ
น
เงิ
น
รายได้
ค
ณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย
(ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
3 โครงการ หน่วยงาน
ภาษาอังกฤษติดดาว
English Star Teams

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1. เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนา
ภาษาอังกฤษของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ เช่น ทักษะการฟัง และ
การพูด
2. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสาย
ปฏิบัติการเกิดการตื่นตัว ในการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ และแสวงหา
ความรู้ใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูล
ออนไลน์

รวม
3 โครงการ
*** หมายเหตุ : รายละเอียดวัตถุประสงค์ในเอกสารฉบับนี้ระบุพอสังเขป

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\T

1 บุคลากรในหน่วยงาน ร้อยละ 100 บุคลากรคณะ
ทุกคนได้ศึกษา Clip
แพทยศาสตร์/
VDO และทา
ศูนย์
แบบทดสอบครบถ้วน
การแพทย์ฯ
,นิสิต
2 หน่วยงานมีการจัดทา อย่างน้อย
Clip VDO บท
10 เรื่อง
สนทนาภาษาอังกฤษ

9 ตัวชี้วัด

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ต.ค. 63เม.ย. 64

-

48,950

-

600,000

-

-

-

-

ผู้รับผิด
ชอบ
งานประกัน
คุณภาพ

648,950

2/2

r1

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\สรุปแผนคณะ (2)
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU-SAP

พันธกิจที่ 1 (r1) : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน เพือ่ ให้ได้บัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถและรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก แพทย์ประจาบ้าน และแพทย์ประจาบ้านต่อยอด

S
M S
A D
R G
T

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก

SSAP r1 SDG 1 โครงการเผยแพร่ความรู้ 1. นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ได้รับการ
3,
3
ทางจุลชีววิทยา
ฝึกฝนในการค้นคว้าหาความรู้ทาง
K30
จุลชีววิทยาในเรือ่ งที่ตนเองสนใจ
พัฒนาอัตลักษณ์การสื่อสาร และ
เชื่อมโยงความรู้ทางจุลชีววิทยาสู่
การบริการวิชาการ
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางจุล
ชีววิทยาแก่นิสิตแพทย์ บุคลากร
ภายในและภายนอก

r1

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

SDG 2 โครงการการสร้าง
3
Animation เพื่อให้
ความรู้ทางชีวเคมีอย่าง
ง่าย ๆ แก่ประชาชน
ทั่วไป

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\r1

1. เพื่อสร้าง Animation ให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทาง
ชีวเคมีอย่างง่ายให้แก่ประชาชน
หรือผู้ที่สนใจ
2. เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาได้นาความรู้ที่
ได้ไปเผยแพร่ต่อ
3.เพื่อประชาสัมพันธ์ภาควิชา
ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1 บุคลากรที่เข้าร่วม
ร้อยละ 80 บุคลากรคณะ ก.พ. - เม.ย
โครงการฯ มีความรู้
แพทยศาสตร์,
64
ทางจุลชีววิทยาใน
บุคคลภายนอก
เรื่องที่นาเสนอ เพิ่มขึ้น

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

-

-

ภาควิชาจุล
ชีววิทยา

-

-

ภาควิชาชีวเคมี

2 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2
ร้อยละ 80
ได้รับการฝึกฝนในการ
ค้นคว้าหาความรู้ทาง
จุลชีววิทยาในเรื่องที่
ตนเองสนใจ
3 ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

3.51 จาก
5 คะแนน

1 บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการฯ มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับความรู้
ทางชีวเคมีอย่างง่าย
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์

1-ม.ค.-64

2 ผู้เข้าร่วมโครงการ
3.51 จาก 5
สามารถนาความรู้ที่ได้ คะแนน
ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

1/7
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T

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก

SSAP r1 SDG 3 โครงการนพลักษณ์ รู้เรา 1. เพื่อให้นิสิตแพทย์รู้จักความ
1,
3,16
รู้เขา เพื่อความรู้ทัน
แตกต่างของบุคลิกภาพตาม
K15
แนวทางนพลักษณ์
2. เพื่อให้นิสิตแพทย์รู้จักลักษณ์
ของตนเอง รู้ข้อจากัด และจุดที่
ควรพัฒนาของตนเอง
3. เพื่อให้นิสิตแพทย์เข้าใจความ
แตกต่างของเพื่อนในลักษณ์อื่นๆ
เพื่อที่จะสามารถร่วมงานกันได้
อย่างเป็นสุข

1 ประเมินความเข้าใจ
ตนเองตามแนวทาง
นพลักษณ์เพิ่มขึ้น

มี.ค. 64

7,350

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

7,350 ภาควิชาจิต
เวชศาสตร์

2 ผู้เข้าร่วมโครงการ
3.51 จาก 5
สามารถนาความรู้ที่ได้ คะแนน
ไปปฏิบัติได้จริง

r1,r3 SDG 4 โครงการประชุม
4
วิชาการประจาปี
สาขาวิชาโรคไตเพื่อ
พัฒนาสู่ศูนย์ความเป็น
เลิศด้านโรคไต
(RAC-SWU Annual
Meeting 2021)

1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคไต
2. เพื่อสร้างความร่วมมือด้าน
วิชาการกับบุคลากรจากหน่วยงาน
ภายนอก
3. เพื่อให้บริการวิชาการแก่
บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

1 สร้างเครือข่าย
ระหว่างบุคลากรทาง
การแพทย์

SSAP r1 SDG 5 โครงการเตรียมความ
1,
4
พร้อมนิสิตแพทย์ก่อน
K03,
ขึ้นชั้นปีที่ 2-6 ประจาปี
K04
การศึกษา 2563

1. เพื่อให้นิสิตแพทย์มีความรู้ความ
เข้าใจในการเรียนการสอนแต่ละ
ชั้นปี
2. เพื่อให้นิสิตแพทย์ ได้ทราบ
แนวทางและเข้าใจการเรียนการ
สอนในระดับชั้นพรีคลินิกและ
คลินิกของคณะแพทยศาสตร์
3. เพื่อให้นิสิตรู้จักบุคลิกภาพที่
เหมาะสมในการปฏิบัติบนหอผู้ป่วย
4. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างนิสิตแพทย์ อาจารย์ที่
ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้งยังเสริมสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ

1 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพิ่มมาก
ขึ้น

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\r1

ร้อยละ 50 บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์,
นิสิตแพทย์

อื่นๆ

2 มีรายได้จาก
ค่าลงทะเบียน

อย่างน้อย บุคลากรคณะ 26-27 ส.ค.64
1 เครือข่าย แพทยศาสตร์/
ศูนย์
การแพทย์ฯ,
150,000 บุคคลภายนอก
บาท
/ผู้รับบริการ

ร้อยละ 80

คณาจารย์, มี.ค.-ก.ค. 64
บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์
และ
นิสิตแพทย์

170,000

160,000

170,000 ภาควิชา
อายุรศาสตร์
(งานล้างไต
ทางช่องท้อง)

160,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ
การศึกษา
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แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

SSAP r1 SDG 6 โครงการเตรียมความ
1,
4
พร้อมรับนิสิตใหม่
K05
ประจาปี 2564

SSAP r1 SDG 7 โครงการแนะแนว
1,
4
การศึกษาและ
K05
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
(โครงการร่วมฯ)
ประจาปีงบประมาณ
2564

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\r1

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1. เพื่อจัดกระบวนการรับนิสิตใหม่
ของคณะแพทยศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
2. เพื่อนากระบวนการรับนิสิต
ใหม่มาปรับปรุงและพัฒนาการรับ
นิสิตใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น

1. เพื่อประชาสัมพันธ์และอบรม
เผยแพร่ ให้ความรู้ หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการ
ร่วมฯ) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น
นักเรียนและผู้ปกครองที่มีความ
สนใจได้รู้จักมากขึ้นทั้งใน
กรุงเทพฯและต่างจังหวัด
2. เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของคณะแพทยศาสตร์ ให้เป็นที่
รู้จักแพร่หลายมากขึ้น
3. เพื่อเพิ่มความเข้าใจในหลักการ
ดาเนินงานด้านการเรียนการสอน
ของหลักสูตรฯ

1 มีกระบวนการรับนิสิต
3
คณาจารย์,
ใหม่
กระบวนการ บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์
2 มีการสารวจความพึง
1 ครั้ง และนิสิตแพทย์
พอใจกระบวนการรับ
นิสิตใหม่
3 มีอัตราข้อร้องเรียน
จากกระบวนการรับ
นิสิตใหม่ลดลง

ร้อยละ 100

4 จานวนนิสิตใหม่เข้า
ร่วมโครงการ

ร้อยละ 100

1 มีผู้เข้าสมัครหลักสูตร
ปกติเลือกคณะ
แพทยศาสตร์ มศว
เป็นอันดับ 1 เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5

2 คะแนนการสอบผ่าน
กสพท. สูงขึ้น

ร้อยละ 5

3 ผู้เข้าสมัครเข้าศึกษา
หลักสูตร(โครงการ
ร่วมฯ) เพิ่มขึ้น ในแต่
ละปี

มากกว่า
ร้อยละ 10

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์,
บุคคลภายนอก

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

พ.ค.-64

50,000

50,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ
การศึกษา

ธ.ค. 63

200,000

200,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ
การศึกษา
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แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

SSAP r1 SDG 8 โครงการเตรียมความ
1,
4
พร้อมรับนิสิตใหม่
K05
โครงการร่วมฯ ประจาปี
2564

SSAP r1, SDG 9 โครงการสัมมนา
4,
r2, 4
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
K44 r3
การศึกษาระหว่างสี่
คณะแพทยศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ
2564

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\r1

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1. เพื่อให้คณะกรรมการหลักสูตรฯ
พิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประจาปีการศึกษา 2563
2 เพื่อให้คณะกรรมการรับนิสิต
ใหม่รับทราบขั้นตอนการ
ดาเนินการคัดเลือกนิสิตแพทย์
(โครงการร่วมฯ)
3 เพื่อให้ผู้สมัครสอบรับทราบ
ข้อมูลของหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต (โครงการร่วมฯ)
4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
รับทราบการปฏิบัติตัวและเข้าร่วม
กิจกรรมของนิสิตแพทย์ รวมทั้ง
การจัดทาสัญญาแพทย์ใช้ทุน

1 มีแนวปฏิบัติในการรับ
นิสิตใหม่ (โครงการ
ร่วมฯ)

1 ฉบับ บุคลากร,
ม.ค.-ก.พ. 64
บุคคลภายนอก,
นิสิตแพทย์

2 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

มากกว่า
3.51 จาก 5
คะแนน

1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะวิชา ในการ
สร้างเครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบันคณะ
แพทยศาสตร์
2. เพื่อเรียนรู้ในกระบวนทบทวน
ปัญหาและอุปสรรคร่วมกันในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาจากสถาบันอื่น ๆ
3. เพื่อบุคลากรทราบและเข้าใจใน
กระบวนสร้างเครือข่ายได้ดีและมี
แนวปฏิบัติที่ดี

1 มีการรวบรวมองค์
ความรู้ที่จาเป็น หรือ
แนวทางการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ
หรือวิธีปฏิบัติ

จานวน 1
เรื่อง

ผู้บริหาร,
คณาจารย์,
เจ้าหน้าที่ (4
สถาบัน)

ก.ค.-ส.ค.64

80,000

16,000

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

80,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ
การศึกษา

16,000 งานประกัน
คุณภาพ
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แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

r1, SDG 10 โครงการตรวจประเมิน
r2, 4
คุณภาพการศึกษา
r3
ภายในตามเกณฑ์
EdPEx คณะ
แพทยศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2563

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1. เพื่อตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินงานของคณะตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
2. เพื่อนาผลจากการตรวจเยีย่ ม
และประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และข้อเสนอแนะไป
พัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานให้
ครบวงจรคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทา
ให้มั่นใจว่าคณะสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานตามที่กาหนด

SSAP r1 SDG 11 โครงการเครือข่าย
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5,
กิจการนิสิตนักศึกษา
ประสบการณ์ด้านการดูแลนิสิต
K67
3,17
แพทย์แห่งประเทศไทย นักศึกษาทั้งกลุ่มอาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่
2. เพื่อจัดองค์ความรู้ในการ
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ระบบการดูแลนิสิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายในการทางาน
ให้สอดคล้องกับระบบ และกลไก
การทาประกันคุณภาพการศึกษา
กับสถาบันแพทย์ด้วยกัน

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\r1

1 ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการฯ
ของกลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ80

2 มีผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตาม
เกณฑ์ EdPEx

1 ฉบับ

3 ระดับคะแนนความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

4 จาก 5
คะแนน

1 มีกิจกรรมเครือข่าย
ระหว่างสถาบัน
แพทยศาสตร์

1 ครั้ง/ปี

2 มีองค์ความรู้ในการ
จัดระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา และระบบ
การดูแลนิสิต

1 เรื่อง

ผู้บริหาร,
คณาจารย์
และบุคลากร
คณะแพทย์ฯ
/ศูนย์
การแพทย์ฯ,
บุคคลภายนอก

ส.ค.64

บุคลากร

ต.ค.63 ก.ค.64

32,000

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

32,000 งานประกัน
คุณภาพ

30,000

30,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก

SSAP r1 SDG 12 โครงการปฐมนิเทศนิสิต 1. เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้รู้แนวทาง
1,
3,17
แพทย์ชั้นปีที่ 1 ปี
และเข้าใจการเรียนการสอนของ
K05
การศึกษา 2564
คณะแพทยศาสตร์
2. เพื่อให้นิสิตรู้จักบุคลิกภาพที่
เหมาะสมในการเป็นนิสิตที่พร้อม
ด้วยคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ของ
นิสิตแพทย์ที่พึงประสงค์
3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
ของนิสิตแพทย์ ผู้ปกครอง และ
คณาจารย์ พร้อมทั้งเสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ

K15

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

1 นิสิตแพทย์ปี 1 ได้รู้
3.51 จาก 5
กฎระเบียบ การเรียน
คะแนน
ในคณะแพทยศาสตร์
และการสร้างอัต
ลักษณ์ของนิสิตแพทย์
มศว

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/
ศูนย์
การแพทย์ฯ,
นิสิตแพทย์ชั้น
ปีที่ 1-5,
บุคคลภายนอก

ส.ค. 64

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

190,000

190,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

r1 SDG 13 โครงการสร้างเสริม
3,17
สุขภาพนิสิตแพทย์
“วัคซีนส่งเสริมสุขภาพ
นิสิต”

1. เพื่อกระตุ้นให้นิสิตแพทย์สนใจ
ด้านสุขภาพ และสร้างเสริม
สุขภาพตนเองให้แข็งแรง
2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนิสิต
แพทย์ที่ขึ้นชั้นคลินิก

1 นิสิตแพทย์ชั้นคลินิก ที่ ร้อยละ100 นิสิตแพทย์ พ.ย. 63-มิ.ย.
ไม่มีภูมิคุ้มกัน ได้รับ
ชั้นปีที่ 4,5,6
64
การฉีดวัคซีน

150,000

150,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

r1 SDG 14 โครงการพิธีมอบเสื้อ
3,17
กาวน์ ประจาปี
การศึกษา 2563-2564

1. เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสานึก
และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเป็น
แพทย์
2. เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมที่ดีต่อ
การเป็นแพทย์ให้กับนิสิต
3. เพื่อให้นิสิตรู้จักบุคลิกภาพที่
เหมาะสมสาหรับการเรียนในชั้น
คลินิก
4. เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต
แพทย์ มศว

1 นิสิตแพทย์มีจิตสานึก 3.51 จาก 5 บุคลากร,
ครั้งที่ 1
และเจตคติที่ดีต่อการ
คะแนน นิสิตแพทย์ชั้น ต.ค.63
เป็นแพทย์
ปีที่ 4
ครั้งที่ 2 พ.ค.
64

230,000

230,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\r1
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SWU-SAP
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แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย (ระบุเดือน)
งบพัฒนา
ดาเนิน
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต
งานภาค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

SSAP r1 SDG 15 โครงการส่งเสริมและ
1,
3,17
พัฒนาความฉลาดทาง
K16
อารมณ์ในนิสิตแพทย์

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1. เพื่อให้นิสิตรู้จักการบริหาร
อารมณ์และรับมือกับความกดดัน
2. เพื่อให้นิสิตมีสุขภาพจิตที่ดี ลด
ความเครียดจากการเรียน

1 มีโครงการพัฒนา
ความฉลาดทาง
อารมณ์ในนิสิต

อย่างน้อย 2 บุคลากรคณะ ธ.ค. 63-มี.ค
ครั้ง
แพทยศาสตร์/
64
ศูนย์
การแพทย์ฯ,
ร้อยละ 80 นิสิตแพทย์

2 นิสิตมีทักษะสื่อสาร
และความฉลาดทาง
อารมณ์
r1,
r2,
r3

16 โครงการการจัดทาแผน 1. เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์ มี
กลยุทธ์และแปลงแผน แผนการดาเนินงานแต่ละกลยุทธ์
กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
2. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องแต่ละกลยุทธ์มีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผนกลยุทธ์
3. เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ
แพทยศาสตร์

รวม
16 โครงการ
*** หมายเหตุ : รายละเอียดวัตถุประสงค์ในเอกสารฉบับนี้ระบุพอสังเขป

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\r1

1 มีร่างแผนกลยุทธ์คณะ
แพทยศาสตร์ประจาปี
2 ผู้บริหาร หัวหน้า
ภาควิชา/หน่วยงาน
เข้าร่วมโครงการ

1 ฉบับ

บุคลากรคณะ ม.ค. - ก.ค.64
แพทยศาสตร์/
ศูนย์
ร้อยละ 80 การแพทย์ฯ

32 ตัวชี้วัด

อื่นๆ

50,000

ผู้รับผิด
ชอบ

50,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

9,750

57,750

รวมทั้งสิ้น

9,750 งานนโยบาย
และแผน

-

490,000

650,000

-

7,350

170,000

1,375,100
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r2

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\สรุปแผนคณะ (2)

1/3

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU-SAP

พันธกิจที่ 2 (r2) : ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มวิจัย (Research Cluster) และการวิจัยสหสถาบัน (Multi-center research) สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ พัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ

S
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แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ด
าเนิ
น
เงิ
น
รายได้
ค
ณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย
ดาเนิน
(ระบุเดือน)
งบพัฒนา
หลัก
งานภาค
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\r2

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

1/2

r3

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผน\สรุปแผนคณะ (2)

1/3

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU-SAP

พันธกิจที่ 3 (r3) : บริการวิชาการ พัฒนาโรงพยาบาลเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ เพิม่ ขึ้น เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพืน้ ที่ รวมถึงปัญหาของประเทศ เช่น ศูนย์ผู้สูงอายุ ศูนย์โรคไต ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

S
M S
A D
R G
T

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
ดาเนิน
เป้าหมาย
(ระบุเดือน)
งบพัฒนา
งานภาค
หลั
ก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

SSAP r3 SDG 1 โครงการเยีย่ มชม
3,
พิพิธภัณฑ์และ
K30
4,17
ห้องปฏิบัติการมหกาย
วิภาคศาสตร์

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1. เพื่อให้ผู้เข้าเยีย่ มชมได้รับ
ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ
โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย
มนุษย์

1 ผู้เข้าเยีย่ มชมมีระดับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ร่างกายมนุษย์ (Post
test)

ร้อยละ 80

r3 SDG 2 โครงการบริการวิชาการ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
4
ทางด้านสรีรวิทยาและ ข้อมูลที่อ้างอิงตามหลักวิชาการ
พยาธิสรีรวิทยา
งานวิจัยที่ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นา
ข้อมูลทางงานวิจัย ทางการแพทย์
ที่ถูกต้องไปเผยแพร่ต่อสังคม
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความรู้ซึ่งกันและกันได้

1 จานวนผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80 บุคลากรคณะ ธ.ค.63-ม.ค.
แพทยศาสตร์,
64
บุคคลภายนอก
4 จาก 5
คะแนน

SSAP r3 SDG 3 โครงการการให้ความรู้
3,
3
และทักษะในการช่วย
K30
ฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ใน
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่
6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผนr3\r3

1.เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน
บุคคลภายนอก หรือตลอดจน
ผู้สนใจ มีความสามารถในการช่วย
กู้ชีพเบื้องต้น
2.เพื่อให้แพทย์ใช้ทุนสามารถให้
ความรู้ คาแนะนาการช่วยเหลือ
การช่วยกู้ชีพเบื้องต้นได้
3.เพื่อให้แพทย์ใช้ทุนสามารถให้
การช่วยเหลือการช่วยกู้ชีพเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานสากล

2 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

1 นักเรียน ผู้สนใจ
ร้อยละ 80
ได้รับความรู้ ความ
หรือ
เข้าใจ และสามารถ
เทียบเท่า 4
ฝึกปฏิบัติการในหุ่น
คะแนน
หัตถการในการฟื้นคืน
ชีพเบื้องต้น ได้ถูกต้อง

อาจารย์,
ต.ค. 63 บุคลากร,
ก.ย. 64
บุคคลภายนอก

บุคลากรคณะ ต.ค.63-มิ.ย.
แพทยศาสตร์/
64
ศูนย์
การแพทย์ฯ,
บุคคลภายนอก
, นักเรียน
มัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 6
โรงเรียนสาธิต

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

-

-

ภาควิชากาย
วิภาคศาสตร์

-

-

ภาควิชา
สรีรวิทยา

250

250 ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา
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SWU-SAP
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แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงิ
น
รายได้
ค
ณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
ดาเนิน
เป้าหมาย
(ระบุเดือน)
งบพั
ฒ
นา
งานภาค
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก

SSAP r3 SDG 4 โครงการการให้ความรู้
3,
3
และทักษะในการช่วย
K30
ฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
ให้แก่ผู้ดูแลความ
ปลอดภัยในกิจกรรม
ทางน้าและกีฬา คณะ
พลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

1.เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ดูแลความ
ปลอดภัยในกิจกรรมทางน้าและ
กีฬา หรือตลอดจนผู้สนใจ ได้มี
ความรู้ความสามารถในการช่วยกู้
ชีพเบื้องต้น ได้ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนาไปใช้
ในการกู้ฟื้นคืนชีพได้จริง
2. เพื่อให้แพทย์ใช้ทุนสามารถให้
ความรู้ คาแนะนาการช่วยเหลือ
การช่วยกู้ชีพเบื้องต้นได้
3. เพื่อให้แพทย์ใช้ทุนสามารถให้
การช่วยเหลือการช่วยกู้ชีพเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานสากล

1 นักเรียน ผู้สนใจ
ร้อยละ 80
ได้รับความรู้ ความ
หรือ
เข้าใจ และสามารถ
เทียบเท่า 4
ฝึกปฏิบัติการในหุ่น
คะแนน
หัตถการในการฟื้นคืน
ชีพเบื้องต้น ได้ถูกต้อง

K66

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ ๆ ทาง
การแพทย์ให้แก่นิสิต/นักศึกษา
แพทย์, แพทย์ใช้ทุน , แพทย์
ประจาบ้าน, แพทย์ผู้สนใจทั่วไป ,
พยาบาล และ บุคลากรทาง
การแพทย์ ทั้งจาก มศว และ
สถาบันอื่น ๆ อีกทั้งประชาชนทั่วไป
2. เพื่อส่งเสริมให้มีความตื่นตัวใน
การศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเพิ่มเติม
ในทางการแพทย์
3. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ
แพทยศาสตร์ฯ และศูนย์
การแพทย์ฯ ให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายมากขึ้น

1 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมประชุม

r3 SDG 5 โครงการจัดประชุม
4
วิชาการประจาปีคณะ
แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่
34 ประจาปี 2564

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผนr3\r3

บุคลากรคณะ ต.ค.63-มิ.ย.
แพทยศาสตร์/
64
ศูนย์
การแพทย์ฯ,
บุคคลภายนอก
, คณะพลศึกษา

3.51 จาก คณาจารย์,
5 คะแนน แพทย์, แพทย์
ประจาบ้าน,
แพทย์ใช้ทุน,
และผู้สนใจ
ทั่วไป ,ศิษย์
เก่า/พยาบาล
บุคลากร,
นิสิตแพทย์ชั้น
ปีที่ 1และ4-6

มิ.ย.-63

250

300,000

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

250 ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา

300,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ
การศึกษา
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R G
T

SSAP r3
5,
K46

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนิน
เงิ
น
รายได้
ค
ณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
ดาเนิน
เป้าหมาย
(ระบุเดือน)
งบพั
ฒ
นา
งานภาค
หลัก
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
6 โครงการ หน่วยแพทย์
พระราชทาน ในสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1. เพื่อเป็นการให้บริการตรวจ
รักษาแก่เด็กและเยาชน รวมถึง
ประชาชน ในเขตพื้นที่ห่างไกล
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชน รวมถึง
ประชาชนทั่วไป ได้รับเข้าถึง
บริการทางการแพทย์ ได้รับ
วิชาการ และส่งเสริมความรู้ด้าน
สุขภาพอนามัยแบบองค์รวม

รวม
6 โครงการ
*** หมายเหตุ : รายละเอียดวัตถุประสงค์ในเอกสารฉบับนี้ระบุพอสังเขป

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผนr3\r3

1 จานวนการจัดอบรม
2 จานวนผู้เข้ารับบริการ
3 จานวนงานเผยแพร่ความรู้
บริการวิชาการ
4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละของจานวนงาน
5 บริการวิชาการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
6 ผู้รับบริการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
7 เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในเขตพื้นที่ห่างไกลเข้ารับ
การตรวจสุขภาพ
8 เด็ก เยาวชน และประชาชน
มีความรู้อยู่ในระดับเพียงพอ

2 กิจกรรม
ไม่น้อยกว่า200
ราย
2 ชิ้น
ร้อยละ 95
ร้อยละ 98

บุคลากรคณะ ต.ค.63 - มิ.ย
แพทยศาสตร์/
64
ศูนย์
การแพทย์ฯ,
บุคลากร
ภายนอก

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

500,000

500,000 คณะ
แพทยศาสตร์
บก.

500,000

800,500

ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ80

14 ตัวชี้วัด

-

-

300,000

-

-

500
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU-SAP

พันธกิจที่ 4 (r4) : ส่งเสริมงานและจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างอัตลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรให้แก่อาจารย์ นิสิต และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมทั้งในหน่วยงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย และในชุมชนใกล้เคียง (อาเภอองครักษ์)

S
M S
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T

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ด
าเนิ
น
เงิ
น
รายได้
ค
ณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย
ดาเนิน
(ระบุเดือน)
งบพัฒนา
หลั
ก
งานภาค
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

SSAP r4 SDG 1 โครงการส่งเสริม
5,
10,1
จริยธรรมและความ
K65
6,17
กตัญญูต่ออาจารย์ใหญ่
ผู้มีพระคุณของนิสิต
แพทย์ และนิสิตทันต
แพทย์ (งานทาบุญเลี้ยง
พระรับอาจารย์ใหญ่)

1. เพื่อปลูกฝังจริยธรรมแก่นิสิต
แพทย์และนิสิตทันตแพทย์ให้
ระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ใหญ่
2. เพื่อเป็นเกียรติแก่อาจารย์ใหญ่,
ญาติและวงศ์ตระกูลสืบไปในการ
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ระบบการ
ทางานเป็นหมู่คณะ
4. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
สืบต่อกันไปของนิสิตที่เรียน
วิชามหกายวิภาคศาสตร์และวิชา
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
5. เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย

1 นิสิตแพทย์ / นิสิต
ทันตแพทย์มีความ
สานึกต่อพระคุณ
อาจารย์ใหญ่

≥3.51 จาก นิสิตแพทย์,
พ.ย.63 5 คะแนน นิสิตทันต
ก.ค.64
แพทย์,
บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์,
บุคคลภายนอก

50,000

50,000 ภาควิชากาย
วิภาคศาสตร์

SSAP r4 SDG 2 โครงการส่งเสริม
5,
10,1
จริยธรรมและความ
K65
6,17
กตัญญูต่ออาจารย์ใหญ่
ผู้มีพระคุณของนิสิต
แพทย์ และนิสิตทันต
แพทย์ (งานพิธี
พระราชทานเพลิงศพฯ)

1. เพื่อปลูกฝังจริยธรรมแก่นิสิต
แพทย์และนิสิตทันตแพทย์ส่งเสริม
ให้กตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ใหญ่
2. เพื่อเป็นเกียรติแก่อาจารย์ใหญ่,
วงศ์ตระกูลในการเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่นรวม
3. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรูร้ ะบบการ
ทางานเป็นหมู่คณะ
4. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
สืบต่อกันไป ของนิสิตที่เรียน
วิชามหกายวิภาคศาสตร์และวิชา
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
5. เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย

1 นิสิตแพทย์มีความ
สานึกต่อพระคุณ
อาจารย์ใหญ่

3.51 จาก บุคลากรคณะ ก.พ.-พ.ค.64
5 คะแนน แพทยศาสตร์,
นิสิตแพทย์,
บุคคลภายนอก
ร้อยละ 90

423,000

423,000 ภาควิชากาย
วิภาคศาสตร์

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผนr3\r4

2 นิสิตเข้าช่วยงานและ
ทางานเป็นหมู่คณะ
3 นิสิตเข้าร่วมโครงการ
อย่างพร้อมเพรียงกัน

ร้อยละ 100
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แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ด
าเนิ
น
เงิ
น
รายได้
ค
ณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย
ดาเนิน
(ระบุเดือน)
งบพัฒนา
หลั
ก
งานภาค
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

r4 SDG 3 โครงการกิจกรรมเพื่อ
4
ส่งเสริมสมรรถนะการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน
(เพื่อนช่วยเพื่อน)
Activities for
enhancing the
cognitive
engagement during
classes

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตแพทย์มี
สมรรถนะการเรียนรู้ในชั้นเรียน
มากยิง่ ขึ้น
2. ทาให้เกิดการเรียนรู้แบบ
Active learning โดยระหว่าง
นิสิตและอาจารย์ที่รับผิดชอบ
โครงการ
3. เสริมการสร้างจิตอาสาแก่นิสิต
แพทย์

r4 SDG 4 โครงการอบรมซ้อมแผน 1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
17
อพยพหนีไฟ
เข้าใจในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย
รวมทั้งหลักการอพยพหนีไฟเมื่อ
เกิดเพลิงไหม้ในอาคาร
2. เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องในการ
ป้องกันอัคคีภัยแก่บุคลากร
3. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และ
สามารถใช้สารเคมีดับเพลิงตาม
ชนิดของเชื้อเพลิงได้
4. เพื่อให้บุคลากรทราบขั้นตอน
การปฏิบัติ
5. เพื่อป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพย์สินจากอัคคีภัย

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผนr3\r4

1 นิสิตกลุ่มเป้าหมายเข้า ไม่น้อยกว่า อาจารย์,
ร่วมโครงการ
ร้อยละ 90 บุคลากร,นิสิต

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

ต.ค. 63 มี.ค 64

30,000

30,000 ภาควิชากาย
วิภาคศาสตร์

พ.ค.-64

29,400

29,400 งานกายภาพ
และ
สิ่งแวดล้อม

2 หลังเข้าร่วมโครงการมี ร้อยละ 100
การให้ข้อมูลป้อนกลับ
(Feedback) ของ
นิสิตทุกคน

1 ระดับความรู้ของ
มากกว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ80
(Pre test - Post test)
2 จัดการอบรมซ้อม
อพยพหนีไฟ

บุคลกรคณะ
แพทยศาสตร์

อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
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SSAP r4
5,
K65

SSAP r4
5,
K65

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ด
าเนิ
น
เงิ
น
รายได้
ค
ณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย
ดาเนิน
(ระบุเดือน)
งบพัฒนา
หลั
ก
งานภาค
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก

5 โครงการสถาปนาคณะ 1. เพื่อให้บุคลากรของคณะ
แพทยศาสตร์ ครบรอบ แพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ฯ
36 ปี
และนิสิตแพทย์ ได้มีความ
ภาคภูมิใจและราลึกถึงวันก่อตั้ง
คณะแพทยศาสตร์
2. เพื่อให้บุคลากรของคณะ
แพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์
และนิสิตแพทย์ มีโอกาสร่วมกัน
ทากิจกรรมทาบุญอันเป็นศิริมงคล
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

6 โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
พระพุทธศาสนาหล่อ
เทียนเข้าพรรษา

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผนr3\r4

1. เพื่อให้บุคลากรและนิสิตแพทย์
ได้รับรู้ถึงวันสาคัญทางพุทธศาสนา
2. เพื่อให้บุคลากรและนิสิตแพทย์
มีโอกาสร่วมทากิจกรรมเพื่อสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดี
งาม และสร้างความสามัคคีใน
องค์กร
3. เพื่อให้บุคลากรและนิสิตแพทย์
มีโอกาสร่วมฟังบรรยายพระธรรม
เทศนา สามารถนามาเป็นแนวคิด
ใช้ในชีวิตประจาวัน

1 บุคลากรและนิสิตแพทย์
มีความตระหนักถึง
ความสาคัญวันก่อตั้ง
คณะแพทยศาสตร์และ
ความภาคภูมิใจในการ
เป็นคณะแพทยศาสตร์

≥ 3.51
จาก 5
คะแนน

2 ความพึงพอใจใน
กิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบ
สานวัฒนธรรมอันดีงาม

≥ 3.51 จาก
5 คะแนน

3 การรับรู้และพึงพอใจใน
ภาพรวม

≥ 3.51 จาก
5 คะแนน

1 ระดับการรับรู้ถึงวัน
≥ 3.51
สาคัญทางพุทธศาสนา จาก 5
ของบุคลากรคณะ
คะแนน
แพทยศาสตร์
2 ระดับความพึงพอใจ
ในกิจกรรมพิธีหล่อ
เทียนและถวายเทียน
เข้าพรรษา

บุคลากรคณะ 16-มิ.ย.-64
แพทยศาสตร์,
นิสิตแพทย์

บุคลากรคณะ มิ.ย.-ก.ค. 64
แพทยศาสตร์/
ศูนย์
การแพทย์ฯ,
นิสิตแพทย์

99,000

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

99,000 งานบริหาร
และธุรการ

7,000

7,000 งานบริหาร
และธุรการ

≥ 3.51
จาก 5
คะแนน
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แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
ด
าเนิ
น
เงิ
น
รายได้
ค
ณะแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
กลุ่ม
การ
เป้าหมาย
ดาเนิน
(ระบุเดือน)
งบพัฒนา
หลั
ก
งานภาค
เป้าหมาย
ส่วนกลาง โท-เอก
พบ.
ทานุบารุง
นิสิต

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
7 โครงการธารน้าใจเพื่อผู้
พิการ และผู้ป่วยยากไร้
เนื่องในวันครบรอบ 20
ปี ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี คณะ
แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดหลัก
1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สาหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการทางการได้
ยิน ผู้ยากไร้ ตลอดจนผู้ที่เข้าไม่ถึง
สิทธิการรักษาที่สนับสนุนโดย
ภาครัฐทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ อัน
เนื่องมาจากอุปสรรคต่าง ๆ ที่
กระทบถึงสิทธิ์ในการรักษา
2. เพื่อเพิ่มการตรวจคัดกรอง
สุขภาพการได้ยินสาหรับผู้สูงอายุ
เพื่อหาแนวทางแก้ไขก่อนเกิด
ปัญหาเรื้อรัง
3. ช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน
ให้สามารถมีพัฒนาการที่รวดเร็ว
ขึ้นในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
โดยรวม

รวม
7 โครงการ
*** หมายเหตุ : รายละเอียดวัตถุประสงค์ในเอกสารฉบับนี้ระบุพอสังเขป

ปรับโครงการคณะฯ 2564 ทาเล่มแผนr3\r4

1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ มากกว่า
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ ร้อยละ 85
ตรวจคัดกรอง

ผู้ป่วยพิการที่
มีปัญหา
บกพร่อง
ทางการได้ยิน

ก.ย. 63ก.ย. 64

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิด
ชอบ

10,410,800 10,410,800 ภาควิชาโสต
ศอ นาสิก
วิทยา

2 ผู้รับบริการ ผู้ร่วม
มากกว่า
โครงการมีความพึง
ร้อยละ 85
พอใจที่ได้ร่วมโครงการ

15 ตัวชี้วัด

158,400

-

-

-

480,000

-

10,410,800

11,049,200
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