
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ไตรมำสท่ี 1-2 (ตุลำคม 2563 - มีนำคม 2564)

กำรติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนกลยุทธ์และพันธกิจ 
คณะแพทยศำสตร์ และศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 



โครงการท่ีขออนุมัติ 23 จ านวนตัวช้ีวัดท้ังหมด 47 โครงการท่ีขออนุมัติ 51 จ านวนตัวช้ีวัดท้ังหมด 112

จ านวนตัวช้ีวัดท่ีบรรลุ 34 จ านวนตัวช้ีวัดท่ีบรรลุ 49

จ านวนตัวช้ีวัดท่ีไม่บรรลุ 0 จ านวนตัวช้ีวัดท่ีไม่บรรลุ 4
จ านวนตัวช้ีวัดท่ีรอด าเนินการ 13 จ านวนตัวช้ีวัดท่ีรอด าเนินการ 59

 กราฟแสดงผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1-2 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

ผลการด าเนินงาน
โครงการตามพันธกิจ

ผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนกลยุทธ์

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มี.ค..64

1 ตัวช้ีวัด

จ ำนวนตัวช้ีวัดที่บรรลุ

จ ำนวนตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุ

1 ตัวชี้วัด

1 ตัวชี้วัด

8 ตัวชี้วัด

จ ำนวนตัวช้ีวัดท่ีบรรลุ

จ ำนวนตัวช้ีวัดท่ีไม่บรรลุ

0 ตัวชี้วัด

2 ตัวชี้วัด

14 ตัวชี้วัด

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการงานประจ าตามพันธกิจ

1 ตัวช้ีวัด

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนกลยุทธ์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามพันธกิจ

จ านวนตัวชี้วัดที่
บรรล,ุ 49

จ านวนตัวชี้วัดที่
ไม่บรรลุ, 4

จ านวนตัวชี้วัดที่
รอด าเนินการ, 

59
จ านวนตัวชี้วัด
ที่บรรล,ุ 34

จ านวนตัวชี้วัด
ที่ไม่บรรลุ, 0

จ านวนตัวชี้วัด
ที่รอด าเนินการ, 

13



ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มี.ค.64

ไตรมาส
โครงการ

 ของ
คณะฯ

โครงการ
 ของ
ศูนย์ฯ

โครงการ
 สส.

โครงการ
งบบูรณา

การ
รวม

จ านวน
ตัวช้ีวัด

บรรลุ
ตัวช้ีวัด

ไม่บรรลุ
ตัวช้ีวัด

รอด าเนินการ
บรรลุ

ตัวช้ีวัด
ไม่บรรลุ
ตัวช้ีวัด

รอด าเนินการ

พันธกิจ 1 6 10 0 0 16 29 8 0 3 15 0 3

2 6 1 0 0 7 18 9 0 7 2 0 0

12 11 0 0 23 47 17 0 10 17 0 3

แผนกลยุทธ์ 1 19 17 0 0 36 81 19 0 26 19 4 13

2 13 2 0 0 15 31 11 0 14 0 0 6

32 19 0 0 51 112 30 0 40 19 4 19

44 30 0 0 74 159 47 0 50 36 4 22

48.45 0.00 51.55 58.06 6.45 35.48

บรรลุ 52.20 ไม่บรรลุ 2.52 รอผล 45.28

          หมายเหตุ 1. สส. คือโครงการบริการวิชาการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจาก ส่วนกิจการเพ่ือสังคม

ข้อ

สรุปโครงการตามแผนกลยุทธ์ และโครงการตามพันธกิจ 
คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2564  ไตรมาสท่ี 1-2 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

ผลการบรรลุตัวช้ีวัด ศูนย์ฯผลการบรรลุตัวช้ีวัด คณะฯ

รวมท้ังส้ิน

คิดเป็นร้อยละท้ังส้ิน

รวมพันธกิจ

รวมแผนกลยุทธ์

โครงการ
โครงการท่ีขออนุมัติ

คิดเป็นร้อยละ

ผลการด าเนินโครงการ



ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มี.ค.64

ไตร
มาส

โครงการ
 ของ
คณะฯ

โครงการ
 ของ
ศูนย์ฯ

โครง
การ

ของสส.
รวม

บรรลุ
ตัวช้ีวัด

ไม่บรรลุ
ตัวช้ีวัด

รอ
ด าเนินการ

บรรลุ
ตัวช้ีวัด

ไม่บรรลุ
ตัวช้ีวัด

รอ
ด าเนินการ

พันธกิจ 1 6 10 0 16 29 8 0 3 15 0 3 โครงการท่ีรอด าเนินการ :
เป็นโครงการของคณะแพทยศาสตร์
จ านวน 2  โครงการ  3  ตัวช้ีวัด
1. โครงการเตรียมความพร้อมรับนิสิตใหม่ 
โครงการร่วมฯ ประจ าปี 2564  จ านวน 2 
ตัวช้ีวีด (โครงการร่วมฯ)
2. โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานใน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี  จ านวน 1 ตัวช้ีวัด (รองคณบดีฝ่าย
บริหาร)

เป็นโครงการของศูนย์การแพทย์
จ านวน 2  โครงการ  3  ตัวช้ีวัด
1. โครงการผู้บริจาคโลหิตปลอดภัย จ านวน
 2 ตัวช้ีวัด (งานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา)

2. โครงการออกหน่วยธนาคารเลือด 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  จ านวน 1 
ตัวช้ีวัด (งานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา)

 

1. อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุป
ข้อมูล

2. ตัวช้ีวัด ได้แก่ จ านวนคร้ังในการ
ออกหน่วยแพทย์ฯ เป้าหมาย ไม่
น้อยกว่า 2 คร้ัง/ปี ผลลัพธ์ ได้ 1 
คร้ัง (เม่ือวันท่ี 9 พ.ย.63 และอยู่
ระหว่างการก าหนดออกหน่วยคร้ัง
ท่ี 2

1. เป็นโครงการท่ีด าเนินงานท้ัง
ปีงบประมาณ จึงยังไม่สามารถ
สรุปผลการด าเนินงานได้
2. อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุป
ข้อมูล

สรุปโครงการตามแผนกลยุทธ์ และโครงการตามพันธกิจ 

คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2564  ไตรมาสท่ี 1-2 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

โครงการ หมายเหตุ เหตุผลและข้อเสนอแนะ

โครงการท่ีขออนุมัติ

ผลการด าเนินโครงการ

จ านวน
ตัวช้ีวัด

ผลการบรรลุตัวช้ีวัดคณะฯ ผลการบรรลุตัวช้ีวัดศูนย์ฯ

หนา้ที ่1



ไตร
มาส

โครงการ
 ของ
คณะฯ

โครงการ
 ของ
ศูนย์ฯ

โครง
การ

ของสส.
รวม

บรรลุ
ตัวช้ีวัด

ไม่บรรลุ
ตัวช้ีวัด

รอ
ด าเนินการ

บรรลุ
ตัวช้ีวัด

ไม่บรรลุ
ตัวช้ีวัด

รอ
ด าเนินการ

โครงการ หมายเหตุ เหตุผลและข้อเสนอแนะ

โครงการท่ีขออนุมัติ

ผลการด าเนินโครงการ

จ านวน
ตัวช้ีวัด

ผลการบรรลุตัวช้ีวัดคณะฯ ผลการบรรลุตัวช้ีวัดศูนย์ฯ

พันธกิจ 2 6 1 0 7 18 9 0 7 2 0 0 โครงการท่ีรอด าเนินการ :
เป็นโครงการของคณะแพทยศาสตร์
จ านวน 3 โครงการ  7  ตัวช้ีวัด
1. โครงการเผยแพร่ความรู้ทางจุลชีววิทยา 
 จ านวน 4 ตัวช้ีวัด (ภาควิชาจุลชีววิทยา)
2. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะ
แพทยศาสตร์ จ านวน 2 ตัวช้ีวัด (งาน
นโยบายและแผน)
3. โครงการจัดประชุมวิชาการประจ าปี 
2564 จ านวน 1 ตัวช้ีวัด (งาน
แพทยศาสตร์ฯ)

 

1. เป็นการจัดโครงการหลายคร้ัง 
ส้ินสุด 30 เมษายน 2564
2. อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุป
ข้อมูล และจัดท า (ร่าง) แผนกล
ยุทธ์คณะแพทยศาสตร์
3. อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุป
ข้อมูล

12 11 0 23 47 17 0 10 17 0 3รวมพันธกิจ

หนา้ที ่2



ไตร
มาส

โครงการ
 ของ
คณะฯ

โครงการ
 ของ
ศูนย์ฯ

โครง
การ

ของสส.
รวม

บรรลุ
ตัวช้ีวัด

ไม่บรรลุ
ตัวช้ีวัด

รอ
ด าเนินการ

บรรลุ
ตัวช้ีวัด

ไม่บรรลุ
ตัวช้ีวัด

รอ
ด าเนินการ

โครงการ หมายเหตุ เหตุผลและข้อเสนอแนะ

โครงการท่ีขออนุมัติ

ผลการด าเนินโครงการ

จ านวน
ตัวช้ีวัด

ผลการบรรลุตัวช้ีวัดคณะฯ ผลการบรรลุตัวช้ีวัดศูนย์ฯ

กลยุทธ์ 1 19 17 0 36 81 19 0 26 19 4 13 โครงการท่ีรอด าเนินการ :
เป็นโครงการของคณะแพทยศาสตร์
จ านวน  10 โครงการ  26  ตัวช้ีวัด
1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน  ทางวิชาการประจ าปี 
2564 ของภาควิชาพยาธิวิทยา  จ านวน 2 
ตัวช้ีวัด (งานแพทยศาสตรฯ)
2. โครงการพัฒนาหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จ านวน 4 
ตัวช้ีวัด (บัณฑิตศึกษา)
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี
งบประมาณ 2564  จ านวน 3 ตัวข้ีวัด 
(งานแพทยศาสตรฯ)
4. โครงการพัฒนาหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ คร้ังท่ี 1 
ปัจฉิมนิเทศและติดตามประเมินผล
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต จ านวน 4 
ตัวช้ีวัด (งานแพทยศาสตรฯ)

 

1. อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุป
ข้อมูล

2. อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุป
ข้อมูล

3. อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุป
ข้อมูล

4. อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุป
ข้อมูล

หนา้ที ่3



ไตร
มาส

โครงการ
 ของ
คณะฯ

โครงการ
 ของ
ศูนย์ฯ

โครง
การ

ของสส.
รวม

บรรลุ
ตัวช้ีวัด

ไม่บรรลุ
ตัวช้ีวัด

รอ
ด าเนินการ

บรรลุ
ตัวช้ีวัด

ไม่บรรลุ
ตัวช้ีวัด

รอ
ด าเนินการ

โครงการ หมายเหตุ เหตุผลและข้อเสนอแนะ

โครงการท่ีขออนุมัติ

ผลการด าเนินโครงการ

จ านวน
ตัวช้ีวัด

ผลการบรรลุตัวช้ีวัดคณะฯ ผลการบรรลุตัวช้ีวัดศูนย์ฯ

1 5. โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตแพทย์ 
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Leaning จ านวน 2 ตัวช้ีวัด (งาน
แพทยศาสตรฯ)
6. โครงการพัฒนาสนับสนุนการประเมิน
ทักษะทางคลินิก จ านวน 3 ตัวช้ีวัด (งาน
แพทยศษสตรฯ)
7. โครงการการจัดการความรู้พัฒนา
สมรรถนะ และประสิทธิภาพการจัดการ
การเรียนการสอน คร้ังท่ี 1 จ านวน 2 
ตัวช้ีวัด (งานแพทยศาสตรฯ)
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ในนิสิตแพทย์  จ านวน 1 
ตัวช้ีวัด (งานพัฒนาศักยภาพนิสิต)

5. อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุป
ข้อมูล

6. อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุป
ข้อมูล

7. อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุป
ข้อมูล

8. เป็นการด าเนินการจัดโครงการ 
2 คร้ัง ท้ังองครักษ์และประสาน
มิตร แต่เน่ืองจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้
ยังไม่ได้จัดท่ีประสานมิตร และมี
หนังสือเล่ือนจัดออกไปอย่างไม่มี
ก าหนด

9. โครงการการบูรณาการงานวิจัยและการ
เรียนการสอน  จ านวน 3 ตัวช้ีวัด (ภาควิชา
เภสัชวิทยา)
10. โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
และจริยธรรมระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชานวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ 
จ านวน 2 ตัวช้ีวัด (หลักสูตรนวัตกรรมทาง
กายวิภาคฯ)

9. อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุป
ข้อมูล

10. อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุป
ข้อมูล

หนา้ที ่4



ไตร
มาส

โครงการ
 ของ
คณะฯ

โครงการ
 ของ
ศูนย์ฯ

โครง
การ

ของสส.
รวม

บรรลุ
ตัวช้ีวัด

ไม่บรรลุ
ตัวช้ีวัด

รอ
ด าเนินการ

บรรลุ
ตัวช้ีวัด

ไม่บรรลุ
ตัวช้ีวัด

รอ
ด าเนินการ

โครงการ หมายเหตุ เหตุผลและข้อเสนอแนะ

โครงการท่ีขออนุมัติ

ผลการด าเนินโครงการ

จ านวน
ตัวช้ีวัด

ผลการบรรลุตัวช้ีวัดคณะฯ ผลการบรรลุตัวช้ีวัดศูนย์ฯ

1 เป็นโครงการของศูนย์การแพทย์ฯ
จ านวน  7  โครงการ  13  ตัวช้ีวัด
1. โครงการห้องปฏิบัติการก้าวสู่
มาตรฐานสากล ISO 15189/ISO15190 
จ านวน 1 ตัวช้ีวัด (ห้องปฏิบัติการพยาธิ
วิทยา)

2. โครงการการบริหารความเส่ียงแบบ
บูรณาการ (Proactive Risk 
Management)  จ านวน 3 ตัวช้ีวัด (งาน
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล)

3. โครงการห้องปฏิบัติการก้าวสู่
มาตรฐานสากล ISO 22870 จ านวน 2 
ตัวช้ีวัด (งานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา)

 

1. อยู่ระหว่างด าเนินการ จะมีการ
ตรวจภายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
64 และสามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานได้ช่วงเดือน กันยายน 
2564
2. ยังไม่ได้ด าเนินการจัด เน่ืองจาก
อยู่ในช่วงสถานการการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัส COVID-19 จึงชะลอ
การจัดโครงการ และมีแผนปรับ
รูปแบบการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ใน
กลุ่ม CoP.SIMPLE

3. อยู่ระหว่างด าเนินการ จะมีการ
ตรวจภายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
64 และสามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานได้ช่วงเดือน กันยายน 
2564
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1 4. โครงการพัฒนาความก้าวหน้าในสาย
วิชาชีพพยาบาล จ านวน 1 ตัวช้ีวัด (ฝ่าย
การพยาบาล)

5. โครงการพัฒนาทีมน าทางคลินิกส าหรับ
 ปีงบประมาณ 2564  จ านวน 2 ตัวช้ีวัด 
(ภาควิชาวิสัญญีวิทยา)
6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
การพัฒนาศักยภาพการวิจัย หัวข้อ “หลัก
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethical 
Principle to Research Involving 
Human Subject)” จ านวน 2 ตัวช้ีวัด  
(งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์)
7. โครงการให้ค าปรึกษาด้านการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล โดยท่ีปรึกษาด้าน
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ภก.
ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์) ประจ าปี 2564 
 จ านวน 2 ตัวช้ีวัด (งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล)

4. ก าลังด าเนินการในส่วนของ 
ผลงาน/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนางาน
ซ่ึงสามารถสรุปรายงานในช่วงเดือน
 กันยายน 2564
5.  เป็นโครงการท่ีด าเนินงานท้ังปี 
ส้ินปีงบประมาณจึงสามารถสรุปผล
การด าเนินงานได้
6. อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุป
ข้อมูล

7. อยู่ระหว่างด าเนินการ เน่ืองจาก
มีก าหนดการจัดท้ังหมด 11 คร้ัง 
ซ่ึงปัจจุบันได้ด าเนินการไป 3 คร้ัง 
จึงยังไม่สามารถสรุปและรายงาน
ผลได้
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1 โครงการท่ีไม่บรรลุ :
เป็นโครงการของศูนย์การแพทย์ฯ
จ านวน  3  โครงการ  4  ตัวช้ีวัด
1. โครงการงานมหกรรมคุณภาพ
ศูนย์การแพทย์ฯ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 จ านวน 2 ตัวช้ีวัด  (งานพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล)

 

1.  ไม่บรรลุ เน่ืองจากร้อยละของ
ทีมระบบงานส าคัญ/กรรมการ 
มีการพัฒนาระบบงานและร่วม
น าเสนอผลงานคุณภาพ คิดเป็น
ร้อยละ38.46 (5 ทีม จาก13 ทีม) 
สาเหตุจากทีมระบบงานส าคัญต่างๆ
 มีภาระงานจ านวนมาก แนว
ทางแก้ไข ก าหนดให้การน าเสนอ
ผลงานคุณภาพเป็นตัวช้ีวัดระดับ
หน่วยงาน
หัวหน้างานทุกเดือน
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1 2. โครงการหน่วยงานบริหารจัดการความ
เส่ียงดีเด่น ประจ าปี 2564 จ านวน 1 
ตัวช้ีวัด (งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล)

3. โครงการพัฒนาความก้าวหน้าในสาย
วิชาชีพพยาบาล จ านวน 1 ตัวช้ีวัด (ฝ่าย
การพยาบาล)

2.  ไม่บรรลุ เน่ืองจากร้อยละ
หน่วยงานมีการรายงานความเส่ียง
ในระบบ HRMS คิดเป็นร้อยละ 
49.39 ยังไม่ถึงเป้าหมายท่ีร้อยละ 
50 สาเหตุจากบุคลากรยังไม่เห็น
ความส าคัญของการรายงานความ
เส่ียงและมีทัศนคติเชิงลบ มีความ
กังวลว่าการายงานความเส่ียงจะ
เป็นความผิดของตนเอง แนว
ทางแก้ไข ก าหนดให้การรายงาน
ความเส่ียงเป็นตัวช้ีวัดระดับ
หน่วยงานและมีการกระตุ้นติดตาม
ผ่านท่ีประชุม
3. ไม่บรรลุ เน่ืองจากจ านวนผู้เข้า
รับการอบรมมีเพียง 67% มีผลลัพธ์
ไม่ถึง100%
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2 13 2 0 15 31 11 0 14 0 0 6 โครงการท่ีรอด าเนินการ :
เป็นโครงการของคณะแพทยศาสตร์
จ านวน  8  โครงการ 14  ตัวช้ีวัด
1. โครงการสัมมนาคณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 3 
ตัวช้ีวัด (งานทรัพยากรบุคคล) 

2. โครงการ หน่วยงานภาษาอังกฤษติดดาว
 English Star Teams 2 ตัวช้ีวัด (งาน
ประกันคุณภาพ)
3. โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ การจัด
สอบ MEQ ส าหรับแพทย์ท่ีส าเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศ จ านวน 2 
ตัวช้ีวัด (งานแพทยศาสตรฯ)
4. โครงการจัดประชุมวิชาการวิสัญญี 5 
สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 
1 ตัวช้ีวัด (ภาควิชาวิสัญญีวิทยา)
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แพทยศาสตรศึกษาข้ันสูง ประจ าปี 2564 
จ านวน 1 ตัวช้ีวัด (งานแพทยศาสตรฯ)

 

1. เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้ต้อง
เล่ือนโครงการออกไปอย่างไม่มี
ก าหนด
2. อยู่ระหว่างด าเนินการและสรุป
ข้อมูล

3. อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุป
ข้อมูล

4. อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุป
ข้อมูล

5. อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุป
ข้อมูล
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2 6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ส่ือสาร จ านวน 2 ตัวช้ีวัด (งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต)
7. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ทางด้านพรีคลินิก เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับพรีคลินิก คร้ังท่ี 1 การประยุกต์
ความรู้พ้ืนฐานทาง Basic Science กับ 
Clinical Problem จ านวน 2 ตัวช้ีวัด 
(งานแพทยศาสตรฯ)
8. โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 6
 รุ่นท่ี 31 จ านวน 1 ตัวช้ีวัด (งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต)

6. อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุป
ข้อมูล

7. อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุป
ข้อมูล

8. อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุป
ข้อมูล

เป็นโครงการของศูนย์การแพทย์ฯ
จ านวน  2 โครงการ  6  ตัวช้ีวัด
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ
บริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 
2564 จ านวน 3 ตัวช้ีวัด (งานพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล)
2. โครงการประชุมวิชาการทบทวนการ
ดูแลผู้ป่วยระหว่างภาควิชากุมารเวชศาสตร์
  – ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาอ 
จ านวน 3 ตัวช้ีวัด (ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์)

 

1.  ด าเนินการในช่วงเดือนเมษายน
 2564 เม่ือโครงการแล้วเสร็จจึง
รายงานผลได้

2. มีการด าเนินงาน 3 คร้ัง ซ่ึง
โครงการจะแล้วเสร็จช่วงเดือน
กรกฎาคม จึงสามารถรายงานผลได้

32 19 0 51 112 30 0 40 19 4 19

44 30 0 74 159 47 0 50 36 4 22

48.45 0.00 51.55 58.06 6.45 35.48

บรรลุ 52.20 ไม่บรรลุ 2.52 รอผล 45.28

รวมแผนกลยุทธ์

คิดเป็นร้อยละ

รวมท้ังส้ิน

คิดเป็นร้อยละท้ังส้ิน
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