
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ไตรมำสท่ี 1 (ตุลำคม 2563 - ธันวำคม 2563)

กำรติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนกลยุทธ์และพันธกิจ 
คณะแพทยศำสตร์ และศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 



โครงการท่ีขออนุมัติ 15 จ านวนตัวช้ีวัดท้ังหมด 30 โครงการท่ีขออนุมัติ 31 จ านวนตัวช้ีวัดท้ังหมด 70

จ านวนตัวช้ีวัดท่ีบรรลุ 21 จ านวนตัวช้ีวัดท่ีบรรลุ 29

จ านวนตัวช้ีวัดท่ีไม่บรรลุ 0 จ านวนตัวช้ีวัดท่ีไม่บรรลุ 3
จ านวนตัวช้ีวัดท่ีรอด าเนินการ 9 จ านวนตัวช้ีวัดท่ีรอด าเนินการ 38

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

ผลการด าเนินงาน
โครงการตามพันธกิจ

ผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนกลยุทธ์

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธ.ค..63

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,ุ 29

จ านวนตัวชี้วัดที่
ไม่บรรลุ, 3

จ านวนตัวชี้วัดที่
รอด าเนินการ, 

38

จ านวนตัวชี้วัด
ที่บรรล,ุ 21

จ านวนตัวชี้วัด
ที่ไม่บรรลุ, 0

จ านวนตัวชี้วัด
ที่รอด าเนินการ, 

9



ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธ.ค.63

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 9 0 0 15 30 8 0 3 13 0 6

6 9 0 0 15 30 8 0 3 13 0 6

แผนกลยุทธ์ 1 17 14 0 0 31 70 19 0 21 10 3 17

17 14 0 0 31 70 19 0 21 10 3 17

23 23 0 0 46 100 27 0 24 23 3 23

52.94 0.00 47.06 46.94 6.12 46.94

บรรลุ 50.00 ไม่บรรลุ 3.00 รอผล 47.00

                  หมายเหตุ1. สส. คือโครงการบริการวิชาการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจาก ส่วนกิจการเพ่ือสังคม

รวมท้ังส้ิน

คิดเป็นร้อยละท้ังส้ิน

รวมพันธกิจ

รวมแผนกลยุทธ์

โครงการ
โครงการท่ีขออนุมัติ

คิดเป็นร้อยละ

ผลการด าเนินโครงการ
ข้อ

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

ผลการบรรลุตัวช้ีวัด ศูนย์ฯผลการบรรลุตัวช้ีวัด คณะฯ



ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธ.ค.63

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 9 0 15 30 8 0 3 13 0 6 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 1  โครงการ  1  ตัวช้ีวัด
1. โครงการออกหน่วยธนาคารเลือด 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  จ านวน 1 
ตัวช้ีวัด (งานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา)
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มแม่
และเด็ก 0-3 ปี จ านวน 5 ตัวช้ีวัด (งานทัน
ตกรรม)

 

1. อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุป
ข้อมูล

2. ยังเหลือการด าเนินการอีก 1 คร้ัง
 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้ต้อง
เล่ือนการจัดโครงการออกไปอย่าง
ไม่มีก าหนด

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

6 9 0 15 30 8 0 3 13 0 6รวมพันธกิจ

สรุปโครงการตามแผนกลยุทธ์ และโครงการตามพันธกิจ 

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

โครงการ หมายเหตุ เหตุผลและข้อเสนอแนะ

โครงการท่ีขออนุมัติ

ผลการด าเนินโครงการ

จ านวน
ตัวช้ีวัด

ผลการบรรลุตัวช้ีวัดคณะฯ ผลการบรรลุตัวช้ีวัดศูนย์ฯ



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 17 14 0 31 70 19 0 21 10 3 17 โครงการท่ีรอด าเนินการ :
เป็นโครงการของคณะแพทยศาสตร์
จ านวน  8 โครงการ  21  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



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 และประสิทธิภาพการจัดการการ
เรียนการสอน 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. เป็นก าด าเนินการจัดโครงการ 2 
คร้ัง ท้ังองครักษ์และประสานมิตร 
แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้ยัง
ไม่ได้จัดท่ีประสานมิตร และมี
หนังสือเล่ือนจัดออกไปอย่างไม่มี
ก าหนด



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  17  ตัวช้ีวัด
1. โครงการห้องปฏิบัติการก้าวสู่
มาตรฐานสากล ISO 15189/ISO15190 
จ านวน 1 ตัวช้ีวัด (ห้องปฏิบัติการพยาธิ
วิทยา)

2. โครงการงานมหกรรมคุณภาพ
ศูนย์การแพทย์ฯ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 จ านวน 4 ตัวช้ีวัด (งานพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล)
3. โครงการหน่วยงานบริหารจัดการความ
เส่ียงดีเด่น ประจ าปี 2564 จ านวน 4 
ตัวช้ีวัด (งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล)
4. โครงการการบริหารความเส่ียงแบบ
บูรณาการ (Proactive Risk 
Management)  จ านวน 3 ตัวช้ีวัด (งาน
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล)

 

1. อยู่ระหว่างด าเนินการ จะมีการ
ตรวจประเมินภายในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ 64 และสามารถสรุปผล
การด าเนินงานได้ช่วงเดือน 
กันยายน 2564
2. ด าเนินการวันท่ี 25 ม.ค. 64 จึง
สามารถรายงานผลได้

3. ด าเนินการวันท่ี 29 ม.ค. 64 จึง
สามารถรายงานผลได้

4. เล่ือนวันด าเนินการเป็นช่วง 
เดือนมีนาคม 2564



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. โครงการพัฒนาความก้าวหน้าในสาย
วิชาชีพพยาบาล จ านวน 1 ตัวช้ีวัด (ฝ่าย
การพยาบาล)

6. โครงการพัฒนาทีมน าทางคลินิกส าหรับ 
ปีงบประมาณ 2564  จ านวน 2 ตัวช้ีวัด 
(ภาควิชาวิสัญญีวิทยา)
7. โครงการประชุมวิชาการภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว 
ประจ าปี 2564 จ านวน 2 ตัวช้ีวัด 
(ภาควิชากุมารเวชศาสตร์)

5. ก าลังด าเนินการในส่วนของ 
ผลงาน/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนางานซ่ึง
สามารถสรุปรายงานในช่วงเดือน 
กันยายน 2564
6. เป็นโครงการท่ีด าเนินงานท้ัง
ปีงบประมาณ จึงสามารถสรุปผล
การด าเนินงานได้
7. เล่ือนวันด าเนินโครงการ

โครงการท่ีไม่บรรลุ :
เป็นโครงการของศูนย์การแพทย์ฯ
จ านวน  2  โครงการ  3  ตัวช้ีวัด
1. โครงการให้ค าปรึกษาด้านการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล โดยท่ีปรึกษาด้านการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ภก.ปรมินทร์ 
วีระอนันตวัฒน์) ประจ าปี 2564  จ านวน 2
 ตัวช้ีวัด (งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล)
2. โครงการพัฒนาความก้าวหน้าในสาย
วิชาชีพพยาบาล  จ านวน 1 ตัวช้ีวัด (ฝ่าย
การพยาบาล)

 

1. ไม่บรรลุเน่ืองจาก การ
ด าเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ จึงต้อง
รอสรุปผลการด าเนินงานอีกคร้ัง 

2. ไม่บรรลุ เน่ืองจากจ านวนผู้เข้า
รับการอบรมมีเพียง 67% มีผลลัพธ์
ไม่ถึง 100% ตามท่ีก าหนดไว้



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

17 14 0 31 70 19 0 21 10 3 17

23 23 0 46 100 27 0 24 23 3 23

52.94 0.00 47.06 46.94 6.12 46.94

บรรลุ 50.00 ไม่บรรลุ 3.00 รอผล 47

รวมแผนกลยุทธ์

คิดเป็นร้อยละ

รวมท้ังส้ิน

คิดเป็นร้อยละท้ังส้ิน


