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1. วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
“สถาบันผลิตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวที

สากลควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม”  
มีสาระส าคัญคือ หลักสูตรแพทยศาสตร์เป็น Outcome based education (OBE) ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตแพทย์ที่

มีคุณภาพคู่คุณธรรม โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ WFME AUN-QA และ EdPEx เป็นแนวทางก ากับการ
ด าเนินงาน และพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพในระดับนานาชาติ  

 
 
 
 
 
2. เป้าหมายส าคัญของหน่วยงาน 
  

1. ส่งเสริม และพัฒนาสร้างมาตรฐานการศึกษา การผลิตแพทย์และบัณฑิตหลังปริญญาที่มีคุณธรรม จริยธรรม    
มีจิตส านึกที่ดี ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพรับใช้สังคมทั้งในประเทศ 
และประเทศในอาเซียน 

2. ส่งเสริมงานวิจัยสหสาขาวิชา สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ และน าเสนอ
ผลงานในระดับนานาชาติ 

3. ให้บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน มีจิตส านึก และรับผิดชอบต่อชุมชน 
4. สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  

 
 
 
 
 
 
3. เป้าหมายในการพัฒนาหน่วยงาน (Goal-based) ตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx  
ในระยะเวลา 3 ปี เช่น การปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร ระบบงานที่ส าคัญ การรับฟังเสียงของลูกค้า เป็นต้น 

1. ปรับวิสัยทัศน์และเปูาหมายของคณะให้เหมาะสมและถ่ายทอดสู่บุคลากรทุกกลุ่ม (หมวด 1,2)  
2. ปรับปรุงช่องทางการรับฟังเสียงและการสร้างความผูกพันกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจหลัก  

(หมวด 3) 
3. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและน าเครื่องมือคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาระบบงานส าคัญ (หมวด 4,6)  
4. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น สอดคล้องกับเปูาหมายของคณะ (หมวด 5) 
5. ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร์ให้มีมาตรฐานตามแนวทางของเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ WFME  

(หมวด 6) 
6. พัฒนางานวิจัยแบบ Multidisciplinary research, Routine to Research และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

(หมวด 6) 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา 2559 
 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา 2559 
 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา 2559 
 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา 2559 
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4. แนวทาง/วิธีการน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน 
 

1. ก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนในการน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาคณะ 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และเครื่องมือพัฒนางานรูปแบบต่างๆ เช่น Lean 

management, Knowledge management ผ่านกิจกรรมรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดอบรม  
การประชุมกลุ่มย่อย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

3. การก าหนดเปูาหมาย ทิศทางการพัฒนา และโครงการต่างๆ โดยทีมบริหาร 
4. การเชื่อมโยงโครงการตามเปูาหมายของคณะฯ ลงสู่ภาควิชา หน่วยงานทุกภาคส่วน 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน การมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่มีการพัฒนาดีเด่น โดยจัดโครงการ

ประกวดผลงาน (QA Day, KM award) 
6. การรับค าชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก 

 
 
 

�     �                 �    EdPEx

Assessment

Deployment :         KM, focus group, one page

Implement : Leader team

Skills : Tools training

Knowledge

Policy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา...... 
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5. การวิเคราะห์โครงร่างองค์การ (Organizational Profile)  
1. หลักสูตร การบริการที่ส าคัญของคณะฯ คือ  

คณะฯ มีภารกิจด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีการจัด
การศึกษาท้ังสิ้น 7 หลักสูตร 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) และหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตโครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มศว และ University of Nottingham 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มี 5 หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาตจวิทยา  
อณูชีววิทยา และชีวภาพการแพทย์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2 หลักสูตร ได้แก่ สาขาอณูชีววิทยา และชีวภาพการแพทย์  
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล (นานาชาติ) ได้รับการรับรองเพ่ิมขึ้น 
1 หลักสูตร 
หลักสูตรการอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน 6 สาขา ได้แก่ อายุรศาสตร์ สูติศาสตร์-นรี
เวชวิทยา กุมารเวชศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ วิสัญญีวิทยา และโสต ศอ นาสิกวิทยา ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรแพทย์
ประจ าบ้านต่อยอดสาขามะเร็งนรีเวช และสาขาเวชศาสตร์การกีฬาได้รับการรับรองเพ่ิมเติม 
และเชิงความส าคัญต่อความส าเร็จของคณะฯ คือ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ ของนิสิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทั้ง 6 ด้าน การสอบผ่านศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
และสอดคล้องกับ Expected learning outcome ของหลักสูตร จุดเด่นของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คือ การเน้น 
early clinical exposure ส่งเสริมให้มีประสบการณ์การศึกษาจริงในชุมชน บูรณาการการวิจัยเข้ากับการเรียนการ
สอน โดยมีเปูาหมายให้นิสิตเรียนรู้กระบวนการวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
การประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2559  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) ผ่านการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล WFME โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา
แพทยศาสตร์ (สมพ.)  
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มศว และ University of Nottingham  
การประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล WFME โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.)  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาตจวิทยา อณูชีววิทยา และชีวภาพการแพทย์  
การประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรตจวิทยา และอณูชีววิทยา ใช้เกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ส่วนหลักสูตรชีวภาพการแพทย์
ใช้เกณฑ์ AUN-QA 
หลักสูตรการอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
มีอาจารย์ประจ าภาควิชาเป็นผู้รับผิดชอบ ก ากับการด าเนินการผ่านหน่วยงานแพทยศาสตรศึกษาและคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ หลักสูตรผ่านการรับรองจากราชวิทยาลัย เน้นการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง ฝึกประสบการณ์การตรวจและท า
หัตถการกับผู้ปุวยจริง   ทั้งที่ห้องตรวจผู้ปุวยนอก ห้องตรวจฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด   และผู้ปุวยใน การเรียนรู้จากหน่วยฝึก
หัตถการทางคลินิก การศึกษาผู้ปุวยตัวอย่างผู้ปุวยจ าลองการศึกษา และวิพากษ์บทความทางวิชาการในวารสารทาง
การแพทย์ การท าวิจัยและน าเสนอผลงาน 
2. สมรรถนะหลักของคณะฯ คือ 

คณะแพทยศาสตร์มีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่มุ่งเน้นให้นิสิตสามารถท างานร่วมกับชุมชนได้อย่างดีเยี่ยม โดยมี
รายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว และเวชศาสตร์ปูองกันและสังคมที่มีจ านวนหน่วยกิตมากที่สุด มุ่งเน้นการฝึกงานในชุมชน

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา 2559 
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ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือให้นิสิตมีทักษะการปรับตัวเข้ากับชุมชนและสามารถท างานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
ได้ดี หลักสูตรแพทยศาสตร์เน้นการบูรณาการด้านการท าวิจัยเข้ากับการจัดเรียนการสอน  โดยวางเปูาหมายให้นิสิต
แพทย์มีความรู้และทักษะกระบวนการคิดแบบนักวิจัย นอกจากนี้ นิสิตแพทย์หลักสูตรโครงการร่วมฯ ยังมีจุดเด่นด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการท าวิจัยจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย 
นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร ส่งผลให้นิสิตแพทย์บางส่วนมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ   
ความสัมพันธ์กับพันธกิจหลัก คือ 

คณะฯ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจนท าให้นิสิตสามารถสอบผ่านการประเมินความรู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสัดส่วนที่สูง โดยมีสัดส่วนของของนิสิตที่สอบผ่านการประเมินความรู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมอยู่ในล าดับที่ 4 แม้ว่าคณะฯ มีคะแนนเฉลี่ยการสอบเข้าผ่าน กสพท อยู่ในล าดับที่ 10 ในปี พ.ศ. 2560  

คณะฯ มีการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างเข้มแข็งกับคณะแพทยศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท าให้
สามารถเปิดหลักสูตรร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มศว และคณะแพทยศาสตร์อ่ืนๆ ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตร์
โครงการร่วมฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักรซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย หลักสูตร
ผู้บริหาร ร่วมกับ University of South Florida, USA และหลักสูตรผู้บริหาร Medical School Executive (MSE) 
ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งท าให้คณะแพทยศาสตร์สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
บริหารการศึกษาและน ามาใช้พัฒนาทั้งด้านบุคลากรและด้านการเรียนการสอน เพ่ือให้เป็นคณะแพทยศาสตร์ระดับ
นานาชาติสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์  
3. พันธกิจ/วิสัยทัศน์/ปรัชญา ค่านิยมของคณะฯ  
พันธกิจ 

1. ส่งเสริม และพัฒนาสร้างมาตรฐานการศึกษา การผลิตแพทย์และบัณฑิตหลังปริญญาที่มีคุณธรรม จริยธรรม         
มีจิตส านึกท่ีดี ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพรับใช้สังคมท้ังในประเทศ         
และประเทศในอาเซียน 

2. ส่งเสริมงานวิจัยสหสาขาวิชา สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ และน าเสนอ
ผลงานในระดับนานาชาติ 

3. ให้บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน มีจิตส านึก และรับผิดชอบต่อชุมชน 
4. สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  

วิสัยทัศน์ “สถาบันผลิตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวที
สากลควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม” มีสาระส าคัญคือ หลักสูตรแพทยศาสตร์เป็น Outcome based education (OBE) 
ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ WFME AUN-QA และ EdPEx 
เป็นแนวทางก ากับการด าเนินงาน และพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพในระดับนานาชาติ  
 ค่านิยมของคณะแพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มีค่านิยมหลัก คือ “คณะแพทย์ชั้นน าที่ดี เก่ง มีความสุข และเป็นคนไทยยุค 4.0”  
โดยมีค าจ ากัดความ ดังนี้ 

ความเป็นผู้น า 
Excellence การบริหารงานเพ่ือความเป็นเลิศและสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) 
ความเป็นคนดี 
Merit ซื่อสัตย์สุจริต เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
Simplicity เรียบง่าย และอ่อนน้อมถ่อมตน 
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ความเป็นคนเก่ง 
Devote to customer ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายใน ภายนอก และชุมชน 
Work รับผิดชอบ ทุ่มเทในการท างาน 

มีความสุข 
Unity ท างานเป็นทีม รักสามัคคีทั้งในระดับหน่วยงานและองค์กร 
การเป็นคนไทยยุค 4.0 
Excellence (Innovation) มีการสร้างนวัตกรรม และสร้างสรรค์ในงาน  

4. จ านวนและกลุ่มบุคลากร และข้อก าหนดด้านการศึกษาของแต่ละกลุ่ม 
คณะฯ ได้จ าแนกบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายปฏิบัติการ 

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์  

ลักษณะของบุคลากร 

สายวิชาการ 
คน )ร้อยละ(  

สายปฏิบตัิการ 
)ส านักงานคณบดี(  

คน )ร้อยละ(  

สายปฏิบตัิการ 
)ธุรการภาควิชา(  

คน )ร้อยละ(  

ข้าราชการ พนักงาน ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

ข้าราชการ พนักงาน 

วุฒิการศึกษา 
ต่ ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

 
0 
0 
0 

11 (4.55) 

 
0 
0 

6 (2.48) 
225 (92.98) 

 
0 
0 

1 (0.99) 
0 

 
22 (21.78) 
66 )65.35(  
9 (8.91) 

0 

 
2 (1.98) 
1 (0.99) 

0 
0 

 
0 

1 (2.22) 
4 (8.89) 
1 (2.22) 

 
9 (20) 
27 (60) 
3 (6.67) 

0 
ต าแหน่งวิชาการ/ต าแหน่งความกา้วหน้า 
ศาสตราจารย์/เชี่ยวชาญพิเศษ 
รองศาสตราจารย/์เช่ียวชาญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย/์ช านาญการพิเศษ 
อาจารย/์ช านาญการ 

 
0 

6 (2.48) 
3 (1.24) 
2 (0.83) 

 
1 (0.41) 

36 (14.88) 
55 (22.73) 
139 (57.44) 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 

อายุ 
อายุเฉลีย่ )ปี(  
อาย ุ50 ปีขึ้นไป 
อาย ุ35 – 49 ป ี
อาย ุ20 – 34 ป ี 

 
48.60 

7 (2.89) 
4 (1.65) 

0 

 
44.56 

86 (35.54) 
54 (22.31) 
91 (37.60) 

 
49 
0 

1 (0.99) 
0 

 
35.20 

6 (5.94) 
40 (39.60) 
51 (50.50) 

 
50.33 

1 (0.99) 
2 (1.98) 

0 

 
49.50 

1 (2.22) 
5 (4.95) 

0 

 
34.20 

2 (4.44) 
18 (40) 

19 (42.22) 
อายุงาน 
อายุงานเฉลีย่ )ปี(  

 
22.17 

 
18.87 

 
22 

 
7.46 

 
20.94 

 
20.25 

 
6.87 

ข้อมูลจากงานทรพัยากรบุคคล : ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (เฉพาะผู้ที่ปฏบิัติงานแบบเต็มเวลาราชการ) 

บุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ 

ลักษณะของบุคลากร 
แพทย ์ แพทย์ใชทุ้น พยาบาล เภสัชกร 

ทันต
แพทย ์

ห้อง Lab 
สนับสนุน
วิชาชีพ 

สนับสนุน 
(Back 
office) 

พนักงาน คน )ร้อยละ(   
วุฒิการศึกษา 
ต่ ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

 
0 
0 

26 (100) 
0 

 
0 
0 

107 (100) 
0 

 
0 

411 (97.4) 
11 (2.6) 

0 

 
0 

25 (100) 
0 
0 

 
0 
0 

17 (100) 
0 

 
0 

20 (100) 
0 
0 

 
188 (74.3) 
64 (25.3) 
1 (0.4) 

0 

 
169 (71.9) 
63 (26.8) 
2 (0.9) 
1 (0.4) 

อายุงาน  
อายุงานเฉลีย่ )ปี(  

 
3.5 

 
2 

 
6 

 
4.5 

 
3 

 
6 

 
7.5 

 
10 

ข้อมูลจากงานทรพัยากรมนุษย ์: ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (เฉพาะผู้ที่ปฏบิัติงานแบบเต็มเวลาราชการ) 
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ปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้พวกเขาท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายและพันธกิจขององค์การ คือ 
คณะฯ มีการวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรกลุ่มต่างๆ และตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม มีการ

จัดระบบสวัสดิการให้บุคลากรทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ มีการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น มีระบบ
การประเมินผลงานรายบุคคลแบบ online ที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการ
ประจ าคณะก ากับดูแล มีระบบการสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพโดยการจัดอบรมภายในและมีระบบ
ทุนสนับสนุนการอบรมภายนอก นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการจัดตั้งองค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล และงานทรัพยากร
บุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ  ด้านบุคลากร และมีระบบปูองกันภัยจากการท างานรับผิดชอบโดยหน่วยงานอาชีวอนามัย 

5. เทคโนโลยี อุปกรณ์ อาคาร สินทรัพย์หลักที่ส าคัญ ได้แก่ 
คณะฯ มีสินทรัพย์ ได้แก่ อาคาร ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิจัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่ง

อ านวยความสะดวก 
ทรัพย์สิน ประสานมิตร องครักษ์ ศูนย์การแพทย์ 

อาคาร - อาคารพรีคลินิกและ
วิทยาศาสตร์ 10 ชั้น 
- อาคารกายวิภาคศาสตร์  
7 ชั้น 

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 
10 ชั้น 

อาคาร 16 ชั้น 
(จ านวนเตียงผู้ปุวย 400 เตียง) 
 

ห้องประชุม  - ห้องประชุม 200 ที่นั่ง 
- ห้องประชุม 40 ที่นั่ง
พร้อมระบบ 
teleconference 2 ห้อง 

- ห้องประชุม Convention 
600 ที่นั่ง   
- ห้องประชุม Theater 450  
ที่นั่ง 
-  ห้องประชุม 40 ที่นั่ง 
พร้อมระบบ teleconference  
2 ห้อง 

- ห้องประชุม 40 ที่นั่งพร้อม
ระบบ teleconference  
2 ห้อง 

ห้องเรียน - ห้องบรรยาย 200  ที่นั่ง  
2 ห้อง 
- ห้องบรรยาย 30 ที่นั่ง 2 ห้อง 
- ห้องเรียนกลุ่มย่อย 33 
ห้อง 
- ห้องวิจัยย่อยในทุก
ภาควิชาทาง Pre clinic 

-  ห้องบรรยาย 200 ที่นั่ง  
2 ห้อง 
- ห้องเรียนกลุ่มย่อย 10 
ห้อง  
- ห้องฝึกหัตถการ 
ทางคลินิก  
- ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

- ห้องเรียนบรรยาย 150  
ที่นั่ง 
- ห้องเรียนบรรยายในภาควิชา 
9 ห้อง 
 

ห้องปฏิบัติการวิจัย - ห้องเครื่องมือกลาง  
3 ห้อง  
- ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง  
1 ห้อง 
- ห้องวิจัยย่อยในทุก
ภาควิชา 
 
 

- ศูนย์วิจัยคลินิก  
(มีแผนด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยคลินิก) 
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ทรัพย์สิน ประสานมิตร องครักษ์ ศูนย์การแพทย์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ -  เว็บไซต์ทั้งไทย อังกฤษ  

มีฐานข้อมูลความรู้ทาง
การแพทย์  online  
ที่ทันสมัย 
- อุปกรณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
virtual 3 มิติทางกายวิภาค
ศาสตร์ และสรีรวิทยา 

- เว็บไซต์ทั้งไทย อังกฤษ 
มีฐานข้อมูลความรู้ทาง
การแพทย์  online  

ที่ทันสมัย 
- ระบบข้อมูลกลาง 
(Data Center) 

- ระบบ Electrical Medical 
Record (EMR) 
- ระบบ Picture Archiving 
and Communication 
System (PACS) 

สิ่งอ านวยความสะดวก - รถรับ - ส่งบุคคลากร 
- ที่จอดรถ 
- ร้านค้าและห้องอาหาร
สวัสดิการ (มหาวิทยาลัย) 

- รถรับ - ส่งบุคคลากร 
- ที่จอดรถ 
- ร้านค้าสวัสดิการ 
- ห้องอาหารติด
เครื่องปรับอากาศ 
- ห้องอ่านหนังสือและ
ปฏิบัติกิจกรรมของนิสิตที่
หอพักแพทย์ชายและ
หญิง 

 - ห้องโสมสรนิสิต 
 - ห้องดนตรีและสนาม
กีฬานิสิตแพทย์ 

- รถรับ - ส่งบุคคลากร 
- ที่จอดรถ 
- ร้านค้าสวัสดิการ 
- ห้องอาหารติด
เครื่องปรับอากาศ 
- ห้องออกก าลังกายส าหรับ
บุคลากร และนิสิตแพทย์ 

สินทรัพย์อื่นๆ  - มศว คลินิก 
- ศูนย์ผิวหนัง 

- ห้องสมุด 
- หอพักนิสิตแพทย์    4 
หลัง  

- หอพักแพทย์ 1 หลัง 
- หอพักบุคลากร 1 หลัง 
- หอพักอาจารย์ 1 หลัง 
- หอพักพยาบาล 1 หลัง 

- คลินิกส าหรับนิสติแพทย์ใน
การฝึกตรวจรักษาผู้ปวุย  
- ห้องพักอาจารย์และบุคลากร 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
6. กฎระเบียบ/กฎหมาย/มาตรฐานบังคับส าคัญ ได้แก่ 
   คณะฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ 

พันธกิจและ
การบริหาร เงื่อนไข ข้อบังคับ มาตรฐานหลักสูตร 

การสอน - พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- พ.ร.บ. มศว พ.ศ. 2559 ฉบับสมบรูณ์ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
- พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 
- เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 
- เกณฑ์มาตรฐานสากลส าหรับแพทยศาสตรศึกษา World Federation for Medical 
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Education : WFME (2015) 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

พันธกิจและ
การบริหาร 

เงื่อนไข ข้อบังคับ มาตรฐานหลักสูตร 

การวิจัย - แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ .ศ.  2541 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2559 
- มาตรฐานห้องสัตว์ทดลอง 
- มาตรฐานห้องทดลอง 

การบริการ
วิชาการ 

- เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ปี 2561 
- มาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
- มาตรฐานห้องยา 

การบริหาร
การเงิน 

- ระเบียบกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
- หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้ มศว พ.ศ. 2560 
- หลักเกณฑ์การจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ พ.ศ. 2552  
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7. โครงสร้างองค์การและกลไกการก ากับดูแลองค์การ 
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กลไกการก ากับดูแลองค์การ: 
   ทีมบริหารรับผิดชอบต่อกลยุทธ์ ที่ก าหนดและด้านการเงินโดยค านึงถึงความโปร่งใสในการด าเนินการสร้างระบบการ
ตรวจสอบภายใน และภายนอกที่เป็นอิสระและมีประสิทธิผลเพ่ือปกปูองผลประโยชน์ของคณะฯ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ทีมบริหารมีการทบทวน ก ากับดูแลการด าเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงาน คณบดีรับผิดชอบในภาพรวม 
ทุกด้าน รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบตามพันธกิจ/กลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้อง และมีการถ่ายทอดภารกิจตามล าดับ
ขั้นสู่ภาควิชา/หน่วยงานผ่านทางระบบ KPI โดยคณะฯ มอบหมายให้งานนโยบายและแผนเป็นผู้รวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเป็นประจ าทุกไตรมาส และมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพทุก 6 เดือน เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรผ่านระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ 
สกอ. และ WFME และระดับคณะเกณฑ์ EdPEx คณะฯ รับการตรวจสอบความโปร่งใสด้านการเงินจากผู้ตรวจสอบ
ภายในมหาวิทยาลัยผู้ตรวจสอบบัญชี และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นประจ าทุกปี ทีมบริหารค านึงถึง
ผลประโยชน์ของนิสิต ผู้ปกครอง ผู้ปุวย ชุมชนและโรงพยาบาลคู่ความร่วมมือ โดยท าการส ารวจความคิดเห็น/ 
ความต้องการและน าข้อมูลที่ได้มาประกอบในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของคณะฯ 
8. กลุ่มผู้เรียนหลักและลูกค้าหลัก คือ: นิสิตปัจจุบันหลักสูตรแพทยศาสตร์ 
แต่ละกลุ่มมีความต้องการหลัก คือ 

1. วิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
3. สิ่งแวดล้อมกายภาพที่ดี 
4. รับทราบข้อมูลของคณะฯ 
5. หลักสูตรที่มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF, WFME และมาตรฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
6. การบริการที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล 
7.   ความช่วยเหลือหรือสิทธิพิเศษตามความต้องการที่ก าหนดร่วมกัน 

9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ได้แก่   
คณะฯ ท าการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ดังนี้  

 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัที่ส าคัญ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(b) 

สม
าค

ม
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ง(b
)  
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ย์เ

ก่า
(b

)  

ผู้ใ
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ัณ
ฑิต

(b
)  
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ะช

าช
น

ผู้ร
ับบ

ริก
าร

(b
)  

 

แพ
ทย

สภ
า 

 ,

สก
อ

 .
มศ

ว
(b

)  

1. วิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ      
2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ      
3.  สิ่งแวดล้อมกายภาพที่ดี      
4.  รับทราบข้อมูลของคณะฯ 
4.1 นโยบายคณะฯ 
4.2 การรับนิสิตใหม่ 
4.3 ความรู้ทางวิชาการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

5.  คุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF, WFME 
และมาตรฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
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6.  การบริการที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล      
7. ความช่วยเหลือหรือสิทธิพิเศษตามความต้องการที่
ก าหนดร่วมกัน 

     

 
10.  ผู้ส่งมอบหลัก ได้แก่  
โรงเรียนมัธยมและโรงเรียนนานาชาติ 
บทบาทส าคัญต่อระบบงานของคณะฯ และการเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน คือ เป็นแหล่งผลิตนักเรียนที่มี
ความรู้พื้นฐาน ทัศนคติและทักษะในการเรียนรู้ 
11. คู่ความร่วมมือที่ส าคัญ ได้แก่ 
โรงพยาบาลสมทบหลัก ได้แก่ รพ.ชลประทาน 
โรงพยาบาลคู่ความร่วมมือ ได้แก่ รพ.ต ารวจ รพ.วชิระ รพ.พระนาราย (ลพบุรี) รพ.สมุทรปราการ รพ.เลิศสิน       
รพ.ปทุมธานี 
บทบาทส าคัญต่อระบบงานของคณะฯ และการเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันคือ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ
และแหล่งฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะทางการแพทย์ 
12. ข้อก าหนดส าคัญในในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ 
   คณะฯ มีระบบคัดเลือกผู้ส่งมอบในกระบวนการต่างๆ โดยประเมินศักยภาพของผู้ ส่งมอบได้แก่ คุณสมบัติพ้ืนฐาน
ตามมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน ผลการด าเนินงานในอดีต ชื่อเสียงความน่าเชื่อถือ ความพึงพอใจในการร่วมมือกับ
คณะ โดยเปรียบเทียบข้อมูลกับคู่เทียบ คณะมีการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและประเมินผลงาน
เป็นระยะ มีการให้ข้อมูลปูอนกลับแก่คู่ความร่วมมือ เพ่ือน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานและตัดสินใจคงหรือ
ยกเลิกความร่วมมือ 
13. สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน : ล าดับในการคัดเลือก จ านวนตัวเลือก อัตราการเติบโตในระดับหลักสูตร/
สาขาสาขาคณะฯ ท าการวิเคราะห์ล าดับการแข่งขัน โดยจ าแนกตามพันธกิจหลัก ดังนี้ 

1. พันธกิจด้านการเรียนการสอน 
   คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นคณะแพทย์ที่จัดตั้งขึ้นเป็นล าดับที่ 8 ของประเทศ ปัจจุบันรับนิสิตแพทย์ในหลักสูตร
แพทยศาสตร์ (ภาคปกติ) จ านวนปีละ 180 คน ถือเป็นคณะแพทย์ที่มีขนาดกลาง หลักสูตรแพทยศาสตร์ (ภาคปกติ)  
เมื่อเปรียบเทียบล าดับในการสอบเข้าผ่าน กสพท ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ มีคะแนนสอบเข้าสูงสุด อยู่ในอันดับที่ 9 
คะแนนสอบเข้าต่ าสุด อยู่ในอันดับที่ 10 และคะแนนสอบเข้าเฉลี่ย อยู่ในอันดับที่ 10 ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์
โครงการร่วมฯ เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เปิดรับนิสิตแล้ว จ านวน 15 รุ่น ในปี พ.ศ. 2558 มีนิสิต
แพทย์จากหลักสูตรแพทยศาสตร์โครงการร่วมฯ ได้รับพระราชทานทุน “โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟูามหิดล” 
จ านวน 1 ทุน   

2. พันธกิจด้านวิจัย  
   เมื่อวิเคราะห์จ านวนผลงานวิจัยด้านการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นน า พบว่า คณะฯ 
มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) ต่อจ านวนอาจารย์ เป็น 0.42 เรื่องต่อคน และมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) ต่อจ านวนอาจารย์เป็น 6.13 เรื่องต่อคน (ข้อมูลปี 
พ.ศ. 2560) 

3. พันธกิจด้านบริการวิชาการ  
   ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เพียงแห่งเดียวใน
พ้ืนที่ สปสช.เขต 4 และตั้งอยู่ที่ต าบลองครักษ์ จังหวัดนครนายก ห่างจากกรุงเทพฯ 80 กิโลเมตร มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางครบทุกสาขา โดยเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายด้านทารกแรกเกิด การล้างไตทางช่องท้อง และเป็นทีมน าเครือข่าย
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ควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับประเทศ ศูนย์การแพทย์ฯ  อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ 10 ด้าน 
ได้แก่  
1) ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการผ่าตัด ไหล่ ศอก ข้อมือ และการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์จากกีฬา และการ
ออกก าลังกาย  
2) ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านวิชาการโรคไต  
3) ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการผ่าตัดประสาทหูเทียม ฟ้ืนฟูการสื่อสารและการได้ยิน  
4) ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการเปลี่ยนกระจกตาและเนื้อเยื่อส าหรับผู้ปุวยทางตา    
5) ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการผ่าตัดเนื้องอกและหลอดเลือดสมอง  
6) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเฉพาะทางด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร  
7) ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางเดินอาหาร  
8) ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  
9) ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทารกแรกเกิด   
10) ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ 
14. การเปลี่ยนแปลงส าคัญทีอ่าจส่งผลกระทบกับการด าเนินการของคณะฯ ได้แก ่
   ความเปลี่ยนแปลงส าคัญที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขันของคณะฯ ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่การ
ออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยที่ท าให้เกิดการปรับโครงสร้างและกฎระเบียบที่ส าคัญ เช่น นโยบายด้านบุคลากรด้าน
การเงินการคลัง เป็นต้น และปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบาย Thailand 4.0 นโยบายวิจัยที่สนับสนุนการสร้างสรรค์
นวัตกรรม และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
15. แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขัน ได้แก่ 
   คณะฯ ได้สืบค้นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน ได้แก่ ก.พ.ร. สกอ. สมศ. 
กสพท การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะแพทยศาสตร์ชั้นน าอ่ืนๆ ฝุายระบบเครือข่ายด้านการศึกษา เครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาและโรงพยาบาล การประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ เช่น   การประชุมแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) การประชุม The 
Association for Medical Education in Europe (AMEE) นอกจากนี้ คณะฯ ยังสืบค้นข้อมูลผ่าน โรงพยาบาล 
website ของสถาบันการศึกษาและองค์กรทางการศึกษาต่างๆ เช่น Institute for Medical Education 
Accreditation (IMEAc) 
16. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ของคณะฯ ในด้านพันธกิจคณะฯ/ 17. ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ  
ในด้านพันธกิจ   

ได้ท าการวิเคราะห์ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

ด้านการเรียนการสอน 
- การปรับปรุงหลักสูตร
แพทยศาสตร์บัณฑิตให้มีมาตรฐาน 
มีชื่อเสียง และมีความโดดเด่น 
มุ่งเน้น Outcome based 
education 
(ชุมชน วิจัย คุณธรรมและเป็น
ผู้น า) 

- หลักสูตรผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล WFME  
- คณาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการและ
Problem-based learning 
- มีรายวิชาที่มุ่งเน้นให้นิสิตเรียนรู้
กระบวนการท าวิจัยชุมชน 

- อัตราการสอบผ่าน National 
License (เปูาหมาย 100%) 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ตาม Expected learning outcome 
และด้านคุณธรรมจริยธรรม  
(เปูาหมาย 4.5 คะแนน) 
- ล าดับคะแนนเฉลี่ยการเลือกเข้าผ่าน 
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- คณาจารย์มีศักยภาพด้านการท า
วิจัยเป็นที่ปรึกษาในการท าวิจัยแก่
นิสิต 
- เครือข่ายด้านการศึกษาระดับ
ชุมชน และสถาบันการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 
- จัดเวทีให้นิสิตได้เสนอผลงานวิจัย
ในงานประชุมวิชาการ 

กสพท ล าดับที่ 10 
 
 

- การปรับปรุงหลักสูตร
แพทยศาสตร์โครงการร่วมฯ ให้
เป็นหลักสูตรนานาชาติชั้นน าของ
ประเทศ 
 - การเปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์
นานาชาติของสถาบันชั้นน าต่างๆ 
 

- เครือข่ายด้านการศึกษาและมี
กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
- หลักสูตรแพทยศาสตรโครงการ
ร่วมฯ เป็นหลักสูตรแรกของ
ประเทศเป็นที่รู้จักและมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 

- จ านวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนใน
หลักสูตรโครงการร่วมฯ 
- อัตราการสอบผ่าน National 
License (เปูาหมาย 100%) 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ตาม Expected learning outcome 
และด้านคุณธรรมจริยธรรม  
(เปูาหมาย 4.5 คะแนน) 
- จ านวนนิสิตแพทย์แลกเปลี่ยนเข้า /
ออก จากต่างประเทศ  
(เปูาหมาย 5 คนต่อปี) 

- การปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท/
เอก) ตามมาตรฐาน AUN-QA 
 

- คณาจารย์มีศักยภาพด้านพัฒนา
หลักสูตรตามแนวทาง Outcome 
based education 

- ร้อยละของหลักสูตรบัณฑิตที่มีการ
ด าเนินการตามแนวทาง Outcome 
based education  
(เปูาหมาย ร้อยละ 100) 

- การพัฒนาหลักสูตรด้านการดูแล
ผู้สูงอายุ   

- มีทีมสหสาขาวิชาชีพที่เชี่ยวชาญ
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

- มีการเปิดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
ภายในปี พ.ศ. 2561 

- การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
นิสิตแพทย์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็น
นานาชาติ 
- การธ ารงรักษาอาจารย์ที่มี
ศักยภาพสูงในสาขาวิชาต่างๆ  

- มีเครือข่ายกับคณะแพทยศาสตร์/
สถาบันในต่างประเทศท าให้
สามารถส่งอาจารย์ไปศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางวิชาการระดับ
นานาชาติ เช่น Medical 
University of Vienna, Austria 
- มีการจัดสรรทุนเพ่ือน าเสนอ
ผลงานวิชาการในต่างประเทศ
ส าหรับอาจารย์และนิสิตแพทย์ 
- มีโครงการส่งเสริมประสบการณ์
ในเวทีระดับนานาชาติ เช่น Physio 
Quiz, การประชุม AMEE, IFMSA 
 - การมีแนวทางความก้าวหน้าใน

- ร้อยละของอาจารย์ได้รับฝึกอบรม/
เสนอผลงานในต่างประเทศ  
(เปูาหมาย ร้อยละ 25) 
- จ านวนนิสิตที่ได้รับฝึกอบรม/เสนอ
ผลงานในต่างประเทศ  
(เปูาหมาย 10 คนต่อปี) 
- ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ (เปูาหมาย ร้อยละ 80) 
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สายอาชีพ เช่น ต าแหน่งวิชาการ 
ต าแหน่งบริหาร 

ด้านการวิจัย 
- การพัฒนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมให้มีคุณภาพในระดับ
นานาชาติ 
- การต่อยอดผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ 
 

- มีนโยบายส่งเสริมการท าวิจัย 
แบบกลุ่มวิจัย  
(Multidisciplinary research) 
- มีระบบสนับสนุนการท าวิจัยและ
ระบบสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย 
- มีการเปิดอบรมหลักสูตรแพทย์
ประจ าบ้านมีงบประมาณเป็นทุน
สนับสนุนงานวิจัยอย่างเพียงพอ 

- สัดส่วนผลงานวิจัยหรือบทความท่ี
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
(เปูาหมาย 0.5 เรื่องต่อคนต่อปี) 
- จ านวนผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการ
น าไปใช้ประโยชน์หรือจดสิทธิบัตร 

ด้านการบริการวิชาการและการรับผิดชอบต่อสังคม 
- ยกระดับการให้บริการทาง
การแพทย์สู่ศูนย์ความเป็นเลิศ 

- มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านต่างๆ และด้านผู้สูงอายุ 
- เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งเดียว 
ที่อยู่ในพ้ืนที่ สปสช. เขต 4 
- มีหน่วยงานบริการวิชาการท่ีมี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักระดับชาติ ได้แก่ 
คลินิกฟูาใส (คลินิกเลิกบุหรี่)  

- จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์  
(เปูาหมาย 5 ศูนย์ภายในปี 2560) 
- การจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 
- จ านวนรางวัลด้านบริการวิชาการแก่
สังคมท่ีได้รับจากหน่วยงานภายนอก 
(เปูาหมาย 1 รางวัลต่อปี) 

ด้านบุคลากร 
- การธ ารงรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพสูง 

- เครือข่ายด้านการศึกษาใน
สถาบันต่างประเทศและทุนศึกษา
ต่อในระดับหลังปริญญา 
- สิทธิด้านการศึกษาบุตรใน
โรงเรียนสาธิต มศว 

- อัตราการลาออกของบุคลากรที่มี
คุณภาพสูง 

 
 
18. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของคณะฯ ได้แก่ 
   ทีมบริหารมีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 
เป็นแนวทาง และด าเนินการบนพ้ืนฐานขององค์กรแห่งสุข การสร้างสมดุลระหว่างการท างานที่มีประสิทธิภาพ และมี
ความสุข โดยการน าหลักการ Lean Management วงจรคุณภาพ (Plan Do Study Act : PDSA) วงจรการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้ (KM) KPI-Learning cycle มาให้บุคลากรน าไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตนและ
หน่วยงาน พร้อมทั้งน ามาคิดผลตอบแทนที่เป็นธรรม โดยจัดท าในลักษณะฐานข้อมูล ซึ่งจะเก็บข้อมูลต่างๆ และส่งปูอน
ข้อมูลกลับให้บุคลากรและหน่วยงาน เพ่ือให้มีการด าเนินการบนพ้ืนฐานของข้อมูลจริงที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งจะ
น าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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6. แผนพัฒนาองค์การในระยะ 3 ปี 
ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการที่ได้เรียงล าดับความส าคัญแล้ว จ านวน 8 แผน ดังนี้ 
Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 1 (หมวดที่ 1,2) 
หัวข้อเรื่อง : โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว 
1. คณะที่รับผิดชอบ คณะแพทยศาสตร์ มศว 
2. หัวหน้าโครงการ รองคณบดีฝุายบริหาร 
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์ 
องค์กร (SA/OA) 

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ครอบคลุมกับทุกเปูาประสงค์ขององค์กรและไม่ท้าทาย 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. คณะฯ มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้น    
ระยะกลาง และระยะยาว 
2. คณะฯ มีแนวทางชัดเจนในการทบทวนและติดตามแผนเป็นระยะ ทั้งในระยะ
สั้น ระยะกลางและระยะยาว 
3. คณะฯ มีกระบวนการที่ชัดเจนในการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดปัญหา 
4. คณะฯ จะได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหม่ให้ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์        
และปรับกลยุทธ์ให้ตรงเปูาประสงค์ขององค์กร 
5. คณะฯ จะได้มีการปรับปรุงระบบของงานตามพันธกิจ  

5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ EdPEx 

โครงการนี้ตอบสนองต่อผลของการประเมิน EdPEx ดังนี้ 
หมวดที่ 1 การน าองค์กร 
เพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องและท้าทาย
ตามเปูาหมายหลักขององค์กร 
หมวดที่ 2 คือ กลยุทธ์  
โดยให้ค าแนะน าจากผลการประเมิน EdPEx เพ่ือเป็นโจทย์ในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

6. คณะท างาน 1. คณบดี 
2. รองคณบดีทุกฝุาย 
3. หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา 
4. เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ 
5. หัวหน้างานนโยบายและแผน 
6. หัวหน้าหน่วยงานอื่น ๆ 

7. กระบวนการและขั้นตอน 1. เขียนโครงการ 
2. วางแผนในการเสนอของบประมาณ 
3. จัดสัมมนาตามแผนเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
4. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
5. ประชาพิจารณ์แผนฯ 
6. น าเข้าคณะกรรมการประจ าคณะ 
7. ด าเนินการตามแผน 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา 2560 
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8. ก ากับ ติดตาม ประเมินการด าเนินงานตามโครงการรายไตรมาส และรายปี 
8. ระยะเวลาการด าเนินการ กรกฎาคม 2561-ธันวาคม 2562 
9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่แสดงความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ

เปูาหมายของคณะฯ 
10. งบประมาณ และแหล่ง งบประมาณเงินรายได้และ/หรือ งบประมาณอุดหนุนจากรัฐ  
11. การรายงานผล 1. รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะหลังจากจัดสัมมนาและจัดท าเป็น

รูปเล่มเรียบร้อยแล้ว 
2. ติดตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ทุก 3 เดือน 
3. ติดตามตัวชี้วัดของโครงการเป็นรายไตรมาส จ านวน 4 ไตรมาส 
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แผนด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. 

1. เสนอโครงการ                     
2. จัดสัมมนาจัดท าแผน                     
3. เวียนแจ้งขอความเห็น
เพ่ิมเติม 

                    

4. ร่างแผนกลยุทธ์                     
5. น าเสนอร่างแผนกล
ยุทธ์เข้ากรรมการบริหาร
คณะ 

                    

6. ประชาพิจารณ์แผน                     
7. เสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

                    

8. ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์ 

                    

9. จัดท า/ปรับปรุง
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
(แผนระยะสั้น) 

                    

10. ภาควิชา/หน่วยงาน 
ด าเนินการร่าง แผน
ระยะ 4 ปี  

                    

11. ติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงานตาม
แผน 
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ขั้นตอนด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. 

12. ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

                    

13. ปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานตาม 
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Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 2 (หมวดที่ 3) 
หัวข้อเรื่อง : โครงการรับฟังข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 
1. คณะที่รับผิดชอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. หัวหน้าโครงการ รองคณบดีฝุายการศึกษา 
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์
องค์กร (SA/OA) 

มีระบบรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต สถาบันสมทบ และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
แพทยศาสตร์ศึกษา เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้รับทราบข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. น าข้อมูลมาใช้พัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต   

5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ EdPEx 

หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 
การวางแผนและด าเนินการ เพ่ือตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

6. คณะท างาน รองคณบดีฝุายการศึกษา 
รองคณบดีฝุายบริหารและวิชาการพลีคลินิก 
ผู้ช่วยคณบดีฝุายการศึกษา 
งานแพทยศาสตรศึกษา 

7. กระบวนการและขั้นตอน 1. คณะฯ ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตถึงสถาบันต่างๆ ที่
บัณฑิตท างานอยู่รวมทั้งคณะฯ มีโครงการออกเยี่ยมบัณฑิต ติดตาม ประเมินผล
บัณฑิต 
2. ส ารวจความคิดเห็นจากโรงพยาบาลสมทบ 
3. จัดประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจากบัณฑิตแพทย์ (ผู้ใช้หลักสูตร) 
4. น าผลการประเมินบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ข้อมูลจาก
โรงพยาบาลสมทบ ข้อวิพากย์จากผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อเสนอแนะจากบัณฑิต
แพทย์ มาท าการวิเคราะห์ และใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
5. จัดประชุมวิพากย์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านแพทยศาสตร์ศึกษาจาก
ภายนอกสถาบัน 

8. ระยะเวลาการด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 1. มีข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตาม Expected Learning Outcome 

เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 
2. มีข้อมูลความคิดเห็นจากสถาบันสมทบ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านแพทยศาสตร์
ศึกษา เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 
3. มีการน าข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญมาใช้ปรับปรุงหลักสูตร
แพทยศาสตร์บัณฑิต 

10. งบประมาณ และแหล่ง งบประมาณคณะแพทยศาสตร์ 
11. การรายงานผล กันยายน 2562 
 
 
 
 
 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา 2560 
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แผนด าเนินงาน  
ขั้นตอนด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1. ออกเยี่ยมและสัมภาษณ์บัณฑิตแพทย์ และผู้ใช้บัณฑิต  
ปีการศึกษา 2559 

เดือน เม.ย. 61    

2. ส ารวจความคิดเห็นจากโรงพยาบาลสมทบ / /     
3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ   / /     
4. จัดประชาพิจารณ์หลักสูตรแพทยศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2562 / /     
5. จัดประชุมวิพากย์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านแพทยศาสตร์
ศึกษา 

 / /    

6. น าข้อมูลเข้าคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และประจ าคณะ  / /    
7. ออกเยี่ยมและสัมภาษณ์บัณฑิตแพทย์ และผู้ใช้บัณฑิต 
ปีการศึกษา 2560 

   / / / 
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Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 3 (หมวดที่ 3) 
หัวข้อเรื่อง : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร  
1. คณะที่รับผิดชอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. หัวหน้าโครงการ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์ 
องค์กร (SA/OA) 

การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม 
สหราชอาณาจักร 
2. เพ่ือเชื่อมสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน หลักสูตร
แพทยศาสตร์บัณฑิต โครงการร่วมฯ ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 16  
2. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยแสดงออกถึงความส าเร็จในการผลิต
บัณฑิตแพทย์ออกไปปฏิบัติงานถึง 10 รุ่น 

5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ EdPEx 

หมวด 3  การสร้างความสัมพันธ์กับนิสิตและคู่ความร่วมมือส าคัญของหลักสูตร 

6. คณะท างาน รองคณบดีฝุายการศึกษา 
รองคณบดีฝุายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ 
รองคณบดีฝุายบริหารและวิชาการพรีคลินิก 
ประธานหลักสูตรโครงการร่วมฯ 
ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิเทศสัมพันธ์ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
งานแพทยศาสตรศึกษา 

7. กระบวนการและขั้นตอน 1. วางแผนการด าเนินงาน  
2. จัดเตรียมสถานที่ กิจกรรม ของที่ระลึก  
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญผู้ร่วมงาน 
4. จัดโครงการครบรอบ 16 ปี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
5. จัดประชุมร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร เพื่อขยายความ
ร่วมมือในการจัดท าหลักสูตร MD PhD และโครงการนิสิตแพทย์แลกเปลี่ยนระหว่าง
สถาบัน 
6. จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า  

8. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

สิงหาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 1. จ านวนอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์และ University of Nottingham ที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมโครงการ  
3. การมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
4. จ านวนนิสิต/อาจารย์ แลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน 
5. การพัฒนาหลักสูตร MD PhD 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา 2560 
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10. งบประมาณ และแหล่ง เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์และ International Office, University of 
Nottingham 

11. การรายงานผล กุมภาพันธ์ 2562 
 
แผนด าเนินงาน 

 
ขั้นตอนด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. วางแผนการด าเนินงาน  / /       
2. จัดเตรียมสถานที่ กิจกรรม  
ของที่ระลึก 

   / /     

3. ประชาสัมพันธ์โครงการ  
เชิญผู้ร่วมงาน 

   / / /    

4. จัดโครงการครบรอบ  
16 ปี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

     /    

5. จั ด ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม ร ะ ห ว่ า ง ค ณ ะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โ ร ฒ  กั บ ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลั ยนอตติ งแฮม  สหราช
อาณาจักร เพ่ือขยายความร่วมมือในการ
จัดท าหลักสูตร MD PhD และโครงการ
นิสิตแพทย์แลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน 

     /    

6. จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า       / /  
7. ประเมินผลโครงการ        / / 
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Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 4 (หมวดที่ 4) 
หัวข้อเรื่อง : โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 
1. คณะที่รับผิดชอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. หัวหน้าโครงการ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์
องค์กร (SA/OA) 

การปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการท างานและน าเครื่องมือ
คุณภาพมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย
เกณฑ์ EdPEx, WFME, AUN-QA 
2. เพ่ือให้หน่วยงานสามารถน าเครื่องมือคุณภาพชนิดต่างๆ เช่น Lean 
management, Knowledge management, Risk management มา
ประยุกต์ใช้พัฒนาการระบบงาน 
3. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากระบวนการท างานโดยมีผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกมาให้ค าแนะน า 

5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ EdPEx 

หมวด 4  เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานของระบบงานส าคัญ โดยการน า
เครื่องมือคุณภาพมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงระบบงาน 

6. คณะท างาน รองคณบดีฝุายประกันคุณภาพ 
ผู้ช่วยคณบดีฝุายประกันคุณภาพ 
ระบบบริหารคุณภาพการศึกษา  

7. กระบวนการและขั้นตอน 1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx แก่
บุคลากรทุกระดับในรูปแบบการจัดอบรมและประชุมกลุ่มย่อย 
2. ทีมบริหารถ่ายทอดวิสัยทัศน์และเปูาหมายตามพันธกิจหลักของคณะแก่
บุคลากร  
3. จัดอบรมเพ่ือทบทวนเกณฑ์ EdPEx แก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ 
4. จัดประกวด QA Day/KM award และมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่มีการพัฒนา
งานโดยใช้ Lean management, PDCA, KM, RM, CQI  
5. จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการท างาน ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  

8. ระยะเวลาการด าเนินการ กันยายน 2561 – สิงหาคม 2562 
9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 1. ทุกหน่วยงาน/ภาควิชามีการจัดท าโครงการพัฒนากระบวนการท างานตาม

เกณฑ์ EdPEx  (ร้อยละ 100) 
2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงาน/ภาควิชาที่มีการจัดท าโครงการ
พัฒนากระบวนการท างานตามเกณฑ์ EdPEx  

10. งบประมาณ และแหล่ง งบประมาณคณะแพทยศาสตร์ 
11. การรายงานผล สิงหาคม – กันยายน 2562 
 
 
 
 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา 2560 
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แผนด าเนินงาน 

ขั้นตอนด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เตรียมความพร้อม / 

 
/ /           

1.1 จัดการอบรม
เกณฑ์ EdPEx, 
WFME, AUN-QA 

   / / /        

1.2 จัดอบรม Lean 
management, 
Knowledge 
management 

/    /         

2.จัดกิจกรรม QA 
Day/ KM Award  

     /        

3.จัดกิจกรรมให้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนาหน่วยงานตาม
เกณฑ์ EdPEx  
(QA Day/KM award) 

     /        

4.จัดประชุมกลุ่มย่อย 
“การน าเครื่องมือ
คุณภาพมาประยุกต์ใช้
พัฒนาระบบงาน” 

      / /      

5.ประชุมติดตามงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่ดี/ปัญหา
ในการน าเกณฑ์ 
EdPEx ไปใช้ 

        / / /   

6.สรุปผลโครงการ            / / 
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Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 5 (หมวดที่ 5) 
หัวข้อเรื่อง : โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
1. คณะที่รับผิดชอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. หัวหน้าโครงการ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์
องค์กร (SA/OA) 

การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามเปูาหมายของคณะ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการรายบุคคลเพื่อให้
สามารถเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการและบริหาร ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดและ
สอดคล้องกับเปูาหมายของคณะ 

5. ความส าคัญของแผนนี้กับ
การด าเนินการ EdPEx 

หมวดที่ 5 การวางแผนพัฒนาบุคลากรวิชาการและสายปฏิบัติการรายบุคคล เพื่อ
สอดคล้องกับเปูาหมายหลักขององค์กร 

6. คณะท างาน รองคณบดีฝุายบริหาร 
รองคณบดีฝุายบริหารและวิชาการพรีคลินิก 
รองคณบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝุายบริหาร 
หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 

7. กระบวนการและขั้นตอน 1. ถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการและบริหารที่สูงขึ้น 
2. ให้ข้อมูลแก่บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการเป็นรายบุคคลถึงระยะเวลาที่
ก าหนดให้เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการและบริหารที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
3. สร้างระบบที่ปรึกษาทางวิชาการ โดยมอบหมายให้รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา 
และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาในการผลิตผลงานวิจัย/วิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการและบริหาร 
4. มอบหมายให้ฝุายวิจัยสร้างระบบสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น ระบบ
สนับสนุนการจัดท าต ารา ระบบสนับสนุนการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ/วิจัย และ
นวัตกรรม 
5. ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินรายบุคคลในประเด็นของการจัดท าประวัติการ
ท างานตามรูปแบบของกพอ.03 การผลิตเอกสารประกอบการสอน และการตีพิมพ์
ผลงานวิชาการ/วิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
6. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่ผู้ที่มีต าแหน่งวิชาการสูงขึ้น 

8. ระยะเวลาการด าเนินการ กันยายน 2561 – สิงหาคม 2562 
9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 1. บุคลากรสายวิชาการ > ร้อยละ 50 เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นตามก าหนดเวลา 

ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  
2. บุคลากรสายวิชาการ > ร้อยละ80 มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
สกอ. 
3. บุคลากรสายปฏิบัติการ > ร้อยละ 50 เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นตามก าหนดเวลา ตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  

10. งบประมาณ และแหล่ง งบประมาณคณะแพทยศาสตร์ 
11. การรายงานผล กันยายน 2562 
 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา 2560 
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แผนด าเนินงาน 

ขั้นตอนด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
1. ให้ข้อมูลแก่บุคลากร
กลุ่มเปูาหมาย 

/ / /          

2. สร้างระบบที่ปรึกษา
ทางวิชาการ  

   / / / / / / / / / 

3. สร้างระบบสนับสนุน
การผลิตผลงานทาง
วิชาการ  

  / / / / / / / / / / 

4. ก าหนดเป็นตัวชี้วัดใน
การประเมินรายบุคคล 

       /     

5. ติดตามผลงานทาง
วิชาการของบุคลากร
กลุ่มเปูาหมาย 

       / / / / / 

6. ติดตามการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรกลุ่มเปูาหมาย 

          / / 
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Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 6 (หมวดที่ 6) 
หัวข้อเรื่อง : โครงการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาและฝึกทักษะหัตถการคลินิก คณะแพทยศาสตร์      
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1. คณะที่รับผิดชอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. หัวหน้าโครงการ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์
องค์กร (SA/OA) 

การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีศูนย์แพทยศาสตรศึกษาและฝึกทักษะหัตถการคลินิก เพื่อใช้ฝึกการท าหัตถการ
ในหุ่นก่อนลงมือปฏิบัติจริงกับผู้ปุวย 

5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ EdPEx 

หมวดที่ 6 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตาม Expected 
learning outcome และหลักการ Patient safety 

6. คณะท างาน รองคณบดีฝุายการศึกษา 
รองคณบดีฝุายบริหารและวิชาการพลีคลินิก 
ผู้ช่วยคณบดีฝุายการศึกษา 
หน่วยงานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา 

7. กระบวนการและขั้นตอน 1. ส ารวจข้อมูลหุ่นฝึกหัตถการที่มีอยู่และความต้องการของภาควิชา 
2. ปรับปรุงพืน้ที่เพ่ือใช้เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาและฝึกทักษะหัตถการคลินิก 
3. จัดหาหุ่นฝึกหัตถการ 
4.  วางระบบการเข้าใช้และบ ารุงรักษาศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาและฝึกทักษะ
หัตถการคลินิก 

8. ระยะเวลาการด าเนินการ ปีงบประมาณ 2562 - 2564 
9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ มีศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาและฝึกทักษะหัตถการคลินิกที่ได้มาตรฐานเพื่อใช้เป็น

แหล่งเรียนรู้และศูนย์จัดสอบ OSCE กลางของแพทยสภา 
10. งบประมาณ และแหล่ง งบประมาณคณะแพทยศาสตร์ 
11. การรายงานผล กันยายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา 2560 
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แผนด าเนินงาน 
ขั้นตอนด าเนินการ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

1. ส ารวจข้อมูลหุ่นฝึก
หัตถการที่มีอยู่และความ
ต้องการของภาควิชา 

/   

2. ปรับปรุงพื้นท่ีเพ่ือใช้เป็น
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
และฝึกทักษะหัตถการ
คลินิก 

/ /  

3. วางระบบการเข้าใช้และ
บ ารุงรักษาศูนย์
แพทยศาสตร์ศึกษาและฝึก
ทักษะหัตถการคลินิก 

/ /  

4. จัดหาหุ่นฝึกหัตถการ / /  
5. เปิดใช้ศูนย์แพทยศาสตร์
ศึกษาและฝึกทักษะ
หัตถการคลินิก 

  / 

6.ประเมินผลโครงการ   / 
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Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 7 (หมวดที่ 6) 
หัวข้อเรื่อง : โครงการส่งเสริมการท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มศว  
1. คณะที่รับผิดชอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. หัวหน้าโครงการ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์
องค์กร (SA/OA) 

การเพ่ิมงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับนานาชาติ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. จ านวนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกเพ่ิมขึ้น 
2. จ านวนงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ เพ่ิมข้ึน 
3. จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐาน Scopus เพ่ิมข้ึน 
4. จ านวนงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติที่มี impact factor สูงเพิ่มขึ้น 

5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ EdPEx 

หมวดที่ 6 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างาน กระบวนการสนับสนุนด้าน
การวิจัย การส่งเสริมการท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย 

6. คณะท างาน รองคณบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิจัย 
หน่วยงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

7. กระบวนการและขั้นตอน 1. ส ารวจข้อมูลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะด้านงานวิจัยของบุคลากร เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนางานวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย และการให้บริการด้านการวิจัย
อ่ืนๆ 
2. ก าหนดเป็นนโยบายของคณะฯ และฝุายวิจัย ในการส่งเสริมการท าวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 
3. การสนับสนุนทุนวิจัย 
 1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนอุดหนุนการวิจัยภายในของอาจารย์ แพทย์ประจ า
บ้าน/แพทย์ใช้ทุน นิสิตบัณฑิตศึกษา นิสิตแพทย์ และบุคลากร 
 2. ระบบสนับสนุนให้นักวิจัยขอทุนวิจัยภายนอก เช่น อบรมเพ่ือให้ความรู้ในการ
เขียนงานวิจัยส าหรับการขอทุนภายนอก ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกและการ
รับสมัครทุน 
4.  ระบบสนับสนุนการท าวิจัย 
 4.1 สร้างห้องปฏิบัติการกลาง เพื่อบริการเครื่องมือวิจัย และอบรมให้ความรู้ด้าน
การใช้งานเครื่องมือและเทคโนโลยีส าหรับการวิจัย 
 4.2 การจัดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย 
 4.3 การจัดโครงการอบรมเพ่ือให้ความรู้ด้านการท างานวิจัย เช่น การเขียนโครงร่าง
วิจัย ระเบียบวีวิจัยพื้นฐาน การใช้สถิติเบื้องต้นทางการวิจัย 
 4.4 ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยร่วมกันระหว่างคลินิก-พรีคลินิก 
 4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยร่วมกันระหว่างนิสิตแพทย์/นิสิตบัณฑิตศึกษา/
แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ใช้ทุน และอาจารย์ เพ่ือให้มีการตีพิมพ์ผลงาน 
 4.6 จัดหาผู้ประสานงานวิจัย, ที่ปรึกษาด้านสถิติ 
 4.7 จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการท างานวิจัย 
5.  ระบบสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย 
 5.1 ด าเนินการจัดท าวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพของคณะฯ  
เพ่ือรองรับการตีพิมพ์ของบุคลากร แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ใช้ทุน นิสิตแพทย์  

การปรับปรุงข้อมูล 
ข้อมูลเดิม 
ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา 2560 
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และนิสิตบัณฑิตศึกษา 
 5.2 ติดต่อขอจัดพิมพ์วารสาร จพสท. ฉบับพิเศษ เพ่ือส่งเสริมการตีพิมพ์ของ
บุคลากร แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ใช้ทุน นิสิตแพทย์ และนิสิตบัณฑิตศึกษา 
 5.3 จัดการอบรมให้ความรู้ในการตีพิมพ์ การเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับภาษาอังกฤษ  
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และการจัดการความรู้ (KM) เกี่ยวกับเรื่องนี้ 
 5.4 จัดหาผู้ตรวจสอบภาษาจากภายนอก เพ่ือตรวจต้นฉบับภาษาอังกฤษส าหรับ
การตีพิมพ์ 
 5.5 จัดสรรเงินทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ แก่อาจารย์และบุคลากรสาขาต่างๆ รวมทั้ง
แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ใช้ทุน นิสิตแพทย์ และนิสิตบัณฑิตศึกษา 
6. ระบบการให้รางวัลเพื่อส่งเสริมการท าวิจัย 
 6.1 การมอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น ผลงานวิจัยดีเด่น ผลงานสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมดเีด่น 
 6.2 จัดการประกวดรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยดี เด่น ประเภท Oral 
presentation และ Poster presentation ของบุคลากร แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์
ใช้ทุน นิสิตแพทย์ และนิสิตบัณฑิตศึกษา 
 6.3 ประสานงานด้านการขอรับทุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ทุน
น าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศกับทางคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
 6.4 ก าหนดผลงานทางด้านการวิจัยเป็นตัวชี้วัดหลัก (KPI) ในการประเมินผลงาน
ประจ าปี 
7. ติดตามผลการด าเนินงาน และน าผลที่ได้มาปรับปรุง/พัฒนาโดยเปรียบเทียบกับปี
ที่ผ่านมา 

8. ระยะเวลาการด าเนินการ โครงการต่อเนื่อง 3 ปี (ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2563) 
9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า > 180,000 บาท 
2. จ านวนงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า > 0.75 
เรื่อง/คน/ปี 
3. จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐาน Scopus ต่ออาจารย์ประจ า > 3 เรื่อง/
คน/5ปี 

10. งบประมาณ และแหล่ง งบประมาณของคณะแพทยศาสตร์และเงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ 
11. การรายงานผล กันยายน 2562 
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แผนด าเนินงาน 

 
 
 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. ส ารวจขอ้มูลความคิดเหน็/ขอ้เสนอแนะด้าน

งานวิจัยของบคุลากร 

   1.1 ออกแบบสอบถามพฒันางานวิจัย

   1.2 วิเคราะหข์อ้มูลความคิดเหน็/

ขอ้เสนอแนะด้านงานวิจัยของบคุลากร เพือ่

น ามาก าหนดนโยบาย/แนวทางในการปรับปรุง

และพฒันากระบวนการท างาน

2. ประกาศทุนอดุหนุนวิจัย เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ ประจ าปี

3. การจัดสรรทุนพฒันานักวิจัยทางคลินิก

4. ประกาศทุนพฒันานักวิจัยทางคลินิก

5. จัดท าวารสารของคณะฯ (วารสารการแพทย์

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปลีะ 3 ฉบบั)

6. ขอจัดพมิพว์ารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ 

(จพสท.) ฉบบัพเิศษ

7. จัดโครงการอบรมกระบวนการทางการวิจัยใน

การขอทุนท่ีเหมาะสม (จ านวน 10 หวัขอ้ย่อย)

พ.ศ. 2563ขั้นตอนด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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แผนด าเนินงาน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

8. ประชาสัมพนัธ์แหล่งทนุภายนอกและการรับ

สมัครทนุ

9. การสร้างหอ้งปฏิบติัการกลางวิจัยทางคลินิก 

เพือ่บริการเคร่ืองมือวิจัย

10. มอบรางวัลแกน่ักวิจัยทีม่ีผลงานดีเด่น

11. การประเมินผลงานประจ าป ี(KPI) ก าหนด

ผลงานทางด้านการวิจัยเปน็ตัวชีวั้ดหลัก

12. ประชมุคณะกรรมการฯ เพือ่ติดตามผลการ

ด าเนินงาน และน าผลทีไ่ด้มาปรับปรุง/พฒันา

พ.ศ. 2563ขัน้ตอนด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 8 (หมวดที่ 6) 
หัวข้อเรื่อง : โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการและวิจัยในระดับนานาชาติแก่นิสิตแพทย์ 
1. คณะที่รับผิดชอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. หัวหน้าโครงการ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์ 
องค์กร (SA/OA) 

การส่งเสริมให้นิสิตแพทย์มีประสบการณ์ด้านวิชาการและวิจัยในระดับนานาชาติ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพ่ือให้นิสิตแพทย์มีโอกาสเข้าร่วมประชุม/เสนอผลงานวิจัย/วิชาการในระดับ
นานาชาติ 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและภาษาอังกฤษของนิสิตแพทย์ 
3. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และวัฒนธรรมระหว่างนิสิต
แพทย์ มศว และนิสิตแพทย์ชาวต่างชาติ 

5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ EdPEx 

หมวด 6 พัฒนาทักษะของนิสิตแพทย์ตาม Expected learning Outcome  
ของหลักสูตร 

6. คณะท างาน รองคณบดีฝุายการศึกษา 
รองคณบดีฝุายบริหารและวิชาการพลีคลินิก 
รองคณบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิเทศสัมพันธ์ 
งานแพทยศาสตรศึกษา 

7. กระบวนการและขั้นตอน 1. เจรจาความร่วมมือและจัดท า MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กับสถาบันในต่างประเทศ 
2. จัดสรรทุนแก่นิสิตที่มีผลงานด้านวิจัยและวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานในการ
ประชุมระดับนานาชาติ 
3. จัดสรรทุนสนับสนุนนิสิตเพื่อไปฝึกประสบการณ์ทางคลินิกในต่างประเทศ 
4. จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศโดยรับนิสิต
แลกเปลี่ยนมาศึกษาดูงานที่คณะแพทยศาสตร์ มศว 

8. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

พฤศจิกายน 2561 – ตุลาคม 2562 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 1. จ านวนนิสิตแลกเปลี่ยนรับเข้าจากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 10 คนต่อปี 
2. จ านวนคู่ความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 1 สถาบันต่อ 
2 ปี 
3. จ านวนนิสิตที่ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนที่สถาบันต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 
คนต่อปี 

10. งบประมาณ และแหล่ง เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ 
11. การรายงานผล ตุลาคม 2562 
 
 

การปรับปรุงข้อมูล 
ข้อมูลเดิม 
ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา 2560 
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แผนด าเนินงาน 

ขั้นตอนด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
1. เตรียมการโครงการ
และจัดสรรงบประมาณ 

/ / /           

2. ด าเนินการจัดท า 
MOU ร่วมกับ 
Maastrich University
และ Academic 
Medical Center 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
และ Kanazawa 
University ประเทศ
ญี่ปุุน 

    / / / / /     

3. ศึกษาดูงานและ
พัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการและบริการกับ
มูลนิธิฉือจี้ ประเทศ
ไต้หวัน 

    / / / / /     

4. รับนิสิตแลกเปลี่ยน
จาก University of 
Nottingham 

         /    

4.เข้าร่วมโครงการ 
IFMSA 

    /         

5. เข้าร่วมประชุม
วิชาการด้าน
แพทยศาสตร์ศึกษา 
(AMEE) 

         /    

6. เข้าร่วมแข่งขันตอบ
ปัญหาในโครงการ 
Physiology Quiz 

         /    

7. เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ SIMPIC 

   / /         

8. รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

          / /  

 

 
 



  

37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ (รายงานตั้งแต่ปีที่ 2-3) 

 
โปรดรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นจ าแนกตามเกณฑ์ EdPEx ตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้หรือในส่วนอื่นๆ ที่หนว่ยงานได้ด าเนินการ 
ทั้งนี้ หากไม่มีผลด าเนินการในหวัข้อใด โปรดเว้นว่างไว้ 
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หมวด 1 การน าองค์การ   
หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

1.1 การน าองค์กรโดย
ผู้น าระดับสูง  

  
    

  
(1) วิธีการที่ผู้น าระดับสูง
น าสถาบันอย่างมี
วิสัยทัศน์และชี้น าให้
องค์กรบรรลุเปูาหมาย
อย่างเป็นระบบเพื่อสร้าง
ให้เกิดความยั่งยืน 

มีการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ให้
ตอบสนองต่อ 

SWOT 

จัดโครงการปรับปรุง
วิสัยทัศน์  

แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการ 

 

มีแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และเปูาหมาย

ของคณะ 
 

คณบดี 
ทีมบริหาร 

หน่วยงานแผน 

(2) วิธีการที่ผู้น าระดับสูง
สร้างบรรยากาศให้เกิด
ให้ผู้เรียนและลูกค้าอ่ืน 
เกิดความผูกพัน มี
นวัตกรรม และสถาบันมี
ผลการด าเนินการที่เป็น
เลิศ  

      

(3) วิธีการที่ผู้น าสื่อสาร
กับบุคลากรผู้เรียน และ
ลูกค้าอ่ืน อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผล 

บุคลากรทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม

ในการจัดท าและ
รับรู้แผน

ยุทธศาสตร์ของ
คณะ 

จัดโครงการปรับปรุง
วิสัยทัศน์ แผน

ยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการ โดยให้
บุคลากรทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วม 

ตัวชี้วัด 7.4.2 ร้อยละของ
บุคลากรที่มีคะแนนการรับรู้
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนการ
ด าเนินงานในระดับองค์กร  

= ร้อยละ 83.72 

คณบดี 
ทีมบริหาร 

หน่วยงานแผน 

1.2   ธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

        

(1) มีระบบธรรมาภิบาล
และการปรับปรุงระบบ
การน าองค์กรที่เป็น
ระบบและมีประสิทธิผล  

มีการติดตาม
ตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์และ

แผนกลยุทธ์ 

ติดตามตัวชี้วัดตาม
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ เพื่อ
ท าการปรับปรุงทุก 

ไตรมาส 

ตัวชี้วัด 7.4.7 ร้อยละ
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของ

แผนยุทธศาสตร์  
= ร้อยละ 74.45 

ตัวชี้วัด 7.4.8 ร้อยละ
ความส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรมที่ดาเนินการเพ่ือ

ตอบสนองตามแผน
ยุทธศาสตร์ = ร้อยละ 89.25 

คณบดี 
รองคณบดีฝุาย

บริหาร 
หน่วยงานแผน 

(2) วิธีการที่ดูแลให้เกิด
การปฏิบัติตามกฎหมาย 
และ มีจริยธรรม แสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

        



  

39 
 

หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
และการสนับสนุนชุมชน
ที่ส าคัญ  

 

 
หมวด 2 กลยุทธ์     

หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์         
(1) กระบวนการจัดท า
กลยุทธ์ที่ตอบสนอง
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
ใช้ประโยชน์จากความ
ได้เปรียบและโอกาส
เชิงกลยุทธ์  

        

(2) วิธีการในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระบบงานส าคัญ 

        

(3) ให้ระบุระบบงานที่
ส าคัญ วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญและ
เปูาประสงค์ 

    

2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติ 

        

(2)  วิธีการในการน า
แผนไปสู่การปฏิบัติ
พร้อมทั้งตัววัดและตัว
บ่งชี้ที่ส าคัญในการ
ติดตามความก้าวหน้า  

ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ
ให้สอดคล้องกับ
เปูาหมายของ

คณะ 

จัดโครงการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการ 

แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 

2561 และ 2562 

คณบดี 
ทีมบริหาร 

หน่วยงานแผน 

(3) มีการคาดการณ์ของ
ผลตัววัดและตัวบ่งชี้
เหล่านี้โดยเทียบกับค่า
เปรียบเทียบที่ส าคัญ 
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หมวด 3 ลูกค้า   
หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

3.1 เสียงลูกค้า         
(1) วิธีการรับฟังผู้เรียน
และลูกค้าอ่ืนอย่างเป็น
ระบบ ท าให้ทราบถึง
ความต้องการของผู้เรียน
และลูกค้าดังกล่าวอย่าง
ชัดเจน  

รับฟังข้อมูลจาก
นิสิต ผู้ใช้
บัณฑิต 

จัดโครงการประเมิน
ความพึงพอใจการ

ปฏิบัติงานของบัณฑิต
แพทย์จากผู้ใช้บัณฑิต 

ข้อมูลความพึงพอใจของนิสิต
และผู้ใช้บัณฑิตตามตัวชี้วัด 

7.2.1 – 7.2.6 

รองคณบดีฝุาย
การศึกษา 
หน่วยงาน

แพทยศาสตร
ศึกษา 

(2) วิธีการประเมินความ
พึงพอใจ และความ
ผูกพันของผู้เรียนและ
ลูกค้าอ่ืนที่เป็นระบบมี
ประสิทธิผล ท าให้ทราบ
ระดับความพึงพอใจและ
ความผูกพันของผู้เรียน
และลูกค้าเหล่านั้นที่
ชัดเจน  

รับฟังข้อมูลจาก
นิสิตและผู้ใช้

บัณฑิต 

จัดโครงการประเมิน
ความพึงพอใจการ

ปฏิบัติงานของบัณฑิต
แพทย์จากผู้ใช้บัณฑิต 

ข้อมูลความพึงพอใจของนิสิต
และผู้ใช้บัณฑิตตามตัวชี้วัด 

7.2.1 – 7.2.6 

รองคณบดีฝุาย
การศึกษา 
หน่วยงาน

แพทยศาสตร
ศึกษา 

(3) วิธีการประเมินความ
ไม่พึงพอใจของผู้เรียน
และลูกค้าอ่ืนที่เป็น
ระบบและได้ข้อมูลความ
ไม่พึงพอใจที่ชัดเจน  

    

3.2 ความผูกพันของ
ลูกค้า 

        

(1) วิธีการที่สถาบัน
ก าหนดหลักสูตรและ
บริการ เพ่ือสนับสนุน
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  

        

(2) ช่องทางการสื่อสาร
เพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืนอย่างมี
ประสิทธิผล  

ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร

แพทยศาสตร์
บัณฑิต 

(โครงการร่วมฯ) 

โครงการแนะแนว
การศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรแพทยศาสตร์
บัณฑิต 

(โครงการร่วมฯ) 

เพ่ิมช่องทางในการสื่อสารกับ
กลุ่มลูกค้าในอนาคต 

รองคณบดีฝุาย
การศึกษา 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

หน่วยงาน
แพทยศาสตร์

ศึกษา 
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หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
(3) วิธีการในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้เรียน
และลูกค้าเหล่านั้น  
จัดการ และเพ่ิมพูน
สินทรัพย์ทางความรู้และ
ท าให้องค์กรเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบและมี
ประสิทธิผล  

ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร

แพทยศาสตร์
บัณฑิต 

(โครงการร่วมฯ) 

โครงการแนะแนว
การศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรแพทยศาสตร์
บัณฑิต 

(โครงการร่วมฯ) 

ตัวชี้วัด 7.2.8 จ านวนนักเรียน
ที่สมัครสอบตรงเข้าเรียน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการร่วมฯ = 148 คน 

รองคณบดีฝุาย
การศึกษา 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

หน่วยงาน
แพทยศาสตร์

ศึกษา 

 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้      

หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
4.1 การวัด การ
วิเคราะห์ และการ
ปรับปรุงผลการ
ด าเนินการขององค์กร 

        

(1) วิธีการที่สถาบันใช้
วัดผลการด าเนินการ ใน
ทุกระดับ และทุกส่วน
งานของสถาบันอย่าง
เป็นระบบ 

จัดท าฐานข้อมูล
เพ่ือการบริหาร
ตามพันธกิจ

หลัก 
 
 
 

พัฒนาระบบ KPI 
online 

พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการ

บริหาร 

มีระบบ KPI online และมี
การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการ

บริหาร 

คณบดี 
ทีมบริหาร 

หน่วยงานประกัน
คุณภาพ 

หน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคล 

(2) วิธีการที่สถาบันใช้
ข้อมูลและสารสนเทศ
เพ่ือวิเคราะห์และ
ปรับปรุงผลการ
ด าเนินการในทุกระดับ 
และทุกส่วนงานของ
สถาบัน  

จัดท าฐานข้อมูล
เพ่ือการบริหาร
ตามพันธกิจ

หลัก 
 
 
 

พัฒนาระบบ KPI 
online 

พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการ

บริหาร 

มีระบบ KPI online และมี
การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการ

บริหาร 

คณบดี 
ทีมบริหาร 

หน่วยงานประกัน
คุณภาพ 

หน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคล 

(3) วิธีการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลเทียบเคียง
และข้อมูลลูกค้า เพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ  
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หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
4.2 การจัดการความรู้ 
สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

        

(1) วิธีการที่สถาบันใช้ สร้างวัฒนธรรม
คุณภาพและ

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

1.จัดอบรมการใช้
เครื่องมือคุณภาพเช่น 

KM, Lean 
management 

2.จัดอบรมเกณฑ์
มาตรฐานเช่น WFME, 

EdPEx 
3.จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
MEDSWU QA 

day/KM Awards, 
มหกรรมคุณภาพ HA 

ร้อยละของภาควิชาที่มี
โครงการพัฒนาคุณภาพ  

= ร้อยละ 100 
ร้อยละของหน่วยงานที่มี
โครงการพัฒนาคุณภาพ  

= ร้อยละ 100 

คณบดี 
รองคณบดีฝุาย
ประกันคุณภาพ 

หน่วยงานประกัน
คุณภาพ 

(2) วิธีการที่ท าให้มั่นใจ
ว่าคุณภาพและความ
พร้อมของข้อมูล
สารสนเทศ  ซอฟท์แวร์
และฮาร์ดแวร์ตอบสนอง
ต่อความต้องการในการ
ใช้งานของบุคลากร ผู้ส่ง
มอบ คู่ความร่วมมือ
อย่างเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ ผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน  

        

 
หมวด 5 บุคลากร  

หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
5.1 
สภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

  
      

(1) วิธีการที่
สถาบันใช้บริหาร
ขีดความสามารถ 
และอัตราก าลัง

เพ่ือให้งาน

ส่งเสริมให้บุคลากร
สายวิชาการด ารง
ต าแหน่งวิชาการท่ี

สูงขึ้น 

1. สร้างระบบส่งเสริม
การเข้าสู่ต าแหน่ง

วิชาการ 
2. ก าหนดการเข้าสู่
ต าแหน่งวิชาการ 

ตัวชี้วัด 7.3.2 ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่ดารง
ต าแหน่งทางวิชาการ  

= ร้อยละ 45.89 
 

รองคณบดีฝุาย
บริหาร 

หน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคล 
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หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุผลส าเร็จ 

 
 

เป็น KPI 
 3. ให้รางวัลแก่บุคลากร

ที่มีต าแหน่งวิชาการ
สูงขึ้น 

(2) การสร้าง
บรรยากาศในการ
ท างานที่เกื้อหนุน
และมีความม่ันคง
ต่อการท างาน
ของบุคลากร
อย่างเป็นระบบ  

 
 
 
 
 
 
  

      

5.2 ความผูกพัน
ของบุคลากร 

  
      

(1) วิธีการที่
สถาบันใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร 
ผู้บริหาร และ
ผู้น าอย่างเป็น
ระบบเพ่ือให้
เกิดผลการ
ด าเนินการที่โดด
เด่นสถาบัน
ประสบ
ความส าเร็จและ
ยั่งยืน 

  

      

(2) วิธีการที่
สถาบันท าให้
บุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างทุ่มเทใน
การปรับปรุงและ
สร้างนวัตกรรม 
ให้กับองค์กร   
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ   
หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

6.1 กระบวนการ
ท างาน 

  
      

(1) วิธีการที่
สถาบันใช้ในการ
ออกแบบและ 
จัดการ
กระบวนการ
ท างานส าคัญ
อย่างเป็นระบบ
เพ่ือส่งมอบ
หลักสูตรและ
บริการที่มีคุณค่า
ส าหรับผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่ม
อ่ืน 

  

      

(2) วิธีการ
ปรับปรุง
กระบวนการ
ท างานส าคัญ
อย่างเป็นระบบ
เพ่ือให้หลักสูตร
และบริการคง
คุณค่าส าหรับ
ผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืน และ ท า
ให้  
 
 
 
 

1.สนับสนุนให้นิสิต
แพทย์สอบผ่านใบ

ประกอบวิชาชีพ (NLE) 
2. ส่งเสริมทักษาการ
ท าวิจัยในนิสิตแพทย์ 

3. ส่งเสริมให้อาจารย์มี
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม

ในระดับนานาชาติ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและ
จัดโครงการสนับสนุน 

ติดตาม และประเมินความ
พร้อมการสอบ NLE ของ

นิสิตแพทย์ 
2. จัดระบบอาจารย์ที่

ปรึกษาวิจัย จัดสรรทุนวิจัย 
ปรับปรุงรายวิชาเพ่ือ

สนับสนุนการท าวิจัยในนิสิต
แพทย์ และให้ทุนน าเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งในประเทศ/

ต่างประเทศ 
3. พัฒนาระบบสนับสนุน

การท าวิจัยและส่งเสริมการ
ท าวิจัยแบบ 

Multidisciplinary 
research และ R to R 

ตัวชี้วัด 7.1.2 – 7.1.4 
ร้อยละของการสอบ

ผ่าน NL 1,2,3  
= ร้อยละ 84.1, 85.1, 

92.7 ตามล าดับ 
ตัวชี้วัด 7.1.11  

จ านวนผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจ าที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ระดับนานาชาติ  
= 103 ชิ้น 

ตัวชี้วัด 7.1.12 ร้อยละ
ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า  

= 0.59 
 
 
 

รองคณบดีฝุาย
การศึกษา 

รองคณบดีฝุาย
บริหารและ

วิชาการพรีคลินิก 
รองคณบดีฝุายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ 
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หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
(3) สรุป
กระบวนการ
ท างานที่ส าคัญ
ของสถาบัน  

  

      

6.1 ประสิทธิผล
การปฏิบัติการ 

  
      

(1) วิธีการที่
สถาบันใช้ในการ
ควบคุมต้นทุน 
บริหารห่วงโซ่
อุปทานอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผล 

 

   

(2) การบริหาร
ความปลอดภัย
และการ
เตรียมพร้อมเพ่ือ
ภาวะฉุกเฉินที่
อาจเกิดขึ้นอย่าง
เป็นระบบเพื่อท า
ให้มั่นใจว่า
ระบบปฏิบัติการ
มีประสิทธิผล 

  

      

(3) การ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
ๆ เพื่ออนาคต 
และส่งมอบ
คุณค่าแก่ผู้เรียน
และ 
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
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หมวด 7 ผลลัพธ์ 
หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผลลัพธ์ด้าน
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
กระบวนการ 

        

(1) ผลลัพธ์ด้าน
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

        

ตัวชี้วัด 7.1.1 
ร้อยละของนิสิต
แพทย์หลักสูตร
แพทยศาสตร์ที่
ส าเร็จการศึกษา
ตามเวลาที่
ก าหนด 

95%  96.45% งานแพทยศาสตร
ศึกษาและบริการ

การศึกษา 

ตัวชี้วัด 7.1.2 
ร้อยละของนิสิต
แพทย์ที่สอบผ่าน
การประเมินและ
รับรองความรู้
ความสามารถใน
การประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 
ขั้นที่ 1 (NLE 1) 
ในการสมัครสอบ
ครั้งแรก 

96% โครงการเพิ่มศักยภาพใน
การสอบผ่าน NL ของนิสิต

แพทย์ 

84.13% งานแพทยศาสตร
ศึกษาและบริการ

การศึกษา 

ตัวชี้วัด 7.1.3 
ร้อยละของนิสิต
แพทย์ที่สอบผ่าน
การประเมินและ
รับรองความรู้
ความสามารถใน
การประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 
ขั้นที่ 2 (NLE 2) 
ในการสมัครสอบ
ครั้งแรก 

95% โครงการเพิ่มศักยภาพใน
การสอบผ่าน NL ของนิสิต

แพทย์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

85.11% งานแพทยศาสตร
ศึกษาและบริการ

การศึกษา 
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หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด 7.1.4 
ร้อยละของนิสิต
แพทย์ที่สอบผ่าน
การประเมินและ
รับรองความรู้
ความสามารถใน
การประกอบ 
วิชาชีพเวชกรรม 
ขั้นที่ 3 (NLE 3) 
ในการสมัครสอบ
ครั้งแรก 

95% โครงการเพิ่มศักยภาพใน
การสอบผ่าน NL ของนิสิต

แพทย์ 

92.74% งานแพทยศาสตร
ศึกษาและบริการ

การศึกษา 

ตัวชี้วัด 7.1.5 
อันดับที่ของ
คะแนนเฉลี่ยใน
การสอบเข้าเรียน
คณะ
แพทยศาสตร์ 
ผ่าน กสพท 

-  ล าดับที่ 8 งานแพทยศาสตร
ศึกษาและบริการ

การศึกษา 

ตัวชี้วัด 7.1.6 
ร้อยละผลงาน
ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่จ าแนก
ตามหลักสูตร 

40% 
 
 
 

 อณูชีววิทยา (ป.โท) 
= NA 

ชีวภาพการแพทย์ 
(ป.โท) = 50% 
ตจวิทยา (ป.โท) 

= 50% 

งานแพทยศาสตร
ศึกษาและบริการ

การศึกษา 

ตัวชี้วัด 7.1.7 
ร้อยละผลงาน
ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท่ี
ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
จ าแนกตาม
หลักสูตร 

80%  อณูชีววิทยา (ป.เอก) 
= 125% 

ชีวภาพการแพทย์ 
(ป.เอก) = 200% 

 

งานแพทยศาสตร
ศึกษาและบริการ

การศึกษา 
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หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด 7.1.8 
อัตราการคงอยู่ใน
หลักสูตรของนิสิต 
จ าแนกตาม
หลักสูตร 

100%  แพทยศาสตร์ (ปกติ) 
= 99.45% 

แพทยศสตร์ (โครงการ
ร่วมฯ) = 100% 

อณูชีววิทยา (ป.โท)  
= 100% 

ชีวภาพการแพทย์ (ป.
โท) = 0 

ตจวิทยา (ป.โท)  
= 67% 

อณูชีววิทยา (ป.เอก)  
= 100% 

ชีวภาพการแพทย์  
(ป.เอก) = 100% 

งานแพทยศาสตร
ศึกษาและบริการ

การศึกษา 

ตัวชี้วัด 7.1.9 
จ านวนนิสิต
แพทย์/บัณฑิต
แพทย์ที่ได้รับการ
ประกาศเกียรติ
คุณยกย่อง/ได้รับ
รางวัลด้าน
วิชาการ ด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรมใน
ระดับประเทศ 

-  จ านวน 2 คน งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

ตัวชี้วัด 7.1.10 
จ านวนรางวัลของ
ศิษย์เก่าที่ได้รับ
การประกาศ
เกียรติคุณยก
ย่อง/ได้รับรางวัล
การทางานเพ่ือ
ชุมชนใน
ระดับประเทศ 

-  จ านวน 1 รางวัล งานแพทยศาสตร
ศึกษาและบริการ

การศึกษา 
งานพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 

ตัวชี้วัด 7.1.11 
จ านวน
ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจ าที่

- โครงการผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรมระดับ

นานาชาติ 
 

ระดับชาติ  
= 48 ชิ้นงาน 

ระดับนานาชาติ  
= 103 ชิ้นงาน 

งานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ 
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หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

 
 
 

ตัวชี้วัด 7.1.12 
ร้อยละของ
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อ
จ านวนอาจารย์
ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 

 0.5%  โครงการผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรมระดับ

นานาชาติ 
 

0.59% งานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ 

 

ตัวชี้วัด 7.1.13 
ร้อยละของ
บทความที่ได้รับ
การอ้างอิงใน 
Referred 
Journal หรือใน
ฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ
ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า
และนักวิจัย
ประจ า 

0.9% โครงการผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรมระดับ

นานาชาติ 
 

6.13% งานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ 
 

ตัวชี้วัด 7.1.14 
จ านวน
ผลงานวิจัยที่
ได้รับรางวัลจาก
ภายใน ภายนอก 
และต่างประเทศ 

- โครงการผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรมระดับ

นานาชาติ 
 

ภายใน = 8 รางวัล 
ภายนอก = 3 รางวัล 

ต่างประเทศ 
= 7 รางวัล 

งานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ 

 

ตัวชี้วัด 7.1.15 
จ านวนผู้ปุวยที่
ได้รับ Refer 

- โครงการพัฒนาศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการแพทย์ 

 

ในจังหวัด 
= 3,460 คน 
นอกจังหวัด 

= 22,514 คน 
 
 

งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) 
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หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
(2) ด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

      

ตัวชี้วัด 7.1.16 
จ านวนหน่วย 
กิตรายวิชาเวช
ศาสตร์ปูองกัน
และสังคมและ
หน่วยกิตรวมทั้ง
หลักสูตร 

-   รายวิชาเวชศาสตร์
ปูองกันฯ 

= 18 รายวิชา 
รวมหน่วยกิต 

= 250 หน่วยกิต 
สัดส่วนของรายวิชาต่อ

หน่วยกิต = 7.2 

งานแพทยศาสตร
ศึกษาและบริการ

การศึกษา 
 

ตัวชี้วัด 7.1.17 
ระดับคะแนนผล
การตรวจประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2560 

หลักสูตรแพทยศาสตร์ 
เปูาหมาย ≥ 4.00 

หลักสูตร ป.โท ป.เอก 
เปูาหมาย ≥ 3.51 

  แพทยศาสตร์ (ปกติ) 
= WFME 

แพทยศาสตร์ 
(โครงการร่วมฯ) 

= WFME 
อณูชีววิทยา (ป.โท) 

= 3.65 
ชีวภาพการแพทย์ 
(ป.โท) = AUN-QA 
ตจวิทยา (ป.โท) 

= 3.84 
อณูชีววิทยา (ป.เอก) 

= 3.80 
ชีวภาพการแพทย์ 

(ป.เอก) = AUN-QA 

งานประกันคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 7.1.18 
เงินวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอกทั้งใน
และต่างประเทศ
ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า
และนักวิจัย
ประจ า 

150,000 บาท/คน โครงการพัฒนากระบวนการ
ท าวิจัย 

 

57,660.86 บาท/คน งานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ 

 

ตัวชี้วัด 7.1.19 
เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จาก
ภายในและ

180,000 บาท/คน โครงการพัฒนากระบวนการ
ท าวิจัย 

 
 
 

159,178.64 บาท/คน งานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ 
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หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
ภายนอกต่อ
จ านวนอาจารย์
ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 7.1.20 
จ านวนนิสิต
แลกเปลี่ยน
ระหว่างประเทศ 
(Inbound-
Outbound 
Students) 

-  โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน
กับคณะแพทย์นอตติงแฮม 
,IFMSA และเสนอผลงานใน

งานประชุมวิชาการใน
ต่างประเทศ 

 

Inbound = 5 คน 
Outbound = 6 คน 

งานแพทยศาสตร
ศึกษาและบริการ

การศึกษา 

ตัวชี้วัด 7.1.21 
อัตราความพึง
พอใจต่อการ
บริการด้าน
สารสนเทศและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

≥ 80% 
 

 80.80% งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ 
งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) 

ตัวชี้วัด 7.1.22 
ร้อยละเวลา 
downtime ของ
ระบบสารสนเทศ 
รพ.และระบบ
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

< 1.5%  0 งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) 

ตัวชี้วัด 7.1.23 
ร้อยละหน่วยงาน
และทีม CLT/ทีม
ระบบงานส าคัญ 
ร่วมนาเสนอ
ผลงานคุณภาพ 
(CQI) 

100%  โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพตามเกณฑ์ 

EdPEx 
 

หน่วยงาน = 97.10% 
ทีม CLT= 71.87% 

งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) 

ตัวชี้วัด 7.1.24 
อุบัติการณ์เกิด
อัคคีภัยใน
หน่วยงานย่อย 

0 ครั้ง  0 ครั้ง 
 
 
 
 

งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) 
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หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด 7.1.25 
สัดส่วนจานวน
โรงพยาบาล/
บริษัทคู่สัญญา 
Supra 
Contractor 

จ านวน 45 ที่  
 
 
 
 

 

โรงพยาบาล = 22 
บริษัท = 12 

งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) 

7.2 ผลลัพธ์ด้าน
การมุ่งเน้นลูกค้า 

       

(1) ผลลัพธ์ด้าน
การมุ่งเน้นลูกค้า 

       

 ตัวชี้วัด 7.2.8 
จ านวนนักเรียนที่
สมัครสอบตรงเข้า
เรียนหลักสูตร
แพทยศาสตร
บัณฑิตโครงการ
ร่วมฯ 

150 คน/ปี  โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรโครงการร่วมฯ 

 

148 คน งานแพทยศาสตร
ศึกษาและบริการ

การศึกษา 
 

ตัวชี้วัด 7.2.10 
ผลลัพธ์ด้านการ
รับฟัง
ข้อเสนอแนะค า
ร้องเรียนของ
ผู้ปุวย 

อัตราค าชมเชย≥ 5 
ครั้ง : 1000 ผู้ปุวย

นอก 

 ผู้ปุวยใน = 93.76 
ผู้ปุวยนอก = 77.36 

 

งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) 

(2) ความพึง
พอใจของลูกค้า 

       

ตัวชี้วัด 7.2.1 
ระดับความพึง
พอใจของนิสิต
ปริญญาตรีที่มีต่อ
คุณภาพการสอน
ของอาจารย์ทั้ง
ภาคทฤษฏี 
ปฏิบัติ และด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม จ าแนก
ตามหลักสูตร 

≥4.5 คะแนน 
 

 การประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อการเรียนการ

สอนและกิจกรรม 
 

แพทยศาสตร์ (ปกติ) 
= 4.61 คะแนน 
แพทยศาสตร์ 
โครงการร่วมฯ  
= 4.39 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานแพทยศาสตร
ศึกษาและบริการ

การศึกษา/ 
หลักสูตร 
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หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด 7.2.2 
ระดับความพึง
พอใจของนิสิต
แพทย์ต่อการให้
ค าปรึกษา 

≥ 4.5 คะแนน การประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อการเรียนการ

สอนและกิจกรรม  
 

3.94 คะแนน งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

ตัวชี้วัด 7.2.3 
ระดับความพึง
พอใจของนิสิต
แพทย์ต่อการจัด
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

≥ 4 คะแนน การประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อการเรียนการ

สอนและกิจกรรม  
 

4.88 คะแนน งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

ตัวชี้วัด 7.2.4 
ระดับความพึง
พอใจของนิสิต
แพทย์ต่อการ
ให้บริการอ านวย
ความสะดวกที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
(ห้องสมุด Wifi 
เป็นต้น) 

≥ 4 คะแนน การประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อการเรียนการ

สอนและกิจกรรม  
 

3.66 คะแนน งานแพทยศาสตร
ศึกษาและบริการ

การศึกษา/ 
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 7.2.5 
ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
บัณฑิต จ าแนก
ตามหลักสูตร 

≥ 4 คะแนน โครงการติดตามประเมินผล
บัณฑิตแพทย์จากผู้ใช้

บัณฑิต 

แพทยศาสตร์ (ปกติ) 
= 4.10 

แพทยศาสตร์ 
(โครงการร่วมฯ) 

= 4.40 
ตจวิทยา (ป.โท) 

= 4.22 
ชีวภาพการแพทย์ 

(ป.โท) 
= NA 

อณูชีววิทยา (ป.โท) 
= 4.80 

ชีวภาพการแพทย์ 
(ป.เอก) = NA 

อณูชีววิทยา (ป.เอก) 
= 4.43 

 
 

งานประกันคุณภาพ 
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หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด 7.2.7 
ระดับความพึง
พอใจของนิสิต
ระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มี
ต่อคุณภาพการ
สอนของอาจารย์
ทั้งภาคทฤษฏี 
ปฏิบัติ และด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม จ าแนก
ตามหลักสูตร 

≥ 4 คะแนน  อณูชีววิทยา (ป.โท) 
= 4.21 

ชีวภาพการแพทย์ 
(ป.โท) = 4.42 
ตจวิทยา (ป.โท) 

= 4.41 
อณูชีววิทยา (ป.เอก) 

= 4.20 
ชีวภาพการแพทย์ 
(ป.เอก) = 4.43 

งานแพทยศาสตร
ศึกษาและบริการ

การศึกษา 

ตัวชี้วัด 7.2.9 
ร้อยละความพึง
พอใจโดยรวมของ
ผู้ปุวยในและ
ผู้ปุวยนอก 

80% 
 

 77.36% งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) 

(3) ความผูกพัน      

ตัวชี้วัด 7.2.11 
ร้อยละของผู้ปุวย
ในและผู้ปุวยนอก
ที่จะกลับมาใช้
บริการซ้ า 

≥90%  ผู้ปุวยใน = 99.84% 
ผู้ปุวยนอก = 98.63% 

งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) 

ตัวชี้วัด 7.2.12 
ร้อยละของผู้ปุวย
ในและผู้ปุวยนอก
ที่จะแนะน าญาติ
หรือคนรู้จักมาใช้
บริการ 

≥90%  ผู้ปุวยใน = 99.84% 
ผู้ปุวยนอก = 99.26% 

งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) 

7.3 ผลลัพธ์ด้าน
การมุ่งเน้น
บุคลากร 

       

(1) ผลลัพธ์ด้าน
สภาพแวดล้อม
ด้านบุคลากรของ
สถาบัน 

       

ตัวชี้วัด 7.3.1 
ร้อยละของ

≥80% โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการ 

97.68% 
 

งานทรัพยากร
บุคคล 
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หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
อาจารย์ประจ าที่
มีวุฒิ ปริญญาเอก 
ตัวชี้วัด 7.3.2 
ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่
ดารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (ผศ., 
รศ., ศ.) 

80% โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการ 

45.89% 
 

งานทรัพยากร
บุคคล 

ตัวชี้วัด 7.3.3 
อัตราการลาออก
ของบุคลากร 
จ าแนกตามกลุ่ม 

≤ 5%  อาจารย์ = 4.08% 
แพทย์ = 0.13% 

พยาบาล = 0.79% 
สนับสนุนการแพทย์ 

= 0.26% 
สนับสนุนบริการ 

= 0% 

งานทรัพยากร
มนุษย์/ 

งานทรัพยากร
บุคคล 

ตัวชี้วัด 7.3.4 
ร้อยละการพัฒนา
บุคลากร จ าแนก
ตามกลุ่ม 

80% โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรตามสายงาน 

อาจารย์ = 87.05% 
แพทย์ = 73.33% 

พยาบาล = 88.04% 
สนับสนุนการแพทย์ 

= 80.23% 
สนับสนุนบริการ 

= 93.12% 
สนับสนุนวิชาการ 

= 94.79% 

งานทรัพยากร
มนุษย์/ 

งานทรัพยากร
บุคคล 

ตัวชี้วัด 7.3.7 
จ านวนอาจารย์ที่
ได้รับรางวัลเชิดชู
เกียรติ ด้านต่างๆ 
เช่น การเรียนการ
สอน วิชาชีพ 
คุณธรรมและ
จริยธรรม  
จากภายในและ
ภายนอก 

-  ภายใน = 4 คน 
ภายนอก = 2 คน 

งานทรัพยากร
บุคคล 

(2) ความผูกพัน         

ตัวชี้วัด 7.3.5 
ระดับความผูกพัน
ของบุคลากรที่มี

≥80%   อาจารย์ = 91.12% 
แพทย์ = 86.56% 

พยาบาล = 82.59% 

งานทรัพยากร
มนุษย์/ 

งานทรัพยากร
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หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
ต่อองค์กร 
จ าแนกตามกลุ่ม 

สนับสนุนการแพทย์  
= 75.34% 

สนับสนุนบริการ  
= 88.14% 

สนับสนุนวิชาการ  
= 89.50% 

บุคคล 

ตัวชี้วัด 7.3.6 
ระดับความพึง
พอใจของ
บุคลากรที่มีต่อ
องค์กร จ าแนก
ตามกลุ่ม 

≥80%   อาจารย์ = 80.25% 
แพทย์ = 91.12% 

พยาบาล = 86.25% 
สนับสนุนการแพทย์  

= 80.96% 
สนับสนุนบริการ  

= 81.95% 
สนับสนุนวิชาการ 

 = 88.84% 

งานทรัพยากร
มนุษย์/ 

งานทรัพยากร
บุคคล 

7.4 ผลลัพธ์ด้าน
การน าองค์การ
และธรรมาภิบาล 

        

(1) ผลลัพธ์ด้าน
ภาวะผู้น าของ
ผู้น าระดับสูง 
และธรรมาภิบาล 

        

ตัวชี้วัด 7.4.1 
คะแนนการ
ประเมินต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ 
ตามมาตรา 31
แห่ง
พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2541 

≥4 คะแนน   4.29 คะแนน งานบริหารและ
ธุรการ 

ตัวชี้วัด 7.4.2 
ร้อยละของ
บุคลากรที่มี
คะแนนการรับรู้

≥80% โครงการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ 

83.72% งานนโยบายและ
แผน/ 

งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) 
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หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนการ
ด าเนินงานใน
ระดับองค์กร 
(2) ความ
รับผิดชอบด้าน
การเงิน 

        

ตัวชี้วัด 7.4.3 
จ านวนเงิน
งบประมาณท่ีได้
จัดสรรเพื่อพัฒนา
ตามพันธกิจหลัก
ของคณะฯ 

810 ล้าน (บาท)   ด้านการเรียนการสอน 
= 360,622,385 บาท 

ด้านวิจัย 
= 44,950,500 บาท 
ด้านบริการวิชาการ 
 = 2,004,000 บาท 

ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

= 649,573 บาท 
ด้านบริหารจัดการ 

 = 248,542,377 บาท 
ด้านบริการ

รักษาพยาบาล 
 = 830,485,365 บาท 

งานนโยบายและ
แผน 

ตัวชี้วัด 7.4.4 
จ านวนเงิน
งบประมาณ
แผ่นดินและเงิน
รายได้ของคณะฯ 
และศูนย์
การแพทย์ฯ 

    คณะแพทยศาสตร์ 
 = 54,683,700 บาท 

ศูนยก์ารแพทย์ฯ  
= 1,064,00,000 บาท 

งานนโยบายและ
แผน 

(3) การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

        

          

          

          

     

     

(4) จริยธรรม         
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หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
          

          

          

     

     

(5) ความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม 

        

ตัวชี้วัด 7.4.5 
จ านวนโครงการ
บริการวิชาการท่ี
คณะฯ จัดเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนใน
ชุมชน 

25 โครงการ/ปี   14 โครงการ/ปี งานนโยบายและ
แผน 

ตัวชี้วัด 7.4.6 ผล
การตรวจคุณภาพ
น้ าเสียหลังการ
บ าบัด 

<20 mg/l   <20 mg/l งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) 

(6) การ
สนับสนุนชุมชน 

        

          

     

     

          

          

(7) การบรรลุ
ยุทธศาสตร์ 

        

ตัวชี้วัด 7.4.7 
ร้อยละ
ความส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร์ 

100%   72.45% งานนโยบายและ
แผน 

ตัวชี้วัด 7.4.8 80% โครงการปรับปรุงแผน 89.25% งานนโยบายและ
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หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
ร้อยละ
ความส าเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรมที่ดาเนิน
การเพ่ือ
ตอบสนองตาม
แผนยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์และ 
แผนปฏิบัติการ 

คณะแพทยศาสตร์ 

แผน 

7.5 ผลลัพธ์ด้าน
งบ ประมาณ 
การเงิน และ
ตลาด 

        

ตัวชี้วัด 7.5.1 
ร้อยละของ
งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายได้ตรง
ตามเปูาหมาย 

80%   88.39% งานคลัง 

ตัวชี้วัด 7.5.2 
อัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน 
(Current ratio) 

1 เท่า   2.60 งานคลัง  

ตัวชี้วัด 7.5.3 
อัตราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็ว 
(Quick ratio) 

1 เท่า    2.34 งานคลัง  

ตัวชี้วัด 7.5.4 
อัตราส่วน
หมุนเวียนของ
สินทรัพย์ (Fixed 
asset turnover) 

1 เท่า    1.50 งานคลัง 

ตัวชี้วัด 7.5.5 
อัตรารายได้สูง
กว่าค่าใช้จ่าย 

20%   12.75% งานคลัง 

 
 
ที่มา : http://www.edpex.org/p/edpex-edpex-62558-27-2558-edpex.html 
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