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1. วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
“คณะแพทยศาสตร์ชั้นนาในประเทศและระดับนานาชาติ” โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1) เป็นสถาบันชั้นนาแห่งการเรียนรู้ ให้บริการรับใช้สังคม มุ่งเน้นการวิจัยบนพื้นฐานของการศึกษามีคุณธรรม
มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรมสู่สากล
2) เป็นสถาบันที่ได้มาตรฐานในการผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการรักษาและมีอัตลักษณ์ในด้าน
การสอน
3) เป็นแหล่งผลิตแพทย์ที่มีความเป็นเลิศในการศึกษา การวิจัย การวางแผนปูองกันโรค และการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนภายใต้นโยบายรัฐหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด (นครนายก สระแก้ว)
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2. เป้าหมายสาคัญของหน่วยงาน
1. ส่งเสริม และพัฒนาสร้างมาตรฐานการศึกษา การผลิตแพทย์และบัณฑิตหลังปริญญาที่มีคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสานึกที่ดี ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพรับใช้สังคมทั้งในประเทศ และ
ประเทศในอาเซียน
2. ส่งเสริมงานวิจัยสหสาขาวิชา สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ และนาเสนอ
ผลงานในระดับนานาชาติ
3. ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน มีจิตสานึก และรับผิดชอบต่อชุมชน
4. สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
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3. เป้าหมายในการพัฒนาหน่วยงาน (Goal-based) ตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx
ในระยะเวลา 3 ปี เช่นการปรับปรุงช่องทางการสื่อสารระบบงานที่สาคัญการรับฟังเสียงของลูกค้าเป็นต้น
1. ปรับปรุงระบบงานสาคัญด้านการศึกษา ได้แก่ การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลตาม Expected learning outcome
2. พัฒนางานวิจัยแบบ Cluster research และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
3. การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
5. การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในบุคลากรทุกระดับและทุกหน่วยงาน
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4. แนวทาง/วิธีการนาเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน
1. กาหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนในการนาเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาคณะ
2. เพิ่มความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และเครื่องมือพัฒนางานรูปแบบต่างๆแก่บุคลากรทุกระดับฝานกิจกรรมรูปแบบที่
หลากหลายเช่น การจัดอบรม การทากลุ่มย่อย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. การกาหนดเปูาหมาย ทิศทางการพัฒนา และโครงการต่างๆ โดยทีมบริหาร
4. การเชื่อมโยงโครงการตามเปูาหมายของคณะลงสู่ภาควิชา หน่วยงานทุกภาคส่วน
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน การมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่มีการพัฒนาดีเด่น
6. การรับคาชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก







EdPEx

Assessment
Deployment :

KM, focus group, one page

Implement : Leader team
Skills : Tools training
Knowledge
Policy
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5. การวิเคราะห์โครงร่างองค์การ (Organizational Profile)
1. หลักสูตร การบริการที่สาคัญของคณะฯ คือ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี มี 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) และหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตโครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มศว และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) 3 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาตจวิทยา
อณูชีววิทยา และชีวภาพการแพทย์ สาหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมี 2 หลักสูตร ได้แก่ สาขาอณูชีววิทยา และชีวภาพ
การแพทย์ในปีการศึกษา 2558 คณะฯ ได้รับการรับรองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) เพิ่มขึ้น 1 หลักสูตร
ได้แก่ ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล (นานาชาติ) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์มีคณะกรรมการบริหารและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ตั้งแต่การรับนิสิตผ่านระบบของมหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอน
และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ประเมินผลการเรียนรู้ทบทวนคุณภาพของบัณฑิต พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มคอ. และเน้นการได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยของบัณฑิตในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
และเชิงความสาคัญต่อความสาเร็จของคณะฯ คือ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2558 พบว่า ทั้ง 7 หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรโครงการร่วมฯ อยู่ในระดับดีมาก ส่วนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อยู่ในระดับดี
การอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเวชกรรม) 6 สาขา ได้แก่ อายุรศาสตร์ สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ วิสัญญีวิทยา และโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา โดยเปิดรับผ่านแพทยสภา
มีอาจารย์ประจาภาควิชาเป็นผู้รับผิดชอบ เน้นการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง ฝึกประสบการณ์การตรวจและทาหัตถการ
กับผู้ปุวยจริง ทั้งที่ห้องตรวจผู้ปุวยนอก ห้องตรวจฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด และผู้ปุวยใน การเรียนรู้จากหน่วยฝึกหัตถการทาง
คลินิก (skill lab) การศึกษาผู้ปุวยตัวอย่างผู้ปุวยจาลองการศึกษาและวิพากษ์บทความทางวิชาการในวารสารทางการแพทย์
การทาวิจัยและนาเสนอผลงาน
บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ คณะฯ มีแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญของนิสิตโดยการจัดบริการวิชาการ การบริบาลผู้ปุวยที่
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งให้การส่งเสริม ปูองกันและฟื้นฟูสุขภาพในระดับ
ปฐมภูมิในพื้นที่รับผิดชอบ 3 ตาบล ในจังหวัดนครนายก การจัดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน แก่ประชาชนที่อยู่
ห่างไกล รวมทั้งศูนย์ผิวหนัง และ มศว คลินิก ตั้งอยู่ที่ อาคารบริการหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ติดถนนอโศกมนตรี
นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการ ทักษะการใช้ชีวิตเพื่อเติมเต็มความเป็น
แพทย์ที่สมบูรณ์ และการผ่อนคลายความเครียด สานสัมพันธ์รุ่นพี่ รุ่นน้องให้กับนิสิต โดยฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต
การสร้างห้องสมุดที่มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ฐานข้อมูล online การสร้างห้องวิจัยกลางสาหรับนิสิตที่มีความสนใจ
รวมทั้งมีการดาเนินการให้มีวารสารวิชาการ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยของนิสิตอีกด้วย
2. สมรรถนะหลักของคณะฯ คือ
คณะแพทยศาสตร์มีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่มุ่งเน้นให้นิสิตสามารถทางานร่วมกับชุมชนได้อย่างดีเยี่ยม โดยมี
รายวิชาเวชศาสตร์ปูองกันและสังคมที่มีจานวนหน่วยกิตมากที่สุด มุ่งเน้นการฝึกงานในชุมชนร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
เพื่อให้นิสิตมีทักษะการปรับตัวเข้ากับชุมชนและสามารถทางานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้ดี หลักสูตรแพทยศาสตร์
เน้นการบูรณาการด้านการทาวิจัยเข้ากับการจัดเรียนการสอน โดยวางเปูาหมายให้นิสิตแพทย์มีความรู้และทักษะ
กระบวนการคิดแบบนักวิจัย สามารถผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ก่อนจบเป็นบัณฑิตแพทย์ โดยนิสิตได้รับการส่งเสริมทักษะ
ด้านวิจัยจากอาจารย์ที่มีศักยภาพด้านการทางานวิจัยจนมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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นอกจากนี้ นิสิตแพทย์หลักสูตรโครงการร่วมฯ ยังมีจุดเด่นด้านทักษะภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการทาวิจัยจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร ส่งผลให้นิสิตแพทย์บางส่วน
มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
ความสัมพันธ์กับพันธกิจหลัก คือ คณะฯ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจนทาให้นิสิตสามารถ
สอบผ่านการประเมินความรู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสัดส่วนที่สูง โดยคณะฯ มีคะแนนเฉลี่ยการสอบเข้าผ่าน กสพท
อยู่ในลาดับที่ 7 แต่มีสัดส่วนของนิสิตที่สอบผ่านการประเมินความรู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยู่ในลาดับที่ 3
คณะฯ มีการสร้างเครือข่ายทางการศึก ษาอย่างเข้มแข็งกับคณะแพทยศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศทาให้
สามารถเปิดหลักสูตรร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มศว และคณะแพทยศาสตร์อื่นๆ ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตร์
โครงการร่วมฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักรซึ่งเป็นหลักสูตรหนึ่งเดียวในประเทศไทย หลักสูตร
ผู้บริหาร ร่วมกับ University of South Florida,USA และหลักสูตรผู้บริหาร Medical School Executive(MSE)
ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทาให้คณะแพทยศาสตร์สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
บริหารการศึกษาและนามาใช้พัฒนาทั้งด้านบุคลากรและด้านการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นคณะแพทยศาสตร์ระดับ
นานาชาติสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์
3. พันธกิจ/วิสัยทัศน์/ปรัชญา ค่านิยมของคณะฯ
พันธกิจ
1. ส่งเสริม และพัฒนาสร้างมาตรฐานการศึกษา การผลิตแพทย์และบัณฑิตหลังปริญญาที่มีคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสานึกที่ดี ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพรับใช้สังคมทั้งในประเทศ
และประเทศในอาเซียน
2. ส่งเสริมงานวิจัยสหสาขาวิชา สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ และนาเสนอผลงาน
ในระดับนานาชาติ
3. ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน มีจิตสานึก และรับผิดชอบต่อชุมชน
4.สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
วิสัยทัศน์ “คณะแพทยศาสตร์ชั้นนาในประเทศและระดับนานาชาติ”
โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
เป็นสถาบันชั้นนาแห่งการเรียนรู้ ให้บริการรับใช้สังคม มุ่งเน้นการวิจัยบนพื้นฐานของการศึกษา มีคุณธรรม
มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรมสู่สากล
1. เป็นสถาบันที่ได้มาตรฐานในการผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการรักษาและมีอัตลักษณ์ในด้านการสอน
2. เป็นแหล่งผลิตแพทย์ที่มีความเป็นเลิศในการศึกษา การวิจัย การวางแผนปูองกันโรค และการให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนภายใต้นโยบายรัฐหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด (นครนายก สระแก้ว)
ค่านิยมของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มีค่านิยมหลัก คือ คือ “คณะแพทย์ชั้นนา ที่ดี เก่ง และมีความสุข” โดยมีคาจากัดความ ดังนี้
ความเป็นผู้นา
Innovation มีการสร้างนวัตกรรม และการคิดสร้างสรรค์ในงาน
Network การทางานร่วมกับผู้อื่น และการประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ความเป็นคนดี
Merit ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ อดทน มีวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่น
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Community มีจิตสาธารณะต่อส่วนรวมทั้งงานภายในและภายนอกองค์กร
Simplicity เรียบง่าย และอ่อนน้อมถ่อมตน
Unity ทางานเป็นทีม รักสามัคคีทั้งในระดับหน่วยงานและองค์กร
ความเป็นคนเก่ง
Development พัฒนาตนเองด้าน ความรู้ ทักษะ และทัศนคติอยู่เสมอ
Intelligence มีความฉลาดในการคิด วิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
Excellence พัฒนางานเพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น
Work รับผิดชอบการทางาน ทุ่มเท อย่างเต็มความสามารถแม้ต้องทางานล่วงเวลา
การสร้างองค์กรแห่งความสุข
Enough การรู้จักพอเพียง แบ่งปันทรัพยากรบุคคล และงบประมาณที่มีอยู่จากัดให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด
แก่องค์กรในส่วนรวม
4. จานวนและกลุ่มบุคลากร และข้อกาหนดด้านการศึกษาของแต่ละกลุ่ม
ในปีการศึกษา 2558 คณะฯ มีบุคลากรสายวิชาการ 238.5 คน สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 232.5 คน (ร้อยละ
97.48) ปริญญาโท 5 คน (ร้อยละ 2.10) และปริญญาตรี 1 คน (ร้อยละ 0.42) ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน (ร้อย
ละ 0.42) รองศาสตราจารย์ 36 คน (ร้อยละ 15.1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 64 คน (ร้อยละ 26.83) และอาจารย์ 137.5
คน (ร้อยละ 57.65) และมีบุคลากรสายสนับสนุน 1,646 คน สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 20 คน (ร้อยละ 1.22)
ปริญญาโท 192 คน (ร้อยละ 11.66) และปริญญาตรี 726 คน (ร้อยละ 44.11) และต่ากว่าปริญญาตรี 708 คน (ร้อย
ละ 43.01)
ปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้พวกเขาทางานเพื่อบรรลุเป้าหมายและพันธกิจขององค์การ คือ
คณะฯ มีร ะบบการจั ด การความรู้ เพื่ อสนั บ สนุน ความก้า วหน้า ทางวิช าการ และ วิ ช าชีพของบุค ลากร ส่ ว นการ
ประเมินผลงานมีระบบตัวชี้วัดรายบุคคล และอยู่ระหว่างการพัฒนาให้เป็นแบบ online ที่โปร่งใสและเป็นธรรม
โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรอง และคณะกรรมการประจาคณะกากับดูแล ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ปี 2558
ระบบสวัสดิการให้บุคลากรมีทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะฯ ระบบการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีผลงา นดีเด่น
ระบบปูองกันภัยจากการทางาน มีแบบสอบถาม online เพื่อสารวจความคิดเห็น นอกจากนี้ คณะฯ มีการจัดตั้งองค์กร
แพทย์ องค์กรพยาบาล และงานทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดูแล และดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ
ตามแนวทางค่านิยมองค์กร ที่ว่า “คณะแพทย์ชั้นนา ที่ดี เก่ง และมีความสุข”
5. เทคโนโลยี อุปกรณ์ อาคาร สินทรัพย์หลักที่สาคัญ ได้แก่
ฝั่ ง ประสานมิ ต ร มี อ าคารพรี ค ลิ นิ ก และวิ ท ยาศาสตร์ 10 ชั้ น และอาคารกายวิ ภ าคศาสตร์ 7 ชั้ น ประกอบด้ ว ย
ห้องประชุม 200 ที่นั่ง ห้องประชุม 40 ที่นั่งพร้อมระบบ teleconference จานวน 2 ห้อง ห้องเรียนบรรยาย 200 ที่นั่ง
จานวน 2 ห้อง ห้องบรรยาย 30 ที่นั่ง จานวน 2 ห้อง ห้องเรียนกลุ่มย่อย จานวน 33 ห้องเรียนปฏิบัติการ จานวน 4 ห้อง
ห้องเครื่องมือกลาง จานวน 3 ห้อง ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง จานวน 1 ห้อง ห้องวิจัยย่อยในทุกภาควิชา
ฝั่งองครักษ์ มีอาคารเรียนและปฏิบัติการ 10 ชั้น ประกอบด้วย ห้องประชุม Convention 600 ที่นั่ง ห้องประชุม Theater 450 ที่นั่ง
ห้องประชุม 40 ที่นั่งพร้อมระบบ teleconference จานวน 2 ห้อง ห้องเรียนบรรยาย 200 ที่นั่ง จานวน 2 ห้อง ห้องเรียนกลุ่มย่อย
จานวน 10 ห้ อ ง ห้ อ งฝึ ก หั ต ถการทางคลิ นิ ก ห้ องสมุ ด ห้ องปฏิ บั ติ การคอมพิ วเตอร์ ห้ องประชุ มพร้ อมระบบ
teleconference จานวน 2 ห้อง นอกจากนี้ ยังมีหอพักนิสิตแพทย์ 4 หลัง หอพักแพทย์ 1 หลัง หอพักบุคลากร 1 หลัง
หอพักอาจารย์ 1 หลัง หอพักพยาบาล 1 หลัง
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นอาคาร 16 ชั้น มีจานวนเตียงผู้ปุวย 400 เตียง
พร้อมระบบปฏิบัติการ Electrical Medical Record (EMR) ห้องเรียนบรรยาย 150 ที่นั่ง จานวน 1 ห้อง ห้องเรียน
บรรยายภาควิชา จ านวน 9 ห้ อง คลิ นิ กส าหรั บนิสิ ตแพทย์ในการฝึ กตรวจรักษาผู้ ปุวย ห้ องพักอาจารย์ และบุคลากร
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ห้องประชุมพร้อมระบบ teleconference และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาเว็บไซต์ทั้งไทย-อังกฤษ มีฐานข้อมูลความรู้ทางการแพทย์ online ที่ทันสมัย มีอุปกรณ์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง virtual 3 มิติทางกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา และอยู่ระหว่างกาลังดาเนินการพัฒนาระบบ electronic portfolio
สาหรับนิสิตแพทย์ ด้านการบริหารอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลกลางสาหรับทุกส่วนงานใช้ร่วมกันและลดขั้นตอนงานที่
ซ้าซ้อน เพื่อแบ่งเบาภาระของบุคลากร คณะฯ มีการจัดสรรอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ บริการ internet ความเร็วสูง สร้าง server ที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการสารวจความพึงพอใจเพื่อนามาปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
สิ่งอานวยความสะดวก มีสวัสดิการรถรับ-ส่งบุคลากร กรุงเทพฯ-องครักษ์ มีที่จอดรถสาหรับบุคลากร และนิสิต โดยอยู่ระหว่างการ
สร้างอาคารจอดรถเพิ่มเติม มีร้านค้าสวัสดิการ และห้องอาหารติดเครื่องปรับอากาศ มีห้องออกกาลังกายสาหรับบุคลากร และนิสิต
แพทย์ ส่วนที่หอพักมีอุปกรณ์อานวยความสะดวก เครื่องใช้ไฟฟูา และเฟอร์นิเจอร์ พร้อมบริการซ่อมบารุง
6. กฎระเบียบ/กฎหมาย/มาตรฐานบังคับสาคัญ ได้แก่
คณะฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการดาเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ดังนี้
พันธกิจและ
เงื่อนไข ข้อบังคับ มาตรฐานหลักสูตร
การบริหาร
- พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
การสอน
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
- พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
- เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555
- มาตรฐานสากลสาหรับแพทยศาสตร์ศึกษา (World Federation for Medical Education)
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
- แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
การวิจัย
- ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย
พ.ศ. 2547 และพ.ศ. 2549
- ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2547
- มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี และ
การบริการ
มาตรฐานวิชาชีพ (HA)
วิชาการ
- ระเบียบกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
การบริหาร
- หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2553
การเงิน
- หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ พ.ศ. 2552
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7. โครงสร้างองค์การและกลไกการกากับดูแลองค์การ
โครงสร้างองค์การ:
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กลไกการกากับดูแลองค์การ:
คณะผู้บริหารรับผิดชอบต่อกลยุทธ์ที่กาหนดและด้านการเงินโดยคานึงถึงความโปร่งใสในการดาเนินการสร้างระบบการ
ตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระและมีประสิทธิผลเพื่อปกปูองผลประโยชน์ของคณะฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะผู้บริหารมีการทบทวน กากับดูแลการดาเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงาน คณบดีรับผิดชอบในภาพรวมทุก
ด้านโดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านการเงิน รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบตามพันธกิจ/กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง และมีการ
ถ่ายทอดภารกิจตามลาดับขั้นสู่ภาควิชา/หน่วยงานผ่านทางระบบ KPI โดยคณะฯ มอบหมายให้งานนโยบายและแผน
เป็นผู้รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะเป็นประจาทุกไตรมาส
และมีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพทุก 6 เดือน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
คุณภาพมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะผ่านระบบ
ประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์ สกอ. และความโปร่ งใสด้ า นการเงิน จากผู้ ต รวจสอบภายในมหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ตรวจสอบบัญชี และสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นประจาทุกปี
ทีมบริหารคานึงถึงผลประโยชน์ของนิสิต ผู้ปุวย ชุมชนและโรงพยาบาลคู่ความร่วมมือ โดยทาการสารวจความคิดเห็น/
ความต้องการและนาข้อมูลที่ได้มาประกอบในการกาหนดแนวทางการดาเนินงานของคณะฯ
8. กลุ่มผู้เรียนหลักและลูกค้าหลัก คือ: นิสิตปัจจุบันหลักสูตรแพทยศาสตร์
แต่ละกลุ่มมีความต้องการหลัก คือ
1. วิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่มีคุณภาพ โปร่งใส
2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเช่น ห้องสมุด WIFI
3. สิ่งแวดล้อมกายภาพที่ดีเช่น หอพัก
4. รับทราบข้อมูลของคณะฯ
5. คุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF, WFME และมาตรฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรม
6. ความช่วยเหลือหรือสิทธิพิเศษตามความต้องการที่กาหนดร่วมกันเช่น ทุนการศึกษา
9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ ได้แก่:
คณะฯ ทาการสารวจและวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังที่สาคัญของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ดังนี้

1. วิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
3. สิ่งแวดล้อมกายภาพที่ดี
4. รับทราบข้อมูลของคณะฯ
4.1 นโยบายคณะฯ
4.2 การรับนิสิตใหม่
4.3 ความรู้ทางวิชาการ
5. คุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF,WFME และมาตรฐานประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม












แพทยสภา, สกอ., มศว

ประชาชนผู้รับ
บริการ

ผู้ใช้บัณฑิต

ศิษย์เก่า

ความต้องการและ
ความคาดหวังที่สาคัญ

สมาคมผู้ปกครอง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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6. การบริการที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล
7. ความช่วยเหลือหรือสิทธิพิเศษตามความต้องการที่กาหนดร่วมกัน





10. ผู้ส่งมอบหลัก ได้แก่
โรงเรียนมัธยมปลายและโรงเรียนนานาชาติ
บทบาทสาคัญต่อระบบงานของคณะฯ และการเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันคือ เป็นแหล่งผลิตนักเรียนที่มี
ความรู้พื้นฐาน ทัศนคติและทักษะในการเรียนรู้
11. คู่ความร่วมมือที่สาคัญ ได้แก่
โรงพยาบาลสมทบหลัก ได้แก่ รพ.ชลประทาน
โรงพยาบาลคู่ความร่วมมือ ได้แก่ รพ.ตารวจ รพ.วชิระ รพ.พระนาราย (ลพบุรี) รพ.สมุทรปราการ รพ.เลิศสิน
รพ.ปทุมธานี
บทบาทสาคัญต่อระบบงานของคณะฯ และการเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันคือ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ
และแหล่งฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะทางการแพทย์
12. ข้อกาหนดสาคัญในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่
คณะฯ มีระบบคัดเลือกผู้ส่งมอบในกระบวนการต่างๆ โดยประเมินศักยภาพของผู้ ส่งมอบได้แก่ คุณสมบัติพื้นฐานตาม
มาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน ผลการดาเนินงานในอดีต ชื่อเสียงความน่าเชื่อถือ ความพึงพอใจในการร่วมมือกับคณะ
โดยเปรียบเทียบข้อมูลกับคู่เที ยบ คณะมีการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและประเมินผลงานเป็น
ระยะ มีการให้ข้อมูลปูอนกลั บแก่คู่ความร่วมมือ เพื่อนาผลมาใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานและตัดสินใจคงหรือ
ยกเลิกความร่วมมือ
13. สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน : ลาดับในการคัดเลือก จานวนตัวเลือก อัตราการเติบโตในระดับหลักสูตร/
สาขาคณะฯ ทาการวิเคราะห์ลาดับการแข่งขัน โดยจาแนกตามพันธกิจหลัก ดังนี้
1. พันธกิจด้านการเรียนการสอน
คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นคณะแพทย์ที่จัดตั้งขึ้นเป็นลาดับที่ 8 ของประเทศ ปัจจุบันรับนิสิตแพทย์ในหลักสูตร
แพทยศาสตร์ (ภาคปกติ) จ านวนปี ละ 180 คน ถือเป็ นคณะแพทย์ที่ มีขนาดกลาง หลั กสู ตรแพทยศาสตร์ (ภาคปกติ )
เมื่อเปรียบเทียบลาดับในการสอบเข้าผ่าน กสพท ในปีการศึกษา 2558 คณะฯ มีคะแนนสอบเข้าสูงสุด อยู่ในอันดับที่ 9
คะแนนสอบเข้าต่าสุด อยู่ในอันดับที่ 8 และคะแนนสอบเข้าเฉลี่ย อยู่ในอันดับที่ 7 สาหรับหลักสูตรโครงการร่วม
นอตติงแฮม เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เปิดรับนิสิตแล้วจานวน 14 รุ่น และนิสิตแพทย์จากหลักสูตร
นอตติงแฮมได้รับพระราชทานทุน “โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟูามหิดล” จานวน 1 ทุน ในปี พ.ศ. 2558
2. พันธกิจด้านวิจัย
เมื่อวิเคราะห์จานวนผลงานวิจัยด้านการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในเมื่อวิเคราะห์จานวนผลงานวิจัยด้านการแพทย์
ที่ไ ด้รั บ การตี พิม พ์ใ นฐานข้ อมู ล Scopus ต่อ จ านวนอาจารย์ เทีย บกั บ มหาวิ ทยาลั ย ชั้น นาในอาเซีย น พบว่ า
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีผลงานต่อจานวนอาจารย์เป็น 1.444 เรื่องต่อคน ซึ่งสูงกว่า University of
Philippines (0.093 เรื่องต่อคน) และ University of Indonesia (0.789 เรื่องต่อคน) แต่ต่ากว่า University of
Putra Malaysia (3.262 เรื่องต่อคน) มหาวิทยาลัยมหิดล (3.449 เรื่องต่อคน) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(6.456 เรื่องต่อคน) (หมายเหตุ : รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ ปีการศึกษา 2553 ถึง 2557 โดยโปรแกรม SciVal)
3. พันธกิจด้านบริการวิชาการ
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เพียงแห่งเดียว
ในพื้นที่ สปสช.เขต 4 และตั้งอยู่ในเขตชุมชนชนบท ตาบลองครักษ์ ห่างจากจังหวัดนครนายก 30 กิโลเมตร ห่างจาก
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อาเภอองครักษ์ 4 กิโลเมตร มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โดยเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายด้านทารกแรกเกิด
และการล้างไต นอกจากนี้ ยังเป็นทีมนาเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับประเทศ
14. การเปลี่ยนแปลงสาคัญทีอ่ าจส่งผลกระทบกับการดาเนินการของคณะฯ ได้แก่
คณะฯ ได้ทาการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันและปัจจัยที่ทาให้บรรลุเปูาหมาย ดังนี้
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้
การเปลี่ยนแปลงที่
ประเด็นคุณภาพ
ผลการดาเนินงานในปัจจุบัน
ประสบความสาเร็จ สาคัญที่มีผลกระทบ
1. คุณภาพของบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
- ผลการสอบผ่าน
- คณะฯ มี ค ะแนนเฉลี่ ย สอบเข้ า - อาจารย์มีความ
- ระบบการประเมิ น
NLE I, II, III
ผ่าน กสพท อยู่ในลาดับที่ 7* แต่มี เชี่ยวชาญด้านการสอน ความรู้ ความสามารถ
ผลการสอบผ่าน NLE อยู่ในลาดับ กระบวนการจัดการเรียน ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ
ที่ 3 โดยมีผลการสอบผ่านครั้งแรก การสอนที่มีความ
วิชาชีพเวชกรรม
NLE I เท่ากับ ร้อยละ 81.77*
หลากหลาย และให้นิสิต นโยบายของรัฐบาลใน
(ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 85.02)
ได้ฝึกประสบการณ์จาก การผลิตแพทย์เพิ่ม
NLE II เท่ากับ ร้อยละ 80.50*
ผู้ปุวยและหุ่นฝึก
(ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 89.69)
ปฏิบัติการทางคลินิก
NLE III เท่ากับ ร้อยละ 87.40*
- โครงการพัฒนา
(ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 91.78)
แนวทางเพื่อนิสิตแพทย์
สอบผ่าน NLE
- โครงการประเมิน
ความสามารถและ
ติดตามผลการเรียนใน
นิสิตแพทย์ที่มีปัญหา
- ผลงานวิจั ย นวั ตกรรม - จ านวนผลงานวิจั ยที่ นิสิ ตมี ส่ ว น - นโยบายส่งเสริม
- การเปลี่ ย นแปลง
หรื อ โ ค ร ง กา ร บริ ก า ร ร่วม
ทักษะการทาวิจัยแก่
ของแนวทางการวิ จั ย
วิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ - จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร ร า ย วิ ช า / นิสิตแพทย์
เพื่ อ ชุ ม ชนและการ
ชุมชนและนิสิตมีส่วนร่วม โครงการที่นิ สิ ตได้รั บการส่ งเสริ ม - ความร่วมมือจาก
สร้างนวัตกรรมเพื่อให้
การเรียนรู้ในชุมชน
University of
งานวิ จั ย ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด
Nottingham (UK)
ประโยชน์อย่างแท้จริง
- คณาจารย์ที่มี
- เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม
ความสามารถด้ายวิจัย ร่ว มมือ กั บชุ ม ชนและ
- การจัดตั้ง
ปัญหาของชุมชน
วารสารวิชาการสาหรับ - นโยบายของประเทศ
เผยแพร่ผลงานของนิสิต และมหาวิ ท ยาลั ย ที่
แพทย์
เ น้ น ก า ร ส ร้ า ง
- การสร้างเครือข่าย
นวัตกรรม
ความร่วมมือกับชุมชน
- มี น วั ต กรรม ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล จาก - นิสิตและอาจารย์
นานาชาติและจดอนุสิทธิบัตร
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม
- ร้ อ ยละของผลงานของ - ป.โท เท่ากับ ร้อยละ 60*
- อาจารย์มีความ
- นโยบายส่งเสริมและ
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ - ป.เอก เท่ากับ ร้อยละ 200*
เชี่ยวชาญด้านการวิจัย สนั บ สนุ น การท าวิ จั ย
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ป.โท/ป.เอก ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
ระดับ ชาติและนานาชาติ
ต่อนิสิตที่จบ
2. การวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- สัดส่วนผลงานวิจัยที่
- สั ด ส่ ว นผลงานวิ จั ย ตี พิ ม พ์ ต่ อ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ อาจารย์ประจา เท่ากับ 0.40* เรื่อง
นานาชาติที่อยู่ใน
ต่อคน
ฐานข้อมูล Scopus
- สั ด ส่ ว นผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การ
ต่ออาจารย์ประจา
citation ต่ อ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
- สัดส่วนผลงานวิจัยที่
เท่ากับ 1.48*
ได้รับการ citation ใน
ฐาน ข้อมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจา

- กระบวนการเรียนการสอน ของคณะฯ
ที่หลากหลายและมุ่งเน้น
ทักษะด้านการวิจัย
- ศักยภาพของบุคลากร
ด้านวิจัย
- มีหน่วยระบาดวิทยา
คลินิกที่เข้มแข็ง
- มีระบบสนับสนุนการ
ทาวิจัย เช่น
ทุนสนับสนุนสาหรับ
โครงการวิจัย
มีห้องปฏิบัติการกลางที่
มีเครื่องมือทันสมัย
- มีระบบสนับสนุนการ
เตรียมและเผยแพร่
ผลงานวิจัย ได้แก่ มี
หน่วยให้คาปรึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษและด้าน
สถิติ ในการเขียน
manuscript
มีงบสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย และ
การจัดทาวารสาร
จพสท. ฉบับพิเศษซึ่ง
เป็นวารสาร ที่อยูใน
ฐานข้อมูล Scopus
เพื่อตีพิมพ์ผลงานของ
อาจารย์ แพทย์ และ
นิสิต

- นโยบายส่งเสริมการ
วิ จั ย ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง
อ า จ า ร ย์ บุ ค ล า ก ร
แ พ ท ย์ ป ร ะ จ า บ้ า น
พยาบาล และนิสิต
- สนับสนุนการทาวิจัย
แ บ บ ก ลุ่ ม วิ จั ย
(Cluster research)
ของคณะฯ
- การเปิ ดฝึ กอบรม
แพทย์เฉพาะทาง

15. แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขัน ได้แก่
คณะฯ ได้สืบค้นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานต่างๆทั้งของรัฐบาลและเอกชน ได้แก่ ก.พ.ร. สกอ. สมศ. กสพท
สถาบันจัดอันดับ QS world university rankings การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะแพทยศาสตร์ชั้นนาอื่นๆ และการ
ประชุ ม วิ ช าการทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ เช่ น การประชุ ม แพทยศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย การประชุ ม The
Association for Medical Education in Europe (AMEE)
คณะแพทยศาสตร์ มีปัจจัยหลักที่สามารถขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่
1. เครือข่ายที่เข้มแข็งกับโรงเรียนแพทย์ในต่างประเทศ ได้แก่ University of South Florida (USA), University of
Nottingham (UK), Johannes Gutenberg University of Mainz (Germany), Hankuk University of Foreign
Studies (Korea) และ University Kebangsaan (Malaysia) ทาให้สามารถพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และนิสิตทั้งด้าน
การศึกษาและวิจัย เพื่อเตรียมพร้อมสู่ความเป็นนานาชาติ
2. เครื อข่ายความร่ วมมือที่เข้มแข็งกับ องค์กรบริห ารท้องถิ่น ในจังหวัดนครนายก และสระแก้ว ซึ่งสอดคล้องกับ
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นโยบายของมหาวิทยาลัย และประเทศทาให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนการสอนในชุมชนจริงให้แก่นิสิต และ
สามารถจัดการบริการให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
16. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ของคณะฯ ในด้านพันธกิจ
คณะฯ ได้ทาการวิเคราะห์ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ ดังนี้
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัด
ด้านการเรียนการสอน
- พัฒนาคุณภาพหลักสูตรระดับ
- คณาจารย์ที่มีความรู้
- นิสิตแพทย์ปีที่ 6 สอบผ่าน NLE III
บัณฑิตศึกษาตาม (ป.เอก,ป.โท)
ความสามารถในการจัดการเรียน (เปูาหมาย 100%)
มาตรฐาน TQF, AUNQA
การสอนแบบบูรณาการและ
- หลักสูตรแพทยศาสตร์ได้รับการ
Problem-based learning
รับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ WFME
- พัฒนาคุณภาพหลักสูตร
ภายในปีการศึกษา 2560
แพทยศาสตร์ตามมาตรฐาน
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
WFME
(เปูาหมาย 4.0 คะแนน)
- นวัตกรรมการเรียนรู้
- มีรายวิชา วช 281 ที่มุ่งเน้นให้
- พัฒนาหลักสูตรให้มีการบูรณา
- นิสิตแพทย์มีส่วนร่วมในการผลิต
นิ
ส
ต
ิ
เรี
ย
นรู
ก
้
ระบวนการท
าวิ
จ
ย
ั
การร่วมกับการทาวิจัย
ผลงานวิจัยตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่อง
ชุมชน
- คณาจารย์มีศักยภาพด้านการทา
วิจัยเป็นที่ปรึกษาในการทาวิจัยแก่
นิสิต
- มีศูนย์การแพทย์ฯ และชุมชนเป็น
แหล่งข้อมูลในการทาวิจัย
- มีการจัดทาเวชสารทางการแพทย์
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิต
- พัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพื่อเข้า - มี MOU และมีกิจกรรมร่วมกับ - เพิ่มรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตโครงการร่วมฯ
สู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
มหาวิทยาลัยต่างประเทศอย่าง
(เปูาหมาย 20 คนต่อปี)
ต่อเนื่อง
- เพิ่มจานวนนิสิตแลกเปลี่ยนจาก
ต่างประเทศ (เปูาหมาย 5 คนต่อปี)
- พัฒนาหลักสูตรโครงการร่วมฯ - มีศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มศว - มีการเปิดหลักสูตรโครงการร่วมฯกับ
กับต่างประเทศ (USF) ด้านการ
ที่เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งกับ USF USF ด้าน Geriatric medicine
ดูแลผู้สูงอายุ
- มีทีมสหสาขาวิชาชีพที่เชี่ยวชาญ ในปีพ.ศ. 2561
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
- พัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์ - มีเครือข่ายกับคณะแพทยศาสตร์/ - ร้อยละของอาจารย์ได้รับ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ
สถาบันในต่างประเทศทาให้
ทุนการศึกษาต่อฝึกอบรมสัมมนาดูงาน
สามารถส่งอาจารย์ไปศึกษาดูงาน เสนอผลงานในต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการระดับ (เปูาหมาย 25%)
นานาชาติ
- มีการจัดสรรทุนเพื่อนาเสนอ
ผลงานวิชาการในต่างประเทศ
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ด้านการวิจัย
- พัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ
เพื่อสามารถตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ

- มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุน
การจัดตั้ง Excellence
center/Research unit
- มีนโยบายส่งเสริมการทาวิจับ
แบบกลุ่มวิจัย (Cluster research)
- มีระบบสนับสนุนการทาวิจัย
- มีระบบสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย
- มีหลักสูตรที่มีการบูรณาการการ
ทาวิจัยกับการเรียนการสอน
- มีการเปิดอบรมหลักสูตรแพทย์
ประจาบ้าน
ด้านการบริการวิชาการและการรับผิดชอบต่อสังคม
- พัฒนาการให้บริการวิชาการทั้ง - มีหน่วยงานบริการวิชาการที่มี
ระดับชุมชนและระดับประเทศ
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักระดับชาติได้แก่
คลินิกฟูาใส (คลินิกเลิกบุหรี่)

- สัดส่วนผลงานวิจัยหรือบทความที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับนานาชาติ
(เปูาหมาย 0.5 เรื่องต่อคนต่อปี)

- จานวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลด้าน
บริการวิชาการแก่สังคมจากภายนอก
มหาวิทยาลัย
(เปูาหมาย 1 คนต่อปี)
- ทางานร่วมกับองค์กรบริหารส่วน - เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งเดียวที่อยู่ - จานวนศูนย์ความเป็นเลิศ
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายก
ในพื้นที่สปสช. เขต 4
(เปูาหมาย 5 ศูนย์ภายในปี 2560)
และจังหวัดสระแก้ว
ด้านบุคลากร
- การธารงรักษาบุคลากรที่มี
- นโยบายสนับสนุนการเข้าสู่
- อัตราการลาออกของบุคลากรที่มี
คุณภาพสูง
ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
คุณภาพสูง
- เครือข่ายด้านการศึกษาใน
สถาบันต่างประเทศและทุนศึกษา
ต่อในระดับหลังปริญญา
- สิทธิด้านการศึกษาบุตรใน
โรงเรียนสาธิต มศว
17. ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ ในด้านพันธกิจ
คณะฯ ได้ทาการวิเคราะห์ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ ดังนี้
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัด
ด้านการเรียนการสอน
- พัฒนาคุณภาพหลักสูตรระดับ
- คณาจารย์ที่มีความรู้
- นิสิตแพทย์ปีที่6 สอบผ่าน NLE III
บัณฑิตศึกษาตาม (ป.เอก,ป.โท)
ความสามารถในการจัดการเรียน (เปูาหมาย 100%)
มาตรฐาน TQF, AUNQA
การสอนแบบบูรณาการและ
- หลักสูตรแพทยศาสตร์ได้รับการ
Problem-based learning
รับรองมาตรฐานตามเกณฑ์WFME
- พัฒนาคุณภาพหลักสูตร
ภายในปีการศึกษา2560
แพทยศาสตร์ตามมาตรฐาน
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
WFME
(เปูาหมาย 4.0 คะแนน)
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- นวัตกรรมการเรียนรู้
- พัฒนาหลักสูตรให้มีการบูรณา
การร่วมกับการทาวิจัย

- มีรายวิชา วช 281 ที่มุ่งเน้นให้
นิสิตเรียนรู้กระบวนการทาวิจัย
ชุมชน
- คณาจารย์มีศักยภาพด้านการทา
วิจัยเป็นที่ปรึกษาในการทาวิจัยแก่
นิสิต
- มีศูนย์การแพทย์ฯ และชุมชนเป็น
แหล่งข้อมูลในการทาวิจัย
- มีการจัดทาเวชสารทางการแพทย์
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิต
- พัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพื่อเข้า - มี MOU และมีกิจกรรมร่วมกับ
สู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
มหาวิทยาลัยต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง
- พัฒนาหลักสูตรโครงการร่วมฯ
กับต่างประเทศ (USF) ด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุ
- พัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ

ด้านการวิจัย
- พัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ
เพื่อสามารถตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ

- นิสิตแพทย์มีส่วนร่วมในการผลิต
ผลงานวิจัยตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่อง

- เพิ่มรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตโครงการร่วมฯ
(เปูาหมาย 20 คนต่อปี)
- เพิ่มจานวนนิสิตแลกเปลี่ยนจาก
ต่างประเทศ (เปูาหมาย 5 คนต่อปี)
- มีศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มศว - มีการเปิดหลักสูตรโครงการร่วมฯกับ
ที่เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งกับ USF USF ด้าน Geriatric medicine
- มีทีมสหสาขาวิชาชีพที่เชี่ยวชาญ ในปีพ.ศ. 2561
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
- มีเครือข่ายกับคณะแพทยศาสตร์/ - ร้อยละของอาจารย์ได้รับ
สถาบันในต่างประเทศทาให้
ทุนการศึกษาต่อฝึกอบรมสัมมนาดูงาน
สามารถส่งอาจารย์ไปศึกษาดูงาน เสนอผลงานในต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการระดับ (เปูาหมาย 25%)
นานาชาติ
- มีการจัดสรรทุนเพื่อนาเสนอ
ผลงานวิชาการในต่างประเทศ
- มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุน - สัดส่วนผลงานวิจัยหรือบทความที่
การจัดตั้ง Excellence
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับนานาชาติ
center/Research unit
(เปูาหมาย 0.5 เรื่องต่อคนต่อปี)
- มีนโยบายส่งเสริมการทาวิจับ
แบบกลุ่มวิจัย (Cluster research)
- มีระบบสนับสนุนการทาวิจัย
- มีระบบสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย
- มีหลักสูตรที่มีการบูรณาการการ
ทาวิจัยกับการเรียนการสอน
- มีการเปิดอบรมหลักสูตรแพทย์
ประจาบ้าน
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ด้านการบริการวิชาการและการรับผิดชอบต่อสังคม
- จานวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลด้าน
- พัฒนาการให้บริการวิชาการทั้ง - มีหน่วยงานบริการวิชาการที่มี
ระดับชุมชนและระดับประเทศ
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักระดับชาติ ได้แก่ บริการวิชาการแก่สังคมจากภายนอก
มหาวิทยาลัย
คลินิกฟูาใส (คลินิกเลิกบุหรี่)
(เปูาหมาย 1 คนต่อปี)
- ทางานร่วมกับองค์กรบริหารส่วน - เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งเดียวที่อยู่ - จานวนศูนย์ความเป็นเลิศ
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายก
ในพื้นที่สปสช. เขต 4
(เปูาหมาย 5 ศูนย์ภายในปี 2560)
และจังหวัดสระแก้ว
ด้านบุคลากร
- การธารงรักษาบุคลากรที่มี
- นโยบายสนับสนุนการเข้าสู่
- อัตราการลาออกของบุคลากรที่มี
คุณภาพสูง
ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
คุณภาพสูง
- เครือข่ายด้านการศึกษาใน
สถาบันต่างประเทศและทุนศึกษา
ต่อในระดับหลังปริญญา
- สิทธิด้านการศึกษาบุตรใน
โรงเรียนสาธิต มศว
18. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการของคณะฯ ได้แก่ ผู้บริหารมีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และดาเนินการบนพื้นฐานขององค์กรแห่งสุข
การสร้ างสมดุล ระหว่างการทางานที่มีป ระสิ ทธิภ าพ และมีความสุ ข โดยการนาหลั กการ Lean Management
วงจรคุณภาพ (Plan Do Study Act : PDSA) วงจรการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (KM) KPI-Learning
cycle มาให้บุคลากรนาไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตนและหน่วยงาน พร้อมทั้งนามาคิดผลตอบแทนที่เป็นธรรม
โดยจัดทาในลักษณะฐานข้อมูล electronic faculty ซึ่งจะเก็บข้อมูลต่างๆ และ ส่งปูอนข้อมูลกลับให้บุคลากรและ
หน่วยงานแบบ real time ซึ่งจะก่อให้เกิดนวัตกรรม ลดการซ้าซ้อน และภาระงานของบุคลากร โดยมุ่งหวังผลลัพธ์ที่ดี
ขึ้นในทุกๆ ด้าน และมีการดาเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลจริงที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งจะนาไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
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6. แผนพัฒนาองค์การในระยะ 3 ปี
ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการที่ได้เรียงลาดับความสาคัญแล้ว จานวน 13 แผน ดังนี้
Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 1
หัวข้อเรื่อง : โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
1. คณะที่รับผิดชอบ
คณะแพทยศาสตร์ มศว
2. หัวหน้าโครงการ
รองคณบดีฝุายบริหาร
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์
1. คณะฯ ยังไม่มีแผนปฏิบัติการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (15 ปี)
องค์กร (SA/OA)
2. คณะฯ ยังไม่มีกระบวนการในการจัดทาแผน และยังไม่มีกระบวนการติดตาม
แผน รวมทั้งตัวชี้วัดที่บ่งชี้ความสาเร็จของแผนที่ชัดเจน
3. คณะฯ ยังไม่มีกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ เมื่อเกิดปัญหา
4. การจัดทาแผนยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
5. การวางแผนกลยุทธ์ไม่ครอบคลุมกับทุกเปูาประสงค์ขององค์กรและไม่ท้าทาย
รวมทั้งยังไม่คานึงถึงความได้เปรียบหรือโอกาสพัฒนา
6. คณะฯ ยังไม่มีระบบงานที่ชัดเจนของพันธกิจตามปีการศึกษา
และวิจัยรวมถึงยังไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจแต่ละเรื่อง
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะฯ มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้น
ระยะกลาง และระยะยาว
2. คณะฯ มีแนวทางชัดเจนในการทบทวนและติดตามแผนเป็นระยะ ทั้งในระยะ
สั้น ระยะกลางและระยะยาว
3. คณะฯ มีกระบวนการที่ชัดเจนในการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดปัญหา
4. คณะฯ จะได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหม่ให้ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
และปรับกลยุทธ์ให้ตรงเปูาประสงค์ขององค์กร
5. คณะฯ จะได้มีการปรับปรุงระบบของงานตามพันธกิจ
5. ความสาคัญของแผนนี้กับการ โครงการนี้ตอบสนองต่อผลของการประเมิน EdPEx ดังนี้
ดาเนินการ EdPEx
หมวดที่ 1 การนาองค์กร
เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องและท้าทาย
ตามเปูาหมายหลักขององค์กร
หมวดที่ 2 คือ กลยุทธ์
โดยให้คาแนะนาจากผลการประเมิน EdPEx เพื่อเป็นโจทย์ในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
6. คณะทางาน
1. คณบดี
2. รองคณบดีทุกฝุาย
3. หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา
4. เลขานุการคณะแพทยศาสตร์
5. หัวหน้างานนโยบายและแผน
6. หัวหน้าหน่วยงานอื่นๆ
7. กระบวนการและขั้นตอน
1. เขียนโครงการ
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8. ระยะเวลาการดาเนินการ
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
10. งบประมาณ และแหล่ง
11. การรายงานผล

2. วางแผนในการเสนอของบประมาณ
3. จัดสัมมนาตามแผนเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์
4. นาผลที่ได้มาเขียนเป็นรูปเล่ม
5. ประชาพิจารณ์แผนฯ
6. นาเข้า กก.ประจาคณะ
7. นาไปปฏิบัติ
8. กากับ ติดตาม ประเมินการดาเนินงานตามโครงการรายไตรมาส และรายปี
มกราคม 2561-มิถุนายน 2561
มีการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่แสดงความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
เปูาหมายของคณะฯ
งบประมาณเงินรายได้และ/หรือ งบประมาณอุดหนุนจากรัฐ
วงเงิน 600,000 บาท
1. รายงานผลต่อคณะกรรมการประจาคณะหลังจากจัดสัมมนาและจัดทาเป็น
รูปเล่มเรียบร้อยแล้ว
2. ติดตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ทุก 3 เดือน
3. ติดตามตัวชี้วัดของโครงการเป็นรายไตรมาส จานวน 4 ไตรมาส
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แผนดาเนินงาน
พ.ศ. 2560
ขั้นตอนดาเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2561
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย พ.ค. มิ.ย.
.

ก.ค.

พ.ศ.2562
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย พ.ค. มิ.ย.
.

ก.ค.

1. เสนอโครงการ
2. จัดสัมมนาจัดทาแผน
3. ประชาพิจารณ์แผน
4. เสนอคณะกรรมการประจา
คณะ
5. ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
6 . ภ า ค วิ ช า / ห น่ ว ย ง า น
ดาเนินการตามแผน
7. ติ ด ตามและรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผน
8. ติ ด ตามการด าเนิ น งานตาม
แผนยุทธศาสตร์
9. ปรั บ ปรุ ง ผลการด าเนิ น งาน
ตาม
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Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 2
หัวข้อเรื่อง : โครงการติดตามประเมินผลบัณฑิตแพทย์
1. คณะที่รับผิดชอบ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. หัวหน้าโครงการ
รองคณบดีฝุายการศึกษา
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์
มีระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (Employer satisfaction survey
องค์กร (SA/OA)
during internship) เพื่อนามาใช้ในการกาหนดจุดมุ่งเน้นและแนวทางการ
ดาเนินงานของหลักสูตร
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้รับทราบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตแพทย์
2. นาผลการประเมินมาใช้พัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรแพทยศาสตร์
5. ความสาคัญของแผนนี้กับการ หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า
ดาเนินการ EdPEx
การวางแผนและดาเนินการ เพื่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้ใช้
บัณฑิต
6. คณะทางาน
งานแพทยศาสตรศึกษา
7. กระบวนการและขั้นตอน
1. คณะฯ สร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ โดยให้บัณฑิตใหม่กรอกข้อมูล ในวันปัจฉิมนิเทศ
2. มหาวิทยาลัยจะให้บัณฑิตกรอกแบบสอบถาม Online ในวันซ้อมรับปริญญา
ซึ่งจะได้ข้อมูลสถาบันที่ทางานของบัณฑิตแต่ละคน
3. คณะฯ ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตถึงสถาบันต่างๆ
ที่บัณฑิตทางานอยู่รวมทั้งคณะฯ มีโครงการออกเยี่ยมบัณฑิต
(ติดตามประเมินผลบัณฑิต)
4. นาผลการประเมินบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมาทาการวิเคราะห์
และใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ปัจจุบันคณะฯ อยู่ระหว่างการพัฒนา
หลักสูตรเป็นฉบับปรับปรุงปี 2561 ซึ่งได้นาผลดังกล่าวมาใช้ในการสัมมนา
ปรับปรุงหลักสูตร (เมื่อวันที่ 30 - 28 พฤศจิกายน 2559)
5. ในทุกปีการศึกษา คณะฯ ดาเนินการตามข้อ 4-1 เพื่อนามาใช้ในการทบทวน
และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
8. ระยะเวลาการดาเนินการ
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2561
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและมีความมั่นใจในการทางานในฐานะ
แพทย์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ≥ 4.00 จาก 5 คะแนน
3. คณะฯมีฐานข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตาม Expected Learning
Outcome เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรแนวทางการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล
10. งบประมาณ และแหล่ง
งบประมาณคณะแพทยศาสตร์
11. การรายงานผล
กันยายน 2561
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แผนดาเนินงาน
ขั้นตอนดาเนินการ
1. การเตรียมการ
2. ติดตามจัดทาข้อมูลที่อยู่
ปัจจุบันของบัณฑิตแพทย์
3. สร้างแบบสอบถามบัณฑิต
แพทย์และแบบสอบถาม
ผู้บังคับบัญชา
4. ออกเยี่ยมและสัมภาษณ์
บัณฑิตแพทย์ และผู้ใช้บัณฑิต
5. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สารวจ
6. นาข้อมูลเข้าคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร เพื่อใช้
ปรับปรุงการดาเนินงาน

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย.
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/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/

/

/

/

/
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/
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Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 3
หัวข้อเรื่อง : โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx
1. คณะที่รับผิดชอบ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. หัวหน้าโครงการ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์
การปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการทางานในทุกระบบงาน
องค์กร (SA/OA)
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย
เกณฑ์ EdPEx
2. เพื่อให้หน่วยงานสามารถนาเกณฑ์ EdPEx มาประยุกต์ใช้พัฒนาการทางาน
ประจา
3. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนากระบวนการทางานโดยใช้
เครื่องมือคุณภาพชนิดต่างๆ เช่น Lean management, KM
5. ความสาคัญของแผนนี้กับการ หมวด 4 เพื่อพัฒนากระบวนการทางานของระบบงานสาคัญ โดยการนาเกณฑ์
ดาเนินการ EdPEx
EdPEx มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดาเนินงาน
6. คณะทางาน
รอง/ผู้ช่วยคณบดีฝุายประกันคุณภาพการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
7. กระบวนการและขั้นตอน
1. กาหนดและถ่ายทอดนโยบายการนาระบบ EdPEx มาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบงานหลักของคณะฯ (Routine to EdPEx : R to E)
2. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx
แก่บุคลากรทุกระดับในรูปแบบการจัดอบรมและประชุมกลุ่มย่อย
3. ทีมบริหารถ่ายทอดวิสัยทัศน์และเปูาหมายตามพันธกิจหลักของคณะแก่
บุคลากร
4. จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานนาเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการ
พัฒนากระบวนการทางาน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของคณะ
5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนาเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการพัฒนา
กระบวนการทางานระหว่างหน่วยงาน
6. จัดประกวด QA Day และมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่มีการพัฒนางานโดยใช้
PDCA, KM, CQI
8. ระยะเวลาการดาเนินการ
กรกฎาคม 2560 – กรกฎาคม 2561
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. บุคลากรร้อยละ 70 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้วยเกณฑ์ EdPEx
2. ทุกหน่วยงาน/ภาควิชามีการจัดทาโครงการพัฒนากระบวนการทางานตาม
เกณฑ์ EdPEx
3. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงาน/ภาควิชามีการจัดทาโครงการ
พัฒนากระบวนการทางานตามเกณฑ์ EdPEx
10. งบประมาณ และแหล่ง
งบประมาณคณะแพทยศาสตร์
11. การรายงานผล
สิงหาคม – กันยายน 2561
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แผนดาเนินงาน
ขั้นตอนดาเนินการ
1. เตรียมความพร้อมเพื่อ
จัดการอบรม
1.1 กาหนดหัวข้อ รูปแบบการ
ดาเนินงาน
1.2 จัดทาโครงการเพื่อขอ
งบประมาณ
2.จัดกิจกรรม KM Award
3.จัดกิจกรรมให้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนาหน่วยงานตาม
เกณฑ์ EdPEx
(QA Day)
4.จัดประชุมกลุ่มย่อย
“การนาเกณฑ์ EdPEx
มาประยุกต์ใช้พัฒนาการ
ทางานประจา”
5.จัดอบรม “Tools training”
สาหรับบุคลากรทุกระดับ
6.ประชุมติดตามงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่
ดี/ปัญหาในการนาเกณฑ์
EdPEx ไปใช้
7. จัดประกวดหน่วยงานที่มีการ
พัฒนาระบบ/กระบวนการ
ทางาน

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
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.
/
/

/
/

/

/

/

/

/

/
/

/

/
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Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 4
หัวข้อเรื่อง : โครงการวางแผนพัฒนาบุคลากร ตามยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
1. คณะที่รับผิดชอบ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. หัวหน้าโครงการ
รองคณบดีฝุายทรัพยากรบุคคล
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์
ควรมีการจัดทาแผนทรัพยากรบุคคลของทุกหน่วยงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
องค์กร (SA/OA)
เพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรครบทุกหน่วยงานเพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพตามสายงานที่รับผิดชอบและความถนัด โดยสอดคล้องกับ
เปูาหมายหลักของคณะ
5. ความสาคัญของแผนนี้กับการ หมวดที่ 5 การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อสอดคล้องกับเปูาหมาย
ดาเนินการ EdPEx
หลักขององค์กร
6. คณะทางาน
ผู้ช่วยคณบดีฝุายทรัพยากรบุคคล
หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
ระบบงานทรัพยากรบุคคล
7. กระบวนการและขั้นตอน
1. การจัดทาโปรแกรมเก็บและประมวลข้อมูลบุคลากรจาแนกตามสายงาน
2. การรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลบุคคลกรจาแนกตามสายงาน
3. การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (ภาควิชา หน่วยงาน คณะ)
8. ระยะเวลาการดาเนินการ
กันยายน 2560 – กรกฎาคม 2561
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. คณะมีโปรแกรมที่สามารถแสดงข้อมูลบุคลากรแบบ Real time
2. ทุกภาควิชาและหน่วยงานหลักมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับ
เปูาหมายของคณะ
10. งบประมาณ และแหล่ง
งบประมาณคณะแพทยศาสตร์
11. การรายงานผล
สิงหาคม – กันยายน 2561

26

แผนดาเนินงาน
ขั้นตอนดาเนินการ
1. ประชุมเตรียมความพร้อม
เพื่อจัดการทาโปรแกรม
1.1 กาหนดข้อมูลที่ต้องการ
รวบรวม
1.2 การคัดเลือกโปรแกรมที่
เหมาะสม
2. การจัดทาโปรแกรมเพื่อเก็บ
และประมวลข้อมูลด้าน
บุคลากร
3. การสารวจและกรอกข้อมูล
เข้าสู่ระบบที่ดาเนินการ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. การนาข้อมูลมาใช้ในการ
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน ภาควิชา
6. นาเสนอข้อมูลแก่คณะ
กรรมการบริหาร เพื่อจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรของคณะ

ก.ย.
/

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย.
/

/

ธ.ค.

ม.ค.

/

/

พ.ศ. 2561
ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค

/

/
/
/

/

/
/

/
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Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 5
หัวข้อเรื่อง : โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
1. คณะที่รับผิดชอบ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. หัวหน้าโครงการ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์
ควรมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามเปูาหมายของ
องค์กร (SA/OA)
คณะฯ
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคลเพื่อให้สามารถเข้าสู่ตาแหน่ง
วิชาการตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดและสอดคล้องกับเปูาหมายของคณะ
5. ความสาคัญของแผนนี้กับการ หมวดที่ 5 การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อสอดคล้องกับเปูาหมาย
ดาเนินการ EdPEx
หลักขององค์กร
6. คณะทางาน
รองคณบดีฝุายทรัพยากรบุคคล
รองคณบดีฝุายบริหารและวิชาการพรีคลินิก
ผู้ช่วยคณบดีฝุายทรัพยากรบุคคล
หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
7. กระบวนการและขั้นตอน
1. ถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น
2. ให้ข้อมูลแก่บุคลากรสายวิชาการเป็นรายบุคคลถึงระยะเวลาที่กาหนดให้เข้าสู่
ตาแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
3. สร้างระบบที่ปรึกษาทางวิชาการ โดยมอบหมายให้รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา
และผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการภายในคณะเป็นที่ปรึกษาในการผลิตผลงานวิจัย/
วิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
4. มอบหมายให้ฝุายวิจัยสร้างระบบสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ
เช่น ระบบสนับสนุนการจัดทาตารา ระบบสนับสนุนการตีพิมพ์บทความทาง
วิชาการ/วิจัย และนวัตกรรม
5. กาหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินรายบุคคลในประเด็นของการจัดทาประวัติ
การทางานตามรูปแบบของกพอ.03 การผลิตเอกสารประกอบการสอน และการ
ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ/วิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
6. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่ผู้ที่มีตาแหน่งวิชาการสูงขึ้น
8. ระยะเวลาการดาเนินการ
กันยายน 2560 – สิงหาคม 2561
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. บุคลากรสายวิชาการ >ร้อยละ 50 เข้าสู่ตาแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นตาม
กาหนดเวลา ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2. บุคลากรสายวิชาการ >ร้อยละ 80 มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ.
10. งบประมาณ และแหล่ง
งบประมาณคณะแพทยศาสตร์
11. การรายงานผล
กันยายน 2561
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แผนดาเนินงาน
ขั้นตอนดาเนินการ
1. ให้ข้อมูลแก่บุคลากร
กลุ่มเปูาหมาย
2. สร้างระบบที่ปรึกษาทาง
วิชาการ
3. สร้างระบบสนับสนุนการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ
4. กาหนดเป็นตัวชี้วัดในการ
ประเมินรายบุคคล
5. ติดตามผลงานทาง
วิชาการของบุคลากร
กลุ่มเปูาหมาย
6. ติดตามการเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการของบุคลากร
กลุ่มเปูาหมาย

ก.ย.
/

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย.
/
/

/

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
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Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 6
หัวข้อเรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสายงาน คณะแพทยศาสตร์
1. คณะที่รับผิดชอบ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. หัวหน้าโครงการ
รองคณบดีฝุายบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์
1. บุคลากรยังไม่สามารถเข้าถึงทุนพัฒนาบุคลากร
องค์กร (SA/OA)
2. การดาเนินการเรื่องทุนพัฒนาบุคลากรมีความซับซ้อน
3. ยังขาดข้อมูลพื้นฐานเรื่องบุคลากร
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรสามารถติดต่อรับทุนเพื่อศึกษาต่อ/อบรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ความสาคัญของแผนนี้กับการ สัมพันธ์กับหมวดที่ 5 เรื่องบุคลากร ดังนี้
ดาเนินการ EdPEx
1. บุคลากรสามารถเข้าถึงทุนพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตาม
ความต้องการ
2. คณะแพทยศาสตร์ได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรเพื่อวางแผนงาน
พัฒนาบุคลากรให้ได้ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ โดยการกาหนด
แผนความเร่งด่วนของการดาเนินงานออกเป็น ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
3. คณะแพทยศาสตร์สามารถดาเนินการบริหารและประเมินบุคลากรตาม
ศักยภาพและความซับซ้อนของสายงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
6. คณะทางาน
รองคณบดีฝุายบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยคณบดีฝุายบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล
7. กระบวนการและขั้นตอน
1. ประชุมหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสารวจปัญหา
2. ออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหา
3. รับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรเพื่อพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหา
4. สารวจความพึงพอใจและข้อบกพร่องต่างๆ
5. นาไปใช้จริงโดยมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
8. ระยะเวลาการดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 61
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.บุคลากรสามารถรับทราบถึงทุนพัฒนาบุคลากรมากกว่าร้อยละ 95
2.ผลการประเมินความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80
10. งบประมาณ และแหล่ง
งบประมาณแผ่นดินปี 2561 งบผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม
11. การรายงานผล
รายงานความคืบหน้าผ่านการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์
ทุก 3 เดือน
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แผนดาเนินงาน
ขั้นตอนดาเนินการ
1. ประชุมหน่วยงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อสารวจปัญหา

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค

2. ออกแบบแนวทางในการ
แก้ปัญหา
3. รับฟังข้อเสนอแนะจาก
บุคลากรเพื่อพัฒนาแนวทางใน
การแก้ปัญหา
4. สารวจความพึงพอใจและ
ข้อบกพร่องต่างๆ
5. นาไปใช้จริงโดยมีการปรับปรุง
อยู่เสมอ
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การปรับปรุงข้อมูล
ข้อมูลเดิม
ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา 2559

Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 7
หัวข้อเรื่อง : โครงการการผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมระดับนานาชาติ
1. คณะที่รับผิดชอบ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. หัวหน้าโครงการ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์
1. จานวนบทความวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ ตากว่าเปูาหมาย
องค์กร (SA/OA)
2. จานวนการอ้างอิง (citation) ไม่สูงมาก
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. จานวนงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร/นวัตกรรม ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
2. จานวนงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐาน Scopus เพิ่มขึ้น
3. จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น
5. ความสาคัญของแผนนี้กับการ หมวด 6 เพื่อพัฒนากระบวนการทางานของระบบงานวิจัย เพื่อเพิ่มและส่งเสริม
ดาเนินการ EdPEx
การผลิตผลงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ
6. คณะทางาน
รองคณบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะกรรมการส่งเสริมวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
7. กระบวนการและขั้นตอน
1. กาหนดเป็นนโยบายของคณะและฝุายวิจัย ในการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย/
นวัตกรรมสู่ระดับนานาชาติ
2. ทุนวิจัย
2.1 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยภายใน
2.2 ระบบสนับสนุนให้นักวิจัยขอทุนวิจัยภายนอก เช่น อบรมการเขียนโครงร่างเพื่อ
ขอทุนวิจัย ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอก
3. ระบบสนับสนุนการทาวิจัย
3.1 ศูนย์เครื่องมือวิจัยกลางพรีคลินิก เพื่อบริการเครื่องมือวิจัยและอบรมความรู้
ด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีแก่บุคลากรและนิสิต
3.2 หน่วยงานสนับสนุนการทาวิจัย R to R
3.3 โครงการจัดอบรมให้ความรู้และการจัดทา KM เกี่ยวกับการวิจัย
3.4 ระบบผู้ช่วยวิจัย
3.5 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาการทาวิจัยและสนับสนุนการทาวิจัยร่วมระหว่าง
คลินิก-พลีคลินิก
3.6 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อตีพิมพ์ร่วมกันระหว่างนิสิตแพทย์/บัณฑิตศึกษา/
resident และอาจารย์
4. ระบบสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย
4.1 จัดอบรมเรื่อง การเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติและการจัดทา KM เกี่ยวกับเรื่องนี้
4.2 จัดอาจารย์ชาวต่างชาติช่วยตรวจต้นฉบับภาษาอังกฤษ
4.3 จัดทาวารสารของคณะฯ และวารสารจพสท.ฉบับพิเศษ เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์
ของบุคลากร นิสิตและแพทย์ใช้ทุน
4.4 จัดสรรเงินทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศแก่บุคลากร
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8. ระยะเวลาการดาเนินการ
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
10. งบประมาณ และแหล่ง
11. การรายงานผล

และนิสิตบัณฑิต
5. ระบบการให้รางวัลเพื่อส่งเสริมการทาวิจัย
5.1 โล่รางวัลสาหรับ นักวิจัยดีเด่น ผลงานวิจัยดีเด่น ผลงานสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมดีเด่น
5.3 จัดสรรทุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
5.3 กาหนดผลงานทางด้านการวิจัยเป็นตัวชี้วัดหลัก (KPI) ในการประเมินผลงาน
ประจาปี
6. ติดตามผลการดาเนินงาน และนาผลที่ได้มาปรับปรุง/พัฒนาโดยเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมารวมทั้งเปรียบเทียบกับสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
โครงการต่อเนื่อง 3 ปี (ตุลาคม 2559 – สิงหาคม 2561)
1. จานวนงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา >0.5 เรื่อง/
คน/ปี
2. งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐาน Scopus ต่ออาจารย์ประจา 2 เรื่อง/คน/5ปี
งบประมาณของคณะแพทยศาสตร์และเงินรายได้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
กันยายน 2561
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แผนดาเนินงาน
ขั้นตอนดาเนินการ

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ม.ค. พ.ค. ก.ย. ม.ค. พ.ค. ก.ย.
เม.ย. ส.ค. ธ.ค. เม.ย. ส.ค. ธ.ค.

พ.ศ. 2561
ม.ค. พ.ค. ก.ย.
เม.ย. ส.ค. ธ.ค.

1. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุน
วิจัยภายในคณะ
2. จัดอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริม
การผลิตผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ
3. จัดทาวารสารของคณะฯ
(วารสารการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
4. การจัดสรรทุนวิจัย cluster
research
5. การประกาศทุนวิจัย cluster
research
4. จัดทาวารสาร จพสท.
ฉบับพิเศษ
5. มอบรางวัลแก่นักวิจัยที่มีดีเด่น
6. ประเมินผลงานประจาปี
โดยกาหนดผลงานตีพิมพ์วิจัยเป็น
KPI หลัก
7. ประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน
และนาผลที่ได้มาปรับปรุง/พัฒนา
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การปรับปรุงข้อมูล
ข้อมูลเดิม
ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา 2559

Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 8
หัวข้อเรื่อง : โครงการให้ทุนวิจัยและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนิสิตแพทย์
1. คณะที่รับผิดชอบ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. หัวหน้าโครงการ
รองคณบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์
1. การมองเห็นความสาคัญของการปลูกฝังค่านิยมการคิดริเริ่มหาองค์ความรู้ใหม่
องค์กร (SA/OA)
และเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนิสิตแพทย์
2. การเสริมประสบการณ์ โดยนาความรู้จากการเรียนมาบูรณาการในงานวิจัย
ตลอดจนเพิ่มทักษะในการวิจัย
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นิสิตแพทย์เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์การทาวิจัย และมีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. ความสาคัญของแผนนี้กับการ หมวดที่ 6 เรื่องกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้นิสิตแพทย์มีทักษะทางด้าน
ดาเนินการ EdPEx
วิจัยตาม Expected learning outcome ของหลักสูตรแพทยศาสตร์และมี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์
6. คณะทางาน
รองคณบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝุายบริหาร
อาจารย์ที่รับนิสิตแพทย์ทางานวิจัย ได้แก่ ผศ.ดร.ปิยะธิดาตั้งธีระวัฒนะ
7. กระบวนการและขั้นตอน
1. เปิดรับสมัครอาจารย์นักวิจัยพี่เลี้ยงที่มีความสามารถที่จะแนะนานิสิตเข้าสู่การ
ทาวิจัย
2. การสมัครขอทุนวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์
3. การทาวิจัย
4. การรายงานผลโดยรายงานความก้าวหน้าทุก ๆ 6 เดือน
5. การรวบรวมผลงานเพื่อส่งตีพิมพ์
8. ระยะเวลาการดาเนินการ
โครงการต่อเนื่อง 3 ปี
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. จานวนนิสิตแพทย์เข้าโครงการเสริมประสบการณ์การทาวิจัย
อย่างน้อย 30 คนต่อปี
2. ผลงานวิจัยตีพิมพ์จากโครงการนี้อย่างน้อย 5 ฉบับต่อปี
10. งบประมาณ และแหล่ง
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์หรือเงินรายได้ศูนย์การแพทย์
11. การรายงานผล
มีนาคม 2561
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แผนดาเนินงาน
ขั้นตอนดาเนินการ

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. พ.ค. ก.ย. ม.ค. พ.ค. ก.ย.
เม.ย. ส.ค. ธ.ค. เม.ย. ส.ค. ธ.ค.

พ.ศ. 2561
ม.ค. พ.ค. ก.ย.
เม.ย. ส.ค. ธ.ค.

1. การจัดสรรทุนให้แก่อาจารย์พี่
เลี้ยงที่มีความสามารถและ
ต้องการนิสิตเข้าร่วมทาวิจัย
2. การสมัครขอทุนวิจัยจากคณะ
แพทยศาสตร์
3. กระบวนการทาวิจัยของนิสิต
4. การรายงานผล ทุกๆ 6 เดือน
5. การรวบรวมผลงานวิจัยเพื่อส่ง
ตีพิมพ์
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การปรับปรุงข้อมูล
ข้อมูลเดิม
ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา 2559

Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 9
หัวข้อเรื่อง : โครงการวิจัยแบบกลุ่ม (Cluster research) คณะแพทยศาสตร์ มศว
1. คณะที่รับผิดชอบ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. หัวหน้าโครงการ
รองคณบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์องค์กร
1. จานวนบทความวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่ออาจารย์
(SA/OA)
ต่ากว่าเปูาหมาย
2. งานวิจัยบูรณาการระหว่างภาควิชาและหน่วยงาน
3. เพิ่มงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร ที่มี impact factor สูง
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จานวนงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้น
5. ความสาคัญของแผนนี้กับการดาเนินการ หมวดที่ 6 เรื่องกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้นิสิตแพทย์มี
EdPEx
ทักษะทางด้านวิจัยตาม Expected learning outcome ของหลักสูตร
แพทยศาสตร์และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์
6. คณะทางาน
รองวิจัยคณบดีฝุายและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
หน่วยงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
7. กระบวนการและขั้นตอน
1. การจัด KM เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ clustered research
และยกตัวอย่างของมหาวิทยาลัยที่ใช้ clustered research
2. การตั้งชื่อกลุ่มวิจัย และการสร้างกลุ่มวิจัยของคณะแพทย์ มศว
3. กาหนดให้มีการแสดงความคิดเห็นการกาหนดเกณฑ์ของการวิจัย
แบบกลุ่ม (clustered research)
4. ประสานการพบปะของนักวิจัยระหว่างภาควิชาคลินิกและพรีคลินิก
5. การจัดสรรทุนวิจัย cluster research
8. ระยะเวลาการดาเนินการ
โครงการต่อเนื่อง 3 ปี
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. จานวนผลงานการจัดการความรู้ด้านวิจัย > 2 เรื่องต่อปี
2. จานวนกลุ่มวิจัย > 3 กลุ่ม
3. จานวนโครงการวิจัย clustered research > 3 โครงการ
4. จานวนผลงานตีพิมพ์ > 3 เรื่องต่อปี
5. จานวนนักวิจัยหน้าใหม่ > 3 คน
6. จานวนนิสิตบัณฑิต > 2 คน
10. งบประมาณ และแหล่ง
4,050,000 บาท (การจัด KM และงบสนับสนุนการทาวิจัย)
จากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์หรือเงินรายได้ศูนย์การแพทย์
11. การรายงานผล
กันยายน 2561

37

แผนดาเนินงาน
ขั้นตอนดาเนินการ

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ม.ค. พ.ค. ก.ย. ม.ค. พ.ค. ก.ย.
เม.ย. ส.ค. ธ.ค. เม.ย. ส.ค. ธ.ค.

พ.ศ. 2561
ม.ค. พ.ค. ก.ย.
เม.ย. ส.ค. ธ.ค.

1. การศึกษาดูงานและการจัด
KM เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
cluster research
2. การประสานให้นักวิจัยพบปะ
กันเพื่อสร้างงานวิจัยร่วมกัน
3. การสร้างเกณฑ์การให้ทุน
4. การจัดสรรทุนวิจัย
5. การประกาศทุนวิจัย cluster
research
6. การดาเนินงาน
5. การประเมินผล
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การปรับปรุงข้อมูล
ข้อมูลเดิม
ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา 2559

Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 10
หัวข้อเรื่อง : โครงการเพิ่มศักยภาพตาม Expected Learning Outcome ของนิสิตแพทย์
1. คณะที่รับผิดชอบ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. หัวหน้าโครงการ
รองคณบดีฝุายการศึกษา
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์
การพัฒนากระบวนการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศ
องค์กร (SA/OA)
ตาม Expected Learning Outcome ของหลักสูตรแพทยศาสตร์
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นิสิตแพทย์มีทักษะด้านผู้นา วิจัยและนวัตกรรม
5. ความสาคัญของแผนนี้กับการ หมวด 6 เพื่อพัฒนากระบวนการทางานของระบบงานสาคัญ โดยการนาเกณฑ์
ดาเนินการ EdPEx
EdPEx มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดาเนินงาน
หมวด 7 เพื่อเพิ่มศักยภาพ และผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
6. คณะทางาน
รองคณบดีฝุายการศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝุายการศึกษา
รองคณบดีฝุายบริหารและวิชาการพรีคลินิก
ผู้ช่วยคณบดีฝุายบริหารและวิชาการพรีคลินิก
หน่วยงานบริการการศึกษา
หน่วยงานแพทยศาสตรศึกษา
7. กระบวนการและขั้นตอน
1. จัดทาโครงการ SWU Medical Student Leadership Program (SMS-LP)
เพื่อส่งเสริมทักษะการเป็นผู้นา การบริหารจัดการ และการวิจัยของนิสิต
2. การปรับปรุงรายวิชาเวชศาสตร์ปูองกัน เพื่อให้นิสิตมีโอกาสสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
3. จัดทาโครงการ SWU Medical Student innovation contest เพื่อเป็นเวที
ให้นิสิตมีโอกาสนาเสนอผลงานนวัตกรรมของตนเอง
4. จัดทาเวชสารทางการแพทย์เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิต
5. จัดทาโครงการนิสิตแพทย์มีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร
(Student Engagement และ Student Voice)
6. พัฒนารายวิชาเวชจริยศาสตร์ให้ครอบคลุม Ethic and Professionalism
7. โครงการต่างๆ ของฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต ที่จัดขึ้นให้บรรลุ EdPEx
และ Learning Outcome
8. ระยะเวลาการดาเนินการ
กรกฎาคม 2560 – กรกฎาคม 2561
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นิสิตแพทย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ผลงานนวัตกรรมและผลงานวิจัย
ตีพิมพ์
ผลการประเมินนิสิตแพทย์และบัณฑิตแพทย์ตาม 2.Expected learning
outcome ของหลักสูตร
10. งบประมาณ และแหล่ง
งบเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
งบประมาณผลิตแพทย์เพิ่ม
11. การรายงานผล
กรกฎาคม – สิงหาคม 2561
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แผนดาเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
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.
1. รายวิช าเวชศาสตร์ ปู องกั น /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต แพทย์ เ รี ย นรู้
และมีผลงานวิจัยและนวัตกรรม
2. ดาเนินงานโครงการ SWU
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Medical Student
Leadership Program
3. จัดโครงการ SWU Medical
/
Student innovation
contest
ขั้นตอนดาเนินการ
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การปรับปรุงข้อมูล
ข้อมูลเดิม
ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา 2559

Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 11
หัวข้อเรื่อง : โครงการเพิ่มศักยภาพในการสอบผ่าน NL ของนิสิตแพทย์ระดับคลินิกและพรีคลินิก
1. คณะที่รับผิดชอบ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. หัวหน้าโครงการ
รองคณบดีฝุายการศึกษา
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์
ผลการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม (NLE) ขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3
องค์กร (SA/OA)
มีแนวโน้มต่าลงไม่เป็นไปตามเปูาหมาย
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นิสิตแพทย์สามารถผ่านการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1,
2 และ 3 ในสัดส่วนที่สูงขึ้น
5. ความสาคัญของแผนนี้กับการ หมวด 6 เพื่อพัฒนากระบวนการทางานของระบบงานสาคัญ โดยการนาเกณฑ์
ดาเนินการ EdPEx
EdPEx มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดาเนินงาน
หมวด 7 เพื่อเพิ่มศักยภาพ และผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
6. คณะทางาน
รองคณบดีฝุายการศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝุายการศึกษา
รองคณบดีฝุายบริหารและวิชาการพรีคลินิก
ผู้ช่วยคณบดีฝุายบริหารและวิชาการพรีคลินิก
หน่วยงานบริการการศึกษา
หน่วยงานแพทยศาสตรศึกษา
7. กระบวนการและขั้นตอน
ระดับพรีคลินิก
1. จัดตั้งคณะกรรมการสอบ Comprehensive เพื่อจัดสอบ Comprehensive
ก่อนการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 เพื่อให้นิสิต
สามารถประเมินตนเองก่อนสอบ
ระดับคลินิก
1. ทาการวิเคราะห์ผลการสอบ NLE ว่านิสิตมีผลการสอบที่ต่าในหมวดรายวิชา
ใดบ้าง
2. แจ้งไปยังประธานรายวิชาให้ดาเนินการพัฒนาการเรียนการสอน
3. คณะจัดให้มีโครงการพัฒนาคลังข้อสอบโดยมีการเขียนโปรแกรมใหม่
โดยเน้นข้อสอบให้ได้ไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ ศรว. (ริเริ่มโดยภาควิชาพยาธิ
และภาควิชาอายุรศาสตร์และเผยแพร่ไปภาควิชาต่างๆ)
4. พรีคลินิกและคลินิกได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ Lincese
โดยการจักการเรียนการสอนเสริมทั้งในและนอกเวลาราชการ
5. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ทาต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
8. ระยะเวลาการดาเนินการ
ตุลาคม 2559 –สิงหาคม 2561
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นิสิตแพทย์สอบผ่าน NLE ในการสอบครั้งแรกมากกว่า 90%
10. งบประมาณ และแหล่ง
งบเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
11. การรายงานผล
กรกฎาคม – สิงหาคม 2561
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แผนดาเนินงาน
ขั้นตอนดาเนินการ
1. การเตรียมการ
จัดสอบ Comprehensive
จัดสอบ MCQ
จัดสอบ MEQ
จัดสอบ OSCE
2. การดาเนินการ
จัดสอบ Comprehensive
จัดสอบ MCQ
จัดสอบ MEQ
จัดสอบ OSCE
3. การประเมินผลโครงการ
จัดสอบ Comprehensive
จัดสอบ MCQ
จัดสอบ MEQ
จัดสอบ OSCE

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
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.
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การปรับปรุงข้อมูล
ข้อมูลเดิม
ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา 2559

Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 12
หัวข้อเรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของนิสิตแพทย์สู่ความเป็นเลิศของนิสิตแพทย์
1. คณะที่รับผิดชอบ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. หัวหน้าโครงการ
รองคณบดีบริหารและวิชาการพรีคลินิก
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์
ผลการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม (NLE) ขั้นตอนที่ 1 ของนิสิต
องค์กร (SA/OA)
แพทย์ไม่เป็นไปตามเปูาหมายของคณะ
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นิสิตแพทย์สามารถผ่านการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ขั้นตอนที่ 1 เพิ่มขึ้นอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี
2. อัตราการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 ของนิสิต
แพทย์เป็นร้อยละ 100 ในปีที่ 3 ของการดาเนินโครงการ
5. ความสาคัญของแผนนี้กับการ หมวด 6 เพื่อพัฒนากระบวนการทางานของระบบงานสาคัญ โดยการนา
ดาเนินการ EdPEx
เกณฑ์ EdPEx มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดาเนินงาน
หมวด 7 เพื่อเพิ่มศักยภาพ และผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
6. คณะทางาน
ผู้ช่วยคณบดีฝุายบริหารและวิชาการพรีคลินิก
หน่วยงานบริการการศึกษา
หน่วยงานแพทยศาสตรศึกษา
7. กระบวนการและขั้นตอน
ระดับพรีคลินิก
1. จัดตั้งคณะกรรมการสอบรวบยอด (Comprehensive) เพื่อจัดสอบ
Comprehensive ก่อนการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อให้นิสิตสามารถประเมินความพร้อมตนเอง
2. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการระดับพรีคลินิกเพื่อเตรียมความพร้อม
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 สาหรับการสอบ NLE step I
3. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับพรีคลินิกให้เพียงพอ เพื่อให้นิสิตทุกคน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง จากหนังสือ ตารา สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน
และหุ่นฝึกทักษะ
4. จัดทบทวนเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับแพทย์โดย
คณาจารย์พรีคลินิกทุกภาควิชา
8. ระยะเวลาการดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2562
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ที่สอบผ่าน NLE step I เท่ากับร้อยละ 100
10. งบประมาณ และแหล่ง
งบเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
11. การรายงานผล
กรกฎาคม – สิงหาคม 2562
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แผนดาเนินงาน
ขั้นตอนดาเนินการ
1. การเตรียมการ
รวบรวมข้อสอบรวบยอด
(Comprehensive)
พิจารณาข้อสอบรวบยอด
การเตรียมความพร้อมเพื่อ
สอบ NLE Step I
2. การดาเนินการ
จัดทาคลังข้อสอบรวบยอด
ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบรวบยอด
ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ
NLE step I
3. การประเมินผลโครงการ
จัดสอบรวบยอด
วิเคราะห์และประเมินผลการ
สอบรวบยอด
วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผลการ
สอบ NLE Step I
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การปรับปรุงข้อมูล
ข้อมูลเดิม
ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา 2559

Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 13 (หมวดที่ 4)
หัวข้อเรื่อง : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
1. คณะที่รับผิดชอบ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. หัวหน้าโครงการ
รองคณบดีฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยคณบดีฝุายบริหาร
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์
 ขาดข้อมูลพื้นฐานด้านบุคลากร ผลงานทางวิชาการหรือวิจัยของอาจารย์
องค์กร(SA/OA)
และผลงานการเรียนรู้ของนิสิต
 ประสิทธิภาพในการติดตามข้อมูลเพื่อการบริหาร/ประกันคุณภาพยังไม่
ครบถ้วน พร้อมใช้
 สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยังมีน้อย
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 พัฒนาระบบ KPI ให้มีความสมบูรณ์ พร้อมใช้
 โปรแกรมที่มีฐานข้อมูลของนิสิต เพื่อการบริหารจัดการการศึกษา
และผลงานการเรียนรู้นิสิต( e-portfolio)
 โปรแกรมคลังข้อสอบระดับภาควิชา(e-item bank)ตามเกณฑ์แพทยสภา
 ส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์และ
สามารถพัฒนาเองได้ในอนาคต
5. ความสาคัญของแผนนี้กับการ
สัมพันธ์กับหมวดที่ 4 เรื่องการวิเคราะห์ประเมินผล และการจัดการความรู้
ดาเนินการ EdPEx
และหมวดที่ 6 เรื่องการจัดทากระบวนการเพื่อปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. มีฐานข้อมูลที่ในการติดตามดาเนินงานตามพันธกิจต่างๆและสามารถนามา
วิเคราะห์เพื่อการบริหารงาน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรในเรื่องของการแจ้งข่าวสาร
การนาส่งผลงานต่างๆเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
(ระบบ KPI online)
3. ผู้บริหารมีข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยา และทันสมัยเพื่อใช้ในการตัดสินใจต่างๆ
4. การประกันคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนตามผลการเรียนรู้
ของนิสิตที่เป็นไปตามหลักสูตรและมีความทันสมัยถูกต้องตามเกณฑ์แพทยสภา
6. คณะทางาน
1. รองคณบดีฝุายเทคโนโลยีสารสนทศ
2. ผู้ช่วยคณบดีฝุายบริหาร
3. หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง
7. กระบวนการและขั้นตอน
1. ประชุมเพื่อสารวจความต้องการและร่วมกาหนดรูปแบบของโปรแกรม
2. ออกแบบโปรแกรม
3. กรอกข้อมูลพื้นฐานบุคลากร นิสิต วิจัย
4. ทดลองใช้โปรแกรมและระบบ
5. สารวจความพึงพอใจ และข้อบกพร่องต่างๆ ในการใช้งาน
6. นาข้อมูลมาปรับปรุงและขยายงานระบบ
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8. ระยะเวลาดาเนินการ
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ

10. งบประมาณ และเหล่ง
11. การรายงานผล

7. โครงการฝึกอบรมสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และการจัดทาคลัง
ข้อสอบ
กรกฎาคม 2560–กรกฎาคม 2561
1. มีโปรแกรม E- faculty ที่ครอบคลุมงานด้านบุคคล การศึกษาและวิจัย
2. มีโปรแกรม E-portfolio ในการติดตามผลการเรียนรู้ของนิสิตและ
มีข้อมูลของนิสิตที่เป็นปัจจุบัน
3. จานวนสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์ในคณะ
4. คลังข้อสอบระดับภาควิชา E-item bank
งบประมาณแผ่นดิน
งบผลิตแพทย์เพิ่ม
สิงหาคม 2561
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แผนดาเนินงาน
ขั้นตอนดาเนินการ

พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค.

1. ประชุมเพื่อสารวจความ
ต้องการและร่วมกาหนด
รูปแบบของโปรแกรม
2. ออกแบบโปรแกรม
3. กรอกข้อมูลพื้นฐานบุคลากร
นิสิต
4. ทดลองใช้ โ ปรแกรมและ
ระบบ
5. ส ารวจความพึง พอใจ และ
ข้ อ บกพร่ อ งต่ า ง ๆ ในการใช้
งาน
6. นาข้อมูลมาปรับระบบ
7. นาไปใช้จริงโดยมีการ
ประเมินและปรับปรุงอยู่เสมอ
8. โครงการฝึกอบรมสื่อการ
เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆและการเตรียมคลัง
ข้อสอบระดับภาควิชา
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