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ค ำน ำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินการ
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักงานคณบดี ประจ าปีการศึกษา 2560 ตามตัวบ่งชี้
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือใช้ประกอบการรายงานผลการด าเนินงานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับส านักงานคณบดี ตามบริบทของหน่วยงาน และพัฒนาผลด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดที่ควรพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน นอกจากนี้ ยังรับทราบถึงสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดทิศทาง  
ในการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการ และด้านการให้บริการของส านักงานคณบดีให้เหมาะสมตาม   
พันธกิจหลักที่ผู้บริหารได้มอบหมายให้หน่วยงานสนับสนุนซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ ของคณะ
แพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินตามตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 5 ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักงานคณบดี ปีการศึกษา 
2557 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นแนวทางด าเนินให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ 
ดังนี้  
 องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งช้ี 9 ตัวบ่งช้ี 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 แผนการด าเนินงานหรือปฏิทินการด าเนินงานประจ าปี  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระบบการพัฒนาบุคลากร 

ตัวบ่งชี้ที่ 3         ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

ตัวบ่งชี้ที ่4 ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  ตัวบ่งชี้ที ่5 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ตัวบ่งชี้ที ่6 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้     
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ตัวบ่งชี้ที ่8 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ      
ตัวบ่งชี้ที่ 9 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ได้น าตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับส านักงานคณบดี ปีการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ      
ซึ่งทุกคณะน าไปใช้เป็นแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักงานคณบดี เพ่ือท าการวิเคราะห์และ
สรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักงานคณบดี ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามชนิดของตัวบ่งชี้ คือ ปัจจัยน าเข้า (I) = จ านวน 1 ตัวบ่งชี้กระบวนการ (P) =  จ านวน 6  
ตัวบ่งชี้ ผลผลิต (O) = จ านวน 2 ตัวบ่งชี้  รวมตัวบ่งชี้ทั้งหมด  9 ตัวบ่งชี้  และได้น าตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินเข้า
เสนอวาระเพ่ือพิจารณาพร้อมทั้งชี้แจงสร้างและความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินพร้อมเอกสาร
หลักฐานในแต่ละประเด็นเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี เป็นวาระพิจารณาที่ประชุมมีมติให้
ด าเนินการ และมอบให้งานประกันคุณภาพรวบรวมข้อมูลและจัดท าร่างรายงานการประเมิน (SAR) จากฝ่ายต่างๆ         
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ที่เก่ียวข้อง และระดมความคิดเห็นร่วมกันในแต่ละประเด็นเพ่ือจัดท ารายงานการประเมิน (SAR) ฉบับสมบูรณ์ และเตรียม
รับการประเมินจากคณะกรรมการฯ ตรวจประเมิน  

ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือร่วมใจระดมความคิดเห็น พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล และสนับสนุนการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ์ ตามตัวบ่งชี้ทั้งหมด 9 ตัวบ่งชี้ ได้เป็นอย่างดี ในการเตรียมเอกสาร
ประกอบเพ่ือประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานคณบดี วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ต่อไป 
 

 
คณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มิถุนายน 2561 
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ส่วนน ำ : รำยงำนกำรประเมินตนเอง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
………………………… 

1. ประวัติควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน 
  ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตั้งอยู่เลขที่ 62 หมู่ 7 อาคารเรียน

และปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2 อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  26120 และตั้งอยู่เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ในขณะนั้น เรื่องการแบ่ง
ส่วนราชการภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 8) ปี พ.ศ. 2528 ตามประกาศราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2528 ได้ก าหนดโครงสร้างของส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ไว้เป็น ทั้งหมด 5 
หน่วยงาน ได้แก่ 1) งานบริหารและธุรการ 2) งานบริการการศึกษา 3) งานนโยบายและแผน  4) งานคลังและพัสดุ และ 
5) งานโสตทัศนศึกษา เนื่องจากส านักงานคณบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และภารกิจหลักภายใต้คณะ
แพทยศาสตร์ ในการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และพันธกิจทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการคณะแพทยศาสตร์ แต่เนื่องจาก
หน่วยงานส านักงานคณบดีมีภารกิจมาก และมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ขยายใหญ่ ลักษณะงานพิเศษและหลากหลาย 
จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดหน่วยงานสนับสนุนภายในของส านักงานคณบดีเพิ่มเติมจากเดิม เพ่ือรองรับภาระงานที่ขยายตัว
เพ่ิมมากขึ้น ในการมอบหมายหน้าที่ให้เหมาะสมกับบริบทและภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานของส านักงานคณบดี ซึ่งมี
ความสอดคล้องสามารถสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของ
คณะแพทยศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ ยังเป็นการมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรภายในส านักงานคณบดีได้
ชัดเจน เหมาะสม คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากรเป็นหลัก ผู้บริหาร
จึงได้ก าหนดโครงสร้างของหน่วยงานภายในส านักงานคณบดีเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ และค านึงถึงโอกาสความก้าวหน้าใน
สายงานของบุคลากรสายปฏิบัติการเพ่ิมขึ้นอีก 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1) งานแพทยศาสตรศึกษา 2) งานบริหารระบบ
คุณภาพ  3) งานทรัพยากรบุคคล 4) งานพัฒนาศักยภาพนิสิต  5) งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  และ 6) งานห้องสมุด  

  ในปี พ.ศ. 2560 คณะแพทยศาสตร์ได้ปรับโครงสร้างส านักงานคณบดี ตามการแบ่งหน่วยงานภายใน
ส านักงานคณบดี โดยมีหน่วยงานที่ได้รับการแบ่งหน่วยงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ดังนี้ 1) งานบริหารและธุรการ 2) งานนโยบายและแผน 3) งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการ
การศึกษา 4) งานเวชนิทัศน์ 5) งานคลังและพัสดุ 6) งานทรัพยากรบุคคล 7) งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 8) งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 9) งานประกันคณุภาพ และ 10) งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  

 
2. ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบำยคุณภำพ 

2.1 ปรัชญำ 
 “อตฺตาน  ทมยนฺติ ตนย่อมฝึกตน” 

2.2 ปณิธำน 
“ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของคณะ

แพทยศาสตร์ เพ่ือเป็นสถาบันผลิตแพทย์ชั้นน าในภูมิภาคอาเซียน” 
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2.3 วิสัยทัศน์ 
“ส านั ก งานคณ บดี เป็ นหน่ วยงานหนึ่ งที่ อยู่ ภ ายใต้ ของคณ ะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลั ย                     

ศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง “ 
2.4 พันธกิจ  
1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตแพทย์ และระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรมทั้งในด้านหลักสูตร  การ

จัดการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต การเสริมสร้างความรู้ด้วยระบบสื่อต่าง ๆ ทุกรูปแบบอย่างมี
คุณภาพ 

2. สนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ให้เป็นไปตามแผน มีกระบวนการที่ถูกต้อง
รวดเร็ว สนับสนุนภาระงานวิจัยหลักของคณะแพทยศาสตร์ รวมทั้งด าเนินงานวิจัยแบบ R2R เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
บริการของหน่วยงานต่างๆ 

3. ด าเนินการ สนับสนุน และอ านวยความสะดวกงานด้านบริการวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพ 

4. ด าเนินการ สนับสนุน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะแพทยศาสตร์ให้
สามารถด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพ 

5. สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานของคณะแพทยศาสตร์  ทั้งในด้านงบประมาณ  ทรัพย์สิน  
บุคลากรให้สามารถบรรลุตามพันธกิจของคณะฯ  

6. มีระบบตรวจสอบและการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
2.5 นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะแพทยศำสตร์ เม่ือวันที่ 8 เมษำยน 2557 
1. คณะแพทยศาสตร์จะใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา และบริหาร 

คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาควิชา/หน่วยงานของคณะฯ และศูนย์การแพทย์ฯ มีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพท่ีมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. ทุกภาควิชา/หน่วยงานของคณะฯ และศูนย์การแพทย์ฯ  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งจากการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก  โดยที่คณะแพทยศาสตร์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่สามของ สมศ. และศูนย์การแพทย์ฯ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.) 
 4. จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพตั้งแต่ระดับหลักสูตร ภาควิชา หน่วยงาน โรงพยาบาล และคณะฯ 
รวมทั้งมีการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเป้าหมาย พันธกิจ และอัตลักษณ์ ของคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ฯ 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ มีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกัน
คุณภาพ และน าผลการประเมินทั้งจากภายในและภายนอก มาเป็นข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ สู่นิสิตเพ่ือให้นิสิตได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งให้มีการประกันคุณภาพกิจกรรมหรือ
โครงการของนิสิตด้วย 
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 7. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ  ในการจัดกิจกรรม
ด้านการประกันคุณภาพ 
 8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประกันคุณภาพให้ครบทุกองค์ประกอบคุณภาพและสามารถใช้
ร่วมกันได้ท้ังระดับบุคคล ภาควิชา และหน่วยงาน รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 9. ส่งเสริมการเผยแพร่จากการด าเนินการประกันคุณภาพแก่สาธารณะ เพ่ือแสดงความรับผิดชอบของสถาบันต่อ
สังคม 
 10. สนับสนุน ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ หรือให้รางวัลแก่หน่วยงาน และทีมงานด้านนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี 
หรือมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีเลิศ 



 

 

 

3. โครงสร้ำงกำรบริหำร คณะแพทยศำสตร์  (Administration Chart) 

 



 

 

 

โครงสร้ำงองค์กร  (Organization Chart) 
ส ำนักงำนคณบดี  คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 



 

 

 

9 

4. จ ำนวนบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร ประจ ำส ำนักงำนคณบดี คณะแพทยศำสตร์  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 (ส ารวจข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2561) 
มีจ านวน ทั้งหมด 96 คน (คิดตามเกณฑ์ สกอ. = 87.5 คน) ซึ่งประกอบด้วย 

4.1 จ ำแนกตำมอัตรำจ้ำง 

อัตรำจ้ำง 
จ ำนวนบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร 

คน ร้อยละ 

ข้าราชการ 1 1.04 
ลูกจ้างประจ า  4 4.17 
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)  

21 
23 
 

 
21.87 
23.96 

 

สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 
สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ 
(ปฏิบัติงานส านักงานคณบดี) 

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) 
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 
สังกัดศูนย์การแพทย์  
(ปฏิบัติงานส านักงานคณบดี) 

 
27 
4 

 
28.12 
4.17 

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบผลิตแพทย์เพ่ิม) 16 16.67 
รวม 96 100 

4.2 จ ำแนกตำมหน่วยงำนที่ปฏิบัติ 

อัตรำจ้ำง 
จ ำนวนบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร 

คน ร้อยละ 
ปฏิบัติงานส านักงานคณบดี 96 100 

รวม 96 100 

4.3 จ ำแนกตำมคุณวุฒิ 

จ ำนวนบุคลำกร
สำยปฏิบัติกำร 

จ ำนวน เพศ วุฒิกำรศึกษำ อำยุ
(เฉลี่ย) 

(ปี) 

อำยุงำน
(เฉลี่ย) 

(ปี) ชาย หญิง <ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ส านักงานคณบดี 96 31 65 25 61 10 0 37.25 10.02 
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4.4 จ ำแนกบุคลำกรสำยปฏิบัติกำรตำมระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนจริงตำมเกณฑ์ของ สกอ. 

จ ำนวน 

ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนในปีกำรศึกษำ 2560 
จ านวน
บุคลากร
ทั้งหมด 

ปฏิบัติงาน 
<6 เดือน 

ปฏิบัติงาน 
6-9  เดือน 

ปฏิบัติงาน 
>9 เดือน 

จ านวนบุคลากร
ปฏิบัติงานจริง 

(ตามเกณฑ์ สกอ.)* 
จ านวนบุคลากร 
สายปฏิบัติการ 

96 0 2.5 85 87.5 

หมำยเหตุ การคิดจ านวนบุคลากรตามเกณฑ์ สกอ. 
ปฏิบัติงาน <6 เดือน นับเป็น 0 คน 
ปฏิบัติงาน 6-9 เดือน นับเป็น 0.5 คน 
ปฏิบัติงาน >9 เดือน นับเป็น 1 คน 

 
5. ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

ส านักงานคณบดี ได้ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเล็งเห็นถึงความส าคัญการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ได้ยึดเป็นส่วนหนึ่งในการบริหาร
จัดการภายในคณะแพทยศาสตร์ มีการก าหนดเป็นนโยบายด้านประกันคุณภาพเพ่ือยึดถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร  มีการ
แต่งตั้งคณะท างานในการก ากับ ดูแล และติดตามประเมินผลด าเนินงาน คือ คณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นคณะ
อ านวยการ มีคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี และแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบในระบบคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์  โดยมีหน้าที่
พัฒนาระบบ จัดวางระบบและด าเนินการตาม กลไกการควบคุม ติดตามรวมถึงการจัดท ารายงานและรวบรวมข้อมูล
เอกสารหลักฐานเพ่ือใช้ประกอบการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานคณบดี เสนอต่อที่ประชุมเป็นวาระสืบเนื่อง
ของคณะท างาน ในการติดตามผลด าเนินงาน รอบ 6, 9 และ 12 เดือนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือทราบสถานการณ์ของการ
ด าเนินงานของส านักงานคณบดี  อันจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการบริหารจัดการและการให้บริการในส่วนของ
ส านักงานคณบดีให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร โดยมีหน่วยงานบริหารระบบคุณภาพเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักด้านประกันคุณภาพ  มีคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงาน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธาน มีหัวหน้าหน่วยงานฝ่ายต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการท าหน้าที่วางแผน 
ติดตาม และรายงานผลการด าเนินการ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ผ่านคณะกรรมการบริหารระบบ
คุณภาพการประกันคุณภาพ โดยมีรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพเป็นประธาน มีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพเป็นรอง
ประธาน มีคณบดีเป็นที่ปรึกษาซึ่งจะประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่องทุกเดือน   

 จากสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักงานคณบดี ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 2 
มิถุนายน 2560 ได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
คณบดีพิจารณาร่วมกันเพ่ือหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการให้มี
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ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และถ่ายทอดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักงานคณบดี ลงสู่ผู้ปฏิบัติหรือ
ผู้รับผิดชอบโดยตรง 
 
6. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

ในปีการศึกษา 2560 มีการสรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านักงานคณบดี ประจ าปีการศึกษา 
2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เพ่ือเสนอเข้าพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี ครั้งที่ 
12/2560 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 และร่วมกันเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการให้ได้ผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและส่งผลให้การด าเนินงานดียิ่งขึ้น 

องค์ประกอบ 
แนวทำงเสริมกำรพัฒนำในปี

ต่อไป 

ผลกำรด ำเนินกำร 
พัฒนำปรับปรุง  

ในปีกำรศึกษำ 2560 
(โปรดระบุ) 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 แผนกำรด ำเนินงำนหรือปฏิทินกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริมจากผู้ประเมิน 

(เป้าหมาย/แผนพัฒนาในปีต่อไป) 
  

1. ผู้บริหารระดับคณะและ
หน่วยงานย่อยมีการสื่อสารแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีแก่บุคลากรในสังกัด
อย่างทั่วถึง และก่อให้เกิดความ
เข้าใจ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้การปฏิบัติได้จริง 

1. ส านักงานคณบดีควรปรับแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับพันธกิจที่แท้จริงของ
ส านักงานฯ 

เสนอโครงการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการ
แปลงแผนและการเขียน
โครงการให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ มีก าหนด
จัดประมาณเดือนมิถุนายน 
2561 

งานนโยบายและ
แผน 
 

 2. ควรส่งเสริมให้บุคลากรผลิต
ผลงานวิจัยให้สอดคล้องตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
มีการจัดสรรทุน โดย
ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย
จากงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ปีละ 2 รอบ เพื่อ
เป็นการสนับสนุนให้
บุคลากรท างานงานวิจัย
พ้ืนฐาน และงานวิจัย
ประยุกต์ที่เป็นประโยชน์ 
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องค์ประกอบ 
แนวทำงเสริมกำรพัฒนำในปี

ต่อไป 

ผลกำรด ำเนินกำร 
พัฒนำปรับปรุง  

ในปีกำรศึกษำ 2560 
(โปรดระบุ) 

ผู้รับผิดชอบ 

  ต่อการเรียนการสอน การ
รักษาพยาบาล การพัฒนา
งานและองค์กร เป็นต้น  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร  
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริมจากผู้ประเมิน 

(เป้าหมาย/แผนพัฒนาในปีต่อไป) 
  

1. คณะและส านักงานคณบดีมี
การจัดสวัสดิการ และสร้าง
บรรยากาศที่ดีของสถานที่
ท างานด้วยกิจกรรม 5ส ส่งผล
ให้เกิดความผูกพันของบุคลากร
ต่อองค์กร 

1. ควรมีแนวทางท่ีชัดเจนในการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน
ของบุคลากรทุกระดับ เช่น ส่งเสริม
การท าวิจัยแบบ R2R การสร้าง
นวัตกรรม เป็นต้น 

1. สนับสนุนทุนพัฒนา
บุคลากรให้ไปน าเสนอ
ผลงานต่างประเทศได้ 
 

งานทรัพยากร
บุคคล 

 2. ควรมีระบบการพัฒนาบุคลากร
ด้านภาษาอังกฤษที่เป็นรูปธรรม 
และส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษใน
ที่ท างาน 

2. ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัด 
ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได้ (KPI) 
 

งานทรัพยากร
บุคคล 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ระดับควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของบุคลำกรต่อสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริมจากผู้ประเมิน 

(เป้าหมาย/แผนพัฒนาในปีต่อไป) 
  

1. บุคลากรมีความผูกพันกับ
องค์กรสูง และหัวหน้า
หน่วยงานมีความเข้มแข็ง 

ส านักงานคณบดีควรเตรียมความ
พร้อมบุคลากรเพ่ือเป็นหัวหน้างาน
ที่มีความเข้มแข็ง (การสืบทอด
ต าแหน่งหัวหน้างาน) 

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเตรียมความพร้อม
ของบุคลากร ให้มี
สมรรถนะและศักยภาพใน
การท างานในต าแหน่ง 
โดยส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรของแต่ละ
หน่วยงานให้มีคุณสมบัติ
ในการเป็นผู้น า และเพ่ิม
ทักษะทางด้านต่างๆ ใน

งานทรัพยากร
บุคคล 
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องค์ประกอบ 
แนวทำงเสริมกำรพัฒนำในปี

ต่อไป 

ผลกำรด ำเนินกำร 
พัฒนำปรับปรุง  

ในปีกำรศึกษำ 2560 
(โปรดระบุ) 

ผู้รับผิดชอบ 

การไปพัฒนาตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
 1. ควรพิจารณาความเสี่ยงด้าน

บุคลากร (กรณีใช้อัตราก าลังจาก
หน่วยงานอื่น) โดยควรมีมาตรการ
รองรับและปรับอัตราก าลังให้เป็น
อัตราก าลังของส านักงานคณบดี 

มีการประชุมปรึกษาหารือ
กับส่วนทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี ใน
การจัดสรรอัตราก าลัง 
และจัดคนลงสู่โครงสร้าง  

งานทรัพยากร
บุคคล 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้ 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริมจากผู้ประเมิน 

(เป้าหมาย/แผนพัฒนาในปีต่อไป) 
  

1. ส านักงานคณบดีมีการ
จัดการความรู้ที่เข้มแข็งและ
ต่อเนื่องสามารถก่อให้เกิด
นวัตกรรมได้ 

1. ควรจัดเวทีเพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้และแลกเปลี่ยนนวัตกรรม 
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในและนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือสามารถเป็น
ต้นแบบให้หน่วยงานอื่นได้ 

1. มกีารน าเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น
การจัดความรู้ของแต่ละ
หน่วยงานที่ครอบคลุมตาม
ลักษณะงานในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า
ส านักงานคณบดี  
2. มีการจัดโครงการ
ประกวดผลงานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
(KM Awards) เมื่อวันที่ 
17 กรกฎาคม 2560 เพื่อ
สนับสนุนให้มีการน าเสนอ
องค์ความรู้ โดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้
ที่มีประโยชน์เพื่อให้
บุคลากรในหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในคณะ
แพทยศาสตร์ได้มา

งานประกันคุณภาพ 
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องค์ประกอบ 
แนวทำงเสริมกำรพัฒนำในปี

ต่อไป 

ผลกำรด ำเนินกำร 
พัฒนำปรับปรุง  

ในปีกำรศึกษำ 2560 
(โปรดระบุ) 

ผู้รับผิดชอบ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริมจากผู้ประเมิน 
(เป้าหมาย/แผนพัฒนาในปีต่อไป) 

  

 

1. ควรออกแบบการให้บริการที่
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ และก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จให้ครอบคลุมทุก
หน่วยงานย่อย 

มีการส ารวจความต้องการ
ของผู้รับบริการครอบคลุม
ทุกหน่วยงาน 

ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์                                                     

ตัวบ่งชี้ท่ี 9 กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริมจากผู้ประเมิน 

(เป้าหมาย/แผนพัฒนาในปีต่อไป) 
  

1. ส านักงานคณบดีมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เข้มแข็ง 

1. ควรก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ส านักงานคณบดี 
ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะ 
(การใช้เกณฑ์ EdPEx) 

เนื่องจากคณะฯ ยังใช้
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น
ในการตรวจประเมินรอบปี
การศึกษานี้ 

ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์/  
งานประกันคุณภาพ                                                    
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องค์ประกอบที่ 5  กำรบริหำรจัดกำร 

 
ผลกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ 
 1. บุคลำกรทุกคนในส ำนักงำนคณบดี มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำหรือทบทวน แผนด ำเนินงำนหรือปฏิทินด ำเนินงำน
ประจ ำปี 

ในปีงบประมาณ 2560 ส านักงานคณบดีใช้แผนยุทธศาสตร์ SMART คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 2559-2562 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดย
แผนดังกล่าวได้มีการทบทวน เมื่อปีงบประมาณ 2559 โดยมีบุคลากรของส านักงานคณบดีทุกท่านมีส่วนร่วมในการ
ทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) และคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ได้น า
ข้อมูลที่หน่วยงานในส านักงานคณบดีวิเคราะห์  SWOT Analysis ดังกล่าวเป็นข้อมูลในการก าหนด SWOT Analysis 
พร้อมก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  รวมถึงบุคลากรส านักงานคณบดีได้มีโอกาสเข้าร่วมประชาพิจารณ์ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ SMART ประจ าปีงบประมาณ 2559-2562 เมื่อวันที 3 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 คณะ
แพทยศาสตร์ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานได้เสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และพันธกิจ เพื่อบรรจุเป็นแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2560 ของคณะแพทยศาสตร์  พร้อมนี้ได้จัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี ครั้งที่ 4/2560 เมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2560 วาระท่ี 3.7  
หลักฐำนอ้ำงอิง : 

สนง_60_1_1.1 หนังสือเวียนเรื่องการทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis)  
ปี 2559  

สนง_60_1_1.2 ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน 
สนง_60_1_1.3 หนังสือเวียนเชิญประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ SMART วันที่ 3 พฤษภาคม 2559  

พร้อมรายชื่อ 
สนง_60_1_1.4 แผนยุทธศาสตร์ SMART คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 2559-2562 
สนง_60_1_1.5 แผนปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 แผนกำรด ำเนนิงำนหรือปฏิทินกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ (P) 
กำรคิดรอบปี : ปีงบประมาณ (2560-2561) 
ผู้รับผิดชอบ ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี                โทรศัพท์ : 086-970-8900 

ผู้รำยงำนข้อมูล : นางสาวนิตยา  ขวัญสุวรรณ                  โทรศัพท์ : 086-557-9413 
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หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_1_1.6 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์  

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 
 2. ส ำนักงำนคณบดีน ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (Action plan) ของคณะไปท ำแผนด ำเนินงำนหรือปฏิทิน
ด ำเนินงำนประจ ำปี โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในส ำนักงำนคณบดี และมีสำระของแผนด ำเนินงำนหรือปฏิทิน
ด ำเนินงำนประจ ำปีครอบคลุมตำมพันธกิจ 
 ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ได้น าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2560 ของคณะแพทยศาสตร์ ไป
ด าเนินการ โดยแปลงแผนยุทธศาสตร์ SMART ถ่ายทอดให้กับผู้รับผิดชอบของส านักงานคณบดี และก าหนดให้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณบดี ประจ าปีงบประมาณ 2560 ในยุทธศาสตร์ M = Management to Excellence (แผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ) จ านวน 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์ M1.1 บุคลากรทุกระดับได้รับการ
พัฒนาตามสมรรถนะของแต่ละสายงาน กลยุทธ์ที่ M1.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และ    
กลยุทธ์ที่ M1.3 การสร้างความผูกพันของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยแผนปฏิบัติการตามพันธกิจ (แผนงาน
ประจ า) ของส านักงานคณบดี อีก 6 ข้อ ดังนี้    

1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตแพทย์ และระดับบัณฑิตศึกษาให้ความรู้คู่คุณธรรมทั้งในด้านหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน รวมทั้งการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต การเสริมสร้าง ความรู้ด้วยระบบสื่อต่างๆ  ทุกรูปแบบอย่าง
มีคุณภาพ 

2. สนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิจัยของคณะให้เป็นไปตามแผน มีกระบวนการที่ถูกต้องรวดเร็ว สนับสนุนภาระ
งานวิจัยหลักของคณะฯ รวมทั้งด าเนินงานวิจัยแบบ R2R เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารของหน่วยงานต่างๆ 

3. ด าเนินการ สนับสนุน และอ านวยความสะดวกงานด้านบริการวิชาการของคณะให้สามารถด าเนินการได้
อย่างมีคุณภาพ 

4. ด าเนินการ สนับสนุน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะแพทยศาสตร์ให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพ 

5. สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานของคณะฯ ทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพย์สิน บุคลากรให้สามารถบรรลุ
ตามพันธกิจของคณะฯ 

6. มีการประกันคุณภาพและมีระบบตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ได้ก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
KPI M1.1.1 ร้อยละของบุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะของแต่ละบุคคล เพ่ือเข้า
สู่มาตรฐานระดับนานาชาติ   

ร้อยละ 80 

KPI M1.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีดัชนีความสุขต่อการปฏิบัติงานภายในองค์กรในระดับดีขึ้นไป   ร้อยละ 65 
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ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
KPI M1.3.1 ร้อยละของคะแนนบุคลากรที่มี Engagement ในระดับดีข้ึนไป      ร้อยละ 85 

นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ SMART ไปสู่ทุกหน่วยงานภายในส านักงานคณบดี โดยผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี และผ่านระบบการจัดท า KPI รายบุคคล  
หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_1_2.1 แผนยุทธศาสตร์ SMART คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 2559-2562 
สนง_60_1_2.2 หนังสือแจ้งแผนปฏิบัติราชการคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
สนง_60_1_2.3 แผนปฏิบัติราชการคณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
สนง_60_1_2.4 รายงานการประชุมส านักงานคณบดีครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 เมษายน 2560 วาระท่ี 3.7 
สนง_60_1_2.5 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณบดี ประจ าปีงบประมาณ 2560 
สนง_60_1_2.6 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลสายปฏิบัติการ 

 
 3. มีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนหรือปฏิทินด ำเนินงำนประจ ำปี (2560) บรรลุตัวบ่งช้ี ไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ (กรณีที่เป็นแผน) หรือร้อยละ 80 ของกิจกรรมท้ังหมดที่ได้ปฏิบัติ (กรณีเป็นปฏิทิน)  
 ส านักงานคณบดีได้ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานคณบดี          
คณะแพทยศาสตร์ทั้งหมด 3 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการด าเนินงาน บรรลุตัวชี้วัดครบทั้ง 3 ตัว คิดเป็นร้อยละ 100   

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
KPI M1.1.1 ร้อยละของบุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาตาม
สมรรถนะของแต่ละบุคคล เพ่ือเข้าสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ   

ร้อยละ 80 ร้อยละ 83.74 

KPI M1.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีดัชนีความสุขต่อการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรในระดับดีขึ้นไป   

ร้อยละ 65 ร้อยละ 73.99 

KPI M1.3.1 ร้อยละของคะแนนบุคลากรที่มี Engagement ใน
ระดับดีข้ึนไป      

ร้อยละ 85 ร้อยละ 86 

 
และผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการส านักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ดังนี้ 
โครงการตามแผนปฏิบัติการส านักงานคณบดี ทั้งสิ้น 18 โครงการ ด าเนินการจัดโครงการ จ านวน 15 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 83.33  มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 22 ตัวชี้วัด  บรรลุ 18 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 81.82   ไม่บรรลุ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 18.8   
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หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_1_3.1 ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์   

และโครงการตามแผนปฏิบัติการส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
สนง_60_1_3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560  

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 วาระที่ 3.10 และ 3.11  
 
 4. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และรำยงำนผลในที่ประชุมส ำนักงำนคณบดี
เพื่อพิจำรณำ 
 ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งได้ด าเนินการควบคู่กับการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 ของคณะแพทยศาสตร์ โดยงานนโยบาย
และแผนเป็นผู้ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามรายไตรมาส และรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุมส านักงานคณบดีจ านวน 3 ครั้ง ได้แก ่
 
 ครั้งที่ 1   ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560  เมื่อวันที่  5 เมษายน 
2560 

- วาระที่ 4.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบการติดตามตัวชี้วัดหลักตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานคณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) รอบ 6 เดือน มีผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 

ตัวชี้วัดหลักตามแผนยุทธศาสตร์ (SMART) ของส านักงานคณบดี จ านวน 3 ตัวชี้วัด  
บรรลุตัวชี้วัด      2  ตัวชี้วัด    คิดเป็นร้อยละ 66.67   
ไม่บรรลุ     1   ตัวชี้วัด   คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 

 ครั้งที่ 2  ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2560 

- วาระที่ 3.8 รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ส านักงานคณบดี รอบ 6 เดือน มีผลการด าเนินงาน
ดังนี้ 

ตัวชี้วัดหลักตามแผนยุทธศาสตร์ (SMART) ของส านักงานคณบดี จ านวน 3 ตัวชี้วัด  
บรรลุตัวชี้วัด      2  ตัวชี้วัด    คิดเป็นร้อยละ 66.67   
อยู่ระหว่างด าเนินการ    1   ตัวชี้วัด   คิดเป็นร้อยละ 33.33 

- วาระที่ 3.7.1 รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน  มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
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แผนปฏิบัติการ โครงการ ตัวชี้วัด 
จ านวน ด าเนินการ ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่

ด าเนินการ 
ยกเลิก ตัวชี้วัด บรรลุ ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่

ด าเนินการ 
ยกเลิก 

ยุทธศาสตร์ 6 3 2 1 0 8 2 3 3 0 
M 6 3 2 1 0 8 2 3 3 0 
พันธกิจ 12 1 3 7 1 20 2 6 10 2 
 r4 3 0 0 3 0 6 0 0 6 0 
 r5 9 1 3 4 1 14 2 6 4 2 
สรุป 18 4 5 8 1 28 4 9 13 2 
คิดเป็นร้อยละ 100 22.22 27.78 44.44 5.56 100 14.29 32.14 46.43 7.14 
 

ครั้งที่ 3   ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2560  

วาระที่ 3.10 พิจารณาให้ความเห็นขอบตัวชี้วัดหลักตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560) รอบ 12 เดือน มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ตัวชี้วัดหลักตามแผนยุทธศาสตร์ (SMART) ของส านักงานคณบดี จ านวน 3 ตัวชี้วัด  
บรรลุตัวชี้วัด      3  ตัวชี้วัด    คิดเป็นร้อยละ 100   

 
วาระที่ 3.11 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการส านักงานคณบดี

คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560) มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
แผนปฏิบัติการ โครงการ ตัวชี้วัด 

จ านวน ด าเนินการ ไม่
ด าเนินการ 

ยกเลิก ตัวชี้วัด บรรลุ ยังไม่
ด าเนินการ 

ยกเลิก ไม่บรรลุ 

ยุทธศำสตร์ 6 5 1 0 8 5 2 0 1 
M 6 5 1 0 8 5 2 0 1 
พันธกิจ 12 10 1 1 20 13 2 2 3 
 r4 3 3 0 0 6 5 0 0 1 
 r5 9 7 1 1 14 8 2 2 2 
สรุป 18 15 2 1 28 18 4 2 4 

 
สรุป ด าเนินการจัดโครงการ 15 โครงการ 22 ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน บรรลุตัวชี้วัด 18  ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 81.82 
   ไม่บรรลุตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 18.18 
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หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_1_4.1 หนังสือเวียน ขอให้ส่งแบบประเมินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานประจ าตามพันธกิจ 

ไตรมาสที่ 1-4 ประจ าปีงบประมาณ 2560 
สนง_60_1_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560  

วันที่  5 เมษายน 2560 วาระท่ี 4.1  
สนง_60_1_4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560  

วันที่  5 พฤษภาคม 2560  วาระท่ี 3.7.1 และ 3.8 
สนง_60_1_4.4 ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 2560 รอบ 6 เดือน 
สนง_60_1_4.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 12 /2560  

วันที่  1 ธันวาคม 2560  วาระท่ี 3.10 และ 3.11 
สนง_60_1_4.6 ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 2559 รอบ 12 เดือน  

 
 5. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่ีประชุมส ำนักงำนคณบดีไปปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
 ส านักงานคณบดีได้มีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณบดีประจ าปี  2560 ครบทุกกลยุทธ์ โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ครั้งที่ 1  ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์  ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2560 วาระที่  4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการติดตามตัวชี้วัดหลักตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานคณบดี          
คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) รอบ 6 เดือน 

ข้อเสนอแนะ  ให้ปรับแก้ไขตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุในรอบ 6 เดือน  เป็นอยู่ระหว่างด าเนินการเนื่องจากเป็น
การรายงานรอบ 6 เดือน ซึ่งยังมีระยะเวลาแก้ไขให้ตัวชี้วัดสามารถบรรลุได้ในรอบ 12 เดือน  

ผลการปรับปรุง ปรับแก้ไขในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์    
ครั้งที่ 5/2560  เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม 2560 วาระท่ี 3.8  

ครั้งที่ 2  ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2560 

 ข้อเสนอแนะ - ไม่มี - 
ครั้งท่ี 3  ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี  ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่  1 ธันวาคม 2560  
 

ข้อเสนอแนะ ตัวชี้วัดโครงการที่ไม่บรรลุที่สามารถปรับแก้ไขในปีถัดไปได้เช่น โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาหล่อเทียนเข้าพรรษา ที่มีจ านวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมน้อยกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 90 นั้นให้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับทราบก่อนล่วงหน้า  

ผลการปรับปรุง แจ้งเจ้าของโครงการให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า โดยจะวัดผลการเข้าร่วมในปี
ถัดไป 
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หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_1_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560  

วันที่ 5 เมษายน 2560 วาระท่ี 4.1  
สนง_60_1_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560  

วันที่  5 พฤษภาคม 2560 วาระท่ี 3.7.1 และ 3.8  
สนง_60_1_5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 12 /2560  

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 วาระท่ี 3.10 และ 3.11   
 
เกณฑ์กำรประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

รำยกำรข้อมูล หน่วยนับ 
ปีกำรศึกษำ 2560 

กำรประเมินตนเอง ผลตรวจประเมิน 
เป้าหมาย ข้อ 5  
ผลด าเนินการ ข้อ 5  
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5  
การบรรลุเป้าหมาย /    
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ตัวบ่งชี้ที ่2 ระบบและกำรพัฒนำบุคลำกร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ (P) 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล              โทรศัพท์ : 081-836-7528 

ผู้รำยงำนข้อมูล : นางรัชนีพร อุปไมย์                                     โทรศัพท์ : 097-290-9292   
  

ผลกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ 
 
 1. มีแผนกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของบุคลำกร โดยสอดคล้องกับ Job Description 
และแผนกำรพัฒนำบุคลำกรของคณะ/หน่วยงำน รวมทั้งครอบคลุมกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษให้แก่บุคลำกรด้วย 

ส านักงานคณบดีจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ใน หัวข้อ 
M ของ SMART คือ M (Management to Excellence) : แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ โดยมี
เป้าประสงค์ คือ บุคลากรมีศักยภาพในการท างานที่มีประสิทธิภาพสูง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความผูกพันกับองค์กร 
พร้อมด้วยแผนปฏิบัติงานตามพันธกิจ  
 1. แผนบริหารบุคลากร มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาระงานบุคลากรแต่ละต าแหน่งเป็นรายบุคคลเพ่ือการบริหาร
ให้เหมาะสมกับพันธกิจในแต่ละด้าน ซึ่งพิจารณาในประเด็นบริหารอัตราก าลัง บริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาพ
การแข่งขัน และการขาดแคลนในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ เช่น การขอจัดสรรกรอบอัตราก าลังเพ่ิมจากมหาวิทยาลัย และการ
ประเมินค่างานเพ่ือขอก าหนดกรอบต าแหน่งที่สูงขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนจากมหาวิทยาลัย 
 2. การพัฒนาบุคลากร ส ารวจความต้องการในการอบรม (Training needs) โดยได้ให้แต่ละหน่วยงานจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรและส่งบุคลากรไปพัฒนาตามแผน ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานโดยคณะ ฯ สนับสนุนค่าใช้จ่าย
กรณีไปอบรมระยะสั้นเป็นค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะในเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก นอกจากนี้ยังสนับสนุนทุนไป
ศึกษาและฝึกอบรมระยะยาว ในระดับปริญญาโทจนถึงปริญญาเอก และสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
ปฏิบัติการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ  โดยมีคณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาบุคลากร ซึ่งท า
หน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และจัดสรรทุนให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ  
 ทั้งนี้ ส านักงานคณบดีได้ด าเนินการน าโปรแกรมฝึกภาษา Access English ซึ่งเป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษมา
ให้บุคลากรในส านักงานคณบดีใช้เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะทางภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และวัด
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการใช้งาน เพ่ือน าข้อมูลไปใช้วางแผนการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษต่อไป 
หลักฐำนอ้ำงอิง :  
สนง_60_2_1.1 ข้อมูลการวิเคราะห์แผนอัตราก าลังและขอจัดสรรอัตราก าลัง 
สนง_60_2_1.2 ข้อมูลแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ ส านักงานคณบดี  ปีงบประมาณ 2560 
สนง_60_2_1.3 ประกาศทุนพัฒนาบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ 
สนง_60_2_1.4 แผนการพัฒนาบุคลากร และการสร้างสายความก้าวหน้า คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2557-2561 
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หลักฐำนอ้ำงอิง :  
สนง_60_2_1.5 โปรแกรมฝึกภาษา Access English (https://accessenglishnow.com/platform) 
สนง_60_2_1.6 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English 
สนง_60_2_1.7 ผลคะแนนที่ได้จากการวัดระดับภาษาอังกฤษรายบุคคลที่เข้าไปใช้โปรแกรม 

 
 2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
 มีรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาบุคลากร เพ่ือก ากับดูแลการ
บริหาร  การพัฒนาคณาจารย์ การพัฒนาสายปฏิบัติการ และในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมินได้
ก าหนดให้การพัฒนาบุคลากรเป็น KPI ตัวชี้วัดรายบุคคลของบุคลากรสายปฏิบัติการ เช่น ตัวชี้วัดหัวหน้างาน “ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน” ตัวชี้วัดผู้ปฏิบัติงาน “จ านวนชั่วโมงในการไป
พัฒนาตนเอง” ทั้งนี ้เพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
หลักฐำนอ้ำงอิง :  
สนง_60_2_2.1 ค าสั่งคณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ 
สนง_60_2_2.2 KPI Online หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน (http://med-swu.com/hrm/login.aspx) 
สนง_60_2_2.3 สรุปรายงานการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ  

 
 3. มีกำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดีของสถำนที่ท ำงำนด้วยกิจกรรม 5ส 
 คณะฯ ได้ให้ความส าคัญกิจกรรม 5ส ถือว่าเป็นคุณภาพพ้ืนฐานที่ยังต้องคงไว้ให้ทุกหน่วยงานยึดปฏิบัติและ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจนผสมผสานเป็นงานเดียวกับงานประจ าและมอบหมายให้งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) และงานประกันคุณภาพ (QA) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานร่วมกับ คณะกรรมการ
บริหารระบบคุณภาพ 5ส และกรรมการชุดต่างๆ สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานด้วยกิจกรรม 5ส ทั่วทั้งองค์กร 
ส านักงานคณบดีได้เชิญผู้แทนหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการ เพ่ือด าเนินการวางแผน ด าเนินงาน และติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานร่วมกัน โดยการระดมความคิดจัดท าเกณฑ์ประเมินกลางให้เป็นมาตรฐานแนวทางเดียวกัน และมีการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ควบคู่กับการใช้คู่มือในการตรวจประเมินอย่างเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการกลาง 
และคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ 5ส เป็นชุดเดียวกัน มีการประเมินคร่อมสายงานกันของแต่ละฝ่าย ซึ่งยอมรับผล
การตัดสินใจของคณะกรรมการกลาง พร้อมน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนางาน 5ส เพ่ือน าผลประเมินตามข้อเสนอแนะ
ไปวางแผนด าเนินงาน 5ส ในปีต่อไป   
 ทั้งนี้  มีการจัดสวัสดิการด้านเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  โดยมีการสร้างขวัญและก าลั งใจบุคลากรสายปฏิบัติการให้
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ให้ทุนค่าเล่าเรียนบุตรแก่บุคลากรผู้มีรายได้น้อย จัดรถบริการรับ - ส่ง         
จัดสวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม ตรวจสุขภาพประจ าปี มอบโล่รางวัลแก่บุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น ปฏิบัติงานครบ 10 ปี และ 20 
ปี และ 30 ปี (ในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ทุกปี) สวัสดิการช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ แสดงความเสียใจ กรณี
เจ็บป่วยพักรักษาตัวและเสียชีวิต รวมทังจัดท าประกันชีวิตให้บุคลากร  
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หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_2_3.1 แผนการด าเนินงาน 5ส คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 
สนง_60_2_3.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ 5ส คณะแพทยศาสตร์ 
สนง_60_2_3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ 5ส คณะแพทยศาสตร์  

ครั้งที่ 2/2560 และครั้งที่ 3/2560 
สนง_60_2_3.4 การเข้าตรวจพื้นที่ 5ส ของคณะกรรมการกลาง  
สนง_60_2_3.5 โครงการ Big Cleaning Day 
สนง_60_2_3.6 แบบประเมินโครงการ Big Cleaning Day 
สนง_60_2_3.7 สรุประดับความส าเร็จของกิจกรรม 5ส ของคณะฯ และศูนย์การแพทย์ฯ ครั้งที่ 1/2561 
สนง_60_2_3.8 ประกาศฯ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ 
สนง_60_2_3.9 ประกาศทุนการศึกษาบุตรบุคลากรผู้มีรายได้น้อย 

สนง_60_2_3.10 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  

สนง_60_2_3.11 โครงการและก าหนดการวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ 
สนง_60_2_3.12 หลักฐานการท าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพกลุ่ม 

 
 4. มีระบบกำรติดตำมกำรน ำควำมรู้และทักษะท่ีได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง 
 หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ด าเนินการประเมินผลการไปพัฒนาตนเองของบุคลากรภายในหน่วยงานหลังจากกลับ
จากการไปอบรม /ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ว่าได้มีการน าความรู้และทักษะที่ได้จากการไปพัฒนาตนเองมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ มีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรและผลการประเมินอยู่ในระดับใด 
หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_2_4.1 แบบประเมินการพัฒนาบุคลากรโดยหัวหน้างานหลังจากอบรมแล้ว 1 เดือน  
สนง_60_2_4.2 สรุปจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ 

 
 5. มีกำรประเมินผลส ำเร็จของแผนกำรพัฒนำบุคลำกร 

มีการประเมินผลส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานคณบดี ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารได้รับการพัฒนาด้านภาวะผู้น า เป้าหมาย ร้อยละ 60 ซึ่งมีผลการประเมิน ร้อยละ 100 
 2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก เป้าหมาย ร้อยละ 80 ซึ่งมีผลการประเมิน ร้อยละ 94.79  
จากผลการประเมินดังกล่าว ผู้บริหารสายปฏิบัติการ และบุคลากรระดับปฏิบัติการ ในส านักงานคณบดีได้รับการพัฒนา
ด้านภาวะผู้น าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_2_5.1 สรุปจ านวนบุคลากรสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา  

สนง_60_2_5.2 สรุปผลประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร  
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 6. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนกำรพัฒนำบุคลำกร  
 มีการน าผลการประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
คณบดี ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 วาระที่ 4.2 เพ่ือปรับปรุงและวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงาน 
หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_2_6.1 สรุปผลประเมินความส าเร็จของแผน  
สนง_60_2_6.2 สรุปผลการไปพัฒนาตนเองของบุคลากร  
สนง_60_2_6.3 แนวทางการปรับปรุงและแผนการด าเนินการพัฒนาบุคลากร  
สนง_60_2_6.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี 6/2561 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 

 

เกณฑ์กำรประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ   
1 ข้อ หรือ 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

รำยกำรข้อมูล หน่วยนับ 
ปีกำรศึกษำ 2560 

กำรประเมินตนเอง ผลตรวจประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 6  
ผลด าเนินการ ข้อ 6  
คะแนนประเมิน คะแนน 5  
การบรรลุเป้าหมาย /    
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ตัวบ่งชี้ที ่3 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะวิชำชีพที่สอดคล้องกับกำร
ปฏิบัติงำน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า (I) 
กำรคิดรอบปี : ตัวตั้ง/ตัวหาร  = ปีการศึกษา    

ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล              โทรศัพท์ : 081-836-7528 

ผู้รำยงำนข้อมูล : นางสาวนุชรี  อ่ าสัตยะ                                 โทรศัพท์ : 085-761-6145   

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

แปลงค่าร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =   ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
วิธีกำรค ำนวณ 
 
1. ค านวณร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพๆ ตามสูตร 
 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้    x 100 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   
    คะแนนที่ได้ = 5 

ค่าร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้  x 5 
 80 

 

ผลกำรด ำเนินกำร ปีกำรศึกษำ 2560 

ข้อมูลประกอบตัวบ่งช้ี กำรประเมินตนเอง ผลตรวจประเมิน 
เป้าหมาย 80  
จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้  ทักษะวิชาชีพ 91  
จ านวนบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 96  
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ 94.79  
คะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5 คะแนน) 5.00  
การบรรลุเป้าหมาย (/ )   



 

 

 

27 

หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_3_1.1 จ านวนบุคลากรทั้งหมด (ท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 
สนง_60_3_1.2 จ านวนรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ (อบรม/ประชุม/สัมมนาวิชาการหรือวิชาชีพ/      

ลาศึกษาต่อทั้งภายในและต่างประเทศและศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานใน 
ปีการศึกษา 2560 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ระดับควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของบุคลำกรต่อสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ (O) 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา    
ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล              โทรศัพท์ : 081-836-7528 
ผู้รำยงำนข้อมูล : นางศุภรัศ  สารพัฒน์                                   โทรศัพท์ : 095-649-2646   

 
 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ส านักงานคณบดีได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของคณะแพทยศาสตร์  โดยมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 จ านวนแบบประเมินทั้งหมด  จ านวน   90  ฉบับ 
 จ านวนแบบประเมินที่ได้รับคืนมา  จ านวน  80  ฉบับ 
 คิดเป็นร้อยละ       88.89  ของจ านวนผู้ประเมินทั้งหมด 

ล ำดับที่ ชื่อหน่วยงำน 
คะแนนเฉลี่ยรวม 

คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5) ร้อยละควำมพึงพอใจ 

1 งานทรัพยากรบุคคล 4.71 94.17 
2 งานประกันคุณภาพ 4.43 88.67 
3 งานนโยบายและแผน 4.31 86.22 
4 งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา 4.30 86.00 
5 งานคลังและพัสดุ 4.08 81.54 
6 งานบริหารและธุรการ 3.99 79.79 
7 งานเวชนิทัศน์ 3.87 77.33 
8 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 3.82 76.44 
9 งานพัฒนาศักยภาพนิสิต 3.60 72.00 

เฉลี่ยรวม 4.12 82.46 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
เกณฑ์กำรประเมิน: 

ค านวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร 
ต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน จากคะแนนเต็ม 5 
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ผลกำรด ำเนินกำร ปีกำรศึกษำ 2560 

ข้อมูลประกอบตัวบ่งช้ี กำรประเมินตนเอง ผลตรวจประเมิน 

เป้าหมาย 3.51  
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

4.12  

คะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5 คะแนน) 4.12  
การบรรลุเป้าหมาย (/ )   
 

หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_4_1.1 จ านวนบุคลากรในปีการศึกษา 2560 ทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

สนง_60_4_1.2 สรุปคะแนนความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร อย่างน้อยร้อยละ 70 ของจ านวน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง  

สนง_60_4_1.3 แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ (P) 
กำรคิดรอบปี : ปีงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี                โทรศัพท์ : 086-970-8900   
ผู้รำยงำนข้อมูล : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์  และศูนย์การแพทย์ฯ 

หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
ผลกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ 

 1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรระดับสูงท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของหน่วยงำนร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 
 ส านักงานคณบดีร่วมกับผู้บริหารคณะฯ และผู้อ านวยการส านักงานคณบดีได้เล็งเห็นความส าคัญของการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นสิ่งส าคัญ จึงได้ก าหนดโครงการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไว้ ในแผนปฏิบัติการคณะ
แพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ฯ พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือการบริหารและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะฯ และ
ส านักงานคณบดีในการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดในโครงสร้างระบบบริหารความเสี่ยงของคณะแพทยศาสตร์อย่างชัดเจนให้
ครอบคลุมตามพันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะแพทยศาสตร์ และ
ศูนย์การแพทย์ฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รับผิดชอบ  พันธกิจหลัก เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ระดับสูงลงสู่กิจกรรมควบคุมภายใน โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ และ
มอบหมายให้แต่ละรองคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับหัวหน้างานที่ เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง รายงานผลการบริหาร
ความเสี่ ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา คัดกรองเรื่องการบริหารความเสี่ ยง                
คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ฯ นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดซีึ่งประกอบด้วย
ผู้อ านวยการส านักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธาน มีหัวหน้างานทุกคนร่วมเป็นกรรมการท าหน้าที่ติดตามและ
รายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในวาระสืบเนื่องด้านประกันคุณภาพทุกเดือน เพ่ือวิเคราะห์ ค้นหา และระบุความเสี่ยง
ระดับสูงที่เป็นมูลเหตุที่อาจส่งผลกระทบความเสียหายทั้งในรูปของตัวเงิน ชื่อเสียง การฟ้องร้อง ต่อการบริหารจัดการของ
คณะฯ ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายในปัจจุบันและอนาคตได้ ภายใต้การควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการแบ่งความ
รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

1. ด้านการวิจัย  มีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีหัวหน้างานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงาน 

2. ด้านการเงิน มีคณบดี เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีหัวหน้างานคลัง เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงาน 
3. ด้านการบริหารกลยุทธ์ มีคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีหัวหน้างานนโยบายและแผน เป็นผู้รายงานผลการ

ด าเนินงาน 
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4. ด้านการผลิตบัณฑิต  มีรองคณบดีฝ่ายการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีหัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษาและ
บริการการศึกษา เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงาน 

5. ด้านบริบทอ่ืนๆ ตามโครงสร้างการบริหารของคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ฯ ที่ได้ด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงโดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในด้านความเสี่ยงด้านการ
บริการวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย 1)ความเสี่ยงด้านคลินิก 2)ความเสี่ยงด้านสนับสนุนวิชาการ และ 3)ความเสี่ยงด้าน
กายภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย เป็นต้น 
หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_5_1.1 แผนยุทธศาสตร์ SMART คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  2559 - 2562 
สนง_60_5_1.2 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
สนง_60_5_1.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะฯ ค าสั่งที่ 944/2560 และค าสั่งที่ 945/2560 
สนง_60_5_1.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะฯ ค าสั่งที่ 3404/2561 
สนง_60_5_1.5 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์  มศว ค าสั่งที่ 138/2560 
สนง_60_5_1.6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศูนย์การแพทย์ฯ ค าสั่งที่ 449/2560 
สนง_60_5_1.7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี ค าสั่งที่ 108/2560 
สนง_60_5_1.8 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สนง_60_5_1.9 แผนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี 2561 

 
 2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 2 ประเด็นตำมบริบทของหน่วยงำนภำยใต้กรอบกำรวิเครำะห์ 
ดังเช่น  
 - ด้ำนกำรเงิน 
 - ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 
 - ด้ำนปฏิบัติกำร 
 - ด้ำนบริบทอ่ืนๆ ของหน่วยงำน เช่น ด้ำนภัยพิบัติ ด้ำนชื่อเสียง ฯลฯ 
 ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดของมหำวิทยำลัย 
       ส านักงานคณบดี ได้มอบหมายให้งานประกันคุณภาพ และงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ  เป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานส านักงานคณบดีตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่ได้มีการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงในระดับสูงที่ส าคัญ ตามบริบทของคณะ จ านวน 
5 ด้าน คือ ด้านการบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย ด้านการเงิน และด้านความปลอดภัย 
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 วาระที่ 3.1 และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 20/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 วาระที่ 3.3 ได้ผ่านการ
พิจารณาโดยมีมติให้ด าเนินการใน 7 เรื่องหลัก โดยมอบหมายหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รายงานข้อมูลการบริหารความ
เสี่ยงไปถ่ายทอดการบริหารความเสี่ยงระดับสูงลงสู่กระบวนการปฏิบัติการควบคุม หากพบว่าในแต่ละขั้นตอนหรือ
กระบวนการปฏิบัติมีหลายขั้นตอนที่เกิดความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบ หรือ เกิดความเสียหายทั้งในรูปของตัวเงิน 
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ชื่อเสียง การฟ้องร้อง การบริหารจัดการ และกระทบต่อผลด าเนินงานของคณะในปัจจุบันและอนาคต โดยประชุมร่วมกัน
ประเมินและจัดล าดับความส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์หลักของคณะและส านักงานคณบดี โดยผลักดันผลการด าเนินงาน
การบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

ด้ำนควำมเสี่ยง เรื่อง หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
ด้านการบริหาร 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 

1. การด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ไม่บรรลุ
เป้าหมายและตัวบ่งชี้ 34 ตัวบ่งชี้ 

งานนโยบายและแผน 

 2. โครงการไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน 
ด้านการผลิตบัณฑิต 3. การจัดท า มคอ. 3-6 ไม่ทันเวลาที่ก าหนด งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา 

 
4. สถาบัน/โรงพยาบาลร่วมสอนไม่เพียงพอต่อ
การรองรับปริมาณนิสิตแพทย์ที่เพ่ิมขึ้น 

งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา 

ด้านการวิจัย 5. การคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism) งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
ด้านการเงิน 6. เงินทดรองจ่ายไม่เพียงพอ งานคลังและพัสดุ 
ด้านความปลอดภัย 8. การป้องกันอัคคีภัยภายในคณะแพทยศาสตร์ งานบริหารและธุรการ/ 

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 

หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_5_2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 20/2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2560  

วาระท่ี 3.3  
สนง_60_5_2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี ครั้งที่ 12/2560  

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 วาระท่ี 3.1 
สนง_60_5_2.3 สรุปแบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2561 

 
 3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์  
ในเกณฑ์ข้อ 2  
 ส านักงานคณบดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมร่วมกันพิจารณาประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงสูงของระดับบริหารและระดับหน่วยงาน เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงสูงที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและ
ภายในองค์กร น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 20/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 วาระที่ 3.3 
เพ่ือพิจารณาในประเด็นความเสี่ยงสูงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการต่อการเงิน ชื่อเสียง กฎระเบียบ และการ
บริหารจัดการของคณะฯ มีการมอบนโยบายให้คณะกรรมการความเสี่ยงคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ฯ ไป
ถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในส านักงานคณบดีให้ถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร เมื่อพบปัญหาและความเสี่ยงให้
รายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง และมีงานประกันคุณภาพเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของ
คณะฯ  ในส่วนของงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเป็นผู้รวบรวมข้อมูลในส่วนของโรงพยาบาล ผ่าน รองคณบดี          
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รองผู้อ านวยการเป็นผู้ก ากับ ติดตาม และประเมินผลด าเนินงานตามโครงสร้างบริหารความเสี่ยง และกระตุ้น ผลักดันให้
เกิดกิจกรรมควบคุมภายในอย่างยั่งยืนจนความเสี่ยงลดลงเป็นที่ยอมรับได้  

ควำมเสี่ยงที่พบ ด้ำนควำมเสี่ยง 
กำรประเมินควำมเสี่ยง 

ผลกระทบ 
โอกำสที่จะ

เกิดขึ้น 
ระดับควำมเสี่ยง 

1. การคัดลอกผลงานวิชาการ 
    (Plagiarism) 

การวิจัย 5 5 25 (ความเสี่ยงสูง) 

2. เงินทดรองจ่ายไม่เพียงพอ การเงิน 4 5 20 (สูงมาก) 
3. สถาบัน/โรงพยาบาลร่วมสอนไม่
เพียงพอต่อการรองรับปริมาณนิสิตแพทย์
ที่เพ่ิมขึ้น 

การผลิตบัณฑิต 4 5 20 (สูงมาก) 

4. การด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ไม่บรรลุ
เป้าหมายและตัวบ่งชี้ 34 ตัวบ่งชี้ 

การบริหาร 
กลยุทธ์/
ยุทธศาสตร์ 

3 4 12 (สูง) 

5. โครงการไม่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ SMART 

การบริหาร 
กลยุทธ์/
ยุทธศาสตร์ 

3 4 12 (สูง) 

6. การป้องกันอัคคีภัยภายใน 
คณะแพทยศาสตร์ 

ความปลอดภัย 5 2 10 (สูง) 

7. การจัดท า มคอ.3-6 ไม่ทันเวลาที่     
   ก าหนด 

การผลิตบัณฑิต 3 3   9 (สูง) 

 

หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_5_3.1 โครงสร้างบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ ฯ 
สนง_60_5_3.2 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
สนง_60_5_3.3 สรุปแบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
สนง_60_5_3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 20/2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2560  

วาระท่ี 3.3 
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 4. มีกำรวิเครำะห์และระบุสำเหตุที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ที่เป็นปัจจัยภำยในหน่วยงำนและปัจจัย
ภำยนอกหรือปัจจัยท่ีไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน 
 คณะฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานของส านักงานคณบดีที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านไปประชุมชี้แจงความเสี่ยงที่ต้อง
ควบคุมภายในหน่วยงาน จากผลการวิเคราะห์ และระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือปัจจัยความเสี่ยง ทั้งที่เป็น
ปัจจัยภายในและภายนอกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจนไม่สามารถ
ควบคุมได้ ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานและคณะฯ ดังนี้ 

เรื่อง สำเหตุที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง 
ปัจจัย
ภำยใน 

ปัจจัย 
ภำยนอก/ 
ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ 

1. การคัดลอกผลวิชาการ 
   (Plagiarism) 

1. โดยไม่ตั้งใจ  
- ไม่ทราบวิธีการที่จะน าบทความของผู้อื่นมา     
  ใช้อ้างอิงที่ถูกต้อง 

  

 2. โดยตั้งใจ 
- ความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ 

  

2. เงินทดรองจ่ายไม่
เพียงพอ 

1. ไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าส าหรับช่วงเวลาความ
ต้องการในการใช้เงินทดรองจ่ายได้ ท าให้บางช่วงเวลาเกิด
มีความต้องการใช้เงินในหลายรายการพร้อมกัน 

  

 2. เอกสารการเบิกจ่ายมีข้อผิดพลาดต้องใช้เวลาในการ
แก้ไขท าให้การเบิกเงินกลับเข้ามาในระบบล่าช้า 

  

 3. ผู้รับผิดชอบในการใช้เงินในบางหน่วยงานมักจะส่งเรื่อง
เบิกเป็นจ านวนมากในช่วงปลายงบประมาณ 

  

3. สถาบัน/โรงพยาบาลร่วม
สอนไม่เพียงพอต่อการ
รองรับปริมาณนิสิตแพทย์ที่
เพ่ิมข้ึน 

1. จ านวนนิสิตแพทย์ที่เพ่ิมข้ึน   

2. สถานที่ฝึกปฏิบัติให้นิสิตได้เรียนรู้จากสภาพการเรียนรู้
จริงในโรงพยาบาลยังไม่เพียงพอ 

  

4. การด าเนินงานด้าน
ยุทธศาสตร์ไม่บรรลุ
เป้าหมายและตัวบ่งชี้ 34 
ตัวบ่งชี้ 

1. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่รวบรวมเก็บ
ข้อมูลตามแผนยุทธศาสตร์ SMART อย่างเป็นระบบ 

  

2. ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง  
(จ านวน CQI หรือ R2R ในทุกหน่วยงาน) 
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เรื่อง สำเหตุที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง 
ปัจจัย
ภำยใน 

ปัจจัย 
ภำยนอก/ 
ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ 

 3. รอบเวลาการจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
เช่น ปีการศึกษา ปีปฏิทิน และปีงบประมาณ) 

  

5. โครงการไม่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 

1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินโครงการที่เป็น
งานประจ าเป็นหลัก 

  

 2. การก าหนดตัวชี้วัด (KPI) โครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงานไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด (KPI) แผนยุทธศาสตร์ 
SMART ประจ าปีงบประมาณ 

  

 3. ความชัดเจนในด้านการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) ในการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานยังไม่ความชัดเจน 

  

 4. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ
มหาวิทยาลัย ก าหนดวัดความพึงพอใจ ซึ่งการจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด (KPI) ของหน่วยงาน ก าหนดวัดความรู้ 
ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการจึงยังไม่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย 

  

6. การจัดท า มคอ.3.-6  
ไม่ทันเวลาที่ก าหนด 

1. ภาควิชาส่ง มคอ.ไม่ทันตามก าหนดระยะเวลา   

 2. การรายงานไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากมี
บางรายวิชายังจัดท า มคอ.ขึ้น Web site ไม่ทันตาม
ก าหนดระยะเวลา 

  

8. การป้องกันอัคคีภัยใน
คณะแพทยศาสตร์ 

1. ขาดความสม่ าเสมอในการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 
สายไฟ สวิตซ์ไฟ ปลั๊กไฟ ประตูหนีไฟ 

  

 2. ความช ารุดหรือหมดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
อุปกรณ์บางชนิด (ไฟฉุกเฉินบางจุด ป้ายบอกทาง บันได
หนีไฟ สารเคมีในเครื่องดับเพลิงและความพร้อมของ
อุปกรณ์ดับเพลิง) 

  

 3. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ในเรื่องการป้องกัน
อัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ 
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หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_5_4.1 สรุปแบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
สนง_60_5_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 20/2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2560  

วาระท่ี 3.3  
 
 5. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงและด ำเนินกำรตำมแผน 
 ส านักงานคณบดี รับมติคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในประเด็นความเสี่ยงสูงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานคณบดี เพ่ือด าเนินการตามแผนและรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงสูง และควบคุมกิจกรรมความเสี่ยงภายใน
ของคณะฯ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการด้านการเงิน ชื่อเสียง กฎระเบียบ ฯลฯ อย่างร้ายแรง ซ่ึงก าหนดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายในแต่ละด้านที่มีระดับความเสี่ยงสูงอย่างชัดเจน และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงส าคัญเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะฯ   
หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_5_5.1 แผนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะแพทยศาสตร์  

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
สนง_60_5_5.2 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
สนง_60_5_5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 20/2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2560  

วาระท่ี 3.3  
 
 6. มีกำรก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงตำมตัวบ่งชี้ควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ (Key 
Risk Indicators) โดยมีระดับของควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนเพื่อ
พิจำรณำ 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มอบหมายให้งานประกันคุณภาพติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงตามตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่ส าคัญ (Key Risk Indicators : KRI) ปีงบประมาณ 2561 ในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี ครั้งที่  5/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 วาระท่ี 3.1.3 โดยมอบหมายให้หัวหน้า
งานที่เกี่ยวข้องในประเด็นความเสี่ยงสูงไปด าเนินการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงสูงตามแผนบริหารความ
เสี่ยงของตัวบ่งชี้เสี่ยงที่ส าคัญ (KRI) และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 18 
เมษายน 2561 เพ่ือพิจารณา หากประเด็นใดที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ และพันธกิจของคณะฯ ให้ด าเนินการแก้ไข
ปัญหา จัดท าแผนควบคุมกิจกรรมควบคุมภายในให้มีความเสี่ยงลดลงและยอมรับได้ ซึ่งมีผลการด าเนินงานในรอบที่ 1   
(6 เดือน) ดังนี้ 
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ประเด็น เรื่อง 
ตัวช้ีวัดควำมเสี่ยง 

(KRI) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำม 

KRI 
ด้านบริหารกลยุทธ์/
ยุทธศาสตร์ 

1. การด าเนินงานด้าน
ยุทธศาสตร์ไม่บรรลุเป้าหมาย
และตัวบ่งชี้ 34  
ตัวบ่งชี้ 

ติดตามตัวบ่งชี้ยุทธศาสตร์ให้
บรรลุเป้าหมายตามแผน 
(เป้าหมาย 80%) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 2. โครงการไม่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ SMART 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจแผน
ยุทธศาสตร์ SMART  
(เป้าหมาย 80%) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ด้านปฏิบัติการ  
(การผลิตบัณฑิต) 

1. การจัดท า มคอ.3-6  
ไม่ทันเวลาที่ก าหนด 

จัดท า มคอ.3-6 ให้ทันตามวัน
เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(เป้าหมาย 100%) 

ภาควิชายังไม่ส่ง มคอ. 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 2. สถาบัน/โรงพยาบาลร่วม
สอนไม่เพียงพอต่อการรองรับ
ปริมาณนิสิตแพทย์ที่เพ่ิมขึ้น 

โรงพยาบาลสมทบเพ่ิมมากข้ึน  
1 โรงพยาบาล  

เพ่ิมโรงพยาบาลสมทบมา 
2 โรงพยาบาล คือ 
โรงพยาบาลอ่างทองและ
โรงพยาบาลนครนายก 

ด้านปฏิบัติการ  
(การวิจัย) 

1. การคัดลอกผลงานวิชาการ 
(Plagiarism) 

จ านวนบทความ/ปริญญานิพนธ์/
วิทยานิพนธ์ที่มีการคัดลอก
ผลงานวิชาการ (เป้าหมาย 0%) 

ไม่มีรายงานการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการในรอบ
นี้ 

ด้านการเงิน 1. เงินทดรองจ่ายไม่เพียงพอ ผู้รับบริการได้รับเงินภายใน 1 
เดือน หลังจากยื่นเอกสาร 
(เป้าหมาย 80%) 

75% 

ด้านความปลอดภัย 1. การป้องกันอัคคีภัยภายใน
คณะแพทยศาสตร์ 

1. มีการตรวจสอบอุปกรณ์
ครบถ้วนและตรวจสอบทุกเดือน 
(เป้าหมาย 100%) 

ตรวจสอบอุปกรณ์ครบ 
100% 

  2. เครื่องมืออุปกรณ์พร้อมใช้งาน 
(เป้าหมาย 90%) 

ตรวจเช็คเครื่องมืออุปกรณ์
พร้อมใช้งาน 70% 

  3. จ านวนบุคลากรที่ผ่านการ
อบรม (เป้าหมาย 90%) 

อยู่ระหว่างการจัด
โครงการ 
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หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_5_6.1 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
สนง_60_5_6.2 แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สนง_60_5_6.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 18 เมษายน 2561 
สนง_60_5_6.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี ครั้งที่  5/2561 วันที่ 5 เมษายน 2561 

 
 7. มีกำรน ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนไปใช้ในกำรปรับแผนหรือ
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 ส านักงานคณบดีได้น าผลสรุปการประเมินบริหารความเสี่ยงของคณะฯ จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
คณบดี ครั้งที่ 12/2560  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 วาระที่ 3.1.1 ซึ่งได้พิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561 จากการน าประเด็นความเสี่ยงที่คงอยู่จากปีที่ผ่านมา ไปใช้ปรับปรุงแผนการด าเนินงาน
บริหารความเสี่ยงย่อยในรอบปีถัดไปเพ่ือป้องกันและควบคุมภายในระดับความเสี่ยงสูงที่มีอยู่เดิม รวมทั้งความเสี่ยงสูงที่อาจจะ
เกิดขึ้นใหม่  
หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_5_7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 
สนง_60_5_7.2 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ประจ าปีงบประมาณ 2561  
สนง_60_5_7.3 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
เกณฑ์กำรประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1  หรือ 2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5  ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6   ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7   ข้อ 

 

รำยกำรข้อมูล หน่วยนับ 
ปีกำรศึกษำ 2560 

กำรประเมินตนเอง ผลตรวจประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 7  
ผลด าเนินการ ข้อ 7  
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5  
การบรรลุเป้าหมาย /    
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ (P) 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการด าเนินงานจัดความรู้  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี  

ผู้รำยงำนข้อมูล : หัวหน้าหน่วยงานทุกคน 

 
ผลกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ 
 
 1. มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ หรือคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยมีผู้บริหำรหน่วยงำนร่วมเป็นคณะท ำงำน 
   ส านักงานคณบดี  และทีมผู้บริหาร ได้ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ของคณะแพทยศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง
และมีการมอบหมายให้งานประกันคุณภาพ และรองคณบดีฝ่ายที่เก่ียวข้อง ดูแล ตัวชี้วัด เพื่อให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์
ของคณะฯ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 ของคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ฯ โดย
มอบหมายให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการ
จัดการความรู้ด้านการเงิน และด้านการบริการ รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบด้านการ
เรียนการสอน รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบด้านวิจัย รองคณบดีและผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบด้านประกันคุณภาพอย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการ
จัดการความรู้ และคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ โดยมีผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาท าหน้าที่ในการจัดท าแผน
ด าเนินการและติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพเป็นประธาน และหัวหน้า
หน่วยงานทุกคนร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของการจัดการความรู้ ส่งเสริมและผลักดันสร้าง
องค์กรความรู้ให้ครอบคลุมทุกพันกิจและทุกด้าน 
หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_6_1.1 ยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2559-2562 
สนง_60_6_1.2 นโยบายการจัดการความรู้  
สนง_60_6_1.3 แผนปฏิบัติราชการ คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
สนง_60_6_1.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ ค าสั่งที่ 139/2560  
สนง_60_6_1.5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ค าสั่งที่ 3404/2561  
สนง_60_6_1.6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ที่ 108/2560 
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 2. มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สนับสนุน
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ หรือสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของหน่วยงำน และก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำ
ควำมรู้และทักษะอย่ำงสอดคล้อง  

คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ ร่วมกับส านักงานคณบดี ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้อ านวยการ
ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ และหัวหน้างานร่วมเป็นกรรมการ มีงานประกันคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบหลักจัดท า
แผนด าเนินงานการจัดความรู้ โดยมีการประชุมของคณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 
3/2560 ในวันที่ 5 กันยายน 2560 ได้พิจารณาร่วมกันในประเด็นการจัดการความรู้ของคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์
การแพทย์ฯ ได้แก่ 1) ด้านการเรียนการสอน 2) ด้านวิจัย  3) ด้านบริการ  4) ด้านประกันคุณภาพ และ 5) ด้านการเงิน  
ซึ่งในแต่ละด้านจะครอบคลุมพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะฯ และถ่ายทอดประเด็นลงสู่แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 โดยมอบหมายให้รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้รับผิดชอบหลักแต่ละด้านน าไปถ่ายทอดลงสู่แผน
ด าเนินงานการจัดความรู้ ในแต่ละประเด็น โดยจะเน้นการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพของบุคลากรของกลุ่มเป้าหมาย
ที่ส าคัญเป็นหลักในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบนโยบายของผู้บริหารในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือตอบโจทย์ใน
ประเด็นเหล่านี้ คือ 

1) การส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ไปสู่องค์กรแห่ งการเรียนรู้  (Learning 
Organization)  

2) ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น เกิดนวัตกรรม และ
ตอบสนองความต้องการของสังคม  

3) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ให้มีศักยภาพสูงภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร  

4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการท างานเป็นทีมภายใต้บรรยากาศท่ีเอ้ืออาทรในองค์กร 
ในปีการศึกษา 2560 ส านักงานคณบดีได้ด าเนินการในประเด็นการจัดการความรู้ในแต่ละด้าน และก าหนด

กลุ่มเป้าหมายการจัดการความรู้ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจสมรรถนะหลักของหน่วยงาน ให้บรรลุ
เป้าหมาย และเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 5 
กันยายน 2560 เพ่ือพิจารณาประเด็น และจัดท าแผนการจัดความรู้ด าเนินการของกลุ่มเป้าหมายโดยจะเน้นด้านพัฒนา
ความรู้ และทักษะ วิชาชีพเพ่ิมพูนศักยภาพของการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ดังนี้ 

ประเด็น เรื่อง กลุ่มเป้ำหมำย ค่ำเป้ำหมำย 
1. ด้านการเรียน
การสอน            

Student Portfolio และสื่อ 
Online ส าหรับนิสิตแพทย์ 

คณาจารย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนทุก
ภาควิชา 

1. มีการใช้ Student 
Portfolio ในการประเมิน
ติดตามและพัฒนาหลักสูตร
แพทยศาสตร์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. มีการใช้ Student 
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ประเด็น เรื่อง กลุ่มเป้ำหมำย ค่ำเป้ำหมำย 
Portfolio ในการดูแล
ติดตามและประเมินนิสิต
แพทย์ 
3. มีแนวทางการจัดท า 
Student Portfolio ของ
คณะแพทยศาสตร์ 
4. มีแนวทางการจัดท า 
ตารางสอน และการจัดกลุ่ม
นิสิตแพทย์ Online 

2. ด้านวิจัย การด าเนินการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ ESPRel ของ วช. และ
ข้อก าหนด KPI 

นักวิจัย คณาจารย์ และบุคลากร
ผู้สนใจงานวิจัย 

บุคลากรในคณะโดยเฉพาะ
ผู้รับผิดชอบโดยตรงของ
ห้องปฏิบัติการในระดับ
ภาควิชา อาทิ หัวหน้า
ภาควิชา นักวิทยาศาสตร์ 
และนักวิจัยทั้งหมด มาร่วม 
KM โดยตัวชี้วัดจะเป็น
จ านวนผู้มาร่วมงานการ
ประเมิน และจ านวน
ภาควิชาที่สามารถบรรลุตาม
ข้อตกลง KPI 1/2561
จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จาก
การจัดโครงการ KM 

3. ด้านบริการ 
 

เทคนิคการส่งเอกสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรของหน่วยงาน 1. ระดับการรับรู้และการให้
ความร่วมมือของบุคลากร 
ของคณะแพทยศาสตร์ ใน
การจัดส่งเอกสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. พบข้อผิดพลาดในการ
จัดส่งเอกสารระหว่างด้าน 
พรีคลินิกและคลินิกน้อยลง 

4. ด้านประกัน
คุณภาพ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน า
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

คณาอาจารย์ ผู้บริหาร บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ด้านงานประกัน

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
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ประเด็น เรื่อง กลุ่มเป้ำหมำย ค่ำเป้ำหมำย 
(Thailand Quality Award : 
TQA) มาใช้ในการพัฒนา
องค์กรให้ประสบผลส าเร็จ 

คุณภาพ กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
2. ร้อยละของผู้เข้าโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 
≥80% ของผู้เข้าร่วม 
3. ระดับความพึงใจใน
ภาพรวมของผู้เข้าร่วม
โครงการ ≥80%แนวทาง
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

5. ด้านการเงิน  เบิกจ่ายอย่างไรไม่โดนตีกลับ บุคคลากรของหน่วยงาน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจมากขึ้นจากเดิม
มากถึง 85% 

 

หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_6_2.1 แผนด าเนินงานการจัดความรู้ คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
สนง_60_6_2.2 รายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 3/2560   

วันที่ 5 กันยายน 2560 
 
 3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ และทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit Knowledge) และ
รวบรวมควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 2 เพื่อก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
  คณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ ร่วมกับส านักงานคณบดี ได้สรุปข้อเสนอแนะ และปัญหา อุปสรรค์จาก
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปีที่ผ่านมาพิจารณาและทบทวนประเด็น และก าหนดเป็นหัวข้อกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามข้อ 2 น ามาใช้ท าแผนด าเนินงานการจัดการความรู้ที่ส าคัญซึ่งสอดคล้องกับความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit Knowledge) กับการปฏิบัติงานจริงของบุคลากรของภาควิชาและส านักงานคณบดีโดยตรง เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
และสร้างองค์ความรู้ที่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ประสบความส าเร็จและ
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ ยังท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนควบคู่กับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง การเงินและ
ด้านบริหารจัดการของคณะแพทยศาสตร์ได้ และมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ระบุได้อย่าง
ชัดเจนในข้อ 2 ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ KM ของคณะแพทยศาสตร์  

เรื่อง วันที่จัดกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย 
1. Student Portfolio และสื่อ Online 
ส าหรับนิสิตแพทย์ 

27-28 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนทุก
ภาควิชา 
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เรื่อง วันที่จัดกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย 
2. การด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
ESPRel ของ วช. และข้อก าหนด KPI 

23 มกราคม 2561 นักวิจัย คณาจารย์ และบุคลากรผู้สนใจ
งานวิจัย 

3. เทคนิคการส่งเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ 25 มกราคม 2561 บุคลากรของหน่วยงาน  
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 
Award : TQA) มาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้
ประสบผลส าเร็จ 

4 มกราคม 2561 คณาอาจารย์ ผู้บริหาร บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ด้านงานประกันคุณภาพ 

5. เบิกจ่ายอย่างไรไม่โดนตีกลับ 15 กันยายน 2560 บุคลากรของหน่วยงาน 
 

หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_6_3.1 โครงการการจัดการความรู้ที่ด าเนินการแล้ว พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วม และภาพถ่ายกิจกรรม  

เรื่อง  Student Portfolio และสื่อ Online ส าหรับนิสิตแพทย์ 
เรื่อง  การด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ ESPRel ของ วช. และข้อก าหนด KPI 
เรื่อง  เทคนิคการส่งเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
เรื่อง  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : 
TQA) มาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้ประสบผลส าเร็จ 
เรื่อง  เบิกจ่ายอย่างไรไม่โดนตีกลับ  

สนง_60_6_3.2 ช่องทางการเผยแพร่เอกสารความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายผ่านระบบ เช่น เว็บไซต์ KM  
คณะแพทยศาสตร์ / ข่าวรายสัปดาห์ MED SWU  Weekly 

 
 4. บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนดน ำแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตำมข้อ 3 ไปปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบหรือ
คณะท ำงำนมีกำรติดตำมผลท่ีเกิดขึ้นและปัญหำอุปสรรคจำกกำรน ำไปปฏิบัติ 

ส านักงานคณบดีมีการติดตามและประเมินผลด าเนินงานการจัดการความรู้จากกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้น า
แนวทางไปปฏิบัติงานตามข้อ 3 หลังจากเข้าร่วมโครงการฯ สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจก่อนและหลังเสร็จสิ้น
โครงการการจัดการความรู้ และมีการติดตามผลที่เกิดขึ้นและอุปสรรคจากน าแนวทางในการปฏิบัติไปปรับใช้ในการท างาน
ของหน่วยงานให้มีคุณภาพการให้บริการมีประสิทธิภาพได้จริง พบว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ใน เรื่อง ตรวจเอกสาร
อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ การติดต่อสื่อสารของเจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุกับหน่วยงานและภาควิชายังขาดความเข้าใจใน
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง อาจส่งกระทบต่อชื่อเสียง การเงิน และด้านบริหารจัดการของคณะฯ 
และท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้  ซึ่งเป็นเหตุผลที่ต้องมีกระบวนการจัดการความรู้ในประเด็นที่พบปัญหาที่
ต้องรีบด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยจัดท าเป็นคู่มือ Flow chart การปฏิบัติงาน และคู่มือการให้บริการเพ่ือลด
ขั้นตอนการท างาน แจกคู่มือให้ผู้รับบริการที่เก่ียวข้องหรือกลุ่มเป้าหมายที่ขอใช้บริการรับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน  
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หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_6_4.1 สรุปแบบประเมินโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560  
สนง_60_6_4.2 หลักฐานแนวปฏิบัติที่ดีที่ถูกน าไปใช้ เช่น คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ  

 
 5. รวบรวมแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนจำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำนี้หรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่น ำไปใช้
ตำมข้อ 4 แล้วได้ผลดี มำพัฒนำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่เป็นลำยลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) และน ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 
 ส านักงานคณบดี  ได้รวบรวมและสรุปแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรู้ในปีนี้และปีที่ผ่านมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวบรวมเป็นองค์ความรู้และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เช่น เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) 
มาใช้ในการพัฒนาองค์กรจนประสบผลส าเร็จ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” ได้รวบรวมข้อมูลเป็นลายลักษณ์
อักษร และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีตามข้อ 4 จัดท าเป็นรูปแบบ PowerPoint ไฟล์ข้อมูล โดยรวบรวมองค์ความรู้ผ่านระบบ
สารสนเทศเพ่ือเผยแพร่ ผ่านช่องทางใน Website KM ของฝ่ายประกันคุณภาพ และ Website การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 
Dean ของคณะฯ ในปีการศึกษา 2560 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน า
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มาใช้ในการพัฒนาองค์กรจนประสบผลส าเร็จ จาก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” โดยมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารของคณะฯ และภาควิชาที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสามารถน าไปใช้พัฒนาคุณภาพองค์กร เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรที่ได้รับรางวัล 
หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_6_5.1 เอกสารหลักฐานองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ เช่น สรุปแนวปฏิบัติที่ดีจากกิจกรรม KM  
สนง_60_6_5.2 เผยแพร่แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายโครงการ เช่น แนวทางปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากส่วนการคลัง 

และคณะแพทยศาสตร์  (http://www.med.swu.ac.th/finance/index.php?limitstart=4) 
สนง_60_6_5.3 หน้า Website การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Dean (http://www.med.swu.ac.th/km_dean/) 

และเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM) ของคณะแพทยศาสตร์
(http://www.med.swu.ac.th/kmmd/) 

 
 6. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรจัดกำรควำมรู้ตำมตัวบ่งช้ีของแผน และรำยงำนผลต่อ 
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำ 
   ในปีการศึกษา 2560 ส านักงานคณบดีได้ด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ ในการ
ติดตามประเมินผลด าเนินงานแผนการจัดความรู้ ของแต่ละประเด็นที่รับผิดชอบหลัก พบว่ามีโครงการตามยุทธศาสตร์ 
ด้านการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมพันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัย ด้านบริการ ด้านประกัน และด้านการเงิน 
และมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการจัดการความรู้ตามตัวบ่งชี้ของแผน พบว่าสามารถน าองค์ความรู้ไปเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีในการท างานให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดีและบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

http://www.med.swu.ac.th/km_dean/
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2561 ของคณะฯ และมีการสรุปรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงานของแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 
2560 ระหว่างเดือน สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี ครั้งที่ 
5/2561 วันที่ 5 เมษายน 2561 เพ่ือพิจารณา 
ล ำดับที่ ด้ำน หน่วยงำนที่จัด เรื่อง ผลประเมินควำมส ำเร็จ 

1 การเรียนการ
สอน 

งานแพทยศาสตร
ศึกษา/บริการ
การศึกษา 

Student Portfolio และ
สื่อ Online ส าหรับนิสิต
แพทย์ จัดเมื่อวันที่ 27-28 
พฤศจิกายน 2560 

- มีการแลกเปลี่ยนพูดคุย และ
แบ่งปันความรู้ในด้านการจัดการ
เรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 
- ร่วมค้นคว้าหาแนวทางการปรับปรุง
และแนวปฏิบัติที่ดี  เพื่อส่งเสริมให้
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชา
ท างานร่วมกันเป็นทีม 
- คิดค้นโปรแกรมเพ่ือตอบโจทย์
ปัญหาที่เกิดขึ้นและมา Support สื่อ
การเรียนการสอนให้รวดเร็วตามยุด 
4.0 

2 ด้านวิจัย งานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ 

การด าเนินการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ ESPRel ของ 
วช. และข้อก าหนด KPI 
จัดเมื่อวันที่ 23 มกราคม 
2561 

- รวบรวมความรู้ประสบการณ์ 
ปัญหาในความเข้าใจ ปัญหาในการ
ด าเนินการ เพื่อมารวมเป็นความรู้
ความเข้าใจที่สามารถน าไป
ด าเนินการต่อได้ทันที และไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
- ให้ผู้ร่วมงานทราบถึงช่องทาง และ
สิ่งต่างๆ ที่ส่วนกลาง เช่น งานวิจัยฯ 
และห้องเครื่องมือกลางสามารถ
อ านวยความสะดวกได้ในการ
ด าเนินการ 

3 บริการ งานบริหารและธุรการ เท คนิ ค การส่ ง เอกส าร
อย่างมีประสิทธิภาพ 
จัดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 
2561 

- เทคนิคและวิธีการจัดส่งเอกสาร
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติ
ได้จริงในที่ท างาน 
- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานซึ่งมีความรู้
ที่ไม่เท่ากัน 
- สร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน 
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ล ำดับที่ ด้ำน หน่วยงำนที่จัด เรื่อง ผลประเมินควำมส ำเร็จ 
2 ฝั่ง ฝั่งพรีคลินิกและ  ฝั่งคลินิก 

4 ก า รป ระ กั น
คุณภาพ 

งานประกันคุณภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
น าเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แ ห่ ง ช า ติ  ( Thailand 
Quality Award : TQA) 
มาใช้ในการพัฒนาองค์กร
ให้ประสบผลส าเร็จ จัด
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในแนวทางการน าเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้ในการ
พัฒนาองค์กร 
- ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
น าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(TQA) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารคู่มือ
เพ่ือการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพขององค์กร 

5 ด้านการเงิน งานคลังและพัสดุ เบิกจ่ายอย่างไรไม่โดนตี
กลับ 

- การรับทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่
เกิดข้ึน และสามารถแก้ปัญหาได้
อย่างตรงจุด 
- เกิดกระบวนการพัฒนาความรู้ 
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ 

 
หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_6_6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 5 เมษายน 2561

วาระท่ี 3.1.2 
สนง_60_6_6.2 สรุปรายงานความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการ/แผนการจัดการความรู้  

 
 7. มีข้อเสนอแนะจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนไปพัฒนำหรือปรับปรุงแผนกำรจัดกำรควำมรู้ในปี
ต่อไป  
  ส านักงานคณบดี ได้น าข้อเสนอแนะสรุปรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงานของแผนการจัดการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างเดือน สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
คณบดี ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยมอบหมายให้หัวหน้างานที่เก่ียวข้องก ากับติดตามผลด าเนินงานของ
แผนการจัดการความรู้ที่ได้ด าเนินการแล้ว และน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ในปีต่อไป จนเกิด
การแนวปฏิบัติงานที่ดี และเผยแพร่องค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือสื่อสารทั่วทั้งองค์กรในระดับ
หน่วยงาน ภาควิชา และคณะเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี สร้างวัฒนธรรมคุณภาพท่ีดีต่อองค์กร  
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หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_6_7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 5 เมษายน 2561

วาระท่ี 3.1.2 
สนง_60_6_7.2 แผนด าเนินงานการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1  หรือ 2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5  ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6   ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7   ข้อ 

 

รำยกำรข้อมูล หน่วยนับ 
ปีกำรศึกษำ 2560 

กำรประเมินตนเอง ผลตรวจประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 7  
ผลด าเนินการ ข้อ 7  
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5  
การบรรลุเป้าหมาย /    
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ตัวบ่งชี้ท่ี  7 ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ (P) 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี                     โทรศัพท์ :  086-970-8900 
ผู้รำยงำนข้อมูล : หัวหน้าหน่วยงานทุกคน 

 
ผลกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ 
 1. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
 ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ได้น าผลสรุปและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับส านักงานคณบดี ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ควรออกแบบการให้บริการ
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานย่อย โดยมอบหมาย
ให้ทุกหน่วยงานแจกแบบส ารวจให้กับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้รับบริการ และน าผลประเมินมาวิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใน
หน่วยงานมาวางแผนการด าเนินงานปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามความต้องการของผู้รับบริการ และ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส านักงานคณบดี คือ “ส านักงานคณบดีเป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ที่มี
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง” 
หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_7_1.1 แบบฟอร์มส ารวจความต้องการของผู้รับบริการแต่ละหน่วยงาน ส านักงานคณบดี  

ประจ าปีการศึกษา 2560 
สนง_60_7_1.2 สรุปแบบส ารวจความต้องการผู้รับบริการแต่ละหน่วยงาน ส านักงานคณบดี  

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 2. มีกำรวำงแผนและออกแบบกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร โดยก ำหนดตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จของกำรบริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรอย่ำงชัดเจน 
 หน่วยงานภายในส านักงานคณบดีได้ประชุมหน่วยงานย่อยร่วมกัน และน าประเด็นข้อเสนอแนะต่างๆ ในการ
ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการจากกลุ่มเป้าหมายน าไปวางแผนและออกแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการที่แท้จริง โดยก าหนดตัวชี้วัดส าเร็จของการบริการ และรวบรวมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานในการยกระดับคุณภาพการให้บริการตามต้องการผู้รับบริการที่ชัดเจนและยั่งยืนให้ครอบคลุมตามพันธกิจหรือ
ภารกิจหลักซ่ึงเป็นหัวใจที่ส าคัญที่สุดในการให้บริการของส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว 
หลักฐำนอ้ำงอิง : 

สนง_60_7_2.1 สรุปแบบส ารวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการแต่ละหน่วยงาน  
สนง_60_7_2.2 แผนด าเนินงานตามความต้องการของผู้รับบริการแต่ละหน่วยงาน 
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หลักฐำนอ้ำงอิง : 
ก าหนดประเด็นตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน ส านักงานคณบดี 

 
 3. มีกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำนเกี่ยวกับกำรบริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรในทุกระดับ 

  ส านักงานคณบดี มอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามความต้องการ น าสรุปรายงานผลการ
ประเมิน และประชุมชี้แจงภายในหน่วยงานเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนกิจกรรมควบคุม
ภายในของหน่วยงาน และสร้างความเข้าใจกระบวนการให้บริการกับผู้รับบริการรับทราบและถือปฏิบัติภายในหน่วยงาน
ของตนเองและคณะฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการที่แท้จริง
น าเผยแพร่และสื่อสารผ่านช่องทาง Website Line และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เป็น Flow 
chart เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน และประสานงานที่ดีร่วมกัน 
หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_7_3.1 รายงานการประชุมหน่วยงานของส านักงานคณบดี 
สนง_60_7_3.2 ช่องทาง Website หน่วยงานของส านักงานคณบดี 
สนง_60_7_3.3 คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการของหน่วยงานส านักงานคณบดี 

 
 4. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน และติดตำมประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ 
ผู้รับบริกำรตำมตัวบ่งช้ีที่ก ำหนดแล้วน ำเสนอในที่ประชุมประจ ำส ำนักงำนคณบดีเพื่อพิจำรณำ 
 ส านักงานคณบดี ได้ด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลความส าเร็จของการให้บริการตามตัวบ่งชี้ที่
ก าหนดไว้ และน าผลการด าเนินงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 5 เมษายน 
2561 วาระที่ 3.1.1 พิจารณาร่วมกันเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
สอดคล้องกับความต้องการและคาดหวังของผู้รับบริการที่แท้จริง 

หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_7_4.1 รายงานการติดตามประเมินผลส าเร็จของการให้บริการแต่ละหน่วยงาน 
สนง_60_7_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 5 เมษายน 2561 

 
 5. มีกำรน ำผลกำรประเมินและผลกำรพิจำรณำมำปรับปรุงกำรด ำเนินกำรให้บริกำรในรอบปีต่อไป 
 คณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดีได้น าผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงและ
แก้ไขการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีความส าคัญมาก 
และมีหลายหน่วยงานน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ปฏิบัติหน้าที่ให้รวดเร็วขึ้น เช่น มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ท า
ฐานข้อมูล 1) ด้านพัฒนาบุคลากร 2) ด้านการประกันคุณภาพ 3) มีระบบการจองห้องประชุมและห้องเรียน 4) มีการส่ง
เอกสารทาง E-document 5) การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษา และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการ
ให้บริการแจกให้หน่วยงานและภาควิชาถือปฏิบัติ และเพ่ิมช่องทางการติดต่อประสานงาน ฯลฯ เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ 
หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงได้ตรงกับตามความต้องการขอผู้รับบริการ 
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นอกจากนี้ ยังน าผลการปรับปรุงระบบการท างานให้ตรงกับความต้องการและเกินคาดหวังของผู้รับบริการ ได้จัดท า
แผนพัฒนายกระดับการให้บริการและน าเข้าประชุมร่วมกันในหน่วยงานย่อยเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจนเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีใช้กันทั่วทั้งองค์กรและเตรียมรับการประเมินคุณภาพทั้งภายนอกและภายใน
ของคณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ ยังน าตัวบ่งชี้ที่ส าคัญเผยแพร่ผ่านระบบ Server Network (\\192.168.3.102) และ
คู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการใช้บริการหรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_7_5.1 แนวทางแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการแบบส ารวจผลการประเมินความต้องการหรือความ

คาดหวังของผู้รับบริการ 
สนง_60_7_5.2 คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการของหน่วยงานส านักงานคณบดี 
สนง_60_7_5.3 ตัวอย่างช่องการเผยแพร่ความรู้ของหน่วยงานต่างๆ ผ่าน Website Facebook Line  

 
เกณฑ์กำรประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มี่การด าเนินการ  
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

 

รำยกำรข้อมูล หน่วยนับ 
ปีกำรศึกษำ 2560 

กำรประเมินตนเอง ผลตรวจประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 5  
ผลด าเนินการ ข้อ 5  
คะแนนประเมิน คะแนน 5  
การบรรลุเป้าหมาย /    
 

 

 

 

 

 
 
 
 

file://192.168.3.102
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ตัวบ่งชี้ที ่8 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต (O) 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายบริหาร                              โทรศัพท์ :  082-299-9699 
ผู้รำยงำนข้อมูล : นางสาวแคทลียา  ศรประดิษฐ์                    โทรศัพท์ :  086-970-8900   

 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 

ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ได้พิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ่ง
ถือเป็นบทบาทของหน่วยงานภายในส านักงานคณบดีที่ต้องตอบสนองการให้บริการกับหน่วยงานภายนอกให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ และสามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งคณาจารย์  นิสิต บุคคลทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่รับบริการ ซึ่งการแจกแบบส ารวจความพึงพอใจจะพิจารณา 4 ประเด็นส าคัญ คือ 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
5.ความพึงพอใจในการให้บริการโดยรวม 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ได้พิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ่ง

ถือเป็นบทบาทของหน่วยงานภายในส านักงานคณบดีที่ต้องตอบสนองการให้บริการกับหน่วยงานภายนอกให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ และสามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งคณาจารย์  นิสิต บุคคลทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่รับบริการ ซึ่งการแจกแบบส ารวจความพึงพอใจจะพิจารณา 4 ประเด็นส าคัญ คอื 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
5. ความพึงพอใจในการให้บริการโดยรวม 

  ในปีการศึกษา 2560 งานทรัพยากรบุคคลได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานด าเนินการแจกแบบส ารวจความ
พึงพอใจให้กับผู้รับบริการและให้ครอบคลุมผู้รับบริการ ซึ่งได้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต บริษัท และห้างร้าน จาก
หน่วยงานโดยตรง โดยเน้นเนื้อหา 4 ประเด็นใหญ่ และสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของทุก
หน่วยงานเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี ดังนี้ 

จ านวนแบบสอบถามที่แจกทั้งหมด  500 ฉบับ 
 จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา           442 ฉบับ 
 คิดเป็นร้อยละ     88.40    ของจ านวนผู้ประเมินทั้งหมด 
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คะแนนควำมพึงพอใจ 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยงำน 

คะแนนเฉลี่ยรวม คะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป 

คะแนน
เฉลี่ย 

(เต็ม 5) 

ร้อยละ
ควำมพึง
พอใจ 

คะแนน
ทั้งหมด 
(1-5) 

คะแนน 
ระดับ 
ดีขึ้นไป 
(4-5) 

คะแนน
เฉลี่ย 

(เต็ม 5) 

ร้อยละ
ควำมพึง
พอใจ 

1 งานนโยบายและแผน 4.92 98.45 1,100 1,083 4.92 98.45 
2 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 4.89 97.84 1,250 1,223 4.89 97.84 
3 งานคลังและพัสดุ 4.82 96.48 1,250 1,206 4.82 96.48 
4 งานห้องสมุด 4.78 95.59 1,225 1,156 4.72 94.37 
5 งานบริหารและธุรการ 4.70 94.08 1,250 1,146 4.58 91.68 
6 งานทรัพยากรบุคคล 4.69 93.76 1,250 1,133 4.53 90.64 
7 งานเวชนิทัศน์ 4.64 92.72 1,250 1,159 4.64 92.72 
8 งานพัฒนาศักยภาพนิสิต 4.63 92.56 1,250 1,151 4.60 92.08 
9 งานแพทยศาสตรศกึษา (ปสม) 4.46 89.22 575 456 3.97 79.30 
10 งานแพทยศาสตรศึกษา 4.32 86.40 625 477 3.82 76.32 
11 งานประกันคุณภาพ 4.25 84.96 1,250 951 3.80 76.08 

เฉลี่ยรวม 4.65 92.91  
 

เกณฑ์กำรประเมิน: 
ค านวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการจากคะแนนเต็ม 5 

 
ผลกำรด ำเนินกำร 

ข้อมูลประกอบตัวบ่งช้ี กำรประเมินตนเอง ผลกำรตรวจประเมิน 
เป้าหมาย 4.00  
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.65  
คะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5 คะแนน) 4.65  
การบรรลุเป้าหมาย (/ )   
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หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_8_1.1 สรุปคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
สนง_60_8_1.2 สรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการแยกตามด้าน 
สนง_60_8_1.3 แบบฟอร์มส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
สนง_60_8_1.4 ตัวอย่างแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
สนง_60_8_1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2561   

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 วาระท่ี 7.1.2 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

54 

ตัวบ่งชี้ท่ี  9 กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ (P) 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ                        โทรศัพท์ : 084-104-3310 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ                      โทรศัพท์ : 089-134-1000 
ผู้รำยงำนข้อมูล : นายคมสันณ์  ศรแสดง                                  โทรศัพท์ : 092-518-2355 

 
ผลกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ 

 1. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยหัวหน้ำส ำนักงำน
คณบดี และมีกำรถ่ำยทอดให้บุคลำกรทุกคนรับทรำบ 
  คณะฯ ให้ความส าคัญและสนับสนุนในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีคณะกรรมการ
ประจ าคณะเป็นคณะกรรมการอ านวยการ งานประกันคุณภาพท าหน้าที่ก าหนดแนวทางการด าเนินงานติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน และมอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก     
มีงานประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณบดี ได้ก าหนดให้โครงการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559-2562 และก าหนดไว้
ในพันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมอยู่ใน
แผนปฏิบัติราชการ (r5) ซึ่งโครงการและกิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพ โดยประกาศเป็นนโยบายด้านประกันคุณภาพ   
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 และได้ถ่ายทอดลงสู่หัวหน้าหน่วยงานเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสะท้อนให้เกิดวัฒนธรรมประกันคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน มีคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามองค์ประกอบของระบบ
คุณภาพการศึกษาคณะแพทยศาสตร์เป็นประจ าทุกปี ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารเป็นที่ปรึกษา รองคณบดีและผู้ ช่วย
คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานและรองประธาน และหัวหน้าหน่วยงานทุกท่านร่วมเป็นคณะกรรมการท าหน้าที่
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เป็นวาระสืบเนื่อง   
ทุกเดือน นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งรองคณบดีทุกส่วน มีส่วนร่วมรับผิดชอบโดยตรงตามตัวบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบ      
เพ่ือก ากับ ควบคุม ติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานความคืบหน้าเสนอต่อที่ ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา กลั่นกรองข้อมูลผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ฉบับร่าง ในระดับคณะ และส านักงานคณบดี เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์   
เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพและข้อมูลหลักฐานประกอบเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีการก าหนด KPI ด้านประกันคุณภาพเป็นรายบุคคลอีก
ด้วย 
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หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_9_1.1 แผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 - 2562 
สนง_60_9_1.2 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ คณะแพทยศาสตร์  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 
สนง_60_9_1.3 โครงสร้างบริหารคณะแพทยศาสตร์  
สนง_60_9_1.4 โครงสร้างส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์  
สนง_60_9_1.5 รายงานการประเมินตนเอง SAR และผลการตรวจประเมิน ส านักงานคณบดี ประจ าปีการศึกษา 2559  

 สนง_60_9_1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2560  
วันที่ 5 กันยายน 2560 

สนง_60_9_1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ วาระสืบเนื่อง (3.1) 
สนง_60_9_1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี วาระสืบเนื่อง (3.1) 
สนง_60_9_1.9 KPI Online ตัวชี้วัดรายบุคคล 

 
 2. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกที่ก ำหนด 

ส านักงานคณบดี ได้ด าเนินงานตามระบบและกลไกด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นประจ าทุกปี    
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการภายในของคณะฯ และส านักงานคณบดี โดยมีรองคณบดีและ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และผู้อ านวยการส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้ก ากับ ติดตาม ดูแล       
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีงานประกันคุณภาพ เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพซึ่งก าหนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ด้านประกันคุณภาพตามนโยบายของผู้บริหารให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกับมหาวิทยาลัย      
จนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพขององค์กรท าให้ผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีถึงดีมาก มีคณะท างานด้าน
ประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง ทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มุ่งม่ันให้ความร่วมมือ โดยมีผู้อ านวยการส านักงานคณบดีคณะฯ และ
หัวหน้างานเป็นผู้รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพประจ าปีทุกปี มีการ
ติดตามข้อมูลรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน สรุปผลรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานจัดท าร่างรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ในระดับคณะ และส านักงานคณบดี ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และมหาวิทยาลัยก าหนดเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน และน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพในปีที่ผ่านมาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 พิจารณา เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินการ
ปรับปรุงและแก้ไขเพ่ือยกระดับแผนพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น  
หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_9_2.1 ค าสั่งคณะกรรมการประจ าคณะ ค าสั่งที่ 944/2560  และค าสั่งที่ 945/2560 
สนง_60_9_2.2 ค าสั่งคณะกรรมการประจ าคณะ ค าสั่งที่ 3404/2561 
สนง_60_9_2.3 ค าสั่งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ 143/2560 
สนง_60_9_2.4 ค าสั่งคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี  คณะแพทยศาสตร์ ที่ 108/2560 
สนง_60_9_2.5 ค าสั่งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามองค์ประกอบของระบบคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2559 ค าสั่งที่ 40/2559 
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หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_9_2.6 ค าสั่งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการและรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้ เพ่ือการด าเนินการที่

เป็นเลิศ  คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2558 ค าสั่งที่ 61/2559 
สนง_60_9_2.7 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 1 ธันวาคม 2560  

วาระที่ 3.1.2 ผลการประเมินตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  
สนง_60_9_2.8 แผนพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

สนง_60_9_2.9 แผนด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
สนง_60_9_2.10 คู่มือการประกันคุณภาพ ส านักงานคณบดี  ปีการศึกษา 2557 

 
 3. มีกำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ พร้อมทั้งจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) เสนอทีป่ระชุมคณะฯ ตำมก ำหนดเวลำ 
 ส านักงานคณบดีประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการประจ า
ส านักงานคณบดีมีการประชุมทุกเดือน โดยมีวาระสืบเนื่องด้านประกันคุณภาพเพ่ือรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงาน
ในการติดตามและประเมินผลด้านประกันคุณภาพ โดยมีผู้อ านวยการส านักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และหัวหน้างาน
เป็นผู้รับผิดชอบ การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นในส่วนของส านักงาน
คณบดีเสนอผ่านรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบหลักตามค าสั่ง รวมทั้งจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ในระดับคณะ และส านักงานคณบดี เพ่ือรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอก 
และขอความร่วมมือหัวหน้างานทุกคนน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินคุณภาพ ไปถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติ  เพ่ือก าหนด
ทิศทางการควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพประกันคุณภาพตามตัวชี้วัดกลางของหน่วยงาน และรายบุคคลของส านักงาน
คณบดี ตามแผนพัฒนาคุณภาพควบคู่กับการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) และคู่มือการใช้บริการของแต่ละ
หน่วยงานในส านักงานคณบดี โดยมีหัวหน้างานเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี และ
เผยแพร่สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_9_3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระท่ีสืบเนื่อง (3.3) 
สนง_60_9_3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี วาระสืบเนื่อง (3.1) 
สนง_60_9_3.3 คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการใช้บริการของหน่วยงานส านักงานคณบดี  
สนง_60_9_3.4 บันทึกติดตามรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ  

ระดับคณะ รอบ 6 เดือน และส านักงานคณบดี รอบ 9 เดือน  
สนง_60_9_3.5 รายงานผลการติดตามรายงานข้อมูลด้านประกันคุณภาพ ระดับคณะ รอบ 6 เดือน 
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  4. มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน และส่งผลให้มีพัฒนำกำรของผลกำร
ด ำเนินงำนในภำพรวมในรอบปีที่ประเมินสูงขึ้นกว่ำปีก่อน 
 ส านักงานคณบดีได้น าผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 
ระดับส านักงานคณบดี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดีเป็นวาระเพ่ือ
พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 วาระที่ 3.1.2 โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโดยตรงน าไป
ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพผลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ในปีการศึกษา 2560      
มีผลการประเมินลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลการด าเนินงานในบางตัวบ่งชี้มีคะแนนลดลงจากรอบปีที่ผ่านมา โดย
เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 4 ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่ง จากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานได้มอบหมายให้งานทรัพยากรบุคคลตรวจสอบค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านว่าด้าน ใดที่ได้คะแนน
น้อยเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

ผลกำรประเมินปี 2559 ผลกำรประเมินปี 2560 

จ านวนตัวบ่งชี ้ คะแนน จ านวนตัวบ่งชี ้ คะแนน 

9 4.87 9 4.75 
 

หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_9_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 1 ธันวาคม 2560

ผลการประเมินตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
สนง_60_9_4.2 สรุปผลการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 

สนง_60_9_4.3 แผนปฏิบัติราชการ ส านักงานคณบดี ประจ าปีงบประมาณ 2560 
สนง_60_9_4.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพ (AS3) ส านักงานคณบดี ปีการศึกษา 2559 

 
 5. บุคลำกรในส ำนักงำนคณบดีทุกคนให้กำรสนับสนุนกิจกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนคณบดี 
คณะและ/หรือมหำวิทยำลัย โดยมีส่วนร่วมในลักษณะต่ำงๆ ได้แก่ กำรเข้ำร่วมอบรม/ประชุม/ประชำพิจำรณ์ด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ร่วมเป็นผู้ประเมินและ/หรือผู้ประสำนงำนในกำรประเมินระดับต่ำงๆ หรือร่วมเป็น
กรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับต่ำงๆ   
   คณะฯ และทีมผู้บริหารทุกคนร่วมกันด าเนินการตามนโยบายด้านประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนด
ตัวชี้วัดและแผนการด าเนินงานปฏิบัติราชการอย่างชัดเจนและให้ความส าคัญ สนับสนุนโครงการ กิจกรรมประกันคุณภาพ
สอดคล้องยุทธศาสตร์คณะฯ และพันธกิจที่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะฯ ได้
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx โดยทีมผู้บริหารได้เข้าร่วมโครงการบ่ม
เพาะคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx กับ สกอ. และมีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพให้บุคลากร
รับทราบและเข้าใจ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ คณะฯ จัดโครงการให้ความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์แก่บุคลากรทุกระดับอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งติดตาม 
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รวบรวมข้อมูลผลการรายงานตามตัวบ่งชี้ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือประกอบการรายงานผลการประเมิน ผู้บริหารและทีม
ประกันคุณภาพได้เข้าตรวจเยี่ยม (Site Visit) และพูดคุยกับหน่วยงานในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจ าปีการศึกษา 2560 จากมหาวิทยาลัย มีการท าประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ส านักงานคณบดี ปีการศึกษา 2560 และเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี 
ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 พิจารณาร่วมกัน นอกจากนี้ ส านักงานคณบดีได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรโดยส่งบุคลากรทุกคนของส านักงานคณบดีเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาและดูงาน ทั้งภายในและ
ภายนอกคณะฯ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ วิชาชีพประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้มีส่วนร่วมในโครงการ และกิจกรรม
ต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
หลักฐำนอ้ำงอิง : 
สนง_60_9_5.1 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาและดูงานด้านประกันคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอก

คณะ และรายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมฯ 
สนง_60_9_5.2 สรุปโครงการและกิจกรรมด้านประกันคุณภาพ 
สนง_60_9_5.3 ค าสั่งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามองค์ประกอบของระบบคุณภาพการศึกษา  
สนง_60_9_5.4 ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพของเกณฑ์ 

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ประจ าปีการศึกษา 2558 
สนง_60_9_5.5 รายงานการประชุมของหน่วยงานต่างๆ ในส านักงานคณบดี 
สนง_60_9_5.6 รายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมตรวจเยี่ยมและพูดคุย (Site Visit) 
สนง_60_9_5.7 (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง ส านักงานคณบดี ประจ าปีการศึกษา 2560 
สนง_60_9_5.8 บันทึกขอความอนุเคราะห์ในการประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
สนง_60_9_5.9 ใบเซ็นชื่อแบบฟอร์มการให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง ส านักงานคณบดี  

 
เกณฑ์กำรประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ   
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5  ข้อ 

 

รำยกำรข้อมูล หน่วยนับ 
ปีกำรศึกษำ 2560 

กำรประเมินตนเอง ผลตรวจประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 5  
ผลด าเนินการ ข้อ 4  
คะแนนประเมิน คะแนน 4  
การบรรลุเป้าหมาย /    
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ตำรำงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินตนเอง ส ำนักงำนคณบดี คณะแพทยศำสตร์ 

องค์ประกอบคุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

จ ำนวนตัว
บ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5. กำรบริหำรจัดกำร 9 5.00 4.83 4.39 4.75 ระดับดีมำก 
รวม 9 1 6 2   

ผลกำรประเมิน  
ระดับ 
ดีมำก 

ระดับ 
ดีมำก 

ระดับ 
ดี 

  

 
 
 
 

 

 

  

 


