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หลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ มศว ปีการศึกษา 2560
การบริการของคณะแพทยศาสตร์ มศว ปีการศึกษา 2560
ลักษณะของบุคลากร
สินทรัพย์ของคณะแพทยศาสตร์
กฎระเบียบข้อบังคับ
ความต้องการและความคาดหวังที่สาคัญของนิสิตและผู้เกี่ยวข้อง
ข้อมูลการวิเคราะห์ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ช่องทางในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารสู่บุคลากร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการส่งเสริมประพฤติ ปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎ/ข้อบังคับ/จริยธรรม
ปัจจัยที่กาหนดกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์
ปัจจัยที่กาหนดกลยุทธ์สนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์
การปรับปรุงกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์คณะฯ และศูนย์การแพทย์ฯ ประจาปี 2559-2562
ช่องทางการถ่ายทอด/ติดตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
การวางแผนการจัดสรรทรัพยากร
ช่องทางการสื่อสารสองทางไปยังลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วิธีการสร้างและจัดการกับความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการต่างๆ
ความเสี่ยงในบุคลากรกลุ่มเสี่ยง
ความคาดหวังและสิทธิประโยชน์ จาแนกตามกลุ่มบุคลากร
ประเด็นเรียนรู้ที่สาคัญสาหรับผู้บริหารและบุคลากร
การปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลตามผลการประเมิน
การออกแบบกระบวนการหลักของคณะแพทยศาสตร์
การออกแบบกระบวนการสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์
โครงการ Lean management และ Knowledge management
โครงการพัฒนาระบบงานหลัก ตามเกณฑ์ EdPEx ของคณะแพทยศาสตร์ มศว
ประเด็นความเสี่ยงของคณะแพทยศาสตร์ มศว
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กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์และทบทวนปรับปรุงแผนฯ
สัดส่วนค่านาหนักของแต่ละแผนกลยุทธ์
การสารวจความคิดเห็นของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนาไปใช้กาหนดแนว
ทางการพัฒนาด้านการเรียนการสอน
การสารวจความคิดเห็นของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนาไปใช้กาหนดแนว
ทางการพัฒนาด้านวิจัย
ระบบจัดการข้อร้องเรียนของงานแพทยศาสตรศึกษา
ระบบจัดการข้อร้องเรียนของงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
ระบบการว่าจ้างและบรรจุบุคลากรใหม่
แนวทางการบริหารบุคลากร
กระบวนการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
แผนพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560

25
30
56
57
60
61
63
69
75
83
84
84
87

ง

โครงสรางองคกร และการแบงสัดสวน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะแพทยศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

จ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะแพทยศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

ฉ

โครงร่างองค์การ

ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์การ
P1. ลักษณะองค์การ
ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดตั้งขึ้นเมื่อ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2528
มี ก ารด าเนิ น งานใน 2 ฝั ่ง คือ ประสานมิ ต ร กรุ ง เทพมหานคร จั ด การศึ ก ษาระดั บ ชั้ น พรี ค ลิ นิ ก
และบัณฑิตศึกษา และองครักษ์ จังหวัดนครนายก จัดการศึกษาชั้นคลินิกและอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง โดยมี ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นฐานการเรียนการสอนและ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุเป็นสถาบันสมทบหลัก
(1) หลักสูตรและบริการ
คณะฯ มี ภ ารกิ จ ด้ านการศึ ก ษา วิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการ และท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรม ซึ่ งใน
ปีการศึกษา 2560 มีการจัดการศึกษาทั้งสิ้น 7 หลักสูตร ดังรายละเอียดในตาราง OP1 และมีบริการด้านอื่นๆ
ดังรายละเอียดในตาราง OP2
ตารางที่ OP1 หลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ มศว ปีการศึกษา 2560
ระดับ/ชื่อหลักสูตร
แนวทางการจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
หลักสูตรแพทยศาสตร์ ภาคปกติ มีคณะกรรมการประจา
หลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ และมีคณะกรรมการ
ประจาคณะเป็นผู้ควบคุม
การรับนิสิต ผ่านโครงการสอบตรงผ่าน กสพท
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรแพทยศาสตร์ปี 2555 มีหน่วยกิตทั้งสิ้น 250
หน่วยกิต แบ่งเป็น
- ชั้นปีที่ 1 เรียนวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
วิชากลาง และวิชาเลือกใน จานวน 43 หน่วยกิต
- ชั้นปีที่ 2-3 เรียนรายวิชาบังคับพื้นฐานเฉพาะแพทย์
จานวน 69 หน่วยกิต โดยเน้นวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
Problem-based learning (PBL), Self-directed learning
(SDL) ควบคู่กับบรรยาย และปฏิบัติการรวมทั้งเรียนรู้ชุมชน
และทาวิจัยภาคสนาม
- ชั้นปีที่ 4-6 เรียนวิชาเฉพาะสาขา/วิชาชีพ และวิชาบังคับ
เลือก จานวน 138 หน่วยกิต โดยเน้นการสอนข้างเตียง
ผู้ป่วย (teaching round), การตรวจผู้ป่วยในหอผู้ป่วย
(service round), การสาธิตและฝึกหัตถการจากหุ่นฝึก
ทักษะ การฝึกประสบการณ์จริงจากผู้ป่วยในสถานการณ์
ต่างๆ เช่น แผนกผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด
หอผู้ป่วยระยะวิกฤติ การสัมมนาทางวิชาการ เช่น
การอภิปรายกรณีศึกษาผู้ป่วยที่น่าสนใจ
กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ ของนิสิตเป็นไปตาม
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ระดับ/ชื่อหลักสูตร

แนวทางการจัดการศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทั้ง
6 ด้าน การสอบผ่านศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม และสอดคล้องกับ Expected
learning outcome ของหลักสูตร จุดเด่นของหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต คือ การเน้น early clinical
exposure ส่งเสริมให้มีประสบการณ์การศึกษาจริงใน
ชุมชน บูรณาการการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน
โดยมีเป้าหมายให้นิสิตเรียนรู้กระบวนการวิจัยกับอาจารย์
ที่ปรึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
การประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2559
ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
WFME โดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ (กสพท)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการร่วม
หลักสูตรแพทยศาสตร์โครงการร่วมฯ มีคณะกรรมการ
ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มศว และ University of ประจาหลักสูตรแยกจากภาคปกติ รับผิดชอบดาเนินการ
Nottingham
และมีคณะกรรมการประจาคณะเป็นผู้ควบคุม
การรับนิสิต ผ่านการจัดสอบตรงผ่านคณะแพทยศาสตร์
มศว โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติคือสาเร็จชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คะแนน IELTS (UKVI) 7.00 ขึ้นไป
มีผลสอบ BMAT และ IGCSE ตามเกณฑ์
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น
- ช่วง 6 เดือนแรก เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปและเตรียม
พื้นฐาน ที่ มศว ประสานมิตร
- ชั้นปีที่ 1 ช่วง 6 เดือนหลัง และชั้นปีที่ 2-3 เรียน
รายวิชาด้านพรีคลินิกที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราช
อาณาจักร ซึ่งนิสิตที่สอบผ่านเกณฑ์ประเมินจะได้รับ
Bachelor Degree of Medical Science จากมหาวิทยาลัย
นอตติงแฮม
- ชั้นปีที่ 4-6 เรียนรายวิชาทางคลินิก โดยมีการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผลเช่นเดียวกับหลักสูตรฯ ภาคปกติ
การประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2559
ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
WFME โดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ (กสพท)
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มี 5 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตชีววิทยาของ
เซลล์และโมเลกุล (นานาชาติ) ได้รับการรับรองเพิ่มขึ้น 1 หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีคณะกรรมการบริหารและ
สาขาวิชาตจวิทยา อณูชีววิทยา และชีวภาพ
อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
การแพทย์
การรับนิสิต ผ่านระบบการรับนิสิตของมหาวิทยาลัย
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ระดับ/ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2 หลักสูตร ได้แก่
สาขาอณูชีววิทยา และชีวภาพการแพทย์

แนวทางการจัดการศึกษา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เน้นการได้ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยของบัณฑิตในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มีการประเมินผลการเรียนรู้ทบทวนคุณภาพของบัณฑิต
และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ มคอ.
การประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2560
หลักสูตรตจวิทยา และอณูชีววิทยา ใช้เกณฑ์มาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ส่วนหลักสูตร
ชีวภาพการแพทย์ใช้เกณฑ์ AUN-QA
หลักสูตรการอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีหลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน 6 สาขา ในปีการศึกษา 2559
หลักสูตรแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสาขามะเร็งนรีเวช และสาขาเวชศาสตร์การกีฬาได้รับการรับรองเพิ่มเติม
หลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน ได้แก่ อายุรศาสตร์
หลักสูตรการอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร์
มีอาจารย์ประจาภาควิชาเป็นผู้รับผิดชอบ กากับการ
ออร์โธปิดิกส์ วิสัญญีวิทยา และโสต ศอ นาสิก
ดาเนินการผ่านหน่วยงานแพทยศาสตรศึกษาและ
วิทยา
คณะกรรมการประจาคณะฯ
การรับนิสิต ผ่านแพทยสภา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรผ่านการ
รับรองจากราชวิทยาลัย เน้นการเรียนรูใ้ นสถานการณ์จริง
ฝึกประสบการณ์การตรวจและทาหัตถการกับผู้ป่วยจริง
ทั้งทีห่ ้องตรวจผู้ป่วยนอก ห้องตรวจฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด
และผู้ป่วยใน การเรียนรู้จากหน่วยฝึกหัตถการทางคลินิก
(skill lab) การศึกษาผู้ป่วยตัวอย่างผู้ป่วยจาลองการศึกษา
และวิพากษ์บทความทางวิชาการในวารสารทางการแพทย์
การทาวิจัยและนาเสนอผลงาน
ตารางที่ OP2 การบริการของคณะแพทยศาสตร์ มศว ปีการศึกษา 2560
การบริการที่สาคัญ
แนวทางและวิธีการให้บริการ
การวิจัย
ดาเนินการวิจัยและนวัตกรรมตามเงื่อนไขของแหล่งทุนที่สนับสนุน ระเบียบ
วิจัยของคณะฯ/มหาวิทยาลัยและจริยธรรมด้านวิจัย โดยมุ่งเน้นวิจัยแบบ
Multidisciplinary research และ R to R
การบริการวิชาการ
- จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนตามความต้องการของชุมชนและ
สอดคล้องกับศักยภาพของบุคลากรของคณะฯ มุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน
และฟื้นฟูสุขภาพในระดับปฐมภูมิในพื้นที่รับผิดชอบ 3 ตาบล ในจังหวัด
นครนายก
- จัดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ แก่ประชาชนที่อยู่
ห่างไกล
การให้บริการทางการแพทย์ - ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย มุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์
สู่ Excellence center เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็น
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
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การบริการที่สาคัญ

แนวทางและวิธีการให้บริการ
เลิศด้านภาวะบกพร่องทางการได้ยิน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการล้างไตทาง
ช่องท้อง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการมีบุตรยาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านทารก
แรกเกิด เป็นต้น
- ให้บริการศูนย์ผิวหนัง และ มศว คลินิก ณ อาคารบริการหม่อมหลวงปิ่น
มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม
“สถาบั น ผลิ ต แพทย์ ที่ มีความรู้ ความสามารถ และความรับ ผิ ดชอบต่อสั งคม สามารถยื นอย่างมี
ศักดิ์ศรีในเวทีสากลควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม”
มีส าระส าคัญ คือ หลั กสู ตรแพทยศาสตร์เป็ น Outcome based education (OBE) ที่ มุ่งเน้ นผลิ ต
บัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพคู่ คุณธรรม โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ WFME AUN-QA และ EdPEx
เป็นแนวทางกากับการดาเนินงาน และพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพในระดับนานาชาติ
พันธกิจ
1. ส่งเสริม และพัฒ นาสร้างมาตรฐานการศึกษา การผลิตแพทย์และบัณฑิตหลังปริญญาที่มีคุณ ธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึกที่ดี ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพรับใช้สังคมทั้งใน
ประเทศ และประเทศในอาเซียน
2. ส่ งเสริ มงานวิจั ย สหสาขาวิช า สร้ างเครือ ข่ายภายในและภายนอกสถาบั น ทั้ งในและต่างประเทศ
และนาเสนอผลงานในระดับนานาชาติ
3. ให้บริการวิชาการที่มี คุณภาพเพื่อพัฒ นาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน มีจิตสานึก และรับผิดชอบต่อ
ชุมชน
4. สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ค่านิยมของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มีค่านิยมหลัก คือ “คณะแพทย์ชั้นนาที่ดี เก่ง มีความสุข และเป็นคนไทยยุค 4.0”
โดยมีคาจากัดความ ดังนี้
ความเป็นผู้นา
Excellence การบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศและสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)
ความเป็นคนดี
Merit ซื่อสัตย์สุจริต เคารพในสิทธิของผู้อื่น
Simplicity เรียบง่าย และอ่อนน้อมถ่อมตน
ความเป็นคนเก่ง
Devote to customer ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายใน ภายนอก และชุมชน
Work รับผิดชอบ ทุ่มเทในการทางาน
มีความสุข
Unity ทางานเป็นทีม รักสามัคคีทั้งในระดับหน่วยงานและองค์กร
การเป็นคนไทยยุค 4.0
Excellence (Innovation) มีการสร้างนวัตกรรม และสร้างสรรค์ในงาน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
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สมรรถนะหลัก
คณะแพทยศาสตร์มีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่มุ่งเน้นให้นิสิตสามารถทางานร่วมกับชุมชนได้อย่างดี
เยี่ยม โดยมีรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว และเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมที่มีจานวนหน่วยกิตมากที่สุด มุ่งเน้น
การฝึกงานในชุมชนร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้นิสิตมีทักษะการปรับตัวเข้ากับชุมชนและสามารถทางาน
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้ดี หลักสูตรแพทยศาสตร์เน้นการบูรณาการด้านการทาวิจัยเข้ากับการจัดเรียน
การสอน โดยวางเป้ าหมายให้ นิสิตแพทย์มีค วามรู้และทักษะกระบวนการคิดแบบนักวิจัย นอกจากนี้ นิสิ ต
แพทย์หลักสูตรโครงการร่วมฯ ยังมีจุดเด่นด้านทักษะภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การทาวิจัยจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร ส่งผลให้นิสิตแพทย์บางส่วน
มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
คณะฯ มี ศั ก ยภาพในการจั ด การเรี ย นการสอนแบบบู รณาการจนท าให้ นิ สิ ตสามารถสอบผ่ านการ
ประเมินความรู้ประกอบวิ ชาชีพเวชกรรมในสัดส่วนที่สูง โดยมีสัดส่วนของของนิสิตที่สอบผ่านการประเมิน
ความรู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยู่ในลาดับที่ 4 แม้ว่าคณะฯ มีคะแนนเฉลี่ยการสอบเข้าผ่าน กสพท อยู่ใน
ลาดับที่ 10 ในปี พ.ศ. 2560
คณะฯ มี ก ารสร้ างเครื อ ข่ า ยทางการศึ ก ษาอย่ างเข้ ม แข็ งกั บ คณะแพทยศาสตร์ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ทาให้ สามารถเปิ ดหลักสู ตรร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มศว และคณะแพทยศาสตร์อื่นๆ
ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รแพทยศาสตร์ โครงการร่ว มฯ ร่ว มกับ มหาวิท ยาลั ย นอตติ งแฮม สหราชอาณาจั ก รซึ่งเป็ น
หลั ก สู ต รหนึ่ งเดี ย วในประเทศไทย หลั ก สู ต รผู้ บ ริห าร ร่ว มกั บ University of South Florida, USA และ
หลักสูตรผู้บริหาร Medical School Executive (MSE) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
ซึ่งทาให้คณะแพทยศาสตร์สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารการศึกษาและนามาใช้พัฒ นาทั้งด้าน
บุคลากรและด้านการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นคณะแพทยศาสตร์ระดับนานาชาติสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์
(1) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
คณะฯ ได้จาแนกบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายปฏิบัติการ
ดังตารางที่ OP3
ตารางที่ OP3 ลักษณะของบุคลากร (ข้อมูลปีการศึกษา 2560)
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์
สายปฏิบตั ิการ
(สานักงานคณบดี)
คน (ร้อยละ)

สายวิชาการ
คน (ร้อยละ)

ลักษณะของบุคลากร

ข้าราชการ
วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ตาแหน่งวิชาการ/ตาแหน่งความก้าวหน้า
ศาสตราจารย์/เชี่ยวชาญพิเศษ
รองศาสตราจารย์/เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ชานาญการพิเศษ
อาจารย์/ชานาญการ

พนักงาน

ข้าราชการ

สายปฏิบตั ิการ
(ธุรการภาควิชา)
คน (ร้อยละ)

พนักงาน

ลูกจ้าง
ประจา

ข้าราชการ

พนักงาน

0
0
0
11 (4.55)

0
0
6 (2.48)
225 (92.98)

0
0
1 (0.99)
0

22 (21.78)
66 (65.35)
9 (8.91)
0

2 (1.98)
1 (0.99)
0
0

0
1 (2.22)
4 (8.89)
1 (2.22)

9 (20)
27 (60)
3 (6.67)
0

0
6 (2.48)
3 (1.24)
2 (0.83)

1 (0.41)
36 (14.88)
55 (22.73)
139 (57.44)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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สายปฏิบตั ิการ
(สานักงานคณบดี)
คน (ร้อยละ)

สายวิชาการ
คน (ร้อยละ)

ลักษณะของบุคลากร

ข้าราชการ

พนักงาน

ข้าราชการ

สายปฏิบตั ิการ
(ธุรการภาควิชา)
คน (ร้อยละ)
ลูกจ้าง
ประจา

พนักงาน

อายุ
อายุเฉลีย่ (ปี)
48.60
44.56
49
35.20
อายุ 50 ปีขึ้นไป (Baby boomer)
7 (2.89)
86 (35.54)
0
6 (5.94)
อายุ 35 – 49 ปี (Generation X)
4 (1.65)
54 (22.31)
1 (0.99)
40 (39.60)
อายุ 20 – 34 ปี (Generation Y)
0
91 (37.60)
0
51 (50.50)
อายุงาน
อายุงานเฉลีย่ (ปี)
22.17
18.87
22
7.46
ข้อมูลจากงานทรัพยากรบุคคล : ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาราชการ)

ข้าราชการ

พนักงาน

50.33
1 (0.99)
2 (1.98)
0

49.50
1 (2.22)
5 (4.95)
0

34.20
2 (4.44)
18 (40)
19 (42.22)

20.94

20.25

6.87

บุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ
ลักษณะของบุคลากร

แพทย์

แพทย์ใช้ทุน

พยาบาล

เภสัชกร

ทันต
แพทย์

พนักงาน คน (ร้อยละ)
วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
0
0
0
0
0
ปริญญาตรี
0
0
411 (97.4) 25 (100) 0
ปริญญาโท
26 (100) 107 (100)
11 (2.6)
0
17 (100)
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
0
0
0
0
0
อายุงาน
อายุงานเฉลีย่ (ปี)
3.5
2
6
4.5
3
ข้อมูลจากงานทรัพยากรมนุษย์ : ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาราชการ)

ห้อง Lab

สนับสนุน
วิชาชีพ

สนับสนุน
(Back
office)

0
20 (100)
0
0

188 (74.3)
64 (25.3)
1 (0.4)
0

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

6
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คณะฯ มีการวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรกลุ่มต่างๆ และตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม
(รายละเอียดดังตารางที่ 5.3 ในหมวด 5) มีการจัดระบบสวัสดิการให้บุคลากรทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
คณะ มีการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น มีระบบการประเมินผลงานรายบุคคลแบบ online ที่โปร่งใส
และเป็นธรรม โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการประจาคณะกากับดูแล มีระบบการสนับสนุน
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพโดยการจัดอบรมภายในและมีระบบทุนสนับสนุนการอบรมภายนอก
นอกจากนี้ คณะฯ มียังการจัดตั้งองค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล และงานทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด้านบุคลากร และมีระบบป้องกันภัยจากการทางานรับผิดชอบโดยหน่วยงานอาชีวอนามัย
(2) สินทรัพย์ (อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวก)
คณะฯ มี สิ น ทรัพ ย์ ได้แก่ อาคาร ห้ องประชุม ห้ องเรียน ห้ องปฏิ บัติ การทางวิจัย ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและสิ่งอานวยความสะดวก ดังตารางที่ OP4
ตารางที่ OP4 สินทรัพย์ของคณะแพทยศาสตร์
ทรัพย์สิน
ประสานมิตร
องครักษ์
ศูนย์การแพทย์
อาคาร
- อาคารพรีคลินิกและ
อาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 16 ชั้น (จานวน
วิทยาศาสตร์ 10 ชั้น
10 ชั้น
เตียงผู้ป่วย 400 เตียง)
- อาคารกายวิภาคศาสตร์
7 ชั้น
ห้องประชุม
- ห้องประชุม 200 ที่นั่ง
- ห้องประชุม Convention - ห้องประชุม 40 ที่นั่ง
- ห้องประชุม 40 ที่นั่ง
600 ที่นั่ง
พร้อมระบบ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
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ทรัพย์สิน

ประสานมิตร
พร้อมระบบ
teleconference 2 ห้อง

องครักษ์
- ห้องประชุม Theater 450
ที่นั่ง
- ห้องประชุม 40 ที่นั่ง
พร้อมระบบ teleconference
2 ห้อง
ห้องเรียน
- ห้องบรรยาย 200 ที่นั่ง
- ห้องบรรยาย 200 ที่นั่ง
2 ห้อง
2 ห้อง
- ห้องบรรยาย 30 ที่นั่ง 2 ห้อง - ห้องเรียนกลุ่มย่อย 10
- ห้องเรียนกลุ่มย่อย
ห้อง
33 ห้อง
- ห้องฝึกหัตถการ
- ห้องวิจัยย่อยในทุก
ทางคลินิก
ภาควิชาทาง Pre clinic
- ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการวิจัย
- ห้องเครื่องมือกลาง
- ศูนย์วิจัยคลินิก
3 ห้อง
(มีแผนดาเนินการจัดตั้ง
- ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง
ศูนย์วิจัยคลินิค)
1 ห้อง
- ห้องวิจัยย่อยในทุก
ภาควิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ - เว็บไซต์ทั้งไทย-อังกฤษ
- เว็บไซต์ทั้งไทย-อังกฤษ
มีฐานข้อมูลความรู้ทาง
มีฐานข้อมูลความรู้ทาง
การแพทย์ online ที่ทันสมัย การแพทย์ online ที่
- อุปกรณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ทันสมัย
virtual 3 มิติทางกายวิภาค
- ระบบข้อมูลกลาง
ศาสตร์ และสรีรวิทยา
(Data center)
สิ่งอานวยความสะดวก - รถรับ-ส่งบุคลากร
- รถรับ-ส่งบุคลากร
- ที่จอดรถ
- ที่จอดรถ
- ร้านค้าและห้องอาหาร
- ร้านค้าสวัสดิการ
สวัสดิการ (มหาวิทยาลัย) - ห้องอาหารติด
เครื่องปรับอากาศ
- ห้องอ่านหนังสือและ
ปฏิบัติกิจกรรมของนิสิตที่
หอพักแพทย์ชายและ
หญิง
- ห้องสโมสรนิสิต
- ห้องดนตรีและสนาม
กีฬานิสิตแพทย์

ศูนย์การแพทย์
teleconference 2 ห้อง

- ห้องเรียนบรรยาย 150
ที่นั่ง
- ห้องเรียนบรรยายใน
ภาควิชา 9 ห้อง

- ระบบ Electrical
Medical Record (EMR)
- ระบบ Picture
Archiving and
Communication
System (PACS)
- รถรับ-ส่งบุคลากร
- ที่จอดรถ
- ร้านค้าสวัสดิการ
- ห้องอาหารติด
เครื่องปรับอากาศ
- ห้องออกกาลังกาย
สาหรับบุคลากร และ
นิสิตแพทย์

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
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ทรัพย์สิน
สินทรัพย์อื่นๆ

ประสานมิตร
- มศว คลินิก
- ศูนย์ผิวหนัง

องครักษ์
- ห้องสมุด
- หอพักนิสิตแพทย์ 4
หลัง
- หอพักแพทย์ 1 หลัง
- หอพักบุคลากร 1 หลัง
- หอพักอาจารย์ 1 หลัง
- หอพักพยาบาล 1 หลัง

ศูนย์การแพทย์
- คลินิกสาหรับนิสติ แพทย์
ในการฝึกตรวจรักษาผู้ป่วย
- ห้องพักอาจารย์และ
บุคลากร
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(5) กฎระเบียบข้อบังคับ
คณะฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการดาเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ดังตารางที่ OP5
ตารางที่ OP5 กฎระเบียบข้อบังคับ
พันธกิจและ
เงื่อนไข ข้อบังคับ มาตรฐานหลักสูตร
การบริหาร
- พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
การสอน
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- พ.ร.บ. มศว พ.ศ. 2559 ฉบับสมบูรณ์
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
- พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
- เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555
- เกณฑ์มาตรฐานสากลสาหรับแพทยศาสตร์ศึกษา World Federation for Medical
Education : WFME (2015)
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
- แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
การวิจัย
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2559
- ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการรับและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยและ
นวัตกรรม
- มาตรฐานห้องสัตว์ทดลอง
- มาตรฐานห้องทดลอง
- เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ปี 2561
การบริการ
- มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
วิชาการ
- มาตรฐานห้องยา
การบริหาร - ระเบียบกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้ มศว พ.ศ. 2560
การเงิน
- หลักเกณฑ์การจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ พ.ศ. 2552
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ
(1) โครงร่างองค์การ
คณะฯ อยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของอธิ ก ารบดี แ ละสภามหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น ก ารบริ ห าร
ผ่ านคณะกรรมการประจ าคณะซึ่งมีคณบดีเป็ น ประธาน มี ผู้ อ านวยการศูนย์ การแพทย์ฯ รองคณบดีและ
หัวหน้าภาควิชาเป็นกรรมการ โดยมีผู้แทนนิสิตเข้าร่วมให้ความเห็ นในวาระที่เกี่ยวข้อง สาหรับศูนย์การแพทย์
สมเด็ จ พระเทพรัตนราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุมารีอ ยู่ภ ายใต้การกากับ ดูแลของคณะแพทยศาสตร์และ
คณะกรรมการอานวยการศูนย์การแพทย์ฯ ดาเนินการผ่านคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์การแพทย์ฯ ซึ่งมี
คณบดีเป็นประธาน ผู้อานวยการศูนย์การแพทย์ ฯ เป็นรองประธาน มีรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง รองผู้อานวยการ
ศูนย์การแพทย์ฯ และตัวแทนหัวหน้าภาควิชาเป็นกรรมการ
(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(3) ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ
คณะฯ ทาการสารวจและวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังที่สาคัญของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ
ดังตารางที่ OP6
ตารางที่ OP6 ความต้องการและความคาดหวังที่สาคัญของนิสิตและผู้เกี่ยวข้อง


























 




สถาบันการศึกษา
คู่ความร่วมมือ(d)




โรงพยาบาลคู่ความ
ร่วมมือ(d)




ประชาชนผูร้ ับ
บริการ(b)
แพทยสภา , สกอ.
มศว(b)
โรงเรียนมัธยมและ
โรงเรียนนานาชาติ(c)



ศิษย์เก่า(b)



ผู้ใช้บัณฑิต(b)

1. วิธีการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ
2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
3. สิ่งแวดล้อมกายภาพที่ดี
4. รับทราบข้อมูลของคณะฯ
4.1 นโยบายคณะฯ
4.2 การรับนิสิตใหม่
4.3 ความรู้ทางวิชาการ
5. คุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ์
มาตรฐาน TQF, WFME และ
มาตรฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรม
6. การบริการที่ดีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานโรงพยาบาล
7. ความช่วยเหลือหรือสิทธิพิเศษตาม
ความต้องการที่กาหนดร่วมกัน

สมาคมผู้ปกครอง(b)

ความต้องการและ
ความคาดหวังที่สาคัญ

นิสิตปัจจุบัน(a)

ผู้เรียน ลูกค้า(a)ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(b)และผู้ส่งมอบ(c) คู่ความร่วมมือ(d)
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P2. สภาวการณ์ขององค์การ
ก. สภาพด้านการแข่งขัน
(1) ลาดับในการแข่งขัน
คณะฯ ทาการวิเคราะห์ลาดับการแข่งขัน โดยจาแนกตามพันธกิจหลัก ดังนี้
1. พันธกิจด้านการเรียนการสอน
คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็ นคณะแพทย์ ที่ จั ดตั้ งขึ้ นเป็ นล าดั บที่ 8 ของประเทศ ปั จจุ บั นรั บนิ สิ ตแพทย์
ในหลักสูตรแพทยศาสตร์ (ภาคปกติ) จานวนปีละ 180 คน ถือเป็นคณะแพทย์ที่มีขนาดกลาง หลักสูตรแพทยศาสตร์
(ภาคปกติ) เมื่อเปรียบเทียบลาดับในการสอบเข้าผ่าน กสพท ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ มีคะแนนสอบเข้า
สูงสุด อยู่ ในอันดับที่ 9 คะแนนสอบเข้าต่าสุด อยู่ในอันดับที่ 10 และคะแนนสอบเข้าเฉลี่ ย อยู่ในอันดับที่ 10
สาหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์โครงการร่วมฯ เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เปิดรับนิสิตแล้ว จานวน
15 รุ่ น ในปี พ.ศ. 2558 มี นิ สิ ต แพทย์ จ ากหลั ก สู ต รแพทยศาสตร์โครงการร่ว มฯ ได้ รับ พระราชทานทุ น
“โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” จานวน 1 ทุน
2. พันธกิจด้านวิจัย
เมื่อวิเคราะห์จ านวนผลงานวิจัย ด้านการแพทย์ที่ได้รั บการตีพิมพ์เทียบกับมหาวิทยาลั ยชั้นนา พบว่า
คณะฯ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) ต่อจานวนอาจารย์ เป็น 0.42 เรื่องต่อคน
และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) ต่อจานวนอาจารย์เป็น 6.13 เรื่อง
ต่อคน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2560)
3. พันธกิจด้านบริการวิชาการ
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
เพี ย งแห่ งเดี ย วในพื้ น ที่ สปสช.เขต 4 และตั้ งอยู่ ที่ ต าบลองครั ก ษ์ จั งหวั ด นครนายก ห่ า งจากกรุ งเทพฯ
80 กิโลเมตร มีแพทย์ ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุ กสาขา โดยเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายด้านทารกแรกเกิด
การล้างไตทางช่องท้อง และเป็นทีมนาเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับประเทศ ศูนย์การแพทย์ฯ
อยู่ระหว่างดาเนินการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ 10 ด้าน ได้แก่ 1) ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการผ่าตัด
ไหล่ ศอก ข้อมื อ และการบาดเจ็บ ทางออร์โธปิดิกส์จากกีฬา และการออกกาลังกาย 2) ศูนย์ความเป็นเลิศ
เฉพาะทางด้านวิชาการโรคไต 3) ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการผ่าตัดประสาทหูเทียม ฟื้นฟูการสื่อสาร
และการได้ยิน 4) ศูนย์ ความเป็ นเลิศเฉพาะทางด้านการเปลี่ยนกระจกตาและเนื้อเยื่อสาหรับผู้ ป่วยทางตา
5) ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการผ่าตัดเนื้องอกและหลอดเลือดสมอง 6) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเฉพาะ
ทางด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร 7) ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางเดินอาหาร
8) ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 9) ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
ด้านทารกแรกเกิด และ 10) ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
ความเปลี่ยนแปลงสาคัญ ที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขันของคณะฯ ประกอบด้วยปัจจัย
ภายใน ได้แก่ การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยที่ทาให้เกิดการปรับโครงสร้างและกฎระเบียบที่สาคัญ เช่น
นโยบายด้ านบุ ค ลากร ด้ านการเงิน การคลั ง เป็ น ต้ น และปั จจั ย ภายนอก ได้ แ ก่ นโยบาย Thailand 4.0
นโยบายวิจัยที่สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
คณะฯ ได้สืบค้นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน ได้แก่ ก.พ.ร.
สกอ. สมศ. กสพท การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะแพทยศาสตร์ชั้นนาอื่นๆ ฝ่ายระบบเครือข่ายด้านการศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
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เครือข่ายประกันคุณ ภาพการศึกษาและโรงพยาบาล การประชุมวิช าการทั้งระดับชาติและนานาชาติ เช่น
การประชุมแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่ มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ ง
ประเทศไทย (UHosNet) การประชุ ม The Association for Medical Education in Europe (AMEE)
นอกจากนี้ คณะฯ ยังสืบค้นข้อมูลผ่าน โรงพยาบาล website ของสถาบันการศึกษาและองค์กรทางการศึกษา
ต่างๆ เช่น Institute for Medical Education Accreditation (IMEAc)
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
คณะฯ ได้ทาการวิเคราะห์ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ ดังตารางที่ OP7
ตารางที่ OP7 ข้อมูลการวิเคราะห์ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัด
ด้านการเรียนการสอน
- หลักสูตรผ่านการประเมินตาม
- อัตราการสอบผ่าน National
- การปรับปรุงหลักสูตร
License (เป้าหมาย 100%)
แพทยศาสตร์บัณฑิตให้มีมาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐานสากล WFME
- คณาจารย์ที่มีความรู้
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
มีชื่อเสียง และมีความโดดเด่น
ความสามารถในการจัดการเรียน บัณฑิตตาม Expected learning
มุ่งเน้น Outcome based
การสอนแบบบูรณาการและ
outcome และด้านคุณธรรม
education (ชุมชน วิจัย คุณธรรม Problem-based learning
จริยธรรม (เป้าหมาย 4.5 คะแนน)
และเป็นผู้นา)
- มีรายวิชา วช 281 ที่มุ่งเน้นให้
- ลาดับคะแนนเฉลี่ยการเลือกเข้า
นิสิตเรียนรู้กระบวนการทาวิจัย
ผ่าน กสพท (ลาดับที่ 10)
ชุมชน
- คณาจารย์มีศักยภาพด้านการทา
วิจัยเป็นที่ปรึกษาในการทาวิจัยแก่
นิสิต
- เครือข่ายด้านการศึกษาระดับ
ชุมชน และสถาบันการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ
- จัดเวทีให้นิสิตได้เสนอผลงานวิจัย
ในงานประชุมวิชาการ
- การปรับปรุงหลักสูตร
- เครือข่ายด้านการศึกษาและมี
- จานวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน
แพทยศาสตร์โครงการร่วมฯ ให้
กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย
ในหลักสูตรโครงการร่วมฯ
เป็นหลักสูตรนานาชาติชั้นนาของ ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
- อัตราการสอบผ่าน National
ประเทศ
- หลักสูตรแพทยศาสตร์โครงการ License (เป้าหมาย 100%)
- การเปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์ ร่วมฯ เป็นหลักสูตรแรกของ
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
นานาชาติของสถาบันชั้นนาต่างๆ ประเทศ เป็นที่รู้จักและมีการ
บัณฑิตตาม Expected learning
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
outcome และด้านคุณธรรม
จริยธรรม (เป้าหมาย 4.5 คะแนน)
- จานวนนิสิตแพทย์แลกเปลี่ยนเข้า
/ออก จากต่างประเทศ (เป้าหมาย
5 คนต่อปี)
- การปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร
- คณาจารย์มีศักยภาพด้านพัฒนา - ร้อยละของหลักสูตรบัณฑิตที่มี
ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท ป.เอก) หลักสูตรตามแนวทาง Outcome การดาเนินการตามแนวทาง
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ตามมาตรฐาน AUN-QA

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
based education

ตัวชี้วัด
Outcome based education
(เป้าหมาย ร้อยละ 100)
- การพัฒนาหลักสูตรด้านการดูแล - มีทีมสหสาขาวิชาชีพที่เชี่ยวชาญ - มีการเปิดหลักสูตรการดูแล
ผู้สูงอายุ
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุภายในปี พ.ศ. 2561
- การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ - มีเครือข่ายกับคณะแพทยศาสตร์/ - ร้อยละของอาจารย์ได้รับ
นิสิตแพทย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
สถาบันในต่างประเทศทาให้
ฝึกอบรม/เสนอผลงานใน
นานาชาติ
สามารถส่งอาจารย์ไปศึกษาดูงาน ต่างประเทศ (เป้าหมาย ร้อยละ
- การธารงรักษาอาจารย์ที่มี
เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการระดับ 25)
ศักยภาพสูงในสาขาวิชาต่างๆ
นานาชาติ เช่น Medical
- จานวนนิสิตที่ได้รับฝึกอบรม/
University of Vienna, Austria เสนอผลงานในต่างประเทศ 5 คน
- มีการจัดสรรทุนเพื่อนาเสนอ
ต่อปี
ผลงานวิชาการในต่างประเทศ
- ร้อยละของอาจารย์ที่ดารง
สาหรับอาจารย์และนิสิตแพทย์
ตาแหน่งทางวิชาการ (เป้าหมาย
- มีโครงการส่งเสริมประสบการณ์ ร้อยละ 80)
ในเวทีระดับนานาชาติ เช่น Physio
Quiz, การประชุม AMEE,
โครงการ Leadership program
- การมีแนวทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ เช่น ตาแหน่งวิชาการ
ตาแหน่งบริหาร
ด้านการวิจัย
- มีนโยบายส่งเสริมการทาวิจัย
- การพัฒนาผลงานวิจัยและ
- สัดส่วนผลงานวิจัยหรือบทความ
แบบกลุ
ม
่
วิ
จ
ย
ั
(Multidisciplinary
นวัตกรรมให้มีคุณภาพในระดับ
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับ
research)
นานาชาติ
นานาชาติ (เป้าหมาย 0.5 เรื่องต่อ
มี
ร
ะบบสนั
บ
สนุ
น
การท
าวิ
จ
ย
ั
และ
- การต่อยอดผลงานวิจัยและ
คนต่อปี)
ระบบสนับสนุนการตีพิมพ์
นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์
- จานวนผลงานนวัตกรรมที่ได้รับ
ผลงานวิจัย
- มีการเปิดอบรมหลักสูตรแพทย์ การนาไปใช้ประโยชน์หรือจด
ประจาบ้านมีงบประมาณเป็นทุน สิทธิบัตร
สนับสนุนงานวิจัยอย่างเพียงพอ
ด้านการบริการวิชาการและการรับผิดชอบต่อสังคม
- ยกระดับการให้บริการทาง
- มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญใน - จานวนศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ (เป้าหมาย 5 ศูนย์
การแพทย์สู่ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านต่างๆ และด้านผู้สูงอายุ
ภายในปี 2560)
- เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งเดียว
- การจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในพื้นที่ สปสช. เขต 4
- จานวนรางวัลด้านบริการวิชาการ
- มีหน่วยงานบริการวิชาการที่มี
แก่สังคมที่ได้รับจากหน่วยงาน
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักระดับชาติ ได้แก่ ภายนอก (เป้าหมาย 1 รางวัลต่อปี)
คลินิกฟ้าใส (คลินิกเลิกบุหรี่)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ด้านบุคลากร
- การธารงรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพสูง

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

- เครือข่ายด้านการศึกษาใน
- อัตราการลาออกของบุคลากรที่มี
สถาบันต่างประเทศและทุนศึกษา คุณภาพสูง
ต่อในระดับหลังปริญญา
- สิทธิด้านการศึกษาบุตรใน
โรงเรียนสาธิต มศว
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินงาน
ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการของคณะแพทยศาสตร์
ทีมบริหารมีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็ น เลิศ (EdPEx) เป็น แนวทาง และดาเนิ น การบนพื้นฐานขององค์กรแห่ งสุข การสร้างสมดุลระหว่างการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพ และมีความสุข โดยการนาหลักการ Lean Management วงจรคุณภาพ (Plan Do
Study Act : PDSA) วงจรการเรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการจั ด การความรู้ (KM) KPI-Learning cycle มาให้
บุ คลากรน าไปปรับ ใช้ในการพั ฒ นางานของตนและหน่ วยงาน พร้อมทั้ งนามาคิดผลตอบแทนที่ เป็ นธรรม
โดยจัดทาในลักษณะฐานข้อมูล electronic faculty ซึ่งจะเก็บข้อมูลต่างๆ และส่งป้อนข้อมูลกลับให้บุคลากร
และหน่วยงาน เพื่อให้มีการดาเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลจริงที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งจะนาไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานรายหมวด
หมวด 1 การนาองค์การ
1.1 การนาองค์การโดยผู้นาระดับสูง :
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
(1) วิสัยทัศน์ และ ค่านิยม
ทีมบริหารกาหนดวิสัยทัศน์โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและบริหารคณะแพทยศาสตร์ด้วยธรรมาภิบาล
ให้ ก้าวหน้ าเป็ น โรงเรี ย นแพทย์ ในระดั บ สากล โดยมุ่งเน้น ชุมชนเป็ น ฐานการศึกษา คณะฯ มี การทบทวน
วิสั ย ทั ศน์ เป็ น ระยะเมื่อมีก ารเปลี่ ย นแปลงที มบริห ารหรือเมื่อพบการเปลี่ ยนแปลงส าคัญ ที่กระทบต่อการ
บริหารงานขององค์กร กระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์ประกอบด้วย การวิเคราะห์ SWOT โดยการมีส่วนร่วม
ของบุ คลากรทุกระดับ เพื่อกาหนดความเชี่ยวชาญและความท้าทายของคณะฯ การวิเคราะห์ ข้อมูล ความ
ต้องการของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ และการศึกษาข้อมูลแนวโน้มผลการดาเนินงานในอดีต
เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคตโดยเทียบเคียงกับคู่เทียบ
เมื่ อ ที ม บริ ห ารชุ ด ปั จ จุ บั น เข้ ารั บ ต าแหน่ ง วัน ที่ 14 มี น าคม พ.ศ. 2561 ได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ เป็ น
“สถาบันผลิตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวที
สากลควบคู่กับ คุณ ธรรมจริย ธรรม” โดยมี ส าระส าคัญ คือ หลักสู ตรแพทยศาสตร์เป็ น Outcome based
education (OBE) ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ
WFME AUN-QA และ EdPEx เป็นแนวทางกากับการดาเนินงาน และพัฒ นาผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้มี
คุณภาพในระดับนานาชาติ
ทีม บริ ห ารถ่ ายทอดวิสั ย ทั ศน์ สู่ บุ คลากรทุกระดับ ผ่ านช่องทางต่างๆ ทั้งที่ เป็น ทางการและไม่ เป็ น
ทางการ เช่น website/Facebook ของคณะ การประชุมคณะกรรมการระดับต่างๆ การจัดทารายงานภาระ
งานส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของคณะฯ การวัดผลผ่านตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี และสร้างช่องทางในการสื่อสารข้อมูลต่างๆ แก่บุคลากร ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ดังแสดงในตารางที่ 1.1
ทีมบริหารกาหนดค่านิยม MEDSWU มีสาระหลักคือ “คณะแพทย์ชั้นนาที่เก่ง ดี มีความสุข และเป็น
คนไทยยุค 4.0” โดยคานึงถึงเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ คือ การเป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ
และความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากลควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม (เก่งและดี)
ยึดมั่นในปณิธาน คือ มีเจตนคติที่ดีในการรับใช้สังคม มีคุณธรรม และความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (ดี)
โดยคานึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ ดุลยภาพทางด้านการทางานและชีวิตส่วนตัว (มีความสุข) และเชื่อมโยง
กับทิศทางของการพัฒนาในระดับชาติ (เป็นคนไทยยุค 4.0)
(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม
คณะฯ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรมโดยเริ่มจากผู้นาระดับสูงแสดงถึงความ
มุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้ เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรมร่วมกับการสร้างสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การที่ทาให้ต้องถือปฏิบัติ ทีมบริหารประกาศนโยบายการเป็น “คณะแพทยศาสตร์คุณธรรม” ในวันที่ 9
มิถุน ายน 2559 ซึ่งเป็ น คณะแพทยศาสตร์ ลาดับที่ 2 ที่ประกาศนโยบายคณะแพทยศาสตร์คุณ ธรรมอย่าง
ชัดเจน โดยกาหนดคุณธรรมหลัก 3 ประการ คือ “ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน และเอื้ออาทร” และรณรงค์ให้
ทุกหน่วยงานกาหนดคุณธรรมเฉพาะของหน่วยงานและดาเนินการตามคุณธรรมที่กาหนด คณะฯ กาหนดให้
ภาควิชาและหน่วยงานนาเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมนโยบาย “คณะแพทยศาสตร์คุณธรรม” ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะและคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ยังมี
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การดาเนินการที่สอดคล้องกันโดยประกาศนโยบายการเป็น “โรงพยาบาลคุณธรรม” ในวันที่ 30 พฤษภาคม
2559 กาหนดคุณธรรมหลัก 3 ประการ คือ “ซื่อสัตย์ รู้หน้าที่ มีน้าใจ”
คณะฯ ส่ งเสริม ให้ ที ม บริห าร บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ และนิ สิ ต แพทย์ มีพ ฤติก รรมที่ ถู กกฎหมายและมี
จริยธรรมโดยกาหนดไว้ในวิสัยทัศน์ คือ สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากลควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม
ปณิธาน คือ มีคุณธรรมและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ค่านิยม (M = Merit คุณธรรม) และสร้างระบบ
ธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการ ทีมบริหารยึดหลักผู้นาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม จึงมี
นโยบายในการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน และกาหนดตัวชี้วัดด้านจริยธรรมเป็นตัวชี้วัดหนึ่ง
ในประเมินการทางานของผู้บริหาร หลักสูตรแพทยศาสตร์กาหนดเป้าหมายในการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มี
คุณภาพคู่คุณธรรม โดยกาหนดตัวชี้วัดด้านคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบในการติดตามประเมิน
บัณฑิตแพทย์ คณะฯ มีการเผยแพร่จริยธรรมสาหรับ อาจารย์แพทย์และจริยธรรมสาหรับนิสิตแพทย์ ผ่านทาง
ช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น โปสเตอร์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ website เป็ น ต้ น นอกจากนี้ คณะฯ ยั งให้ ค วามส าคั ญ กั บ
จริยธรรมการทาวิจัย โดยออกมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านการคัดลอกผลงานวิจัย
(3) การสร้างสถาบันให้ประสบความสาเร็จ
คณะฯ มีแนวทางการดาเนินงานเพื่อความสาเร็จของสถาบันทั้งระยะสั้นและสร้างความมั่นคงในระยะ
ยาว โดยสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การสร้างนวัตกรรมและการเสี่ยง
ในเรื่องที่น่าลงทุน มีการปรับ ปรุงผลการดาเนินการเพื่อให้ มีความคล่องตัวและเกิดผลลั พธ์ที่โดดเด่นเหนือ
สถาบั น อื่น รวมทั้งส่ งเสริ มให้ เกิดการเรีย นรู้ในทั้ งระดับบุคคลและสถาบั นสร้างวัฒ นธรรมการทางานของ
บุคลากรที่ทาให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างสม่าเสมอ และส่งเสริมให้ลูกค้ามีความ
ผูกพันกับสถาบัน
คณะฯ กาหนดวัฒ นธรรมองค์กร คื อ “คณะแพทยศาสตร์แห่ งการพั ฒ นา” มุ่งเน้น การพั ฒ นาใน
ประเด็นหลักต่างๆ ได้แก่
1. พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ คคลตามกลยุ ท ธ์ Management to Excellence (M) และค่ านิย มหลั ก (Core
value) คือ “เป็นผู้นา เก่ง ดี มีความสุข และเป็นคนยุค 4.0”
 เป็นผู้นา คณะฯ วางแผนสืบทอดตาแหน่ง และการพัฒนาผู้นาในอนาคตโดยสนับสนุนให้บุคลากรที่มี
ศักยภาพเข้าร่วมอบรมผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร คณะฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารโรงพยาบาล
ร่ว มกั บ University of South Florida และหลั กสู ต รการพั ฒ นาผู้ บ ริห ารสถาบั น ผลิ ต แพทย์ แห่ ง
ประเทศไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมบริหารเน้นการทางานเป็นทีม
โดยสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการทางานระดับคณะฯ ในรูปแบบคณะทางาน
เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในด้านต่างๆ เหมาะสมกับศักยภาพ เช่น งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการ
การศึกษา งานพัฒนาศักยภาพนิสิต งานประกันคุณภาพ และพิจารณาคัดเลือกบุคลากรรุ่นใหม่ที่มี
ศักยภาพสูงเพื่อวางแผนพัฒนาสืบทอดตาแหน่งต่อไป
 เก่ง คณะฯ วางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในทุกพันธกิจ โดยสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม
อบรม/ทาวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษา สนับสนุนการตีพิมพ์/เสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และ
เปิดโอกาสให้บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนเข้าร่วมศึกษาอบรม/เพิ่มพูนประสบการณ์/เข้าร่วม
เป็นกรรมการภายนอกคณะ ในสายงานที่รับผิดชอบ
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 ดี คณะฯ ยึดหลักจริยธรรมในการดาเนินงานทุกพันธกิจ โดยกาหนดไว้ในวิสัยทัศน์และข้อแรกของ
ค่านิยมของคณะ (MEDSWU : M = Merit) โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในทุกระบบงานดังรายละเอียดใน
หมวด 1.2
 มีความสุข คณะฯ เป็นองค์กรที่มีอายุงานระดับกลาง บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ใน Generation X และ Y
ดังนั้นทีมบริหารจึงมุ่งเน้นการทางานแบบสมดุล (Work-life balance) สร้างระบบประเมินผลงาน
รายบุคคลที่โปร่งใสยุติธรรม โดยเน้นที่ผลลัพธ์ของงาน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้/ทักษะ/เลื่อน
ตาแหน่งตามสายงานและให้รางวัลเชิดชูผู้ที่มีผลงานดีเด่นในทุกด้านและทุกระดับ เพื่อสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรกับองค์กร
 เป็ น คนยุ ค 4.0 คณะฯ ก าหนดค่ า นิ ย ม Excellence (Innovation) มี ก ารสร้ า งนวั ต กรรม และ
สร้างสรรค์ในงาน คณะฯ สนับสนุนให้อาจารย์สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยมีการจัดสรรทุนเสนอผลงาน
นวัตกรรมในต่างประเทศ มอบรางวัลนวัตกรรมดีเด่นในงานวันสถาปนาคณะ และมีการเชิดชูอาจารย์
ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมจากภายนอกในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ทีมบริหารส่งเสริม ให้เกิด
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการ Lean management เพื่อใช้ทรัพยากรที่มี อยู่อย่าง
จ ากัด ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิภ าพสู งสุ ด และ Knowledge management มาใช้ ในการพั ฒ นางานในทุ ก
ภาควิชาและหน่วยงาน
2. พัฒนาด้านการศึกษาทั้งระดับก่อนและหลังปริญญาให้มีมาตรฐานในระดับสากล โดยพัฒนาหลักสูตร
เป็นรูปแบบ Outcome based education ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพ WFME, AUN-QA และ
EdPEx คณะฯ กาหนดทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์เป็นแบบ active
learning พั ฒ นา Skill lab simulator ให้ มี มาตรฐานเพื่ อ รองรับ การเรียนการสอน และการเป็ น
ศูนย์สอบ OSCE ของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(ศ.ร.ว.) คณะฯ สนั บ สนุ น การศึกษาหลั งปริญ ญาโดยมีเป้ าหมายในการเปิดอบรมหลั กสู ตรแพทย์
ประจาบ้านให้ครบทุกสาขาหลักและพัฒนาสู่หลักสูตรแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
3. พั ฒ น าด้ า น การวิ จั ย และน วั ต กรรม สู่ ร ะดั บ น าน าชาติ โดยสนั บ สนุ น การท าวิ จั ย แบ บ
Multidisciplinary/Cluster research และ Multi-center research ในกลุ่มนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง
และการทาวิจัยแบบ Routine to research ในกลุ่มนักวิจัยหน้าใหม่ ทีมบริห ารกาหนดเป้าหมาย
ในการเปิ ดศูน ย์วิจั ยทางคลิ นิ ก (Clinical research center) เพื่อส่ งเสริมการทาวิจัยทางคลิ นิคที่มี
คุณภาพในระดับนานาชาติ
4. พัฒนาด้านการบริการวิชาการ ศูนย์การแพทย์ฯ ทาการวิเคราะห์จุดแข็งในสาขาวิชาทางการแพทย์
เพื่อส่งเสริมให้ต่อยอดขีดความสามารถสู่การเป็น Excellence center ในด้านต่างๆ เช่น ศูนย์ล้างไต
ทางช่องท้อง ศูนย์ ภาวะการมีบุตรยาก ศูนย์ภาวะบกพร่องทางการได้ยิน ศูนย์โรคหัวใจและหลอด
เลือด เป็นต้น คณะฯ ประเมินความเสี่ยงที่น่าลงทุน โดยวิเคราะห์แนวโน้มการเป็นสังคมผู้สูงอายุจาก
ภาพรวมระดับประเทศ ร่วมกับการประเมินศักยภาพด้านทาเลที่ตั้ง เครือข่าย และความสามารถของ
บุ ค ลากรในการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ข องศู น ย์ ก ารแพทย์ ฯ จึ ง มี โ ครงการตั้ ง ศู น ย์ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ร่ ว มกั บ
วัดประสิทธิเวช จังหวัดนครนายก
ข. การสื่อสารและผลการดาเนินการขององค์การ
(1) การสื่อสาร
ผู้นาดาเนินการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรผู้เรียน และกลุ่มลูกค้าหลัก โดยส่งเสริมให้มี
การสื่ อ สารอย่ างตรงไปตรงมา และเป็ น ไปในลั กษณะสองทิ ศ ทางรวมทั้ งการใช้สื่ อ สั งคมออนไลน์ อ ย่างมี
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
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ประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ สื่ อ สารให้ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งทราบถึ ง ผลการตั ด สิ น ใจที่ ส าคั ญ และความจ าเป็ น ที่ ต้ อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงทีมบริหารสร้างช่องทางในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุก
ระดับ (ผู้บ ริ ห าร อาจารย์ บุ คลากรสายสนับสนุน) นิสิต และผู้ มีส่วนได้ส่ วนเสีย ผ่านทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อสังคมออนไลน์ หนังสือ/สิ่งพิมพ์ หนังสือแจ้งเวียน การประชุม/ประชาพิจารณ์ระบบสมาคม/
ชมรม/องค์กร ระบบการประเมินผลงาน การจัดงานต่างๆ และการเดินพบปะพูดคุยตามกลุ่มเป้าหมายหรือ
รายบุคคล คณะฯ จัดโครงการมอบรางวัลแก่หน่วยงาน บุคลากร และนิสิตที่มีผลงานโดดเด่นในด้านผลงาน
และคุณธรรมจริยธรรม เช่น ภาควิชาที่มีผลประเมินประกันคุณภาพดีเด่นในด้านต่างๆ อาจารย์ผู้สอนดีเด่น
นักวิจัยดีเด่น นิสิตแพทย์ที่มีผลการเรียนดีเด่น เป็นต้น
ตารางที่ 1.1 ช่องทางในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารสู่บุคลากร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ช่องทางการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ/สื่อออนไลน์
Website
E mail
Facebook
Line Group
หนังสือ/สิ่งพิมพ์/หนังสือแจ้งเวียน
วารสาร MEDSWU weekly
หนังสือแจ้งเวียน
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (เสียงสาริกา)
หนังสือพิมพ์ทั่วไป (ข่าวสด online)
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
การประชุมคณะกรรมการต่างๆ
คณะกรรมการประจาคณะ
คณะกรรมการดาเนินงานศูนย์การแพทย์ฯ
คณะกรรมการบริหารคณะ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการกิจการนิสิต
คณะกรรมการพรีคลินิก
คณะกรรมการบริหารคุณภาพ
ที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
การประชุมประชาพิจารณ์ตัวชี้วัด
สมาคม/ชมรม/องค์กร
สมาคมผู้ปกครอง และแพทย์ มศว
สมาคมศิษย์เก่า และแพทย์ มศว
ชมรมนิสติ แพทย์
องค์กรแพทย์/พยาบาล
ระบบการประเมินผลงาน
ระบบ KPI รายบุคคล
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบประกันคุณภาพโรงพยาบาล
การจัดงาน
ประชุมวิชาการประจาปี

กลุ่มเป้าหมาย
ทุกกลุ่ม
บุคลากรทุกระดับ
บุคลากรทุกระดับ นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
บุคลากรทุกระดับ นิสิต ผู้ปกครอง

ความถี่
เป็นประจาต่อเนื่อง
เป็นประจาต่อเนื่อง
เป็นประจาต่อเนื่อง
เป็นประจาต่อเนื่อง

บุคลากรทุกระดับ
บุคลากรทุกระดับ
ผู้ป่วยชุมชน
บุคคลทั่วไป
บุคลากรทุกระดับ นิสิต ผู้ป่วย

รายสัปดาห์
เป็นประจา
1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน
เป็นประจา

รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ
รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี
รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบนิสิต
บุคลากรสายพรีคลินิก
รองคณบดี หัวหน้าหน่วยงาน
หัวหน้าหน่วยงาน
บุคลากรทุกระดับ

1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน
1 - 2 ครั้ง/ปี

ผู้ปกครอง
ศิษย์เก่า
นิสิต
แพทย์ พยาบาล

1 ครั้ง/เดือน
3 - 4 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน

บุคลากรทุกระดับ
ภาควิชา หน่วยงานภายในคณะฯ
ภาควิชา หน่วยงานภายในโรงพยาบาล

2 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี

อาจารย์ แพทย์ใช้ทนุ นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากรสาย

1 ครั้ง/ปี
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ช่องทางการสื่อสาร
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า
การเยี่ยมโรงพยาบาลคู่ความร่วมมือโครงการ
เยี่ยมติดตามบัณฑิต

กลุ่มเป้าหมาย
สาธารณะสุขจากหน่วยงานภายนอกคณะฯ
ศิษย์เก่า
คู่ความร่วมมือ
ผู้ใช้บัณฑิต

ความถี่
1 ครั้ง/ปี
1 - 2 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี

(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ
ผู้นาดาเนินการเพื่อให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติที่ทาให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ มุ่งเน้นการปฏิบัติ
ซึ่ ง ท าให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ผลการด าเนิ น การเกิ ด นวั ต กรรมและการเสี่ ย งในเรื่ อ งที่ น่ า ลงทุ น ก าหนดเรื่ อ ง
ที่จาเป็นต้องทาในการตั้งความคาดหวังต่อผลการดาเนินการของคณะฯ โดยคานึงถึงความสมดุลของคุณค่า
ที่ให้กับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะฯ มี ร ะบบถ่ า ยทอดแผนปฏิ บั ติ ง านเป็ น ล าดั บ ขั้ น คณบดี ได้ จั ด ท า Personal agreement
กับรองคณบดีตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และโครงการที่รับผิดชอบ และติดตามผลการดาเนินงานทุกไตรมาส
คณะฯประเมินผลระดับผู้บริหารตาม KPI ของผู้บริหาร ระดับภาควิชา/หน่ วยงานผ่านระบบ KPI ส่วนกลาง
และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับ ภาควิชา/หน่วยงาน โดยมีการประเมินผลทุก 6 เดือนและทุกปี
การศึกษาตามลาดับ ทีมบริหารนาผลการติดตามการดาเนินงานมาพิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ดาเนิน งานในตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คณะฯ มีนโยบายในการปรับปรุงระบบการทางานโดยกาหนดให้
ทุกภาควิช าและหน่วยงานนาเสนอการปรับปรุงงานตามแนวทาง Lean management และ Knowledge
management ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ และคณะกรรมการบริห าร ศูน ย์การแพทย์ฯ
กาหนดให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนางานตามแนวทาง Continuous quality improvement
1.2 การกากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ก. การกากับดูแลขององค์การ
(1) การกากับดูแล
ทีมบริหารรับผิดชอบต่อกลยุทธ์ ที่กาหนดและด้านการเงินโดยคานึงถึงความโปร่งใสในการดาเนินการ
สร้างระบบการตรวจสอบภายใน และภายนอกที่เป็น อิสระและมีประสิทธิผลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ
คณะฯ และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที ม บริ ห ารมี ก ารทบทวน ก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานตามโครงสร้ า งการ
บริหารงาน คณบดีรับผิดชอบในภาพรวมทุกด้าน รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบตามพันธกิจ/กลยุทธ์
ที่เกี่ย วข้อง และมีการถ่ายทอดภารกิจ ตามล าดับ ขั้น สู่ ภ าควิช า/หน่ ว ยงานผ่ านทางระบบ KPI โดยคณะฯ
มอบหมายให้งานนโยบายและแผนเป็นผู้รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการประจาคณะเป็นประจาทุกไตรมาส และมีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการประกัน
คุณภาพทุก 6 เดือน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรผ่านระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. และ WFME
และระดั บ คณะเกณฑ์ EdPEx คณะฯ รั บ การตรวจสอบความโปร่งใสด้ านการเงิ นจากผู้ ต รวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยผู้ตรวจสอบบัญชี และสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นประจาทุกปี ทีมบริหารคานึงถึง
ผลประโยชน์ของนิสิต ผู้ปกครอง ผู้ป่วย ชุมชนและโรงพยาบาลคู่ความร่วมมือ โดยทาการสารวจความคิดเห็น/
ความต้องการและนาข้อมูลที่ได้มาประกอบในการกาหนดแนวทางการดาเนินงานของคณะฯ
(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะฯ ดาเนินการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นา โดยใช้ระบบ KPI เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การกาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร และใช้ผลการประเมินนี้ไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการ
น าองค์ กรและผู้ น ารายบุ ค คล คณบดี รั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานตามข้ อ ตกลงการปฏิ บั ติ งานจาก
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
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มหาวิทยาลัยผ่านทางอธิการบดี ผู้บริหารคณะฯ ได้แก่ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าภาควิชา คณะฯ ได้
พัฒนาระบบ KPI เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นประจาทุก 6 เดือน โดยผู้บริหารต้องรับผิดชอบงานทั้ง
ระดับภาควิชาและระดับคณะ ตัวชี้วัดผู้บริหารระดับคณะประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
1. Core competency ผลงานที่องค์กรคาดหวัง (ร้อยละ 10)
2. Functional competency ผลงานตามพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน (ร้อยละ 20)
3. Strategic competency ผลงานที่ช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 50)
4. Managerial competency ผลงานการบริหารเฉพาะที่ฝ่ายรับผิดชอบ (ร้อยละ 20)
คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารงานของทีมบริหารโดยคณะกรรมการประจาคณะ
เป็นประจาทุก 6 เดือน ในปีการศึกษา 2559 คณะรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
คือ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) โดยมีการประเมินการบริหารระดับคณะตามเกณฑ์
EdPEx หมวดที่ 1 และระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ WFME องค์ประกอบที่ 8 ศูนย์การแพทย์ฯ รับการประเมิน
คุณภาพตามระบบประเมินคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ทีมบริหารนาผลการประเมินมา
ทาการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานและจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ โดยมอบหมายให้รองคณบดี/
หัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดาเนินการ
ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม
(1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน (2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม
คณะผู้ บ ริ ห ารส่ งเสริ ม ให้ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ทุ ก ด้ านเป็ น ไปอย่ างถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ระเบี ย บปฏิ บั ติ
และมีจริยธรรมโดยใช้กระบวนการหลักและตัวชี้วัดในการส่งเสริมและกากับดูแลให้มีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม
ภายใต้โครงสร้างการกากับดูแล รวมทั้งในการปฏิสัมพันธ์กับบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้า กลุ่มอื่น คู่ความร่วมมือ
อย่างเป็นทางการ ผู้ส่งมอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะฯ ทาการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่สาคัญ เช่น ด้านการเงิน ด้านบุคลากร และจริยธรรม
ด้านต่างๆ เพื่อให้ทุกหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทีมบริหารติดตามและดาเนินการในกรณีที่มี
การกระทาที่ ผิ ดกฎหมาย/ระเบี ย บ หรือ ขัดต่อจริยธรรมผ่ านทางองค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล ที่ป ระชุม
กรรมการประจาคณะ และที่ประชุมดาเนินงานศูนย์การแพทย์ฯ คณะฯ คาดการณ์ ล่วงหน้าถึงความกังวล
ของสังคมที่มีต่อหลักสูตรและบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีการเตรียมการเชิงรุกในประเด็นข้อกังวล
และผลกระทบผ่านระบบการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ และศูนย์การแพทย์ฯ เช่น หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
การคัดลอกผลงานทางวิชาการ การถูกร้องเรียนด้านการรักษาพยาบาลไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น มีการติดตาม
ประเด็นความเสี่ยงและรายงานต่อที่ประชุมกรรมการประจาคณะและมหาวิทยาลัยเป็นประจาทุก 6 เดือน
คณะฯ กาหนดโครงสร้างการบริหารที่มีการกากับดูแลเป็นลาดับขั้นจากระดับสูงลงสู่ระดับล่างและ
การตรวจสอบย้อนกลับ ทีมบริหารมีแนวทางการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (ตารางที่ 1.2) คณะฯ
มีระบบส่งเสริมให้การดาเนินการทุกพันธกิจของสถาบันเป็นไปอย่างถูกต้องและมีจริยธรรม โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการที่ เกี่ย วข้อ งรั บ ผิ ดชอบก ากับ /ดู แลด้านจริย ธรรมในระบบงานต่ างๆ ก าหนดกฎ/ระเบี ยบ/
ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมและถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับได้รับทราบและปฏิบัติตาม มีแนวทาง
การติดตามและสนับสนุนให้บุ คลากรประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรมโดยให้การชื่นชม/รางวัล
แก่ผู้ ที่ ป ระพฤติดีและมีกระบวนการสอบสวนและลงโทษผู้ ที่ฝ่ าฝื น คณะฯ ยังใช้ระบบตรวจสอบคุณ ภาพ
ภายนอก (กสพท สรพ. สกอ. สตง.) เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานเป็นประจา (ตารางที่ 1.3)
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ตารางที่ 1.2 แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
หลักประสิทธิผล

หลักประสิทธิภาพ
หลักการตอบสนอง

หลักความรับผิดชอบ

หลักความโปร่งใส

หลักการมีส่วนร่วม

หลักการกระจายอานาจ
หลักนิติธรรม
หลักความเสมอภาค
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ

พฤติกรรมการบริหารงาน
ตัวชี้วัด
- การบริหารงานโดยยึดหลัก KPI ของแผนยุทธศาสตร์ - ร้อยละการบรรลุความสาเร็จตาม
และ KPI ระดับบุคคล
แผนกลยุทธ์
- คะแนนความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อระบบKPI
- การวิเคราะห์ค่า FTES
- ค่า liquidity ratio เช่น current
- การวิเคราะห์สถานะการเงินของศูนย์การแพทย์ฯ
ratio, quick ratio
- การประเมินความคาดหวังและปรับปรุงตาม
- คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
บัณฑิต
- การประเมินความคาดหวังของผูป้ ่วยที่มาใช้บริการ - คะแนนความพึงพอใจของ
(OP-Voice, IP-Voice)
ผู้ใช้บริการศูนย์การแพทย์ฯ (OPD,
IPD)
- การรับผิดชอบต่อการรักษาพยาบาลโดยใช้หลัก
- อัตราการถูกฟ้องร้องด้านการ
patient safety
รักษาพยาบาล
- การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชน 3 ตาบลที่อยู่ในพื้นที่
- จานวนโครงการบริการวิชาการแก่
รับผิดชอบของศูนย์การแพทย์ฯ
ชุมชน
- นิสิตสามารถขอตรวจสอบผลการสอบ
- อัตราการถูกร้องเรียนด้านการ
- ในระบบการรับนิสิต อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ต้อง
ประเมินผลการเรียน และระบบการ
เซ็นชื่อในใบรับรองว่าไม่มีความเกีย่ วข้องกับผู้สมัคร
รับนิสิต
เข้าเรียน
- ผลการตรวจสอบการเงินจากผู้
- ระบบตรวจสอบการเงินจากผูต้ รวจสอบบัญชี
ตรวจสอบบัญชีภายใน/ภายนอก
ภายใน/ภายนอก
- จัดประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์/ตัวชี้วัดผลการ
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมประชา
ปฏิบัติงานรายบุคคล
พิจารณ์แผนกลยุทธ์/ตัวชี้วัดผลการ
- เปิดโอกาสให้สมาคมผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล
พัฒนาและจัดกิจกรรมของหลักสูตร
- นิสิตเข้าร่วมเป็นกรรมการหลักสูตร
- คณบดี/ผู้อานวยการศูนย์การแพทย์ฯ มีการกระจาย
อานาจไปยังรองคณบดีและรองผูอ้ านวยการให้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ
- การบริหารโดยยึดหลักเกณฑ์และกฎระเบียบ
- อัตราการประพฤติผดิ กฎระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและคณะฯ
ของบุคลากร
- การให้บริการผู้ป่วยโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ - อัตราการถูกร้องเรียนด้านการ
อายุ สถานะ
ให้บริการ
- การประชุมเพื่อกาหนดแผนกลยุทธ์/ตัวชี้วัดผลการ - คะแนนความพึงพอใจของบุคลากร
ปฏิบัติงานรายบุคคลแบบฉันทามติ
ต่อตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
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ตารางที่ 1.3 แนวทางการส่งเสริมประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎ/ข้อบังคับ/จริยธรรม
ประเด็นความกังวล
ของสังคม
การบริหาร
การบริหารอย่างมี
ธรรมาภิบาล

การเงิน/พัสดุ
การบริหารการเงิน/
พัสดุอย่างโปร่งใส
ปราศจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อน
การเรียนการสอน
- จริยธรรมของ
บัณฑิตแพทย์
- การประเมินผลการ
เรียนอย่างยุติธรรม
- การเผยแพร่ข้อมูล
ของผู้ป่วยเพื่อ
การศึกษาอย่าง
ถูกต้อง
การวิจัย
การคัดลอกผลงาน
ทางวิชาการ

ข้อบังคับด้าน
จริยธรรม
- กฎ/ระเบียบ
ด้านการ
บริหารงาน
- หลัก
ธรรมาภิบาล

- กระบวนการตรวจสอบ
ภายในตามสายการ
บังคับบัญชา
- ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ระบบการร้องเรียน
ภายในองค์กร

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

- คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล
- คณะกรรมการ
ประจาคณะ
- องค์กรแพทย์/
พยาบาล

- จานวนข้อร้องเรียนที่
ได้รับการตัดสินว่าผิด
จริง
- ผลการประเมิน
ธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร

- คณะกรรมการ
ประจาคณะ

- ผลการตรวจสอบจากผู้
ตรวจสอบบัญชีภายนอก

- จริยธรรมทาง
การแพทย์
- จริยธรรมการ
เป็นครูแพทย์

- กระบวนการพัฒนา
- คณะกรรมการ
หลักสูตรแพทยศาสตร์ที่ บริหารหลักสูตร
มีการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในรายวิชาและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- กระบวนการ
ประเมินผลการเรียน

- อัตราการถูกฟ้องร้อง/
ร้องเรียนที่ได้รับการ
ตัดสินว่าผิดจริงของศิษย์
เก่าและอาจารย์แพทย์

- จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์/
สัตว์ทดลอง

- กระบวนการอนุมัติ
โครงการวิจัย
- กระบวนการตรวจสอบ
ข้อร้องเรียนการคัดลอก
ผลงาน

- คณะกรรมการ
- อัตราการถูกฟ้องร้อง/
พิจารณาจริยธรรมการ ร้องเรียนด้านจริยธรรม
วิจัย (ethic
วิจัย
committee)
- คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ

- กระบวนการตรวจสอบ
ข้อร้องเรียน
- ระบบเฝ้าระวัง/ป้องกัน
การละเมิดสิทธิผู้ป่วย

- คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงศูนย์
การแพทย์
- องค์กรแพทย์/
พยาบาล

- อัตราการร้องเรียน
ด้านสิทธิผู้ป่วย
- ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับการ
ดาเนินการแก้ไข

- คณะกรรมการ
ดาเนินงานศูนย์
การแพทย์ฯ ผ่าน

- ค่า BOD ของน้าเสีย
- สัดส่วนของขยะ
รีไซเคิล

- กฎระเบียบด้าน - ระบบตรวจสอบ
การเงิน/พัสดุ
การเงินจากผูต้ รวจสอบ
บัญชีภายนอก

การให้บริการทางการแพทย์
การละเมิดสิทธิผู้ป่วย - จริยธรรมทาง
การแพทย์

การกาจัดของเสีย
- การกาจัดขยะติด
เชื้อ ขยะอันตราย
- การบาบัดน้าเสีย

กระบวนการ

- เกณฑ์มาตรฐาน - ระบบติดตามคุณภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อม น้าที่ปล่อยออกสู่ชุมชน
- ระบบการกาจัดขยะ
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ประเด็นความกังวล
ของสังคม

ข้อบังคับด้าน
จริยธรรม

กระบวนการ
- กระบวนการประเมิน
คุณภาพโรงพยาบาล
(HA) ด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

หน่วยงานอาคาร
- ผลการประเมิน
สถานที่และหน่วยงาน คุณภาพโรงพยาบาล
พัฒนาคุณภาพ
(HA) ด้านสิ่งแวดล้อม

ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
(1) ความผาสุกของสังคม
คณะแพทยศาสตร์ มศว คานึงถึงเรื่องความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์
และการปฏิบัติงานประจาวัน คณะฯได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการผลิตแพทย์เพื่อรับ
ใช้ชุมชน คณะฯจึงมีนโยบายในการสนับสนุนชุมชน เพื่อให้เกิดความผาสุกของสังคมผ่านระบบสิ่งแวดล้อม
สังคมและเศรษฐกิจอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง โดยกาหนดไว้ในวิสัยทัศน์คือ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ปณิธาน
คือ “คณะแพทยศาสตร์ มศว ได้รับการสถาปนาขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายที่จะให้นิสิตแพทย์มีเจตคติที่ดีในการรับใช้
สังคม ให้มีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญงานสาธารณสุขของประเทศ มีคุณธรรม และความเสียสละเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม” ค่านิยม คือ “C=Community” เอกลักษณ์ คือ “การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้ชุมชน
เข้มแข็งและยั่งยืน ” และแผนกลยุ ทธ์ของคณะ คือ S1.4 สร้างชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒ นาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ โดยมีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่แพทย์ พยาบาล บุคลากร
สาธารณสุข สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) และประชาชนอย่างสม่าเสมอ เพื่อ พัฒนาศักยภาพด้าน
การดูแลและป้องกันโรคของชุมชนอย่างยั่งยืน
คณะฯ กาหนด Expected learning outcome (ELO) ของหลักสูตรแพทยศาสตร์คือ นิสิตสามารถ
ท างานร่ ว มกั บ ชุ ม ชนได้ เป็ น อย่ า งดี โดยนิ สิ ต แพทย์ มศว ทุ ก รุ่ น ได้ รั บ การปลู ก ฝั ง เจตคติ ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ด้านการทางานชุมชน ส่ งผลให้บัณฑิตแพทย์ มศว สามารถทางานร่วมกับชุมชนได้ดีจนได้รับ
รางวัล ระดั บ ชาติ ได้ แ ก่ นพ.วรวิ ท ย์ ตั น ติ วัฒ นทรัพ ย์ ได้ รับ รางวัล ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลชุ ม ชนดี เด่ น
กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2537 รางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น มูลนิธิแพทย์ชนบท ปี พ.ศ. 2538 รางวัลแพทย์
ดีเด่นในชนบท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ. 2541 และนพ.นิวัฒ น์ชัย นามวิชัยศิริกุล ได้รับ
รางวัลแพทย์ดีเด่น สาขาสาธารณสุขมูลฐาน จากกองทุนนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร ปี พ.ศ. 2548
คณะฯ ให้การสนับสนุนการพัฒนาคลินิกเลิกบุหรี่และการเป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% ส่งผลให้
ศูนย์การแพทย์ฯ เป็นต้นแบบของ “คลินิกฟ้าใส” และ “โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100%” ที่เป็นแหล่งศึกษาดู
งานให้ กับกลุ่ มบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจานวนมาก เป็นแม่ข่ายในการพัฒ นา
คลินิคเลิกบุหรี่ในระดับชาติจนได้รับรางวัลดีเด่นประกาศเกียรติคุณอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โรงพยาบาลปลอดบุหรี่
ระดับเพชร ปี พ.ศ. 2553, 2556 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “The Cessation Hero” ในการประชุมวิชาการ
บุ ห รี่ กั บ สุ ข ภาพแห่ งชาติ ค รั้ งที่ 12 รางวั ล รองชนะเลิ ศ การแข่ งขั น “The Cessation Hero” ในงาน HA
National Forum ครั้งที่ 15 รางวัล รองชนะเลิ ศอั นดับ 1 ในโครงการประกวดสื่อประเภทสารคดี คลิปสั้ น
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่งานประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส ปี พ.ศ. 2558 รางวัลเพชรขุนด่านด้านส่งเสริม
สุขภาพระดับบุคคลและหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2559 โล่รางวัลเกียรติคุณครบรอบ 30 ปี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่
สูบบุห รี่และโล่รางวัลเกียรติคุณเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ. 2560 และรางวัลหิรัญนคราโรงพยาบาล
ปลอดบุหรี่ จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ ยังมีการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อการรณรงค์เลิกบุหรี่ เช่น จักรยานฟ้าใส หมวดฟ้าใสไร้ควัน
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(2) การสนับสนุนชุมชน
ทีมบริหารตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมกับบุคลากรของคณะฯ
ในการพัฒ นาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สาคัญอย่างจริงจัง คณะฯ กาหนดชุมชนเป้าหมายและ
ประเด็นที่คณะฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยคานึงถึงการใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของคณะ ชุมชน
เป้ า หมายของคณะแพทยศาสตร์ มศว แบ่ ง เป็ น 2 ระดั บ ได้ แ ก่ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบและชุ ม ชน
ระดับ ประเทศ ในระดับ พื้ น ที่ ศูน ย์ การแพทย์ฯ เป็น หน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบพื้น ที่ชุมชน 3 ตาบล ในอาเภอ
องครั ก ษ์ คื อ โรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพต าบลชุ ม พล โรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพต าบลบึ ง ศาล และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองใหญ่ คณะฯ บูรณาการงานด้านชุมชนเข้ากับทุกพันธกิจหลัก ได้แก่
1. ด้านการเรียนการสอน ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม (รายวิชา วช281) นานิสิตแพทย์ไป
ร่วมพัฒนาชุมชน 3 ตาบล สร้างระบบการมีส่วนร่วมของนิสิ ตในการสารวจความต้องการของชุมชน พัฒนา
ชุมชนด้านสุขภาพ สร้างเครือข่ายและการทางานเชิงรุกร่วมกับชุมชน
2. ด้านการวิจัย คณะฯ สนับ สนุ น ให้ มีการศึกษาวิจัยโรคที่เป็นปัญ หาในชุมชน เช่น โรคเบาหวาน
ปัญหาการบริโภคยาสูบ
3. ด้านบริการวิชาการ หน่วยงานปฐมภูมิทาการสารวจข้อมูลปัญหาชุมชนเป็นประจาทุกปี พบปัญหา
หลั ก คือ การเจ็ บ ป่ ว ยด้ วยโรคเรื้ อรั ง ในผู้ สู งอายุ และปั ญ หายาเสพติ ด ในวัยรุ่น และวัยท างาน จึงมีก ารจั ด
กิจกรรมเพื่อพัฒ นาศักยภาพของผู้นาชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) จัดอบรมให้
ความรู้ด้านการป้องกันโรคแก่ชุมชน และให้ความรู้ด้านการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน
ไตวายเรื้อรัง ข้อเข่าเสื่อม ต้อกระจก
สาหรับระดับประเทศ คณะฯ มีการดาเนินการหน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โดยคณบดีและทีมบริหารร่วมออกให้ บ ริการตรวจรักษาแก่ชุมชนในชนบทอย่างต่อเนื่อง ศู นย์การแพทย์ฯ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสปสช.เขต 4 ด้านการล้างไตทางช่องท้องและการดูแลทารกแรก
เกิ ด มี บ ทบาทเป็ น แหล่ งรั บ การส่ งต่ อ ผู้ ป่ ว ย และจั ด อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ โ รงพยาบาลลู ก ข่ ายในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบ
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2.1 การจัดทากลยุทธ์ :
ก. กระบวนการจัดทากลยุทธ์
คณะฯ มีกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์และกลไกในการทบทวนปรับปรุงที่เป็นระบบตามกรอบเวลา
ของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยนาข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องที่สาคัญมาใช้ประกอบการจัดทาแผน
คณะฯ มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการริเริ่มที่นาไปสูคความเปลี่ยนแปลง และนาความคลคองตัวของ
สถาบันและความยืดหยุคนในการปฏิบัติการมาประกอบการพิจารณากระบวนการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม
(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
คณะฯ วางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี และจัดทาแผนปฏิบัติราชการเป็นประจาทุกปี ทีมบริหารได้
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคคานิยมหลักให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ มุคงเน้นการมีสควนรควม
ของบุ คลากรทุกระดับ ประกอบด้วย ทีมบริห าร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งตัวแทนจาก
ผู้มีสควนได้สควนเสียทุกภาคสควน ได้แกค สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เกคา สโมสรนิสิตแพทย์ สปสช.เขต 4 และ
อบต.องครักษ์ บุคลากรทุกคนมีสควนรควมในการตอบแบบสอบถาม เพื่อวิเคราะห์ SWOT และทีมบริหารได้นา
ข้อมูลมาทบทวน วิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ฉบับรคาง จากนั้นคณะฯ จัดประชุมสัมมนาเพื่อกาหนด
แผนยุ ท ธศาสตร์ โดยด าเนิ น การทบทวน/ปรั บ ปรุ งแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
และกาหนดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยคานึงถึงความสอดคล้องของกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ทีมบริหารจัดประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ โดยเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับเข้า
รควมทบทวน/ทาความเข้าใจ จากนั้นจึงนาเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี (ฉบับปรับปรุง)
ตคอที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ทีมบริหารมีการจัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์เป็นประจาทุกปี
เพื่อปรับกลยุทธ์ที่สคงเสริมให้การดาเนินงานของคณะฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
มากยิ่งขึ้น (กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และการทบทวนปรับปรุงแผน แสดงในรูปที่ 2.1)
(2) นวัตกรรม
คณะฯ มี น โยบายสค งเสริ ม การสร้ างสรรค์ น วั ต กรรม โดยก าหนดไว้ในกลยุท ธ์ที่ R1.1 สร้างสรรค์
งานวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติ ตัวชี้วัด R1.1.4 จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร กระบวนการจัดทากลยุทธ์ได้กระตุ้นและสคงเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยเน้นการจัดการความรู้ทั้ง
ภายในสายงานเดียวกันและตคางสายงาน สคงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมทั้งมีโครงการสร้างแรงจูงใจ
และระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุคงให้บุคลากรพัฒนางานของตนเองอยคางสม่าเสมอ และทางานรควมกัน
กับหนควยงานอื่นเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยกาหนดเป็นตัวชี้วัดแต้มบวกแกคหนควยงานที่สร้างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรม
ทีมบริห ารกาหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ โดยมุคงเน้นประเด็นที่ส อดคล้ องกับสมรรถนะหลัก ของคณะฯ
และทิ ศ ทางการพั ฒ นาของประเทศ ในด้ า นการศึ ก ษา คณะฯ มี เครื อ ขค า ยที่ เข้ ม แข็ งกั บ โรงเรี ย นแพทย์
ในตค า งประเทศและมี ห ลั ก สู ต รแพทยศาสตร์ โ ครงการรค ว มกั บ University of Nottingham หลั ก สู ต ร
แพทยศาสตร์ (ปกติ)มุคงเน้ น การศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานโดยบู รณาการกับการวิจัย ในด้านวิจัย คณะฯ
มีอาจารย์ที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจนได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ ในด้านบริการวิชาการ
คณะฯ มีอาจารย์แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิแหคงเดียวในพื้นที่ สปสช.
เขต 4 มีศักยภาพในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการรักษาพยาบาลด้านตคางๆ เชคน ศูนย์ผู้สูงอายุครบวงจร
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ปรับปรุ ง และพัฒนา

ปรับปรุ ง และพัฒนา
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(3) การวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์
คณะฯ มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากทุกหนควยงานภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ได้แกค
ลูกค้า ผู้มีสควนได้สควนเสีย คูคความรควมมือ และผู้สคงมอบอยคางเป็นระบบ ผคานการสารวจรูปแบบตคางๆ ได้แกค
แบบสอบถาม การประชุมรควมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็น หรือการสารวจเมื่อทากิจกรรมรควมกัน และปัจจุบัน
มีการพัฒ นาเพิ่มชคองทางการสื่อสารเพื่อรับข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) จากนั้นทีมบริหาร
จัดประชุมรควมกับตัวแทนหนควยงานทุกภาคสควน เพื่อรควมกันกาหนดแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์รวมทั้งตัวชี้วัด
และผู้รับผิดชอบหลัก โดยแบคงตามพันธกิจหลักและกลยุทธ์สนับสนุน ดังตารางที่ 2.1ก และตารางที่ 2.1ข
คณะฯ วิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์โดยคานึงถึงปัจจัยภายนอก ได้แกค ความเสี่ยงที่มีตคอความสาเร็จ
ในอนาคต ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับจากการออกนอกระบบ
ของมหาวิท ยาลัย และปั จจัยภายใน ได้แกค ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ รวมทั้ง
จุดด้อยที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และในเรื่องสารสนเทศความสามารถที่จะนาแผนกล
ยุ ท ธ์ ไปปฏิ บั ติ โดยใช้ เครื่ อ งมื อ SWOT analysis และ Balance score card ดั ง รู ป ที่ 2.1 ที ม บริ ห ารมี
กระบวนการทบทวนกลยุทธ์อยคางสม่าเสมออยคางน้อยปีละ 1 ครั้งหรือเมื่อพบการเปลี่ยนแปลงสาคัญที่อาจ
สคงผลตคอการดาเนินงานของคณะฯ (ตารางที่ 2.2)
ตารางที่ 2.1ก ปัจจัยที่กาหนดกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์จาแนกตามพันธกิจหลัก
พันธกิจ
ปัจจัย
การเรียนการสอน
วิจัย
บริการวิชาการ
กลยุทธ์ตามพันธกิจ Academic to
Research to
Service and health
หลัก
excellence
excellence
promotion to
excellence
ปัจจัยภายใน
เป้าหมายตาม
- หลักสูตรที่มีมาตรฐาน - ผลงานวิจัย/นวัตกรรม - การพัฒนาศักยภาพของ
วิสัยทัศน์
ระดับนานาชาติ
ที่ได้รับการยอมรับระดับ ศูนย์การแพทย์ทั้งทาง
นานาชาติ
กายภาพ และศูนย์ความเป็น
เลิศ
สมรรถนะหลัก
- การจัดประสบการณ์ - บูรณาการการวิจัยกับ - งานบริการวิชาการที่
การศึกษาในชุมชน
การจัดการเรียนการสอน มุคงเน้นการสร้างชุมชน
ต้นแบบและบูรณาการกับ
การศึกษา/วิจัย
ความได้เปรียบเชิงกล - หลักสูตรแพทยศาสตร์ - อาจารย์ที่มีความ
- เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ
ยุทธ์
โครงการรควม
เชี่ยวชาญด้านวิจัยได้รับ แหคงเดียวในพื้นที่ สปสช.
Nottingham แหคงแรก รางวัลระดับนานาชาติ เขต4
ในประเทศ
- การเปิดอบรมแพทย์ - การมีอาจารย์แพทย์
- เครือขคายกับโรงเรียน เฉพาะทางสาขาตคางๆ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาตคางๆ
แพทย์ในตคางประเทศ
- เป็นโรงพยาบาลต้นแบบ
- นโยบายการบูรณาการ
ด้านการเลิกบุหรี่
ด้านการเรียนการสอน
กับงานวิจัยชุมชน
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ปัจจัย
ความท้าทายเชิงกล
ยุทธ์

ปัจจัยภายนอก
ความเสี่ยงที่มีตคอ
ความสาเร็จใน
อนาคต

นโยบายระดับ
สถาบัน
นโยบาย
ระดับประเทศ

ความต้องการของ
ลูกค้า
ผู้มีสควนได้สควนเสีย

พันธกิจ
การเรียนการสอน
วิจัย
บริการวิชาการ
- การพัฒนา/ธารงรักษา - ความสมดุลของภาระ - ความสมดุลในการบริหาร
อาจารย์ที่มีศักยภาพสูง งานของอาจารย์คลินิก จัดการงบประมาณที่ได้รับ
ทางด้านการเรียนการ
สอน วิจัย และการ
ให้บริการทางการแพทย์
- การสร้างเครือขคายวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ
- ความสัมพันธ์กับ
โรงพยาบาลสมทบหรือ
โรงพยาบาลคูคความ
รควมมือ
- นโยบายพัฒนา
หลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ
- นโยบายการเปิด
ประเทศเข้าสูค AEC
- นโยบาย Thailand
4.0
- นิสิตสอบผคาน
National license และ
สามารถรักษาผู้ป่วยได้
อยคางมีมาตรฐาน

- ทิศทางของการ
สนับสนุนทุนวิจัย
ภายนอก
- เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานห้อง
สัตว์ทดลอง
- นโยบายสคงเสริมการ
สร้างนวัตกรรม

- ความสัมพันธ์กับเครือขคาย
ความรควมมือ

- นโยบายการสนับสนุน
ทุนวิจัยจากแหลคงทุน
ภายนอก

- นโยบายการจัดสรร
งบประมาณด้านการ
รักษาพยาบาลระบบ
ประกันสังคมระบบประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า
- การให้บริการวิชาการที่มี
คุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน

- ผลงานวิจัยที่มี
มาตรฐานและมี
จริยธรรมด้านการทา
วิจัย

ตารางที่ 2.1ข ปัจจัยที่กาหนดกลยุทธ์สนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์
Management to
กลยุทธ์เพื่อสนับสนุน
Excellence
วิสัยทัศน์
- การบริ ห ารงานโดยยึ ด
หลักจริยธรรม
คคานิยม “MEDSWU”
- การธารงรักษาบุคลากร
คือ ดี เกคง มีสุข และเป็นคนไทยยุค 4.0 - การพัฒนาบุคคลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ

- นโยบายด้านบุคลากรและ
ด้านการเงิน

Toward international level
- หลั ก สู ต รและผลงานวิ จั ย ที่ มี
มาตรฐานระดับนานาชาติ
- การสร้างเครือขคายระดับ
นานาชาติ
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กลยุทธ์เพื่อสนับสนุน
วัฒนธรรมองค์กร
“คณะแพทยศาสตร์แหคงการพัฒนา”

Management to
Excellence
- การพัฒนานวัตกรรม
- การกากับดูแลการเงิน
อยคางมีประสิทธิภาพ

Toward international level
- การพัฒนาหลักสูตรและ
ผลงานวิจัยสูคระดับนานาชาติ

ตารางที่ 2.2 การปรับปรุงกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์
ช่วงเวลา
การทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์
พ.ศ. 2550 - คณะบริหารกาหนดยุทธศาสตร์ ROADMAP เพื่อมุคงสูควิสัยทัศน์
พ.ศ. 2554 “การเป็ น สถาบั น ผลิ ต แพทย์ ชั้ น น าในภู มิ ภ าคอาเซี ย น” ประกอบด้ ว ย 7 ยุ ท ธศาสตร์ คื อ
Research for Developing Knowledge Capital = แปลงงานประจ าให้ เ ป็ น ทุ น ความรู้
Organization Culture Development = ก าร พั ฒ น าสูค วั ฒ น ธ ร รม อ งค์ ก รคุ ณ ภ าพ
Academic Excellence = สร้างความเป็น เลิ ศทางวิช าการ Development of student’s
multi-skills ; 5H’s core competency = พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ นิ สิ ต Management of
Hospital = บริหารงานโรงพยาบาล Health Alliance Curricula Development = พัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพสุขภาพ Health Promotion Installation = ติดอาวุธสร้างเสริมสุขภาพแบบ
องค์รวม
พ.ศ. 2555 - คณะบริห ารปรับ วิสัยทัศน์เป็น “สถาบันผลิตแพทย์ชั้นนา 1 ใน 30 ของภูมิภาคอาเซียนใน
พ.ศ. 2557 ปี ค.ศ. 2015” และ “โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ปรับเปลี่ยน ระดับ ชาติ ในปี ค.ศ. 2013” จั ดท าแผนยุท ธศาสตร์ใหมค (ROADMAPS) โดยคานึ งถึงความ
คณะบริหาร สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553-2567)
10 มีนาคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหวคางแผนกลยุทธ์กับปรัชญา
2554
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุคม
สถาบั น กลุค ม ค1 กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) แผนยุ ท ธศาสตร์
ROADMAPS ประกอบด้ ว ย 8 แผนยุ ท ธศาสตร์ 26 กลยุ ท ธ์ 37 ตั ว ชี้ วั ด ยุ ท ธศาสตร์ คื อ
Research capital, Organization Learning & Learning Organization, Academic
passion, Dignity, Modern Management to MEDSWU & MSMC, Alliances, Pride
และ Staffs Focus
พ.ศ. 2557- คณะบริหารปรับวิสัยทัศน์เป็น “สถาบันผลิตแพทย์ชั้นนา 1 ใน 20 ของภูมิภาคอาเซียนภายใน
พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2560” และกาหนดแผนยุทธศาสตร์ “SMART MED”
ปรับเปลี่ยน ในปีการศึกษา 2559 คณะแพทยศาสตร์ ปรับยุทธศาสตร์ ตามวิสัยทัศน์ โดยใช้หลักการบริหาร
คณะบริหาร สูคการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx), Lean management และคณะแพทยศาสตร์คุณธรรม
มีนาคม
มาวิเคราะห์รคว มกับข้อมูลผลสารวจจากแหลคงตคางๆ วิสัยทัศน์ใหมค คือ “คณะแพทย์ชั้นนาใน
2561
ระดับ ชาติ และนานาชาติ ” และก าหนดแผนยุ ท ธศาสตร์ เป็ น “SMART” S = Service to
excellence, M = Management to excellence, A = Academic to excellence,
R = Research to excellence, T = Towards international level (รายละเอียดในหมวด
2.1ข(1)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
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ช่วงเวลา
ปรับเปลี่ยน
เป็นทีม
บริหารชุด
ปัจจุบัน เมื่อ
วันที่ 14
มีนาคม
2561

การทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์
ทีมบริหารได้ทบทวนบริบทของคณะโดยรวบรวมความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับผคานการ
ทา SWOT Analysis และมีการสารวจความคิดเห็นของบุคลากร นิสิต ผู้มีสควนได้สควนเสียผคาน
ทางหนควยงานนโยบายแผน หนควยงานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา หนควยงาน
พัฒนาศักยภาพนิสิต และภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ทีมบริหารจัดประชุมเพื่อรควมกันกาหนด
แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหมคในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 (ซึ่งอยูคระหวคางดาเนินการ)

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก
คณะฯ พิจารณาเรื่องระบบงาน เพื่อเกื้อหนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์โดยกาหนดระบบงาน
หลักตามพันธกิจหลัก 3 ประการ ได้แกค การจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ (Academic to excellence) มีหนควยงาน
แพทยศาสตร์ศึ กษา พั ฒ นาศักยภาพนิ สิ ต และประกัน คุณ ภาพ เป็ นผู้ รับ ผิ ดชอบหลั ก การวิจัย ที่เป็น เลิ ศ
(Research to excellence) มีหนควยงานวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และการบริการวิชาการสคงเสริมสุขภาพที่
เป็ น เลิ ศ (Service and health promotion to excellence) มี ศู น ย์ ก ารแพทย์ ส มเด็ จ พระเทพฯ เป็ น
ผู้รับผิดชอบหลัก การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Management to excellence) มีหนควยงานทรัพยากรบุคคล
การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก การเข้าสูคระดับนานาชาติ (Toward international
level) รค ว มรั บ ผิ ด ชอบในทุ ก หนค ว ยงาน (รายละเอี ย ดแสดงใน Administrative chart) คณะฯ ก าหนด
รายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแบคงภาระงานสควนที่รับผิดชอบให้ผู้สคงมอบจากภายนอก โรงพยาบาลสมทบ
และสถาบันคูคความรควมมืออยคางเป็นทางการ เชคน ระยะเวลาและจานวนนิสิตที่ไปศึกษาในโรงพยาบาลสมทบ
ทีมบริหารตัดสินใจในกระบวนการดาเนินงานตคางๆ โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะ/ทรัพยากร
ขององค์กร ความสาคัญของกระบวนการตคอความมั่นคงขององค์กร ศักยภาพของผู้สคงมอบ/คูคความรควมมือ และ
กฎหมาย/ระเบี ยบข้อบั งคับ ที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการนั้นๆ รวมทั้งกาหนดสมรรถนะหลั กและระบบงาน
ในอนาคตโดยคานึงถึงโครงสร้างการบริหารองค์กรและระบบงานตามพันธกิจหลัก
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
การกาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ทีมบริห ารได้พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงส าคัญ ที่ได้วางไว้
ในด้านหลักสูตรและบริการ ลูกค้าและตลาดผู้สคงมอบ และคูคความรควมมืออยคางเป็นทางการ และการปฏิบัติการ
ของคณะฯ โดยวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ มี 5 ประการ จาแนกเป็นวัตถุประสงค์ตามพันธกิจหลัก 3 ประการ
ได้ แกค Academic to excellence, Service and health promotion to excellence และ Research to
excellence และวั ต ถุ ป ระสงค์ ส นั บ สนุ น เพื่ อ ให้ พั น ธกิ จ หลั ก มุค ง ไปสูค ค วามส าเร็ จ 2 ประการ ได้ แ กค
Management to excellence และ Toward international level ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.3
(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์และใช้ประโยชน์อยคางเต็มที่
จากสมรรถนะหลั ก ได้ แ กค หลั ก สู ต รที่ มุค ง เน้ น ชุ ม ชนและการมี เครื อ ขค า ยที่ เข้ ม แข็ ง ในระดั บ นานาชาติ
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์ ได้แกค การมีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาตคางๆ และเป็น
โรงพยาบาล ตติยภูมิแหคงเดียวในพื้นที่สปสช.เขต 4 และกาหนดกรอบระยะเวลาในการบรรลุเป้าหมายทั้งระยะ
สั้ น และยาว ที ม บริ ห ารพิ จ ารณาและสร้ า งสมดุ ล ของความต้ อ งการของผู้ มี สค ว นได้ สค ว นเสี ย ที่ ส าคั ญ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
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ในด้านการศึกษา คณะฯ กาหนดกลยุทธ์โดยคานึงถึงความต้องการของนิสิต และแพทยสภา เชคน กลยุทธ์ A1.1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์แพทยสภา ตัวชี้วัด A1.1.1 นิสิตจบการศึกษาตามกาหนดเวลา
แผนยุทธศาสตร์ SMART เป็นแผนที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 19 กลยุทธ์
และ 34 ตัวชี้วัด (ตารางที่ 2.3 แสดงแผนยุทธศาสตร์ SMART และตัวชี้วัดกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์)
สาหรับแนวทางการสร้างสมดุลในการจัดสรรทรัพยากรของแตคละกลยุทธ์ คณะฯ ได้วิเคราะห์ระดับความสาคัญ
ของแผนจากมากไปน้อย โดยจาแนกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 : Academic to excellence
ระดับ 2 : Research to excellence และ Service and health promotion to excellence
ระดับ 3 : Management to excellence และ Toward international level
คณะฯ กาหนดคคาถควงน้าหนักของแตคละแผนกลยุทธ์ เพื่อให้สัมพันธ์กับการจัดสรรทรัพยากร เงินทุน
และสิ่งสนั บ สนุ น ในแตคล ะแผน โดยกลยุ ทธ์ Academic to excellence มีคคาถคว งน้าหนักสู งสุ ดเทคากับ 0.3
รองลงมาคื อ กลยุ ท ธ์ Research to excellence และ Service and health promotion to excellence
มีคค าถค ว งน้ าหนั ก เทค ากั บ 0.25 กลยุ ท ธ์ Management to excellence มี คค าถคว งน้ าหนั ก เทค ากั บ 0.15 และ
กลยุทธ์ Toward international level มีคคาถควงน้าหนักเทคากับ 0.05 (รูปที่ 2.2)

รูปที่ 2.2 สัดส่วนค่าถ่วงนาหนักของแต่ละแผนกลยุทธ์
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ตารางที่ 2.3 แผนยุทธศาสตร์ SMART คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี 2559 – 2562
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2.2 การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ :
ก. การจัดทาแผนปฏิบัติการและนาไปสู่การปฏิบัติ
(1) แผนปฏิบัติการ
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบั ติการแสดงในรูปที่ 2.1 คณะฯ จัดประชุมเพื่อแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการ และใช้วิธีการกาหนด Key performance indicator (KPI) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
โดยคานึงถึงประเด็นตคางๆ ได้แกค
1. ความสอดคล้องระหวคางวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
โดยกาหนดให้ครอบคลุมครบทั้ง 3 พันธกิจหลัก
2. ความต้องการของหนค วยงาน/ภาควิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ สามารถบรรลุ เป้าหมายทั้งระดับคณะ
และระดับหนควยงาน/ภาควิชา
3. ทรัพยากรที่องค์กรมีอยูคและสมรรถนะหลัก โดยใช้หลักความสมดุล ความจาเป็น ความคุ้มคคาและ
ความเป็นไปได้
(2) การนาแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ
คณะฯ ถคายทอดแผนปฏิบัติการไปบุคลากร ผู้สคงมอบและคูคความรควมมือที่สาคัญทั้งที่เป็นทางการและ
ไมคเป็นทางการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และผลลัพธ์ที่สาคัญตามแผนปฏิบัติการ
คณะฯ ถคายทอดแผนกลยุ ท ธ์แ ละแผนปฏิ บั ติก ารไปยั งหนค ว ยงานภายในคณะผค านทางชคอ งทางที่
หลากหลายทั้งแบบเป็ น ทางการและไมคเป็ นทางการ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.4 ทีมบริหารติดตามการ
ดาเนิ นงานตามแผนปฏิบั ติการผค านรองคณบดี หั วหน้าภาควิชา และหั วหน้าหนควยงานที่รับผิดชอบ โดยมี
หนควยงานนโยบายและแผน เป็นผู้ประสานงานและรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ
ประจาปีตคอคณะกรรมการประจาคณะเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ตารางที่ 2.4 ชคองทางการถคายทอด/ติดตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ช่องทาง
กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงเวลา/ความถี่
การเซ็ น ค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต าม KPI ผู้อานวยการศูนย์การแพทย์ฯ
ทุกปีงบประมาณ
ของหนควยงาน
รองคณบดี ผู้ชควยคณบดี
รองผู้อานวยการศูนย์การแพทย์ฯ
หัวหน้าภาควิชา
หัวหน้างาน
ระบบ KPI รายบุคคล
บุคลากรทุกระดับ
ปีละ 2 ครั้ง
ระบ บ ป ระกั น คุ ณ ภ าพ การศึ ก ษ าระดั บ ภาควิชา
ปีละ 1 ครั้ง
ภาควิชา/หนควยงาน
หนควยงาน
การประชุมคณะกรรมการตคางๆ
- คณะกรรมการประจาคณะ
ทีมบริหารคณะ หัวหน้าภาควิชา
ทุก1 เดือน
- คณะกรรมการบริหารคณะ
ทีมบริหารคณะ
ทุก 1 เดือน
- คณะกรรมการดาเนินงานศูนย์การแพทย์ฯ
ทีมบริหารศูนย์การแพทย์ฯ
ทุก 1 เดือน
- การประชุมหัวหน้าหนควยงาน
หัวหน้าหนควยงาน
ทุก 1 เดือน
สื่ อ ออนไลน์ ได้ แ กค เว็บ ไซต์ You Tube ของ บุคลากรทุกระดับ
เป็นประจา
คณะแพทยศาสตร์
สื่ อ สิ่ งตี พิ ม พ์ ได้ แกค โป ส เต อ ร์ แผค น พั บ บุคลากรทุกระดับ
เป็นประจา
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ช่องทาง
กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงเวลา/ความถี่
ประชาสัมพันธ์ วารสาร Medswu Weekly
หนังสือแจ้งเวียนแจ้งไปยังภาควิชา/หนควยงาน บุคลากรทุกระดับ
เป็นประจา
การเดินพูดคุย /ชี้แจง/ติดตามหนควยงานอยคาง บุคลากรทุกระดับ
เป็นประจา
ไมคเป็นทางการ
(3) การจัดสรรทรัพยากร
คณะฯ จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ การจัดการความเสี่ยงตคางๆ
ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจวคา องค์ กรจะมีฐานะที่มั่นคง คณะฯ วางแผนการจัดสรรทรัพยากร
เพื่ อให้ การดาเนิ น การตามแผนกลยุ ท ธ์เป็ น ไปตามเป้ าหมาย โดยมอบหมายให้ รองคณบดี และหนคว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องกากับดูแลทรัพยากรตคางๆ ดังแสดงในตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 การวางแผนการจัดสรรทรัพยากร
ผู้บริหาร/หน่วยงาน
ทรัพยากร
ความรับผิดชอบ
ผลการดาเนินงาน
ที่รับผิดชอบ
บุคคล
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากร - วิเคราะห์และจัดทาแผน
- จัดสรรอัตราบุคลากร
(Manpower)
บุคคล (รองคณบดีฝ่าย
บริหารงานบุคคล/แผนพัฒนา ทุกระดับตามลาดับความ
บริหาร)
บุคลากร
จาเป็นโดยคานึงถึงความ
หนควยงานทรัพยากรบุคคล - จัดสรรตาแหนคงบุคลากร
สอดคล้องกับเป้าหมาย
ผคานที่ประชุมคณะกรรมการ ตามยุทธศาสตร์ของคณะ
จัดสรรอัตรา
การเงิน
คณบดี
- วิเคราะห์วางแผนดาเนินงาน - ปรับปรุงกลยุทธ์ด้าน
(Money)
ผู้อานวยการศูนย์
และติดตามการความสมดุล การเงินจนสามารถลด
การแพทย์ฯ
ของการใช้จคายงบประมาณ
การขาดทุนของศูนย์
(รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
การแพทย์ฯและเบิกจคาย
หนควยงานแผนหนควยงาน
งบประมาณของคณะ
การเงินและคลัง
อยคางมีประสิทธิภาพ
พัสดุ/อาคาร
คณบดี
- วางแผนดาเนินการพัฒนา - ปรับปรุงตึกคณะ
สถานที่
รองคณบดีฝ่ายอาคาร
อาคารสถานที่เพื่อรองรับการ แพทยศาสตร์องครักษ์
(Material)
สถานที่
ดาเนินงานตามพันธกิจของ
และจัดสรรพื้นที่ให้
(รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
คณะ
หนควยงานและภาควิชา
หนควยงานพัสดุ
ระบบสารสนเทศ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี - พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ - จัดทาโปรแกรม
เพื่อการบริหารงาน สารสนเทศ
การบริหารงานของคณะ
สารสนเทศเพื่อการ
(Management) (รองคณบดีฝ่ายบริหาร
บริหารและการเก็บ
การศึกษา และประกัน
ข้อมูลด้านวิจัย/ประกัน
คุณภาพ)
คุณภาพการศึกษา
หนควยงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560

49

หมวด 2 การวางแผนกลยุทธ์

(4) แผนด้านบุคลากร
คณะฯ มุค งเน้ น ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตคอบุคลากรและการเปลี่ ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ตคอความ
ต้องการด้านขีดความสามารถของบุคลากรและอัตรากาลัง โดยมีการวางแผนด้านบุคลากร ดังรายละเอียด
ในหมวด 5
(5) ตัววัดผลการดาเนินการ
คณะฯ จัดทาระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการเสริมสร้างให้ มีความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียว คณะฯ กาหนดแผนยุทธศาสตร์ SMART โดยออกแบบตัวชี้วัดที่สาคัญตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ระยะ
สั้น/ระยะยาว และตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ มีกระบวนการถคายทอดตามลาดับขั้นสูคระดับภาควิชา/
หนควยงานผคานทางระบบ KPI และระบบการประเมินคุณภาพภายใน (IQA) และระดับบุคคลผคานทางระบบ
ประเมินผลงานรายบุคคล (Individual KPI) คณะฯ ดาเนินการพัฒนาระบบ e-faculty เพื่อเชื่อมโยงการเก็บ
ข้อมูล ตคางๆ โดยมีเป้ าหมายให้ เป็ น ศู น ย์ ข้อมูล กลาง (data center) ตั้ งแตคระดับ แผนยุท ธศาสตร์ พั น ธกิ จ
ไปจนถึ ง KPI ทั้ ง ในระดั บ หนค ว ยงานและระดั บ บุ ค คล โดยระบบ e-faculty จะท าหน้ า ที่ เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ า น
การศึกษา บุคลากร วิจัย และบริการวิชาการ
(6) การคาดการณ์ผลการดาเนินการ
ทีมบริหารคาดการณ์ผ ลการดาเนิ นงานของคณะ แบคงเป็นเป้าหมายระยะยาว 4 ปี และเป้าหมาย
รายปี โดยวิเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานในอดี ตเทียบเคียงกับเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ คาดการณ์ถึงความ
เสี่ยงสาคัญที่อาจกระทบตคอผลการดาเนินงานและเปรียบเทียบกับข้อมูลผลการดาเนินงานของสถาบันคูคเทียบ
ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
คณะฯ ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและนาแผนไปปฏิบัติอยคางรวดเร็ว โดยมอบหมายให้งานนโยบาย
และแผนติ ด ตามและรายงานผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ของแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ตค อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะเป็ น รายไตรมาส เพื่ อทบทวน/แก้ไข/เพิ่ม /ลด /เปลี่ ยนแปลงโครงการ เพื่ อให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของคณะฯ และสามารถดาเนินการได้อยคางมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ 2560
มีการปรับ เปลี่ย นโครงการ ดังนี้ ยกเลิ กโครงการทั้งสิ้น 11 โครงการ แก้ไขเปลี่ ยนแปลงโครงการทั้งสิ้ น 5
โครงการ จัดทาโครงการใหมค 21 โครงการ และเพิ่มงบประมาณ 7 โครงการ
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หมวด 3 ลูกค้า
3.1 เสียงของลูกค้า :
ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
(1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน (2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึ่งมี
คณะฯ มีระบบการสื่อสาร 2 ทาง ทั้งการรับฟังเสียงของลูกค้าและการให้ข้อมูลป้อนกลับ แก่กลุ่ม
ลูกค้าต่างๆ ได้แก่ ผู้เรียน ลูกค้าในอดีต อนาคตและคู่เทียบ โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ โดยมีวิธีการใน
การค้นหาและให้ข้อมูลป้อนกลับที่เกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรให้บริการอย่างทันท่วงทีและสามารถนาไปใช้ได้
คณะฯ จาแนกกลุ่มลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจหลักและทาการสารวจความต้องการของ
ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ช่องทางการสื่อสารสองทางไปยังลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จาแนกตามพันธกิจ
กลุ่มเป้าหมาย

ช่องทาง/วิธีการรับฟัง

พันธกิจด้านการเรียนการสอน
1. นักเรียนชั้น
- งาน Open House ของ
มัธยมปลาย
มหาวิทยาลัย
(ผู้เรียนใน
- งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร
อนาคต)
Med ExPro
- Facebook เว็บไซต์ของคณะ
- การเยี่ยมชมคณะของกลุ่ม
นักเรียน
(โครงการค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ)
- การจัดนิทรรศการ/เดินสาย
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการ
ร่วมฯที่โรงเรียนมัธยมนานาชาติ
2. นิสิตแพทย์
- เว็บไซต์ของคณะฯ
หลักสูตรปกติ
- การประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา
- การประเมินการสอนอาจารย์
ผู้สอน
- ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
- สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Group
Line กิจการนิสิต/ Facebook,
Wikipedia
- การประชุมคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรผ่านตัวแทนนิสิต
ชั้นปีต่างๆ
- การให้ข้อมูลป้อนกลับในวัน
ปัจฉิมนิเทศ
3. นิสิตแพทย์
ชั้นพรีคลินิก ขณะศึกษาที่
หลักสูตร
University of Nottingham
โครงการร่วมฯ (ชั้นปีที่ 1 - 3)
- การประชุมร่วมนิสิต คณาจารย์
ประจาหลักสูตร (มศว และ
Nottingham)
- การเยี่ยมติดตามนิสิตของทีม
บริหารหลักสูตร

ความถี่
1 ครั้งต่อปี
1 ครั้งต่อปี
ตลอดเวลา
1 ครั้งต่อปี
6-10 ครั้งต่อปี
ตลอดเวลา
1 ครั้งต่อปี
2 ครั้งต่อปี
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ทุก 1-2 เดือน

ข้อมูลที่ได้รบั (1)
ข้อมูลที่สื่อสารกลับ(2)
ความคาดหวัง/ความต้องการต่อหลักสูตร
แพทยศาสตร์ภาคปกติ/โครงการร่วมฯ/ป.
โท/ป.เอก(1)
ความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอน/
อาคารสถานที่คณะแพทยศาสตร์(1)
ข้อเสนอแนะแนวทางการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร(1)
ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร/การจัดการ
เรียนการสอน/อาคารสถานที่(2)
กระบวนการสอบเข้า/คุณสมบัติของผู้สมัคร
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร(2)
ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจต่อ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน(1)
ปัญหาการเรียน/การใช้ชีวิต(1)
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร(1)
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน(1)

ผู้รับผิดชอบ
งานบริการ
การศึกษา/
งานแพทยศาสตร
ศึกษา
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
คณะกรรมการประจา
หลักสูตร

งานแพทยศาสตร
ศึกษาและบริการ
การศึกษา
งานพัฒนาศักยภาพ
นิสิต
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร/การจัดการ
หลักสูตร
เรียนการสอน/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/
คณะกรรมการประจา
อาคารสถานที(2)่
หลักสูตร
การให้คาปรึกษาปัญหาการเรียนและการใช้
ชีวิต(2)
ข้อมูลนโยบาย/กิจกรรมของคณะ(2)

1 ครั้งต่อปี

2 ครั้งต่อปี
1 ครั้งต่อปี
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4. นักศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
5. ผู้ปกครอง

6. ผู้ใช้บัณฑิต

7. ศิษย์เก่า

ช่องทาง/วิธีการรับฟัง

ความถี่

- ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประจา
ที่ Nottingham
- ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
หลักสูตร
- Email/Group
Line/Facebook
ชั้นคลินิกเช่นเดียวกับนิสิต
หลักสูตรปกติ
- งาน Open House ของ
มหาวิทยาลัย
- งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร
- การประชุมคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร
- เว็บไซต์ของคณะ
- การประชุมสมาคมผู้ปกครอง
- Group Line

ตลอดเวลา

- เว็บไซต์ของคณะ
- แบบสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต
- โครงการเยี่ยมติดตามบัณฑิต
แพทย์ที่ไปชดใช้ทุนใน
โรงพยาบาลต่างๆ
- สมาคมศิษย์เก่า
- เว็บไซต์ชมรมศิษย์เก่า
- Facebook ศิษย์เก่า
- โครงการเยี่ยมติดตามบัณฑิต
แพทย์ที่ไปชดใช้ทุนใน
โรงพยาบาลต่างๆ
- งานคืนสู่เหย้า
- การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ประจาปี
- การเชิญตัวแทนศิษย์เก่าร่วม
แสดงความคิดเห็นและให้
คาแนะนาในการพัฒนาคณะ

พันธกิจด้านวิจัย
1. คณาจารย์
- การใช้แบบสอบถามสารวจ
และบุคลากร
ความพึงพอใจ/ความต้องการของ
บุคลากร
- เว็บไซต์/หนังสือแจ้งเวียนของ
ฝ่ายวิจัย
2. หน่วยงาน
- เว็บไซต์ของแหล่งทุนภายนอก
ภายนอกที่ให้ทุน - หนังสือแจ้งเวียนข่าวสาร
วิจัย
- การส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม/
เป็นกรรมการแหล่งทุนภายนอก

ข้อมูลที่ได้รบั (1)
ข้อมูลที่สื่อสารกลับ(2)

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดเวลา
ตลอดเวลา

1 ครั้งต่อปี
1-2 ครั้งต่อปี
ทุก 1-2 เดือน
ตลอดเวลา
ทุก 1-2 เดือน
ตลอดเวลา

ตลอดเวลา
1 ครั้งต่อปี
1 ครั้งต่อปี
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
1 ครั้งต่อปี
1 ครั้งต่อปี
1 ครั้งต่อปี

ความคาดหวัง/ความต้องการต่อหลักสูตร(1) งานบริการ
ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร/การจัดการ การศึกษา/งาน
แพทยศาสตรศึกษา
เรียนการสอน/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/
อาคารสถานที่(2)
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร(1)
ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจต่อ
หลักสูตร(1)
ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร/การจัดการ
เรียนการสอน/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/
อาคารสถานที่(2)
ข้อมูลนโยบาย/ความต้องการของคณะ(2)
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร(1)
ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจต่อบัณฑิต
(ความรู้ ทักษะ การปฏิบัติงาน เปรียบเทียบ
กับสถาบันอื่น) (1)
ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร(2)

งานแพทยศาสตร
ศึกษา
งานพัฒนาศักยภาพ
นิสิต

แนวทางการพัฒนาหลักสูตร(1)
ปัญหาจากการปฏิบัติงาน(1)
ความช่วยเหลือที่ต้องการจากคณะ(1)
ข้อมูลการศึกษาต่อแพทย์ประจาบ้าน/ต่อ
ยอด/ป.โท/ป.เอก(2)
ข้อมูลความต้องการของคณะ(2)

งานบริการ
การศึกษา/
งานแพทยศาสตร
ศึกษา
งานพัฒนาศักยภาพ
นิสิต

งานบริการ
การศึกษา/
งานแพทยศาสตร์
ศึกษา

1-2 ครั้งต่อปี

2 ครั้งต่อปี
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ตามรอบการ
ประชุมของ

ความพึ ง พอใจ/ความไม่ พึ ง พอใจต่ อ การ งานวิ จั ย และวิ เ ท ศ
สนับสนุนการวิจัย(1)
สัมพันธ์
ข้ อ มู ล ทุ น วิ จั ย การจั ด อบ รมและการ
สนับสนุนด้านวิจัย(2)
รอบการจัดสรรทุนวิจยั (1)
ประเด็นวิจัยที่ต้องการ(1)
เครือข่ายวิจยั ในสาขาที่เกี่ยวข้อง(1)
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ช่องทาง/วิธีการรับฟัง

ความถี่
แหล่งทุน

พันธกิจด้านบริการวิชาการ
1. ผู้ป่วยและ
- แบบประเมินความพึงพอใจของ
ญาติ
ผู้รับบริการ
- ระบบรับฟังข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะโดยตรงจากผู้ปว่ ย
และญาติ
- ตู้รับเรื่องร้องเรียน
- ผ่านสายด่วน 15556 ที่งาน
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
- โต๊ะประชาสัมพันธ์ของ
โรงพยาบาล
- ป้าย บอร์ด แผ่นพับ วีดีทัศน์ให้
ความรู้/ฝ่ายประชาสัมพันธ์
2. โรงพยาบาล - การประชุมร่วมกับเครือข่าย
คู่ความร่วมมือ ของ สปสช. เขต 4 สระบุรี
- แบบประเมินการรับและส่งต่อ
ผู้ป่วยของศูนย์รับส่งต่อของ
โรงพยาบาล
3. ชุมชน
- การประชุมร่วมกับประชาชนใน
พื้นที่ ให้บริการปฐมภูมิ
(3 ตาบล) อสม. กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน
- การสารวจความต้องการของ
ชุมชนของหน่วยปฐมภูมิ
- ข้อมูลจากการสารวจของนิสิต
ในรายวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน

1-2 ครั้งต่อปี
ตลอดเวลา
1 ครัง้ ต่อปี
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา

ข้อมูลที่ได้รบั (1)
ข้อมูลที่สื่อสารกลับ(2)
ฐานข้อมูลนักวิจัยและทรัพยากรด้านการ
วิจัยของคณะ(2)
ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจต่อการ
ให้บริการตรวจรักษา(1)
ข้อร้องเรียนการให้บริการ(1)

ผู้รับผิดชอบ

งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล
งานบริหารความเสี่ยง
งานประชาสัมพันธ์

ข้อมูลนโยบายของโรงพยาบาล ขั้นตอนการ
ให้บริการตรวจรักษา ความรู้ด้านโรคต่างๆ
(2)

ตลอดเวลา
1-2 ครั้งต่อปี
ตลอดเวลา
1-2 ครั้งต่อปี

1 ครั้งต่อปี

ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจต่อการส่ง
ต่อข้อมูลป้อนกลับผลการรักษาผู้ป่วยที่
ได้รับการส่งต่อ(1)
การให้คาปรึกษาด้านการรักษาโรค(2)
การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการรักษาโรค(2)
ปัญหา/ความต้องการของชุมชน(1)
ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจต่อการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน(1)
การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันโรค
และการดูแลตนเอง(2)

งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

หน่วยปฐมภูมิ
ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง

1 ครั้งต่อปี

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน
คณะฯ ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครองและลูกค้าในอนาคต
(นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยวิธีการต่างๆ เช่น การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การออกเยี่ยม
บัณฑิต และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และสวัสดิการด้านต่างๆ โดยกาหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ และ
เปรียบเทียบข้อมูลกับสถาบันคู่เทียบ (รูป 3.1ก)
หน่วยงานวิจัยนาผลการสารวจความต้องการของลูกค้าภายในมาใช้วางแผนปฏิบัติงานและจัดทา
โครงการด้านวิจัยประจาปี ส่วนลูกค้าภายนอกหน่วยงานวิจัยทาหน้าที่เป็นตัวกลางสืบค้นและสื่อสารข้อมูล/
ความรู้แก่นักวิจัยภายในโดยคานึงถึงความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชา เพื่อให้สามารถสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุน (รูป 3.1ข)
พันธกิจด้านบริการวิช าการ หน่วยงานปฐมภูมิรับผิดชอบสารวจความต้องการด้านสุขอนามัยของ
ประชาชนและประสานงานกับผู้นาชุมชนเพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาของชุมชน ศูนย์ การแพทย์ฯ รับผิดชอบ
สารวจความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของโรงพยาบาลคู่ความร่วมมือและ
โรงพยาบาลเครื อข่ายสปสช.เขต 4 ที่คณะฯ และศูนย์การแพทย์ ฯ นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผน
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กาหนดแนวทางการดาเนินงานด้านการให้บริการวิชาการเพื่อให้สอดคล้อ งกับปัญหา/ความต้องการของชุมชน
(รูป 3.1 ค) นอกจากนี้หลักสูตรแพทยศาสตร์ยังมีการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนรายวิชาเวชศาสตร์
ชุมชนกับการบริการวิชาการ โดยนิสิตแพทย์เข้าสารวจปัญหาของชุมชนและมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
แก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน
คณะฯ ประเมินความไม่พึงพอใจผ่านช่องทางเดียวกับการประเมินความพึงพอใจโดยทาควบคู่ไปพร้อม
กัน และค้นหา/เฝ้าระวังความไม่พึงพอใจผ่านระบบการบริหารความเสี่ยง โดยการติดตามประเมินความไม่พึง
พอใจในลูกค้ากลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดังรายละเอียดในหมวด 3.2ข (2)
(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
คณะฯ รวบรวมสารสนเทศเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจต่ อ คณะฯ หลั ก สู ต รและบริ ก าร และน ามา
เปรียบเทียบกับองค์กรที่มีการดาเนินงานคล้ายคลึงกัน โดยใช้ข้อมูลผลการสารวจภายในองค์กรและข้อมูลจาก
องค์กรภายนอก ได้แก่
 ข้อมูลด้านการศึกษาจากสกอ. (ระบบ CHE Online) กสพท (ผลคะแนนการสอบเข้าศึกษาในคณะ
แพทยศาสตร์ ลาดับการเลือกเข้าผ่าน กสพท และร้อยละของการสอบผ่าน NL1, 2, 3) งานวิจัยด้าน
แพทยศาสตรศึก ษา ผลงานทางวิช าการที่ น าเสนอในการประชุม วิช าการแพทยศาสตร์ศึก ษาทั้ ง
ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ข้ อ มู ล จากเครื อ ข่ า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระบบร้ อ งเรี ย นผ่ า น
แพทยสภา และข้อมูลจาก website ของสถาบันคู่เทียบ
 ข้อมูลด้านวิจัยจากฐานข้อมูลวิจัย ได้แก่ SCOPUS, PubMed, Web of Science, สถาบันจัดอันดับ
ทางการศึกษา (QS ranking)
 ข้ อ มู ล มาตรฐานการรั ก ษาพยาบาลโดยใช้ ร ะบบ THIP, ข้ อ มู ล จากเครื อ ข่ า ยประกั น คุ ณ ภาพ
โรงพยาบาล
3.2 ความผูกพันของลูกค้า :
ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอื่น
(1) หลักสูตรและบริการ
คณะฯ สร้างความผูกพันกับลูกค้าโดยการนาข้อมูลผลการสารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ ความไม่
พึงพอใจของนิสิต ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต และชุมชน มาทาการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงนโยบายด้านการศึ กษา
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ตอบสนองตรง
ตามความต้องการของลูกค้า โดยมีคณะกรรมการประจาหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการทบทวนข้อมูล
ย้อนกลับจากนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประจาทุกภาคการศึกษา และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ คณะกรรมการประจาคณะฯ คณะกรรมการดาเนินงานศูนย์การแพทย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะฯ ส่งผู้รับผิดชอบด้านการบริห ารหลักสูตรเข้าร่วมอบรมแพทยศาสตรศึกษาทั้งภายในประเทศ
เช่ น การประชุ ม แพทยศาสตรศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย การประชุ ม เครื อ ข่ า ยโรงพยาบาลกลุ่ ม สถาบั น
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) การอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง การอบรมการสอน Patient
Safety และ Rational drug use เป็นต้น และต่างประเทศ เช่น การประชุม International Association for
Medical Education (AMEE) เป็นประจาทุกปี การประชุมแพทยศาสตรศึกษาเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific
Medical Education Conference : APMEC 2018) ณ ประเทศสิ งคโปร์ เพื่อรับทราบข้อมูล แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยเกินกว่าความคาดหวังของนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลจากการ
วิเคราะห์ ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น คณะฯ กาหนดทิศทางการพัฒ นาหลักสูตรเป็นรูปแบบ Outcome based
education (OBE) โ ด ย ก า ห น ด Expected learning Outcome (ELO) คื อ CREATE (C=clinical
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competency and Community; R=Research skills and Creativity; E=Ethics and Professionalism;
A=Administrative and Interprofessional skills; T=Teaching and Communication skills;
E=Engagement in lifelong learning) ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น แบบ active
learning โดยมีอาจารย์ทาหน้าที่เป็น facilitator หรือ coach พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ ส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอน และมีการสอดแทรกเนื้อหาด้าน Patient safety และ Rational drug used ตาม
ข้อเสนอแนะจาก กสพท
คณะฯ รับรู้ถึงแนวโน้มกระแสโลกาภิวัตน์จึงกาหนดเป้าหมายการเป็น “คณะแพทยศาสตร์ชั้นนาใน
ระดับอาเซียน” มุ่งเน้นการสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการในระดับสากลได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตร์
โครงการร่วมกับ University of Nottingham หลักสูตรพัฒ นาผู้บริหารโรงพยาบาลร่วมกับ University of
South Florida และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล คณะฯ
ใช้แนวคิด Blue ocean strategy ในการสร้างหลักสูตรแพทยศาสตร์โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์
มศว และ University of Nottingham ซึ่ งเป็ น หลั กสู ต รที่ มีก ลุ่ ม ลู ก ค้าเฉพาะ คณะฯ ท าการส ารวจความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ โดยคณะกรรมการประจาหลักสูตรเดินสายรับฟัง
ข้อมูลและประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโรงเรียนนานาชาติในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด มีการจัดทา website
วีดิทัศน์เกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงข้อมูล/สื่อสารได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์ คณะฯ จัดทีมเข้า
เยี่ยมนิสิตที่มหาวิทยาลัย Nottingham ประเทศอังกฤษ ในงานรับปริญญาบัตร เป็นประจาทุกปี เพื่อรับทราบ
ข้อมูลปัญหาการปรับตัว จากนิสิต และประชุมร่วมกับทีมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ Nottingham
เพื่อวางแผนการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน นอกจากนี้ คณะยังศึกษาข้อมูลของหลักสูตรคู่เทียบ ได้แก่ หลักสูตร
แพทยศาสตร์ น านาชาติ จุ ฬ าภรณ์ มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ หลั ก สู ต รแพทยศาสตร์น านาชาติ สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
(2) การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (3) การจาแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
คณะฯ จาแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นตามพันธกิจหลัก 3 ด้าน คือ
1. พันธกิจการเรียนการสอน จาแนกลูกค้าตามหลักสูตรได้แก่ นิสิตแพทย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท/
เอก แพทย์ประจาบ้าน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า องค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตแพทย์ได้แก่ แพทยสภา กสพท สกอ.
2. พันธกิจด้านวิจัย จาแนกกลุ่มลูกค้าเป็นลูกค้าภายนอก คือ แหล่งทุนวิจัย บรรณาธิการวารสาร และ
หน่ ว ยงานที่ น าผลงานวิ จั ย /นวัต กรรมไปใช้ ป ระโยชน์ และลู ก ค้ าภายใน คื อ บุ ค ลากรสายวิ ช าการ/สาย
ปฏิบัติการ นิสิต/นักศึกษาทุกหลักสูตรที่ติดต่องานกับหน่วยวิจัย
3. พั น ธกิจ ด้ านการบริ การวิช าการ กาหนดลู กค้ า คื อ ผู้ ป่ว ย ชุมชน และบุ คลากรสาธารณสุ ขใน
โรงพยาบาลคู่ความร่วมมือและโรงพยาบาลเครือข่าย สปสช. เขต 4
คณะฯ ทาการสารวจความต้องการของนิสิตและลูกค้ากลุ่มอื่นๆ และให้ข้อมูลป้อนกลับผ่านช่องทาง
ต่างๆ ที่หลากหลายดังแสดงในตารางที่ 3.1 คณะฯ สารวจความต้องการของลูกค้าตามพันธกิจหลักทั้ง 3 ด้าน
รวบรวมข้อมูลความต้องการมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการและความได้เปรียบและ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 3.1
ก-3.1ค
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ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
(1) การจัดการความสัมพันธ์
คณะฯ สร้างและจัดการความสัมพันธ์ให้ได้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นและสร้างส่วนแบ่งตลาด จัดการ
และเสริมสร้างภาพลักษณ์หรือชื่อเสียง รักษาและสนองความต้องการทาให้ดีกว่าความคาดหวังในแต่ละช่วงที่มี
การสานสัมพันธ์ เพิ่มความผูกพันด้วยวิธีการที่หลากหลายดังแสดงในตารางที่ 3.2 และทาการประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะผ่านทางการจัดกิจกรรม ดังนี้
 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น งาน Open House, MedExPro, การออกประชาสัมพันธ์ใน
โรงเรียนนานาชาติ สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook, Website, Line)
 กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ คณะฯ จัดตั้งมูลนิธิเพื่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มศว รับผิดชอบ
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะฯ เช่น ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลในงานช่อง 3 สัญจร งานเลี้ยง
รับรองที่ปรึกษาชาวไทย/ชาวต่างชาติ คณะกรรมการและผู้ได้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ (ข่าวสด online, เสียง
สาลิกา) โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ นอกจากนี้ คลินิกฟ้าใส ศูนย์
การแพทย์ฯยังเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการเลิกบุหรี่ ระดับชาติ ที่ได้รับความสนใจจากสื่อทุกแขนง
เช่น สื่อสังคมออนไลน์ รายการโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร จึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้าน
การส่งเสริมสุขภาพของคณะฯ
 การสร้างความผูกพันกับสถาบัน โดยการพัฒ นาหลักสูตรที่เกินกว่าความคาดหวัง เช่น การพัฒ นา
ทักษะด้านวิจัยแก่นิสิตแพทย์เพื่อสามารถนาความรู้ไปใช้ต่อยอดในการศึกษาในระดับหลังปริ ญญา
การเปิดโอกาสให้นิสิตศึกษาดูงานกับสถาบันคู่ความร่วมมือในต่างประเทศ จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อให้
นิสิตแพทย์ได้มีโอกาสไปประชุมและนาเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ เช่น IFMSA, Physio Quiz,
การประชุมแพทยศาสตรศึกษา AMEE เป็นต้น จัดโครงการ MEDSWU Leadership Program เพื่อ
ส่งเสริมนิสิตแพทย์ที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสพัฒนาทักษะที่หลากหลายเช่น การเป็นผู้นา การบริหาร
จัดการ การวิจั ย และพัฒ นาระบบสนับสนุนการศึกษาต่อของนิสิ ตหลั งสาเร็จปริญ ญา ได้แก่ การ
คัดเลือกนิสิตที่มีศักยภาพเพื่อเป็นแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจาบ้าน/อาจารย์แพทย์ พัฒนาหลักสูตร
แพทย์ป ระจาบ้านและแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อเป็นแหล่งศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การสร้าง
เครือข่ายกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนให้นักศึกษาและอาจารย์ ได้ศึกษาต่อหรือ
ร่ ว ม ท าวิ จั ย ได้ แ ก่ University of South Florida (USA), University of Nottingham (UK),
Johannes Gutenberg University of Mainz (Germany), Hankuk University of Foreign
Studies (Korea) และ University Kebangsaan (Malaysia)
ตารางที่ 3.2 วิธีการสร้างและจัดการกับความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้เรียนในอนาคต
2. นิสิตปัจจุบัน (ปริญญาตรี/
บัณฑิตศึกษา)

การสร้างและจัดการกับความสัมพันธ์
- การแนะแนวสัญจรเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตร
- การเปิดให้คณะนักเรียนมัธยมและอาจารย์เข้าเยี่ยม
- การจัดทาเว็บไซต์แนะนาหลักสูตร/คณะฯ
- ปฐมนิเทศนิสิต
- จัดมอบทุนการศึกษา
- มีระบบให้คาปรึกษาขั้นตอนการเลือกชดใช้ทุนในองค์กรต่างๆ เช่น ศูนย์การแพทย์ฯ รพ.ชลประทาน กระทรวง
สาธารณสุข
- จัดหาสถานที่ให้นักศึกษาได้ทากิจกรรม เช่น สโมสรนิสิต ห้องนันทนาการ สนามกีฬา
- จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
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3. นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต
4. ผู้ปกครอง

5. ศิษย์เก่า
6. ชุมชน

การสร้างและจัดการกับความสัมพันธ์
- จัดระบบพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- จัดให้มีการทบทวนความรู้เพิ่มพูนทักษะให้นิสิตแพทย์เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ NLE
- เปิ ด โอกาสให้ นิ สิ ต แพทย์ มี ป ระสบการณ์ ดู ง านหรื อ แข่ ง ขั น ในต่ า งประเทศ เช่ น โครงการ IFMSA
โครงการ Physio Quiz โครงการ MEDSWU Innovation Contest
- สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตรับทราบ
- การจัดทาเว็บไซต์คณะฯ
- การจัดโครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนาคณะและการรับฟังความคิดเห็น เช่น โครงการปฐมนิเทศนิสิต
แพทย์ชั้นปีที่ 1 เชิญผู้ปกครองนิสิตแพทย์ที่มีปัญหาร่วมปรึกษาเป็นกรณีพิเศษ
- จั ดประชาสัมพันธ์ให้ ข้ อมูลข่า วสารกับ ผู้ป กครองในรูป แบบต่า งๆ เช่น จดหมายข่ าวของคณะ (MED SWU
Weekly Website, E-mail, Facebook)
- การจัดประชุมสมาคมศิษย์เก่า
- เชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ เช่น การประชุมวิชาการ
- แจ้งข่าวสารและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ให้ศิษย์เก่าได้ทราบความเคลื่อนไหวทาง Website
- การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและการบริการวิชาการให้ความรู้กับชุมชน เช่น โครงการศูนย์การแพทย์ฯ สัมพันธ์
โครงการชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่ โครงการพัฒนาเครือข่ายปฐมภูมิศูนย์การแพทย์ฯ

(2) การจัดการข้อร้องเรียน
คณะฯ มีระบบจัดการข้อร้องเรียนอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผลเพื่อทาให้เกิดความเชื่อมั่น รวมทั้ง
สร้ า งเสริ ม ความพึ ง พอใจและความผู ก พั น (รู ป ที่ 3.2ก และ 3.2ข) โดยมอบหมายให้ ผู้ อ านวยการ
ศูน ย์ การแพทย์ ฯ/รองคณบดี/ หน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ดชอบพั น ธกิ จหลั กเป็ น ผู้ ดาเนิ น การภายใต้ ก ารก ากับ ของ
คณะกรรมการประจาคณะฯ และคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์การแพทย์ฯ กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
ประกอบด้วย ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. การประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ เพื่อป้องกันการร้องเรียน
2. ระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ เฝ้ าระวังกลุ่ ม เสี่ ย งที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ดการร้อ งเรีย น/ฟ้ อ งร้อ ง โดยงาน
แพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา และงานพัฒนาศักยภาพนิสิตรับผิดชอบดูแลความเสี่ยงจาก
การฟ้องร้องด้านการศึกษาจากนิสิตและผู้ปกครอง งานวิจัยและวิเทสสัมพันธ์ รับผิดชอบดูแลความ
เสี่ยงด้านวิจัย งานความเสี่ยงศูนย์การแพทย์ ฯ และงานพัฒ นาคุณภาพโรงพยาบาลรับผิดชอบดูแล
ความเสี่ยงจากการฟ้องร้องด้านการแพทย์
3. ระบบรับข้อร้องเรียน (ดังแสดงในรูปที่ 3.2ก และ 3.2ข)
4. การไกล่เกลี่ย/เยียวยาเบื้องต้นเพื่อลดความรุนแรงของปัญหาและป้องกันการฟ้องร้อง
5. ระบบจัดการเมื่อมีการฟ้องร้อง
6. การเยียวยา เมื่อได้รับการพิสูจน์ว่า ข้อร้องเรียนเป็นจริง
7. การทบทวนปัญหาการร้องเรียน เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและกาหนดมาตรการป้องกัน
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รูปที่ 3.2ก ระบบการจัดการข้อร้องเรียนของงานแพทยศาสตรศึกษา
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รูปที่ 3.2ข ระบบการจัดการข้อร้องเรียนงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

รายงานการประเมินตนเอง ( SAR) คณะแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560

61

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์การ
ก. การวัดผลดาเนินการ
(1) ตัววัดผลการดาเนินการ
คณะฯ กาหนดนโยบานการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการตัดสินใจเพื่อให้ดาเนินงาน
เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ โปร่ งใส และยุ ติ ธ รรม คณะฯ เลื อกรวบรวมและปรับ ปรุงตั ว ชี้วั ด ด้ านต่ างๆ
โดยเลือกตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ การดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
และสถานการณ์ ความเสี่ยงของคณะฯ โดยติดตามผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
อย่างสม่าเสมอ ตัวชี้วัดทีเ่ ป็นความเสี่ยงสาคัญจะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด เช่น ตัวชี้วัดด้านการเงิน
คณะฯ มีการติดตามตัวชี้วัดด้านการดาเนินงานต่างๆ ดังนี้
ด้านการบริหาร คณะฯ ได้มอบหมายให้งานนโยบายและแผนดาเนินการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ของแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี และตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของโครงการ เป็ น ประจ า
ทุ ก ไตรมาสและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ งชี้ ข องแผนกลยุ ท ธ์ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริห าร
และคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่ อ พิ จ ารณาปี ล ะ 2 ครั้ง คณะฯ ใช้ ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
เป็ นเครื่องมือในการติดตามและประเมิน คุณภาพการศึกษาในทั้งระดับ หน่วยงาน ภาควิชา และสานักงาน
คณบดี มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ตามเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพทุ ก 1 ปี ก ารศึ ก ษา
คณะฯ ยังมีการติดตาม รายงานและประเมิน จากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ระบบประเมินคุณภาพการศึกษา
(เกณฑ์ สกอ. องค์ประกอบด้านการบริหารและจัดการ เกณฑ์ EdPEx เกณฑ์ WFME องค์ประกอบที่ 8) และ
ระบบประเมินคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) นอกจากนี้ คณะฯ ยังประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารงานของทีมบริหารโดยคณะกรรมการประจาคณะ เป็นประจาทุก 6 เดือน
ด้ า นการบริ ห ารหลั ก สูต ร คณะฯ มีระบบและกลไกในการกากับ การดาเนิ นการประกัน คุณ ภาพ
หลั กสู ต รให้ เป็ น ไปตามองค์ ป ระกอบการประกัน คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร (รูป ที่ 4.1) ทุ ก หลั ก สู ต รมี การแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการประจาหลักสูตร เพื่อรับผิดชอบวางแผน ดาเนินการ กากับ และติดตามหลักสูตร คณะฯ ติดตาม
การดาเนินการของหลักสูตรผ่านระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยหลักสูตรแพทยศาสตร์ปกติและโครงการ
ร่วมฯ ใช้ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ WFME หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใช้ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN-QA
คณะฯมีร ะบบติดตามประเมิน ผลบั ณ ฑิตแพทย์ โดยมีการออกเยี่ยมบัณ ฑิ ตในทุกๆ รุ่นที่จบ เพื่ อสอบถาม
บัณฑิตแพทย์และแบบสอบถามผู้บังคับบัญชา ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต (Employer
satisfaction survey during internship) ตามตัวชี้วัด Expected learning outcome ของหลักสูตร ข้อมูล
ที่ได้จากการเยี่ยมบัณฑิตจะนาเข้าที่ประชุมกรรมการหลักสูตรเพื่อใช้กาหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
ด้านการเงิน คณะฯ และศูนย์การแพทย์ฯ ให้ความสาคัญกับสถานภาพทางการเงินโดยติดตามตัวชี้วัด
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น Quick ratio, Current ratio รายรับ รายจ่าย การจัดเก็บรายได้ อย่างใกล้ชิด
และมีการรายงานในที่ป ระชุมกรรมการดาเนินงานศูนย์การแพทย์ทุกเดือน คณะฯ มีระบบตรวจสอบด้าน
การเงินจากผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย ผู้ตรวจสอบบัญชี และสตง. เป็นประจาทุกปี
ด้านผลการปฏิบัติงานรายบุคคล คณะฯ มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรตามระบบ KPI ในบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ได้ แ ก่ ระดั บ ผู้ บ ริ ห าร อาจารย์ และบุ ค ลากรสาย
ปฏิ บั ติ ก าร เป็ น ประจ าทุ ก 6 เดื อ น คณะฯ ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ง านให้ ส อดคล้ อ งกั บ core
competency ขององค์กร การดาเนินงานตามพันธกิจ ต่างๆ ของคณะฯ โดยให้ความสาคัญสูงสุดกับ พันธกิจ
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ด้านการเรียนการสอน และมีการแบ่งสัดส่วนการประเมิน ตัวชี้วัดการทางานทั้งในระดับคณะและภาควิชา/
หน่วยงาน
(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
คณะฯ ใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านการศึกษาจากข้อมูลจาก กสพท เครือข่ายด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบบข้อมูลของ สกอ. Website ของคณะแพทยศาสตร์ทั้งภายในและต่างประเทศ ข้อมูล QS
ranking และข้ อ มู ล จาก website ของสถาบั น ประเมิ น การศึ ก ษาต่ า งๆ ส าหรั บ ด้ า นการวิ จั ย ใช้ ข้ อ มู ล
เปรียบเทียบจากฐานข้อมูลวิจัยต่างๆ เช่น SCOPUS, PubMed ศูนย์การแพทย์ฯ ใช้ข้อมูลเปรียบเทียบตาม
มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย ระบบ THIP ของ สรพ. และเครือข่ายประกันคุณภาพโรงพยาบาล
(3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
คณะฯ น าข้อมูล ทั้งด้านความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจจากนิสิต ลูกค้าด้านพันธกิจวิจัยและ
ผู้ป่วยมาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินการ (รายละเอียดในหมวด 3.1ข รูปที่ 3.1ก-ค)

รูปที่ 4.1 ระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร

(4) ความคล่องตัวของการวัด
คณะฯ ได้พัฒนาระบบ e-faculty เพื่อใช้ติดตามการดาเนินงานตามพันธกิจต่างๆ และด้านบุคลากร
เพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในหรือ
ภายนอกสถาบันอย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว ศูนย์การแพทย์ฯ พัฒนาระบบฐานข้อมูล Data center เพื่อติดตาม
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ข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลอย่างเป็นปัจจุบัน สามารถใช้เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที เช่น การติด
เชื้อที่รุนแรง
ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการ
คณะฯ ประเมินความสาเร็จ ผลดาเนินการในเชิงแข่งขัน ความมั่นคงในทางการเงิน ความก้าวหน้าของ
การบรรลุตามแผน ตอบสนองได้ทัน กาลต่อสภาพแวดล้อม ความต้องการความท้าทายในสภาวะที่เป็นอยู่
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมของโครงการและระบบงาน มีคณะกรรมการกากับดูแล ทบทวนการ
ดาเนินการของการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ถึงกลยุทธ์ของแผน คณะผู้บริหารนาผลการติดตามการดาเนินงาน
มาพิจารณาทบทวน วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานและจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ โดยมอบหมายให้
ผู้อานวยการศูนย์การแพทย์ฯ รองคณบดีและหัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดาเนินการ นอกจากนี้
คณะฯ ได้นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ WFME และระดับคณะฯ ตามเกณฑ์
EdPEx มาจัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ (Improvement plan) และเชื่อมโยงไปสู่แผน
กลยุ ท ธ์ ข องคณะแพทยศาสตร์ ทุ ก พั น ธกิ จ ได้ แ ก่ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเป็ น แบบ Outcome based
education การพั ฒ นาวิ จั ย แบบ Multidisciplinary research การพั ฒ นาวารสารการแพทย์ ฯ สู่ ร ะดั บ
นานาชาติ การพัฒ นา Excellence center ด้านการรักษาพยาบาลเฉพาะทางต่างๆ และศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านผู้สูงอายุแบบครบวงจร
ค. การปรับปรุงผลการดาเนินการ
(1) วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
คณะฯ ใช้ร ะบบประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หน่ ว ยงาน/ภาควิช า และระบบพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
โรงพยาบาลในการค้นหากระบวนการ หน่วยงานและภาควิชาที่โดดเด่น โดยจัดโครงการ KM awards และ
โครงการมหกรรมคุณภาพประจาปี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน/ภาควิชาและคัดเลือก
ผลงาน/หน่วยงานดีเด่นเพื่อมอบรางวัล ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชามีการให้ข้อมูลป้อนกลับ
แก่ภาควิชาโดยระบุข้อมูลแนวโน้มผลการดาเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ของภาควิชาและเปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับภาควิชาอื่นๆ คณะฯ กาหนดให้ทุกหน่วยงาน/ภาควิชานาเสนอแนวทางการพัฒ นางานตาม
เกณฑ์ EdPEx และ Knowledge management ในการประชุมคณะกรรมการบริห ารและคณะกรรมการ
ประจาคณะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนางาน
(2) ผลการดาเนินการในอนาคต
ที ม บริ ห ารน าผลการทบทวนผลการด าเนิ น การ ข้ อ มู ล เชิ ง เปรีย บเที ย บ และข้ อ เสนอแนะจาก
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ คณะและหลั ก สู ต รมาใช้ จั ด ท าแผนปรั บ ปรุง การ
ดาเนิ น งานตามพั น ธกิจ (Improvement plan) ทั้ งสิ้น 12 โครงการ ทีมบริห ารยังใช้ข้อมูล ดังกล่ าวในการ
คาดการณ์ผลการดาเนินงานในอนาคตเพื่อกาหนดค่าเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาว
(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม
คณะฯ ถ่ายทอดเรื่องที่มคี วามสาคัญและโอกาสการสร้างนวัตกรรมไปสู่บุคลากร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในคณะฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย (ตารางที่ 2.4 ) รวมถึงผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ (ตาราง
3.1) คณะฯ เริ่ มพั ฒ นาระบบสารสนเทศโปรแกรม e-faculty ในปี พ.ศ. 2558 เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารมี ข้อ มู ล ที่
ถูกต้อง แม่นยา และทันสมัยเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงาน อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน
องค์กรในเรื่องของการแจ้งข่าวสารสาคัญ การนาส่งผลงานต่างๆ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560

64

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยี
ก. ความรู้ของสถาบัน
(1) การจัดการความรู้ (2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน
คณะฯ ให้ความสาคัญกับทรัพย์สินที่อยู่ในรูปขององค์ความรู้โดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวม องค์ความรู้/การปฏิบัติที่ดีที่อยู่ในบุคลากร และถ่ายทอดความรู้ผสมผสานความสัมพันธ์ของ
ข้ อ มู ล เพื่ อ สร้ างองค์ ค วามรู้ ใหม่ เพื่ อ การวางแผนเชิ งกลยุ ท ธ์ข องหน่ ว ยงาน และองค์ ก ร คณะฯ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ รับผิดชอบการดาเนินงานการจัดการความรู้ โดยกาหนดนโยบายให้หน่วยงานที่
ดูแลงานพันธกิจหลัก/หน่วยงานสาคัญ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การประกันคุณภาพ
และการบริการ มีการจัดการความรู้ และนาเผยแพร่ในรูป website KM webpage ของงานประกันคุณภาพ
การศึกษา วารสาร Med SWU weekly และหนังสือเวียนแก่ผู้เกี่ยวข้อ ง นอกจากนี้ ยัง จัด “โครงการการ
จัดการความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ” เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นาในการจัดการความรู้
และนาความรู้ไปใช้พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพให้เป็นส่วน
หนึ่งของการทางานในทุกระบบงาน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ มาจัดการความรู้ภายใน
หน่วยงาน โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
1. กาหนดนโยบายการนาการจัดการความรู้ มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทุกระดับ
2. การจัดอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ มาจัดการความรู้ภายในหน่วยงานด้านการ
จัดการความรู้ เกณฑ์ EdPEx และเครื่องมือที่ใช้พัฒนางาน
3. การสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมการทางานเชิงพัฒนา
4. การนาไปสู่การปฏิบัติ โดยสนับสนุนให้หน่วยงาน/ภาควิชา ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ
5. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการความรู้ไปใช้ ในการพัฒนางาน
และค้นหาหน่วยงาน/ภาควิชาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการนาการจัดการความรู้ไปใช้
6. การให้รางวัลและแรงเสริมเชิงบวกแก่หน่วยงาน/ภาควิชา นาการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน
คณะกรรมการจัดการความรู้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ สัมมนาการจัดการความรู้การประกัน
คุณภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการทางานประจาให้เป็นประกันคุณภาพ (QA to routine-routine to
QA) การกาหนดให้มีการทา After action review (AAR) ในทุกโครงการของคณะ ปรับปรุง website KM
และโครงการ KM awards
คณะกรรมการจัดการความรู้จะมีการประชุมกันอย่างน้อ ยทุก 2 เดือน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งด้าน
ความรู้ ความคิดเห็ น รวมทั้งการพัฒ นางานของเครือข่ายผู้ ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ โดย
คณะฯ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ในฝ่ายศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพฯ และมีนโยบายจัดตั้งในส่วนของของบุคลากรสายปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์
ศูนย์การแพทย์ฯ มีการกาหนดตัวชี้วัดให้ทุกหน่วยงานมีกิจกรรม CQI อย่างน้อย 1 เรื่อง/หน่วยงาน/ปี
จัดเวทีนาเสนอผลงาน CQI ดีเด่นอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี ซึ่งสามารถกระตุ้นให้หน่วยงานมีกิจกรรม CQI
และมีส่วนร่วมนาเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้มีผลงานเข้าร่วมนาเสนอในระดับชาติ เช่น การประชุม
HA National Forum งานมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศ
ไทย ในระดั บ นานาชาติ ได้ รั บ คั ด เลื อ กเข้ าร่ ว มน าเสนอผลงานเรื่ อ ง การรัก ษาแผลเรื้อ รั งที่ เท้ า ในผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานโดยการใช้เฝือกแบบสัมผัสทุกสัดส่วน (Total contact cast) ในงานประชุมวิชาการคุณภาพ
นานาชาติ 2014 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
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ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) คุณภาพของข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศที่ ได้เผยแพร่สู่เว็บ ไซต์ของคณะแพทยศาสตร์ มีการตรวจสอบข้อมูล ทั้งจากงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากอัตลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ มศว คือ มีทักษะ
สื่ อ สาร ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห ารของคณะฯ ให้ ค วามส าคั ญ การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล และสารสนเทศของคณะ
แพทยศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะสื่อสารของคณะฯ มีก ารคานึงถึงคุณภาพของข้อมูล และสารสนเทศใน 6 ด้าน
ดังนี้ 1) ความถูกต้อง 2) ความครบถ้วน 3) ความทันสมัย 4) ความเหมาะสมกับระดับของผู้รับ และ 5) การ
เข้าถึงผู้รับข้อมูล 6) ความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีแนวทางการตรวจสอบ 3 ขั้นตอน ดังนี้

1) ขั้นตอนการได้รับข้อมูล คือ ที มงานเจ้าหน้าที่แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้จัดทาข้อมูลจะนัด
หมายเข้าไปประชุมกับภาควิชา หรือหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพื่อรับข้อมูลจากต้นแหล่ง รวมทั้งความ
คิดเห็น รูปแบบและความต้องการของทั้ง 2 ฝ่าย
2) ขั้นตอนการตรวจสอบของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศผู้รับผิดชอบในการลงข้อมูล
3) ขั้นตอนการตรวจสอบโดยผู้ใช้ข้อมูล เมื่อข้อมูลได้รับการเผยแพร่แล้วทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะแจ้งเจ้าของหน่วยงานให้ช่วยทาการตรวจสอบ หากพบข้อผิดพลาดจะทาการแก้ไขทันที
4) ในส่ ว นของศู น ย์ ก ารแพทย์ ฯ มี ก ารลงข้ อมู ล ในระบบ EMR ที่ มี ก ารพั ฒ นาโปรแกรม รองรับ การ
ปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน โดยสามารถขอแก้ไขบางรายละเอียด เพื่อให้สามารถลงข้อมูลได้ครบถ้วนตาม
ความเหมาะสม ข้อมูลที่อยู่ในระบบ ต้องมีความถูกต้องสามารถดึงออกเป็นมาตรฐาน 43 แฟ้ม เพื่อส่ง
ให้กับ สปสช. ได้ถูกต้อง
(2) ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
คณะฯ มีการจัดการเพื่อให้มั่นใจในการรักษาความลับ และการเข้าถึงข้อมูล อย่างเหมาะสม โดยมี
มาตรการการดูแลความปลอดภัยของระบบและข้อมูล ดังนี้
2.1 ป้องกันการสูญหายของข้อมูล โดยการสารองข้อมูล ซึ่งจัดทาโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเดือน
ละ 1 ครั้ง
2.2 ระบบเครือข่ายของคณะแพทยศาสตร์มี firewall เป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย
2.3 ห้องสาหรับจัดเก็บอุปกรณ์ เครือข่ายและอุปกรณ์ server เป็นสัดส่วน โดยมี finger scan และ
อนุญาตเฉพาะเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น
2.4 การเข้าใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีระบบ รหัสผ่าน ในการเข้าใช้งานสาหรับบุคลากร และนิสิต
2.5 มีระบบ firewall ป้องกัน การโจมตีเว็บไซต์ และมีอุปกรณ์ ป้องกัน ตรวจสอบการโจมตีระบบ
เครือข่ายภายใน (NAC)
(3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ
คณะฯ จัดเตรียมรูปแบบของข้อมูลสารสนเทศให้ใช้งานง่าย ทันการ เพื่อบุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความ
ร่วมมือ นิสิตและผู้ป่วย ดังนี้
3.1 คณะแพทยศาสตร์ มีการจัดทาข้อมูลบุคลากร ผลงานวิจัย รางวัล กิจกรรมและข่าวสารต่างๆ
รวมทั้งระบบตรวจสอบข้อมูลสวัสดิการเจ้าหน้าที่และนาขึ้นบนเว็บไซต์
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3.2 สาหรับศูนย์การแพทย์ฯ มีระบบ EMR ใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วย บันทึกประวัติ วินิจฉัยและสั่ง
ยาผู้ป่วย โดยมีการลงข้อมูลผ่านระบบ และนาข้อมูล มาวิเคราะห์ใช้งาน โดยงานพัฒนาคุ ณภาพโรงพยาบาล
ตามตัวชี้วัดต่างๆ
(4) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
คณะฯ มีวิธีที่มั่นใจว่า ระบบมีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย ใช้งานง่ายระบบ Server ที่เป็นอุปกรณ์แบบ
SAN Storage ที่มีความรวดเร็วในการใช้งาน ติดตั้งภายในห้อง Server ที่กาลังปรับปรุงให้มีความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน มี ร ะบบเครื อ ข่ ายทั้ งแบบมี ส ายและไร้ส ายซึ่ งระบบเครือ ข่ ายไร้ส ายเป็ น แบบ enterprise
มีอุปกรณ์ controller เป็นอุปกรณ์ควบคุม โดยมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณทั้งหมด 200 ชุด ซึ่งเป็ นอุปกรณ์
ที่กระจายสัญญาณที่ 2 ความถี่พร้อมกัน และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ Gigabits เพื่อให้บริการสาหรับ
คณะแพทยศาสตร์ จ านวน 20 ชุ ด ซึ่ งมี ก ารเชื่ อ มต่ อ อิ น เตอร์ เน็ ต ผ่ านอุ ป กรณ์ Firewall หลายช่ อ งทาง
การสื่ อสาร อุป กรณ์ คอมพิวเตอร์ เป็ น อุป กรณ์ ที่ได้รับการจัด หามาใช้งานตามลักษณะงานโดยมีคุณ สมบัติ
เหมาะสมกับลักษณะงานนั้นๆ มีการเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่ตามสภาพและอายุก ารใช้งาน โดยซอฟท์แวร์ที่ใช้
เป็ น ทั้ ง Windows 8 และ Windows 10 ในปี งบประมาณ 2560 มี การปรับ ปรุงระบบเก็บ ข้อ มูล ภาพทาง
การแพทย์ (PACS) เป็น software version ใหม่ และมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ server สาหรับระบบ PACS
เป็นอุปกรณ์ใหม่ตามเทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานที่มีมากขึ้น และได้ปรับเพิ่ม
โปรแกรมสาหรับการปฏิบัติงานในระบบ EMR ได้แก่ โปรแกรมห้องยาเคมีบาบัด
(5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน
คณะฯ มีวิธีการที่ทาให้ มั่น ใจว่า ระบบสารสนเทศมีความปลอดภัย พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ตอบสนองต่อบุคลากร ผู้เรียน ผู้ป่วย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผล ดังนี้
5.1 มีคอมพิวเตอร์สารองและมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จาเป็น เพื่อเปลี่ยนกรณีชารุด
5.2 ห้ อ ง server มี ก า ร ใช้ อุ ป ก ร ณ์ server ที่ เป็ น SAN Storage ซึ่ งติ ด ตั้ ง server แ บ บ
visualization ทาให้มีระบบความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้นและมีการสารองข้อมูลเป็นประจาทุกสัปดาห์
5.3 มีอุปกรณ์ UPS สาหรับห้อง server ขนาด 20Kva จานวน 2 ชุด เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่องหากเกิดไฟฟ้าดับ ซึ่งหากดับเป็นเวลานานก็ยังมีระบบไฟฟ้า จาก generator ของโรงพยาบาล
จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ห้อง server และตู้อุปกรณ์เครือข่ายที่สาคัญตามชั้นต่างๆ
5.4 การเชื่อมต่อ internet มีช่องทางการสื่ อสาร 3 ช่องทาง หากช่องทางใดไม่ส ามารถใช้งานได้
ระบบจะสลับมาใช้ช่องทางที่เหลือ ทาให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
5.5 มีการวางแผนในการพัฒนาระบบสารองข้อมูล แบบ Disaster Recovery Site (DR site) สาหรับ
ระบบ server ที่สาคัญ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องหากระบบหลักมีปัญหา
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5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร :
ก. ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
(1) ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
คณะฯ มีการวิเคราะห์อัตรากาลังและประเมินขีดความสามารถของบุคลากร ดังนี้
ระบบการวิเคราะห์อัตรากาลัง คณะฯ วิเคราะห์อัตรากาลังทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในตาแหน่งงานสาคัญ
4 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ แพทย์ บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบัติการทาง
การแพทย์ เพื่อรองรับ วิสั ย ทัศน์ คณะฯ วางแผนส่ งบุ คลากรไปศึกษาต่อ อบรมทาวิจัยทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชานาญด้านแพทยศาสตรศึกษา ด้านวิชาการตามสาขาวิชาชีพและการทา
วิจัย นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในด้านอัตรากาลังในบุคลากรกลุ่มที่มีความเสี่ยง
สูง เช่น อาจารย์ทางคลินิก และพยาบาล
ระบบการกาหนดคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นของพนักงาน คณะฯ มีการกาหนด job description และ
job specification ส าหรั บ บุ ค ลากรทุ ก คนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะฯ ท าให้ ส ามารถสรรหา
คัดเลือกและวางตาแหน่งคนได้เหมาะสมกับงาน รวมถึงสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งบุคลากรไป
พัฒนาความรู้และทักษะ
(2) บุคลากรใหม่
คณะฯ มีระบบการว่าจ้างและบรรจุบุคลากรใหม่ ดังรูปที่ 5.1 คณะกรรมการจัดสรรอัตรารับผิดชอบ
กาหนดนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลในการสรรหาบุคลากรใหม่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯและ
ความต้องการของหน่วยงานโดยยึดหลักโปร่งใสและเสมอภาค หน่วยงานทรัพยากรบุคคลทาหน้าที่กาหนด
คุ ณ ลั ก ษณะ และทั ก ษะจ าเป็ น ของบุ ค ลากรที่ ค ณะฯ ต้ อ งการในแต่ ล ะต าแหน่ ง โดยมี ก ารก าหนด job
description และ job specification สาหรับบุคลากรใหม่ทุกคน
คณะฯ มีระบบการสรรหาบุ คลากรเชิงรุก เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิ และความสามารถสูงเช่น
อาจารย์แพทย์สาขาต่างๆ และบุคลากรในสาขาขาดแคลน โดยมีการประสานเพื่อเชิญชวนแพทย์ที่มีศักยภาพ
สูงเข้าร่วมงานกับคณะฯ การประสานงานไปยังสถาบันผลิตแพทย์ต่างๆ ในช่วงที่แพทย์ใกล้สาเร็จการศึกษา
การให้ ทุน ศึกษาต่อ ในระดับ หลั งปริ ญ ญาและการชักชวนศิษย์เก่า แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ป ระจาบ้ านที่ มี
ศักยภาพสูงเพื่อเป็นอาจารย์แพทย์ สาหรับกลุ่มพยาบาล คณะฯ ได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะพยาบาล
ศาสตร์ มศว โดยก าหนดให้ ช ดใช้ ทุ น ที่ ศู น ย์ ก ารแพทย์ เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษา และมี ก ารจั ด roadshow
แก่ทันตแพทย์และเภสัชกรที่จบใหม่
คณะฯ มีระบบการธารงรักษาบุคลากรใหม่ ดังนี้
- การคัดเลือกบุคลากรใหม่ บางส่วนจากกลุ่มบุคลากรที่เคยปฏิบัติงานกับคณะฯ หรือศูนย์การแพทย์ฯ
มาก่อน เช่น ศิษย์เก่า แพทย์ ใช้ทุน แพทย์ประจาบ้าน ทาให้ เข้าใจบริบทขององค์กรและสามารถ
ปรับตัวในการทางานได้ง่ายขึ้น
- การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อให้ บุ คลากรได้รับรู้เป้าหมาย นโยบาย วัฒ นธรรมองค์กร และเพื่อน
ร่วมงาน
- ระบบพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาการ เช่น การจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร
เพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ การมีเครือข่ายศึกษาดูงานในต่างประเทศ การจัดสรรทุนวิจัยเพื่อ
สร้างผลงานวิจัย ระบบสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
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- ระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม คณะฯ ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลด้านค่าตอบแทนกับหน่วยงานที่มี
บริบทใกล้เคียงกัน เพื่อบริหารเงินค่าตอบแทนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยมีการเพิ่มเงินสาขาขาด
แคลนแก่บุ คลากรกลุ่ ม จ าเป็ น ที่ยั งขาดแคลน นอกจากนี้ คณะฯ มีจุด แข็งที่ มีท าเลที่ตั้ งอยู่ในเขต
ต่างจังหวัดที่ไม่ห่างไกลกรุงเทพฯ ทาให้มีเงินค่าตอบแทนพิเศษ (พตส.) ให้แก่บุคลากรสายสาธารณสุข
- การจัดสวัสดิการ ได้แก่ ที่พัก รถบริการรับส่ง สิทธิการนาบุตรเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต มศว สหกรณ์
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และทุนการศึกษาบุตร
- ระบบเชิดชูสร้างขวัญและกาลังใจ เช่น รางวัลบุคลากรดีเด่น การจัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศในการ
ทางานที่สร้างสรรค์

รูปที่ 5.1 ระบบการว่าจ้างและบรรจุบคุ ลากรใหม่

(3) การทางานให้บรรลุผล
คณะฯ กาหนดวัฒนธรรมองค์กร คือ “คณะแพทยศาสตร์แห่งการพัฒนา” และค่านิยมหลัก (core
value) คือ “คณะแพทยศาสตร์ชั้นนา ที่ดี เก่ง มีความสุข และเป็นคนไทยยุค 4.0” มุ่งเน้นให้บุคลากรมีการ
พัฒ นาศักยภาพของตนเองในทิศทางที่เหมาะสมตามยุคสมัย เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
แต่ยังคงความสมดุลในด้านการใช้ชีวิต เพื่อให้สามารถทางานในองค์กรได้อย่างยั่งยืน คณะฯ กาหนดนโยบาย
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560

69

หมวด 5 บุคลากร

ด้ า นบุ ค ลากรคื อ “สุ ข ภาพดี มี สุ ข ผู ก พั น กั บ องค์ ก ร” มี แ นวทางการธ ารงรั ก ษาบุ ค ลากร ได้ แ ก่ การให้
ค่าตอบแทนรวมถึงสวัส ดิก ารที่ เหมาะสมกั บ ภาระงานเมื่อ เปรีย บเที ย บสถาบั น คู่ เที ย บ ระบบการพั ฒ นา
ศักยภาพและความก้าวหน้ าในหน้าที่การงาน ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เป็นธรรม การ
มอบหมายงานที่ชัดเจน และการดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัย คณะฯ มีแนวทางการสร้างบรรยากาศให้
เกิดความผู กพัน กับ องค์กร ได้แก่ การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร การใช้ห ลักธรรมาภิบาล โปร่งใส
ยุติธรรมกับบุคลาการทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ให้เกียรติ และการสร้างสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานเพื่อส่ งเสริ มการทางานเป็นทีม (รูปที่ 5.2) คณะฯ มีนโยบายส่ งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
โรงพยาบาลชลประทาน โดยใช้จุดเด่นของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การทางานบรรลุผลสาเร็จร่วมกัน
คณะฯ มีการจัดระบบบริหารบุคลากรเพื่อให้การทางานบรรลุผลตามเป้าหมาย ดังนี้
1. ระบบการคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการ
2. ระบบการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายตามพันธกิจ คณะฯ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองในทุก
พันธกิจหลัก เช่น การอบรมแพทยศาสตรศึกษา การทาวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย การศึกษาต่อ
ในสายวิช าชี พ เป็ น ต้น หน่ วยงานทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ท าการวิเคราะห์ โอกาสในการพั ฒ นาจากการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานรายบุ ค คลในส่ ว น functional competency ท าให้ ท ราบจุ ด แข็ งและ
จุดอ่อนในทักษะของบุคลากร ช่วยให้คณะฯ สามารถวางแผน/กาหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรได้
ตรงตามความจาเป็น
3. ระบบจัดการด้านความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ คณะฯขอกรอบอัตรากาลังเพื่อบรรจุพนักงานรายวันให้
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีผลงานดีและมีความผูกพันต่อองค์กร โดยจะพิจารณา
พนักงานรายวันที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป และได้มีการวางแผนการขอกรอบอัตราเพื่อรองรับการ
บรรจุในปีถัดๆ ไปทุกปี คณะฯ กาหนดให้มีสายความก้าวหน้าในสายวิชาการ (ตาแหน่งวิชาการ) และ
สายปฏิบัติการ (ตาแหน่งหัวหน้างาน) เพื่อช่วยให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในตนเอง และได้รับเงิน
ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง
คณะฯ จัดระบบการเรีย นรู้และเปิดโอกาสให้ บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒ นา
เส้ น ทางสายอาชีพและพัฒ นาศักยภาพตลอดจนสมรรถนะเป็นรายบุคคล Individual Training &
Development Plan (ITDP) โดยมีรูปแบบการพัฒ นาที่หลากหลายและสร้างเสริมศักยภาพในการ
ทางานที่ท้าทาย ได้แก่ การหมุนเวียนไปปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งต่างๆ การมอบหมายงานที่ท้าทาย
เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
4. ระบบส่งเสริมขวัญและกาลังใจในการทางาน ได้แก่ การสร้างวัฒนธรรมการชื่นชมคนดี คนเก่งคนที่มี
ความรักความผูกพันกับองค์กรผ่านทางสื่อและช่องทางพิเศษต่างๆ เช่น MEDNEWS เวทีเชิดชูเกียรติ
บุคลากรในโอกาสสาคัญต่างๆ คณะฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการ
พัฒนาองค์กร เช่น การบริหารงานของทีมผู้บริหาร ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความผูกพัน
และความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร เพื่อให้ บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กรและพร้อมที่จะ
เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
5. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรปีละ 2 ครั้ง
โดยใช้ระบบตัวชี้วัดรายบุคคล (individual KPI) ที่มีการกาหนดตัวชี้วัดชัดเจนเป็นรูปธรรม สอดคล้อง
กับเป้าหมายขององค์กร และผ่านการประชาพิจารณ์โดยบุคลากร
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6. ระบบการสร้างแรงจูงใจ คณะฯ มีการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานดีเกินเป้าหมายที่กาหนด
ได้รับโบนัสหรือรางวัลพิเศษระดับหน่วยงานส่งผลให้บุคลากรมีการทางานเป็นทีมมากยิ่งขึ้นก่อให้เกิด
ความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน นอกจากนี้ ได้จัดเวทีนาเสนอผลงานดีเด่นและให้รางวัลผลงาน
คุณภาพดีเด่น ส่งเสริมสนับสนุนให้ บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นได้มีโอกาสไปนาเสนอผลงานคุณ ภาพ
ภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(4) การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร
คณะฯ มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการต่างๆ สามารถดาเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยน ดังแสดงในตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 การเตรียมพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการต่างๆ
การเปลี่ยนแปลง
การขาดแคลนบุคลากร
บุคลากรลาออก

มาตรการเตรียมความพร้อม

- การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเพื่อทดแทน
- การปรับค่าตอบแทนพิเศษที่นอกเหนือจากค่าจ้างหรือเงินเดือนเช่นเงินสาขาขาดแคลน
- การใช้ระบบหมุนเวียนทดแทนงาน
- การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่โดยการส่งไปศึกษาเพิ่มเติมในสาขาที่ขาดแคลน
- การใช้ระบบ outsource จากหน่วยงานภายนอกและอาจารย์พิเศษ
- การเชิญ/แลกเปลี่ยน อาจารย์/บุคลากรจากเครือข่ายความร่วมมือมาเป็นอาจารย์พิเศษหรือที่
ปรึกษา
บุคลากรเกษียณอายุ
- การวิเคราะห์อัตรากาลังและตั้งกรอบอัตราเพื่อทดแทน
ราชการ
- ระบบการต่ออายุราชการ
- ระบบอาจารย์พิเศษ/ที่ปรึกษา
การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรด้านต่างๆ
ด้านการบริหาร :
การเตรียมความพร้อม - โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง/สูง และหัวหน้างาน
เพื่อการเป็นผู้นา
- การส่งไปอบรมผู้บริหารโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ เช่น หลักสูตร MSE, หลักสูตร Mini MBA,
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.)
ด้านการให้บริการ :
การเพิ่มจานวนเตียง
- การวิเคราะห์อัตรากาลังเพื่อรองรับการเปิดให้บริการหอผู้ป่วย
ผู้ป่วยใน
- เปิดรับบุคลากร outsource/part time
เข็มมุ่ง 5 ด้านของ
- การวางแผนจัดสรรอัตรากาลังที่สอดคล้องกับจุดมุ่งเน้นของศูนย์การแพทย์ฯ
ศูนย์การแพทย์ฯ
ด้านการศึกษา :
การเตรียมความพร้อม - จัดอบรมแพทยศาสตร์ศึกษาแบบ online ร่วมกับ University of Nottingham
บุคลากรด้าน
- โครงการ Best medical teacher เพื่อสนับสนุนทุนศึกษาต่อ/อบรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษา
แพทยศาสตร์ศึกษา
สาหรับอาจารย์แพทย์
รองรับความเป็น
- การส่งบุคลากรไปศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
นานาชาติ/AEC
- มีล่ามและฐานข้อมูลบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษาเขมรและภาษาพม่า
- รับบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ
การเปิดอบรมแพทย์
- การวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมของอาจารย์แพทย์
ประจาบ้าน/แพทย์
- การเพิ่มกรอบอัตราอาจารย์แพทย์
ประจาบ้านต่อยอด
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การเปลี่ยนแปลง
ด้านการวิจัย :
การผลิตผลงานวิจัย
นวัตกรรมทีม่ ีคุณภาพ
ระดับนานาชาติ

มาตรการเตรียมความพร้อม
- การสนับสนุนให้บุคลากรนาเสนอการวิจัย
- ให้ทุนสนับสนุนบุคลากรสาหรับทางานการวิจัยและตีพิมพ์ผลงาน
- จัดรางวัลเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ผลิตผลงานวิจัยดีเด่นและนวัตกรรมดีเด่น
- การให้ทุนสนับสนุนในการอบรมและศึกษาต่อด้านวิจัยและระบาดวิทยา
- การจั ด หาผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ านภาษาเพื่ อ ให้ ค าปรึก ษาในการเขี ยนต้ น ฉบั บ
ภาษาอังกฤษ
- การใช้ทรัพยากรร่วมของส่วนกลาง เช่น ห้องวิจัยกลางห้องสัตว์ทดลอง ศูนย์วิจัยทางคลินิก
- การจัดสรรตาแหน่งบุคลากรฝ่ายสนับสนุนทางด้านวิจัย เช่น นักระบาดวิทยา
- การสนับสนุนให้ทาวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยเครือข่ายในต่างประเทศ

ข. บรรยากาศด้านบุคลากร
(1) สภาพแวดล้อมของที่ทางาน
คณะฯ มี น โยบายสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและปรั บ ปรุ ง สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ด าเนิ น การให้ เกิ ด สุ ข ภาวะ
สภาพแวดล้อมการทางานที่ ป ลอดภัยแก่บุ คลากรโดยมอบหมายความรับผิดชอบให้ ทีมระบบงาน 5 ระบบ
ได้แก่ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภั ย คณะกรรมการป้ องกัน และควบคุมการติ ดเชื้อ และคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงเป็ น
ผู้ดาเนินการและติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด โดยแบ่งบุคลากรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. บุคลากรที่เจ็บป่วย คณะฯ รวบรวมข้อมูลการเจ็บป่วยของบุคลากรจัดโปรแกรมการดูแลรักษาเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อนอย่างใกล้ชิดและการติดตามการดาเนินโรคโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
2. บุคลากรกลุ่มเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน คณะฯ จัดระบบเฝ้าระวัง/ติดตามบุคลากรกลุ่มเสี่ยง (ตารางที่
5.2) ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทางานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางานโดยเน้นความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล ปรับกระบวนการและสิ่งแวดล้อมในที่ทางานเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคที่เกิด
จากการทางาน และจัดสวัสดิการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยง
ตารางที่ 5.2 ความเสี่ยงในบุคลากรกลุ่มเสี่ยง
บุคลากรกลุ่มเสี่ยง
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ (ER, OPD, IPD)
ห้องตรวจปฏิบตั ิการเจ้าหน้าที่หน่วยคัด
กรอง
แพทย์ พยาบาล (ER, OPD, IPD, OR)
ทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ห้องตรวจปฏิบัติการ
แพทย์ เภสัชกร พยาบาลที่ปฏิบตั งิ านด้าน
เคมีบาบัด
แพทย์ (รังสีศัลยกรรมกระดูก)
แพทย์รังสีร่วมรักษา เจ้าหน้าที่ x-ray
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ห้องตรวจ
ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ห้องซักฟอก ห้องโภชนาการหน่วย
จ่ายกลางหน่วยซ่อมบารุง
บุคลากรสายปฏิบัติการ
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสสารเคมี

ความเสี่ยง
การติดเชื้อโรคติดต่อที่แพร่ทาง
อากาศ เช่น วัณโรค ไข้หวัดใหญ่
โรค SARS
การติดเชื้อจากการสัมผัสเลือดและ
สารคัดหลั่ง
การได้รับอันตรายจากยาเคมีบาบัด
การได้รับอันตรายจากรังสี

ตัวชี้วัด
- อัตราการตรวจสุขภาพของบุคลากร
- อัตราการติดเชื้อจากการทางาน
- ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI เกิน
มาตรฐาน
- อัตราการสูบบุหรี่ของบุคลากร
- อัตราการเกิดอุบัติเหตุถูกของมีคม
- ร้อยละของบุคลากรด้านรังสีได้รบั
ปริมาณรังสีเกิน 20 มิลลิซเี วตร์

การถูกของมีคม
ความเสีย่ งด้านกายภาพ
(ergonomic)
การเกิดโรค office syndrome
การเกิดโรคจากสารเคมี เช่น มะเร็ง
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บุคลากรกลุ่มเสี่ยง
และเชื้อโรคในห้องปฏิบัติการ เช่น ภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี และจุลชีววิทยา

ความเสี่ยง
ในโพรงจมูก การติดเชื้อโรคทีส่ ัมผัส
จากห้องปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด

3. บุคลากรทั่วไป คณะฯ จัดสรรงบประมาณตรวจสุ ขภาพประจาปีโดยเฝ้าระวังโรคในบุคลากรตามอายุ
เพศ และพฤติกรรมเสี่ ยง เช่น บุ คลากรหญิงที่มีอายุมากกว่า 35 ปี มีการรณรงค์ให้ตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รวมถึงสนับสนุนให้ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยใช้สิทธิ
สวัสดิการพนักงานในราคาต้นทุน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทางานเพื่อป้องกันโรค
ที่ เกิ ด จากการท างานและส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการออกก าลั ง กายเพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด โรค office
syndrome คณะฯ มีนโยบายในการอนุโลมให้บุคลากรที่ตั้งครรภ์สามารถกลับก่อนเวลาเลิกงานได้
30 นาที เพื่อลดโอกาสความเสี่ยงจากการเดินทางในช่วงเร่งด่วน คลินิกฟ้าใส (เลิกบุหรี่) ดาเนินการ
รณรงค์เพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการให้ความรู้เรื่องโทษของบุหรี่ ความ
ช่วยเหลือการเลิกบุหรี่ และให้รางวัลแก่ผู้ที่เลิกบุหรี่ได้สาเร็จ
(2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร
คณะฯ มีนโยบายให้บุคลากรทุกระดับทางานอย่างมีความสุข โดยมีแนวทางดาเนินการให้เหมาะสมกับ
บุ ค ลากรที่ ห ลากหลาย คณะฯ ค านึ งถึ ง สิ ท ธิป ระโยชน์ ข องบุ ค ลากรทุ ก กลุ่ ม โดยมอบหมายให้ ห น่ ว ยงาน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรแพทย์ และองค์กรพยาบาล รับผิดชอบทบทวน วิเคราะห์ ดาเนิ นการจัดสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ของบุคลากร คณะฯ จาแนกสิทธิประโยชน์ที่จัดสรรให้แก่บุคลากรเป็น 2 ประเภท คือ
1. สิทธิประโยชน์ที่จาเป็นสาหรับบุคลากรทุกระดับอย่างเสมอภาค ได้แก่ สิทธิประโยชน์ด้านการเงิน
(ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ทุนการศึกษาบุตร ทุนพัฒนาบุคลากร ประกันชีวิต กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ สิทธิการฝาก-กู้ยืมสหกรณ์) สิทธิประโยชน์สาหรับครอบครัว (หอพักศูนย์เด็กเล็กสิรินธร สิทธิ
การนาบุตรเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต มศว) การแสดงความเห็นใจ/แสดงความยินดี เช่น วันเกิด/บุตร
เกิดใหม่/บิดามารดาเสียชีวิต กิจกรรมสร้างสุขและความปลอดภัยในที่ทางาน เช่น กิจกรรมพุธบ่าย
คลายเครียด งานปีใหม่ การประกวดความสามารถพิเศษ กีฬาสี และการตรวจสุขภาพประจาปี
2. สิ ท ธิป ระโยชน์ ตามความต้อ งการเฉพาะของบุ คลากร คณะฯ วิเคราะห์ ความต้องการเฉพาะของ
บุคลากรแต่ละกลุ่มเพื่อจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้ตรงตามความต้องการ ดังตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 ความคาดหวังและสิทธิประโยชน์จาแนกตามกลุ่มบุคลากร
กลุ่มบุคลากร
บุคลากรสายวิชาการ

ความคาดหวัง
- ตาแหน่งทางวิชาการ
- ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- การพัฒนาตามสายอาชีพ
- สวัสดิการด้านการศึกษาบุตร

แพทย์ใช้ทุน/แพทย์
ประจาบ้าน

- การได้เรียนต่อแพทย์ประจาบ้าน
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
- ได้รับการบรรจุในตาแหน่งอาจารย์

สิทธิประโยชน์
- ระบบสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการเช่นระบบ
พี่เลี้ยงในการทาวิจัยระบบสนับสนุนการเขียนตารา
- เงินสาขาขาดแคลน/เงินพตส./เงินเพิ่มตามภาระงาน
(RW)/เงินสมนาคุณอาจารย์แพทย์ส่วนภูมภิ าค
- ทุนศึกษาต่อ และฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ
- การดูงาน/ร่วมทาวิจัยกับสถาบันคู่ความร่วมมือใน
ต่างประเทศ
- เป็นตัวแทนคณะฯ ร่วมเป็นกรรมการระดับชาติ
- สิทธิการนาบุตรเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต มศว
- ทุนนาเสนอผลงานในต่างประเทศ
- สนับสนุนให้ศึกษาต่อทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
- จัดสรรอัตราสายวิชาการแก่แพทย์ที่มีศักยภาพ
- ระบบค่าเวรแบบเหมาจ่ายที่เหมาะสมเงินพตส.
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กลุ่มบุคลากร

ความคาดหวัง
- ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
พยาบาล/ทันตแพทย์/ - การได้รบั ทุนศึกษาต่อ
เภสัช
- สวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- โอกาสในการทางานที่ท้าทายเพือ่
ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
บุคลากรสาย
ปฏิบัติการ

สิทธิประโยชน์

- สนับสนุนทุนศึกษาต่อและทุนฝึกอบรมเฉพาะทาง
- การประสานงานกับเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม
ให้บุคลากรได้ศึกษาในสถาบันที่มชี ื่อเสียง
- มีระบบสนับสนุนความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพ
- เงินค่าสาขาขาดแคลน/เงินค่าล่วงเวลา/เงินพตส.
- สิทธิการนาบุตรเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต มศว
- สวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม - นโยบายการจ้างงานอย่างต่อเนือ่ ง
- ความมั่นคงในอาชีพ
- เงินค่าสาขาขาดแคลน/เงินค่าล่วงเวลา
- โอกาสความก้าวหน้าทางสายงาน
- ระบบสนับสนุนความก้าวหน้าในสายงาน
- การได้รบั ทุนศึกษาต่อ
- ทุนศึกษาต่อระดับ ป.โท ป.เอก
- สิทธิการนาบุตรเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต มศว

5.2 ความผูกพันของบุคลากร:
ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ
(1) วัฒนธรรมองค์การ
คณะฯ กาหนดวัฒนธรรมองค์กร คือ “คณะแพทยศาสตร์แห่งการพัฒนา” มุ่งเน้นการพัฒนาและเชิด
ชูบุคลากรตามค่านิยมหลัก (core value) คือ “คณะแพทยศาสตร์ชั้นนา ที่ดี เก่ง มีความสุข และเป็นคนไทย
ยุค 4.0” ทีมบริหารมีนโยบายบริหารงานโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ มีการรับฟังความ
คิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่ าง หลากหลาย และ
สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกาหนดแนวทางการพัฒนางานที่ความเหมาะสมกับบริบทของ
หน่วยงาน (empowerment) ทาให้บุคลากรมีขวัญ กาลังใจ และผูกพันกับคณะฯ ส่งผลต่อผลการดาเนินงาน
ของบุคลากร ทีมบริหารสร้างช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับ ดังนี้
- การสื่อสารโดยตรงกับคณบดีผ่านทางการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ สื่อออนไลน์ (Facebook, Line)
- เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานคณะฯผ่านทางระบบคณะกรรมการต่างๆ
- การจัดประชุมต่างๆ เช่น ประชุมหัวหน้างาน ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ประชุมหน่วยงาน
ต่างๆ เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นเพื่อเกิดความรู้สึกการเป็นเจ้าของ
องค์กร (ownership)
- การประชาพิจารณ์ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์
(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน (3) การประเมินความผูกพัน
คณะฯ กาหนดปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อความผูกพันที่แตกต่างในบุคลากรแต่ละกลุ่ม และมีแนวทางทั้ง
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการประเมินความผูกพัน ความพึงพอใจของบุคลากรแต่ละกลุ่ม ดังนี้
1. การวิเคราะห์ ข้อมูล ที่ได้จากการประเมินความผู กพั น พบว่า สาเหตุการลาออก 3 อันดับแรก คือ
ค่าตอบแทนไม่จูงใจ สวัสดิการไม่เพียงพอ และขาดความก้าวหน้าในการทางาน
2. การนาผลการประเมินมาใช้ในการกาหนดประเด็นเป้าหมายในการธารงรักษาและสร้างความผูกพัน
กับบุคลากร (รูปที่ 5.2) และการปรับปรุงกระบวนการ
3. การประเมินความผูกพันผ่านช่องทางที่เป็นทางการ เช่น การสารวจความผูกพันเครื่องมือ
Emo-meter และช่องทางที่ไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยกลุ่มย่อย การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน (HR
Round), exit interview
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4. การประเมินผลตามตัวชี้วัดของกระบวนการสร้างความผูกพัน

รูปที่ 5.2 แนวทางการบริหารบุคลากร

(4) การจัดการผลการดาเนินการ
คณะฯ มีกระบวนการเพื่อให้เกิดผลการดาเนินการที่โดดเด่น มีระบบการสร้างความผูกพันและยกย่อง
จูงใจบุคลากร การลงทุนเพื่อเกิดนวัตกรรม ดังนี้
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะฯ ใช้ระบบ Performance Management เป็นเครื่องมือในการ
สร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยทาการประเมินผลการปฏิ บัติงานทั้งในระดับหน่วยงาน
เพื่ อ มุ่ ง เน้ น การท างานเป็ น ที ม และระดั บ บุ ค คล หน่ ว ยงานทรัพ ยากรบุ ค คลพั ฒ นาระบบตั ว ชี้ วั ด ผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ยุติธรรม สอดคล้องกับลักษณะหน่วยงานและเป้าหมายขององค์กร และเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปฏิบัติงานทาให้เกิดความผูกพันและผลการทางานที่ดี
การบริหารค่าตอบแทน ทีมบริห ารและคณะกรรมการบริห ารทรัพยากรมนุษย์มีการทบทวนค่ าตอบแทน
พนักงานในภาพรวมเป็นระยะ โดยมีมาตรการในการพัฒนาระบบค่าตอบแทน ดังนี้
- ปรับเพิ่มเงินตามคุณวุฒิ
- พัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน (KPI, RW)
- ปรับเพิ่มค่าตอบแทนเวรนอกเวลาราชการและค่าสาขาขาดแคลนให้สูงขึ้นโดยเทียบเคียงองค์กรที่มี
บริบทใกล้เคียง
การให้รางวัลและยกย่องชมเชย คณะฯ มีนโยบายในการสร้างวัฒนธรรมการเชิดชูคนเก่ง คนดี โดยมีการมอบ
รางวัลบุคลากรดีเด่น สาขาต่างๆ ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนดีเด่น นักวิจัย/ผลงานวิจัย/นวัตกรรมดีเด่น อาจารย์
ผู้ให้บริการดีเด่น บุคลากรสายปฏิบัติการดีเด่น บุคลากรที่มีความผูกพันกับคณะฯ (อายุงาน 10, 20, 30 ปี)
ในงานวันสถาปนาคณะฯเป็นประจาทุกปี คณะฯ กาหนดให้มีการชื่นชมบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงาน
ภายนอกองค์กรและได้รับคาชมจากลูกค้า ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
สื่อสารสนเทศออนไลน์ (Facebook, Line, Website) วารสาร MEDSWU Weekly ป้ายประชาสัมพันธ์
การสร้างแรงจูงใจ คณะฯ วิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรแต่ละกลุ่มและจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้ตรงตาม
ความต้องการ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน (ตารางที่ 5.3)
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ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้นา
(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
คณะฯ มีระบบการเรียนรู้และพัฒ นาบุคลากรโดยคานึงถึงสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
การบรรลุแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว การปรับปรุงการดาเนินการ การเปลี่ยนแปลงของสถาบันและ
สร้างนวัตกรรม การดาเนินการอย่างมีจริยธรรม และการถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการ ดังนี้
1. ประเมิ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ บ ริห ารและบุ ค ลากรตามพั น ธกิ จ หลั ก ผ่ านผลการปฏิ บั ติ งาน
รายบุคคลส่วน functional competency และประเมินศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ผ่าน
ระบบฐานข้อมูลความเสี่ยง การทบทวน root cause analysis เพื่อหาประเด็นพัฒนา (OFI)
2. การวิเคราะห์ แนวทางการพัฒ นาบุ คลากร โดยพิจารณาจากเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ
การวิเคราะห์อัตรากาลัง ผลการประเมินศักยภาพของบุคลากรและความต้องการของหน่วยงาน
3. การจัดระบบการเรียนรู้และความก้าวหน้าในสายอาชีพ คณะฯ กาหนดประเด็นเรียนรู้ที่สาคัญสาหรับ
ผู้บริการและบุคลากรทุกกลุ่ม (ตารางที่ 5.4) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาเส้นทางสายอาชีพและสมรรถนะเป็นรายบุคคล (IDP)
4. การประเมิน ผลการพัฒ นาตนเองของบุคลากรผ่ านทางการประเมิน ผลงานรายบุ คคล เช่น การมี
โครงการ/ผลงานวิจัยตีพิมพ์ การมีตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ตารางที่ 5.4 ประเด็นเรียนรู้ที่สาคัญสาหรับผู้บริหารและบุคลากร
กลุ่มบุคลากร
ผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
หัวหน้าภาควิชา

ประเด็นเรียนรู้ที่สาคัญ
ความเป็นผู้นา
- การนาประชุม
- การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง
- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- การสร้างทีม

วิธีการพัฒนา/เรียนรู้
- จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารภายใน
องค์กร เช่น โครงการ You are a great leader
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นา
- การเปิดโอกาสให้ผู้บริหารรุ่นใหม่เรียนรู้การบริหาร
ร่วมกับผู้บริหารทีม่ ีประสบการณ์สงู ด้านการบริหาร
- ส่งฝึกอบรมภายนอกองค์กร เช่น หลักสูตร MSE,
หลักสูตรผู้บริหารโรงพยาบาล
- ทีมที่ปรึกษาจากภายนอก เช่น กสพท สกอ.
ความเป็นคนเก่ง
- โครงการอบรมภายใน เช่น การจัดการความรู้
- ความรู้ด้านการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ระเบียบการเงินการคลัง การพัฒนาทักษะด้าน IT
การบริหารงานบุคคล ระเบียบการเงินและ - ส่งฝึกอบรมภายนอกองค์กร เช่น หลักสูตร MSE,
การคลัง การพัฒนาคุณภาพการใช้
หลักสูตรผู้บริหารโรงพยาบาล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการ EdPEx Incubation Project
- โครงการศึกษาดูงานองค์กรที่ประสบความสาเร็จ
ความเป็นคนดี
- หลักสูตรธรรมาภิบาล
- ธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหาร
- โครงการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน
- โครงการจิตตปัญญา
การสร้างองค์กรแห่งสุข
- โครงการ You are a great leader
- การบริหารความขัดแย้ง
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กลุ่มบุคลากร
หัวหน้างาน

ประเด็นเรียนรู้ที่สาคัญ
ความเป็นผู้นา
- การนาประชุม/มอบหมายงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- การสร้างทีม
ความเป็นคนเก่ง
- ทักษะและความรู้เฉพาะสาขาวิชาชีพ/
หน่วยงาน
ความเป็นคนดี
- ธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหาร
การสร้างองค์กรแห่งสุข
- การบริหารความขัดแย้ง
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
ความเป็นผู้นา
- การทางานเป็นทีม
ความเป็นคนเก่ง
- ทักษะและความรู้เฉพาะหน่วยงาน
- ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3
ความเป็นคนดี
- จิตสานึกในการให้บริการ
การสร้างองค์กรแห่งสุข
- การพัฒนาบุคลิกภาพ
- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาชีพ ความเป็นผู้นา
เฉพาะที่มีใบประกอบ - การทางานเป็นทีม
วิชาชีพ
ความเป็นคนเก่ง
- การพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล
- ทักษะและความรู้เฉพาะสาขาวิชาชีพ
ความเป็นคนดี
- จิตสานึกในการให้บริการ
การสร้างองค์กรแห่งสุข
- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
ในการทางาน
- การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล

วิธีการพัฒนา/เรียนรู้
- จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารภายใน
องค์กร เช่น โครงการ You are a great leader,
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นา
- ส่งฝึกอบรมภายนอกองค์กร เช่น หลักสูตรผู้บริหาร
ระดับต้น ระดับกลาง
-โครงการศึกษาดูงานองค์กรที่ประสบความสาเร็จ

- จัดอบรมภายในองค์กร เช่น โครงการ “บุคลิกดี
ราศีจับ ประทับใจบริการ ส่งเสริมงานสร้างเสริม
สุขภาพ” โครงการสัมมนาประจาปี โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การจัดการความรู้ CoP
ประทับใจบริการ กิจกรรม Organization
Development (OD)
- ส่งฝึกอบรมนอกองค์กรเพื่อพัฒนาทักษะตามสาย
งาน
- ระบบพี่เลี้ยง
- จัดอบรมภายในองค์กร เช่น การจัดการความรู้
CoP ประทับใจบริการ
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 5ส เช่น อบรม
กรอบแนวคิด HA การป้องกันอัคคีภัยการจัดการขยะ
การล้างมือ
- จัดอบรมความรู้ตามสาขาวิชาชีพ เช่น การช่วยฟื้น
คืนชีพ (CPR, Advanced CPR)
- ส่งฝึกอบรมนอกองค์กรเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะตาม
สายวิชาชีพ
- ระบบพี่เลี้ยง

(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา
คณะฯ วิ เคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู้ การพั ฒ นาและความผู ก พั น ของบุ ค ลากรทุ ก กลุ่ ม
โดยเฉพาะกลุ่มอาจารย์ตามตัวชี้วัดในหมวด 7.3 ได้แก่ ระดับความพึงพอใจ ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กร อัตราการลาออกของบุคลากร ร้อยละของการพัฒนาบุคลากรตามสายงานร้อยละของอาจารย์ที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ และนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล (ตารางที่ 5.5)
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ตารางที่ 5.5 การปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลตามผลการประเมิน
กลุ่มบุคลากร
อาจารย์

พยาบาล/
เภสัชกร/
ทันตแพทย์

ข้อมูลผลการประเมินตามตัวชี้วดั
- ความพึงพอใจและความผูกพันกับองค์กรอยู่ใน
ระดับปานกลางแต่มีแนวโน้มดีขึ้น
- ร้อยละการพัฒนาตามสายวิชาชีพสูงสุดแต่
สัดส่วนของการดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่สูง
(ประมาณร้อยละ 40)

มาตรการปรับปรุง
- พัฒนาระบบพี่เลี้ยงเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
มีที่ปรึกษาขั้นตอนการขอตาแหน่ง ส่งเสริมการทา
วิจัยสหสาขาและการตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลที่มี
มาตรฐาน
- เปิดอบรมแพทย์เฉพาะทางสนับสนุนการทาวิจัย
ของภาควิชา
- ร้อยละการพัฒนาตามสายวิชาชีพต่าสุด
- สนับสนุนทุนนิสิตพยาบาลและบัณฑิตศึกษา
- อัตราการลาออกสูงสุด (เนื่องจากชดใช้ทุนครบ (ป.โท ป.เอก)
จึงไปศึกษาต่อ)
- จัดสรรทุนเพื่อไปศึกษาต่อ/อบรมตามสายวิชาชีพ
- เพิ่มค่าตอบแทนให้กับพยาบาลที่มีความชานาญ
เฉพาะทาง เภสัชกรและสาขาขาดแคลน

(3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
คณะฯ มีระบบส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ดังนี้
1. การคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีและผูกพันกับองค์กร จากผลการประเมินการทางานของหน่วยงาน
(หัวหน้างาน เพื่อนร่ วมงาน ลูกค้า) ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และการประเมินความรู้และทักษะ
เฉพาะของงาน เพื่อส่งไปศึกษา/อบรมพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตามสายงาน
2. การส่งเสริมความก้าวหน้าโดยพิจารณาตามสายงานของกลุ่มบุคลากร ได้แก่
- อาจารย์ สร้างระบบสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
- บุ ค ลากรสายวิช าชี พ ส่ งเสริ ม บุ ค ลากรสายวิช าชีพ สุ ขภาพ (ทั น ตแพทย์ เภสั ช กร พยาบาล
นั กกิจ กรรมบ าบั ด นั กกายภาพบาบัด นักฝึ กพู ด) เพื่ อพั ฒ นาเป็นผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทางและ
เตรียมความพร้อมในงานการพยาบาลที่ อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น งานการพยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด
- บุคลากรสายปฏิบัติการทั่วไป พัฒ นาระดับความก้าวหน้าสู่ตาแหน่ง หัวหน้างาน ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ
- พนักงานรายวัน ลูกจ้างชั่วคราว ขอกรอบอัตรากาลังเพื่อบรรจุพนักงานรายวันให้เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีศักยภาพ
3. วางแผนและพัฒนาตาแหน่งผู้บริหารและหัวหน้างานในตาแหน่งที่สูงขึ้น โดยส่งบุคลากรที่มีศักยภาพ
สูง/ผู้บริหารระดับต้นและกลาง เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางและสูง ดังตารางที่ 5.4
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการทางาน :
ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ
(1) ข้อกาหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ
คณะฯ กาหนดกระบวนการหลั กตามพันธกิจหลั ก 3 ด้าน และกระบวนการสนับสนุน ได้แก่ การ
วางแผนยุทธศาสตร์ การเงินและพัสดุ ทรัพยากรบุคคล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบประกันคุณภาพ
และระบบงานปฐมภูมิ คณะฯ ออกแบบกระบวนการต่างๆ โดยคานึงถึงข้อกาหนดหลัก ดังแสดงในตารางที่
6.1ก และตารางที่ 6.1ข
ตารางที่ 6.1ก การออกแบบกระบวนการหลักของคณะแพทยศาสตร์
กระบวนการหลัก

ข้อกาหนดที่สาคัญ

พันธกิจด้านการเรียนการสอน
กระบวนการออกแบบ
- เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
หลักสูตร
- เกณฑ์มาตรฐานสากล
WFME
- ความต้องการของนิสิตและ
ผู้ใช้บณ
ั ฑิต
- ข้อเสนอแนะจาก กสพท
- ข้อมูลป้อนกลับจากระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
กระบวนการรับนิสิต
- เกณฑ์การคัดเลือกของ
(รูปที่ 6.1)
กสพท (หลักสูตรปกติ)
- เกณฑ์การคัดเลือกของ
หลักสูตร (หลักสูตรโครงการ
ร่วมฯหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา)
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน
กระบวนการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร

- Expected learning
outcome ของหลักสูตร คือ
CREATE
- ข้อเสนอแนะจาก กสพท
- ความต้องการของนิสิตและ
ผู้ใช้บณ
ั ฑิต
- การสอบใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ขั้นที่ 1, 2, 3
- ความร่วมมือระหว่างคณะ
แพทยศาสตร์กับโรงพยาบาล
ร่วมผลิต

แนวทางการพัฒนา
กระบวนการ

ตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินงาน

- แนวทาง Outcome based - ผลการประเมิน
education (OBE)
มาตรฐานหลักสูตร
- สร้างความต่อเนื่องใน
รายวิชาทั้ง vertical และ
horizontal integration

- ปรับปรุงกระบวนการ
สัมภาษณ์แบบกลุ่มเป็นแบบ
Minimal multiple
interview (MMI) และการใช้
student portfolio
ประกอบการคัดเลือกของ
หลักสูตรโครงการร่วมฯ
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน
การสอนจาก lecture เป็น
แบบ active learning
- ปรับปรุงรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย
เหมาะสมกับการเรียนรู้ เช่น
Flipped classroom, Teambased learning
- โครงการพัฒนาทักษะการทา
วิจัยในนิสิตแพทย์มีการ
ปรับปรุงรายวิชา วช.281 เพื่อ
มุ่งเน้นการทางานในชุมชน

- อัตราการร้องเรียน
กระบวนการจัดสอบเข้า
- ผลการประเมินระบบ
การสอบสัมภาษณ์นิสติ

- ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียน
การสอน/กิจกรรมเสริม
หลักสูตร
- ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตอ่ การจัดการ
เรียนการสอน
- ร้อยละของการสอบ
ผ่านใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ขั้นที่ 1, 2, 3
ในการสอบครั้งแรก
- ผลสารวจความพึง
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กระบวนการหลัก

กระบวนการประเมินผลการ
เรียนรู้
กระบวนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ (รูปที่ 6.2)

การจัดสรรสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เช่น ห้องสมุด,
E-library, ห้องปฏิบตั ิการ,
แหล่งข้อมูลวิชาการ

กระบวนการปรับปรุง
หลักสูตร (รูปที่ 6.3)
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ
หลักสูตรและภาควิชา

แนวทางการพัฒนา
กระบวนการ
และการทาวิจัยชุมชน
- อัตลักษณ์ของคณะฯ
“มีทักษะสื่อสาร”
- สอดแทรกหลักการ Patient
safety Rational drug use
และการแพทย์ทางเลือก ใน
รายวิชาต่างๆ
- จัดประชุมร่วมเพื่อสือ่ สาร
เป้าหมายและทิศทางการ
พัฒนาหลักสูตรระหว่างคณะ
แพทยศาสตร์กับโรงพยาบาล
ร่วมผลิต
- เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา - การปรับปรุงระบบติดตาม
สกอ.
การเรียนรู้ของนิสิตแพทย์ผ่าน
- ความต้องการของนิสิต ผูใ้ ช้ ระบบ logbook และ
บัณฑิต
portfolio
- เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
- การประเมินผลใช้แนวทางที่
- เกณฑ์มาตรฐานสากล
เป็นมาตรฐานเดียวกันระหว่าง
WFME
สถาบันหลักและโรงพยาบาล
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ร่วมผลิต
ศรีนครินทรวิโรฒ
- การประเมินผลการเรียนรู้
- เกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัย ตามหลักการเรียนรู้ Bloom’s
Nottingham
Taxonomy
- การเชื่อมโยงการจัดการเรียน
การสอนที่คณะแพทยศาสตร์
มศว และ University of
Nottingham (หลักสูตร
โครงการร่วมฯ)
- ความต้องการของนิสิต
- สนับสนุนให้อาจารย์จัดทา
- ทิศทางของการพัฒนาแนว
สื่อการสอนออนไลน์ เช่น
ทางการจัดการเรียนการสอน Moodle, A-tutor
- ปรับปรุงระบบ wifi และ
ฐานข้อมูลทางการแพทย์
ออนไลน์ให้มีความพร้อมใช้
- การพัฒนา Skill lab
simulator ให้มีมาตรฐาน
รายละเอียดในหมวดที่ 6ข(3)
ข้อกาหนดที่สาคัญ

- เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
สกอ. EdPEx
- เกณฑ์มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินงาน
พอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
- สัดส่วนของรายวิชา
ด้านชุมชนต่อจานวน
รายวิชาทั้งหมด

- ผลการประเมิน
มาตรฐานหลักสูตร
- ร้อยละของรายวิชาที่มี
การจัดทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์

- ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้

- ใช้เกณฑ์ EdPEx ในการ
- ผลการประเมินคุณภาพ
พัฒนาคณะและเกณฑ์ WFME การศึกษา
ในการพัฒนาหลักสูตร
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กระบวนการหลัก

แนวทางการพัฒนา
กระบวนการ
- ระดับภาควิชาปรับปรุง
กระบวนการประเมินเป็นแบบ
online

ตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินงาน

- คุณภาพของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมระดับนานาชาติ
- ชือ่ เสียงเครือข่ายและความ
เชี่ยวชาญของนักวิจัย
- จริยธรรมการวิจัย
- กฎหมายด้านลิขสิทธิ์และ
สิทธิบัตร
- เกณฑ์มาตรฐานห้อง
สัตว์ทดลอง

- ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
ในระดับนานาชาติ
- ส่งเสริมการทาวิจัยรูปแบบ
กลุ่มวิจัย (Cluster research)
- จัดตั้งศูนย์วิจัยทางคลินิก
(Clinical research center)
- สร้างเครือข่ายงานวิจยั
ระดับชาตินานาชาติ
- ส่งเสริมการนาผลงานวิจัย
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
- ปรับปรุงห้องสัตว์ทดลองให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์

- ร้อยละของผลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ
ต่อจานวนอาจารย์
- ร้อยละของผลงานวิจัย
ที่ได้รับการอ้างอิงใน
วารสารระดับนานาชาติ
- จานวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรมที่นาไปใช้
ประโยชน์
- จานวนรางวัล
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมระดับชาติและ
นานาชาติ
- จานวนทุนวิจัยที่ได้รับ
จากภายนอกสถาบัน

- สิทธิผู้ป่วย
- มาตรฐานการรักษาพยาบาล
- มาตรฐานของระบบงานเช่น
ห้องปฏิบตั ิการ ห้องยา
- เกณฑ์ HA, Advanced HA
- ความต้องการของผู้ป่วยและ
ญาติ
- ความสมดุลของงบดุลการเงิน
- จุดเด่นขององค์กร

- บูรณาการกับการเรียนการ
สอนและวิจัย
- การพัฒนา “ศูนย์ความเป็น
เลิศ (Excellence center)”
ตามเข็มมุ่งของโรงพยาบาล
- เตรียมพร้อมรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ
- การพัฒนาคลินิกเลิกบุหรี่จน
เป็นคลินิกต้นแบบระดับชาติ
- พัฒนาศูนย์ดูแลผูส้ ูงอายุ
ร่วมกับวัดประสิทธิเวช

- ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ป่วยและญาติ
- อัตราการร้องเรียนของ
ผู้ป่วย
- การเปรียบเทียบ
ผลการรักษาพยาบาลใน
ระบบ THIP
- มีการจัดตั้งศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านผู้สูงอายุแบบ
ครบวงจร
- Current ratio
- รางวัลที่ได้รับจาก
ภายนอกสถาบันด้าน
ต้นแบบการเลิกบุหรี่

ข้อกาหนดที่สาคัญ
WFME

พันธกิจด้านวิจัย
- กระบวนการจัดสรรทุนวิจัย
ภายใน
- ระบบจริยธรรมวิจัย
- ระบบสนับสนุนการทาวิจัย
- ระบบสนับสนุนตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติ
- ระบบสนับสนุนการนา
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์
- ระบบการให้รางวัลทางด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม
- ระบบการจองเครื่องมือ
แบบออนไลน์

พันธกิจด้านบริการวิชาการ
การตรวจรักษาผู้ป่วยภายใน
โรงพยาบาล
- ระบบเวชระเบียน
- การให้บริการห้องตรวจ
ผู้ป่วยนอก/ใน/ฉุกเฉิน/ห้อง
ผ่าตัด
- ระบบห้องปฏิบัติการ
- ระบบการบริหารจัดการยา
- ระบบควบคุมการติดเชื้อ
- ระบบบริหารความเสี่ยง
- ระบบพัฒนาคุณภาพ

ตารางที่ 6.1ข การออกแบบกระบวนการสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์
กระบวนการสนับสนุน
แผน
- การวางแผนดาเนินการ
ติดตามและปรับปรุงแผน

ข้อกาหนดที่สาคัญ
ปัจจัยภายในและภายนอก
(ดังรายละเอียดในหมวดที่ 2 )

แนวทางการพัฒนา
กระบวนการ
- วิสัยทัศน์ของคณะ

ตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินงาน
- ร้อยละของตัวชี้วดั ของ
แผนกลยุทธ์ที่บรรลุตาม
เป้าหมาย
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กระบวนการสนับสนุน
ยุทธศาสตร์
การเงินและพัสดุ

ทรัพยากรบุคคล
- การคัดเลือก จัดสรร
ทดแทนบุคลากร
- การพัฒนาบุคลากร
- การธารงรักษาบุคลากร
-การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกันคุณภาพ
- การพัฒนากระบวนการ
ทางาน
- ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ หลักสูตรและ
ภาควิชา

ข้อกาหนดที่สาคัญ
- กฎระเบียบด้านการเงินและ
พัสดุ
- ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
SWU-ERP
- ความโปร่งใส
- ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
(ถูกต้องทันเวลา)
- การจัดสรรบุคลากรเพื่อ
ตอบสนองการดาเนินงานตาม
พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์
- ความผูกพันของบุคลากร
- การธารงรักษาบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง
- ความสัมพันธ์กับเครือข่าย
ความร่วมมือทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
- ความเสถียร ครอบคลุม
รวดเร็วของระบบ
- ความถูกต้อง พร้อมใช้
ทันสมัย และครอบคลุมของ
ข้อมูล

- การปลูกฝังวัฒนธรรมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของงานประจา
(QA to routine work)

ระบบงานปฐมภูมิ
- สมรรถนะหลักของคณะฯ
- การสารวจปัญหาชุมชนและ - ปัญหา/ความต้องการของ
การจัดบริการวิชาการแก่
ชุมชน
ชุมชน

แนวทางการพัฒนา
กระบวนการ

ตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินงาน

- การใช้หลักการ Lean
management ในการปรับ
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
ลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็น

- ผลการตรวจสอบจาก
ผู้ตรวจสอบการเงิน
ภายนอก (สตง.)
- ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณได้ตรงตาม
เป้าหมาย

- กาหนด Core
competency ของบุคลากร
คือ “เป็นผู้นา เก่ง ดี มี
ความสุข และเป็นคนไทยยุค
4.0”
- การประชุม/จัดกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างคณะแพทย์
และเครือข่ายทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
- พัฒนาระบบ e-faculty เพื่อ
เป็นฐานข้อมูลในการบริหาร
คณะด้านการเรียนการสอน
วิจัย ทรัพยากรบุคคล และ
ประกันคุณภาพการศึกษา
- เป็นฐานในการเรียนรู้แบบ
active learning ของนิสิต
และบุคลากร
- ใช้เครื่องมือคุณภาพ เช่น
Lean management,
Quality improvement
process, Knowledge
management, SIPOC,
Continuous Quality
Improvement มาใช้พฒ
ั นา
กระบวนการทางานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน
- บูรณาการด้านบริการ
วิชาการแก่ชุมชนกับการ
จัดการเรียนการสอนและวิจัย

- ผลการสารวจความ
ผูกพันของบุคลากร
- ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตามสาย
งาน
- อัตราการลาออกของ
บุคลากรที่มีศักยภาพสูง
- ระยะเวลาของระบบล่ม
(downtime)
- ความสมบูรณ์ของ
ระบบ e-learning

- ร้อยละภาควิชา/
หน่วยงานมีการนา
เครื่องมือคุณภาพมาใช้
พัฒนางานตามเกณฑ์
EdPEx
- ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์
WFME, EdPEx
- จานวนโครงการบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน
- จานวนผลงานวิจัยด้าน
ชุมชน
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รูปที่ 6.1 กระบวนการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
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รูปที่ 6.2 กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

รูปที่ 6.3 กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
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(2) แนวคิดการออกแบบ
คณะฯ ออกแบบกระบวนการหลักโดยคานึงถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ เป้าหมายตามพันธกิจของคณะฯ
สมรรถนะหลัก ความคล่องตัวในการดาเนินงานโครงสร้างการบริหารองค์กร ทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ
ที่ได้รับ จั ดสรรสิ่ งสนั บ สนุ น การท างาน เทคโนโลยีส ารสนเทศ) ผลการส ารวจความคิดเห็ นของบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ผลการดาเนินงานในอดีต การวิเคราะห์ปัญหา/ความเสี่ยงและปัจจัยภายนอก ได้แก่ ข้อกาหนดที่
สาคัญของกระบวนการ การประเมินศักยภาพของลูกค้า/คู่ความร่วมมือ การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ ข้อมูลการศึกษาวิจัยแนวโน้มความต้องการในอนาคต และข้อเสนอแนะจาก
การประกันคุณภาพ ขั้นตอนการออกแบบ ประกอบด้วย การกาหนดนโยบาย เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ กรอบ
ระยะเวลาการดาเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร และตัวชี้วัดความสาเร็จของกระบวนการ คณะฯ ใช้หลักการ
PDSA, Lean management, Knowledge management, Quality improvement process มาใช้ในการ
วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการหลักเป็นประจาตามรอบการดาเนินงานของกระบวนการนั้นๆ
คณะฯ วิเคราะห์ ความได้เปรีย บเชิงกลยุท ธ์ คือ การมีเครือข่ายที่ เข้มแข็งทั้งภายในและภายนอก
ร่วมกับ การประเมิน ความศักยภาพของบุ คลากร และวิเคราะห์ ความต้องการของตลาดการศึกษา นาไปสู่
แนวคิดการออกแบบหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตร่วมกับ University of Nottingham ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตที่มี ทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับสูง มีแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนแบบ active
learning เน้นกระบวนการทาวิจัยตั้งแต่ชั้นพรีคลินิก และมีการฝึกทักษะทางการแพทย์ระดับคลินิกในชุมชนใน
ประเทศไทย คณะฯ ยังพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรมาตรฐานสาหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยพิจารณา
จากการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดตามแนวโน้ม ของการเป็นสังคมผู้สูงอายุและศักยภาพของอาจารย์ ที่
เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ มีแผนการเปิดหลักสูตรในปี พ.ศ.2561
ข. การจัดการกระบวนการ
(1) การนากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ
คณบดีมอบหมายงานให้ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร หั วหน้างาน
รับผิดชอบการดาเนินการตามพันธกิจต่างๆ โดยทาหน้าที่กากับ ติดตาม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีการนากระบวนการไปสู่การปฏิบัติและมีการวัดผลตามตัวชี้วัดของกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพของสัมฤทธิ์ผลและผลการดาเนินการของหลักสูตรและบริการของสถาบัน ดังแสดงใน
ตารางที่ 6.1
(2) กระบวนการสนับสนุน
คณะฯ มีกระบวนการสนับสนุนเพื่อเอื้อให้การดาเนินงานของกระบวนการหลักเป็นไปตามข้อกาหนด
ดังแสดงในตารางที่ 6.1
(3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ
คณะฯ ปรับปรุงการดาเนินงานตามพันธกิจหลัก ได้แก่ การปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนากระบวนการ
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ดังนี้
การปรับปรุงหลักสูตร
คณะฯ จั ดสัมมนาเพื่ อปรับ ปรุ งหลักสู ตรเป็นประจาทุกปีการศึกษา ตามกระบวนการในรูปที่ 6.2
โดยคานึงถึงคุณลักษณะของบัณฑิ ตแพทย์ที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลัก ของคณะฯและทิศทางของการผลิต
บัณฑิตแพทย์ในระดับประเทศและระดับสากล โดยนาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางพัฒนาหลักสูตร
ได้แก่
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เกณฑ์ ม าตรฐานสากส าหรั บ แพทยศาสตรศึ ก ษา World Federation for Medical Education
(WFME)
 เกณฑ์ ค วามรู้ ค วามสามารถในการประเมิ น เพื่ อ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม
พ.ศ. 2555
 ข้อเสนอแนะจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)
 ผลการประชุ ม ส ารวจความคิ ด เห็ น จากนิ สิ ต ปั จ จุ บั น ศิ ษ ย์ เ ก่ า ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ตั ว แทนชุ ม ชน
และคณาจารย์
 ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และคณะ
(รายละเอียดของการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร์ ปี 2562 แสดงไว้ในเอกสารอ้างอิง)
การปรับปรุงด้านวิจัย
คณะฯ กาหนดเป้าหมายด้านวิจัย คือ การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับนานาชาติ จึงมุ่ง
ส่ งเสริ ม การท าวิจั ย แบบ Cluster research โดยจั ด ดูงานด้ าน Cluster research ที่ ม หาวิยาลั ย เชี ย งใหม่
มีการจัดทา KM เรื่อง Cluster research จัดประชุมร่วมระหว่างอาจารย์พรีคลินิ กและคลินิกเพื่อส่งเสริมให้
เกิดกลุ่มวิจัย และจัดสรรทุนวิจัย Cluster research คณะฯ จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างศูนย์วิจัยทางคลินิก
(Clinical research center) เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ทีมบรรณาธิการวารสารการแพทย์
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของคณะแพทยศาสตร์ มศว ได้พัฒ นาคุณภาพวารสารจนได้รับการรับรองให้อยู่
ในฐานวิ จั ย Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่ ม 1 คณ ะฯ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น Center of
Excellence in Biosensors จากมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาให้เกิดผลงานด้านนวัตกรรมระดับนานาชาติและต่อ
ยอดสู่การใช้ประโยชน์
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ได้นาแนวทางการพัฒ นาคุณ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน Hospital
Accreditation (HA) ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มาใช้อย่างต่อเนื่องจนได้รับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพขั้นที่ 3 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ผ่านการตรวจเยี่ยม re-accredit ในวันที่ 8
กันยายน 2558 ตรวจเยี่ยมติดตามในเดือนมีนาคม 2560 และเตรียมตัวรับการตรวจเยี่ยม re-accredit รอบที่
2 ในเดือนสิงหาคม 2561 หน่วยงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement : CQI) โดยมีเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานมี กระบวนการ
CQI ที่ครบวงรอบ PDCA ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน
มี ก ารพั ฒ นากระบวนการท างาน ได้ แ ก่ Leader walk round, Internal survey, Site visit CQI, Focus
group และงานมหกรรมคุณภาพเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง ดังแผนพัฒนาคุณภาพแสดงในรูปที่ 6.4
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รูปที่ 6.4 แผนพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
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ค. การจัดการนวัตกรรม
คณะฯ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่ น่าลงทุน โดยคานึงถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ การตอบสนองต่อเป้าหมาย
ตามพันธกิจ สอดคล้องกับสมรรถหลักของคณะฯ และมีบุคลากรหลักที่มีศักยภาพสูงและมีความพร้อมในการ
ดาเนินงาน นอกจากนี้ ยังคานึงถึงปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับ
ระดับชาติและนานาชาติ ความสอดคล้องกับนโยบายทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับจังหวัด และระดับชาติ
โดยคาดการณ์ถึงแนวโน้มความต้องการและความจาเป็นในอนาคต
คณะฯ มีแนวทางการจัดการนวัตกรรมตามพันธกิจต่างๆ ดังนี้
พันธกิจด้านการเรียนการสอน คณะฯ มีนโยบายการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์ ให้โดดเด่นและ
แตกต่าง โดยมุ่งเน้นทักษะการเป็นผู้นา (Leadership) ทักษะการทาวิจัยชุมชน และทักษะการทางานเป็นทีม
ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต แพทย์ มี ค วามเป็ น ผู้ น ามี ศั ก ยภาพในการบริ ห ารงานโรงพยาบาลเบื้ อ งต้ น
และสามารถทางานเป็นร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพและชุมชนได้อย่า งดี นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ทักษะการทา
วิจัยในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง (Life Long Learning) และต่อยอดในการศึกษาต่อระดับหลังปริญญา
คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรดาเนิ น การปรับ ปรุงหลั กสู ตรตามแนวทาง Outcome based education
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ active learning เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว
คณะฯ จัดทาโครงการ Leadership program เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตที่มีความสามารถสูงในด้านทักษะการ
เป็ น ผู้ น า การบริ ห ารจั ด การ และวิจั ย มี ก ารจัดกิจกรรมนอกหลั ก สู ตรเพื่ อส่ งเสริมประสบการณ์ ในระดั บ
นานาชาติ เช่น การเข้าร่วมโครงการ IFMSA, การแข่งขันตอบคาถามทางวิชาการ Physio Quiz, การจัดสรร
ทุนให้นิสิตแพทย์ไปนาเสนอผลงานวิจัยและร่วมในการประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษา (AMEE), การจัด
โครงการ MEDSWU Innovation Contest เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมในนิสิตแพทย์
พันธกิจด้านวิจัย คณะฯ มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมจนได้รับรางวัลทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยให้ทุน Center of Excellence in Biosensors เพื่อส่งเสริมให้มีการต่อ
ยอดผลงานนวัตกรรมสู่การจดสิทธิบัตรและนาไปประโยชน์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม คณะฯ ให้การยกย่องเชิดชูผู้
ที่มีผลงานด้านนวัตกรรมดีเด่น โดยมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่นในงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์
และมี ก ารแสดงความยิ น ดี แ ก่ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ผลงานนวั ต กรรมดี เด่ น ระดั บ นานาชาติ ใ นการประชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะฯ
พันธกิจด้านบริการวิชาการ คณะฯ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่น่าลงทุน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ได้แก่ ที่พักอาศัย การดูแลสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และ
สร้างหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ คณะฯ ประเมินโอกาสในการพัฒนาจากการมีทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การดูแลผู้สูงอายุ การมีทาเลที่ตั้งที่อยู่ในเขตจังหวัดนครนายกที่ไม่ไกลกรุงเทพฯ และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะ
กับ การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ การมีเครือข่ายที่เข้มแข็งในระดับนานาชาติกับ University of South Florida
ในการพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเครือข่ายในชุมชนกับ วัดประสิทธิเวช จังหวัดนครนายก ในการ
จัดหาพื้นที่เพื่อสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร นอกจากนี้ คลินิกเลิกบุหรี่ (คลินิกฟ้าใส) ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพฯ ได้รับการยอมรับให้เป็นคลินิกเลิกบุหรี่ต้นแบบระดับชาติ เป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่บุคลากร
สาธารณสุขทั้งชาวไทยและต่างชาติ มีการรณรงค์เพื่อสนับสนุนการเลิกบุหรี่ของนิสิตและบุคลากรของคณะฯ
และมหาวิทยาลัย ประสานงานในการให้ความรู้แก่ชุมชน และมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมช่วยเลิกบุหรี่จนได้รับ
รางวัลระดับชาติเป็นประจาทุกปี โดยคณะฯ มีการจัดสรรทรัพยากรด้านงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่
และระบบที่เอื้ ออานวยในการดาเนิ นงานโครงการด้านบริการวิชาการ นอกจากนี้ โครงการคลินิกเลิกบุห รี่
(คลิ นิ ก ฟ้ าใส) เป็ น โครงการที่ มี ศั ก ยภาพจึ งได้ รับ การสนั บ สนุ น จากทุ น บริ ก ารวิ ช าการของมหาวิท ยาลั ย
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และแหล่งทุนภายนอก เช่น สานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบ
บุหรี่ คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการรับผิดชอบในดาเนินการ ประเมิน/ติดตามความสาเร็จ
และความคุ้มค่าของโครงการเป็ นระยะเพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการคงการดาเนินงาน สับเปลี่ ยนหรือ
ยกเลิกโครงการ
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ :
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
คณะฯ ใช้ แ นวทาง PDCA ในการบริห ารงานตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพของ สกอ.มาอย่า ง
ต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2559 ทีมบริหารได้ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)
เป็ น แนวทางเพิ่ ม เติ ม ในการบริ ห ารงาน โดยเข้ า รั บ การอบรม EdPEx Incubation Project ของสกอ.
คณะฯ น าเครื่ อ งมื อ พั ฒ นางานต่ า งๆ เช่ น Lean management, Knowledge management, Quality
improvement process, Risk management มาใช้เพื่อการบริหารทรัพยากรที่มีจากัดให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. จั ด อบรมให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ บริ ห ารงานต่ า งๆ เช่ น Lean management, Knowledge
management, Change management และมอบหมายให้ รองคณบดี หั ว หน้ าภาควิ ช า หั ว หน้ า
หน่ วยงานทุกหน่ วยงาน คัดเลือกกระบวนการท างานส าคัญ เพื่ อทาการวิเคราะห์ ห าแนวทางการ
พัฒ นาการท างานให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพยิ่งขึ้น และลดทอนขั้น ตอนการท างานที่สิ้ น เปลื องทรัพ ยากร
(งบประมาณ ระยะเวลา บุคลากร ขั้นตอนที่ไม่จาเป็น)
2. ภาควิชา/หน่วยงานจัดประชุมเพื่อทาการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทางาน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่
ดีขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง
3. งานประกั น คุ ณ ภาพจั ดประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยส าหรับ หน่ ว ยงานหลั ก เพื่ อ รับ ฟั งแนวทางการปรับ ปรุง
กระบวนการทางานและให้ข้อเสนอแนะ
4. ภาควิชา/หน่วยงานนาเสนอแนวทางการพัฒ นากระบวนการทางานต่อคณะกรรมการประจาคณะ
คณะกรรมการบริ ห าร และที่ป ระชุมหั วหน้ าหน่วยงาน เพื่ อเป็ นการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และรับฟั ง
ข้อเสนอแนะ
5. ภาควิช า/หน่ ว ยงานประเมิ น ผลส าเร็จ ของกระบวนการใหม่ โดยเปรีย บเที ย บประสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลกับกระบวนการเดิม เพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
6. คณะฯ กาหนดการพัฒ นากระบวนการทางานตามเกณฑ์ EdPEx เป็นตัวชี้วัดประกันคุณภาพระดับ
ภาควิ ช า มี ก ารจั ด โครงการประกวด KM Awards และวางแผนจั ด งาน QA Day เพื่ อ ให้ เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนางานระดับภาควิชา/หน่วยงาน และให้รางวัลกับภาควิชา/หน่วยงาน
ที่มีโครงการพัฒนาที่ดีเลิศ
ผลการดาเนิน การดังกล่าวส่งผลให้ มีการจัดทาโครงการพัฒ นาระบบงานโดยใช้ ห ลักการ Knowledge
management, Lean management และการพัฒนางานตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ในหน่วยงานและภาควิชา ดังแสดงในตารางที่ 6.2 และตารางที่ 6.3
ตารางที่ 6.2 โครงการ Lean management และ Knowledge management ปี 2558-2560
หน่วยงาน/ภาควิชา
หน่วยงาน 13 หน่วยงาน
1.
แพทยศาสตร์

โครงการ
- การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเก็บข้อมูลด้านการศึกษา
- โครงการรวบรวมข้อสอบ comprehensive โดยใช้โปรแกรมคลังข้อสอบของภาควิชา
พรีคลินิก
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หน่วยงาน/ภาควิชา
2.

วิจัย

3.

กิจการนิสิต

4.

ทรัพยากรบุคคล

5.

ประกันคุณภาพ
การศึกษา

6.

นโยบายและแผน

7.

ห้องสมุด

8.

คลังและพัสดุ

9.

บริหารและธุรการ

10.

เวชนิทัศน์

11.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

12. สานักอานวยการ
13. ห้องยา
ภาควิชา 17 ภาควิชา
1.
กุมารเวชศาสตร์
2.

นิติเวชวิทยา

3.

วิสัญญีวิทยา

4.

ศัลยศาสตร์

โครงการ
- การจัดการความรู้ เรื่อง Student Portfolio และสื่อ Online สาหรับนิสิตแพทย์
- การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์และสุขภาพโดยใช้ระบบ Online journal
system (OJS)
- ระบบขอทุนวิจัย (URMS)
- การนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจาปีของคณะแพทยศาสตร์โดยใช้
ระบบ electronic poster (e-poster)
- การจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการสร้างกลุ่มวิจัย
- การจัดการความรู้ เรื่อง การดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ ESPRel ของ วช. และ
ข้อกาหนด KPI
- โครงการลดกระดาษลดเวลาป้องกันความผิดพลาด
- การจัดการความรู้ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการประเมินนิสิตที่ขอรับทุนการศึกษา
-โครงการพัฒนาการส่งเอกสารผ่านระบบ e –document
- การจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนางานเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ
- โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชาแบบกลุม่ ภาควิชา
- โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชาแบบออนไลน์
- การจัดการความรู้ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(Thailand Quality Award : TQA) มาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้ประสบผลสาเร็จ
- โครงการลดทรัพยากรสิ้นเปลืองในการแจ้งโครงการ
- การจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการโครงการให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประจาปี
- โครงการปรับปรุงกระบวนการในการจัดซื้อหนังสือจนถึงนาหนังสือขึ้นชั้น
- การจัดการความรู้ เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การค้นหาข้อมูลภายในห้องสมุด
- โครงการลดระยะเวลาคืนหลักประกันสัญญา
- การจัดการความรู้ เรื่อง เบิกจ่ายอย่างไรไม่โดนตีกลับ
- โครงการปรับปรุงการเบิกจ่ายค่าจัดเลี้ยงประชุมส่วนกลางคณะแพทยศาสตร์
- การจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการส่งเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการความรู้ เรื่อง งานเวชนิทัศน์ กับบทบาทการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน
อดีตสู่ปัจจุบัน ในยุคดิจิทลั 4.0
- การจัดการความรู้ เรื่อง การให้บริการของงานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- โครงการลดต้นทุนการดูแลรักษาความปลอดภัยและจราจร
- โครงการใช้บาร์โค้ดในการควบคุมการเบิกจ่ายยา
- โครงการพัฒนาข้อสอบและคลังข้อสอบของภาควิชากุมารเวชศาสตร์
- โครงการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมภาควิชากุมารเวชศาสตร์
- โครงการส่งตรวจทางห้องปฏิบัตกิ ารอย่างคุ้มค่าและครอบคลุมในการผ่าชันสูตรพลิกศพ
- การจัดการความรู้ เรื่อง การประเมินอายุคลอดในการชันสูตรผ่าศพเด็กทารก
- โครงการส่งรายงานผู้ป่วย Online ผ่านระบบ e- learning
- การจัดการความรู้ เรื่อง การเพิ่มความถูกต้องและรวดเร็ว ของการเบิก รับ ตรวจสอบ
และจัดเก็บยาเสพติดให้โทษประเภท 2 และวัตถุออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาท
- โครงการลดต้นทุนในการใช้กระดาษอัดสาเนาและกระดาษถ่ายเอกสารภายใน
หน่วยงาน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
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หน่วยงาน/ภาควิชา
5.
โสต ศอ นาสิก
6.

จักษุวิทยา

7.

จิตเวชศาสตร์

8.
9.
10.
11.
12.
13.

พยาธิวิทยา
ออร์โธปิดิกส์
สูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา
อายุรศาสตร์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เภสัชวิทยา

14.
15.
16.

ชีวเคมี
สรีรวิทยา
กายวิภาคศาสตร์

17.

จุลชีววิทยา

โครงการ
- โครงการปรับปรุงระบบนัดให้มีประสิทธิภาพ
- การจัดการความรู้ เรื่อง วิเคราะห์เนื้อหาวิชาการรายวิชา สล 521 ให้ตรงความต้องการ
ของนิสิตและผู้ป่วยขณะปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน
- การจัดการความรู้ เรื่อง การป้องกันภาวะแทรกซ้อนการติดเชื้อในลูกตา ตามหลังการ
ผ่าตัดต้อกระจก
- โครงการประหยัดกระดาษในการส่งต่อผูป้ ่วย
- การจัดการความรู้ เรื่อง ผู้ป่วยนอนไม่หลับ
- การจัดการความรู้ เรื่อง การบริการทางห้องปฏิบัติการกับความปลอดภัยของผู้ป่วย
- การจัดการความรู้ เรื่อง การรักษาผู้ป่วย Osteoporosis
- การจัดการความรู้ เรื่อง การสร้างสื่อสาหรับการเรียนผ่านอิเล็กทรอนิกส์
(E-learning)
- การจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ของภาควิชาอายุรศาสตร์
- การจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาทีมช่วยฟื้นคืนชีพในแผนกอุบัตเิ หตุและฉุกเฉิน
- การจัดการความรู้ เรื่อง การออกข้อสอบ Comprehensive Examination ให้ได้
มาตรฐาน
- การจัดการความรู้ เรื่อง วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องรายวิชา
- การจัดการความรู้ เรื่อง การลดกระดาษ และประหยัดเวลา
- การจัดการความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพด้านการจัดการเรียน
การสอนมุ่งสูค่ วามสาเร็จ ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์
- การจัดการความรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับระบบความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบตั ิการตามมาตรฐานของ ESPRel และ Lab biosafety

ตารางที่ 6.3 โครงการพัฒนาระบบงานหลัก ตามเกณฑ์ EdPEx ปี 2558-2560
หน่วยงาน
1.

แพทยศาสตร์

2.

วิจัย

3.

กิจการนิสิต

4.

ทรัพยากรบุคคล

5.

ประกันคุณภาพ
การศึกษา
นโยบายและแผน

6.

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
คณะ
- ระบบการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิต
กลยุทธ์ A1.1 ผลิตบัณฑิตแพทย์ทมี่ ี
แพทย์ แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
คุณภาพตามเกณฑ์แพทยสภา
- ระบบการขอทุนวิจัยและฐานข้อมูลนักวิจัยแบบ กลยุทธ์ R1.1 สร้างงานวิจัยระดับ
ออนไลน์ (URMS)
นานาชาติ
- ระบบการส่งผลงานเพื่อขอรับการตีพิมพ์ใน
วารสารคณะฯ แบบออนไลน์
- ระบบการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิต
กลยุทธ์ A1.1 ผลิตบัณฑิตแพทย์ทมี่ ี
แพทย์ แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
คุณภาพตามเกณฑ์แพทยสภา
- ระบบบริหารจัดการหอพักคณะแพทยศาสตร์
มศว
- ระบบการขอตาแหน่งทางวิชาการ
กลยุทธ์ M1.1 บุคลากรทุกระดับได้รับ
- ระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อการบริหาร
การพัฒนาตามสมรรถนะของแต่ละ
สายงาน
- ระบบการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิต
กลยุทธ์ A1.1 ผลิตบัณฑิตแพทย์ทมี่ ี
แพทย์ แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
คุณภาพตามเกณฑ์แพทยสภา
- ระบบการวัดผลสัมฤทธิ์การถ่ายทอดแผน
แผนยุทธศาสตร์ SMART
ยุทธศาสตร์คณะ
ระบบงานที่ได้รับการพัฒนา ตามเกณฑ์ EdPEx
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หน่วยงาน

ระบบงานที่ได้รับการพัฒนา ตามเกณฑ์ EdPEx

7.

ห้องสมุด

8.

คลังและพัสดุ

9.

บริหารและธุรการ

- ระบบการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิต
แพทย์ แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
- ระบบการขอข้อมูลบทความวิจัยฉบับเต็มแบบ
ออนไลน์
- ระบบการเบิกจ่ายโครงการ
- ระบบบริหารจัดการหอพักคณะแพทยศาสตร์
มศว
- ระบบการคัดแยกและจัดส่งเอกสารราชการ

10.

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- ระบบตรวจสอบครุภณ
ั ฑ์ประจาปีโดยใช้ QR
code
- ระบบการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิต
แพทย์ แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
คณะ
กลยุทธ์ A1.1 ผลิตบัณฑิตแพทย์ทมี่ ี
คุณภาพตามเกณฑ์แพทยสภา
กลยุทธ์ R1.1 สร้างงานวิจัยระดับ
นานาชาติ
กลยุทธ์ M1.4 สร้างระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ M1.4 สร้างระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ M1.4 สร้างระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ A1.1 ผลิตบัณฑิตแพทย์ทมี่ ี
คุณภาพตามเกณฑ์แพทยสภา

ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
คณะฯ มีระบบการคัดเลือกผู้ส่งมอบในกระบวนการต่างๆ ตามความต้องการและศักยภาพของคณะฯ
โดยประเมิน ศักยภาพของผู้ส่งมอบ (คุณสมบัติพื้นฐาน ทรัพยากรที่มีอยู่ ชื่อเสียง ผลงานในอดีต) ความพึง
พอใจในการร่วมมือกับคณะฯ และเปรียบเทียบข้อมูลกับคู่เทียบ คณะฯ มีการกาหนดคุณสมบัติของผู้ส่งมอบ
คุณภาพและระยะเวลาในการส่งมอบผลงานเป็นลายลักษณ์อักษร และประเมินผลการดาเนินงานของผู้ส่งมอบ
ในด้านต่างๆ เช่น
 การสารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลคู่ความร่วมมือ
 ประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน/ผู้รับบริการต่อผู้ให้บริการภายนอก เช่น การทาความสะอาด
ร้านอาหาร รถรับส่ง
 ประเมินคุณภาพของผลงานเช่น ความถูกต้อง รวดเร็วของการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก
คุณภาพของยา
คณะฯ มีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ส่งมอบผ่านการประชุมร่วมกัน ระหว่างคณะฯและโรงพยาบาล
หรือบริษัทคู่ความร่วมมือ การให้ข้อมูลผ่านตัวแทนบริษัทหรือผู้รับผิดชอบงาน โดยมีการนาผลการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานและการตัดสินใจในการคงความร่วมมือต่อไป
ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน
(1) ความปลอดภัย
คณะฯ และศูนย์การแพทย์ ฯ มอบหมายให้หน่วยงานอาชีวอนามัยและหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
รับผิดชอบระบบจัดการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางานโดยครอบคลุมทั้งการป้องกัน การ
ตรวจสอบ การวิเคราะห์ และการนาสู่สภาพเดิม โดยมีการดาเนินการในนิสิตและบุคลากร ดังนี้
กลุ่มนิสิตแพทย์ ในปีการศึกษา 2559 ได้ดาเนินการฉีดวัคซีน โรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม และวัคซีน
ตั บ อั ก เสบบี แก่ นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 4 และปี ที่ 5 ส าหรับ ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 คณะฯ ได้ จั ด โครงการสร้างเสริ ม
ภูมิคุ้มกันโรค โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัด เยอรมัน คางทูม (MMR) โรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (Tdap)
และโรคอีสุกอีใส แก่นิสิตแพทย์เข้าใหม่ทุกคนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน
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กลุ่มอาจารย์แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ฯ จัดสวัสดิการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ไข้ห วัดใหญ่ เป็ น ประจาทุกปี และหน่ วยงานอาชีวอนามัยและทรัพยากรบุคคลมีการดาเนินงานด้านความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ดังรายละเอียดในหัวข้อ 5.1ข(1)
(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
คณะฯ และศูนย์การแพทย์ฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อ เตรียมความพร้อม
ต่อภัยพิบัติและสภาวะฉุกเฉินที่สัมพันธ์กับผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เป็นผู้รับผิดชอบ กระบวนการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย
1. การระบุความเสี่ยงสาคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงในการดาเนินการตามพันธกิจหลัก
(ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน/คลัง การให้บริการทางคลินิก และอุบัติภัย) ในปีการศึกษา
2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกาหนดประเด็นความเสี่ยงระดับคณะดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 6.4
2. การประเมินความเสี่ยงและจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงขึ้นไป
3. ติดตามกากับให้มีการดาเนินงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงในทุกประเด็น
4. นาเสนอผลการติดตามต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะและคณะกรรมการควบคุมความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยสม่าเสมอทุก 3 เดือน
ตารางที่ 6.4 ประเด็นความเสี่ยงของคณะแพทยศาสตร์ มศว ปีการศึกษา 2560
ประเด็นความเสี่ยง
การผลิตบัณฑิต

การวิจัย
การบริหารยุทธศาสตร์

การเงิน
ความปลอดภัย

ความเสี่ยงที่พบ
การจัดทา มคอ.3-6 ไม่ทันเวลาทีก่ าหนด

ตัวชี้วัด
ร้อยละของรายวิชาทีม่ ีการจัดทา มคอ.
ทันตามกาหนด
สถาบัน/โรงพยาบาลร่วมสอนไม่เพียงพอต่อการ
จานวนโรงพยาบาลสมทบเพิ่มมากขึ้น 1
รองรับปริมาณนิสิตแพทย์ที่เพิ่มขึน้
โรงพยาบาล
การคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism)
จานวนผลงานวิชาการที่มีการคัดลอก
การดาเนินงานด้านยุทธศาสตร์ไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละของตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ที่บรรลุ
และตัวบ่งชี้ 34 ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
โครงการไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ SMART ร้อยละของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์
เงินทดรองจ่ายไม่เพียงพอ
ร้อยละของผู้รับบริการได้รับเงิน ภายใน 1
เดือน หลังจากยื่นเอกสาร
การป้องกันอัคคีภัยในคณะแพทยศาสตร์
- ร้อยละการตรวจสอบอุปกรณ์ครบถ้วนและ
ตรวจสอบทุกเดือน
- ร้อยละของเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมใช้งาน
- ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรม
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หมวด 7 ผลลัพธ์
ผลการดาเนินงานในหมวดผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ
7.1ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า
ตัวชี้วัด 7.1.1 ร้อยละของนิสิตแพทย์หลักสูตรแพทยศาสตร์ที่สาเร็จการศึกษาตามเวลาที่กาหนด
100

100

95

100
G

96.95
96.91
96.77

97.67

97.69

95.19
95.08
93.79

93.75

96.45

93.60

94.15

91.01

94.86

91.19

90

85
2556

2557
SI

ปีการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560

SWU
96.95
97.67
97.69
91.19
96.45

2558
TU

TU
96.91
95.08
93.60
94.15
94.86

SWU

SI
96.77
95.19
100
100
NA

2559

2560

RAMA

RAMA
93.75
93.79
91.01
NA
NA

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา และคู่เทียบโรงเรียนแพทย์ฯ
NA = ไม่มีข้อมูล
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ร้อยละของนิสิตแพทย์ที่สอบผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ในขั้นที่ 1, 2, 3 สูงกว่าร้อยละ 90 ในปีการศึกษา 2556 - 2557 แต่มีแนวโน้มลดลงในปีการศึกษา
2558 คณะฯ ได้ทาการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา พบว่า เกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางปฏิบัติงาน ส่งผล
ให้นิ สิตขาดเวลาในการเตรียมตัวสอบ จึงได้แก้ไขปัญหาโดยการปรับเปลี่ ยนตารางปฏิบัติงานให้ เหมาะสม
เพื่อให้นิสิตมีช่วงเวลาเตรียมสอบร่วมกับการจัดติวสาหรับนิสิตที่สอบไม่ผ่านและนิสิตปกติ นอกจากนี้ ในส่วน
พรีคลินิกยังทาการวิเคราะห์ ผลการเรียนรายบุคคล เพื่อเฝ้าระวังนิสิตที่เริ่มมีปัญหาการเรียนตั้งแต่เริ่มมีปัญหา
ส่งผลให้ผลการสอบผ่านการ NL 1, 2, 3 สูงขึ้นในปีการศึกษา 2559-2560 (ตัวชี้วัด 7.1.2 - 7.1.4)
ตัวชี้วัด 7.1.2 ร้อยละของนิสิตแพทย์ที่สอบผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ขั้นที่ 1 (NLE 1) ในการสมัครสอบครั้งแรก

ปีการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560

SWU
90.62
94.15
81.77
92.93
84.13

TU
90.53
85.26
84.75
81.55
83.23

SI
94.93
96.90
94.16
96.79
NA

RAMA
92.93
93.70
86.24
95.56
NA

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา และคู่เทียบโรงเรียนแพทย์ฯ
ค่าเฉลี่ยที่สอบผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมภายในประเทศ ร้อยละ 81.8
NA = ไม่มีข้อมูล
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ตัวชี้วัด 7.1.3 ร้อยละของนิสิตแพทย์ที่สอบผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ขั้นที่ 2 (NLE 2) ในการสมัครสอบครั้งแรก

ปีการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560

SWU
89.76
96.72
80.50
96.43
85.11

TU
84.41
94.92
90.00
88.62
95.40

SI
97.13
97.60
92.90
96.84
NA

RAMA
99.32
96.90
96.10
98.78
NA

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา และคู่เทียบโรงเรียนแพทย์ฯ
ค่าเฉลี่ยที่สอบผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมภายในประเทศ ร้อยละ 89.1
NA = ไม่มีข้อมูล
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ตัวชี้วัด 7.1.4 ร้อยละของนิสิตแพทย์ที่สอบผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ขั้นที่ 3 (NLE 3) ในการสมัครสอบครั้งแรก

ปีการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560

SWU
99.21
98.42
87.40
99.43
92.74

SI
96.00
96.83
94.43
92.53
NA

RAMA
90.97
96.13
90.50
86.91
NA

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา และคู่เทียบโรงเรียนแพทย์ฯ
NA = ไม่มีข้อมูล
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อันดับที่ของคะแนนเฉลี่ยในการสอบเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ ผ่าน กสพท มีแนวโน้มลดลง ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า หลักสูตรแพทยศาสตร์ควรวางแผนการปรับปรุงรูปแบบหลักสูตรให้มีจุดเด่นและดึงดูดให้เข้า
เรีย น โดยใช้เครือ ข่ายคณะแพทยศาสตร์ ในต่างประเทศ เช่น วางแผนพัฒ นาหลั กสู ตร MD PhD ร่ว มกั บ
University of Nottingham เพื่อดึงดูดนิสิตที่มีศักยภาพสูงและสนใจด้านการวิจัย
ตัวชี้วัด 7.1.5 อันดับที่ของคะแนนเฉลี่ยในการสอบเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ ผ่าน กสพท

สถาบัน
SWU
TU
SI
RAMA
CU
KKU
CMU
PSU
BM

2556
8
6
2
3
1
7
5
10
4

2557
7
6
2
3
1
9
4
11
5

ปีการศึกษา
2558
7
6
2
3
1
8
4
11
5

2559
9
6
2
3
1
7
5
11
4

2560
10
7
2
3
1
9
6
11
5

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา และคู่เทียบโรงเรียนแพทย์ฯ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560

98

หมวด 7 ผลลัพธ์

ตัวชี้วัด 7.1.6 ร้อยละผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
จาแนกตามหลักสูตร

* ร้อยละผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.
กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
หลักสูตร

2556 2557
อณูชีววิทยา (ป.โท)
83.33 33.33
ชีวภาพการแพทย์ (ป.โท) NA 100
ตจวิทยา (ป.โท)
75
100

ปีการศึกษา
2558
2559
NA
40
60
50
NA
180

2560
NA
50
50

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา
หมายเหตุ : NA ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
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ตัวชี้วัด 7.1.7 ร้อยละผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
จาแนกตามหลักสูตร

* ร้อยละผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.
กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
ปีการศึกษา
2556 2557 2558 2559
อณูชีววิทยา (ป.เอก)
200 200 300 100
ชีวภาพการแพทย์ (ป.เอก) NA NA 100 200
หลักสูตร

2560
125
300

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา
หมายเหตุ : NA ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
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อัตราการคงอยู่ ในหลั กสู ต รของนิ สิ ตหลั กสู ต รอณู ชีว วิท ยามีแนวโน้ม เพิ่ม ขึ้น แต่ห ลั กสู ตรชีวภาพ
การแพทย์ และหลักสูตรตจวิทยามีแนวโน้มลดลง ผลการสอบถามสาเหตุที่นิสิตลาออก พบว่า เกิดจากปัจจัย
ส่วนตัว คือ การได้งานทา และมีปัญหาด้านจิตเวช
ตัวชี้วัด 7.1.8 อัตราการคงอยู่ในหลักสูตรของนิสิต จาแนกตามหลักสูตร

หลักสูตร

2556
แพทยศาสตร์ (ปกติ)
95.16
แพทยศาสตร์ (โครงการร่วมฯ) 100
อณูชีววิทยา (ป.โท)
100
ชีวภาพการแพทย์ (ป.โท)
66.67
ตจวิทยา (ป.โท)
100
อณูชีววิทยา (ป.เอก)
66.67
ชีวภาพการแพทย์ (ป.เอก)
100

ปีการศึกษา
2557 2558 2559 2560
95.03 97.73 99.45 99.45
100 100 100 100
100 100 66.67 100
100 100 100
0
100 100 83.33 67
100 100 100 100
100 100 100 100

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา
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ตัวชี้วัด 7.1.9 จานวนนิสิตแพทย์/บัณฑิตแพทย์ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง/ได้รับรางวัล
ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในระดับประเทศ
* ในปีการศึกษา 2558 นิสิตแพทย์ สรวิศ โอสถานนท์
ได้ รั บ พระราชทานทุ น “โครงการเยาวชนรางวั ล
สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า มหิ ด ล ประจ าปี 2558” จากสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นครั้ง
แรกของคณะแพทยศาสตร์ มศว
ปี
จานวน (คน)
2556
9
2557
9
2558
3
2559
6
2560
2
ที่มา : งานพัฒนาศักยภาพนิสิต
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คณะฯ กาหนดเป้าหมายผลิตบัณฑิตแพทย์ที่ทางานร่วมกับชุมชนได้อย่างดีเยี่ยม ส่งผลให้มีศิษย์เก่าที่
ได้รับรางวัลด้านการทางานเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 7.1.10 จานวนรางวัลของศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง/ได้รับรางวัลการทางานเพื่อ
ชุมชนในระดับประเทศ

ปี
2537
2538
2539
2541
2547

ชื่อรางวัล
รางวัลผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น ของกระทรวงสาธารณะสุข
รางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น ของกองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษม ในมูลนิธิแพทย์ชนบท
รางวัลเพชรน้าเอกในวงราชการ โดยสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
รางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลหน่วยงานที่มีงานสุขภาพจิตดีเด่นระดับประเทศจากสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสฯ ปี 2547
2548 รางวัลแพทย์ดีเด่นด้านสาธารณสุขมูลฐานของกองทุนมูลนิธินายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร
2551 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ของชมรมศิษย์เก่าแพทย์ มศว ประจาปี 2551
2552 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รางวัลเกียรติยศ “อารีย-์ สมสวาท” สาหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข ทีป่ ฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ จาก นพ.อารีย์ วัลยะเสวี
2556 รางวัลผูส้ ร้างแรงบันดาลใจ ของสานักวิจัยสังคมและสุขภาพ
2560 รางวัลปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสุขภาพภาพจิตชุมชน
ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา/งานพัฒนาศักยภาพนิสติ
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คณะฯ มีนโยบายส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ ส่งผลให้จานวนผลงานวิจัย บทความที่
ได้รับ การอ้างอิง และรางวัลด้านวิจัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับนานาชาติ
(ตัวชี้วัด 7.1.11-7.1.15)
ตัวชี้วัด 7.1.11 จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ปีการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560

จานวนผลงาน
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
11
77
30
73
30
95
36
91
48
103

ที่มา : งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ตัวชี้วัด 7.1.12 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา

สถาบัน
SWU
TU

ปีการศึกษา
2556 2557 2558 2559 2560
0.35 0.43 0.49 0.51 0.59
0.50 0.60 0.85 0.52 0.39

ที่มา : งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคู่เทียบโรงเรียนแพทย์ฯ
หมายเหตุ : NA ไม่มีข้อมูล
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ตัวชี้วัด 7.1.13 ร้อยละของบทความที่ได้รับการอ้างอิงใน Referred Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา

สถาบัน
SWU
TU

ปีการศึกษา
2556 2557 2558 2559 2560
5.40 6.28 5.87 6.35 6.13
1.06 1.14 1.47 1.36 1.10

ที่มา : งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคู่เทียบโรงเรียนแพทย์ฯ

ตัวชี้วัด 7.1.14 จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากภายใน ภายนอก และต่างประเทศ
จานวนรางวัล
ภายใน
ภายนอก ต่างประเทศ
2556
2
3
19
2557
4
1
20
2558
3
NA
25
2559
6
2
11
2560
8
3
7
ที่มา : งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
หมายเหตุ : NA ไม่มีข้อมูล
ปี
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ศูนย์การแพทย์ฯ ดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ สปสช.
เขต 4 ให้รู้จักศักยภาพการให้บริการ และยอมรับในการให้บริการของ ศกพ. พบว่า จานวนผู้ป่วยที่ส่งต่อมา
ศกพ. นอกเขตจั งหวั ดเพิ่ มขึ้ นสะท้ อนให้ เห็ นว่ าประชาชนรู้ จั ก และยอมรั บ ที่ จ ะมารั ก ษาที่ ศกพ. เพิ่ ม ขึ้ น
โดยเฉพาะในกรณีที่เจ็บป่วยเป็นโรคที่มีความรุนแรงและต้องการการรักษาระดับตติยภูมิ โดยแพทย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 7.1.15 จานวนผู้ป่วยที่ได้รับ Refer
จานวนผู้ปว่ ย (คน)
ในจังหวัด
นอกจังหวัด
2556
751
10749
2557
967
11907
2558
2195
15605
2559
2726
19603
2560
3640
22514
ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
ปี
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7.1ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทางาน
7.1ข(1) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทางาน
คณะฯ มีปรัชญาในการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้ชุมชน ทาให้มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นการ
เรียนการสอนในรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนที่ทางานร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริง
ตัวชี้วัด 7.1.16 จานวนหน่วยกิตรายวิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร

สถาบัน
SWU
SI
RAMA
CMU
MSU
NMU

รายวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
ฯ
18
9
5
4
5
17

จานวนหน่วยกิต
รวมหน่วยกิต
สัดส่วนของรายวิชา
ตลอดหลักสูตร
เวชศาสตร์ป้องกันฯ ต่อหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร (ร้อยละ)
250
7.2
235
3.83
253
1.98
248
1.61
250
2
257
6.61

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา
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คณะฯ มีการบริห ารหลักสูตรเพื่อให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ. อย่างต่อเนื่อง ส่ งผลให้ หลักสูตร
แพทยศาสตร์มีผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี – ดีมาก และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี
ในปี การศึกษา 2559 หลักสูตรแพทยศาสตร์ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ WFME และในปีการศึกษา 2560
หลักสูตรชีวภาพการแพทย์รับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA
ตัวชี้วัด 7.1.17 ระดับคะแนนผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

หลักสูตร
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559
แพทยศาสตร์ (ปกติ)
4.17
3.71
WFME
แพทยศาสตร์ (โครงการร่วมฯ)
4.03
4.28
WFME
ตจวิทยา (ป.โท)
3.63
3.92
3.88
ชีวภาพการแพทย์ (ป.โท)
3.54
3.97
3.74
อณูชีววิทยา (ป.โท)
3.63
3.45
3.44
ชีวภาพการแพทย์ (ป.เอก)
3.38
3.88
3.70
อณูชีววิทยา (ป.เอก)
3.71
3.42
3.53

ปีการศึกษา 2560
WFME
WFME
3.84
AUN-QA
3.65
AUN-QA
3.80

ที่มา : รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ ในปีการศึกษา 2557-2560
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ตัวชี้วัด 7.1.18 เงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกทั้งในและต่างประเทศต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจา

ปีการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560

จานวนเงินภายนอก (บาท)
SWU
TU
49,306.79
149,597.41
74,383.01
119,717.19
64,547.44
341,275.65
82,106.44
215,696.83
57,660.86
42,416.07

ที่มา : งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคู่เทียบโรงเรียนแพทย์ฯ
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เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกมีแนวโน้มลดลง คณะฯ จึงมีมาตรการส่งเสริมการขอ
ทุนวิจัย สาหรับกลุ่มนักวิจัยหน้าใหม่ส่งเสริมการทาวิจัย R to R และเพิ่มรูปแบบของทุนวิจัยที่หลากหลายขึ้น
เช่ น ทุ น วิ จั ย ส าหรั บ แพทย์ ป ระจ าบ้ า น (ผ่ า นอาจารย์ แ พทย์ ) ทุ น วิ จั ย ส าหรั บ นิ สิ ต แพทย์ และทุ น วิ จั ย
บัณฑิตศึกษา สาหรับกลุ่มนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง คณะฯ สนับสนุนให้ขอทุนวิจัยจากภายนอกแต่สามารถนา
ผลงานตีพิมพ์มาขอรับรางวัลได้จากคณะและมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 7.1.19 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัยประจา

ปีการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560

จานวนเงินภายในและภายนอก (บาท)
SWU
TU
159,234.69
236,784.53
176,491.16
291,393.96
211,920.51
316,556.46
184,055.55
320,322.06
159,178.64
64,010.40

ที่มา : งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคู่เทียบโรงเรียนแพทย์ฯ
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คณะฯ มีนโยบายมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ จึงมีการสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติทั้งในทวีปยุโรป
เอเชีย และอเมริกา และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิตอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 7.1.20 จานวนนิสิตแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ (Inbound-Outbound Students)

ทวีป
Africa
America
Asia
Europe

2556

จานวนนิสิตแพทย์แลกเปลี่ยน (คน)
2558

2557

2559

2560

Inbound

Inbound

Inbound

Outbound

Inbound

Outbound

Inbound

Outbound

Inbound

Outbound

0
0
0
0

0
2
0
0

0
0
0
1

0
0
0
0

0
1
0
5

0
2
2
0

0
0
0
12

0
0
0
0

0
0
3
2

0
4
1
1

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา
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การประเมินความพึงพอใจด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี พ.ศ. 2554 พบว่า ระดับ
ความพึ งพอใจเท่ ากั บ ร้ อยละ 86.39 ซึ่ งสู งกว่าเป้ าหมายที่ ตั้งไว้ คณะฯ ได้ มี การปรับ ปรุงเพิ่ ม เติม ระบบ
สารสนเทศ ทั้ ง ระบบ ท าให้ เกิ ด การขาดแคลนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ประกอบกั บ ระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย
เสื่อมสภาพ ในช่วงปี พ.ศ. 2555 ทาให้คะแนนความพึงพอใจลดลง จึงมีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติ ม
และปรับปรุงระบบเครือข่าย ส่งผลให้ความพึงพอใจในปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น แต่ยังต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
จึงได้เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการให้มากขึ้น ดูแลและพัฒนาระบบเครือข่ายให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งจัดสรร
ช่องทางการใช้อินเตอร์เน็ตให้เพียงพอแก่ความต้องการ ส่ง ผลให้ความพึงพอใจในปี พ.ศ. 2559-2560 สูงกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 80%
ตัวชี้วัด 7.1.21 อัตราความพึงพอใจต่อการบริการด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี
ระดับความพึงพอใจ
2556
71.72
2557
74.70
2558
79.17
2559
88.43
2560
80.80
ที่มา : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA)

ร้อยละเวลา downtime ของระบบสารสนเทศโรงพยาบาล และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีแนวโน้ม
ลดลง ซึ่งเกิดจาก 1) การปรับปรุงระบบเครือข่าย โดยการแยกระบบ HIS ออกจากการใช้งาน internet 2)
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายและทาการจัดระบบสายให้ตรวจสอบได้ง่าย 3) ติดตั้งระบบ Monitor เพื่อการ
ตรวจสอบระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 4) เปลี่ยน Server เป็นระบบ SAN ใช้งาน software อยู่บน VMware
ซึ่ งจะท าให้ ร ะบบมี การ backup ที่ ดี และเป็ น แบบ active/ active 5) ข้ อมู ล มี ก าร backup ออกมาเก็ บ ไว้
ภายนอกคนละอาคารกับ รพ. 6) เพิ่ม UPS สาหรับห้องตรวจแพทย์ทุกห้อง ปรับเปลี่ยน UPS งานบริการด่าน
หน้าเวชระเบียน ห้องยา การเงิน และปรับเปลี่ยน UPS สาหรับตู้ระบบเครือข่ายทุกตู้ รวมทั้งในปี พ.ศ. 2557 –
2560 จัดทาและฝึกซ้อมแผนป้องกันระบบสารสนเทศล่ม
ตัวชี้วัด 7.1.22 ร้อยละเวลา downtime ของระบบสารสนเทศ รพ. และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ปี
จานวนเวลา downtime
2557
0.0169
2558
0
2559
0.089
2560
0
ที่มา : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA)
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ร้อยละหน่วยงานและทีมนาทางคลินิก/ทีมระบบงานสาคัญ มีส่วนร่วมในการนาเสนอผลงานคุณภาพ (CQI)
ประจาปีเพิ่มมากขึ้น มีปัจจัยส่งเสริม คือ 1) การกาหนดเป็น KPI “ระดับความสาเร็จของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
(CQI)” ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี โดยกาหนดเป้าหมายระดับ ศกพ. คือ ทุกหน่วยงานมีกิจกรรม
CQI อย่ างน้ อย 1 เรื่ อง/หน่ วยงาน/ปี 2) จั ดเวที นาเสนอผลงาน CQI ดีเด่นอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจาทุก ปี
ซึ่งสามารถกระตุ้น ให้ ห น่ วยงานมีกิจกรรม CQI และมีส่ วนร่วมนาเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี 3) ส่ งผลร่ว ม
นาเสนอกับหน่วยงานภายนอก ในการประชุม HA National Forum ประจาปี ในปี พ.ศ. 2557-2560 และ
ส่งผลงาน เข้าร่วมนาเสนอผลงานบนเวทีงานมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล สมาคมส่งเสริม
คุณภาพแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2560 และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมนาเสนอในงานประชุมวิชาการ
คุณภาพนานาชาติ 2014 ที่บาหลี ประเทศอินโดนี เซีย เรื่อง การรักษาแผลเรื้อรังที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
โดยการใช้เฝือกแบบสัมผัสทุกสัดส่วน (Total contact cast)
ตัวชี้วัด 7.1.23 ร้อยละหน่วยงานและทีม CLT/ทีมระบบงานสาคัญ ร่วมนาเสนอผลงานคุณภาพ (CQI)
ปี
หน่วยงาน ทีม CLT
2556
93.88
66.67
2557
92.31
74.04
2558
96.23
74.07
2559
96.30
74.07
2560
97.10
71.87
ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
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7.1ข(2) ผลลัพธ์ของการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
คณะฯ มีมาตรการป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัคคีภัยและมีการซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดอัคคีภัยเป็ น
ประจาทุกปี อย่ างไรก็ตาม ยังมีอุบั ติการณ์ เกิดอัคคีภัยในหน่วยงานย่อย ซึ่งเกิดจากผู้ป่วยมีการใช้เครื่องไฟฟ้ า
มีการปรับปรุงโดยประสานกับทางฝ่ายการพยาบาลติดป้ายประกาศเตือนการใช้กระแสไฟฟ้า ห้ามมีการจุดไฟหรือ
การก่อให้เกิดประกายไฟในห้องพักผู้ป่วยแต่ละชั้น ร่วมกับมีระบบตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าประจาปี โดยหน่วยงาน
ซ่อมบารุง และจากการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพบอุปกรณ์สัญญาณเตือนระบบอัคคีภัยชารุด
ไม่ท างาน (ในส่ วนของ Smoke detection) โครงสร้างด้านกายภาพไม่ เป็ นไปตามแผนข้อกฎหมายกาหนด ที ม
ผู้บริหารได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบ Smoke detection, ตู้ control, ตู้เก็บสายดับเพลิง ป้ายทางหนี
ไฟและไฟฉุกเฉินทางหนีไฟ ส่งผลให้ไม่เกิดอุบัติการณ์ไฟไหม้ในปีงบประมาณ 2559-2560
ตัวชี้วัด 7.1.24 อุบัติการณ์เกิดอัคคีภัยในหน่วยงานย่อย
ปีงบประมาณ
จานวน (ครั้ง)
2556
4
2557
0
2558
1
2559
0
2560
0
ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
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7.1ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2557 พบว่า จานวนโรงพยาบาล/บริษัทคู่สัญญามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
และในปี พ.ศ. 2558 พบว่า จานวนโรงพยาบาลคู่สัญญามีสัดส่วนลดลง สืบเนื่องจากการประกาศนโยบายการ
เรี ย กเก็ บ ของสิ ท ธิป ระกั น สั งคมตาม Adj.RW กั บ โรงพยาบาลคู่ สั ญ ญาประกอบกั บ ศกพ. มี น โยบายให้
โรงพยาบาลคู่สัญญาต้องชาระยอดค้างชาระเก่าปี พ.ศ. 2557 ให้แล้วเสร็จก่อนทาสัญญา จึงส่งผลให้มีจานวน
โรงพยาบาลคู่สัญญาลดลงในปี พ.ศ. 2558-2560 จานวนโรงพยาบาลมีอัตราเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมี
หลายโรงพยาบาลเอกชนบางส่วนออกจากระบบประกันสังคม
ตัวชี้วัด 7.1.25 สัดส่วนจานวนโรงพยาบาล/บริษัทคู่สัญญา Supra Contractor
ปี
2556
2557
2558
2559
2560

สัดส่วน
โรงพยาบาล
23
29
23
25
22

บริษัท
5
9
10
10
12

ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)

7.2 ผลลัพธ์การมุ่งเน้นลูกค้า
7.2ก(1) ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนและลุกค้ากลุ่มอื่น
คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน และทาการปรับปรุงกระบวนการ ส่งผลให้ระดับความ
พึงพอใจมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ตัวชี้วัด 7.2.1-7.2.4)
ตัวชี้วัด 7.2.1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีที่มีต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
ทั้งภาคทฤษฏี ปฏิบัติ และด้านคุณธรรมจริยธรรม จาแนกตามหลักสูตร
หลักสูตร
แพทยศาสตร์
(ปกติ)
แพทยศาสตร์
(โครงการร่วมฯ)

ปีการศึกษา
2556 2557 2558 2559 2560
4.23

4.53

4.06

4.47

4.61

4.14

4.60

4.55

4.13

4.39

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา
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ตัวชี้วัด 7.2.2 ระดับความพึงพอใจของนิสิตแพทย์ต่อการให้คาปรึกษา
ปีการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560

คะแนน
4.36
4.68
4.69
3.58
3.94

ที่มา : งานพัฒนาศักยภาพนิสิต

ความพึงพอใจของนิสิตแพทย์ต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรลดลง ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ ได้
ปรับ รูป แบบกิจกรรมโดยเน้ น ให้ นิสิ ตได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดกิจกรรมมากขึ้น ส่ งผลให้ คะแนน
เพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2560
ตัวชี้วัด 7.2.3 ระดับความพึงพอใจของนิสิตแพทย์ต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ปีการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560

คะแนน
4.41
4.68
4.69
3.43
4.88

ที่มา : งานพัฒนาศักยภาพนิสิต

ความพึงพอใจของนิสิตแพทย์ต่อการให้ บริการอานวยความสะดวกยังอยู่ในเกณฑ์ต่า คณะฯ จึงได้
ด าเนิ น การปรั บ ปรุ งหอพั ก จั ด ห้ อ งพั ก ผ่ อ นเพิ่ ม เติ ม แก่ นิ สิ ต เช่ น ห้ อ งออกก าลั งกาย พั ฒ น าระบบ wifi
ให้ครอบคลุมมากขึ้น พัฒนาฐานข้อมูลทางการแพทย์ online ให้มากขึ้น เป็นต้น
ตัวชี้วัด 7.2.4 ระดับความพึงพอใจของนิสิตแพทย์ต่อการให้บริการอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
(ห้องสมุด Wifi เป็นต้น)
ปีการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560

คะแนน
3.56
3.99
3.66
3.92
3.66

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา
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คณะฯ ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามเป้าหมายของหลักสูตรแพทยศาสตร์ คือ “บัณฑิตที่
เป็นผู้นา เก่ง ดี และมีความสุข” พบว่า ระดับความพึงพอใจมีแนวโน้มสูงขึ้น (ตัวชี้วัด 7.2.5-7.2.6)
ตัวชี้วัด 7.2.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จาแนกตามหลักสูตร
หลักสูตร
2557 2558 2559 2560
แพทยศาสตร์ (ปกติ)
4.24 4.18 3.94 4.10
แพทยศาสตร์ (โครงการ
4.52 4.65 4.14 4.40
ร่วมฯ)
ตจวิทยา (ป.โท)
4.71 4.46 4.87 4.22
ชีวภาพการแพทย์ (ป.โท)
4.40 4.57 4.37 NA
อณูชีววิทยา (ป.โท)
4.57 3.60 3.68 4.80
ชีวภาพการแพทย์ (ป.เอก) 4.75 4.62 4.75 NA
อณูชีววิทยา (ป.เอก)
5.00 4.48 4.83 4.43
ที่มา : รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตร ปีการศึกษา 2557-2560
หมายเหตุ : NA ไม่มีข้อมูล
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตแพทย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระหว่างปีการศึกษา 2556-2558
ในปีการศึกษา 2559 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินจากการเก็บข้อมูลจากการออกเยี่ยมบัณฑิตเป็ น
การประเมินโดยการตอบแบบสอบถามทาให้คะแนนลดลงแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2560 โดยมี
คะแนนด้านคุณธรรม จริยธรรมสูงสุด คณะแพทยศาสตร์กาหนดเป้าหมายหลักในการสร้างบัณฑิตแพทย์ที่มี
คุณธรรมจริยธรรม โดยกาหนดเป้าหมายการประเมินคะแนนด้านคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิตแพทย์ สูงกว่า
ด้านอื่นๆ (เป้าหมาย คะแนนด้านคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิตแพทย์ มากกว่า 4.5 คะแนน)
ตัวชี้วัด 7.2.6 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ทักษะการสื่อสารด้วยใจ (ด้านอัตลักษณ์)
7. ด้านทักษะความสามารถ
8. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อบัณฑิตแพทย์

ปีการศึกษา
2558 2559
4.41 4.13
4.04 3.94
4.06 3.90
4.27 4.14

2556
4.07
3.82
3.82
4.25

2557
4.36
4.09
4.06
4.28

2560
4.27
4.08
4.07
4.17

3.92

4.03

4.10

3.98

4.15

3.94
3.95
3.99

4.18
4.08
4.22

4.21
4.18
4.18

4.01
3.96
4.00

4.11
4.18
4.14

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา
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ตัวชี้วัด 7.2.7 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
ทั้งภาคทฤษฏี ปฏิบัติ และด้านคุณธรรมจริยธรรม จาแนกตามหลักสูตร
หลักสูตร
อณู
ชีววิทยา
(ป.โท)
ชีวภาพ
การแพทย์
(ป.โท)
ตจวิทยา
(ป.โท)
อณู
ชีววิทยา
(ป.เอก)
ชีวภาพ
การแพทย์
(ป.เอก)

ปีการศึกษา
2556 2557 2558 2559 2560
4.18 4.21 5.00 4.00 4.21
4.00

4.00

4.06

4.28

4.42

5.00

5.00

4.66

4.85

4.41

4.19

4.37

4.33

4.01

4.20

4.00

4.00

4.22

4.19

4.43

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา

ในปี การศึกษา 2557 หลักสูตรโครงการร่วมฯมีการปรับเกณฑ์การสมัครให้ ยากขึ้นตามเกณฑ์ของ
University of Nottingham ทาให้จานวนผู้สมัครลดลง แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระหว่างปีการศึกษา 2558-2560
ตัวชี้วัด 7.2.8 จานวนนักเรียนที่สมัครสอบตรงเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการร่วมฯ
ปีการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560

จานวนนักเรียนทีส่ มัคร
131
123
175
142
148

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา
หมายเหตุ : ในปีการศึกษา 2557 มีการเพิ่ม Criteria เกณฑ์การสมัคร
ยากขึ้น ทาให้จานวนผู้สมัครลดลง
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ตัวชี้วัดที่ 7.2.9 ความพึงพอใจของผู้ป่วยในอยู่ในระดับดีมากและมีแนวโน้มในระดับดี ซึ่งเป็นผลมา
จากการจัดบรรยากาศในหอผู้ป่วย ร่วมกับทีมแพทย์พยาบาลให้การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและให้ข้อมูล
ผู้ป่วยตลอดเวลา รวมทั้งมีการเพิ่ม Unit ในการให้บริการผู้ป่วยใน ได้แก่ Semi ICU Med ที่หอผู้ป่วยสามัญ
อายุรกรรมหญิง 11/2, ICCU ที่หอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรมชาย 10/2, Intermediate (NICU) ชั้น 9 และหอ
ผู้ป่วยพิเศษ 14/1 และปรับระบบบริการพยาบาลในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับประสบการณ์ความชานาญ
เฉพาะด้ า น ได้ แ ก่ การพั ฒ นา IV Team, TB Team, DM Team, Sepsis Team, COPD Team และ ET
Nurse ส่งผลให้ความพึงพอใจผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และกาหนดเป้าหมายในปี พ.ศ. 2558 ในการพัฒ นาระบบการ
จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล การส ารวจความพึ งพอใจของผู้ ป่ วยโดยหน่ วยงานพั ฒ นาคุณ ภาพโรงพยาบาลเป็ น
ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ความน่าเชื่อถือ ไม่ Bias
ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ป่วยนอกในปี พ.ศ. 2554-2555 มีแนวโน้มลดลง สาเหตุเกิดจากระบบบริการ
ที่ล่ าช้า น ามาซึ่งการปรั บปรุ งระบบบริ การด่านหน้า โดยการใช้ Lean Management, ปรับระบบคิว การนั ด
ผู้ป่วยตามช่วงเวลา การจัดช่องทางพิเศษสาหรับผู้พิการ พระภิกษุสงฆ์ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2556-2557 ความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ยังพบข้อเสนอแนะเรื่องการรอพบแพทย์ล่าช้าที่ห้องตรวจ
อายุรกรรม จึงได้ดาเนินการ 1) หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์จัดแพทย์ Intern กระจายตรวจกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปทุก
ห้ องตรวจในช่วงเช้ า 2) หน่ วยคัดกรองผู้ ป่ วยคัดกรอง 2.1) กลุ่ มผู้ ป่วยรับยาเดิมและตรวจสุขภาพเพื่ อส่งรับ
บริการที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพนิสิตและบุคลากร 2.2) กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการ ไอ เจ็บคอ ส่งตรวจกับแพทย์ Intern
ENT 3) เพิ่มพยาบาลวิชาชีพคัดกรองผู้ ป่ วยตั้งแต่ 06.00 น. เป็ นต้นไป ความพึงพอใจในปี พ.ศ. 2558 พบว่า
มีแนวโน้ มลดลงเล็กน้อย จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการสัมภาษณ์ผู้ ป่วยและญาติคือความแออัดของจานวน
ผู้ป่วยและญาติที่เพิ่มจานวนมากขึ้นแต่ข้อจากัดด้านสถานที่เท่าเดิม และระยะเวลาในการเข้ารับบริการตรวจ
รักษาที่ยังใช้เวลารอคอยมากอยู่ ซึ่งแต่ละภาควิชาได้พยายามปรับปรุงการลงตรวจของแพทย์ในแต่ละห้องตรวจ
และเริ่มเปิดคลินิกพิเศษอายุรกรรม สูติ-นรีเวชกรรมในช่วงเย็นเพื่อเป็นการกระจายผู้ป่วยและลดความแออัดใน
เวลาราชการ
ตัวชี้วัด 7.2.9 ร้อยละความพึงพอใจโดยรวมของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
ระดับความพึงพอใจ
ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยนอก
2556
94.82
81.16
2557
98.04
80.49
2558
92.23
78.16
2559
93.82
78.52
2560
93.76
77.36
ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
ปี
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ผลการวิเคราะห์อัตราข้อร้องเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2554-2556 พบเรื่อง
ร้องเรียนด้านระบบบริการ การตรวจรักษาที่ล่าช้า ระบบคิวที่ไม่ชัดเจนและไม่เป็นธรรม การชี้แจงให้ข้อมูลที่ไม่
ชัดเจน พฤติกรรมบริการที่ไม่พึงประสงค์ ได้มีการปรับปรุงระบบการให้บริการผู้ป่วยนอกผ่านทีมบริหารองค์กร
แพทย์ องค์กรพยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2556-2557 มีการปรับระบบคิว การนัดผู้ป่วยตามช่วงเวลา และ
การปรับปรุงด้านพฤติกรรมบริการ และปรับปรุงด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้ ป่วยและญาติ ส่ งผลให้ ข้อ
ร้องเรียนในด้านระบบบริการและพฤติกรรมบริการลดลง ปี พ.ศ. 2560 พบว่าแนวโน้มข้อร้องเรียนภาพรวมอย่าง
ต่อเนื่องจากการปรับปรุงพัฒนาประเด็นข้อร้องเรียนที่สาคัญคือ (1) สถานที่จอดรถสาหรับผู้รับบริการที่ไม่เพียงพอ
ซึ่งได้จัดขยายพื้นที่เพิ่มเติมแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559
ตัวชี้วัด 7.2.10 ผลลัพธ์ด้านการรับฟังข้อเสนอแนะคาร้องเรียนของผู้ป่วย

ปี

อัตราข้อร้องเรียนระบบบริการโดยรวม
(1.2 ครั้ง : 1000 ผู้ป่วยนอก)

2556
1.81
2557
1.88
2558
1.24
2559
1.10
2560
0.61
ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)

อัตราคาชมเชยของผู้รับบริการโดยรวม
(≥5 ครั้ง : 1000 ผู้ป่วยนอก)

3.37
4.01
3.22
1.85
0.52
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7.2ก(2) ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ศูนย์การแพทย์ฯ ประเมินความผูกพันของผู้ป่วยโดยสารวจการกลับมาใช้บริการซ้าและการแนะนา
ญาติหรือคนรู้จักมาใช้บริการ พบว่า ผลลัพธ์อยู่ในระดับสูง
ตัวชี้วัด 7.2.11 ร้อยละของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกที่จะกลับมาใช้บริการซ้า
ร้อยละของผู้ป่วยที่จะกลับมาใช้
บริการซ้า
ปี
ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยนอก
2556
99.11
96.31
2557
99.37
91.09
2558
98.35
98.04
2559
99.22
97.87
2560
99.84
98.63
ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)

ตัวชี้วัด 7.2.12 ร้อยละของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกที่จะแนะนาญาติหรือคนรู้จักมาใช้บริการ
ร้อยละของผู้ป่วยที่จะแนะนาญาติ
หรือคนรู้จักมาใช้บริการ
ปี
ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยนอก
2556
98.93
95.48
2557
99.27
90.88
2558
98.71
97.75
2559
99.23
98.80
2560
99.84
99.26
ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นด้านบุคลากร
คณะฯ มีน โยบายในการพัฒ นาบุ คลากรโดยกาหนดให้ อาจารย์แพทย์ต้องส าเร็จการศึกษาระดั บ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีนโยบายสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ (ตัวชี้วัด 7.3.1-7.3.2)
ตัวชี้วัด 7.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิ ปริญญาเอก
ปีการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560

ร้อยละอาจารย์วุฒิ ป.เอก
SWU
TU
93.82
86.69
96.54
87.61
97.78
89.24
93.68
89.73
97.68
89.78

ที่มา : งานทรัพยากรบุคคล และคู่เทียบโรงเรียนแพทย์ฯ

ตัวชี้วัด 7.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ผศ., รศ., ศ.)
ร้อยละอาจารย์ที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
SWU
TU
2556
44.81
22.66
2557
44.81
66.55
2558
42.35
70.49
2559
42.11
70.55
2560
45.89
73.76
ที่มา : งานทรัพยากรบุคคล และคู่เทียบโรงเรียนแพทย์ฯ
ปีการศึกษา
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ตัวชี้วัด 7.3.3 อัตราการลาออกของบุคลากร จาแนกตามกลุ่ม

กลุ่ม

2556
อาจารย์*
2.86
แพทย์
2.62
พยาบาล
2.32
สนับสนุนการแพทย์ 1.25
สนับสนุนบริการ
0.61

2557
3.36
0.39
0.76
0.14
0.19

ปี
2558
5.58
0.37
0.58
0.18
0.05

2559
3.19
0.35
0.75
0.18
0.07

2560
4.08
0.13
0.79
0.26
0

ที่มา : งานทรัพยากรมนุษย์/งานทรัพยากรบุคคล*
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ตัวชี้วัด 7.3.4 ร้อยละการพัฒนาบุคลากร จาแนกตามกลุ่ม

กลุ่ม

2556
อาจารย์
70.00
แพทย์
43.01
พยาบาล
65.46
สนับสนุนการแพทย์ 83.45
สนับสนุนบริการ
73.15
สนับสนุนวิชาการ* 98.15

2557
85.47
55.16
56.94
84.97
93.43
91.93

ปี
2558
85.23
76.61
88.76
93.60
74.72
87.37

2559
87.81
68.23
88.34
99.35
95.37
85.11

2560
87.05
73.33
88.04
80.23
93.12
94.79

ที่มา : งานทรัพยากรมนุษย์/งานทรัพยากรบุคคล*
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ตัวชี้วัด 7.3.5 ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร จาแนกตามกลุ่ม

กลุ่ม

2556
อาจารย์
77.18
แพทย์
81.96
พยาบาล
78.11
สนับสนุนการแพทย์ 74.93
สนับสนุนบริการ
80.95
สนับสนุนวิชาการ* 78.74

2557
77.20
84.81
79.15
83.76
85.15
81.80

ปี
2558
76.60
82.81
79.40
74.40
70.40
87.70

2559
76.84
86.60
83.80
73.13
89.25
88.18

2560
91.12
86.56
82.59
75.34
88.14
89.50

ที่มา : งานทรัพยากรมนุษย์/งานทรัพยากรบุคคล*
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ตัวชี้วัด 7.3.6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร จาแนกตามกลุ่ม

กลุ่ม

2556
อาจารย์
70.88
แพทย์
78.83
พยาบาล
63.40
สนับสนุนการแพทย์ 67.41
สนับสนุนบริการ
81.61
สนับสนุนวิชาการ* 69.57

2557
74.60
86.44
77.46
80.34
81.18
74.34

ปี
2558
78.30
79.20
78.80
74.00
81.00
82.42

2559
74.80
79.60
78.80
71.48
79.28
83.00

2560
80.25
91.12
86.25
80.96
81.95
88.84

ที่มา : งานทรัพยากรมนุษย์/งานทรัพยากรบุคคล*
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ตัวชี้วัด 7.3.7 จานวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านต่างๆ เช่น การเรียนการสอน วิชาชีพ คุณธรรม
และจริยธรรม จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชู
เกียรติ
ภายใน (คน)
ภายนอก (คน)
5
3
4
2
3
2
3
2
4
2

ปี
2556
2557
2558
2559
2560

ที่มา : งานทรัพยากรบุคคล

7.3ก(2) ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการทางาน
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบ KPI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555
จนบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 สืบเนื่องมาจากการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ “KPI มีส่วน
กระตุ้นให้เกิดการพัฒ นาและปรับปรุงการทางานอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนช่วยผลักดันให้ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุ เป้ าหมาย รวมทั้งมีการปรับ ปรุงตัวชี้วัดและจัดทารูปแบบ KPI ให้ มีความทันสมัย เพื่อให้ง่ายต่อการ
นาไปใช้
การพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัดที่มีความท้าทาย
เพื่อให้ ผู้ป ฏิบั ติเกิดการพัฒ นางานมากยิ่งขึ้น และมุ่งเน้นตัวชี้วัดในระดับหน่วยงานและการทางานเป็นทีม
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดการพัฒนางานมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด 7.3.8 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบ KPI
ปี
2556
2557
2558
2559*
2560*

ระดับความพึงพอใจ
3.89
4.16
3.96
3.90
3.91

ที่มา : งานทรัพยากรบุคคล*
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อัตราการตรวจสุขภาพบุคลากรบรรลุเป้าหมายเกิดจากกาหนดให้การตรวจสุ ขภาพของบุคลากรถือ
เป็ น แนวทางปฏิบั ติในทุ กปี โดยกาหนดเป็ นหั ว ข้อหลั กของการประเมิน W : Well being ในการประเมิน
Competency รวมทั้งจัดระบบการตรวจสุขภาพบุคลากรแบบ One-Stop Service ณ จุดตรวจเดียวทาให้
การให้บริการตรวจสุขภาพเป็นไปด้วยความรวดเร็วและลดระยะเวลาการรอคอยของผู้ตรวจสุขภาพ รวมทั้งมี
การกาหนดวันตรวจสุขภาพเป็นช่วงเวลาในแต่ละหน่วยงาน เพื่อสะดวกในเรื่องการสื่อสาร การเตรียมตัวของ
บุคลากร และการบริหารจัดการการตรวจสุขภาพ
ตัวชี้วัด 7.3.9 อัตราการตรวจสุขภาพบุคลากร
ปี
2556
2557
2558
2559
2560

ร้อยละ
86.71
86.02
86.34
80.29
86.24

ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)

คลินิกฟ้าใส (คลินิกเลิกบุหรี่) ศูนย์การแพทย์ฯ เป็นแม่ข่ายด้านการเลิกบุหรี่ครบวงจรในระดับชาติมีการจัด
กิจกรรมรณรงค์เพื่อการเลิกบุหรี่ทั้งภายในองค์กรและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร
และชุมชนของคณะฯ ผลการดาเนินงานในปี พ.ศ. 2557 พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของบุคลากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จึงได้เพิ่มมาตรการไม่รับบุคลากรที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่หรือติดสารเสพติดเข้าทางาน เนื่องจากจะมีระบบ
การตรวจสุขภาพก่อนการบรรจุเข้าทางานและสุ่มตรวจระหว่างปฏิบัติงานในกลุ่มเสี่ยงหากพบสารเสพติดจะ
ดาเนินการตามกฎหมาย
มีการพัฒนาต่อเนื่อง โดยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรที่สูบบุหรี่ โดยให้เข้าร่วมโครงการคลินิกฟ้าใส
เพื่อให้บุคลากรเลิกบุหรี่ และไม่รับบุคลากรที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่หรือติดสารเสพติดเข้าทางาน
ตัวชี้วัด 7.3.10 อัตราบุคลากรที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ปี
2556
2557
2558
2559
2560

ร้อยละ
1.25
3.39
1.50
1.49
1.58

ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
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คณะฯ มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการทางานในบุคลากรกลุ่มเสี่ยงต่างๆ โดยกาหนด
ตัวชี้วัดคือ ร้อยละของบุคลากรที่ให้บริการได้รับปริมาณรังสีไม่เกิน 20 มิลลิซีเวิตร์ ศูนย์การแพทย์ฯ มีระบบ
การควบคุมปริมาณรังสีของบุคลากร โดยจัดให้มีอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีติดตัวบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านรังสี
หรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับรังสี และส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจทุก 3 เดือน ซึ่งปัจจุบันยัง
ไม่พบว่ามีบุคลากรได้รับปริมาณรังสีเกินกาหนด
ตัวชี้วัด 7.3.11 ร้อยละของบุคลากรที่ให้บริการได้รับปริมาณรังสีไม่เกิน 20 มิลลิซีเวิตร์
ปี
2556
2557
2558
2559
2560

ร้อยละ
100
100
100
100
100

ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร และการกากับดูแล
7.4ก(1) ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและการสร้างความผูกพันกับบุคลากร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ตัวชี้วัด 7.4.1 คะแนนการประเมินต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะฯ ตามมาตรา 31
แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560

ระดับความพึงพอใจ
4.10
4.01
3.72
3.88
4.29

ที่มา : รายงานผลคะแนนการประเมินคณะกรรมการประจาคณะฯ
งานบริหารและธุรการ
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คะแนนการรั บ รู้ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ แผนการด าเนิ น งานมี แ นวโน้ ม ลดลงในปี 2560 เนื่ อ งจาก
อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนทีมบริหาร ทีมบริหารชุดปัจจุบันได้ทาการสื่อสารวิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าหมาย
หลักขององค์กรตามพันธกิจ และอยู่ระหว่างการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่
ตัวชี้วัด 7.4.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีคะแนนการรับรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนการดาเนินงานในระดับองค์กร
ปี
2556
2557
2558
2559
2560

ร้อยละ
63.96
90.60
91.95
91.00
83.72

ที่มา : งานนโยบายและแผน/งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
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7.4ก(2) ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการกากับดูแล
คณะฯ มีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยคานึงถึงความสาคัญและความจาเป็นตามพันธกิจหลัก
โดยกาหนดความสาคัญ ตามลาดับ ได้แก่ พั นธกิจด้านการเรียนการสอน พันธกิจด้านวิจัย และพันธกิจด้าน
บริการวิชาการ
ตัวชี้วัด 7.4.3 จานวนเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรเพื่อพัฒนาตามพันธกิจหลักของคณะฯ

พันธกิจ

2556
ด้านการเรียนการสอน
257,080,700
ด้านวิจัย
37,083,800
ด้านบริการวิชาการ
909,350
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 1,052,598
ด้านบริหารจัดการ
496,184,602
ด้านบริการรักษาพยาบาล
565,235,150

2557
140,554,160
34,939,200
1,043,500
554,195
458,334,305
662,690,040

ปีงบประมาณ
2558
214,623,590
32,190,900
1,281,500
646,016
599,233,584
701,907,110

2559
281,814,490
61,671,400
2,327,860
590,687
754,710,013
742,212,450

2560
360,622,385
44,950,500
2,004,000
649,573
248,542,377
830,458,365

ที่มา : งานนโยบายและแผน
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ตัวชี้วัด 7.4.4 จานวนเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของคณะฯ และศูนย์การแพทย์ฯ

ปี
งบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560

จานวนเงิน (บาท)
เงินแผ่นดิน
คณะฯ
ศูนย์ฯ
242,518,300 207,170,900
238,148,200 246,051,000
397,479,000 295,989,000
544,336,300 387,981,200
308,443,400 187,637,800

เงินรายได้
คณะฯ
ศูนย์ฯ
31,857,000 876,000,000
33,916,100 780,000,000
41,414,700 815,000,000
47,009,400 864,000,000
54,683,700 1,064,000,000

ที่มา : งานนโยบายและแผน
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7.4ก(5) ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
คณะฯ มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยมอบหมายให้หน่วยปฐมภูมิทาการสารวจความ
ต้องการของชุมชนและนาข้อมูลมาปรับ ปรุงโครงการบริการวิชาการของคณะฯ เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนมากที่สุด
ตัวชี้วัด 7.4.5 จานวนโครงการบริการวิชาการที่คณะฯ จัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560

จานวนโครงการบริการวิชาการ
10
19
13
13
14

ที่มา : งานนโยบายและแผน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560

134

หมวด 7 ผลลัพธ์

ตัวชี้วัด 7.4.6 ผลการตรวจคุณภาพน้าเสียหลังการบาบัด

ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)

คณะฯ มีนโยบายในการรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนโดยมีการปรับปรุงระบบการบาบัดน้า
เสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้าสาธารณะอย่างต่อเนื่องดังนี้
เดือนพฤษภาคม 2556 ตรวจ พบว่า ยังมีค่า BOD สูงกว่าค่ามาตรฐานเป็นช่วงๆ จึงได้มีการทบทวน
ปัญหาตามค่าการตรวจคุณภาพน้าเสียก่อนเข้าระบบและหลังบาบัดแล้วตามที่ทีมได้กากับติดตาม พบปัญหา
เกิดจากระบบรีเทรนตะกอนชารุด จุลินทรีย์ในระบบมีน้อยเนื่องจากหน่วยงานทิ้งสารเคมี และขยะลงในระบบ
น้าเสีย รวมทั้งมีขยะทับถมในบ่อเกรอะ 1 มีการปรับปรุง ดังนี้
การปรับ ปรุงระบบช่วงที่ 1 ปี พ.ศ. 2556-2557 คือ 1) ปรับปรุงการทิ้งสารเคมี ลงระบบบาบัด 2)
เติมเชื้อจุ ลิ น ทรีย์ ล งในบ่ อเติมอากาศเพื่ อเป็น การเพิ่ มปริมาณจุลิ นทรีย์ 3) เติม Plastic Media รวมทั้งท า
ตะแกรงกั้น เพื่อป้องกัน Plastic Media หลุดหาย 4) ปรับเปลี่ยนจุดที่เติมคลอรีน และดาเนินการวัดระดับ
คลอรีน เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้าเสีย
การปรับปรุงระบบช่วงที่ 2 ปี พ.ศ. 2557-2558 ได้ปรับปรุงระบบโดยการเพิ่ม Plastic Media เข้า
ระบบ มีการเปลี่ยนฝาบ่อบาบัดใหม่เป็นแบบแสตนเลส เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามคุณภาพ จัดตั้งห้องควบคุม
และเครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าเพื่ อติดตามแนวโน้มคุณภาพน้าเสีย จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ เฝ้าติดตาม
คุณภาพน้าเสียหลังการบาบัดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผลการตรวจคุณภาพน้าเสียหลังการบาบัดอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
การปรับปรุงระบบช่วงที่ 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 คือ 1) ได้ปรับปรุงระบบการเติมคลอรีนโดยการเดิน
ท่อจากถังสต๊อกคลอรีน ไปยังถังเติมคลอรีนเพื่อสารองคลอรีนให้ เพียงพอต่อการใช้งานและสะดวกต่อการ
ควบคุมปริมาณคลอรีน ที่เติมลงในระบบ 2) ได้ท าการล้ างท าความสะอาดบ่อเกรอะ 1 เพื่ อกาจัดปริมาณ
ตะกอนออกจากระบบประจาปี พ.ศ. 2559 3) ได้ทาการส่งเครื่องมือวัดค่าน้าเสียคาริเบรทสอบเทียบเครื่องมือ
เพื่อให้ได้ค่าที่ตรงตามความเป็นจริง 4) ได้ทาการตรวจติดตามคุณภาพทางกายเพื่อเฝ้าติดตามคุณภาพน้าเสีย
หลังการบาบัดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผลการตรวจคุณภาพน้าเสียหลังการบาบัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560

135

หมวด 7 ผลลัพธ์

7.4ข ผลลัพธ์ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ในปีงบประมาณ 2554-2557 คณะฯ ได้ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และมีความสาเร็จตาม เป้าหมาย
ส าหรั บ ในปี งบประมาณ 2559-2560 คณะฯ มี การน าเกณฑ์ EdPEx มาใช้ ในการบริ ห ารงานจึ งปรับ ปรุ ง
เป้าหมายตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ให้ท้าทายขึ้น ส่งผลให้การบรรลุเป้าหมายไม่ครบทุกตัวชี้ วัด อย่างไรก็ตาม
ทีมบริหารได้มอบหมายให้ผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องหามาตรการในการปรับปรุงเพื่อให้ได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
ได้แก่
 จานวนนิ สิ ตแลกเปลี่ ยนไม่ได้ตามเป้าหมายจึงจัดสรรทุนส าหรับนิสิ ตเพื่อไปแลกเปลี่ยนและเสนอ
ผลงานในต่างประเทศ
 จานวนผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติต่อจานวนอาจารย์เท่ากับ 0.42 (เป้าหมาย มากกว่า 0.5)
จึงวางนโยบายส่ งเสริมการทาวิจั ย Multidisciplinary research เพื่อได้ผลงานวิจัยที่มีคุณ ภาพสู ง
สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
จานวนเตียงผู้ป่วยไม่ครบ 400 เตียงจึงมีการปรับพื้นที่ใช้สอยเพื่อให้รองรั บผู้ป่วยในได้มากขึ้นในชั้น
15 อาคารศูนย์การแพทย์ และย้ายสานักงานของภาควิชาจากอาคารศูนย์การแพทย์ฯมาที่ตึกคณะแพทย์เพื่อ
ปรับเป็นพื้นที่รองรับผู้ป่วยใน (ตัวชี้วัด 7.4.8-7.4.9)
ตัวชี้วัด 7.4.7 ร้อยละความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์
ร้อยละความสาเร็จตามแผนยุทธศาสตร์
ด้านการ
ด้าน
ด้าน
ปีงบประมาณ
เรียนการ
การ บริการ ภาพรวม
สอน
วิจัย วิชาการ
2556
100
100 71.43 90.48
2557
100
71.43 100
90.48
2558
100
60
92.31 84.10
2559
100
100
75
91.67
2560
71.43
85.71 87.5
72.45
ที่มา : งานนโยบายและแผน
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ตัวชี้วัด 7.4.8 ร้อยละความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์
ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการ
92.62
97.53
86.34
89.58
89.25

ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560
ที่มา : งานนโยบายและแผน

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
7.5ก(1) ผลการดาเนินการด้านงบประมาณและการเงิน
คณะฯ มีการพัฒ นาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตรงตามเป้าหมาย
โดยก าหนดเป็ น KPI ของภาควิช า/หน่ ว ยงาน ส่ งผลให้ ก ารเบิ ก จ่ า ยระหว่ า งปี งบประมาณ 2553-2557
มีแนวโน้ มดีขึ้น ตามลาดับ อย่ างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2560 มีการปรับเปลี่ยนระเบี ยบ/กระบวนการ
เบิกจ่ายโดยมหาวิทยาลัย ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณตรงตามเป้าหมายลดลง เนื่องจากบุคลากรยังขาด
ความเข้าใจในระบบใหม่ หน่วยงานการเงินและพัสดุจึงดาเนิน การแก้ไขโดยการจัดทาคู่มือฯ และจัดอบรมให้
ความรู้ตามระเบียบใหม่
ตัวชี้วัด 7.5.1 ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายได้ตรงตามเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560

ร้อยละของงบประมาณที่
เบิกจ่าย
92.27
99.61
92.42
90.12
88.39

ที่มา : งานคลัง
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อัตราส่ วนเงิน ทุน หมุน เวีย น (Current ratio) มีแนวโน้มลดลงมาตั้งแต่ปี งบประมาณ 2555 ส่ งผล
ต่อเนื่องมาใน ปีงบประมาณ 2557 ซึ่งเป็นผลจากมีระยะเวลาชาระหนี้ของลูกหนี้จากการรักษาพยาบาลนาน
ขึ้ น อั น เป็ น ผลมาจาก 1) ขาดการประสานงานและการติ ด ตามในการส่ งเบิ ก ค่ า รั ก ษาพยาบาล
2) กรมบัญชีกลาง, สปสช. และสานักงานประกันสังคม มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
มีการแก้ปัญหา โดย 1) จัดการประชุมติดตามการส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการส่งเบิกให้มากขึ้น 2) จัดระบบติดตามข้อมูลให้ทันนโยบายที่มีการปรับเปลี่ยนและนามา
พัฒนาการส่งเบิกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3) แก้ปัญหาของงานจัดเก็บรายได้โดยมีการจัดทาโครงการเพิ่ม
การคีย์หัตถการทางการพยาบาลใน OPD ให้มากขึ้นและปรับปรุงหัตถการที่เก่าให้ทันสมัยมากขึ้น แผนพัฒนา
ต่อเนื่อง 1) นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดตามการส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลให้มากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการส่งเบิก 2) พัฒนาระบบตรวจสอบการใช้ทรัพยากรในการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม
เพื่อลดค่าใช้จ่ายและให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลสูงสุด
จากการพัฒนามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2560 ทางศูนย์การแพทย์ฯ ยังต้องพัฒนา
ต่อเรื่องการติดตามในการส่งเบิกทั้งทางด้านค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิ
ตัวชี้วัด 7.5.2 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio)
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560

MSWU
0.90
0.84
1.09
2.53
2.60

NU
1.03
2.19
2.91
3.10
2.62

ที่มา : งานคลัง และคู่เทียบโรงเรียนแพทย์ฯ
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อั ตราส่ วนสิ นทรั พย์ คล่ องตั ว (Quick ratio) ในปี งบประมาณ 2556 เพิ่ มขึ้ นจากปี ง บประมาณ 2555
เล็กน้อยและลดลงใน ปีงบประมาณ 2557 เนื่องจากยังขาดแผนงานพัฒนาที่จะก่อให้เกิดรายได้ให้กับองค์กร และ
มี ค่ าใช้ จ่ ายในการด าเนิ นงานสู งขึ้ น จึ งได้ จั ด ท าโครงการที่ ก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ ได้ แ ก่ การตรวจสุ ข ภาพในกลุ่ ม
ข้าราชการ เป็นต้น และกาหนดนโยบายให้มีการปรับลดการสั่งซื้อทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ รวมทั้งประหยัด
การใช้สาธารณูปโภคและสิ่งที่ไม่จาเป็น
มีแผนการพัฒนา
1) เพิ่มจานวนโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้กับองค์กรให้มากขึ้นโดยบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ ปี งบประมาณ
2558
2) รณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการวางแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายให้มากขึ้น
3) จากัดจานวนการรับผู้ประกันตนจากบุคคลภายนอก
ผลของการมีแผนพัฒนาทาให้อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2560
ตัวชี้วัด 7.5.3 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio)
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560

MSWU
0.85
0.65
0.85
2.23
2.34

NU
1.03
1.95
2.67
2.89
2.43

ที่มา : งานคลัง และคู่เทียบโรงเรียนแพทย์ฯ
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อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ของปี งบประมาณ 2556 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากมีการจัดซื้อ
สิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่อ ให้ เกิด รายได้ เช่ น ยาและเวชภั ณ ฑ์ ซึ่ งอัต ราส่ ว นยิ่งมากแสดงว่ามี ป ระสิ ท ธิภ าพในการใช้
ทรัพย์สินดีขึ้น
มีแผนพัฒ นาต่อเนื่อง โดยการซื้อสินทรัพย์เข้ามาในแต่ละครั้งต้องควรมีประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้ และ
จากัดความสาคัญของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ให้เพียงพอต่อเนื่อง และลดการซื้อสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้โดยไม่กระทบต่อการทางาน
ตัวชี้วัด 7.5.4 อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Fixed asset turnover)
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560

อัตราส่วนหมุนเวียนของ
สินทรัพย์
1.89
2.42
3.06
2.96
1.50

ที่มา : งานคลัง
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หมวด 7 ผลลัพธ์

ในปี งบประมาณ 2553-2556 พบว่า รายได้ จากการรักษาพยาบาลมี แนวโน้ มที่ สู งขึ้น เนื่ องจากการ
ให้บริการรักษา พยาบาลที่ขยายตัวมากขึ้น แต่ประสบปัญหา 1) มีรายรับจริงต่ากว่ายอดประมาณการ เนื่องจาก
การรับภาระดูแลผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้รับเงิน ไม่ครบตามจานวนที่ตั้งเบิก
2) มีจานวนผู้ ป่วยโรคเรื้อรังซึ่งมีค่าใช้จ่ ายในการรักษาพยาบาลสูงเพิ่มขึ้น 3) ระบบการติดตามลูกหนี้จากการ
รักษาพยาบาลขาดประสิทธิภาพ 4) มีการปรับเปลี่ยนระเบียบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในระบบราชการ
ส่งผลให้การเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางล่าช้า
แก้ ไขโดย 1) ปรั บ ระบบการจั ด เก็ บ รายได้ ค่ ารัก ษาพยาบาล ทั้ งค่ าหั ต ถการ และระเบี ยบการจัด เก็บ เงิน
2) รณรงค์ให้แพทย์ใช้ยาในบัญชียาหลักแห่ งชาติมากขึ้น รวมถึงควบคุมคุณภาพการรักษาพยาบาลเพื่อลด
ภาวะแทรกซ้อน ลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีราคาสูง และการใช้ยาเคมีบาบัดอย่างเหมาะสม 3) จัดทาโปรแกรม
c-monitor ติดตามลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล รวมถึงการประสานงานเพื่อเร่งรัดการเบิกเงินจาก
กรมบั ญ ชีกลาง สปสช. และประกัน สั งคม 4) มีการวางระบบติดตามความเปลี่ ยนแปลงด้านนโยบายการ
เบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง สปสช. และประกันสังคม
แผนพัฒนาต่อเนื่อง 1) รณรงค์ต่อเนื่องในหัวข้อการควบคุมคุณภาพการรักษาพยาบาลเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน
ลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีราคาสูง และการใช้ยาเคมีบาบัดอย่างเหมาะสม 2) ปรับปรุงรายการและราคาค่า
หัตถการ อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ให้เหมาะสม 3) ผลจากการติดตามดาเนินการติดตามหนี้ มีการ
ปรับปรุงลดขั้นตอนบางส่วนส่งผลให้ตัวเลขจากการส่งข้อมูลและเรียกเก็บเงินเข้าไม่ถูกตัด 5% หมายถึงส่ง
ข้อมูลทันเวลา 100%
ตัวชี้วัด 7.5.5 อัตรารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560

ผลลัพธ์
5.11
21.04
6.37
24.51
12.75

ที่มา : งานคลัง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560

141

