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คํานํา 
 

 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessments Report : SAR) ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การดําเนินการท่ีเปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมและการรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร และ
พันธกิจของคณะฯ โดยไดนําเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากลมาใชเปนกรอบใน
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร ตระหนักถึงประโยชนของการนําเกณฑ EdPEx มาใช
ในการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรคือ “คณะแพทยศาสตรแหงการพัฒนา”      
คณะผูบริหารของคณะแพทยศาสตรไดใหความสําคัญกับการพัฒนากระบวนการดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx 
โดยกําหนดเปนเปาหมายของคณะฯ ท่ีจะตองผลักดันและสนับสนุนการดําเนินงานใหผานการรับรองคุณภาพ 
 ท้ังนี้ ขอขอบคุณ คณะผูบริหาร คณาจารย หัวหนางาน และบุคลากรทุกทานท่ีไดใหความรวมมือเปน     
อยางดียิ่ง ในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาตลอดมา และหวังเปนอยางยิ่งวา คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเปนองคกรแหงการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือเปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรูและ
ใหบริการรับใชสังคมตลอดไป 
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สวนท่ี 1 โครงรางองคการ   
 
P1. ลักษณะองคการ  
 ก. สภาพแวดลอมขององคการ 
    คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดตั้งข้ึนเม่ือ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2528    
มีการดําเนินงานใน 2 ฝ ง  ค ือประสานมิตร กรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาระดับชั้นพรีคลินิก และ
บัณฑิตศึกษา และ องครักษ จังหวัดนครนายก จัดการศึกษาชั้นคลินิก และอบรมแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
โดยมีศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปนฐานการเรียนการสอนและศูนย
การแพทยปญญานันทภิกขุเปนสถาบันสมทบหลัก 
 (1) หลักสูตรและบริการ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) และ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการรวมระหวางคณะแพทยศาสตร มศว และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร 
 กลไกการจัดการศึกษา หลักสูตรฯ ภาคปกติมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
และมีคณะกรรมการประจําคณะเปนผูควบคุม รับนิสิตโดยรวมกับโครงการสอบตรงผาน กสพท จัดการเรียนการ
สอน รวมท้ังสิ้น 250 หนวตกิต โดยแบงเปน วิชาศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิชากลาง และวิชาเลือกในชั้นปท่ี 1 
จํานวน 43 หนวยกิต ในชั้นปท่ี 2-3 มีรายวิชาบังคับพ้ืนฐานเฉพาะแพทย จํานวน 69 หนวยกิต โดยเนนวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบ Problem-based learning (PBL), Self-directed learning (SDL) ควบคูกับบรรยาย และ ปฏิบัติการ 
รวมท้ังเรียนรูชุมชนและทําวิจัยภาคสนาม ในชั้นปท่ี 4-6 มีวิชาเฉพาะสาขา/วิชาชีพ และวิชาบังคับเลือก จํานวน 
138 หนวยกิต  โดยเนนการสอนขางเตียงผูปวย (teaching round), การตรวจผูปวยในหอผูปวย (service round), 
การสาธิตและฝกหัตถการจากหุนฝกทักษะ การฝกประสบการณจริงจากผูปวยในสถานการณตางๆ เชน แผนก
ผูปวยนอก หองฉุกเฉิน หองผาตัด หอผูปวยระยะวิกฤติ การสัมมนาทางวิชาการ เชน การอภิปรายกรณีศึกษา
ผูปวยท่ีนาสนใจ ท้ังนี้  กระบวนการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  ท้ัง 6 ดาน และการสอบผานศูนยประเมินความรูความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม  
 สวนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการรวมระหวางคณะแพทยศาสตร มศว และคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรแยกจากภาคปกติ รับนิสิตโดยการ
จัดสอบตรงผาน มศว โดยผูสมัครตองมีคะแนน IELTS 7.00 ข้ึนไป มีการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป
และเตรียมพ้ืนฐาน 6 เดือนท่ี มศว ประสานมิตร และเรียนชั้นพรีคลินิกจนจบปท่ี 3 ท่ีมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม 
สหราชอาณาจักร ซ่ึงนิสิตท่ีสอบผานเกณฑประเมินจะไดรับ Bachelor Degree of Medical Science จาก
มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ชั้นคลินิกมีการจัดการเรียนการสอนและใชการประเมินผลเชนเดียวกับหลักสูตรฯ       
ภาคปกติ 
 จุดเดนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คือ การเนนประสบการณการศึกษาจริงในชุมชน โดยบูรณา
การการวิจัยเขากับการเรียนการสอน โดยใหนิสิตแพทยทําวิจัยดานสุขภาพชุมชน หรือดานวิทยาศาสตร
การแพทยพ้ืนฐาน โดยมีเปาหมายใหนิสิตเรียนรูกระบวนการวิจัยกับอาจารยท่ีปรึกษา และมีผลงานตีพิมพใน
วารสารวิชาการท้ังระดับชาติ และนานาชาติ  
 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบงเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) 3 หลักสูตร ไดแก 
สาขาวิชาตจวิทยา อณูชีววิทยา และชีวภาพการแพทย สําหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมี 2 หลักสูตร ไดแก 
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สาขาอณูชีววิทยา และชีวภาพการแพทย ในปการศึกษา 2558 คณะฯ ไดรับการรับรองหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (นานาชาติ) เพ่ิมข้ึน 1 หลักสูตร ไดแก ชีววิทยาของเซลลและโมเลกุล (นานาชาติ) หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตรมีคณะกรรมการบริหารและอาจารยประจําหลักสูตรฯ เปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินงาน ตั้งแตการรับนิสิตผานระบบของมหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนและอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ 
ประเมินผลการเรียนรู ทบทวนคุณภาพของบัณฑิต พัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบ มคอ. และเนนการไดตีพิมพ
ผลงานวิจัยของบัณฑิตในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2558 พบวา ท้ัง 7 หลักสูตร          
มีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
โดยผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรโครงการรวมฯ อยูในระดับดีมาก  สวนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อยูในระดับดี 
 การอบรมแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง (วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญวิชาชีพเวชกรรม) 6 สาขา ไดแก 
อายุรศาสตร สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร ออรโธปดิกส วิสัญญีวิทยา และโสต ศอ นาสิก ลาริงซ
วิทยา โดยเปดรับผานแพทยสภา มีอาจารยประจําภาควิชาเปนผูรับผิดชอบ เนนการเรียนรูในสถานการณจริง ฝก
ประสบการณการตรวจและทําหัตถการกับผูปวยจริง ท้ังท่ีหองตรวจผูปวยนอก หองตรวจฉุกเฉิน หองผาตัด และ
ผูปวยใน การเรียนรูจากหนวยฝกหัตถการทางคลินิก (skill lab) การศึกษาผูปวยตัวอยางผูปวยจําลอง การศึกษา
และวิพากษบทความทางวิชาการในวารสารทางการแพทย การทําวิจัยและนําเสนอผลงาน   
 บริการท่ีสงเสริมการเรียนรู คณะฯ มีแหลงการเรียนรูท่ีสําคัญของนิสิต โดยการจัดบริการวิชาการ 
การบริบาลผูปวยท่ีศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมท้ังใหการสงเสริม 
ปองกันและฟนฟูสุขภาพในระดับปฐมภูมิในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 3 ตําบล ในจังหวัดนครนายก การจัดโครงการ
หนวยแพทยพระราชทาน แกประชาชนท่ีอยูหางไกล รวมท้ังศูนยผิวหนัง และ มศว คลินิก ตั้งอยูท่ี อาคาร
บริการหมอมหลวงปน มาลากุล ติดถนนอโศกมนตรี นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ
ท้ังทางดานวิชาการ ทักษะการใชชีวิตเพ่ือเติมเต็มความเปนแพทยท่ีสมบูรณ และการผอนคลายความเครียด 
สานสัมพันธรุนพ่ี รุนนองใหกับนิสิต โดยฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต การสรางหองสมุดท่ีมีแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย 
ฐานขอมูล online การสรางหองวิจัยกลางสําหรับนิสิตท่ีมีความสนใจ รวมท้ังมีการดําเนินการใหมี
วารสารวิชาการ เพ่ือเผยแพรงานวิจัยของนิสิตอีกดวย 
  (2) พันธกิจ วิสัยทัศน และคานิยม  
วิสัยทัศน  “คณะแพทยศาสตรชั้นนําในประเทศและระดับนานาชาติ” 
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1) เปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรู ใหบริการรับใชสังคม มุงเนนการวิจัยบนพ้ืนฐานของการศึกษา       
มีคุณธรรม  มุงสรางสรรคงานวิจัย นวัตกรรมสูสากล 

2) เปนสถาบันท่ีไดมาตรฐานในการผลิตแพทยท่ีมีความรูความสามารถในดานการรักษาและมีอัตลักษณ
ในดานการสอน 

3) เปนแหลงผลิตแพทยท่ีมีความเปนเลิศในการศึกษา การวิจัย การวางแผนปองกันโรค และการ
ใหบริการวิชาการแกชุมชนภายใตนโยบายรัฐหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด (นครนายก สระแกว) 

พันธกิจ 
 1. สงเสริม และพัฒนาสรางมาตรฐานการศึกษา การผลิตแพทยและบัณฑิตหลังปริญญาท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ รักษาไวซ่ึงมาตรฐานวิชาชีพรับใชสังคมท้ังใน
ประเทศ และประเทศในอาเซียน 
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 2. สงเสริมงานวิจัยสหสาขาวิชา สรางเครือขายภายในและภายนอกสถาบันท้ังในและตางประเทศ และ
นําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ 
 3. ใหบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน มีจิตสํานึก และรับผิดชอบตอ
ชุมชน 
 4. สืบสานและสรางองคความรูในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 5. พัฒนาระบบบริหารท่ีมีคุณภาพโดยใชเครื่องมือการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม  
คานิยมของคณะแพทยศาสตร  
คณะแพทยศาสตร มีคานิยมหลัก คือ “คณะแพทยชั้นนํา ท่ีดี เกง และมีความสุข” โดยมีคําจํากัดความ ดังนี้ 
ความเปนผูนํา 
Innovation มีการสรางนวัตกรรม และการคิดสรางสรรคในงาน 
Network การทํางานรวมกับผูอ่ืน และการประสานความรวมมือท้ังภายในและภายนอกองคกร 

ความเปนคนดี 
Merit ซ่ือสัตย สุจริต จริงใจ อดทน มีวินัย และเคารพในสิทธิของผูอ่ืน 
Community มีจิตสาธารณะตอสวนรวมท้ังงานภายในและภายนอกองคกร 
Simplicity เรียบงาย และออนนอมถอมตน  
Unity ทํางานเปนทีม รักสามัคคีท้ังในระดับหนวยงานและองคกร 

ความเปนคนเกง 
Development พัฒนาตนเองดาน ความรู ทักษะ และทัศนคติอยูเสมอ 
Intelligence มีความฉลาดในการคิด วิเคราะห และหาแนวทางแกไขปญหา 
Excellence พัฒนางานเพ่ือใหไดผลงานท่ีโดดเดน  
Work รับผิดชอบการทํางาน ทุมเท อยางเต็มความสามารถแมตองทํางานลวงเวลา 

การสรางองคกรแหงความสุข 
Enough การรูจักพอเพียง แบงปนทรัพยากรบุคคล และงบประมาณท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดความคุมคาและ
ประโยชนสูงสุดแกองคกรในสวนรวม 

สมรรถนะหลัก 
       คณะแพทยศาสตรมีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตท่ีมุงเนนใหนิสิตสามารถทํางานรวมกับชุมชนไดอยางดี
เยี่ยม โดยมีรายวิชาเวชศาสตรปองกันและสังคมท่ีมีจํานวนหนวยกิตมากท่ีสุด มุงเนนการฝกงานในชุมชน
รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือใหนิสิตมีทักษะการปรับตัวเขากับชุมชนและสามารถทํางานรวมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพไดดี หลักสูตรแพทยศาสตรเนนการบูรณาการดานการทําวิจัยเขากับการจัดเรียนการสอน โดย
วางเปาหมายใหนิสิตแพทยมีความรูและทักษะกระบวนการคิดแบบนักวิจัย สามารถผลิตผลงานวิจัยตีพิมพกอน
จบเปนบัณฑิตแพทย โดยนิสิตไดรับการสงเสริมทักษะดานวิจัยจากอาจารยท่ีมีศักยภาพดานการทํางานวิจัยจน
มีผลงานวิจัยท่ีไดรับรางวัลท้ังในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้นิสิตแพทยหลักสูตรโครงการรวมฯ ยังมี
จุดเดนดานทักษะภาษาอังกฤษ มีประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง และการทําวิจัยจากอาจารยผูเชี่ยวชาญ
มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร สงผลใหนิสิตแพทยบางสวนมีผลงานวิจัยตีพิมพในระดับชาติและ
นานาชาติ   
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        คณะฯ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจนทําใหนิสิตสามารถสอบผานการ
ประเมินความรูประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสัดสวนท่ีสูง โดยคณะฯ  มีคะแนนเฉลี่ยการสอบเขาผาน กสพท อยู
ในลําดับท่ี 7 แตมีสัดสวนของนิสิตท่ีสอบผานการประเมินความรูประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยูในลําดับท่ี 3 
        คณะฯ มีการสรางเครือขายทางการศึกษาอยางเขมแข็งกับคณะแพทยศาสตรท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ ทําใหสามารถเปดหลักสูตรรวมระหวางคณะแพทยศาสตร มศว และคณะแพทยศาสตรอ่ืนๆ 
ไดแก หลักสูตรแพทยศาสตรโครงการรวมฯ รวมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักรซ่ึงเปน
หลักสูตรหนึ่งเดียวในประเทศไทย หลักสูตรผูบริหาร รวมกับ University of South Florida, USA และ
หลักสูตรผูบริหาร Medical School Executive (MSE) รวมกับคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงทําใหคณะแพทยศาสตรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารการศึกษาและนํามาใชพัฒนาท้ังดาน
บุคลากรและดานการเรียนการสอน เพ่ือใหเปนคณะแพทยศาสตรระดับนานาชาติสอดคลองกับวิสัยทัศนและ
พันธกิจของคณะแพทยศาสตร 
 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (ขอมูลปการศึกษา 2558) 
 ในปการศึกษา 2558 คณะฯ มีบุคลากรสายวิชาการ 238.5 คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
232.5 คน (รอยละ 97.48) ปริญญาโท 5 คน (รอยละ 2.10) และปริญญาตรี 1 คน (รอยละ 0.42) ดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย 1 คน (รอยละ 0.42) รองศาสตราจารย 36 คน (รอยละ 15.1) ผูชวยศาสตราจารย 64 
คน (รอยละ 26.83) และอาจารย 137.5 คน (รอยละ 57.65) และมีบุคลากรสายสนับสนุน 1,646 คน สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 20 คน (รอยละ 1.22) ปริญญาโท 192 คน (รอยละ 11.66) และปริญญาตรี 726 
คน (รอยละ 44.11) และต่ํากวาปริญญาตรี 708 คน (รอยละ 43.01)  
 คณะฯ มีระบบการจัดการความรู เพ่ือสนับสนุนความกาวหนาทางวิชาการ และ วิชาชีพของบุคลากร 
สวนการประเมินผลงานมีระบบตัวชี้วัดรายบุคคล และอยูระหวางการพัฒนาใหเปนแบบ online ท่ีโปรงใสและ
เปนธรรม โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรอง และคณะกรรมการประจําคณะกํากับดูแล ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ ป 2558 ระบบสวัสดิการใหบุคลากรมีท้ังระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะฯ ระบบการยก
ยองเชิดชูบุคลากรท่ีมีผลงานดีเดน ระบบปองกันภัยจากการทํางาน มีแบบสอบถาม online เพ่ือสํารวจความ
คิดเห็น นอกจากนี้ คณะฯ มีการจัดตั้งองคกรแพทย องคกรพยาบาล และงานทรัพยากรบุคคลเปนผูดูแล และ
ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานตางๆ ตามแนวทางคานิยมองคกร ท่ีวา “คณะแพทยชั้นนํา ท่ีดี 
เกง และมีความสุข” 
 (4) สินทรัพย (อาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และส่ิงอํานวยความสะดวก)  
ฝงประสานมิตร มีอาคารพรีคลินิกและวิทยาศาสตร 10 ชั้น และอาคารกายวิภาคศาสตร 7 ชั้นประกอบดวย 
หองประชุม 200 ท่ีนั่ง หองประชุม 40 ท่ีนั่งพรอมระบบ teleconference จํานวน 2 หอง หองเรียนบรรยาย 200 
ท่ีนั่ง จํานวน  2 หอง  หองบรรยาย 30 ท่ีนั่ง จํานวน 2 หอง  หองเรียนกลุมยอย จํานวน 33 หองเรียนปฏิบัติการ 
จํานวน 4 หอง หองเครื่องมือกลาง จํานวน 3 หอง หองเลี้ยงสัตวทดลอง จํานวน 1 หอง หองวิจัยยอยในทุก
ภาควิชา  
ฝงองครักษ มีอาคารเรียนและปฏิบัติการ 10 ชั้น ประกอบดวย  หองประชุม Convention 600 ท่ีนั่ง  หองประชุม Theater 
450 ท่ีนั่ง  หองประชุม 40 ท่ีนั่งพรอมระบบ teleconference จํานวน 2 หอง หองเรียนบรรยาย 200 ท่ีนั่ง จํานวน 2 หอง  
หองเรียนกลุมยอย จํานวน 10 หอง หองฝกหัตถการทางคลินิก หองสมุด หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองประชุม
พรอมระบบ teleconference จํานวน 2 หอง นอกจากนี้ ยังมีหอพักนิสิตแพทย 4 หลัง หอพักแพทย 1หลัง 
หอพักบุคลากร 1 หลัง หอพักอาจารย 1 หลัง หอพักพยาบาล 1 หลัง  
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปนอาคาร 16 ชั้น มีจํานวนเตียงผูปวย 
400 เตียง พรอมระบบปฏิบัติการ Electrical Medical Record (EMR) หองเรียนบรรยาย 150 ท่ีนั่ง จํานวน 1 
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หอง หองเรียนบรรยายภาควิชา จํานวน 9 หอง คลินิกสําหรับนิสิตแพทยในการฝกตรวจรักษาผูปวย หองพัก
อาจารยและบุคลากร หองประชุมพรอมระบบ teleconference และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาเว็บไซตท้ังไทย-อังกฤษ มีฐานขอมูลความรูทางการแพทย online ท่ีทันสมัย มี
อุปกรณการเรียนรูดวยตนเอง virtual 3 มิติทางกายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยา และอยูกําลังดําเนินการพัฒนาระบบ 
electronic portfolio สําหรับนิสิตแพทย ดานการบริหารอยูระหวางการพัฒนาระบบบริหารขอมูลกลางสําหรับทุกสวนงาน
ใชรวมกันและลดข้ันตอนงานท่ีซํ้าซอน เพ่ือแบงเบาภาระของบุคลากร คณะฯ มีการจัดสรรอุปกรณ คอมพิวเตอร บริการ 
internet ความเร็วสูง สราง server ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการสํารวจความพึงพอใจเพ่ือนํามาปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ  
ส่ิงอํานวยความสะดวก มีสวัสดิการรถรับ-สงบุคลากร กรุงเทพฯ-องครักษ มีท่ีจอดรถสําหรับบุคลากร และนิสิต โดยอยู
ระหวางการสรางอาคารจอดรถเพ่ิมเติม มีรานคาสวัสดิการ และหองอาหารติดเครื่องปรับอากาศ มีหองออกกําลังกายสําหรับ
บุคลากร และนิสิตแพทย สวนท่ีหอพักมีอุปกรณอํานวยความสะดวก เครื่องใชไฟฟา และเฟอรนิเจอร พรอมบริการซอม
บํารุง 
 (5) กฎระเบียบขอบังคับ  
 คณะฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับในการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ดังนี้ 
พันธกิจและ
การบริหาร 

เง่ือนไข ขอบังคับ มาตรฐานหลักสูตร 

การสอน - พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
- เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
- พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
- พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 
-  เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555  
- มาตรฐานสากลสําหรับแพทยศาสตรศึกษา (World Federation for Medical Education) 
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2554   

การวิจัย - แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยกองทุนสงเสริมและพัฒนาการวิจัย 
พ.ศ. 2547 และพ.ศ. 2549 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย การบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2547 

การบริการ
วิชาการ 

- มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป 
และมาตรฐานวิชาชีพ (HA) 

การบริหาร
การเงิน 

- ระเบียบกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
- หลักเกณฑการจายเงินรายได มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2553  
- หลักเกณฑการจายเงินรายไดศูนยการแพทยฯ พ.ศ. 2552 

ข. ความสัมพันธระดับองคการ 
 (1) โครงรางองคการ 
  คณะฯ อยูภายใตการกํากับดูแลของอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการบริหารผาน
คณะกรรมการประจําคณะ ซ่ึงมีคณบดีเปนประธาน มีรองคณบดีและหัวหนาภาควิชาเปนกรรมการ โดยมี
ผูแทนนิสิตเขารวมใหความเห็นในวาระท่ีเก่ียวของ สําหรับศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะแพทยศาสตรและคณะกรรมการอํานวยการศูนยการแพทยฯ 
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ดําเนินการผานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยการแพทยฯ ซ่ึงมีคณบดีเปนประธาน ผูอํานวยการศูนย
การแพทยฯ เปนรองประธาน มีรองคณบดีท่ีเก่ียวของและรองผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ เปนกรรมการ 
 (2) ผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืน และผูมีสวนไดสวนเสีย (3) ผูสงมอบ และคูความรวมมือ  
 คณะฯ ทําการสํารวจและวิเคราะหความตองการและความคาดหวังท่ีสําคัญของผูเก่ียวของกลุมตางๆ 
ดังนี้  

ความตองการและ 
ความคาดหวังท่ีสําคัญ 

ผูเรียน ลูกคา(a) ผูมีสวนไดสวนเสีย(b) และผูสงมอบ(c) คูความรวมมือ(d) 
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1. วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพ 

         

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ          

3.  สิ่งแวดลอมกายภาพท่ีดี          
4.  รับทราบขอมูลของคณะฯ 
4.1 นโยบายคณะฯ 
4.2 การรับนิสิตใหม 
4.3 ความรูทางวิชาการ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

5.  คุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ
มาตรฐาน TQF, WFME และ
มาตรฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

         

6.  การบริการท่ีดีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานโรงพยาบาล 

         

7. ความชวยเหลือหรือสิทธิพิเศษตาม
ความตองการท่ีกําหนดรวมกัน 

         

 
P2. สภาวการณขององคการ 
 ก. สภาพดานการแขงขัน  
  (1) ลําดับในการแขงขัน 
 คณะฯ ทําการวิเคราะหลําดับการแขงขัน โดยจําแนกตามพันธกิจหลัก ดังนี้ 
 1. พันธกิจดานการเรียนการสอน 
 คณะแพทยศาสตร มศว เปนคณะแพทยท่ีจัดตั้งข้ึนเปนลําดับท่ี 8 ของประเทศ ปจจุบันรับนิสิตแพทยใน
หลักสูตรแพทยศาสตร (ภาคปกติ) จํานวนปละ 180 คน ถือเปนคณะแพทยท่ีมีขนาดกลาง หลักสูตรแพทยศาสตร 
(ภาคปกติ) เม่ือเปรียบเทียบลําดับในการสอบเขาผาน กสพท ในปการศึกษา 2558 คณะฯ มีคะแนนสอบเขา
สูงสุด อยูในอันดับท่ี 9 คะแนนสอบเขาต่ําสุด อยูในอันดับท่ี 8 และคะแนนสอบเขาเฉลี่ย อยูในอันดับท่ี 7 สําหรับ
หลักสูตรโครงการรวมนอตติงแฮม เปนแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย เปดรับนิสิตแลวจํานวน 14 รุน 
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และนิสิตแพทยจากหลักสูตรนอตติงแฮมไดรับพระราชทานทุน “โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล” 
จํานวน 1 ทุน ในป พ.ศ. 2558 
 2. พันธกิจดานวิจัย  
 เม่ือวิเคราะหจํานวนผลงานวิจัยดานการแพทยท่ีไดรับการตีพิมพในฐานขอมูล Scopus ตอจํานวน
อาจารย  เทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในอาเซียน พบวามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีผลงานตอจํานวน
อาจารยเปน 1.444 เรื่องตอคน ซ่ึงสูงกวา University of Philippines (0.093 เรื่องตอคน) และ University 
of Indonesia (0.789 เรื่องตอคน) แตต่ํากวา University of Putra Malaysia (3.262 เรื่องตอคน) 
มหาวิทยาลัยมหิดล (3.449 เรื่องตอคน) และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (6.456 เรื่องตอคน)  
(หมายเหตุ : รวบรวมขอมูลตั้งแต ปการศึกษา 2553 ถึง 2557 โดยโปรแกรม SciVal) 
 3. พันธกิจดานบริการวิชาการ  
 ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เพียง
แหงเดียวในพ้ืนท่ี สปสช.เขต 4 และตั้งอยูในเขตชุมชนชนบท ตําบลองครักษ หางจากจังหวัดนครนายก 30 
กิโลเมตร หางจากอําเภอองครักษ 4 กิโลเมตร มีแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โดยเปน
โรงพยาบาลแมขายดานทารกแรกเกิดและการลางไต นอกจากนี้ยังเปนทีมนําเครือขายควบคุมการบริโภค
ยาสูบในระดับประเทศ 
  (2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแขงขัน 
  คณะแพทยศาสตร มีปจจัยหลักท่ีสามารถขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน 
ไดแก 1. เครือขายท่ีเขมแข็งกับโรงเรียนแพทยในตางประเทศ ไดแก 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)  ทําใหสามารถพัฒนา
ศักยภาพอาจารย และนิสิตท้ังดานการศึกษาและวิจัย เพ่ือเตรียมพรอมสูความเปนนานาชาติ 
  2. เครือขายความรวมมือท่ีเขมแข็งกับองคกรบริหารทองถ่ิน ในจังหวัดนครนายก และสระแกว ซ่ึง
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และประเทศ ทําใหสามารถจัดประสบการณการเรียนการสอนใน
ชุมชนจริงใหแกนิสิต และสามารถจัดการบริการใหกับชุมชนอยางตอเนื่อง  
  คณะฯ ไดทําการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขันและปจจัยท่ีทําใหบรรลุ
เปาหมาย ดังนี้  

ประเด็นคุณภาพ ผลการดําเนินงานในปจจุบัน 
ปจจัยสําคัญท่ีทําให
ประสบความสําเร็จ 

การเปล่ียนแปลงท่ี
สําคัญท่ีมีผลกระทบ 

1. คุณภาพของบัณฑิตท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
- ผลการสอบผาน  
NLE I, II, III 

- คณะฯ มีคะแนนเฉลี่ยสอบเขา
ผาน กสพท อยูในลําดับท่ี 7* แต
มีผลการสอบผาน NLE อยูใน
ลําดับท่ี 3 โดยมีผลการสอบผาน
ครั้งแรก 
NLE I เทากับ รอยละ 81.77* 
(คาเฉลี่ย รอยละ 85.02) 
NLE II เทากับ รอยละ 80.50* 
(คาเฉลี่ย รอยละ 89.69) 
NLE III เทากับ รอยละ 87.40* 

- อาจารยมีความ
เชี่ยวชาญดานการสอน 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีความ
หลากหลาย และให
นิสิตไดฝก
ประสบการณจาก
ผูปวยและหุนฝก
ปฏิบัติการทางคลินิก 
- โครงการพัฒนา

- ระบบการประเมิน
ความรูความสามารถ
ในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 
นโยบายของรัฐบาล
ในการผลิตแพทย
เพ่ิม 
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ประเด็นคุณภาพ ผลการดําเนินงานในปจจุบัน 
ปจจัยสําคัญท่ีทําให
ประสบความสําเร็จ 

การเปล่ียนแปลงท่ี
สําคัญท่ีมีผลกระทบ 

(คาเฉลี่ย รอยละ 91.78) 
 

แนวทางเพ่ือนิสิตแพทย
สอบผาน NLE 
- โครงการประเมิน
ความสามารถและ
ติดตามผลการเรียนใน
นิสิตแพทยท่ีมีปญหา 

- ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
หรือโครงการบริการ
วิชาการท่ีเก่ียวของกับ
ชุมชนและนิสิตมีสวน
รวม 

- จํานวนผลงานวิจัยท่ีนิสิตมีสวน
รวม 
- จํานวนโครงการรายวิชา/
โครงการท่ีนิสิตไดรับการสงเสริม
การเรียนรูในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีนวัตกรรม ท่ีไดรับรางวัลจาก
นานาชาติและจดอนุสิทธิบัตร 

- นโยบายสงเสริม
ทักษะการทําวิจัยแก
นิสิตแพทย 
- ความรวมมือจาก 
University of 
Nottingham (UK) 
- คณาจารยท่ีมี
ความสามารถดายวิจัย 
- การจัดตั้ง
วารสารวิชาการสําหรับ
เผยแพรผลงานของ
นิสิตแพทย 
- การสรางเครือขาย
ความรวมมือกับชุมชน 
- นิสิตและอาจารย
คิดคนสิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรม 

- การเปลี่ยนแปลง
ของแนวทางการวิจัย
เพ่ือชุมชนและการ
สรางนวัตกรรม
เพ่ือใหงานวิจัยได
กอใหเกิดประโยชน
อยางแทจริง 
- เครือขายความ
รวมมือกับชุมชนและ
ปญหาของชุมชน 
 
 
 
 
- นโยบายของ
ประเทศและ
มหาวิทยาลัยท่ีเนน
การสรางนวัตกรรม 

- รอยละของผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับ 
ป.โท/ป.เอก ท่ีตีพิมพใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ตอนิสิตท่ีจบ 

- ป.โท เทากับ รอยละ 60*  
- ป.เอก เทากับ รอยละ 200*  

- อาจารยมีความ
เชี่ยวชาญดานการวิจัย  
- กระบวนการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลายและ
มุงเนนทักษะดานการ
วิจัย 

- นโยบายสงเสริม
และสนับสนุนการทํา
วิจัยของคณะฯ 
 

2. การวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 
- สัดสวนผลงานวิจัยท่ี
ตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติท่ีอยูใน
ฐานขอมูล Scopus ตอ
อาจารยประจํา 
- สัดสวนผลงานวิจัยท่ี
ไดรับการ citation ใน
ฐาน ขอมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอ

- สัดสวนผลงานวิจัยตีพิมพตอ
อาจารยประจํา เทากับ 0.40* 
เรื่องตอคน 
- สัดสวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการ 
citation ตออาจารยประจํา 
เทากับ 1.48* 

- ศักยภาพของ 
บุคลากรดานวิจัย 
- มีหนวยระบาดวิทยา
คลินิกท่ีเขมแข็ง 
- มีระบบสนับสนุนการ
ทําวิจัย เชน  
ทุนสนับสนุนสําหรับ
โครงการวิจัย  
มีหองปฏิบัติการกลาง

- นโยบายสงเสริม
การวิจัยท่ีครอบคลุม
ท้ังอาจารย บุคลากร 
แพทยประจําบาน 
พยาบาล และนิสิต 
- สนับสนุนการทํา
วิจัยแบบกลุมวิจัย 
(Cluster research) 
ของคณะฯ 
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ประเด็นคุณภาพ ผลการดําเนินงานในปจจุบัน 
ปจจัยสําคัญท่ีทําให
ประสบความสําเร็จ 

การเปล่ียนแปลงท่ี
สําคัญท่ีมีผลกระทบ 

อาจารยประจํา ท่ีมีเครื่องมือทันสมัย 
- มีระบบสนับสนุนการ
เตรียมและเผยแพร
ผลงานวิจัย ไดแก มี
หนวยใหคําปรึกษา
ดานภาษาอังกฤษและ
ดานสถิติ ในการเขียน 
manuscript  
มีงบสนับสนุนการ 
ตีพิมพผลงานวิจัย และ
การจัดทําวารสาร 
จพสท. ฉบับพิเศษ ซ่ึง
เปนวารสาร ท่ีอยูใน
ฐานขอมูล Scopus   
เพ่ือตีพิมพผลงานของ
อาจารย แพทย 
และนิสิต 

- การเปดฝกอบรม
แพทยเฉพาะทาง 

  หมายเหตุ : *ขอมูลปการศึกษา 2558 
 
 (3) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ  
  คณะฯ ไดสืบคนขอมูล 3เชิงเปรียบเทียบจากหนวยงานตางๆท้ังของรัฐบาลและเอกชนไดแก ก.พ.ร. 
สกอ. สมศ. กสพท สถาบันจัดอันดับ 3QS world university rankings การแลกเปลี่ยนขอมูลกับคณะ
แพทยศาสตรชั้นนําอ่ืนๆ และการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ เชน การประชุมแพทยศาสตร
แหงประเทศไทย การประชุม3 The Association for Medical Education in Europe (AMEE) 
 ข. บริบทเชิงกลยุทธ 
 คณะฯ ไดทําการวิเคราะหความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ ดังนี้ 

4ความทาทายเชิงกลยุทธ 4ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 4ตัวช้ีวัด 
4ดา4นการเรียนการสอน 
- พัฒนาคุณภาพหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา (ป.โท ป.เอก) ตาม
มาตรฐาน TQF, AUNQA  
- พัฒนาคุณภาพหลักสูตร
แพทยศาสตร ตามมาตรฐาน 
WFME 
- นวัตกรรมการเรียนรู 

- คณาจารยท่ีมีความรู
ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ และ 
Problem-based learning 

- นิสิตแพทยปท่ี 6 สอบผาน NLE 
III (เปาหมาย4 100%) 
- หลักสูตรแพทยศาสตรไดรับการ
รับรองมาตรฐานตามเกณฑ WFME 
ภายในปการศึกษา 2560 
- ระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต4 (เปาหมาย4 4.0 คะแนน) 

- พัฒนาหลักสูตรใหมีการบูรณา
การรวมกับการทําวิจัย 

- มีรายวิชา วช 281 ท่ีมุงเนนให
นิสิตเรียนรูกระบวนการทําวิจัย
ชุมชน 
- คณาจารยมีศักยภาพดานการทํา

- นิสิตแพทยมีสวนรวมในการผลิต
ผลงานวิจัยตีพิมพอยางนอย 1 
เรื่อง 
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4ความทาทายเชิงกลยุทธ 4ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 4ตัวช้ีวัด 
วิจัยเปนท่ีปรึกษาในการทําวิจัยแก
นิสิต 
- มีศูนยการแพทยฯ และชุมชนเปน
แหลงขอมูลในการทําวิจัย 
- มีการจัดทําเวชสารทางการแพทย
เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยของนิสิต 

- พัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพ่ือเขา
สูประเทศในประชาคมอาเซียน 

- มี MOU และมีกิจกรรมรวมกับ
มหาวิทยาลัยตางประเทศอยาง
ตอเนื่อง 

- เพ่ิมรับนิสิตหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตโครงการรวม
ฯ (เปาหมาย 20 คนตอป) 
- เพ่ิมจํานวนนิสิตแลกเปลี่ยนจาก
ตางประเทศ (เปาหมาย 5 คนตอป) 

- พัฒนาหลักสูตรโครงการรวมฯ 
กับตางประเทศ (USF) ดานการ
ดูแลผูสูงอายุ 

- มีศิษยเกาคณะแพทยศาสตร มศว 
ท่ีเปนเครือขายท่ีเขมแข็งกับ USF  
- มีทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีเชี่ยวชาญ
ดานการดูแลผูสูงอายุ 

- มีการเปดหลักสูตรโครงการรวมฯ 
กับ USF ดาน Geriatric 
medicine ในป พ.ศ. 2561 

- พัฒนาศักยภาพอาจารยแพทย
เพ่ือมุงสูความเปนนานาชาติ 

- มีเครือขายกับคณะแพทยศาสตร/
สถาบันในตางประเทศ ทําให
สามารถสงอาจารยไปศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางวิชาการระดับ
นานาชาติ 
- มีการจัดสรรทุนเพ่ือนําเสนอ
ผลงานวิชาการในตางประเทศ 

- รอยละของอาจารยไดรับ
ทุนการศึกษาตอ ฝกอบรม สัมมนา 
ดูงาน เสนอผลงานในตางประเทศ4 
(เปาหมาย 25%) 

4ดานการวิจัย 
- พัฒนาผลงานวิจัยใหมีคุณภาพ
เพ่ือสามารถตีพิมพในระดับ
นานาชาติ 

- มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุน
การจัดตั้ง Excellence 
center/Research unit 
- มีนโยบายสงเสริมการทําวิจับ
แบบกลุมวิจัย (Cluster research) 
- มีระบบสนับสนุนการทําวิจัย 
- มีระบบสนับสนุนการตีพิมพ
ผลงานวิจัย 
- มีหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการการ
ทําวิจัยกับการเรียนการสอน  
- มีการเปดอบรมหลักสูตรแพทย
ประจําบาน 

- สัดสวนผลงานวิจัยหรือบทความ
ท่ีตีพิมพหรือเผยแพรระดับ
นานาชาติ (เปาหมาย 0.5 เรื่องตอ
คนตอป) 

4ดานการบริการวิชาการและการรับผิดชอบตอสังคม 
- พัฒนาการใหบริการวิชาการท้ัง
ระดับชุมชนและระดับประเทศ 

- มีหนวยงานบริการวิชาการท่ีมี
ชื่อเสียงเปนท่ีรูจักระดับชาติ ไดแก 

- จํานวนบุคลากรท่ีไดรับรางวัล
ดานบริการวิชาการแกสังคมจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย  
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4ความทาทายเชิงกลยุทธ 4ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 4ตัวช้ีวัด 
คลินิกฟาใส (คลินิกเลิกบุหรี่) (เปาหมาย 1 คนตอป) 

- ทํางานรวมกับองคกรบริหารสวน
ทองถ่ินในเขต จังหวัดนครนายก 
และจังหวัดสระแกว 

- เปนโรงเรียนแพทยแหงเดียวท่ีอยู
ในพ้ืนท่ี สปสช. เขต 4 

- จํานวนศูนยความเปนเลิศ 
(เปาหมาย 5 ศูนยภายในป 2560) 

4ดานบุคลากร 
- การธํารงรักษาบุคลากรท่ีมี
คุณภาพสูง 

- นโยบายสนับสนุนการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
- เครือขายดานการศึกษาใน
สถาบันตางประเทศและทุนศึกษา
ตอในระดับหลังปริญญา 
- สิทธิดานการศึกษาบุตรใน
โรงเรียนสาธิต มศว 

- อัตราการลาออกของ4บุคลากรท่ีมี
คุณภาพสูง 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
  ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของคณะแพทยศาสตร 
 ผูบริหารมีกลยุทธมุงเนนผลงานขององคกร โดยใชเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาสูความ
เปนเลิศ (EdPEx)เปนแนวทาง และดําเนินการบนพ้ืนฐานขององคกรแหงสุข การสรางสมดุลระหวางการทํางาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความสุข โดยการนําหลักการ Lean Management วงจรคุณภาพ (Plan Do Study 
Act : PDSA) วงจรการเรียนรูผานกระบวนการจัดการความรู (KM) KPI-Learning cycle มาใหบุคลากรนําไป
ปรับใชในการพัฒนางานของตนและหนวยงาน พรอมท้ังนํามาคิดผลตอบแทนท่ีเปนธรรม โดยจัดทําในลักษณะ
ฐานขอมูล electronic faculty ซ่ึงจะเก็บขอมูลตางๆ และ สงปอนขอมูลกลับใหบุคลากรและหนวยงาน แบบ 
real time ซ่ึงจะกอใหเกิดนวัตกรรม ลดการซํ้าซอน และภาระงานของบุคลากร โดยมุงหวังผลลัพธท่ีดีข้ึนใน
ทุกๆ ดาน และมีการดําเนินการบนพ้ืนฐานของขอมูลจริงท่ีมีความถูกตอง รวดเร็ว ซ่ึงจะนําไปสูการเปนองคกร
แหงการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และยั่งยืน  
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สวนท่ี 2 รายงานผลการดําเนินการรายหมวด 

หมวด 1 : การนําองคการ 

       
 
 
 
1.1 การนําองคการโดยผูนําระดับสูง :  
ก. วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ 
(1) วิสัยทัศน และ คานิยม 

คณะฯ กําหนดวิสัยทัศนโดยมีเปาหมายการเปนสถาบันผลิตแพทยชั้นนําระดับภูมิภาคอาเซียน คณะฯ 
มีการทบทวนวิสัยทัศนเปนระยะเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทีมบริหารหรือเม่ือพบการเปลี่ยนแปลงสําคัญท่ีกระทบ
ตอการบริหารงานขององคกร กระบวนการกําหนดวิสัยทัศนประกอบดวย การวิเคราะห SWOT โดยการมีสวน
รวมของบุคลากรทุกระดับ เพ่ือกําหนดความเชี่ยวชาญและความทาทายของคณะฯ การวิเคราะหขอมูลความ
ตองการของลูกคา/ผูมีสวนไดสวนเสีย/คูความรวมมือ และการศึกษาขอมูลแนวโนมผลการดําเนินงานในอดีต
เพ่ือคาดการณผลลัพธในอนาคตโดยเทียบเคียงกับคูเทียบ ผูนําระดับสูงถายทอดวิสัยทัศนและคานิยมดังกลาว
โดยผานระบบการนําองคการ ไปสูบุคลากร คูความรวมมือท่ีเปนทางการและผูสงมอบหลัก รวมท้ังผูเรียน 
ลูกคากลุมอ่ืน และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ การปฏิบัติตนของผูนําระดับสูงสะทอนใหเห็นถึงความมุงม่ัน ท่ีมีตอ
คานิยมดังกลาว  

เม่ือทีมบริหารชุดปจจุบันเขารับตําแหนงในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ไดปรับวิสัยทัศนเปนสถาบันผลิต
แพทยชั้นนําเปน 1 ใน 20 ของภูมิภาคอาเซียนจากเดิมตั้งเปาหมายท่ี 1 ใน 30 ตามผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน
เพ่ือสรางความทาทายในการบริหารสูความเปนเลิศ และไดปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนอีกครั้งในปการศึกษา 2558 
เปน “คณะแพทยศาสตรชั้นนําในประเทศและระดับนานาชาติ”  

ทีมบริหารถายทอดวิสัยทัศนสูบุคลากรทุกระดับผานชองทางตางๆ ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ เชน การตอบวิสัยทัศนผานระบบออนไลน การจัดทํารายงานภาระงานสวนบุคคลท่ีสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและแผนกลยุทธของคณะฯ การวัดผลผานตัวชี้วัดในแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป 
และสรางชองทางในการสื่อสารขอมูลตางๆ แกบุคลากร ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสียดังแสดงในตารางท่ี 1.1 

ทีมบริหารกําหนดคานิยม MEDICINESWU มีสาระหลักคือ “คณะแพทยชั้นนํา ท่ีเกง ดี และมี
ความสุข” โดยคํานึงถึงเปาหมายตามวิสัยทัศน คือ การเปนคณะแพทยศาสตรชั้นนําระดับอาเซียน (เกง) ยึดม่ัน
ในปณิธาน คือ มีเจตนคติท่ีดีในการรับใชสังคม มีคุณธรรม และความเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม (ดี) โดย
คํานึงถึงการพัฒนาอยางยั่งยืนคือ ดุลยภาพทางดานการทํางานและชีวิตสวนตัว (มีความสุข) 
(2) การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 

คณะฯ สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายและมีจริยธรรม โดยเริ่มจากผูนําระดับสูงแสดงถึงความ
มุงม่ันตอการสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายและมีจริยธรรม รวมกับการสรางสภาพแวดลอมภายใน
องคการท่ีทําใหตองถือปฏิบัติ  ทีมบริหารประกาศนโยบายการเปน “คณะแพทยศาสตรคุณธรรม” ในวันท่ี 9 
มิถุนายน 2559 ซ่ึงเปนคณะแพทยศาสตรลําดับท่ี 2 ท่ีประกาศนโยบายคณะแพทยศาสตรคุณธรรมอยาง
ชัดเจน โดยกําหนดคุณธรรมหลัก 3 ประการ คือ “ซ่ือสัตย ออนนอมถอมตน และเอ้ืออาทร” และรณรงคให
ทุกหนวยงานกําหนดคุณธรรมเฉพาะของหนวยงานและดําเนินการตามคุณธรรมท่ีกําหนด นอกจากนี้       
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ ยังมีการดําเนินการท่ีสอดคลองกันโดยประกาศนโยบายการเปน 
“โรงพยาบาลคุณธรรม” ในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 กําหนดคุณธรรมหลัก 3 ประการ คือ “ซ่ือสัตย รูหนาท่ี 
มีน้ําใจ” 
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คณะฯ สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีพฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายและมีจริยธรรมโดยกําหนดไวในปณิธาน 
คือ มีคุณธรรมและเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม คานิยม (M = Merit คุณธรรม) และสรางระบบ           
ธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการ ทีมบริหารยึดหลักผูนําตองเปนแบบอยางท่ีดีดานคุณธรรม จริยธรรม จึงมี
นโยบายในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน และกําหนดตัวชี้วัดดานจริยธรรมเปนตัวชี้วัดหนึ่ง
ในประเมินการทํางานของผูบริหาร  
(3) การสรางสถาบันใหประสบความสําเร็จ 

คณะฯ มีแนวทางการดําเนินงานเพ่ือความสําเร็จของสถาบันท้ังระยะสั้นและสรางความม่ันคงในระยะ
ยาว โดยสรางสภาพแวดลอมเพ่ือใหบรรลุผลลัพธตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ การสรางนวัตกรรมและการเสี่ยง
ในเรื่องท่ีนาลงทุน มีการปรับปรุงผลการดําเนินการ เพ่ือใหมีความคลองตัวและเกิดผลลัพธท่ีโดดเดนเหนือ
สถาบันอ่ืน รวมท้ังสงเสริมใหเกิดการเรียนรูในท้ังระดับบุคคลและสถาบัน สรางวัฒนธรรมการทํางานของ
บุคลากรท่ีทําใหผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืนไดรับ ประสบการณท่ีดีอยางสมํ่าเสมอ และสงเสริมใหลูกคามีความ
ผูกพันกับสถาบัน   

คณะฯ กําหนดวัฒนธรรมองคกร คือ “คณะแพทยศาสตรแหงการพัฒนา” มุงเนนการพัฒนาใน 3 
ประเด็นหลัก คือ  

1. พัฒนาทรัพยากรบุคคลตามกลยุทธ Management to Excellence (M) และคานิยมหลัก (Core 
value) คือ “เปนผูนํา เกง ดี และมีความสุข” 

• เปนผูนํา คณะฯ วางแผนสืบทอดตําแหนง และการพัฒนาผูนําในอนาคต โดยสนับสนุนใหบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพเขารวมอบรมผูบริหารระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง ท้ังภายในและภายนอกเพ่ือเตรียม
ความพรอมสูการเปนผูบริหาร จัดโครงการ “You are a great leader” เพ่ือพัฒนาผูบริหารระดับ
รองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงาน และมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมผูบริหาร
โรงพยาบาลรวมกับ University of South Florida (ปจจุบันผลิตผูบริหารท้ังสิ้น 3 รุน) และหลักสูตร 
MSE รวมกับคณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ปจจุบันผลิตผูบริหารท้ังสิ้น 17 รุน) ทีม
บริหารเนนการทํางานเปนทีม โดยสนับสนุนใหอาจารยรุนใหมเขามามีสวนรวมในการทํางานระดับ
คณะฯในรูปแบบคณะทํางานเพ่ือใหเกิดประสบการณในดานตางๆ เหมาะสมกับศักยภาพ เชน งาน
พัฒนาศักยภาพนิสิต งานประกันคุณภาพการศึกษา และพิจารณาคัดเลือกบุคลากรรุนใหมท่ีมี
ศักยภาพสูงเพ่ือวางแผนพัฒนาสืบทอดตําแหนงตอไป 

• เกง คณะฯ วางแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในทุกพันธกิจ โดยสนับสนุนใหอาจารยเขารวม
อบรม/ทําวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษา สนับสนุนการตีพิมพ/เสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และ
เปดโอกาสใหบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนเขารวมศึกษาอบรม/เพ่ิมพูนประสบการณ/เขารวม
เปนกรรมการภายนอกคณะ ในสายงานท่ีรับผิดชอบ 

• ดี คณะฯ ยึดหลักจริยธรรมในการดําเนินงานทุกพันธกิจ ดังรายละเอียดในหมวด 1.2 

• มีความสุข คณะฯ เปนองคกรท่ีมีอายุงานระดับกลาง บุคลากรสวนใหญอยูใน Generation X และ Y 
ดังนั้นทีมบริหารจึงมุงเนนการทํางานแบบสมดุล (Work-life balance) สรางระบบประเมินผลงาน
รายบุคคลท่ีโปรงใสยุติธรรม โดยเนนท่ีผลลัพธของงาน สงเสริมใหมีการพัฒนาความรู/ทักษะ/เลื่อน
ตําแหนงตามสายงานและใหรางวัลเชิดชูผูท่ีมีผลงานดีเดนในทุกดานและทุกระดับ เพ่ือสรางความ
ผูกพันของบุคลากรกับองคกร 
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2. พัฒนาระบบการดําเนินงานพันธกิจหลักตามแนวทางของเกณฑคุณภาพ TQA, EdPEx โดยใช
หลักการตางๆ เชน Lean management, Change management, PDCA, Knowledge 
management, Quality improvement process, Continuous quality improvement (CQI) 

3. พัฒนาการบริหารจัดการดานการเงินเพ่ือความม่ันคงของคณะฯ สืบเนื่องจากในอดีตคณะฯประสบ
ปญหาการขาดความสมดุลของรายรับ-รายจายและขาดสภาพคลองทางดานการเงิน ทําใหทีมบริหาร
ชุดปจจุบันใหความสําคัญกับกลยุทธดานการบริหารการเงิน มีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได 
การลดรายจายท่ีไมจําเปน และจัดสรรงบประมาณโดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความ
คุมคา สงผลใหสามารถลดการขาดทุนของศูนยการแพทยฯ ทําใหมีสภาพคลองท่ีดี มีงบประมาณใน
ดําเนินการตามพันธกิจตางๆ ไดอยางคลองตัว 

ข. การส่ือสารและผลการดําเนินการขององคการ 
(1) การส่ือสาร 

ผูนําดําเนินการสื่อสารและสรางความผูกพันกับบุคลากร ผูเรียนและกลุมลูกคาหลัก โดยสงเสริมใหมี
การสื่อสารอยางตรงไปตรงมา และเปนไปในลักษณะสองทิศทาง รวมท้ังการใชสื่อสังคมออนไลนอยางมี
ประสิทธิผล  เพ่ือสื่อสารใหผูเ ก่ียวของทราบถึงผลการตัดสินใจท่ีสําคัญ และความจําเปนท่ีตองมีการ
เปลี่ยนแปลง ทีมบริหารสรางชองทางในการถายทอดขอมูลขาวสารและรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรทุก
ระดับ (ผูบริหาร อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน) นิสิต และผูมีสวนไดสวนเสีย ผานทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อสังคมออนไลน หนังสือ/สิ่งพิมพ หนังสือแจงเวียน การประชุม/ประชาพิจารณระบบสมาคม/
ชมรม/องคกร ระบบการประเมินผลงาน การจัดงานตางๆ และการเดินพบปะพูดคุยตามกลุมเปาหมายหรือ
รายบุคคล คณะฯ จัดโครงการมอบรางวัลแกหนวยงาน บุคลากรและนิสิตท่ีมีผลงานโดดเดนในดานผลงานและ
คุณธรรมจริยธรรม เชน ภาควิชาท่ีมีผลประเมินประกันคุณภาพดีเดนในดานตางๆ อาจารยผูสอนดีเดน นักวิจัย
ดีเดน นิสิตแพทยท่ีมีผลการเรียนดีเดน เปนตน  
ตารางท่ี 1.1 ชองทางในการถายทอดขอมูลขาวสารสูบุคลากร ลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ชองทางการสื่อสาร กลุมเปาหมาย ความถี่ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ/สื่อออนไลน 
Website  
E mail 
Facebook 
Line Group 

 
ทุกกลุม 
บุคลากรทุกระดับ 
บุคลากรทุกระดับ นิสิต ศิษยเกา ผูปกครอง 
บุคลากรทุกระดับ นิสิต ผูปกครอง 

 
เปนประจาํตอเน่ือง 
เปนประจาํตอเน่ือง 
เปนประจาํตอเน่ือง 
เปนประจาํตอเน่ือง 

หนังสือ/สิ่งพิมพ/หนังสือแจงเวียน 
วารสาร MEDSWU weekly 
หนังสือแจงเวียน 
หนังสือพิมพทองถ่ิน (เสียงสาริกา) 
หนังสือพิมพท่ัวไป (ขาวสด online) 
โปสเตอรประชาสัมพันธ แผนพับ 

 
บุคลากรทุกระดับ 
บุคลากรทุกระดับ 
ผูปวย ชุมชน 
บุคคลท่ัวไป 
บุคลากรทุกระดับ นิสิต ผูปวย 

 
รายสัปดาห 
เปนประจาํ 
1 ครั้ง/เดือน 
1 ครั้ง/เดือน 
เปนประจาํ 

การประชุมคณะกรรมการตางๆ 
คณะกรรมการประจําคณะ 
คณะกรรมการดําเนินงานศูนยการแพทยฯ 
คณะกรรมการบรหิารคณะ  
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
คณะกรรมการกิจการนิสิต 

 
รองคณบดี หัวหนาภาควิชา  
ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ  
รองคณบด/ีผูชวยคณบดี  
รองคณบด/ีผูชวยคณบด ี
อาจารยผูรับผิดชอบ นิสิต 

 
1 ครั้ง/เดือน 
1 ครั้ง/เดือน 
1 ครั้ง/เดือน 
1 ครั้ง/เดือน 
1 ครั้ง/เดือน 
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ชองทางการสื่อสาร กลุมเปาหมาย ความถี่ 
คณะกรรมการพรีคลินิก 
คณะกรรมการบรหิารคณุภาพ 
ท่ีประชุมหัวหนาหนวยงาน 
การประชุมประชาพิจารณตัวช้ีวัด 

บุคลากรสายพรคีลินิก 
รองคณบดี หัวหนาหนวยงาน 
หัวหนาหนวยงาน 
บุคลากรทุกระดับ 

1 ครั้ง/เดือน 
1 ครั้ง/เดือน 
1 ครั้ง/เดือน 
1 – 2 ครั้ง/ป 

สมาคม/ชมรม/องคกร 
สมาคมผูปกครองและแพทย มศว 
สมาคมศิษยเกาแพทย มศว 
สโมสรนิสิตแพทย 
องคกรแพทย/พยาบาล 

 
ผูปกครอง 
ศิษยเกา 
นิสิต 
แพทย พยาบาล 

 
1 ครั้ง/เดือน 
3 – 4 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/เดือน 
1 ครั้ง/เดือน 

ระบบการประเมินผลงาน 
ระบบ KPI รายบุคคล 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบประกันคุณภาพโรงพยาบาล 

 
บุคลากรทุกระดับ 
ภาควิชา หนวยงานภายในคณะฯ 
ภาควิชา หนวยงานภายในโรงพยาบาล 

 
2 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 

การจัดงาน 
ประชุมวิชาการประจําป 
 
งานคืนสูเหยาศิษยเกา 
การเยี่ยมโรงพยาบาลคูความรวมมือ โครงการ
เยี่ยมติดตามบัณฑิต 

 
อาจารย แพทยใชทุน นิสิต ศิษยเกา บุคลากรสาย
สาธารณะสุขจากหนวยงานภายนอกคณะฯ 
ศิษยเกา 
คูความรวมมือ 
ผูใชบัณฑิต 

 
1 ครั้ง/ป 

 
1 ครั้ง/ป 

1 – 2 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 

การสื่อสารรายบุคคลแนวขวาง (Horizontal 
Communication) 

บุคลากรทุกระดับ เปนประจาํ 

(2) การมุงเนนการปฏิบัติ 
ผูนําดําเนินการเพ่ือใหเกิดการมุงเนนการปฏิบัติท่ีทําใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจ มุงเนนการปฏิบัติ

ซ่ึงทําใหมีการปรับปรุงผลการดําเนินการ เกิดนวัตกรรมและการเสี่ยงในเรื่องท่ีนาลงทุน กําหนดเรื่องท่ี
จําเปนตองทําในการตั้งความคาดหวังตอผลการดําเนินการของคณะฯ โดยคํานึงถึงความสมดุลของคุณคาท่ี
ใหกับผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

คณะฯ มีระบบถายทอดแผนปฏิบัติงานเปนลําดับข้ัน คณบดีไดจัดทํา Performance agreement 
กับรองคณบดีตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธและโครงการท่ีรับผิดชอบ และติดตามผลการดําเนินงานทุกไตรมาส 
คณะฯ ประเมินผลระดับผูบริหารตาม KPI ของผูบริหาร ระดับภาควิชา/หนวยงานผานระบบ KPI สวนกลาง
และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา/หนวยงาน โดยมีการประเมินผลทุก 6 เดือนและทุกป
การศึกษาตามลําดับ ทีมบริหารนําผลการติดตามการดําเนินงานมาพิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ดําเนินงานในตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย  
1.2 การกํากับดูแลและความรับผิดชอบตอสังคม  
ก. การกํากับดูแลขององคการ 
(1) การกํากับดูแล 

คณะผูบริหารรับผิดชอบตอกลยุทธท่ีกําหนดและดานการเงิน โดยคํานึงถึงความโปรงใสในการ
ดําเนินการ  สรางระบบการตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีเปนอิสระและมีประสิทธิผล  เพ่ือปกปอง
ผลประโยชนของคณะฯ และผูมีสวนไดสวนเสีย คณะผูบริหารมีการทบทวน กํากับดูแลการดําเนินงานตาม
โครงสรางการบริหารงาน คณบดีรับผิดชอบในภาพรวมทุกดานโดยมุงเนนกลยุทธดานการเงิน รองคณบดี 
ผูชวยคณบดีรับผิดชอบตามพันธกิจ/กลยุทธท่ีเก่ียวของ และมีการถายทอดภารกิจตามลําดับข้ันสูภาควิชา/



รายงานการประเมินตนเอง SAR-EdPEx  คณะแพทยศาสตร ประจาํปการศึกษา 2559 16 

 

หนวยงานผานทางระบบ KPI โดยคณะฯ มอบหมายใหงานนโยบายและแผนเปนผูรวบรวมขอมูลผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเปนประจําทุกไตรมาส และมีการติดตาม
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพทุก 6 เดือน เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการบริหารคุณภาพ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะผานระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ สกอ. และความโปรงใสดานการเงินจากผูตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย 
ผูตรวจสอบบัญชี และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เปนประจําทุกป  
ทีมบริหารคํานึงถึงผลประโยชนของนิสิต ผูปวย ชุมชนและโรงพยาบาลคูความรวมมือ โดยทําการสํารวจความ
คิดเห็น/ความตองการและนําขอมูลท่ีไดมาประกอบในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะฯ 
 (2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะฯ ดําเนินการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูนํา โดยใชระบบ KPI เพ่ือใชเปนแนวทางใน
การกําหนดคาตอบแทนแกผูบริหาร และใชผลการประเมินนี้ไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการ
นําองคกรและผูนํารายบุคคล ระดับคณบดีรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงการปฏิบัติงานจาก
มหาวิทยาลัยผานทางอธิการบดี ระดับผูบริหารคณะฯ ไดแก รองคณบดี ผูชวยคณบดีและหัวหนาภาควิชา 
คณะฯ ไดพัฒนาระบบ KPI เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนประจําทุก 6 เดือน โดยผูบริหารตองรับผิดชอบ
งานท้ังระดับภาควิชาและระดับคณะ ตัวชี้วัดผูบริหารระดับคณะประกอบดวย 4 สวน คือ  

1. Core competency ผลงานท่ีองคกรคาดหวัง (รอยละ 10)  
2. Technical competency ผลงานตามพันธกิจหลักท้ัง 4 ดาน (รอยละ 30)   
3. Strategic competency ผลงานท่ีชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตร (รอยละ 40)  
4. Managerial competency ผลงานการบริหารเฉพาะท่ีฝายรับผิดชอบ (รอยละ 20) 

คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารงานของทีมบริหารโดยคณะกรรมการประจําคณะ 
เปนประจําทุก 6 เดือน และมีระบบการประเมินจากหนวยงานภายนอก ไดแก ระบบประเมินคุณภาพ
การศึกษา (เกณฑ สกอ. องคประกอบดานการบริหารและจัดการ) และระบบประเมินคุณภาพโรงพยาบาล 
(Hospital Accreditation) ทีมบริหารนําผลการประเมินมาทําการวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางาน
และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ โดยมอบหมายใหรองคณบดี/หัวหนาภาควิชาท่ีเก่ียวของรับผิดชอบดําเนินการ 
ข. พฤติกรรมท่ีถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม 
(1) การประพฤติปฏิบัติท่ีถูกตองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการไดรับการรับรองตาม
มาตรฐาน (2) พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม 

คณะผูบริหารสงเสริมใหมีปฏิสัมพันธทุกดานเปนไปอยางมีจริยธรรม โดยใชกระบวนการหลักและ
ตัวชี้วัดในการสงเสริมและกํากับดูแลใหมีพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมภายใตโครงสรางการกํากับดูแล  รวมท้ังในการ
ปฏิสัมพันธกับบุคลากร ผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืน คูความรวมมืออยางเปนทางการ ผูสงมอบ และผูมีสวนไดสวน
เสีย คณะผูบริหารติดตามและดําเนินการในกรณีท่ีมีการกระทําท่ีขัดตอจริยธรรม มีการคาดการณลวงหนาถึง
ความกังวลของสังคมท่ีมีตอหลักสูตรและบริการ ตลอดจนการปฏิบัติการตาง ๆ ท้ังในปจจุบันและอนาคต การ
เตรียมการเชิงรุกในประเด็นขอกังวลและผลกระทบ รวมถึง การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการใช
กระบวนการจัดการหวงโซอุปทานท่ีมีประสิทธิผล มีกระบวนการ ตัวชี้วัด และเปาประสงคท่ีจะใชในการ
ดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้  มีกระบวนการ ตัวชี้วัด และเปาประสงคท่ีสําคัญในการดําเนินการ
เรื่องความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรและบริการ และการปฏิบัติการ 

คณะฯ กําหนดโครงสรางการบริหารท่ีมีการกํากับดูแลเปนลําดับข้ันจากระดับสูงลงสูระดับลางและ
การตรวจสอบยอนกลับ ทีมบริหารมีแนวทางการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (ตารางท่ี 1.2)  
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คณะฯ มีระบบสงเสริมใหการดําเนินการทุกพันธกิจของสถาบันเปนไปอยางถูกตองและมีจริยธรรม 
โดยมอบหมายใหคณะกรรมการท่ีเก่ียวของรับผิดชอบกํากับ/ดูแลดานจริยธรรมในระบบงานตางๆ กําหนดกฎ/
ระเบียบ/ขอบังคับ/แนวปฏิบัติดานจริยธรรมและถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับไดรับทราบและปฏิบัติตามมี
แนวทางการติดตามและสนับสนุนใหบุคลากรประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรมโดยใหการชื่นชม/
รางวัลแกผูท่ีประพฤติดีและมีกระบวนการสอบสวนและลงโทษผูท่ีฝาฝน คณะฯ ยังใชระบบตรวจสอบคุณภาพ
ภายนอก (สรพ. สกอ. สมศ. สตง.) เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานเปนประจํา (ตารางท่ี 1.3) 
ตารางท่ี 1.2 แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

หลักธรรมาภิบาล พฤติกรรมการบริหารงาน ตัวชี้วัด 
หลักประสิทธิผล การบริหารงานโดยยึดหลัก KPI ของแผนยุทธศาสตร

และ KPI ระดับบุคคล 
- รอยละการบรรลุความสําเร็จตาม
แผนกลยุทธ 
- คะแนนความพึงพอใจของบุคลากร
ตอระบบ KPI 

หลักประสิทธิภาพ - การวิเคราะห unit cost ในการผลิตบัณฑติแพทย 
- การวิเคราะหสถานะการเงินของศูนยการแพทยฯ 

- ผลการคํานวณ unit cost ในการ
ผลิตบัณฑติแพทย 
- คา current ratio 
- คา quick ratio 

หลักการตอบสนอง - การประเมินความคาดหวังและปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผูใชบัณฑติ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 
- การประเมินความคาดหวังของผูปวยท่ีมาใชบริการ 
(OP-Voice, IP-Voice) 

- คะแนนความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต 
- คะแนนความพึงพอใจของ
ผูใชบริการศูนยการแพทย (OPD, IPD) 

หลักความรับผดิชอบ - การรับผดิชอบตอการรักษาพยาบาลโดยใชหลัก
patient safety 
- การดูแลผูปวยท่ีอยูในชุมชน 3 ตําบลท่ีอยูในพ้ืนท่ี 
รับผิดชอบของศูนยการแพทยฯ 

- อัตราการถูกฟองรองดานการ
รักษาพยาบาล 
- จํานวนโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชน 

หลักความโปรงใส - นิสิตสามารถขอตรวจสอบผลการสอบ 
- ระบบตรวจสอบการเงินจากผูตรวจสอบบัญชี
ภายใน/ภายนอก 

- อัตราการถูกรองเรียนดานการ
ประเมินผลการเรียน 
- ผลการตรวจสอบการเงินจากผู
ตรวจสอบบัญชีภายใน/ภายนอก 

หลักการมีสวนรวม - จัดประชาพิจารณแผนกลยุทธ/ตวัช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 
- เปดโอกาสใหสมาคมผูปกครองมสีวนรวมในการ
พัฒนาและจัดกิจกรรมของหลักสตูร 

รอยละของบุคลากรท่ีเขารวมประชา
พิจารณแผนกลยุทธ/ตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 

หลักการกระจายอํานาจ คณบด/ีผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ มีการกระจาย
อํานาจไปยังรองคณบดี และรองผูอํานวยการใหมีสวน
รวมในการตดัสินใจ 

 

หลักนิติธรรม การบริหารโดยยึดหลักเกณฑและกฎระเบียบขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ 

อัตราการประพฤตผิิดกฎระเบียบของ
บุคลากร 

หลักความเสมอภาค การใหบริการผูปวยโดยไมเลือกเช้ือชาต ิศาสนา เพศ 
อาย ุสถานะ 

อัตราการถูกรองเรียนดานการ
ใหบริการ 

หลักมุงเนนฉันทามต ิ การประชุมเพ่ือกําหนดแผนกลยุทธ/ตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลแบบฉันทามติ 

คะแนนความพึงพอใจของบุคลากรตอ
ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
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ตารางท่ี 1.3 แนวทางการสงเสริมประพฤติปฏิบัติท่ีถูกตองตามกฎ/ขอบังคับ/จริยธรรม 
ประเด็นความกังวล

ของสังคม 
ขอบังคับดาน

จริยธรรม 
กระบวนการ ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด 

การบริหาร 
การบริหารอยางม ี
ธรรมาภิบาล 

- กฎ/ระเบียบ
ดานการ
บริหารงาน 
- หลัก 
ธรรมาภิบาล 

- กระบวนการตรวจสอบ
ภายในตามสายการ
บังคับบัญชา 
- ระบบประกันคณุภาพ
การศึกษา 
- ระบบการรองเรียน
ภายในองคกร 

- คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล 
- คณะกรรมการ
ประจําคณะ 
- องคกรแพทย/
พยาบาล 

- จํานวนขอรองเรียนท่ี
ไดรับการตดัสินวาผิด
จริง 
- ผลการประเมนิ 
ธรรมาภิบาลของ
ผูบริหาร 

การเงิน/พัสดุ 
การบริหารการเงิน/
พัสดุอยางโปรงใส
ปราศจาก
ผลประโยชนทับซอน 

กฎระเบียบดาน
การเงิน/พัสด ุ

ระบบตรวจสอบการเงิน
จากผูตรวจสอบบัญชี
ภายนอก 

คณะกรรมการประจํา
คณะ 

ผลการตรวจสอบจากผู
ตรวจสอบบัญชีภายนอก 

การเรียนการสอน 
- จริยธรรมของ
บัณฑิตแพทย 
- การประเมินผลการ
เรียนอยางยตุิธรรม  
-การเผยแพรขอมูล
ของผูปวยเพ่ือ
การศึกษาอยาง
ถูกตอง 

- จริยธรรมทาง
การแพทย 
- จริยธรรมการ
เปนครูแพทย 
 

- กระบวนการพัฒนา
หลักสตูรแพทยศาสตรท่ี
มีการสอดแทรกคณุธรรม
จริยธรรมในรายวิชาและ
กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
- กระบวนการ
ประเมินผลการเรียน 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
 

อัตราการถูกฟองรอง/
รองเรียนท่ีไดรับการ
ตัดสินวาผิดจริงของศิษย
เกาและอาจารยแพทย 

การวิจัย 
การคัดลอกผลงาน
ทางวิชาการ 

จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย/
สัตวทดลอง 

- กระบวนการอนุมัติ
โครงการวิจัย 
- กระบวนการตรวจสอบ
ขอรองเรียนการคดัลอก
ผลงาน 

คณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการ
วิจัย (ethic  
committee) 

อัตราการถูกฟองรอง/
รองเรียนดานจริยธรรม
วิจัย 

การใหบริการทางการแพทย 
การละเมิดสิทธิผูปวย จริยธรรมทาง

การแพทย 
- กระบวนการตรวจสอบ
ขอรองเรียน 
- ระบบเฝาระวัง/ปองกัน
การละเมิดสิทธิผูปวย 

- คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงศูนย
การแพทย 
- องคกรแพทย/
พยาบาล 

- อัตราการรองเรียน
ดานสิทธิผูปวย 
- รอยละของขอ
รองเรียนท่ีไดรับการ
ดําเนินการแกไข 

การกําจัดของเสีย 
- การกําจัดขยะติด
เช้ือขยะอันตราย 
- การบําบัดนํ้าเสีย 

เกณฑมาตรฐาน
ดานสิ่งแวดลอม 

- ระบบติดตามคณุภาพ
นํ้าท่ีปลอยออกสูชุมชน 
- ระบบการกําจดัขยะติด
เช้ือ 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานศูนย
การแพทยฯ ผาน
หนวยงานอาคาร

คา BOD ของนํ้าเสีย 
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ประเด็นความกังวล
ของสังคม 

ขอบังคับดาน
จริยธรรม 

กระบวนการ ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด 

- กระบวนการประเมิน
คุณภาพโรงพยาบาล 
(HA) 

สถานท่ีและหนวยงาน
พัฒนาคุณภาพ 

ค. ความรับผิดชอบตอสังคม และการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ 
(1) ความผาสุกของสังคม 

คณะแพทยศาสตร มศว คํานึงถึงเรื่องความผาสุกและประโยชนสุขของสังคมเปนสวนหนึ่งในกลยุทธ
และการปฏิบัติงานประจําวัน คณะฯ ไดรับการอนุมัติใหจัดตั้งข้ึนโดยมีจุดมุงหมายหลักในการผลิตแพทยเพ่ือ
รับใชชุมชน คณะฯ จึงมีนโยบายในการสนับสนุนชุมชน เพ่ือใหเกิดความผาสุกของสังคมผานระบบสิ่งแวดลอม 
สังคมและเศรษฐกิจอยางชัดเจนและตอเนื่อง โดยกําหนดไวปณิธาน คือ “คณะแพทยศาสตร มศว ไดรับการ
สถาปนาข้ึนดวยจุดมุงหมายท่ีจะใหนิสิตแพทยมีเจตคติท่ีดีในการรับใชสังคม ใหมีความรอบรู และเชี่ยวชาญ
งานสาธารณสุขของประเทศ มีคุณธรรม และความเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม” คานิยม คือ 
“C=Community” เอกลักษณ คือ “การบริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพ่ือใหชุมชนเขมแข็งและยั่งยืน” และ
แผนกลยุทธของคณะ คือ S1.4 สรางชุมชนตนแบบเพ่ือพัฒนาเครือขายดานการปองกันโรคและสงเสริม
สุขภาพระดับชาติ คณะฯ จัดโครงการบริการวิชาการแกแพทย พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) และประชาชนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการดูแลและปองกันโรคของ
ชุมชนอยางยั่งยืน นิสิตแพทย มศว ไดรับการปลูกฝงเจตคติ ความรูและประสบการณดานการทํางานชุมชน 
สงผลใหบัณฑิตแพทย มศว สามารถทํางานรวมกับชุมชนไดดีจนไดรับรางวัลระดับชาติ ไดแก นพ.วรวิทย 
ตันติวัฒนทรัพย ไดรับรางวัลผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนดีเดน กระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ. 2537 รางวัล
แพทยชนบทดีเดน มูลนิธิแพทยชนบท ป พ.ศ. 2538 รางวัลแพทยดีเดนในชนบท คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล ป พ.ศ. 2541 และนพ.นิวัฒนชัย นามวิชัยศิริกุล ไดรับรางวัลแพทยดีเดน สาขาสาธารณสุขมูลฐาน 
จากกองทุนนายแพทยไพจิตร ปวะบุตร ป พ.ศ. 2548 
(2) การสนับสนุนชุมชน 

ผูนําตระหนักถึงความสําคัญของการสรางชุมชนเขมแข็งและมีสวนรวมกับบุคลากรของคณะฯ ในการ
พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนท่ีสําคัญอยางจริงจัง คณะฯ กําหนดชุมชนเปาหมายและประเด็นท่ี
คณะฯ จะเขาไปมีสวนรวมกับชุมชน โดยคํานึงถึงการใชประโยชนจากสมรรถนะหลักอยางเต็มท่ี  
ชุมชนเปาหมายของคณะแพทยศาสตร มศว แบงเปน 2 ระดับ ไดแก ชุมชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและชุมชน
ระดับประเทศ ในระดับพ้ืนท่ีศูนยการแพทยฯ เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีชุมชน 3 ตําบล ในอําเภอ
องครักษ คือ 2โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 2ชุมพล 2โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 2บึงศาล และ 2

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล2คลองใหญ คณะฯ บูรณาการงานดานชุมชนเขากับทุกพันธกิจหลัก ไดแก  
1. ดานการเรียนการสอน ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม (รายวิชา วช281) นํานิสิตแพทยไป

รวมพัฒนาชุมชน 3 ตําบล สรางระบบการมีสวนรวมของนิสิตในการพัฒนาชุมชนดานสุขภาพ สรางเครือขาย
และการทํางานเชิงรุกรวมกับชุมชน 

2. ดานการวิจัย คณะฯ สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยโรคท่ีเปนปญหาในชุมชน เชน โรคเบาหวาน 
ปญหาการบริโภคยาสูบ 

3. ดานบริการวิชาการ หนวยงานปฐมภูมิทําการสํารวจชุมชนพบปญหาหลัก คือ การเจ็บปวยดวยโรค
เรื้อรัง และปญหายาเสพติดจึงมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข
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ประจําหมูบาน (อสม.) จัดอบรมใหความรูดานการปองกันโรคแกชุมชนและใหความรูดานการดูแลตนเองแก
ผูปวยโรคเรื้อรังตางๆ เชน เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง ขอเขาเสื่อม ตอกระจก 

สําหรับระดับประเทศ คณะฯ มีการดําเนินการหนวยแพทยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ โดยคณบดีและทีมบริหารรวมออกใหบริการตรวจรักษาแกชุมชนในชนบทอยางตอเนื่อง คณะฯ ใหการ
สนับสนุนการพัฒนาคลินิกเลิกบุหรี่และการเปนโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% สงผลใหศูนยการแพทยฯ เปน
ตนแบบของ “คลินิกฟาใส” และ “โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100%” ท่ีเปนแหลงศึกษาดูงานใหกับกลุมบุคคล
และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชนจํานวนมาก จนไดรับรางวัลดีเดนประกาศเกียรติคุณระดับชาติ
ไดแก โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ระดับเพชร ป พ.ศ. 2553, 2556 รางวัลชนะเลิศการแขงขัน “The Cessation 
Hero” ในการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติครั้งท่ี 12 รางวัลรองชนะเลิศการแขงขัน “The 
Cessation Hero” ในงาน HA National Forum ครั้งท่ี 15 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการประกวด
สื่อประเภทสารคดี คลิปสั้น รณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่งานประชุมมหกรรมวิชาการฟาใส ป พ.ศ. 2558 และมี
การสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือการรณรงคเลิกบุหรี่  เชน จักรยานฟาใส หมวดฟาใสไรควัน นอกจากนี้         
ศูนยการแพทยฯ ยังไดรับรางวัลโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว ระดับทอง ประจําป 2555 และเปน
โรงพยาบาลแมขาย สปสช. เขต 4 ดานการลางไตทางชองทองและการดูแลทารกแรกเกิด มีบทบาทเปนแหลง
รับการสงตอผูปวยและจัดอบรมใหความรูแกโรงพยาบาลลูกขายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
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หมวด 2 : การวางแผนกลยุทธ  
 
2.1 การจัดทํากลยุทธ : 
ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ 

คณะฯ มีกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธและกลไกในการทบทวนปรับปรุงท่ีเปนระบบตามกรอบเวลา
ของการวางแผนท้ังระยะสั้นและระยะยาว โดยนําขอมูลจากผูเก่ียวของท่ีสําคัญมาใชประกอบการจัดทําแผน 
คณะฯ มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการริเริ่มท่ีนําไปสูความเปลี่ยนแปลง และนําความคลองตัวของ
สถาบันและความยืดหยุนในการปฏิบัติการมาประกอบการพิจารณากระบวนการวางแผนกลยุทธ เพ่ือใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม  
(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ  

ภาพรวมของกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร และการทบทวนปรับปรุงแผน แสดงในรูปท่ี 2.1 
คณะฯ วางแผนยุทธศาสตรระยะยาว 5 ป และจัดทําแผนปฏิบัติราชการเปนประจําทุกป ทีมบริหารได

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลักใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร 15 
ป ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระบวนการจัดทําแผนกล
ยุทธ มุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับประกอบดวย ทีมบริหาร คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน รวมท้ังตัวแทนจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ไดแก สมาคมผูปกครอง สมาคมศิษยเกา สโมสร
นิสิตแพทย สปสช.เขต 4 และอบต.องครักษ บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือวิเคราะห 
SWOT และทีมบริหารไดนําขอมูลมาทบทวน วิเคราะหเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร ฉบับราง จากนั้นคณะฯ จัด
ประชุมสัมมนาเพ่ือกําหนดแผนยุทธศาสตร โดยดําเนินการทบทวน/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรและจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป และกําหนดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับ
วิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร ทีมบริหารจัดประชุมประชาพิจารณแผนยุทธศาสตรโดยเชิญบุคลากรท่ี
เก่ียวของทุกระดับเขารวมทบทวน/ทําความเขาใจ จากนั้นจึงนําเสนอแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ประจําป (ฉบับปรับปรุง) ตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทีมบริหารมีการจัดประชุมทบทวนแผน
ยุทธศาสตรเปนประจําทุกป เพ่ือปรับกลยุทธท่ีสงเสริมใหการดําเนินงานของคณะฯมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสอดคลองกับวิสัยทัศนมากยิ่งข้ึน 
(2) นวัตกรรม 

กระบวนการจัดทํากลยุทธไดกระตุนและสงเสริมการสรางนวัตกรรมโดยเนนการจัดการความรูท้ัง
ภายในสายงานเดียวกันและตางสายงาน สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมท้ังมีโครงการสรางแรงจูงใจ
และระบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมุงใหบุคลากรพัฒนางานของตนเองอยางสมํ่าเสมอ และทํางานรวมกัน
กับหนวยงานอ่ืนเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรม สําหรับโอกาสเชิงกลยุทธท่ีสถาบันตั้งไว รวมท้ังแผนการลงทุนซ่ึง
พรอมและนําไปดําเนินการนั้น ทีมบริหารเนนประเด็นท่ีสอดคลองกับสมรรถนะหลัก คือ การเนนการศึกษาโดย
ใชชุมชนเปนฐานโดยบูรณาการกับการวิจัยและการพัฒนาศูนยการแพทยฯ เพ่ือใหบริการกับชุมชนท้ังในดาน
กายภาพและศูนยความเปนเลิศทางวิชาการและการรักษาพยาบาล ในปจจุบันคณะฯ ดําเนินการพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบรวมขอมูลท่ีศูนยกลาง พรอมท้ังระบบวิเคราะหประเด็น
ยุทธศาสตรและพันธกิจหลัก และระบบสนับสนุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ ครอบคลุมท้ังดานการจัดการ
การศึกษาและนิสิต ศิษยเกา การจัดการขอมูลการรักษาพยาบาล การเก็บรายไดของศูนยการแพทยฯ และการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีใชรวมกัน โดยมีเปาหมายใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไป
อํานวยความสะดวกและลดภาระของบุคลากรรวมท้ังชวยรวบรวมและวิเคราะหขอมูลตางๆ  
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รูปที่ 2.1 กระบวนการจัดทาํแผนยุทธศาสตร และการทบทวน ปรับปรุงแผนฯ

ปรับปรุง และพัฒนา 

ปรับปรุง และพัฒนา 
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(3) การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธ 
 คณะฯ มีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากทุกหนวยงานภายในองคกร และภายนอกองคกร ไดแก 
ลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย คูความรวมมือ และผูสงมอบอยางเปนระบบ ผานการสํารวจรูปแบบตางๆ ไดแก  
แบบสอบถาม การประชุมรวมกันเพ่ือรับฟงความคิดเห็น หรือการสํารวจเม่ือทํากิจกรรมรวมกัน และปจจุบันมี
การพัฒนาเพ่ิมชองทางการสื่อสารเพ่ือรับขอมูลทางสื่อสังคมออนไลน (social media) จากนั้นทีมบริหารจัด
ประชุมรวมกับตัวแทนหนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือรวมกันกําหนดแผนยุทธศาสตรและกลยุทธรวมท้ังตัวชี้วัด 
และผูรับผิดชอบหลัก โดยแบงตามพันธกิจหลักและกลยุทธสนับสนุน ดังตารางท่ี 2.1ก และตารางท่ี 2.1ข 

คณะฯ วิเคราะหและกําหนดกลยุทธโดยคํานึงถึงปจจัยภายนอก ไดแก ความเสี่ยงท่ีมีตอความสําเร็จ
ในอนาคตความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในสภาพแวดลอมดานกฎระเบียบ ขอบังคับ และปจจัยภายใน ไดแก 
ความทาทายเชิงกลยุทธและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ รวมท้ังจุดดอยท่ีอาจจะเกิดข้ึนในกระบวนการวางแผน
เชิงกลยุทธและในเรื่องสารสนเทศความสามารถท่ีจะนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ โดยใชเครื่องมือ SWOT 
analysis และ Balance score card ดังรูปท่ี 2.1 ทีมบริหารมีกระบวนการทบทวนกลยุทธอยางสมํ่าเสมอ
อยางนอยปละ 1 ครั้งหรือเม่ือพบการเปลี่ยนแปลงสําคัญท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานของคณะฯ (ตารางท่ี 
2.2) 
ตารางท่ี 2.1ก ปจจัยท่ีกําหนดกลยุทธของคณะแพทยศาสตรจําแนกตามพันธกิจหลัก 

ปจจัย 
พันธกิจ 

การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ 
กลยุทธตามพันธกิจ
หลัก 

Academic to 
excellence 

Research to 
excellence 
 

Service and health 
promotion to 
excellence 

ปจจัยภายใน 
เปาหมายตาม
วิสัยทัศน 
 

- หลักสูตรท่ีมีมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ 

- ผลงานวิจัย/นวัตกรรม
ท่ีไดรับการยอมรับระดับ
นานาชาติ 

- การพัฒนาศักยภาพของ
ศูนยการแพทยท้ังทาง
กายภาพ และศูนยความเปน
เลิศ 
 

สมรรถนะหลัก การจัดประสบการณ
การศึกษาในชุมชน 

บูรณาการการวิจัยกับ
การจัดการเรียนการสอน 

- งานบริการวิชาการท่ี
มุงเนนการสรางชุมชน
ตนแบบและบูรณาการกับ
การศึกษา/วิจัย 

ความไดเปรียบเชิงกล
ยุทธ 

- หลักสูตรแพทยศาสตร
โครงการรวม
Nottingham แหงแรก
ในประเทศ 
- เครือขายกับโรงเรียน
แพทยในตางประเทศ 
- นโยบายการบูรณาการ
ดานการเรียนการสอน

- อาจารยท่ีมีความ
เชี่ยวชาญดานวิจัยไดรับ
รางวัลระดับนานาชาติ 
- การเปดอบรมแพทย
เฉพาะทางสาขาตางๆ 

- เปนโรงพยาบาลตติยภูมิ
แหงเดียวในพ้ืนท่ี สปสช.เขต
4 
- เปนโรงพยาบาลตนแบบ
ดานการเลิกบุหรี่ 
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ปจจัย 
พันธกิจ 

การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ 
กับงานวิจัยชุมชน 

ความทาทายเชิงกล
ยุทธ 

- การพัฒนา/ธํารงรักษา
อาจารยท่ีมีศักยภาพสูง 

- การจัดสรรภาระงาน
ของอาจารยคลินิก 
- การสรางเครือขายวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ 

- ความสมดุลในการบริหาร
จัดการงบประมาณท่ีไดรับ 

ปจจัยภายนอก 
นโยบายระดับ
สถาบัน 

- นโยบายพัฒนา
หลักสูตรใหมีมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ 

- นโยบายการตอสัญญา
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ี
เชื่อมโยงกับการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ 

- นโยบายการเปน
มหาวิทยาลัยรับใชสังคม 

นโยบาย
ระดับประเทศ 

- นโยบายการผลิตแพทย
เพ่ิม 
- นโยบายการเปด
ประเทศเขาสู AEC 

- นโยบายการสนับสนุน
ทุนวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอก 

- นโยบายการจัดสรร
งบประมาณดานการ
รักษาพยาบาลระบบ
ประกันสังคมระบบประกัน
สุขภาพถวนหนา 

ความตองการของ
ลูกคา 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

นิสิตสอบผาน National 
license และสามารถ
รักษาผูปวยไดอยางมี
มาตรฐาน 

ระบบสนับสนุนการทํา
วิจัยเพ่ือการตีพิมพใน
วารสารนานาชาติ 

การใหบริการวิชาการท่ีมี
คุณภาพและสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน 

 
ตารางท่ี 2.1ข ปจจัยท่ีกําหนดกลยุทธสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร 
กลยุทธเพ่ือสนับสนุน  Management to 

Excellence 
Toward international level 

วิสัยทัศน - การก าว เข าสู มาตรฐานระดับ
นานาชาต ิ

คานิยม “MEDICINE SWU”  
คือ เปนผูนํา ด ีเกง มีสุข 

การธํารงรักษาและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

การสรางเครือขายระดับนานาชาติ 

วัฒนธรรมองคกร 
“คณะแพทยศาสตร แหงการพัฒนา” 

- การพัฒนานวัตกรรมดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การกํากับดูแลการเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาหลักสูตรและ
ผลงานวิจัยสูระดับนานาชาติ 
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ตารางท่ี 2.2 การปรับปรุงกลยุทธของคณะแพทยศาสตร 
ชวงเวลา การทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ 

พ.ศ. 2550 - 
พ.ศ. 2554 

คณะบริหารกําหนดยุทธศาสตร ROADMAP เพ่ือมุงสูวิสัยทัศน 
”การเปนสถาบันผลิตแพทยชั้นนําในภูมิภาคอาเซียน” ประกอบดวย7 ยุทธศาสตรคือ
Research for Developing Knowledge Capital = แปลงงานประจําใหเปนทุนความรู
Organization Culture Development = การพัฒนาสูวัฒนธรรมองคกรคุณภาพ 
Academic Excellence = สรางความเปนเลิศทางวิชาการ Development of student’s 
multi-skills ; 5H’s core competency = พัฒนาศักยภาพนิสิต Management of 
Hospital = บริหารงานโรงพยาบาล Health Alliance Curricula Development  = พัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพสุขภาพ Health Promotion Installation = ติดอาวุธสรางเสริมสุขภาพแบบ
องครวม 

พ.ศ. 2555 -
พ.ศ. 2557
ปรับเปลี่ยน 
คณะบริหาร 
10 มีนาคม
2554 

คณะบริหารปรับวิสัยทัศนเปน“สถาบันผลิตแพทยชั้นนํา 1 ใน 30 ของภูมิภาคอาเซียนใน     
ป ค.ศ. 2015” และ“โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ ฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ระดับชาติใน ป ค.ศ. 2013” จัดทําแผนยุทธศาสตรใหม (ROADMAPS) โดยคํานึงถึงความ
สอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับปรัชญา
และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับจุดเนนของกลุม
สถาบันกลุม ค1 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนยุทธศาสตร
ROADMAPS ประกอบดวย 8 แผนยุทธศาสตร 26 กลยุทธ 37 ตัวชี้วัดยุทธศาสตรคือ
Research capital, Organization Learning & Learning Organization, Academic 
passion, Dignity, Modern Management to MEDSWU & MSMC, Alliances, Pride
และ Staffs Focus 

ปรับเปลี่ยน 
คณะบริหาร
เปนชุด
ปจจุบัน
2557-2558 

คณะบริหารชุดปจจุบันไดทบทวนบริบทของคณะโดยรวบรวมความคิดเห็นของบุคลากรทุก
ระดับผานการทํา SWOT Analysis และการสํารวจขอมูลความตองการของลูกคาและผูมีสวน
ไดสวนเสียตามพันธกิจหลักมาใชในการปรับปรุงวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตร โดยปรับ
วิสัยทัศนเปน “สถาบันผลิตแพทยชั้นนํา 1 ใน 20 ของภูมิภาคอาเซียนภายในป พ.ศ. 2560”
และกําหนดแผนยุทธศาสตร “SMART MED”  

ทบทวนและ
ปรับแผนฯ
พฤษภาคม 
2559-2562 

คณะแพทยศาสตร ปรับยุทธศาสตร ตามวิสัยทัศน โดยใชหลักการบริหารสูการดําเนินงานท่ี
เปนเลิศ (EdPEx), lean management และคณะแพทยศาสตรคุณธรรม มาวิเคราะหรวมกับ
ขอมูลผลสํารวจจากแหลงตางๆ  โดยปรับวิสัยทัศน ท่ีมุงสูการเปนคณะแพทยชั้นนําในประเทศ
และนานาชาติ คณะฯ ไดกําหนดแผนยุทธศาสตร เปน “SMART” (รายละเอียดในหมวด 2.1ข
(1)) 

 
(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 

คณะฯ พิจารณาเรื่องระบบงาน เพ่ือเก้ือหนุนใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ โดยกําหนดระบบงาน
หลักตามพันธกิจหลัก 3 ประการ ไดแก การจัดการศึกษาท่ีเปนเลิศ (Academic to excellence) การวิจัยท่ี
เปนเลิศ (Research to excellence) และการบริการวิชาการสงเสริมสุขภาพท่ีเปนเลิศ (Service and 
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health promotion to excellence) ซ่ึงทุกระบบงานมีฝายท่ีรับผิดชอบหลักโดยเฉพาะ (รายละเอียดแสดง
ใน Administrative chart) และมีรายละเอียดท่ีชัดเจนเก่ียวกับการแบงภาระงานสวนท่ีรับผิดชอบใหผูสงมอบ
จากภายนอกและคูความรวมมือทางการดําเนินการ  

คณะผูบริหารตัดสินใจในกระบวนการดําเนินงานตางๆ โดยทําการวิเคราะหขอมูลสมรรถนะ/
ทรัพยากรขององคกร ความสําคัญของกระบวนการตอความม่ันคงขององคกร ศักยภาพของผูสงมอบ/คูความ
รวมมือ และกฎหมาย/ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของกับกระบวนการนั้นๆ รวมท้ังกําหนดสมรรถนะหลักและ
ระบบงานในอนาคตโดยคํานึงถึงโครงสรางการบริหารองคกรและระบบงานตามพันธกิจหลัก 
ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
(1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
 การกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ทีมบริหารไดพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงสําคัญท่ีไดวางไวใน
ดานหลักสูตรและบริการ ลูกคาและตลาดผูสงมอบ และคูความรวมมืออยางเปนทางการ และการปฏิบัติการ
ของคณะฯ โดยวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ มี 5 ประการ จําแนกเปนวัตถุประสงคตามพันธกิจหลัก 3 ประการ 
ไดแก Academic to excellence, Service and health promotion to excellence และ Research to 
excellence และวัตถุประสงคสนับสนุนเพ่ือใหพันธกิจหลักมุ งไปสูความสําเร็จ 2 ประการ ไดแก 
Management to excellence และ Toward international level ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2.3 
(2) การพิจารณาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธของคณะฯ ตอบสนองความทาทายเชิงกลยุทธและใชประโยชนอยางเต็มท่ีจาก
สมรรถนะหลัก ความไดเปรียบเชิงกลยุทธและโอกาสเชิงกลยุทธ มีการสรางสมดุลเรื่องกรอบระยะเวลาท้ังสั้น
และยาว ทีมบริหารพิจารณาและสรางสมดุลของความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ  
แผนยุทธศาสตร SMART เปนแผนท่ีครอบคลุมทุกพันธกิจ ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร 19 กลยุทธและ 34 
ตัวชี้วัด (ตารางท่ี 2.3 แสดงแผนยุทธศาสตร SMART และตัวชี้วัดกลยุทธของคณะแพทยศาสตร) สําหรับ
แนวทางการสรางสมดุลในการจัดสรรทรัพยากรของแตละกลยุทธ คณะฯ ไดวิเคราะหระดับความสําคัญของ
แผนจากมากไปนอย โดยจําแนกเปน 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 กําหนดคาถวงน้ําหนักของแตละแผนกลยุทธ เพ่ือใหสัมพันธกับการจัดสรรทรัพยากร เงินทุน
และสิ่งสนับสนุนในแตละแผน โดยกลยุทธ Academic to excellence มีคาถวงน้ําหนักสูงสุดเทากับ 0.3 
รองลงมาคือ กลยุทธ Research to excellence และ Service and health promotion to excellence มี
คาถวงน้ําหนักเทากับ 0.25 กลยุทธ Management to excellence มีคาถวงน้ําหนักเทากับ 0.15 และ      
กลยุทธ Toward international level มีคาถวงน้ําหนักเทากับ 0.05 (รูปท่ี 2.2)  
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รูปที่ 2.2 สัดสวนคาถวงนํ้าหนักของแตละแผนกลยุทธ 
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ตารางท่ี 2.3 แผนยุทธศาสตร SMART คณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป 2559 – 2562  
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2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ : 
ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและนําไปสูการปฏิบัติ 
(1) แผนปฏิบัติการ 

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการแสดงในรูปท่ี 2.1 คณะฯ จัดประชุมเพ่ือแปลงแผนกลยุทธเปน
แผนปฏิบัติการ และใชวิธีการกําหนด Key performance indicator (KPI) เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
โดยคํานึงถึงประเด็นตางๆ ไดแก 
 1. ความสอดคลองระหวางวิสัยทัศน วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป โดยกําหนดใหครอบคลุมครบท้ัง 3 พันธกิจหลัก 
 2. ความตองการของหนวยงาน/ภาควิชาท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายท้ังระดับคณะ 
ระดับหนวยงานและระดับภาควิชา 
 3. ทรัพยากรท่ีองคกรมีอยูและสมรรถนะหลัก โดยใชหลักความสมดุล ความจําเปน ความคุมคาและ
ความเปนไปได 
(2) การนําแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ 

คณะฯ ถายทอดแผนปฏิบัติการไปสูบุคลากร ผูสงมอบและคูความรวมมือท่ีสําคัญท้ังท่ีเปนทางการ
และไมเปนทางการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและผลลัพธท่ีสําคัญตามแผนปฏิบัติการ  

คณะฯ ถายทอดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการไปยังหนวยงานภายในคณะผานทางชองทางท่ี
หลากหลายท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2.4 ทีมบริหารติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการผานรองคณบดี หัวหนาภาควิชา และหัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบ โดยมี
หนวยงานนโยบายและแผน เปนผูประสานงานและรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ
ประจําปตอคณะกรรมการประจําคณะเปนรายไตรมาส เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย 
ตารางท่ี 2.4 ชองทางการถายทอด/ติดตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 

ชองทาง กลุมเปาหมาย ชวงเวลา/ความถี่ 
การ เ ซ็น คํารับรองการปฏิบั ติ หน า ท่ี ตาม KPI       
ของหนวยงาน 

ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ 
รองคณบดี 
รองผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ 
หัวหนาภาควิชา 17 ภาควิชา 
หัวหนางาน 52 หนวยงาน 

ทุกปงบประมาณ 

ระบบ KPI รายบุคคล  บุคลากรทุกระดับ ปละ 2 ครั้ง 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา/
หนวยงาน 

ภาควิชา 
หนวยงาน 

ปละ 1 ครั้ง 

การประชุมคณะกรรมการตางๆ 
- คณะกรรมการประจําคณะ 
- คณะกรรมการบริหารคณะ 
- คณะกรรมการดําเนินงานศูนยการแพทยฯ 
- การประชุมหัวหนาหนวยงาน 

 
ทีมบริหารคณะ หัวหนาภาควิชา 
ทีมบริหารคณะ 
ทีมบริหารศูนยการแพทยฯ 
หัวหนาหนวยงาน 

 
ทุก 1 เดือน 
ทุก 1 เดือน 
ทุก 1 เดือน 
ทุก 1 เดือน 

เว็บไซตของคณะแพทยศาสตร  บุคลากรทุกระดับ เปนประจํา 
หนังสือแจงเวียนแจงไปยังภาควิชา/หนวยงาน บุคลากรทุกระดับ เปนประจํา 
การเดินพูดคุย/ชี้แจง/ติดตามหนวยงานอยางไมเปน บุคลากรทุกระดับ เปนประจํา 
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ชองทาง กลุมเปาหมาย ชวงเวลา/ความถี่ 
ทางการ 
 
(3) การจัดสรรทรัพยากร 

คณะฯ จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การจัดการความเสี่ยงตางๆ
ท่ีเก่ียวของกับแผนปฏิบัติการ เพ่ือใหม่ันใจวา องคกรจะมีฐานะท่ีม่ันคง คณะฯ วางแผนการจัดสรรทรัพยากร
เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนกลยุทธเปนไปตามเปาหมาย โดยมอบหมายใหรองคณบดีและหนวยงานท่ี
เก่ียวของกํากับดูแลทรัพยากรตางๆ ดังแสดงในตารางท่ี 2.5 
ตารางท่ี 2.5 การวางแผนการจัดสรรทรัพยากร 

ทรัพยากร 
ผูบริหาร/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 

บุคคล 
(Manpower) 

รองคณบดีฝายทรัพยากร
บุคคล 
หนวยงานทรัพยากรบุคคล 

- วิเคราะหและจัดทําแผน
บริหารงานบุคคล/แผนพัฒนา
บุคลากร 
- จัดสรรตําแหนงบุคลากร
ผานท่ีประชุมคณะกรรมการ
จัดสรรอัตรา 

- จัดสรรอัตราบุคลากร
ทุกระดับตามลําดับความ
จําเปนโดยคํานึงถึงความ
สอดคลองกับเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรของคณะ 

การเงิน 
(Money) 

คณบดี 
ผูอํานวยการศูนย
การแพทยฯ 
หนวยงานแผนหนวยงาน
การเงินและคลัง 

วิเคราะหวางแผนดําเนินงาน
และติดตามการความสมดุล
ของการใชจายงบประมาณ 

- ปรับปรุงกลยุทธดาน
การเงินจนสามารถลด
การขาดทุนของศูนย
การแพทยฯและเบิกจาย
งบประมาณของคณะ
อยางมีประสิทธิภาพ 

พัสดุ/อาคาร
สถานท่ี 
(Material) 

รองคณบดีฝายอาคาร
สถานท่ี 
หนวยงานพัสดุ 

วางแผนดําเนินการพัฒนา
อาคารสถานท่ีเพ่ือรองรับการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของ
คณะ 

- ปรับปรุงตึกคณะ
แพทยศาสตรองครักษ
และจัดสรรพ้ืนท่ีให
หนวยงานและภาควิชา 

ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงาน 
(Management) 

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
หนวยงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานของคณะ 

- จัดทําโปรแกรม
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการเก็บ
ขอมูลดานวิจัย/ประกัน
คุณภาพการศึกษา 

(4) แผนดานบุคลากร 
 คณะฯ มุงเนนถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนตอความ
ตองการดานขีดความสามารถของบุคลากรและอัตรากําลัง โดยมีการวางแผนดานบุคลากร ดังรายละเอียดใน
หมวด 5 
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(5) ตัววัดผลการดําเนินการ 
คณะฯ จัดทําระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการเสริมสรางใหมีความสอดคลองไปในแนวทาง

เดียว คณะฯ กําหนดแผนยุทธศาสตร SMART โดยออกแบบตัวชี้วัดท่ีสําคัญตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธระยะ
สั้น/ระยะยาว และตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ มีกระบวนการถายทอดตามลําดับข้ันสูระดับภาควิชา/
หนวยงานผานทางระบบ KPI และระบบการประเมินคุณภาพภายใน (IQA) และระดับบุคคลผานทางระบบ
ประเมินผลงานรายบุคคล (Individual KPI) และในปจจุบันคณะฯ ดําเนินการพัฒนาระบบ e-Faculty ข้ึนมา
เพ่ือเชื่อมโยงการเก็บขอมูลตางๆ เปน data center ตั้งแตระดับแผนยุทธศาสตร พันธกิจ ไปจนถึง KPI ท้ังใน
ระดับหนวยงานและระดับบุคคล โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาวจะทําหนาท่ีเก็บขอมูลทุก
กระบวนการ ดังแสดงในรูปท่ี 2.1 
(6) การคาดการณผลการดําเนินการ 

ทีมบริหารคาดการณผลการดําเนินงานของคณะ แบงเปนเปาหมายระยะยาว 4 ปและเปาหมายรายป 
โดยวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานในอดีตเทียบเคียงกับเปาหมายตามวิสัยทัศน คาดการณถึงความเสี่ยง
สําคัญท่ีอาจกระทบตอผลการดําเนินงานและเปรียบเทียบกับขอมูลผลการดําเนินงานของสถาบันคูเทียบ  
ข. การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ 
 คณะฯ ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและนําแผนไปปฏิบัติอยางรวดเร็ว โดยมอบหมายใหงานนโยบาย
และแผนติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําปตอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเปนรายไตรมาส เพ่ือทบทวน/แกไขตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย และเพ่ิมเติม/    
ปรับลดตัวชี้วัดเพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายของคณะฯ 
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หมวด 3 : ลูกคา   
 
3.1 เสียงของลูกคา :  
ก. การรับฟงผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 
(1) ผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืนท่ีมีอยูในปจจุบัน (2) ผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืนท่ีพ่ึงมี 

คณะฯ มีระบบการสื่อสาร 2 ทาง ท้ังการรับฟงเสียงของลูกคาและการใหขอมูลปอนกลับแกกลุมลูกคา
ตางๆ ไดแก ผูเรียน ลูกคาในอดีต อนาคตและคูเทียบ โดยใชสื่อสังคมออนไลน เว็บไซต โดยมีวิธีการในการ
คนหาและใหขอมูลปอนกลับท่ีเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรและบริการอยางทันทวงทีและสามารถนําไปใชได 

คณะฯ จําแนกกลุมลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสียตามพันธกิจหลักและทําการสํารวจความตองการของ
ลูกคาผานชองทางตางๆ ดังแสดงในตารางท่ี 3.1 
ตารางท่ี 3.1 ชองทางการสื่อสารสองทางไปยังลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย จําแนกตามพันธกิจ 

กลุมเปาหมาย ชองทาง/วิธีการรับฟง ความถี่ 
ขอมูลท่ีไดรับ(1) 

ผูรับผิดชอบ 
ขอมูลท่ีสื่อสารกลบั(2) 

พันธกิจดานการเรียนการสอน 
1. นักเรียนช้ัน
มัธยมปลาย 
(ผูเรียนใน
อนาคต) 

- งาน Open House ของ
มหาวิทยาลยั 
- งานประชาสัมพันธ
หลักสตูร MedExPro  
ตลาดนัดอุดมศึกษา 
- Facebook เว็บไซตของ
คณะ 
- การเยี่ยมชมคณะของกลุม
นักเรียน  
(โครงการคายสูฝนวันเปน
หมอ) 
- การจัดนิทรรศการ/
เดินสายประชาสัมพันธ
หลักสตูรโครงการรวมฯ ท่ี
โรงเรียนมัธยมนานาชาติ  

1 ครั้งตอป 
 

1 ครั้งตอป 
 
 

ตลอดเวลา 
 

1 ครั้งตอป 
 
 
 

6–10 ครั้งตอ
ป 
 

ความคาดหวัง/ความตองการตอ
หลักสตูรแพทยศาสตรภาคปกติ/
โครงการรวมฯ/ป.โท/ป.เอก(1) 
ความคาดหวังตอการจัดการ
เรียนการสอน/อาคารสถานท่ี
คณะแพทยศาสตร(1) 
ขอเสนอแนะแนวทางการ
ประชาสมัพันธหลักสูตร(1) 

งานบริการ
การศึกษา/ 
งานแพทยศาสตร
ศึกษา 
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
คณะกรรมการ
ประจําหลักสตูร 

ขอมูลรายละเอียดของหลักสูตร/
การจัดการเรยีนการสอน/ 
อาคารสถานท่ี(2) 
กระบวนการสอบเขา/คุณสมบัติ
ของผูสมัครเขาศึกษาตอใน
หลักสตูร(2) 

2. นิสิตแพทย 
หลักสตูรปกต ิ

- เว็บไซตของคณะฯ 
- การประเมินผลการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชา 
- การประเมินการสอน
อาจารยผูสอน 
- ระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
- สื่อสังคมออนไลน เชน 
Group Line กิจการนิสติ/ 
Facebook, Wikipedia 
- การประชุมคณะกรรมการ
ประจําหลักสตูรผานตัวแทน
นิสิตช้ันปตางๆ 
 

ตลอดเวลา 
2 ครั้งตอป 

 
2 ครั้งตอป 

 
ตลอดเวลา 
ตลอดเวลา 

 
 

ทุก 1-2 เดือน 

ความพึงพอใจ/ความไมพึงพอใจ
ตอหลักสตูร การจัดการเรยีน
การสอน(1) 
ปญหาการเรียน/การใชชีวิต(1) 
แนวทางการพัฒนาหลักสตูร(1)  
ความคิดเห็นตอการจดัการเรียน
การสอน(1) 

งานแพทยศาสตร
ศึกษา 
งานบริการการศึกษา 
งานพัฒนาศักยภาพ
นิสิต 
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
คณะกรรมการ
ประจําหลักสตูร 
 

ขอมูลรายละเอียดของหลักสูตร/
การจัดการเรยีนการสอน/
กิจกรรมเสริมหลักสตูร/ 
อาคารสถานท่ี(2) 
การใหคําปรึกษาปญหาการเรยีน



 

รายงานการประเมินตนเอง SAR-EdPEx  คณะแพทยศาสตร ประจาํปการศึกษา 2559   49 

 

กลุมเปาหมาย ชองทาง/วิธีการรับฟง ความถี่ 
ขอมูลท่ีไดรับ(1) 

ผูรับผิดชอบ 
ขอมูลท่ีสื่อสารกลบั(2) 

3. นิสิตแพทย 
หลักสตูร
โครงการรวมฯ 

ช้ันพรีคลินิก ขณะศึกษาท่ี 
University of 
Nottingham 
(ช้ันปท่ี 1 - ป 3) 
- การประชุมรวมนิสติ 
คณาจารยประจําหลักสตูร 
(มศว และ Nottingham) 
- การเยี่ยมติดตามนิสติของ
ทีมบริหารหลักสูตร 
- ระบบอาจารยท่ีปรึกษา
ประจําท่ี Nottingham 
- ระบบอาจารยท่ีปรึกษา
หลักสตูร 
- Email/Group 
Line/Facebook 
ช้ันคลินิกเชนเดียวกับนิสิต
หลักสตูรปกต ิ

 
 
 
 

2 ครั้งตอป 
 

 
1 ครั้งตอป 

 
ตลอดเวลา 

 
ตลอดเวลา 

 
ตลอดเวลา 

 

และการใชชีวิต(2) 
ขอมูลนโยบาย/กิจกรรมของ
คณะ(2) 
 

4. นักศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- งาน Open House ของ
มหาวิทยาลยั 
- งานประชาสัมพันธ
หลักสตูร 
- การประชุมคณะกรรมการ
ประจําหลักสตูร 

1 ครั้งตอป 
 

1-2 ครั้งตอป 
 

ทุก 1-2 เดือน 

ความคาดหวัง/ความตองการตอ
หลักสตูร(1) 

งานบริการ
การศึกษา/ 
งานแพทยศาสตร
ศึกษา 

ขอมูลรายละเอียดของหลักสูตร/
การจัดการเรยีนการสอน/
กิจกรรมเสริมหลักสตูร/ 
อาคารสถานท่ี(2) 

5. ผูปกครอง - เว็บไซตของคณะ 
- การประชุมสมาคม
ผูปกครอง 
- Group Line  

ตลอดเวลา 
ทุก 1-2 เดือน 

 
ตลอดเวลา 

แนวทางการพัฒนาหลักสตูร(1)  
ความพึงพอใจ/ความไมพึงพอใจ
ตอหลักสตูร(1) 

งานแพทยศาสตร
ศึกษา 
งานพัฒนาศักยภาพ
นิสิต ขอมูลรายละเอียดของหลักสูตร/

การจัดการเรยีนการสอน/
กิจกรรมเสริมหลักสตูร/ 
อาคารสถานท่ี(2) 
ขอมูลนโยบาย/ความตองการ
ของคณะ(2) 

6. ผูใชบัณฑิต - เว็บไซตของคณะ 
- แบบสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต 
- โครงการเยีย่มตดิตาม
บัณฑิตแพทยท่ีไปชดใชทุน
ในโรงพยาบาลตางๆ  

ตลอดเวลา 
1 ครั้งตอป 

 
1 ครั้งตอป 

 

แนวทางการพัฒนาหลักสตูร(1) 
ความพึงพอใจ/ความไมพึงพอใจ
ตอบัณฑติ (ความรู ทักษะ การ
ปฏิบัติงาน เปรยีบเทียบกับ
สถาบันอ่ืน) (1) 

งานบริการ
การศึกษา/ 
งานแพทยศาสตร
ศึกษา 
 

ขอมูลรายละเอียดของ
หลักสตูร(2) 

7. ศิษยเกา - สมาคมศิษยเกา 
- เว็บไซตชมรมศิษยเกา 

ตลอดเวลา 
ตลอดเวลา 

แนวทางการพัฒนาหลักสตูร(1)  
ปญหาจากการปฏิบัติงาน(1) 

งานบริการ
การศึกษา/ 
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กลุมเปาหมาย ชองทาง/วิธีการรับฟง ความถี่ 
ขอมูลท่ีไดรับ(1) 

ผูรับผิดชอบ 
ขอมูลท่ีสื่อสารกลบั(2) 

- Facebook ศิษยเกา 
- โครงการเยีย่มตดิตาม
บัณฑิตแพทยท่ีไปชดใชทุน
ในโรงพยาบาลตางๆ  
- งานคืนสูเหยา 
- การเขารวมประชุม
วิชาการประจําป  
- การเชิญตัวแทนศิษยเกา
รวมแสดงความคิดเห็นและ
ใหคําแนะนําในการพัฒนา
คณะ  

ตลอดเวลา 
1 ครั้งตอป 

 
 

1 ครั้งตอป 
1 ครั้งตอป 

 
1-2 ครั้งตอป 

 

ความชวยเหลือท่ีตองการจาก
คณะ(1) 

งานแพทยศาสตร
ศึกษา 
งานพัฒนาศักยภาพ
นิสิต 
 

ขอมูลการศึกษาตอแพทยประจาํ
บาน/ตอยอด/ป.โท/ป.เอก(2) 
ขอมูลความตองการของคณะ(2) 
 

พันธกิจดานวิจัย 
1. คณาจารย
และบุคลากร 

- การใชแบบสอบถาม
สํารวจความพึงพอใจ/ความ
ตองการของบุคลากร  
- เว็บไซต/หนังสือแจงเวียน
ของฝายวิจัย 

1 ครั้งตอป 
 

 
ตลอดเวลา 

ความพึงพอใจ/ความไมพึงพอใจ
ตอการสนับสนุนการวิจัย(1) 

งานวิจัยและ วิ เทศ
สัมพันธ 

ขอมูลทุนวิจัย การจัดอบรมและ
การสนับสนุนดานวิจัย(2) 

2. หนวยงานท่ี
ใหทุน 

- เว็บไซตของแหลงทุน
ภายนอก 
- หนังสือแจงเวียนขาวสาร 
- การสงตัวแทนเขารวม
ประชุม/เปนกรรมการแหลง
ทุนภายนอก 

ตลอดเวลา 
 

ตลอดเวลา 
ตามรอบการ
ประชุมของ
แหลงทุน 

รอบการจัดสรรทุนวิจัย(1) 
ประเด็นวิจัยท่ีตองการ(1)  
เครือขายวิจัยในสาขาท่ี
เก่ียวของ(1) 
ฐานขอมูลนักวิจัยและทรัพยากร
ดานการวิจัยของคณะ(2) 
 

3. วารสารวิจยั - เว็บไซตของวารสาร ตลอดเวลา ระเบียบการตีพิมพในวารสาร(1) 
พันธกิจดานบริการวิชาการ 
1. ผูปวยและ
ญาต ิ

- แบบประเมินความพึง
พอใจของผูรับบริการ 
 - ระบบรับฟงขอรองเรียน
ขอเสนอแนะโดยตรงจาก
ผูปวยและญาต ิ
- ตูรับเรื่องรองเรยีน 
- ผานสายดวน 1556  
ท่ีงานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล 
- โตะประชาสัมพันธของ
โรงพยาบาล 
- ปาย บอรด แผนพับ วีดี
ทัศนใหความรู/
ประชาสมัพันธโรงพยาบาล 
 

1-2 ครั้งตอป 
 

ตลอดเวลา 
 

 
ตลอดเวลา 
ตลอดเวลา 

 
 

ตลอดเวลา 
 

ตลอดเวลา 

ความพึงพอใจ/ความไมพึงพอใจ
ตอการใหบริการตรวจรักษา(1) 
ขอรองเรียนการใหบริการ(1) 

งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล 
งานบริหารความ
เสี่ยง 
งานประชาสัมพันธ 

ขอมูลนโยบายของโรงพยาบาล 
ข้ันตอนการใหบริการตรวจรักษา 
ความรูดานโรคตางๆ(2)  
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กลุมเปาหมาย ชองทาง/วิธีการรับฟง ความถี่ 
ขอมูลท่ีไดรับ(1) 

ผูรับผิดชอบ 
ขอมูลท่ีสื่อสารกลบั(2) 

2. โรงพยาบาล
คูความรวมมือ 

- การประชุมรวมกับ
เครือขาย ของ สปสช. เขต 
4 สระบุร ี
- แบบประเมินการรับสงตอ
ผูปวยของศูนยรับสงตอของ
โรงพยาบาล 

1-2 ครั้งตอป 
 
 

ตลอดเวลา 

ความพึงพอใจ/ความไมพึงพอใจ
ตอการสงตอขอมลูปอนกลับ
ผลการรักษาผูปวยท่ีไดรับการสง
ตอ(1) 

งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล 

การใหคําปรึกษาดานการรักษา
โรค(2) 
การจัดอบรมใหความรูดานการ
รักษาโรค(2) 

3. ชุมชน - การประชุมรวมกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ใหบริการปฐมภูมิ  
(3 ตําบล) อสม. กํานัน 
ผูใหญบาน 
- การสํารวจความตองการ
ของชุมชนของหนวยปฐม
ภูม ิ
- ขอมูลจากการสํารวจของ
นิสิตในรายวิชาเวชศาสตร
ปองกัน 

1-2 ครั้งตอป 
 
 
 
 

1 ครั้งตอป 
 
 

1 ครั้งตอป 

ปญหา/ความตองการของ
ชุมชน(1) 
ความพึงพอใจ/ความไมพึงพอใจ
ตอการใหบริการวิชาการแก
ชุมชน(1) 

หนวยปฐมภูม ิ
ภาควิชาท่ีเก่ียวของ 

การจัดอบรมใหความรูดานการ
ปองกันโรคและการดูแลตนเอง(2) 
 

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 
(1) ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจและความผูกพัน 

คณะฯ ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนิสิต ผูใชบัณฑิต ผูปกครองและลูกคาในอนาคต 
(นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยวิธีการตางๆ เชน การใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ การออกเยี่ยม
บัณฑิต และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเพ่ือใชในการปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูและสวัสดิการดานตางๆ โดยกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือติดตามประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการตางๆ และ
เปรียบเทียบขอมูลกับสถาบันคูเทียบ  

หนวยงานวิจัยนําผลการสํารวจความตองการของลูกคาภายในมาใชวางแผนปฏิบัติงานและจัดทํา
โครงการดานวิจัยประจําป สวนลูกคาภายนอกหนวยงานวิจัยทําหนาท่ีเปนตัวกลางสืบคนและสื่อสารขอมูล/
ความรูแกนักวิจัยภายในโดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชา เพ่ือใหสามารถสรางผลงานวิจัย นวัตกรรม
ท่ีสอดคลองกับความตองการของแหลงทุน 

พันธกิจดานบริการวิชาการ หนวยงานปฐมภูมิรับผิดชอบสํารวจความตองการดานสุขอนามัยของ
ประชาชนและประสานงานกับผูนําชุมชนเพ่ือรับทราบขอมูลปญหาของชุมชน ศูนยการแพทยฯ รับผิดชอบ
สํารวจความพึงพอใจของผูปวยและญาติและจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของโรงพยาบาลคูความรวมมือและ
โรงพยาบาลเครือขายสปสช.เขต 4 คณะฯ นําขอมูลดังกลาวมาใชในการวางแผนกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานดานการใหบริการวิชาการเพ่ือใหสอดคลองกับปญหา/ความตองการของชุมชน 

คณะฯ ประเมินความไมพึงพอใจผานชองทางเดียวกับการประเมินความพึงพอใจโดยทําควบคูไปพรอม
กัน และคนหา/เฝาระวังความไมพึงพอใจผานระบบการบริหารความเสี่ยง โดยการติดตามประเมินความไมพึง
พอใจในลูกคากลุมเสี่ยงเพ่ือปองกันปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
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(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคูแขง 
 คณะฯ รวบรวมสารสนเทศเก่ียวกับความพึงพอใจตอคณะฯ หลักสูตรและบริการ และนํามา
เปรียบเทียบกับองคกรท่ีมีการดําเนินงานคลายคลึงกัน โดยใชขอมูลผลการสํารวจภายในองคกรและขอมูลจาก
องคกรภายนอก ไดแก 

• ขอมูลดานการศึกษาจาก สกอ. (ระบบ CHE Online) กสพท (คะแนนการสอบเขาและลําดับการเลือก
เขาผาน กสพท) งานวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษา ผลงานทางวิชาการท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ
แพทยศาสตรศึกษาท้ังระดับชาติและนานาชาติ ขอมูลจากเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ
รองเรียนผานแพทยสภา  

• ขอมูลดานวิจัยจากฐานขอมูลวิจัย เชน SciVal สถาบันจัดอันดับทางการศึกษา (QS ranking)  

• ขอมูลมาตรฐานการรักษาพยาบาลโดยใชระบบ THIP 
3.2 ความผูกพันของลูกคา :  
ก. หลักสูตรและบริการ รวมท้ังการสนับสนุนผูเรียนและกลุมลูกคาอ่ืน 
(1) หลักสูตรและบริการ 

คณะฯ คนหาความตองการและขอกําหนดดานหลักสูตรและบริการจากผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน  
กําหนดและปรับหลักสูตรและบริการเพ่ือใหตอบสนองตอความตองการและทําใหเหนือความคาดหวังและสราง
โอกาสในการขยายความสัมพันธกับผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน  

คณะฯ สรางความผูกพันกับลูกคาโดยการนําขอมูลผลการสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ ความไม
พึงพอใจของนิสิต ผูปกครอง ผูใชบัณฑิต และชุมชน มาทําการวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงนโยบายดานการศึกษา 
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีตอบสนองตรง
ตามความตองการของลูกคา โดยมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบดําเนินการทบทวนขอมูล
ยอนกลับจากนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสียเปนประจําทุกภาคการศึกษา และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ คณะกรรมการประจําคณะฯ คณะกรรมการดําเนินงานศูนยการแพทยฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
คณะฯ สงผูรับผิดชอบดานการบริหารหลักสูตรเขารวมอบรมแพทยศาสตรศึกษาท้ังภายในประเทศ          
(การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย) และตางประเทศ (AMEE) เปนประจําทุกป เพ่ือรับทราบ
ขอมูลแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัยเกินกวาความคาดหวังของนิสิตและผูมีสวนไดสวน
เสีย  

คณะฯ รับรูถึงแนวโนมกระแสโลกาภิวัตนจึงกําหนดเปาหมายการเปน “คณะแพทยศาสตรชั้นนําใน
ระดับอาเซียน” มุงเนนการสรางหลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการในระดับสากลไดแก หลักสูตรแพทยศาสตร
โครงการรวมกับ University of Nottingham หลักสูตรพัฒนาผูบริหารโรงพยาบาลรวมกับ University of 
South Florida และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาชีววิทยาของเซลลและโมเลกุล คณะฯ   
ใชแนวคิด Blue ocean strategy ในการสรางหลักสูตรแพทยศาสตรโครงการรวมระหวางคณะแพทยศาสตร 
มศว และ University of Nottingham ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีมีกลุมลูกคาเฉพาะ คณะฯ ทําการสํารวจความ
ตองการของกลุมเปาหมายคือ นักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตรเดินสายรับฟง
ขอมูลและประชาสัมพันธหลักสูตรในโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด มีการจัดทํา website    
วีดีทัศนเก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือใหนักเรียนไดเขาถึงขอมูล/สื่อสารไดงายผานระบบออนไลน คณะฯ จัดทีมเขา
เยี่ยมนิสิตท่ีมหาวิทยาลัย Nottingham ประเทศอังกฤษ ในงานรับปริญญาบัตร เปนประจําทุกป เพ่ือรับทราบ
ขอมูลปญหาการปรับตัว จากนิสิต และประชุมรวมกับทีมคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของ Nottingham 
เพ่ือวางแผนการพัฒนาหลักสูตรรวมกัน 
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 (2) การสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน (3) การจําแนกกลุมผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 
คณะฯ จําแนกกลุมผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืนตามพันธกิจหลัก 3 ดาน คือ  
1. พันธกิจการเรียนการสอน จําแนกลูกคาตามหลักสูตรไดแก นิสิตแพทย นักศึกษาระดับปริญญาโท/

เอก แพทยประจําบาน  ผูมีสวนไดสวนเสียไดแก ผูปกครอง ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา องคกรของรัฐท่ีเก่ียวของกับ
การผลิตแพทย ไดแก แพทยสภา กสพท สกอ. 

2. พันธกิจดานวิจัย จําแนกกลุมลูกคาเปนลูกคาภายใน คือ บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน 
นิสิต/นักศึกษาทุกหลักสูตร และลูกคาภายนอก คือ แหลงทุนวิจัย บรรณาธิการวารสาร และหนวยงานท่ีนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน  

3. พันธกิจดานการบริการวิชาการ กําหนดลูกคา คือ ผูปวย ชุมชน และบุคลากรสาธารณสุขใน
โรงพยาบาลคูความรวมมือและโรงพยาบาลเครือขายสปสช. เขต 4 

คณะฯ ทําการสํารวจความตองการของลูกคา วิเคราะหขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ (หมวด 6) 
เพ่ือนําไปใชในการกําหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการตางๆ ดังแสดงในรูปท่ี 3.1ก และ 3.1ข
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ข. การสรางความสัมพันธกับผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 
(1) การจัดการความสัมพันธ 

คณะฯ สรางและจัดการความสัมพันธ และเพ่ิมความผูกพันกับผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืนดวยวิธีการท่ี
หลากหลายดังแสดงในตารางท่ี 3.2 และทําการประชาสัมพันธ เสริมสรางภาพลักษณของคณะผานทางการจัด
กิจกรรม ดังนี้ 

• กิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตร เชน งาน Open House, MedExPro, ตลาดนัดอุดมศึกษา การออก
ประชาสัมพันธในโรงเรียนนานาชาติ สื่อสังคมออนไลน (Facebook, Website, Youtube) 

• กิจกรรมเสริมสรางภาพลักษณ คณะฯ จัดตั้งมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาคณะแพทยศาสตร มศว รับผิดชอบ
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธคณะฯ เชน รวมออกหนวยปฐมพยาบาลในงานชอง 3 สัญจร งานลีลาศการ
กุศล งาน Gala Dinner เผยแพรความรูทางวิชาการผานสื่อหนังสือพิมพ (ขาวสด online, เสียง
สาริกา) โครงการหนวยแพทยเคลื่อนท่ีพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ นอกจากนี้ คลินิกฟาใส ศูนย
การแพทยฯยังเปนหนวยงานตนแบบดานการเลิกบุหรี่ ระดับชาติ ท่ีไดรับความสนใจจากสื่อทุกแขนง
เชน สื่อสังคมออนไลน รายการโทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร จึงเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีดาน
การสงเสริมสุขภาพของคณะฯ 

• การสรางความผูกพันกับสถาบัน โดยการพัฒนาหลักสูตรท่ีเกินกวาความคาดหวัง เชน การพัฒนา
ทักษะดานวิจัยแกนิสิตแพทยเพ่ือสามารถนําความรูไปใชตอยอดในการศึกษาในระดับหลังปริญญา 
การเปดโอกาสใหนิสิตศึกษาดูงานกับสถาบันคูความรวมมือในตางประเทศ และพัฒนาระบบสนับสนุน
การศึกษาตอของนิสิตหลังสําเร็จปริญญา ไดแก การคัดเลือกนิสิตท่ีมีศักยภาพเพ่ือเปนแพทยใชทุน/
แพทยประจําบาน/อาจารยแพทย พัฒนาหลักสูตรแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอด
เพ่ือเปนแหลงศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน การสรางเครือขายกับสถาบันในตางประเทศเพ่ือเปนแหลง
แลกเปลี่ยนใหนักศึกษาและอาจารย ไดศึกษาตอหรือรวมทําวิจัย ไดแก 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)  

ตารางท่ี 3.2 วิธีการสรางและจัดการกับความสัมพันธกับผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 
กลุมเปาหมาย การสรางและจัดการกับความสัมพันธ 

1. ผูเรียนในอนาคต - การแนะแนวสัญจรเพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธหลักสูตร 
- การเปดใหคณะนักเรียนมัธยมและอาจารยเขาเยี่ยมชมคณะฯ ตามโครงการคายสูฝนวันเปน
หมอ 
- การจัดทําเว็บไซตแนะนําหลักสูตร/คณะฯ 

2. นิสิตปจจุบัน (ปริญญา
ตรี/บัณฑติศึกษา) 

- ปฐมนิเทศนิสิต 
- จัดมอบทุนการศึกษา 
- มีระบบใหคําปรึกษาข้ันตอนการเลือกชดใชทุนในองคกรตางๆ เชน ศูนยการแพทยฯ  
รพ.ชลประทาน, กระทรวงสาธารณสุข 
- จัดหาสถานท่ีใหนักศึกษาไดทํากิจกรรม เชน สโมสรนิสิต หองนันทนาการ สนามกีฬา 
- จัดระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
- จัดระบบพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
- จัดใหมีการทบทวนความรู เพ่ิมพูนทักษะใหนิสิตแพทยเพ่ือสอบใบประกอบวิชาชีพ NLE 

3. นายจาง/ผูใชบัณฑิต - สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
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กลุมเปาหมาย การสรางและจัดการกับความสัมพันธ 
- ประชาสัมพันธขาวสาร ความเคลื่อนไหว และความกาวหนาทางวิชาชีพใหนายจาง/ผูใชบัณฑิต
รับทราบ 
- การจัดทําเว็บไซตคณะฯ 

4. ผูปกครอง - การจัดโครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธแนะนําคณะและการรับฟงความคิดเห็น เชน โครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตแพทย ช้ันปท่ี 1  
- การเชิญผูปกครองนิสิตแพทยท่ีมีปญหารวมปรึกษาเปนกรณีพิเศษ 
- จัดประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารกับผูปกครองในรูปแบบตางๆ เชน จดหมายขาวของคณะ 
(MED SWU Weekly, Website, E-mail, Facebook)  

5. ศิษยเกา - การจัดประชุมสมาคมศิษยเกา 
- เชิญศิษยเกาเขารวมกิจกรรมตางๆ ของคณะฯ เชน การประชุมวิชาการ 
- แจงขาวสารและการจัดกิจกรรมตางๆ ของคณะฯ ใหศิษยเกาไดทราบความเคลื่อนไหวทาง 
Website  

6. ชุมชน - การจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนและการบริการวิชาการใหความรูกับชุมชน เชน โครงการศูนย
การแพทยฯ สัมพันธ โครงการชุมชนตนแบบปลอดบุหรี่ โครงการพัฒนาเครือขายปฐมภูมิศูนย
การแพทยฯ  

(2) การจัดการขอรองเรียน 
คณะฯ มีระบบจัดการขอรองเรียนอยางทันทวงทีและมีประสิทธิผล เพ่ือทําใหเกิดความเชื่อม่ัน รวมท้ัง

สรางเสริมความพึงพอใจและความผูกพัน โดยมอบหมายใหผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ/รองคณบดี/
หนวยงานท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักเปนผูดําเนินการภายใตการกํากับของคณะกรรมการประจําคณะและ
คณะกรรมการดําเนินงานศูนยการแพทยฯ กระบวนการจัดการขอรองเรียนประกอบดวยข้ันตอนหลัก ดังนี้   

1. การประเมินความพึงพอใจและความไมพึงพอใจ เพ่ือปองกันการรองเรียน  
2. ระบบบริหารความเสี่ยง เพ่ือเฝาระวังกลุมเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการรองเรียน/ฟองรอง โดยหนวยงาน

แพทยศาสตรศึกษาและหนวยงานพัฒนาศักยภาพนิสิตรับผิดชอบดูแลความเสี่ยงจากการฟองรองดาน
การศึกษาจากนิสิตและผูปกครอง หนวยงานวิจัยรับผิดชอบดูแลความเสี่ยงดานวิจัย หนวยงานความ
เสี่ยงศูนยการแพทยและงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลรับผิดชอบดูแลความเสี่ยงจากการฟองรอง
ดานการแพทย 

3. ระบบรับขอรองเรียน (แสดงในรูปท่ี 3.2) 
4. การไกลเกลี่ย/เยียวยาเบื้องตนเพ่ือลดความรุนแรงของปญหาและปองกันการฟองรอง  
5. ระบบจัดการเม่ือมีการฟองรอง  
6. การเยียวยา เม่ือไดรับการพิสูจนวา ขอรองเรียนเปนจริง 
7. การทบทวนปญหาการรองเรียน เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดมาตรการปองกัน 
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รูปที่  3.2 ระบบจดัการขอรองเรียน 
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หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
 
 

 
4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการ 
ก.  การวัดผลดําเนินการ 
(1) ตัววัดผลการดําเนินการ  
 คณะฯ เลือกรวบรวม ปรับตัววัด แลวบูรณาการเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติการและผลการดําเนินการ
โดยรวม ติดตามความกาวหนาท้ังระยะสั้นและระยะยาวอยางสมํ่าเสมอ 
(2) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 คณะฯ เลือกขอมูลท่ีสําคัญ สนับสนุนการตัดสินใจอยางมีประสิทธิผล 
(3) ขอมูลผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน   
 คณะฯ เลือกและใชขอมูลและการตัดสินใจใชประโยชนจากขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ ในการวัดผล
การดําเนินงาน คณะฯ ออกแบบตัวชี้วัดท่ีสําคัญตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธระยะสั้น/ระยะยาว และตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ ใชระบบการประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ระบบ KPI ในการประเมินผลงานใน
ระดับภาควิชา/หนวยงานและระดับรายบุคคล (Individual KPI) โดยมีการประเมินผลทุกปและทุก 6 เดือน 
ตามลําดับ 

ดานการบริหารของคณะ  
- คณะฯ ไดมอบหมายใหงานนโยบายและแผนดําเนินการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของ

แผนปฏิบัติการประจําปตามตัวบงชี้ โดยมีการติดตามเปนรายไตรมาส ปละ 4 ครั้ง และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาปละ 2 ครั้ง 

- ระบบการประกันคุณภาพภายในคณะแพทยศาสตรกําหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา 
(ประกาศใชวันท่ี 8 เมษายน 2557) ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครบถวนท้ังระดับภาควิชา 
หลักสูตร และสํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตรมีการติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ
ทุก 6 เดือน เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยซ่ึงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะในชวงปการศึกษา 2553-2558 อยูในชวงดีถึงดีมากมาตลอด 

- ระบบการประเมินจากหนวยงานภายนอก ไดแก ระบบประเมินคุณภาพการศึกษา (เกณฑ สกอ. 
องคประกอบดานการบริหารและจัดการ) และระบบประเมินคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation)  

- ระบบประเมินความพึงพอใจตอการบริหารงานของทีมบริหารโดยคณะกรรมการประจําคณะ เปน
ประจําทุก 6 เดือน 

ดานการบริหารหลักสูตร 
มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร (รูปท่ี 4.1) ทุกหลักสูตรผานระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ สกอ.มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพ่ือรับผิดชอบ กํากับ ติดตามหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร ท้ัง 7 
หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตรและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร 

ดานการเงิน 
มีระบบตรวจสอบจากผูตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย ผูตรวจสอบบัญชี และสตง. เปนประจําทุกป 
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ดานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรโดยประเมินตามระบบ KPI 

ในบุคลากรทุกระดับ ไดแก ระดับผูบริหาร อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน เปนประจําทุก 6 เดือน  

 
รูปที่ 4.1 ระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ดานการประเมินผลบัณฑิตแพทย  
มีระบบการติดตามประเมินผลบัณฑิตแพทย โดยมีการออกเยี่ยมบัณฑิตในทุกๆ รุนท่ีจบ เพ่ือสอบถาม

บัณฑิตแพทยและสงแบบสอบถามถึงผูบังคับบัญชาเพ่ือประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตและผูใชบัณฑิต 
(Employer satisfaction survey during internship) ผลท่ีไดจากการเยี่ยมบัณฑิตจะนํามาเขาท่ีประชุม
กรรมการหลักสูตรและทําการกําหนดจุดมุงเนน รวมถึงแนวทางการดําเนินงานของหลักสูตร 
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(4) ความคลองตัวของการวัด 
 คณะฯ ไดพัฒนาระบบ e-faculty มีระบบการวัดผลและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในหรือ
ภายนอกสถาบันท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาอยางรวดเร็ว 
ข. การวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการ 

คณะฯ ประเมินความสําเร็จ ผลดําเนินการในเชิงแขงขัน ความม่ันคงในทางการเงิน ความกาวหนาของ
การบรรลุตามแผน ตอบสนองไดทันกาลตอสภาพแวดลอม ความตองการความทาทายในสภาวะท่ีเปนอยู  
รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกโฉมของโครงการและระบบงาน มีคณะกรรมการกํากับดูแล ทบทวนการ
ดําเนินการของการบรรลุผลตามวัตถุประสงคถึงกลยุทธของแผน คณะผูบริหารนําผลการติดตามการดําเนินงาน
มาพิจารณาทบทวน วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ โดยมอบหมายให
รองคณบดีและหัวหนาภาควิชาท่ีเก่ียวของรับผิดชอบดําเนินการ นอกจากนี้ คณะฯ ไดนําผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามแนวทางของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) มาจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะตามตัวบงชี้ของ 5 องคประกอบ และเชื่อมโยงไปสู
แผนกลยุทธของคณะแพทยศาสตร ดานงานวิจัย (R1) พัฒนาศูนยงานวิจัยเพ่ือสรางงานวิจัยระดับนานาชาติ 
(R2) พัฒนาวารสารการแพทยฯ (R4) สรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และดานบริการวิชาการ (Ma2) สรางชุมชน
ตนแบบดานสุขภาพ 
ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ                            

คณะฯ มีการคนหาหนวยงานและกระบวนการท่ีโดดเดน เนนหาวิธีปฏิบัติ ท่ีเปนเลิศเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและนํามาปฏิบัติท้ังองคกร  มีการนําผลมาคาดการณและปรับผลท่ีเกิดข้ึน โดยมีวิธีการ
ถายทอดและจัดลําดับความสําคัญและโอกาสสรางนวัตกรรมไปสูบุคลากร รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ คณะฯ 
เริ่มพัฒนาระบบสารสนเทศโปรแกรม e-faculty ในป พ.ศ. 2558 เพ่ือใหผูบริหารมีขอมูลท่ีถูกตอง แมนยํา 
และทันสมัยเพ่ือใชในการตัดสินใจในการบริหารงานและมีขอมูลท่ีทันสมัยนํารายงานผลการประกันคุณภาพได 
อีกท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองคกรในเรื่องของการแจงขาวสาร การนําสงผลงานตางๆ เพ่ือใชใน
การพิจารณาความดีความชอบอยางเปนธรรม 
4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยี 
ก. ความรูของสถาบัน 
(1) การจัดการความรู (2) การเรียนรูระดับสถาบัน  

คณะฯ ใหความสําคัญกับทรัพยสินท่ีอยูในรูปขององคความรูโดยใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวม องคความรู/การปฏิบัติท่ีดีท่ีอยูในบุคลากร และถายทอดความรูผสมผสานความสัมพันธของ
ขอมูลเพ่ือสรางองคความรูใหม เพ่ือการวางแผนเชิงกลยุทธของหนวยงาน และองคกร คณะฯ ไดมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการจัดการความรู มีหนาท่ีดําเนินงานการจัดการความรู โดยใหหนวยงานท่ีดูแลงานพันธกิจหลัก/
หนวยงานสําคัญ ไดแก ดานการเรียนการสอน  การวิจัย การเงิน การประกันคุณภาพ และการบริการ มีการ
จัดการความรู  และนําเผยแพรในรูป website KM หนังสือเวียนแกผูเก่ียวของ webpage ประกัน หรือ 
วารสาร Med SWU weekly นอกจากนี้ ยังมี “โครงการการจัดการความรูมุงสูความเปนเลิศ” เพ่ือเสริมสราง
ความรูและพัฒนาบุคลากรใหเปนผูนําในการจัดการความรูและนําความรูไปใชพัฒนาหนวยงานใหเปนองคกร
แหงการเรียนรู การปลูกฝงวัฒนธรรมคุณภาพใหเปนสวนหนึ่งของการทํางานในทุกระบบงาน และเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณมาจัดการความรูภายในหนวยงาน โดยมีการดําเนิน ดังนี้  
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1. กําหนดนโยบายการนําการจัดการความรู มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนางานทุกระดับ 
2. การจัดอบรมใหความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ มาจัดการความรูภายในหนวยงานดานการ

จัดการความรู เกณฑ EdPEx และเครื่องมือท่ีใชพัฒนางาน 
3. การสรางทัศนคติและวัฒนธรรมการทํางานเชิงพัฒนา 
4. การนําไปสูการปฏิบัติ โดยสนับสนุนใหหนวยงาน/ภาควิชา ใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือ 
5. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการความรูไปใชในการพัฒนางาน

และคนหาหนวยงาน/ภาควิชาท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการนําการจัดการความรูไปใช 
6. การใหรางวัลและแรงเสริมเชิงบวกแกหนวยงาน/ภาควิชา นําการจัดการความรูไปใชในการพัฒนางาน 
กิจกรรมท่ีไดดําเนินงานตามโครงการไปแลว ไดแก   
- สัมมนาการจัดการความรูการประกันคุณภาพ  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการทํางานประจําใหเปนประกันคุณภาพ (QA to routine-routine to 

QA) 
- ปรับปรุง website KM   
- กําหนดใหมีการทํา After action review (AAR) ในทุกโครงการของคณะฯ 
คณะกรรมการจัดการความรูจะมีการประชุมกันอยางนอยทุก 2 เดือน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ังดาน

ความรู ความคิดเห็น รวมท้ังการพัฒนางานของเครือขายผูปฏิบัติงานหรือผูรับผิดชอบงานดานตางๆ โดย
คณะฯ ไดมีการจัดตั้งกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ในฝายศูนยการแพทยสมเด็จ
พระเทพฯ และมีนโยบายจัดตั้งในสวนของของบุคลากรสายสนับสนุนคณะแพทยศาสตรในป 2559 

ระดับศูนยการแพทยฯ มีการกําหนดเปน KPI ใหทุกหนวยงานมีกิจกรรม CQI อยางนอย 1 เรื่อง/ 
หนวยงาน/ ป ,จัดเวทีนําเสนอผลงาน CQI ดีเดนอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ซ่ึงสามารถกระตุนใหหนวยงาน
มีกิจกรรม CQI และมีสวนรวมนําเสนอผลงานไดเปนอยางดี สงผลใหมีผลงานเขารวมนําเสนอในระดับชาติ เชน 
การประชุม HA National Forum จํานวน 9 เรื่อง ในป 2557 และ 11 เรื่อง ในป 2558 และงานมหกรรม

คุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล  สมาคมสงเสริมคุณภาพแหงประเทศไทย ตั้งแตป 2553 – ป 2559 ≥ 
2 เรื่อง/ ป ในระดับนานาชาติไดรับคัดเลือกเขารวมนําเสนอในงานประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ 2014 ท่ี
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เรื่อง การรักษาแผลเรื้อรังท่ีเทาในผูปวยโรคเบาหวานโดยการใชเฝอกแบบสัมผัส 
ทุกสัดสวน (Total contact cast)  
ข. ขอมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1) คุณภาพของขอมูลสารสนเทศ 

ขอมูลสารสนเทศท่ีไดเผยแพรสูเว็บไซตของคณะแพทยศาสตร มีการตรวจสอบขอมูลท้ังจากงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เนื่องจากอัตลักษณของคณะแพทยศาสตร มศว คือ มีทักษะ
สื่อสาร ดังนั้นผูบริหารของคณะฯ ใหความสําคัญ การบริหารจัดการขอมูล และสารสนเทศของคณะ
แพทยศาสตร เพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสารของคณะฯ มีการคํานึงถึงคุณภาพของขอมูล และสารสนเทศใน 5 ดาน 
ดังนี้ 1) ความถูกตอง 2) ความครบถวน 3) ความทันสมัย 4) ความเหมาะสมกับระดับของผูรับ และ 5) การ
เขาถึงผูรับขอมูล 6) ความปลอดภัยของขอมูล โดยมีแนวทางการตรวจสอบ 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 

 

ขั้นตอนการไดรับขอมูล 
ขั้นตอนการตรวจสอบ

ของคณะ ฯ 
ขั้นตอนการตรวจสอบ

โดยผูใชขอมูล 
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1) ข้ันตอนการไดรับขอมูล คือ ทีมงานเจาหนาท่ีแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเปนผูจัดทําขอมูลจะนัด
หมายเขาไปประชุมกับภาควิชา หรือหนวยงานเจาของขอมูลเพ่ือรับขอมูลจากตนแหลง รวมท้ังความ
คิดเห็น รูปแบบและความตองการของท้ัง 2 ฝาย 

2) ข้ันตอนการตรวจสอบของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศผูรับผิดชอบในการลงขอมูล 
3) ข้ันตอนการตรวจสอบโดยผูใชขอมูล เม่ือขอมูลไดรับการเผยแพรแลวทางฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

จะแจงเจาของหนวยงานใหชวยทําการตรวจสอบ หากพบขอผิดพลาดจะทําการแกไขทันที 
(2) ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ 

คณะฯ มีการจัดการเพ่ือใหม่ันใจในการรักษาความลับ และการเขาถึงขอมูลอยางเหมาะสม โดยมี
มาตรการการดูแลความปลอดภัยของระบบและขอมูล ดังนี้  

2.1 ปองกันการสูญหายของขอมูล โดยการสํารองขอมูล ซ่ึงจัดทําโดยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเดือน
ละ 1 ครั้ง 

2.2 ระบบเครือขายของคณะแพทยศาสตรมี firewall เปนอุปกรณปองกันระบบเครือขาย  
2.3 หองสําหรับจัดเก็บอุปกรณ เครือขายและอุปกรณ server เปนสัดสวน โดยมี finger scan และ

อนุญาตเฉพาะเจาหนาท่ีงานเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น  
2.4 การเขาใชงานเครือขายอินเตอรเน็ต มีระบบ รหัสผาน ในการเขาใชงานสําหรับบุคลากร และนิสิต 

(3) ความพรอมใชงานของขอมูลสารสนเทศ 
คณะฯ จัดเตรียมรูปแบบของขอมูลสารสนเทศใหใชงานงาย ทันการ เพ่ือบุคลากร ผูสงมอบ คูความ

รวมมือ นิสิตและผูปวย ดังนี้ 
3.1 คณะแพทยศาสตร มีการจัดทําขอมูลบุคลากร ผลงานวิจัย รางวัล กิจกรรมและขาวสารตางๆ 

รวมท้ังระบบตรวจสอบขอมูลสวัสดิการเจาหนาท่ีและนําข้ึนบนเว็บไซต 
3.2 สําหรับศูนยการแพทยฯ มีระบบ EMR ใชในการบันทึกประวัติ วินิจฉัยและสั่งยาผูปวย ระบบ    

E-doc ใชดูประวัติการเขารับการรักษาแบบผูปวยในท้ังหมด เปนตน 
(4) คุณสมบัติของฮารดแวรและซอฟตแวร 
 คณะฯ มีวิธีท่ีม่ันใจวา ระบบมีความนาเชื่อถือ ปลอดภัย ใชงานงาย ระบบ Server ท่ีเปนอุปกรณแบบ 
SAN Storage ท่ีมีความรวดเร็วในการใชงาน ติดตั้งภายในหอง Server ท่ีกําลังปรับปรุงใหมีความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน มีระบบเครือขายท้ังแบบมีสายและไรสายซ่ึงระบบเครือขายไรสายเปนแบบ enterprise มี
อุปกรณ controller เปนอุปกรณควบคุม โดยมีอุปกรณกระจายสัญญาณท้ังหมด 170 ชุด ซ่ึงเปนอุปกรณท่ี
กระจายสัญญาณท่ี 2 ความถ่ีพรอมกัน และอุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ Gigabits เพ่ือใหบริการสําหรับ
คณะแพทยศาสตร จํานวน 20 ชุด ซ่ึงมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตผานอุปกรณ Firewall หลายชองทางการ
สื่อสาร อุปกรณคอมพิวเตอร เปนอุปกรณท่ีไดรับการจัดหามาใชงานตามลักษณะงานโดยมีคุณสมบัติเหมาะสม
กับลักษณะงานนั้นๆ มีการเปลี่ยนเปนเครื่องใหมตามสภาพและอายุการใชงาน โดยซอฟทแวรท่ีใชเปน ท้ัง 
Windows 8 และ Windows 10 
(5) ความพรอมใชในภาวะฉุกเฉิน 

คณะฯ มีวิธีการท่ีทําใหม่ันใจวา ระบบสารสนเทศมีความปลอดภัย พรอมใชงานไดอยางตอเนื่อง 
ตอบสนองตอบุคลากร ผูเรียน ผูปวย ตลอดจนผูเก่ียวของอยางมีประสิทธิผล ดังนี้   

5.1 มีคอมพิวเตอรสํารองและมีอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีจําเปน เพ่ือเปลี่ยนกรณีชํารุด 

5.2 หอง server มีการใชอุปกรณ server ท่ีเปน SAN Storage ซ่ึงติดตั้ง server แบบ                

visualization ทําใหมีระบบความปลอดภัยในการใชงานมากข้ึนและมีการสํารองขอมูลเปนประจําทุกสัปดาห 
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5.3 มีอุปกรณ UPS สําหรับหอง server ขนาด 20Kva จํานวน 1 ชุด เพ่ือใหระบบสามารถใชงานได

อยางตอเนื่องหากเกิดไฟฟาดับ ซ่ึงหากดับเปนเวลานานก็ยังมีระบบไฟฟา จาก generator อีกดวยและยัง

วางแผนในการติดตั้งเพ่ิมอีก 1 ชุด 

5.4 การเชื่อมตอ internet มีชองทางการสื่อสาร 3 ชองทาง หากชองทางใดไมสามารถใชงานได 

ระบบจะสลับมาใชชองทางท่ีเหลือ ทําใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง 
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หมวด 5 : บุคลากร  
 
5.1 สภาพแวดลอมดานบุคลากร :  
ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
(1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
 คณะฯ มีการวิเคราะหอัตรากําลังและประเมินขีดความสามารถของบุคลากร ดังนี้ 
ระบบการวิเคราะหอัตรากําลัง คณะฯ วิเคราะหอัตรากําลังท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพในตําแหนงงานสําคัญ 4 
กลุม ไดแก บุคลากรสายวิชาการ แพทย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนการแพทย 
เพ่ือรองรับวิสัยทัศน คณะฯ วางแผนสงบุคลากรไปศึกษาตอ อบรมทําวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูความชํานาญดานแพทยศาสตรศึกษา วิชาการตามสาขาวิชาชีพและการทําวิจัย นอกจากนี้ 
คณะฯ ยังไดเฝาระวังและเตรียมความพรอมในดานอัตรากําลังในบุคลากรกลุมท่ีมีความเสี่ยงสูง เชน อาจารย
ทางคลินิก และพยาบาล  
ระบบการกําหนดคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนของพนักงาน คณะฯ มีการกําหนด job description และ 
job specification สําหรับบุคลากรทุกคนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะฯ ทําใหสามารถสรรหา 
คัดเลือกและวางตําแหนงคนไดเหมาะสมกับงาน รวมถึงสามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการสงบุคลากรไป
พัฒนาความรูและทักษะ 
(2) บุคลากรใหม 

คณะฯ มีระบบการวาจางและบรรจุบุคลากรใหม ดังรูปท่ี 5.1 คณะกรรมการจัดสรรอัตรารับผิดชอบ
กําหนดนโยบายดานทรัพยากรบุคคลในการสรรหาบุคลากรใหมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะฯ และ
ความตองการของหนวยงานโดยยึดหลักโปรงใสและเสมอภาค หนวยงานทรัพยากรบุคคลทําหนาท่ีกําหนด
คุณลักษณะ และทักษะจําเปนของบุคลากรท่ีคณะฯ ตองการในแตละตําแหนง โดยมีการกําหนด job 
description และ job specification สําหรับบุคลากรใหมทุกคน  

คณะฯ มีระบบการสรรหาบุคลากรเชิงรุกเพ่ือสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิและความสามารถสูง เชน 
อาจารยแพทยสาขาตางๆ และบุคลากรในสาขาขาดแคลน โดยมีการประสานงานเพ่ือเชิญชวนแพทยท่ีมี
ศักยภาพสูงเขารวมงานกับคณะฯ การประสานงานไปยังสถาบันผลิตแพทยตางๆ ในชวงท่ีแพทยใกลสําเร็จ
การศึกษาการใหทุนศึกษาตอในระดับหลังปริญญาและการชักชวนศิษยเกา แพทยใชทุน แพทยประจําบานท่ีมี
ศักยภาพสูงเพ่ือเปนอาจารยแพทย สําหรับกลุมพยาบาล คณะฯ ไดจัดสรรทุนการศึกษาแกนิสิตคณะพยาบาล
ศาสตร มศว และกําหนดใหชดใชทุนท่ีศูนยการแพทยเม่ือสําเร็จการศึกษา นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการจัด 
roadshow แกทันตแพทยและเภสัชกรท่ีจบใหม 

คณะฯ มีระบบการธํารงรักษาบุคลากรใหม ดังนี้ 
- การคัดเลือกบุคลากรใหมบางสวนจากกลุมบุคลากรท่ีเคยปฏิบัติงานกับคณะฯ หรือศูนยการแพทยฯ

มากอน เชน ศิษยเกา แพทยใชทุน แพทยประจําบาน บุคลากร ทําใหเขาใจบริบทขององคกรและ
สามารถปรับตัวในการทํางานไดงายข้ึน 

- การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพ่ือใหบุคลากรไดรับรูเปาหมาย นโยบาย วัฒนธรรมองคกร และเพ่ือน
รวมงาน  

- ระบบพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เชน การจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร
เพ่ือศึกษาตอท้ังในและตางประเทศ การมีเครือขายศึกษาดูงานในตางประเทศ การจัดสรรทุนวิจัยเพ่ือ
สรางผลงานวิจัย ระบบสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
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- ระบบคาตอบแทนท่ีเหมาะสม คณะฯ ศึกษาเปรียบเทียบขอมูลดานคาตอบแทนกับหนวยงานท่ีมี
บริบทใกลเคียงกัน เพ่ือบริหารเงินคาตอบแทนใหอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม โดยมีการเพ่ิมเงินสาขาขาด
แคลนแกบุคลากรกลุมจําเปนท่ียังขาดแคลน นอกจากนี้ คณะฯ มีจุดแข็งท่ีมีทําเลท่ีตั้งอยูในเขต
ตางจังหวัดท่ีไมหางไกลกรุงเทพฯ ทําใหมีเงินคาตอบแทนพิเศษ (พตส.) ใหแกบุคลากรสายสาธารณสุข  

- การจัดสวัสดิการ ไดแก ท่ีพัก รถบริการรับสง สิทธิการนําบุตรเขาเรียนในโรงเรียนสาธิต มศว สหกรณ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ทุนการศึกษาบุตร 

- ระบบเชิดชูสรางขวัญและกําลังใจ เชน รางวัลบุคลากรดีเดน การจัดกิจกรรมสรางบรรยากาศในการ
ทํางานท่ีสรางสรรค 

 

 
 

 
รูปที่ 5.1 ระบบการวาจางและบรรจุบคุลากรใหม 

(3) การทํางานใหบรรลุผล 
คณะฯ กําหนดวัฒนธรรมองคกร คือ “คณะแพทยศาสตรแหงการพัฒนา” และคานิยมหลัก (core 

value) คือ “คณะแพทยศาสตรชั้นนํา ท่ีดี เกง และมีความสุข” มุงเนนใหบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพของ
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ตนเอง เพ่ือชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายตามท่ีตั้งไว แตยังคงความสมดุลในดานการใชชีวิต เพ่ือใหสามารถ
ทํางานในองคกรไดอยางยั่งยืน คณะฯ มีการจัดระบบบริหารบุคลากรเพ่ือใหการทํางานบรรลุผลตามเปาหมาย
ดังนี้ 

1. ระบบการคัดเลือกบุคลากร เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถตรงตามความตองการ 
2. ระบบการพัฒนาบุคลากรตามเปาหมายตามพันธกิจคณะฯ สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองในทุก

พันธกิจหลัก เชน การอบรมแพทยศาสตรศึกษา การทําวิจัยและการตีพิมพผลงานวิจัย การศึกษาตอ
ในสายวิชาชีพ เปนตน หนวยงานทรัพยากรมนุษยทําการวิเคราะหโอกาสในการพัฒนาจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลในสวน functional competency ทําใหทราบจุดแข็งและ
จุดออนในทักษะของบุคลากร ชวยใหคณะฯ สามารถวางแผน/กําหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรได
ตรงตามความจําเปน 

3. ระบบจัดการดานความกาวหนาในสายวิชาชีพ คณะฯ ขอกรอบอัตรากําลัง เพ่ือบรรจุพนักงานรายวัน
ใหเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยคัดเลือกจากผูท่ีมีผลงานดีและมีความผูกพันตอองคกร โดยจะ
พิจารณาพนักงานรายวันท่ีมีอายุงานตั้งแต 5 ป ข้ึนไป ซ่ึงปจจุบันไดบรรจุบุคลากรกลุมดังกลาวไปแลว
ท้ังสิ้น 17 อัตรา และไดมีการวางแผนการขอกรอบอัตราเพ่ือรองรับการบรรจุในปถัดๆ ไปทุกป ปละ 5 
อัตรา คณะฯ กําหนดใหมีสายความกาวหนาในสายวิชาการ (ตําแหนงวิชาการ) และสายสนับสนุน 
(มาตรฐานการกําหนดตําแหนง) เพ่ือชวยใหบุคลากรมีความภาคภูมิใจในตนเอง และไดรับเงิน
คาตอบแทนประจําตําแหนง  

คณะฯ จัดระบบการเรียนรูและเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
เสนทางสายอาชีพและพัฒนาศักยภาพตลอดจนสมรรถนะเปนรายบุคคล Individual Training & 
Development Plan (ITDP) โดยมีรูปแบบการพัฒนาท่ีหลากหลายและสรางเสริมศักยภาพในการ
ทํางานท่ีทาทาย ไดแก การหมุนเวียนไปปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงตางๆ การมอบหมายงานท่ีทาทาย
เพ่ือเตรียมพรอมการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

4. ระบบสงเสริมขวัญและกําลังใจในการทํางาน ไดแก การสรางวัฒนธรรมการชื่นชมคนดี คนเกง คนท่ีมี
ความรักความผูกพันกับองคกรผานทางสื่อและชองทางพิเศษตางๆ เชน MEDNEWS เวทีเชิดชูเกียรติ
บุคลากรในโอกาสสําคัญตางๆ คณะฯ เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดรวมเสนอขอคิดเห็นเพ่ือการ
พัฒนาองคกร เชน การบริหารงานของทีมผูบริหาร ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความผูกพัน
และความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอองคกร เพ่ือใหบุคลากรมีความผูกพันกับองคกรและพรอมท่ีจะ
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 

5. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรปละ 2 ครั้ง 
โดยใชระบบตัวชี้วัดรายบุคคล (individual KPI) ท่ีมีการกําหนดตัวชี้วัดชัดเจนเปนรูปธรรม สอดคลอง
กับเปาหมายขององคกร และผานการประชาพิจารณโดยบุคลากร 

6. ระบบการสรางแรงจูงใจ คณะฯ มีการมอบรางวัลใหแกหนวยงานท่ีมีผลงานดีเกินเปาหมายท่ีกําหนด 
ไดรับโบนัสหรือรางวัลพิเศษระดับหนวยงาน สงผลใหบุคลากรมีการทํางานเปนทีมมากยิ่งข้ึน 
กอใหเกิดความผูกพันของบุคลากรในหนวยงาน นอกจากนี้ ไดจัดเวทีนําเสนอผลงานดีเดนและให
รางวัลผลงานคุณภาพดีเดน สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรท่ีมีผลงานดีเดนไดมีโอกาสไปนําเสนอผลงาน
คุณภาพภายนอกท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
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(4) การจัดการเปล่ียนแปลงดานบุคลากร 
 คณะฯ มีการเตรียมพรอมเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการตางๆ สามารถดําเนินการไดอยาง
ตอเนื่อง มีความพรอมในการปรับเปลี่ยน ดังแสดงในตารางท่ี 5.1 
ตารางท่ี 5.1 การเตรียมพรอมเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการตางๆ 

การเปลี่ยนแปลง มาตรการเตรียมความพรอม 
การขาดแคลนบุคลากร 
บุคลากรลาออก - การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเพ่ือทดแทน 

- การปรับคาตอบแทนพิเศษท่ีนอกเหนือจากคาจางหรือเงินเดือน เชน เงินสาขาขาดแคลน 
- การใชระบบหมุนเวียนทดแทนงาน 
- การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีมีอยูโดยการสงไปศึกษาเพ่ิมเติมในสาขาท่ีขาดแคลน 
- การใชระบบ outsource จากหนวยงานภายนอกและอาจารยพิเศษ 

บุคลากรเกษียณอายุ
ราชการ 

- การวิเคราะหอัตรากําลังและตั้งกรอบอัตราเพ่ือทดแทน 
- ระบบการตออายุราชการ 
- ระบบอาจารยพิเศษ/ท่ีปรึกษา 

การเตรียมพรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงขององคกรดานตางๆ 
ดานการบริหาร : 
การเตรียมความพรอม
เพ่ือการเปนผูนํา 

- โครงการ You are a great leader 
- โครงการพัฒนาผูบริหารระดับกลาง/สูง และหัวหนางาน 
- การสงไปอบรมผูบริหารโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย เชน หลักสูตร MSE, หลักสูตร Mini MBA, 
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภบิาลทางการแพทยสําหรับผูบริหารระดับสูง (ปธพ.) 

ดานการใหบริการ : 
การเพ่ิมจํานวนเตียง
ผูปวยใน 

- การวิเคราะหอัตรากําลังเพ่ือรองรับการเปดใหบริการหอผูปวย 
- เปดรับบุคลากร outsource/part time 

เข็มมุง 5 ดานของ 
ศูนยการแพทยฯ 

- การพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังท่ีสอดคลองกับจุดมุงเนนของศูนยการแพทยฯ 

ดานการศึกษา : 
รองรับความเปน
นานาชาติ/AEC 

- การสงบุคลากรไปศึกษาหลักสูตรนานาชาต ิ
- มีลามและฐานขอมูลบุคลากรท่ีมีความสามารถดานภาษาเขมรและภาษาพมา 
- รับบุคลากรท่ีมีความสามารถทางดานภาษาตางประเทศ 

การเปดอบรมแพทย
ประจําบาน/แพทย
ประจําบานตอยอด 

- การวิเคราะหและเตรียมความพรอมของอาจารยแพทย 
- การเพ่ิมกรอบอัตราอาจารยแพทย 
 

ดานการวิจัย : 
การผลิตผลงานวิจัย
นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ
ระดับนานาชาต ิ

- การสนับสนุนใหบุคลากรนําเสนอการวิจัย 
- ใหทุนสนับสนุนบุคลากรสําหรับทํางานการวิจัยและตีพิมพผลงาน 
- จัดรางวัลเปนเกียรติแกผูท่ีผลิตผลงานวิจัยดีเดนและนวัตกรรมดีเดน 
- การใหทุนสนับสนุนในการอบรมและศึกษาตอดานวิจัยและระบาดวิทยา 
- การจัดหาผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญดานภาษา เพ่ือใหคําปรึกษาในการเขียนตนฉบับ
ภาษาอังกฤษ 
- การใชทรัพยากรรวมของสวนกลาง เชน หองวิจัยกลาง หองสัตวทดลอง 
- การจัดสรรตําแหนงบุคลากรฝายสนับสนุนทางดานวิจัย เชน นักระบาดวิทยา 
- การสนับสนุนใหทําวิจัยรวมกับสถาบันวิจัยเครือขายในตางประเทศ 



 

รายงานการประเมินตนเอง SAR-EdPEx คณะแพทยศาสตร ประจาํปการศึกษา 2559 69 

 

ข. บรรยากาศดานบุคลากร 
(1) สภาพแวดลอมของท่ีทํางาน 

คณะฯ มีนโยบายสรางเสริมสุขภาพและปรับปรุงสิ่งแวดลอม เพ่ือดําเนินการใหเกิดสุขภาวะ 
สภาพแวดลอมการทํางานท่ีปลอดภัยแกบุคลากร โดยมอบหมายความรับผิดชอบใหทีมระบบงาน 5 ระบบ 
ไดแก คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการสรางเสริมสุขภาพ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัย คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปน
ผูดําเนินการและติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด โดยแบงบุคลากรออกเปน 3 กลุม คือ  

1. บุคลากรท่ีเจ็บปวย คณะฯ รวบรวมขอมูลการเจ็บปวยของบุคลากรจัดโปรแกรมการดูแลรักษาเฝา
ระวังภาวะแทรกซอนอยางใกลชิดและการติดตามการดําเนินโรคโดยทีมแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

2. บุคลากรกลุมเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน คณะฯ จัดระบบเฝาระวัง/ติดตามบุคลากรกลุมเสี่ยง (ตารางท่ี
5.2) ใหความรูเรื่องความปลอดภัยในการทํางานเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานโดยเนนความ
ปลอดภัยสวนบุคคล ปรับกระบวนการและสิ่งแวดลอมในท่ีทํางานเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากโรคท่ีเกิด
จากการทํางาน 

ตารางท่ี 5.2 ความเสี่ยงในบุคลากรกลุมเสี่ยง 
บุคลากรกลุมเสี่ยง ความเสี่ยง ตัวชี้วัด 

แพทย พยาบาล เจาหนาท่ี (ER, OPD, 
IPD) หองตรวจปฏิบัติการ เจาหนาท่ี
หนวยคัดกรอง 

การติดเช้ือโรคตดิตอท่ีแพรทาง
อากาศ เชน วัณโรค ไขหวัดใหญ 
โรค SARS 

- อัตราการตรวจสุขภาพของบุคลากร 
- อัตราการตดิเช้ือจากการทํางาน 
- รอยละของบุคลากรท่ีม ีBMI เกิน
มาตรฐาน 
- อัตราการสบูบุหรี่ของบุคลากร 
- อัตราการเกิดอุบัติเหตุถูกของมีคม 
- รอยละของบุคลากรดานรังสีไดรบั
ปริมาณรังสเีกิน 20 มิลลิซเีวตร 

แพทย พยาบาล (ER, OPD, IPD, OR)  
ทันตแพทย เจาหนาท่ีหองตรวจ
ปฏิบัติการ 

การติดเช้ือจากการสมัผสัเลือดและ
สารคดัหลั่ง 

แพทย เภสัชกร พยาบาลท่ีปฏิบัตงิาน
ดานเคมีบําบัด 

การไดรับอันตรายจากยาเคมีบําบัด 

แพทย (รังส ีศัลยกรรมกระดูก)  
แพทยรังสีรวมรักษา เจาหนาท่ี x-ray 

การไดรับอันตรายจากรังส ี

แพทย พยาบาล เจาหนาท่ีหองตรวจ
ปฏิบัติการ 

การถูกของมีคม 

เจาหนาท่ีหองซักฟอก หองโภชนาการ
หนวยจายกลางหนวยซอมบํารุง 

ความเสีย่งดานกายภาพ 
(ergonomic) 

บุคลากรสายสนับสนุน การเกิดโรค office syndrome 
อาจารยและเจาหนาท่ีท่ีสัมผัสสารเคมี
และเช้ือโรคในหองปฏิบัติการ เชน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร ชีวเคมี และ
จุลชีววิทยา 

การเกิดโรคจากสารเคมี เชน มะเรง็
ในโพรงจมูก การตดิเช้ือโรคท่ีสัมผสั
จากหองปฏิบัติการ 

3. บุคลากรท่ัวไป คณะฯ จัดสรรงบประมาณตรวจสุขภาพประจําปโดยเฝาระวังโรคในบุคลากรตามอายุ
เพศ และพฤติกรรมเสี่ยง เชน บุคลากรหญิงท่ีมีอายุมากกวา 35 ป มีการรณรงคใหตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก รวมถึงสนับสนุนใหฉีดวัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูกโดยใชสิทธิ
สวัสดิการพนักงานในราคาตนทุน จัดอบรมใหความรูเรื่องความปลอดภัยในการทํางานเพ่ือปองกันโรค
ท่ีเกิดจากการทํางานและสงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือปองกันการเกิดโรค office 
syndrome คณะฯ มีนโยบายในการอนุโลมใหบุคลากรท่ีตั้งครรภสามารถกลับกอนเวลาเลิกงานได 
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30 นาที เพ่ือลดโอกาสความเสี่ยงจากการเดินทางในชวงเรงดวน คลินิกฟาใส (เลิกบุหรี่) ดําเนินการ
รณรงค เพ่ือลดอัตราการสูบบุหรี่ของบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยการใหความรูเรื่องโทษของบุหรี่ ความ
ชวยเหลือการเลิกบุหรี่ และใหรางวัลแกผูท่ีเลิกบุหรี่ไดสําเร็จ 

 (2) สิทธิประโยชนและนโยบายดานบุคลากร 
 คณะฯ มีนโยบายใหบุคลากรทุกระดับทํางานอยางมีความสุข โดยมีแนวทางดําเนินการใหเหมาะสมกับ
บุคลากรท่ีหลากหลาย คณะฯ คํานึงถึงสิทธิประโยชนของบุคลากรทุกกลุมโดยมอบหมายใหหนวยงาน
ทรัพยากรบุคคล องคกรแพทย และองคกรพยาบาล รับผิดชอบทบทวน วิเคราะห ดําเนินการจัดสวัสดิการและ
สิทธิประโยชนของบุคลากร คณะฯ จําแนกสิทธิประโยชนท่ีจัดสรรใหแกบุคลากรเปน 2 ประเภท คือ 

1. สิทธิประโยชนท่ีจําเปนสําหรับบุคลากรทุกระดับอยางเสมอภาค ไดแก สิทธิประโยชนดานการเงิน  
(คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร ทุนการศึกษาบุตร ทุนพัฒนาบุคลากร ประกันชีวิต กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ สิทธิการฝาก-กูยืมสหกรณ) สิทธิประโยชนสําหรับครอบครัว (หอพักศูนยเด็กเล็กสิรินธร สิทธิ
การนําบุตรเขาเรียนในโรงเรียนสาธิต มศว) การแสดงความเห็นใจ/แสดงความยินดี เชน วันเกิด/บุตร
เกิดใหม/บิดามารดาเสียชีวิต กิจกรรมสรางสุขและความปลอดภัยในท่ีทํางาน เชน กิจกรรมพุธบาย
คลายเครียด งานปใหม  การประกวดความสามารถพิเศษ กีฬาสี การตรวจสุขภาพประจําป 

2. สิทธิประโยชนตามความตองการเฉพาะของบุคลากร คณะฯ วิเคราะหความตองการเฉพาะของ
บุคลากรแตละกลุม เพ่ือจัดสรรสิทธิประโยชนใหตรงตามความตองการ ดังตารางท่ี 5.3 

ตารางท่ี 5.3 ความคาดหวังและสิทธิประโยชน จําแนกตามกลุมบุคลากร 
กลุมบุคลากร ความคาดหวัง สิทธิประโยชน 

บุคลากรสายวิชาการ - ตําแหนงทางวิชาการ 
- คาตอบแทนท่ีเหมาะสม 
- การพัฒนาตามสายอาชีพ 
- สวัสดิการดานการศึกษาบุตร 

- ระบบสนับสนุนการเขาสูตาํแหนงทางวิชาการเชนระบบ
พ่ีเลี้ยงในการทําวิจัยระบบสนับสนุนการเขียนตํารา 
- เงินสาขาขาดแคลน/ เงิน พตส. / เงินเพ่ิมตามภาระงาน 
(RW)/ เงินสมนาคณุอาจารยแพทยสวนภูมภิาค 
- ทุนศึกษาตอและฝกอบรมท้ังในและตางประเทศ 
- การดูงาน/รวมทําวิจัยกับสถาบันคูความรวมมือใน
ตางประเทศ 
- เปนตัวแทนคณะฯรวมเปนกรรมการระดับชาต ิ
- สิทธิการนําบุตรเขาเรียนในโรงเรยีนสาธิต มศว 
- ทุนนําเสนอผลงานในตางประเทศ 

แพทยใชทุน/แพทย
ประจําบาน 

- การไดเรียนตอแพทยประจําบาน 
แพทยประจําบานตอยอด 
- ไดรับการบรรจุในตําแหนงอาจารย 
- คาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

- สนับสนุนใหศึกษาตอท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
- จัดสรรอัตราสายวิชาการแกแพทยท่ีมีศักยภาพ 
- ระบบคาเวรแบบเหมาจายท่ีเหมาะสม เงิน พตส. 

พยาบาล/ทันตแพทย/
เภสัช 

- การไดรบัทุนศึกษาตอ 
- สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 
- โอกาสในการทํางานท่ีทาทายเพ่ือ
ความกาวหนาในสายวิชาชีพ 

- สนับสนุนทุนศึกษาตอและทุนฝกอบรมเฉพาะทาง 
- การประสานงานกับเครือขายทางการศึกษาเพ่ือสงเสริม
ใหบุคลากรไดศึกษาในสถาบันท่ีมช่ืีอเสียง 
- มีระบบสนับสนุนความกาวหนาทางสายวิชาชีพ 
- เงินคาสาขาขาดแคลน/เงินคาลวงเวลา/เงินพตส. 
- สิทธิการนําบุตรเขาเรียนในโรงเรยีนสาธิต มศว 

บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

- สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 
- ความมั่นคงในอาชีพ 
- โอกาสความกาวหนาทางสายงาน 

- นโยบายการจางงานอยางตอเน่ือง 
- เงินคาสาขาขาดแคลน/เงินคาลวงเวลา 
- ระบบสนับสนุนความกาวหนาในสายงาน 
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กลุมบุคลากร ความคาดหวัง สิทธิประโยชน 
- การไดรบัทุนศึกษาตอ - ทุนศึกษาตอระดับ ป.โท ป.เอก 

- สิทธิการนําบุตรเขาเรียนในโรงเรยีนสาธิต มศว 

 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร:  
ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ 
(1)วัฒนธรรมองคการ 

คณะผูบริหาร มีนโยบายการบริหารท่ีมุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับผานชองทางตางๆ  
ท่ีหลากหลาย เพ่ือใหเกิดการสื่อสารท่ีเปดกวางรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตาง หลากหลาย และสนับสนุนให
บุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนดแนวทางการพัฒนางานท่ีความเหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน 
(empowerment) ทําใหบุคลากรมีขวัญ กําลังใจ และผูกพันกับคณะฯ สงผลตอผลการดําเนินงานของ
บุคลากร 

คณะฯ กําหนดวัฒนธรรมองคกร คือ “คณะแพทยศาสตรแหงการพัฒนา” มุงเนนการพัฒนาและเชิด
ชูบุคลากรตามคานิยมหลัก (core value) คือ “คณะแพทยศาสตรชั้นนํา ท่ีดี เกง และมีความสุข” โดยมีชอง
ทางการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับ ดังนี้ 

- การสรางชองทางการสื่อสารโดยตรงกับคณบดีผานทางการพูดคุยแบบไมเปนทางการ สื่อออนไลน 
(Facebook, Line)   

- เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารงานคณะฯ ผานทางระบบคณะกรรมการตางๆ 
- การจัดประชุมหัวหนางาน เนนการบริหารแบบมีสวนรวมใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นเพ่ือเกิด

ความรูสึกการเปนเจาขององคกร (ownership) 
(2) ปจจัยขับเคล่ือนความผูกพัน (3) การประเมินความผูกพัน 

คณะฯ กําหนดปจจัยผลักดันท่ีสงผลตอความผูกพันท่ีแตกตางในบุคลากรแตละกลุมและมีแนวทางท้ัง
ท่ีเปนทางการและไมเปนทางการในการประเมินความผูกพัน ความพึงพอใจของบุคลากรแตละกลุม ดังนี้ 

1. การกําหนดประเด็นเปาหมายในการสรางความผูกพัน (รูปท่ี 5.2) 
2. การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการประเมินความผูกพัน พบวา สาเหตุการลาออก 3 อันดับแรกคือ 

คาตอบแทนไมจูงใจ สวัสดิการไมเพียงพอ และขาดความกาวหนาในการทํางาน 
3. การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงกระบวนการ 
4. การประเมินความผูกพันผานชองทางท่ีเปนทางการ เชน การสํารวจความผูกพันเครื่องมือ  

Emo-meter และชองทางท่ีไมเปนทางการ เชน การพูดคุยกลุมยอย การตรวจเยี่ยมหนวยงาน (HR 
Round), exit interview 

5. การประเมินผลตามตัวชี้วัดของกระบวนการสรางความผูกพัน 
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รูปที่ 5.2 ประเด็นเปาหมายในการสรางความผูกพัน 

(4) การจัดการผลการดําเนินการ 
คณะฯ มีกระบวนการเพ่ือใหเกิดผลการดําเนินการท่ีโดดเดน มีระบบการสรางความผูกพันและยกยอง

จูงใจบุคลากร การลงทุนเพ่ือเกิดนวัตกรรม ดังนี้ 
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะฯ ใชระบบ Performance Management เปนเครื่องมือในการ
สรางความเขาใจระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน โดยทําการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับหนวยงาน
เพ่ือมุงเนนการทํางานเปนทีมและระดับบุคคล หนวยงานทรัพยากรบุคคลพัฒนาระบบตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเปนรูปธรรม ยุติธรรม สอดคลองกับลักษณะหนวยงานและเปาหมายขององคกร และเปนท่ียอมรับ
ของผูปฏิบัติงานทําใหเกิดความผูกพันและผลการทํางานท่ีดี  
การบริหารคาตอบแทน ทีมบริหารและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษยมีการทบทวนคาตอบแทน
พนักงานในภาพรวมเปนระยะ โดยมีมาตรการในการพัฒนาระบบคาตอบแทน ดังนี้  

- ปรับปรุงฐานเงินเดือนของบุคลากรบรรจุใหมใหสูงข้ึนรอยละ 42 
- ปรับเพ่ิมเงินคุณวุฒิสําหรับบุคลากรเกา 
- พัฒนาระบบการจายคาตอบแทนตามภาระงาน (KPI, RW) 
- ปรับเพ่ิมคาตอบแทนเวรนอกเวลาราชการและคาสาขาขาดแคลนใหสูงข้ึนโดยเทียบเคียงองคกรท่ีมี

บริบทใกลเคียง 
การใหรางวัลและยกยองชมเชย คณะฯ มีนโยบายในการสรางวัฒนธรรมการเชิดชูคนเกง คนดี โดยมีการมอบ
รางวัลบุคลากรดีเดนสาขาตางๆ ไดแก อาจารยผูสอนดีเดน นักวิจัย/ผลงานวิจัย/นวัตกรรมดีเดน อาจารยผู
ใหบริการดีเดน บุคลากรสายสนับสนุนดีเดน บุคลากรท่ีมีความผูกพันกับคณะฯ (อายุงาน 10, 20, 30 ป)     
ในงานวันสถาปนาคณะฯ เปนประจําทุกป คณะฯ กําหนดใหมีการชื่นชมบุคลากรท่ีไดรับรางวัลจากหนวยงาน
ภายนอกองคกรและไดรับคําชมจากลูกคา ผานชองทางตางๆ เชน ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
สื่อสารสนเทศออนไลน (Facebook, Line, Website) วารสาร MEDSWU Weekly ปายประชาสัมพันธ 
การสรางแรงจูงใจ คณะฯ วิเคราะหความตองการของบุคลากรแตละกลุมและจัดสรรสิทธิประโยชนใหตรงตาม
ความตองการ เพ่ือสรางแรงจูงใจในการทํางาน (ตารางท่ี 5.3) 
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ข. การพัฒนาบุคลากรและผูนํา 
(1) ระบบการเรียนรูและการพัฒนา 
 คณะฯ มีระบบการเรียนรูและพัฒนาบุคลากร โดยคํานึงถึงสมรรถนะหลัก ความทาทายเชิงกลยุทธ 
การบรรลุแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว การปรับปรุงการดําเนินการ การเปลี่ยนแปลงของสถาบันและ
สรางนวัตกรรม การดําเนินการอยางมีจริยธรรม และการถายทอดความรู ตามกระบวนการ ดังนี้ 

1. ประเมินการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารและบุคลากรตามพันธกิจหลักผานผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคลสวน functional competency และประเมินศักยภาพการใหบริการทางการแพทยผาน
ระบบฐานขอมูลความเสี่ยง การทบทวน root cause analysis เพ่ือหาประเด็นพัฒนา (OFI) 

2. การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากเปาหมายตามยุทธศาสตรของคณะฯ การ
วิเคราะหอัตรากําลัง ผลการประเมินศักยภาพของบุคลากรและความตองการของหนวยงาน 

3. การจัดระบบการเรียนรูและความกาวหนาในสายอาชีพ คณะฯ กําหนดประเด็นเรียนรูท่ีสําคัญสําหรับ
ผูบริการและบุคลากรทุกกลุม (ตารางท่ี 5.4) พรอมท้ังเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาเสนทางสายอาชีพและสมรรถนะเปนรายบุคคล (ITDP) 

4. การประเมินผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรผานทางการประเมินผลงานรายบุคคล เชน การมี
โครงการ/ผลงานวิจัยตีพิมพ การมีตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน  

ตารางท่ี 5.4 ประเด็นเรียนรูท่ีสําคัญสําหรับผูบริหารและบุคลากร 

กลุมบุคลากร ประเด็นเรียนรูท่ีสําคัญ วิธีการพัฒนา/เรียนรู 

ผูบริหาร ไดแก คณบดี 
รองคณบด ี
ผูอํานวยการ 
รองผูอํานวยการ 
หัวหนาภาควิชา 

ความเปนผูนํา 
- การนําประชุม มอบหมายงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
- การสรางทีม 

- จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารภายใน
องคกร เชน โครงการ You are a great leader 
โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูนํา 
- สงฝกอบรมภายนอกองคกร เชน หลักสูตร MSE, 
หลักสตูรผูบริหารโรงพยาบาล 
- ทีมท่ีปรึกษาจากภายนอก เชน กสพท สกอ.  

ความเปนคนเกง 
- ความรูดานการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
การบริหารงานบุคคล ระเบียบการเงินและ
การคลัง การพัฒนาคณุภาพ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- โครงการอบรมภายใน เชน การจัดการความรู 
ระเบียบการเงินการคลัง การพัฒนาทักษะดาน IT  
- สงฝกอบรมภายนอกองคกร เชน หลักสูตร MSE, 
หลักสตูรผูบริหารโรงพยาบาล 
- โครงการ EdPEx Incubation Project 
- โครงการศึกษาดูงานองคกรท่ีประสบความสําเร็จ 

ความเปนคนดี 
- ธรรมาภิบาลสําหรับผูบรหิาร 
 

- หลักสูตรธรรมาภิบาล 
- โครงการออกหนวยแพทยพระราชทาน 
- โครงการจิตตปญญา 

การสรางองคกรแหงสุข 
- การบริหารความขัดแยง 

- โครงการ You are a great leader 
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กลุมบุคลากร ประเด็นเรียนรูท่ีสําคัญ วิธีการพัฒนา/เรียนรู 

หัวหนางาน ความเปนผูนํา 
- การนําประชุม/มอบหมายงานอยางมี
ประสิทธิภาพ  
- การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ  
- การสรางทีม 
ความเปนคนเกง 
- ทักษะและความรูเฉพาะสาขาวิชาชีพ/
หนวยงาน 
ความเปนคนดี 
- ธรรมาภิบาลสําหรับผูบรหิาร  
การสรางองคกรแหงสุข 
- การบริหารความขัดแยง 

- จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารภายใน
องคกร เชน โครงการ You are a great leader, 
โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูนํา  
- สงฝกอบรมภายนอกองคกร เชน หลักสูตรผูบริหาร
ระดับตน ระดับ กลาง  
- โครงการศึกษาดูงานองคกรท่ีประสบความสําเร็จ 

ผูปฏิบัติงานท่ัวไป ความเปนผูนํา 
- การทํางานเปนทีม 
ความเปนคนเกง 
- ทักษะและความรูเฉพาะหนวยงาน 
- ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 
ความเปนคนดี 
- จิตสํานึกในการใหบริการ 
การสรางองคกรแหงสุข 
- การพัฒนาบุคลิกภาพ 
- การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

- จัดอบรมภายในองคกร เชน โครงการ “บุคลิกดี 
ราศีจับ ประทับใจบริการ สงเสริมงานสรางเสริม
สุขภาพ” โครงการสัมมนาประจําป โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การจัดการความรู CoP 
ประทับใจบริการ กิจกรรม Organization 
Development (OD) 
- สงฝกอบรมนอกองคกรเพ่ือพัฒนาทักษะตามสาย
งาน 
- ระบบพ่ีเลี้ยง 

ผูปฏิบัติงานสายวิชาชีพ
เฉพาะท่ีมีใบประกอบ
วิชาชีพ 

ความเปนผูนํา 
- การทํางานเปนทีม 
ความเปนคนเกง 
- การพัฒนาระบบคณุภาพโรงพยาบาล 
- ทักษะและความรูเฉพาะสาขาวิชาชีพ 
ความเปนคนดี 
- จิตสํานึกในการใหบริการ 
การสรางองคกรแหงสุข 
- การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
- ความปลอดภยั อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม
ในการทํางาน 
- การปองกันและควบคุมการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล 

- จัดอบรมภายในองคกร เชน การจัดการความรู 
CoP ประทับใจบริการ 
- กิจกรรมพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล 5ส เชน อบรม
กรอบแนวคิด HA การปองกันอัคคีภัย การจดัการ
ขยะ การลางมือ 
- จัดอบรมความรูตามสาขาวิชาชีพ เชน การชวยฟน
คืนชีพ (CPR, Advanced CPR) 
- สงฝกอบรมนอกองคกรเพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะตาม
สายวิชาชีพ 
- ระบบพ่ีเลี้ยง 

 
 (2) ประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนา 
 คณะฯ วิเคราะหประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนาและความผูกพันของบุคลากรทุกกลุม
โดยเฉพาะกลุมอาจารยตามตัวชี้วัดในหมวด 7.3 ไดแก ระดับความพึงพอใจ ระดับความผูกพันของบุคลากรตอ
องคกร อัตราการลาออกของบุคลากร รอยละของการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน รอยละของอาจารยท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ และนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล (ตารางท่ี 5.5) 
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ตารางท่ี 5.5 การปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลตามผลการประเมิน 
กลุมบุคลากร ขอมูลผลการประเมินตามตัวชี้วัด มาตรการปรับปรุง 

อาจารย - ความพึงพอใจและความผูกพันกับองคกรอยูใน
ระดับปานกลางแตมีแนวโนมดีข้ึน 
- รอยละการพัฒนาตามสายวิชาชีพสูงสุดแต
สัดสวนของการดํารงตาํแหนงทางวิชาการไมสูง 
(รอยละ 43) 

- พัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
โดยเนนผลงานตีพิมพในฐานขอมลูท่ีมีมาตรฐาน ท่ี
ปรึกษาข้ันตอนการขอตําแหนงวิชาการ การทํา
วิจัยสหสาขา 
- เปดอบรมแพทยเฉพาะทางสนับสนุนการทําวิจัย
ของภาควิชา 

พยาบาล/ 
เภสัชกร/ 
ทันตแพทย 

- รอยละการพัฒนาตามสายวิชาชีพต่ําสุด 
- อัตราการลาออกสูงสุด (เน่ืองจากชดใชทุนครบ
จึงไปศึกษาตอ) 

- สนับสนุนทุนนิสิตพยาบาลและบัณฑิตศึกษา  
(ป.โท ป.เอก) 
- เพ่ิมคาตอบแทนใหกับเภสัชกรและสาขาขาดแคลน 

 
(3) ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

คณะฯ มีระบบสงเสริมความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดังนี้ 
1. การคัดเลือกบุคลากรท่ีมีผลงานดีและผูกพันกับองคกร จากผลการประเมินการทํางานของหนวยงาน 

(หัวหนางาน เพ่ือนรวมงาน ลูกคา) ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และการประเมินความรูและทักษะ
เฉพาะของงาน  

2. การสงเสริมความกาวหนาโดยพิจารณาตามสายงานของกลุมบุคลากร ไดแก  
- อาจารย สรางระบบสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
- บุคลากรสายวิชาชีพ สงเสริมบุคลากรสายวิชาชีพสุขภาพ (ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล  

นักกิจกรรมบําบัด นักกายภาพบําบัด นักฝกพูด) เพ่ือพัฒนาเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยสอดคลอง
กับเข็มมุงระดับสูง 5 ดานของศูนยการแพทยฯ และเตรียมความพรอมในงานการพยาบาลท่ีอาศัย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เชน งานการพยาบาลผูปวยวิกฤตทารกแรกเกิด 

- บุคลากรสายสนับสนุนท่ัวไป พัฒนาระดับความกาวหนาสูตําแหนง ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ โดยปจจุบันมีตําแหนงชํานาญการพิเศษ จํานวน 3 คน 

- พนักงานรายวัน ลูกจางชั่วคราว ขอกรอบอัตรากําลัง เพ่ือบรรจุพนักงานรายวันใหเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยคัดเลือกจากผูท่ีมีศักยภาพ 

3. วางแผนและพัฒนาตําแหนงผูบริหารและหัวหนางานในตําแหนงท่ีสูงข้ึน โดยสงบุคลากรท่ีมีศักยภาพ
สูง/ผูบริหารระดับตนและกลาง เขาอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับกลางและสูง ดังตารางท่ี 5.4 
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หมวด 6 : ระบบปฏิบัติการ  
 
6.1 กระบวนการทํางาน :  
ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
(1) ขอกําหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ 

คณะฯ กําหนดกระบวนการหลักตามพันธกิจหลัก 3 ดานและกระบวนการสนับสนุน ไดแก           
การวางแผนยุทธศาสตร การเงินและพัสดุ ทรัพยากรบุคคล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบประกันคุณภาพ 
และระบบงานปฐมภูมิ คณะฯ ออกแบบกระบวนการตางๆ โดยคํานึงถึงขอกําหนดหลักดังแสดงในตารางท่ี 6.1
ก และตารางท่ี 6.1ข 
ตารางท่ี 6.1ก การออกแบบกระบวนการหลักของคณะแพทยศาสตร 

กระบวนการหลัก ขอกําหนดท่ีสําคัญ แนวทางการพัฒนา
กระบวนการ 

ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงาน 

พันธกิจดานการเรียนการสอน 
กระบวนการรับนิสติ 
(รูปท่ี 6.1) 

- เกณฑการคดัเลือกของ 
กสพท (หลักสูตรปกต)ิ 
- เกณฑการคดัเลือกของ
หลักสตูร (หลักสูตรโครงการ
รวมฯ หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ปรับปรุงกระบวนการ
สัมภาษณแบบกลุมเปนแบบ
Minimal multiple 
interview (MMI) 

- อัตราการรองเรียน
กระบวนการจดัสอบเขา 
- ผลการประเมินระบบ
การสอบสัมภาษณนิสติ 

กระบวนการปรับปรุง
หลักสตูร (รูปท่ี 6.2) 
กระบวนการประเมินผลการ
เรียนรู 
กระบวนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ (รูปท่ี 6.3) 

- เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
สกอ. 
- เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 
- เกณฑ WFME 
- เกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลยั
Nottingham 
- การเช่ือมโยงการจดัการเรียน
การสอนท่ีคณะแพทยศาสตร 
มศว และ University of 
Nottingham (หลักสตูร
โครงการรวมฯ) 

- ทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ท่ี 21  
- โครงการพัฒนาทักษะการทํา
วิจัยในนิสิตแพทย มีการ
ปรับปรุงรายวิชา วช.281 เพ่ือ
มุงเนนการทํางานในชุมชน
และการทําวิจยัชุมชน 
- อัตลักษณของคณะฯ 
“มีทักษะสื่อสาร” 

- ผลการประเมิน
มาตรฐานหลักสูตร 
- สัดสวนของรายวิชา
ดานชุมชนตอจํานวน
รายวิชาท้ังหมด 
- รอยละของรายวิชาท่ีมี
การจัดทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ 

กระบวนการจดัการเรียนการ
สอน 
กระบวนการจดักิจกรรมเสรมิ
หลักสตูร 
การจัดสรรสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

- ความตองการของนิสิตและ
ผูใชบัณฑิต 
- การสอบใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ข้ันท่ี 1, 2, 3 

- เปาหมาย “นิสิตแพทยเปน
ผูนํา เกง ดี มีความสุข” 
1. ทักษะการเปนผูนํา 
(Leadership) 
2. ทักษะทางดานภาษาและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรยีนรูดวยตนเอง 
3. สงเสรมิคุณธรรมตาม
นโยบายคณะแพทยศาสตร
คุณธรรม คือ ซื่อสัตย  
ออนนอมถอมตน และเอ้ือ
อาทร 

- ผลการประเมินความพึง
พอใจตอการจัดการเรียน
การสอน/กิจกรรมเสริม
หลักสตูร/สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู 
- ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิตอการจัดการ
เรียนการสอน 
- รอยละของการสอบ
ผานใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ข้ันท่ี 1, 2, 3 
ในการสอบครั้งแรก 
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กระบวนการหลัก ขอกําหนดท่ีสําคัญ แนวทางการพัฒนา
กระบวนการ 

ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงาน 

4. ทักษะการทํางานเปนทีม
และการปรับตัว 

- ผลสํารวจความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต 

ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูรและ
ภาควิชา 

- เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 
สกอ. 
- เกณฑ WFME 

- ใชเกณฑระดับนานาชาติ
WFME ในการพัฒนาหลักสูตร 
- ระดับภาควิชาปรับปรุง
กระบวนการประเมินเปนแบบ
online 

- ผลการประเมนิคณุภาพ
การศึกษา 
 

พันธกิจดานวิจัย 
- กระบวนการจัดสรรทุนวิจัย
ภายใน 
- ระบบจริยธรรมวิจัย 
- ระบบสนับสนุนการทําวิจัย 
- ระบบสนับสนุนตีพิมพใน
วารสารนานาชาต ิ
- ระบบสนับสนุนการนํา
งานวิจัยไปใชประโยชน 
- ระบบการใหรางวัลทางดาน
การวิจัยและนวัตกรรม 
- ระบบการจองเครื่องมือ
แบบออนไลน 

- คุณภาพของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมระดับนานาชาต ิ
- ช่ือเสียงเครือขายและความ
เช่ียวชาญของนักวิจัย 
- จริยธรรมการวิจัย 
- กฎหมายดานลิขสิทธ์ิและ
สิทธิบัตร 

- ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ
ในระดับนานาชาต ิ
- สงเสริมการทําวิจัยรูปแบบ
กลุมวิจัย (Cluster research) 
- สนับสนุนการจดัตั้ง 
research unit, Excellence 
center 
- สรางเครือขายงานวิจยั
ระดับชาตินานาชาต ิ
- สงเสริมการนําผลงานวิจัย
และนวัตกรรมไปใชประโยชน 

- รอยละของผลงานวิจัย
ท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ
ตอจํานวนอาจารย 
- รอยละของผลงานวิจัย
ท่ีไดรับการอางอิงใน
วารสารระดับนานาชาต ิ
- จํานวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรมท่ีนําไปใช
ประโยชน 

พันธกิจดานบริการวิชาการ 
การตรวจรักษาผูปวยภายใน
โรงพยาบาล 
- ระบบเวชระเบียน 
- การใหบริการหองตรวจ
ผูปวยนอก/ใน/ฉุกเฉิน/หอง
ผาตัด 
- ระบบการบริหารจดัการยา 
- ระบบควบคุมการติดเช้ือ 
- ระบบบริหารความเสี่ยง 
- ระบบพัฒนาคุณภาพ 

- สิทธิผูปวย 
- มาตรฐานการรักษาพยาบาล 
- มาตรฐานของระบบงานเชน
หองปฏิบัติการ หองยา 
- เกณฑ HA, Advanced HA 
- ความตองการของผูปวยและ
ญาต ิ
- ความสมดลุของงบดุลการเงิน 
- จุดเดนขององคกร 

- บูรณาการกับการเรียนการ
สอนและวิจยั 
- การพัฒนา “ศูนยความเปน
เลิศ (Excellence center)”
ตามเข็มมุง 5 ดานของ
โรงพยาบาล 
- เตรียมพรอมรองรับสังคม
ผูสูงอาย ุ
- การพัฒนาคลินิกเลิกบุหรี่จน
เปนคลินิกตนแบบระดับชาต ิ
 
 

- ผลการประเมินความพึง
พอใจของผูปวยและญาต ิ
- อัตราการรองเรียนของ
ผูปวย 
- การเปรียบเทียบ
ผลการรักษาพยาบาลใน
ระบบ THIP 
- มีการจัดตั้งศูนยความ
เปนเลิศดานผูสูงอายุแบบ
ครบวงจร 
- Current ratio 
- รางวัลท่ีไดรบัจาก
ภายนอกสถาบัน 
(ตนแบบดานนวัตกรรม
การเลิกบุหรี่) 
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ตารางท่ี 6.1ข การออกแบบกระบวนการสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร 
กระบวนการสนับสนนุ ขอกําหนดท่ีสําคัญ แนวทางการพัฒนา

กระบวนการ 
ตัวชี้วัดผลการ

ดําเนินงาน 
แผน 
- การวางแผนดําเนินการ
ติดตามและปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร 

ปจจัยภายในและภายนอก 
(หมวด 2) 

- วิสัยทัศนของคณะ - รอยละของตัวช้ีวัดของ
แผนกลยุทธท่ีบรรลตุาม
เปาหมาย 

การเงินและพัสดุ 
- การจัดซื้อจัดจาง 

- กฎระเบียบดานการเงินและ
พัสด ุ
- ความโปรงใส 
- ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
(ถูกตองทันเวลา) 

- การใชหลักการ Lean 
management ในการปรับ
ระบบงานใหมีประสิทธิภาพ
ลดข้ันตอนท่ีไมจําเปน 

- ผลการตรวจสอบจาก 
ผูตรวจสอบการเงิน
ภายนอก (สตง.) 
- การเบิกจาย
งบประมาณไดตรงตาม
เปาหมาย 

ทรัพยากรบุคคล 
- การคัดเลือกจัดสรรทดแทน
บุคลากร 
- การพัฒนาบุคลากร 
- การธํารงรักษาบุคลากร 

- การจัดสรรบุคลากรเพ่ือ
ตอบสนองการดําเนินงานตาม
พันธกิจ 
- ความผูกพันของบุคลากร 
- การธํารงรักษาบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพสูง 

- กําหนด Core 
competency ของบุคลากร
คือ “เปนผูนํา เกง ดี มี
ความสุข” 

- ผลการสํารวจความ
ผูกพันของบุคลากร 
- รอยละของบุคลากรท่ี
ไดรับการพัฒนาตามสาย
งาน 
- อัตราการลาออกของ
บุคลากรท่ีมศีักยภาพสูง 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสืบคน
ขอมูลและการบริหาร 

- ความเสถียรครอบคลุม
รวดเร็วของระบบ 
- ความถูกตองพรอมใชทันสมัย
และครอบคลุมของขอมูล 

- เปนฐานในการเรียนรูดวย
ตนเองของนิสิตและบุคลากร 
- นําขอมูลมาใชในการบริหาร
คณะ 
 

- ระยะเวลาของระบบลม 
(downtime) 
 

ประกันคุณภาพ 
- การพัฒนากระบวนการ
ทํางาน 

- การปลูกฝงวัฒนธรรมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเปน
สวนหน่ึงของงานประจํา (QA 
to routine work) 

- ใชเครื่องมือคุณภาพ เชน 
Lean management, 
Quality improvement 
process, Knowledge 
management, SIPOC, 
Continuous Quality 
Improvement มาใชพัฒนา
กระบวนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน และใช
ทรัพยากรอยางคุมคา 

- ภาควิชา/หนวยงานมี
การนําเครื่องมือคุณภาพ
มาใชพัฒนางานตาม
เกณฑ EdPEx 

ระบบงานปฐมภูม ิ
- การสํารวจปญหาชุมชนและ
การจัดบริการวิชาการแก
ชุมชน 

- สมรรถนะหลักของคณะฯ 
- ปญหา/ความตองการของ
ชุมชน 

- มุงเนนการมีสวนรวมกับ
ชุมชน 
 

- จํานวนโครงการบริการ
วิชาการท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน 
- จํานวนผลงานวิจัยดาน
ชุมชน 
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รูปที่ 6.1 กระบวนการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 
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รูปที่ 6.2 กระบวนการปรบัปรุงหลักสตูร 
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รูปที่ 6.3 กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์

(2) แนวคิดการออกแบบ 
คณะฯ ออกแบบกระบวนการหลักโดยคํานึงถึงปจจัยภายใน ไดแก เปาหมายตามพันธกิจของคณะฯ 

สมรรถนะหลัก ความคลองตัวในการดําเนินงาน โครงสรางการบริหารองคกร ทรัพยากร (บุคลากร 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรสิ่งสนับสนุนการทํางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ) ผลการสํารวจความคิดเห็นของ
บุคลากรท่ีเก่ียวของ ผลการดําเนินงานในอดีต การวิเคราะหปญหา/ความเสี่ยง และปจจัยภายนอก ไดแก 
ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ การประเมินศักยภาพของลูกคา/คูความรวมมือ การวิเคราะหความ
ตองการของลูกคา/ผูมีสวนไดสวนเสีย/คูความรวมมือ ขอมูลการศึกษาวิจัยแนวโนมความตองการในอนาคต 
และขอเสนอแนะจากการประกันคุณภาพ  
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ข้ันตอนการออกแบบประกอบดวย การกําหนดนโยบาย เปาหมาย ผูรับผิดชอบ กรอบระยะเวลาการ
ดําเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร และตัวชี้วัดความสําเร็จของกระบวนการ คณะฯ ใชหลักการ PDSA, Lean 
management, Knowledge management, Quality improvement process มาใชในการวิเคราะหและ
ปรับปรุงกระบวนการหลักเปนประจําตามรอบการดําเนินงานของกระบวนการนั้นๆ 
ข. การจัดการกระบวนการ 
(1) การนํากระบวนการไปสูการปฏิบัติ  
 คณบดีมอบหมายงานใหรองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา ประธานหลักสูตร หัวหนางาน
รับผิดชอบการดําเนินการตามพันธกิจตางๆ โดยทําหนาท่ีกํากับ ติดตาม ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหมีการนํากระบวนการไปสูการปฏิบัติและมีการวัดผลตามตัวชี้วัดของกระบวนการอยางเปนรูปธรรมมี
ความสัมพันธกับคุณภาพของสัมฤทธิ์ผลและผลการดําเนินการของหลักสูตรและบริการของสถาบัน ดังแสดงใน
ตารางท่ี 6.1ก 
(2) กระบวนการสนับสนุน 
 คณะฯ มีกระบวนการสนับสนุนเพ่ือเอ้ือใหการดําเนินงานของกระบวนการหลักเปนไปตามขอกําหนด 
ดังแสดงในตารางท่ี 6.1ข 
 (3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
 คณะฯ ปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก ไดแก การปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนากระบวนการ
สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพการใหบริการทางการแพทย อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง
ดังนี้ 
การปรับปรุงหลักสูตร 

คณะฯ จัดสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรเปนประจําทุกปการศึกษา ตามกระบวนการในรูปท่ี 6.2    

โดยคํานึงถึงคุณลักษณะของบัณฑิตแพทยท่ีพึงประสงค สมรรถนะหลักของคณะฯ และทิศทางของการผลิต

บัณฑิตแพทยในระดับประเทศและระดับสากล โดยนําขอมูลจากแหลงตางๆ มาใชเปนแนวทางพัฒนาหลักสูตร 

ไดแก 

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

• สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม  

• ขอเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 9  

• ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

• เกณฑมาตรฐานโรงเรียนแพทยในระดับนานาชาติ (WFME) 

• เกณฑความรูความสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 
2555  

• ขอเสนอแนะจากกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท) 

• Curriculum Trends in Medical Education in Europe in the 21st Century 
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการทางการแพทย 
 ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ ไดนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน Hospital 
Accreditation (HA) ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) มาใชอยางตอเนื่องจนไดรับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพข้ันท่ี 3 ในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2556 และผานการตรวจเยี่ยม re-accredit ใน
วันท่ี 8 กันยายน 2558 หนวยงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
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อยางตอเนื่อง (Continuous Quality Improvement : CQI) โดยมีเปาหมายใหทุกหนวยงานมีกระบวนการ 
CQI ท่ีครบวงรอบ PDCA ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุนและสงเสริมใหทุกหนวยงาน
มีการพัฒนากระบวนการทํางาน ไดแก Leader walk round, Internal survey, Site visit CQI, Focus 
group และงานมหกรรมคุณภาพ (รูปท่ี 6.4)  

 
รูปที่ 6.4 แผนพัฒนาคุณภาพการดแูลผูปวยอยางตอเน่ือง 

 
ค. การจัดการนวัตกรรม 
 คณะฯ วิเคราะหความเสี่ยงท่ีนาลงทุน โดยคํานึงถึงปจจัยภายใน ไดแก การตอบสนองตอเปาหมาย
ตามพันธกิจ สอดคลองกับสมรรถหลักของคณะฯ และมีบุคลากรหลักท่ีมีศักยภาพสูงและมีความพรอมในการ
ดําเนินงาน นอกจากนี้ ยังคํานึงถึงปจจัยภายนอก ไดแก ความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือท้ังระดับ
ระดับชาติและนานาชาติ ความสอดคลองกับนโยบายท้ังในระดับมหาวิทยาลัย ระดับจังหวัด และระดับชาติ 
โดยคาดการณถึงแนวโนมความตองการและความจําเปนในอนาคต 

สําหรับพันธกิจดานการเรียนการสอน คณะฯ มีนโยบายการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรใหโดดเดน
และแตกตาง โดยมุงเนนทักษะการเปนผูนํา (Leadership) ทักษะการทําวิจัยชุมชน และทักษะการทํางานเปน
ทีมรวมกับชุมชน เพ่ือใหบัณฑิตแพทยมีความเปนผูนํา มีศักยภาพในการบริหารงานโรงพยาบาลเบื้องตน และ
สามารถทํางานเปนรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพและชุมชนไดอยางดี นอกจากนี้ ยังสามารถใชทักษะการทําวิจัย
ในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง (Life Long Learning) และตอยอดในการศึกษาตอระดับหลังปริญญา  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให
สอดคลองกับเปาหมายดังกลาว คณะฯ ยังมีเปาหมายในการพัฒนาศูนยความเปนเลิศดานผูสูงอายุอยางครบ
วงจร (เชน ท่ีพักอาศัย การดูแลสุขภาพ แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน สิ่งแวดลอมท่ีสงบ) เพ่ือใหมีการบูรณาการ
ดานการเรียนการสอนระดับกอนปริญญาและหลังปริญญา การวิจัย และการใหบริการวิชาการแกชุมชน โดยมี
ทีมคณาจารยดานอายุรศาสตรท่ีเชี่ยวชาญดานการการดูแลผูสูงอายุ คณะฯ ยังมีเครือขายท่ีเขมแข็งกับ 
University of South Florida ในการพัฒนาหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุ ประกอบกับทําเลท่ีตั้งท่ีอยูในเขต
จังหวัดนครนายกท่ีไมไกลกรุงเทพฯ และมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะกับการใชชีวิตของผูสูงอายุ   
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สําหรับพันธกิจดานบริการวิชาการ คลินิกเลิกบุหรี่ (คลินิกฟาใส) ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ 
ไดรับการยอมรับใหเปนคลินิกเลิกบุหรี่ตนแบบระดับชาติ เปนแหลงศึกษาดูงานแกบุคลากรสาธารณสุขท้ังชาว
ไทยและตางชาติ มีการรณรงคเพ่ือสนับสนุนการเลิกบุหรี่ของนิสิตและบุคลากรของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
ประสานงานในการใหความรูแกชุมชน และมีการสรางสรรคนวัตกรรมชวยเลิกบุหรี่จนไดรับรางวัลระดับชาติ
เปนประจําทุกป   
 คณะฯ มีการจัดสรรทรัพยากรดานงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานท่ี และระบบท่ีเอ้ืออํานวยใน
การดําเนินงานโครงการ นอกจากนี้โครงการคลินิกเลิกบุหรี่ (คลินิกฟาใส) เปนโครงการท่ีมีศักยภาพจึงไดรับ
การสนับสนุนจากทุนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และแหลงทุนภายนอกเชน สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสงเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ คณะฯ ทําการประเมิน/ติดตามความเปนไปได
และความคุมคาของโครงการเปาหมายเปนระยะเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงาน ปรับเปลี่ยนหรือ
ยกเลิกโครงการ   
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ :  
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

คณะฯ ใชแนวทาง PDCA ในการบริหารงานตามเกณฑการประเมินคุณภาพของ สกอ.มาอยาง
ตอเนื่อง ทีมบริหารชุดปจจุบันไดใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (EdPEx) เปน
แนวทางเพ่ิมเติมในการบริหารงาน จากการเขารับการอบรม Tools training ของ สกอ. คณะฯ นําเครื่องมือ
พัฒนางานตางๆ เชน Lean management, Knowledge management, Quality improvement 
process, Risk management มาใชเพ่ือการบริหารทรัพยากรท่ีมีจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับเครื่องมือบริหารงานตางๆ เชน Lean management, Knowledge 
management, Change management และมอบหมายใหรองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนา
หนวยงานทุกหนวยงาน คัดเลือกกระบวนการทํางานสําคัญ เพ่ือทําการวิเคราะหหาแนวทางการ
พัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และลดทอนข้ันตอนการทํางานท่ีสิ้นเปลืองทรัพยากร 
(งบประมาณ ระยะเวลา บุคลากร ข้ันตอนท่ีไมจําเปน)  

2. ภาควิชา/หนวยงานจัดประชุมเพ่ือทําการปรับเปลี่ยนข้ันตอนการทํางาน เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพท่ี
ดีข้ึนโดยใชทรัพยากรนอยลง 

3. งานบริหารคุณภาพจัดประชุมกลุมยอยสําหรับหนวยงานหลัก เพ่ือรับฟงแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการทํางานและใหขอเสนอแนะ 

4. ภาควิชา/หนวยงานนําเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการทํางาน ตอคณะกรรมการประจําคณะ 
คณะกรรมการบริหารและท่ีประชุมหัวหนาหนวยงาน เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรับฟง
ขอเสนอแนะ 

5. ภาควิชา/หนวยงานประเมินผลสําเร็จของกระบวนการใหมโดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกับกระบวนการเดิม เพ่ือการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

ผลการดําเนินการดังกลาวสงผลใหมีการจัดทําโครงการพัฒนาระบบงานโดยใชหลักการ Lean 
management และการพัฒนางานตามเกณฑ EdPEx เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
คณะฯ ในหนวยงานและภาควิชา ดังแสดงในตารางท่ี 6.2 และตารางท่ี 6.3 
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ตารางท่ี 6.2 โครงการ Lean management ของคณะแพทยศาสตร มศว ปการศึกษา 2558 
หนวยงาน/ภาควิชา โครงการ 

หนวยงาน 11 หนวยงาน 
1. แพทยศาสตร การนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูลดานการศกึษา 

โครงการรวบรวมขอสอบ comprehensive โดยใชโปรแกรมคลังขอสอบของภาควิชา 
พรีคลินิก 

2. วิจัย การสงผลงานเพ่ือตีพิมพในวารสารการแพทยและสุขภาพโดยใชระบบ Online journal 
system (OJS) 
 การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปของคณะแพทยศาสตรโดยใช
ระบบ electronic poster (e-poster) 

3. กิจการนิสติ โครงการลดกระดาษ ลดเวลา ปองกันความผิดพลาด 
4. ทรัพยากรบุคคล โครงการพัฒนาการสงเอกสารผานระบบ e –document   
5. ประกันคณุภาพ

การศึกษา 
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชาแบบกลุมภาควิชา 
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชาแบบออนไลน 

6. นโยบายและแผน โครงการลดทรัพยากรสิ้นเปลืองในการแจงโครงการ     
7. หองสมุด โครงการปรับปรุงกระบวนการในการจัดซื้อหนังสือจนถึงนําหนังสือข้ึนช้ัน 
8. คลังและพัสด ุ โครงการลดระยะเวลาคืนหลักประกันสัญญา 
9. บริหารและธุรการ โครงการปรับปรุงการเบิกจายคาจดัเลี้ยงประชุมสวนกลางคณะแพทยศาสตร 
10. สํานักอํานวยการ โครงการลดตนทุนการดูแลรักษาความปลอดภัยและจราจร 
11. หองยา โครงการใชบารโคดในการควบคุมการเบิกจายยา 

ภาควิชา 11 ภาควิชา 
1. กุมารเวชศาสตร โครงการพัฒนาขอสอบและคลังขอสอบของภาควิชากุมารเวชศาสตร 

โครงการพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมภาควิชากุมารเวชศาสตร 
2. นิติเวชวิทยา โครงการสงตรวจทางหองปฏิบัติการอยางคุมคาและครอบคลมุในการผาชันสตูรพลิกศพ 
3. วิสัญญีวิทยา โครงการสงรายงานผูปวย Online ผานระบบ e- learning 
4. ศัลยศาสตร โครงการลดตนทุนในการใชกระดาษอัดสําเนาและกระดาษถายเอกสารภายในหนวยงาน 
5. จักษุ โสต ศอ นาสิก โครงการปรับปรุงระบบนัดใหมปีระสิทธิภาพ 
6. จิตเวชศาสตร โครงการประหยดักระดาษในการสงตอผูปวย 

7. - 11. ภาควิชาพรีคลินิก 5 
ภาควิชา 

โครงการรวบรวมขอสอบ Comprehensive โดยใชโปรแกรมคลังขอสอบของภาควิชา 
พรีคลินิก 

 
ตารางท่ี 6.3 โครงการพัฒนาระบบงานหลัก ตามเกณฑ EdPEx ของคณะแพทยศาสตร มศว ปการศึกษา 
2558 

หนวยงาน ระบบงานท่ีไดรับการพัฒนา ตามเกณฑ EdPEx ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
คณะ 

1. แพทยศาสตร - ระบบการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิต
แพทย แบบบูรณาการระหวางหนวยงาน 

กลยุทธ A1.1 ผลติบัณฑติแพทยท่ีมี
คุณภาพตามเกณฑแพทยสภา 

2. วิจัย - ระบบการขอทุนวิจัยแบบออนไลน 
- ระบบการสงผลงานเพ่ือขอรับการตีพิมพใน
วารสารคณะฯแบบออนไลน 
- ระบบขอมูลนักวิจัยแบบออนไลน 

กลยุทธ R1.1 สรางงานวิจัยระดับ
นานาชาติ 

3. กิจการนิสติ - ระบบการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิต กลยุทธ A1.1 ผลติบัณฑติแพทยท่ีมี
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หนวยงาน ระบบงานท่ีไดรับการพัฒนา ตามเกณฑ EdPEx ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
คณะ 

แพทย แบบบูรณาการระหวางหนวยงาน คุณภาพตามเกณฑแพทยสภา 
4. ทรัพยากรบุคคล - ระบบการขอตําแหนงทางวิชาการ 

- ระบบฐานขอมูลบุคลากรเพ่ือการบริหาร 
กลยุทธ M1.1 บุคลากรทุกระดับไดรับ
การพัฒนาตามสมรรถนะของแตละ
สายงาน 

5. ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

- ระบบการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิต
แพทย แบบบูรณาการระหวางหนวยงาน 

กลยุทธ A1.1 ผลติบัณฑติแพทยท่ีมี
คุณภาพตามเกณฑแพทยสภา 

6. นโยบายและแผน - ระบบการวัดผลสัมฤทธ์ิการถายทอดแผน
ยุทธศาสตรคณะ 

แผนยุทธศาสตร SMART 

7. หองสมุด -ระบบการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิต
แพทย แบบบูรณาการระหวางหนวยงาน 
-ระบบการขอขอมลูบทความวิจัยฉบับเต็มแบบ
ออนไลน 

กลยุทธ A1.1 ผลติบัณฑติแพทยท่ีมี
คุณภาพตามเกณฑแพทยสภา 
กลยุทธ R1.1 สรางงานวิจัยระดับ
นานาชาติ 

8. คลังและพัสด ุ - ระบบการเบิกจายโครงการ กลยุทธ M1.4 สรางระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

9. บริหารและธุรการ - ระบบการคดัแยกและจัดสงเอกสารราชการ กลยุทธ M1.4 สรางระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

10. งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ระบบตรวจสอบครภุณัฑประจําปโดยใช QR 
code 
- ระบบการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิต
แพทย แบบบูรณาการระหวางหนวยงาน 

กลยุทธ M1.4 สรางระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ A1.1 ผลติบัณฑติแพทยท่ีมี
คุณภาพตามเกณฑแพทยสภา 

 
ข. การจัดการหวงโซอุปทาน 

คณะฯ มีระบบการคัดเลือกผูสงมอบในกระบวนการตางๆ ตามความตองการและศักยภาพของคณะฯ 
โดยประเมินศักยภาพของผูสงมอบ (คุณสมบัติพ้ืนฐาน ทรัพยากรท่ีมีอยู ชื่อเสียง ผลงานในอดีต) ความพึง
พอใจในการรวมมือกับคณะฯ และเปรียบเทียบขอมูลกับคูเทียบ คณะฯ มีการกําหนดคุณสมบัติของผูสงมอบ 
คุณภาพและระยะเวลาในการสงมอบผลงานเปนลายลักษณอักษร และประเมินผลการดําเนินงานของผูสงมอบ
ในดานตางๆ เชน  

• การสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลคูความรวมมือ  

• ประเมินความพึงพอใจของหนวยงาน/ผูรับบริการตอผูใหบริการภายนอก เชน การทําความสะอาด 
รานอาหาร รถรับสง  

• ประเมินคุณภาพของผลงาน เชน ความถูกตอง รวดเร็วของการสงตรวจทางหองปฏิบัติการภายนอก 
คุณภาพของยา 
คณะฯ มีการใหขอมูลปอนกลับแกผูสงมอบผานการประชุมรวมกันระหวางคณะฯ และโรงพยาบาล

หรือบริษัทคูความรวมมือ การใหขอมูลผานตัวแทนบริษัทหรือผูรับผิดชอบงาน โดยมีการนําผลการประเมินมา
ใชในการปรับปรุงการดําเนินงานและการตัดสินใจในการคงความรวมมือตอไป 
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ค. การเตรียมพรอมดานความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
(1) ความปลอดภัย 

คณะฯ มีระบบจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานโดยครอบคลุมท้ัง
การปองกัน การตรวจสอบ การวิเคราะห และการนําสูสภาพเดิม 
(2) การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 

คณะฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพ่ือเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติและสภาวะ
ฉุกเฉินท่ีสัมพันธกับผูสงมอบและคูความรวมมือ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนผูรับผิดชอบ 
กระบวนการเตรียมพรอมดานความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน ประกอบดวย  

1. การระบุความเสี่ยงสําคัญ ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธความเสี่ยงในการดําเนินการตามพันธกิจหลัก 
(ดานการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน/คลัง การใหบริการทางคลินิก และอุบัติภัย)  

2. การประเมินความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงข้ึนไป 
3. ติดตามกํากับใหมีการดําเนินงานเพ่ือควบคุมความเสี่ยงในทุกประเด็น  
4. นําเสนอผลการติดตามตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการควบคุมความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยสมํ่าเสมอทุก 3 เดือน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนดประเด็นความเสี่ยงระดับคณะ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 6.4 

คณะฯ มีนโยบายใหทุกภาควิชาและหนวยงานดําเนินงานดานความเสี่ยง โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดในเกณฑ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชาและหนวยงาน  
ตารางท่ี 6.4 ประเด็นความเสี่ยงของคณะแพทยศาสตร มศว ปการศึกษา 2558 

ประเด็นความเสี่ยง ความเสี่ยงท่ีพบ ตัวชี้วัด 
การผลิตบัณฑิต การจัดทํามคอ.ไมทันตามกําหนดเวลาทําให

หลักสตูรไมผานมาตรฐาน 
รอยละของรายวิชาท่ีมีการจดัทํา มคอ.  
ทันตามกําหนด 

การวิจัย การคัดลอกผลงานทางวิชาการ จํานวนผลงานวิชาการท่ีมีการคดัลอก 
การบริหารยุทธศาสตร การดําเนินงานดานยุทธศาสตรไมบรรลเุปาหมาย รอยละของตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธท่ีบรรลุ

เปาหมาย 
การเงิน การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน รอยละของเงินงบประมาณท่ีเบิกจายตรง

ตามเปาหมาย 
การรักษาพยาบาล การถูกฟองรองจากผูปวยดานมาตรฐานการ

รักษาพยาบาล 
อัตราการถูกฟองรองดานการรักษาพยาบาล 

ภัยธรรมชาต ิ การเกิดแผนดินไหว รอยละของบุคลากรท่ีผานการซอมปองกัน
แผนดินไหว 

อุบัติเหต ุ อัคคีภัย รอยละของบุคลากรท่ีผานการซอมปองกัน
อัคคีภัย 
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หมวด 7 : ผลลัพธ (Results) 
 
 
ผลการดําเนินงานในหมวดผลลัพธ 
7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดานกระบวนการ 
7.1ก ผลลัพธดานการเรียนรูและดานบริการท่ีมุงเนนลูกคา 
ตัวชี้วัด 7.1.1 รอยละของนิสิตแพทยหลักสูตรแพทยศาสตรท่ีสําเร็จการศึกษาตามเวลาท่ีกําหนด 
 

 
 
 

ปการศึกษา SWU TU SI RAMA 
2553 89.68 NA 95.74 96.06 
2554 91.41 90 98.25 97.69 
2555 93.08 97.10 94.83 98.71 
2556 96.95 96.91 97.96 93.75 
2557 97.67 95.08 95.19 93.79 
2558 97.69 93.60 NA NA 

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษา และคูเทยีบโรงเรียนแพทยฯ  
NA = ไมมีขอมูล 
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รอยละของนิสิตแพทยท่ีสอบผานการประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ในข้ันท่ี 1, 2, 3 สูงกวารอยละ 90 ในปการศึกษา 2555-2557 แตมีแนวโนมลดลงในปการศึกษา 
2558 คณะฯ ไดทําการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา พบวา เกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางปฏิบัติงาน สงผล
ใหนิสิตขาดเวลาในการเตรียมตัวสอบ จึงไดแกไขปญหาโดยการปรับเปลี่ยนตารางปฏิบัติงานใหเหมาะสม 
เพ่ือใหนิสิตมีชวงเวลาเตรียมสอบรวมกับการจัดติวสําหรับนิสิตท่ีสอบไมผาน และนิสิตปกติ (ตัวชี้วัด 7.1.2 – 
7.1.4) 
ตัวชี้วัด 7.1.2 รอยละของนิสิตแพทยท่ีสอบผานการประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ข้ันท่ี 1 (NLE 1) ในการสมัครสอบครั้งแรก 
 

 
 

 
ปการศึกษา SWU TU SI RAMA 

2553 88.78 87.14 95.90 79.75 
2554 87.79 77.78 98.96 90.45 
2555 99.22 86.12 98.60 96.55 
2556 90.62 84.90 94.93 93.96 
2557 94.15 77.78 96.90 92.61 
2558 81.77 81.14 NA NA 

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษา และคูเทยีบโรงเรียนแพทยฯ  
NA = ไมมีขอมูล 
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ตัวชี้วัด 7.1.3 รอยละของนิสิตแพทยท่ีสอบผานการประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ข้ันท่ี 2 (NLE 2) ในการสมัครสอบครั้งแรก 
 

 
 
 
ปการศึกษา SWU TU SI RAMA 

2553 87.39 94.17 98.23 98.43 
2554 95.96 92.68 96.94 99.36 
255 93.75 100 99.20 99.34 
2556 89.76 94.44 97.13 99.32 
2557 96.72 89.02 97.60 97.58 
2558 80.50 85.71 NA NA 

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษา และคูเทยีบโรงเรียนแพทยฯ  
NA = ไมมีขอมูล 
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ตัวชี้วัด 7.1.4 รอยละของนิสิตแพทยท่ีสอบผานการประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ข้ันท่ี 3 (NLE 3) ในการสมัครสอบครั้งแรก 
 

 
 

 
ปการศึกษา SWU SI RAMA 

2553 99.14 96.86 98.40 
2554 100 85.22 93.13 
2555 100 94.78 96.77 
2556 99.21 96.02 95.48 
2557 98.42 96.83 97.40 
2558 87.40 NA NA 

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษา และคูเทยีบโรงเรียนแพทยฯ  
NA = ไมมีขอมูล 
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ตัวชี้วัด 7.1.5 อันดับท่ีของคะแนนเฉลี่ยในการสอบเขาเรียนคณะแพทยศาสตร ผาน กสพท 
 

 
 

* คะแนนเฉลี่ยในการสิบเขาเรียนคณะแพทยศาสตร ผาน กสพท มีแนวโนมดีข้ึนในปการศึกษา 2557-2558 
 

สถาบัน 
ปการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 
SWU 7 8 8 8 7 7 
TU 6 6 6 6 6 6 
SI 2 2 2 2 2 2 
RAMA 3 3 3 3 3 3 
CU 1 1 1 1 1 1 
KKU 8 7 9 7 9 8 
CMU 5 5 5 5 4 4 
PSU 10 9 7 10 11 11 
BM 4 4 4 4 5 5 

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษาและคูเทียบโรงเรียนแพทยฯ  
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ตัวชี้วัด 7.1.6 รอยละผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
จําแนกตามหลักสูตร 
 

 
 

* รอยละผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพมีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ี สกอ. 
กําหนดไวอยางตอเนื่อง 

หลักสตูร 
ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 
อณูชีววิทยา (ป.โท) 50 83.33 33.33 NA 
ชีวภาพการแพทย (ป.โท) 75 NA 100 60 
ตจวิทยา (ป.โท) 75 75 100 NA 

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษา/งานบริการการศึกษา 
หมายเหตุ : NA ไมมีผูสําเร็จการศึกษา 
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รอยละ 

ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557 

ปการศึกษา 2558 เปาหมาย 40% (IQA) 
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ตัวชี้วัด 7.1.7 รอยละผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
จําแนกตามหลักสูตร 
 

 
 

* รอยละผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพมีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ี สกอ. 
กําหนดไวอยางตอเนื่อง 

หลักสตูร 
ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 
อณูชีววิทยา (ป.เอก) 300 200 200 300 
ชีวภาพการแพทย (ป.เอก) 50 NA NA 100 

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษา/งานบริการการศึกษา 
หมายเหตุ : NA ไมมีผูสําเร็จการศึกษา 
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รอยละ 

ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557 

ปการศึกษา 2558 เปาหมาย 80% (IQA) 
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ตัวชี้วัด 7.1.8 อัตราการคงอยูในหลักสูตรของนิสิต จําแนกตามหลักสูตร 
 

 
 

 

หลักสตูร 
ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 
แพทยศาสตร (ปกติ) 97.53 96.24 99.45 95.58 
แพทยศาสตร (โครงการรวมฯ) 100 100 100 100 
อณูชีววิทยา (ป.โท) 100 100 100 100 
ชีวภาพการแพทย (ป.โท) 40 66.67 100 100 
ตจวิทยา (ป.โท) 100 100 100 100 
อณูชีววิทยา (ป.เอก) 100 66.67 100 100 
ชีวภาพการแพทย (ป.เอก) 100 100 100 100 

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษา/งานบริการการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

97
.5

3 

10
0 

10
0 

40
 

10
0 

10
0 

10
0 

96
.2

4 10
0 

10
0 

66
.6

7 

10
0 

66
.6

7 

10
0 

99
.4

5 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

95
.5

8 10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

30

40

50

60

70

80

90

100

รอยละ 

หลักสูตร 

ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 
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ตัวชี้วัด 7.1.9 จํานวนนิสิตแพทย/บัณฑิตแพทยท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง/ไดรับรางวัล 
ดานวิชาการ ดานคุณธรรมและจริยธรรมในระดับประเทศ  
 

 

* ในปการศึกษา 2558 นิสิตแพทยสรวิศ โอสถานนท
ไดรับพระราชทานทุน “โครงการเยาวชนรางวัล
สมเด็จเจาฟามหิดล ประจําป 2558” จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปนครั้ง
แรกของคณะแพทยศาสตร มศว 

ป จํานวน (คน) 

2554 9 
2555 8 
2556 9 
2557 9 
2558 3 

ท่ีมา : งานแพทยศาสตรศึกษา/งานพัฒนาศักยภาพนิสติ 
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คณะฯ กําหนดเปาหมายผลิตบัณฑิตแพทยท่ีทํางานรวมกับชุมชนไดอยางดีเยี่ยม สงผลใหมีศิษยเกาท่ี
ไดรับรางวัลดานการทํางานเพ่ือชุมชนอยางตอเนื่อง  
ตัวชี้วัด 7.1.10 จํานวนรางวัลของศิษยเกาท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง/ไดรับรางวัลการทํางานเพ่ือ
ชุมชนในระดับประเทศ  
 

 
 

 

ป ช่ือรางวัล 

2537 รางวัลผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนดีเดน ของกระทรวงสาธารณะสุข 
2538 รางวัลแพทยชนบทดีเดน ของกองทุนนายแพทยกนกศักดิ ์พูลเกษม ในมูลนิธิแพทยชนบท 
2539 รางวัลเพชรนํ้าเอกในวงราชการ โดยสมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย 
2541 รางวัลแพทยดีเดนในชนบท คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
2547 รางวัลหนวยงานท่ีมีงานสุขภาพจติดีเดนระดับประเทศจากสมเด็จพระพ่ีนางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา กรม

หลวงนราธิวาสฯ ป 2547 
2548 รางวัลแพทยดีเดนดานสาธารณสขุมูลฐานของกองทุนมูลนิธินายแพทยไพจิตร ปวะบุตร 
2551 รางวัลศิษยเกาดีเดน ของชมรมศิษยเกาแพทย มศว ประจําป 2551 
2552 รางวัลศิษยเกาดีเดน คณะแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

รางวัลเกียรติยศ “อารีย-สมสวาท” สําหรับบุคลากรดานสาธารณสขุ ท่ีปฏิบัติหนาท่ีดวยหัวใจความเปน
มนุษย จาก นพ.อารีย วัลยะเสวี 

2556 รางวัลผูสรางแรงบันดาลใจ ของสาํนักวิจัยสังคมและสุขภาพ  
ท่ีมา : งานแพทยศาสตรศึกษา/งานพัฒนาศักยภาพนิสติ 
หมายเหตุ : NA ไมมขีอมูล 
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คณะฯ มีนโยบายสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยสูระดับนานาชาติ สงผลใหจํานวนผลงานวิจัย บทความท่ี
ไดรับการอางอิง และรางวัลดานวิจัยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับนานาชาติ 
(ตัวชี้วัด 7.1.11-7.1.15) 
ตัวชี้วัด 7.1.11 จํานวนผลงานวิจัยของอาจารยประจําท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
 

 

 

ปการศึกษา 
จํานวนผลงาน 

ระดับชาต ิ ระดับนานาชาต ิ
2553 106 91 
2554 22 67 
2555 59 87 
2556 11 77 
2557 30 73 
2558 30 95 

ท่ีมา : งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
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ตัวชี้วัด 7.1.12 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 

 
 

 

สถาบัน 
ปการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 
SWU 0.51 0.35 0.46 0.35 0.43 0.49 
TU 0.53 0.38 0.40 0.44 0.54 0.78 
SI 0.77 0.66 0.55 0.48 NA NA 
RAMA 0.34 0.37 0.42 0.39 0.38 NA 

ที่มา : งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ และคูเทียบโรงเรียนแพทยฯ  
หมายเหตุ : NA ไมมีขอมูล 
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ตัวชี้วัด 7.1.13 รอยละของบทความท่ีไดรับการอางอิงใน Referred Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 

 
 
 

สถาบัน 
ปการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 
SWU 1.02 2.19 1.05 0.42 0.23 1.48 
TU NA 0.91 0.95 0.86 1.09 1.29 
RAMA 0.33 0.35 0.40 0.37 0.38 NA 

ที่มา : งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ และคูเทียบโรงเรียนแพทยฯ 
หมายเหตุ : NA ไมมีขอมูล 
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ตัวชี้วัด 7.1.14 จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับรางวัลจากภายใน ภายนอก และตางประเทศ   
 

 

 

ป 
จํานวนรางวัล 

ภายใน ภายนอก ตางประเทศ 
2553 2 NA NA 
2554 3 NA NA 
2555 4 1 3 
2556 2 3 19 
2557 4 1 20 
2558 3 NA 25 

ที่มา : งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ  
หมายเหตุ : NA ไมมีขอมูล 
 
 
 
 

 

ตัวชี้วัด 7.1.15 จํานวนผลงานวิจัยทางดานการแพทยท่ีไดรับการตีพิมพในฐานขอมูล Scopus ตอจํานวน
อาจารย เทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในอาเซียน รวบรวมขอมูลตั้งแต ปการศึกษา 2553 ถึง 2557 
 

 
ที่มา : แหลงขอมูลอางอิงเกี่ยวกับลําดับมหาวิทยาลัย : http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-
rankings/2015/medicine#sorting=rank+region=71+country=+faculty=+stars=false+search=อางอิง ณ วันที่ 19 ม.ค. 59 
แหลงอางอิงขอมูลจํานวนงานวจิัย จาก โปรแกรม SciVal  
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ศูนยการแพทยฯ ดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุก และสรางความสัมพันธกับประชาชนในพ้ืนท่ี สปสช. 
เขต 4 ใหรูจักศักยภาพการใหบริการ และยอมรับในการใหบริการของ ศกพ.  พบวา จํานวนผูปวยท่ีสงตอมา 
ศกพ. นอกเขตจังหวัดเพ่ิมข้ึนสะทอนใหเห็นวาประชาชนรูจักและยอมรับท่ีจะมารักษาท่ี ศกพ.  เพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีเจ็บปวยเปนโรคท่ีมีความรุนแรงและตองการการรักษาระดับตติยภูมิ โดยแพทยเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางเพ่ิมข้ึน โดยพบวา เปนผูปวยกลุมโรคเรื้อรังไมติดตอ (NCD) ผูปวยกลุมเสี่ยงและคาใชจายสูงเชน
โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคไต ศัลยกรรมเฉพาะทาง ศัลยกรรมกระดูกและขอ โรคตา และทารกแรกเกิด 
ตามลําดับ  
ตัวชี้วัด 7.1.16 จํานวนผูปวยท่ีไดรับ Refer  
 

 
 

 

ป 
จํานวนผูปวย (คน) 

ในจังหวัด นอกจังหวัด 
2554 558 7436 
2555 775 9645 
2556 751 10749 
2557 967 11907 
2558 2195 15605 

ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)  
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7.1ข ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน 
7.1ข(1) ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน 

คณะฯ มีปรัชญาในการผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใชชุมชน ทําใหมีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมุงเนนการ
เรียนการสอนในรายวิชาเวชศาสตรชุมชนท่ีทํางานรวมกับชุมชนอยางแทจริง 
ตัวชี้วัด 7.1.17 จํานวนหนวยกิตรายวิชาเวชศาสตรปองกันและสังคมและหนวยกิตรวมท้ังหลักสูตร 

 
 
 

สถาบัน 

จํานวนหนวยกิต 
รายวิชาเวชศาสตรปองกัน

ฯ 
รวมหนวยกิต 

ตลอดหลักสูตร 
สัดสวนของรายวิชา 

เวชศาสตรปองกันฯ ตอหนวยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร (รอยละ) 

SWU 18 250 7.2 
SI 9 235 3.83 
RAMA 5 253 1.98 
CMU 4 248 1.61 
MSU 5 250 2 
NMU 17 257 6.61 

ท่ีมา : งานแพทยศาสตรศึกษา 
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คณะฯ มีการบริหารหลักสูตรเพ่ือใหมีมาตรฐานตามเกณฑ สกอ. อยางตอเนื่อง สงผลใหหลักสูตร
แพทยศาสตรมีผลประเมินอยูในเกณฑดี – ดีมาก และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีผลประเมินอยูในเกณฑดี 
ตัวชี้วัด 7.1.18 ระดับคะแนนผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   
 

 
 

 
หลักสตูร ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 

แพทยศาสตร (ปกติ) 4.17 3.71 
แพทยศาสตร (โครงการรวมฯ) 4.03 4.28 
ตจวิทยา (ป.โท) 3.63 3.92 
ชีวภาพการแพทย (ป.โท) 3.54 3.97 
อณูชีววิทยา (ป.โท) 3.63 3.45 
ชีวภาพการแพทย (ป.เอก) 3.38 3.88 
อณูชีววิทยา (ป.เอก) 3.71 3.42 

ท่ีมา : รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  
คณะแพทยศาสตร ในปการศึกษา 2557-2558 
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อณูชีววิทยา (ป.เอก) 

คะแนน 

ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 

หลักสูตรแพทยศาสตร เปาหมาย ≥ 4.00 หลักสูตร ป.โท-ป.เอก เปาหมาย ≥ 3.51 
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ตัวชี้วัด 7.1.19 เงินวิจัยจากแหลงทุนภายนอกท้ังในและตางประเทศตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 
 

 
 
 

ปการศึกษา 
จํานวนเงินภายนอก (บาท) 

SWU TU SI RAMA 
2553 62,209.12 129,194.69 118,976.90 126,076.37 
2554 41,485.83 290,572.03 152,337.39 80,229.22 
2555 96,418.79 226,898.44 120,499.26 125,911.94 
2556 49,306.79 304,528.00 145,258.16 181,861.00 
2557 74,383.01 178,019.24 NA 231,817.90 
2558 64,547.44 207,082.46 NA NA 

ที่มา : งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ และคูเทียบโรงเรียนแพทยฯ 
หมายเหตุ : NA ไมมีขอมูล 
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SI TU SWU RAMA เปาหมาย 150,000 บาท/คน 
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ตัวชี้วัด 7.1.20 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา 
 

 
 

 

ปการศึกษา 
จํานวนเงินภายในและภายนอก (บาท) 

SWU TU SI RAMA 
2553 159,882.70 129,194.69 179,879.63 164,458.08 
2554 156,773.25 290,572.03 189,708.98 122,274.41 
2555 216,901.13 218,630.88 184,790.04 153,726.46 
2556 159,234.69 260,964.84 193,487.88 217,520.00 
2557 176,491.16 282,084.87 NA 286,806.65 
2558 211,920.51 316,489.80 NA NA 

ที่มา : งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ และคูเทียบโรงเรียนแพทยฯ 
หมายเหตุ : NA ไมมีขอมูล 
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คณะฯ มีนโยบายมุงสูความเปนนานาชาติ จึงมีการสรางเครือขายระดับนานาชาติท้ังในทวีปยุโรป 
เอเชีย และอเมริกา และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิตอยางตอเนื่อง  
ตัวชี้วัด 7.1.21 จํานวนนิสิตแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ (Inbound-Outbound Students) 
 

 
 

 

ทวีป 
จํานวนนิสิตแพทยแลกเปล่ียน (คน) 

2555 2556 2557 2558 2559 
Inbound Outbound Inbound Outbound Inbound Outbound Inbound Outbound Inbound Outbound 

Africa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

America 5 2 0 2 0 0 1 2 0 0 
Asia 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Europe 11 2 0 0 1 0 5 0 12 0 

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษา 
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การประเมินความพึงพอใจดานสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในป พ.ศ. 2554 พบวา ระดับ
ความพึงพอใจเทากับ รอยละ 86.39 ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีตั้งไว คณะฯ ไดมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมระบบสารสนเทศ
ท้ังระบบ ทําใหเกิดการขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร ประกอบกับระบบเครือขายไรสายเสื่อมสภาพ ในชวงป 
พ.ศ. 2555 ทําใหคะแนนความพึงพอใจลดลง จึงมีการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมและปรับปรุงระบบ
เครือขาย สงผลใหความพึงพอใจในป พ.ศ. 2556 เพ่ิมข้ึน แตยังต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว จึงไดเพ่ิมความ
รวดเร็วในการใหบริการใหมากข้ึน ดูแลและพัฒนาระบบเครือขายใหพรอมใชงาน รวมท้ังจัดสรรชองทางการใช
อินเตอรเน็ตใหเพียงพอแกความตองการ สงผลใหความพึงพอใจในป พ.ศ. 2557-2558 เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ 
คณะฯ ยังวางแผนในการพัฒนาระบบ e-Faculty เพ่ือใชในการบริหารงานใหครบทุกพันธกิจ  
ตัวชี้วัด 7.1.22 อัตราความพึงพอใจตอการบริการดานสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 

 
ป ระดับความพึงพอใจ 

2554 86.39 
2555 60.30 
2556 71.72 
2557 74.67 
2558 84.67 

ท่ีมา : งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
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รอยละเวลา downtime ของระบบสารสนเทศโรงพยาบาล และระบบเครือขายอินเตอรเน็ตมีแนวโนม
ลดลง ซ่ึงเกิดจาก 1) การปรับปรุงระบบเครือขาย โดยการแยกระบบ HIS ออกจากการใชงาน internet  2) 
ปรับเปลี่ยนอุปกรณเครือขายและทําการจัดระบบสายใหตรวจสอบไดงาย  3) ติดตั้งระบบ Monitor เพ่ือการ
ตรวจสอบระบบเครือขายอยางตอเนื่อง 4) เปลี่ยน Server เปนระบบ SAN ใชงาน software อยูบน vmware 
ซ่ึงจะทําใหระบบมีการ backup ท่ีดีและเปนแบบ active/ active 5) ขอมูลมีการ backup ออกมาเก็บไว
ภายนอกคนละอาคารกับ รพ. 6) เพ่ิม UPS สําหรับหองตรวจแพทยทุกหอง ปรับเปลี่ยน UPS งานบริการดาน
หนาเวชระเบียน หองยา การเงิน และปรับเปลี่ยน UPS สําหรับตูระบบเครือขายทุกตู รวมท้ังในป พ.ศ. 2557 – 
2558 จัดทําและฝกซอมแผนปองกันระบบสารสนเทศลม  
ตัวชี้วัด 7.1.23 รอยละเวลา downtime ของระบบสารสนเทศ รพ. และระบบเครือขายอินเตอรเน็ต  

 

 
ป จํานวนเวลา downtime  

2555 0.0617 
2556 0 
2557 0.0169 
2558 0 

ท่ีมา : งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
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 แนวโนมการนําสารสนเทศมาใชประโยชนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีปจจัยมาจาก 1) ผูบริหารเล็งเห็นถึงประโยชน
ในการนําสารสนเทศมาใชเพ่ือตอบสนองตอการบริหารโรงพยาบาล 2) อาจารยแพทย/แพทย/พยาบาล/
นักวิจัย มีความตองการขอมูลเพ่ือตอบสนองการทําวิจัยมากข้ึน 3) มีหนวยงานสารสนเทศขอมูลกลางท่ี
ใหบริการดานสารสนเทศ (Data Service) โดยตรง หนวยงานสามารถเขาถึงไดงาย ขอรับบริการไดทันทวงที 
4) มีการบริหารจัดการขอมูลตัวชี้วัดใหม แบงผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน ทําใหสามารถตอบสนองขอมูลไดรวดเร็วข้ึน  
 มีแผนพัฒนาในอนาคต ไดแก การเพ่ิมพูนความรูในการจัดการสารสนเทศใหแกเลขา CLT และผูชวย 
เพ่ือใหแตละ CLT สามารถใชประโยชนจากสารสนเทศไดหลากหลายมิติมากข้ึนจากขอมูลเพียงไมก่ีชุด  
ตัวชี้วัด 7.1.24 จํานวนครั้งในการนําขอมูลจากระบบสารสนเทศมาใชประโยชน  

 

 

 
ป จํานวนครั้ง 

2556 61 
2557 123 
2558 184 

ท่ีมา : งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
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รอยละหนวยงานและทีมนําทางคลินิก/ทีมระบบงานสําคัญ มีสวนรวมในการนําเสนอผลงานคุณภาพ (CQI) 
ประจําปเพ่ิมมากข้ึน มีปจจัยสงเสริม คือ 1) การกําหนดเปน KPI “ระดับความสําเร็จของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
(CQI)” ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป โดยกําหนดเปาหมายระดับ ศกพ. คือ ทุกหนวยงานมีกิจกรรม 
CQI อยางนอย 1 เรื่อง/หนวยงาน/ป 2) จัดเวทีนําเสนอผลงาน CQI ดีเดนอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป      
ซ่ึงสามารถกระตุนใหหนวยงานมีกิจกรรม CQI และมีสวนรวมนําเสนอผลงานไดเปนอยางดี 3) สงผลรวม
นําเสนอกับหนวยงานภายนอก ในการประชุม HA National Forum ประจําป ในป พ.ศ. 2557-2558 และ
สงผลงาน เขารวมนําเสนอผลงานบนเวทีงานมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล สมาคมสงเสริม
คุณภาพแหงประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2553-2558 และไดรับคัดเลือกเขารวมนําเสนอในงานประชุมวิชาการ
คุณภาพนานาชาติ 2014 ท่ีบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เรื่อง การรักษาแผลเรื้อรังท่ีเทาในผูปวยโรคเบาหวาน
โดยการใชเฝอกแบบสัมผัสทุกสัดสวน (Total contact cast)  
ตัวชี้วัด 7.1.25 รอยละหนวยงานและทีม CLT/ทีมระบบงานสําคัญ รวมนําเสนอผลงานคุณภาพ (CQI) 
 

 
 

 
ป หนวยงาน ทีม CLT 

2553 45.00 39.29 
2554 76.09 78.52 
2555 95.83 77.78 
2556 95.92 66.67 
2557 92.31 74.07 
2558 96.23 74.07 

ท่ีมา : งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
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7.1ข(2) ผลลัพธของการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 
คณะฯ มีมาตรการปองกันความเสี่ยงดานอัคคีภัยและมีการซอมเพ่ือเตรียมพรอมเม่ือเกิดอัคคีภัยเปน

ประจําทุกป อยางไรก็ตาม ยังมีอุบัติการณเกิดอัคคีภัยในหนวยงานยอย ซ่ึงเกิดจากผูปวยมีการใชเครื่องไฟฟา      
มีการปรับปรุงโดยประสานกับทางฝายการพยาบาลติดปายประกาศเตือนการใชกระแสไฟฟา หามมีการจุดไฟหรือ
การกอใหเกิดประกายไฟในหองพักผูปวยแตละชั้น รวมกับมีระบบตรวจเช็คอุปกรณไฟฟาประจําปโดยหนวยงาน
ซอมบํารุง และจากการตรวจสอบความพรอมของอุปกรณท่ีเก่ียวของพบอุปกรณสัญญาณเตือนระบบอัคคีภัยชํารุด 
ไมทํางาน (ในสวนของ Smoke detection) โครงสรางดานกายภาพไมเปนไปตามแผนขอกฎหมายกําหนด ทีม
ผูบริหารไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงระบบ Smoke detection, ตู control,  ตูเก็บสายดับเพลิง ปายทางหนี
ไฟและไฟฉุกเฉินทางหนีไฟ ในปงบประมาณ 2558  
ตัวชี้วัด 7.1.26 อุบัติการณเกิดอัคคีภัยในหนวยงานยอย   
 

 

 
ปงบประมาณ จํานวน (ครั้ง) 

2553 1 
2554 2 
2555 3 
2556 1 
2557 0 
2558 1 

ท่ีมา : งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
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7.1ค ผลลัพธดานการจัดการหวงโซอุปทาน 
ขอมูลตั้งแตป พ.ศ. 2554-2557 พบวา จํานวนโรงพยาบาล/บริษัทคูสัญญามีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเล็กนอย 

และในป พ.ศ. 2558 พบวา จํานวนโรงพยาบาลคูสัญญามีสัดสวนลดลง สืบเนื่องจากการประกาศนโยบายการ
เรียกเก็บของสิทธิประกันสังคมตาม Adj.RW กับโรงพยาบาลคูสัญญาประกอบกับ ศกพ. มีนโยบายให
โรงพยาบาลคูสัญญาตองชําระยอดคางชําระเกาป พ.ศ. 2557 ใหแลวเสร็จกอนทําสัญญา จึงสงผลใหมีจํานวน
โรงพยาบาลคูสัญญาลดลงในป พ.ศ. 2558-2559 จํานวนโรงพยาบาลมีอัตราเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอย เนื่องจากมี
หลายโรงพยาบาลเอกชนบางสวนออกจากระบบประกันสังคม  
ตัวชี้วัด 7.1.27 สัดสวนจํานวนโรงพยาบาล/บริษัทคูสัญญา Supra Contractor 
 

 

 

ป 
สัดสวน 

โรงพยาบาล บริษัท 
2554 32 4 
2555 35 5 
2556 23 5 
2557 29 9 
2558 23 10 
2559 25 10 

ท่ีมา : งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
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7.2 ผลลัพธการมุงเนนลูกคา 
7.2ก(1) ผลลัพธดานความพึงพอใจของผูเรียนและลุกคากลุมอ่ืน 

คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน และทําการปรับปรุงกระบวนการ สงผลใหระดับความ
พึงพอใจมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง (ตัวชี้วัด 7.2.1-7.2.4) 
ตัวชี้วัด 7.2.1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรท่ีีมีตอคุณภาพการสอนของอาจารย  
ท้ังภาคทฤษฏ ีปฏิบัต ิและดานคุณธรรมจริยธรรม จําแนกตามหลักสูตร 
 

 

 

หลักสูตร 
ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 
แพทยศาสตร (ปกติ) 4.39  4.23 4.53 4.06 
แพทยศาสตร (โครงการ
รวมฯ) 

4.06 4.14 4.60 4.55 

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษา/งานบริการการศึกษา  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ตัวชี้วัด 7.2.2 ระดับความพึงพอใจของนิสิตแพทยตอการใหคําปรึกษา   
 

 

 
ปการศึกษา คะแนน 

2553 4.43 
2554 3.87 
2555 4.26 
2556 4.36 
2557 4.68 
2558 4.69 

ท่ีมา : งานพัฒนาศักยภาพนิสิต 
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ตัวชี้วัด 7.2.3 ระดับความพึงพอใจของนิสิตแพทยตอการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

 

 
ปการศึกษา คะแนน 

2553 4.43 
2554 3.59 
2555 3.78 
2556 4.41 
2557 4.68 
2558 4.69 

ท่ีมา : งานพัฒนาศักยภาพนิสิต 
 
 
 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด 7.2.4 ระดับความพึงพอใจของนิสิตแพทยตอการใหบริการอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
(หองสมุด Wifi เปนตน) 
 

 

 
ปการศึกษา คะแนน 

2553 3.87 
2554 3.85 
2555 3.73 
2556 3.56 
2557 3.99 
2558 3.66 

ท่ีมา : งานพัฒนาศักยภาพนิสิต 
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คณะฯ ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามเปาหมายของหลักสูตรแพทยศาสตร คือ “บัณฑิตท่ี
เปนผูนํา เกง ดี และมีความสุข” พบวา ระดับความพึงพอใจมีแนวโนมสูงข้ึน (ตัวชี้วัด 7.2.5-7.2.6) 
ตัวชี้วัด 7.2.5 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต จําแนกตามหลักสูตร   
 

 

 

หลักสูตร 
ปการศึกษา 

2557 
ปการศึกษา 

2558 
แพทยศาสตร (ปกติ) 4.24 4.18 
แพทยศาสตร (โครงการรวม
ฯ) 

4.52 4.65 

ตจวิทยา (ป.โท) 4.71 4.46 
ชีวภาพการแพทย (ป.โท) 4.40 4.57 
อณูชีววิทยา (ป.โท) 4.57 3.60 
ชีวภาพการแพทย (ป.เอก) 4.75 4.62 
อณูชีววิทยา (ป.เอก) 5.00 4.48 

ที่มา : รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 
ปการศึกษา 2557-2558 
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ตัวชี้วัด 7.2.6 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตแพทย คณะแพทยศาสตร มศว 
 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม 4.22 4.07 4.36 4.41 
2. ดานความรู 3.87 3.82 4.09 4.04 
3. ดานทักษะทางปญญา 3.80 3.82 4.06 4.06 
4. ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 4.00 4.25 4.28 4.27 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.95 3.92 4.03 4.10 

6. ทักษะการสื่อสารดวยใจ 3.95 3.94 4.18 4.21 
7. การบริหารจัดการ 3.89 3.85 3.95 4.06 
8. ดาน Professionalism 4.02 4.05 4.21 4.30 
9. ความพึงพอใจในภาพรวมตอบัณฑิตแพทย 4.06 3.99 4.22 4.18 

ท่ีมา : งานแพทยศาสตรศึกษา 
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ตัวชี้วัด 7.2.7 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีตอคุณภาพการสอนของอาจารย  
ท้ังภาคทฤษฏ ีปฏิบัต ิและดานคุณธรรมจริยธรรม จําแนกตามหลักสูตร 
 

 

 

หลักสูตร 
ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 
อณูชีววทิยา (ป.โท) 4.15 4.18 4.21 5.00 
ชีวภาพการแพทย 
(ป.โท) 

4.00 4.00 4.00 4.06 

ตจวิทยา (ป.โท) 4.84 5.00 5.00 4.66 
อณูชีววทิยา (ป.เอก) 3.15 4.19 4.37 4.33 
ชีวภาพการแพทย 
(ป.เอก) 

4.00 4.00 4.00 4.22 

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษา/งานบริการการศึกษา  

 
 
 
 
 

 

 

 

ตัวชี้วัด 7.2.8 จํานวนนักเรียนท่ีสมัครสอบตรงเขาเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการรวมฯ 
 

 

 
ปการศึกษา จํานวนนักเรียนท่ีสมัคร 

2553 461 
2554 547 
2555 161 
2556 131 
2557 123 
2558 175 

ที่มา : งานแพทยศาสตรศึกษา 
หมายเหตุ : ในปการศึกษา 2556 มีการเพิ่ม Criteria เกณฑการสมัคร
ยากขึ้น ทําใหจํานวนผูสมัครลดลง 
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ความพึงพอใจของผูปวยในอยูในระดับดีมากและมีแนวโนมในระดับดี ซ่ึงเปนผลมาจากการจัด
บรรยากาศในหอผูปวย รวมกับทีมแพทยพยาบาลใหการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดและใหขอมูลผูปวย
ตลอดเวลา รวมท้ังมีการเพ่ิม Unit ในการใหบริการผูปวยใน ไดแก Semi ICU Med ท่ีหอผูปวยสามัญอายุรก
รรมหญิง 11/2, ICCU ท่ีหอผูปวยสามัญอายุรกรรมชาย 10/2, Intermediate (NICU) ชั้น 9 และหอผูปวย
พิเศษ 14/1 และปรับระบบบริการพยาบาลในดานตางๆ ใหเหมาะสมกับประสบการณความชํานาญเฉพาะ
ดาน ไดแก การพัฒนา IV Team, TB Team, DM Team, Sepsis Team, COPD Team และ ET Nurse 
สงผลใหความพึงพอใจผูปวยเพ่ิมข้ึน และกําหนดเปาหมายในป พ.ศ. 2558 ในการพัฒนาระบบการจัดเก็บ 
รวบรวมขอมูลการสํารวจความพึงพอใจของผูปวยโดยหนวยงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเปนผูรับผิดชอบ 
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีความนาเชื่อถือ ไม Bias 

ความพึงพอใจโดยรวมของผูปวยนอกในป พ.ศ. 2554-2555 มีแนวโนมลดลง สาเหตุเกิดจากระบบบริการ
ท่ีลาชา นํามาซ่ึงการปรับปรุงระบบบริการดานหนา โดยการใช Lean Management, ปรับระบบคิว การนัด
ผูปวยตามชวงเวลา การจัดชองทางพิเศษสําหรับผูพิการ พระภิกษุสงฆ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส ใหชัดเจนยิ่งข้ึน 
ในป พ.ศ. 2556-2557 ความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนเล็กนอย ยังพบขอเสนอแนะเรื่องการรอพบแพทยลาชาท่ีหองตรวจ
อายุรกรรม จึงไดดําเนินการ 1) หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตรจัดแพทย Intern กระจายตรวจกลุมผูปวยท่ัวไปทุก
หองตรวจในชวงเชา  2) หนวยคัดกรองผูปวยคัดกรอง 2.1) กลุมผูปวยรับยาเดิมและตรวจสุขภาพเพ่ือสงรับ
บริการท่ีศูนยสงเสริมสุขภาพนิสิตและบุคลากร 2.2) กลุมผูปวยท่ีมีอาการ ไอ เจ็บคอ สงตรวจกับแพทย Intern 
ENT 3) เพ่ิมพยาบาลวิชาชีพคัดกรองผูปวยตั้งแต 06.00 น. เปนตนไป ความพึงพอใจในป พ.ศ. 2558 พบวา      
มีแนวโนมลดลงเล็กนอย จากการวิเคราะหขอมูลและการสัมภาษณผูปวยและญาติคือความแออัดของจํานวน
ผูปวยและญาติท่ีเพ่ิมจํานวนมากข้ึนแตขอจํากัดดานสถานท่ีเทาเดิม และระยะเวลาในการเขารับบริการตรวจ
รักษาท่ียังใชเวลารอคอยมากอยู ซ่ึงแตละภาควิชาไดพยายามปรับปรุงการลงตรวจของแพทยในแตละหองตรวจ
และเริ่มเปดคลินิกพิเศษอายุรกรรม สูติ-นรีเวชกรรมในชวงเย็นเพ่ือเปนการกระจายผูปวยและลดความแออัดใน
เวลาราชการ  
ตัวชี้วัด 7.2.9 รอยละความพึงพอใจโดยรวมของผูปวยในและผูปวยนอก  
 

 

 

ป 
ระดับความพึงพอใจ 

ผูปวยใน ผูปวยนอก 
2553 96.31 90.51 
2554 94.94 85.33 
2555 97.23 76.23 
2556 94.82 81.16 
2557 98.04 80.49 
2558 90.96 78.16 

ท่ีมา : สํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ (HA) 
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ผลการวิเคราะหอัตราขอรองเรียนมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2554-2556 พบเรื่อง
รองเรียนดานระบบบริการ การตรวจรักษาท่ีลาชา ระบบคิวท่ีไมชัดเจนและไมเปนธรรม การชี้แจงใหขอมูลท่ีไม
ชัดเจน พฤติกรรมบริการท่ีไมพึงประสงค ไดมีการปรับปรุงระบบการใหบริการผูปวยนอกผานทีมบริหารองคกร
แพทย องคกรพยาบาล และผูเก่ียวของ ป พ.ศ. 2556-2557 มีการปรับระบบคิว การนัดผูปวยตามชวงเวลา และ
การปรับปรุงดานพฤติกรรมบริการ และปรับปรุงดานกายภาพสิ่งแวดลอม ท่ีเอ้ือตอผูปวยและญาติ สงผลใหขอ
รองเรียนในดานระบบบริการและพฤติกรรมบริการลดลง ป พ.ศ. 2558 พบวา แนวโนมขอรองเรียนภาพรวมลดลง
อยางตอเนื่องจากการปรับปรุงพัฒนาประเด็นขอรองเรียนท่ีสําคัญ  
ตัวชี้วัด 7.2.10 ผลลัพธดานการรับฟงขอเสนอแนะคํารองเรียนของผูปวย 

 
 

 

ป 
อัตราขอรองเรียนระบบบริการโดยรวม 

(1.2 ครั้ง : 1000 ผูปวยนอก) 
อัตราคําชมเชยของผูรับบริการโดยรวม 

(≥5 ครั้ง : 1000 ผูปวยนอก) 

2553 1.35 1.61 
2554 1.77 3.05 
2555 1.25 1.75 
2556 1.81 3.37 
2557 1.88 4.01 
2558 1.55 3.22 

ท่ีมา : งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
 
 

 

 

 

 

 

1.35 

1.77 

1.25 

1.81 1.88 
1.55 

1.61 

3.05 

1.75 

3.37 

4.01 
3.22 

0

2.5

5

7.5

2553 2554 2555 2556 2557 2558 

10
00

ผูป
วย

นอ
ก 

อัตราขอรองเรียน 1.2 คร้ัง : 1000 ผูปวยนอก อัตราคําชมเชย ≥ 5  คร้ัง : 1000 ผูปวยนอก 



 

รายงานการประเมินตนเอง SAR-EdPEx คณะแพทยศาสตร ประจาํปการศึกษา 2559 121 

 

7.2ก(2) ผลลัพธดานความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 
ศูนยการแพทยฯ ประเมินความผูกพันของผูปวยโดยสํารวจการกลับมาใชบริการซํ้าและการแนะนํา

ญาติหรือคนรูจักมาใชบริการ พบวา ผลลัพธอยูในระดับสูง 
ตัวชี้วัด 7.2.11 รอยละของผูปวยในและผูปวยนอกท่ีจะกลับมาใชบริการซํ้า  
 

 

 

ป 
รอยละของผูปวยท่ีจะกลับมาใช

บริการซ้ํา 
ผูปวยใน ผูปวยนอก 

2553 99.01 97.57 
2554 98.84 97.44 
2555 99.55 93.88 
2556 99.11 96.31 
2557 99.11 94.52 
2558 98.35 98.04 

ท่ีมา : สํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ (HA) 
 
 

 

 

 

ตัวชี้วัด 7.2.12 รอยละของผูปวยในและผูปวยนอกท่ีจะแนะนําญาติหรือคนรูจักมาใชบริการ  
 

 

 

ป 
รอยละของผูปวยท่ีจะแนะนําญาติ

หรือคนรูจักมาใชบริการ 
ผูปวยใน ผูปวยนอก 

2553 98.90 95.90 
2554 99.06 97.74 
2555 98.80 94.80 
2556 98.93 95.48 
2557 98.67 93.77 
2558 98.71 97.75 

ท่ีมา : สํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ (HA) 
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7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนดานบุคลากร 
คณะฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรโดยกําหนดใหอาจารยแพทยตองสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีนโยบายสนับสนุนการเขาสูตําแหนงวิชาการ (ตัวชี้วัด 7.3.1-7.3.2) 
ตัวชี้วัด 7.3.1 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิ ปริญญาเอก 
 

 

 

ปการศึกษา 
รอยละอาจารยวุฒิ ป.เอก 
SWU TU 

2553 88.74 84.81 
2554 91.20 84.91 
2555 93.18 85.93 
2556 93.82 86.69 
2557 96.54 87.61 
2558 97.78 89.24 

ท่ีมา : งานทรัพยากรบุคคล และคูเทียบโรงเรียนแพทยฯ 
 
 
 
 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด 7.3.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ผศ., รศ., ศ.) 
 

 

 

ปการศึกษา 
รอยละอาจารยที่ดํารงตําแหนง 

ทางวิชาการ 
SWU TU 

2553 43.24 18.89 
2554 47.22 21.51 
2555 45 22.22 
2556 44.81 22.66 
2557 44.81 66.55 
2558 42.35 70.49 

ท่ีมา : งานทรัพยากรบุคคล และคูเทียบโรงเรียนแพทยฯ 
หมายเหต ุ: ในปการศึกษา 2553-2556 สถาบันคูเทียบคดิ
เฉพาะ รศ.,ศ 
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ตัวชี้วัด 7.3.3 อัตราการลาออกของบุคลากร จําแนกตามกลุม 
 

 
 

 

กลุม 
ป 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 
อาจารย* 3.72 6.02 6.39 2.86 3.36 5.58 
แพทย 6.69 12.31 4.13 2.62 0.39 0.37 
พยาบาล 2.12 2.90 2.99 2.32 0.76 0.58 
สนับสนุนการแพทย 1.18 1.78 3.09 1.25 0.14 0.18 
สนับสนุนบริการ 0.47 0.89 0.45 0.61 0.19 0.05 

ที่มา : งานทรัพยากรมนุษย/งานทรัพยากรบุคคล*  
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เปาหมาย ≤ 5 %  
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ตัวชี้วัด 7.3.4 รอยละการพัฒนาบุคลากร จําแนกตามกลุม 
 

 
 

 

กลุม 
ป 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 
อาจารย 89.49 86.03 63.44 70.00 85.47 85.23 
แพทย 66.32 80.08 62.03 43.01 55.16 68.00 
พยาบาล 93.37 79.82 79.82 65.46 56.94 88.76 
สนับสนุนการแพทย 77.01 91.07 92.49 83.45 84.97 93.60 
สนับสนุนบริการ 81.01 85.78 85.78 73.15 93.43 74.72 
สนับสนุนวิชาการ* 86.33 87.17 95.96 98.15 91.93 87.37 

ที่มา : งานทรัพยากรมนุษย/งานทรัพยากรบุคคล* 
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ตัวชี้วัด 7.3.5 ระดับความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคกร จําแนกตามกลุม 
 

 
 

 

กลุม 
ป 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 
อาจารย 82.60 82.64 60.29 77.18 77.20 76.60 
แพทย 79.64 80.74 64.76 81.96 84.81 82.81 
พยาบาล 83.42 72.76 67.78 78.11 79.15 79.40 
สนับสนุนการแพทย 81.89 69.60 73.34 74.93 83.76 74.40 
สนับสนุนบริการ 81.93 74.48 72.80 80.95 85.15 70.40 
สนับสนุนวิชาการ* 81.56 81.40 69.00 78.74 81.80 87.70 

ที่มา : งานทรัพยากรมนุษย/งานทรัพยากรบุคคล* 
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กลุมสนับสนุนการแพทย กลุมสนับสนุนบริการ กลุมสนับสนุนวิชาการ 

G 
เปาหมาย ≥ 80 
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ตัวชี้วัด 7.3.6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอองคกร จําแนกตามกลุม 
 

 
 

 

กลุม 
ป 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 
อาจารย 82.64 70.00 61.90 70.88 74.60 78.30 
แพทย 72.32 70.91 65.10 78.83 86.44 79.20 
พยาบาล 52.11 79.86 71.14 63.40 77.46 79.80 
สนับสนุนการแพทย 51.82 76.52 68.26 67.41 80.34 74.00 
สนับสนุนบริการ 57.33 78.40 71.50 81.61 81.18 81.00 
สนับสนุนวิชาการ* NA NA 72.20 69.57 74.34 82.42 

ที่มา : งานทรัพยากรมนุษย/งานทรัพยากรบุคคล* 
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รอยละ 

กลุมอาจารย กลุมแพทย กลุมพยาบาล 

กลุมสนับสนุนการแพทย กลุมสนับสนุนบริการ กลุมสนับสนุนวิชาการ 

G เปาหมาย ≥ 80 % 
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ตัวชี้วัด 7.3.7 จํานวนอาจารยท่ีไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ดานตางๆ เชน การเรียนการสอน วิชาชีพ คุณธรรม
และจริยธรรม จากภายในและภายนอก 
 

 

 

ป 
จํานวนอาจารยท่ีไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 

ภายใน (คน) ภายนอก (คน) 
2553 3 1 
2554 3 1 
2555 3 1 
2556 5 3 
2557 4 2 
2558 3 2 

ท่ีมา : งานทรัพยากรบุคคล 
 
 
 

 

7.3ก(2) ผลลัพธดานบรรยากาศการทํางาน 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอระบบ KPI มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2555 

จนบรรลุเปาหมายในป พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 สืบเนื่องมาจากการสรางความเขาใจเก่ียวกับ “KPI มีสวน

กระตุนใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง และมีสวนชวยผลักดันใหผลการปฏิบัติงาน

บรรลุเปาหมาย รวมท้ังมีการปรับปรุงตัวชี้วัดและจัดทํารูปแบบ KPI ใหมีความทันสมัย เพ่ือใหงายตอการ

นําไปใช สงผลใหระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอระบบ KPI ในป พ.ศ. 2558 คิดเปนระดับคะแนน

เฉลี่ย 3.96  

การพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตัวชี้วัดท่ีมีความทาทาย

เพ่ือใหผูปฏิบัติเกิดการพัฒนางานมากยิ่งข้ึน และมุงเนนตัวชี้วัดในระดับหนวยงานและการทํางานเปนทีม

เพ่ือใหผูปฏิบัติเกิดการพัฒนางานมากยิ่งข้ึน  

ตัวชี้วัด 7.3.8 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอระบบ KPI  

 
 

 
ป ระดับความพึงพอใจ 

2554 3.03 
2555 3.28 
2556 3.89 
2557 4.16 
2558 3.96 

ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
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อัตราการตรวจสุขภาพบุคลากร ในป พ.ศ. 2556-2557 บรรลุเปาหมายและมีแนวโนมท่ีดีข้ึน เกิดจาก
กําหนดใหการตรวจสุขภาพของบุคลากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในทุกป โดยกําหนดเปนหัวขอหลักของการ
ประเมิน W : Well being ในการประเมิน Competency รวมท้ังจัดระบบการตรวจสุขภาพบุคลากรแบบ 
One – Stop Service ณ จุดตรวจเดียวทําใหการใหบริการตรวจสุขภาพเปนไปดวยความรวดเร็วและลด
ระยะเวลาการรอคอยของผูตรวจสุขภาพ รวมท้ังมีการกําหนดวันตรวจสุขภาพเปนชวงเวลาในแตละหนวยงาน 
เพ่ือสะดวกในเรื่องการสื่อสาร การเตรียมตัวของบุคลากร และการบริหารจัดการการตรวจสุขภาพ  
ตัวชี้วัด 7.3.9 อัตราการตรวจสุขภาพบุคลากร  
 

 
 

 
ป รอยละ 

2553 87 
2554 74.36 
2555 66.82 
2556 86.71 
2557 86.02 

ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 

 
 

 
 คลินิกฟาใส (คลินิกเลิกบุหรี่) ศูนยการแพทยฯ เปนแมขายดานการเลิกบุหรี่ครบวงจรในระดับชาติมีการจัด
กิจกรรมรณรงคเพ่ือการเลิกบุหรี่ท้ังภายในองคกรและชุมชนอยางตอเนื่อง ตามนโยบายสงเสริมสุขภาพของบุคลากร
และชุมชนของคณะฯ  ผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2557 พบวา อัตราการสูบบุหรี่ของบุคลากรมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
จึงไดเพ่ิมมาตรการไมรับบุคลากรท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่หรือติดสารเสพติดเขาทํางาน เนื่องจากจะมีระบบ
การตรวจสุขภาพกอนการบรรจุเขาทํางานและสุมตรวจระหวางปฏิบัติงานในกลุมเสี่ยงหากพบสารเสพติดจะ
ดําเนินการตามกฎหมาย  
มีการพัฒนาตอเนื่อง โดยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรท่ีสูบบุหรี่ โดยใหเขารวมโครงการคลินิกฟาใส 
เพ่ือใหบุคลากรเลิกบุหรี่ และไมรับบุคลากรท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่หรือติดสารเสพติดเขาทํางาน  
ตัวชี้วัด 7.3.10 อัตราบุคลากรท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่  
 

 
 

 
ป รอยละ 

2554 2.41 
2555 1.13 
2556 1.25 
2557 3.39 
2558 1.21 

ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
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คณะฯ มีมาตรการในการปองกันความเสี่ยงจากการทํางานในบุคลากรกลุมเสี่ยงตางๆ โดยกําหนด
ตัวชี้วัดคือ รอยละของบุคลากรท่ีใหบริการไดรับปริมาณรังสีไมเกิน 20 มิลลิซีเวิตร ศูนยการแพทยฯ มีระบบ
การควบคุมปริมาณรังสีของบุคลากร โดยจัดใหมีอุปกรณวัดปริมาณรังสีติดตัวบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานรังสี
หรือหนวยงานท่ีมีความเก่ียวของกับรังสี และสงใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยตรวจทุก 3 เดือน ซ่ึงปจจุบันยัง
ไมพบวามีบุคลากรไดรับปริมาณรังสีเกินกําหนด  
ตัวชี้วัด 7.3.11 รอยละของบุคลากรท่ีใหบริการไดรับปริมาณรังสีไมเกิน 20 มิลลิซีเวิตร  
 

 
 

 
ป รอยละ 

2553 100 
2554 100 
2555 100 
2556 100 
2557 100 
2558 100 

ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
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7.4 ผลลัพธดานการนําองคกร และการกํากับดูแล 
7.4ก(1) ผลลัพธดานการส่ือสารและการสรางความผูกพันกับบุคลากร ผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 
ตัวชี้วัด 7.4.1 คะแนนการประเมินตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการประจําคณะฯ ตามมาตรา 31 แหง
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541  
 

 

 
ปงบประมาณ ระดับความพึงพอใจ 

2554 4.12 
2555 3.74 
2556 4.10 
2557 4.01 
2558 3.72 

ที่มา : รายงานผลคะแนนการประเมินคณะกรรมการประจาํคณะฯ  
งานบริหารและธุรการ 

 
 

 
รอยละของบุคลากรท่ีมีคะแนนการรับรูวิสัยทัศน พันธกิจ แผนการดําเนินงานในระดับองคกร ในป พ.ศ.

2556 ลดลง เนื่องจากเปนทีมบริหารชุดรักษาการดําเนินการโดยคงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และโครงการตามแผน
เดิม ทําใหบุคลากรเกิดความไมชัดเจน ภายหลังทีมผูบริหารชุดใหมไดเขารับตําแหนงไดมีการปรับแผน
ยุทธศาสตรและตัวชี้วัด โดยมีการสื่อสารลงสูหนวยงานดวยชองทางท่ีหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหใน      
ป พ.ศ. 2557 - 2558 บุคลากรมีความตระหนักในเรื่องการรับรูเพ่ิมมากข้ึน มีแผนท่ีจะปรับกลยุทธการรับรู
ผานทาง KPI ใหมีน้ําหนักมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมการรับรูวิสัยทัศน พันธกิจ แผนการดําเนินงานในระดับองคกร เพ่ิมข้ึน
เปน 100%  
ตัวชี้วัด 7.4.2 รอยละของบุคลากรท่ีมีคะแนนการรับรูวิสัยทัศน พันธกิจ แผนการดําเนินงานในระดับองคกร  
 

 

 
ป รอยละ 

2553 85.75 
2554 83.76 
2555 88.66 
2556 63.96 
2557 90.60 
2558 91.95 

ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
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7.4ก(2) ผลลัพธดานภาระรับผิดชอบของการกํากับดูแล 
คณะฯ มีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยคํานึงถึงความสําคัญและความจําเปนตามพันธกิจหลัก 

โดยกําหนดความสําคัญตามลําดับ ไดแก พันธกิจดานการเรียนการสอน พันธกิจดานวิจัย และพันธกิจดาน
บริการวิชาการ 
ตัวชี้วัด 7.4.3 จํานวนเงินงบประมาณท่ีไดจัดสรรเพ่ือพัฒนาตามพันธกิจหลักของคณะฯ 
 

 
 
 

พันธกิจ 
ปงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 
ดานการเรียนการสอน 134,539,700 155,339,160 257,080,700 140,554,160 214,623,590 
ดานวิจัย 26,370,000 32,166,900 37,083,800 34,939,200 32,190,900 
ดานบริการวิชาการ 1,331,317 1,119,550 909,350 1,043,500 1,281,500 
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 332,586 775,552 1,052,598 554,195 646,016 
ดานบริหารจัดการ 511,608,114 389,434,808 496,184,602 458,334,305 599,233,584 
ดานบริการรักษาพยาบาล 725,711,983 752,592,830 565,235,150 662,690,040 701,907,110 

ท่ีมา : งานนโยบายและแผน 
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ตัวชี้วัด 7.4.4 จํานวนเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดของคณะฯ และศูนยการแพทยฯ 
 

 
 

 

ป 
งบประมาณ 

จํานวนเงิน (บาท) 
เงินแผนดิน เงินรายได 

คณะฯ ศูนยฯ คณะฯ ศูนยฯ 
2554 155,123,700 257,475,100 27,294,900 960,000,000 
2555 154,222,100 188,531,600 28,675,100 960,000,000 
2556 242,518,300 207,170,900 31,857,000 876,000,000 
2557 238,148,200 246,051,000 33,916,100 780,000,000 
2558 397,479,000 295,989,000 41,414,700 815,000,000 

ที่มา : งานนโยบายและแผน 
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7.4ก(5) ผลลัพธดานความรับผิดชอบตอสังคมและการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ 
คณะฯ มุงเนนความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนโดยมอบหมายใหหนวยปฐมภูมิทําการสํารวจความ

ตองการของชุมชนและนําขอมูลมาปรับปรุงโครงการบริการวิชาการของคณะฯ เพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนมากท่ีสุด  
ตัวชี้วัด 7.4.5 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีคณะฯ จัดเพ่ือสงเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน 
 

 

 

ปงบประมาณ จํานวนโครงการบริการวิชาการ 

2554 15 
2555 24 
2556 10 
2557 19 
2558 13 

ท่ีมา : งานนโยบายและแผน 
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ตัวชี้วัด 7.4.6 ผลการตรวจคุณภาพน้ําเสียหลังการบําบัด 
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ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
คณะฯ มีนโยบายในการรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมตอชุมชนโดยมีการปรับปรุงระบบการบําบัดน้ํา

เสียกอนปลอยสูแหลงน้ําสาธารณะอยางตอเนื่องดังนี้ 
เดือนพฤษภาคม 2556 ตรวจ พบวา ยังมีคา BOD สูงกวาคามาตรฐานเปนชวงๆ จึงไดมีการทบทวน

ปญหาตามคาการตรวจคุณภาพน้ําเสียกอนเขาระบบและหลังบําบัดแลวตามท่ีทีมไดกํากับติดตาม พบปญหา
เกิดจากระบบรีเทรนตะกอนชํารุด จุลินทรียในระบบมีนอยเนื่องจากหนวยงานท้ิงสารเคมี และขยะลงในระบบ
น้ําเสีย รวมท้ังมีขยะทับถมในบอเกรอะ 1 มีการปรับปรุง ดังนี้ 
     การปรับปรุงระบบชวงท่ี 1 ป พ.ศ. 2556-2557 คือ 1) ปรับปรุงการท้ิงสารเคมี ลงระบบบําบัด 2) 
เติมเชื้อจุลินทรียลงในบอเติมอากาศเพ่ือเปนการเพ่ิมปริมาณจุลินทรีย 3) เติม Plastic Media รวมท้ังทํา
ตะแกรงก้ัน เพ่ือปองกัน Plastic Media หลุดหาย 4) ปรับเปลี่ยนจุดท่ีเติมคลอรีน และดําเนินการวัดระดับ
คลอรีน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย  
           การปรับปรุงระบบชวงท่ี 2 ป พ.ศ. 2557-2558  ไดปรับปรุงระบบโดยการเพ่ิม Plastic Media เขา
ระบบ มีการเปลี่ยนฝาบอบําบัดใหมเปนแบบแสตนเลส เพ่ือใหงายตอการติดตามคุณภาพ จัดตั้งหองควบคุม
และเครื่องตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเพ่ือติดตามแนวโนมคุณภาพน้ําเสีย จัดเจาหนาท่ีดูแลระบบ เฝาติดตาม
คุณภาพน้ําเสียหลังการบําบัดอยางตอเนื่อง สงผลใหมีผลการตรวจคุณภาพน้ําเสียหลังการบําบัดอยูในเกณฑ
มาตรฐาน   
           การปรับปรุงระบบชวงท่ี 3 ป พ.ศ. 2558-2559 คือ 1) ไดปรับปรุงระบบการเติมคลอรีนโดยการเดิน
ทอจากถังสตอกคลอรีนไปยังถังเติมคลอรีนเพ่ือสํารองคลอรีนใหเพียงพอตอการใชงานและสะดวกตอการ
ควบคุมปริมาณคลอรีนท่ีเติมลงในระบบ 2) ไดทําการลางทําความสะอาดบอเกรอะ 1 เพ่ือกําจัดปริมาณ
ตะกอนออกจากระบบประจําป พ.ศ. 2559 3) ไดทําการสงเครื่องมือวัดคาน้ําเสียคาริเบรทสอบเทียบเครื่องมือ
เพ่ือใหไดคาท่ีตรงตามความเปนจริง 4) ไดทําการตรวจติดตามคุณภาพทางกายเพ่ือเฝาติดตามคุณภาพน้ําเสีย
หลังการบําบัดอยางตอเนื่องสงผลใหมีผลการตรวจคุณภาพน้ําเสียหลังการบําบัดอยูในเกณฑมาตรฐาน   
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7.4ข ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 
ในปงบประมาณ 2554-2557 คณะฯ ไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร และมีความสําเร็จตาม

เปาหมาย สําหรับในปงบประมาณ 2558 คณะฯ มีการนําเกณฑ EdPEx มาใชในการบริหารงานจึงปรับปรุง
ตัวชี้วัดใหทาทายข้ึน สงผลใหผลการดําเนินงานลดลง อยางไรก็ตาม ทีมบริหารไดมอบหมายใหผูดูแลท่ี
เก่ียวของหามาตรการในการปรับปรุงเพ่ือใหไดบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว (ตัวชี้วัด 7.4.8-7.4.9) 
ตัวชี้วัด 7.4.7 รอยละความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร 
 

 

 

ปงบประมาณ 

รอยละความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร 
ดานการ
เรียนการ

สอน 

ดาน
การ
วิจัย 

ดาน
บริการ
วิชาการ 

ภาพรวม 

2554 100 100 83.33 94.44 
2555 100 100 66.67 88.89 
2556 100 100 71.43 90.48 
2557 100 71.43 100 90.48 
2558 100 60 92.31 84.10 

  ท่ีมา : งานนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 

 

 

ตัวชี้วัด 7.4.8 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร 
 

 

 

ปงบประมาณ 
รอยละความสาํเรจ็ของ

โครงการ 
2553 78.87 
2554 85.56 
2555 92.31 
2556 92.62 
2557 97.53 
2558 86.34 

ท่ีมา : งานนโยบายและแผน 
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7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด 
7.5ก(1) ผลการดําเนินการดานงบประมาณและการเงิน 

คณะฯ มีการพัฒนาระบบการเบิกจายงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตรงตามเปาหมาย โดย
กําหนดเปน KPI ของภาควิชา/หนวยงาน สงผลใหการเบิกจายระหวางป งบประมาณ 2553-2557 มีแนวโนมดี
ข้ึนตามลําดับ อยางไรก็ตาม ในปงบประมาณ 2558 มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ/กระบวนการเบิกจายโดย
มหาวิทยาลัย สงผลใหการเบิกจายงบประมาณตรงตามเปาหมายลดลง เนื่องจากบุคลากรยังขาดความเขาใจใน
ระบบใหม หนวยงานการเงินและพัสดุจึงดําเนินการแกไขโดยการจัดทําคูมือฯ และจัดอบรมใหความรูตาม
ระเบียบใหม 
ตัวชี้วัด 7.5.1 รอยละของงบประมาณท่ีเบิกจายไดตรงตามเปาหมาย 
 

 

 

ปงบประมาณ 
รอยละของงบประมาณท่ี

เบิกจาย 
2553 80.64 
2554 86.43 
2555 87.72 
2556 92.27 
2557 99.61 
2558 92.42 

ท่ีมา : งานคลัง 
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อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio) มีแนวโนมลดลงมาตั้งแตปงบประมาณ 2555 สงผล
ตอเนื่องมาใน ปงบประมาณ 2557 ซ่ึงเปนผลจากมีระยะเวลาชําระหนี้ของลูกหนี้จากการรักษาพยาบาลนาน
ข้ึน อันเปนผลมาจาก 1)  ขาดการประสานงานและการติดตามในการส ง เบิกค ารักษาพยาบาล                   
2) กรมบัญชีกลาง, สปสช. และสํานักงานประกันสังคม มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการจายเงินคารักษาพยาบาล  
มีการแกปญหา โดย 1) จัดการประชุมติดตามการสงเบิกคารักษาพยาบาลอยางตอเนื่องทุกสัปดาห เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสงเบิกใหมากข้ึน 2) จัดระบบติดตามขอมูลใหทันนโยบายท่ีมีการปรับเปลี่ยนและนํามา
พัฒนาการสงเบิกใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 3) แกปญหาของงานจัดเก็บรายไดโดยมีการจัดทําโครงการเพ่ิม
การคียหัตถการทางการพยาบาลใน OPD ใหมากข้ึนและปรับปรุงหัตถการท่ีเกาใหทันสมัยมากข้ึน แผนพัฒนา
ตอเนื่อง 1) นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการติดตามการสงเบิกคารักษาพยาบาลใหมากข้ึน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสงเบิก 2) พัฒนาระบบตรวจสอบการใชทรัพยากรในการรักษาพยาบาลอยางเหมาะสม 
เพ่ือลดคาใชจายและใหเกิดประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลสูงสุด 

จากการพัฒนามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตั้งแตปงบประมาณ 2557-2558 ทางศูนยการแพทยฯ ยังตองพัฒนา
ตอเรื่องการติดตามในการสงเบิกท้ังทางดานคารักษาพยาบาลทุกสิทธิ  
ตัวชี้วัด 7.5.2 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (current ratio) 
 

 
 

 
ปงบประมาณ MSWU RAMA 

2553 1.10 NA 
2554 1.12 2.93 
2555 0.90 2.83 
2556 0.90 3.79 
2557 0.84 NA 
2558 1.09 NA 

ท่ีมา : งานคลัง และคูเทียบโรงเรียนแพทยฯ  
หมายเหต ุ: NA = ไมมีขอมลู 
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อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว  (Quick ratio)  ในปงบประมาณ 2556 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2555 
เล็กนอยและลดลงใน ปงบประมาณ 2557 เนื่องจากยังขาดแผนงานพัฒนาท่ีจะกอใหเกิดรายไดใหกับองคกร และ
มีคาใชจายในการดําเนินงานสูงข้ึน จึงไดจัดทําโครงการท่ีกอใหเกิดรายได ไดแก การตรวจสุขภาพในกลุม
ขาราชการ เปนตน และกําหนดนโยบายใหมีการปรับลดการสั่งซ้ือทรัพยสินท่ีไมกอใหเกิดรายได รวมท้ังประหยัด
การใชสาธารณูปโภคและสิ่งท่ีไมจําเปน  
มีแผนการพัฒนา  
1) เพ่ิมจํานวนโครงการท่ีกอใหเกิดรายไดกับองคกรใหมากข้ึนโดยบรรจุอยูในแผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ 
2558 
2) รณรงคใหพนักงานมีสวนรวมในการวางแผนการควบคุมคาใชจายใหมากข้ึน  
3) จํากัดจํานวนการรับผูประกันตนจากบุคคลภายนอก 
ผลของการมีแผนพัฒนาทําใหอัตราสวนสินทรัพยคลองตัวข้ึนตั้งแตปงบประมาณ 2557-2558  
ตัวชี้วัด 7.5.3 อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (quick ratio) 
 

 

 

ปงบประมาณ อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว 

2553 0.78 
2554 0.88 
2555 0.75 
2556 0.85 
2557 0.65 
2558 0.85 

ท่ีมา : งานคลัง 
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อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยของปงบประมาณ 2556 มีแนวโนมท่ีดีข้ึน เนื่องจากมีการจัดซ้ือ
สินทรัพยท่ีกอใหเกิดรายได เชน ยาและเวชภัณฑ ซ่ึงอัตราสวนยิ่งมากแสดงวามีประสิทธิภาพในการใช
ทรัพยสินดีข้ึน       
มีแผนพัฒนาตอเนื่อง โดยการซ้ือสินทรัพยเขามาในแตละครั้งตองควรมีประโยชนและกอใหเกิดรายได และ
จํากัดความสําคัญของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดรายไดใหเพียงพอตอเนื่อง และลดการซ้ือสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิด
รายไดโดยไมกระทบตอการทํางาน  
ตัวชี้วัด 7.5.4 อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพย (fixed asset turnover) 
 

 

 

ปงบประมาณ 
อัตราสวนหมุนเวียนของ

สินทรัพย 
2553 0.98 
2554 0.88 
2555 0.67 
2556 1.89 
2557 2.42 
2558 3.06 

ท่ีมา : งานคลัง 
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ในปงบประมาณ 2553-2556 พบวา รายไดจากการรักษาพยาบาลมีแนวโนมท่ีสูงข้ึน เนื่องจากการ
ใหบริการรักษา พยาบาลท่ีขยายตัวมากข้ึน แตประสบปญหา 1) มีรายรับจริงต่ํากวายอดประมาณการ เนื่องจาก
การรับภาระดูแลผูปวยสิทธิประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาไดรับเงินไมครบตามจํานวนท่ีตั้งเบิก 
2) มีจํานวนผูปวยโรคเรื้อรังซ่ึงมีคาใชจายในการรักษาพยาบาลสูงเพ่ิมข้ึน 3) ระบบการติดตามลูกหนี้จากการ
รักษาพยาบาลขาดประสิทธิภาพ 4) มีการปรับเปลี่ยนระเบียบการเบิกจายคารักษาพยาบาลในระบบราชการ
สงผลใหการเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางลาชา 
แกไขโดย 1) ปรับระบบการจัดเก็บรายไดคารักษาพยาบาล ท้ังคาหัตถการ และระเบียบการจัดเก็บเงิน 2) 
รณรงคใหแพทยใชยาในบัญชียาหลักแหงชาติมากข้ึน รวมถึงควบคุมคุณภาพการรักษาพยาบาลเพ่ือลด
ภาวะแทรกซอน ลดการใชยาปฏิชีวนะท่ีมีราคาสูง และการใชยาเคมีบําบัดอยางเหมาะสม 3) จัดทําโปรแกรม 
c-monitor ติดตามลูกหนี้ท่ีเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาล รวมถึงการประสานงานเพ่ือเรงรัดการเบิกเงินจาก
กรมบัญชีกลาง สปสช. และประกันสังคม 4) มีการวางระบบติดตามความเปลี่ยนแปลงดานนโยบายการ
เบิกจายของกรมบัญชีกลาง สปสช. และประกันสังคม                        
แผนพัฒนาตอเนื่อง 1) รณรงคตอเนื่องในหัวขอการควบคุมคุณภาพการรักษาพยาบาลเพ่ือลดภาวะแทรกซอน 
ลดการใชยาปฏิชีวนะท่ีมีราคาสูง และการใชยาเคมีบําบัดอยางเหมาะสม 2) ปรับปรุงรายการและราคาคา
หัตถการ อุปกรณทางการแพทยและเวชภัณฑใหเหมาะสม 3) ผลจากการติดตามดําเนินการติดตามหนี้ มีการ
ปรับปรุงลดข้ันตอนบางสวนสงผลใหตัวเลขจากการสงขอมูลและเรียกเก็บเงินเขาไมถูกตัด 5% หมายถึงสง
ขอมูลทันเวลา 100%  
ตัวชี้วัด 7.5.5 อัตรารายไดสูงกวาคาใชจาย 
 

 

 

ปงบประมาณ ผลลัพธ 

2553 -3.81 
2554 5.63 
2555 -1.91 
2556 5.11 
2557 21.04 
2558 6.37 

ท่ีมา : งานคลัง (ศกพ.) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

- 3.81 

5.63 

-1.91 

5.11 

21.04 

6.37 

-20.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

2553 2554 2555 2556 2557 2558 

รอยละ 

ผลลัพธ เปาหมาย 20% 




