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โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ

S 15 38 5,468,975      38 98 1,300,150      53 136 6,769,125     

M 22 43 961,350         18 34 1,973,200      40 77 2,934,550     

A 57 113 6,250,950      17 40 374,400         74 153 6,625,350     

R -               -               -               6 20 265,600         6 20 265,600       

T 2 5 400,000         -               -               -               2 5 400,000       

รวมแผนกลยุทธ์ 96 199 13,081,275   79 192 3,913,350     175 391 16,994,625   

r1
(MED = ด้านการเรียนการสอน

MSMC = ด้านบริการรักษาพยาบาล) -               -               -               17 37 509,550         17 37 509,550       

r2
(MED = ด้านวิจัยและนวัตกรรม
MSMC = ด้านการเรียนการสอน) -               -               -               1 3 1,500            1 3 1,500           

r3
(MED = ด้านบริการวิชาการ

MSMC = ด้านการวิจัย) -               -               -               -               -               -               -               -               -              

r4
(MED = ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

MSMC = ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 7 15 929,990         19 40 850,500         26 55 1,780,490     

รวมพันธกิจ 7 15 929,990       37 80 1,361,550     44 95 2,291,540     

รวมโครงการท้ังหมด 103 214 14,011,265   116 272 5,274,900     219 486 19,286,165   

คณะแพทยศาสตร์
ศูนย์การแพทย์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รวม

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2565

คณะแพทยศาสตร์  และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

แผนกลยุทธ์/
แผนยุทธศาสตร์/พันธกิจ





เงินอุดหนุนจากรัฐ

บริการ
วิชาการ

 รายได้  ผลิตแพทย์
เพ่ิม

 รายได้  ผลิตแพทย์
เพ่ิม

S 15 38        50,000        83,000      100,000      200,000          27,200    5,008,775      5,468,975

M 22 43      762,550        40,000        50,000        40,000          68,800         961,350

A 57 113      203,150    2,500,000    1,250,000    1,489,600      460,000      211,000        117,200        20,000      6,250,950

R -           -                           -   

T 2 5      400,000         400,000

รวมแผนกลยุทธ์ 96 199      965,700       90,000       83,000   3,000,000   1,500,000   1,489,600      460,000      251,000       213,200   5,028,775     13,081,275

r1 -           -                           -   

r2 -           -                           -   

r3 -           -                           -   

r4 7 15      320,000      559,990        50,000         929,990

รวมพันธกิจ 7 15 -           -           -           -           -           320,000    559,990    -           -             50,000              929,990

รวมโครงการคณะ
แพทยศาสตร์ 103          214          965,700    90,000      83,000      3,000,000  1,500,000  1,809,600  1,019,990  251,000    213,200      5,078,775  14,011,265   

หมายเหตุ ***  แผนปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีโครงการท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์/พันธกิจท่ีใช้งบประมาณ ร่วมกับศูนย์การแพทย์ฯ ได้แก่

                 - R : Research to Excellence (แผนกลยุทธ์การสร้างงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ)                                   

                 - r1 : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้บัณฑิตแพทย์ท่ีมีความรู้ ความสามารถและรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม

                 - r2 : ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มวิจัย (Research Cluster) และการวิจัยสหสถาบัน (Multi-center research)

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2565
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แผนกลยุทธ์/พันธกิจ
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์

แหล่งงบประมาณ

 ตัวช้ีวัด
จ านวน
โครงการ

รวมท้ังส้ิน
อ่ืน ๆ

ส่วนกลาง พบ.
งบพัฒนา

นิสิต
ท านุบ ารุง โท-เอก

ด าเนิน
งานภาค

โครงการตามแผนปฏบิัตกิาร คณะแพทยศาสตร ์2565\หนา้สรปุคณะ 1/1



S : Service & Health promotion to Excellence  (แผนกลยุทธ์การสร้างงานบริการด้านสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ)

ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

SSAP
3, K30

S SDG 
4,17

1 โครงการเย่ียมชม
พิพิธภัณฑ์และ
ห้องปฏิบัติการมหกาย
วิภาคศาสตร์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าเย่ียมชมได้รับความรู้
ข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับโครงสร้างและ
หน้าท่ีของร่างกายมนุษย์

1. ผู้เข้าเย่ียมชมมีระดับ
ความรู้เก่ียวกับร่างกาย
มนุษย์ (Post test)

ร้อยละ 80 อาจารย์,บุคลากร,
 บุคคลภายนอก

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65

-                          -   ภาควิชากาย
วิภาคศาสตร์

SSAP
3

S SDG 
4,12,
17

2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
เชิงประยุกต์แก่
บุคคลภายนอก

 1. เพ่ือให้ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้และเพ่ิมพูนทักษะทางกาย
วิภาคศาสตร์มากข้ึน
2. เพ่ือให้ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมได้
ประสบการณ์จริงจากการศึกษามห
กายวิภาคศาสตร์
3. หลังจากจบการอบรม ผู้ท่ีเข้ารับ
การอบรมสามารถน าความรู้ท่ีได้น าไป
ปรับปรุง พัฒนาการประกอบอาชีพ
4. เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ 
ประสบการณ์วิชาการระหว่างวิทยากร
และผู้ท่ีเข้ารับการอบรม

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้
เพ่ิมข้ึน

2. ระดับความพึงพอใจ

3. สร้างรายได้หลังหัก
ค่าใช้จ่าย

มากกว่าร้อย
ละ 80

≥ 4.5 คะแนน

≥ 5,000 บาท

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์ 

และ
บุคคลภายนอก

เม.ย.-ก.ค.65 100,000              100,000 ภาควิชากาย
วิภาคศาสตร์

SSAP
3, K30

S SDG 
3

3 โครงการเผยแพร่ความรู้
ทางจุลชีววิทยา

1. นิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 2 ได้รับการ
ฝึกฝนในการค้นคว้าหาความรู้ทางจุล
ชีววิทยาในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ 
พัฒนาอัตลักษณ์การส่ือสาร และ
เช่ือมโยงความรู้ทางจุลชีววิทยาสู่การ
บริการวิชาการ
2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางจุลชีววิทยา
แก่นิสิตแพทย์ บุคลากรภายในและ
ภายนอก

1. บุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้ทาง
จุลชีววิทยาในเร่ืองท่ี
น าเสนอ เพ่ิมข้ึน
2. นิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 2 
ได้รับการฝึกฝนในการ
ค้นคว้าหาความรู้ทางจุล
ชีววิทยาในเร่ืองท่ีตนเอง
สนใจ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 

≥ 4 จาก 5 
คะแนน

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์, 
บุคคลภายนอก

ก.พ. - เม.ย 
65

-                           -   ภาควิชาจุล
ชีววิทยา

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

โครงการตามแผนปฏบิตักิาร คณะแพทยศาสตร ์2565\เลม่โครงการปี65 1/37



ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

SSAP
3

S SDG 
3,4

4 โครงการการสร้าง 
Animation เพ่ือให้ความรู้
ทางชีวเคมีอย่างง่าย ๆ แก่
ประชาชนท่ัวไป

1. เพ่ือสร้าง Animation ให้ความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับความรู้ทางชีวเคมี
อย่างง่ายให้แก่ประชาชน หรือผู้ท่ีสนใจ
2. เพ่ือการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน Active learning ในรายวิชา
 พพ221
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ภาควิชาชีวเคมี 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ

1. ความพึงพอใจของผู้
เข้าชมอนิเมช่ัน

2. บุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการมีความเข้าใจ
เก่ียวกับความรู้ทาง
ชีวเคมีอย่างง่าย
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ท่ีได้
ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

≥ 4 จาก 5 
คะแนน

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 80

≥3.51 จาก 
5 คะแนน

 บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์  

ก.พ.65 -                            -   ภาควิชาชีวเคมี

SSAP
1, K15

S SDG
17,3

5 โครงการบริการวิชาการ
เผยแพร่ความรู้ด้านเภสัช
วิทยาส าหรับบุคคลท่ัวไป

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลท่ัวไปได้รับ
ความรู้ ตระหนักถึงความส าคัญและ
ข้อควรระวังในการใช้ยาชนิดต่าง ๆ
2. เพ่ือเผยแพร่และบริการวิชาการด้าน
เภสัชวิทยาแก่สังคม

1. จ านวนโปสเตอร์
เผยแพร่ให้ความรู้
2. ด้านความรู้ความเข้าใจ
3. ด้านการน าไปใช้
ประโยชน์

จ านวน 4 
เร่ือง

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์

ต.ค.64 - 
ส.ค.65

-                            -   ภาควิชาเภสัช
วิทยา

SSAP
1, K15

S SDG 
3, 17

6 โครงการบริการวิชาการ
ทางด้านสรีรวิทยาและ
พยาธิสรีรวิทยา "สมุนไพร
ต้าน COVID-19 ได้จริง
หรือ (ออนไลน์)"

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ข้อมูลท่ีอ้างอิงตามหลักวิชาการ
งานวิจัยท่ีถูกต้อง
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้น า
ข้อมูลทางงานวิจัยทางการแพทย์ท่ี
ถูกต้องไปเผยแพร่ต่อสังคม
3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์และ
ความรู้ซ่ึงกันและกันได้

1. จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้เพ่ิมข้ึน

2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์,
บุคคลภายนอก

ม.ค.65 3,000                    3,000 ภาควิชา
สรีรวิทยา

SSAP
3

S SDG 
3, 17

7 โครงการ "พัฒนาตัวช้ีวัด
ด้านบริการสุขภาพมุ่งสู่
ความเป็นเลิศสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ศูนย์
การแพทย์"

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานบริการด้าน
สุขภาพสู่ความเป็นเลิศ
2. เพ่ือปรับตัวช้ีวัดการดูแลผู้ป่วยให้
เหมาะสมกับการบริการในระดับตติย
ภูมิ 
3. ได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ประสานข้อมูลซ่ึงกันและกัน
4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานบริการ
ระหว่างแพทย์และพยาบาล

1. ได้ตัวช้ีวัดการวัด
คุณภาพการดูแลรักษา
ผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ทุกสาขา

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/
ศูนย์การแพทย์

ก.พ.-มี.ค.65        12,000           12,000 ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์
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ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

SSAP
3, K30

S SDG 
3

8 โครงการการให้ความรู้
และทักษะในการช่วยฟ้ืน
คืนชีพเบ้ืองต้น ในระดับ
มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 
โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ

1. เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน 
บุคคลภายนอก หรือตลอดจนผู้สนใจ 
มีความสามารถในการช่วยกู้ชีพเบ้ืองต้น
2. เพ่ือให้แพทย์ใช้ทุนสามารถให้
ความรู้ ค าแนะน าการช่วยเหลือการ
ช่วยกู้ชีพเบ้ืองต้นได้ 
3. เพ่ือให้แพทย์ใช้ทุนสามารถให้การ
ช่วยเหลือการช่วยกู้ชีพเบ้ืองต้นได้
อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานสากล

1. นักเรียน ผู้สนใจ 
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
 และสามารถฝึก
ปฏิบัติการในหุ่นหัตถการ
ในการฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองต้น
ได้ถูกต้อง

ร้อยละ 80 
หรือ

เทียบเท่า 4 
คะแนน

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/

ศูนย์การแพทย์ฯ,
  บุคคลภายนอก

ต.ค.64-มิ.ย.
65

-                            -   ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา

SSAP
3, K30

S SDG 
3

9 โครงการการให้ความรู้
และทักษะในการช่วยฟ้ืน
คืนชีพเบ้ืองต้น ให้แก่
ผู้ดูแลความปลอดภัยใน
กิจกรรมทางน้ าและกีฬา 
คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ

1. เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ดูแลความ
ปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ าและกีฬา 
หรือตลอดจนผู้สนใจ ได้มีความรู้
ความสามารถในการช่วยกู้ชีพเบ้ืองต้น 
ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และ
สามารถน าไปใช้ในการกู้ฟ้ืนคืนชีพได้
จริง
2. เพ่ือให้แพทย์ใช้ทุนสามารถให้
ความรู้ ค าแนะน าการช่วยเหลือการ
ช่วยกู้ชีพเบ้ืองต้น
3.  เพ่ือให้แพทย์ใช้ทุนสามารถให้การ
ช่วยเหลือการช่วยกู้ชีพเบ้ืองต้นได้
อย่างถูกต้อง

1. นักเรียน ผู้สนใจ 
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
 และสามารถฝึก
ปฏิบัติการในหุ่นหัตถการ
ในการฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองต้น
ได้ถูกต้อง

ร้อยละ 80 
หรือ

เทียบเท่า 4 
คะแนน

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/

ศูนย์การแพทย์ฯ,
  บุคคลภายนอก

ต.ค.64-มิ.ย.
65

-                            -   ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา

SSAP
2, K20

S SDG 
4

10 โครงการบริการวิชาการ
คลินิกให้ค าปรึกษา
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ

1. ให้บริการค าปรึกษางานท่ีเก่ียวข้อง
กับสถิติและการวิจัย ท้ังต้ังแต่การวาง
แผนการด าเนินการ และข้ันตอนการ
วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย ส าหรับ
นิสิต อาจารย์แพทย์ แพทย์ และ
บุคลากรท้ังภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัยและนักวิจัยท่ีสนใจ
2. ให้บริการแลกเปล่ียนความรู้ทาง
วิชาการเก่ียวกับการวิจัยทางการแพทย์
 ระบาดวิทยาคลินิก สถิติทางการแพทย์

1. นักวิจัยสามารถเขียน
ข้อเสนอโครงร่างการวิจัย 

2. ความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมและขอรับ
ค าปรึกษาในระดับมาก
และมากท่ีสุด

บทความ
วิจัยถูกต้อง

ตาม
กระบวนการ

ท าวิจัยฯ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

อาจารย์แพทย์,
นิสิตแพทย์/
แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจ า

บ้าน และ
บุคลากรศูนย์
การแพทย์ฯ

ก.ค.64-
พ.ค.65

-                            -   ภาควิชาเวช
ศาสตร์

ป้องกันและ
สังคม
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ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

SSAP
1,K17

S SDG 
17

11 โครงการการจัดการความรู้
ต่อการพัฒนางานการ
บริการวิชาการทางด้าน
ศัลยกรรม

1. เพ่ือให้หน่วยงานได้มีการพัฒนามุ่ง
สู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับ
หน่วยงานภายนอก 
2. เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามระบบคุณภาพ
3 เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีสะท้อนจุดแข็ง 
จุดอ่อนท่ีควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ
เพ่ือน าไปปรับปรุง
4 เพ่ือเป็นการระดมความคิดเห็น การ
แลกเปล่ียนความรู้

1. แผนการพัฒนาทาง
วิชาการศัลยกรรม

อย่างน้อย 1 
เร่ือง

 บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/

ศูนย์การแพทย์ฯ

19-20 ธ.ค.
64

15,200                 15,200 ภาควิชา
ศัลยศาสตร์

SSAP
6, K80

S SDG 
3,8,1
7

12 โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี

1.เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพของ
บุคลากร การค้นหาผิดปกติและ
แนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหา
สุขภาพ
2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความใส่ใจ
ในสุขภาพร่างกาย
3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมี
สุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง

1. มหาวิทยาลัยมี
บุคลากรท่ีมีสุขภาพ
แข็งแรง พร้อมท่ีจะ
ปฏิบัติงานให้อย่างเต็ม
ศักยภาพ
บุคลากร
2. มหาวิทยาลัยมีความ
ใส่ใจในสุขภาพร่างกาย
มากย่ิงข้ึน

 ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

บุคคลภายนอก/
ผู้รับบริการ  

เม.ย.-65      408,775         408,775 มศว คลินิก

3. ประชาสัมพันธ์ มศว 
คลินิก ในการเผยแพร่
ความรู้ทางด้านวิชาการ
พ้ืนฐาน (เบ้ืองต้น)
4. ระดับความพึงพอใจ

ร้อยละ 80

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

K66 S SDG 
4

13 โครงการจัดประชุม
วิชาการประจ าปี
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
คร้ังท่ี 35 ประจ าปี 2565

1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ทาง
การแพทย์ให้แก่นิสิต/นักศึกษาแพทย์,
 แพทย์ใช้ทุน, แพทย์ประจ าบ้าน, 
แพทย์ผู้สนใจท่ัวไป, พยาบาล และ 
บุคลากรทางการแพทย์ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้มีความต่ืนตัวใน
การศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเพ่ิมเติม
ในทางการแพทย์
3. เพ่ือเผยแพร่ช่ือเสียงของคณะ
แพทยศาสตร์ฯ และศูนย์การแพทย์ฯ 
ให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายมากข้ึน

1. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมประชุม

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

คณาจารย์, 
แพทย์, แพทย์
ประจ าบ้าน, 
แพทย์ใช้ทุน, 

และผู้สนใจท่ัวไป,
ศิษย์เก่า/

พยาบาล   
บุคลากร, นิสิต
แพทย์ช้ันปีท่ี 1

และ4-6  

มิ.ย.-65        100,000        200,000         300,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ

การศึกษา
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ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

SSAP
5, K46

S SDG 
3,17

14 โครงการ หน่วยแพทย์
พระราชทาน ในสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี

1. เพ่ือเป็นการให้บริการตรวจรักษาแก่
เด็กและเยาชน รวมถึงประชาชน ใน
เขตพ้ืนท่ีห่างไกล 
2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รวมถึง
ประชาชนท่ัวไป ได้รับเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ ได้รับวิชาการ และ
ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
แบบองค์รวม

1. จ านวนการจัดอบรม

2. จ านวนผู้เข้ารับบริการ

3. จ านวนงานเผยแพร่
ความรู้บริการวิชาการ
4. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
5. ร้อยละของจ านวน
งานบริการวิชาการแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด

1 กิจกรรม

ไม่น้อยกว่า
200 ราย

2 ช้ิน

ร้อยละ 95

ร้อยละ 98

บุคลากรคณะฯ,
 บุคลากรศูนย์ฯ,

 บุคลากรภายนอก

ต.ค.64 - 
มิ.ย 65

      50,000       80,000         130,000 คณะ
แพทยศาสตร์

บก.

6. ผู้รับบริการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์
7. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ห่างไกลเข้ารับการตรวจ
สุขภาพ
8. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีความรู้อยู่ใน
ระดับเพียงพอ

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

 ร้อยละ80

SSAP
5, K46

S SDG 
3,17

15 โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ (1 
ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)

1. เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายต าบลแบบบูรณาการ โดยมี
มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีเป็น System 
integrator
2. เพ่ือให้เกิดการจ้างงานประชาชน
ท่ัวไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้
มีงานท าและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน
3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะในการ
เสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน
4. เพ่ือให้เกิดการจัดท าข้อมูลขนาด
ใหญ่ของชุมชน (Community Big 
Data)

1. เกิดการจ้างงาน
ประชาชนท่ัวไป บัณฑิต
จบใหม่ และนักศึกษา 
เพ่ือด าเนินกิจกรรม
ยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมของต าบล
2. เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท่ีมีมาตรฐานและมีอัต
ลักษณ์ 

3. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 20 
คน ต่อต าบล 

ไม่น้อยกว่า 5
 ผลิตภัณฑ์ 
ต่อต าบล

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

ประชาชนท่ัวไป,
 บัณฑิตจบใหม่ 

และนิสิตนักศึกษา

1 ก.พ.-31 
ธ.ค.64

   4,500,000       4,500,000 คณะ
แพทยศาสตร์

บก.

-           50,000    83,000     100,000     200,000     -            -          -          27,200      5,008,775  5,468,975    รวม 15 โครงการ 38 ตัวช้ีวัด

โครงการตามแผนปฏบิตักิาร คณะแพทยศาสตร ์2565\เลม่โครงการปี65 5/37



ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

M : Management to Excellence  (แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ)

SSAP
1, K15

M SDG
17

1 โครงการสัมมนาการ
บริหารภาควิชาเพ่ือความ
เป็นเลิศ

1. เพ่ือวางแผนปฏิบัติงานและ
กลยุทธ์ของภาควิชาฯ
2. เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน

1. มีแผนปฏิบัติงานและ
กลยุทธ์ของภาควิชาฯ  
2. ร้อยละของการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

 1 แผน

ร้อยละ 100

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์

คร้ังท่ี 1ม.ค.
65,

คร้ังท่ี 2 ก.ค.
 65

-                          -   ภาควิชาเภสัช
วิทยา

SSAP
3, K30

M SDG 
3

2 โครงการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุนทางวิชาการ
ประจ าปี 2565 ของ
ภาควิชาพยาธิวิทยา

1. เพ่ือให้บุคลากรรู้จักวางแผนการ
จัดท างบประมาณรายรับ-รายจ่าย
ประจ าปี
2. เพ่ือพัฒนางานด้านบริการให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ของ
บุคลากรในหน่วยงาน
4. เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาการใช้บริการ
ร่วมกัน
5. เพ่ือท า SWOT analysis การ
จัดซ้ือจัดจ้างน้ ายาวัสดุวิทยาศาสตร์ท่ีดี
6. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามมาตรฐาน

1. แผนกลยุทธ์
ปฏิบัติการ/โครงสร้าง
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ประจ าปี 
2. โครงการ KM ของ
ภาควิชา

1 เล่ม

1 เร่ือง

อาจารย์,
บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/

ศูนย์การแพทย์ฯ

มิ.ย. 65        10,400           10,400 ภาควิชาพยาธิ
วิทยา

SSAP
1, K15

M SDG
16,1
7

3 โครงการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคลากรด้านคุณธรรม
 จริยธรรม มีจิตส านึกท่ีดี  
อย่างมีประสิทธิภาพเต็ม
ศักยภาพ รักษาไว้ซ่ึง
มาตรฐานวิชาชีพ

1  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ภายในภาควิชาด้านสร้างจิตส านึกท่ีดี
ต่อการท างาน  
2  เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี ลด
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคลากร
ภายในหน่วยงาน
3  เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน
ร่วมกัน และการพัฒนาการฝึกอบรม
หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน
4  เพ่ือปลูกจิตส านึกบุคลากรและ
สามารถน ามาปรับใช้กับการด าเนิน
ชีวิตท้ังในงาน และชีวิตส่วนตัวได้

1. บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการได้รับ
ความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรม และมีความสุข
ในการเข้าร่วมกิจกรรม

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/

ศูนย์การแพทย์ฯ
 และ

บุคคลภายนอก

ต.ค. 64-
ก.ค. 65

33,200                 33,200 ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา
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ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

SSAP
1, K15

M SDG 
12,1
7

4 การจัดท าแผนพัฒนา
ภาควิชาศัลยศาสตร์ 2565

1. เพ่ือร่วมกันระดมสมองด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาหน่วยงาน ในปี 
2565-2566
2. เพ่ือพัฒนาคน ควบคู่กับการพัฒนา
งาน และให้สอดคล้องกัน 
3. เพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารหน่วยงานของตนเองไปใน
ทิศทางท่ีได้วางแผนไว้ร่วมกัน

1. น าระบบการจัดการ
ความรู้ด้านการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนมาใช้เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน

 1 เร่ือง บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/

ศูนย์การแพทย์ฯ

ก.พ. 65 25,200                 25,200 ภาควิชา
ศัลยศาสตร์

K15 M SDG 
4

5 โครงการเข้าร่วมประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี 2565
 คร้ังท่ี 46 สมาคมแพทย์
ผิวหนังแห่งประเทศไทย

เพ่ือเข้าร่วมประชุมแลกเปล่ียนความรู้
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

1. มีการเจรจาความ
ร่วมมือ/ศึกษาดูงาน/
เสนอผลงานทางวิชาการ

1 คร้ัง/ปี คณาจารย์,
นิสิต

ธ.ค.64-ก.พ.
 65

      40,000           40,000 หลักสูตรตจ
วิทยา

SSAP
6, K80

M SDG 
3,7,1
7

6 โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และประหยัดพลังงาน 
คณะแพทยศาสตร์

 (การจัดการส่ิงแวดล้อม
ตามแนวพระราชด าริแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง)

1. เพ่ือให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์
น าแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงมาปรับใช้ในหน่วยงาน
2. เพ่ือจัดการส่ิงแวดล้อมภายในและ
ภายนอกอาคาร
3. เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วม มีความ
รับผิดชอบในการรักษาส่ิงแวดล้อมใน
หน่วยงานและสังคม 

1. จัดโครงการอบรม
การรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
การประหยัดพลังงาน
2. บุคลากรได้รับความรู้

3. บุคลากรให้ความ
ร่วมมือจากการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม

  อย่างน้อย 
1 คร้ัง/ปี

≥ ร้อยละ 80 

 ≥ ร้อยละ 80

 บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์

เม.ย.-65          8,920             8,920 งานกายภาพ
และ

ส่ิงแวดล้อม

SSAP
6, K80

M SDG 
17

7 โครงการอบรมซ้อมแผน
อพยพหนีไฟ

1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองการป้องกันอัคคีภัย 
2. เพ่ือให้ความรู้ท่ีถูกต้องในการ
ป้องกันอัคคีภัยแก่บุคลากร
3. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ และ
สามารถใช้สารเคมีดับเพลิงตามชนิด
ของเช้ือเพลิงได้
4. เพ่ือให้บุคลากรทราบข้ันตอนการ
ปฏิบัติ 
5. เพ่ือป้องกันการสูญเสียท้ังชีวิตและ
ทรัพย์สินจากอัคคีภัย
6. เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีต่อบุคลากร
เร่ืองการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
อัคคีภัย

1. ระดับความรู้ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ (Pre 
test - Post test)

2. จัดการอบรมซ้อม
อพยพหนีไฟ

มากกว่าร้อย
ละ80  
       

อย่างน้อยปี
ละ 1 คร้ัง

 บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์ 

และ
บุคคลภายนอก

พ.ค.65 44,200                 44,200 งานกายภาพ
และ

ส่ิงแวดล้อม
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ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

K13 M SDG 
4

8 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
ในหน่วยงาน

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาไปสู่การพัฒนาการศึกษา
โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ความรู้และ
ทักษะเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี
ไปสู่การเรียนการสอนส าหรับนิสิต
แพทย์

1. มีโปรแกรมรองรับ
การสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน

อย่างน้อย 1 
โปรแกรม

อาจารย์, นิสิต,
 บุคลากร

ธ.ค. 64-ก.ค.
 65

        50,000           50,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ

การศึกษา

SSAP
5, K78

M SDG 
17

9 โครงการสร้างความผูกพัน
และสร้างพลังแห่งการ
ท างานเป็นทีม

1. เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคี 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์
และบุคลากรสายปฏิบัติการ
2. เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับ
3. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน
ของบุคลากร
4. เพ่ือสร้างพลังในการท างานเป็นทีม

1. ร้อยละของบุคลากร
ท่ีมีความผูกพันในระดับ
ดีข้ึนไป

2. การรับรู้และพึงพอใจ
ในภาพรวม

 ≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

 ≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

 บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์ 

ธ.ค.64        20,000           20,000 งานบริหาร
และธุรการ

SSAP
1, K15

M SDG 
4

10 โครงการอบรมเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับภาควิชา/
หน่วยงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2564

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านความรู้ 
ความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมิน
ให้แก่ผู้รับผิดชอบ
2. เพ่ือทราบหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
3. เพ่ือเตรียมรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
4. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างวิทยากร
 ผู้เข้าร่วมอบรม
5 เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานอ้างอิงอย่างเป็นระบบเป็น
หมวดหมู่

1. ร้อยละของผู้เข้า
โครงการมีความรู้ความ
เข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
ภาควิชา/หน่วยงาน เพ่ิม
มากข้ึน  หลังจากเข้ารับ
การอบรม
2. คะแนนความพึงใจใน
ภาพรวมของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

>ร้อยละ 80

≥ร้อยละ 80

หัวหน้าภาควิชา
 /ผู้แทน
ภาควิชา/

ผู้รับผิดชอบการ
เขียน SAR 
ภาควิชา/
หน่วยงาน

พ.ย.64-มี.ค.
 65

       13,600           13,600 งานประกัน
คุณภาพ

โครงการตามแผนปฏบิตักิาร คณะแพทยศาสตร ์2565\เลม่โครงการปี65 8/37



ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

SSAP
1, K15

M SDG 
4

11 โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (ภาควิชา
และหน่วยงาน )
ประจ าปีการศึกษา 2564

1. เพ่ือให้ภาควิชา/หน่วยงานท่ีได้รับ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามกรอบเวลาท่ีก าหนด
2. เพ่ือสามารถวัดผลความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ท่ีได้ก าหนดไว้ตามองค์ประกอบ ของ 
สกอ.  
สมศ. และ EdPEx/WFME
3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง

1. ระดับความพึงพอใจ
ในภาพรวมของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2. มีการพัฒนาตัวช้ีวัด
ภาควิชาให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ด้านการศึกษา
3. มีการพัฒนาโปรแกรม
 E-SAR

≥  ร้อยละ80

ร้อยละ 10

1 โปรแกรม

ผู้บริหาร,หัวหน้า
ภาควิชา/

หน่วยงาน, 
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง

 15 ก.ค. 65 30,500                 30,500 งานประกัน
คุณภาพ

SSAP
4, K44

M SDG 
4

12 โครงการสัมมนาเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา   
     คณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

1. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ในการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบันคณะ
แพทยศาสตร์
2. เพ่ือเรียนรู้ในกระบวนทบทวน
ปัญหาและอุปสรรคร่วมกันในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
จากสถาบันอ่ืน ๆ 
3. เพ่ือบุคลากรทราบและความเข้าใจ
ในกระบวนสร้างเครือข่ายได้ดีและมี
แนวปฏิบัติท่ีดี

1. มีการรวบรวมองค์
ความรู้ท่ีจ าเป็น หรือ
แนวทางการปฏิบัติงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
หรือวิธีปฏิบัติ

จ านวน 1 
เร่ือง

ผู้บริหาร,
คณาจารย์,
เจ้าหน้าท่ี 
(5 สถาบัน)

พ.ย.-ธ.ค.64        10,000           10,000 งานประกัน
คุณภาพ

SSAP
5, K73

M SDG 
4

13 โครงการ MEDSWU มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ ประจ าปี
งบประมาณ 2565

1. เพ่ือเสริมสร้างและทบทวนความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ 
TQA/EdPEx และการน าเคร่ืองมือ
ต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาองค์กร
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการวาง
แผนการด าเนินงาน การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาอย่างย่ังยืน

1. ระดับความรู้ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

2. ระดับความพึงใจใน
ภาพรวมของผู้เข้าร่วม
โครงการเฉล่ีย

     

> ร้อยละ80

> ร้อยละ80

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/

ศูนย์การแพทย์ฯ,
บุคลากรภายนอก

พ.ย.64-มี.ค.
 65

       60,000           60,000 งานประกัน
คุณภาพ

โครงการตามแผนปฏบิตักิาร คณะแพทยศาสตร ์2565\เลม่โครงการปี65 9/37



ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

SSAP
1, K15

M SDG 
4

14 โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตรคณะ
แพทยศาสตร์ประจ าปี
การศึกษา 2564

1. เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาหลักสูตรคณะฯ ได้
ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
2. เพ่ือให้หลักสูตรได้รับทราบ
ข้อเสนอแนะของการประเมินเพ่ือการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน
3. คณะฯ ได้สรุปข้อมูลหลักฐาน
เก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือน าไปจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานระดับคณะฯ

1.หลักสูตรผ่านการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร

2.ระดับคะแนนความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

ครบทุก
หลักสูตร

≥ 4 จาก 5 
คะแนน

ผู้บริหาร,
อาจารย์,
บุคลากร,

นิสิต,ศิษย์เก่า,
ผู้ใช้บัณฑิตและ
บุคคลภายนอก

ต.ค.64-ก.ค.
65

93,200                 93,200 งานประกัน
คุณภาพ

SSAP
1, K15

M SDG 
4

15 โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2564

1. เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานของคณะตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ี
เป็นเลิศ (EdPEx)
 2. เพ่ือน าผลจากการตรวจเย่ียม (Site
 Visit) และประเมินคุณภาพการศึกษา
 และข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุง
การด าเนินงานของคณะฯ ให้ครบ
วงจรคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน

1.หลักสูตรผ่านการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร
2.ผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์EdPEx
 
3.ระดับคะแนนความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

≥80% 

1 ฉบับ

≥ 4 จาก 5 
คะแนน

ผู้บริหาร,
อาจารย์,
บุคลากร,

ผู้ประเมินและ
บุคคลภายนอก

ส.ค.65 45,200                 45,200 งานประกัน
คุณภาพ

SSAP
6, K80

M SDG 
4

16 โครงการสัมมนาการ
จัดการความรู้ (KM) คณะ
แพทยศาสตร์ มศว 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

1. เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง
สามารถจัดการความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวปฏิบัติ
ท่ีดีของการจัดการความรู้ภายใต้
ประเด็นต่าง ๆ ตามประเด็นแผนกล
ยุทธ์/พันธกิจหลักของคณะฯ
3. เพ่ือมีจ านวนองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงาน และสร้างแนว
ปฏิบัติท่ีดีเพ่ิมข้ึน

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความ
เข้าใจการจัดการความรู้
เพ่ิมข้ึน
2. ระดับความพึงพอใจ
ในภาพรวมของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
3. มีการรวบรวมองค์
ความรู้ท่ีจ าเป็น หรือ
แนวทางปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ

> ร้อยละ80

≥ ร้อยละ80

จ ำนวน 1 
เร่ือง

บุคลากรภายใน ธ.ค.64-ม.ค.
65

10,000                 10,000 งานประกัน
คุณภาพ

โครงการตามแผนปฏบิตักิาร คณะแพทยศาสตร ์2565\เลม่โครงการปี65 10/37



ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน
ส่วนกลาง

บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

SSAP
1, K15

M SDG 
4

17 โครงการวันประกันคุณภาพ
 คณะแพทยศาสตร์ 
(MEDSWU QA Day) 
 ประจ าปีงบประมาณ 2565

1. เพ่ือเป็นกลไกกระตุ้นให้ภาควิชา/
หน่วยงานเห็นความส าคัญและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนากระบวนการท างาน
อย่างต่อเน่ือง
2. เพ่ือยกย่อง เชิดชูภาควิชา/
หน่วยงานท่ีมีการพัฒนากระบวนการ
ท างาน/นวัตกรรมท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี
และขยายสู่การปฏิบัติจริง 
3. เพ่ือเป็นกลไกน าไปสู่การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน

1. จ านวนภาควิชา/
หน่วยงานท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
2. มีผลงาน/นวัตกรรมท่ี
ส่งเข้าประกวด  

3. มีระดับความพึงใจใน
ภาพรวมของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70

ไม่น้อยกว่า 
20

ช้ินงาน 
≥ ร้อยละ80

ผู้บริหาร,อาจารย์,
บุคลากร

มี.ค.65 71,000                 71,000 งานประกัน
คุณภาพ

SSAP
5, K78

M SDG 
7,10,
16,1
7

18 โครงการสัมมนาบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าปี 2565
หัวข้อ การพัฒนาบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์

1. เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้
บริการ
2. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อคณะ
แพทยศาสตร์
3. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการของบุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ
4. เพ่ือพัฒนากระบวนการท างาน 
พัฒนาบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์

1. สร้างความพึงพอใจ
และความประทับใจ
ให้แก่ผู้ใช้บริการ
2. พฤติกรรมการบริการ
ท่ีเป็นเลิศ

3. บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนา

 ≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

ร้อยละ 80

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/

ศูนย์การแทพย์ฯ
และ

บุคคลภายนอก

ม.ค.65 319,530             319,530 งาน
ทรัพยากร

บุคคล

SSAP
5

M SDG 
16,1
7

19 โครงการ การขอเล่ือน
ระดับต าแหน่งสูงข้ึนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ปฏิบัติการ

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสาย
ปฏิบัติการมีความก้าวหน้าในสายงาน
ของตนเอง
2. เพ่ือให้บุคคลากรสายปฏิบัติการ
รับรู้และเข้าใจข้ันตอนในการเล่ือน
ระดับสูงข้ึน

1. บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนา

ร้อยละ 80 บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์ 

และ
บุคคลภายนอก

เม.ย.65                 -   งาน
ทรัพยากร

บุคคล

SSAP
5

M SDG 
16,1
7

20 โครงการ การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสาย
วิชาการมีความก้าวหน้าในสายงาน
ของตนเอง
2. เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการรู้และ
เข้าใจข้ันตอนในการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ

1. บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนา

≥ ร้อยละ 80 บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์ 

และ
บุคคลภายนอก

พ.ค.65                 -   งาน
ทรัพยากร

บุคคล

SSAP
5, 
K65,
67

M SDG 
16,1
7

21 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายปฏิบัติการ
 - ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
สายปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
 - พัฒนาคุณภาพสาย
สนับสนุนอย่างต่อเน่ือง

1. เพ่ือให้บุคลากรใหม่ทราบและเข้าใจ
 ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร และ
วัฒนธรรมองค์กร
2. เพ่ือให้บุคลากรใหม่ทราบและเข้าใจ
 ระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ท่ีควรได้รับ

1. ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนา

≥ ร้อยละ 80 บุคลากรใหม่ของ
คณะแพทยศาสตร์

ม.ค.-มิ.ย.65 40,000                40,000 งาน
ทรัพยากร

บุคคล

โครงการตามแผนปฏบิตักิาร คณะแพทยศาสตร ์2565.ใชไ้ฟลน์ี้\เลม่โครงการปี65 1/1



ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

SSAP
5

M SDG
17

22 โครงการทบทวนแผน
กลยุทธ์และแปลงแผน
กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

1. เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้ได้
แผนการด าเนินงานแต่กลยุทธ์
2. เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ท่ีเก่ียวข้องแต่
ละกลยุทธ์มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
กลยุทธ์
3. เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติการท่ี
สอดคล้องกับกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์

1. มีร่างแผนกลยุทธ์
คณะแพทยศาสตร์
ประจ าปี  
2. ผู้บริหาร หัวหน้า
ภาควิชา/หน่วยงาน เข้า
ร่วมโครงการ  
3. ระดับความส าเร็จ
ของการบรรลุผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนกล
ยุทธ์ คณะแพทยศาสตร์

1 ฉบับ

ร้อยละ 80

ร้อยละ 70

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/

ศูนย์การแพทย์ฯ

ม.ค. - ก.ค.
65

       36,400           36,400 งานนโยบาย
และแผน

762,550    40,000    -          -            50,000       -            -          40,000     68,800      -           961,350       รวม 22 โครงการ 43 ตัวช้ีวัด

โครงการตามแผนปฏบิตักิาร คณะแพทยศาสตร ์2565\เลม่โครงการปี65 12/37



ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

A : Academic to Excellence  (แผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ)

SSAP
1, K15

A,M SDG
10,1
6,17

1 โครงการสัมมนาการเรียน
การสอน การประกัน
คุณภาพของภาควิชากาย
วิภาคศาสตร์ 

1. เพ่ือให้บุคลากรภายในภาควิชา
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา
2. เพ่ือวางแผนร่วมกันในการจัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
3. เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน
เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน
4. เพ่ือร่วมกันวางแผน ปรับปรุง 
พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา

1. จ านวนเร่ืองท่ีภาควิชา
 / หน่วยงานได้พัฒนาข้ึน
 เช่น SAR / KM / CQI /
 R2R/แผนการ
ด าเนินงานพัฒนาการ
เรียนการสอนของ
ภาควิชา / พัฒนา
ข้อสอบ /คลังข้อสอบ / 
คู่มือของหน่วยงาน

อย่างน้อย 1 
เร่ือง/

ภาควิชา/
หน่วยงาน

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์,

 บุคคลภายนอก

พ.ค.65 10,000                 10,000 ภาควิชากาย
วิภาคศาสตร์

SSAP
1,K08

A SDG 
4

2 โครงการ กิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมสมรรถนะการ
เรียนรู้ในช้ันเรียน (เพ่ือน
ช่วยเพ่ือน)

 1. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตแพทย์มี
สมรรถนะการเรียนรู้ในช้ันเรียนมาก
ย่ิงข้ึน
2. ท าให้เกิดการเรียนรู้แบบ Active 
learning โดยระหว่างนิสิตและ
อาจารย์ท่ีรับผิดชอบโครงการ
3. ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่
นิสิตแพทย์
4. เสริมการสร้างจิตอาสาแก่นิสิตแพทย์

1. นิสิตมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม

≥ 4.5 คะแนน อาจารย์,
บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์ ,

นิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี
 2 และ 3

ต.ค.64 19,600                  19,600 ภาควิชากาย
วิภาคศาสตร์

SSAP
1, K15

A,M SDG 
17

3 โครงการพัฒนาการเรียน
การสอน การประกัน
คุณภาพ และศักยภาพ
บุคลากรภาควิชาจุล
ชีววิทยา

1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอนในรายวิชาท่ีภาควิชาฯ 
รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
2. เพ่ือทบทวนแผนการด าเนินงาน
ของภาคให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
การประกันคุณภาพของคณะฯ
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
ภาควิชา

1. มีแผนในการ
ด าเนินงานของภาควิชาฯ
  
2. จ านวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วม

1 แผน

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์

มิ.ย. 65 3,400                     3,400 ภาควิชาจุล
ชีววิทยา

SSAP
1, K17

A SDG 
4,17

4 โครงการเข้าร่วมกิจกรรม 
SIMPIC

1. เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตได้น าความรู้
จากช้ันเรียนไปใช้ในการตอบปัญหา
ด้านโรคติดเช้ือและอิมมูโนวิทยา
 2. เพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสารท้ัง
ด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียน 
ภาษาอังกฤษของนิสิต และมี
ประสบการณ์กับเพ่ือนต่างสถาบันท้ัง
ในและต่างประเทศ

1. ได้รับการคัดเลือกเข้า
ร่วมกิจกรรม

2. นิสิตมีความภาคภูมิใจ
ในการเป็นตัวแทนของ
สถาบันนิสิตแพทย์
3. นิสิตมีประสบการณ์
ในการส่ือสารกับเพ่ือน
ต่างสถาบันท้ังในและ
นอกประเทศ

ได้รับคัดเลือก

> 3.51  จำก
 5 คะแนน

> 3.51 จำก
 5 คะแนน

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/

ศูนย์การแพทย์ฯ,
 นิสิต

ก.พ.-มี.ค.65 57,350                 57,350 ภาควิชาจุล
ชีววิทยา

โครงการตามแผนปฏบิตักิาร คณะแพทยศาสตร ์2565\เลม่โครงการปี65 13/37



ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

SSAP
1, K15

A SDG 
3,4,1
7

5 โครงการสัมมนาการเรียน
การสอนของภาควิชาชีวเคมี

1. เพ่ือให้บุคลากรท้ังหมดของ
ภาควิชาฯ ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในปีการศึกษาท่ีผ่านมา
2. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และน า
เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ
ระดับนานาชาติจากผู้มีประสบการณ์
ถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องในการสร้าง
ผลงานวิจัย
3. เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของ
แผนประจ าปี และแผนยุทธศาสตร์

1. จ านวนเร่ืองท่ีภาควิชา
 / หน่วยงานได้พัฒนาข้ึน
 เช่น SAR / KM / CQI /
 R2R/แผนการ
ด าเนินงานพัฒนาการ
เรียนการสอนของ
ภาควิชา / พัฒนา
ข้อสอบ /คลังข้อสอบ / 
คู่มือของหน่วยงาน

อย่างน้อย 1 
เร่ือง

 บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์  

มิ.ย.65 -                            -   ภาควิชาชีวเคมี

SSAP
1, K14

A SDG
17,4

6 โครงการการบูรณาการ
งานวิจัยและการเรียนการ
สอน

1. เพ่ือให้นิสิตแพทย์ได้มีทักษะและ
แนวคิดเก่ียวกับการท าวิจัย
2. เพ่ือให้มีการบูรณาการงานวิจัยกับ
การเรียนการสอน 
3. เพ่ือให้นิสิตแพทย์ได้มีผลงาน
เผยแพร่

1. จ านวนนิสิตท่ีเข้าร่วม
โครงการ

2. จ านวนผลงานท่ีได้รับ
การเผยแพร่

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ท่ีได้
ไปปฏิบัติได้จริง

อย่างน้อย 1
 คน 

อย่างน้อย 1
 ช้ิน

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

อาจารย์ประจ า
ภาควิชา

พ.ย 64- ก.ค
 65

-                          -   ภาควิชาเภสัช
วิทยา

SSAP
1, K15

A,M SDG
17

7 โครงการสัมมนาปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการ
สอนของภาควิชาสรีรวิทยา

1. หาแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอน ท้ังบรรยาย
และปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพใน
ปีการศึกษา 2565
2. เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาการสอนให้เป็น Active 
Learning อย่างเป็นรูปธรรม
3. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน
ด้านการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2564 ของภาควิชาสรีรวิทยา

1. จ านวนเร่ืองท่ี
ภาควิชาด าเนินงาน
พัฒนาการเรียนการสอน
2. อาจารย์มีความรู้ 
ความเข้าใจในรูปแบบ 
และมีแนวทางจัดการ
สอนแบบ Active 
Learning หลังทราบ
ผลสัมฤทธ์ิของการ
จัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์โควิด 19

อย่างน้อย 1 
 เร่ือง

อย่างน้อย 3 
เร่ือง

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์

1-2 เม.ย.65 4,500                     4,500 ภาควิชา
สรีรวิทยา

โครงการตามแผนปฏบิตักิาร คณะแพทยศาสตร ์2565\เลม่โครงการปี65 14/37



ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

SSAP
1, K17

A,T SDG 
4

8 โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขัน Inter-Medical 
School Physiology Quiz

1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และ
ศักยภาพของนิสิตในระดับนานาชาติ 
2. เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ 
ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน 
และการวิจัยกับคณาจารย์จากต่าง
สถาบันท่ัวโลก
3. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านสรีรวิทยา
4. เพ่ือเปรียบเทียบมาตรฐานความรู้
กับโรงเรียนแพทย์จากสถาบันอ่ืน ๆ 
5. เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศไทย

1. เข้ารอบการแข่งขัน

2. ระดับความภาคภูมิใจ
ของการเป็นนิสิตแพทย์

3. จ านวนนิสิตเข้าร่วม
โครงการ

ผ่านเข้ารอบ
 oral quiz

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

จ านวนนิสิต
เข้าร่วม 4 คน

บุคลากรและ
นิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี

 3 และ 4

ส.ค.65 145,800         145,800 ภาควิชา
สรีรวิทยา

K15 A SDG 
4

9 โครงการสัมมนาหลักสูตร
ระหว่างภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ และ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศูนย์การแพทย์ปัญญา
นันทภิกขุ ชลประทาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

1. ร่วมก าหนดแนวทางการเรียนการ
สอนและการประเมินท้ัง 2 สถาบันใน
ปีการศึกษาถัดไป
2. ทบทวนแนวทางและปัญหาท่ีพบใน
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา
3. พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น
อาจารย์ระหว่าง2สถาบัน

1. มีแนวทางการเรียน
การสอนและการ
ประเมิน 

2. มีบทสรุปแนว
ทางแก้ไขปัญหาท่ีพบใน
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา

ครบทุก
รายวิชา

1 ฉบับ

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/
ศูนย์การแพทย์

เม.ย.65          5,000             5,000 ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์

SSAP
1, K15

A,M SDG 
4

10 โครงการสัมมนาจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการ
สอน ภาควิชาจักษุวิทยา ปี
การศึกษา 2565

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
ของบุคลากรของภาควิชา 
2. เพ่ือเสริมสร้างการท างานเป็นทีม
ของบุคลากรภาควิชา
3. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาแผนการสอน 
และรูปแบบการเรียนการสอน

1. มีแผนพัฒนาการ
เรียนการสอน

1 แผน บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์

20 คน

  20 เม.ย. 
65

         2,000             2,000 ภาควิชาจักษุ
วิทยา

SSAP
1,K08

A,M SDG 
4

11 โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการเรียนการสอนการ
ชันสูตรพลิกศพ Scene 
จ าลอง

1. มีส่ือการเรียนการสอนท่ีพัฒนาและ
มีความพร้อมส าหรับนิสิต
2. พัฒนาวิธีการสอนชันสูตรพลิกศพ 
โดยให้เกิดผลประโยชน์แก่นิสิตมาก
ท่ีสุด
3. ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีพ

1. เจ้าหน้าท่ีและ
อาจารย์ภาควิชาเข้าร่วม
โครงการ

2. ผลิตส่ือการสอน
รูปแบบ VDO/ส่ือ
ออนไลน์
3. คะแนนประเมินจาก
นิสิตท่ีใช้ส่ือออนไลน์

มากกว่าร้อย
ละ 80
 

อย่างน้อย 5
 ช้ิน

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์ 
และบุคลากร

ศูนย์การแพทย์ฯ
และนิสิตแพทย์

ธ.ค.64-ม.ค.
65

         1,500             1,500 ภาควิชา
นิติเวชศาสตร์

โครงการตามแผนปฏบิตักิาร คณะแพทยศาสตร ์2565\เลม่โครงการปี65 15/37



ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

SSAP
1, K15

A,M SDG 
3

12 โครงการสัมมนาการเรียน
การสอน และแผนพัฒนา
คุณภาพภาควิชาโสต ศอ 
นาสิกวิทยา 
ปีการศึกษา 2565

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับเกณฑ์ สกอ. ฉบับ พ.ศ. 
2553 และสมศ.ฉบับ พ.ศ. 2554
2. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาแผนการเรียน
การสอนของภาควิชาโสต ศอ นาสิก
วิทยา
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการ
เรียนการสอน และการจัดส่ือส าหรับ
การเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Learning)

1. มีแผนพัฒนาคุณภาพ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก
วิทยา

อย่างน้อย 1
 แผนงาน

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/

ศูนย์การแพทย์ฯ,
 บุคลากร

สาขาวิชาโสตฯ 
รพ.ชลประทาน

เม.ย.-มิ.ย. 
65

10,000                 10,000 ภาควิชาโสต 
ศอ นาสิกวิทยา

SSAP
1, K15

A,M SDG 
3

13 โครงการสัมมนาภาควิชา
โสต ศอ นาสิกวิทยา 
ประจ าปี 2565

1. เพ่ือหาแนวทางการด าเนินงาน 
และพัฒนาคุณภาพหลักสูตร และ
รูปแบบการเรียนการสอน
2. เพ่ือหาแนวทางการด าเนินงานด้าน
การจัดบริการวิชาการ
3. เพ่ือสร้างทีมการท างาน ระหว่าง
คณาจารย์ แพทย์ใช้ทุน และเจ้าหน้าท่ี 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
4. เพ่ือพัฒนาสัมพันธภาพท่ีดีของ
บุคลากรทุกระดับช้ันของภาควิชา 
และสร้างวัฒนธรรมขององค์กร

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ระดับความพึงพอใจ

2. มีการปรับปรุง
รูปแบบแผนการ
ด าเนินงาน
3. จ านวนเร่ืองท่ีภาควิชา
 / หน่วยงานได้พัฒนาข้ึน
 เช่น SAR / KM / CQI /
 R2R/แผนการ ฯลฯ

≥ 4 จาก 5 
คะแนน

อย่างน้อย 1
 แผนงาน

อย่างน้อย 1 
เร่ือง

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/

ศูนย์การแพทย์ฯ

ม.ค-มิ.ย. 65 8,000                     8,000 ภาควิชาโสต 
ศอ นาสิกวิทยา

SSAP
1, K17

A SDG 
4

14 โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 
5 ร่วมกับภาควิชาวิสัญญี
วิทยา ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ

เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการเรียน
การสอนในปีการศึกษา 2565 ของ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ร่วมกับ ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา ศูนย์การแพทย์ปัญญา
นันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และเป็นการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ(วิสัญญีพยาบาล)

1. มีการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน และ
วางแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนระหว่าง
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
และภาควิชาวิสัญญีวิทยา
 ชลประทาน น ามาซ่ึง
การพัฒนาคู่มือการเรียน
การสอน และการเรียน
ส่งผ่านระบบสารสนเทศ 
(Blog) ในปีการศึกษา 
2565

อย่างน้อย 1 
เร่ือง

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์,/
ศูนย์การแพทย์ฯ

พ.ค.65 -                            -   ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา

SSAP
1, K17

A SDG 
4

15 โครงการ"พัฒนาความรู้
ทางวิชาการแก่แพทย์ใช้
ทุน"  คร้ังท่ี 1-3

เพ่ือให้แพทย์ใช้ทุน มีทักษะความรู้
ด้านวิชาการจากผู้มีประสบการณ์ท่ี
สามารถให้ความรู้ ตลอดจนแนวทาง
ในการให้ค าปรึกษาทางการแพทย์ท่ี
ถูกต้อง และสามารถน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม

1. แพทย์ใช้ทุน และ
แพทย์ประจ าบ้านใน
สังกัดมีทักษะความรู้ทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 80 อาจารย์แพทย์,
แพทย์ใช้ทุน,

แพทย์ประจ าบ้าน,
บุคลากร และ
บุคคลภายนอก

พ.ค.65 14,400                 14,400 ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา

โครงการตามแผนปฏบิตักิาร คณะแพทยศาสตร ์2565\เลม่โครงการปี65 16/37



ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน
ส่วนกลาง

บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

SSAP
1, K15

A SDG 
4

16 โครงการ“อบรมแพทย์
และพ่ีเล้ียงส าหรับการฝึก
ภาคสนาม ปีการศึกษา 
2564”

1. เพ่ือพัฒนาความรู้ และเพ่ิมพูน
ทักษะและความพร้อมในการให้ความรู้
2. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับแพทย์
และพ่ีเล้ียงในโรงพยาบาล
3.  เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ
4.  เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหว่างครูพ่ีเล้ียงในการ
ฝึกภาคสนาม
5. เพ่ือรับฟังปัญหาและร่วมกันหา
แนวทางพัฒนาปรับปรุง

1. ร้อยละของ
โรงพยาบาลท่ีเข้าอบรม

2. พ่ีเล้ียงมีความพร้อม
ในการฝึกภาคสนามของ
นิสิต

3. ความพึงพอใจต่อ
เน้ือหาของการอบรม

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ80

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์,

 บุคคลภายนอก

มี.ค. 65 20,000                 20,000 ภาควิชาเวช
ศาสตร์

ป้องกันและ
สังคม

SSAP
1,K17

A SDG 
17

17 โครงการการจัดการความรู้
การผลิตแพทย์ประจ าบ้าน
ศัลยกรรมท่ัวไป ประจ าปี 
2565

1. เพ่ือด าเนินการคิด วิเคราะห์ การ
พัฒนางานด้านบริหารและงานบริการ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ เพ่ือน าสู่
กระบวนการต่อยอดงานวิจัยได้
2.  เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา
หน่วยงานด้านวิชาการให้สอดคล้อง
กับการพัฒนางานประจ าให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
3.  เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจ
ในทัศนคติการบริการทางการแพทย์
ต่อประชาชน

1. มีแผนในการจัดการ
เรียนการสอนแพทย์
ประจ าบ้าน

ไม่น้อยกว่า 1
 แผน

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/

ศูนย์การแพทย์ฯ,
 บุคคลภายนอก

ธ.ค.64 18,400                 18,400 ภาควิชา
ศัลยศาสตร์

SSAP
1, K17

A SDG 
17

18 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ระบบการประเมินผล
การศึกษาภาควิชา
ศัลยศาสตร์

1. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ให้มีความ
เข้าใจในวิธีการประเมินผลการศึกษา
2. เพ่ือให้อาจารย์ทุกท่านรับทราบ
ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับวิธีการ
ประเมินผลท่ีถูกต้อง 
3. เพ่ือแลกเปล่ียนระดมความคิดเห็น
ระหว่างอาจารย์ในภาควิชาศัลยศาสตร์
 มีกระบวนการประเมินท่ีสอดคล้องกัน

1. มีระบบการประเมิน
การศึกษาของภาควิชา
ศัลยศาสตร์
2. อาจารย์ในภาควิชา
และผู้ให้การประเมินมี
ความเข้าใจในระบบการ
ประเมินผลการศึกษา
ภายหลังการเข้าร่วม
โครงการ

อย่างน้อย 1 
ระบบ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/

ศูนย์การแพทย์ฯ

ธ.ค. 64 16,000                 16,000 ภาควิชา
ศัลยศาสตร์

โครงการตามแผนปฏบิตักิาร คณะแพทยศาสตร ์2565.ใชไ้ฟลน์ี้\เลม่โครงการปี65 1/1



ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

SSAP
4

A SDG 
4,17

19 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้พ้ืนฐานและทักษะ
ในการผ่าตัดโดยวิธีการ
ส่องกล้องส าหรับแพทย์
ประจ าบ้านและแพทย์ใช้
ทุนศัลยศาสตร์

1. เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์
ใช้ทุนสาขาศัลยศาสตร์มีความรู้พ้ืนฐาน
ในวิธีการผ่าตัด
2. เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์
ใช้ทุนสาขาศัลยศาสตร์รู้จักและ
สามารถใช้งานอุปกรณ์ผ่าตัดส่องกล้อง 
3. เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์
ใช้ทุนสาขาศัลยศาสตร์มีทักษะการ
ผ่าตัดท่ีจ าเป็น
4. เพ่ือให้มีความม่ันใจในการดูแล
ผู้ป่วยทางศัลยกรรม

1.มีความรู้พ้ืนฐานใน
วิธีการผ่าตัดโดยวิธีการ
ส่องกล้องเพ่ิมข้ึน
2. มีความม่ันใจในการใช้
งานอุปกรณ์การผ่าตัด
ส่องกล้องเพ่ิมข้ึน
3. มีความม่ันใจใน
ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับ
การผ่าตัดฯเพ่ิมข้ึน
4. ความม่ันใจในการน า
ความรู้พ้ืนฐานและ
ทักษะท่ีได้จากการ
ฝึกอบรมไปใช้ในการ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์,
ศูนย์การแพทย์

และ
บุคคลภายนอก

ต.ค.64 -                            -   ภาควิชา
ศัลยศาสตร์

ดูแลผู้ป่วยผ่าตัดส่อง
กล้องได้อย่างเหมาะสม

SSAP
1, K15

A,M SDG 
4

20 โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนยุทธศาสตร์ และ
การจัดท า KM ของ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
ประจ าปี 2565

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ 
และบุคลากรภายในภาควิชา
อายุรศาสตร์
2. เพ่ือพัฒนาการสอนของบุคลากร
สายวิชาการท้ังระดับก่อนปริญญา
และหลังปริญญาให้มีประสิทธิภาพ
3. เพ่ือสร้างและพัฒนาความรู้ในการ
บริการวิชาการและการบริการด้าน
การรักษาของภาควิชา
4. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการและการบริการท่ีดี

1. มีการปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงาน เพ่ิมข้ึน 

2. บุคลากร 
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนา

3. มีการปรับปรุง
ด าเนินการจัดการองค์
ความรู้ของภาควิชา

อย่างน้อย 1 
เร่ือง

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

อย่างน้อย 1 
เร่ือง

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/

ศูนย์การแพทย์ฯ

เม.ย.-พ.ค.65 24,000                 24,000 ภาควิชา
อายุรศาสตร์

5. คณาจารย์และบุคลากรน าองค์
ความรู้มาพัฒนาตนเองเพ่ือสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพ่ือลดความผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงานภายในภาควิชาฯ
7. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เรียนการสอนระดับก่อนปริญญา เพ่ือ
ก้าวไปสู่การรับรองคุณภาพ
8. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เรียนการสอนระดับหลังปริญญา เพ่ือ
ก้าวไปสู่การรับรองคุณภาพ

โครงการตามแผนปฏบิตักิาร คณะแพทยศาสตร ์2565\เลม่โครงการปี65 18/37



ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

SSAP
1,K06

A SDG 
4

21 โครงการพัฒนาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์
(ปฐมนิเทศ,ปัจฉิมนิเทศ,
สานสัมพันธ์,การปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร)

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์
2. เพ่ือให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รู้
แนวทางและเข้าใจระบบการเรียนการ
สอนของคณะแพทยศาสตร์ 
(ปฐมนิเทศ)
3. เพ่ือติดตามประเมินผลผู้ส าเร็จ
การศึกษา และเตรียมความพร้อมและ
เป็นแนวทางให้นิสิตสามารถวางแผน
ในการประกอบอาชีพได้ตรงตาม
วิชาชีพ (ปัจฉิมนิเทศ)
4. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ  สัมพันธภาพอันดี ระหว่าง
คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตแต่ละ

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (ใช้ประเมินทุก
คร้ัง)
2. นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาได้รู้แนว
ทางการเรียนการสอน
เพ่ิมมากข้ึน (ใช้ประเมิน
เฉพาะปฐมนิเทศ)
3. ระดับความภาคภูมิใจ
ในการเป็นนิสิต
บัณฑิตศึกษา (ใช้
ประเมินเฉพาะปัจฉิม
นิเทศ)

ร้อยละ 90 

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

 ≥ 3.51 
จาก 5 
คะแนน

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์

ม.ค. - มิ.ย. 
65

      80,000           80,000 บัณฑิตศึกษา

หลักสูตร น าไปสู่ความร่วมมือกันต่อไป
 ท้ังในด้านการศึกษา การวิจัย (สาน
สัมพันธ์)
5.  เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ มศว คือ “ส่ือสาร
ด้วยใจ ประกอบด้วย ใส่ใจ สุภาพ ถูก
กาลเทศะ และก่อให้เกิดประโยชน์"

4. ระดับความสัมพันธ์
อันดีระหว่างคณาจารย์
บุคลากร และนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา  
(ใช้ประเมินเฉพาะสาน
สัมพันธ์)
5. มี มคอ. 2 ของ
หลักสูตรฯ วิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต/ ปรัชญ
ดุษฎีบัณฑิต วิธีกำร
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
โครงกำร หลักสูตรฯ 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ประยุกต์ 
2564 โดยสกอ. 
รับทรำบกำรให้ควำม
เห็นชอบ

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

อย่างน้อย 1 
เร่ือง

SSAP
1,K06

A SDG 
4

22 โครงการเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
การแพทย์ประยุกต์

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิด
หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ประยุกต์
2. เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ 
เช่น ด้านงานวิจัยต่าง ๆ การใช้สถิติใน
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ , การ
ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารทาง
วิชาการ, การเพ่ิมพูนทักษะสารสนเทศ
 ส่ือเทคโนโลยี เป็นต้น

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

2. วิธีการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ

ร้อยละ 90

หลักสูตรได้
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ 
AUN-QA

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์

ม.ค.-มิ.ย.65       40,000           40,000 บัณฑิตศึกษา 
(วิทยาศาสตร์
การแพทย์
ประยุกต์)

โครงการตามแผนปฏบิตักิาร คณะแพทยศาสตร ์2565\เลม่โครงการปี65 19/37



ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

SSAP
1,K15

A SDG 
4

23 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการและจริยธรรม
ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชานวัตกรรมทาง
กายวิภาคศาสตร์

พัฒนาศักยภาพความรู้พ้ืนฐานด้าน
ต่าง ๆ อาทิเช่น พัฒนาทักษะด้านการ
สร้างส่ือนวัตกรรมทางกายวิภาค
ศาสตร์ 3D animation, พัฒนาทักษะ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม, พัฒนา
ทักษะด้านการส่ือสาร

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

2. นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาได้รับ
ความรู้เพ่ิมมากข้ึน

ร้อยละ 90

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

 บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์

ม.ค.-มิ.ย.65       41,000           41,000 บัณฑิตศึกษา 
(นวัตกรรม
ทางกายฯ)

SSAP
1,K06

A SDG 
4

24 โครงการแนะแนว
การศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ
สาขาวิชานวัตกรรมทาง
กายวิภาคศาสตร์

1. เพ่ือเป็นการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว 
2. เพ่ือเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าสมัคร
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2565

1. ผู้สนใจเข้าสมัครสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมทางกายวิภาค
ศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ ในปี
การศึกษา 2564

ร้อยละ 50 บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์

ม.ค.-มิ.ย.65       50,000           50,000 บัณฑิตศึกษา 
(นวัตกรรม
ทางกายฯ)

SSAP
1,K03,
 K04

A SDG 
4

25 โครงการประเมิน
โรงพยาบาลแพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะ เครือข่ายท่ี 7 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

1. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลเครือข่าย
2. เพ่ือประเมินศักยภาพการรับแพทย์
ใช้ทุนของโรงพยาบาลเครือข่ายท่ี 7

1. มีการประเมิน
ประสิทธิภาพของ
โรงพยาบาลเครือข่าย 

7 
โรงพยาบาล

อาจารย์/
บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/ 
บัณฑิตแพทย์/
แพทย์เพ่ิมพูน

ทักษะ

ต.ค.64-มิ.ย.
 65

        50,000         50,000         100,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ

การศึกษา

SSAP
1, 
K03, 
K04

A SDG 
4

26 โครงการติดตาม
ประเมินผลบัณฑิตแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

1. เพ่ือประเมินผลผลิต คือบัณฑิตของ
คณะแพทยศาสตร์
2. เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร พบ.
3. เพ่ือก าหนดมาตรฐานในการจัด
การศึกษา
4. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
บัณฑิตแพทย์ทางด้านวิชาการ
5. เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บัณฑิต
แพทย์ในการฝึกปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลชุมชน
6. เพ่ือให้แพทย์ใช้ทุนได้เรียนรู้การข้ึน
ปฏิบัติงาน

1. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต ในด้าน
 - องค์ความรู้
 - ปฏิสัมพันธ์
 - ความอดทน 
 - ความเสียสละ
 - หัตถการ
 - พฤติกรรม
 - การส่ือสาร

> 3.51 จำก
 5 คะแนน

ผู้บริหาร,อาจารย์,
บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์, 
บัณฑิตแพทย์

ม.ค.- พ.ค. 
65

       100,000        200,000         300,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ

การศึกษา

SSAP
1, K11

A SDG 
4

27 โครงการอบรม
แพทยศาสตรศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ประจ าปี 2565

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางด้าน
แพทยศาสตรศึกษาในระดับพ้ืนฐาน
ให้กับอาจารย์ใหม่ 

1. อาจารย์ใหม่เข้า
อบรมแพทยศาสตร
ศึกษาข้ันพ้ีนฐาน

ครบร้อยละ 
100

อาจารย์แพทย์ 25-29 ต.ค. 
64

        20,000        280,000         300,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ

การศึกษา

โครงการตามแผนปฏบิตักิาร คณะแพทยศาสตร ์2565\เลม่โครงการปี65 20/37



ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

SSAP
1, K11

A SDG 
4

28 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแพทยศาสตร
ศึกษาข้ันสูง ประจ าปี 2565

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางด้าน
แพทยศาสตรศึกษาในระดับข้ันสูง 
ให้กับอาจารย์เก่าและอาจารย์จาก
โรงพยาบาลร่วมผลิตและโรงพยาบาล
สมทบ

1. อาจารย์เก่าเข้าร่วม
อบรมแพทยศาสตร
ศึกษาข้ันสูง 

ร้อยละ 60 อาจารย์แพทย์, 
บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์

ม.ค. -ก.ค. 
65

       180,000         20,000         200,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ

การศึกษา

SSAP
1, 
K02, 
K09, 
K12, 
K13, 
K14, 
K15, 
K16, 
K17

A SDG 
4

29 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตและ
พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

1. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอนและประเมินผลบัณฑิตตาม
มาตรฐาน TQF 
2. เพ่ือระดมความคิดและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
ตามมาตรฐานของ สกอ.
3. เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานของสกอ.ในระดับปริญาตรี 
 4. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน ฯลฯ

1. ทุกภาควิชามีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนสู่ความเป็น
เลิศ
2. มีแผนการพัฒนา
หลักสูตรฯตาม
มาตรฐานของ สกอ.
3. ผู้เข้าร่วมสัมมนา

4. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา

5. มีแนวทางแก้ไข
เก่ียวกับการเรียนการ
สอนฯ

ครบ 20
ภาควิชา

1 แผน

ครบ 20 
ภาควิชา
4 จาก 5
คะแนน

อย่างน้อย 1 
เร่ือง

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์,

อาจารย์, 
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย,

นิสิตแพทย์

 พ.ย. 64 - 
ก.ค. 65

       100,000        300,000         400,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ

การศึกษา

SSAP
1, K17

A SDG 
4

30 โครงการเตรียมความพร้อม
ในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชากลาง 

1. เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชากลาง เวชศาสตร์
ครอบครัวการบริการชุมชน การ
ถ่ายภาพทางการแพทย์และการ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ของคณะ
แพทยศาสตร์
2. เพ่ือให้นิสิตมีทักษะในการส่ือสาร
และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
3. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและมีการ
ปรับการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ 
ให้เหมาะสมกับสถานภาพปัจจุบัน 
และทันต่อเหตุการณ์

1. นิสิตแพทย์เข้าร่วม
โครงการ

2. นิสิตแพทย์สอบผ่าน
รายวิชาเวชศาสตร์
ครอบครัวและรายวิชา
กลางอ่ืนๆ

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ90

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ90

อาจารย์,
บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์  

และ
นิสิตแพทย์

 มี.ค.- พ.ค. 
65

       200,000         200,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ

การศึกษา

โครงการตามแผนปฏบิตักิาร คณะแพทยศาสตร ์2565\เลม่โครงการปี65 21/37



ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

SSAP
1, K17

A SDG 
4

31 โครงการเวชจริยศาสตร์
ส าหรับนิสิตแพทย์ 
ประจ าปี 2565

1. เพ่ือให้นิสิตเรียนรู้และมีความ
เข้าใจท่ีถูกต้องในเร่ืองคุณธรรมและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพแพทย์
2. เพ่ือให้นิสิตวิเคราะห์ และแสดง
วิธีการแก้ปัญหาทางด้านจริยธรรม
แห่งวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง 
3. เพ่ือให้นิสิตปรับพฤติกรรมใน
วิชาชีพท่ีแสดงต่อผู้ป่วย ฯลฯ ได้อย่าง
เหมาะสม
4.เพ่ือให้นิสิตแสดงความคิดเห็นในเชิง
สร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์

1. ระดับความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับคุณธรรม
และจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพแพทย์
2. นิสิตแพทย์มีความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
โครงการฯ 

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน 

≥ 3.51  จาก
 5 คะแนน

คณาจารย์,
นิสิตแพทย์,
บุคลากร

มี.ค.-65        250,000         250,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ

การศึกษา

K15 A SDG 
4

32 โครงการพัฒนาศักยภาพ
พรีคลินิก คุณธรรมและ
จริยธรรม

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ด้านความรู้คู่คุณธรรม
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
และจริยธรรมของอาจารย์ และเป็น
แบบอย่างท่ีดีส าหรับนิสิต

1. มีการน าการเรียนการ
สอนด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมมาใช้ในการ
เรียนการสอน
2. อาจารย์เป็น
แบบอย่างท่ีดีมีความพึง
พอใจในการจัดโครงการฯ

 ร้อยละ 80 
ของรายวิชา 

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

อาจารย์,
บุคลากร

พ.ย.64-ส.ค.
65

        50,000           50,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ

การศึกษา

SSAP
1,
K03, 
K04

A SDG 
4

33 โครงการนิเทศงาน
โรงพยาบาลสมทบ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

1. เป็นการติดตามประเมินผลนิสิต
แพทย์ช้ันปีท่ี 6 ท่ีมาศึกษาและ
ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมทบต่าง ๆ
2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลสมทบ
3. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
4. เพ่ือก าหนดมาตรฐานในการจัด
การศึกษา
5. เพ่ือให้นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้การข้ึน
ปฏิบัติงานตามหน่วยงาน/ภาควิชา
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

1. มีการนิเทศงาน
โรงพยาบาลสมทบ

ร้อยละ 80 คณาจารย์,
บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์

ต.ค.64- 
มี.ค. 65

        50,000           50,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ

การศึกษา

SSAP
1, 
K03, 
K04

A SDG 
4

34 โครงการปฐมนิเทศแพทย์
ใช้ทุนเพ่ิมพูนทักษะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมแพทย์ใช้ทุน
ก่อนข้ึนปฏิบัติงานตามภาควิชาต่าง ๆ
2. เพ่ือให้แพทย์ใช้ทุนได้เรียนรู้การข้ึน
ปฏิบัติงานตามหน่วยงาน/ภาควิชา
ต่าง ๆ

1. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต

2. แพทย์ใช้ทุนผ่านการ
ประเมิน

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน 

ร้อยละ 100

คณาจารย์,
บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์

และบัณฑิตแพทย์,
แพทย์เพ่ิมพูน

ทักษะ

 พ.ค.-มิ.ย. 
65

       200,000         200,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ

การศึกษา

โครงการตามแผนปฏบิตักิาร คณะแพทยศาสตร ์2565\เลม่โครงการปี65 22/37



ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

SSAP
1, 
K03, 
K04

A SDG 
4

35 โครงการเตรียมความ
พร้อมนิสิตแพทย์ก่อนข้ึน
ช้ันปีท่ี 2-6 ประจ าปี
การศึกษา 2565

1. เพ่ือให้นิสิตแพทย์มีความรู้ความ
เข้าใจในการเรียนการสอนแต่ละช้ันปี  
2. เพ่ือให้นิสิตแพทย์ ได้ทราบแนวทาง
และเข้าใจการเรียนการสอนใน
ระดับช้ันพรีคลินิกและคลินิก
3. เพ่ือให้นิสิตรู้จักบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมในการปฏิบัติบนหอผู้ป่วย 
4. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างนิสิตแพทย์ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน

 ร้อยละ 80 คณาจารย์,
บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์  

และ
นิสิตแพทย์

 มี.ค.-ก.ค. 
65

       200,000         200,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ

การศึกษา

SSAP
1, K05

A SDG 
4

36 โครงการเตรียมความ
พร้อมรับนิสิตใหม่ ประจ าปี
 2565

1. เพ่ือจัดกระบวนการรับนิสิตใหม่
ของคณะแพทยศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
 2. เพ่ือน ากระบวนการรับนิสิตใหม่มา
ปรับปรุงและพัฒนาการรับนิสิตใหม่
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

1. มีกระบวนการรับนิสิต
ใหม่ 

2. มีการส ารวจความพึง
พอใจกระบวนการรับ
นิสิตใหม่
3. มีอัตราข้อร้องเรียน
จากกระบวนการรับนิสิต
ใหม่ลดลง
4. จ านวนนิสิตใหม่เข้า
ร่วมโครงการ

3 
กระบวนการ

1 คร้ัง

ร้อยละ 100

ร้อยละ
 100

คณาจารย์,
บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์

และนิสิตแพทย์

พ.ค.-65        150,000         150,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ

การศึกษา

SSAP
1,
K15,
K17

A SDG 
4

37 โครงการพัฒนาผู้ป่วย
จ าลอง

1.เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนทักษะให้กับ
นิสิตแพทย์ช้ันคลินิกในการสอบ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม
2. เพ่ือจะได้ทราบแนวทางการจัดสอบ
 และเตรียมความพร้อมของนิสิตแพทย์
 เพ่ือสอบ National Licence คลินิก 
ในส่วนของ Practical Part
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนทักษะให้กับ
นิสิตแพทย์ระดับคลินิก  

1. นิสิตแพทย์สอบผ่าน 
 NLE III

2. นิสิตแพทย์ได้ฝึก
ทักษะตามเกณฑ์แพทย
สภา 

 มากกว่า 
ร้อยละ 90  
ของผู้สอบ

ร้อยละ 90

อาจารย์,บุคลากร,
บุคคลภายนอก

  พ.ย. 64
  ม.ค.65
  มี.ค. 65
พ.ค. 65
ก.ค. 65

        50,000           50,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ

การศึกษา
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ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

SSAP
1, K17

A SDG 
4

38 โครงการพัฒนาสนับสนุน
การประเมินทักษะทาง
คลินิก

1. เพ่ือพัฒนา“ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาและฝึกทักษะหัตถการ” 
“Center for Medical Education 
and Simulation” (CMES) 
2. เพ่ือพัฒนาหุ่นฝึกทักษะเพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และการ
ฝึกอบรมต่อไป

1. บุคลากรและอาจารย์
แพทย์ได้รับความรู้
เก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอนในศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาและ
ฝึกทักษะหัตถการ
2. มีแนวทางในการ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
จ าลองสถานการณ์ทาง
คลินิก

 ร้อยละ 80

จ านวน 1 
เร่ือง

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์

ต.ค.64-ม.ค.
65

       400,000        150,000         550,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ

การศึกษา

SSAP
1,K17

A SDG 
4

39  โครงการ SWU Medical 
Education Showcase

1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ทาง
การแพทย์ให้แก่นิสิตแพทย์ แพทย์ใช้
ทุน แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ผู้สนใจ
ท่ัวไป พยาบาล และบุคลากรทางการ
แพทย์ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้มีความต่ืนตัวใน
การศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพ่ิมเติม
ในทางการแพทย์
 3. เพ่ือเผยแพร่ช่ือเสียงของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และศูนย์การแพทย์
ฯ ให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายมากข้ึน

1. มีการน าเสนอ
ผลงานวิจัย ทางด้าน
แพทยศาสตรศึกษา และ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

3. ความพึงพอใจของ
กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ความสัมพันธ์ 

จ านวน
อย่างน้อย 10

 เร่ือง 

> 4 คะแนน
 ข้ึนไป

> 4 คะแนน
 ข้ึนไป

อาจารย์,บุคลากร,
นิสิตแพทย์

ต.ค.64 -
ม.ค.65

       100,000         100,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ

การศึกษา

SSAP
1, K05

A SDG 
4

40 โครงการแนะแนว
การศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต (โครงการร่วมฯ) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์และอบรม
เผยแพร่ ให้ความรู้ หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมฯ) 
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักเรียน
และผู้ปกครองท่ีมีความสนใจได้รู้จัก
มากข้ึนท้ังในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
2. เพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ
คณะแพทยศาสตร์ ให้เป็นท่ีรู้จัก
แพร่หลายมากข้ึน 
3. เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจในหลักการ
ด าเนินงานด้านการเรียนการสอนของ
หลักสูตรฯ

1. มีผู้เข้าสมัครหลักสูตร
ปกติเลือกคณะ
แพทยศาสตร์ มศว เป็น
อันดับ 1 เพ่ิมข้ึน 
2. คะแนนการสอบผ่าน 
กสพท. สูงข้ึน
3. ผู้เข้าสมัครเข้าศึกษา
หลักสูตร(โครงการร่วมฯ)
 เพ่ิมข้ึน ในแต่ละปี

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

มากกว่าร้อย
ละ 10

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์,
บุคคลภายนอก

ธ.ค. 64        100,000         100,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ

การศึกษา
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ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

K05 A SDG 
4

41 โครงการปฐมนิเทศนิสิต
แพทย์ (โครงการร่วมฯ)

1. เพ่ือให้นิสิตแพทย์มีความรู้ความ
เข้าใจในการเรียนการสอนแต่ละช้ันปี  
2. เพ่ือให้นิสิตแพทย์ ได้ทราบแนวทาง
และเข้าใจการเรียนการสอนใน
ระดับช้ันพรีคลินิกและคลินิก
3. เพ่ือให้นิสิตรู้จักบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมในการปฏิบัติบนหอผู้ป่วย
4. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างนิสิตแพทย์ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน

ร้อยละ 80 อาจารย์,บุคลากร,
บุคคลภายนอก,

 นิสิตแพทย์

มี.ค.65         40,000           40,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ

บริการ
การศึกษา

[โครงการร่วม
ฯ)

SSAP
1, K05

A SDG 
4

42 โครงการเตรียมความ
พร้อมรับนิสิตใหม่ 
โครงการร่วมฯ ประจ าปี 
2565

1. เพ่ือให้คณะกรรมการหลักสูตรฯ 
พิจารณาผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564
2 เพ่ือให้คณะกรรมการรับนิสิตใหม่
รับทราบข้ันตอนการด าเนินการ
คัดเลือกนิสิตแพทย์ (โครงการร่วมฯ)
3 เพ่ือให้ผู้สมัครสอบรับทราบข้อมูล
ของหลักสูตร
4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมรับทราบการปฏิบัติ
ตัวและเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตแพทย์ 

1. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

2. มีแนวปฏิบัติในการ
รับนิสิตใหม่ (โครงการ
ร่วมฯ)

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

 1 ฉบับ

บุคลากร,
บุคคลภายนอก,

 นิสิตแพทย์

ม.ค.-ก.พ. 65         80,000           80,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ

การศึกษา

SSAP
1,K15

A SDG 
4

43 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ทางด้านพรีคลินิก 
เพ่ือ ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในระดับพรีคลินิก

1. เพ่ือระดมความคิดและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น เก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอนพรีคลินิก
2. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านการจัดการ
เรียนการสอนของคณาจารย์
พรีคลินิกเพ่ือให้นิสิตสามารถน า
ความรู้จากวิชาพรีคลินิกไปใช้ทาง
คลินิกให้ได้ประโยชน์สูงสุด
3. เพ่ือพัฒนาการประเมินผลการ
เรียนการสอนของฝ่ายพรีคลินิกให้มี
มาตรฐานเดียวกัน

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. มีการจัดการเรียน
การสอน และการ
ประเมินผล ท่ีเป็น
มาตรฐานและรูปแบบ
เดียวกัน

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100
ของจ านวน

รายวิชา
พ้ืนฐาน

เฉพาะแพทย์
 (พพ)

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์

ม.ค.-มิ.ย.65        100,000        200,000         300,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ

การศึกษา
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ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

SSAP
1, 
K08, 
K12, 
K13

A SDG 
4

44 โครงการจัดการความรู้
พัฒนาสมรรถนะ และ
ประสิทธิภาพการจัดการ
การเรียนการสอน

เพ่ือพัฒนา ระดมความคิด และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับการ
จัดการการเรียนการสอนการปฏิรูป
การศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 เช่น  
Active Learning : การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก (PBL), Multiple 
Choice Question (MCQ), Multiple
 Essay Question (MEQ), เทคนิค
การออกข้อสอบ ฯลฯ กับคณาจารย์พ
รีคลินิกให้มีมาตรฐานเดียวกัน

1. เข้าใจรูปแบบ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเป็น
มาตรฐานและรูปแบบ
เดียวกัน
2. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อย่างน้อย
ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

อาจารย์,
บุคลากร

พ.ค.-มิ.ย. 65         50,000           50,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ

การศึกษา
[บริการ

การศึกษา)

SSAP
1, 
K08, 
K12, 
K13

A SDG 
4

45 โครงการเตรียมความ
พร้อมนิสิตแพทย์ การ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นิสิตเข้าสู่
การเรียนในหลักสูตรท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning 
2. เพ่ือให้นิสิตทราบบทบาทของตนเอง
 มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะ ใน
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
 Learning
3. เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกท ากิจกรรม
ตัวอย่างของการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 
4. เพ่ือให้อาจารย์รับทราบปัญหา
เก่ียวกับการเรียนการสอน,และแนะ
แนวทางการแก้ไขให้แก่นิสิต

1. นิสิตเข้าใจรูปแบบ
กระบวนการเรียนแบบ 
Active Learning  : การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
หลัก (PBL) 
2. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

อย่างน้อย 
ร้อยละ 90 

ร้อยละ90

ผู้บริหาร, 
อาจารย์, นิสิต
แพทย์,บุคลากร

พ.ค.-มิ.ย.65         80,000           80,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ

การศึกษา
[บริการ

การศึกษา)

SSAP
5, K48

A SDG 
3,17

46 โครงการส่งเสริม
อัตลักษณ์นิสิตแพทย์ 
"โครงการทักษะส่ือสาร
เพ่ือพัฒนาแพทย์ให้มีหัวใจ
เป็นมนุษย์"

1. เพ่ือฝึกนิสิตสามารถพูดกับ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการวางเร่ืองราวได้น่าสนใจและ
เข้าใจง่าย
2. เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจตนเอง
และผู้อ่ืน
3. เพ่ือให้นิสิตสามารถเลือกใช้วิธีการ
ส่ือสารได้ถูกต้องเหมาะสม

1. นิสิตแพทย์ท่ีเข้าร่วม
โครงการมีทักษะการ
ส่ือสาร

2. นิสิตแพทย์ท่ีเข้าร่วม
โครงการมีหัวใจความ
เป็นมนุษย์

 ≥ 4 จาก 5 
คะแนน 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์,

นิสิตแพทย์ และ
นิสิตแพทย์ ช้ันปี

ท่ี 1, 2-6

เม.ย.65        120,000         120,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
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ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

SSAP
5, K48

A SDG 
3,17

47 โครงการส่งเสริม
อัตลักษณ์นิสิตแพทย์  
“ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ 
คร้ังท่ี 27”

1. เพ่ือเป็นการฝึกฝนการท างาน
ร่วมกันของนิสิตแพทย์ เพ่ิมความ
สามัคคีในหมู่คณะตลอดจนฝึกความ
รับผิดชอบ ความกล้าแสดงออก และ
การตัดสินใจให้กับนิสิตแพทย์
2. เพ่ือให้นักเรียนท่ีมีความสนใจ
วิชาชีพแพทย์ได้ทราบถึงรูปแบบการ
เรียน
3. เพ่ือฝึกนิสิตแพทย์เป็นนิสิตท่ีมีอัต
ลักษณ์ 9 ประการ
4. เพ่ือประชาสัมพันธ์คณะฯ และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. นิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 1 ท่ี
เข้าร่วมโครงการมีทักษะ
ส่ือสาร
2. นักเรียนมัธยมปลายท่ี
เข้าร่วมโครงการได้มี
แนวทางในการตัดสินใจ
การเรียนแพทย์

≥ 4 จาก 5 
คะแนน

ร้อยละ 80

อาจารย์แพทย์,
บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/

ศูนย์การแพทย์ฯ,
นิสิตแพทย์ ปีท่ี 

1, 2-6 และ 
บุคคลภายนอก

ก.พ. 65 150,000               150,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

SSAP
5, K48

A SDG 
3,17

48 โครงการส่งเสริม
อัตลักษณ์นิสิตแพทย์ 
“สัมมนาสโมสรนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์”

1.เพ่ือรับทราบนโยบายและกลยุทธ์
การพัฒนาศักยภาพนิสิต และระเบียบ
ต่าง  ๆ  
2.เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์
 ระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษา และ
คณะท างานของสโมสรนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ 
3. เพ่ือวางกรอบ ก าหนดแผนงานและ
รูปแบบการด าเนินงาน ให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพนิสิต 
มศว ปีการศึกษา 2565
4. เพ่ือเสริมสร้างให้นิสิตแพทย์มีอัต
ลักษณ์ด้านทักษะการส่ือสาร

1. นิสิตแพทย์มี
อัตลักษณ์ด้านทักษะการ
ส่ือสาร  
2. มีแผนการท างานของ
การจัดกิจกรรม (Year 
Plan)           

 ≥ 4 จาก 5 
คะแนน

1 แผน

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์,
คณะกรรมการ
สโมสรฯและ

ตัวแทนแต่ละช้ันปี

เม.ย. -ก.ค. 
65

50,000                  50,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

SSAP
5, 
K46,
K47

A SDG 
3,17

49 โครงการส่งเสริม
อัตลักษณ์นิสิตแพทย์ 
“โครงการพัฒนาความเป็น
ผู้น าในนิสิตแพทย์”

1. เพ่ือให้นิสิตแพทย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ
 มีภาวะความเป็นผู้น าท่ีดี กล้า
แสดงออก มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และกล้า
ตัดสินใจอย่างม่ันคง บนพ้ืนฐานของ
เหตุผลและคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม
 มีความเข้าใจตนเองและเห็นอกเห็น
ใจผู้อ่ืน
2. เพ่ือให้นิสิตแพทย์มีทักษะส่ือสาร 
และใส่ใจในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน
ตามอัตลักษณ์ มศว

1. นิสิตแพทย์ท่ีเข้ารับ
การอบรม มีสภาวะการ
เป็นผู้น าท่ีดี

ไม่น้อยกว่า 
200 คน

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์ 
และนิสิตแพทย์
ช้ันปีท่ี 1-2 และ

ช้ันคลินิก

ส.ค.-พ.ย.64
 และ พ.ค.-

ส.ค.65

580,000               580,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
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ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

SSAP
5, K67

A SDG 
3,17

50 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายกิจการ
นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่ง
ประเทศไทย

1. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านการดูแลนิสิต
นักศึกษาท้ังกลุ่มอาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี
2. เพ่ือจัดองค์ความรู้ในการจัดระบบ
อาจารย์ท่ีปรึกษา และระบบการดูแล
นิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายในการท างานให้
สอดคล้องกับระบบ และกลไกการท า
ประกันคุณภาพการศึกษากับสถาบัน
แพทย์ด้วยกัน

1. มีแผนการดูแลนิสิตใน
ระดับเครือข่ายโรงเรียน
แพทย์แห่งประเทศไทย

1 แผน  บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์

ต.ค.64 - 
ก.ค.65

50,000                  50,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

SSAP
1, K05

A SDG 
3,17

51 โครงการปฐมนิเทศนิสิต
แพทย์ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา
 2564

1. เพ่ือให้นิสิตแพทย์ได้รู้แนวทางและ
เข้าใจการเรียนการสอนของคณะ
แพทยศาสตร์
2.  เพ่ือให้นิสิตรู้จักบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมในการเป็นนิสิตท่ีพร้อมด้วย
คุณสมบัติตามอัตลักษณ์ของนิสิต
แพทย์ท่ีพึงประสงค์
3.  เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีของ
นิสิตแพทย์ ผู้ปกครอง และคณาจารย์
 พร้อมท้ังเสริมสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ

1. นิสิตแพทย์ปี 1 ได้รู้
กฎระเบียบ การเรียนใน
คณะแพทยศาสตร์ และ
การสร้างอัตลักษณ์ของ
นิสิตแพทย์ มศว

≥ 4 จาก 5 
คะแนน

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/

ศูนย์การแทพย์ฯ,
นิสิตแพทย์,

บุคคลภายนอก

ส.ค. 65 150,000               150,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

SSAP
5, K67

A SDG 
3,17

52 โครงการสัมมนา/อบรม
อาจารย์ท่ีปรึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564-2565

1.เพ่ือให้อาจารย์ท่ีปรึกษามีทักษะใน
การดูแลและให้ค าแนะน าแก้ไขปัญหา
แก่นิสิตแพทย์
2. เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ในการให้ค าแนะน า
แก้ไขปัญหาแก่นิสิตแพทย์
3. เพ่ือพัฒนาอาจารย์ท่ีปรึกษาให้มี
ทักษะการส่ือสารท่ีสามารถน าไป
แนะน านิสิตได้

1. จ านวนผู้ท่ีเข้าร่วม
โครงการมีความเข้าใจใน
เร่ืองท่ีอบรมเพ่ิมข้ึน

2. มีระบบในการดูแล
นิสิต

≥ 4 จาก 5 
คะแนน 

1 ระบบ

 คณาจารย์,
บุคลากร,

บุคคลภายนอก

ต.ค.-ธ.ค. 64 100,000               100,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
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ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

SSAP
5, K46

A SDG 
3,17

53 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
"กิจกรรมสัปดาห์วันมหิดล
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนโดยนิสิตแพทย์ท่ี
มีจิตสาธารณะ 
ประจ าปี 2565”

1. เพ่ือให้นิสิตแพทย์ได้ระลึงถึงพระ
บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของ
ไทยในวันมหิดล
2. เพ่ือฝึกให้นิสิตแพทย์เป็นผู้ท่ีมีอัต
ลักษณ์ 9 ประการ ตามมหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยเฉพาะการส่งเสริมอัต
ลักษณ์ "ทักษะส่ือสาร" และมีจิต
สาธารณะ
3. เพ่ือเป็นการสร้างช่ือเสียงอันดี
ให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

1. นิสิตแพทย์มี
อัตลักษณ์ด้านทักษะการ
ส่ือสาร
2. นิสิตแพทย์มีความ
เข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของวันมหิดล
3. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

≥ 4 จาก 5 
คะแนน

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/
นิสิตแพทย์และ
บุคคลภายนอก

ก.ย.65 10,000                 10,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

K15 A SDG 
3,17

54 โครงการพิธีมอบเส้ือกาวน์
 ประจ าปีการศึกษา 
2564-2565

1. เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึกและ
สร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเป็นแพทย์
2. เพ่ือเสริมสร้างจริยธรรมท่ีดีต่อการ
เป็นแพทย์ให้กับนิสิต
3. เพ่ือให้นิสิตรู้จักบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมส าหรับการเรียนในช้ันคลินิก
4. เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตแพทย์ 
มศว

1. นิสิตแพทย์มีจิตส านึก
 และเจตคติท่ีดีต่อการ
เป็นแพทย์

≥ 4 จาก 5 
คะแนน

บุคลากร, นิสิต
แพทย์ และ

บุคคลภายนอก

คร้ังท่ี 1 
ต.ค.64
คร้ังท่ี 2 
พ.ค. 65

220,000               220,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

SSAP
1, 
K16, 
K17

A SDG 
3,17

55 โครงการพิธีมอบใบอนุญาต
 ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 การปฏิญาณตนบัณฑิต
แพทย์และซ้อมรับพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร

1. เพ่ือสร้างความภูมิใจในการเป็น
บัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ และให้ข้อมูลด้านวิชาการแก่
บัณฑิตแพทย์
2. เพ่ือพัฒนาบัณฑิตแพทย์

1. บัณฑิตมีความ
ภาคภูมิใจในการเป็น
แพทย์ มศว
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/

ศูนย์การแพทย์ฯ,
 บัณฑิตแพทย์, 
นิสิตแพทย์, 
ผู้ปกครอง

พ.ย.-ธ.ค.64
จ านวน 4 วัน

200,000             200,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

SSAP
1, K16

A SDG 
3,17

56 โครงการปัจฉิมนิเทศแก่
นิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 6 รุ่นท่ี 
32

1. เป็นการอบรมนิสิตแพทย์ท่ีจบ
การศึกษาเพ่ือเตรียมตัวในการเป็น
แพทย์ใช้ทุนและเป็นแพทย์ท่ีดีใน
อนาคต
2. เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บัณฑิตแพทย์ และวางแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของแพทย์ในอนาคต
3. เป็นโอกาสแสดงความเคารพ ความ
กตัญญู และระลึกถึงความเมตตา
กรุณาของอาจารย์แพทย์ และองค์กร

1. นิสิตแพทย์มีความ
เข้าใจในการเตรียม
ความพร้อมเป็นแพทย์
ใช้ทุน
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

≥ 4 จาก 5 
คะแนน

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/

ศูนย์การแพทย์ฯ,
นิสิตแพทย์, 

บุคคลภายนอก

เม.ย. 65 250,000             250,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

SSAP
5

A SDG 
3,17

57 โครงการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรประสานรักษ์ 
MEDSWU

1.  เพ่ือให้นิสิตมีสุขภาพจิตท่ีดี ลด
ความเครียดจากการเรียน
2. เพ่ือให้นิสิตมีช่องทางการปรึกษา
เพ่ิมข้ึน
3. เพ่ือให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง
ครูอาจารย์ พ่ีน้อง

1. นิสิตรู้สึกผ่อนคลาย
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม

≥ 4 จาก 5 
คะแนน

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์,
นิสิตแพทย์

ธ.ค.64-มี.ค.
65

50,000                  50,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

203,150    -         -          2,500,000   1,250,000   1,489,600   460,000    211,000   117,200    20,000      6,250,950    รวม 57 โครงการ 113 ตัวช้ีวัด
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ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

R : Research to Excellence  (แผนกลยุทธ์การสร้างงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ)

R

รวม 0 โครงการ 0 ตัวช้ีวัด
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ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

T : Toward International Level  (แผนกลยุทธ์การเข้าสู่นานาชาติ)

SSAP
4, 
K38, 
K44

T SDG 
4

1 โครงการเจรจาความ
ร่วมมือ ร่วมงานรับ
ปริญญาและเย่ียมนิสิต
แพทย์ เข้าร่วมประชุม
หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต (โครงการร่วมฯ)

1. เพ่ือเจรจาและหารือเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตในระดับ
พรีคลินิกและคลินิกของท้ังสอง
มหาวิทยาลัย
2 .เพ่ือเย่ียมนิสิตแพทย์โครงการร่วมฯ 
ในด้ำนชีวิตควำมเป็นอยู่และกำร
ปรับตัวกับกำรเรียนกำรสอน
3. เพ่ือเข้ำร่วมแสดงควำมยินดีในพิธี
มอบปริญญำบัตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
4. เพ่ือเจรจำควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร
 วิจัย แลกเปล่ียนนิสิต อำจำรย์ 
บุคลำกร 

1. มีการเจรจาหารือ
เก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอน 
2. มีการเย่ียมนิสิต
โครงการร่วมฯ 

3. มีกิจกรรมเพ่ือขยาย
ความร่วมมือระดับ
นานาชาติ 

4. มีข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ

อย่างน้อยปี
ละ 1 คร้ัง

อย่างน้อยปี
ละ 1 คร้ัง

อย่างน้อยปี
ละ 1 คร้ัง 

 อย่างน้อยปี
ละ 1 สถาบัน

ผู้บริหาร,
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร,
ผู้เก่ียวข้อง

ก.ค. 65        300,000         300,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ

การศึกษา

SSAP
4, 
K38, 
K44

T SDG 
4

2 โครงการเจรจาความ
ร่วมมือหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต

1. เพ่ือเจรจาความร่วมมือระหว่าง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
3. เพ่ือสร้างความร่วมมือทางด้าน
วิชาการและวิจัยคณะแพทยศาสตร์ 
มศว และคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

1. ลงนามความร่วมมือ
สถาบันในต่างประเทศ

อย่างน้อย 1
 สถาบัน

ผู้บริหาร,
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร,
ผู้เก่ียวข้อง

ม.ค. - ก.ย.
65

       100,000         100,000 งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ
บริการ

การศึกษา

-           -         -          400,000     -            -            -          -          -           -           400,000       รวม 2 โครงการ 5 ตัวช้ีวัด
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ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

 พันธกิจท่ี 1 (r1) : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้บัณฑิตแพทย์ท่ีมีความรู้ ความสามารถและรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม

r1

รวม 0 โครงการ 0 ตัวช้ีวัด
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ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

 พันธกิจท่ี 2 (r2) : ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มวิจัย (Research cluster) และการวิจัยสหสถาบัน (Multidisciplinary research) สร้างเครือข่ายภายใน ภายนอกสถาบันท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ

r2

รวม 0 โครงการ 0 ตัวช้ีวัด
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ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

 พันธกิจท่ี 3 (r3) : บริการวิชาการ พัฒนาโรงพยาบาลเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพ้ืนท่ี รวมถึงปัญหาของประเทศ

r3

รวม 0 โครงการ 0 ตัวช้ีวัด
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ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

 พันธกิจท่ี 4 (r4) : ส่งเสริมงานและจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเน่ือง

SSAP
5, K65

r4 SDG 
10,1
6,17

1 โครงการส่งเสริมจริยธรรม
และความกตัญญูต่อ
อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ
ของนิสิตแพทย์ และนิสิต
ทันตแพทย์ (งานท าบุญ
เล้ียงพระรับอาจารย์ใหญ่)

1. เพ่ือปลูกฝังจริยธรรมแก่นิสิตแพทย์
และนิสิตทันตแพทย์ให้ระลึกถึง
พระคุณของอาจารย์ใหญ่
2. เพ่ือเป็นเกียรติแก่อาจารย์ใหญ่, 
ญาติและวงศ์ตระกูลสืบไป
3. เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้ระบบการ
ท างานเป็นหมู่คณะ
4. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบ
ต่อกันไป
5. เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย

1. นิสิตแพทย์ / นิสิต
ทันตแพทย์มีความส านึก
ต่อพระคุณอาจารย์ใหญ่ 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

 ≥3.51 จาก
 5 คะแนน 

≥3.51 จาก 
5 คะแนน

นิสิตแพทย์,
นิสิตทันตแพทย์,
บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์, 
บุคคลภายนอก

พ.ย. - ธ.ค.64

ก.ค. - ส.ค. 
65

49,990                 49,990 ภาควิชากาย
วิภาคศาสตร์

SSAP
5, K65

r4 SDG 
10,1
6,17

2 โครงการส่งเสริมจริยธรรม
และความกตัญญูต่อ
อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ
ของนิสิตแพทย์ และนิสิต
ทันตแพทย์ (งานพิธี
พระราชทานเพลิงศพฯ)  

1. เพ่ือปลูกฝังจริยธรรมแก่นิสิตแพทย์
และนิสิตทันตแพทย์ให้ระลึกถึง
พระคุณของอาจารย์ใหญ่
2. เพ่ือเป็นเกียรติแก่อาจารย์ใหญ่, 
ญาติและวงศ์ตระกูลสืบไป
3. เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้ระบบการ
ท างานเป็นหมู่คณะ
4. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบ
ต่อกันไป
5. เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย

1. นิสิตแพทย์มีความ
ส านึกต่อพระคุณอาจารย์
ใหญ่ 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

 ≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน 

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์, 
นิสิตแพทย์,นิสิต
ทันตแพทย์ และ
บุคคลภายนอก

ก.พ.-พ.ค.65 300,000     50,000               350,000 ภาควิชากาย
วิภาคศาสตร์

SSAP
5, K65

r4 SDG
16

3 โครงการสถาปนาคณะ
แพทยศาสตร์ ครบรอบ 37
 ปี

1. เพ่ือให้บุคลากรของคณะ
แพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ฯ และ
นิสิตแพทย์ มีความภาคภูมิใจและ
ร าลึกถึงวันก่อต้ังคณะแพทยศาสตร์
2. เพ่ือให้บุคลากรของคณะ
แพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ และ
นิสิตแพทย์  มีโอกาสร่วมกันท า
กิจกรรมท าบุญอันเป็นศิริมงคล เพ่ือ
สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

1. บุคลากรและนิสิต
แพทย์มีความตระหนัก
ถึงความส าคัญวันก่อต้ัง
คณะแพทยศาสตร์
2. ความพึงพอใจใน
กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสืบ
สานวัฒนธรรมอันดีงาม
3. การรับรู้และพึงพอใจ
ในภาพรวม

  ≥ 3.51 
จาก 5 
คะแนน

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

 บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์,  

 นิสิตแพทย์

16 มิ.ย.65 100,000         100,000 งานบริหาร
และธุรการ
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ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย

รายได้
ผลิต

แพทย์เพ่ิม รายได้
ผลิตแพทย์

เพ่ิม

ระยะ
เวลา

ด าเนิน  
 การ
(ระบุ
เดือน)

ส่วนกลาง
บริการ
วิชาการ

พบ.

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนา
นิสิต

ท านุบ ารุง โท-เอก

งบด าเนิน
งานภาค 

(ผลิต
แพทย์
เพ่ิม)

SW
U-

SA
P

S
M
A
R
T

S
D
G

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

หลัก
ผู้รับ

ผิดชอบ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

อ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน

SSAP
5, K65

r4 SDG
17

4 โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
พระพุทธศาสนาหล่อเทียน
เข้าพรรษา

1. เพ่ือให้บุคลากรและนิสิตแพทย์ ได้
รับรู้ถึงวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
2. เพ่ือให้บุคลากรและนิสิตแพทย์มี
โอกาสร่วมท ากิจกรรมเพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม 
3. เพ่ือให้บุคลากรและนิสิตแพทย์มี
โอกาสร่วมฟังบรรยายพระธรรมเทศนา
 สามารถน ามาเป็นแนวคิดใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

1. ระดับการรับรู้ถึงวัน
ส าคัญทางพุทธศาสนา
ของบุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์ 
2. ระดับความพึงพอใจ
ในกิจกรรมพิธีหล่อเทียน
และถวายเทียน
เข้าพรรษา

 ≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

 ≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/

ศูนย์การแพทย์ฯ,
นิสิตแพทย์ 

 มิ.ย.-ก.ค. 
65

                -   งานบริหาร
และธุรการ

SSAP
5, K46

r4 SDG 
3,17

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
“พิธีไหว้ครู ประจ าปี
การศึกษา 2564-2565”

1.เพ่ือพัฒนานิสิตแพทย์ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมตลอดจนรู้ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมท่ีดีของ
ไทย
2.เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาแพทย์มีทักษะ
ในการติดต่อส่ือสาร ประสานงานและ
สร้างสัมพันธภาพ ท างานเป็นทีม
ร่วมกับบุคลากร สาขาอาชีพอ่ืน ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1. นิสิตมีความภาคภูมิใจ
ในจริยธรรม คุณธรรม 
และศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

≥ 4 จาก 5 
คะแนน

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/

ศูนย์การแพทย์ฯ,
 นิสิตแพทย์

 คร้ังท่ี 1 
ต.ค. 64
คร้ังท่ี 2 

พ.ย.-ธ.ค.64
คร้ังท่ี 3 
ก.ย.65

80,000                 80,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

SSAP
5, K46

r4 SDG 
3,17

6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
“โครงการจริยธรรมนิสิต
แพทย์ (อนุกรรมการ
จริยธรรมฯ แพทยสภา)”

1. เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาแพทย์มี
ทัศนคติท่ีดียอมรับและปรับตัวต่อ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
2.เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาแพทย์มีทักษะ
ในการติดต่อส่ือสาร ประสานงานและ
สร้างสัมพันธภาพ ท างานเป็นทีม
ร่วมกับบุคลากร สาขาอาชีพอ่ืน ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1. นิสิตแพทย์ท่ีเข้าร่วม
โครงการมีทัศนคติท่ีดี
ต่อการเป็นแพทย์ 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

≥ 4 จาก 5
คะแนน

≥ 3.51 จาก
 5 คะแนน

บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/

ศูนย์การแพทย์ฯ,
 นิสิตแพทย์

ม.ค.-มิ.ย.65 30,000                 30,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

SSAP
5, K60

r4 SDG 
3,17

7  โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพนิสิตแพทย์

 1. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพนิสิตนักศึกษา
แพทย์ให้มีสุขภาพท่ีดีเป็นประโยชน์
ต่อตนเอง
2. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนิสิต
แพทย์ท่ีข้ึนช้ันคลินิก

 1. นิสิตเข้าร่วมออก
ก าลังกาย เล่นกีฬาไม่
น้อยกว่า 100 คน

2. นิสิตได้รับวัคซีน

 ไม่น้อยกว่า 
100 คน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์/

ศูนย์การแพทย์ฯ,
 นิสิตแพทย์

 พ.ย. 64-
มิ.ย. 65

320,000               320,000 งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

-           -         -          -            -            320,000     559,990    -          -           50,000      929,990       

965,700    90,000    83,000     3,000,000   1,500,000   1,809,600   1,019,990 251,000   213,200    5,078,775  14,011,265   รวมท้ังส้ิน 103 โครงการ 214 ตัวช้ีวัด

รวม 7 โครงการ 15 ตัวช้ีวัด

โครงการตามแผนปฏบิตักิาร คณะแพทยศาสตร ์2565\เลม่โครงการปี65 36/37





S 38 98 1,047,750  109,500     -           28,800      20,000      -           94,100      1,300,150 
M 18 34 383,350     4,000        -           -           85,850      -           1,500,000  1,973,200 
A 17 40 251,000     -           -           -           3,400        -           120,000     374,400    
R 6 20 -           -           265,600     -           -           -           -           265,600    
T -      -      -           -           -           -           -           -           -           -          

รวมแผนยุทธศาสตร์ 79 192 1,682,100 113,500    265,600    28,800     109,250    -          1,714,100 3,913,350 
r1 17 37 305,000     113,650     -           -           90,900      -           -           509,550    
r2 1 3 -           -           -           -           1,500        -           -           1,500       
r3 -      -      -           -           -           -           -           -           -           -          
r4 19 40 382,000     -           -           -           58,500      -           410,000     850,500    

รวมพันธกิจ 37 80 687,000    113,650    -          -          150,900    -          410,000    1,361,550 

รวมโครงการท้ังส้ิน     116     272  2,369,100     227,150     265,600      28,800     260,150            -    2,124,100 5,274,900 

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ยุทธศาสตร์/พันธกิจ

แหล่งงบประมาณ
รวมท้ังส้ิน 

(บาท)งบประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆ
โครงการ/
อบรม/
สัมมนา

แผนบริการ
วิชาการ

เงินอุดหนุน
วิจัย

เงินอุดหนุน
 CUP

เงิน RW/RN
โครงการ ตัวช้ีวัด



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

 1,047,750   109,500      -        28,800    20,000        -      94,100
M S1  - 4.17 1 โครงการการอบรมทักษะ

การคัดกรองในภาวะฉุกเฉิน
หมู่ในแผนกฉุกเฉิน (Triage 
training in Mass Casualty 
Management in the 
Emergency Department)

1. ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือการวาง
แผนการจัดการภาวะฉุกเฉินหมู่ในแผนก
ฉุกเฉิน

1.  ผู้เข้าร่วมมีระดับความรู้หลังการ
อบรม (Post test) 
(ผู้ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินมี
ความสามารถในการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินหมู่ในแผนกฉุกเฉิน)

มากกว่าเท่ากับ
 ร้อยละ 80

บุคลากร ต.ค.-64 ภาควิชาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน

S1 S1  - 16,17 2 โครงการงานประชุมวิชาการ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คร้ังท่ี 8

1 ระดับบุคคล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะด้านการป้องกันและการบ าบัดรักษา
ผู้ป่วยอายุรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ     
2.  ระดับหน่วยงาน เพ่ือแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ความคิดเห็น และปัญหาใน
การป้องกันและการบ าบัดรักษาผู้ป่วยอายุ
รกรรม
3. ระดับชุมชน  เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
ป้องกันและการบ าบัดรักษาผู้ป่วยอายุรก
รรมไปสู่ชุมชนและสังคมในจังหวัดนครนายก

1.จ านวนผู้เข้ารับการประชุม 

2. ความพึงพอใจหลังเข้ารับการ
ประชุม 

อย่างน้อย
ร้อยละ 80 

มากกว่าเท่ากับ
ร้อยละ 80

บุคลากร  ส.ค. 65 -           -         -    -          20,000   -       -         ภาควิชา
อายุรศาสตร์

S1 S1 SSAP3 3,17 3 โครงการวันงดสูบบุหร่ีโลก 
2565

1. เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากร ผู้รับบริการ และ
ประชาชนท่ัวไป ให้มีความตระหนักสนใจ
และมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ และ ร่วมรณรงค์ เพ่ือการลด/ละ/
เลิกการสูบบุหร่ี
2.  เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ การเผยแพร่
และแนะน าการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
และการรณรงค์ เพ่ือการลด/ละ/เลิกการสูบ
บุหร่ี ให้กับบุคลากร ผู้รับบริการ และ
ประชาชนท่ัวไป

1. บุคลากรมีความตระหนักและ
เข้าใจถึงพิษภัยของบุหร่ีและโรคท่ี
เกิดจาการสูบบุหร่ีของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มากกว่า 
ร้อยละ 50

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

ผู้รับบริการ พ.ค.-65 -           15,000    -    -          -        -       -         ฝ่ายการ
พยาบาล

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ
งบ

ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆแผนงาน
โครงการ/
อบรม/

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงินอุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

S = Service & Health promotion to Excellence แผนยุทธศาสตร์สร้างงานบริการด้านสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รวมงบประมาณ (บาท)

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายSMART  ล าดับ

ท่ี



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ
งบ

ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆแผนงาน
โครงการ/
อบรม/

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงินอุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายSMART  ล าดับ

ท่ี

S1,S6 12 4 โครงการส่ือสร้างสรรค์
พัฒนาสังคมและองค์ความรู้

1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์แก่
ผู้รับบริการภายในศูนย์การแพทย์ฯ ขณะรอ
รับบริการทางการแพทย์  และช่องทางส่ือ 
Online 
2.  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในองค์กร ท่ี
จะพัฒนาการส่ือสารทางด้านรายการ
สุขภาพท่ีเป็นเครือข่ายภายในโรงพยาบาล 
และส่ือใน Online ท่ีเผยแพร่ในรูปแบบ
วีดีโอ และจอดิจิตอลบอร์ดให้กับผู้มารับ
บริการหรือผู้ท่ีสนใจ 
3.  เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ และสร้าง
ความประทับใจในบริการท่ีดีให้กับองค์กร

1. ผู้ป่วย/ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในการรับบริการ
2.  ผู้ป่วย/ผู้รับบริการได้รับความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.  เผยแพร่รายการผ่านช่องทางส่ือ
ต่าง ๆ  

มากกว่าเท่ากับ
ร้อยละ 80

มากกว่าเท่ากับ
ร้อยละ 80
6 คร้ัง/ปี

บุคลากร ม.ค.-ก.ย.65 20,000      งานส่ือสาร
องค์กร

S1 S1,S4 SSAP3 3,17 5 โครงการวันโรคถุงลมโป่งพอง
โลก (World Chronic 
Obstructive Pulmonary 
Disease)

1. เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากร ผู้รับบริการ และ
ประชาชนท่ัวไปตระหนักว่า โรคน้ีเป็น
ปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศท่ีส าคัญ
โรคหน่ึง อันเน่ืองมาจากการสูบบุหร่ี 
2. เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ การเผยแพร่
และแนะน าการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
และการรณรงค์ เพ่ือการลด/ละ/เลิกการสูบ
บุหร่ี ให้กับบุคลากร ผู้รับบริการ และ
ประชาชนท่ัวไป 
3. เพ่ือเสริมพลังและแรงจูงใจให้แก่ 
บุคลากร ผู้รับบริการ และประชาชนท่ัวไป 
ในการมีส่วนร่วม  สนับสนุนให้ก าลังใจแก่ผู้
ท่ีต้องการเลิกบุหร่ี

1. บุคลากร ผู้รับบริการ และ
ประชาชนท่ัวไปมีความตระหนักว่า 
โรคน้ีเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของ
ประเทศท่ีส าคัญโรคหน่ึง อัน
เน่ืองมาจากการสูบบุหร่ี 
2. บุคลากร ผู้รับบริการ และ
ประชาชนท่ัวไปมีความรู้และทักษะ 
การเผยแพร่และแนะน าการควบคุม
การบริโภคยาสูบ และการรณรงค์ 
เพ่ือการลด/ละ/เลิกการสูบบุหร่ี  
3. บุคลากร ผู้รับบริการ และ
ประชาชนท่ัวไป เกิดแรงจูงใจในการ
มีส่วนร่วม และสนับสนุนให้ก าลังใจ
แก่ผู้ท่ีต้องการเลิกบุหร่ี
4. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

มากกว่า
ร้อยละ 80

มากกว่า
ร้อยละ 80

มากกว่า
ร้อยละ 80

มากกว่าเท่ากับ
 3.51 จาก 5 

คะแนน

ผู้รับบริการ พ.ย.-64 15,000      -    -          -        -       -         ฝ่ายการ
พยาบาล

S1 S1,S4 SSAP3 3 6 โครงการให้ความรู้และคัด
กรองเบ้ืองต้นโรคต้อหิน 
ประจ าปี 2565

1. เพ่ือให้การบริการการตรวจคัดกรองโรค
ต้อหินแก่ประชาชนและให้ความรู้ในการ
ดูแลป้องกันและการรักษาโรคต้อหิน
2. นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้เร่ืองโรคต้อหินและ
การสร้างเสริมสุขภาพจากการบรรยายและ
ประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วย

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความรู้
ในหัวข้อท่ีบรรยาย 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 80

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

ผู้รับบริการ 
และนิสิต
แพทย์

ก.พ.-65 3,000      -    -          -        -       -         ภาควิชาจักษุวิทยา



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ
งบ

ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆแผนงาน
โครงการ/
อบรม/

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงินอุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายSMART  ล าดับ

ท่ี

S1 S1,S4-5SSAP3 10,17 7 โครงการการตรวจคัดกรอง
เบาหวานเข้าจอประสาทตา
ในศูนย์สุขภาพชุมชน 
เครือข่าย โรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ประจ าปี 2564

1. เพ่ือคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจาก
โรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา ในศูนย
สุขภาพชุมชนเครือขาย โรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ  
2. เพ่ือขยายความครอบคลุมในการตรวจคัด
กรองโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตาเพ่ิม
มากข้ึน นอกเหนือจากการคัดกรองภายใน
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
3. เพ่ือให้การรักษาภาวะเบาหวานเข้าจอ
ประสาทตาต้ังแต่ระยะเร่ิมแรก ลดอัตราการ
สูญเสียการมองเห็นจากโรคเบาหวานเข้าจอ
ประสาทตา
4. พัฒนาระบบการค้นหาและกระตุ้นให้ผู้
เป็นเบาหวานทุกคนมารับการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา 
5. เพ่ือค้นหาโรคทางตาอ่ืนๆ ท่ีอาจพบได้ใน
ผู้ป่วยกลุ่มน้ี เช่น ต้อกระจก ต้อหิน

1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานใน
ศูนย์สุขภาพชุมชนเครือขาย ได้รับ
คัดกรองเบาหวานข้ึนจอประสาทตา 
2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานเข้าจอ
ประสาทตาจากการคัดกรองได้รับ
การส่งต่อรักษา 
3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

ผู้รับบริการ 
300 คน

ม.ค. - มี.ค. 65 -           9,000      -    -          -        -       -         ภาควิชาจักษุ
วิทยา

S1 S1,S4 SSAP3 3 8 โครงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
และผู้เข้ารับบริการ เก่ียวกับ
อาการนอนกรนและโรคหยุด
หายใจขณะหลับจากการอุด
กล้ัน ปี3

1. เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชน ถึง
สาเหตุท่ีมา ปัจจัยเส่ียงท่ีท าให้เกิดการนอน
กรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ และ
อันตรายท่ีจะตามมาจากภาวะน้ี 
2. การตรวจวินิจฉัย และแนวทางการ
ป้องกัน ดูแลรักษาเบ้ืองต้น ไปจนถึงระดับท่ี
แพทย์ต้องเข้ามาช่วยเหลือจะมีการน าเสนอ
ข้อมูลโดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญ 
3.  ให้ค าแนะน าเร่ืองอาหารและการออก
ก าลังกายเพ่ือป้องกันภาวะน้ี 
4.  หากได้รับการวินิจฉัยภาวะน้ีมาก่อนแล้ว
 และจ าเป็นต้องรับการผ่าตัด สามารถนัด
หมายเข้ารับการผ่าตัดได้
5.  หากเป็นผู้ป่วยท่ีมีภาวะอาการน้ีอยู่แล้ว
และใช้เคร่ืองอัดอากาศขณะหายใจเข้าแต่มี
ปัญหาในการใช้งาน สามารถมาปรึกษา
เบ้ืองต้นได้

1. ระดับความรู้ของผู้เข้าร่วม
โครงการ (Pre test - Post test) 
2. ผู้ท่ีมีความเส่ียงมีภาวะหยุด
หายใจขณะหลับได้ท านัดตรวจ
วินิจฉัยเพ่ิมเติม
3. ผู้ท่ีเคยได้รับการวินิจฉัยแล้วและ
จ าเป็นได้รับการผ่าตัด ได้รับการท า
นัดหมายเพ่ือผ่าตัด
4. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
ร้อยละ 50

ร้อยละ 100

มากกว่าเท่ากับ
 3.51 จาก 5 

คะแนน

ผู้รับบริการ มี.ค.-65 -           7,500      -    -          -        -       -         ภาควิชาโสต 
ศอ นาสิกวิทยา



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ
งบ

ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆแผนงาน
โครงการ/
อบรม/

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงินอุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายSMART  ล าดับ

ท่ี

S1 S1,S4  - 3 9 โครงการการดูแลผู้ป่วยหลัง
การผ่าตัดไซนัส ปี3 (Post- 
sinus surgery care)

1. โครงการน้ีมุ่งจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่
บุคลากรทางการแพทย์ถึงการวินิจฉัยผู้ป่วย
โรคไซนัสอักสบเฉียบพลัน และเร้ือรัง 
ข้ันตอนในการรักษาด้วยยาและการผ่าตัด  
2. สาธิตการสอนแสดงวิธีการผสมยาล้าง
จมูก และการล้างจมูก

1. ระดับความรู้ของผู้เข้าร่วม
โครงการ (Pre test - Post test)
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

ผู้รับบริการ ม.ค.-65  - 7,500      -    -          -        -       -         ภาควิชาโสต 
ศอ นาสิกวิทยา

S1 S1,S4  - 3 10 โครงการฟ้ืนฟูแก้ไขการได้
ยินบกพร่อง ให้ความรู้ในการ
ดูแลรักษาเคร่ืองช่วยฟังและ
เทคโนโลยีด้านการได้ยินการ
ติดตามดูแลการใช้เคร่ืองช่วย
ฟัง และประสาทหูเทียม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประจ าปี 2565

1. เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการได้ยิน และ
ผลกระทบจากการสูญเสียการได้ยิน แก่ผู้ท่ี
มีความบกพร่องทางการได้ยินและผู้ดูแล
2. เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ การดูแล
รักษา เคร่ืองช่วยฟังและประสาทหูเทียม 
แก่ผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินและ
ผู้ดูแล
3. เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการฝึกฟังและฝึก
พูดของเด็กหลังจากการใส่เคร่ืองช่วยฟัง
และประสาทหูเทียมแก่ผู้ปกครองของเด็กท่ี
มีความบกพร่องทางการได้ยิน

1. ผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการ
ได้ยินและผู้ดูแล มีความรู้เก่ียวกับ
การได้ยิน และผล กระทบจากการ
สูญเสียการได้ยิน
2. ผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน
และผู้ดูแล สามารถใช้ ดูแลรักษา
เคร่ืองช่วยฟังและประสาทหูเทียมได้
3. ผู้ปกครองเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินมีความรู้เก่ียวกับการ
ฝึกฟังและการฝึกพูดของเด็ก
หลังจากการใส่เคร่ืองช่วยฟังและ
ประสาทหูเทียมได้
4. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

ผู้ท่ีมีความ
บกพร่อง

ทางการได้ยิน

มี.ค.-65 10,000    -    -          -        -       -         ภาควิชาโสต 
ศอ นาสิกวิทยา

S1 S1 SSAP3 3,4 11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 หัวข้อ Workshop Basic 
and Up-to-Date 
endoscopic in ENT

1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ท่ีถูกต้อง และ
ทันสมัยทางการแพทย์ในขณะน้ี ให้แก่ 
แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์
ผู้สนใจท่ัวไป พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์อ่ืน
2.  เพ่ือส่งเสริมให้มีความต่ืนตัวในการศึกษา
ค้นคว้าและวิจัยเพ่ิมเติมในทางการแพทย์
3.  เพ่ือเผยแพร่ช่ือเสียงของภาควิชาโสต ศอ
 นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย
มากข้ึน

1. จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการ
2.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
เก่ียวกับการส่องกล้องทาง หู คอ 
จมูก 
3.  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ท่ีได้ไปปฏิบัติได้จริง

ร้อยละ 90
ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่า 
3.51 จาก 5 

คะแนน

ผู้รับบริการ มิ.ย.-65 5,000        ภาควิชาโสต 
ศอ นาสิกวิทยา



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ
งบ

ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆแผนงาน
โครงการ/
อบรม/

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงินอุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายSMART  ล าดับ

ท่ี

S1,S4  - 3 12 โครงการ International Ear
 Care Day 2022

1. กิจกรรมเสวนาวิชาการ และนันทนาการ 
เพ่ือสร้างความตระหนักในการป้องกัน การ
ดูแลรักษา ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน หรือผู้อยู่ในกลุ่มเส่ียง
เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายดูแลและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 
3. เพ่ือให้บริการตรวจคัดกรองการได้ยินแก่
ประชาชนท่ัวไป

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
พิการ 
2. พัฒนาเครือข่ายการดูแลประชาชน

3.  ประชาชนท่ีเข้ารับบริการตรวจ
การได้ยิน 
4.  ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 8

 ไม่น้อยกว่า 10
 เครือข่าย
มากกว่า 
100 ราย

มากกว่าเท่ากับ
 4 จาก 5 
คะแนน

บุคลากร มี.ค.-65 30,000    ภาควิชาโสต 
ศอ นาสิกวิทยา

S2 S4 SSAP3 3 13 โครงการเครือข่ายครอบครัว
สัมพันธ์ (Family Support 
Center)

1. เพ่ือลดความตึงเครียดของบิดา – มารดา
ของผู้ป่วยทารก
2. เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง
บิดา – มารดาและครอบครัวทารกกับ
บุคลากรทางการแพทย์
3. เพ่ือลดความขัดแย้งและการฟ้องร้องของ
บิดา – มารดาและครอบครัว
4. เพ่ือให้บิดา-มารดาและครอบครัว
รับทราบถึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาและ
ทราบแนวทางการดูแลสุขภาพรวมถึงการ
ป้องกันปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจ
เกิดข้ึนแก่ทารกและการต้ังครรภ์คร้ังต่อไปได้

1.   ข้อร้องเรียน CLT 
2.   ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วย
เด็ก/ผู้ปกครอง 

0
มากกว่าเท่ากับ

 ร้อยละ 80

ผู้รับบริการ ก.พ.และ ส.ค.
65 (2 คร้ัง)

-           10,000    -    -          -        -       -         ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์

s2 S4, M12  - 3,17 14 โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชนภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ 

1. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแล
และส่งเสริมสุขภาพเด็ก และการป้องกัน
ปัญหาด้านสุขภาพแก่ผู้ปกครอง ครูและ
ผู้สนใจท่ัวไป
2. เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์และบุคลากรได้มีโอกาสเผยแพร่
ความรู้ ความสามารถแก่ชุมชน
3. เพ่ือเผยแพร่ช่ือเสียงของศูนย์การแพทย์ฯ

1 มีการจัดบริการให้ความรู้แก่ผู้มา
รับบริการโดยคณาจารย์และแพทย์
ประจ าบ้านของภาควิชา
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจกิจกรรมท่ีจัด

 2 คร้ัง/ปี

มากกว่าเท่ากับ
ร้อยละ 80

บุคคลภายนอ
ก

ต.ค. 64-เม.ย.
65

(2 คร้ัง)

      10,000 -    -          -        -       -         ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ
งบ

ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆแผนงาน
โครงการ/
อบรม/

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงินอุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายSMART  ล าดับ

ท่ี

S1 S4 SSAP3 17 15 ประชุมวิชาการ เร่ือง การ
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย คร้ัง
ท่ี 8

1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
2. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการพัฒนา
ระบบบริการและการสนับสนุนการบริการ
เพ่ือการดูแลแบบประคับประคอง
3. เพ่ือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายบริการ

1. ผู้เข้าร่วมมีระดับความรู้เพ่ิมข้ึน 
(Pre test - Post test) 
2. จ านวนบุคลากรได้รับการพัฒนา 
3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

มากกว่าเท่ากับ
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

มากกว่าเท่ากับ
 3.51 จาก 5 

คะแนน

บุคลากรและ
บุคคลภายนอ

ก

ส.ค.-65 82,400      -         -    -          -        -       -         ฝ่ายการ
พยาบาล

S1 S4.2 SSAP3 3 16 โครงการพัฒนาและสร้าง
เสริมความร่วมมือเครือข่าย
สุขภาพในการดูแลสุขภาพ
ชุมชน ปี 2565

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ถึงอาการท่ี
ผิดปกติของโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ 
และมารับการรักษาได้ทันเวลาตามเกณฑ์
มาตรฐานในการดูแลรักษา
2. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจโดยพัฒนาศักยภาพ
ในด้านการด าเนินงานสาธารณสุขในชุมชน 
ส่งเสริมการแสดงออกด้านวิชาการแก่ อสม.
3. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เครือข่าย SRRT ระดับ
ต าบลในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ
และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้อาการ
ท่ีผิดปกติท่ีต้องมาโรงพยาบาล ของ
โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการ
ดูแล เฝ้าระวังควบคุมโรคในชุมชน 
และการตรวจคัดกรองประชากรกลุ่ม
เส่ียง
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เร่ือง
การเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ
4. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

มากกว่า
ร้อยละ 80

มากกว่า
ร้อยละ 80

มากกว่า
ร้อยละ 80

มากกว่าเท่ากับ
 3.51 จาก 5 

คะแนน

เจ้าหน้าท่ี
ด้าน

สาธารณสุข 
(อสม) และ
ผู้ป่วยในเขต
ท่ีรับผิดชอบ 
ประชาชน

ท่ัวไป

ม.ค.-ก.พ. 65 -           -         -    28,800     -        -      -         งานบริการ
หน่วยปฐมภูมิ

S1 S1,S4-5SSAP3 3 17 โครงการวันโรคกระดูกพรุน 1. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ วิธีป้องกัน 
และการรักษาโรคกระดูกพรุน ให้กับคนท่ัวไป

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจ วิธีป้องกัน และการรักษาโรค
กระดูกพรุนมากข้ึน
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 80

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

ผู้รับบริการ ก.พ.-65 -           5,000      -    -          -        -       -         ภาควิชาออร์
โธปิดิกส์



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ
งบ

ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆแผนงาน
โครงการ/
อบรม/

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงินอุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายSMART  ล าดับ

ท่ี

S2 S4.2  - 4 18 โครงการ ประชุมวิชาการ
ทบทวนการดูแลผู้ป่วย
ระหว่างรพ.ศูนย์การแพทย์ - 
รพ.ภูมิพลฯ
(Interhospital Conference)

1. เพ่ือให้นิสิตแพทย์, แพทย์ฝึกงาน( 
Intern), แพทย์ใช้ทุนและอาจารย์แพทย์ ได้
เข้าร่วมประชุมวิชาการเข้าฟังร่วมอภิปราย,
 น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย, เรียนรู้วิธีการในการ
วิเคราะห์วิจารณ์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การ
วินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
2. เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนิสิต-
นักศึกษาแพทย์, แพทย์ใช้ทุน, อาจารย์
แพทย์และบุคลากรของท้ังสามสถาบัน
3.  เพ่ือจะได้น าความรู้จากการประชุม
วิชาการมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนของภาควิชาฯ และคณะแพทยศาสตร์

1. นิสิตแพทย์และแพทย์ใช้ทุนได้รับ
ความรู้ในการวินิจฉัยโรคและมี
ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย 
2.  มีแนวทางในการดูแลผู้ป่วย
 

ร้อยละ 80

อย่างน้อย 
1 เร่ือง

บุคลากรทาง
การแพทย์
ระหว่าง

โรงพยาบาล

ต.ค.64-ก.ค.
65 

14,400      -         -    -          -        -       -         ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์

S2 S4.2  - 3 19 โครงการประชุมวิชาการ
ทบทวนการดูแลผู้ป่วย
ระหว่างภาควิชากุมารฯ – 
ภาควิชารังสีวิทยา

1. เพ่ือให้นิสิตแพทย์ , แพทย์ใช้ทุนและ
อาจารย์แพทย์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
เข้าฟังร่วมอภิปราย , น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย , 
เรียนรู้วิธีการในการวิเคราะห์วิจารณ์ข้อมูล
เพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัยและการดูแลรักษา
ผู้ป่วยอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
2. เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนิสิต
แพทย์ใช้ทุน , อาจารย์แพทย์และบุคลากร
ของท้ังสองภาควิชา
3. เพ่ือให้ได้แนวทางในการดูแลผู้ป่วยทาง
กุมารเวชศาสตร์ท่ีต้องใช้การตรวจเพ่ิมเติม 
หรือการรักษาทางรังสีวิทยาท่ีเหมาะสมกับ
ผู้ป่วย

1. บุคลากรทางการแพทย์ได้รับ
ความรู้ในการวินิจฉัยโรคและมี
ความรู้ในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมประชุมโครงการ

มากกว่าเท่ากับ
ร้อยละ 80 

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

บุคลากร ต.ค.64-ส.ค.65
(6 คร้ัง)

15,000      -         -    -          -        -       -         ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ
งบ

ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆแผนงาน
โครงการ/
อบรม/

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงินอุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายSMART  ล าดับ

ท่ี

S2 S4.2  - 3,16,17 20 ประชุมวิชาการทบทวนการ
ดูแลผู้ป่วยระหว่างภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ – ภาควิชา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

1. มารดากลุ่มเส่ียงและทารกในครรภ์และ
ทารกแรกเกิดได้รับการทบทวนปัญหาและ
ปรับปรุงการดูแลอย่างมีมาตรฐาน
2. บุคลากรทางการแพทย์ได้รับความเข้าใจ
ปัญหาผู้ป่วยท่ีน ามาทบทวนการดูแลมารดา
และทารกในครรภ์ รวมถึงการดูแลทารกแรก
เกิด 
3. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและลดปัญหา
การส่ือสารระหว่างบุคลากรภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ท้ังพยาบาล, นิสิตแพทย์
, แพทย์ประจ าบ้าน และอาจารย์แพทย์

1. มีทบทวนการดูแลผู้ป่วยมารดา
และทารกแรกเกิด
2. บุคลากรผู้เข้าร่วมได้รับความรู้
จากการทบทวนการดูแลผู้ป่วยเพ่ือ
น าไปพัฒนาการดูแลให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน
3. มีเอกสารรายงานการทบทวน
ปัญหา พร้อมสรุปผลการทบทวน

อย่างน้อย 
1 – 2 ราย
ร้อยละ 80

1 ฉบับ

บุคลากร พ.ย.64-ก.ค.65
(3 คร้ัง)

9,000        -         -    -          -        -       ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์

S2 S4.2  - 4,17 21 ประชุมวิชาการกุมารเวช
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มศว คร้ังท่ี 6

1.   เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยนอกทางกุมารเวชศาสตร์แก่แพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ
2.   เพ่ือพัฒนาอาจารย์ประจ าภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในการถ่ายทอด
ประสบการณ์ทางวิชาการในระดับชาติ
3. เพ่ือเผยแพร่ช่ือเสียงของภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นท่ี
ประจักษ์แก่บุคลท่ัวไป

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการตาม
กลุ่มเป้าหมาย
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

มากกว่าเท่ากับ
 ร้อยละ 80

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก  5 

คะแนน

บุคลากร ธ.ค.-64  - -         -    -          -        -       94,100    ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์

S1 S1,S4-5SSAP33,16,17 22 โครงการขับข่ีปลอดภัย 
ป้องกันอุบัติจราจร ภายใน
บริเวณมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ องครักษ์

1. เพ่ือให้ความรู้กับนิสิตและเจ้าหน้าท่ีเร่ือง
การขับข่ีและผลของการเกิดอุบัติเหตุจราจร
2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในอันตราย
จากการขับข่ีหลังจากด่ืมสุรา
3. เพ่ือให้นิสิตแพทย์สามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับจากการเรียนการสอนไปใช้ในการ
ให้บริการวิชาการแก่ประชาชนได้ โดยมี
ทักษะการส่ือสารท่ีดี 
4. รักษาบุคลากรให้มีความรัก สามัคคี และ
ซ่ือสัตย์ต่อองค์กรและอยู่กับองค์กรอย่าง
ย่ังยืน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการตาม
กลุ่มเป้าหมายหลัก
2. ผลการประเมินความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการเฉล่ีย  

3. ระดับความรู้ของผู้เข้าร่วม
โครงการ (Pre test - Post test)

มากกว่า
ร้อยละ 60

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน
ร้อยละ 80

ผู้รับบริการ
และ

บุคคลภายนอ
ก

พ.ค.-ส.ค. 65 -           12,500    -    -          -        -       -         ภาควิชา
นิติเวชศาสตร์



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ
งบ

ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆแผนงาน
โครงการ/
อบรม/

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงินอุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายSMART  ล าดับ

ท่ี

S1 S6  - 3,17 23 โครงการขอรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพจากสภา
กายภาพบ าบัด

1.  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ
ท างานให้ได้มาตรฐานตามก าหนดของสภา
วิชาชีพ

1. การประเมินตามมาตรฐานสภา
กายภาพบ าบัด

ผ่าน บุคลากร 
และ

บุคคลภายนอ
ก/ผู้รับบริการ 

ม.ค. - มิ.ย.65 44,300      -         -    -          -        -       -         งานเวช
ศาสตร์ฟ้ืนฟู

S1 S6  - 17 24 โครงการห้องปฏิบัติการก้าว
สู่มาตรฐานสากล ISO 15189

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของระบบงานและผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐาน
ระดับสากล
2. เพ่ือส่งเสริมพันธกิจทางด้านวิชาการและ
การบริการท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาชุมชนและ
สังคมอย่าง ย่ังยืน  มีจิตส านึก และ
รับผิดชอบต่อสังคม

1. ได้รับการรับรองคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
ISO 15189/ISO15190

 ภายใน
ปีงบประมาณ 

2565

บุคลากร ก.พ.-ส.ค.65 100,000     -         -    -          -        -       -         งาน
ห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยา

S1 S6  - 3,17 25 โครงการต่อยอดความ
ปลอดภัย 2021 สู่ความย่ังยืน
 ISO 15190

1. เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
2. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองในโอกาสวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

1.  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
ด้านการบริหารความปลอดภัยตาม
มาตรฐาน ISO 15190 
3.  อุบัติการณ์ เร่ือง อุบัติเหตุจา
การปฏิบัติงานลดลง  

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 50

บุคลากร มี.ค.-65   -  -         -    -          -        -       -         งาน
ห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยา

S1 S6 - 3,17 26 โครงการห้องปฏิบัติการก้าว
สู่มาตรฐานสากล ISO 22870

1.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของรายการทดสอบ 
การบริการ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (Point of care
 testing; POCT) ให้มีมาตรฐานระดับสากล 
ISO 22870
2.  เพ่ือส่งเสริมพันธกิจทางด้านวิชาการ
และการบริการท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาชุมชน
และสังคมอย่างย่ังยืนมีจิตส านึก และ
รับผิดชอบต่อชุมชนและพัฒนาระบบการ
ให้บริการท่ีมีคุณภาพโดยใช้เคร่ืองมือการ
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
3.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานและมีความสามารถใน
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

1. มีการจัดอบรมการใช้งาน
เคร่ืองตรวจน้ าตาลปลายน้ิว แก่
พยาบาล  
2. มีการประเมินผลการควบคุม
ภายนอก (EQA)  
3. ได้รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน ISO22870

 1 คร้ัง /ปี

 
 3 คร้ัง  

ภายในปี 2565

บุคลากร มี.ค. -ก.ย.65 70,000      -         -    -          -        -       -         งาน
ห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยา



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ
งบ

ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆแผนงาน
โครงการ/
อบรม/

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงินอุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายSMART  ล าดับ

ท่ี

S1 S6 - 17 27 โครงการโครงการพร้อมหน้า
พาที หาวิธีแก้ปัญหา และ
พัฒนาระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

1. จัดประชุมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ (HA) และมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์ ของสภาเทคนิคการแพทย์
2. เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาการให้บริการและพัฒนาระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการร่วมกัน ระหว่างสห
สาขาวิชาชีพ
3. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพท่ีดี ความสามัคคี 
ความเข้าใจรวมถึงขยายความร่วมมือในการ
ส่งเสริม พัฒนาการรักษาผู้ป่วยระหว่างสห
สาขาวิชาชีพ

1. มีแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
พัฒนาระบบคุณภาพทาง
ห้องปฏิบัติการ

1 เร่ือง บุคลากร พ.ย. 64 และ 
เม.ย. 65 
(4 คร้ัง)

3,500        -         -    -          -        -       -         งาน
ห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยา

S1 S6  - 3,17 28 โครงการส ารวจความพึง
พอใจต่อการรับบริการผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยใน  ExPNet 4
 สถานพยาบาล

1. เพ่ือให้วิธีการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันตามค าจ ากัดความ วิธีการ
จัดเก็บ และการรายงานผล  ตามมติท่ี
ประชุมของคณะท างาน ExPNet 
2. เพ่ือให้ข้อมูลตัวช้ีวัดด้านความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการของท้ัง 4 สถานพยาบาล 
สามารถเทียบเคียงกันได้มาตรฐานเท่ียงตรง
 และใช้แลกเปล่ียนเรียนรู้ best practice 
ในระบบบริการของแต่ละสถานพยาบาล

1.  รายงานผลส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก
ท่ีได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด
(ผู้ป่วยใน 1 รายงาน X 2 + ผู้ป่วย
นอก 1 รายงาน X 2)
2. รายงานผลการเทียบเคียงตัวช้ีวัด
ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก  
(ผู้ป่วย 1 รายงาน X 2 + ผู้ป่วยนอก
 1 รายงาน X 2)

จ านวน 4 
รายงาน 

จ านวน 4 
รายงาน

ผู้ป่วยใน 
และผู้ป่วยนอก

ม.ค. - มี.ค .65 20,000      -         -    -          -        -       -         งานลูกค่
สัมพันธ์



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ
งบ

ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆแผนงาน
โครงการ/
อบรม/

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงินอุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายSMART  ล าดับ

ท่ี

S1 S6  - 3,17 29 โครงการการประชุมเครือข่าย
โรงพยาบาลคู่สัญญาและ
โรงพยาบาลในพ้ืนท่ีข้างเคียง

1. เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติในการส่งตัวผู้ป่วย
ร่วมกันกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลคู่สัญญา
และโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีข้างเคียง
2. เพ่ือลดระยะเวลาในการด าเนินการเพ่ือ
เข้ารับการตรวจรักษา
3. เพ่ือให้โรงพยาบาลคู่สัญญาและ
โรงพยาบาลในพ้ืนท่ีข้างเคียง ได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ในข้ันตอนการประสานงานร่วมกัน

1. มีแนวทางปฏิบัติในการส่งตัว
ผู้ป่วยร่วมกันกับโรงพยาบาล
เครือข่าย รูปแบบ คู่มือในการส่งตัว
ผู้ป่วยเพ่ือเข้ารับการรักษา
2. ข้ันตอนในการส่งตัวผู้ป่วยลด
น้อยลง มีการส่งเอกสารยืนยันสิทธิ
แบบออนไลน์ ท าให้ผู้รับบริการ
เข้าถึงการบริการ  ทางการแพทย์ได้
รวดเร็วย่ิงข้ึน
3. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ
ท างานร่วมกันและน าไปพัฒนา
รูปแบบการท างานท่ีเหมาะสม (มี
ช่องทางการส่งเอกสารการส่งตัวผ่าน
เทคโนโลยี)

1 แนวทาง

มากกว่า 
ร้อยละ 80

1 รูปแบบ

โรงพยาบาล
คู่สัญญา ,

โรงพยาบาลรัฐ

มี.ค.-65 15,000      -         -    -          -        -       -         งานลูกค้า
สัมพันธ์

S1 S6.1  - 17 30 โครงการให้ค าปรึกษาด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล โดยท่ีปรึกษา
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล  (ภก.ปรมินทร์ 
วีระอนันตวัฒน์) ประจ าปี
งบประมาณ 2565

1.  เพ่ือกระตุ้น สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
และส่งเสริมให้ทุกทีมพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ 
ทีมผู้บริหาร, ภาควิชา/ทีมน าทางคลินิก, ทีม
น าระบบงานส าคัญ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้
กระบวนการคุณภาพร่วมกับท่ีปรึกษาด้าน
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
2.  เพ่ือรับการให้ค าปรึกษากระบวนการ
คุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพฉบับท่ี 4  เป็นฐานในการ
พัฒนาต่อยอดสู่มาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพข้ันก้าวหน้า (AHA : 
Advance HA)
3.  เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ ก าหนดเป้าหมาย 
และการพัฒนาคุณภาพศูนย์การแพทย์ฯ 
เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ศูนย์
การแพทย์ฯ

1. ร้อยละผู้บริหาร หัวหน้าภาค/
ประธาน/เลขาฯ ทีมน าทางคลินิก 
ประธาน/เลขาฯ ทีมระบบงานส าคัญ
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกัน   
2. ร้อยละทีมน าทางคลีนิกและทีม
น าระบบร่วมก าหนดแผนการพัฒนา
และรายงานความก้าวหน้าท่ี
ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์
การแพทย์ฯ อย่างต่อเน่ือง

มากกว่า
ร้อยละ 80

มากกว่า
ร้อยละ 80

บุคลากร ต.ค.64-ก.ย.65
(8 คร้ัง)

98,800      -         -    -          -        -       -         งานพัฒนา
คุณภาพ
โรงพยาบาล



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ
งบ

ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆแผนงาน
โครงการ/
อบรม/

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงินอุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายSMART  ล าดับ

ท่ี

S1 S6.1  - 17 31 โครงการเย่ียมส ารวจเพ่ือต่อ
อายุการรับรองกระบวนการ
คุณภาพ คร้ังท่ี 3 
(Re-accreditation Survey)
 โดยผู้เย่ียมส ารวจสถาบัน
รับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) : สรพ.

1.  เพ่ือขอรับการเย่ียมส ารวจรับรอง
กระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับ 4 
ตามกรอบระยะเวลาการรับรอง
กระบวนการคุณภาพ และตามแผนการ
เย่ียมส ารวจของสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 2.  เพ่ือกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ โดยส่งเสริมให้ทุกภาควิชา ทีมน า
ทางคลินิก ทีมระบบงานส าคัญ และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการคุณภาพ
ร่วมกับทีมเย่ียมส ารวจภายนอก จากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน)      3.  เพ่ือให้ศูนย์การแพทย์ฯ 
ธ ารงและได้รับการต่ออายุการรับรอง
กระบวนการคุณภาพ Re - accreditation 
คร้ังท่ี 3 ทันตามกรอบระยะเวลาของการ
รับรองกระบวนการคุณภาพ

1. ระยะเวลาในการรับการเย่ียม
ส ารวจรับรองกระบวนการคุณภาพฯ
 ทันตามกรอบระยะเวลาการรับรอง
กระบวนการคุณภาพ และแผนการ
เย่ียมส ารวจของสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน)
2. ร้อยละภาควิชา/ ทีม CLT 
ระบบงานส าคัญและหน่วยงานตาม
แผนการเย่ียมส ารวจของ สรพ. เข้า
ร่วมกระบวนการเย่ียมส ารวจเพ่ือต่อ
อายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 ร้อยละ 100
3.  ศูนย์การแพทย์ฯ ได้รับการ 
Re - accreditation คร้ังท่ี 3

 เป็นไป
ตามแผน

ร้อยละ 100

ภายใน
ปีงบประมาณ 

2565

บุคลากร ม.ค.-ต.ค.65 170,400     -         -    -          -        -       -         งานพัฒนา
คุณภาพ
โรงพยาบาล

S1 S6.1  - 3,17 32 โครงการการประเมินเฉพาะ
โรค (Disease Specific 
Certification - DSC)  โรค
ปอดอุดก้ันเร้ือรัง (COPD: 
Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease) โดยผู้
เย่ียมส ารวจสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน)

1. เพ่ือส่งเสริม เสริมพลังภาควิชา/ทีมน า
ทางคลินิกมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคส าคัญของแต่ละ
ภาควิชา/ทีมน าทางคลินิกอย่างต่อเน่ือง 
เป็นระบบตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะ
โรคหรือระบบ (Disease Specific 
Certification: DSC)
2. เพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ โดย
ส่งเสริมให้ทุกภาควิชา/ทีมน าทางคลินิก ทีม
น าระบบงานส าคัญ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้กระบวนการประเมินเฉพาะโรคหรือ
ระบบ (Disease Specific Certification: 
DSC)

1. ร้อยละผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา
 / ทีมน าทางคลินิก ประธาน
ระบบงานส าคัญ และหัวหน้างานท่ี
เก่ียวข้อง เข้าร่วมกระบวนการ
ประเมินเฉพาะโรคหรือระบบ 
(Disease Specific Certification: 
DSC) 
2. ศูนย์การแพทย์ฯ ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานการรับรอง
เฉพาะโรค กลุ่มโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง
 (COPD) 

ร้อยละ 80

 ภายใน
ปีงบประมาณ 

2564

บุคลากร ต.ค.64 - ก.พ.65 89,000      -         -    -          -        -       -         งานพัฒนา
คุณภาพ
โรงพยาบาล



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ
งบ

ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆแผนงาน
โครงการ/
อบรม/

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงินอุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายSMART  ล าดับ

ท่ี

S1 S6.2  - 17 33 โครงการมหกรรมคุณภาพ
ศูนย์การแพทย์ฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2565

1.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงาน, ทีมน า
ทางคลินิก และทีมระบบงานส าคัญมีการ
พัฒนาคุณภาพงานบริการและกระบวนการ
ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ือง
2.  เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถ
วิเคราะห์ความเส่ียง สาเหตุรากเหง้าของ
ปัญหาของหน่วยงานและสามารถน ามา
จัดท าเป็น CQI ได้อย่างถูกต้องครบวงล้อ 
PDCA
3.  เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีและเสริมพลัง
ให้กับบุคลากรได้มีโอกาสแสดงผลงานให้
เป็นท่ีประจักษ์ และได้มีส่วนร่วมในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนา
คุณภาพร่วมกัน
4. เพ่ือคัดเลือกและเสริมพลังบุคลากร
เจ้าของผลงานดีเด่นไปร่วมน าเสนอผลงาน
ภายนอกองค์กร

1. ร้อยละของทีม CLT/ ภาควิชา 
ร่วมน าเสนอผลงานคุณภาพ (CQS, 
Clinical tracer & CQI) 
2. ร้อยละของทีมระบบงานส าคัญ/
กรรมการ มีการพัฒนาระบบงาน
และร่วมน าเสนอผลงานคุณภาพ
3.  ร้อยละของหน่วยงานร่วม
น าเสนอผลงานคุณภาพ (CQI) 
4. จ านวนผลงานคุณภาพดีเด่นท่ีได้
รางวัลท่ีร่วมน าเสนอผลงาน
ภายนอกองค์กร 

มากกว่า
ร้อยละ 80

มากกว่า
ร้อยละ 80

มากกว่า
ร้อยละ 95

มากกว่าเท่ากับ
 10 ผลงาน/ ปี

บุคลากร พ.ย.-64 60,000      -         -    -          -        -       -         งานพัฒนา
คุณภาพ
โรงพยาบาล

S1 S6.2  - 17 34 โครงการงานประชุมวิชาการ
ประจ าปี คร้ังท่ี 22 (HA 
National Forum) รูปแบบ
การประชุมเสมือนจริงผ่าน
ระบบ online (Virtual 
Conference)

1. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพ
กระบวนการดูแลผู้ป่วย ระบบงานส าคัญ 
และการให้บริการ โดยส่งผลงานคุณภาพท่ี
ได้รางวัลผลงาน CQI ผ่านระบบการ
คัดเลือกและโควตา
2. เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ รวมท้ังแนวคิด
ใหม่ๆ ในการท างานและการพัฒนางานท่ี
ได้ผลลัพธ์ท่ีดี มีประสิทธิภาพ

1. ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ

มากกว่าเท่ากับ
ร้อยละ 75

บุคลากร มี.ค.-65 30,000      -         -    -          -        -       -         งานพัฒนา
คุณภาพ
โรงพยาบาล

S1 S6.2  - 4,17 35 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ระบบบริหารความเส่ียงใน
โรงพยาบาล ประจ าปี 2565

1.  เพ่ือส่งเสริม กระตุ้นบรรยากาศ สร้าง
การมีส่วนร่วม ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการความเส่ียง
2.  เพ่ือให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้กรอบ
แนวคิดระบบบริหารจัดการความเส่ียงของ
ศูนย์การแพทย์ฯ
3.  เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย 
สร้างความม่ันใจ ท้ังแก่ผู้รับบริการ และผู้
ให้บริการ

1.  บุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ 
เข้าร่วมโครงการ 
2. คะแนนแบบทดสอบความรู้ 
ทักษะ ความเข้าใจระบบบริหาร
ความเส่ียงหลังการเข้าร่วมโครงการ 
3. สามารถน าความรู้ ทักษะ ความ
เข้าใจระบบบริหารความเส่ียงท่ีได้
น าไปพัฒนาคุณภาพทีม/ระบบ/
หน่วยงานได้ในระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ 80

ร้อยละ 60 

ร้อยละ 80

บุคลากร ม.ค.-เม.ย. 65 7,000        -         -    -          -        -       -         งานพัฒนา
คุณภาพ
โรงพยาบาล



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ
งบ

ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆแผนงาน
โครงการ/
อบรม/

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงินอุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายSMART  ล าดับ

ท่ี

S1 S6.2  - 4,17 36 โครงการ“อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เจรจาไกล่เกล่ีย
ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข” ประจ าปี
งบประมาณ 2565

1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับแนวคิดท่ีเก่ียวกับเคร่ืองมือท่ีจ าเป็น
ต่อกระบวนการเจรจาไกล่เกล่ีย จนกระท่ัง
สามารถเช่ือมโยงแนวคิดท่ีจ าเป็นส าหรับแต่
ละข้ันตอนของกระบวนการเจรจาไกล่เกล่ีย
ได้อย่างถูกต้อง
2. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะการเตรียมการ การด าเนินการไกล่
เกล่ีย สามารถเลือกใช้เคร่ืองมือ เทคนิคท่ี
เก่ียวข้อง และทักษะการส่ือสารท่ีจ าเป็นใน
การไกล่เกล่ีย
3. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะเก่ียวกับการจัดการอุปสรรคในการ
เจรจาไกล่เกล่ียอย่างเหมาะสมกับ 
สถานการณ์
4.  เพ่ือให้โรงพยาบาลไม่ถูกฟ้องร้อง

1.  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะการเจรจาไกล่เกล่ียหลังการ
อบรมในระดับดีข้ึนไป 
2.  บุคลากรมีความม่ันใจในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีได้จากการอบรม
ไปใช้สถานการณ์จริงได้  
3. สามารถจัดต้ังทีมคณะท างาน
เจรจาไกล่เกล่ียกรณีข้อพิพาททาง
การแพทย์ของศูนย์การแพทย์ฯ
4.  อัตราข้อร้องเรียนความขัดแย้ง
ด้านการส่ือสาร

5. จ านวนการฟ้องร้องโรงพยาบาล
จากข้อร้องเรียนและความขัดแย้ง
ทางการแพทย์

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70

ร้อยละ 100

 น้อยกว่า
เท่ากับ 0.5 คร้ัง
 : 1000 ราย

0 คร้ัง

บุคลากร มิ.ย. 65 12,200      -         -    -          -        -       -         งานพัฒนา
คุณภาพ
โรงพยาบาล

S6.2  - 4,17 37 การบริหารความเส่ียงแบบ
บูรณาการ (Proactive Risk
 Management)

1.  เพ่ือส่งเสริมกระตุ้นบรรยากาศ สร้าง
การมีส่วนร่วม ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการความเส่ียง โดยบูรณา
การ 2P Safety Goals.
2.  เพ่ือให้การจัดท าทะเบียนความเส่ียง 
(Risk Register) ครอบคลุมกลุ่มโรคส าคัญ
ของแต่ละ CLT อุบัติการณ์ระดับ 
E ข้ึนไป และ 2P Safety Goal:  (SIMPLE)
 2 

1.  บุคลากรเข้าร่วมโครงการ

2. ผลส ารวจความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ
3.  ร้อยละทีม CLT มีการจัดท า Risk
 Register ครอบคลุมกลุ่มโรคส าคัญ
 อุบัติการณ์ระดับ E ข้ึนไปและ 
2P Safety (SIMPLE)2 ท่ีเก่ียวข้อง

มากกว่าเท่ากับ
 ร้อยละ 70

มากกว่าเท่ากับ
 ร้อยละ 80

มากกว่าเท่ากับ
ร้อยละ 80

บุคลากร ต.ค.64-ก.ย.65 6,750        งานพัฒนา
คุณภาพ
โรงพยาบาล



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ
งบ

ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆแผนงาน
โครงการ/
อบรม/

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงินอุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายSMART  ล าดับ

ท่ี

S1 S6.2  - 3,10,
17

38 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาระบบ
ตัวช้ีวัดเพ่ือขับเคล่ือนองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ 2565

1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ผลการเทียบเคียง
ตัวช้ีวัดคุณภาพโรงพยาบาลให้กับทีม
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด  
2. เพ่ือส่งเสริมให้ทีมผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดได้
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลลัพธ์การ
ด าเนินงานและกลยุทธ์ส าคัญของแต่ละ
โรงพยาบาล ท่ีใช้ในการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละ
ตัวช้ีวัด 
3.  เพ่ือส่งเสริมให้ทีมผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดได้
น าผลการเทียบเคียงตัวช้ีวัดคุณภาพ และ 
Best Practice ของแต่ละโรงพยาบาล ไปใช้
ในการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตัวช้ีวัดและพัฒนาผลการ
เทียบเคียงดีข้ึน จากปีงบประมาณ 2565

1. จ านวน Best Practice ท่ีได้จาก
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2. ร้อยละตัวช้ีวัด ExPNet ท่ีมีผล
การเทียบเคียงดีข้ึน (ล าดับ1 & 2)
จากปีงบประมาณ 2564
(นับเฉพาะตัวช้ีวัดท่ีได้ร่วมน าเสนอ
แลกเปล่ียนเรียนรู้)
 

 10 เร่ือง 

มากกว่าเท่ากับ
ร้อยละ 50

บุคลากร ก.พ.-65 150,000     -         -    -          -        -       -         งานพัฒนา
คุณภาพ
โรงพยาบาล



MED MSMC
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

       383,350       4,000       -         -        85,850        -     1,500,000

S1 M2  - 17 1 โครงการพัฒนาทีมน าทาง
คลินิกส าหรับ ปีงบประมาณ  
2565

1. เพ่ือให้บุคลากรภาควิชาวิสัญญีทุกท่านมี
ส่วนร่วมในงานพัฒนาคุณภาพทีมน าทาง
คลินิกวิสัญญี
2. เพ่ือให้การพัฒนางานทีมน าทางคลินิก
วิสัญญีมีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างต่อเน่ือง
3. เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินงาน
คุณภาพทีมน าทางคลินิกวิสัญญีจากพรพ.

1. มีการพัฒนาคุณภาพการ
รักษาพยาบาลและการให้บริการ
ตามมาตรฐาน
2. ผู้เข้ารับบริการทางวิสัญญีมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 80

มากกว่า
เท่ากับ3.51 

จาก  5 คะแนน

บุคลากร ต.ค.64- ก.ย.65
ทุกสัปดาห์ท่ี 
2,4ของเดือน

-              -          -     -      22,800     -      -           ภาควิชา
วิสัญญี

M1 M5  - 3,4,17 2 โครงการประชุมวิชาการฝ่าย
การพยาบาลคร้ังท่ี 6

1. เพ่ือให้ผู้ร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ
แนวคิดการพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์
และประยุกต์แนวคิดดังกล่าวในการดูแลผู้ป่วย
โรคเร่ือรังและวิกฤตได้ 
2. เพ่ือให้พยาบาลมีความรู้เก่ียวกับการ
พยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์การดูแล
ผู้ป่วยโรคเร่ือรังและวิกฤต
3. เพ่ือให้ผู้ร่วมประชุม แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ซ่ึงกันและกันในการดูแลสุขภาพ 

1. ผู้เข้าร่วมมีระดับความรู้เพ่ิมข้ึน 
(Pre test - Post test) 
2. จ านวนบุคลากรได้รับการพัฒนา 
3. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่าเท่ากับ
 ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

มากกว่าเท่ากับ
 3.51 จาก 5 

คะแนน

บุคลากรและ
บุคคลภายนอก

ก.ย.-65 85,000         -          -     -      -          -      -           ฝ่ายการ
พยาบาล

M1 M5  - 3,4,17 3 โครงการพัฒนาความก้าวหน้า
ในสายวิชาชีพพยาบาล

1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่ง
2. สามารถพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานใน
รูปแบบ/นวัตกรรม /ผลงานและน าสู่การ
ปฏิบัติให้มีคุณภาพ

1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม      
2. จ านวนผลงาน/นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนางาน   

ร้อยละ 100
 มากกว่า

เท่ากับ ร้อยละ
 50

บุคลากร ต.ค. - ธ.ค. 64 
(7 คร้ัง)

-              -          -     -      41,050     -      -           ฝ่ายการ
พยาบาล

S1 M5  - 3 4 โครงการเพ่ิมความรู้เร่ืองการ
จัดการความปวด

1. เพ่ือให้พยาบาลมีความรู้เร่ืองการจัดการ
ความปวด
2. เพ่ือส่ือสารแนวทางการจัดการความปวด
ของฝ่ายการพยาบาลให้ใช้เป็นแนวทางเดียวกัน

1. ระดับความรู้ของพยาบาลเร่ือง 
การบริหารยาแก้ปวดอย่าง
ปลอดภัย 

2. ระดับความรู้ของพยาบาลเร่ือง
แนวทางการจัดการความปวดของ
ฝ่ายการพยาบาล 
3. ระดับความรู้ของพยาบาลเร่ือง 
การดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับยาแก้ปวด
ทางไขสันหลัง

มากกว่าเท่ากับ
 3.51 จาก 5 

คะแนน

มากกว่าเท่ากับ
 3.51 จาก 5 

คะแนน
มากกว่าเท่ากับ
 3.51 จาก 5 

คะแนน

บุคลากร พ.ค.-65 4,000           -          -     -      -          -      -           ฝ่ายการ
พยาบาล

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

M = Management to Excellence  แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

แผนงาน
โครงการ/

อบรม/สัมมนา

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงิน
อุดหนุน
 CUP

เงิน RW/RN

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

ภาควิชา/
หน่วยงาน

ล าดั
บท่ี

รวมงบประมาณ (บาท)

เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ
งบ

ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆ

SMART  
กลุ่ม

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ



MED MSMC
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

แผนงาน
โครงการ/

อบรม/สัมมนา

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงิน
อุดหนุน
 CUP

เงิน RW/RN

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

ภาควิชา/
หน่วยงาน

ล าดั
บท่ี

เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ
งบ

ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆ

SMART  
กลุ่ม

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

M1 M5  - 17 5 โครงการพัฒนาการบันทึก
ทางการพยาบาลในรูปแบบ 
Focus charting

1. เพ่ือพัฒนาความรู้บันทึกทางการพยาบาล
ในรูปแบบ Focus charting ในพยาบาล
วิชาชีพ 
2. เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้
กระบวนการทางการพยาบาล 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการตรวจประเมิน
บันทึกทางการพยาบาล

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมอบรม
2. ความสมบูรณ์ของบันทึก
ทางการพยาบาล

มากกว่า
ร้อยละ 80
มากกว่า

ร้อยละ 80

บุคลากร เม.ย.-65 27,800         -          -     -      -          -      -           ฝ่ายการ
พยาบาล

M1 M5  - 17 6 โครงการอบรมวิชาการ เร่ือง 
“EKG For Nurse”

1. มีความรู้และทักษะในการอ่านและแปรผล
คล่ืนไฟฟ้าหัวใจ

1. คะแนนประเมินความรู้หลัง
อบรม

มากกว่า
ร้อยละ 60

บุคลากร ก.พ.-65 1,250           -          -     -      -          -      -           ฝ่ายการ
พยาบาล

S2 M5  - 3 7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ
ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรก
เกิด (NCPR)

1.  เพ่ือให้สามารถวินิจฉัยทารกท่ีมีภาวะเส่ียง
ต่อการเกิดภาวะขาดออกซิเจน (Asphyxia) 
และบอกวิธีการป้องกันและดูแลทารกกลุ่มน้ีได้
2. เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพในการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดตาม
มาตรฐานสากล
3.  สามารถสร้างทีมกู้ชีพทารกเพ่ือการ
ช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ
4. ไม่พบหรือพบปัญหาจากการกู้ชีพทารกแรก
เกิดน้อย

1. บุคลากรทางการแพทย์ได้รับ
ความรู้และทักษะในการฟ้ืนคืนชีพ
ทารกแรกเกิด
2. ปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรกเกิด

ร้อยละ 80

0 คร้ัง

บุคลากร ก.ค. 65
(2 คร้ัง)

5,000           -          -     -      -          -      -           ภาควิชา
กุมารเวช
ศาสตร์

S1 M5.2  - 3,16 8 โครงการพัฒนาจริยธรรม
ส าหรับบุคลากรทางการ
พยาบาล

1.  เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรทางการพยาบาลมี
ความรู้เก่ียวกับหลักการ และแนวคิดทาง
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิของ
ผู้ป่วย
2.  เพ่ือให้บุคลากรทางการพยาบาลสามารถ
วิเคราะห์ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และเสนอ
แนวทางในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมเม่ือ
เผชิญประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม

1. บุคลากรทางการพยาบาลมี
ความรู้เก่ียวกับหลักการ และ
แนวคิดทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  และสิทธิ
ของผู้ป่วย
2.  บุคลากรทางการพยาบาล
สามารถวิเคราะห์ประเด็นขัดแย้ง
ทางจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพการ พยาบาล และเสนอ
แนวทางในการตัดสินใจเชิง
จริยธรรมเม่ือเผชิญประเด็น

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

บุคลากร พ.ค.-65 -              -          -     -      22,000 -      -           ฝ่ายการ
พยาบาล

M M7-8,
M11-
12

 - 10,17 9 โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์
และแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติ

1. เพ่ือให้ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา/
หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ท่ีเก่ียวข้องได้มีส่วน
ร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ SMART 
ศูนย์การแพทย์ฯ
2. เพ่ือให้ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้า
หน่วยงาน และผู้ท่ีเก่ียวข้อง มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้กัน
3. เพ่ือให้ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้า
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

1. มีร่างแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณ 2565
2. ผู้บริหาร หัวหน้าภาค หัวหน้า
งาน เข้าร่วมทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ 

1 ฉบับ 

ร้อยละ 80

ผู้บริหารและ
บุคลากร

ต.ค.64-ก.ค.65 
(2 คร้ัง)

22,400         -          -     -      -          -      -           งาน
นโยบาย
และแผน



MED MSMC
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

แผนงาน
โครงการ/

อบรม/สัมมนา

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงิน
อุดหนุน
 CUP

เงิน RW/RN

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

ภาควิชา/
หน่วยงาน

ล าดั
บท่ี

เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ
งบ

ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆ

SMART  
กลุ่ม

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

M1 M11  - 3,16,1
7

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ืองการป้องกันและรักษา 
office syndrome ด้วยตนเอง

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตน
เพ่ือป้องกัน รักษาตนเองจากภาวะ office 
syndrome

1.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันและรักษา
ตนเองจากภาวะ office 
syndrome
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

มากกว่าเท่ากับ
 ร้อยละ 75

มากกว่าเท่ากับ
 3.51 จาก 5 

คะแนน

บุคลากร และ
บุคคลภายนอก
/ผู้รับบริการ 

ม.ค. - พ.ค. 65 -              4,000       -     -      -          -      -           งานเวช
ศาสตร์ฟ้ืนฟู

M1 M11.2  - 3 11 โครงการตรวจสุขภาพ
บุคลากรประจ าปี 2565

1. เพ่ือเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของบุคลากร
2.  เพ่ือให้บุคลากรท่ีมีภาวะสุขภาพผิดปกติ
ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง
3. เพ่ือให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี

1. จ านวนพนักงาน
ศูนย์การแพทย์ฯ ได้รับการตรวจ
สุขภาพ

มากกว่า 
ร้อยละ 90

บุคลากร พ.ย.64-ม.ค.65 -              -          -     -      -          -      1,500,000   งาน
ทรัพยากร
มนุษย์

M1 M11.2  - 3 12 โครงการกีฬาและกิจกรรม
เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ

1. เพ่ือเป็นสวัสดิการในด้านการเสริมสร้าง
สุขภาพพลานามัยท่ีดีให้กับบุคลากร
2. เพ่ือสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพท่ีดี

1. ค่า BMI ของบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการลดลง

 มากกว่า
เท่ากับ ร้อยละ

 10 ของ
บุคลากรท่ีมีค่า

 BMI เกิน
มาตรฐาน

บุคลากร ก.พ.-ก.ค.65 30,000         -          -     -      -          -      -           งาน
ทรัพยากร
มนุษย์

S1 M11  - 3 13 โครงการการพัฒนาความรู้
การดูแลและป้องกันกรเกิด
แผลกดทับและการเกิดภาวะ
ผิวหนังอักเสบจากการควบคุม
การขับถ่ายไม่ได้ (IAD)

1. เพ่ือให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้
และทักษะในการดูแลแผลกดทับและการ
ป้องกันผิวหนังอักเสบจากการควบคุมการ
ขับถ่ายไม่ได้
2. เพ่ือส่ือสารแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรมี
แนวทางปฏิบัติของฝ่ายการพยาบาลให้เป็นใน
ทิศทางเดียวกัน

1. ระดับความรู้ของพยาบาลเร่ือง 
การป้องกันแผลกดทับ (ผ่าน
เกณฑ์) 

มากกว่าเท่ากับ
 3.51 จาก 5 

คะแนน

บุคลากร มี.ค.-65 4,000           -          -     -      -          -      -           ฝ่ายการ
พยาบาล

S1 M11  - 3 14 โครงการส ารวจความชุกแผล
กดทับ

1. เพ่ือส ารวจความชุกแผลกดทับใน
โรงพยาบาล

1. ระดับความรู้ของพยาบาลเร่ือง 
การประเมินแผลกดทับ (ผ่าน
เกณฑ์)

2. อัตราความชุกแผลกดทับใน
โรงพยาบาล

มากกว่าเท่ากับ
 3.51 จาก 5 

คะแนน

ลดลง
ร้อยละ 5

บุคลากร ส.ค.-65 4,000           -          -     -      -          -      -           ฝ่ายการ
พยาบาล



MED MSMC
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

แผนงาน
โครงการ/

อบรม/สัมมนา

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงิน
อุดหนุน
 CUP

เงิน RW/RN

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

ภาควิชา/
หน่วยงาน

ล าดั
บท่ี

เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ
งบ

ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆ

SMART  
กลุ่ม

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

M1 M11  - 4,17 15 โครงการเตรียมความพร้อม
บุคลากรใหม่เข้าปฏิบัติงาน

1. เพ่ือให้บุคลากรใหม่มีความรู้ ความเข้าใจใน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ตลอดจน
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ก่อนการท างาน
2. เพ่ือให้บุคลากรใหม่ได้มีความเข้าใจแนวทาง
ในการปฏิบัติ รู้ระเบียบวินัย รวมท้ังสิทธิ
ประโยชน์ สวัสดิการ และพัฒนาตนในการ
ท างานได้อย่างเหมาะสม และมีความ
เจริญก้าวหน้า มีความภาคภูมิใจในองค์กรของ
ตนเอง
3. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างจริยธรรม เจตคติท่ีดี
ในการท างานเกิดความผูกผันต่อองค์กร และ
ความสามัคคีใน หมู่คณะ

1. บุคลากรใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ
2. บุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เร่ืองกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ในการท างาน

ร้อยละ 100
มากกว่า

ร้อยละ 80

บุคลากรใหม่ ก.ค.-65 9,000           -          -     -      -          -      -           ฝ่ายการ
พยาบาล

M6 M13.1 SSAP6 9 16 โครงการการบริหารความเส่ียง
 ความปลอดภัย และคุณภาพ
โรงพยาบาลด้วยระบบทีมตอบ
โต้เหตุฉุกเฉิน

1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และสามารถตอบโต้
เหตุฉุกเฉินท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนภายในอาคารได้
อย่างถูกต้อง
2. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และสามารถอพยพ
ผู้ป่วยผู้ป่วยวิกฤติในโรงพยาบาลอาคารสูงได้
อย่างถูกต้อง

1. จ านวนผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

2. ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถ
ปฏิบัติภารกิจการตอบโต้เหตุ
ฉุกเฉินได้

มกกว่า
ร้อยละ 80 
มากกว่า

ร้อยละ 80

บุคลากร พ.ย. 64-มิ.ย.65 172,700        -          -     -      -          -      -           งานอาชี
วอนามัย
และ
ส่ิงแวดล้อม

M6 M13.1  - 9 17 โครงการส่ิงแวดล้อมกับความ
ปลอดภัยในการท างาน

1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้เก่ียวกับการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างาน
2. เพ่ือสร้างความตระหนักในการป้องกัน
อันตรายจากการท างานของบุคลากร

1. จ านวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ
2. บุคลากรมีความรู้เก่ียวกับความ
ปลอดภัยในการท างานเพ่ิมข้ึน

มกกว่า
ร้อยละ 80
มากกว่า

ร้อยละ 80

บุคลากร มิ.ย. 65
จัด 2 คร้ัง

13,200         -          -     -      -          -      -           งานอาชี
วอนามัย
และ
ส่ิงแวดล้อม

M4 M13  - 9 18 โครงการ Big Cleaning Day 
ปีงบประมาณ 2565

1. เพ่ือให้บุคลากรแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วม 
และตระหนักถึงการท ากิจกรรม Big Cleaning
 Day
2. เพ่ือก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
สร้างความร่วมมือในการท ากิจกรรมจิต
สาธารณะ    
3.  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สร้างบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีในการท างาน

1. จ านวนบุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ 
ทุกระดับเข้าร่วมโครงการ
2. ระดับการรับรู้และตระหนักถึง
การท ากิจกรรม 5ส

 ≥ ร้อยละ 85

มากกว่าเท่ากับ
 3.51 จาก 5  

คะแนน

บุคลากร ธ.ค. 64 - พ.ค.65 5,000           -          -     -      -          -      -           งานอาชี
วอนามัย
และ
ส่ิงแวดล้อม



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

 251,000         -           -          -     3,400         -     120,000

M1 A1 4,17 1 โครงการพัฒนาศักยภาพทางการนิเทศ
ส าหรับผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลา

1. เพ่ือให้ผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลามี
ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการ
ในการนิเทศทางการพยาบาล
2. เพ่ือให้สามารถน าแนวคิดและหลักการไป
พัฒนาการปฏิบัติงานผู้ตรวจการพยาบาล
นอกเวลาราชการได้

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
2.  ผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลา
มีความรู้เก่ียวกับการนิเทศ
ทางการพยาบาลมากข้ึน 

มากกว่าเท่ากับ
ร้อยละ 80

มากกว่าเท่ากับ
 ร้อยละ 80

บุคลากร ม.ค.-ก.ค.65 8,450     -       -        -       -      -        -          ฝ่ายการ
พยาบาล

S1 AA1.1 SSAP3 3,4 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง 
ACLS Provider Course 
(เก็บค่าลงทะเบียน)

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เก่ียวกับ
มาตรฐานการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันสูงอย่าง
ถูกต้องและสามารถน าไปใช้อย่างเหมาะสม
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีโอกาสได้ฝึก
ใช้แผนปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพใน
สถานการณ์ท่ีเหมือนจริงมากท่ีสุด 
3. เพ่ือประเมินผลความสามารถของ
ผู้เข้าร่วมการอบรมในการปฏิบัติการ
ช่วยชีวิตข้ันสูงในฐานะผู้น าทีม

1. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมมีผล
การสอบ (Post-test) 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการ
ทดสอบเป็น Leader  
3. ความพึงพอใจในภาพรวม
ระดับดี- ดีมากของผู้เข้าร่วม
โครงการ

มากกว่า
ร้อยละ 80

 ร้อยละ 100

ร้อยละ 90

บุคคลภายนอก มิ.ย.-ก.ค. 65
(2 รุ่น)

-        -       -        -       -      -        120,000   คณะกรรมการ
กู้ชีวิต

S1 AA1.1  - 3,4 3 โครงกาอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง การ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (BLS) รุ่นท่ี 
1,2,3,4  
(วิทยากรภายนอก)

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะเก่ียวกับการ
ช่วยกู้ฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วย (BLS)
2. เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ทางการพยาบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
3. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพยาบาลผู้ป่วย
อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

1. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม  100%
 ครบตามเป้าหมาย
2. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมมีผล
การสอบ (Post-test)
3. ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการฝึก
ปฏิบัติ
4. ความพึงพอใจในภาพรวม
ระดับดี- ดีมากของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 100

มากกว่า
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

บุคลากร มิ.ย.-ส.ค. 65
 (4 รุ่น)

22,400   -       -        -       -      -        -          คณะกรรมการ
กู้ชีวิต

S1 AA1.1  - 3,4 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  
ACLS Provider Course ส าหรับแพทย์
ประจ าบ้านแพทย์ใช้ทุนและพยาบาล รุ่น
ท่ี 1-2

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เก่ียวกับ
มาตรฐานการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันสูงอย่าง
ถูกต้องและสามารถน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีโอกาสได้ฝึก
ใช้แผนปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพใน
สถานการณ์ท่ีเหมือนจริงมากท่ีสุด
3.  เพ่ือประเมินผลความสามารถของ
ผู้เข้าร่วมการอบรมในการปฏิบัติการ
ช่วยชีวิตข้ันสูงในฐานะผู้น าทีม 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมมีผล
การสอบ Post-test   
2. ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการ
ทดสอบเป็น Leader  
3. ความพึงพอใจในภาพรวม
ระดับดี-ดีมากของผู้เข้าร่วม
โครงการ

มากกว่า
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

บุคลากร มิ.ย.-ก.ค. 65
(2 รุ่น)

41,000   -       -        -       -      -        -          คณะกรรมการ
กู้ชีวิต

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ

งบ
ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆ

แผนงาน
โครงการ/
อบรม/
สัมมนา

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงิน
อุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

A = Academic to Excellence  แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ล าดับท่ี

รวมงบประมาณ (บาท)

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายSMART  



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ

งบ
ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆ

แผนงาน
โครงการ/
อบรม/
สัมมนา

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงิน
อุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

ล าดับท่ี
SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายSMART  

S1 AA1.1  - 3,4 5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  
ACLS for Nurse

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เก่ียวกับ
มาตรฐานการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันสูงอย่าง
ถูกต้องและสามารถน าไปใช้อย่างเหมาะสม
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีโอกาสได้ฝึก
ใช้แผนปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพใน
สถานการณ์ท่ีเหมือนจริงมากท่ีสุด 
3. เพ่ือประเมินผลความสามารถของ
ผู้เข้าร่วมการอบรมในการปฏิบัติการ
ช่วยชีวิตข้ันสูงในฐานะผู้น าทีม

1. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมครบตาม
เป้าหมาย  
2. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมมีผล
การสอบ (Post-test) 

3. ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการฝึก
ปฏิบัติ
4. ความพึงพอใจในภาพรวม
ระดับดี- ดีมากของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 100

มากกว่า
เท่ากับร้อยละ 

80
ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

บุคลากร ก.ค.-ส.ค.65 7,000     -       -        -       -      -        -          คณะกรรมการ
กู้ชีวิต

 - A1  - 4 6 โครงการนิสิตเข้าศึกษาดูงานระบบ
วิศวกรรมพ้ืนฐาน

1.  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ด้านการเรียนการ
สอนเก่ียวกับระบบงานวิศวกรรมใน
โรงพยาบาล
2. นิสิตได้เรียนรู้ระบบวิศวกรรม จาก
สถานท่ีปฏิบัติงานจริง

1. ร้อยละของนิสิตท่ีเข้าศึกษาดู
งานสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้

มากกว่าเท่ากับ
4 จาก 5 
คะแนน

นิสิตช้ันปีท่ี 4 
ภาควิชา

วิศวกรรมชีว
การแพทย์ 
คณะวิศวฯ 

จ านวน  40 คน

ต.ค. - พ.ย. 
64

-        -       -        -       -      -        -          งานซ่อมบ ารุง

S2 A1 SSAP3 3,4 7 โครงการอบรมการให้และการเลือกใช้
ส่วนประกอบเลือด

1. เพ่ือให้ความรู้เร่ืองวิธีการให้ส่วนประกอบ
เลือดแก่ผู้ป่วยท่ีถูกต้อง
2.  เพ่ือให้ความรู้เร่ืองส่วนประกอบเลือด
ชนิดต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ  

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  

2. ระดับความรู้ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

มากกว่าเท่ากับ
 50 คน

มากกว่าเท่ากับ
 3.51 จาก 5 

คะแนน

 แพทย์, นิสิต
แพทย์

,พยาบาล, 
นักเทคนิคฯ,
เจ้าหน้าท่ี
เก่ียวข้อง

ภายในและ
บุคคลภายนอก

จากรพ. อ่ืน

พ.ค.-65 3,800     -       -        -       -      -        -          งาน
ห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยา



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ

งบ
ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆ

แผนงาน
โครงการ/
อบรม/
สัมมนา

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงิน
อุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

ล าดับท่ี
SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายSMART  

S2 A1 SSAP3 3,17 8 โครงการการควบคุมคุณภาพส่ิงส่งตรวจ
และเทคนิคการเจาะเลือดสุญญากาศ

1.  เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับการ
เก็บรักษาและการน าส่งส่ิงส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การเก็บตัวอย่างเลือด 
และการเก็บส่งส่ิงตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เฉพาะทาง
2. เพ่ือให้ผู้อบรมทราบถึงความ ส าคัญ ข้อ
ควรระวังและปัจจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการ
จัดเก็บส่ิงส่งตรวจ
3. แนะน าอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง
กับการเก็บส่ิงส่งตรวจ
4. ฝึกทักษะการเก็บส่ิงส่ิงตรวจ เพ่ือลดส่ิงส่ง
ตรวจท่ีไม่ได้คุณภาพ เช่น เลือด เสมหะ 
อุจจาระ น้ าเจาะต่างๆ
5.  มีการพบปะ แลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างาน

1. ผู้เข้าร่วมอบรมท้ังหมดมีความ
พึงพอใจ

2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เร่ือง 
การเก็บส่ิงส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ(หลังการอบรม) 
3. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ
เจาะเลือดด้วยระบบสุญญากาศได้

มากกว่าเท่ากับ
 3.51 จาก 5 

คะแนน 
มากกว่า

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100 
(ได้รับใบ

ประกาศรับรอง)

 แพทย์
,พยาบาล และ

ผู้สนใจจาก
โรงพยาบาล
ใกล้เคียง

เม.ย. - ก.ค.65 2,500     -       -        -       -      -        -          งาน
ห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยา

M1 A1  - 4,17 9 โครงการพัฒนาศักยภาพระดับหัวหน้างาน 1. เพ่ือให้หัวหน้างานรู้จัก เข้าใจบทบาทของ
การเป็นหัวหน้าท่ีเจ้านายรักและลูกน้อง
ยอมรับ
2. เพ่ือให้หัวหน้างานแสดงบทบาทภาวะผู้น า
ในการปกครอง ดูแลสร้างแรงจูงใจต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถท างานตาม
เป้าหมาย
3. เพ่ือให้หัวหน้างานมีความกล้า มีความ
ม่ันใจ ในการมอบหมายงาน การติดตามงาน
 การสอนงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
4. เพ่ือให้หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจ
หลักของการสร้างทีมงานเพ่ือการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ

1. จ านวนหัวหน้างานท่ีเข้าร่วม  
2. หัวหน้างานมีความรู้เพ่ิมข้ึน    

ร้อยละ 80
มากกว่า

ร้อยละ 80

บุคลากร พ.ค.-65 12,400   -       -        -       -      -        -          งาน
ทรัพยากร
มนุษย์



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ

งบ
ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆ

แผนงาน
โครงการ/
อบรม/
สัมมนา

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงิน
อุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

ล าดับท่ี
SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายSMART  

M1 A1  - 4,17 10 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ

1.  เพ่ือให้บุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะ
อย่างต่อเน่ือง และให้เห็นถึงศักยภาพ และ
สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมอบรม มี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนา
ทัศนคติเชิงบวก ตลอดจนสามารถท างาน
ร่วมกับอ่ืนได้อย่างราบร่ืนและมีความสุข
3.  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้น าเอาส่ิงท่ีได้จาการ
ฝึกอบรม และ ปฏิบัติด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเกิด
ประโยชน์สูงสุด

1. ร้อยละความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลัง
การอบรมเม่ือเทียบกับก่อนการ
อบรม 
2.  ร้อยละความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
แบบทดสอบ Posttest เม่ือเทียบ
กับ Pretest

 มากกว่า
เท่ากับ 

ร้อยละ 20
มากกว่าเท่ากับ

ร้อยละ 20

บุคลากร มี.ค.-มิ.ย. 65 25,000   -       -        -       -      -        -          งาน
ทรัพยากร
มนุษย์

M1 A1  - 16,
17

11 โครงการการพัฒนาทีมสู่ความเป็นเลิศ 1.  เพ่ือให้บุคลากรได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการท างานเป็นทีม
2.  เพ่ือให้บุคลากรมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ
การพัฒนาตนเองและองค์กร
3.  เพ่ือให้บุคลากรสามารถท างานเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.  เพ่ือให้บุคลากรสามารถดึงศักยภาพและ
จุดแข็งของตนเองมาใช้อย่างเต็มท่ี

1. ร้อยละความผูกพันต่อองค์กร
และคุณภาพชีวิตในการท างาน 

 ≥ ร้อยละ 80 บุคลากร ธ.ค.64-ม.ค.
65

96,950   -       -        -       -      -        -          งาน
ทรัพยากร
มนุษย์

M1 A1  - 16,
17

12 โครงการ Happy Life Happy Work 1. เพ่ือพัฒนาแนวความคิด ทัศนคติ แรง
บันดาลใจ ในการท างานด้านบวก
2.  เพ่ือกระตุ้นและปลูกฝังทัศนคติท่ีดีใน
การบริการและปฏิบัติงานแก่ทุกระดับ
3.  เพ่ือฝึกปฏิบัติและร่วมท ากิจกรรม เพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ในการสร้างองค์กรแห่ง
ความสุข
4.  เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคี ความ
อบอุ่นภายในองค์กร

1. ร้อยละความผูกพันต่อองค์กร
และคุณภาพชีวิตในการท างาน 

 มากกว่า
เท่ากับร้อยละ 

80

บุคลากร มี.ค.-ก.ค. 65 10,000   -       -        -       -      -        -          งาน
ทรัพยากร
มนุษย์

M1 A1 4,17 13 โครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาสมรรถนะ 
Nurse manager

1. เพ่ือให้ความรู้ สร้างและพัฒนาสมรรถนะ
การเป็น Nurse manager
2. เพ่ือให้ทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการรายโรคของ Nurse 
manager 

1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
2. แผนการปฏิบัติงานของ
ผู้จัดการรายโรค (Nurse 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการอบรม 

20 คน
  มากกว่า 
ร้อยละ 80
 มากกว่า 
ร้อยละ 80

บุคลากร ธ.ค.-64 6,000     -       -        -       -      -        -          ฝ่ายการ
พยาบาล



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ

งบ
ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆ

แผนงาน
โครงการ/
อบรม/
สัมมนา

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงิน
อุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

ล าดับท่ี
SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายSMART  

M1 A1 3,4 14 โครงการเพ่ิมพูนทักษะการดูแลผู้ป่วย
โรคมะเร็งส าหรับพยาบาล

1. เพ่ือให้พยาบาลมีความรู้เก่ียวกับการดูแล
ผู้ป่วยมะเร็ง
2. เพ่ือให้พยาบาลมีความรู้เก่ียวกับการดูแล
ผู้ป่วยขณะได้รับยาเคมีบ าบัด

1. ระดับความรู้ของพยาบาลเร่ือง
มะเร็งระบบเลือดผ่านเกณฑ์
 
2. ระดับความรู้ของพยาบาลเร่ือง
การดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับยาเคมีบ าบัด

3. ระดับความรู้ของพยาบาลเร่ือง
การใช้ Spill kit และ Care PICC
 line ผ่านเกณฑ์

มากกว่าเท่ากับ
 3.51 จาก 5 

คะแนน
มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน
มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

บุคลากร มี.ค.-65 4,000     -       -        -       -      -        -          ฝ่ายการ
พยาบาล

S2 AA1.1 SSAP3 3,10,
16

15 โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการด้านงานทันตกรรม

1.  เพ่ืออบรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่
ทันตแพทย์ 
2.  เพ่ืออบรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่
ผู้ช่วยทันตแพทย์ ทันตบุคลากร
3.  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการให้บริการ ทันตกรรม และการรักษา
ผู้ป่วยแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีได้

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับ
ความรู้หลังการอบรม (Post-test)
2. ทันตแพทย์ แพทย์ นิสิตแพทย์
 ผู้ช่วยทันตแพทย์ และทันตบุคล
การ เข้าร่วมอบรมความรู้ทาง
วิชาการหรือเข้าร่วมกิจกรรม    
3. ผลการประเมินจาก
แบบสอบถามหลังการจัดอบรมมี
ระดับความพึงพอใจ

ร้อยละ 20

อย่างน้อย 
40 คน

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

ผู้รับบริการ มิ.ย.-ส.ค.65 6,500     -       -        -       -      -        -          งานทันตกรรม

S1 AA1.1  - 3 16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ความรู้และทักษะในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
เด็กโต

1. เพ่ือสามารถวินิจฉัยเด็กท่ีมีภาวะเส่ียงต่อ
การเกิด การขาดออกซิเจน ภาวะหัวใจและ
หายใจล้มเหลว ในภาวะต่าง ๆ ท่ีส าคัญใน
เด็กโตได้ และเพ่ือสามารถบอกวิธีการ
ป้องกันดังกล่าวได้ 
2. เพ่ือสามารถให้การช่วยเหลือและแก้ไข
ภาวะดังกล่าวในเด็กโตโดยยึดหลักให้มีการ 
Ventilation Circulation  และมีสัญญาณ
ชีพท่ีดี 
3. เพ่ือสามารถบอกวิธีการป้องกันและดูแล
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ อันเน่ืองมาจากภาวะ
ดังกล่าวในเด็กโตได้

1. ปัญหาหรือข้อร้องเรียนจาก
การช่วยฟ้ืนคืนชีพเด็กโต
2. บุคลากรทางการแพทย์ได้รับ
ความรู้และทักษะในการช่วยฟ้ืน
คืนชีพเด็กโต

0

ร้อยละ 80

บุคลากร ก.ค.-ส.ค.65 5,000     -       -        -       -      -        -          ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์

S1 AA1.1  - 4,17 17 โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรการ
ฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน
สาขาวิสัญญีวิทยา

1. เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ใช้ทุน 
และวิสัญญีพยาบาลทุกท่านมีส่วนร่วมใน
งานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร

1. ระดับความภาคภูมิใจการเป็น
แพทย์ประจ าบ้านของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี-
นครินทรวิโรฒ 

มากกว่าเท่ากับ
 ร้อยละ 80

บุคลากร พ.ค.-65 -        -       -        -       3,400   -        -          ภาควิชาวิสัญญี



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

              -          -   #####         -           -          -           -   

R2 R1.1  - 4,9 1 โครงการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management)
 ด้านงานวิจัย

1.  เพ่ือก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ ท่ีสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ด้าน
งานวิจัย
2.  เพ่ือก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัย ตาม
ประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1
3.  เพ่ือแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์
ความรู้ จากผู้มีประสบการณ์ตรง และค้นหา
แนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนด
ในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด
4.  เพ่ือรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ี
ก าหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมา

1. จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
2.  ระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ
 
3.  จ านวนองค์ความรู้ท่ีได้จาก
การจัดโครงการ KM

ร้อยละ 80

มากกว่า
เท่ากับ3.51 

จาก 5 คะแนน
2 เร่ือง

บุคลากร พ.ย.64 - เม.ย.65 -             -      15,000  -       -      -       งานวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์

R2 R1.1  - 4,9 2 โครงการอบรมมาตรฐานความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย

1.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการวิจัย 
2.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

1. จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
2.  ระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ

3.  ระดับความรู้ของผู้เข้าร่วม
อบรม

ร้อยละ 80 

มากกว่า
เท่ากับ3.51 

จาก 5 คะแนน
มากกว่า

เท่ากับ ร้อยละ
 80

บุคลากร พ.ย.64 - มิ.ย.65 -             -      11,700  -       -       -      -       งานวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์

R1 R1  - 4,9 3 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง “การเขียน
วิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก 
Plagiarism”

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ ท่ีมา ลักษณะ และผลของการคัดลอก
ผลงานวิจัย 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และ
ตระหนักในเร่ืองการคัดลอกผลงานวิจัย
3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้ข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในการเขียน
ผลงานวิจัย ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 
และปราศจากการคัดลอกผลงานของผู้อ่ืน

1. จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ 

3. ระดับความรู้ของผู้เข้าร่วม
อบรมเพ่ิมข้ึน

 ร้อยละ 80 

มากกว่า
เท่ากับ3.51 

จาก 5 คะแนน
 ร้อยละ 80

บุคลากร พ.ย.64-มิ.ย.65 -             -      17,800  -       -       -      -       งานวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์

แผนงาน
โครงการ/

อบรม/สัมมนา

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงิน
อุดหนุน 

CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ

งบ
ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆ

R = Research to Excellence  แผนยุทธศาสตร์สร้างงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รวมงบประมาณ (บาท)

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายSMART  

ล าดับ
ท่ี



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

แผนงาน
โครงการ/

อบรม/สัมมนา

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงิน
อุดหนุน 

CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ

งบ
ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆ
SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายSMART  

ล าดับ
ท่ี

R1 R1.1  - 3,9 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระยะส้ัน หลักสูตร “การ
เสริมสร้างศักยภาพการวิจัย 
(Program of Short Course 
Training in Research 
Capacity Building)”

1. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยและบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์
ให้แก่อาจารย์แพทย์ แพทย์ใช้ทุน/แพทย์
ประจ าบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ท่ียัง
ไม่มีประสบการณ์เขียนโครงการวิจัย
2.  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรอบรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับกระบวนการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม การวางแผนและออกแบบการ
วิจัย ตลอดจนหลักการและเลือกใช้สถิติใน
งานวิจัยทางคลินิกได้อย่างถูกต้องและทันสมัย

1. ผู้เข้าร่วมอบรม/ทีมวิจัย
สามารถเขียนข้อเสนอโครงร่าง
การวิจัย และบทความวิจัยได้ 
ถูกต้อง
2.   ผู้เข้าร่วมอบรมทุกรายมี
โครงร่างวิจัยส าหรับขอพิจารณา
จริยธรรมฯ หรือย่ืนขอทุนวิจัย 
3. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมทุก
รายมีบทความวิจัยหลังเสร็จส้ิน
โครงการ 
4. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมย่ืน
เสนอโครงร่างวิจัยขอพิจารณา
จริยธรรมฯ หรือย่ืนขอทุนวิจัย 
5. จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการ
6. ระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ

ตาม
หลักเกณฑ์
การท าวิจัย

มาตรฐานสากล
มากกว่า

เท่ากับ ร้อยละ
 50 

มากกว่า
เท่ากับ ร้อยละ

 50 
มากกว่า

เท่ากับ ร้อยละ
 50

ร้อยละ 80

มากกว่า
เท่ากับ 3.51 
จาก 5 คะแนน

บุคลากร ต.ค.64 - มิ.ย.65 -             -      ##### -       -       -      -       งานวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์

R1 R1.1  - 4,9 5  โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง “การใช้
เคร่ืองมือวิจัยเพ่ือการใช้
เคร่ืองมือวิจัยอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ”

1. เพ่ือช้ีแจงข้ันตอนการให้บริการเคร่ืองมือ
วิจัยของห้องเคร่ืองมือกลาง
2.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความช านาญในการใช้เคร่ืองมือวิจัยต่างๆ 
สามารถใช้งานอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า และยืดอายุการใช้งานของเคร่ืองมือวิจัย
3.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้และก่อให้เกิด
งานวิจัยใหม่ๆ 

1. จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
2.  ระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ 

3.  ระดับความรู้ของผู้เข้า
ร่วมอบรมเพ่ิมข้ึน

 ร้อยละ 80 

 มากกว่า
เท่ากับ

3.51 จาก 5 
คะแนน 

ร้อยละ 80

บุคลากร พย..64-มิ.ย.65 -             -       - -       -       -      -       งานวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

แผนงาน
โครงการ/

อบรม/สัมมนา

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงิน
อุดหนุน 

CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ

งบ
ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆ
SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายSMART  

ล าดับ
ท่ี

R1 R1.2  - 17 6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การบูรณาการงานประจ า
สู่งานวิจัย

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และ
เข้าใจเก่ียวกับการวิจัยเบ้ืองต้นและสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถ
ในการสังเคราะห์ปัญหาจากงานประจ าและ
พัฒนาเป็นงานวิจัย
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนางานประจ าของ
ตนเองสู่งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพ่ือสร้างเครือข่าย การพัฒนางานประจ า
สู่การวิจัย“R2R ” และเครือข่ายการบริการ
วิชาการ

1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม

2. สามารถเขียนโครงร่างวิจัย 

3. ความพึงพอใจหลังเข้ารับการ
อบรม

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
1 เร่ืองต่อ 1 
หน่วยงาน 
มากกว่า

เท่ากับ ร้อยละ
 80

บุคลากร ต.ค.-64 -             -      37,100  -       -       -      -       ฝ่ายการพยาบาล



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

T = Toward International  Level  แผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่ระดับสากล

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รวมงบประมาณ (บาท)

SWU
SAP

SDG ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายSMART  

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ

งบ
ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆแผนงาน
โครงการ/

อบรม/สัมมนา

แผนบริการ
วิชาการ

เงินอุดหนุน
วิจัย

เงิน
อุดหนุน 

CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

       305,000    113,650        -          -     90,900          -           -   

r3 r1 - 3,4 1 โครงการรับเข็มกาชาดและ
เหรียญสมมนาคุณ

1. สร้างเครือข่ายผู้บริจาคโลหิต
2. เชิดชูเกียรติผู้บริจาคโลหิต

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
2. ความภาคภูมิใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

มากกว่า 40 คน
มากกว่าเท่ากับ 

ร้อยละ 80

ผู้บริจาคโลหิต เม.ย.-65 5,000           -          -       -      -        -        -       งาน
ห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยา

r3 r1  - 3,4 2 โครงการผู้บริจาคโลหิตปลอดภัย
(ไม่ใช้งบประมาณ)

1. เพ่ือธ ารงรักษาผู้บริจาคโลหิตประจ า
2.  สร้างแรงสูงใจในการบริจาคเกล็ดเลือดแบบ 
Apheresis
3. เพ่ือดูแลสุขภาพผู้บริจาคโลหิต

1.  จ านวนผู้บริจาคโลหิต
ประจ าเทียบกับปี 2564

 เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 1

ผู้บริจาคเกล็ด
เลือดและผู้
บริจาคโลหิต

ประจ า

ต.ค.64 -ก.ย.65 -              -          -       -      -        -        -       งาน
ห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยา

r3 r1 - 3,16 3 โครงการออกหน่วยธนาคารเลือด
 ประจ าปีงบประมาณ 2565

1. เพ่ือจัดหาและเตรียมส่วนประกอบโลหิตให้
พร้อมใช้ และรองรับความต้องการใช้
ส่วนประกอบโลหิตท่ีซับซ้อน
2. เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนโลหิต
3. เพ่ือเป็นการวางรากฐานการบริจาคโลหิตในเชิง
รุกและสร้างเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมปริมาณส่วน 
ประกอบโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการใช้
4. เพ่ือรณรงค์ให้ นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ท่ัวไป มีจิตส านึกท่ีดี และรู้จักการเสียสละ

1. ส่วนประกอบโลหิตท่ีรับ
บริจาคเม่ือเทียบปี 2564

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 2

โรงเรียน 
โรงงาน ชุมชน 

หน่วยงาน
ราชการ 
หน่วยงาน
ภาคเอกชน

ต.ค.64-ก.ย.65 300,000        -          -       -      -        -        -       งาน
ห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยา

r3 r1,r2  - 17 4 โครงการทบทวนแผนงาน
ประจ าปี 2564 และจัดท า
โครงการตามกลยุทธ์ฝ่ายการ
พยาบาลประจ าปี 2565

1. เพ่ือให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการในระดับฝ่าย
และระดับหน่วยงาน เพ่ือน าสู่การปฏิบัติอย่าง
ประสิทธิภาพ
2. เพ่ือให้มีการวางแผน มอบหมายงาน 
ด าเนินการตามแผนและประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
กาด าเนินงานในหน่วยงาน เป็นทิศทางเดียวกัน
3. เพ่ือให้หัวหน้างานการพยาบาลทุกหน่วยงาน
สามารถบริหารจัดการหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. มีการก าหนดแผนการ
ด าเนินงานและตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน
ทุกโครงการ

1 เล่ม บุคลากร ก.พ.-65 -              -          -       -      90,900   -        -       ฝ่ายการ
พยาบาล

รวมงบประมาณ (บาท)

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายพันธกิจ
ล าดั
บท่ี

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ

งบ
ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆ

พันธกิจท่ี 1 บริการวิชาการและบริการรักษาพยาบาล พัฒนาโรงพยาบาลเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่างๆ เพ่ิมข้ึนเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพ้ืนท่ีรวมถึงปัญหาของประเทศ

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

แผนงาน
โครงการ/

อบรม/สัมมนา

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงิน
อุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายพันธกิจ
ล าดั
บท่ี

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ

งบ
ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆ
แผนงาน
โครงการ/

อบรม/สัมมนา

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงิน
อุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

r3 r1,r4 SSAP3 3,10,
16

5 โครงการส่งเสริมทันตสุขศึกษา
แก่บุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ

1. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทันตสุข
ศึกษา ความรู้เก่ียวกับโรคในช่องปาก และการ
รักษา
2. เพ่ือให้บุคลากรศูนย์การแพทย์ตระหนักถึง
ความส าคัญในการดูแลสุขภาพในช่องปาก
3. เพ่ือลดปัญหาทันตสุขภาพของบุคลากรศูนย์
การแพทย์

1. จ านวนผู้มาเข้ารับการ
รักษาทันตกรรมและผู้เข้าร่วม
ชมนิทรรศการท้ังหมด 
2. อัตราความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (หลังเข้ารับ
บริการทันตกรรม ตรวจฟัน 
และเข้าร่วมกิจกรรมในการจัด
นิทรรศการ)
3.  ระดับความรู้หลังการ
อบรมของผู้เข้าร่วมโครงการ (
 Post test)

อย่างน้อย 
100 คน

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

ร้อยละ 80

ผู้รับบริการ พ.ค.-65 10,000     -       -      -        -        -       งานทันตกรรม

r3 r1 SSAP3 3,10,
16

6 โครงการออกหน่วยทันตกรรม ณ
 รพสต.

1. เพ่ือให้บริการทันตกรรมได้แก่ ตรวจฟัน ถอน
ฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และให้ค าปรึกษาเก่ียวกับ 
ทันตสุขภาพแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการ
2. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทันตสุข
ศึกษาโรคในช่องปากและการรักษา 
3. เพ่ือให้ประชาชนสนใจและตระหนักเห็น
ความส าคัญในการดูแลสุขภาพในช่องปาก
4. เพ่ือช่วยในการลดปัญหาทันตสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี

1. ให้บริการรักษาทางทันต
กรรมแก่ผู้ป่วย ณ รพสต.
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

อย่างน้อย 
200 รายต่อปี
มากกว่าเท่ากับ

ร้อยละ 85

ผู้ป่วยในชุมชน
เขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ
ได้รับบริการทาง

ทันตกรรม

ต.ค.64-ก.ย.65 -              20,000     -       -      -        -        -       งานทันตกรรม

r3 r1 SSAP3 3,10,
16

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
กลุ่มแม่และเด็ก 0-3 ปี

1. เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ใหม่ได้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก สอนการแปรงฟัน และได้รับการรักษา
ตามจ าเป็น                    
2. เพ่ือให้ผู้ปกครองเด็กอายุ 
0-3 ปีได้รับการฝึกแปรงฟันอย่างถูกวิธี
3. เพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้ด้านการ
ดูแลสุขภาพช่องปากเด็กเล็ก

1. จ านวนหญิงมีครรภ์ท่ีมารับ
บริการฝากครรภ์คร้ังแรก ใน
คลินิกฝากครรภ์ และแม่ของ
เด็กอายุ 0-3 ปี เข้าร่วม
โครงการ 
2. หญิงต้ังครรภ์ใหม่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก สอน
การแปรงฟัน และได้รับการ
รักษา
3. ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-3 ปี 
ได้รับการฝึกแปรงฟันอย่างถูก
วิธี
4. เด็กอายุ 9-12 เดือนได้รับ
การทาฟลูออไรด์วานิช
5. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

200 ราย

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

มากกว่าเท่ากับ 
ร้อยละ 80

หญิงมีครรภ์
ท่ีมารับบริการ
ฝากครรภ์คร้ัง
แรก ในคลินิก

ฝากครรภ์

ธ.ค.64-ส.ค.65 15,000     -       -      -        -        -       งานทันตกรรม



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายพันธกิจ
ล าดั
บท่ี

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ

งบ
ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆ
แผนงาน
โครงการ/

อบรม/สัมมนา

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงิน
อุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

r3 r1 SSAP3 3,10,
16

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
เด็กวัยเรียน

1.  เพ่ือป้องกันฟันแท้ไม่ให้ผุ โดยเน้นฟันกรามแท้
ซ่ีท่ีหน่ึง
2.  สร้างสุขนิสัยและฝึกทักษะการดูแลสุขภาพ
ช่องปากให้แก่เด็ก
3.  สร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องใน
การส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพส าหรับเด็ก
4.  เพ่ือป้องกันการสูญเสียฟันแท้ก่อนเวลาอันควร
5. เพ่ือควบคุมสภาวะสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน
โดยบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพ ช่องปาก 
ป้องกันและรักษาทางทันตกรรม

1. โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
จ านวน 14 ท่ีในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบโดยตรงของศูนย์
การแพทย์ฯ   
2. เด็กช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1,6
 ได้รับการฝึกแปรงฟันอย่าง
ถูกวิธี 
3. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

ผ่านเกณฑ์
การประเมิน

มากกว่าเท่ากับ 
ร้อยละ 85

มากกว่าเท่ากับ
ร้อยละ 80

ศูนย์เด็กเล็กใน
เขตรับผิดชอบ

ของ 
CUP ศูนย์
การแพทย์

สมเด็จพระเทพฯ

พ.ค.-ก.ค. 65 15,000     -       -      -        -        -       งานทันตกรรม

r3 r1 SSAP3 3,10,
16

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
เด็กก่อนวัยเรียน

1.  เพ่ือพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและแก้ปัญหา
สุขภาพช่องปากให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน
2.  เพ่ือให้ผู้ปกครองและครูพ่ีเล้ียงมีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กอย่าง
ต่อเน่ือง
3.  เพ่ือให้เด็กท่ีป่วยด้วยโรคในช่องปากได้รับการ
ดูแลรักษาท่ีถูกต้อง

1. ศูนย์เด็กเล็กในเขต
รับผิดชอบของ Cup ศูนย์
การแพทย์ฯ ท่ีเข้าร่วมโครงการ
2.  เด็กอายุ 3-5 ปี  ได้รับการ
ฝึกแปรงฟันอย่างถูกวิธี 
3. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผ่านเกณฑ์
การประเมิน

ร้อยละ 80

มากกว่าเท่ากับ
ร้อยละ 80

เด็กนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา

และ
มัธยมศึกษา

ตอนต้นในเขต
รับผิดชอบ 13

โรงเรียน

มี.ค.-มิ.ย. 65 -              10,000     -       -      -        -        -       งานทันตกรรม

r3 r1 SSAP3 3 10 โครงการมอบความรักแก่ผู้ป่วยเด็ก 1. ให้นิสิตแพทย์ได้จัดกิจกรรมนันทนาการท่ีมี
ประโยชน์ต่อผู้ป่วย
2. ให้นิสิตแพทย์ได้ตระหนักถึงการดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวม (holistic approach)

1. นิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 4 ทุก
กลุ่มท่ีข้ึนปฏิบัติงานท่ีภาควิชา
กุมารฯได้จัดกิจกรรม
นันทนาการส าหรับผู้ป่วย
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

อย่างน้อย 
1 คร้ัง  

มากกว่าเท่ากับ 
ร้อยละ 80

ผู้รับบริการ ต.ค. 64
(ทุกวันพุธท่ี 3

 ของนิสิต
แพทย์ท่ีข้ึน
ปฏิบัติงาน)

               -          4,500 -       -      -        -        -       ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์

r3 r1 SSAP3 3,17 11 โครงการเครือข่ายครูและโรงเรียน
เพ่ือการดูแลเด็กสมาธิส้ันและ
เด็กท่ีมีปัญหาการเรียน

1. สร้างเครือช่ายการดูแลเด็กสมาธิสันและเด็กท่ี
มีปัญหาการเรียนในโรงเรียน
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ครูและผู้ปกครอง
ในการดูแลเด้กสมาธิส้ันและเด็กท่ีมีปัญหาการ
เรียนการตรวจคัดกรอง และการช่วยเหลือเด็กท่ีมี
ปัญหาการเรียน

1. ข้อสอบ pretest และ 
posttest เพ่ือวัดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการดูแลเด็ก
สมาธิส้ันและปัญหาการเรียน
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50
 ของผู้เข้าร่วม

โครงการ

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

บุคคลภายนอก เม.ย. - พ.ค. 65 -                     1,250 -       -      -        -        -       ภาควิชาจิต
เวช



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายพันธกิจ
ล าดั
บท่ี

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ

งบ
ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆ
แผนงาน
โครงการ/

อบรม/สัมมนา

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงิน
อุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

r3 r1 SSAP3 3,17 12 โครงการสุขสดใส ดูแลใจผู้สูงอายุ 1. สร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ
2.  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ผู้สูงอายุ ในการ
ดูแลภาวะจิตใจของตนเอง และความรู้ความ
เข้าใจของผู้ดูแล ต่อภาวะทางจิตใจของผู้สูงอายุ

1. ข้อสอบ pretest และ 
posttest เพ่ือวัดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับภาวะจิตใจของ
ผู้สูงอายุ
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 50 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

ผู้รับบริการ ม.ค.-65        5,000 -       -      -        -        -       ภาควิชาจิต
เวช

r3 r1 SSAP3 3,17 13 โครงการอบรมความรู้เร่ืองโรค
หลอดเลือดสมองและโรคในผู้สูง
วัยส าหรับประชาชน “รู้เท่าทัน 
เร่งรักษา พาเฝ้าระวัง ป้องกัน 
รักษาโรคและใส่ใจดูแลผู้สูงวัย”

1. เพ่ือจัดอบรมให้ประชาชน ผู้น าทางชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ ฯ 
เข้าร่วมรับการอบรมในคร้ังน้ีแล้วท าให้เกิดความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง
 โรคต่างๆในผู้สูงวัย ท้ังอาการ อาการแสดงท่ีเป็น
สัญญาณเตือนของโรค ความรู้ในเร่ืองการป้องกัน
โรคท่ีถูกต้อง การปฏิบัติตัว การรับประทานอาหาร
เพ่ือลดความเส่ียงของการเกิดโรคต่างๆ  
2. เพ่ือจัดอบรมให้ประชาชน ผู้น าทางชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) สามารถ
ดูแลผู้สูงวัย และผู้ป่วยท่ีเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
ในครอบครัวของตนหรือในชุมชนได้อย่างถูกต้อง
ในเร่ืองต่างๆ

1. ประชาชน ผู้น าทางชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
(อสม.) ท่ีเข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เก่ียวกับการดูแลผู้สูงวัย 
ผู้ป่วยกลุ่มโรค NCDs ท้ังก่อน
และหลังเข้ารับการอบรม
2.  ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80

มากกว่าเท่ากับ 
3.51 จากคะแนน

 5

ผู้รับบริการ ก.ย.-ต.ค. 64 -              5,000       -       -      -        -        -       ภาควิชา
อายุรศาสตร์

r3 r1 SSAP3 3,17 14 โครงการวันเบาหวานโลก 1. เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความรู้และสามารถน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้
2 .เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยเบาหวานและครอบครัว
3. เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรทีมสุขภาพเห็น
ความส าคัญและแสดงบทบาทหน้าท่ีในการสร้าง
เสริมสุขภาพ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับ
ความรู้ในหัวข้อ 
2.  ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 มากกว่าเท่ากับ 
ร้อยละ 80

3.51 จาก 5 
คะแนน

ผู้รับบริการ พ.ย.-64 -              6,200       -       -      -        -        -       ภาควิชา
อายุรศาสตร์



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายพันธกิจ
ล าดั
บท่ี

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ

งบ
ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆ
แผนงาน
โครงการ/

อบรม/สัมมนา

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงิน
อุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

r1 SSAP3 3,17 15 โครงการความรู้เก่ียวกับโรคพาร์
กินสันเพ่ือประชาชน “สนุก เฮฮา
 ประสาพาร์กินสันปีท่ี 5” ตอน 
“อาหารดี ชีวีมีสุข”

1. เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับตัวโรคพาร์กินสัน 
สาเหตุท้ังท่ีเป็นความเส่ือมตามธรรมชาติและจาก
สาเหตุท่ีสามารถป้องกันได้ให้กับประชาชน 
เน้ือหาของปี 2563 เน้น อาหารท่ีมีประโยชน์ ท่ี
ถูกต้องตามหลักการและช่วยเสริมการรักษาโรค
พาร์กินสันให้มีประสิทธิภาพให้กับผู้ป่วย
2. ส่งเสริมความเข้าใจในการรักษาด้วยยา การใช้
ยารักษาโรคพาร์กินสันอย่างถูกวิธี เพ่ือความ
คุ้มค่าและผลประโยชน์สูงสุด เม่ือร่วมกับการออก
ก าลังกาย จะให้ผลสนับสนุนผลการรักษาใน
ภาพรวมได้เป็นอย่างดี ท้ังความคล่องแคล่วในการ
เคล่ือนไหว และฟ้ืนฟูทักษะทางสมองตาม
ความสามารถและสมรรถนะของผู้ป่วยแต่ละราย

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

2. มีเมนูใหม่ท่ีท าจากข้ีเหล็ก
หรือมะระข้ีนกท่ีผู้ป่วยหรือ
ผู้ดูแลสามารถน าสูตรกลับไป
ปรุงอาหารได้ท่ีบ้าน

  มากกว่าเท่ากับ 
 3.51 จากคะแนน

 5  
 มากกว่าเท่ากับ  
3.51 จากคะแนน

 5

ผู้รับบริการ เม.ย.-65 -              7,500       -       -      -        -        -       

3. เป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ป่วยพาร์กินสัน
 และผู้ดูแล ส่งเสริมความรักความเข้าใจจากคน
ในครอบครัว น าไปสู่การเข้าสังคม มีกิจกรรม
ร่วมกัน และสามารถสร้างเครือข่ายเพ่ือให้
ค าแนะน า ความช่วยเหลือแก่กันและกันของ
ผู้ป่วยพาร์กินสัน
4. สร้างความรู้ความเข้าใจในอาการของโรคพาร์
กินสัน และสมองเส่ือม แก่ประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้
เกิดความตระหนัก เฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุใน
ครอบครัวให้ได้มาปรึกษาแพทย์ และรับการ
รักษาท่ีถูกต้องเหมาะสม
5. เป็นการผ่อนคลายความเครียดของผู้ป่วยและ
ผู้ดูแล ท าให้มองโลกในแง่ดี และใช้ชีวิตกับโรค
พาร์กินสันอย่างเข้าใจ เข้าถึง และมีแรงขับในการ
ใช้ศักยภาพท่ีฟ้ืนฟูได้และยังมีอยู่ท าประโยชน์กับ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม

6. เป็นกิจกรรมให้แพทย์ประจ าบ้านมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานประชุมในรูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชน และวางรากฐานความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้น
ในการดูแลผู้ป่วยท่ีมีปัญหาการเดิน การ
เคล่ือนไหว ปัญหาความคิดความจ าบกพร่อง และ
ผู้สูงอายุท่ีมีจ านวนเพ่ิมข้ึน

ภาควิชา
อายุรศาสตร์

r3



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายพันธกิจ
ล าดั
บท่ี

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ

งบ
ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆ
แผนงาน
โครงการ/

อบรม/สัมมนา

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงิน
อุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

r3 r1 SSAP3 3,17 16 โครงการรักษ์หัวใจให้ห่างไกลโรค 1.  ให้บริการดูแลรักษา บริการวิชาการ ถ่ายทอด
ความรู้ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
2.  เพ่ือป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในอนาคต

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับ
ความรู้ในหัวข้อ
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 มากกว่าเท่ากับ 
ร้อยละ 80

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

ผู้รับบริการ ส.ค.-ก.ย. 65 8,000       -       -      -        -        -       ภาควิชา
อายุรศาสตร์

r3 r1 SSAP3 3,17 17 โครงการ ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี พบประชาชน 
“เรียนรู้และเข้าใจเพ่ือห่างไกล
โรคมะเร็งตับ” คร้ังท่ี 4

1.  เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับโรคมะเร็งตับกับ
ประชาชน ท้ังการตรวจคัดกรอง อาการของโรค 
ข้ันตอนการวินิจฉัย และวิธีการรักษาต่างๆ 
2.  เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการปฎิบัติตนแก่ผู้ป่วย
โรคมะเร็งตับ ซ่ึงท าให้การรักษาได้ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

1.  ผู้เข้าอบรมมีความรู้
เก่ียวกับโรคมะเร็งตับ 
เป้าหมาย คะแนน
แบบทดสอบความรู้เพ่ิมข้ึน
หลังการอบรม
2. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ
ในการอบรม เป้าหมาย 
คะแนนความพึงพอใจต่อการ
อบรม
 

มากกว่าเท่ากับ 
ร้อยละ 30

มากกว่า 
ร้อยละ80

ผู้รับบริการ ต.ค. - พ.ย. 64 -              6,200       -       -      -        -        -       ภาควิชา
อายุรศาสตร์



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

             -           -          -              -    1,500          -           -   

r1 r2  - 16,
17

1 โครงการ สัมมนาทางวิชาการ 
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนและงานบริการภาควิชา
นิติเวชศาสตร์ ประจ าปี 2565 
(คร้ังท่ี13 )

1. พัฒนาการให้บริการต่อนิสิตแพทย์และ
คณะแพทยศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ เกณฑ์
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ.) ของคณะแพทยศาสตร์  
2. เพ่ือพัฒนาการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ของ SAR
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานบริการภาควิชา
นิติเวชศาสตร์เพ่ือตอบสนองกระบวนการ
ยุติธรรมในสังคม
4. เพ่ือธ ารงค์รักษาบุคลากรให้มีความรัก 
สามัคคี และซ่ือสัตย์ต่อองค์กรและอยู่กับ
องค์กรอย่างย่ังยืน

1. ได้แผนงานการประเมินตนเอง ท่ี
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ.)ของคณะแพทยศาสตร์ 
 และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินตนเองตาม SAR  
2. ได้วิธีการพัฒนา งานบริการของ
ภาควิชา ท่ีสอดคล้องกับ Service 
profile ในสามด้าน คือ ถูกต้อง 
รวดเร็ว และเป็นธรรม 
3.  บุคลากร มีความรัก ความสามัคคี 
ซ่ือสัตย์และอยู่กับองค์กรอย่างย่ังยืน

อย่างน้อย 
1 แผน

อย่างน้อย 
1 วิธี

ร้อยละ 100

บุคลากร พ.ค.-มิ.ย. 65 -            -        -      -            1,500 -         -       ภาควิชา
นิติเวชศาสตร์

แผนงาน
โครงการ/
อบรม/
สัมมนา

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงินอุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

ภาควิชา/
หน่วยงาน

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ
งบ

ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆ

พันธกิจท่ี 2 สนับสนุนการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวมงบประมาณ (บาท)

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายพันธกิจ
ล าดับ

ท่ี



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวมงบประมาณ (บาท)

SWU
SAP

SDG
ล าดับ

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายพันธกิจ
ภาควิชา/
หน่วยงาน

พันธกิจท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่ระดับสากล

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ
งบ

ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆแผนงาน
โครงการ/

อบรม/สัมมนา

แผนบริการ
วิชาการ

เงินอุดหนุน
วิจัย

เงินอุดหนุน 
CUP

เงิน 
RW/RN

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

       382,000        -         -          -     58,500          -    410,000

r4 r4 SSAP3 16 1 โครงการวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 1. เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   
บรมนาถบพิตร
2. เพ่ือเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่อง
บทบาทของพ่อท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม
3. เพ่ือให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ

1. ระดับความภาคภูมิใจท่ีมีต่อ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร 
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

บุคลากร ธ.ค.64 10,000         -      -     -      -        -        -        งานส านักงาน
อ านวยการ

r4 r4 SSAP3 16,1
7

2  โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร
และท าบุญวันปีใหม่ศูนย์
การแพทย์ฯ

1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
2. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ และส่งเสริม 
รักษาประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย
3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
บุคลากรของศูนย์การแพทย์ฯ คณะ
แพทยศาสตร์ รวมท้ังนิสิตแพทย์และ
ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

1. ระดับความสัมพันธ์ท่ีดี
ภายในศูนย์การแพทย์ฯ คณะ
แพทยศาสตร์

2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

บุคลากร ม.ค.65 -              -      -     -      -        -        350,000 งานส านักงาน
อ านวยการ

r4 r4 SSAP3 16 3 โครงการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี 2 เมษายน

1. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2.  เพ่ือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้
บุคลากรในการท างานในโรงพยาบาล
3.  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้
ประชาชนรู้จักโรงพยาบาลมากข้ึน

1. ระดับความภาคภูมิใจท่ีมีต่อ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี
2. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและผู้รับบริการท่ีเข้า
ร่วมงาน

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

บุคลากร เม.ย.-65 15,000         -      -     -      -        -        -        งานส านักงาน
อ านวยการ

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พันธกิจท่ี 4 ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน
โครงการ/

อบรม/สัมมนา

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงิน
อุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาควิชา/
หน่วยงาน

ล าดับ
ท่ี

รวมงบประมาณ (บาท)

เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ
งบ

ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆ

พันธกิจ
กลุ่ม

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

แผนงาน
โครงการ/

อบรม/สัมมนา

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงิน
อุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาควิชา/
หน่วยงาน

ล าดับ
ท่ี

เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ
งบ

ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆ

พันธกิจ
กลุ่ม

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

r4 r4 SSAP3 16 4 โครงการสืบสานวัฒนธรรมวัน
สงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ

1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
2.  เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมรักษา
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย
3.  เพ่ือให้บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ 
ศูนย์การแพทย์ฯ รวมถึงนิสิตแพทย์ ได้ร่วมท า
กิจกรรม เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งาม และเพ่ือส่งเสริมรักษาศิลปวัฒธรรมไทย

1. ระดับความภาคภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมไทยของ
ผู้ร่วมงาน

2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

บุคลากร 
และ

บุคคลภายนอ
ก

เม.ย.-65 12,000         -      -     -      -        -        -        งานส านักงาน
อ านวยการ

r4 r4 SSAP3 16 5 โครงการวันมหิดล 1. เพ่ือระลึกถึงคุณูปการท่ีมีต่อวงการแพทย์
ไทยของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก
2.  เพ่ือให้บุคลากรและประชาชนท่ัวไป
ตระหนักถึงความส าคัญในวันมหิดล
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากร
ของศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์

1. ระดับความภาคภูมิใจท่ีมีต่อ
คุณูปการของสมเด็จพระราช
บิดา

2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

บุคลากรและ
นิสิตแพทย์

ก.ย.-65 39,000         -      -     -      -        -          - งานส านักงาน
อ านวยการ

r4 r4 SSAP3 16 6 โครงการเน่ืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลย
เดช สยามมินทราธิเบศรราช
วโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว

1. เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
2. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองในโอกาส
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวราง
กูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบ
ศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 69 
พรรษา

1. ระดับความภาคภูมิใจท่ีมีแด่
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวราง
กูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม 
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

บุคลากร ก.ค.-65 10,000         -      -     -      -        -        -        งานส านักงาน
อ านวยการ

r4 r4 SSAP3 16 7 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 
3 มิถุนายน

1. เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
2. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองในโอกาสวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

1. ระดับความภาคภูมิใจท่ีมีต่อ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาลักษณ์ พระบรมราชินี
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน
มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

บุคลากร มิ.ย.-65 8,000           -      -     -      -        -        -        งานส านักงาน
อ านวยการ



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

แผนงาน
โครงการ/

อบรม/สัมมนา

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงิน
อุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาควิชา/
หน่วยงาน

ล าดับ
ท่ี

เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ
งบ

ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆ

พันธกิจ
กลุ่ม

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

r4 r4 SSAP3 16 8 โครงการเน่ืองในวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

1. เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช     
บรมนาถบพิตร
2. เพ่ือแสดงออกถึงการน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและร่วมระลึกถึงพระคุณท่าน

1. ระดับความภาคภูมิใจท่ีมีต่อ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

บุคลากร ต.ค.-64 8,000           -      -     -      -        -        -        งานส านักงาน
อ านวยการ

r4 r4 SSAP3 - 9 โครงการเน่ืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหาคม

1. เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
2. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองในโอกาสวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง
3. เพ่ือก่อให้เกิดความรัก แสดงพลังความ
สามัคคีของบุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ คณะ
แพทยศาสตร์ และประชาชนท่ัวไป

1. ระดับความภาคภูมิใจท่ีมีต่อ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

บุคลากร ส.ค.-65 8,000           -      -     -      -        -        -        งานส านักงาน
อ านวยการ

r3 r4 SSAP3 3 10 โครงการห้อง LAB น่ารู้กับวัน
เทคนิคการแพทย์ไทย

1.  เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับงานทางด้านเทคนิค
การแพทย์
2.  ให้บริการตรวจน้ าตาลปลายน้ิว ตรวจหา
หมู่โลหิต และรับบริจาคโลหิต

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมทดสอบ
ได้คะแนน Post-test สูงกว่า 
Pre-test 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

มากกว่าเท่ากับ 
ร้อยละ 20

มากกว่าเท่ากับ 
3.51 จาก 5 

คะแนน

นักเรียน มิ.ย.-65 4,500           -      -     -      -        -        -        งาน
ห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยา

r3 r4  - 3 11 โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระ
เกียรติเน่ืองในวันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ 
และประชาชนท่ัวไปร่วมบริจาคโลหิต
3. เพ่ือจัดหาโลหิตส ารองให้ผู้ป่วย

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
    
2. จ านวนส่วนประกอบโลหิตท่ี
ได้จากการรับบริจาค

 มากกว่าเท่ากับ
50 คน

มากกว่าเท่ากับ 
100 unit

ผู้รับบริการ เม.ย.-65 1,250           -      -     -      -        -        -        งาน
ห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยา

r3 r4 SSAP3 3,16 12 โครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก 1.  เพ่ือเผยแพร่ความรู้เร่ืองการบริจาคโลหิต
ให้เจ้าหน้าท่ีและประชาชนท่ัวไป
2.  เพ่ือกระตุ้น และส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญ
3. เพ่ือเพ่ิมจ านวนโลหิตส ารองภายใน
โรงพยาบาล 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  

2. .จ านวนส่วนประกอบโลหิต
ท่ีได้รับ

มากกว่า 
80 คน

มากกว่า 
50 unit

ผู้รับบริการ มิ.ย.-65 1,250           -      -     -      -        -        -        งาน
ห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยา



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

แผนงาน
โครงการ/

อบรม/สัมมนา

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงิน
อุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาควิชา/
หน่วยงาน

ล าดับ
ท่ี

เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ
งบ

ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆ

พันธกิจ
กลุ่ม

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

r4 r4 SSAP3 16 13 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานครบ 10 ปีและ 20 ปี

1. เพ่ือยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติพนักงานท่ี
ปฏิบัติงานครบ 10 ปี และ20 ปี
2. เพ่ือส่งเสริม สร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและสร้างศรัทธา 
ความเช่ือถือในวิชาชีพ

1. บุคลากรท่ีมีอายุงาน 10 ปี 
และ  20 ปี ได้รับการเชิดชู
เกียรติ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้
เข้ารวมโครงการ

ร้อยละ100

มากกว่าเท่ากับ 
3.51 จาก 5 

คะแนน

บุคลากร พ.ย.64-มิ.ย.
65

(2 รอบ)

250,000       -      -     -      -        -        -        งาน
ทรัพยากร
มนุษย์

r4 r4 SSAP3 16 14 โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ 1.  เพ่ือประกาศเกียรติคุณต่อผู้เกษียณอายุ  
2.  เพ่ือให้ก าลังใจแก่ผู้เกษียณอายุในการ
ด าเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุ.

1. ระดับความผูกพันและระลึก
ถึงคุณงามความดีของบุคลากร
ท่ีเกษียณอายุ
2. ระดับความพึงพอใจของผู้
เข้ารวมโครงการ

มากกว่าเท่ากับ 
3.51 จาก 5 

คะแนน  
มากกว่าเท่ากับ 
3.51 จาก 5 

คะแนน

บุคลากร ส.ค.-ก.ย. 65 15,000         งานทรัพยากร
มนุษย์

r4 r4  - 3,17 15 โครงการวันพยาบาลสากล 1. เป็นการยกย่องเกียรติคุณ และร าลึกถึงมิส
ฟลอเรนซ์ไนติงเกล
2. เป็นการแสดงถึงความเป็นหน่ึงเดียว ความ
สามัคคีของวิชาชีพการพยาบาล
(ความภาคภูมิใจของบุคลากรต่อการมีส่วน
ร่วมยกย่องเกียรติคุณ  และร าลึกถึงมิสฟลอ
เรนซ์ไนติงเกลและบุคลากรทางการพยาบาล
ตระหนักในคุณค่าของวิชาชีพ)

1. ระดับความภาคภูมิใจของ
บุคลากรต่อการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

 มากกว่าเท่ากับ 
3.51 จาก 5 

คะแนน 
มากกว่าเท่ากับ 
3.51 จาก 5 

คะแนน

บุคลากร พ.ค.-65 -              -      -     -      15,000   -        -        ฝ่ายการ
พยาบาล

r4 r4  - 3,17 16 โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ 1. เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ในฐานะท่ีพระองค์ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพพยาบาล
2. เพ่ือให้บุคลากรทางการพยาบาลตระหนัก
ในคุณค่าของวิชาชีพพยาบาลมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

2. ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน
ต่อการจัดโครงการ
3. ความภาคภูมิใจของ
บุคลากรต่อการมีส่วนร่วม
เทิดพระเกียรติสมเด็จพรศรีนค
รินทราบรมราชชนนี ในฐานะ
ท่ีพระองค์ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณต่อวิชาชีพพยาบาล
4. บุคลากรทางการพยาบาล
ตระหนักในคุณค่าของวิชาชีพ

มากกว่าเท่ากับ 
ร้อยละ 80

มากกว่าเท่ากับ
ร้อยละ 80

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

มากกว่าเท่ากับ
3.51 จาก 5 

คะแนน

บุคลากร ต.ค.-65 -              -      -     -      33,500   -        -        ฝ่ายการ
พยาบาล



MED MSMC ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

แผนงาน
โครงการ/

อบรม/สัมมนา

แผน
บริการ
วิชาการ

เงิน
อุดหนุน

วิจัย

เงิน
อุดหนุน
 CUP

เงิน 
RW/RN

SWU
SAP

SDG โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาควิชา/
หน่วยงาน

ล าดับ
ท่ี

เงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ
งบ

ประมาณ
ภายนอก

แหล่งอ่ืนๆ

พันธกิจ
กลุ่ม

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

r4 r4  - 3,16,17 17 โครงการร่วมมือร่วมใจพัฒนา
คุณภาพ PedSWU

1. เพ่ือน าเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพของทีม
น าทางคลินิกกุมารเวชศาสตร์
2. เพ่ือสังสรรค์และกระชับความสัมพันธ์ของ
บุคลากรภายในภาควิชาฯ 

1. จ านวนผลงานคุณภาพของ
ภาควิชาฯ 
 2. บุคลากรมีความสุขต่อการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร

อย่างน้อย 3 
ผลงาน 

ร้อยละ 70

บุคลากร ธ.ค.64 - 
ม.ค.65

-      -     -      -        -        60,000   ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์

r4 r4 SSAP3 16,17 18 โครงการสืบสานวัฒนธรรมวัน
สงกรานต์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

1.  เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงาม
2.  เพ่ือให้นิสิตแพทย์ เจ้าหน้าท่ี อาจารย์ได้
แสดงความกตัญญูต่ออาจารย์
3.  เพ่ือกระชับความสามัคคีของผู้ปฏิบัติงาน

1. บุคลากรของภาคได้มีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
2. บุคลากรท่ีเข้าร่วมมีโอกาส
ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีแก่
อาจารย์ผู้ใหญ่ 
3. บุคลากรได้มีโอกาสท า
กิจกรรมร่วมกัน เพ่ิม
ความสัมพันธ์ของหมู่คณะ 
 

มากกว่าเท่ากับ
ร้อยละ 80

มากกว่าเท่ากับ
ร้อยละ 80

มากกว่าเท่ากับ
ร้อยละ 80

บุคลากร เม.ย.-65  - -      -     -      -        -        -        ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์

r4 r4 SSAP3 16,17 19 โครงการการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และการท างาน
ร่วมกันเป็นทีมภายในองค์กร

1. สร้างทัศนคติท่ีดีรวมถึงก่อให้เกิดความรัก
และผูกพันต่อองค์กร
2. สร้างเสริมพลังใจและพลังกายในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร
3. สร้างเสริมความรักและความสามัคคีของ
บุคลากรในหน่วยงาน

1. บุคลากรมีทัศนคติท่ีดี มี
ความภาคภูมิใจ ท่ีได้
ปฏิบัติงานภายในองค์กรเพ่ิม
มากข้ึน

มากกว่าเท่ากับ
ร้อยละ 80

บุคลากร ม.ค.-65 -              -      -     -      10,000   -        -        ภาควิชาวิสัญญี




