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สารบัญ

วิสัยทัศน์คณะแพทยศาสตร์
“คณะแพทยศาสตร์ชั้นนาในประเทศ และระดับนานาชาติ ”
โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1) เป็นสถาบันชั้นนาแห่งการเรียนรู้ ให้บริการรับใช้สังคม มุง่ เน้นการวิจัยบนพืน้ ฐานของการศึกษา
มีคณ
ุ ธรรม มุง่ สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล
2) เป็นสถาบันทีไ่ ด้มาตรฐานในการผลิตแพทย์ทมี่ คี วามรู้ความสามารถในด้านการรักษาและมีอตั ลักษณ์
ในด้านการสอน
3) เป็นแหล่งผลิตแพทย์ทมี่ คี วามเป็นเลิศในการศึกษา การวิจัย การ วางแผนปูองกันโรค และการให้บริ การ
วิชาการแก่ชุมชนภายใต้นโยบายรัฐหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวั ด(นครนายก-สระแก้ว)

พันธกิจคณะแพทยศาสตร์
1) ส่งเสริม และพัฒนาสร้างมาตรฐานการศึกษา การผลิตแพทย์ และบัณฑิตหลังปริญญาทีม่ คี ณ
ุ ธร รม
จริยธรรม มีจิตสานึกทีด่ ีปฏิบัตงิ านอย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพ
รับใช้สังคมทัง้ ในประเทศไทย และประเทศในอาเซียน
2) ส่งเสริมงานวิจัยสหสาขาวิชา สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกสถาบันทัง้ ในและต่างประเทศ
และนาเสนอผลงานในระดับนานาชาติ
3) ให้บริการวิชาการทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน มีจิตสานึก และรับผิดชอบต่ อชุมชน
4) สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
5) พัฒนาระบบบริหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพโดยใช้เครื่องมือการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะส ม

เป้าหมาย
การเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็น ฐาน (Community - Based Learning)
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วิสัยทัศน์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
“เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิทมี่ ีมาตรฐานระดับนานาชาติ
และเป็นฐานการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มศว ”

พันธกิจศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
1) บริการวิชาการ และบริการรักษาพยาบาล
2) การเรียนการสอน
3) วิจัย
4) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ปรัชญา
บัณฑิต ย่อมฝึกตน

ปณิธาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับการสถาปนาขึ้นด้วยจุดมุง่ หมายทีจ่ ะให้นิสิตแพทย์มเี จตคติทดี่ ใี นการรับใช้สังคม
ให้มคี วามรอบรู้และเชี่ยวชาญงานสาธารณสุขของประเทศ มีคณ
ุ ธรรม และความเสียสละเพือ่ ประโยชน์ส่วนรวม

อัตลักษณ์
มีทักษะสื่อสาร

วัฒนธรรมองค์กร
คณะแพทยศาสตร์แห่งการพัฒนา
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เอกลักษณ์
บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพือ่ ชุมช นเข้มแข็งและยั่งยืน

ค่านิยม
MEDICINE SWU
M

=

Merit

คุณธรรม

E

=

Enough

พอเพียง

D

=

Development

พัฒนา

I

=

Intelligence

ปัญญา

C

=

Community

สังคม

I

=

Innovation

นวัตกรรม

N

=

Network

เครือข่าย

E

=

Excellence

เป็นเลิศ

S

=

Simplicity

เรียบง่าย

W

=

Work

อุตสาหะ

U

=

Unity

น้าหนึ่งใจเดียว

คณะแพทยศาสตร์ชั้นนา ทีด่ ี เก่งและมีความสุข
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
S1

คณะแพทยศาสตร์มหี ลักสูตรแพทยศาสตร์โครงการร่วมฯ นอตติงแฮม เพียงแห่งเดียวของประเทศ

S2

คณะแพทยศาสตร์มศี กั ยภาพและความพร้อมในการให้บริการชุมชน ทางด้านการแพทย์ในพืน้ ทีจ่ ังหวัด
นครนายก และจังหวัดสระแก้ว

S3

คณะแพทยศาสตร์มโี รงพยาบาล 2 แห่งเป็นฐานฝึกปฏิบัตขิ องนิสิตแพทย์ทาให้มศี กั ยภาพในการจัดการ
เรียนการสอน

S4

หลักสูตรแพทยศาสตร์ มีการเรียนการสอนเกีย่ วกับงานวิจัย ทาให้นิสิตแพทย์มผี ลงานวิจัยและได้รับการ
ตีพมิ พ์

S5

บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

S6

คณะแพทยศาสตร์มศี นู ย์การแพทย์ฯ ระดับตติยภูมขิ นาดใหญ่ในภูมภิ าคตะวันออก สามารถรับ - ส่งต่อ
ผู้ปุวยในพืน้ ทีโ่ ดยรอบ

S7

คณะแพทยศาสตร์ มีศนู ย์การแพทย์ฯ ในพระนาม"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"
ก่อให้เกิดความน่าเชือถื
่ อ และความเชื่อมัน่ ในการให้บริการ

S8

คณะแพทยศาสตร์มคี ลินิกเลิกบุหรี่ (คลินิกฟูาใส) ทีไ่ ด้รับรางวัลและมีชื่อเสียงในระดับประเทศและ
นานาชาติ

จุดอ่อน (Weaknesses)
W1 อาจารย์มตี าแหน่งทางวิชาการน้อย
W2 อาจารย์มผี ลงานวิจัยน้อย
W3 สถานทีเ่ รียนระดับพรีคลินิกมีพนื้ ทีจ่ ากัด
W4 การประชุมต่าง ๆ เป็นไปด้วย ความยากลาบาก เนื่องจากบุคลากรมีภาระงานมาก
W5 ปัจจัยทางภายภาพ ด้านหอพัก และสิ่งอานวยความสะดวก ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
W6 คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นทีร่ ู้จักของนักเรียนกลุ่มเปูาหมายในระดับป านกลาง
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ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Oportunities)
O1 การขยายตัวของชุมชนทีม่ ากขึ้น ทาให้มฐี านในการเรียนการสอนเวชศาสตร์ชุมชนทีม่ ากพอ
O2 ความต้องการแพทย์ของประเทศยังมีมากและมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ
O3 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทาให้มโี อกาสทาความร่วมมือ รับนิสิต และ รับคนไข้ตา่ งชาติได้มากขึ้น
O4 โครงสร้างประชากรในประเทศไทย กาลังเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุ มีโอกาสในการขยายการให้บริการ
O5 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนมีนโยบายจะร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ใน
หลายมิติ
อุปสรรค (Threats)
T1 โรงพยาบาลในภาคเอกชนเพิม่ ขึ้นทาให้อาจารย์แพทย์และบุคลากรทางการพยาบาล เข้าสู่ระบบเอกชน
มากขึ้น
T2
T3

ความคาดหวังของสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร ก่อให้เกิดการฟูองร้องเพิม่ ขึ้น
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทาให้ผู้รับบริการชาวต่างชาติมมี ากขึ้น ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อฐานะทาง
การเงินของคณะแพทยศาสตร์เพิม่ ขึ้น
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบตาแหน่งยุทธศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557-2559

Oppotunities

3.50
3.00
2.50

2.17

2.00

1.50
1.00
0.50
Weaknesses

Strengths

-

3.01

3.07

1.51

Threaths

ปีงบฯ 2557

SMART 2559-2562

ปีงบฯ 2558

ปีงบฯ 2559

หน้า 6

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ วันที่ 6 มกราคม 2559

ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
S1

มีอาจารย์แพทย์ แพทย์และพยาบาลเฉพาะทางเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ทาให้การรักษา
มีความครอบคลุมโรคในระดับตติยภูมขิ ั้นสูง ในจังหวัดนครนายก

S2

มีอปุ กรณ์ทางการแพทย์ทคี่ อ่ นข้างครบและทันสมัย เพือ่ การรักษาและการวิจัยทางการแพทย์

S3

เป็นโรงพยาบาลพระนามสมเด็จพระเทพฯ ทาให้เกิดความน่าเชื่อถือและเชื่อมัน่

S4

เป็นโรงพยาบาลทีไ่ ด้การรับรองคุณภาพ HA และมี การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดการยอมรับ
จากองค์กรภายนอกและประชาชน

S5

เป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ ทีเ่ ป็นฐานการเรียนการสอน วิชาการของนิสิตแพทย์และนิสิต
วิทยาศาสตร์สุขภาพอืน่ แต่ละสาขา ทาให้เกิดความน่าเชื่อถือ

S6

เป็นโรงพยาบาล ทีม่ ผี ลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

S7

มีศนู ย์การเรียนรู้ CAPDและคลินิกฟูาใส
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จุดอ่อน (Weaknesses)
W1 บุคลากรนาความรู้มาใช้ในการปฏิบตั งิ านไม่ตรงกับความสามารถ และปฏิบัตงิ านไม่เต็มศักยภาพ
W2 บุคลากรขาดขวัญ กาลังใจ แรงจูงใจในการทางาน,สวัสดิการพนักงานไม่เพียงพอ , ค่าตอบแทนน้อยกว่า
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอืน่
W3 บุคลากรในองค์กรขาดการรับรู้ และนาสู่การปฏิบัตติ ามวัฒนธรรมองค์กร
W4 บุคลากรทีเ่ ป็น Core Business ขององค์กร เมือ่ ได้รับทุนแล้ว จะลาออกเมือ่ ชดใช้ทุนหมด
(พยาบาล และเภสัชกร)
W5 พืน้ ทีบ่ ริการไม่เพียงพอ คับแคบ แออัด มีข้อจากัดด้านการขยายงาน และการให้บริการ
(ห้องปฏิบัตกิ ารทางพยาธิ )
W6 ทีจ่ อดรถมีไม่เพียงพอ
W7 การบริการ/ตรวจรักษามีความล่าช้า
W8 การสื่อสารยังไม่ครอบคลุม ขาดประสิทธิภาพ ไม่ทวั่ ถึงการประสานงานคร่อมสายงานมีความล่าช้า
- ขาดความเชื่อมโยงกับทีมสหสาขา
- ขาดการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าทีก่ บั ผู้ปุวย
W9 งบประมาณมีไม่เพียงพอ มีจานวนจากัดส่งผลกระทบต่อการให้บริการ และการบริหารงาน
W10 ระบบบริหารจัดการเอกสารเพือ่ พิจารณามีความล่าช้า
W11 ขาดความเข้าใจในโครงสร้างขององค์กร ระหว่างคณะแพทย์ฯ กับศูนย์การแพทย์ฯ
ขาดความเป็นเนื้อเดียวกัน ทิศทางเดียวกันระหว่างคณะฯ กับศูนย์ทงั้ 2 แห่ง และมหาวิทยาลัย
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ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities)
O1 สถานทีส่ ิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลทีด่ ี บรรยากาศเอือ้ ต่อสุขภาพทัง้ ผู้ทางานและผู้มารับบริการ
ปลอดมลพิษ เหมาะสมต่อการพักฟืน้
O2 ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก
- งบ สปสช. มาสมทบในการดูแลผู้ปุวยเฉพาะทาง การได้รับการสนับสนุนการจัดตัง้ และประสาน
ความร่วมมือ ศูนย์ความเป็นเลิศจาก สปสช .
- จากมหาวิทยาลัยและคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
O3 การเดินทางมาโรงพยาบาลทีส่ ะดวกมากขึ้นมีทางด่วนมีรถบริการรับ -ส่ง
O4 มีเครือข่ายประสานความร่วมมือการให้บริการผู้ปุวยระหว่างโรงพยาบาล
O5 การขยายตัวของชุมชนและโรงงานโดยรอบพืน้ ทีศ่ นู ย์การแพทย์ฯ ทาให้ผู้รับบริการมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น
เนื่องจากประชาชนมีความใส่ใจต่อสุขภาพมากขึ้น
O6 การเปิด AEC นาสู่การวางแผนพัฒนาทักษะและความรู้ ความสามารถให้แก่บุคลากร
O7 ในภาวะ DigitalSocietyทาให้การรับรู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว ทาให้โรงพยาบาล
เป็นทีร่ ู้จักมากขึ้น
O8 การเติบโตและการขยายตัวของจังหวัดนครนายก
- การบูรณาการจัดบริการสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society)
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อุปสรรค (Threats)
T1 นโยบายเกีย่ วกับการปรับเงินเดือนของพนักงานในกากับของรัฐ
- บันไดความก้าวหน้า /ฐานเงินเดือนของพนักงานม หาวิทยาลัยไม่ทันกับของข้าราชการ
T2 ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลได้โดยไม่มขี ้อกาหนด ทาให้ผู้ประกันตนทีเ่ จ็บปุวยเรื้อรัง
ย้ายมาเลือกศูนย์การแพทย์ฯ ทาให้เกิดการขาดทุน
- นโยบายประกันสุขภาพทีใ่ ห้สิทธิปรับเปลี่ยนเลือกสถานพยาบาลหลัก 4 ครั้งต่อปี
- นโยบายด้านสุขภาพทีม่ กี ารปรับเปลี่ยนนโยบายในแต่ละยุคสมัยของผู้นาประเทศ
T3 นโยบายการจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลาง สปสช. ประกันสังคม มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
T4 นโยบายการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของประเทศ ทาให้การจัดหาไม่สอดคล้องกับความจาเป็น
T5 การเปลี่ยนระเบียบการจาแนกประเภทวัสดุ- ครุภัณฑ์ ทาให้มปี ัญหาในการจัดซื้อครุภัณฑ์
T6 การเปิด AEC ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าประเทศไทยของคนต่างชาติ (ทีไ่ ม่ถูกกฎหมาย )
และมารับบริการสุขภาพทีศ่ นู ย์การแพทย์ฯ
T7 ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตัว และมีปัญหาสถานการณ์ดา้ นการเมือง
T8 ระบบการขนส่งสาธารณะมีไม่เพียงพอ
T9 การมีโรงพยาบาลเปิดใหม่ใกล้ ๆ ทาให้บุคลากรลาออกอย่างต่อเนื่อง
T10 ภัยธรรมชาติ น้าท่วมและภัยแล้ง
T11 มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณลดลง
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แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ประจาปี งบประมาณ 2559-2562

Service & Health promotion to Excellence
(แผนยุทธศาสตร์สร้างงานบริการด้านสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ )

Management to Excellence
(แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ )

Academic to Excellence
(แผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ )

Research to Excellence
(แผนยุทธศาสตร์สร้างงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ )

Toward International Level
(แผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่นานาชาติ)
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สรุปเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

S

1

4

8

M

2

4

8

A

2

5

7

R

1

3

7

T

1

3

4

รวม

7

19

34
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S (Service & Health promotion to Excellence) : แผนยุทธศาสตร์สร้างงานบริการด้านสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ : เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูงทีม่ ีมาตรฐานระดับชาติ และเป็นฐานการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มศว
โดยเน้นการสร้างชุมชนต้นแบบทางสุขภาพ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ S1.1
พัฒนาระบบการให้ บริบาล
ระดับตติยภูมขิ ั้นสูง
(MED – S2,S4,S6,S7,S8,
O2,O3,O4,T2,T3)
(MSMC – S1,S2,S3,S4,
S7,O1,03,O4,O5,O6,O7,
O8,T2,T3,T6,T9)

SMART 2559-2562

ตัวชี้วัด
KPI S1.1.1 จานวน
ศูนย์ความเป็นเลิศ
เฉพาะทางทีไ่ ด้มาตรฐาน
ระดับชาติ

ข้อมูลพืน้ ฐาน
มีบริการในระดับ
ตติยภูมิ

2559
1 ศูนย์ฯ

เป้าหมาย
2560
2561
5ศูนย์ฯ 7ศูนย์ฯ

2562
9ศูนย์ฯ

ผูร้ ับผิดชอบ
หลัก
-ผู้อานวยการ
ศูนย์
การแพทย์ฯ
-รอง
ผู้อานวยการ
ฝุายพัฒนา
คุณภาพ
โรงพยาบาล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
จัดตัง้ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ปี 2559
1.ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน การ
ตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด
ปี 2560
1.ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน การ
ตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด
2.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหัวใจ
และหลอดเลือด
3.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการ
วิชาการโรคไต
4.ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน การดูแล
ผู้ปุวยระยะสุดท้าย
5.ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยีเจริญพันธุ์
หน้า 15

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพืน้ ฐาน

2559

เป้าหมาย
2560
2561

2562

ผูร้ ับผิดชอบ
หลัก

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ปี 2561
1.ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน การ
ตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด
2.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหัวใจ
และหลอดเลือด
3.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการ
วิชาการโรคไต
4.ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน การดูแล
ผู้ปุวยระยะสุดท้าย
5.ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยีเจริญพันธุ์
6.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม
7.ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน ทารก
แรกเกิด
ปี 2562
1.ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน การ
ตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด
2.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหัวใจ
และหลอดเลือด
3.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการ
วิชาการโรคไต
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพืน้ ฐาน

2559

เป้าหมาย
2560
2561

2562

ผูร้ ับผิดชอบ
หลัก

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
4.ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน การดูแล
ผู้ปุวยระยะสุดท้าย
5.ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยีเจริญพันธุ์
6.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม
7.ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน ทารก
แรกเกิด
8.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง
9.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผ่าตัด
กระดูกแขนและมือส่วนบน

กลยุทธ์ที่ S1.2
ขยายพืน้ ทีใ่ ห้บริการเต็ม
ศักยภาพของโรงพยาบาล
(อาคารศูนย์การแพทย์ฯ)
(MED – W5,O3,O4,
T1,T2)
(MSMC – W5,W6,
W9,O1,O2,O3,O4,
O5,O8,T2,T11)
SMART 2559-2562

KPI S1.2.1 จานวนเตียงให้
การรักษา(ผู้ปุวยใน)

362
เตียง

382
เตียง

400
เตียง

425
เตียง

425
เตียง

-ผู้อานวยการ
ศูนย์
การแพทย์ฯ
-รอง
ผู้อานวยการ
ฝุายการ
พยาบาล

-เพิม่ เตียงผู้ปุวยใน
(สามัญและพิเศษ)
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
KPI S1.2.2จัดตัง้ อาคาร
ให้บริการทางการแพทย์
ระดับตติยภูมขิ ั้นสูง
(Excellence Center)

N/A

KPI S1.2.3 จัดตัง้ อาคาร
ผู้ปุวยนอก

N/A

KPI S1.2.4 จัดตัง้ อาคาร
เรียนและบริการทาง
การแพทย์

SMART 2559-2562

ข้อมูลพืน้ ฐาน

อยู่ใน Master
plan ของ มศว
องครักษ์

2559
-

เป้าหมาย
2560
2561

2562

ผูร้ ับผิดชอบ
หลัก

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วางแผน ตัง้ งบ ขอตัง้ งบ -ผู้อานวยการ
โครงการ ประมาณ ประมาณ ศูนย์
ค่า
ก่อสร้าง การแพทย์ฯ
ออกแบบ อาคาร
(17 ล้าน
บาท)

-อาคาร 950 ลบ. จัดหาแหล่ง
งบประมาณสมทบการสร้าง
อาคาร 285 ล้านบาท โดยเริ่ม
เก็บในปี 2561-2566 จากเงิน
รายได้ศนู ย์การแพทย์ฯ ปีละ 41
ล้านบาท รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น 287
ล้านบาท/ก่อสร้างปี 2563-2566

วางแผน ตัง้ งบ ขอตัง้ งบ ขอตัง้ งบ -ผู้อานวยการ
โครงการ ประมาณ ประมาณ ประมาณ ศูนย์
ค่า
ก่อสร้าง ก่อสร้าง การแพทย์ฯ
ออกแบบ อาคาร อาคาร
(8.8 ล้าน
บาท)

- อาคาร 500 ล้านบาท เสนอขอ
ตัง้ งบประมาณปี 2561

ตัง้ งบ ออกแบบ ขอตัง้ งบ ก่อสร้าง - คณบดี คณะ 1. ออกแบบอาคาร
ประมาณ
ประมาณ อาคาร แพทยศาสตร์ 2. เสนอขอตัง้ งบประมาณปี
ค่า
ก่อสร้าง
2561
ออกแบบ
อาคาร
หน้า 18

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ S1.3
สร้างเครือข่ายด้าน
วิชาการ,การรักษา
พยาบาล และเป็นศูนย์
การรับ-ส่งต่อโรคซับซ้อน
(MED – S2,S6,S7,O3,
O4,O5,T1,T2,T3)
(MSMC – S1,S2,S3,S4,
S5,O2,O4,O5,O6,O8,T3,
T6)
กลยุทธ์ที่ S1.4
สร้างชุมชนต้นแบบ
เพือ่ พัฒนาเครือข่ายด้าน
การปูองกันโรคและ
ส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ
(MED – S2,S4,S8,O1,
O4,O5)
(MSMC – S6,S7,O2,O4,
O5,O6,O8)
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ตัวชี้วัด
KPI S1.3.1 จานวน
เครือข่ายด้านการ
รักษาพยาบาล และศูนย์
การรับ-ส่งต่อโรคซับซ้อน

KPI S1.4.1 จานวนต้นแบบ
(model) ด้านการส่งเสริม
สุขภาพเพิม่ ขึ้น

ข้อมูลพืน้ ฐาน
ในปี 2558 มี
4 เครือข่าย
ระดับจังหวัดและ/
หรือระดับเขต
สุขภาพที่ 4ดังนี้
1.ไต
2.หัวใจและหลอด
เลือด
3.R2R
4.ทารกแรกเกิด
1 ต้นแบบ
(model)

เป้าหมาย
ผูร้ ับผิดชอบ
2559
2560
2561
2562
หลัก
เพิม่ ขึ้น เพิม่ ขึ้น เพิม่ ขึ้น เพิม่ ขึ้น -ผู้อานวยการ
1
1
1
1
ศูนย์
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย การแพทย์ฯ
/ปี
/ปี
/ปี
/ปี

1
1
1
1
-ผู้อานวยการ
ต้นแบบ ต้นแบบ ต้นแบบ ต้นแบบ ศูนย์
(Model) (Model) (Model) (Model) การแพทย์ฯ
/ปี
/ปี
/ปี
/ปี

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
สุขภาพ

ปี 2559
-คลินิกฟูาใส
ปี 2560
-ข้อเข่าเสื่อม
-ชะลอไตเสื่อม
-Palliative Care and EOL
ปี 2561
-ผู้สูงอายุ
ปี 2562
-เบาหวาน
-หลอดเลือดสมอง
หน้า 19

กลยุทธ์

4 กลยุทธ์

SMART 2559-2562

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพืน้ ฐาน

KPI S1.4.2 จานวนโครงการ
บริการวิชาการแบบต่อเนื่อง
ทีช่ ุมชนมีส่วนร่วม
เพือ่ แก้ปัญหาและ
สร้างความยั่งยืน
(ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครนายก
และจังหวัด สระแก้ว )

N/A

เป้าหมาย
ผูร้ ับผิดชอบ
2559
2560
2561
2562
หลัก
3
3
3
3
-คณบดีคณะ
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ แพทยศาสตร์
-หัวหน้างาน
ฝุายกิจการ
พิเศษ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการบริการวิชาการร่วมกับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ
สาธารณสุขจังหวัดเรื่อง การลด
อุบัตกิ ารณ์การตัง้ ครรภ์กอ่ นวัย
อันควร
2. โครงการบริการวิชาการให้
ความรู้เรื่องการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านม
3. โครงการบริการวิชาการให้
ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและ
กูช้ ีพพืน้ ฐานแก่นักเรียน ครู และ
อสม.

8 ตัวชี้วัด

หน้า 20

M (Management to Excellence) :แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ที่ 1:บุคลากรมีศักยภาพในการทางานทีม่ ีประสิทธิภาพ สูง มีคุณภาพชีวิตทีด่ แี ละมีความผูกพันกับองค์กร
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ M1.1
บุคลากรทุกระดับได้รับ
การพัฒนาตามสมรรถนะ
ของแต่ละสายงาน
(MED – W4,O2, O4,T1)
(MSMC – W1,W3,W4,
W8,W11,O6,T11)

KPI M1.1.1 ร้อยละของ
บุคลากรทุกระดับได้รับการ
พัฒนาตามสมรรถนะ
ของแต่ละบุคคล เพือ่ เข้า
สู่มาตรฐานระดับนานาชาติ

SMART 2559-2562

ข้อมูล
พืน้ ฐาน
ร้อยละ 70

2559
ร้อยละ
80

เป้าหมาย
2560
2561
ร้อยละ ร้อยละ
80
85

ผูร้ ับผิดชอบหลัก

2562
ร้อยละ -รองคณบดีฝุายบริหาร
85
ทรัพยากรบุคคล

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1. โครงการจัดอบรมระยะ
สั้นทัง้ ภายในและภายนอก
2. สนับสนุนทุนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการใน
การศึกษาต่อทัง้ ระยะยาว
และระยะสั้นในระดับชาติ
และนานาชาติ
3. สนับสนุนทุนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนใน
การอบรมทางวิชาชีพ
4. สนับสนุนให้บุคลากรไป
พัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง/คน/ปี
5. สนับสนุนให้บุคลากรได้
ศึกษาต่อในระดับ ตรี /โท/
เอก

หน้า 21

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

KPI M1.1.2 ร้อยละของ
บุคลากรสายวิชาการทีเ่ ข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
(ผศ. รศ. ศ.)

SMART 2559-2562

ข้อมูล
พืน้ ฐาน

ร้อยละ 43

2559

เป้าหมาย
2560
2561

2562

ร้อยละ
45

ร้อยละ
50

ร้อยละ -รองคณบดีฝุายบริหาร
60
ทรัพยากรบุคคล

ร้อยละ
55

ผูร้ ับผิดชอบหลัก

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
6. โครงการYoung
Executive อบรมความคิด
เชิงบวก และการคิดเชิง
ยุทธศาสตร์ (Positive and
Strategic thinking) ให้กบั
บุคลากรสายวิชาการรุ่นใหม่
7. จัดอบรมภาษาอังกฤษ
และส่งเสริมการสนทนา
ภาษาอังกฤษ
1. สร้างระบบพีเ่ ลี้ยงใน
การให้คาแนะนาปรึกษาและ
ช่วยเหลือในการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
2. สนับสนุนการทางานวิจัย
เพิม่ ขึ้นโดยการเพิม่ ทุนใน
การทางานวิจัย
3. อบรมให้ความรู้ในการ
ทางานวิจัย

หน้า 22

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
พืน้ ฐาน
ร้อยละ
61.99

2559
ร้อยละ
65

เป้าหมาย
2560
2561
ร้อยละ ร้อยละ
65
70

2562
ร้อยละ
70

ร้อยละ -รองคณบดีฝุายบริหาร
90
ทรัพยากรบุคคล

ผูร้ ับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์ที่ M1.2
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์
(MED – W3,W5,T1)
(MSMC – W2,W6,
T1,T10)

KPI M1.2.1 ร้อยละของ
บุคลากรทีม่ ดี ชั นีความสุขต่อ
การปฏิบัตงิ านภายในองค์กร
ในระดับดีขึ้นไป

กลยุทธ์ที่ M1.3
การสร้างความผูกพัน
ของบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์
(MED – S3,S5,S7,O5)
(MSMC – S3,O1,O3,O6,
T1,T9)

KPI M1.3.1 ร้อยละของ
คะแนนบุคลากรทีม่ ี
Engagement ในระดับ
ดีขึ้นไป

ร้อยละ
81.80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
85

KPI M1.3.2 ร้อยละการ
ลาออกของบุคลากรทีม่ ี
ประสิทธิภาพสูงลดลง

เฉลี่ย
ร้อยละ
5.6

<ร้อยละ
5.00

<ร้อยละ <ร้อยละ <ร้อยละ -รองคณบดีฝุายบริหาร
5.00
5.00
5.00 ทรัพยากรบุคคล

SMART 2559-2562

ร้อยละ
90

-รองคณบดีฝุายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1. มีองค์กรแพทย์
2. โครงการปลูกจิตสานึกรัก
องค์กร และสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เข้มแข็ง
3. มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกันระหว่างบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
4. จัดให้มชี ่องทางในการรับ
ฟังปัญหาและให้การ
ช่วยเหลือ เช่น อุบัตกิ ารณ์
ออนไลน์ ตูร้ ับความคิดเห็น
ออนไลน์สายตรงคุยกับ
คณบดี
5. มีระบบการคัดเลือก
บุคลากรทีเ่ หมาะสมกับ
สภาพขององค์กร
6. สร้างสวัสดิการและให้
ค่าตอบแทนวิชาชีพที่
ขาดแคลน
7. โครงการผู้บริหารพบ
บุคลากรตามภาควิชาหรือ
หน่วยงาน
หน้า 23

เป้าประสงค์ที่ 2 : การบริหารทรัพยากร และสถานะทาง การเงิน ทีม่ ีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ M1.4
สร้างระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
(MED – S5,S6,O3,T3)
(MSMC – W9,O2,T2,
T3,T4,T5,T7,T11)

4 กลยุทธ์

SMART 2559-2562

ตัวชี้วัด
KPI M1.4.1 พัฒนาระบบ
ระบบ e-Faculty เพือ่
รองรับการบริหารจัดการ
คณะแพทยศาสตร์

ข้อมูล
พืน้ ฐาน
ยังไม่มี
ระบบ

เป้าหมาย
2559
2560
2561
พัฒนา
ระบบ
ระบบ
ระบบให้
e-HR E-Learning
แล้วเสร็จ Manage Manage
ment
และ
ment
ทดลองใช้

KPI M1.4.2 อัตราสภาพ
คล่องทางการเงิน
(Current Ratio)

1.60
เท่า

> 1.65
เท่า

> 1.70
เท่า

> 1.75
เท่า

KPI M1.4.3อัตราส่วน
เงินทุนหมุนเวียนเร็ว
(Quick Ratio)

1.24
เท่า

> 1.30
เท่า

> 1.40
เท่า

> 1.50
เท่า

2562
ระบบ
E-student
Manage
ment

ผูร้ ับผิดชอบหลัก
-รองคณบดีฝุาย
บริหารทรัพยากร
บุคคล
- ผู้ช่วยคณบดีฝุาย
บริหาร

> 1.80 -คณบดีคณะ
เท่า แพทยศาสตร์
-ผู้อานวยการศูนย์
การแพทย์ฯ
-งานบัญชี
> 1.60 -คณบดีคณะ
เท่า แพทยศาสตร์
-ผู้อานวยการศูนย์
การแพทย์ฯ
-งานบัญชี

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1. พัฒนาระบบe-HR
Management
2. พัฒนาระบบ E- Learning
Management
3. พัฒนาระบบ E-student
Management
1. เพิม่ ประสิทธิภาพการเรียก
เก็บค่ารักษาพยาบาล
2. ลดต้นทุนด้านค่าใช้จ่าย
ฟุมุ เฟือย
3. หารายได้เพิม่ โดยขยายงาน
ด้านบริการรักษาพยาบาล /
ด้านการเรียนการสอนและ
งานวิจัย

8ตัวชี้วัด

หน้า 24

A (Academic to Excellence) : แผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ที่1 : ผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีทกั ษะในการดารงชีวิต
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ A1.1
ผลิตบัณฑิตแพทย์ทมี่ ี
คุณภาพตามเกณฑ์
แพทยสภา
(MED – S1,S2,S3,S4,
O1,O2,O3,O5)
(MSMC – S1,S2,S5,O6,
O8)

SMART 2559-2562

ข้อมูล
เป้าหมาย
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
พืน้ ฐาน
2559
2560
2561
2562
KPIA1.1.1 ร้อยละของนิสิต เฉลี่ยร้อยละ >ร้อยละ >ร้อยละ >ร้อยละ >ร้อยละ -รองคณบดีฝุายการศึกษา
หลักสูตรปกติ ทจี่ บการศึกษา
94.23
95
95
95
95
-รองคณบดีฝาุ ยบริหาร
ตามกาหนด
และวิชาการพรีคลินิก
-รองคณบดีฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1. พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรตามมาตรฐาน
แพทยสภา และหลักการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาศูนย์ฝึกทักษะ
หัตถการทางคลินิก
(simulation center) และ
OSCE
3. ปรับปรุงห้องสาหรับฝึก
ทักษะหัตถการทางคลินิก
(simulation center) และ
OSCE
4. พัฒนาห้องเรียน
ปฏิบัตกิ าร
5. พัฒนาผู้สอนในการ
เตรียมสื่อการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
หน้า 25

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
พืน้ ฐาน
1
ผลงาน

2559
>1
ผลงาน

เป้าหมาย
2560
2561
>1.5
>2
ผลงาน ผลงาน

2562
>2
ผลงาน

กลยุทธ์ที่ A1.2
ผลิตบัณฑิตหลังปริญญา
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
(MED – S4,O2)

KPIA1.2.1 จานวนผลงาน
ตีพมิ พ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาเอก
(เฉลี่ยต่อคน)

กลยุทธ์ที่ A1.3
ส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่นิสิตในระดับ
นานาชาติ
(MED – S1,S3,O3)
(MSMC – S5,O6,O7)

KPIA1.3.1 จานวนนิสิตที่
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในระดับ
นานาชาติ

เฉลี่ยร้อยละ เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
0.55 /ปี
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
(6 คน)
0.65 /ปี 0.95/ปี 1.10/ปี 1.35/ปี
(7คน) (10 คน) (12 คน) (15 คน)

KPIA1.3.2 จานวนนิสิต
ต่างชาติทมี่ าฝึก
ประสบการณ์ใน
คณะแพทยศาสตร์

เฉลี่ยร้อยละ เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
0.55 คน/ปี ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
(6 คน)
0.65 /ปี 0.95/ปี 1.10/ปี 1.35/ปี
(7คน) (10 คน) (12 คน) (15 คน)

SMART 2559-2562

ผูร้ ับผิดชอบหลัก
-รองคณบดีฝุายการศึกษา
-รองคณบดีฝุายบริหาร
และวิชาการพรีคลินิก

-รองคณบดีฝุายการศึกษา
-รองคณบดีฝุายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์
-รองคณบดีฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1. ส่งเสริมให้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาสร้างงานวิจัย
2. จัดหาแหล่งทุนวิจัย
สาหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
1. โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา( IFMSA SCOPE
และ IFMSA SCORE)
2. พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ และศักยภาพ
ของนิสิตแพทย์และบุคลากร
สู่สากล
3. พัฒนารายวิชาการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ
4. พัฒนาหลักสูตร
นานาชาติ
5. โครงการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียน
แพทย์ที่ University of
Nottingham, School of
Biomedical Science, UK
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ A1.4
ส่งเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้ในชุมชน

ตัวชี้วัด
KPIA1.4.1 ผลงานวิจัยของ
นิสิตทัง้ หมดที่ เชื่ อมโยงกับ
ชุมชนตลอดหลักสูตร

ข้อมูล
พืน้ ฐาน
0
ผลงาน

2559
>2
ผลงาน

เป้าหมาย
2560
2561
>3
>4
ผลงาน ผลงาน

(MED – S2,S6,O1, O4,O5)
(MSMC – S5,S6,S7, O5,O8)

2562
>5
ผลงาน

ผูร้ ับผิดชอบหลัก
-รองคณบดีฝุายการศึกษา
-หัวหน้าภาควิชา
เวชศาสตร์ปูองกัน
และสังคม

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1. ปรับปรุงหลักสูตรโดย
เพิม่ จานวนรายวิชาทีจ่ ัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ชุมชน

เป้าประสงค์ที่ 2 : มีระบบการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านแพทยศาสตรศึกษา
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ A2.1
ส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรด้าน
แพทยศาสตรศึกษา
(MED – W1,W2,W4,
O2,O5,T1)

ตัวชี้วัด
KPIA2.1.1จานวนผลงาน
วิชาการด้านแพทยศาสตร์
ศึกษาทีไ่ ด้นาเสนอทัง้ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
(เรื่อง/ปี)
KPIA2.1.2จานวนผลงาน
ตีพมิ พ์ดา้ นแพทยศาสตร ศึกษา

5 กลยุทธ์
SMART 2559-2562

ข้อมูล
พืน้ ฐาน
2 เรื่อง

2559
>5เรื่อง

เป้าหมาย
2560
2561
>5เรื่อง >5เรื่อง

0 เรื่อง

1 เรื่อง

1 เรื่อง

2 เรื่อง

ผูร้ ับผิดชอบหลัก

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
2562
>5เรื่อง -รองคณบดี ฝุายทรัพยากร 1. โครงการอบรม
บุคคล
แพทยศาสตรศึกษา
-รองคณบดีฝุายการศึกษา ขั้นพืน้ ฐาน
2. โครงการอบรม
แพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง
3. สนับสนุนทุนในการ
นาเสนอผลงานระดับ
2 เรื่อง
นานาชาติ
4. โครงการประชุมวิชาการ
ด้านแพทยศาสตรศึกษา

7ตัวชี้วัด
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R: (Research to Excellence) : แผนยุทธศาสตร์สร้างงานวิจยั สู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ที่ 1 : มีผลงานวิจยั ทีม่ ีคุณภาพได้มาตรฐานระดับชาติและ /หรือนานาชาติ ซึง่ สามารถนามาใช้พฒ
ั นา หรือแก้ปญ
ั หาให้กบั ชุมชนได้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ R1.1
สร้างงานวิจัยระดับ
นานาชาติ
(MED – W1,W2,O3)
(MSMC – S6,O7)

ตัวชี้วัด
KPI R1.1.1 จานวนงานวิจัย
ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับ
นานาชาติตอ่ จานวนอาจารย์
ประจาคณะฯ

KPI R1.1.2 จานวนการ
อ้างอิง (Citation)
5 ปีย้อนหลัง
KPI R1.1.3 มีวารสาร
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับนานาชาติ
(ฐานข้อมูล Scopus)
KPI R1.1.4 จานวนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ทมี่ ี
การยื่นจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร
SMART 2559-2562

ข้อมูล
พืน้ ฐาน
0.30
เรื่อง/คน/ปี

1.5
ครั้ง/เรื่อง
TCI

1 ชิ้นงาน

2559
0.45
เรื่อง/
คน/ปี

เป้าหมาย
2560
2561
0.50
0.75
เรื่อง/
เรื่อง/
คน/ปี
คน/ปี

2
ครั้ง/
เรื่อง
TCI 1

2.5
ครั้ง/
เรื่อง
ACI

3.0
ครั้ง/
เรื่อง
ISI

ผูร้ ับผิดชอบหลัก
2562
1.0เรื่อง/ -รองคณบดีฝุายวิจัย และ
คน/ปี วิเทศสัมพันธ์

3.5 -รองคณบดีฝุายวิจัย และ
ครั้ง/ วิเทศสัมพันธ์
เรื่อง
Scopus -รองคณบดีฝาุ ย
วิจัย และวิเทศ
สัมพันธ์

1 ชิ้นงาน 2ชิ้นงาน 2ชิ้นงาน 2ชิ้นงาน -รองคณบดีฝุาย
วิจัย และวิเทศ
สัมพันธ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1. โครงการจัดทาวารสาร
จพสท. ฉบับพิเศษ
2. โครงการมอบรางวัล
ตีพมิ พ์ผลงานระดับ
นานาชาติ
3. จัดสรรทุนเสนอ
ผลงานวิจัยในต่างประเทศ
1. ส่งเสริมการตีพมิ พ์ใน
วารสารทีม่ กี ารอ้างอิงใน
ระดับสูง
1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
วารสารวิทยาศาสตร์
การแพทย์สู่ระดับสากล
1. สนับสนุนทุนวิจัย
2. มอบโล่เชิดชูเกียรติ
ด้านนวัตกรรม
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ R1.2
สร้างงานวิจัยด้านชุมชน
(MED – W2,O5)
(MSMC – S6,S7,
O5,O7,O8)

ตัวชี้วัด
KPI R1.2.1 จานวนงานวิจัย
ทีต่ พี มิ พ์งานวิจัย และ/หรือ
ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับชุมชน
KPI R1.2.2 ร้อยละของ
งานวิจัย และ/หรือ
ผลงานวิจัยทีช่ ุมชนนาไปใช้
ประโยชน์

กลยุทธ์ที่ R1.3
KPI R1.3.1 จานวน
อาจารย์/บุคลากร/นิสิต โครงการวิจัยทีไ่ ด้รับทุน
ทีไ่ ด้รับทุนวิจัย
จากภายนอกสถาบัน
(MED – W2,O2,O4)
(MSMC – S6,S7,T7,T11)

3 กลยุทธ์

SMART 2559-2562

ข้อมูล
พืน้ ฐาน
8 เรื่อง

2559
>10
เรื่อง

เป้าหมาย
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
2560
2561
2562
>12เรื่อง >14เรื่อง >16เรื่อง -รองคณบดีฝุายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

ร้อยละ 10

ร้อยละ
10

ร้อยละ
10

6 โครงการ

8
10
12
14
-รองคณบดีฝุายวิจัย
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ และวิเทศสัมพันธ์

ร้อยละ
15

ร้อยละ -รองคณบดีฝุา ยวิจัย
15
และวิเทศสัมพันธ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1. การบูรณาการงานวิจัย
ชุมชนกับรายวิชาเวชศาสตร์
ปูองกัน
2. บูรณาการงานวิจัย
ระหว่างพรีคลินิกกับคลินิก
1. ส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่ชุมชน
อย่างต่อเนื่อง
1. จัดหาทุนวิจัย
2. โครงการพีเ่ ลี้ยงนักวิจัย
3. โครงการอบรมการเขียน
วิจัย
4. โครงร่างวิจัยเพือ่ ขอทุน
5. บูรณาการงานวิจัย
ระหว่างพรีคลินิกกับคลินิก

7 ตัวชี้วัด
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T (Toward International level) : แผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่นานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ T1.1
การเข้าสู่การเป็นคณะ
แพทยศาสตร์ชั้นนาใน
ระดับนานาชาติ
(MED – S1,S4,S8,O3)
(MSMC – S1,S4,S5,S6,
O6,O7)

ตัวชี้วัด
KPI T1.1.1 คณะ
แพทยศาสตร์ ตดิ อันดับ
ของโรงเรียนแพทย์
ในระดับอาเซียน

กลยุทธ์ที่ T1.2
KPI T1.2.1 จานวนความ
สร้างความร่วมมือระหว่าง ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
คณะ/หน่วยงาน
สุขภาพเพิม่ ขึ้น
ทัง้ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
(MED – W2,W6,O1,O2,
O3,O4,O5,T2)
(MSMC – S4,S7,O4,O8)

SMART 2559-2562

ข้อมูลพืน้ ฐาน
ปี 2558
อยู่ประมาณ
อันดับที่ 24

2
เครือข่าย/ปี
(ข้อมูลเฉลี่ย
5 ปี)

2559
24

เป้าหมาย
2560
2561
20
19

ผูร้ ับผิดชอบหลัก
2562
18

อย่าง
อย่าง
อย่าง
อย่าง
น้อย 1 น้อย 1 น้อย 2 น้อย 2
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย
/ปี
/ปี
/ปี
/ปี

คณบดี คณะ
แพทยศาสตร์

-รองคณบดีฝุายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์
-รองคณบดีฝุาย
การศึกษา
-รองคณบดีฝุาย
บริหารและวิชาการ
พรีคลินิก

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดทาเวบไซต์
ภาษาอังกฤษ
2. โครงการเชิญ visiting
professor มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เรื่องงานวิจัยทาง
คลินิกและพรีคลินิก
3. โครงการจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติ
1. โครงการเครือข่ายกิจการ
นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศ
ไทย
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ T1.3
พัฒนางานวิเทศสัมพันธ์
เพือ่ สร้างความร่วมมือ /
หลักสูตรระดับนานาชาติ
(MED – S1,S4,S5,
O3,O4,T2)

ตัวชี้วัด
KPI T1.3.1 จานวนความ
ร่วมมือ ทางการวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยและสถาบัน
ต่างประเทศ หรือมี
กิจกรรม/หลักสูตรร่วมกัน
(MOU)

KPI T1.3.2 มีหลักสูตร
นานาชาติระดับ
บัณฑิตศึกษา
3กลยุทธ์

SMART 2559-2562

ข้อมูลพืน้ ฐาน

เป้าหมาย
2559
2560
2561
2562
1 เครือข่าย/ปี อย่าง
อย่าง
อย่าง
อย่าง
น้อย 1 น้อย 1 น้อย 2 น้อย 2
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย
/ปี
/ปี
/ปี
/ปี

ไม่มี
หลักสูตร

1
2
2
2
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร

ผูร้ ับผิดชอบหลัก

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

-รองคณบดีฝุายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์
-รองคณบดีฝุาย
การศึกษา
-รองคณบดีฝุาย
บริหารและวิชาการ
พรีคลินิก
- รองคณบดีฝุาย
พัฒนาศักยภาพนิสิต

1. พัฒนาความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอน ระดับ
บัณฑิตศึกษา

1. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา

4 ตัวชี้วัด
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