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วิสัยทศัน์คณะแพทยศาสตร์  
 

“คณะแพทยศาสตร์ช้ันน าในประเทศ และระดับนานาชาติ ” 

       

โดยมสีาระส าคัญ ดังนี้      

1) เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ ให้บริการรับใช้สังคม มุง่เน้นการวิจัยบนพืน้ฐานของการศึกษา  

มคุีณธรรม มุง่สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล     

2) เป็นสถาบันท่ีได้มาตรฐานในการผลิตแพทย์ท่ีมคีวามรู้ความสามารถในด้านการรักษาและมอีตัลักษณ์  

ในด้านการสอน      

3) เป็นแหล่งผลิตแพทย์ท่ีมคีวามเป็นเลิศในการศึกษา การวิจัย การ วางแผนปูองกนัโรค และการให้บริการ

วิชาการแกชุ่มชนภายใต้นโยบายรัฐหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวั ด(นครนายก-สระแกว้)  

พันธกิจคณะแพทยศาสตร์  

1) ส่งเสริม และพฒันาสร้างมาตรฐานการศึกษา การผลิตแพทย์ และบัณฑิตหลังปริญญาท่ีมคุีณธร รม 

จริยธรรม มจีิตส านึกท่ีดีปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพเต็มศักยภาพรักษาไว้ซ่ึงมาตรฐานวิชาชีพ  

รับใช้สังคมท้ังในประเทศไทย และประเทศในอาเซียน       

2) ส่งเสริมงานวิจัยสหสาขาวิชา สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกสถาบันท้ังในและต่างประเทศ  

และน าเสนอผลงานในระดับนานาชาติ     

3) ให้บริการวิชาการท่ีมคุีณภาพเพือ่พฒันาชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน มจีิตส านึก และรับผิดชอบต่ อชุมชน 

4) สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

5) พฒันาระบบบริหารท่ีมคุีณภาพโดยใช้เคร่ืองมอืการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะส ม 

เป้าหมาย  

การเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community - Based Learning) 
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วิสัยทศัน์ ศูนย์การแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ สยามบรมราชกุมารี  
       

“เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิทีม่ีมาตรฐานระดับนานาชาติ  

และเป็นฐานการผลติแพทยข์องคณะแพทยศาสตร์ มศว ” 

       

       

พันธกิจศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

1) บริการวิชาการ และบริการรักษาพยาบาล      

2) การเรียนการสอน      

3) วิจัย      

4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

      

ปรัชญา 

บัณฑิต ย่อมฝึกตน  

       

ปณธิาน  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ได้รับการสถาปนาขึ้นด้วยจุดมุง่หมายท่ีจะให้นิสิตแพทย์มเีจตคติท่ีดีในการรับใช้สังคม  

ให้มคีวามรอบรู้และเชี่ยวชาญงานสาธารณสุขของประเทศ มคุีณธรรม และความเสียสละเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม  

       

อัตลักษณ์  
มทัีกษะส่ือสาร  

       

วัฒนธรรมองค์กร 
คณะแพทยศาสตร์แห่งการพฒันา  
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เอกลักษณ์  
บริการวิชาการอย่างมส่ีวนร่วมเพือ่ชุมช นเข้มแข็งและย่ังยืน  

      

ค่านิยม 
MEDICINE SWU 

 

M = Merit   คุณธรรม 

E = Enough  พอเพยีง  

D = Development      พฒันา 

I = Intelligence   ปัญญา                                    

C = Community        สังคม              

I = Innovation          นวัตกรรม 

N = Network              เครือข่าย 

E = Excellence         เป็นเลิศ 

S = Simplicity          เรียบง่าย 

W = Work                อตุสาหะ 

U = Unity                น้ าหนึ่งใจเดียว 

      

    คณะแพทยศาสตร์ชั้นน า ท่ีดี เกง่และมคีวามสุข     
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ณ วันที ่10 กุมภาพันธ ์2559 
 

ปัจจัยภายใน  

จุดแข็ง (Strengths)  

S1 คณะแพทยศาสตร์มหีลักสูตรแพทยศาสตร์โครงการร่วมฯ นอตติงแฮม เพยีงแห่งเดียวของประเทศ  

S2 คณะแพทยศาสตร์มศัีกยภาพและความพร้อมในการให้บริการชุมชน ทางด้านการแพทย์ในพืน้ท่ีจังหวัด
นครนายก และจังหวัดสระแกว้  

S3 คณะแพทยศาสตร์มโีรงพยาบาล 2 แห่งเป็นฐานฝึกปฏิบัติของนิสิตแพทย์ท าให้มศัีกยภาพในการจัดการ
เรียนการสอน  

S4 หลักสูตรแพทยศาสตร์ มกีารเรียนการสอนเกีย่วกบังานวิจัย ท าให้นิสิตแพทย์มผีลงานวิจัยและได้รับการ
ตีพมิพ์ 

S5 บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม ่พร้อมรับการเปล่ียนแปลง  

S6 คณะแพทยศาสตร์มศูีนย์การแพทย์ฯ ระดับตติยภูมขินาดใหญ่ในภูมภิาคตะวันออก สามารถรับ- ส่งต่อ
ผู้ปุวยในพืน้ท่ีโดยรอบ  

S7 คณะแพทยศาสตร์ มศูีนย์การแพทย์ฯ ในพระนาม "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี" 
กอ่ให้เกดิความน่าเชือ่ถือ และความเชื่อมัน่ในการให้บริการ 

S8 คณะแพทยศาสตร์มคีลินิกเลิกบุหร่ี (คลินิกฟาูใส) ท่ีได้รับรางวัลและมชีื่อเสียงในระดับประเทศและ
นานาชาติ 

  

จุดอ่อน (Weaknesses)  

W1 อาจารย์มตี าแหน่งทางวิชาการน้อย  

W2 อาจารย์มผีลงานวิจัยน้อย 

W3 สถานท่ีเรียนระดับพรีคลินิกมพีืน้ท่ีจ ากดั  

W4 การประชุมต่าง ๆ เป็นไปด้วย ความยากล าบาก เนื่องจากบุคลากรมภีาระงานมาก  

W5 ปัจจัยทางภายภาพ ด้านหอพกั และส่ิงอ านวยความสะดวก ไมเ่พยีงพอต่อความต้องการ  

W6 คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นท่ีรู้จักของนักเรียนกลุ่มเปูาหมายในระดับป านกลาง  
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ปัจจัยภายนอก  

โอกาส (Oportunities)  

O1 การขยายตัวของชุมชนท่ีมากขึ้น ท าให้มฐีานในการเรียนการสอนเวชศาสตร์ชุมชนท่ีมากพอ  

O2 ความต้องการแพทย์ของประเทศยังมมีากและมแีนวโน้มมากขึ้นเร่ือยๆ  

O3 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้มโีอกาสท าความร่วมมอื รับนิสิต และ รับคนไข้ต่างชาติได้มากขึ้น  

O4 โครงสร้างประชากรในประเทศไทย ก าลังเปล่ียนเป็นสังคมผู้สูงอายุ  มโีอกาสในการขยายการให้บริการ  

O5 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนมนีโยบายจะร่วมมอืกบัคณะแพทยศาสตร์ใน
หลายมติิ 

  

อุปสรรค (Threats)  

T1 โรงพยาบาลในภาคเอกชนเพิม่ขึ้นท าให้อาจารย์แพทย์และบุคลากรทางการพยาบาล เข้าสู่ระบบเอกชน
มากขึ้น 

T2 ความคาดหวังของสังคมยุคข้อมลูข่าวสาร กอ่ให้เกดิการฟอูงร้องเพิม่ขึ้น  

T3 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้ผู้รับบริการชาวต่างชาติมมีากขึ้น กอ่ให้เกดิความเส่ียงต่อฐานะทาง
การเงินของคณะแพทยศาสตร์เพิม่ขึ้น 
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ สยามบรมราชกุมารี  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ณ วันที ่6 มกราคม 2559 

 

ปัจจัยภายใน  

จุดแข็ง (Strengths)  

S1  มอีาจารย์แพทย์ แพทย์และพยาบาลเฉพาะทางเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ท าให้การรักษา 
มคีวามครอบคลุมโรคในระดับตติยภูมขิั้นสูง ในจังหวัดนครนายก  

S2  มอีปุกรณ์ทางการแพทย์ท่ีค่อนข้างครบและทันสมยั เพือ่การรักษาและการวิจัยทางการแพทย์  

S3  เป็นโรงพยาบาลพระนามสมเด็จพระเทพฯ ท าให้เกดิความน่าเชื่อถือและเชื่อมัน่  

S4  เป็นโรงพยาบาลท่ีได้การรับรองคุณภาพ HA และมีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกดิการยอมรับ 
จากองค์กรภายนอกและประชาชน  

S5  เป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ ท่ีเป็นฐานการเรียนการสอน วิชาการของนิสิตแพทย์และนิสิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพอืน่ แต่ละสาขา ท าให้เกดิความน่าเชื่อถือ  

S6  เป็นโรงพยาบาล ท่ีมผีลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  

S7  มศูีนย์การเรียนรู้ CAPDและคลินิกฟาูใส  
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จุดอ่อน (Weaknesses)  

W1 บุคลากรน าความรู้มาใช้ในการปฏิบติังานไมต่รงกบัความสามารถ และปฏิบัติงานไมเ่ต็มศักยภาพ  

W2 บุคลากรขาดขวัญ ก าลังใจ แรงจูงใจในการท างาน ,สวัสดิการพนักงานไมเ่พยีงพอ , ค่าตอบแทนน้อยกว่า
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอืน่  

W3 บุคลากรในองค์กรขาดการรับรู้ และน าสู่การปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร  

W4 บุคลากรท่ีเป็น Core Business ขององค์กร เมือ่ได้รับทุนแล้วจะลาออกเมือ่ชดใช้ทุนหมด  

(พยาบาล และเภสัชกร ) 

W5 พืน้ท่ีบริการไมเ่พยีงพอ คับแคบ แออดั มขี้อจ ากดัด้านการขยายงาน และการให้บริการ  

(ห้องปฏิบัติการทางพยาธิ) 

W6 ท่ีจอดรถมไีมเ่พยีงพอ  

W7 การบริการ/ตรวจรักษามคีวามล่าช้า  

W8 การส่ือสารยังไมค่รอบคลุมขาดประสิทธิภาพ ไมท่ั่วถึงการประสานงานคร่อมสายงานมคีวามล่าช้า  
- ขาดความเชื่อมโยงกบัทีมสหสาขา  

- ขาดการส่ือสารระหว่างเจ้าหน้าท่ีกบัผู้ปุวย  

W9 งบประมาณมไีมเ่พยีงพอ มจี านวนจ ากดัส่งผลกระทบต่อการให้บริการ และการบริหารงาน  

W10 ระบบบริหารจัดการเอกสารเพือ่พจิารณามคีวามล่าช้า  

W11 ขาดความเข้าใจในโครงสร้างขององค์กร ระหว่างคณะแพทย์ฯ กบัศูนย์การแพทย์ฯ  
ขาดความเป็นเนื้อเดียวกนั ทิศทางเดียวกนัระหว่างคณะฯ กบัศูนย์ท้ัง 2 แห่ง และมหาวิทยาลัย 
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ปัจจัยภายนอก  

โอกาส (Opportunities)  

O1 สถานท่ีส่ิงแวดล้อมโรงพยาบาลท่ีดี บรรยากาศเอือ้ต่อสุขภาพท้ังผู้ท างานและผู้มารับบริการ  

ปลอดมลพษิ เหมาะสมต่อการพกัฟืน้  

O2 ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก   
- งบ สปสช. มาสมทบในการดูแลผู้ปุวยเฉพาะทาง การได้รับการสนับสนุนการจัดต้ังและประสาน  
ความร่วมมอื ศูนย์ความเป็นเลิศจาก สปสช . 

- จากมหาวิทยาลัยและคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  

O3 การเดินทางมาโรงพยาบาลท่ีสะดวกมากขึ้นมทีางด่วนมรีถบริการรับ -ส่ง 

O4 มเีครือข่ายประสานความร่วมมอืการให้บริการผู้ปุวยระหว่างโรงพยาบาล  

O5 การขยายตัวของชุมชนและโรงงานโดยรอบพืน้ท่ีศูนย์การแพทย์ฯ ท าให้ผู้รับบริการมแีนวโน้มเพิม่ขึ้น 

เนื่องจากประชาชนมคีวามใส่ใจต่อสุขภาพมากขึ้น  

O6 การเปิด AEC น าสู่การวางแผนพฒันาทักษะและความรู้ ความสามารถให้แกบุ่คลากร  

O7 ในภาวะ DigitalSocietyท าให้การรับรู้เข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว ท าให้โรงพยาบาล  

เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น 

O8 การเติบโตและการขยายตัวของจังหวัดนครนายก    

- การบูรณาการจัดบริการสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) 
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อุปสรรค (Threats)  

T1 นโยบายเกีย่วกบัการปรับเงินเดือนของพนักงานในก ากบัของรัฐ  
- บันไดความกา้วหน้า/ฐานเงินเดือนของพนักงานม หาวิทยาลัยไมทั่นกบัของข้าราชการ  

T2 ผู้ประกนัตนสามารถเปล่ียนแปลงสถานพยาบาลได้โดยไมม่ขี้อก าหนด ท าให้ผู้ประกนัตนท่ีเจ็บปุวยเร้ือรัง
ย้ายมาเลือกศูนย์การแพทย์ฯ ท าให้เกดิการขาดทุน  
- นโยบายประกนัสุขภาพท่ีให้สิทธิปรับเปล่ียนเลือกสถานพยาบาลหลัก 4 คร้ังต่อปี 

- นโยบายด้านสุขภาพท่ีมกีารปรับเปล่ียนนโยบายในแต่ละยุคสมยัของผู้น าประเทศ  

T3 นโยบายการจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลาง สปสช . ประกนัสังคม มกีารเปล่ียนแปลงบ่อย  

T4 นโยบายการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของประเทศ ท าให้การจัดหาไมส่อดคล้องกบัความจ าเป็น  

T5 การเปล่ียนระเบียบการจ าแนกประเภทวัสดุ- ครุภัณฑ์ ท าให้มปีัญหาในการจัดซ้ือครุภัณฑ์  

T6 การเปิด AEC ท าให้เกดิการเคล่ือนย้ายแรงงานเข้าประเทศไทยของคนต่างชาติ (ท่ีไมถู่กกฎหมาย )  
และมารับบริการสุขภาพท่ีศูนย์การแพทย์ฯ  

T7 ระบบเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศชะลอตัว และมปีัญหาสถานการณ์ด้านการเมอืง  

T8 ระบบการขนส่งสาธารณะมไีมเ่พยีงพอ  

T9 การมโีรงพยาบาลเปิดใหมใ่กล้ ๆ ท าให้บุคลากรลาออกอย่างต่อเนื่อง  

T10 ภัยธรรมชาติ น้ าท่วมและภัยแล้ง  

T11 มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณลดลง  
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แผนยทุธศาสตร์คณะแพทยศาสตรป์ระจ าปีงบประมาณ 2559-2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Service & Health promotion to  Excellence  
(แผนยุทธศาสตร์สร้างงานบริการด้านสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ ) 

 

 

 Management to Excellence  
(แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ) 

 

 

 Academic  to Excellence  
(แผนยุทธศาสตร์พฒันาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ) 
 
 
 

 Research  to Excellence   
(แผนยุทธศาสตร์สร้างงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ ) 
 
 
 

 Toward International Level  
(แผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่นานาชาติ) 
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สรุปเป้าประสงค์ กลยทุธ ์และตัวช้ีวัด แผนยทุธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์  

 
 

ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยทุธ์ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์  

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) : แผนยทุธศาสตร์สร้างงานบริการด้านสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ : เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิข้ันสูงทีม่ีมาตรฐานระดับชาติ และเป็นฐานการผลิตแพทยข์องคณะแพทยศาสตร์ มศว 
  โดยเน้นการสร้างชุมชนต้นแบบทางสุขภาพ  

กลยทุธ ์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

หลกั 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2559 2560 2561 2562 
กลยุทธ์ท่ี S1.1 
พฒันาระบบการให้บริบาล
ระดับตติยภูมขิั้นสูง  
(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) 

KPI S1.1.1 จ านวน 
ศูนย์ความเป็นเลิศ  
เฉพาะทางท่ีได้มาตรฐาน
ระดับชาติ 

มบีริการในระดับ
ตติยภูม ิ

1 ศูนย์ฯ 
 

5ศูนย์ฯ 
 

7ศูนย์ฯ 
 

9ศูนย์ฯ 
 

-ผู้อ านวยการ
ศูนย์
การแพทย์ฯ 
-รอง
ผู้อ านวยการ
ฝุายพฒันา
คุณภาพ
โรงพยาบาล 
 
 

จดัต้ังศูนยค์วามเป็นเลศิ  
ปี 2559 
1.ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน การ
ตรวจวินิจฉัยกอ่นคลอด  
 
ปี 2560 
1.ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน การ
ตรวจวินิจฉัยกอ่นคลอด  
2.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหัวใจ
และหลอดเลือด  
3.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการ
วิชาการโรคไต 
4.ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน การดูแล
ผู้ปุวยระยะสุดท้าย  
5.ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยีเจริญพนัธ์ุ 
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กลยทุธ ์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

หลกั 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2559 2560 2561 2562 
ปี 2561 
1.ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน การ
ตรวจวินิจฉัยกอ่นคลอด  
2.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหัวใจ
และหลอดเลือด  
3.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการ
วิชาการโรคไต 
4.ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน การดูแล
ผู้ปุวยระยะสุดท้าย  
5.ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยีเจริญพนัธ์ุ 
6.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม  
7.ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน ทารก
แรกเกดิ  
ปี 2562 
1.ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน การ
ตรวจวินิจฉัยกอ่นคลอด  
2.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหัวใจ
และหลอดเลือด  
3.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการ
วิชาการโรคไต 
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กลยทุธ ์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

หลกั 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2559 2560 2561 2562 
4.ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน การดูแล
ผู้ปุวยระยะสุดท้าย  
5.ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยีเจริญพนัธ์ุ 
6.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม  
7.ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน ทารก
แรกเกดิ  
8.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง  
9.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผ่าตัด
กระดูกแขนและมอืส่วนบน  
 

กลยุทธ์ท่ี S1.2 
ขยายพืน้ท่ีให้บริการเต็ม
ศักยภาพของโรงพยาบาล 
(อาคารศูนย์การแพทย์ฯ) 
(MED – W5,O3,O4, 
T1,T2)  
(MSMC – W5,W6, 
W9,O1,O2,O3,O4, 
O5,O8,T2,T11) 

 

KPI S1.2.1 จ านวนเตียงให้
การรักษา(ผู้ปุวยใน) 

362 
เตียง 

382 
เตียง 

400 
เตียง 

425 
เตียง 

425 
เตียง 

-ผู้อ านวยการ
ศูนย์
การแพทย์ฯ 
-รอง
ผู้อ านวยการ
ฝุายการ
พยาบาล 
 
 

-เพิม่เตียงผู้ปุวยใน  
(สามญัและพเิศษ ) 
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กลยทุธ ์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

หลกั 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2559 2560 2561 2562 
  

KPI S1.2.2จัดต้ังอาคาร
ให้บริการทางการแพทย์
ระดับตติยภูมขิั้นสูง 
(Excellence Center ) 

 

 

N/A 
 

- 
 

วางแผน
โครงการ 

 

ต้ังงบ 
ประมาณ

ค่า
ออกแบบ 
(17 ล้าน
บาท) 

 

ขอต้ังงบ 
ประมาณ
กอ่สร้าง
อาคาร 

 

-ผู้อ านวยการ
ศูนย์
การแพทย์ฯ 

 

-อาคาร 950 ลบ. จัดหาแหล่ง
งบประมาณสมทบการสร้าง
อาคาร 285 ล้านบาท โดยเร่ิม
เกบ็ในปี 2561-2566 จากเงิน
รายได้ศูนย์การแพทย์ฯ ปีละ 41 
ล้านบาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 287 
ล้านบาท/กอ่สร้างปี 2563-2566 
 
 

 KPI S1.2.3 จัดต้ังอาคาร
ผู้ปุวยนอก 

N/A วางแผน
โครงการ 

ต้ังงบ 
ประมาณ

ค่า
ออกแบบ 
(8.8 ล้าน

บาท) 
 

ขอต้ังงบ 
ประมาณ
กอ่สร้าง
อาคาร 

ขอต้ังงบ 
ประมาณ
กอ่สร้าง
อาคาร 

-ผู้อ านวยการ
ศูนย์
การแพทย์ฯ 

- อาคาร 500 ล้านบาท เสนอขอ
ต้ังงบประมาณปี 2561 

 
 
 

 KPI S1.2.4 จัดต้ังอาคาร
เรียนและบริการทาง
การแพทย์ 

อยู่ใน Master 
plan ของ มศว 
องครักษ ์

ต้ังงบ 
ประมาณ

ค่า
ออกแบบ 

ออกแบบ ขอต้ังงบ 
ประมาณ
กอ่สร้าง
อาคาร 

กอ่สร้าง
อาคาร 

 - คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ 

1. ออกแบบอาคาร  
2. เสนอขอต้ังงบประมาณปี 

2561 
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กลยทุธ ์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

หลกั 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2559 2560 2561 2562 
กลยุทธ์ท่ี 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) 

KPI S1.3.1 จ านวน
เครือข่ายด้านการ
รักษาพยาบาล และศูนย์ 
การรับ-ส่งต่อโรคซับซ้อน  

ในปี 2558 มี 
4 เครือข่าย 
ระดับจังหวัดและ/
หรือระดับเขต
สุขภาพท่ี 4ดังนี้ 
1.ไต  
2.หัวใจและหลอด
เลือด 
3.R2R  
4.ทารกแรกเกดิ 

เพิม่ขึ้น  
1 

เครือข่าย
/ป ี

เพิม่ขึ้น 
1 

เครือข่าย
/ป ี

เพิม่ขึ้น 
1 

เครือข่าย
/ป ี

เพิม่ขึ้น 
1 

เครือข่าย
/ป ี

-ผู้อ านวยการ
ศูนย์
การแพทย์ฯ 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมอืด้าน
สุขภาพ 
 

กลยุทธ์ท่ี S1.4 
สร้างชุมชนต้นแบบ 
เพือ่พฒันาเครือข่ายด้าน
การปูองกนัโรคและ
ส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ  
(MED – S2,S4,S8,O1, 
O4,O5) 
(MSMC – S6,S7,O2,O4, 
O5,O6,O8) 

KPI S1.4.1 จ านวนต้นแบบ 
(model) ด้านการส่งเสริม
สุขภาพเพิม่ขึ้น 

1 ต้นแบบ 
(model) 

1 
ต้นแบบ 
(Model)

/ปี 

1 
ต้นแบบ 
(Model)

/ป ี

1 
ต้นแบบ 
(Model)

/ป ี

1 
ต้นแบบ 
(Model)

/ป ี

-ผู้อ านวยการ
ศูนย์
การแพทย์ฯ 

ปี 2559 
-คลินิกฟาูใส 
ปี 2560 
-ข้อเข่าเส่ือม 
-ชะลอไตเส่ือม  
-Palliative Care and EOL 
ปี 2561 
-ผู้สูงอายุ 
ปี 2562 
-เบาหวาน 
-หลอดเลือดสมอง  
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กลยทุธ ์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

หลกั 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2559 2560 2561 2562 
 KPI S1.4.2 จ านวนโครงการ

บริการวิชาการแบบต่อเนื่อง
ท่ีชุมชนมส่ีวนร่วม  
เพือ่แกป้ัญหาและ  
สร้างความย่ังยืน   
(ในพืน้ท่ีจังหวัดนครนายก  
และจังหวัดสระแกว้) 

N/A 
 

3 
โครงการ 

3 
โครงการ 

3 
โครงการ 

3 
โครงการ 

-คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ 
-หัวหน้างาน
ฝุายกจิการ
พเิศษ  

1.โครงการบริการวิชาการร่วมกบั
โรงเรียนสังกดั สพฐ. และ
สาธารณสุขจังหวัดเร่ือง การลด
อบุัติการณ์การต้ังครรภ์กอ่นวัย  
อนัควร 
2. โครงการบริการวิชาการให้
ความรู้เร่ืองการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านม  
3. โครงการบริการวิชาการให้
ความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลและ
กูช้ีพพืน้ฐานแกน่ักเรียน ครู  และ 
อสม. 
 

 4 กลยุทธ์ 8 ตัวชี้วัด        
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M (Management to Excellence) :แผนยทุธศาสตร์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์ที ่1:บุคลากรมีศักยภาพในการท างานทีม่ีประสิทธภิาพ สูง มีคุณภาพชีวิตทีดี่และมีความผูกพันกับองค์กร 

กลยทุธ ์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล

พ้ืนฐาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลกั 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 2559 2560 2561 2562 
กลยุทธ์ท่ี M1.1  
บุคลากรทุกระดับได้รับ
การพฒันาตามสมรรถนะ
ของแต่ละสายงาน  
(MED – W4,O2, O4,T1) 
(MSMC – W1,W3,W4, 
W8,W11,O6,T11) 
 

KPI M1.1.1 ร้อยละของ
บุคลากรทุกระดับได้รับการ
พฒันาตามสมรรถนะ  
ของแต่ละบุคคล  เพือ่เข้า  
สู่มาตรฐานระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ  
85 

-รองคณบดีฝุายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. โครงการจัดอบรมระยะ
ส้ันท้ังภายในและภายนอก  
2. สนับสนุนทุนพฒันา
บุคลากรสายวิชาการใน
การศึกษาต่อท้ังระยะยาว
และระยะส้ันในระดับชาติ
และนานาชาติ 
3. สนับสนุนทุนพฒันา
บุคลากรสายสนับสนุนใน
การอบรมทางวิชาชีพ  
4. สนับสนุนให้บุคลากรไป
พฒันาตนเองอย่างน้อยปีละ 
1 คร้ัง/คน/ป ี
5. สนับสนุนให้บุคลากรได้
ศึกษาต่อในระดับ ตรี/โท/
เอก 
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กลยทุธ ์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล

พ้ืนฐาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลกั 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 2559 2560 2561 2562 
        6. โครงการYoung 

Executive อบรมความคิด
เชิงบวก และการคิดเชิง
ยุทธศาสตร์ (Positive and 
Strategic thinking ) ให้กบั
บุคลากรสายวิชาการรุ่นใหม ่
7. จัดอบรมภาษาองักฤษ
และส่งเสริมการสนทนา
ภาษาองักฤษ 
 
 

  KPI M1.1.2 ร้อยละของ
บคุลากรสายวิชาการท่ีเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ  
(ผศ. รศ. ศ.) 

ร้อยละ 43 ร้อยละ  
45 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
60 

-รองคณบดีฝุายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. สร้างระบบพีเ่ล้ียงใน  
การให้ค าแนะน าปรึกษาและ
ช่วยเหลือในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. สนับสนุนการท างานวิจัย
เพิม่ขึ้นโดยการเพิม่ทุนใน
การท างานวิจัย 
3. อบรมให้ความรู้ในการ
ท างานวิจัย 
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กลยทุธ ์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล

พ้ืนฐาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลกั 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 2559 2560 2561 2562 
กลยุทธ์ท่ี M1.2  
การพฒันาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร  
คณะแพทยศาสตร์  
(MED – W3,W5,T1) 
(MSMC – W2,W6, 
T1,T10) 
 

KPI M1.2.1 ร้อยละของ
บุคลากรท่ีมดัีชนีความสุขต่อ
การปฏิบัติงานภายในองค์กร
ในระดับดีขึ้นไป  
 
 

ร้อยละ 
61.99 

ร้อยละ  
65 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ
70 

-รองคณบดีฝุายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. มอีงค์กรแพทย์  
2. โครงการปลูกจิตส านึกรัก
องค์กร และสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เข้มแข็ง  
3. มกีารจัดกจิกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกนัระหว่างบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน  
4. จัดให้มชี่องทางในการรับ
ฟงัปัญหาและให้การ
ช่วยเหลือ เช่น อบุัติการณ์
ออนไลน์ ตู้รับความคิดเห็น 
ออนไลน์สายตรงคุยกบั
คณบดี 
5. มรีะบบการคัดเลือก
บุคลากรท่ีเหมาะสมกบั
สภาพขององค์กร  
6. สร้างสวัสดิการและให้
ค่าตอบแทนวิชาชีพท่ี  
ขาดแคลน 
7. โครงการผู้บริหารพบ
บุคลากรตามภาควิชาหรือ
หน่วยงาน 

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

KPI M1.3.1 ร้อยละของ
คะแนนบุคลากรท่ีม ี
Engagement ในระดับ 
ดีขึ้นไป 
 

ร้อยละ 
81.80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

-รองคณบดีฝุายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
 

  KPI M1.3.2 ร้อยละการ
ลาออกของบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงลดลง  

เฉล่ีย 
ร้อยละ 

5.6 

<ร้อยละ
5.00 

<ร้อยละ
5.00 

<ร้อยละ
5.00 

<ร้อยละ
5.00 

-รองคณบดีฝุายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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เป้าประสงค์ที ่ 2 : การบริหารทรัพยากรและสถานะทาง การเงินทีม่ีประสทิธภิาพ  

กลยทุธ ์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล

พ้ืนฐาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลกั 
แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม 2559 2560 2561 2562 
กลยุทธ์ท่ี M1.4  
สร้างระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
(MED – S5,S6,O3,T3) 
(MSMC – W9,O2,T2, 
T3,T4,T5,T7,T11) 

KPI M1.4.1 พฒันาระบบ
ระบบ e-Faculty เพือ่
รองรับการบริหารจัดการ
คณะแพทยศาสตร์  

ยังไมม่ี
ระบบ 

พัฒนา
ระบบให้
แล้วเสร็จ
และ
ทดลองใช้ 

ระบบ  
e-HR 

Manage
ment 

ระบบ  
E-Learning 
Manage 
ment 

ระบบ  
E-student 
Manage 
ment 

-รองคณบดีฝุาย
บริหารทรัพยากร
บุคคล 
- ผู้ช่วยคณบดีฝุาย
บริหาร 

1. พฒันาระบบe-HR 
Management  
2. พฒันาระบบ E- Learning 
Management  
3. พฒันาระบบ E-student 
Management  
 

KPI M1.4.2 อตัราสภาพ
คล่องทางการเงิน  
(Current Ratio) 
 

1.60 
เท่า 

> 1.65
เท่า 

> 1.70
เท่า 

> 1.75
เท่า 

> 1.80
เท่า 

-คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ 
-ผู้อ านวยการศูนย์
การแพทย์ฯ 
-งานบัญชี 

1. เพิม่ประสิทธิภาพการเรียก
เกบ็ค่ารักษาพยาบาล 
2. ลดต้นทุนด้านค่าใช้จ่าย
ฟุมุเฟอืย  
3. หารายได้เพิม่โดยขยายงาน
ด้านบริการรักษาพยาบาล /
ด้านการเรียนการสอนและ
งานวิจัย 
 

KPI M1.4.3อตัราส่วน
เงินทุนหมนุเวียนเร็ว  
(Quick Ratio) 

1.24 
เท่า 

> 1.30 
เท่า 

> 1.40 
เท่า 

> 1.50 
เท่า 

> 1.60 
เท่า 

-คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ 
-ผู้อ านวยการศูนย์
การแพทย์ฯ 
-งานบัญชี 

 4 กลยทุธ ์ 8ตัวช้ีวัด        
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A (Academic to Excellence) : แผนยทุธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์ที่1 : ผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีทกัษะในการด ารงชีวิต  

กลยทุธ ์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล

พ้ืนฐาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลกั 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 2559 2560 2561 2562 
กลยุทธ์ท่ี A1.1  
ผลิตบัณฑิตแพทย์ท่ีมี
คุณภาพตามเกณฑ์  
แพทยสภา 
(MED – S1,S2,S3,S4, 
O1,O2,O3,O5) 
(MSMC – S1,S2,S5,O6, 
O8) 

KPIA1.1.1 ร้อยละของนิสิต
หลักสูตรปกติท่ีจบการศึกษา
ตามก าหนด 

เฉล่ียร้อยละ 
94.23 

>ร้อยละ 
95 

>ร้อยละ 
95 

>ร้อยละ 
95 

>ร้อยละ 
95 

-รองคณบดีฝุายการศึกษา  
-รองคณบดีฝุายบริหาร
และวิชาการพรีคลินิก  
-รองคณบดีฝุายพฒันา
ศักยภาพนิสิต 

1. พฒันาและปรับปรุง
หลักสูตรตามมาตรฐาน
แพทยสภา และหลักการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. พฒันาศูนย์ฝึกทักษะ
หัตถการทางคลินิก 
(simulation center) และ 
OSCE 
3. ปรับปรุงห้องส าหรับฝึก
ทักษะหัตถการทางคลินิก 
(simulation center) และ 
OSCE 
4. พฒันาห้องเรียน
ปฏิบัติการ 
5. พฒันาผู้สอนในการ
เตรียมส่ือการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
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กลยทุธ ์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล

พ้ืนฐาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลกั 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 2559 2560 2561 2562 
กลยุทธ์ท่ี A1.2   
ผลิตบัณฑิตหลังปริญญา 
ท่ีมคุีณภาพ  
(MED – S4,O2) 
 
 

KPIA1.2.1 จ านวนผลงาน
ตีพมิพข์องนิสิตบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาเอก  
(เฉล่ียต่อคน ) 
 
 

1 
ผลงาน 

>1
ผลงาน 

>1.5
ผลงาน 

>2
ผลงาน 

>2 
ผลงาน 

-รองคณบดีฝุายการศึกษา  
-รองคณบดีฝุายบริหาร
และวิชาการพรีคลินิก 
 

1. ส่งเสริมให้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาสร้างงานวิจัย  
2. จัดหาแหล่งทุนวิจัย
ส าหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  

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

KPIA1.3.1 จ านวนนิสิตท่ี
เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในระดับ
นานาชาติ  
 
 
 
 

เฉล่ียร้อยละ 
0.55 /ปี 
(6 คน) 

เฉล่ีย 
ร้อยละ 
0.65 /ป ี
(7คน) 

เฉล่ีย 
ร้อยละ 
0.95/ปี 
(10 คน) 

เฉล่ีย 
ร้อยละ 
1.10/ปี 
(12 คน) 

เฉล่ีย 
ร้อยละ 
1.35/ปี 
(15 คน) 

-รองคณบดีฝุายการศึกษา 
-รองคณบดีฝุายวิจัยและ
วิเทศสัมพนัธ์ 
-รองคณบดีฝุายพฒันา
ศักยภาพนิสิต 

1. โครงการแลกเปล่ียน
นักศึกษา( IFMSA SCOPE 
และ IFMSA SCORE) 
2. พฒันาทักษะ
ภาษาองักฤษ และศักยภาพ
ของนิสิตแพทย์และบุคลากร
สู่สากล 
3. พฒันารายวิชาการเรียน
การสอนเป็นภาษาองักฤษ  
4. พฒันาหลักสูตร
นานาชาติ 
5. โครงการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การเรียน
แพทย์ท่ี University of 
Nottingham, School of 
Biomedical Science, UK 

KPIA1.3.2 จ านวนนิสิต
ต่างชาติท่ีมาฝึก
ประสบการณ์ใน 
คณะแพทยศาสตร์ 

เฉล่ียร้อยละ 
0.55 คน/ปี 

(6 คน) 

เฉล่ีย 
ร้อยละ 
0.65 /ป ี
(7คน) 

เฉล่ีย 
ร้อยละ 
0.95/ปี 
(10 คน) 

เฉล่ีย 
ร้อยละ 
1.10/ปี 
(12 คน) 

เฉล่ีย 
ร้อยละ 
1.35/ปี 
(15 คน) 
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กลยทุธ ์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล

พ้ืนฐาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลกั 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 2559 2560 2561 2562 
กลยุทธ์ท่ี A1.4 
ส่งเสริมประสบการณ์  
การเรียนรู้ในชุมชน 
(MED – S2,S6,O1, O4,O5) 
(MSMC – S5,S6,S7, O5,O8) 

KPIA1.4.1 ผลงานวิจัยของ
นิสิตท้ังหมดท่ีเชื่อมโยงกบั
ชุมชนตลอดหลักสูตร  

0 
ผลงาน 

>2 
ผลงาน 

>3 
ผลงาน 

>4 
ผลงาน 

>5 
ผลงาน 

-รองคณบดีฝุายการศึกษา  
-หวัหน้าภาควิชา 
เวชศาสตร์ปูองกนั  
และสังคม  

1. ปรับปรุงหลักสูตรโดย
เพิม่จ านวนรายวิชาท่ีจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ชุมชน 

        
 

เป้าประสงค์ที ่ 2 : มีระบบการพัฒนาอาจารยแ์ละบุคลากรด้านแพทยศาสตรศึกษา  

กลยทุธ์  ตัวช้ีวัด ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลกั แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ท่ี A2.1 
ส่งเสริมและพฒันา
อาจารย์และบุคลากรด้าน
แพทยศาสตรศึกษา  
(MED – W1,W2,W4, 
O2,O5,T1) 
 

KPIA2.1.1จ านวนผลงาน
วิชาการด้านแพทยศาสตร์
ศึกษาท่ีได้น าเสนอท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
(เร่ือง/ป)ี 

2 เร่ือง >5เร่ือง  >5เร่ือง >5เร่ือง >5เร่ือง -รองคณบดีฝุายทรัพยากร
บุคคล 
-รองคณบดีฝุายการศึกษา  

1. โครงการอบรม
แพทยศาสตรศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน 
2. โครงการอบรม
แพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง 
3. สนับสนุนทุนในการ
น าเสนอผลงานระดับ
นานาชาติ 
4. โครงการประชุมวิชาการ
ด้านแพทยศาสตรศึกษา 

      
KPIA2.1.2จ านวนผลงาน
ตีพมิพด้์านแพทยศาสตร ศึกษา 

0 เร่ือง 1 เร่ือง 1 เร่ือง 2 เร่ือง 2 เร่ือง 

      

5 กลยุทธ์ 7ตัวชี้วัด        
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R: (Research to Excellence) : แผนยทุธศาสตร์สร้างงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ที ่1 : มีผลงานวิจัยทีม่ีคุณภาพได้มาตรฐานระดับชาติและ /หรือนานาชาติ ซ่ึงสามารถน ามาใช้พัฒนา หรือแก้ปัญหาใหกั้บชุมชนได้  

กลยทุธ์  ตัวช้ีวัด ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลกั แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ท่ี R1.1 
สร้างงานวิจัยระดับ
นานาชาติ   
(MED – W1,W2,O3) 
(MSMC – S6,O7) 

KPI R1.1.1 จ านวนงานวิจัย
ท่ีตีพมิพใ์นวารสารระดับ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าคณะฯ 

0.30 
เร่ือง/คน/ปี 

0.45 
เร่ือง/
คน/ป ี

0.50 
เร่ือง/
คน/ป ี

0.75
เร่ือง/
คน/ป ี

1.0เร่ือง/
คน/ป ี

-รองคณบดีฝุายวิจัย และ
วิเทศสัมพนัธ์ 

1. โครงการจัดท าวารสาร 
จพสท. ฉบับพเิศษ  
2. โครงการมอบรางวัล
ตีพมิพผ์ลงานระดับ
นานาชาติ 
3. จัดสรรทุนเสนอ
ผลงานวิจัยในต่างประเทศ 

KPI R1.1.2 จ านวนการ
อา้งองิ (Citation)  
5 ปีย้อนหลัง 

1.5  
คร้ัง/เร่ือง 

2  
คร้ัง/
เร่ือง 

2.5  
คร้ัง/
เร่ือง 

3.0  
คร้ัง/
เร่ือง 

3.5  
คร้ัง/
เร่ือง 

-รองคณบดีฝุายวิจัย และ
วิเทศสัมพนัธ์ 

1. ส่งเสริมการตีพมิพใ์น
วารสารท่ีมกีารอา้งองิใน
ระดับสูง 

KPI R1.1.3 มวีารสาร
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับนานาชาติ  
(ฐานข้อมลู Scopus) 

TCI TCI 1 ACI ISI Scopus -รองคณบดีฝุาย
วิจัย และวิเทศ
สัมพนัธ์ 

1. โครงการพฒันาคุณภาพ
วารสารวิทยาศาสตร์
การแพทย์สู่ระดับสากล 

KPI R1.1.4 จ านวนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีมี 
การย่ืนจดสิทธิบัตรและ  
อนุสิทธิบัตร  

1 ชิ้นงาน 1 ชิ้นงาน 2ชิ้นงาน 2ชิ้นงาน 2ชิ้นงาน -รองคณบดีฝุาย
วิจัย และวิเทศ
สัมพนัธ์ 

1. สนับสนุนทุนวิจัย 
2. มอบโล่เชิดชูเกยีรติ  
ด้านนวัตกรรม 
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กลยทุธ์  ตัวช้ีวัด ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลกั แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ท่ี R1.2   
สร้างงานวิจัยด้านชุมชน 
(MED – W2,O5) 
(MSMC – S6,S7, 
O5,O7,O8) 

KPI R1.2.1 จ านวนงานวิจัย
ท่ีตีพมิพง์านวิจัย และ/หรือ
ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง  
กบัชุมชน 
 

8 เร่ือง >10 
เร่ือง 

 

>12เร่ือง 
 

>14เร่ือง 
 

>16เร่ือง 
 

-รองคณบดีฝุายวิจัย 
และวิเทศสัมพนัธ์ 

1. การบูรณาการงานวิจัย
ชุมชนกบัรายวิชาเวชศาสตร์
ปูองกนั 
2. บูรณาการงานวิจัย
ระหว่างพรีคลินิกกบัคลินิก  

KPI R1.2.2  ร้อยละของ
งานวิจัย และ/หรือ
ผลงานวิจัยท่ีชุมชนน าไปใช้
ประโยชน์   

ร้อยละ 10 ร้อยละ 
10 
 

ร้อยละ 
10 
 

ร้อยละ
15 
 

ร้อยละ 
15 
 

-รองคณบดีฝุายวิจัย 
และวิเทศสัมพนัธ์ 

1. ส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่ชุมชน 
อย่างต่อเนื่อง  
 
 

กลยุทธ์ท่ี R1.3   
อาจารย์/บุคลากร/นิสิต  
ท่ีได้รับทุนวิจัย 
(MED – W2,O2,O4) 
(MSMC – S6,S7,T7,T11) 

KPI R1.3.1  จ านวน
โครงการวิจัยท่ีได้รับทุน  
จากภายนอกสถาบัน 

6 โครงการ 8 
โครงการ 

 

10 
โครงการ 

 

12 
โครงการ 

 

14 
โครงการ 

 

-รองคณบดีฝุายวิจัย  
และวิเทศสัมพนัธ์ 

1. จัดหาทุนวิจัย 
2. โครงการพีเ่ล้ียงนักวิจัย  
3. โครงการอบรมการเขียน
วิจัย 
4. โครงร่างวิจัยเพือ่ขอทุน  
5. บูรณาการงานวิจัย
ระหว่างพรีคลินิกกบัคลินิก  

        
3 กลยุทธ์ 7 ตัวชี้วัด        
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T (Toward International level) : แผนยทุธศาสตร์การเข้าสู่นานาชาติ  

เป้าประสงค์ที ่1 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติและนานาชาติ  

กลยทุธ์  ตัวช้ีวัด ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลกั แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ท่ี T1.1  
การเข้าสู่การเป็นคณะ
แพทยศาสตร์ชั้นน าใน
ระดับนานาชาติ 
(MED – S1,S4,S8,O3) 
(MSMC – S1,S4,S5,S6, 
O6,O7) 

KPI T1.1.1 คณะ
แพทยศาสตร์ติดอนัดับ 
ของโรงเรียนแพทย์  
ในระดับอาเซียน 

ปี 2558  
อยู่ประมาณ
อนัดับท่ี 24 

24 20 19 18 คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ 

1. โครงการจัดท าเวบไซต์
ภาษาองักฤษ 
2. โครงการเชิญ visiting 
professor มาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เร่ืองงานวิจัยทาง
คลินิกและพรีคลินิก 
3. โครงการจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติ  

กลยุทธ์ท่ี T1.2  
สร้างความร่วมมอืระหว่าง
คณะ/หน่วยงาน  
ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
(MED – W2,W6,O1,O2, 
O3,O4,O5,T2) 
(MSMC – S4,S7,O4,O8) 

KPI T1.2.1 จ านวนความ
ร่วมมอืด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพเพิม่ขึ้น  

2 
เครือข่าย/ปี 
(ข้อมลูเฉล่ีย  

5 ป)ี 

อย่าง
น้อย 1 

เครือข่าย
/ป ี

อย่าง
น้อย 1 

เครือข่าย
/ป ี

อย่าง
น้อย 2 

เครือข่าย
/ป ี

อย่าง
น้อย 2

เครือข่าย
/ป ี

-รองคณบดีฝุายวิจัย
และวิเทศสัมพนัธ์ 
-รองคณบดีฝุาย
การศึกษา  
-รองคณบดีฝุาย
บริหารและวิชาการ 
พรีคลินิก 
 

1. โครงการเครือข่ายกจิการ
นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศ
ไทย 
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กลยทุธ์  ตัวช้ีวัด ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลกั แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ท่ี T1.3 
พฒันางานวิเทศสัมพนัธ์  
เพือ่สร้างความร่วมมอื /
หลักสูตรระดับนานาชาติ   
(MED – S1,S4,S5, 
O3,O4,T2) 
 

KPI T1.3.1 จ านวนความ
ร่วมมอืทางการวิจัยกบั
มหาวิทยาลัยและสถาบัน
ต่างประเทศ หรือมี
กจิกรรม/หลักสูตรร่วมกนั  
(MOU) 
 

1 เครือข่าย/ป ี อย่าง
น้อย 1 

เครือข่าย
/ป ี

อย่าง
น้อย 1 

เครือข่าย
/ป ี

อย่าง
น้อย 2 

เครือข่าย
/ป ี

อย่าง
น้อย 2

เครือข่าย
/ป ี

-รองคณบดีฝุายวิจัย
และวิเทศสัมพนัธ์ 
-รองคณบดีฝุาย
การศึกษา  
-รองคณบดีฝุาย
บริหารและวิชาการ 
พรีคลินิก 
- รองคณบดีฝุาย
พฒันาศักยภาพนิสิต 

1. พฒันาความร่วมมอืในการ
จัดการเรียนการสอน ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

KPI T1.3.2 มหีลักสูตร
นานาชาติระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ไมม่ี 
หลักสูตร 

1 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

2
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

 1. พฒันาหลักสูตรนานาชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา  

 
 

3กลยุทธ์ 4 ตัวชี้วัด        
 






