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วสิัยทัศน คณะแพทยศาสตร 

ปงบประมาณ 2560 – 2564 

“เปนคณะแพทยศาสตรเพื่อสังคมไทย** ที่เปนเลิศระดับสากล” 
 

พันธกิจ :   

 
---------------------------------------------------------------- 

* วิสยัทัศน พันธกิจ และกลยุทธการพฒันาคณะแพทยศาสตร ปงบประมาณ 2560-2564 รับรองจากการสัมมนาคณะกรรมการประจาํคณะ วันที ่16 – 17 
ธันวาคม 2559 ณ บานหนาเกาะ บลิสฟูล รีสอรท จังหวัดพัทลุง 
** นยิามคําวา “เพื่อสังคมไทย”  หมายถึง   “การทํางานตามพันธกิจ เพื่อมุงใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชนและสังคม” 
*** “ระดับเหนือกวาตติยภมูิ (Super tertiary care)”  หมายถึง   มีขีดความสามารถในการใหบรกิารและมีความพรอมในการรักษาสูงสุด  มกีาร
พัฒนาศักยภาพใหมีความสามารถบริการตรวจวินิจฉยั คนหา คัดกรอง วางแผนการบําบัดรักษาผูปวย ในระดับที่ซับซอนสูงกวาระดับตติยภูมิ  โดยทีม
แพทยผูเชี่ยวชาญ และเปนผูนําเทคโนโลยีทางการแพทยที่เหมาะสม สามารถถายทอดใหหนวยงานอื่นไดอยางมีประสทิธิภาพ 

 

ผลิตและพัฒนาแพทย ์บุคลากรทางการแพทยท์ี�มีคุณภาพ คุณธรรมและ
จริยธรรม โดยยดึถอืประโยชนข์องเพื�อนมนุษยเ์ป็นกจิที�หนึ�ง

ใหบ้ริการด้านรักษาพยาบาลที�เป็นเลิศจนถงึระดับเหนือกว่าตตยิภูมิ 
(Super tertiary care) ***ด้วยจติวิญญาณ โดยคาํนึงถงึศักดิ�ศรีแหง่ความ
เป็นมนุษย ์

สร้างงานวิจัยที�มีคุณภาพระดับนานาชาต ิบนพื�นฐานวัฒนธรรมการวิจัย
และนวัตกรรม

ให้บริการวิชาการ ที�ตอบสนองความต้องการของสังคมไทย และ
เชื�อมโยงสู่เครือข่ายสากล
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นิยามของความเป็นเลิศ :  

ด้าน นิยามของความเป็นเลิศ 

ด้านการเรียนการสอน  

(Undergraduate) 
- การจัดการศึกษาที�ผ่านมาตรฐานระดับ  

• WFME *  

• AUN QA > 4 **  

•  EdPEx > 300  

ด้านการเรียนการสอน 

(Postgraduate) 
- การจัดการศึกษาที�ผ่านมาตรฐานระดับ  

• WFME ***  

• AUN QA > 4 **  

• EdPEx > 300  

ด้านบริการ

รักษาพยาบาล 
- ผลการรกัษาพยาบาล ไดผ้ลดีในระดบั TOP Quartile ของสหรฐัอเมริกา/ ยโุรป     

- ความผกูพนัของผูร้บับริการ > 90%  

ด้านวิจัย QS Word University Ranking (medicine) <300  

ด้านบริหารจัดการ คณะแพทยไ์ดร้บัรางวลั  TQA  >��� คะแนน  ภายในปี ����  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------- 

* WFME :  เฉพาะหลกัสตูรแพทยศาสตรบ์ณัฑิต 

** AUN QA > 4 Overall verdict : สาํหรบัหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา, วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวเวช

ศาสตร ์, วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ์, วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์

, วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ (Master of Science Program in Health Sciences) 

*** WFME  (Postgraduate Medical Education) :  สาํหรบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั�นสงู สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์คลินิก (24 สาขา) 

, ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา , ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร ์, ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย,์ 

ปรชัญาดษุฎบีณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ (Doctor of Philosophy Program in Health Sciences) 
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ปรัชญาชี้นํา “ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกจิที่หนึ่ง” 

วัฒนธรรมองคกร :  

 
 

 

 

คานิยม : 7 คานิยม : STEM CQI 
 

 
 

 
 
 
 
 

มุ่งเน้นคุณภาพ 

ยอมรับการประเมนิ 

พร้อมรับการเปลี�ยนแปลง 

 S = (Safety) จิตสาํนึกดา้นความเสี�ยงและความปลอดภยั

T = (Team) ทาํงานเป็นทีม

E = (Evidence base) การใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ์

M = (Moral) ยดึหลกัคณุธรรม /ธรรมาภบิาล

C = (Care) มุง่เนน้ผูร้บับรกิาร

Q = (Quality) มุง่เนน้คณุภาพ

I = (Innovation) นวตักรรม / ความคดิสรา้งสรรค ์Creativity

ค่านิยม 

STEM 

CQI 
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สมรรถนะหลักขององคกร (Core Competency) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  

1. PBL

• Problem Based Learning

2. Research and Innovation Support System 

• มีระบบสง่เสรมิใหเ้กิดงานวิจยัและนวตักรรม

3. Super tertiary care

• มีความสามารถในการรกัษาโรคยากและซบัซอ้น

4. In House – HIS (Hospital Information System) 

• ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลที�พฒันาดว้ยตนเอง 
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ความทา้ทายเชิงกลยุทธ ์(Strategic Challenges)  

และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์(Strategic Advantage)  
 

ด้าน 
ภาพรวมคณะ 

ความทา้ทายเชงิกลยุทธ ์(SC) ความได้เปรียบเชงิกลยุทธ ์(SA) 

องคก์ร SC1 สถานการณก์ารเปลี�ยนแปลงที�รวดเรว็ ดา้น

สขุภาพ  เทคโนโลยีการรกัษาพยาบาล การเรียน

การสอน การวิจยั และดา้นสงัคม ที�ซบัซอ้น 

หลากหลายและเพิ�มขึ �น (สถานการณค์วามไมส่งบ 

โรคอบุตัิใหม ่และ  สงัคม online) 

SA2  มีบคุลากรที�มีสมรรถนะสงู มีศกัยภาพ และมีความ

เชี�ยวชาญในวิชาชีพสขุภาพ และวิทยาศาสตรก์ารแพทยที์�

เกี�ยวขอ้ง  ครอบคลมุ 

(เป็นบคุลากรที�ปรบัเปลี�ยนรวดเรว็) 

  SC2 ประสิทธิภาพของการจดัระบบงาน การเรียน

การสอน วิจยัและการรกัษาพยาบาลที�เป็นสากล

ภายใตข้อ้จาํกดัของการสนบัสนนุงบประมาณจาก

รฐับาล 

SA2  มีบคุลากรที�มีสมรรถนะสงู มีศกัยภาพ และมีความ

เชี�ยวชาญในวิชาชีพสขุภาพ และวิทยาศาสตรก์ารแพทยที์�

เกี�ยวขอ้ง  ครอบคลมุ 

SA3  มีระบบบริหารจดัการเวชภณัฑ ์และเทคโนโลยีที�

สนบัสนนุการรกัษา  ครอบคลมุทกุสาขา 

SA8  การบริหารจดัการการใชย้าอย่างสมเหตสุมผล 

  SC3 ระบบเครือข่ายทั�งในและนอกประเทศที�

สนบัสนนุการเรียนการสอน วิจยัและการ

รกัษาพยาบาล 

SA1 มี MOU กบัองคก์รตา่งๆทั�งในและนอกประเทศ ที�

สามารถสนบัสนนุการเรียนการสอน วิจยั และบริการ

รกัษาพยาบาล  

SA2  มีบคุลากรที�มีสมรรถนะสงู มีศกัยภาพ และมีความ

เชี�ยวชาญในวิชาชีพสขุภาพ และวิทยาศาสตรก์ารแพทยที์�

เกี�ยวขอ้ง  ครอบคลมุ 

  SC4 โรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลกระทรวง

สาธารณสขุ มีศกัยภาพการแข่งขนัดา้นการเรียน

การสอน การรกัษาพยาบาล วิจยัและนวตักรรม 

เพิ�มขึ �น 

SA2  มีบคุลากรที�มีสมรรถนะสงู มีศกัยภาพ และมีความ

เชี�ยวชาญในวิชาชีพสขุภาพ และวิทยาศาสตรก์ารแพทยที์�

เกี�ยวขอ้ง  ครอบคลมุ 

SA3  มีระบบบริหารจดัการเวชภณัฑ ์และเทคโนโลยีที�

สนบัสนนุการรกัษา  ครอบคลมุทกุสาขา 

ปฎิบัติ

การ 
SC5 เทคโนโลยีและเวชภณัฑด์า้นการรกัษามีการ

เปลี�ยนแปลงที�รวดเรว็และมีราคาแพง(ตวัอย่าง 

Action plan : การสง่เสริมการวิจยัเทคโนโลยีและ

ยาราคาแพง) 

SA3  มีระบบบริหารจดัการเวชภณัฑ ์และเทคโนโลยีที�

สนบัสนนุการรกัษา  ครอบคลมุทกุสาขา 

SA8  การบริหารจดัการการใชย้าอย่างสมเหตสุมผล 

  SC6 การปรบัตวัตอ่การดาํเนินพนัธกิจภายใต้

มหาวิทยาลยัในกาํกบัของรฐั 

SA9 ความคลอ่งตวัและยืดหยุ่นทางการเงิน (กองทนุ

มลูนิธิ / กองทนุประกนัสงัคม / กองทนุวิจยั ) กองทนุ

ลงทนุของมหาวิทยาลยั ( SC นี �ยงัไมช่ดัเจน เนื�องจาก

ระเบียบของมหาวิทยาลยัยงัไมอ่อก) 
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ด้าน 
ภาพรวมคณะ 

ความทา้ทายเชงิกลยุทธ ์(SC) ความได้เปรียบเชงิกลยุทธ ์(SA) 

  SC7 พนัธกิจทั�ง 3 ดา้น ตอบสนองตอ่ความ

ตอ้งการและคาดหวงัของชมุขนและสงัคม ซึ�ง

ตอ้งการคณุภาพและมาตรฐานสงูขึ �น  

SA2  มีบคุลากรที�มีสมรรถนะสงู มีศกัยภาพ และมีความ

เชี�ยวชาญในวิชาชีพสขุภาพ และวิทยาศาสตรก์ารแพทยที์�

เกี�ยวขอ้ง  ครอบคลมุ 

SA11 มีการปลกูฝังการทาํงานดา้นคณุภาพ ความ

ปลอดภยั และความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ในทกุพนัธกิจ 

SA10 ผูป่้วยมีความเชื�อมั�นและศรทัธาตอ่การ

รกัษาพยาบาลของโรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์

SA12 มรีะบบงานที�เป็นมาตรฐานสากลในบางระบบ : EC 

/Lab 

  SC8 ระบบบริหารจดัการตามมาตรฐานสากล : 

TQA / A-HA 

SA5 มีหน่วยงานวิจยัเป็นที�ยอมรบัระดบัประเทศ และ

นานาชาติ เช่น ระบาดวิทยา หน่วยมนษุยพนัธุศาสตร ์

SA6 มีระบบบรหิารจดัการงานวิจยัและนวตักรรม 

SA4 มีหน่วยงานดา้นบริการที�เขม้แข็งในระดบันานาชาติ  

  SC9 การบรูณาการพนัธกิจการเรียนการสอน วิจยั

และนวตักรรม โดยใชพ้นัธกิจการรกัษาพยาบาล

เป็นฐาน 

SA7 มีระบบ HIS ที�พฒันาเอง มีความยืดหยุ่น สนบัสนนุ

การเรียนการสอน วิจยั และบรกิาร รวมทั�งระบบสนบัสนนุ

อื�นๆ  

SA10 ผูป่้วยมีความเชื�อมั�นและศรทัธาตอ่การ

รกัษาพยาบาลของโรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์

  SC10 การปลกูฝังการทาํงานดว้ยการบรูณาการมิติ

คณุภาพและความปลอดภยั และความรบัผิดชอบ

ตอ่สงัคม ในระบบการเรียนการสอนและการฝีก

อบรม (เป็น 1 ในการบรูณาการพนัธกิจในขอ้ SC4) 

SA11 มีการปลกูฝังการทาํงานดา้นคณุภาพ ความ

ปลอดภยั และความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ในทกุพนัธกิจ 

บุคลาก
ร 

SC11 การบริหารอตัรากาํลงัและขีดความสามารถ

เพื�อรองรบัการขยายตวัและระบบงานใหมใ่น

อนาคต 

SA2  มีบคุลากรที�มีสมรรถนะสงู มีศกัยภาพ และมีความ

เชี�ยวชาญในวิชาชีพของแพทย ์ ครบถว้น ครอบคลมุ 

SA9 ความคลอ่งตวัและยืดหยุ่นทางการเงิน (กองทนุ

มลูนิธิ / กองทนุประกนัสงัคม / กองทนุวิจยั ) กองทนุ

ลงทนุของมหาวิทยาลยั 

สังคม SC12 ความสามารถในการบรูณาการองคค์วามรู ้

ดา้นการแพทย ์เพื�อตอบสนองและชี �นาํการ

แกปั้ญหาดา้นสขุภาพ 

SA5 มีหน่วยงานวิจยัเป็นที�ยอมรบัระดบัประเทศ และ

นานาชาติ เช่น ระบาดวิทยา หน่วยมนษุยพนัธุศาสตร ์

  SC13 การอนรุกัษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม  SA11 มีการปลกูฝังการทาํงานดา้นคณุภาพ ความ

ปลอดภยั และความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ในทกุพนัธกิจ 
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การกาํหนดวัตถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ ์ 
(Strategic Objective : SO) 

 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ ์

1. พฒันาคณะแพทยศาสตรไ์ปสูก่ารเป็นคณะแพทยช์ั�นนาํที�ไดร้บัการยอมรบั 

    ในระดบันานาชาติ   

: Internationalization 

(global recognition) 

2. นาํองคค์วามรูด้า้นการเรยีนการสอน การวจิยั บรกิารรกัษาพยาบาล มาปรบัใชใ้น 

    สภาพความตอ้งการและปัญหาที�แทจ้รงิของสงัคมและชมุชน  

 : Social (หรอืเลอืก Societal) 

responsibility 

3. เพิ�มประสทิธิภาพการบรหิารจดัการทรพัยากรอยา่งคุม้คา่ ทนัตอ่การเปลี�ยนแปลง   : Efficiency / Effectiveness and 

resources allocation 

4. เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของเครอืขา่ย และสง่เสรมิการใชป้ระโยชนจ์ากกรอบ 

    ความรว่มมือ รว่มกนัอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

: Networking and collaboration 

5. ยกระดบัมาตรฐานและคณุภาพการจดัการเรยีนการสอน การวจิยั และการบรกิาร      

    รกัษาพยาบาล สูค่วามเป็นเลศิในระดบัสากล 

:  Excellence /Standard and 

quality management 

6. สรา้งความยั�งยืนทางการเงิน โดยเพิ�มช่องทางในการแสวงหารายได ้ 

    และกาํกบัดแูลวินยัทางการเงิน    

: Financial Sustainability 

7. เพิ�มขีดความสามารถขององคก์รไปสูก่ารเป็นองคก์รดา้นนวตักรรมและเทคโนโลย ี

    สมยัใหม ่ 

 : SMART & Innovation faculty 

(digital and electronic)   

8. สนบัสนนุการเติบโตที�เป็นมติรกบัสิ�งแวดลอ้มและคณุภาพชีวติของบคุลากร  

    (สขุภาพดี  มีความสขุ)   

: Environmental concern , Healthy 

and Happy faculty   

 

(มตจิากที�ประชมุผูบ้รหิาร(กลุม่ยอ่ย) วนัที� 9 มี.ค.60) 
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  วิสัยทัศน เปนคณะแพทยศาสตรเพื่อสังคมไทยท่ีเปนเลิศระดับสากล  
  พันธกิจ ผลิตและพัฒนาแพทย บุคลากรทางการแพทยท่ีมีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 

 

 แผนกลยุทธค์ณะแพทยศาสตร ์ด้านการเรียนการสอนก่อนปริญญา 
Strategic Objectives Strategic Plan KPI 

1. ผลิตแพทยที่มสีมรรถนะในระดับสากล (ตามวิสัยทัศน 
Internationalization) 
1.1 มีความรูความสามารถตามเกณฑมาตรฐานผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาและตาม
เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาแพทยศาสตร  

1.2 มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 โดยมุงเนน
ทักษะดานการสื่อสาร การใชภาษาอังกฤษ 
ทักษะการใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม และ 
Digital Literacy 

 

1. พัฒนาหลักสูตรเพื่อใหบัณฑิตมสีมรรถนะในระดับสากล 
1.1 ทบทวนและพัฒนาผลลัพธและกระบวนการในหลักสูตร

ใหครอบคลุมเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ทุกปการศึกษา 
1.2 ทบทวนและพัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 และ

ผลลัพธเชิงสมรรถนะของนักศึกษาในทุกชวงชั้นป ทุกป
การศึกษา 

1.3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุกที่เอ้ือตอการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องของนักศึกษาในทุกสมรรถนะ 

1.4 พัฒนาการวัดและประเมินผลใหเอื้อตอการพัฒนาการ
เรียนรูของนักศึกษาในทุกสมรรถนะ 

1.5 พัฒนาสมรรถนะอาจารยใหเหมาะสมตอการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก การประเมินและการใหขอมูลปอนกลับ
เพื่อการพัฒนานักศึกษา  

1.6 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบัน
ตางประเทศ 

1. บัณฑิตแพทยทุกคนผานการประเมิน
ความรูความสามารถเพ่ือรับใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

2. บัณฑิตแพทยมีความสามารถที่จะทํางาน
หรือศึกษาตอและใชชีวิตในสังคมโลกไดดี 

3. จํานวนนักศึกษา outbound และ
inbound มากข้ึน 

ด้านการเรียนการสอน 
(Undergraduate) 

(ปรับปรุงกลยุทธ มี.ค.63) 
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Strategic Objectives Strategic Plan KPI 
2. ผลิตแพทยที่ตรงตามความตองการของสังคมไทยใน

ทุกภาคสวน (ตามวิสัยทัศนเพื่อสังคมไทย) 
 

1. พัฒนาหลักสูตรและแผนการศึกษาในหลักสูตรเพื่อตอบสนอง
ความตองการของสังคมในทุกภาคสวน 

2. พัฒนาหลักสูตรใหมีการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลาย ยืดหยุนที่เสริมสรางศักยภาพหลายดาน (Multi-
potential) ของบัณฑิต 

3. จัดโอกาสในการศึกษาจากการปฏิบัติงานจริง (Work 
integrated learning) ในทุกภาคสวนของระบบสุขภาพ  
 

1. ความสอดคลองของผลลัพธในหลักสูตรกับ
ความตองการของสังคม 

2. ผลการประเมินบัณฑิตจากผูใชบัณฑิตอยู
ในเกณฑดี 

3. ผลการประเมินการทํางานของบัณฑิตจาก
นายจางและผูรวมงานอยูในเกณฑดี 

4. มี Work integrated learning ในทุกชวง
ชั้นป ครอบคลุมภาระงานทั้งการดูแล
รักษาผูปวย การสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค การวิจัย และการบริหาร
จัดการตางๆ ในระบบบริการสุขภาพทั้งใน
ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิรวมถึง
การปฏิบัติงานในชุมชนและครอบคลุมงาน
เวชปฏิบัต ิ

3. ผลิตแพทยที่มีสมรรถนะในการแสวงหาความรูอยาง
ตอเนื่องและมีความพรอมในการศึกษาและฝกอบรม
ในระดับที่สูงขึ้น (ตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย) 

 

1. จัดและพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางสมรรถนะใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการคนควา แสวงหา และ
ประเมินคาความรูใหนักศึกษาทุกคน 

2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกโดยเฉพาะ 
PBL ที่สรางโอกาสในการแสวงหา คิดวิเคราะหประเมิน และ
ประยุกตใชความรูอยางมีประสิทธิภาพของนักศึกษา 

1. ผลประเมินสมรรถนะการคนควา แสวงหา 
และประเมินคาความรูของบัณฑิตอยูใน
เกณฑดี 

2. ผลประเมินสมรรถนะบัณฑิตที่ศึกษาตอใน
ระดับการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขา
ตาง ๆ แสดงวาบัณฑิตมีความพรอมใน
การศึกษาตอ 

4. เปนหลักสูตรที่สงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
การศึกษา (ตามทิศทางของคณะและมหาวิทยาลัย) 
 

1. สนับสนุนงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาและการวิจัยการศึกษา
ในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

2. พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาในดานตาง ๆ โดยมุงเนน 
Technology-based Education, Digital Learning และ 
Simulated Education 

1. มีผลงานวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษาและ
การวิจัยการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพท่ีตีพิมพหรือนําเสนอในที่ประชุม
วิชาการระดับประเทศและตางประเทศ 
จํานวนไมต่ํากวา 10 เรื่องตอป 
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Strategic Objectives Strategic Plan KPI 
2. มีนวัตกรรมการจัดการศึกษาไมนอยกวา 5 

เรื่องตอป 
5. มีการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ (ตามวัฒนธรรมและคานิยมของคณะ
แพทยศาสตร) 

1. พัฒนาผลลัพธและกระบวนการของหลักสูตรตามกรอบการ
บริหารจัดการ TQA 
 

1. EdPEx 376 (Early improvement) หรือ 
TQC ในป 2563 

6. หลักสูตรไดรับการรับรองคุณภาพในระดับสากล 
(ตามวิสัยทัศน Internationalization) 

1. พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามแนวทางของ 
WFME อยางตอเนื่อง 

2. พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอื่น ๆ ตาม
แนวทางของ AUN-QA อยางตอเนื่อง 
 

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตผานการ
รับรองของ IMEAc อยางตอเนื่อง 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอื่น ๆ 
ไดรับการรับรองตามเกณฑ AUN-QA อยาง
ตอเนื่อง 
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 แผนกลยุทธค์ณะแพทยศาสตร ์ด้านการเรียนการสอนหลังปริญญา 

Strategic objective SO ย่อย Action Plan KPIs 

1. พัฒนาคณะ
แพทยศาสตรไ์ปสู่การ

เป็นคณะแพทยช์ั�นนาํ
ที�ได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาต ิ:   
Internationalization 

1.พฒันาหลกัสตูรที�มุง่เนน้ความ

แตกตา่งและใหเ้ป็นที�ยอมรบัของ

นานาชาติ (หลกัสตูรระยะสั�น ยาว 

วิชาชีพ โทเอก) 

  

1.พฒันาหลกัสตูรระดบันานาชาต ิ  

1.1สรา้งอาจารยที์�มีหนา้ที�จาํเพาะ (บรูณาการกบั

แผนพฒันาอาจารย)์ เพื�อรองรบัหลกัสตูรของภาควิชา 

  

1.1.1 พฒันาและปรบัปรุงการทาํงานของอาจารยใ์หม้ี

ความจาํเพาะและตอบสนองชดัเจน 

  

  1.1.2 สนบัสนนุใหอ้าจารยท์าํงานรว่มกบัตา่งชาติเพื�อ

สรา้งความสมัพนัธที์�ดีและเครอืข่าย 

  

  1.2 ผลกัดนัใหห้ลกัสตูรบณัฑิตศกึษาเป็นหลกัสตูร

นานาชาติหรือรบัชาวตา่งชาติ 

1. จาํนวนหลกัสตูรที�เปิด ฝึกอบรมระดบันานาชาติ ทั�งระยะสั�น

และระยะยาวหรือรบัชาวตา่งชาติ (หลกัสตูรเปิดใหม ่: หลกัสตูร

รบัจริง/จาํนวนภาควิชา) 

        1.1 จาํนวนหลกัสตูรใหมที่�เปิด ฝึกอบรมระดบันานาชาติ  

        1.2 จาํนวนหลกัสตูรที�เปิดรบัชาวตา่งชาติ (นบัเป็น ป.โท-เอก 

หรือไม?่) 

        1.3 จาํนวนภาควิชา/หน่วยงานที�เปิดรบัชาวตา่งชาต ิ

ด้านการเรียนการสอน 

(Postgraduate) 
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Strategic objective SO ย่อย Action Plan KPIs 

    2.บณัฑิตสามารถทาํงานในระดบันานาชาติ   

    2.1 สนบัสนนุและสง่เสริมใหม้กีารแลกเปลี�ยนแพทยใ์ช้

ทนุ/แพทยป์ระจาํบา้นไป elective ตา่งประเทศ 

2. จาํนวนภาควิชา/นกัศกึษาที�มีการแลกเปลี�ยนแพทยใ์ชท้นุ/

แพทยป์ระจาํบา้นไป elective ตา่งประเทศ (in bound / out 

bound) (นิยาม : รวมถงึการทาํกิจกรรมรว่มกนั) 

        2.1 จาํนวนภาควิชาที�มีการแลกเปลี�ยน  

    - in bound 

         -  out bound 

        2.2 จาํนวนนกัศกึษาที�มีการแลกเปลี�ยน  

  - in bound 

        - out bound 

    2.2 สนบัสนนุและสง่เสริมใหม้กีารใชภ้าษาองักฤษใน

การเรียนการสอน 

3. รอ้ยละของภาควิชาที�ใชภ้าษาองักฤษในกิจกรรมทางวิชาการ

หรือการเรียนการสอนอย่างนอ้ย 4 ครั�ง/เดือน 

    3. มีทกัษะในการทาํวิจยัที�มีคณุภาพและเรียนรูด้ว้ย

ตนเองอย่างสมํ�าเสมอ 

  

    3.1 สนบัสนนุแพทยใ์ชท้นุ/แพทยป์ระจาํบา้น/Fellow/

นศ.ป.โท/เอกนาํเสนอผลงานวิจยัทั�งในและตา่งประเทศ 

4. รอ้ยละของแพทยใ์ชท้นุ/แพทยป์ระจาํบา้น/ Fellow/นศ.ป.โท/

เอกที�นาํเสนอผลงานวิจยั (จาํนวนแพทยที์�นาํเสนอผลงานวิจยั/

นศ.ปีสดุทา้ยทั�งหมด) 

  4.1 ระดบัคณะ 

  4.2 ระดบัชาต ิ

  4.3 ระดบันานาชาต ิ
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Strategic objective SO ย่อย Action Plan KPIs 

      5. รอ้ยละของสารนิพนธ+์วิทยานิพนธที์�เป็นภาษาองักฤษ (สาร

นิพนธห์รือวิทยานิพนธที์�เป็นภาษาองักฤษ/สารนิพนธห์รือ

วิทยานิพนธท์ั�งหมด) 

         5.1 รอ้ยละของสารนิพนธที์�เป็นภาษาองักฤษ  

         5.2 รอ้ยละของวิทยานิพนธที์�เป็นภาษาองักฤษ  

    3.2 สนบัสนนุแพทยใ์ชท้นุ/แพทยป์ระจาํบา้น/ Fellow/

นศ.ป.โท/เอกตีพิมพผ์ลงานวิจยั 

6.  รอ้ยละของแพทยใ์ชท้นุ/แพทยป์ระจาํบา้น/ Fellow/นศ.ป.โท/

เอกที�ไดร้บัการตีพิมพ ์ หลงัจบภายใน 2 ปี 

         6.1   รอ้ยละของแพทยใ์ชท้นุ/แพทยป์ระจาํบา้น/ Fellow ที�

ไดร้บัการตีพิมพ ์ หลงัจบภายใน 2 ปี 

        6.2    รอ้ยละของ นศ.ป.โท/เอกที�ไดร้บัการตีพิมพ ์ หลงัจบ

ภายใน 2 ปี  

          6.3 รอ้ยละของผลงานที�ไดร้บัการตีพิมพ ์(นบัจาํนวนผลงาน

ตีพิมพ ์ณ ปีนั�น ๆเทียบกบัจาํนวนนกัศกึษาที�จบ) 

2. เรียนรู้ความ

ต้องการของสังคม
และชุมชน มา
ออกแบบวิธี
แก้ปัญหาและนาํ

ความรู้กลับไปใช้เพื�อ
สังคม  

  1. กาํหนดใหม้ีการนาํ Evidence Based Medicine มา

ปฏิบตัิจริงในภาควิชา 

1. รอ้ยละของภาควิชาที�มีการนาํ CPG มาใชใ้นกิจกรรมการ

เรียนการสอน (deployment) ปีละ 4 ครั�ง (วดัเฉพาะภาควิชาที�มี 

CPG ทั�งหมด )  
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Strategic objective SO ย่อย Action Plan KPIs 

  

  

2. จดัใหม้ีกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชนเ์พื�อสงัคม (โดย

เชื�อมโยงกบั Core Competency และความเชี�ยวชาญ

ทางวิชาชีพ เนน้ทั�งชมุชนทางวิชาการ และชมุชนทาง

ภมูิศาสตร)์  (สง่ตอ่ภาควิชา) 

2. รอ้ยละของแพทยใ์ชท้นุ/แพทยป์ระจาํบา้นที�ไดท้าํงาน

ช่วยเหลือสงัคม ( ตย. อาสาสอน CPR ) 

  

  

3. จดัใหแ้พทยใ์ชท้นุ/แพทยป์ระจาํบา้นมีสว่นรว่มใน

กิจกรรมคณุภาพของภาควิชา 

3. รอ้ยละของภาควิชาที�จดัใหพ้ชท/พจบ.มีสว่นรว่มในกิจกรรม

คณุภาพ 

3. เพิ�มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ทนัต่อการเปลี�ยน -

แปลง และเกดิ 
Productivity อย่าง
สูงสุด : Efficiency / 
Effectiveness and 

resources allocation 

3. สรา้งความตระหนกั / พฒันาแพทย์

ใชท้นุ+แพทยป์ระจาํบา้น ใหต้ระหนกั

เรื�อง cost effectiveness  (ไม ่over 

production)    

1. จดักิจกรรมใหก้บัแพทยใ์ชท้นุ+แพทยป์ระจาํบา้น 

เรื�อง cost effectiveness 

1. จาํนวนกิจกรรมที�จดัใหก้บัแพทยใ์ชท้นุ+แพทยป์ระจาํบา้น 

เรื�อง cost effectiveness ปีละ........ครั�ง/เรื�อง 

4. สร้างความเข้มแขง็
ของเครือข่าย และ
ส่งเสริมการใช้
ประโยชนจ์ากกรอบ

ความร่วมมือ ร่วมกัน
อย่างเตม็ศักยภาพ  : 
Networking and 
collaboration 

4.พฒันาระบบเครือข่ายดา้นการ

ฝึกอบรมกบัโรงพยาบาลสมทบ 

1.สง่เสริมดา้นวิชาการ 

1.1 ระบบ teleconference 

  

ภาควชิาที�สามารถจดักจิกรรม teleconfernce (รองฯ PG ขอ

นาํไปหารือในทมีอกีครั�ง) 

1.2 สง่เสริมระบบช่วยสอนผ่าตดั  
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5. ยกระดับมาตรฐาน
และคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 
การวิจัย และการ

บริการรักษาพยาบาล 
สู่ความเป็นเลิศในทุก
ระดับ :  Excellence /  
Standard and quality 

management 

4.ผลิตบณัฑิตที�มีคณุภาพคณุธรรม 

และจริยธรรม สอดคลอ้ง กบัความ

ตอ้งการของสงัคมในศตวรรษที� 21 

  

1.ปรบัปรุงหลกัสตูร ใหม้ีความหลากหลาย ตอบสนอง

ความตอ้งการของสงัคมทั�งระดบัวิชาชีพและนานาชาติ

(โทและ เอก) 

1.1 บรูณาการหลกัสตูรวิชาชีพใหผ้สมผสานกบั

หลกัสตูร ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั�นสงู 

1. รอ้ยละของแพทยที์�อยู่ใน 2 หลกัสตูร จบการศกึษาตาม

ระยะเวลาที�หลกัสตูรกาํหนดทั�ง 2 หลกัสตูร  

2.คะแนนความพงึพอใจของแพทยใ์ชท้นุ/แพทยป์ระจาํบา้น/

Fellow ตอ่การจดัการเรียนการสอน  

  3. จาํนวนแพทยใ์ชท้นุ /แพทยป์ระจาํบา้นที�สอบวฒิุบตัรผ่าน  

 

4. คะแนนความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต(แพทยที์�จบวฒิุบตัร/ป.

โท-เอก)  

 

2. จดัอบรมเทคนิคการถ่ายทอดความรู ้ทกัษะการ

สื�อสารและการเจรจาไกลเ่กลี�ย 

จาํนวนขอ้รอ้งเรียน (รองฯ PG ขอนาํไปหารือในทีมอีกครั�ง) 

  

  

3. ภาควิชากาํหนดใหแ้พทยใ์ชท้นุ/แพทยป์ระจาํบา้น/

Fellow มีบทบาทเป็นผูช้่วยสอนและมีการประเมินการ

ถ่ายทอดความรู ้

คะแนนประเมินจากนกัศกึษาแพทย ์(รองฯ PG ขอนาํไปหารือใน

ทีมอีกครั�ง) 

6. สร้างความมั�นคง
และยั�งยนืทางการเงนิ   
: Financial 

Sustainability 

  1. สนบัสนนุใหเ้กิดหลกัสตูรรว่มสอนสาํหรบั

ชาวตา่งชาติ 

2. สนบัสนนุการจดั workshop และจดัหลกัสตูรอบรม

ระยะสั�น 

1.จาํนวนภาควิชาที�รบั นศ.ชาวตา่งชาติเขา้ฝึกอบรม(รวม

หลกัสตูรบณัฑิตศกึษาดว้ยหรือไม)่ 

2. จาํนวน workshop/หลกัสตูรอบรมระยะสั�น 

7. เพิ�มขดี
ความสามารถของ

องคก์รไปสู่การเป็น
องคก์รด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี

5.พฒันาระบบสนบัสนนุการเรยีนการ

สอนที�ใช ้digital ในทกุรูปแบบและการ

สื�อสาร 

1. พฒันาสื�อการเรียนการสอนแบบ electronic /online 1. จาํนวนรายวิชาที�มีสื�อการเรียนการสอนแบบ electronic  

  2.  สดัสว่นของหลกัสตูรที�มีการจดัการเรียนการสอนแบบ active 

learning 

  2. จดัระบบการประเมินผลการศกึษาผ่านระบบ online 3. มีระบบการประเมินผลการศกึษาผ่านระบบ online ภายในปี

การศกึษา.... 
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Strategic objective SO ย่อย Action Plan KPIs 

สมัยใหม่  : SMART 
and Innovation 
faculty (เช่น digital 
and electronic)   

  3. พฒันาอาจารยใ์หม้ีวิธีการสอนและสรา้งนวตักรรม

การเรียนการสอนใหม ่

4. จาํนวนอาจารยที์�มีวิธีการสอนและสรา้งนวตักรรมการเรียน

การสอนใหม ่ปีละ ......... 

    5. จาํนวนนวตักรรมการเรียนการสอนใหม ่ปีละ ....... 

8. สนับสนุนการ
เตบิโตที�เป็นมิตรกับ
สิ�งแวดล้อมและ

คุณภาพชวีิตของ
บุคลากร (สุขภาพด ี 
มีความสุข)  : 
Environmental 

concern (Green 
Health and Happy 
faculty)   

  1. จดัระบบสนบัสนนุและช่วยเหลือใหแ้พทยใ์ชท้นุ/

แพทยป์ระจาํบา้น/Fellow/นศ.ป.โท/เอกใชชี้วิตขณะ

ฝึกอบรมอย่างมีความสขุ 

  1.1 จดัใหม้ีระบบที�ปรกึษากลาง และพฒันาช่อง

ทางการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 

1. รอ้ยละของความพงึพอใจของ พชท./พจบ.  

  2. รอ้ยละของความไมพ่งึพอใจของ พชท./พจบ.  

  3. รอ้ยละของความผกูพนัของ พชท./พจบ.  

  4. จาํนวน แพทยใ์ชท้นุ/แพทยป์ระจาํบา้น/Fellow/นศ.ป.โท/เอก 

ที�มาขอรบัคาํแนะนาํปรกึษา 

    5. รอ้ยละของแพทยใ์ชท้นุ/แพทยป์ระจาํบา้น/Fellow/นศ.ป.โท/

เอกที�ลาออกก่อนจบการฝึกอบรม 
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 แผนกลยุทธค์ณะแพทยศาสตร ์ด้านวิจัย 
Strategic objective SO ย่อย Strategic / Action plans KPI 

�. พัฒนาคณะ
แพทยศาสตรไ์ปสู่การเป็น

คณะแพทยช์ั�นนาํที�ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาต ิ : 
Internationalization 

  

  
  
  

1. พฒันาศกัยภาพการวิจยัของ

อาจารย ์

1   สนบัสนนุการเรียน PhD ทั�งในและตา่งประเทศ 1.  จาํนวนผลงานตีพิมพน์านาชาติ/อาจารยป์ระจาํและ

นกัวิจยั 

2.   เพิ�ม visibility ในเวทีนานาชาติ 

เพื�อใหเ้กิด recognition and 

reputation 

  

  

  

  

1.  พฒันาโครงการวิจยัรว่มกบัสถาบนัที�มีชื�อเสียง

ระดบันานาชาต ิ

2. จาํนวนการอา้งอิงตอ่บทความ (citation) 

2.  พฒันาโครงการวิจยัเพื�อขอรบัทนุจากตา่งประเทศ 3.  จาํนวนโครงการวิจยัที�ไดร้บัทนุตา่งประเทศ 

4. มลูคา่ทนุจากตา่งประเทศ  

3.  สนบัสนนุ international  visiting scholar  5. จาํนวน  visiting scholar  

4. สนบัสนนุการสง่ผลงานนวตักรรมประกวด

ตา่งประเทศ (สง่เสริม reputation) 

6. จาํนวนนวตักรรมที�ไดร้บัรางวลัระดบันานาชาต ิ

5. จดัประชมุวิชาการระดบันานาชาติ (ทั�ง Host + 

รว่ม) 

7. จาํนวนครั�ง ของการจดัประชมุวิชาการระดบั

นานาชาติ  

�. นาํองคค์วามรู้ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย 

บริการรักษาพยาบาล มาปรับ
ใช้ในสภาพความต้องการและ
ปัญหาที�แทจ้ริงของสังคมและ
ชุมชน  : Social (หรือเลือก 

Societal) responsibility 

3  สง่เสริมงานวิจยัที�มีของโจทยว์ิจยั

มาจากปัญหาจริงของชมุชน/สงัคม 

1. สง่เสริมงานวิจยัและนวตักรรมในพื�นที�โดยชมุชนมี

สว่นรว่ม เช่น  aging, accident, Occupational 

medicine, ฯลฯ 

1. ผลงานวิจยั/นวตักรรมที�นาํไปใชแ้กปั้ญหา หรือใช้

ประโยชนไ์ดจ้ริง 

ด้านวจิัย 

(Research) 
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Strategic objective SO ย่อย Strategic / Action plans KPI 

�. เพิ�มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า ทนัต่อการ
เปลี�ยนแปลง  : Efficiency / 
Effectiveness and resources 

allocation 

4 พฒันาระบบการใหท้นุและระบบ

ติดตามที�มีประสิทธิภาพ 

1. ปรบัปรุงระบบการใหท้นุสนบัสนนุและการ

ติดตามผลงาน ใหม้ีประสทิธิภาพ 

1.  รอ้ยละของโครงการวิจยัที�ขอทนุและไดผ้ลงาน

ภายใน 2 ปีหลงัเสรจ็สิ �นโครงการ 

5 ใช ้resource รว่ม (คน/ 

equipment) รว่ม  

1. พฒันาระบบผูช้่วยวิจยัใหม้ปีระสิทธิภาพ  

�. เสริมสร้างความ
เข้มแขง็ของเครือข่าย และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชนจ์าก

กรอบความร่วมมือ ร่วมกัน
อย่างเตม็ศักยภาพ  : 
Networking and collaboration 

6 ขยายขอบข่ายดา้นวิจยั/นวตักรรม 

ใน MOU 

1. พฒันาโครงการวิจยัรว่มอย่างนอ้ย 1โครงการ/1 

international MOU or network 

1. จาํนวน MOU ที�มี active research/academic  

activity เชน่ joint conference 

2, สง่เสริมใหเ้กิด Research target ที�โดดเดน่ เพื�อ

เป็น area ในการรว่มมือกบัตา่งประเทศ 

2. จาํนวน  joint research project 

�. ยกระดับมาตรฐานและ
คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการ
รักษาพยาบาล สู่ความเป็น

เลิศในระดับสากล :  
Excellence /Standard and 
quality management 

7 พฒันาจริยธรรมการวิจยัขั�นสงู 1. พฒันาระบบ research integrity 1. SIDCER-FERCAP (รบัการประเมินและผ่านการ

ประเมิน ปี 2557 และจะตอ่อายใุนปี 2560) 

8 พฒันาคณุภาพโดยใชห้ลกัฐาน

ขอ้มลูเชิงประจกัษจ์ากการวิจยั 

1. สง่เสริมงานวิจยัของ PCT /R2R2R 2. ผลงานวิจยัจาก PCT 

�. สร้างความยั�งยนืทาง
การเงนิ โดยเพิ�มช่องทางใน
การแสวงหารายได้ และ
กาํกับดูแลวินัยทางการเงนิ   : 

Financial Sustainability 

9  เพิ�มรายไดจ้ากงานวิจยั 1. Self-financed CRC 1. รายไดจ้าก overhead 

2. สง่เสริมการหาทนุวิจยัจากภายนอก 2. จาํนวนทนุจากภายนอกมหาวิทยาลยั (ทั�งในและ

ตา่งประเทศ)(ไมร่วมบริษัทยา)  
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Strategic objective SO ย่อย Strategic / Action plans KPI 

�. เพิ�มขดีความสามารถ

ขององคก์รไปสู่การเป็น
องคก์รด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยสีมัยใหม่  : 
SMART Innovation faculty 

(digital and electronic)  

10 สง่เสริมงานวิจยันวตักรรม 1.   สง่เสริมงานนวตักรรมใหไ้ดร้บัการจดสิทธิบตัร 

และนาํไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์ 

1. จาํนวนนวตักรรมที�ไดร้บัสทิธิบตัร/อนสุทิธิบตัร 

2. จาํนวนของสทิธิบตัร/อนสุิทธิบตัร ที�นาํไปใชใ้นเชิง

พาณิชย ์

11. พฒันาระบบ RMIS �. พฒันาระบบ RMIS สู ่paperless EC/Funding 

สง่เสริมงานนวตักรรมจากงานประจาํ 
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 แผนกลยุทธค์ณะแพทยศาสตร ์ด้านบริการรักษาพยาบาล ปี ���� - ���� 

Strategic objective Action Plan  KPI 

1. พฒันาคณะแพทยศาสตรไ์ปสูก่ารเป็น

คณะแพทยช์ั�นนาํที�ไดร้บัการยอมรบัในระดบั

นานาชาต ิ : Internationalization 

  

  

1. สนบัสนนุใหเ้กิดหลกัสตูรระยะสั�นในการศกึษาดงูาน  โรคยากและ

ซบัซอ้นในระดบันานาชาต ิ 

   (นิยาม : ผูเ้ขา้รว่มเป็นชาวตา่งชาติ ) 

 - จาํนวนครั�ง/โครงการ 

 - จาํนวนคน 

2.สนบัสนนุการจดัอบรม/ประชมุวิชาการระดบันานาชาติ และการ

เผยแพรค่วามรูด้า้นการรกัษาพยาบาลสูส่ากล  

 - จาํนวนครั�ง/โครงการ 

 - จาํนวนคน 

3.สนบัสนนุสง่เสรมิ Excellence center ในการพฒันาวิธีการรกัษา

และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที�กา้วทนัโลก 

จาํนวนวิธีการรกัษาหรือเทคโนโลยีใหมที่�เกิดขึ �น 

2. นาํองคค์วามรูด้า้นการเรียนการสอน การ

วิจยั บริการรกัษาพยาบาล มาปรบัใชใ้นสภาพ

ความตอ้งการและปัญหาที�แทจ้รงิของสงัคม

และชมุชน  : Social (หรือเลือก Societal) 

responsibility 

4. การใช ้core competency ของ โรงพยาบาลในการสนบัสนนุหรือ

แกไ้ขปัญหา และชี �นาํปัญหาทางสาธารณสขุของชมุชนภาคใต ้

 ก.1 ชมุชนโรคยาก : มะเรง็เตา้นม /มะเรง็ลาํใสใ้หญ่ /มะเรง็กลอ่ง

เสียง/ New born/โรคอว้น/อตัราการตายของมารดา (Maternal 

Mortality) / โรคอบุตัใิหม่ 

 ก.2 ชมุชนโรงพยาบาล : HACC / Palliative / สพฉ. /อาชีวอนามยั 

 ก.3 ชมุชนทางภมูิศาสตร ์: นํ�าทว่ม / มลพิษทางอากาศ 

 - รอ้ยละของจาํนวนโครงการที�ยงัมีกิจกรรมตอ่เนื�อง 

 - จาํนวนโครงการใหม่ / จาํนวนโครงการทั�งหมด 

- จาํนวนบคุลากรของ รพ. ที�เขา้รว่มเครือขา่ย 

  

ด้านบริการรักษาพยาบาล 
(Hospital) 
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Strategic objective Action Plan  KPI 

3. เพิ�มประสิทธิภาพการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรอยา่งคุม้คา่ ทนัตอ่การเปลี�ยนแปลง  : 

Efficiency / Effectiveness and resources 

allocation 

  

5. เพิ�มประสิทธิภาพของการรกัษาพยาบาล  

   + อตัราการตายที�ลดลง (อตัราตายภาพรวม / CMI) 

   + ลดเวลานอน รพ.  

   + เพิ�มอตัราครองเตียง 

    + ลดภาวะแทรกซอ้นของการรกัษาพยาบาล โดย early detection  

 + อตัราการตายที�ลดลง ...%  

 + ลดเวลานอน รพ.  ...วนั 

 + คา่เฉลี�ยตอ่การรกัษาพยาบาลตอ่โรคที�เป็น Index 

(โรคหลกั/จาํนวนเงิน) 

6. การใชเ้ทคโนโลยี องคค์วามรูที้�คุม้คา่ (RUT) 

 + เพิ�มประสิทธิภาพการใชห้อ้งผา่ตดั 

 + ความคุม้ทนุของการใชเ้ครื�องมือ 

 + อตัราการคืนทนุของเครื�องมือราคาแพงใน 5 ปี 

 + อตัราการใชห้อ้งผา่ตดั (ใน-นอกเวลา) 

7. การเพิ�มประสิทธิภาพการใชท้รพัยากรในจดุบรกิารสาํคญั (ใช ้

Facility ที�เหมาะสม OPD IPD OR ICU )    

7.1 OPD     

- ขยายเวลาการใหบ้รกิารนอกเวลาครบทกุสาขา     

- เปิดศนูยก์ารแพทยป์ฐมภมูิ    

 - ลดระยะเวลารอคอยของจดุบริการหลกัของ ผป.นอก (รอตรวจ Lab 

CT MRI จา่ยเงิน  ยา)    

 - ระบบนดัผูป่้วย  

  + สดัสว่น ผป.นอก/แพทย ์  

- ระยะเวลาการไดต้รวจตามเวลานดั (-10 + 20 

นาที)   

- ระบบนดั (ภาพรวม)  

 - waiting time ในจดุบริการ 
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Strategic objective Action Plan  KPI 

    7.2 IPD 

    - เพิ�ม Turn overate ของการใชเ้ตียง / ลด LOS / เพิ�มอตัราการ

ครองเตียง 

    - ลดระยะเวลารอ discharge time 

    - การใหบ้รกิารเปลไดต้ามระยะเวลาที�ประกนั 

    - การรอ Consult 

    - การรบัผูป่้วยนอกแผนก  

    - ปรบัปรุงระบบเวชภณัฑก์ลางใหไ้ดต้ามมาตรฐาน APSIC 

    - การบรหิารจดัการวสัดคุงคลงัของระบบสนบัสนนุ : ผา้ เวชภณัฑ์

กลาง  งานโภชนาการ 

 - สดัส่วน ผป.ใน/แพทย ์

 - เพิ�ม Turn overate ของการใชเ้ตียง / ลด LOS / 

อตัราการครองเตียง 

  - รอ้ยละของการไดร้บับริการเปลตามระยะเวลา

ประกนั 

  - ระยะเวลาการ Consult ผูป่้วย 

 - จาํนวนผูป่้วยนอกแผนกที�รบัเขา้ 

 - ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน APSIC 

    7.3 OR  

     - ขยายการใหบ้ริการนอกเวลาราชการ 

     - ลดคอขวดการใหบ้ริการที�หอ้งผา่ตดั โดยการเพิ�มหอ้งผา่ตดั 

     - การลด Overlap ของการบรหิารจดัการสว่นสนบัสนนุ เชน่ เปล/ 

ดมยา/ Pre-operation Procedure เป็นตน้ (Quick setup เพื�อลด 

Idle Time) 

    - การแยกระบบการผา่ตดั Ambulartory จากระบบผา่ตดัปกต ิ

 

 - ประสิทธิภาพการใชห้อ้งผ่าตดั 

  

 - ลดระยะเวลา Cycle time  

 - จาํนวน minor / major case ใน OR ใหญ่ลดลง 
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Strategic objective Action Plan  KPI 

   7.4 ICU /Ward 

    - เปิด step down (Intermediate care )เพื�อรองรบัคนไขที้�ไม่

จาํเป็นตอ้งเขา้ ICU หรือนอน รพ.  

    - ขยายจาํนวนเตียงของ ICU ใหไ้ดต้ามแผน 

    - เพิ�มศกัยภาพใหบ้คุลากรของหอผูป่้วยสามารถดแูลผูป่้วยหนกัได ้

 

 - อตัราการครองเตียงของหอ ICU 

 - จน.ผูป่้วยที�ควรเขา้ ICU แตไ่มไ่ดเ้ขา้ 

 - จน.ผูป่้วย ICU ที�ตอ้งออก 

 - ICU Re-admit 

   7.5 อื�นๆ : X-Ray  

  - อตัราการรอคอย CT , MRI  

 

 - อตัราการรอคอย CT , MRI 

4. เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของเครือขา่ย และ

สง่เสรมิการใชป้ระโยชนจ์ากกรอบความรว่มมือ 

รว่มกนัอยา่งเตม็ศกัยภาพ  : Networking and 

collaboration 

  

8. เพิ�มประสิทธิภาพระบบการรบัสง่ตอ่ผูป่้วยกบัโรงพยาบาลใน

เครือข่าย    

ความพงึพอใจของโรงพยาบาลที�รบัสง่ตอ่ผูป่้วย 

9. เชื�อมโยง/share ขอ้มลูผูป่้วยกบัเครือขา่ย Service Plan 

โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสขุ 

 - ความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มลู (ระบบ 

accessibility) 

10.Share Resource  โดยใชป้ระโยชนจ์ากความเขม้แข็งของ

เครือข่ายเอกชน 

 - จาํนวนเครือขา่ยที� active/ปี 

5. ยกระดบัมาตรฐานและคณุภาพการจดัการ

เรียนการสอน การวิจยั และการบริการ

รกัษาพยาบาล สู่ความเป็นเลิศในระดบัสากล :  

Excellence /Standard and quality 

management 

11. พฒันางาน Excellence center ดา้น Ambulatory (MIS) / 

Transplant  

 - เปิดบริการ ดา้น Ambulatory ภายในปี 2562 

 - เพิ�มจาํนวนผูป่้วย Transplantation 10 % / ปี  

12. การสรา้งความเขม้แข็งของ Excellence center เดมิที�มีแลว้ โดย

สนบัสนนุการขยายการบริการและพฒันาวิธีการรกัษาใหม ่ๆ ใหท้นั

ตอ่เทคโนโลยีการรกัษาพยาบาลผูป่้วย 

 - จาํนวนบรกิารใหม่ 

 - วิธีการรกัษาใหม ่

 - การนาํเทคโนโลยีใหมม่าใช ้

13. เพิ�มศกัยภาพของจดุบริการที�สาํคญั เชน่ เพิ�มหอ้งผา่ตดั/ปรบัปรุง

หอ้งผา่ตดั ใหไ้ดม้าตรฐานทางดา้นการรกัษาพยาบาล 

 - ปรบัปรุงหอ้งผา่ตดัใหไ้ดม้าตรฐาน 100%  

 - ขยายหอ้งผา่ตดัใหเ้ตม็ประสิทธิภาพไดภ้ายใน 4 ปี 
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Strategic objective Action Plan  KPI 

6. สรา้งความยั�งยืนทางการเงิน โดยเพิ�ม

ชอ่งทางในการแสวงหารายได ้และกาํกบัดแูล

วินยัทางการเงิน   : Financial Sustainability 

  

14. การเปิดบรกิารพิเศษ (Premium)  - เปิดบริการไดภ้ายในปี 2561 

15. เพิ�มสดัสว่นของรายรบัที�เป็น non medical เชน่ 

- จดัหาทนุจากแหลง่สนบัสนนุทรพัยากรทางสงัคมเพิ�มเติม  

 - การจดัสรรพื �นที�ใหเ้ชา่ของโรงพยาบาล 

 - รายรบัเพิ�มขึ �น…% 

  16. เพิ�มกลุม่ลกูคา้ที�มีศกัยภาพในการเบิกจา่ยคา่รกัษาพยาบาล  - เพิ�มสดัสว่นรายไดข้องกลุ่มลกูคา้ที�เพิ�มขึ �น 

  

17.เพิ�มประสิทธิภาพระบบการเบกิจา่ยคา่รกัษาพยาบาล  - สดัส่วนของความสมบรูณข์องเวชระเบียนเพิ�มขึ �น

..% 

  

18. ลดตน้ทนุและภาวะแทรกซอ้นของการรกัษาพยาบาล โดยการ 

Early treatment & Intervention 

 - ลดจาํนวนวนันอน 

 - ลด unplan re-admit 

 - ลด ER re-visit 

 - ลดอตัราการตดิเชื �อ (VAP , CLABSI , CAUTI, 

SSI) 

 - ลด Mobidity 

  19. เพิ�มประสิทธิภาพการใชย้าอย่างสมเหตสุมผล (RDU)   - ตวัชี �วดั RDU บรรลเุปา้หมาย 80% 

  

20.สนบัสนนุงานวิจยัเพื�อนาํผลมาใชใ้นการรกัษาพยาบาลผูป่้วย โดย

คาํนงึถึงประโยชนที์�ผูป่้วยไดร้บัและตน้ทนุการรกัษาพยาบาลที�

เหมาะสม 

 - ลดจาํนวนวนันอน 

 - คา่ใชจ้า่ยเฉลี�ยรายกลุม่โรคในการรกัษาโรคยาก

ของภาควิชาลดลง 

 - ลดอตัราการตดิเชื �อ (VAP , CLABSI , CAUTI, 

SSI) 
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Strategic objective Action Plan  KPI 

7. เพิ�มขีดความสามารถขององคก์รไปสูก่ารเป็น

องคก์รดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่  : 

SMART&Innovative faculty (digital and 

electronic)   

  

21.สนบัสนนุการสรา้งและใชน้วตักรรมในการรกัษาพยาบาลและการ

บรหิารจดัการ 

 - จาํนวนนวตักรรมที�นาํมาใชง้าน  

- ความพงึพอใจของผูป่้วยนอก / ใน  

- ความพงึพอใจของผูใ้ชง้านนวตักรรม  

- ความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน Application ที�มีการ

พฒันา  

- จาํนวนผูใ้ช ้Application 

22. สนบัสนนุการใช ้Mobile Application เพื�อสนบัสนนุระบบบริการ

ในโรงพยาบาล 

23. พฒันางานดา้น Logistic ของโรงพยาบาลทั�งระบบ 

8. สนบัสนนุการเตบิโตที�เป็นมิตรกบั

สิ�งแวดลอ้มและคณุภาพชีวิตของบคุลากร 

(สขุภาพดี  มีความสขุ)  : Environmental 

concern , Healthy and Happy faculty   

  

  

  

  

  

  

  

24. Green Faculty  

 - reduced reused recycle 

 - เปลี�ยนหลอดไฟเป็น LED 

 - เปลี�ยนระบบเป็น Invertor 

 - รณรงคเ์พื�อลดการใชไ้ฟฟ้า นํ�า ลิฟท ์

 - การสาํรวจการเปิด-ปิดไฟฟ้าในพื �นที�จาํเป็น 

 - สนบัสนนุการใชว้สัด ุครุภณัฑที์�สามารถ recycle ได ้

 - ลดจาํนวนขยะ/ขยะตดิเชื �อ  

 - จาํนวนเงินจากการจาํหน่ายขยะรีไซเคลิเพิ�มขึ �น 

 - คา่เฉลี�ยคา่ไฟฟ้าตอ่เดือนลดลง (ปรมิาณการใช้

ไฟฟ้าตอ่เดือน/Unit) 

25. Safety Workplace : โรงพยาบาลเขา้รว่มโครงการการประเมิน

ความเสี�ยง 4-5  

 - โรงพยาบาลผา่นเกณฑป์ระเมินในปี 2561 

26. Happy Harmony  Staff สนบัสนนุใหบ้คุลากรมีความสขุ โดย

สรา้งบรรยากาศในการทาํงานใหเ้ป็นมิตร 

 - ผลการประเมิน Emo-meter 

 - ผลการประเมินแบบสอบถาม General 

Happiness  
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Strategic objective Action Plan  KPI 

27. Healthy   

 - สรา้งเสรมิสขุภาพของบคุลากรกลุม่เสี�ยง  - ขอ้มลูสขุภาพของบคุลากรดขีึ �น 10% ตอ่ปี 

 - การวดัสมรรถภาพของบคุลากร  - การวดัสมรรถภาพของบคุลากรประจาํปี โดยใช้

เครื�อง....  

 - Fitness center  - จาํนวนบคุลากรที�ใชบ้ริการ 

 - สง่เสรมิใหบ้คุลากรเขา้รว่มชมรมเพื�อสขุภาพ/Fitness  - จาํนวนชมรม/บคุลากรที�เขา้รว่ม 
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ภาคผนวก ก :  
การวเิคราะหจุ์ดแขง็ จุดอ่อน  
ความท้าทาย ความได้เปรียบ  

โอกาสและภาวะคุกคาม 
 

 การวเิคราะหจุ์ดแขง็ 
7 S Undergraduate Postgraduate Research บริการรักษาพยาบาล 

1.Structure  1.คณะใหค้วามสาํคญักบั

การจดัการเรียนการสอน

ใหค้รอบคลมุสามตัถิยะ

ทั�ง � ประการอย่างเป็น

ระบบ (Professional 

competence, 

Competence in 

Bioethics, Social & Life 

skill, Holistic Care) 

�. มีโครงสรา้งองคก์ร

และหนา้ที�ที�แบ่งชดัเจน 

แบ่งงานรบัผิดชอบ 

ชดัเจน อย่างละเอียด 

�. มีหน่วยระบาดที�มี

ศกัยภาพวิจยัระดบัสงู 

เป็นตน้แบบนกัวิจยั

คณุภาพสงู และเป็นพี�

เลี �ยงได ้ 

�. มี excellence 

center เช่น ศนูย์

โรคหวัใจ และศนูย์

มะเรง็ในเดก็ภาคใต ้ซึ�ง

สามารถสอดคลอ้งกบั

การทาํงานวิจยั  

�. คณะแพทยฯ์ มี

กองทนุขนาดใหญ่ มี

เงินเพียงพอและ

คลอ่งตวัที�จะสนบั- 

สนนุการดาํเนินงาน  

1. มีสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพ สวยงามเอื �อ

ตอ่การบริการ 

�. โครงสรา้งอาคาร

เชื�อมตอ่ถงึกนัไดส้ะดวก

เหมาะสาํหรบัการ

ใหบ้ริการ 

2. System 2. มีกระบวนการคดัเลือก

นกัศกึษาที�มีเจตคติที�ดี 

และศกัยภาพสงู 

�. มีความกา้วหนา้ดา้น

เทคโนโลยีการศกึษา และ

ใหก้ารสนบัสนนุดา้น

โสตทศันปูกรณ ์

4. มีระบบการดแูล ติดตาม 

และพฒันานกัศกึษาที�มี

ประสิทธิภาพ 

�. มีระบบการเรียนการ

สอนที�สนบัสนนุซึ�งกนั

และกนัของหลกัสตูร 

�. มีระบบการ

สนบัสนนุใหบ้คุลากร

ทาํงานวิจยัที�

ครอบคลมุทกุระดบัทั�ง  

อาจารย ์ แพทยใ์ชท้นุ  

แพทยป์ระจาํบา้นและ 

บคุลากรสาย ข, ค  

�. มีมาตรฐาน

จริยธรรมการวิจยัตาม

เกณฑส์ากล 

3. เปิดโอกาสและสนบัสนนุ

ใหบ้คุลากรมีสว่นรว่มใน

การบรกิารและมีการ

มอบอาํนาจทางการเงิน

ใหผู้บ้รหิารแตล่ะระดบั 

ทาํใหเ้กิดความคลอ่งตวั

ในการบรหิาร  

�. มีการปรบัปรุง

กระบวนการทาํงานใหม้ี

คณุภาพ  การนาํ

เครื�องมือที�หลากหลาย 
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7 S Undergraduate Postgraduate Research บริการรักษาพยาบาล 

ไดแ้ก่ LEAN  PDCA  7

ส  QA  TQA   HA ฯลฯ 

�.  มีการพฒันาระบบงาน

ที�เขม้แข็ง 

- ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที�ด/ีเขม้แข็ง  

- ระบบบริการจดัการยา 

- ระบบเฝา้ระวงัและ

ป้องกนัการติดเชื �อ  

- ระบบบริหารการเงิน

และควบคมุภายใน 

- ระบบป้องกนัความ

เสี�ยง 

2. System     - การบริการ lab  ผ่าน

การรบัรองระบบ ISO 

15189 ฯลฯ 

- ระบบ CSSD 

�. มีระบบควบคมุตน้ทนุ

และการใชง้านอย่าง

สมเหตสุมผล ไดแ้ก่ ยา 

วสัดกุารแพทย ์  

�. โครงสรา้งการบริหาร

ชดัเจน มีการกระจาย

และมอบอาํนาจ

เบ็ดเสรจ็ภายใน

หน่วยงาน 

�. คณะมีเงินรายได ้/ 

แหลง่เงินสนบัสนนุที�

เพียงพอในการบริหาร

จดัการ 



 
29 - ยทุธศาสตรค์ณะแพทยฯ์ ��-��- 

 

7 S Undergraduate Postgraduate Research บริการรักษาพยาบาล 

3. Strategy   �. มีการกาํหนด

ยทุธศาสตรใ์นการเรียน

การสอนและหลกัสตูรที�

ชดัเจน  

 

 9. มีการวางแผนทั�งระยะ

สั�น �-� ปี  และระยะ

ยาว � ปี และมีการ

ทบทวนและปรบัแผนทกุ

ปี 

��. ทบทวนวิสยัทศัน ์พนัธ

กิจ กลยทุธต์ามรอบ

เวลาที�กาํหนด 

��. เป็นผูน้าํดา้นคณุภาพ 

รพ.และพฒันาอย่าง

ตอ่เนื�อง 

4. Skill  5. อาจารยม์ีความเชี�ยวชาญ

ดา้นการเรียนการสอน

แบบ PBL 

 

   12. ทีมนาํมีความมุง่มั�นใน

การพฒันา 

��. มีการกาํหนด

สมรรถนะหลกัเฉพาะ

วิชาชีพของบคุลากรฝ่าย

บริการพยาบาล 

��. มีบคุลากรที�มีความรู ้

ความสามารถเฉพาะ

ทางเทียบเคียงกบั

สว่นกลาง 

��. ไดร้บัการพฒันาอย่าง

ตอ่เนื�องในความรูแ้ละ

ทกัษะที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

ปฏิบตัิงาน 

��. มีระบบของการ

ถ่ายทอด skill จากรุน่พี�

สูรุ่น่นอ้ง 

��. บคุลากรไดร้บั

คา่ตอบแทนที�เหมาะสม

เมื�อเทียบกบั รพ.ของรฐั

อื�นๆ 

��. บคุลากรมีความรู ้

ความสามารถ มีความ
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7 S Undergraduate Postgraduate Research บริการรักษาพยาบาล 

มุง่มั�น ยอมรบัการ

เปลี�ยนแปลง และกลา้

แสดงความคิดเห็น 

��. การดแูลอาชีวอนามยั

และสิ�งแวดลอ้มที�เอื �อตอ่

การสสรา้งเสริมสขุภาพ 

5. Staff 6. มีสดัสว่นที�ดีของอาจารย์

ที�มคีวามสนใจและเจตคติ

ที�ดีตอ่การเรียนการสอน 

�. บคุลากรทกุระดบัมี

ความสามารถทั�ง 

ความรู ้ทกัษะและ เจต

คติในการทาํงาน  

�. อาจารยม์ีความ

เชี�ยวชาญในทกุสาขา 

 �. มีอาจารยน์กัวิจยัซึ�ง

มิใช่แพทยเ์พิ�มมากขึ �น 

มีความเชี�ยวชาญ

เฉพาะในงานวิจยั

พื �นฐาน ความ

เชี�ยวชาญทางเทคนิค

ในการปฏิบตัิงานวิจยั 

 

6. Style   �. มีหลกัการบริหารใหม้ี 

engagement ในทกุ

ระดบั  

 

  20. การบริหารแบบมีสว่น

รว่ม/มีการทาํงานที�เป็น

ทีม  

��. ยอมรบัการ

เปลี�ยนแปลง 

   รบัฟังความคิดเห็นรอบ

ดา้น และทนัตอ่

เหตกุารณ ์

��. มีวฒันธรรม

คณุภาพสงู 

7. Shared 
Value 

  �. มีคา่นิยมขององคก์ร

รว่มกนั "มุง่เนน้

ผูร้บับริการทาํงานเป็น

ทีม มุง่เนน้คณุภาพ 

จิตสาํนกึดา้นความเสี�ยง

และความปลอดภยั ยดึ

หลกัคณุธรรม” 

  23. ในภาวะวิกฤติทกุคน

พรอ้ม ที�จะใหค้วาม

รว่มมือกบัองคก์ร 

��. มุง่เนน้คณุภาพ 

ผูร้บับริการ และการ

ทาํงานเป็นทีม คาํนงึถงึ

ความเสี�ยงและความ

ปลอดภยั 

��. ยดึปรชัญาของพระ

ราชบิดา 
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 การวิเคราะหจดุออน 

7 S Undergraduate Postgraduate Research บริการรักษาพยาบาล 
1.Structure  �. การปรบั

เปลี�ยนเป็น

มหาวิทยาลยัใน

กาํกบัของรฐัยงัมี

ความไมช่ดัเจนทั�ง

โครงสรา้ง  

�. โครงการวิจยั

พื �นฐาน ยงัไมเ่ชื�อมโยง 

หรือมีที�มาจากปัญหา

ทางคลินิก 

1. โครงสรา้งอาคารเสื�อม

โทรม ไดแ้ก่ ระบบ

สขุาภิบาล ระบบปรบั

อากาศในอาคาร

โรงพยาบาลเดิมเริ�มเสื�อม

โทรม   เกิดเชื�อราที�ฝา้

เพดานและผนงั 

2.  แผนการปรบัปรุงหอ้ง

พิเศษ / หอผูป่้วยสามญั  

และจดุบรกิาร  ไม่เป็นไป

ตามอายกุารใชง้าน 

3.  สถานที�หอ้งยาคบัแคบ  

ไม่รองรบัการขยาย

บรกิาร 

4.  การดแูลบาํรุงรกัษา

สภาพ 

5.  แวดลอ้มพื �นที�สีเขียวไม่

ดีพอ 

6.  สถานที�จอดรถไม่

เพียงพอ 

7.  โครงสรา้งหอ้งผา่ตดัเป็น 

ระบบเก่า ไม่ทนัสมยั 

ไม่ไดม้าตรฐานใน

เสน้ทางลาํเลียงเครื�องมือ

ผา่ตดัที�ใชแ้ลว้ผา่นทาง

เสน้ทางสะอาด 

2. System �.นกัศกึษาและอาจารยย์งั

ใชท้รพัยากรทาง

เทคโนโลยีการศึกษาไม่

เต็มศกัยภาพที�มี 

2.ระบบ IT มีผลกระทบบาง

ดา้นตอ่การจดัการเรยีน

�. ขาดการเชื�อมตอ่

และแบ่งปันขอ้ดี

ขอ้เสียกบัแตล่ะ

สาขาฝึกอบรม  

�. ระบบ service 

plan ของกระทรวง

สาธารณสขุ จะทาํให้

�. ประเดน็งานวิจยั

หลากหลาย ไมโ่ดดเดน่ 

ไมเ่ป็นกลุม่กอ้น 

�. ระบบการทาํงานยงั

ไมส่นบัสนนุตอ่การ

วิจยัของอาจารย ์ 

8.  ระบบ refer  ไม่เป็น  

one point contact 

9.  ระบบบริการผู้ป่วย

ฉุกเฉิน / OPD และ

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งยงั

ไม่ตอบสนอง สอดคลอ้ง

กบัความคาดหวงัของ
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การสอน เชน่ copy and 

paste ,การสั�งยา 

�. โครงสรา้งการบรหิาร

จดัการรายวิชาชั�นปรี

คลินิกไม่ไดอ้ยูใ่นกาํกบั

ของคณะแพทยศาสตร์

โดยตรง 

�. โครงสรา้งการบรกิาร

แบบ Tertiary care ไม่

สอดคลอ้งกบัการจดัการ

เรยีนการสอนชั�นคลินิก

ซึ�งควรเป็น 

จาํนวนผูป่้วยโรค

พื�นฐานนอ้ยลง 

�. จาํนวนพยาบาล 

staff เตียงที�จาํกดั 

สถานที�จาํกดั 

�. เนื �อหาของงานวิจยั

อิงตามความสนใจและ

ความเชี�ยวชาญของ

นกัวิจยั ขาดจดุเดน่ ไร ้

ภาพจาํ 

�. ระบบขอ้มลูผูป่้วย 

นาํมาใชป้ระโยชนด์า้น

วิจยัไมเ่ตม็ที� ปัญหาทั�ง

การบนัทกึไมส่มบรูณ ์ 

การบนัทกึของ text   

6. Excellence or 

service center  เนน้

งานบริการ ไมเ่ชื�อมกบั

งานวิจยัอย่างชดัเจน 

�. ระบบการทนุวิจยั ยงั

ไมม่ีประสิทธิภาพ

เพียงพอที�นาํไปสู่

เป้าหมายที�คณะ

ตอ้งการทั�งในดา้น

คณุภาพและปริมาณ 

�. ระบบการติดตาม

ประเมินผลงานวิจยั ยงั

ไมช่ดัเจน 

�. ระบบการติดตาม

ประเมินผล และ การ

พฒันาผูช้่วยวิจยัไม่

ชดัเจน 

ผูร้บับรกิาร  เขา้ถึง

บรกิารยาก เตียงเต็ม คิว

เต็ม  

10. หอ้งผา่ตดั มีขอ้จาํกดั

ทาํใหค้ิวรอผา่ตดันาน 

11. ระบบนัด  ยงัไม่

มุ่งเนน้และตอบสนอง

ผูร้บับรกิาร 

12. ระบบเครือข่าย  การ

สรา้งเครอืขา่ยการ

รกัษาพยาบาลกบั

โรงพยาบาลตา่งๆ  ยงัไม่

เป็นไปตามเปา้หมาย 

   Primary care และ

Secondary care 

�. การจดัการเรยีนการสอน

ของรายวิชาชั�นคลินิกไม่

สอดคลอ้งกบัโครงสรา้ง

การบรหิารและการ

บรกิารของภาควิชา 

  13. นโยบายของภาควิชา

ไม่สอดคลอ้ง  ตอบสนอง

ทิศทางนโยบาย  การ

บรกิารของโรงพยาบาล

ในหลายประเด็น  

14. ยงัไม่สามารถบรูณา

การงานดา้นคณุภาพของ
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�. มีปัญหามากในดา้นการ

บรหิารจดัการการเรยีน

การสอนแบบ PBL เชน่ 

ใชเ้วลามาก ใชอ้าจารย์

มาก 

7.การปรบัการจดั

ประสบการณก์ารเรยีน

การสอนและการ

ประเมินผลในชั�นคลินิก

ใหส้อดคลอ้งกบัการ

ประเมินความรู้

ความสามารถฯ ของศรว.

ยงัทาํไดไ้ม่ครอบคลมุ 

โรงพยาบาลเขา้กบัระบบ

การบรหิารงานของ

ภาควิชา 

15. การประชาสัมพันธ ์

ดา้นบรกิาร และวิชาการ

ยงัไม่เป็นระบบ  รวมทั�ง

ยงัไม่สามารถชี �นาํชมุชน

ในเชงิรุก 

16. ระบบฐานขอ้มลู

คณุภาพยงัไม่สามารถ

สนบัสนนุภาควิชาเพื�อใช้

พฒันาคณุภาพทางการ

รกัษาและบรหิาร 

17. การจดับริการผูป่้วยไม่

ตอบสนองตอ่การเรยีน

การสอนของนกัศกึษา

แพทย ์

18. ระบบการบนัทึกขอ้มลู

เพื�อการเบิกจา่ยเงินยงัไม่

เขม้แข็ง  ทาํใหไ้ดร้บัเงิน

ชดเชยนอ้ยกวา่คา่

รกัษาพยาบาลจรงิ 

19. ระบบการบริการไม่

เป็น  One Stop Service 

ทั�วทั�งองคก์ร 

20. ไม่มีหลกัเกณฑใ์นการ

คาํนวณตน้ทนุ (Unit 

cost) ทาํใหส้ามารถคิด

คา่บรกิารในราคาที�

เหมาะสม   

21. ไม่มีระบบในการสรุป

ขอ้มลูเวชระเบียน

ครบถว้น  สมบรูณ ์ 

ทนัเวลา 
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22. ขาดการสื�อสาร

ระหวา่งทีมสหสาขาที�มี

ประสิทธิภาพ 

23. การจดัการรองรบั

อบุตัิเหตหุมู่ ยงัขาดการ

ประสานที�มีประสิทธิภาพ 

ในการสง่ตอ่ผูป่้วย 

ระหวา่งสาขารว่มถึงการ

จดัการขอ้มลู 

3. Strategy  �.ไม่มีการบรูณาการที�

ชดัเจนของกลยทุธด์า้น

การเรียนการสอน การ

บรกิาร และการวิจยัให้

เป็นเนื �อเดียวกนั 

�.เปา้หมาย เกณฑ ์และกล

ยทุธเ์พื�อมุ่งสูร่ะดบั

นานาชาติยงัไม่ชดัเจน 

�. ขาดการติดตาม

การดาํเนินงานตาม

แผนกลยทุธที์�เป็น

ระบบรวมทั�งการ

สื�อสารภายในองคก์ร  

�. นโยบายไม่

แน่นอนขึ �นกบั

ผูบ้ริหารระดบัสงูมี

การ เปลี�ยนแปลง

เมื�อเปลี�ยนทีมบริหาร  

 

 24. ทิศทางและเปา้หมาย

ไม่ชดัเจนในการจดัการ

โรคยากและซบัซอ้น  ไม่

จดัเรียงลาํดบั

ความสาํคญัเรื�องที�

จะตอ้งพฒันาในแตล่ะปี 

25. แผนกลยทุธข์าดการบูร

ณาการดา้นบรกิาร การ

เรยีนการสอน และการ

วิจยั 

26. การถ่ายทอดแผนสู่การ

ปฏิบตัิยงัไม่ชดัเจนใน

บางเรื�อง และยงัไม่

สามารถถ่ายทอด

แผนปฏิบตัิการสู่

รายบคุคล/ภาควิชาและ

หน่วยงาน 

27. ขาดระบบติดตามผล

การดาํเนินงานในบาง

เรื�อง และแนวทางการ

ปรบัปรุงแกไ้ขใหท้นัตอ่

สถานการณ ์

 

28. บางภาควิชาและ

หน่วยงานไม่มีแผน
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สอดคลอ้งอยา่งเป็น

รูปธรรมกบัโรงพยาบาล 

29. ขาดความเชื�อมโยงของ

แผนกลยทุธก์บั

แผนพฒันาบคุลากร และ

การจดัหางบประมาณ 

4. Skill  ��. อาจารยไ์ม่ไดร้บัการ

พฒันาดา้นแพทยศาสตร

ศกึษาอยา่งตอ่เนื�องและ

ครอบคลมุทกุดา้น 

 

�. ขาดทกัษะทาง

สงัคมที�จะสง่ผลงาน

ออกสูช่มุชน 

�. ขาดทกัษะในการ

ทาํงานรว่มกบั

ตา่งชาติ 

 

��. อาจารยบ์างสว่น 

ขาดทกัษะ หรือ ไม่

สนใจงานวิจยั  

��. ขาดกระบวนการ

สรา้ง สรรหา สนบัสนนุ 

และคงไวซ้ึ�งนกัวิจยัที�มี

คณุภาพ 

30. ทีมบรหิารโรงพยาบาล

มีบทบาทหนา้ที�หลาย

ดา้นทั�งการบรหิาร  การ

บรกิาร  การเรียนการ

สอน  บางครั�งทาํใหไ้ม่

สามารถพฒันา

ระบบงานไดท้นัเวลา  

เพื�อใหส้อดคลอ้งและ

ตอบสนองตอ่ทิศทาง

นโยบายดา้นสาธารณสขุ 

31. การพฒันาผูเ้ชี�ยวชาญ 

ในบางสาขายงัไม่เป็น

ระบบและไม่สอดคลอ้ง

กบัภาระงานที�ขยาย 

32. ไม่สามารถแสวงหา

และธาํรงรกัษาคนเกง่ 

คนดีโดยเฉพาะบุคลากร

ที�มีความเชียวชาญพิเศษ

ใหอ้ยูก่บัองคก์รและ

บคุลากรบางสายงาน

ขาดแรงจงูใจในการ

พฒันางาน 

33. ไม่สามารถจดัภาระ

งานใหเ้หมาะสม และ

สมดลุทั�งของอาจารย์

และบคุลากรแตล่ะท่าน 

34. ระบบการประเมินผล

ยงัไม่เป็นธรรม  
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35. บางหน่วยงานบคุลากร

(APN)ขาดทกัษะที�

จาํเป็นตอ่การจดับรกิาร

รกัษาพยาบาล  

36. บคุลากรขาด skill ใน

การบรหิารจดัการ 

37. ยงัไม่มีระบบการ

จดัเก็บองคค์วามรูข้อง

บคุลากรที�มี

ประสบการณส์งูใหอ้ยูก่บั

องคก์ร  

38. ไม่สามารถแขง่ขนัใน

เรื�องคา่ตอบแทนของ

บคุลากรกบั โรงพยาบาล

เอกชน   

39. Coder  ไม่เพียงพอตอ่

การแปลงรหสัโรค 

40. ไม่มีตาํแหน่ง

ขา้ราชการรองรบั  ทาํให้

มีการโอนยา้ย  และ

ลาออกสงู  โดยเฉพาะ

สาขาขาดแคลน 

41. ระบบการนิเทศงาน

ดา้นคลินิกของฝ่าย

บรกิารพยาบาล ยงัไม่

เข็มแข็ง  

42. ความกา้วหนา้ใน

วิชาชีพยงัมีนอ้ย 

5. Staff ��. ไม่มีอาจารยท์างปรี

คลินิกที�สอน clinical 

correlation  

��. อาจารยมี์ภาระงาน

หลายดา้น สดัสว่นภาระ

งานดา้นการสอน ดา้น

วิจยั บรกิาร 

�. นกัศกึษาและ

อาจารยย์งัใช้

ทรพัยากรและ

เทคโนโลยีการศกึษา

ไมเ่ตม็ศกัยภาพ/5 

��. อาจารยด์า้น

ระบาดวิทยาใหป้รกึษา

ไดไ้มเ่ตม็ที�เนื�องจาก

อตัรากาํลงัจาํกดัและ

ภาระงานมาก 

��. การคดัเลือก

อาจารยใ์หม ่ไม่
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��. ขาดอาจารย์

ระดบั Ph.Dใน

ภาควิชา  

��. ขาดแผนพฒันา

บคุลากรสาย

สนบัสนนุที�ชดัเจน

และตอ่เนื�อง 

��. ยงัไมม่ีระบบการ

จดัเก็บองคค์วามรู ้

ของบคุลากรที�มี

ประสบการณส์งูให้

อยู่กบัองคก์ร 

��. ภาระงานที�มาก 

หลายดา้นและมี

ความเครียดสงู 

ตอบสนองทิศทางของ

คณะและมหาวิทยาลยั 

��. อาจารยอ์าวโุสที�มี

ศกัยภาพดา้นวิจยั มี

จาํนวนนอ้ยและมีภาระ

งานมาก ทาํใหไ้ม่

สามารถเป็นอาจารยพี์�

เลี �ยงได ้

    43. ภาระงานหนกั  สง่ผล

ใหค้นทาํงานเครยีด และ

เหนื�อยลา้เมื�อเทียบกบั

คณะอื�น ๆ  

44. บคุลากรสายสนบัสนนุ

มีปัญหาเรื�องการสื�อสาร

ศพัทเ์ทคนิคทางการ

แพทย/์ภาษาตา่งประเทศ 
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6. Style  

 

  45. ขาดการสื�อสารที�เป็น

ระบบและชดัเจน  

46. การบรหิารบคุลากรยงั

อิงระบบราชการ 

47.  การปรบัเปลี�ยน

เครื�องมือในการบรหิาร

คณุภาพรวดเรว็เกินไป

ไม่คาํนึงถึงผลของการ

พฒันาคณุภาพที�

แทจ้รงิทาํใหภ้าควิชา/

หน่วยงาน ตามไม่ทนั

และเพิ�มภาระงาน 

48. ความรว่มมือกบั

โรงพยาบาลขา้งเคียง

องคก์รทอ้งถิ�นและ

ชมุชนยงัมีนอ้ย 

49. บรรยากาศในการ

ทาํงานรว่มกนัระหวา่ง

ภาควิชาและในทีม

รกัษาไม่ดี 

7. Shared 
Value 

13.การ shared values ใน

องคก์รไม่มีคา่นิยมรว่ม

ดา้นการศกึษา 

 

  50. การ Shared Values 

ในภาวะปกติจะมุงไป
ที่คนมากกวาที่งาน  
และคนมุ่งเนน้ตนเอง

มากกวา่สว่นรวม 

51. ความผกูพนัของ

บคุลากรตอ่องคก์รไม่

เป็นไปตามเปา้หมายที�

กาํหนด  และยงัไม่ได้

รบัการแกไ้ขอยา่ง

จรงิจงั 

 

การวิเคราะหจุ์ดแข็ง จุดอ่อน ด้วยเครื�องมือ �S  
: Structure   = โครงสรา้ง , System   = ระบบ , Strategy   = กลยทุธ ์  , Skill   = กลยทุธ ์,  Staff  = บคุคล ,  Style  = รูปแบบ , Shared valued  = คา่นยิมรว่ม 

 
 การวเิคราะหโ์อกาส 
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P 1. International 

accreditation เป็น

โอกาสใหค้ณะ

แพทยศาสตรก์า้วไปสู่

ระดบันานาชาติ 

�. กรอบแผนอดุมศกึษา

ระยะยาว �� ปี ฉบบัที� 

� (พ.ศ.���� - ����) 

เป็นโอกาสใหค้ณะ

พฒันาศกัยภาพของ

บคุลากรไปสู่เปา้หมายที�

ชดัเจน  

�. การเป็นโรงเรยีนแพทย์

ภมิูภาค ที�มีระบบแพทย์

ใชท้นุ สามารถเลือก

ผูเ้รยีนที�มีศกัยภาพสงู

กวา่ระบบแพทยป์ระจาํ

บา้น/P 

2. AEC ทาํใหมี้การ

สนบัสนนุใหเ้ปิด

หลกัสตูรนานาชาติทั�ง

ดา้นวิชาชีพและ

บณัฑิตศกึษาP 

�. นโยบาย Thailand 4.0 

�. แหลง่ทนุระดบัประเทศ 

มุ่งเนน้วิจยัเพื�อวตักรรม

ที�นาํไปสูก่ารใช้

ประโยชน ์

�. ขอ้กาํหนดของ สกอ 

เรื�องคณุสมบตัิอาจารย ์

�. ขอ้กาํหนดของ 

มหาวิทยาลยั เรื�องภาระ

งานอาจารยแ์ละเวลาใน

การเขา้สู่ตาํแหน่ง

วิชาการ 

�. ระบบการตรวจสอบเพิ�ม

มากขึ �นจากระบบกองทนุ

การรกัษา 

�. กองทนุทกุกองทนุเขา้สู่

ระบบ DRG 

�. ควรมีสว่นรว่มใน

ระดบัประเทศในการ

กาํหนดคา่นํ�าหนกัโรค  

โดยเฉพาะในกลุม่ผูป่้วย

โรคหนกั  โรคยากซบัซอ้น 

E    �.จดับรกิารพิเศษกลุม่ผูป่้วย

ที�มีความสามารถในการ

จา่ยได ้ ผูป่้วยกลุม่

ขา้ราชการ ประกนัชีวิต 

�. เพิ�มจาํนวนหอ้งพิเศษ 

S    �. เพิ�มจาํนวนทีมบรหิาร

โรงพยาบาลใหเ้พียงพอ

กบัภาระงานของ

โรงพยาบาล 

�. สนบัสนนุใหมี้ Service 

staff  ของโรงพยาบาล 

�. สนบัสนนุนกัเวชสถิติ

ใหก้บัทกุภาควิชาเพื�อชว่ย

วิเคราะหข์อ้มลูที�จาํเป็น

สาํหรบัภาควิชา   

�. พฒันาศกัยภาพของ

แพทย ์ พยาบาล  และ

บคุลากรเฉพาะดา้น 

��.จดัระบบสง่เสรมิ

สนบัสนนุและปรบัเปลี�ยน

เกณฑเ์พื�อใหบ้คุลากรสาย 

ข  ค  สามารถเขา้สู่
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PEST Undergraduate Postgraduate Research บริการรักษาพยาบาล 

ตาํแหน่งที�สงูขึ �นในแตล่ะ

วิชาชีพ 

��. ปรบัปรุงสวสัดิการ 

��. เพิ�มการจดัใหน้กัศกึษา

แพทยไ์ดฝึ้กทกัษะ  โดย

ออกตรวจรกัษาภายนอก

พื �นที�รว่มกบัชมุชน   

  �. การที�แพทยจ์บมากขึ �น

ทาํใหมี้โอกาสรบัแพทย์

เขา้สูร่ะบบการศึกษามาก

ขึ �น และมีโอกาสพฒันา

หลกัสตูรใหมี้ความ

หลากหลาย(โท เอก) 

 ��. ใหมี้หอผูป่้วยเฉพาะ  

ทางมากขึ �น 

��.พฒันาใหมี้ 

Intermediate care unit 

T  �. มีการพฒันาดา้น

เทคโนโลยีการสื�อสาร การ

เรยีนการสอน ระบบ HIS 

และนวตักรรม 

 ��. พฒันาระบบ Coding  / 

นาํ IT  มาเสรมิกบัCoder 

��. ควรมีระบบ review 

ก่อนถกู audit เวชระเบียน

ในดา้นคณุภาพการรกัษา

ตอ่คา่ใชจ้า่ย 

��. พฒันาระบบ Logistic  

ของระบบคลงัพสัด ุ/ ยา  

และอื�นๆ  

��. วิเคราะหค์วามไม่พงึ

พอใจในเชิงลกึ  เพื�อ

จดัระบบที�ใหต้อบสนอง

ความตอ้งการของ

บคุลากร 
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 การวเิคราะหภ์าวะคุกคาม 
PEST Undergraduate Postgraduate Research บริการรักษาพยาบาล 

P �. การสง่ตอ่ผูป่้วยใน

ระบบหลกัประกนั

สขุภาพถว้นหนา้ ทาํให้

ผูป่้วยตอ้งเขา้รบัการ

รกัษาใน โรงพยาบาล

ของกระทรวง

สาธารณสขุสง่ผลให้

จาํนวนผูป่้วยเพื�อการ

เรยีนการสอนไม่

เพียงพอ 

 

�. สถานการณค์วามไม่

สงบใน� จงัหวดัชายแดน

ภาคใตท้าํใหม้ีคนมา

สมคัรนอ้ยลง 

�. การออกนอกระบบทาํ

ใหก้ารประเมินการ

ทาํงานของอาจารยไ์ม่

เป็นไปตามจริงทาํใหเ้กิด

ความเครียด 

�. ระบบการสง่ตอ่ผูป่้วย

ในระบบสาธารณสขุ ทาํ

ใหผู้ป่้วยลดลงซึ�งสง่ผล

ตอ่การเรียน 

การสอน 

�. ระบบประกนัสขุภาพ

ของขา้ราชการ อาจ

เปลี�ยนเป็นระบบประกนั 

จาํนวนเงินที�จะไดร้บั

นอ้ยลง ขณะที�การรกัษา

แพงขึ �นมาก 

2. รพ.ศนูย ์ยกระดบัเป็น

โรงเรยีนแพทย ์และ รพ.

ตติยภมู ิ

�. งบประมาณสนบัสนนุจาก

รฐับาลลดลง  โดยเฉพาะดา้น

บรกิารรกัษาพยาบาลจะไป

รวมที�กระทรวงสาธารณสขุ

มากกวา่ 

�. งบประมาณที�จะจดัสรรใหแ้ก่

โรงพยาบาลขึ �นอยูก่บั

นโยบายของพรรคการเมือง 

�.การปฏิรูประบบสวสัดิการ

รกัษาพยาบาลของขา้ราชการ

จะเป็นระบบเปิดใหเ้อกชนเขา้

มาแขง่ขนัได ้

�. การปรบัเปลี�ยนนโยบาย

สาธารณสขุ เชน่ การให้

เครดิตโรคเรื �อรงั  � โรค ทาํให้

ขาดเงินทนุหมนุเวียน และ

ตอ้งปรบัเปลี�ยนระบบบรหิาร

ใหท้นัตอ่การเปลี�ยนแปลง 

�. ระบบประกนัสขุภาพถว้น

หนา้ มีระบบการจา่ยเงินที�ไม่

แน่นอน 

�. (รา่ง) พระราชบญัญตัิ

คุม้ครองผูเ้สียหายจากการรบั

บรกิารสาธารณสขุ พ.ศ. ...  

สง่ผลใหก้ารฟอ้งรอ้ง/

รอ้งเรยีนมีแนวโนม้เพิ�มขึ �น 

E    �. ภาวะเงินเฟอ้ ทาํใหค้า่บรกิาร

ตา่ง ๆ ปรบัสงูขึ �น 

�. รพ.เอกชนเปิดหลายแห่ง/เพิ�ม

ศกัยภาพทาํใหเ้ราสญูเสีย

บคุลากร/ ผูร้บับริการกลุม่ที�มี

ความสามารถในการจา่ยเงิน 
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S �. สถานการณค์วามไม่

สงบใน � จงัหวดั

ชายแดนใตท้าํให้

นกัเรียนที�เก่งไมเ่ลือก

เรียนคณะ

แพทยศาสตร ์มอ. 

�.การขยายตวัของ

โรงพยาบาลเอกชน

รวมทั�งการใหส้ิทธิ�เบิก

คา่รกัษาพยาบาลแก่

ขา้ราชการทาํให้

อาจารยม์ีแนวโนม้

ลาออก 

�.การเปิดตาํแหน่ง

ขา้ราชการของ

กระทรวงสาธารณสขุ 

ทาํใหแ้พทยไ์มเ่ลือก

เป็นอาจารย ์และ

พยาบาลลาออก สง่ผล

ใหต้อ้งลดจาํนวนเตียง

ลง เกิดภาวะคกุคามต่อ

จาํนวนผูป่้วยเพื�อการ

เรียนการสอน 

  �.ความกา้วหนา้ของบคุลากร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 

เมื�อเทียบกบักระทรวง

สาธารณสขุยงัดอ้ยกวา่มาก 

��. บคุลากรที�มีความรู ้ ความ

เชี�ยวชาญมีอตัราลาออก  

โอนยา้ยสงู  เนื�องจากโอกาส

ความกา้วหนา้ทางวิชาชีพมี

นอ้ย  ตลอดจนคา่ตอบแทน  

และสวสัดิการนอ้ยกวา่

โรงพยาบาลอื�น ๆ บางแห่ง 

 

T  �. คนไขเ้ขา้ถงึ social 

media ไดง้่าย บางครั�ง

ไมถ่กูตอ้ง เป็นอปุสรรค

ตอ่การดแูลรกัษาการใช ้

technology ที�ไมถ่กูวิธี 

3. ความกา้วหนา้ดา้น

เทคโนโยลี High 

throughput, 

Bioinformatics, Big 

data analysis, 

personalized medicine 

 

 

 
---------------------------------- 

การวิเคราะหโ์อกาส ภาวะคุกคาม ด้วยเครื�องมือ PEST 

P  = Political  component     : กฎหมาย นโยบายของรฐับาล , E  = Economic  component     : สภาพเศรษฐกิจ 

      S  = Sociocultural component    : สภาพสงัคม , T  = Technological  component   : เทคโนโลยี 
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คณบด ี   ที�ปรึกษา 

 

 ชุดที� 1  คณะทาํงานด้านการเรียนการสอน (Undergraduate) 

1 พญ.กนัยิกา  ชาํนิประศาสน ์       ประธาน 

2 นพ.อานภุาพ  เลขะกลุ 

3 นพ.สมชาย  สนุทรโลหะนะกลู 

4 พญ.อุ่นใจ  กออนนัตกลุ 

5 นพ.สิทธิโชค  อนนัตเสร ี

6 นพ.ศกัดิ�ชยั  แซเ่ฮง้ 

7 พญ.สภุาภรณ ์ ดสินีเวทย ์

8 พญ.วรางคณา  กีรตชินานนท ์

9 นพ.ธีรวทิย ์ หงสน์ภารกัษ ์ 

10 ดร.กญัญนชั  กนกวรุิฬห ์

11 นพ.กรกช  มะลิวรรณกลุ 

12 นพ.ชชัชยั  ปรีชาไว 

13 นพ.พงศศ์กัดิ�  ดา่นเดชา 

14 นพ.พรศกัดิ�  ดสินีเวทย ์

15 พญ.ศรีลา  สาํเภา 

16 นพ.ธนเดช  เดชาพนัธุก์ลุ 

17 นพ.ศภุชยั   เจนจินดามยั 

18 นพ.ประสิทธิ�  วฒุสิทุธิเมธาวี 

19 พญ.ณฏัฐา  สงัหาร 

20 นพ.ธนาคม  เปรมประภา 

21 พญ.เพ็นนี สิงหะ 
 

22 นพ.ชยัณรงค ์ โชคสชุาติ 

23 พญ.จารุรนิทร ์ ปิตานพุงศ ์

24 นพ.คณินทร ์ เอี�ยมธนาภรณ ์

25 อ.สายแกว้  เจือจนัทร ์

26 อ.พรนิตย ์ วรรธนพิสิฐกลุ 

27 พญ.มาลยั วอ่งชาญชยัเลิศ 

28 พญ.อารยา ยืนยงววิฒัน ์

29 พญ.งามจิตร ์ ภทัรวทิย ์

30 นพ.ณรงคเ์ดช โฆษิตพนัธวงศ ์

31 พญ.กณัฐิกา ไกรสวสัดิ� 

32 นางสาวนิตยา  ไกรวงศ ์

33 นางดวงรตัน ์  หมายดี 

34 นางสาวอรทยั   ชยาภิวฒัน ์

35 นางสาวหงส ์ แซล่ิ�ม 

36 นางสาวจุฬาลกัษณ ์  เรืองณรงค ์        เลขานกุาร 

37 นางอษัฎาพร   แกลว้ทนงค ์      เลขานกุาร 

38 นางวรญัญา  ศรีพิเชียร           ผูช้่วยเลขานกุาร 

39 นางศริพิร  อินทรตัน ์         ผูช้่วยเลขานกุาร 

40 นางปวีณา บวัสกุล             ผูช้่วยเลขานกุาร 
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 ชุดที� 2  คณะทาํงานด้านการเรียนการสอน (Postgraduate) 

1 พญ.สภุาภรณ ์   เตง็ไตรสรณ ์        ประธาน 18 พญ.ธญัญา ลิ�มอภิชาต 

2 พญ.วริาภรณ ์  อจัฉรยิะเสถียร 19 พญ.สิรนิทรท์พิย ์   กิตตวิสิุทธิ� 

3 นพ.นิพฒัน ์ เอื �ออาร ี 20 นพ.วศิรุต   บญุชิต 

4 พญ.อรุณวรรณ ทองขาว 21 ดร.พจนพร ไกรดษิฐ์ 

5 พญ.ศรนัญา วฒันกาํธรกลุ 22 นพ.พิชญานนท ์ งามเฉลียว 

6 นพ.วีระ   ชยัยะมงคล 23 พญ.สมจิตร ์ จารุรตันศริกิลุ 

7 นพ.สทุธิพงษ ์  ทพิชาตโิยธิน 24 นพ.นภดล เกียรตศิริโิรจน ์

8 พญ.ศรีลา สาํเภา 25 นางสาว สิรนิทร ์      ศาสตรานรุกัษ์ 

9 พญ.ดวงกมล เอี�ยวเรืองสรุตั ิ 26 นางพนิดา   เตชะโต 

10 นพ.นฤชา โกมลสรุเดช 27 นางกลัยาณี   ทา่จีน 

11 นพ.พรพรต ลิ �มประเสรฐิ 28 นางณฐัมน จิรสถิตสิน 

12 นพ.คเณศ กาญจนประดษิฐ์ 29 นางจนัธิมา มหทัธนาภรณ ์

13 พญ.สนุิสา ฉตัรมงคลชาติ 30 นส.สภุาพรรณ           จิตตโ์สภณ              เลขานกุาร 

14 พญ.ฤดีกร สวุรรณานนท ์ 31 นส.จนัทรร์ตัน ์ ขอพทุธพรชยั         ผูช้่วยเลขานกุาร 

15 พญ.กมลวรรณ คตัตพนัธ ์ 32 นส.นฤมล กลิ�นขจรวงศ ์          ผูช้่วยเลขานกุาร 

16 พญ.จตรุพร แสงกลู 33 นางปวีณา บวัสกลุ                    ผูช้่วยเลขานกุาร 

17 นพ.มนพุล ตั�งทองคาํ    

 
 ชุดที� 3 คณะทาํงานด้านวจิัย 

1 พญ.ปารมี ทองสกุใส                 ประธาน 19 นพ.กมัพล เอียมพนากิจ 

2 พญ.ดร.ภาสรุ ี แสงศภุวานิช 20 นพ.ศรายุทธ ลเูซียน กีเตอร ์

3 พญ.อจัฉรีย ์ อินทโุสมา 21 นพ.ประสิทธิ� วฒุสิทุธิเมธาวี 

4 นพ.สรุศกัดิ�  สงัขทตั ณ อยธุยา 22 นพ.คณตุม ์ จารุธรรมโสภณ 

5 นพ.สมเกียรต ิ สรรพวีรวงศ ์ 23 นพ.วรวิทย ์ วาณิชยส์วุรรณ 

6 ดร.สมยศ จิรสถิตสิน 24 พญ.ศภุิกา  กฤษณีไพบลูย ์

7 ดร.พจนพร ไกรดษิฐ์ 25 พญ.อรพรรณ  อาญาสิทธิ� 

8 นพ.วีระวฒัน ์ คดิดี 26 ดร.ฐิตวิร ชสูง 

9 นพ.จิตต ิ หาญประเสรฐิพงษ์ 27 นางวชัรีย ์  แสงมณี 

10 นพ.ธนาพนัธุ ์ พีรวงศ ์ 28 นางสาวอมุา   จนัทวเิศษ 

11 พญ.จารุรนิทร ์ ปิตานพุงศ ์ 29 นางโสมนสั   นาคนวล 

12 นพ.บญุสิน ตั�งตระกลูวนิช 30 นางนงนภสั พรธีรภทัร 

13 อ.ปรพร ศรีวรรณวทิย ์ 31 นางสาวปิยนาฎ  สีระแกว้                  เลขานกุาร 

14 พญ.กมลวชิ เลาประสพวฒันา 32 นางสาววนัวสิาข ์ มณีฉาย                   เลขานกุาร 

15 พญ.ศศกิานต ์ นิมมานรชัต ์ 33 นางสาวณฎัฐา  ศริริกัษ ์                  ผูช้่วยเลขานกุาร 

16 นพ.สภุมยั สนุทรพนัธ ์ 34 นางจุฑามาศ  พงศเ์วช                  ผูช้่วยเลขานกุาร 

17 นพ.สิทธิโชค         อนนัตเสรี        

18 นพ.ดร สรุพงษ ์     ชาตพินัธุ ์    
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 ชุดที� 4  คณะทาํงานด้านบริการรักษาพยาบาล 

1 นพ.เรืองศกัดิ� ลีธนาภรณ ์         ประธาน 26 พญ.ธมัพรรษ ปิยสวุรรณกลุ 

2 นพ.ประสิทธิ�   วฒุสิทุธิเมธาวี 27 นพ.สมเกียรต ิ สรรพวีรวงศ ์

3 นพ.ชนนท ์  กองกมล 28 นพ.พงศศ์กัดิ� ดา่นเดชา 

4 นพ.สมฤทธิ�   มหทัธโนบล 29 นพ.ธีรพล เปรมประภา 

5 นพ.กิตตพิงศ ์ เรียบรอ้ย 30 นางสาวจนัทรฉ์าย    แซต่ั�ง 

6 นพ.สเุชษฐ์ ชินไพโรจน ์ 31 หวัหนา้ฝ่ายเภสชักรรม 

7 นพ.อานนท ์ วทิยานนท ์ 32 ภกญ.รุง่ฟ้า  สราญเศรษฐ ์

8 นพ.ธวชั ชาญชญานนท ์ 33 หนา้ฝ่ายทนัตกรรม  

9 นพ.สนุทร วงษศ์ริ ิ 34 หวัหนา้ฝ่ายอาํนวยการ 

10 นพ.สิทธิโชค อนนัตเสร ี 35 หวัหนา้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

11 นพ.พรศกัดิ� ดสินีเวทย ์ 36 หวัหนา้งานเงินรายได ้

12 พญ.มณฑริา  ตณัฑนชุ 37 หวัหนา้งานเวชระเบียน 

13 นพ.วรวิทย ์ จิตตถิาวร 38 หวัหนา้งานการเจา้หนา้ที� 

14 นพ.แมนสิงห ์ รตันสคุนธ ์ 39 หวัหนา้งานสิทธิประโยชน ์

15 นพ.บญุชยั หวงัศภุดลิก 40 หวัหนา้งานคลงั 

16 พญ.กรณัฑร์ตัน ์ สนุทรพนัธ ์ 41 หวัหนา้งานพสัด ุ

17 พญ.วนัดี ไข่มกุด ์ 42 นางรตันาภรณ ์                      ศรีวลิยั 

18 พญ.ปลื�มจิต บญุยพิพฒัน ์ 43 หวัหนา้หน่วยควบคมุการตดิเชื �อ 

19 นพ.ธนะรตัน ์ บญุเรือง 44 หวัหนา้งานนโยบายและแผน 

20 อ.นภาภรณ ์ ตั�งอดลุยร์ตัน ์ 45 นางสาววงเดือน ภาณวุฒันากลู 

21 พญ.วนพร อนนัตเสร ี 46 นางจาํเป็น ยอดมณีุ 

22 พญ.พรพรรณ ศรีพรสวรรค ์ 47 นางสาวนดุี จิตตภิรมยศ์กัดิ�            เลขานกุาร                 

23 นพ.ชชัชยั  ปรีชาไว 48 นางสาวอจัฉรา จนัทรช์่วย                   เลขานกุาร                  

24 นพ.บดนิทร ์ ขวญันิมิตร 49 นางสาวศภุลกัษณ ์ นํ�าดว้ง                        ผูช้่วยเลขานกุาร 

25 พญ.จิรวดี สถิตยเ์รืองศกัดิ� 50 นางสาวธญัสินี ศรีเกื �อ                       ผูช้่วยเลขานกุาร        

   51 นางสาวรตันภรณ ์ ขนันุย้                         ผูช้่วยเลขานกุาร 

 

 




