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ภาพรวมคณะ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA) 

  SC7 พนัธกิจทัง้ 3 ด้าน ตอบสนองตอ่ความต้องการ

และคาดหวงัของชมุขนและสงัคม ซึง่ต้องการ

คณุภาพและมาตรฐานสงูขึน้  

SA2  มีบคุลากรท่ีมีสมรรถนะสงู มีศกัยภาพ และมีความ

เช่ียวชาญในวชิาชีพสขุภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี

เก่ียวข้อง  ครอบคลมุ 

SA11 มีการปลกูฝังการทํางานด้านคณุภาพ ความ

ปลอดภยั และความรับผิดชอบตอ่สงัคม ในทกุพนัธกิจ 

SA10 ผู้ ป่วยมีความเช่ือมัน่และศรัทธาตอ่การ

รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

SA12 มีระบบงานท่ีเป็นมาตรฐานสากลในบางระบบ : EC 

/Lab 

  SC8 ระบบบริหารจดัการตามมาตรฐานสากล : TQA 

/ A-HA 

SA5 มีหน่วยงานวิจยัเป็นท่ียอมรับระดบัประเทศ และ

นานาชาต ิเช่น ระบาดวิทยา หน่วยมนษุยพนัธุศาสตร์ 

SA6 มีระบบบริหารจดัการงานวิจยัและนวตักรรม 

SA4 มีหน่วยงานด้านบริการท่ีเข้มแข็งในระดบันานาชาต ิ 

  SC9 การบรูณาการพนัธกิจการเรียนการสอน วิจยั

และนวตักรรม โดยใช้พนัธกิจการรักษาพยาบาลเป็น

ฐาน 

SA7 มีระบบ HIS ท่ีพฒันาเอง มีความยืดหยุน่ สนบัสนนุ

การเรียนการสอน วิจยั และบริการ รวมทัง้ระบบสนบัสนนุ

อ่ืนๆ  

SA10 ผู้ ป่วยมีความเช่ือมัน่และศรัทธาตอ่การ

รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

  SC10 การปลกูฝังการทํางานด้วยการบรูณาการมิติ

คณุภาพและความปลอดภยั และความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคม ในระบบการเรียนการสอนและการฝีก

อบรม (เป็น 1 ในการบรูณาการพนัธกิจในข้อ SC4) 

SA11 มีการปลกูฝังการทํางานด้านคณุภาพ ความ

ปลอดภยั และความรับผิดชอบตอ่สงัคม ในทกุพนัธกิจ 

บุคลากร SC11 การบริหารอตัรากําลงัและขีดความสามารถ

เพ่ือรองรับการขยายตวัและระบบงานใหม่ในอนาคต 

SA2  มีบคุลากรท่ีมีสมรรถนะสงู มีศกัยภาพ และมีความ

เช่ียวชาญในวชิาชีพของแพทย์  ครบถ้วน ครอบคลมุ 

SA9 ความคลอ่งตวัและยืดหยุน่ทางการเงิน (กองทนุมลูนิธิ 

/ กองทนุประกนัสงัคม / กองทนุวิจยั ) กองทนุลงทนุของ

มหาวิทยาลยั 

สังคม SC12 ความสามารถในการบรูณาการองค์ความรู้

ด้านการแพทย์ เพ่ือตอบสนองและชีนํ้าการแก้ปัญหา

ด้านสขุภาพ 

SA5 มีหน่วยงานวิจยัเป็นท่ียอมรับระดบัประเทศ และ

นานาชาต ิเช่น ระบาดวิทยา หน่วยมนษุยพนัธุศาสตร์ 

  SC13 การอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม  SA11 มีการปลกูฝังการทํางานด้านคณุภาพ ความ

ปลอดภยั และความรับผิดชอบตอ่สงัคม ในทกุพนัธกิจ 
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Strategic objective SO ย่อย Action Plan KPIs 

    5. จดัการเรียนการสอน PBL และการเรียนการสอน

ชัน้คลนิิกโดยใช้ภาษาองักฤษมากขึน้ 

5. จํานวน PBL ที่ใช้ภาษาองักฤษสําหรับ

นกัศกึษาทกุคน 

6. ร้อยละรายวิชาชัน้คลนิิกที่มีการใช้

ภาษาองักฤษในการเรียนการสอน 

  2. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัสถาบนัชัน้นํา

ในตา่งประเทศในการจดัหลกัสตูร การเรียนการ

สอน และการวจิยัร่วมกนั (เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ 

เพื่อพฒันาหลกัสตูรให้ได้รับการยอมรับในระดบั

สากล) 

1. สร้างความร่วมมือในการรับรองหลกัสตูรเพื่อการ

เทียบโอนหน่วยกิตกบัสถาบนัในตา่งประเทศที่มี

วตัถปุระสงค์ และโครงสร้างหลกัสตูรคล้ายคลงึกนั 

7. จํานวนสถาบนัที่มีความร่วมมือในการ

แลกเปลี่ยนหน่วยกิต 
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Strategic objective SO ย่อย Action Plan KPIs 

2. พัฒนาการจัดการศึกษา 
การวจิัย และบริการ
พยาบาลให้ตรงและ
เหมาะสมกับสภาพความ
ต้องการและปัญหาที่
แท้จริงของสังคมและ
ชุมชน" 
(บัณฑิตของคณะ
แพทยศาสตร์ สามารถ
จัดการปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนในบริบทจริงได้
อย่างประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล) 

1.พฒันาการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) และ

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ให้เป็นที่

ยอมรับในระดบัสากล และทนัตอ่การ

เปลี่ยนแปลง 

1. พฒันากระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active 

learning) ตลอดหลกัสตูร โดยมุ่งเน้นกระบวนการ 

PBL และ clinical learning 

2. พฒันาสื่อ สิง่สนนัสนนุการเรียนรู้ และทรัพยากร

ทางการศกึษาให้พร้อม และเหมาะสมตอ่การเรียนรู้

เชิงรุกของนกัศกึษา 

3. พฒันานกัศกึษาให้มีเจตคต ิและทกัษะที่เอือ้ตอ่

การเรียนรู้เชิงรุก 

4. พฒันาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถ และมี

นวตักรรมในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก และมี

ความสามารถในการสนบัสนนุการเรียนรู้ การให้

ข้อมลูป้อนกลบั และการประเมินผล ให้ครอบคลมุ

สมรรถนะทัง้ 9 ด้านของนกัศกึษา   

5. พฒันานกัวชิาการศกึษาให้มีความรู้ความสามารถ

เชิงลกึในการจดัการศกึษา 

6. พฒันางานวจิยั เพื่อสร้างองค์ความรู้มาใช้ในการ

จดัการศกึษา และสร้างนวตักรรมทางการศกึษา 

  

      

3. พัฒนาระบบงาน และ
สมรรถนะหลัก ได้แก่ PBL 
วจิัย นวัตกรรม และ

1. ทบทวน และพฒันาระบบงาน ตามมาตรฐาน

ของ TQA และEdPEx โดยใช้เครื่องมือปรับปรุง

คณุภาพ ADLI กํากบัในทกุขัน้ตอน 
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Strategic objective SO ย่อย Action Plan KPIs 

Information system ทาง
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

2. พฒันาหลกัสตูรให้มีความจําเพาะในการ

เสริมสร้างบณัฑิตให้มีคณุลกัษณะที่ตรงกบัความ

ต้องการของสงัคมที่มีบริบทตา่งกนัเพื่อร่วมกนั

พฒันาระบบสขุภาพของประเทศ.ในอนาคต 

1. พฒันาหลกัสตูรเฉพาะสําหรับนกัศกึษาใน

โครงการผลติแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทให้มีเจตคติ

และทกัษะในการปฏิบตังิานเชิงรุกในชนบท 

2. จดัทําโครงการนําร่องของหลกัสตูรปฏิรูป

การศกึษาควบคูไ่ปกบัการปฏิรูประบบบริการสขุภาพ 

3. จดัทําหลกัสตูรเฉพาะสําหรับนกัศกึษาที่มี

ศกัยภาพสงูในด้านการวิจยั 

  

 4. เพิ่มขีดความสามารถ
ขององค์กรไปสู่การเป็น
องค์กรด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่  : 
SMART Innovation faculty 
(digital and electronic)  

1. สร้างนวตักรรมทางการศกึษาที่สนบัสนนุการ

เรียนรู้เชิงรุกให้ได้รับการยอมรับระดบัสากล 

1. สง่เสริมการสร้างนวตักรรมการศกึษาโดยให้

นกัศกึษาอาจารย์ และนกัวิชาการศกึษาได้มีสว่นร่วม 

2. เผยแพร่ผลงานและนวตักรรม และงานวิจยั

ทางการศกึษา 
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Strategic objective SO ย่อย Action Plan KPIs 

    2.บณัฑิตสามารถทํางานในระดบันานาชาต ิ   

    2.1 สนบัสนนุและสง่เสริมให้มีการแลกเปลี่ยนแพทย์ใช้

ทนุ/แพทย์ประจําบ้านไป elective ตา่งประเทศ 

2. จํานวนภาควิชา/นกัศกึษาที่มีการแลกเปลี่ยนแพทย์ใช้ทนุ/

แพทย์ประจําบ้านไป elective ตา่งประเทศ (in bound / out 

bound) (นิยาม : รวมถึงการทํากิจกรรมร่วมกนั) 

        2.1 จํานวนภาควิชาที่มีการแลกเปลี่ยน  

    - in bound 

         -  out bound 

        2.2 จํานวนนกัศกึษาที่มีการแลกเปลี่ยน  

  - in bound 

        - out bound 

    2.2 สนบัสนนุและสง่เสริมให้มีการใช้ภาษาองักฤษใน

การเรียนการสอน 

3. ร้อยละของภาควิชาที่ใช้ภาษาองักฤษในกิจกรรมทางวิชาการ

หรือการเรียนการสอนอยา่งน้อย 4 ครัง้/เดือน 

    3. มีทกัษะในการทําวิจยัที่มีคณุภาพและเรียนรู้ด้วย

ตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ 

  

    3.1 สนบัสนนุแพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ประจําบ้าน/Fellow/

นศ.ป.โท/เอกนําเสนอผลงานวิจยัทัง้ในและตา่งประเทศ 

4. ร้อยละของแพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ประจําบ้าน/ Fellow/นศ.ป.โท/

เอกที่นําเสนอผลงานวิจยั (จํานวนแพทย์ที่นําเสนอผลงานวิจยั/

นศ.ปีสดุท้ายทัง้หมด) 

  4.1 ระดบัคณะ 

  4.2 ระดบัชาต ิ

  4.3 ระดบันานาชาต ิ



 
14 - ยทุธศาสตร์คณะแพทย์ฯ 60-64- 

 

Strategic objective SO ย่อย Action Plan KPIs 

      5. ร้อยละของสารนิพนธ์+วิทยานิพนธ์ที่เป็นภาษาองักฤษ (สาร

นิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นภาษาองักฤษ/สารนิพนธ์หรือ

วิทยานิพนธ์ทัง้หมด) 

         5.1 ร้อยละของสารนิพนธ์ที่เป็นภาษาองักฤษ  

         5.2 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ที่เป็นภาษาองักฤษ  

    3.2 สนบัสนนุแพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ประจําบ้าน/ Fellow/

นศ.ป.โท/เอกตีพิมพ์ผลงานวิจยั 

6.  ร้อยละของแพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ประจําบ้าน/ Fellow/นศ.ป.โท/

เอกที่ได้รับการตีพิมพ์  หลงัจบภายใน 2 ปี 

         6.1   ร้อยละของแพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ประจําบ้าน/ Fellow ที่

ได้รับการตีพิมพ์  หลงัจบภายใน 2 ปี 

        6.2    ร้อยละของ นศ.ป.โท/เอกที่ได้รับการตีพิมพ์  หลงัจบ

ภายใน 2 ปี  

          6.3 ร้อยละของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ (นบัจํานวนผลงาน

ตีพิมพ์ ณ ปีนัน้ ๆเทียบกบัจํานวนนกัศกึษาที่จบ) 

2. เรียนรู้ความ
ต้องการของสังคม
และชุมชน มา
ออกแบบวธิี
แก้ปัญหาและนํา
ความรู้กลับไปใช้เพื่อ
สังคม  

  1. กําหนดให้มีการนํา Evidence Based Medicine มา

ปฏิบตัจิริงในภาควิชา 

1. ร้อยละของภาควิชาที่มีการนํา CPG มาใช้ในกิจกรรมการ

เรียนการสอน (deployment) ปีละ 4 ครัง้ (วดัเฉพาะภาควิชาที่มี 

CPG ทัง้หมด )  
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Strategic objective SO ย่อย Action Plan KPIs 

  

  

2. จดัให้มีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสงัคม (โดย

เชื่อมโยงกบั Core Competency และความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ เน้นทัง้ชมุชนทางวิชาการ และชมุชนทาง

ภมูิศาสตร์)  (สง่ตอ่ภาควิชา) 

2. ร้อยละของแพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ประจําบ้านที่ได้ทํางาน

ช่วยเหลือสงัคม ( ตย. อาสาสอน CPR ) 

  

  

3. จดัให้แพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ประจําบ้านมีสว่นร่วมใน

กิจกรรมคณุภาพของภาควิชา 

3. ร้อยละของภาควิชาที่จดัให้พชท/พจบ.มีสว่นร่วมในกิจกรรม

คณุภาพ 

3. เพิ่มประสทิธิภาพ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ทนัต่อการเปลี่ยน -
แปลง และเกดิ 
Productivity อย่าง
สูงสุด : Efficiency / 
Effectiveness and 
resources allocation 

3. สร้างความตระหนกั / พฒันาแพทย์

ใช้ทนุ+แพทย์ประจําบ้าน ให้ตระหนกั

เรื่อง cost effectiveness  (ไม ่over 

production)    

1. จดักิจกรรมให้กบัแพทย์ใช้ทนุ+แพทย์ประจําบ้าน 

เรื่อง cost effectiveness 

1. จํานวนกิจกรรมที่จดัให้กบัแพทย์ใช้ทนุ+แพทย์ประจําบ้าน 

เรื่อง cost effectiveness ปีละ........ครัง้/เรื่อง 

4. สร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่าย และ
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากกรอบ
ความร่วมมือ ร่วมกัน
อย่างเตม็ศักยภาพ  : 
Networking and 
collaboration 

4.พฒันาระบบเครือขา่ยด้านการ

ฝึกอบรมกบัโรงพยาบาลสมทบ 

1.สง่เสริมด้านวิชาการ 

1.1 ระบบ teleconference 

  

ภาควิชาทีส่ามารถจดักิจกรรม teleconfernce (รองฯ PG ขอ

นําไปหารือในทีมอีกครัง้) 

1.2 สง่เสริมระบบชว่ยสอนผา่ตดั  
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Strategic objective SO ย่อย Action Plan KPIs 

5. ยกระดับมาตรฐาน
และคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 
การวจิัย และการ
บริการรักษาพยาบาล 
สู่ความเป็นเลิศในทุก
ระดับ :  Excellence /  
Standard and quality 
management 

4.ผลติบณัฑิตที่มีคณุภาพคณุธรรม 

และจริยธรรม สอดคล้อง กบัความ

ต้องการของสงัคมในศตวรรษที่ 21 
  

1.ปรับปรุงหลกัสตูร ให้มีความหลากหลาย ตอบสนอง

ความต้องการของสงัคมทัง้ระดบัวิชาชีพและนานาชาติ

(โทและ เอก) 

1.1 บรูณาการหลกัสตูรวิชาชีพให้ผสมผสานกบั

หลกัสตูร ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู 

1. ร้อยละของแพทย์ที่อยูใ่น 2 หลกัสตูร จบการศกึษาตาม

ระยะเวลาที่หลกัสตูรกําหนดทัง้ 2 หลกัสตูร  

2.คะแนนความพงึพอใจของแพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ประจําบ้าน/

Fellow ตอ่การจดัการเรียนการสอน  

  3. จํานวนแพทย์ใช้ทนุ /แพทย์ประจําบ้านที่สอบวฒุิบตัรผา่น  

4. คะแนนความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต(แพทย์ที่จบวฒุิบตัร/ป.

โท-เอก)  

2. จดัอบรมเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะการ

สื่อสารและการเจรจาไกลเ่กลี่ย 

จํานวนข้อร้องเรียน (รองฯ PG ขอนําไปหารือในทีมอีกครัง้) 

  

  

3. ภาควิชากําหนดให้แพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ประจําบ้าน/

Fellow มีบทบาทเป็นผู้ช่วยสอนและมีการประเมินการ

ถ่ายทอดความรู้ 

คะแนนประเมินจากนกัศกึษาแพทย์ (รองฯ PG ขอนําไปหารือใน

ทีมอีกครัง้) 

6. สร้างความมั่นคง
และยั่งยืนทางการเงนิ  
: Financial 
Sustainability 

  1. สนบัสนนุให้เกิดหลกัสตูรร่วมสอนสําหรับ

ชาวตา่งชาต ิ

2. สนบัสนนุการจดั workshop และจดัหลกัสตูรอบรม

ระยะสัน้ 

1.จํานวนภาควชิาที่รับ นศ.ชาวตา่งชาตเิข้าฝึกอบรม(รวม

หลกัสตูรบณัฑิตศกึษาด้วยหรือไม่) 

2. จํานวน workshop/หลกัสตูรอบรมระยะสัน้ 

7. เพิ่มขีด
ความสามารถของ
องค์กรไปสู่การเป็น
องค์กรด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี

5.พฒันาระบบสนบัสนนุการเรียนการ

สอนที่ใช้ digital ในทกุรูปแบบและการ

สื่อสาร 

1. พฒันาสื่อการเรียนการสอนแบบ electronic /online 1. จํานวนรายวิชาที่มีสื่อการเรียนการสอนแบบ electronic  

  2.  สดัสว่นของหลกัสตูรที่มีการจดัการเรียนการสอนแบบ active 

learning 

  2. จดัระบบการประเมินผลการศกึษาผา่นระบบ online 3. มีระบบการประเมินผลการศกึษาผา่นระบบ online ภายในปี

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

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

  3. พฒันาอาจารย์ให้มีวิธีการสอนและสร้างนวตักรรม

การเรียนการสอนใหม ่

4. จํานวนอาจารย์ที่มีวิธีการสอนและสร้างนวตักรรมการเรียน

การสอนใหม่ ปีละ ......... 

    5. จํานวนนวตักรรมการเรียนการสอนใหม่ ปีละ ....... 

8. สนับสนุนการ
เตบิโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวติของ
บุคลากร (สุขภาพด ี 
มีความสุข)  : 
Environmental 
concern (Green 
Health and Happy 
faculty)   

  1. จดัระบบสนบัสนนุและช่วยเหลือให้แพทย์ใช้ทนุ/

แพทย์ประจําบ้าน/Fellow/นศ.ป.โท/เอกใช้ชีวติขณะ

ฝึกอบรมอยา่งมีความสขุ 

  1.1 จดัให้มีระบบที่ปรึกษากลาง และพฒันาช่อง

ทางการให้ข้อมลูย้อนกลบั 

1. ร้อยละของความพงึพอใจของ พชท./พจบ.  

  2. ร้อยละของความไม่พงึพอใจของ พชท./พจบ.  

  3. ร้อยละของความผกูพนัของ พชท./พจบ.  

  4. จํานวน แพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ประจําบ้าน/Fellow/นศ.ป.โท/เอก 

ที่มาขอรับคําแนะนําปรึกษา 

    5. ร้อยละของแพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ประจําบ้าน/Fellow/นศ.ป.โท/

เอกที่ลาออกก่อนจบการฝึกอบรม 
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ใช้ในสภ
ปัญหาที
ชุมชน  
Societal

 แผนกลยุทธ์คณ
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ารสอน การวจิัย 
รักษาพยาบาล มาป
ภาพความต้องการ
ที่แท้จริงของสังคม
: Social (หรือเลือ
l) responsibility 

ณะแพทยศาสต
e 

น
การ
ต ิ : 

1. พฒันาศั

อาจารย์ 

2.   เพิ่ม vis

เพื่อให้เกิด 

reputation 

การ

ปรับ
รและ
มและ
ก 

3  สง่เสริมง

มาจากปัญห

ตร์ ด้านวจิัย 
SO ย่อย 

กัยภาพการวิจยัของ

sibility ในเวทีนานา

recognition and 

 

  

  

  

  

งานวิจยัที่มีของโจทย

หาจริงของชมุชน/สงั
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ง 1   สนบั

ชาต ิ 1.  พฒัน

ระดบันาน

2.  พฒัน

3.  สนบั

4. สนบัส

ตา่งประเท

5. จดัปร

ร่วม) 

ย์วิจยั

งัคม 

1. สง่เสริ

สว่นร่วม 

medicine
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Strategic / A

บสนนุการเรียน PhD

นาโครงการวิจยัร่วม

นาชาต ิ

นาโครงการวิจยัเพื่อ

บสนนุ international

สนนุการสง่ผลงานน

ทศ (สง่เสริม reputa

ระชมุวชิาการระดบัน

ริมงานวิจยัและนวตั

เช่น  aging, accide

e, ฯลฯ 

ด้านวิ
(Resea

4- 

Action plans 

D ทัง้ในและตา่งประ

มกบัสถาบนัที่มีชื่อเสี

อขอรับทนุจากตา่งป

  visiting scholar  

นวตักรรมประกวด

ation) 

นานาชาต ิ(ทัง้ Hos

ตกรรมในพืน้ที่โดยชุ

ent, Occupational

จยั 
arch) 

เทศ 1.  จํานว

นกัวิจยั 

สียง 2. จํานว

ระเทศ 3.  จํานว

4. มลูคา่

5. จํานว

6. จํานว

t + 7. จํานว

นานาชาติ

มชนมี

l 

1. ผลงาน

ประโยชน์

 

K

วนผลงานตีพิมพ์นา

นการอ้างอิงตอ่บทค

วนโครงการวิจยัที่ได้

าทนุจากตา่งประเทศ

น  visiting scholar

นนวตักรรมที่ได้รับร

นครัง้ ของการจดัป

ต ิ 

นวิจยั/นวตักรรมที่นํ

น์ได้จริง 

KPI 

นาชาต/ิอาจารย์ประ

ความ (citation) 

ด้รับทนุตา่งประเทศ 

ศ  

r  

รางวลัระดบันานาชา

ระชมุวชิาการระดบั

นําไปใช้แก้ปัญหา ห ื

ะจําและ

 

าต ิ

รือใช้
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Strategic objective SO ย่อย Strategic / Action plans KPI 
3. เพิ่มประสทิธิภาพการ

บริหารจัดการทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า ทนัต่อการ
เปลี่ยนแปลง  : Efficiency / 
Effectiveness and resources 
allocation 

4 พฒันาระบบการให้ทนุและระบบ

ตดิตามที่มีประสทิธิภาพ 

1. ปรับปรุงระบบการให้ทนุสนบัสนนุและการ

ตดิตามผลงาน ให้มีประสทิธิภาพ 

1.  ร้อยละของโครงการวิจยัที่ขอทนุและได้ผลงาน

ภายใน 2 ปีหลงัเสร็จสิน้โครงการ 

5 ใช้ resource ร่วม (คน/ 

equipment) ร่วม  

1. พฒันาระบบผู้ช่วยวจิยัให้มีประสทิธิภาพ  

4. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่าย และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
กรอบความร่วมมือ ร่วมกัน
อย่างเตม็ศักยภาพ  : 
Networking and collaboration 

6 ขยายขอบขา่ยด้านวิจยั/นวตักรรม 

ใน MOU 

1. พฒันาโครงการวิจยัร่วมอยา่งน้อย 1โครงการ/1 

international MOU or network 

1. จํานวน MOU ที่มี active research/academic  

activity เช่น joint conference 

2, สง่เสริมให้เกิด Research target ที่โดดเดน่ เพื่อ

เป็น area ในการร่วมมือกบัตา่งประเทศ 

2. จํานวน  joint research project 

5. ยกระดับมาตรฐานและ
คุณภาพการจดัการเรียนการ
สอน การวจิัย และการบริการ
รักษาพยาบาล สู่ความเป็น
เลิศในระดับสากล :  
Excellence /Standard and 
quality management 

7 พฒันาจริยธรรมการวิจยัขัน้สงู 1. พฒันาระบบ research integrity 1. SIDCER-FERCAP (รับการประเมินและผา่นการ

ประเมิน ปี 2557 และจะตอ่อายใุนปี 2560) 

8 พฒันาคณุภาพโดยใช้หลกัฐาน

ข้อมลูเชิงประจกัษ์จากการวจิยั 

1. สง่เสริมงานวิจยัของ PCT /R2R2R 2. ผลงานวิจยัจาก PCT 

6. สร้างความยั่งยืนทาง
การเงนิ โดยเพิ่มช่องทางใน
การแสวงหารายได้ และ
กาํกับดูแลวนิัยทางการเงนิ   : 
Financial Sustainability 

9  เพิ่มรายได้จากงานวิจยั 1. Self-financed CRC 1. รายได้จาก overhead 

2. สง่เสริมการหาทนุวิจยัจากภายนอก 2. จํานวนทนุจากภายนอกมหาวิทยาลยั (ทัง้ในและ

ตา่งประเทศ)(ไม่รวมบริษัทยา)  



 

S
7. เพิ

ขององค์
องค์กรด้
เทคโนโล
SMART
(digital a

Strategic objective
พิ่มขีดความสามาร
ค์กรไปสู่การเป็น
ด้านนวัตกรรมและ
ลยีสมัยใหม่  : 

T Innovation facult
and electronic)  

e 
รถ

ะ

ty 

10 สง่เส

11. พฒั

SO ย่อย 

สริมงานวิจยันวตักร

ฒนาระบบ RMIS 
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รรม 1.   สง่

และนําไป

1. พฒั

สง่เสริ

ธศาสตร์คณะแพทย์ฯ 60-6

Strategic / A

งเสริมงานนวตักรรม

ปใช้ในเชิงพาณิชย์  

ฒนาระบบ RMIS สู ่

มงานนวตักรรมจาก
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Action plans 

มให้ได้รับการจดสทิธิ

paperless EC/Fun

กงานประจํา 

ธิบตัร 1. จําน

2. จําน

พาณิชย์ 

nding  

 

K

นวนนวตักรรมที่ได้รับ

นวนของสทิธิบตัร/อน

KPI 

บสทิธิบตัร/อนสุทิธิบ

นสุทิธิบตัร ที่นําไปใช

บตัร 

ช้ในเชิง



 

 

1. พฒั

ชัน้นําที

Intern

  

  

2. นําอ

บริการ

ต้องกา

Socia

 แผนกลยุทธ์คณ

Strateg

ฒนาคณะแพทยศา

ที่ได้รับการยอมรับ

ationalization 

องค์ความรู้ด้านกา

รรักษาพยาบาล มา

ารและปัญหาที่แท้จ

l (หรือเลือก Socie

ณะแพทยศาสต

ic objective 

สตร์ไปสูก่ารเป็นค

ในระดบันานาชาติ

รเรียนการสอน กา

าปรับใช้ในสภาพค

จริงของสงัคมและช

etal) responsibility

ตร์ ด้านบริการร

ณะแพทย์

ต ิ : 

1. สน

และซ

   (นิย

2.สนั

เผยแ

3.สนั

และเ

ารวิจยั 

ความ

ชมุชน  : 

y 

4. กา

แก้ไข

 ก.1 

เสียง

Mort

 ก.2 

 ก.3 
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รักษาพยาบาล 

นบัสนนุให้เกิดหลกั

ซบัซ้อนในระดบันา

ยาม : ผู้ เข้าร่วมเป็น

นบัสนนุการจดัอบร

แพร่ความรู้ด้านการ

นบัสนนุสง่เสริม Ex

เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ก้

ารใช้ core compe

ขปัญหา และชีน้ําปั

ชมุชนโรคยาก : ม

/ New born/โรคอ้

ality) / โรคอบุตัใิห

ชมุชนโรงพยาบาล

ชมุชนทางภมูิศาส

ด้านบริ
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 ปี 2560 - 2564

Action Plan 

กสตูรระยะสัน้ในกา

านาชาต ิ 

นชาวตา่งชาต ิ) 

รม/ประชมุวิชาการร

รรักษาพยาบาลสูส่

cellence center ใ

ก้าวทนัโลก 

etency ของ โรงพย

ปัญหาทางสาธารณ

ะเร็งเต้านม /มะเร็ง

วน/อตัราการตายข

หม ่

ล : HACC / Palliat

ตร์ : นํา้ท่วม / มลพิ

การรักษา
(Hospita

4- 

4 

 

ารศกึษาดงูาน  โรค

ระดบันานาชาต ิแล

สากล  

ในการพฒันาวธิีกา

ยาบาลในการสนบัส

ณสขุของชมุชนภาค

งลําใส้ใหญ่ /มะเร็ง

ของมารดา (Mater

tive / สพฉ. /อาชีว

พษิทางอากาศ 

าพยาบาล
al) 

คยาก  - จําน

 - จําน

ละการ  - จําน

 - จําน

ารรักษา จํานวน

สนนุหรือ

คใต้ 

งกลอ่ง

rnal 

อนามยั 

 - ร้อยล

ตอ่เนื่อ

 - จําน

ทัง้หมด

- จํานว

  

ล 

 

KP

วนครัง้/โครงการ 

วนคน 

วนครัง้/โครงการ 

วนคน 

นวิธีการรักษาหรือเ

ละของจํานวนโครง

อง 

วนโครงการใหม ่/ 

ด 

วนบคุลากรของ รพ

PI 

เทคโนโลยีใหมท่ี่เกิ

งการที่ยงัมีกิจกรรม

จํานวนโครงการ

พ. ที่เข้าร่วมเครือขา่

ดขึน้ 

ม

าย 
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Strategic objective Action Plan  KPI 

3. เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากร

อยา่งคุ้มคา่ ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลง  : Efficiency / 

Effectiveness and resources allocation 

  

5. เพิ่มประสทิธิภาพของการรักษาพยาบาล  

   + อตัราการตายที่ลดลง (อตัราตายภาพรวม / CMI) 

   + ลดเวลานอน รพ.  

   + เพิ่มอตัราครองเตียง 

    + ลดภาวะแทรกซ้อนของการรักษาพยาบาล โดย early 

detection  

 + อตัราการตายที่ลดลง ...%  

 + ลดเวลานอน รพ.  ...วนั 

 + คา่เฉลี่ยตอ่การรักษาพยาบาลตอ่โรคที่เป็น 

Index (โรคหลกั/จํานวนเงิน) 

 

 

6. การใช้เทคโนโลยี องค์ความรู้ที่คุ้มคา่ (RUT) 

 + เพิ่มประสทิธิภาพการใช้ห้องผา่ตดั 

 + ความคุ้มทนุของการใช้เครื่องมือ 

 + อตัราการคืนทนุของเครื่องมือราคาแพงใน 5 

ปี 

 + อตัราการใช้ห้องผา่ตดั (ใน-นอกเวลา) 

7. การเพิ่มประสทิธิภาพการใช้ทรัพยากรในจดุบริการสาํคญั (ใช้ 

Facility ที่เหมาะสม OPD IPD OR ICU )    

7.1 OPD     

- ขยายเวลาการให้บริการนอกเวลาครบทกุสาขา     

- เปิดศนูย์การแพทย์ปฐมภมู ิ   

 - ลดระยะเวลารอคอยของจดุบริการหลกัของ ผป.นอก (รอตรวจ 

Lab CT MRI จ่ายเงิน  ยา)    

 - ระบบนดัผู้ ป่วย  

  + สดัสว่น ผป.นอก/แพทย์   

- ระยะเวลาการได้ตรวจตามเวลานดั (-10 + 20 

นาที)   

- ระบบนดั (ภาพรวม)  

 - waiting time ในจดุบริการ 
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Strategic objective Action Plan  KPI 

    7.2 IPD 

    - เพิ่ม Turn overate ของการใช้เตียง / ลด LOS / เพิม่อตัราการ

ครองเตียง 

    - ลดระยะเวลารอ discharge time 

    - การให้บริการเปลได้ตามระยะเวลาที่ประกนั 

    - การรอ Consult 

    - การรับผู้ ป่วยนอกแผนก  

    - ปรับปรุงระบบเวชภณัฑ์กลางให้ได้ตามมาตรฐาน APSIC 

    - การบริหารจดัการวสัดคุงคลงัของระบบสนบัสนนุ : ผ้า 

เวชภณัฑ์กลาง  งานโภชนาการ 

 - สดัสว่น ผป.ใน/แพทย์ 

 - เพิ่ม Turn overate ของการใช้เตียง / ลด 

LOS / อตัราการครองเตียง 

  - ร้อยละของการได้รับบริการเปลตาม

ระยะเวลาประกนั 

  - ระยะเวลาการ Consult ผู้ ป่วย 

 - จํานวนผู้ ป่วยนอกแผนกที่รับเข้า 

 - ได้รับการรับรองมาตรฐาน APSIC 

    7.3 OR  

     - ขยายการให้บริการนอกเวลาราชการ 

     - ลดคอขวดการให้บริการที่ห้องผา่ตดั โดยการเพิ่มห้องผา่ตดั 

     - การลด Overlap ของการบริหารจดัการสว่นสนบัสนนุ เชน่ 

เปล/ ดมยา/ Pre-operation Procedure เป็นต้น (Quick setup เพื่อ

ลด Idle Time) 

    - การแยกระบบการผา่ตดั Ambulartory จากระบบผา่ตดัปกต ิ

 

 - ประสทิธิภาพการใช้ห้องผา่ตดั 

  

 - ลดระยะเวลา Cycle time  

 - จํานวน minor / major case ใน OR ใหญ่

ลดลง 
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Strategic objective Action Plan  KPI 

   7.4 ICU /Ward 

    - เปิด step down (Intermediate care )เพื่อรองรับคนไข้ที่ไม่

จําเป็นต้องเข้า ICU หรือนอน รพ.  

    - ขยายจํานวนเตียงของ ICU ให้ได้ตามแผน 

    - เพิ่มศกัยภาพให้บคุลากรของหอผู้ ป่วยสามารถดแูลผู้ ป่วยหนกั

ได้ 

 

 - อตัราการครองเตียงของหอ ICU 

 - จน.ผู้ ป่วยที่ควรเข้า ICU แตไ่มไ่ด้เข้า 

 - จน.ผู้ ป่วย ICU ที่ต้องออก 

 - ICU Re-admit 

   7.5 อื่นๆ : X-Ray  

  - อตัราการรอคอย CT , MRI  

 

 - อตัราการรอคอย CT , MRI 

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือขา่ย และ

สง่เสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือ 

ร่วมกนัอยา่งเตม็ศกัยภาพ  : Networking and 

collaboration 

  

8. เพิ่มประสทิธิภาพระบบการรับสง่ตอ่ผู้ ป่วยกบัโรงพยาบาลใน

เครือขา่ย    

ความพงึพอใจของโรงพยาบาลที่รับสง่ตอ่ผู้ ป่วย 

9. เชื่อมโยง/share ข้อมลูผู้ ป่วยกบัเครือขา่ย Service Plan 

โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสขุ 

 - ความสามารถในการเข้าถงึข้อมลู (ระบบ 

accessibility) 

10.Share Resource  โดยใช้ประโยชน์จากความเข้มแข็งของ

เครือขา่ยเอกชน 

 - จํานวนเครือขา่ยที่ active/ปี 

5. ยกระดบัมาตรฐานและคณุภาพการจดัการเรียน

การสอน การวิจยั และการบริการรักษาพยาบาล สู่

ความเป็นเลศิในระดบัสากล :  Excellence 

/Standard and quality management 

11. พฒันางาน Excellence center ด้าน Ambulatory (MIS) / 

Transplant  

 - เปิดบริการ ด้าน Ambulatory ภายในปี 2562 

 - เพิ่มจํานวนผู้ ป่วย Transplantation 10 % / ปี  
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12. การสร้างความเข้มแข็งของ Excellence center เดมิที่มีแล้ว 

โดยสนบัสนนุการขยายการบริการและพฒันาวิธีการรักษาใหม ่ๆ ให้

ทนัตอ่เทคโนโลยีการรักษาพยาบาลผู้ ป่วย 

 - จํานวนบริการใหม ่

 - วิธีการรักษาใหม ่

 - การนําเทคโนโลยีใหมม่าใช้ 

13. เพิ่มศกัยภาพของจดุบริการที่สําคญั เช่น เพิ่มห้องผา่ตดั/

ปรับปรุงห้องผา่ตดั ให้ได้มาตรฐานทางด้านการรักษาพยาบาล 

 - ปรับปรุงห้องผา่ตดัให้ได้มาตรฐาน 100%  

 - ขยายห้องผา่ตดัให้เตม็ประสทิธิภาพได้

ภายใน 4 ปี 

6. สร้างความยัง่ยืนทางการเงิน โดยเพิ่มชอ่งทางใน

การแสวงหารายได้ และกํากบัดแูลวินยัทางการเงิน   

: Financial Sustainability 

  

14. การเปิดบริการพิเศษ (Premium)  - เปิดบริการได้ภายในปี 2561 

15. เพิ่มสดัสว่นของรายรับที่เป็น non medical เช่น 

- จดัหาทนุจากแหลง่สนบัสนนุทรัพยากรทางสงัคมเพิ่มเตมิ  

 - การจดัสรรพืน้ที่ให้เช่าของโรงพยาบาล 

 - รายรับเพิ่มขึน้…% 

  16. เพิ่มกลุม่ลกูค้าที่มีศกัยภาพในการเบกิจ่ายคา่รักษาพยาบาล  - เพิ่มสดัสว่นรายได้ของกลุม่ลกูค้าที่เพิม่ขึน้ 

  

17.เพิ่มประสทิธิภาพระบบการเบกิจา่ยคา่รักษาพยาบาล  - สดัสว่นของความสมบรูณ์ของเวชระเบียน

เพิ่มขึน้..% 

  

18. ลดต้นทนุและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาพยาบาล โดยการ 

Early treatment & Intervention 

 - ลดจํานวนวนันอน 

 - ลด unplan re-admit 

 - ลด ER re-visit 

 - ลดอตัราการตดิเชือ้ (VAP , CLABSI , 

CAUTI, SSI) 

 - ลด Mobidity 
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  19. เพิ่มประสทิธิภาพการใช้ยาอยา่งสมเหตสุมผล (RDU)   - ตวัชีว้ดั RDU บรรลเุป้าหมาย 80% 

  

20.สนบัสนนุงานวิจยัเพื่อนําผลมาใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ ป่วย 

โดยคํานงึถงึประโยชน์ที่ผู้ ป่วยได้รับและต้นทนุการรักษาพยาบาลที่

เหมาะสม 

 - ลดจํานวนวนันอน 

 - คา่ใช้จ่ายเฉลี่ยรายกลุม่โรคในการรักษาโรค

ยากของภาควชิาลดลง 

 - ลดอตัราการตดิเชือ้ (VAP , CLABSI , 

CAUTI, SSI) 

7. เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรไปสูก่ารเป็น

องค์กรด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม ่ : 

SMART&Innovative faculty (digital and 

electronic)   

  

21.สนบัสนนุการสร้างและใช้นวตักรรมในการรักษาพยาบาลและ

การบริหารจดัการ 

 - จํานวนนวตักรรมที่นํามาใช้งาน  

- ความพงึพอใจของผู้ ป่วยนอก / ใน  

- ความพงึพอใจของผู้ใช้งานนวตักรรม  

- ความพงึพอใจของผู้ใช้งาน Application ที่มี

การพฒันา  

- จํานวนผู้ใช้ Application 

22. สนบัสนนุการใช้ Mobile Application เพื่อสนบัสนนุระบบ

บริการในโรงพยาบาล 

23. พฒันางานด้าน Logistic ของโรงพยาบาลทัง้ระบบ 

8. สนบัสนนุการเตบิโตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมและ

คณุภาพชีวิตของบคุลากร (สขุภาพดี  มีความสขุ)  : 

Environmental concern , Healthy and Happy 

faculty   

  

  

  

  

  

24. Green Faculty  

 - reduced reused recycle 

 - เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED 

 - เปลี่ยนระบบเป็น Invertor 

 - รณรงค์เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า นํา้ ลฟิท์ 

 - การสํารวจการเปิด-ปิดไฟฟ้าในพืน้ที่จําเป็น 

 - สนบัสนนุการใช้วสัด ุครุภณัฑ์ที่สามารถ recycle ได้ 

 - ลดจํานวนขยะ/ขยะตดิเชือ้  

 - จํานวนเงินจากการจําหนา่ยขยะรีไซเคลิ

เพิ่มขึน้ 

 - คา่เฉลี่ยคา่ไฟฟ้าตอ่เดือนลดลง (ปริมาณการ

ใช้ไฟฟ้าตอ่เดือน/Unit) 

25. Safety Workplace : โรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการการประเมิน

ความเสี่ยง 4-5  

 - โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์ประเมินในปี 2561 
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26. Happy Harmony  Staff สนบัสนนุให้บคุลากรมีความสขุ โดย

สร้างบรรยากาศในการทํางานให้เป็นมิตร 

 - ผลการประเมิน Emo-meter 

 - ผลการประเมินแบบสอบถาม General 

Happiness  

27. Healthy   

 - สร้างเสริมสขุภาพของบคุลากรกลุม่เสี่ยง  - ข้อมลูสขุภาพของบคุลากรดีขึน้ 10% ตอ่ปี 

 - การวดัสมรรถภาพของบคุลากร  - การวดัสมรรถภาพของบคุลากรประจําปี โดย

ใช้เครื่อง....  

 - Fitness center  - จํานวนบคุลากรที่ใช้บริการ 

 - สง่เสริมให้บคุลากรเข้าร่วมชมรมเพื่อสขุภาพ/Fitness  - จํานวนชมรม/บคุลากรที่เข้าร่วม 
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ได้แก่ LEAN  PDCA  7ส  

QA  TQA   HA ฯลฯ 

5.  มีการพฒันาระบบงาน

ท่ีเข้มแข็ง 

- ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีดี/เข้มแข็ง   

- ระบบบริการจดัการยา 

- ระบบเฝ้าระวงัและ
ป้องกนัการตดิเชือ้  

- ระบบบริหารการเงิน
และควบคมุภายใน 

- ระบบป้องกนัความ
เส่ียง 

2. System     - การบริการ lab  ผา่น

การรับรองระบบ ISO 

15189 ฯลฯ 

- ระบบ CSSD 

6. มีระบบควบคมุต้นทนุ

และการใช้งานอยา่ง

สมเหตสุมผล ได้แก่ ยา 

วสัดกุารแพทย์   

7. โครงสร้างการบริหาร

ชดัเจน มีการกระจาย

และมอบอํานาจเบ็ดเสร็จ

ภายในหน่วยงาน 

8. คณะมีเงินรายได้ / แหลง่

เงินสนบัสนนุท่ีเพียงพอ

ในการบริหารจดัการ 
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3. Strategy   3. มีการกําหนด

ยทุธศาสตร์ในการเรียน

การสอนและหลกัสตูรท่ี

ชดัเจน  

 

 9. มีการวางแผนทัง้ระยะ

สัน้ 1-2 ปี  และระยะยาว 

5 ปี และมีการทบทวน

และปรับแผนทกุปี 

10. ทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธ

กิจ กลยทุธ์ตามรอบเวลา

ท่ีกําหนด 

11. เป็นผู้ นําด้านคณุภาพ 

รพ.และพฒันาอยา่ง

ตอ่เน่ือง 

4. Skill  5. อาจารย์มีความเช่ียวชาญ

ด้านการเรียนการสอนแบบ 

PBL 

 

   12. ทีมนํามีความมุ่งมัน่ใน

การพฒันา 

13. มีการกําหนดสมรรถนะ

หลกัเฉพาะวิชาชีพของ

บคุลากรฝ่ายบริการ

พยาบาล 

14. มีบคุลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถเฉพาะทาง

เทียบเคียงกบัสว่นกลาง 

15. ได้รับการพฒันาอยา่ง

ตอ่เน่ืองในความรู้และ

ทกัษะท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ปฏิบตังิาน 

16. มีระบบของการ

ถ่ายทอด skill จากรุ่นพ่ีสู่

รุ่นน้อง 

17. บคุลากรได้รับ

คา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม

เม่ือเทียบกบั รพ.ของรัฐ

อ่ืนๆ 

18. บคุลากรมีความรู้

ความสามารถ มีความ

มุ่งมัน่ ยอมรับการ

เปล่ียนแปลง และกล้า
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แสดงความคดิเห็น 

19. การดแูลอาชีวอนามยั

และสิง่แวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่

การสสร้างเสริมสขุภาพ 

5. Staff 6. มีสดัสว่นท่ีดีของอาจารย์ท่ี

มีความสนใจและเจตคตท่ีิ

ดีตอ่การเรียนการสอน 

4. บคุลากรทกุระดบัมี

ความสามารถทัง้ ความรู้ 

ทกัษะและ เจตคตใินการ

ทํางาน  

5. อาจารย์มีความ

เช่ียวชาญในทกุสาขา 

 6. มีอาจารย์นกัวิจยัซึง่

มิใช่แพทย์เพิ่มมากขึน้ 

มีความเช่ียวชาญ

เฉพาะในงานวิจยั

พืน้ฐาน ความ

เช่ียวชาญทางเทคนิคใน

การปฏิบตังิานวิจยั 

 

6. Style   6. มีหลกัการบริหารให้มี 

engagement ในทกุ

ระดบั  

 

  20. การบริหารแบบมีสว่น

ร่วม/มีการทํางานท่ีเป็น

ทีม  

21. ยอมรับการ

เปล่ียนแปลง 

   รับฟังความคดิเห็นรอบ

ด้าน และทนัตอ่

เหตกุารณ์ 

22. มีวฒันธรรมคณุภาพสงู 

7. Shared 
Value 

  7. มีคา่นิยมขององค์กร

ร่วมกนั "มุ่งเน้น

ผู้ รับบริการทํางานเป็นทีม 

มุ่งเน้นคณุภาพ จิตสํานกึ

ด้านความเสี่ยงและความ

ปลอดภยั ยดึหลกั

คณุธรรม” 

  23. ในภาวะวิกฤตทิกุคน

พร้อม ท่ีจะให้ความร่วมมือ

กบัองค์กร 

24. มุ่งเน้นคณุภาพ 

ผู้ รับบริการ และการ

ทํางานเป็นทีม คํานงึถึง

ความเสี่ยงและความ

ปลอดภยั 

25. ยดึปรัชญาของพระราช

บิดา 
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1.Structure  1. การปรับ

เปล่ียนเป็น

มหาวิทยาลยัใน

กํากบัของรัฐยงัมี

ความไมช่ดัเจนทัง้

โครงสร้าง  

1. โครงการวิจยัพืน้ฐาน 

ยงัไม่เช่ือมโยง หรือมี

ท่ีมาจากปัญหาทาง

คลนิิก 

1. โครงสร้างอาคารเส่ือม
โทรม ได้แก่ ระบบ

สขุาภิบาล ระบบปรับ

อากาศในอาคาร

โรงพยาบาลเดมิเร่ิมเส่ือม

โทรม   เกิดเช่ือราท่ีฝ้า

เพดานและผนงั 

2.  แผนการปรับปรุงห้อง
พิเศษ / หอผู้ ป่วยสามญั  

และจดุบริการ  ไมเ่ป็นไป

ตามอายกุารใช้งาน 

3.  สถานท่ีห้องยาคบัแคบ  

ไมร่องรับการขยายบริการ 

4.  การดแูลบาํรุงรักษา
สภาพ 

5.  แวดล้อมพืน้ท่ีสีเขียวไมด่ี
พอ 

6.  สถานท่ีจอดรถไม่
เพียงพอ 

7.  โครงสร้างห้องผา่ตดัเป็น 

ระบบเก่า ไมท่นัสมยั 

ไมไ่ด้มาตรฐานในเส้นทาง

ลําเลียงเคร่ืองมือผา่ตดัท่ี

ใช้แล้วผา่นทางเส้นทาง

สะอาด 

2. System 1.นกัศกึษาและอาจารย์ยงั

ใช้ทรัพยากรทาง

เทคโนโลยีการศกึษาไม่

เตม็ศกัยภาพท่ีมี 

2.ระบบ IT มีผลกระทบบาง

ด้านตอ่การจดัการเรียน

การสอน เชน่ copy and 

paste ,การสัง่ยา 

3. โครงสร้างการบริหาร

2. ขาดการเช่ือมตอ่

และแบง่ปันข้อดี

ข้อเสียกบัแตล่ะสาขา

ฝึกอบรม  

3. ระบบ service 

plan ของกระทรวง

สาธารณสขุ จะทําให้

จํานวนผู้ ป่วยโรค

พืน้ฐานน้อยลง 

2. ประเดน็งานวิจยั

หลากหลาย ไมโ่ดดเดน่ 

ไม่เป็นกลุม่ก้อน 

3. ระบบการทํางานยงั

ไม่สนบัสนนุตอ่การวิจยั

ของอาจารย์  

4. เนือ้หาของงานวิจยั

อิงตามความสนใจและ

ความเช่ียวชาญของ

8.  ระบบ refer  ไมเ่ป็น  

one point contact 

9.  ระบบบริการผู้ป่วย
ฉุกเฉิน / OPD และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องยงั

ไมต่อบสนอง สอดคล้อง

กบัความคาดหวงัของ

ผู้ รับบริการ  เข้าถงึบริการ

ยาก เตยีงเตม็ คิวเตม็  
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จดัการรายวิชาชัน้ปรี

คลินิกไมไ่ด้อยูใ่นกํากบั

ของคณะแพทยศาสตร์

โดยตรง 

4. โครงสร้างการบริการแบบ 

Tertiary care ไม่

สอดคล้องกบัการจดัการ

เรียนการสอนชัน้คลินิกซึง่

ควรเป็น 

4. จํานวนพยาบาล 

staff เตียงท่ีจํากดั 

สถานท่ีจํากดั 

นกัวิจยั ขาดจดุเดน่ ไร้

ภาพจํา 

5. ระบบข้อมลูผู้ ป่วย 

นํามาใช้ประโยชน์ด้าน

วิจยัไม่เตม็ท่ี ปัญหาทัง้

การบนัทกึไม่สมบรูณ์  

การบนัทกึของ text   

6. Excellence or 

service center  เน้น

งานบริการ ไม่เช่ือมกบั

งานวิจยัอยา่งชดัเจน 

7. ระบบการทนุวิจยั ยงั

ไม่มีประสทิธิภาพ

เพียงพอท่ีนําไปสู่

เป้าหมายท่ีคณะ

ต้องการทัง้ในด้าน

คณุภาพและปริมาณ 

8. ระบบการตดิตาม

ประเมินผลงานวิจยั ยงั

ไม่ชดัเจน 

9. ระบบการตดิตาม

ประเมินผล และ การ

พฒันาผู้ช่วยวจิยัไม่

ชดัเจน 

10. ห้องผา่ตดั มีข้อจํากดั

ทําให้คิวรอผา่ตดันาน 

11. ระบบนัด  ยงัไมมุ่ง่เน้น

และตอบสนองผู้ รับบริการ 

12. ระบบเครือข่าย  การ

สร้างเครือขา่ยการ

รักษาพยาบาลกบั

โรงพยาบาลตา่งๆ  ยงัไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย 

   Primary care และ

Secondary care 

5. การจดัการเรียนการสอน

ของรายวิชาชัน้คลินิกไม่

สอดคล้องกบัโครงสร้าง

การบริหารและการบริการ

ของภาควิชา 

6. มีปัญหามากในด้านการ

บริหารจดัการการเรียน

การสอนแบบ PBL เชน่ 

  13. นโยบายของภาควิชาไม่
สอดคล้อง  ตอบสนอง

ทิศทางนโยบาย  การ

บริการของโรงพยาบาลใน

หลายประเดน็  

14. ยงัไมส่ามารถบรูณา
การงานด้านคณุภาพของ

โรงพยาบาลเข้ากบัระบบ

การบริหารงานของ

ภาควิชา 
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ใช้เวลามาก ใช้อาจารย์

มาก 

7.การปรับการจดั

ประสบการณ์การเรียน

การสอนและการ

ประเมินผลในชัน้คลินิกให้

สอดคล้องกบัการประเมิน

ความรู้ความสามารถฯ 

ของศรว.ยงัทําได้ไม่

ครอบคลมุ 

15. การประชาสัมพนัธ์ 
ด้านบริการ และวิชาการ

ยงัไมเ่ป็นระบบ  รวมทัง้

ยงัไมส่ามารถชีนํ้าชมุชน

ในเชิงรุก 

16. ระบบฐานข้อมลู
คณุภาพยงัไมส่ามารถ

สนบัสนนุภาควิชาเพ่ือใช้

พฒันาคณุภาพทางการ

รักษาและบริหาร 

17. การจดับริการผู้ ป่วยไม่
ตอบสนองตอ่การเรียน

การสอนของนกัศกึษา

แพทย์ 

18. ระบบการบนัทกึข้อมลู
เพ่ือการเบิกจา่ยเงินยงัไม่

เข้มแข็ง  ทําให้ได้รับเงิน

ชดเชยน้อยกวา่คา่

รักษาพยาบาลจริง 

19. ระบบการบริการไมเ่ป็น  

One Stop Service ทัว่ทัง้

องค์กร 

20. ไมมี่หลกัเกณฑ์ในการ
คํานวณต้นทนุ (Unit 

cost) ทําให้สามารถคิด

คา่บริการในราคาท่ี

เหมาะสม   

21. ไมมี่ระบบในการสรุป
ข้อมลูเวชระเบียน

ครบถ้วน  สมบรูณ์  

ทนัเวลา 

22. ขาดการส่ือสารระหวา่ง
ทีมสหสาขาท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

23. การจดัการรองรับ
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อบุตัิเหตหุมู ่ยงัขาดการ

ประสานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ในการสง่ตอ่ผู้ ป่วย 

ระหวา่งสาขาร่วมถงึการ

จดัการข้อมลู 

3. Strategy  8.ไมมี่การบรูณาการท่ี

ชดัเจนของกลยทุธ์ด้าน

การเรียนการสอน การ

บริการ และการวิจยัให้

เป็นเนือ้เดียวกนั 

9.เป้าหมาย เกณฑ์ และกล

ยทุธ์เพ่ือมุง่สูร่ะดบั

นานาชาติยงัไมช่ดัเจน 

5. ขาดการตดิตาม

การดําเนินงานตาม

แผนกลยทุธ์ท่ีเป็น

ระบบรวมทัง้การ

ส่ือสารภายในองค์กร  

6. นโยบายไม่แน่นอน

ขึน้กบัผู้บริหาร

ระดบัสงูมีการ 

เปล่ียนแปลงเม่ือ

เปล่ียนทีมบริหาร  

 

 24. ทิศทางและเป้าหมาย
ไมช่ดัเจนในการจดัการ

โรคยากและซบัซ้อน  ไม่

จดัเรียงลําดบั

ความสําคญัเร่ืองท่ีจะต้อง

พฒันาในแตล่ะปี 

25. แผนกลยทุธ์ขาดการบรู
ณาการด้านบริการ การ

เรียนการสอน และการ

วิจยั 

26. การถ่ายทอดแผนสูก่าร
ปฏิบตัิยงัไมช่ดัเจนในบาง

เร่ือง และยงัไมส่ามารถ

ถ่ายทอดแผนปฏิบตัิการสู่

รายบคุคล/ภาควิชาและ

หน่วยงาน 

27. ขาดระบบติดตามผล
การดําเนินงานในบาง

เร่ือง และแนวทางการ

ปรับปรุงแก้ไขให้ทนัตอ่

สถานการณ์ 

 

28. บางภาควิชาและ
หน่วยงานไมมี่แผน

สอดคล้องอยา่งเป็น

รูปธรรมกบัโรงพยาบาล 

29. ขาดความเช่ือมโยงของ
แผนกลยทุธ์กบั

แผนพฒันาบคุลากร และ

การจดัหางบประมาณ 
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4. Skill  10. อาจารย์ไมไ่ด้รับการ

พฒันาด้านแพทยศาสตร

ศกึษาอยา่งตอ่เน่ืองและ

ครอบคลมุทกุด้าน 

 

7. ขาดทกัษะทาง

สงัคมท่ีจะสง่ผลงาน

ออกสูช่มุชน 

8. ขาดทกัษะในการ

ทํางานร่วมกบั

ตา่งชาต ิ

 

10. อาจารย์บางสว่น 

ขาดทกัษะ หรือ ไม่

สนใจงานวิจยั  

11. ขาดกระบวนการ

สร้าง สรรหา สนบัสนนุ 

และคงไว้ซึง่นกัวิจยัท่ีมี

คณุภาพ 

30. ทีมบริหารโรงพยาบาล
มีบทบาทหน้าท่ีหลาย

ด้านทัง้การบริหาร  การ

บริการ  การเรียนการสอน  

บางครัง้ทําให้ไมส่ามารถ

พฒันาระบบงานได้

ทนัเวลา  เพ่ือให้

สอดคล้องและตอบสนอง

ตอ่ทิศทางนโยบายด้าน

สาธารณสขุ 

31. การพฒันาผู้ เช่ียวชาญ 

ในบางสาขายงัไมเ่ป็น

ระบบและไมส่อดคล้อง

กบัภาระงานท่ีขยาย 

32. ไมส่ามารถแสวงหาและ
ธํารงรักษาคนเก่ง คนดี

โดยเฉพาะบคุลากรท่ีมี

ความเชียวชาญพิเศษให้

อยูก่บัองค์กรและ

บคุลากรบางสายงานขาด

แรงจงูใจในการพฒันา

งาน 

33. ไมส่ามารถจดัภาระงาน
ให้เหมาะสม และสมดลุ

ทัง้ของอาจารย์และ

บคุลากรแตล่ะทา่น 

34. ระบบการประเมินผลยงั
ไมเ่ป็นธรรม  

35. บางหนว่ยงานบคุลากร
(APN)ขาดทกัษะท่ีจําเป็น

ตอ่การจดับริการ

รักษาพยาบาล  

36. บคุลากรขาด skill ใน

การบริหารจดัการ 

37. ยงัไมมี่ระบบการจดัเก็บ
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องค์ความรู้ของบคุลากรท่ี

มีประสบการณ์สงูให้อยู่

กบัองค์กร  

38. ไมส่ามารถแขง่ขนัใน
เร่ืองคา่ตอบแทนของ

บคุลากรกบั โรงพยาบาล

เอกชน   

39. Coder  ไมเ่พียงพอตอ่

การแปลงรหสัโรค 

40. ไมมี่ตําแหน่งข้าราชการ
รองรับ  ทําให้มีการ

โอนย้าย  และลาออกสงู  

โดยเฉพาะสาขาขาด

แคลน 

41. ระบบการนิเทศงานด้าน
คลินิกของฝ่ายบริการ

พยาบาล ยงัไมเ่ข็มแข็ง  

42. ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพยงัมีน้อย 

5. Staff 11. ไมมี่อาจารย์ทางปรี

คลินิกท่ีสอน clinical 

correlation  

12. อาจารย์มีภาระงาน

หลายด้าน สดัสว่นภาระ

งานด้านการสอน ด้าน

วิจยั บริการ 

9. นกัศกึษาและ

อาจารย์ยงัใช้

ทรัพยากรและ

เทคโนโลยีการศกึษา

ไม่เตม็ศกัยภาพ/5 

10. ขาดอาจารย์

ระดบั Ph.Dใน

ภาควิชา  

11. ขาดแผนพฒันา

บคุลากรสาย

สนบัสนนุท่ีชดัเจน

และตอ่เน่ือง 

12. ยงัไม่มีระบบการ

จดัเก็บองค์ความรู้

ของบคุลากรท่ีมี

ประสบการณ์สงูให้

12. อาจารย์ด้านระบาด

วิทยาให้ปรึกษาได้ไม่

เตม็ท่ีเน่ืองจาก

อตัรากําลงัจํากดัและ

ภาระงานมาก 

13. การคดัเลือก

อาจารย์ใหม่ ไม่

ตอบสนองทิศทางของ

คณะและมหาวทิยาลยั 

14. อาจารย์อาวโุสท่ีมี

ศกัยภาพด้านวิจยั มี

จํานวนน้อยและมีภาระ

งานมาก ทําให้ไม่

สามารถเป็นอาจารย์พ่ี

เลีย้งได้ 

 



 
38 - ยทุธศาสตร์คณะแพทย์ฯ 60-64- 

 

7 S Undergraduate Postgraduate Research บริการรักษาพยาบาล 

อยูก่บัองค์กร 

13. ภาระงานท่ีมาก 

หลายด้านและมี

ความเครียดสงู 

    43. ภาระงานหนกั  สง่ผล

ให้คนทํางานเครียด และ

เหน่ือยล้าเม่ือเทียบกบั

คณะอ่ืน ๆ  

44. บคุลากรสายสนบัสนนุ
มีปัญหาเร่ืองการส่ือสาร

ศพัท์เทคนิคทางการ

แพทย์/ภาษาตา่งประเทศ 

6. Style  

 

  45. ขาดการส่ือสารท่ีเป็น
ระบบและชดัเจน  

46. การบริหารบคุลากรยงั
อิงระบบราชการ 

47.  การปรับเปล่ียน

เคร่ืองมือในการบริหาร

คณุภาพรวดเร็วเกินไป

ไมค่ํานงึถงึผลของการ

พฒันาคณุภาพท่ีแท้จริง

ทําให้ภาควิชา/

หน่วยงาน ตามไมท่นั

และเพ่ิมภาระงาน 

48. ความร่วมมือกบั
โรงพยาบาลข้างเคียง

องค์กรท้องถ่ินและ

ชมุชนยงัมีน้อย 

49. บรรยากาศในการ
ทํางานร่วมกนัระหวา่ง

ภาควิชาและในทีม

รักษาไมด่ ี

7. Shared 
Value 

13.การ shared values ใน

องค์กรไมมี่คา่นิยมร่วม

ด้านการศกึษา 

  50. การ Shared Values 

ในภาวะปกติจะมุ่งไป
ที่คนมากกว่าทีง่าน  
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 และคนมุง่เน้นตนเอง

มากกวา่สว่นรวม 

51. ความผกูพนัของ
บคุลากรตอ่องค์กรไม่

เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

กําหนด  และยงัไมไ่ด้รับ

การแก้ไขอยา่งจริงจงั 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ด้วยเคร่ืองมือ 7S  
: Structure   = โครงสร้าง , System   = ระบบ , Strategy   = กลยทุธ์   , Skill   = กลยทุธ์ ,  Staff  = บคุคล ,  Style  = รูปแบบ , Shared valued  = คา่นิยมร่วม 

 
 การวเิคราะห์โอกาส 

PEST Undergraduate Postgraduate Research บริการรักษาพยาบาล 

P 1. International 

accreditation เป็น

โอกาสให้คณะ

แพทยศาสตร์ก้าวไปสู่

ระดบันานาชาติ 

2. กรอบแผนอดุมศกึษา

ระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 

2 (พ.ศ.2551 - 2565) 

เป็นโอกาสให้คณะ

พฒันาศกัยภาพของ

บคุลากรไปสูเ่ป้าหมายท่ี

ชดัเจน  

1. การเป็นโรงเรียนแพทย์

ภมิูภาค ท่ีมีระบบแพทย์

ใช้ทนุ สามารถเลือก

ผู้ เรียนท่ีมีศกัยภาพสงู

กวา่ระบบแพทย์ประจํา

บ้าน/P 

2. AEC ทําให้มีการ

สนบัสนนุให้เปิด

หลกัสตูรนานาชาติทัง้

ด้านวิชาชีพและ

บณัฑิตศกึษาP 

1. นโยบาย Thailand 4.0 

2. แหลง่ทนุระดบัประเทศ 

มุง่เน้นวิจยัเพ่ือวตักรรม

ท่ีนําไปสูก่ารใช้

ประโยชน์ 

3. ข้อกําหนดของ สกอ 

เร่ืองคณุสมบตัอิาจารย์ 

4. ข้อกําหนดของ 

มหาวิทยาลยั เร่ืองภาระ

งานอาจารย์และเวลาใน

การเข้าสูต่ําแหน่ง

วิชาการ 

1. ระบบการตรวจสอบเพ่ิม

มากขึน้จากระบบกองทนุ

การรักษา 

2. กองทนุทกุกองทนุเข้าสู่

ระบบ DRG 

3. ควรมีสว่นร่วมใน

ระดบัประเทศในการ

กําหนดคา่นํา้หนกัโรค  

โดยเฉพาะในกลุม่ผู้ ป่วย

โรคหนกั  โรคยากซบัซ้อน 

E    4.จดับริการพิเศษกลุม่ผู้ ป่วย

ท่ีมีความสามารถในการ

จา่ยได้  ผู้ ป่วยกลุม่

ข้าราชการ ประกนัชีวิต 

5. เพ่ิมจํานวนห้องพิเศษ 

S    6. เพ่ิมจํานวนทีมบริหาร

โรงพยาบาลให้เพียงพอ

กบัภาระงานของ

โรงพยาบาล 
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7. สนบัสนนุให้มี Service 

staff  ของโรงพยาบาล 

8. สนบัสนนุนกัเวชสถิติ

ให้กบัทกุภาควิชาเพ่ือชว่ย

วิเคราะห์ข้อมลูท่ีจําเป็น

สําหรับภาควิชา   

9. พฒันาศกัยภาพของ

แพทย์  พยาบาล  และ

บคุลากรเฉพาะด้าน 

10.จดัระบบสง่เสริม

สนบัสนนุและปรับเปลี่ยน

เกณฑ์เพ่ือให้บคุลากรสาย 

ข  ค  สามารถเข้าสู่

ตําแหนง่ท่ีสงูขึน้ในแตล่ะ

วิชาชีพ 

11. ปรับปรุงสวสัดิการ 

12. เพ่ิมการจดัให้นกัศกึษา

แพทย์ได้ฝึกทกัษะ  โดย

ออกตรวจรักษาภายนอก

พืน้ท่ีร่วมกบัชมุชน   

  3. การท่ีแพทย์จบมากขึน้

ทําให้มีโอกาสรับแพทย์

เข้าสูร่ะบบการศกึษามาก

ขึน้ และมีโอกาสพฒันา

หลกัสตูรให้มีความ

หลากหลาย(โท เอก) 

 13. ให้มีหอผู้ ป่วยเฉพาะ  

ทางมากขึน้ 

14.พฒันาให้มี 

Intermediate care unit 
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T  4. มีการพฒันาด้าน

เทคโนโลยีการส่ือสาร การ

เรียนการสอน ระบบ HIS 

และนวตักรรม 

 15. พฒันาระบบ Coding  / 

นํา IT  มาเสริมกบัCoder 

16. ควรมีระบบ review 

ก่อนถกู audit เวชระเบียน

ในด้านคณุภาพการรักษา

ตอ่คา่ใช้จา่ย 

17. พฒันาระบบ Logistic  

ของระบบคลงัพสัด ุ/ ยา  

และอ่ืนๆ  

18. วิเคราะห์ความไมพ่งึ

พอใจในเชิงลกึ  เพ่ือ

จดัระบบท่ีให้ตอบสนอง

ความต้องการของ

บคุลากร 

 
 

 การวเิคราะห์ภาวะคุกคาม 
PEST Undergraduate Postgraduate Research บริการรักษาพยาบาล 

P 1. การสง่ตอ่ผู้ ป่วยใน

ระบบหลกัประกนั

สขุภาพถ้วนหน้า ทําให้

ผู้ ป่วยต้องเข้ารับการ

รักษาใน โรงพยาบาล

ของกระทรวง

สาธารณสขุสง่ผลให้

จํานวนผู้ ป่วยเพ่ือการ

เรียนการสอนไม่

เพียงพอ 

 

1. สถานการณ์ความไม่

สงบใน3 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ทําให้มีคนมา

สมคัรน้อยลง 

2. การออกนอกระบบทํา

ให้การประเมินการ

ทํางานของอาจารย์ไม่

เป็นไปตามจริงทําให้เกิด

ความเครียด 

3. ระบบการสง่ตอ่ผู้ ป่วย

ในระบบสาธารณสขุ ทํา

ให้ผู้ ป่วยลดลงซึง่สง่ผล

ตอ่การเรียน 

การสอน 

1. ระบบประกนัสขุภาพ

ของข้าราชการ อาจ

เปล่ียนเป็นระบบประกนั 

จํานวนเงินท่ีจะได้รับ

น้อยลง ขณะท่ีการรักษา

แพงขึน้มาก 

2. รพ.ศนูย์ ยกระดบัเป็น

โรงเรียนแพทย์ และ รพ.

ตติยภมิู 

1. งบประมาณสนบัสนนุจาก

รัฐบาลลดลง  โดยเฉพาะ

ด้านบริการรักษาพยาบาล

จะไปรวมท่ีกระทรวง

สาธารณสขุมากกวา่ 

2. งบประมาณที่จะจดัสรร

ให้แก่โรงพยาบาลขึน้อยูก่บั

นโยบายของพรรคการเมือง 

3.การปฏิรูประบบสวสัดิการ

รักษาพยาบาลของ

ข้าราชการจะเป็นระบบเปิด

ให้เอกชนเข้ามาแขง่ขนัได้ 

4. การปรับเปล่ียนนโยบาย

สาธารณสขุ เชน่ การให้

เครดิตโรคเรือ้รัง  4 โรค ทํา

ให้ขาดเงินทนุหมนุเวียน 
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และต้องปรับเปลี่ยนระบบ

บริหารให้ทนัตอ่การ

เปล่ียนแปลง 

5. ระบบประกนัสขุภาพถ้วน

หน้า มีระบบการจา่ยเงินท่ี

ไมแ่น่นอน 

6. (ร่าง) พระราชบญัญตัิ

คุ้มครองผู้ เสียหายจากการ

รับบริการสาธารณสขุ พ.ศ. 

...  สง่ผลให้การฟ้องร้อง/

ร้องเรียนมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ 

E    7. ภาวะเงินเฟ้อ ทําให้

คา่บริการตา่ง ๆ ปรับสงูขึน้ 

8. รพ.เอกชนเปิดหลายแหง่/

เพ่ิมศกัยภาพทําให้เรา

สญูเสียบคุลากร/ 

ผู้ รับบริการกลุม่ท่ีมี

ความสามารถในการ

จา่ยเงิน 

S 2. สถานการณ์ความไม่

สงบใน 3 จงัหวดั

ชายแดนใต้ทําให้

นกัเรียนท่ีเก่งไม่เลือก

เรียนคณะ

แพทยศาสตร์ มอ. 

3.การขยายตวัของ

โรงพยาบาลเอกชน

รวมทัง้การให้สทิธ์ิเบิก

คา่รักษาพยาบาลแก่

ข้าราชการทําให้

อาจารย์มีแนวโน้ม

ลาออก 

4.การเปิดตําแหน่ง

ข้าราชการของ

  9.ความก้าวหน้าของ

บคุลากร 

มหาวิทยาลยัสงขลานคริน

ทร์  เม่ือเทียบกบักระทรวง

สาธารณสขุยงัด้อยกวา่

มาก 

10. บคุลากรท่ีมีความรู้  

ความเช่ียวชาญมีอตัรา

ลาออก  โอนย้ายสงู  

เน่ืองจากโอกาส

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

มีน้อย  ตลอดจน

คา่ตอบแทน  และ

สวสัดกิารน้อยกวา่

โรงพยาบาลอ่ืน ๆ บางแหง่ 
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กระทรวงสาธารณสขุ 

ทําให้แพทย์ไม่เลือก

เป็นอาจารย์ และ

พยาบาลลาออก สง่ผล

ให้ต้องลดจํานวนเตียง

ลง เกิดภาวะคกุคามตอ่

จํานวนผู้ ป่วยเพ่ือการ

เรียนการสอน 

 

T  4. คนไข้เข้าถึง social 

media ได้งา่ย บางครัง้

ไม่ถกูต้อง เป็นอปุสรรค

ตอ่การดแูลรักษาการใช้ 

technology ท่ีไม่ถกูวิธี 

3. ความก้าวหน้าด้าน

เทคโนโยลี High 

throughput, 

Bioinformatics, Big 

data analysis, 

personalized medicine 

 

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

การวิเคราะห์โอกาส ภาวะคุกคาม ด้วยเคร่ืองมือ PEST 
P  = Political  component     : กฎหมาย นโยบายของรัฐบาล , E  = Economic  component     : สภาพเศรษฐกิจ 

      S  = Sociocultural component    : สภาพสงัคม , T  = Technological  component   : เทคโนโลยี 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 ชุดที่ 1  

1 พญ.กนั

2 นพ.อาน

3 นพ.สม

4 พญ.อุ่น

5 นพ.สิท ิ

6 นพ.ศกั

7 พญ.สภุ

8 พญ.วร

9 นพ.ธีรวิ

10 ดร.กญั

11 นพ.กรก

12 นพ.ชชัช

13 นพ.พง

14 นพ.พร

15 พญ.ศรี

16 นพ.ธน

17 นพ.ศภุ

18 นพ.ประ

19 พญ.ณฏั

20 นพ.ธน

21 พญ.เพ็

 
 
 
 
 
 
 

คณะทาํง
นยิกา  
นภุาพ  
ชาย  
นใจ  
ธิโชค  
ด์ิชยั  
ภาภรณ์  
รางคณา  
วิทย์  
ญนชั  
กช  
ชยั  
ศ์ศกัด์ิ  
ศกัด์ิ  
รีลา  
เดช  
ชยั   
ะสิทธ์ิ  
ฏัฐา  

าคม  
น็นี 

งานด้านการเรีย
ชํานิประศ

เลขะกลุ 
สนุทรโลห

กออนนัต

อนนัตเสรี

แซเ่ฮ้ง 
ดิสนีเวทย

กีรติชนาน

หงส์นภา

กนกวิรุฬห

มะลิวรรณ

ปรีชาไว 
ดา่นเดชา

ดิสนีเวทย

สําเภา 
เดชาพนัธ

เจนจินดา

วฒิุสทุธิเ

สงัหาร 
เปรมประ

สิงหะ 

44 - ยุ

คณบด ี

ยนการสอน (U
ศาสน์        ประธ

หะนะกลู 
ตกลุ 
รี 

ย์ 
นนท์ 
รักษ์  
ห์ 
ณกลุ 

า 
ย์ 

ธุ์กลุ 
ามยั 
มธาวี 

ะภา 

รายนามค
พนัธกิ

ปีงบ

ยทุธศาสตร์คณะแพ

  

Undergraduate)
ธาน 2

2
2
2
2

2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

 

ภาคผน
คณะทาํงา
กจิ และกล
คณะแพท
บประมาณ

พทย์ฯ 60-64- 

 
ที่ปรึกษา

) 
22 นพ.ชยัณ

23 พญ.จารุ ิ

24 นพ.คณิน

25 อ.สายแก้

26 อ.พรนิตย

27 พญ.มาลั

28 พญ.อาร

29 พญ.งาม

30 นพ.ณรง

31 พญ.กณั ิ

32 นางสาวนิ

33 นางดวงรั

34 นางสาวอ

35 นางสาวห

36 นางสาวจ

37 นางอษัฎ

38 นางวรัญ

39 นางศิริพ

40 นางปวีณ

นวก 2: 
นทบทวน
ลยุทธ์การพ
ทยศาสตร์
ณ 2560 - 2

า 

ณรงค์ 
รินทร์ ิ

นทร์ 
ก้ว 

ย์  
ลยั 
ยา 
มจิตร์  
ค์เดช 
ฐิกา 
นิตยา  
รัตน์   
อรทยั   
หงส์ 
จฬุาลกัษณ์   
ฎาพร   
ญา  
ร  
ณา 

นวิสัยทศัน์
พฒันา 
ร  
2564 

โชคสชุาติ 
ปิตานพุงศ์ 
เอ่ียมธนาภรณ์ 
 เจือจนัทร์ 
วรรธนพิสิฐกลุ 

วอ่งชาญชยัเลิศ

ยืนยงวิวฒัน์ 
ภทัรวิทย์ 
โฆษิตพนัธวงศ์ 
ไกรสวสัด์ิ 
ไกรวงศ์ 
หมายดี 
ชยาภิวฒัน์ 
แซล่ิ่ม 
เรืองณรงค์        
แกล้วทนงค์      
ศรีพิเชียร          
อินทรัตน์          
บวัสกุล             

น์ 

 

 

ศ 

 

  เลขานกุาร 
  เลขานกุาร 
  ผู้ช่วยเลขานกุา
ผู้ช่วยเลขานกุาร

 ผู้ช่วยเลขานกุา

าร 
ร 
ร 
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 ชุดที่ 2  คณะทาํงานด้านการเรียนการสอน (Postgraduate) 
1 พญ.สภุาภรณ์    เตง็ไตรสรณ์         ประธาน 18 พญ.ธญัญา ลิ่มอภิชาต 

2 พญ.วิราภรณ์   อจัฉริยะเสถียร 19 พญ.สิรินทร์ทิพย์    กิตติวิสทุธ์ิ 

3 นพ.นิพฒัน์ เอือ้อารี 20 นพ.วิศรุต   บญุชิต 

4 พญ.อรุณวรรณ ทองขาว 21 ดร.พจนพร ไกรดิษฐ์ 

5 พญ.ศรันญา วฒันกําธรกลุ 22 นพ.พิชญานนท์  งามเฉลียว 

6 นพ.วีระ   ชยัยะมงคล 23 พญ.สมจิตร์ จารุรัตนศิริกลุ 

7 นพ.สทุธิพงษ์   ทิพชาติโยธิน 24 นพ.นภดล เกียรติศิริโรจน์ 

8 พญ.ศรีลา สําเภา 25 นางสาว สิรินทร์       ศาสตรานรัุกษ์ 

9 พญ.ดวงกมล เอ่ียวเรืองสรัุติ 26 นางพนิดา   เตชะโต 

10 นพ.นฤชา โกมลสรุเดช 27 นางกลัยาณี   ทา่จีน 

11 นพ.พรพรต ลิม้ประเสริฐ 28 นางณฐัมน จิรสถิตสิน 

12 นพ.คเณศ กาญจนประดิษฐ์ 29 นางจนัธิมา มหทัธนาภรณ์ 

13 พญ.สนิุสา ฉตัรมงคลชาติ 30 นส.สภุาพรรณ           จิตต์โสภณ              เลขานกุาร 

14 พญ.ฤดีกร สวุรรณานนท์ 31 นส.จนัทร์รัตน์ ขอพทุธพรชยั         ผู้ช่วยเลขานกุาร 

15 พญ.กมลวรรณ คตัตพนัธ์ 32 นส.นฤมล กลิ่นขจรวงศ์           ผู้ช่วยเลขานกุาร 

16 พญ.จตรุพร แสงกลู 33 นางปวีณา บวัสกลุ                    ผู้ช่วยเลขานกุาร 

17 นพ.มนพุล ตัง้ทองคํา    
 

 ชุดที่ 3 คณะทาํงานด้านวจิยั 
1 พญ.ปารมี ทองสกุใส                 ประธาน 19 นพ.กมัพล เอียมพนากิจ 

2 พญ.ดร.ภาสรีุ แสงศภุวานิช 20 นพ.ศรายทุธ ลเูซียน กีเตอร์ 

3 พญ.อจัฉรีย์ อินทโุสมา 21 นพ.ประสิทธ์ิ วฒิุสทุธิเมธาวี 

4 นพ.สรุศกัด์ิ  สงัขทตั ณ อยธุยา 22 นพ.คณตุม์  จารุธรรมโสภณ 

5 นพ.สมเกียรติ  สรรพวีรวงศ์ 23 นพ.วรวิทย์  วาณิชย์สวุรรณ 

6 ดร.สมยศ จิรสถิตสิน 24 พญ.ศภิุกา  กฤษณีไพบลูย์ 

7 ดร.พจนพร ไกรดิษฐ์ 25 พญ.อรพรรณ  อาญาสิทธ์ิ 

8 นพ.วีระวฒัน์ คิดดี 26 ดร.ฐิติวร ชสูง 

9 นพ.จิตติ  หาญประเสริฐพงษ์ 27 นางวชัรีย์   แสงมณี 

10 นพ.ธนาพนัธุ์  พีรวงศ์ 28 นางสาวอมุา   จนัทวิเศษ 

11 พญ.จารุรินทร์ ปิตานพุงศ์ 29 นางโสมนสั   นาคนวล 

12 นพ.บญุสิน ตัง้ตระกลูวนิช 30 นางนงนภสั พรธีรภทัร 

13 อ.ปรพร ศรีวรรณวิทย์ 31 นางสาวปิยนาฎ  สีระแก้ว                  เลขานกุาร 

14 พญ.กมลวิช เลาประสพวฒันา 32 นางสาววนัวิสาข์  มณีฉาย                   เลขานกุาร 

15 พญ.ศศิกานต์  นิมมานรัชต์ 33 นางสาวณฎัฐา  ศิริรักษ์                   ผู้ช่วยเลขานกุาร 

16 นพ.สภุมยั สนุทรพนัธ์ 34 นางจฑุามาศ  พงศ์เวช                  ผู้ช่วยเลขานกุาร 

17 นพ.สิทธิโชค         อนนัตเสรี        

18 นพ.ดร สรุพงษ์      ชาติพนัธุ์    
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 ชุดที่ 4  คณะทาํงานด้านบริการรักษาพยาบาล 
1 นพ.เรืองศกัด์ิ ลีธนาภรณ์          ประธาน 26 พญ.ธมัพรรษ ปิยสวุรรณกลุ 

2 นพ.ประสิทธ์ิ   วฒิุสทุธิเมธาวี 27 นพ.สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์ 

3 นพ.ชนนท์   กองกมล 28 นพ.พงศ์ศกัด์ิ ดา่นเดชา 

4 นพ.สมฤทธ์ิ   มหทัธโนบล 29 นพ.ธีรพล เปรมประภา 

5 นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย 30 นางสาวจนัทร์ฉาย    แซต่ัง้ 

6 นพ.สเุชษฐ์ ชินไพโรจน์ 31 หวัหน้าฝ่ายเภสชักรรม 

7 นพ.อานนท์ วิทยานนท์ 32 ภกญ.รุ่งฟ้า  สราญเศรษฐ์ 

8 นพ.ธวชั ชาญชญานนท์ 33 หน้าฝ่ายทนัตกรรม  

9 นพ.สนุทร วงษ์ศิริ 34 หวัหน้าฝ่ายอํานวยการ 

10 นพ.สิทธิโชค อนนัตเสรี 35 หวัหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

11 นพ.พรศกัด์ิ ดิสนีเวทย์ 36 หวัหน้างานเงินรายได้ 

12 พญ.มณฑิรา  ตณัฑนชุ 37 หวัหน้างานเวชระเบียน 

13 นพ.วรวิทย์  จิตติถาวร 38 หวัหน้างานการเจ้าหน้าท่ี 

14 นพ.แมนสิงห์ รัตนสคุนธ์ 39 หวัหน้างานสิทธิประโยชน์ 

15 นพ.บญุชยั หวงัศภุดิลก 40 หวัหน้างานคลงั 

16 พญ.กรัณฑ์รัตน์  สนุทรพนัธ์ 41 หวัหน้างานพสัด ุ

17 พญ.วนัดี ไข่มกุด์ 42 นางรัตนาภรณ์                       ศรีวิลยั 

18 พญ.ปลืม้จิต บญุยพิพฒัน์ 43 หวัหน้าหน่วยควบคมุการติดเชือ้ 

19 นพ.ธนะรัตน์ บญุเรือง 44 หวัหน้างานนโยบายและแผน 

20 อ.นภาภรณ์  ตัง้อดลุย์รัตน์ 45 นางสาววงเดือน ภาณวุฒันากลู 

21 พญ.วนพร อนนัตเสรี 46 นางจําเป็น ยอดมณีุ 

22 พญ.พรพรรณ ศรีพรสวรรค์ 47 นางสาวนดีุ จิตตภิรมย์ศกัด์ิ            เลขานกุาร                 

23 นพ.ชชัชยั  ปรีชาไว 48 นางสาวอจัฉรา จนัทร์ช่วย                   เลขานกุาร                  

24 นพ.บดินทร์  ขวญันิมิตร 49 นางสาวศภุลกัษณ์ นํา้ด้วง                        ผู้ช่วยเลขานกุาร 

25 พญ.จิรวดี สถิตย์เรืองศกัด์ิ 50 นางสาวธญัสินี ศรีเกือ้                       ผู้ช่วยเลขานกุาร        

   51 นางสาวรัตนภรณ์ ขนันุ้ย                         ผู้ช่วยเลขานกุาร 
 

 


