แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
(พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๓)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คานา
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๒) ของ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทาขึ้นมาเพื่อเป็นเข็มทิศนาทางการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย บูรพา ให้มี คุณภาพสูง มีผลงานวิจัยทางด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีงาน
บริการวิชาการด้านการแพทย์สู่ชุมชน มีระบบการเรียนการสอน และกระบวนการสร้างบัณฑิต แพทย์ที่มี
คุณภาพ ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ มีศักยภาพในการถ่ายทอด ความรู้ และคณะแพทยศาสตร์มี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นิสิตมีความสุขในบรรยากาศการศึกษาที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
ในขณะเดียวกันคณะแพทยศาสตร์ได้เน้นให้มีการบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองต่อชุมชนและ
สังคม ตลอดจนมีเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ มีความเป็นเลิศในศาสตร์ผู้สูงอายุ อาชีว
เวชศาสตร์ นิสิตและบุคลากรทุกระดับร่วมตระหนัก ร่วมสืบสาน ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์แห่งความเป็น
ไทยให้ยั่งยืน และคณะแพทยศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้ มค่า เอื้อต่อการ
เรียนการสอน การวิจัย และเป็นคณะแพทยศาสตร์ที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์มีสมรรถนะสูง และเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มีความแข็งแรง มั่งคั่ง บุคลากรมี
ความสุ ข บนฐานวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ เ ข้ ม แข็ ง (Healthy, Wealthy, Happy and Strong Culture
University)
คณะผู้ จั ด ท า ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ท่ า น ที่ ร่ ว มกั น จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
แผนปฏิบัติการจนแล้วเสร็จ และการดาเนินการดังกล่าวนี้จะไม่เป็นผลสัมฤทธิ์ ถ้าปราศจากความร่วมมือ
จากผู้บริหาร บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์จะนาไปสู่การปฏิบั ติที่มีประสิทธิภาพ
และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
สานักงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สารบัญ
หน้า
คานา
บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน และสภาพการณ์ทั่วไปของคณะแพทยศาสตร์
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประวัติและพัฒนาการ
งบประมาณ
บุคลากร
การจัดการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์
โครงสร้างการบริหารคณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรและระบบการเรียนการสอน
หลักสูตร
ระบบการเรียนการสอน
ผลงานเด่นจากพัฒนาการที่ผ่านมา
ด้านการบริหาร
ด้านการผลิตบัณฑิต
ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
บทที่ ๒ การวิเคราะห์ภารกิจ สภาวะแวดล้อม และจุดยืนการพัฒนาของคณะแพทยศาสตร์
สภาพการณ์ทั่วไป และความจาเป็นเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์
สู่ความเป็นเลิศ
สภาพการณ์ทั่วไป
ความจาเป็นเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
จุดยืนการพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๖๒)
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค์ (Threat)
บทที่ ๓ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา
ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
เป้าประสงค์ (Goal)
แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

๑
๑
๑
๒
๓
๔
๕
๕
๕
๖
๖
๖
๗
๗
๗
๗
๘
๘
๘
๘
๙
๑๐
๑๐
๑๑
๑๓
๑๓
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๗

สารบัญ (๒)
กรอบ นิยาม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการดาเนินงานของเป้าประสงค์
บทที่ ๔ ระบบปฏิบัติการการทางยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างบัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีคุณภาพ
พัฒนาสู่การเป็นคณะแพทยศาสตร์วิจัย
การบริการวิชาการแก่สังคม
การรักษา พัฒนาและธารงไว้ซึ่งความเป็นไทย
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเอง

หน้า
๑๘
๓๑
๓๑
๓๑
๓๑
๓๒
๓๒

ภาคผนวก
ตัวชี้วัดที่ ๑
ตัวชี้วัดที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๓
ตัวชี้วัดที่ ๔

๔๗
๔๙
๕๑
๕๓

ตัวชี้วัดที่ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๖
ตัวชี้วัดที่ ๗
ตัวชี้วัดที่ ๘
ตัวชี้วัดที่ ๙
ตัวชี้วัดที่ ๑๐
ตัวชี้วัดที่ ๑๑
ตัวชี้วัดที่ ๑๒
ตัวชี้วัดที่ ๑๓
ตัวชี้วัดที่ ๑๔
ตัวชี้วัดที่ ๑๕
ตัวชี้วัดที่ ๑๖
ตัวชี้วัดที่ ๑๗
ตัวชี้วัดที่ ๑๘
ตัวชี้วัดที่ ๑๙

ร้อยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ TQF และ BQF
ร้อยละของนิสิตที่ผ่านการทดสอบของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา
ระดับประกันคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของผู้สอนที่ผ่านเกณฑ์ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และศักยภาพใน
การถ่ายทอด
ร้อยละของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ประจาดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตั้งแต่ระดับ
ระดับดัชนีความสุขของนิสิต
ร้อยละของจานวนห้องที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ร้อยละของการจัดระบบการจัดสวัสดิการและการดูแลผู้เรียน
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการและวัฒนธรรมการวิจัย
จานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรืองานสร้างสรรค์ต่อปี
ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับนานาชาติ
สัดส่วนจานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจาเต็ม
เวลาทั้งหมด
ร้อยละของจานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่แล้วและได้รับอ้างอิงในฐานข้อมูล
ระดับสากลต่อจานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ทั้งหมด
ร้อยละของงานวิจัยที่ใช้กาหนดนโยบายหรือพัฒนาประเทศหรือสร้างงาน
อาชีพหรือสร้างรายได้
ความประทับใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการวิชาการเพื่อให้
สังคมมีความสุข
จานวนรายได้จากการบริการวิชาการ
ร้อยละเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการที่มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง

๕๕
๕๗
๕๙
๖๑
๖๓
๖๕
๖๗
๖๙
๗๐
๗๒
๗๔
๗๖
๗๘
๘๐
๘๒

สารบัญ (๓)
ตัวชี้วัดที่ ๒๐ จานวนศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความรู้และมีความเป็นเลิศ
ตัวชี้วัดที่ ๒๑ ร้อยละของบุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการสืบสานศิลปะ
วัฒนธรรมไทย
ตัวชี้วัดที่ ๒๒ จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมในการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย
ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานของ
ธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ ๒๔ จานวนรายได้รวมของคณะแพทยศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ ๒๕ จานวนองค์ความรู้และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจนเป็นที่พึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดที่ ๒๖ ร้อยละของการผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
ตัวชี้วัดที่ ๒๗ ร้อยละของบุคลากรมีผลการดาเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ตัวชี้วัดที่ ๒๘ ระดับดัชนีความสุขของคณาจารย์และบุคลากร

หน้า
๘๔
๘๖
๘๘
๙๐
๙๓
๙๔
๙๖
๙๗
๙๙

บทสรุปผู้บริหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่ มี
ความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ สามารถเพิ่มระดับจากากรประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา แต่ยังขาดทิศ ทางการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้มีคุณภาพสูง ดังนั้น จึงจาเป็นต้องจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๓ เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์
ตามที่มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้ ดังนี้
ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์
๑. วิสัยทัศน์ (Vision)
“สร้างบัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีคุณภาพ”
บัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี หมายถึง
บั ณ ฑิ ต แพทย์ ที่ มีค วามคิ ดดี พู ดดี และทาดี ภายใต้กฎระเบีย บของสั งคม โดยไม่
เบียดเบียนผู้อื่น และดารงตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น
คิดดี หมายถึง การคิดอย่างมีวิจารณญาณและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล โดยมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพและสังคม
พูดดี หมายถึง การมีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้
ทาดี หมายถึง การกระทาที่ถูกต้องเหมาสม เป็นธรรม ไม่เห็นแก่ตัว มีหิริโอตปะ มี
สติและปัญญา
มีคุณธรรม หมายถึง
บัณฑิตแพทย์ที่มีการประพฤติดี จิตใจดี อย่างสม่าเสมอ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม ตามแนวทางของคุณธรรม ประกอบด้วย ความรอบคอบ ความกล้าหาญ การรู้จักประมาณ
และความยุติธรรม
มีคุณภาพ หมายถึง
เป็นบัณฑิตแพทย์ที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์สมรรถภาพที่กาหนดไว้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ของแพทยสภา และมีบทบาทนาทางสังคมและการพัฒ นา
ประเทศ มีความเป็น ไทย เทิดทูนชาติ ศาสนา กษัต ริย์ ร่วมตระหนัก ร่วมสืบสาน ร่วมพัฒ นาอัต
ลักษณ์แห่งความเป็นไทยให้ยั่งยืน
๒. พันธกิจ (Mission)
๒.๑ สร้างบัณฑิตแพทย์เพื่อให้บริการประชาชนในภาคตะวันออก
๒.๒ ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๒.๓ ให้บริการวิชาการทางด้านการแพทย์สาหรับชุมชน
๒.๔ สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
๓.๑ สร้างบัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีคุณภาพ
๓.๒ พัฒนาสู่การเป็นคณะแพทยศาสตร์วิจัย
๓.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม
๓.๔ การรักษา พัฒนาและธารงไว้ซึ่งความเป็นไทย
๓.๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเอง
๔. เป้าประสงค์ (Goal)
๔.๑ พัฒนาบัณฑิตแพทย์ให้มีคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์มีความสามารถทางการบริหารจัดการ
เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม สามารถสร้างสรรค์คุณค่า และคุณประโยชน์แก่สังคม
๔.๒ พั ฒ นาระบบการเรี ย นการสอนและกระบวนการสร้างบั ณ ฑิ ต ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพสู งและมี
คุณภาพระดับประเทศ
๔.๓ พัฒนาผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาคณะ
แพทยศาสตร์ ให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
๔.๔ พัฒนานิสิตให้มีความสุขในบรรยากาศการศึกษาที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
๔.๕ พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้เป็นส่วนงานที่มีผลงานวิจัยและบุกเบิ กองค์ความรู้ใหม่ สามารถ
บู ร ณาการองค์ความรู้เพื่ อการพั ฒ นาสั งคมไทยให้ เข้มแข็ง และมีบ ทบาทน าในภาคตะวัน ออกและใน
ประชาคมโลก
๔.๖ พัฒ นาให้ มี ผ ลงานวิจั ย ทางด้านวิท ยาศาสตร์สุ ขภาพที่ส ามารถน าไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไทย และสากล
๔.๗ พัฒนาระบบบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพสูงสามารถสนองตอบต่อความต้องการทางด้าน
ความรู้ของสังคม สามารถนาสังคมสู่ความอยู่ดีมีสุขบนฐานความรู้และปัญญา
๔.๘ พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้มีเครือข่ายวิชาการที่แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
๔.๙ พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้เป็นศูนย์กลางความรู้ของภาคตะวันออกและประเทศ ที่มีความ
เป็นเลิศในศาสตร์ผู้สูงอายุ ศาสตร์ทางทะเล ศาสตร์เกี่ยวกับแรงงานและการทางาน อาชีวเวชศาสตร์
๔.๑๐ พัฒนานิสิต บัณฑิต บุคลากรทุกระดับ และทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อร่วมตระหนัก ร่วมสืบ
สาน ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยให้ยั่งยืน
๔.๑๑ พัฒนาคณะแพทยศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เอื้อต่อ
การเรียนการสอนและวิจัย และเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
๔.๑๒ พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่มีสมรรถนะสูง
ระดับสากล
๔.๑๓ พัฒ นาคณะแพทยศาสตร์ให้มีความแข็งแรง มั่งคั่ง บุคลากรมีความสุ ขบนฐานวัฒ นธรรม
องค์กรที่เข้มแข็ง (Healthy, Wealthy, Happy and strong Culture University) อย่างยั่งยืน
ดังแสดงความสัมพันธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในแผนที่กลยุทธ์ในหน้าถัดไป

แผนผังความสัมพันธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในแผนที่กลยุทธ์
วิสัยทัศน์
(Vision)
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

สร้างบัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีคุณภาพ
สร้างบัณฑิตแพทย์ที่เป็นคน
ดี มีคุณธรรม และมี
คุณภาพ

พัฒนาสู่การเป็นคณะ
แพทยศาสตร์วิจัย

การบริการวิชาการแก่สังคม

การรักษา พัฒนาและธารง
ไว้ซึ่งความเป็นไทย

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทีม่ ีความเข้มแข็งและ
พึ่งตนเอง

พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้เป็นส่วนงานที่มีผลงานวิจัยและบุกเบิกองค์ความรู้
ใหม่ สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง และมี
บทบาทนาในภาคตะวันออกและในประชาคมโลก

พัฒนาบัณฑิตแพทย์ให้มีคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์มีความสามารถทางการ
บริหารจัดการเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม สามารถสร้างสรรค์คุณค่า
และคุณประโยชน์แก่สังคม

เป้าประสงค์
ด้านลูกค้า

พัฒนาให้มีผลงานวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่สามารถนาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมไทย และสากล

พัฒนาระบบบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพสูง
สามารถสนองตอบต่อความต้องการทางด้านความรู้
ของสังคมสามารถนาสังคมสู่ความอยู่ดีมีสุขบน
ฐานความรู้และปัญญาที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคมไทย และสากล

พัฒนานิสิตให้มีความสุขใน
บรรยากาศการศึกษาที่เหมาะสมและ
เอื้อต่อการเรียนรู้

พัฒนานิสิต บัณฑิต บุคลากรทุกระดับ
และทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อร่วมตระหนัก
ร่วมสืบสาน ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์แห่ง
ความเป็นไทยให้ยั่งยืน

เป้าประสงค์
ด้านการบริหาร
จัดการภายใน

พัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้
เป็นศูนย์กลางความรู้ของภาคตะวันออกและ
ประเทศ ที่มีความเป็นเลิศในศาสตร์ผสู้ ูงอายุ
ศาสตร์ทางทะเล ศาสตร์เกี่ยวกับแรงงานและการ
ทางาน อาชีวเวชศาสตร์

พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ให้มีเครือข่ายวิชาการที่แพร่หลาย
ทั้งในและต่างประเทศ

พัฒนาระบบการเรียนการสอนและ
กระบวนการสร้างบัณฑิตให้มี
ประสิทธิภาพสูงและมีคณ
ุ ภาพ
ระดับประเทศ

พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า เอื้อต่อการเรียนการสอนและวิจัยและเป็น
มหาวิทยาลัยที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์
ด้านการพัฒนา
องค์กร

พัฒนาผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์มีศักยภาพใน
การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุก
สาขาที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์
ด้านผลสัมฤทธิ์
สูงสุด

พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่มี
สมรรถนะสูงระดับสากล

พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้มีความ
แข็งแรง มั่งคั่ง บุคลากรมีความสุขบนฐานวัฒนธรรม
องค์กรที่เข้มแข็ง (Healthy, Wealthy, Happy and
strong Culture University) อย่างยั่งยืน

๑

บทที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพการณ์ทั่วไปของคณะแพทยศาสตร์
๑. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
๑.๑ ประวัติและพัฒนาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ริเริ่มดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๓๗ จากแนวความคิดในการขยายงานศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย ขนาด ๕๐๐ เตียง เพื่อเป็นโรงพยาบาลสาหรับรักษาและฝึกปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์
พยาบาลและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์
และทบวงมหาวิทยาลัย (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปัจจุบัน) แนะนาให้ดาเนินการจัดตั้ง
คณะแพทยศาสตร์ในลักษณะของการจัดตั้งคณะใหม่ มิใช่การขยายจากหน่วยงานเดิม มหาวิทยาลัยจึงได้
ดาเนินการเสนอโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔)
ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๙ มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการเตรียมการต่าง ๆ
ลุล่วงด้วยดีตลอดมา ดังนี้
ก. คณะวิทยาศาสตร์ โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เปิดสอนหลั กสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรดังกล่าว จัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ประกอบด้วย
วิชากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ สรีรวิทยาของมนุษย์ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ พยาธิวิทยา อิมมูโน
วิทยา ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่นิสิตแพทย์จะต้องเรียนในชั้นปรีคลินิก
ข. มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นปรีคลินิก โดยมีอาคาร
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นอาคาร ๖ ชั้น พื้นที่ ๙,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมห้องประชุม ห้องเรียน
ห้องทางาน ห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการเรียน
การสอนด้านปรีคลินิกได้ทันที
ค. มีคณะที่เปิดดาเนินการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์และสาธารณสุข คือ คณะพยาบาล
ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้ว
ง. มีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ และบริ ก ารรั ก ษาพยาบาลทางการแพทย์ แ ละการสาธารณสุ ข โดยมี
โรงพยาบาลขนาด ๑๕๐ เตี ย ง และเพื่ อ รองรั บ การจั ด การเรี ย นการสอนในสาขาวิ ช าทางด้ า น
วิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย
จ. มีคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่
สามารถจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานของการผลิตแพทย์ได้
ฉ. การจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิก มีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและความพร้อมในพื้นที่และมี
ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยบูร พา ประกอบด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
อ าเภอศรี ร าชา จั ง หวั ด ชลบุ รี โรงพยาบาลเจ้ า พระยาอภั ย ภู เ บศร อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลระยอง อาเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ซึ่งสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์

๒
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดาเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นเป็น
หน่ ว ยงานภายในของมหาวิ ท ยาลั ย และสภามหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบในหลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิตแล้ว (มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕) และทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๖ ขณะนี้หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ผ่านการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการแพทยสภา และเห็นชอบให้เปิดรับนิสิตรุ่นที่ ๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จานวน ๓๒ คน
โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายที่มีภูมิลาเนา
อยู่ในเขตพื้นที่ ๑๒ จังหวัด คือ สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ปราจีนบุรี สระแก้ว ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่มุ่งเน้นการผลิตแพทย์ให้
เหมาะสมต่อระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะภู มิภาคตะวันออก เป็น
แพทย์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย-สภาเทียบเท่ามาตรฐานสากล
มีความรู้ความสามารถ และเจตคติที่จะปฏิบัติงานในชนบทได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการทาวิจัย
ด้านการแพทย์ และธารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย
๑.๒ งบประมาณ
คณะแพทยศาสตร์ มีแหล่งที่มาของงบประมาณ ๒ ส่วน คือ งบประมาณเงินแผ่นดิน โดยใน
แต่ล ะปี ได้รั บ การจั ดสรรจากงบประมาณแผ่ นดินจากรัฐบาล และงบประมาณเงินรายได้จากการจัด
การศึกษา การให้บริการสุขภาพ การให้บริการวิชาการ และการวิจัย

๑๗๔,๓๕๑,๙๐๐
๗๒,๐๐๕,๖๐๐

๑๗๑,๙๗๙,๐๐๐

๒๕๕๐

๒๕๕๑

งบประมาณเงินแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

๕๐๐,๐๐๐

๘,๔๔๖,๙๕๗

๕๖,๖๐๕,๙๐๐

๗,๓๖๕,๒๖๖

๕๓,๑๔๑,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๐

๑๔๖,๔๘๐,๒๐๐

กราฟแสดงงบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒

๒๕๕๒
เงินบริจาค

๓
๑.๓ บุคลลากร
ปี งบประมาณ ๒๕๕๒ คณะแพทยศาสตร์ ได้ ดาเนิ นการปรับปรุงและพัฒ นาคุณภาพทาง
การศึกษา ซึ่งเป็นบทบาทสาคัญของการดาเนินกิจกรรมทางการศึกษา ปัจจัยที่สาคัญในการพัฒนาคือ
บุคลากร ซึ่งเป็นตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดความก้าวหน้า และการบรรลุภารกิจที่ตั้งไว้

๔๕๐
๔๐๐
๓๕๐
๓๐๐
๒๕๐
๒๐๐
๑๕๐
๑๐๐
๕๐
๐

กราฟแสดงจานวนบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒
๔๑๔
๓๔๐

๓๒๗
๒๓๒

๖๓

๙๘
๕๒

๒๑
๒๕๕๐

ข้ าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

๑๔๘

๑๓๒

๑๒๓

๓๗

๒๐
๒๕๕๑
ลูกจ้ างประจา

๑๓๕
๒๐

๒๕๕๒
ลูกจ้ าง

รวม

บุคลากรสายวิชาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะแพทยศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) ที่
ปฏิบัติงานด้านการสอน การวิจั ย การบริการวิช าการ จานวน ๒๖ คน มีวุฒิ การศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ร้อยละ ๑๐๐
๑.๔ การจัดการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ เป็นส่วนงานการศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ดาเนินการ
และส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการ ทานุบารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในการดาเนินงานมหาวิทยาลัยเน้นให้ความสาคัญกับ
๑) ความเป็นเลิศทางวิชาการ
๒) ความจาเป็นและความต้องการตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของไทย
๓) ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ
๔) ความใฝุเรียนรู้ตลอดชีวิต

๔
คณะแพทยศาสตร์มีการจัดการศึกษาโดยมุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมในภูมิภาค
ตะวันออก โดยเปิ ดรับ นิ สิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในระบบรับตรง ในการจัดการศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ได้เน้นปรัชญาการผลิตบัณฑิต “สร้างคนดี คนเก่ง คนทันสมัย”
ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ คณะแพทยศาสตร์มีหลักสูตรที่เปิดสอน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต มีนิสิตจานวนทั้งสิ้น ๙๖ คน โดยนิสิตรุ่นที่ ๑ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๓
๒. โครงสร้างการบริหารคณะแพทยศาสตร์
คณบดี

-------------------คณะกรรมการประจาคณะ

รองคณบดี
๑. รองคณบดีฝุายวิชาการ
๒. รองคณบดีฝุายกิจการนิสิต
๓. รองคณบดีฝุายบริการ
หัวหน้าสานักงานคณบดี

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยคณบดี
๑. ผู้ช่วยคณบดีฝุายบริหาร
๒. ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิชาการ

ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

๑. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
๒. ภาควิชาจักษุ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
๓. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
๔. ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์
๕. ภาควิชารังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
๖. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
๗. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
๘. ภาควิชาศัลยกรรมกระดูกและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
๙. ภาควิชาศัลยศาสตร์
๑๐. ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา
๑๑. ภาควิชาอายุรศาสตร์
๓. หลักสูตรและระบบการเรียนการสอน
๓.๑ หลักสูตร
ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ คณะแพทยศาสตร์จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
จานวน ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิต

๕
๓.๒ ระบบการเรียนการสอน
จัดการศึกษาภาคปกติ เป็นการจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) การจัดการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตร์แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ
ระยะที่๑ การศึกษาทั่วไป
เป็นการศึกษาในชั้นปีที่ ๑ โดยใช้ระบบทวิภาค (Semester)
ระยะที่ ๒ การศึกษาระดับปรีคลินิก
เป็นการศึกษาในชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓ โดยใช้ระบบทวิภาค (Semester)
ระยะที่ ๓ การศึกษาระดับคลินิก
เป็นการศึกษาในชั้นปีที่ ๔ ถึงชั้นปีที่ ๖ โดยใช้ระบบการศึกษาตลอดปี
(Year Course) ๑ หน่วยกิตเท่ากับการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ สัปดาห์
โดยจัดการศึกษาที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
๒) หลักเกณฑ์การศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์ระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓
เกณฑ์การศึกษาในระยะที่ ๒
ต้องผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
เกณฑ์การศึกษาในระยะที่ ๓
ต้องผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๒ – ๓ และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมแต่ละชั้นปี
ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๔. ผลงานเด่นจากพัฒนาการที่ผ่านมา
๔.๑ ด้านการบริหาร
๑) ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข
๒) นาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารงานคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๓) นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานของทุกส่วนงาน
๔) ส่งเสริ มและพัฒ นาบุ คลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยบูรพา ได้ให้ โ อกาส
บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ
๔.๒ ด้านการผลิตบัณฑิต
๑) ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ศูนย์มะเร็ง จังหวัด
ชลบุรี เครือข่ายการจัดการความรู้ (KM) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวง
สาธารณสุข โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา และ Faculty of Medicine, Technical University of
Dresden, Germany
๒) นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนมาใช้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม

๖
๓) นาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๔) ขยายโอกาสทางการศึกษา ใน การผลิตบัณฑิตแพทย์ให้ภูมิภาคตะวันออก โดยร่วมมือ
กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภั ย
ภูเบศร กระทรวงสาธารณสุข
๔.๓ ด้านการวิจัย
ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก คือ เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN)
๔.๔ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๑) จัดประชุมวิชาการประจาปี เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๒) ออกบริการวิชาการแก่ชุมชน ออกหน่วยวันมหิดล วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๓) มีการให้บริการทางด้านการแพทย์ โดยให้บริการรักษาพยาบาลแก่นิสิต บุคลากร และ
ประชาชนทั่วไป ปีละประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ราย
๔) มีผลงานการให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ มากกว่า ๕๐ ผลงานต่อปี
๔.๕ ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑) นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีไหว้ครู วางพวงมาลาถวายบังคมวันมหิดล งานลอย
กระทง งานรดน้าดาหัวประเพณีสงกรานต์ งานทาบุญและพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่
๒) ได้รับรางวัล เช่น นางนพมาศในการประกวด การประกวดกระทง

๗

บทที่ ๒
การวิเคราะห์ภารกิจ สภาวะแวดล้อม และจุดยืนการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์
๑. สภาพการทั่วไป และความจาเป็นเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
๑.๑ สภาพการทั่วไป
๑.๑.๑ ทิศทางของการผลิตแพทย์
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยมีเปูาหมายรับนักศึกษา
แพทย์ ในช่ว งปี การศึกษา ๒๕๓๘ กับ ๒๕๔๙ จานวน ๓,๐๐๐ คน ซึ่งจะได้ผ ลผลิ ตแพทย์ ตั้งแต่ปี
๒๕๔๔ ถึงปี ๒๕๕๕ รวม ๓,๐๐๐ คน โดยผลิตแพทย์ตามโครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์ของโครงการ
ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๔๗ โดยมีเปูาหมายรับนักศึกษาแพทย์ ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖ จานวน ๓,๘๐๗ คน ซึ่ง
จะได้ผลผลิตแพทย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๓,๘๐๗ คน และอนุมัติงบประมาณ
ดาเนินการประเภทอุดหนุนทั่วไป ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปีรวมทั้งสิ้น ๖,๘๕๓ ล้านบาท
๑.๑.๒ สภาพการทั่วไปของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา เป็ น คณะแพทยศาสตร์ แ ห่ ง แรกของภาค
ตะวันออก ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีการจัดการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิกที่
มหาวิทยาลัยบูรพา และชั้นคลินิกที่สถาบันร่วมผลิตแพทย์โดยใช้โรงพยาบาลชั้นนาในภาคตะวันออก ซึ่ง
มีทาเลที่ตั้งอยู่ใกล้เขตอุตสาหกรรมและบริการหลั กของประเทศในภาคตะวันออก มีบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการรับนักเรียนที่มีภูมิลาเนาอยู่ในภาคตะวันออก บุคลากรและนิสิตได้รับการพัฒนา
ตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ
๑.๒ ความจาเป็นเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สู่ความเป็นเลิศ
๑.๒.๑ กรอบแผนการผลิตแพทย์
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เห็นชอบและให้ดาเนินการ
ตามความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมของสานักงบประมาณ ที่เห็นควรให้ดาเนินการแผนลงทุนเสริมสร้าง
โครงสร้างสาธารณสุขแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒) เฉพาะในส่วนของการเพิ่มการผลิตแพทย์และ
พยาบาลวิชาชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไปก่อนเป็นเฉพาะกรณี ในวงเงินเงิน ๓๐๑.๕๑๖ ล้าน
บาท จากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อปรับกล
ยุทธ์และรองรับการเปลี่ยนแปลง (๒๗,๒๐๐ ล้านบาท) สาหรับแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ ให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ขร่ ว มกั บหน่ว ยงานที่เ กี่ ยวข้อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรีชุ ดใหม่
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมในการดาเนินโครงการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ใหม่
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการว่าสมควรให้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
รับรองหลักสูตร และการรับรองสถาบันเพื่อให้การผลิตแพทย์มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์
เดียวกันกับสถาบันการผลิตแพทย์เดิม

๘
ดังนั้น เพื่อให้การผลิตแพทย์ตามแผนลงทุน สามารถแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์อย่าง
รุนแรงในชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กาหนดหลักการของการผลิตแพทย์ตามโครงการนี้ให้เป็น
การผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ซึ่งประกอบด้วยหลักการสาคัญ คือ
๑) การคัดเลือกนักเรียนจากพื้นที่
๒) การฝึกปฏิบัติงานในชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค
๓) การให้กลับไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนในภูมิลาเนา
การผลิตแพทย์ในสถาบันการผลิตแพทย์แห่งใหม่ เพื่อให้การผลิตแพทย์มีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับสถาบันการผลิตแพทย์เดิม ขอให้ดาเนินการรับนักศึกษาแพทย์
เมื่อได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน เช่น การรับรองหลักสูตรและการรับรองสถาบัน
เป็นต้น ตามข้อสังเกตของสานักงบประมาณที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้รับไปดาเนินการ รวมทั้งสถาบันการ
ผลิตแพทย์ใหม่จะต้องมีสถาบันการผลิตแพทย์เดิมเป็นสถาบันพี่เลี้ยงด้วย
๒. จุดยืนการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓)
๑) พัฒนาบัณฑิตแพทย์ให้มีคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์มีความสามารถทางการบริหารจัดการ
เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม สามารถสร้างสรรค์คุณค่า และคุณประโยชน์แก่สังคม
๒) พัฒนาระบบการเรียนการสอนและกระบวนการสร้างบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพ
ระดับประเทศ
๓) พัฒนาผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาคณะ
แพทยศาสตร์ให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
๔) พัฒนานิสิตให้มีความสุขในบรรยากาศการศึกษาที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
๕) พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้เป็นส่วนงานที่มีผลงานวิจัย และบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ สามารถ
บูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒ นาสั งคมไทยให้เข้มแข็ง และมีบทบาทนาในภาคตะวันออกและใน
ประชาคมโลก
๖) พั ฒ นาให้ มี ผ ลงานวิ จั ย ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพที่ ส ามารถน าไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไทย และสากล
๗) พัฒนาระบบบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพสูงสามารถสนองตอบต่อความต้องการทางด้าน
ความรู้ของสังคมสามารถนาสังคมสู่ความอยู่ดีมีสุขบนฐานความรู้และปัญญา
๘) พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้มีเครือข่ายวิชาการที่แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
๙) พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้เป็นศูนย์กลางความรู้ของภาคตะวันออกและประเทศ ที่มีความเป็น
เลิศในศาสตร์ผู้สูงอายุ ศาสตร์ทางทะเล ศาสตร์เกี่ยวกับแรงงานและการทางาน อาชีวเวชศาสตร์
๑๐) พัฒนานิสิต บัณฑิต บุคลากรทุกระดับ และทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อร่วมตระหนัก ร่วมสืบ
สาน ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยให้ยั่งยืน
๑๑) พัฒนาคณะแพทยศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เอื้อต่อ
การเรียนการสอนและวิจัยและเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
๑๒) พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่มีสมรรถนะสูงระดับ
สากล
๑๓) พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้ มีความแข็งแรง มั่งคั่ง บุคลากรมีความสุขบนฐานวัฒนธรรม
องค์กรที่เข้มแข็ง (Healthy, Wealthy, Happy and Strong Culture University) อย่างยั่งยืน

๙
๓. การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์
จุดแข็ง (Strength)
๑) ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์มีความตระหนัก และมุ่งมั่นสูง นาไปสู่การวางนโยบาย จัด
วางโครงสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) มี บุ ค ลากรที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งท าให้
สามารถสร้างผลงานวิจัย และวิชาการเพิ่มขึ้น (Peer review)
๓) หลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์มีการสอนด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๔) มีการลงนามความร่วมมือกับหลายสถาบันภายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาให้มี
การร่วมมือกันในการพัฒนาอาจารย์ และการวิจัย
๕) มีนโยบายและปรัชญาที่มุ่งเน้นคนดีมีคุณธรรม ทาให้เอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
๖) โครงสร้างพื้น ฐานทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารสู่ ภายนอกเป็นเครือข่าย
ความเร็ ว สู ง ท าให้ บุ คลากรของคณะแพทยศาสตร์ส ามารถทางานวิจัยและจัดการเรียนการสอนกั บ
หน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗) เป็นหลักสูตรที่ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการพัฒนา และกาหนดให้มีการฝึกงานอยู่ใน
หลักสูตร
๘) คณะแพทยศาสตร์มีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ รับผิดชอบงาน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
๙) มีผลงานวิจั ยที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาใน ๑๐ ปีข้างหน้า มี
งบประมาณสนับสนุนการทาวิจัยอย่างเพียงพอ และมีเครือข่ายในระดับชาติเพื่อนาไปสู่การแลกเปลี่ยน
คณาจารย์ นิสิต และงานวิจัย
๑๐) มีหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพ และมีสถานที่อานวยความสะดวกในการสร้างเสริม
สุขภาพ ทาให้บุคลากรสามารถใช้บริการได้
๑๑) มีสถานที่ตั้ง และภูมิทัศน์ที่เหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เอื้อต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาและถ่ายโอนองค์ความรู้สู่สาธารณชน
และเอื้อต่อการที่อาจารย์และบุคลากรไปขอใช้บริการจากสถาบันอื่น ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว
จุดอ่อน (Weakness)
ด้านการวิจัย
๑) การทางานร่วมกันเป็นทีมน้อย ทาให้ผลงานวิจัยมีจานวนไม่มากพอ และการพัฒนา
ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในสัดส่วนที่มากเพียงพอ
๒) ยั ง ไม่ มี ผ ลงานวิ จั ย ที่ เ น้ น นวั ต กรรม จ านวนผลงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติน้อย
๓) สัดส่วนงานวิจัยต่ออาจารย์ประจาประมาณ ๑ : ๑๐ ซึ่งถือว่าน้อยไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา และไม่สอดคล้องกับเป็นการมหาวิทยาลัยวิจัย
๔) ภาระงานบริการของคณาจารย์มีมากทาให้ไม่มีเวลาในการทางานวิจัย
๕) สิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อ ต่อการสอนและการวิ จัยไม่ เพียงพอ ทาให้ ไม่ส ามารถ
ดาเนินการวิจัยได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

๑๐
๖) ระบบกลไกในการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมไม่เพียงพอ ทาให้ขาดการ
ประสานความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ การบูรณาการองค์ความรู้และปัญญาน้อย และผลงานวิจัย
องค์ความรู้เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทั้ง ๔ ศาสตร์น้อย และความเชื่อมโยงขององค์
ความรู้น้อย ทาให้ไม่เกิดองค์ความรู้และการยอมรับในการเป็นศูนย์กลาง (Center of Excellence)
๗) เป็นคณะแพทยศาสตร์ใหม่ จึงเน้นในด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก จึงทาให้มี
ผลงานวิจัยน้อย
ด้านการผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการเรียนการสอน
๑) อาจารย์ผู้สอนมาจากหลายหน่วยงาน และไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในระดับปรี
คลินิกได้เอง ทาให้ไม่สามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในระดับคลินิกได้เอง ทาให้ไม่สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้เอง ต้องพึงพาหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เนื่องจากขนาดของโรงพยาบาลยังไม่ถึง ๔๐๐
เตียงตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา
๓) ขาดรูปแบบการประเมินการสอนที่เป็นระบบและไม่ได้นาผลมาใช้เพื่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
ด้านการทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๑) การศึกษาวิชาแพทยศาสตร์มีจานวนหน่วยกิตมาก จึงทาให้ มีเวลาในการทากิจกรรม
ต่าง ๆ น้อย
๒) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นผู้นาให้มี
คุณภาพไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง
ด้านการบริหารงาน และบุคลากร
๑) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยังไม่มีประสิทธิภาพในการดาเนินการให้ยุทธศาสตร์ดาเนินไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และระบบการประเมิ น ผลและการกระจายยุ ท ธศาสตร์ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ยั ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ อีกทั้งกรอบแนวความคิดของบุคลากรยังไม่สมดุลกับการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์
ที่เน้นเชิงรุกเป็นสาคัญ
๒) ระบบสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์ยังขาดความสมบูรณ์ ทาให้ผู้บริหารไม่สามารถ
นาข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจเชิงบริหาร และทักษะในการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรในการเรียนการสอน
และการบริหารการวิจัยยังมีน้อย ทาให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่า
๓) ระบบการสื่อสารองค์กร การสร้างภาพลักษณ์องค์กร ช่องทางการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดที่มคี ุณภาพและประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ทาให้ผู้รับบริการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาและ
การบริการล่าช้า ไม่สะดวก และการถ่ายทอดภาพลักษณ์สู่สาธารณะไม่เป็นมืออาชีพ
๔) ระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีและการสื่อสารสารสนเทศ (ICT) ไม่มีประสิทธิภาพ
ทาให้ไม่สามารถรองรับการตอบสนองในการจัดการ/เพิ่มคุณภาพด้านการศึกษาได้ตรงตามเปูาหมายที่
กาหนดไว้
๕) ขาดระบบการสร้างแรงจูงใจอย่างเป็นรูปธรรม ทาให้ผู้มีความสามารถและศักยภาพ มี
ส่วนร่วมน้อยในการดาเนินงานตามแผนงานที่วางไว้

๑๑
๖) ขาดวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมของคณะแพทยศาสตร์ ทาให้บุคลากรขาดความตระหนัก
ในเรื่องการพัฒนาองค์กรร่วมกันและกรอบแนวความคิดในการทางานของบุคลากรยังยึดติดอยู่กับระบบ
ราชการแบบเก่าที่เน้นการตั้งรับ ขาดประสิทธิภาพในการกระทาเชิงรุก
๗) บุคลากรสายสนับสนุนขาดทักษะในการทางานและยังต้องการการพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
๘) ยังขาดความพร้อมในด้านอาคารสถานที่และทรัพยากร ทาให้ไม่สามารถดาเนินงาน
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โอกาส (Opportunity)
๑) มีนโยบายระดับชาติส่งเสริมให้มีการผลิตแพทย์เพิ่ม โดยจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
คนดีและคนเก่งโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทาให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมและหลักสูตรของคณะ
แพทยศาสตร์ ทั้งนี้ในการจัดสรรงบประมาณด้านการจัดการเรียนการสอน และลงทุน
๒) มีนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ทางานวิจัยและพัฒนา ศักยภาพการสอน
๓) มีเ ครื อ ข่ ายความร่ ว มมื อ ภายในประเทศและต่า งประเทศท าให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย น
บุคลากร นิสิต และทางานวิจัยร่วมกันเพิ่มมากขึ้น และมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ ในการพัฒนางานด้านวิชาการและการวิจัย การพัฒนาการบริหาร การเรียนการสอน มุ่งสู่
มาตรฐานสากล
๔) มีเครือข่ายและสถาบันพี่เลี้ยง (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ทางด้าน
การเรียนการสอนและการวิจัย ที่พร้อมจะให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการวิจัย และพร้อมให้
บุคลากรได้ใช้ประโยชน์
๕) การขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ต้นทุนลดลงและการเข้าถึงเทคโนโลยีง่ายขึ้น ทาให้สะดวก รวดเร็ว ในการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและถ่ายโอนองค์ความรู้
๖) ผู้ใช้บัณฑิตมีความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตร
๗) การให้ความสาคัญต่อการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยทั่ว
โลก ทาให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมสูงขึ้น
๘) สภาพแวดล้อมโดยรอบมีบริบทให้เกิดโจทย์วิจัยในลักษณะบูรณาการได้หลากหลายทาให้
มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งทางวิชาการของภูมิภาคและถ่ายโอนองค์ความรู้สู่สาธารณะ
๙) สังคมไทยกาลังนาไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ในภูมิภาคตะวันออกมีการกระจายตัวของผู้สูงอายุ
ในระดับสากลมากขึ้น ส่งผลให้การผลิตบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อรองรับการดูแลรักษาผู้สูงอายุ
๑๐) จากความจาเป็นทางกฎหมายที่สถานประกอบการต้องมีระบบอาชีวอนามัย อีกทั้งการ
ขยายตัวสังคมในพื้นที่ตะวันออกมีการขยายตัวมากขึ้น ทาให้มีโอกาสในการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการ
ดูแลผู้ปุวยทางด้านอาชีวเวชศาสตร์มากขึ้น

๑๒
อุปสรรค (Threat)
๑) ภาวการณ์แข่งขันและการขยายตัวของสถานบันผลิตแพทย์ทั้งในและต่างประเทศมีมาก
ขึ้น มีสถาบันทางการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศขยายพื้นที่เข้ามาจัดตั้งหน่วยงานในพื้นที่ทาให้
เกิดการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น และทาเลที่ตั้งภาคตะวันออกมีการแข่งขันสูงในการผลิตบัณฑิตและการ
สนับสนุนจากองค์กรภายนอก ในพื้นที่ภาคตะวันออก
๒) สภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ส่งเสริมให้นิสิตเป็นคนดีและมีแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง มีสถานบันเทิงและแหล่งอบายมุขโดยรอบมหาวิทยาลัยทาให้บุคลากร และนิสิตเกิดพฤติกรรม
เสี่ยง
๓) เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บุคลากรต้องมีการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
๔) การรั บ รู้ ท างสิ ท ธิ ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาการฟู อ งร้ อ งเมื่ อ เกิ ด ความเสี ย หายจากการ
รักษาพยาบาล
๕) การชะลอตัว ของเศรษฐกิจมีผ ลต่อการเติบโตในตลาดแรงงาน และภาวะวิกฤติทาง
เศรษฐกิ จ และท าให้ ร ายได้ ล ดลงมี ผ ลต่ อ การจัด สวั ส ดิ ก ารและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของนิ สิ ต และบุ ค ลากร
ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับลดลง และกระทบต่อการการพัฒนาของคณะแพทยศาสตร์
๖) ภาวะเศรษฐกิจตกต่าทั่วโลกทาให้ทุนวิจัย และความร่วมมือกับต่างประเทศลดลงส่งผล
ให้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างและถ่ายโอนองค์ความรู้

๑๓
บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์
ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์
๑. วิสัยทัศน์ (Vision)
“สร้างบัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีคุณภาพ“
๒. พันธกิจ (Mission)
๒.๑ สร้างบัณฑิตแพทย์เพื่อให้บริการประชาชนในภาคตะวันออก
๒.๒ ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๒.๓ ให้บริการวิชาการทางด้านการแพทย์สาหรับชุมชน
๒.๔ สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
๓.๑ สร้างบัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีคุณภาพ
๓.๒ พัฒนาสู่การเป็นคณะแพทยศาสตร์วิจัย
๓.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม
๓.๔ การรักษา พัฒนาและธารงไว้ซึ่งความเป็นไทย
๓.๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเอง
๔. เป้าประสงค์ (Goal)
๔.๑ บัณฑิตแพทย์มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ มีความสามารถทางการบริหารจัดการ
เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม สามารถสร้างสรรค์คุณค่า และคุณประโยชน์แก่สังคม
๔.๒ ระบบการเรี ย นการสอนและกระบวนการสร้ า งบั ณ ฑิ ต มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และมี คุ ณ ภาพ
ระดับประเทศ
๔.๓ ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในด้านแพทยศาสตร์ และมีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้
๔.๔ นิสิตมีความสุขในบรรยากาศการศึกษาที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
๔.๕ มีผลงานวิจัยและบุกเบิกองค์ความรู้ ใหม่
สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
สังคมไทยให้เข้มแข็ง และมีบทบาทนาในภาคตะวันออกและในประชาคมโลก
๔.๖ มีผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคมไทย และสากล
๔.๗ ระบบบริการวิชาการมีประสิทธิภาพสูงสามารถสนองตอบต่อความต้องการทางด้านความรู้
ของสังคม สามารถนาสังคมสู่ความอยู่ดีมีสุขบนฐานความรู้และปัญญา
๔.๘ มีเครือข่ายวิชาการที่แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
๔.๙ เป็นศูนย์กลางความรู้ของภาคตะวันออกและประเทศ ที่มีความเป็นเลิศในศาสตร์ทางทะเล
ศาสตร์ผู้สูงอายุ อาชีวเวชศาสตร์

๑๔
๔.๑๐ นิสิตและบุคลากร ร่วมตระหนัก ร่วมสืบสาน ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยให้
ยั่งยืน
๔.๑๑ มีการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เอื้อต่อการเรียนการสอนและวิจัย
และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
๔.๑๒ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่มีสมรรถนะสูงระดับสากล
๔.๑๓ มีความแข็งแรง มั่งคั่ง บุคลากรมีความสุขบนฐานวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง (Healthy,
Wealthy, Happy and Strong Culture Faculty) อย่างยั่งยืน

๑๕
แผนผังความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
วิสัยทัศน์
(Vision)
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ด้านผลสัมฤทธิ์
สูงสุด

สร้างบัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีคุณภาพ
พัฒนาสู่การเป็น
คณะแพทยศาสตร์วิจัย

การบริการวิชาการแก่สังคม

สร้างบัณฑิตแพทย์
ที่เป็นคนดี มีคุณธรรม
และมีคุณภาพ

มีผลงานวิจัยและบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการ
พัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง และมีบทบาทนาในภาคตะวันออกและในประชาคม
โลก

การรักษา พัฒนาและ
ธารงไว้ซึ่งความเป็นไทย

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีความเข้มแข็งและ
พึ่งตนเอง

บัณฑิตแพทย์มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ มีความสามารถทางการ
บริหารจัดการเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม สามารถสร้างสรรค์คุณค่า
และคุณประโยชน์แก่สังคม

เป้าประสงค์
ด้านลูกค้า

มีผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่สามารถนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคมไทย และสากล

ระบบบริการวิชาการมีประสิทธิภาพสูง
สามารถสนองตอบต่อความต้องการ
ทางด้านความรู้ของสังคม สามารถนาสังคม
สู่ความอยู่ดีมีสขุ บนฐานความรูแ้ ละปัญญา

นิสิตมีความสุขในบรรยากาศ
การศึกษาที่เหมาะสมและเอื้อต่อการ
เรียนรู้

นิสิตและบุคลากร ร่วมตระหนัก
ร่วมสืบสาน ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์
แห่งความเป็นไทยให้ยั่งยืน

เป้าประสงค์
ด้านการบริหาร
จัดการภายใน

เป็นศูนย์กลางความรู้ของภาคตะวันออก
และประเทศ ที่มีความเป็นเลิศในศาสตร์
ทางทะเล ศาสตร์ผู้สูงอายุ อาชีวเวช
ศาสตร์

มีเครือข่ายวิชาการที่แพร่หลายทั้งใน
และต่างประเทศ

ระบบการเรียนการสอนและกระบวนการ
สร้างบัณฑิตมีประสิทธิภาพสูงและมี
คุณภาพระดับประเทศ

มีการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เอื้อต่อการเรียน
การสอนและวิจัย และสามารถ
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์
ด้านการพัฒนา
องค์กร

ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในด้านแพทยศาสตร์ และมี
ศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่มี
สมรรถนะสูงระดับสากล

มีความแข็งแรง มั่งคั่ง บุคลากรมีความสุขบนฐาน
วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง (Healthy, Wealthy,
Happy and strong Culture Faculty) อย่างยั่งยืน

๑๖
๕. กรอบ นิยาม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการดาเนินงานของเป้าประสงค์
เปูาประสงค์ทั้ง ๑๓ เปูาประสงค์ จะมีการกาหนดกรอบนิยามของเปูาประสงค์ ซึ่งเป็นการให้
ความหมายในประเด็น ของเปู าประสงค์นั้ น ๆ เพื่อให้ ผู้ ปฏิ บัติง านและผู้ ที่เกี่ย วข้อ งมีค วามเข้า ใจใน
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการกาหนดจุดยืนการพัฒนาของเปูาประสงค์ ซึ่งเป็นการ
แจกแจงผลสัมฤทธิ์ย่อย และกาหนดกรอบของผลสัมฤทธิ์ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว พร้อม
กันนั้นได้กาหนดตัวชี้วัด และค่าเปูาหมายของแต่ละเปูาประสงค์เพื่อการติดตาม ประเมินผล และบ่งชี้
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามเปูาประสงค์ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงาน และการแปลง
ผลสัมฤทธิ์ของเปูาประสงค์สู่การปฏิบัติต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้
เป้าประสงค์ ๑ บัณฑิตแพทย์มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ มีความสามารถทางการบริหาร
จัดการเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม สามารถสร้างสรรค์คุณค่า และคุณประโยชน์แก่สังคม
คุณธรรม หมายถึง : ความรับผิดชอบตนเอง/สังคมมีความซื่อสัตย์และมีวินัยในตนเองสูง
จริยธรรม หมายถึง : ดารงตนเป็นคนดี ประพฤติตนเป็นคนดี เป็นแบบอย่าง
เชี่ยวชาญในศาสตร์ หมายถึง : โดดเด่นในวิชาชีพ รู้จริงทาจริงในศาสตร์นั้น ๆ รู้ลึกทั้งด้าน
วิชาการและแนวปฏิบัติ
การบริหารจัดการ หมายถึง : มีทักษะการบริหารจัดการในศาสตร์ของสากล พร้อมสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชานาญและมีภาวะผู้นา
สร้างสรรค์คุณค่าและคุณประโยชน์ หมายถึง :
๑. กระทาการใด ๆ ของบัณฑิตที่เกิดคุณค่าและคุณประโยชน์แก่สังคม เป็นที่พึ่งของสังคม
๒. เป็นต้นแบบนาของผู้ปฏิบัติดีที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ (ภาคผนวกหน้า ๓๘ – ๗๐)
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (๗)
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๐
๐
๕๐
๕๐
๕๐
๖๐
๖๐
๖๐
๗๕
๗๕
๗๕
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ (๙)
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
๘๕
๘๕
๘๕
๘๕
๘๕
๘๕
๘๕

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ยังไม่มีบัณฑิตจบการศึกษา

๑๗
เป้าประสงค์ ๒ ระบบการเรียนการสอนและกระบวนการสร้างบัณฑิตมีประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพ
ระดับประเทศ
ระบบการเรียนการสอน และกระบวนการสร้างบัณฑิตประสิทธิภาพสูง หมายถึง :
๑. ระบบการเรียนการสอน ที่มีหลักสู ตรที่มีประสิทธิภาพโดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ๕ ด้าน ประกอบด้วย
๑.๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒ ด้านความรู้
๑.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๑.๔ ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑.๕ ด้านความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. มหาวิทยาลัยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และอยู่ในระดับดี
ทุกตัวบ่งชี้
๓. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เป็นสาคัญ บนฐานการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
๔. เป็นระบบการเรียนการสอนที่เน้นด้านทฤษฎี ปฏิบัติและการสร้างให้เกิดคุณค่าเพิ่ม
๕. ปัจจัยประกอบการเรียนการสอน มีความทันสมัย เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพสูง
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ TQF และ BQF (๑๐)
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๐
๐
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของนิสิตที่ผ่านการทดสอบของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา
ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา)
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๕
๘๕
๘๕
๙๐
๙๐
๙๐
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสาเร็จในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก

๑๘
เป้าประสงค์ ๓ ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในด้านแพทยศาสตร์ และมีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้
คณาจารย์ที่มีศักยภาพในการถ่ายทอด หมายถึง : คณาจารย์ที่มีค่าคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพการสอนจากนิสิต เฉลี่ยทุกรายวิชาในรอบปีการศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป
(จากคะแนนเต็ม ๕)
สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ หมายถึง : การที่สาขาวิชานั้น มีคณาจารย์ประจาที่มีผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเรื่องต่อปี
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของผู้สอนที่ผ่านเกณฑ์ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และศักยภาพในการถ่ายทอด (๑๑)
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๖๐
๖๐
๖๐
๖๕
๖๕
๗๐
๗๐
๗๕
๗ค
๘๐
๘๐
ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ประจาดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับ
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป (๑๒)
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๑๕
๑๕
๒๐
๒๕
๓๐
๕๐
๖๐
๘๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
เป้าประสงค์ ๔ นิสิตมีความสุขในบรรยากาศการศึกษาที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
การพัฒนาระบบการบริการและสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนและการแก้ปัญหา
ของนิสิตทั้งด้านการเรียนและด้านส่วนตัว หมายถึง : การดาเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริการ อาคาร
สถานที่ วัส ดุแ ละครุ ภั ณฑ์เพื่อ ทาให้ เกิดสภาพที่เอื้ อต่อการศึกษาเล่ าเรียนและการมี คุณภาพชีวิตที่ ดี
(Campus Life) ลดภาวะเครียดและซึมเศร้าระหว่างการศึกษา โดยการจัดการดังกล่าวจะต้องจัดให้มีขึ้น
อย่างทั่วถึง ครอบคลุม ปลอดภัยและเพียงพอกับการบริการนิสิต
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับดัชนีความสุขของนิสิต (๑๓)
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๒๕ ๓.๕๐ ๓.๗๕ ๔.๐๐ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๔.๗๕ ๔.๗๕ ๔.๗๕
หมายเหตุ ระดับ ๑ – ๕ หมายถึง ดัชนีความสุขน้อยมาก – มากที่สุด

๑๙
เป้าประสงค์ ๕ มีผลงานวิจัยและบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
สังคมไทยให้เข้มแข็ง และมีบทบาทนาในภาคตะวันออกและในประชาคมโลก
คณะแพทยศาสตร์วิจัย หมายถึง :
๑. คณะแพทยศาสตร์มีระบบบริหารจัดการ การวิจัย และพัฒนาครบวงจร เป็นสากล
๒. มีวัฒนธรรมวิจัย มีศักยภาพทางการวิจัย
๓. คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มีสมรรถนะนักวิจัย
ผลงานวิจัย หมายถึง :
๑. มีผลงานวิจัยทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และนามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย
๒. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในเวทีโลก
บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ หมายถึง :
๑. มีผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร/จดลิขสิทธิ์ มีงานสร้างสรรค์บูรณาการ องค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาสังคมไทย
๒. มีงานวิจัยเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม
๓. มีการบูรณาการองค์ความรู้หรือ สหสาขาวิชาชีพเพื่อการวิจัยและพัฒนา
บทบาทนาในประชาคมโลก หมายถึง :
๑. มีศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการแพทย์
๒. มีนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูลสากล
๓. การยอมรั บจากประชาคมโลก เช่น การประชุมนานาชาติ หรือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
(workshop) ระดับนานาชาติ การได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาและผู้สอนวิทยานิพนธ์ระดับนานาชาติ เป็นที่
ปรึกษาองค์กรระดับนานาชาติ เป็นผู้ประเมินบทความ/โครงการวิจัยระดับนานาชาติ เป็นผู้บรรยายนา
หรือเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการและวัฒนธรรมการวิจัยแบบครบ
วงจร (๑)
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๔
๔
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
หมายเหตุ ค่าเปูาหมายของระดับ ๑ – ๕ จะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งจะกาหนดใหม่
เมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น ๆ
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ จานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรืองานสร้างสรรค์ต่อปี (๒)
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๐
๐
๐
๐
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๑

๒๐
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับนานาชาติ (๓)
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๐.๐๑ ๐.๐๑ ๐.๐๒ ๐.๐๓ ๐.๐๔ ๐.๐๕ ๐.๐๖ ๐.๐๗ ๐.๐๘ ๐.๐๙ ๐.๑๐
เป้าประสงค์ ๖ มีผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของสังคมไทย และสากล
ผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หมายถึง :
๑. มีการสร้างงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายและแผนงานในการพัฒนาประเทศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๒. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม เพื่อสร้างงาน/อาชีพ สร้างรายได้ เป็นประโยชน์ต่อสังคม
หรือสากล
๓. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและสังคมได้รับประโยชน์จากสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ สัดส่วนจานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ต่อจานวนอาจารย์ประจาเต็มเวลา
ทั้งหมด (๔)
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๑:๕ ๑:๕ ๑:๕ ๑:๔ ๑:๔ ๑:๓ ๑:๓ ๑:๒ ๑:๒ ๑:๑ ๑:๑
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ร้อยละของจานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่แล้วและได้รับอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับสากล
ต่อจานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ทั้งหมด (๕)
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๐
๑
๑
๒
๒
๓
๓
๔
๔
๕
๕
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ร้อยละของงานวิจัยที่ใช้กาหนดนโยบายหรือพัฒนาประเทศหรือสร้างงานอาชีพหรือ
สร้างรายได้ (๖)
ค่าเป้าหมาย ( ปีงบประมาณ)
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๐
๐
๐
๐
๑๐
๑๐
๑๐
๒๐
๒๐
๒๐
๓๐

๒๑
เป้าประสงค์ ๗ ระบบบริการวิชาการมีประสิทธิภาพสูงสามารถสนองตอบต่อความต้องการทางด้าน
ความรู้ของสังคม สามารถนาสังคมสู่ความอยู่ดีมีสุขบนฐานความรู้และปัญญา
ระบบบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูง หมายถึง :
๑. มีกระบวนการเชิงรุกในการบริการแบบครบวงจร
๒. ผู้ให้บริการวิชาการมีประสิทธิภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
๓. มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับงาน
๔. มีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยาและมีศูนย์บริการให้คาปรึกษา แนะนา
๕. การบริการวิชาการที่สามารถสร้างรายได้
ความสามารถในการสนองตอบต่อความต้องการทางด้านความรู้ หมายถึง :
๑. เป็นที่พึ่งพาที่น่าเชื่อถือด้านคุณภาพวิชาการ
๒. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการทางความรู้ของสังคมและกลุ่มลูกค้าเปูาหมาย และสามารถ
แปลงความต้องการสู่การปฏิบัติ ส่งมอบบริการ และผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจ รวมทั้งสามารถสาน
สัมพันธ์กับลูกค้าให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
๓. มีระบบการให้คาปรึกษาที่ออกแบบโดยเฉพาะสาหรับหน่วยงานนั้น ๆ
๔. วิชาการที่ให้บริการมีความทันสมัยก้าวทันต่อบริบทและการเปลี่ยนแปลงของโลก
นาสังคมสู่ความอยู่ดีมีสุข บนฐานความรู้และปัญญา หมายถึง :
๑. เน้นการสร้างสังคมมีสุขโดยการสร้างและส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นวิถีชีวิตของ
ประชาชนในสังคม
๒. เน้นการสร้างสังคมให้รู้รักความสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
๓. นาความรู้สู่ชุมชนให้ชุมชนเป็นชุมชนอุดมปัญญา เข้าถึงความรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการดารงชีวิต
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ความประทับใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการวิชาการเพื่อให้สังคมมี
ความสุข (๑๔)
ค่าเป้าหมาย ( ปีงบประมาณ)
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๒
๘๒
๘๔
๘๔
๘๖
๘๖
๘๘
๘๘
ตัวชี้วัดที่ ๑๖ จานวนรายได้จากการบริการวิชาการ (ล้านบาท) (๑๕)
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๒๔๐ ๒๔๐ ๒๖๔ ๒๙๐ ๓๒๐ ๓๕๐ ๓๘๐ ๔๒๐ ๔๖๐ ๕๐๐ ๕๕๐

๒๒
เป้าประสงค์ ๘ มีเครือข่ายวิชาการที่แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
๑. มีการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร มีการทากิจกรรมร่วมกัน
เช่น วิจัยร่วมกัน แลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ และการสร้างหลักสูตรร่วมกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒. เครือข่ายวิชาการอาจจะเป็ นสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือ องค์กรภาคเอกชน ทั้งใน
และต่างประเทศ ที่มีจุดมุ่งหมายและเปูาประสงค์การทางานและมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่จะเกิดประโยชน์
ร่วมกัน
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดที่ ๑๗ ร้อยละเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ที่มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง (๑๖)
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๖๐
๖๐
๖๕
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕
๙๐
๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐
เป้าประสงค์ ๙ เป็นศูนย์กลางความรู้ของภาคตะวันออกและประเทศ ที่มีความเป็นเลิศในศาสตร์ทาง
ทะเล ศาสตร์ผู้สูงอายุ อาชีวเวชศาสตร์
ศูนย์กลางความรู้ที่มีความเป็นเลิศ มี ๕ องค์ประกอบดังนี้ :
๑. ริเริ่มสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่าปีละ ๒ เรื่องต่อศาสตร์และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในภาคตะวันออกและประเทศ
๒. มีการบริหารจัดการความรู้ให้มีการแลกเปลี่ยน ถ่ายโอน เพิ่มค่า โดยผ่านกระบวนการ
เช่น เวทีวิชาการประจาปี วารสารวิชาการ การตีพิมพ์บทความในวารสารที่ได้รับการยอมรับระดับสากล
เป็นต้น และต้องนาไปปฏิบัติจนเกิดประโยชน์หรือจดสิทธิบัตรเพื่ อผลประโยชน์ของประเทศและองค์กร
ต่อไป
๓. มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญระดับประเทศในตาแหน่งศาสตราจารย์และมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศและสากล
๔. มีช่องทางในการถ่ายทอด/บริการองค์ความรู้ที่เป็นของศาสตร์นั้น และลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย
แพร่หลายและครอบคลุม เช่น เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของศาสตร์นั้น ๆ จัดสัมมนาวิชาการในศาสตร์
นั้น ๆ
๕. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศาสตร์นั้น ๆ ทั้งที่สร้างสรรค์ขึ้นมา หรือรวบรวม
จากในประเทศและต่างประเทศ มีเครือข่ายศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดที่ ๑๘ จานวนศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความรู้และมีความเป็นเลิศ (๑๗)
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๐
๐
๐
๐
๐
๑
๑
๑
๑
๑
๒

๒๓
เป้าประสงค์ ๑๐ นิสิตและบุคลากร ร่วมตระหนัก ร่วมสืบสาน ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทย
ให้ยั่งยืน
๑. นิสิต บัณฑิต บุคลากรมีส่วนร่วมในการสืบสาน ทานุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ
๒. เปิดโอกาสให้บุคคลทุกภาคส่วนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
๓. บูรณาการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย สิ่งแวดล้อม ไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง
๔. มีหน่วยที่ให้บริการหรือบริหารจัดการเอกลักษณ์ของชาติ ที่มีประสิทธิภาพ มีผลงานเป็นที่
ยอมรับจากสังคม
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑๙ ร้ อ ยละของบุ ค ลากรและนิ สิ ต ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ/กิ จ กรรม การสื บ สานศิ ล ปะ
วัฒนธรรมไทย (๑๘)
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๖๐
๖๐
๖๕
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕
๘๕
๘๕
๘๕
๘๕
ตัวชี้วัดที่ ๒๐ จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ในการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย (๑๙)
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๐
๐
๐
๑
๐
๐
๑
๐
๐
๑
๐
เป้าประสงค์ ๑๑ มีการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เอื้อต่อการเรียนการสอน
และวิจัย และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
ทรัพยากร หมายถึง : บุคลากร งบประมาณ พัสดุ (ครุภัณฑ์/อาคารสถานที่/อุปกรณ์)
การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล หมายถึง :
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
๑. บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้หลายหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. บุคลากรคณาจารย์ อาจารย์ในสาขาเดียวกันอยู่ที่ส่วนงานเดียวกัน
๓. ครุ ภัณ ฑ์/ สถานที่ มีก ารใช้ ท รัพ ยากรร่ว มกั น ที่เ อื้อ ต่อ การเรี ยนการสอน การวิจั ย และ
ให้บริการแก่สังคม และมีการบารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
คณะแพทยศาสตร์ที่พึ่งตนเองได้ หมายถึง :
๑. มีระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล
๒. สามารถสร้างรายได้ จากการบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
๓. มีระบบบริหารการเงิน/การคลังที่เข้มแข็งยึดธรรมาภิบาล และนาด้วยทีมบริหารมืออาชีพ
๔. มีนโยบาย แผนงาน และแนวปฏิบัติทางการเงิน การคลังที่เข้มแข็ง

๒๔
๕. มีรายได้จากการให้บริการและการจัดการศึกษา
๖. มีผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่นามาจดสิทธิบัตรและสร้างมูลค่า
เชิงพาณิชย์
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดที่ ๒๑ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล (๒๐)
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
ตัวชี้วัดที่ ๒๒ จานวนรายได้รวมของคณะแพทยศาสตร์ (๒๑)
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๒๖๐ ๒๘๐ ๓๐๐ ๓๒๐ ๓๕๐ ๓๘๐ ๔๑๐ ๔๕๐ ๔๙๐ ๕๓๐ ๕๘๐
หน่วย : ล้านบาท
เป้าประสงค์ ๑๒ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่มีสมรรถนะสูงระดับสากล
องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง :
๑. มีการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดในองค์กร
๒. มีการจั ดการความรู้ ที่เป็ น ระบบและมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย จัด
การศึกษาและให้บริการ
๓. สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ได้ง่าย
๔. มีกิจ กรรม/มาตรการ ต่อการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และเผยแพร่อย่างสม่าเสมอ ทั้งในและ
ต่างประเทศ
๕. สร้างองค์ความรู้เพื่อการสนองต่อการบริการและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
องค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ หมายถึง :
๑. มีแผนยุทธศาสตร์และบริหารจั ดการอย่างเป็นระบบและถ่ายทอดสู่ระดับส่วนงาน/สาขาวิชา
จนถึงระดับบุคคล
๒. มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับทรัพยากร
๓. มีการจัดโครงสร้างการบริหารให้สอดรับกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
๔. มีการบริหารทรัพยากรเชิงกลยุทธ์รวมทั้งยกระดับความสามารถบุคคล
๕. จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
๖. มีการสร้างสมรรถนะของผู้นาให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพในการขับเคลื่อน
องค์กรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
๗. มี ร ะบบการประชาสั ม พั นธ์ และการตลาดที่ ส ามารถสื่ อสารองค์ ก รให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ มี
ภาพลักษณ์ทดี่ ี

๒๕
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดที่ ๒๓
จานวนองค์ความรู้และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจนเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ (๒๒)
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
องค์ความรู้
๑
๑
๑
๑
๒
๒
๒
๓
๓
๓
๓
ความพึงพอใจ ๗๕
๗๕
๘๐
๘๕
๘๕
๘๕
๘๕
๘๕
๘๕
๘๕
๘๕
เป้าประสงค์ ๑๓ มีความแข็งแรง มั่งคั่ง บุคลากรมีความสุขบนฐานวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
(Healthy, Wealthy, Happy and Strong Culture Faculty) อย่างยั่งยืน
ความเข้มแข็งขององค์กร หมายถึง :
๑. มีระบบบริหารจัดการรายได้ที่มีประสิทธิภาพ
๒. ดาเนินการโดยทีมบริหารที่เป็นนักบริหารมืออาชีพ
๓. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ยึดหลักการบริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บุคคลากรมีความสุข หมายถึง
๑. มีระบบสวัสดิการเหมาะสม
๒. มีความก้าวหน้าและเติบโตในสายงานตามศักยภาพของแต่ละบุคคลสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. ให้บุคลากรมีความรักองค์กร มีความผูกพัน ทุ่มเทเพื่อองค์กร
๔. ให้บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๕. บุคลากรได้รับการดูแลสุขภาวะอย่างมีคุณภาพ มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
๖. สภาพแวดล้อม บรรยากาศองค์กรถูกสุขลักษณะ
วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง หมายถึง :
๑. มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรม และค่านิยมร่วมขององค์กรที่เข้มแข็ง
๒. บุคลากรทุกระดับมีการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม
และมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร
๓. บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝุรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้นแบบนาทางความรู้และปัญญา
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดที่ ๒๔ ร้อยละของบุคลากรมีผลการดาเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์
กาหนด (๒๓)
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๖๐
๖๐
๖๕
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕
๙๐
๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐

๒๖
ตัวชี้วัดที่ ๒๕ ระดับดัชนีความสุขของคณาจารย์และบุคลากร (๒๔)
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๒๕ ๓.๕๐ ๓.๗๕ ๔.๐๐ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๔.๗๕ ๔.๗๕ ๔.๗๕

๒๗
บทที่ ๔
ระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์
เพื่อเป็นการดาเนินงานให้เปูาประสงค์หลักทั้ง ๑๓ เปูาประสงค์บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามที่กาหนด
ไว้ จึงได้กาหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้
๑. ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างบัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีคุณภาพ
๑) บัณฑิตแพทย์มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ มีความสามารถทางการบริหารจัดการ
เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม สามารถสร้างสรรค์คุณค่า และคุณประโยชน์แก่สังคม
๒) ระบบการเรียนการสอนและกระบวนการสร้างบัณฑิตมีประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพ
ระดับประเทศ
๓) ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในด้านแพทยศาสตร์ และมีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้
๔) นิสิตมีความสุขในบรรยากาศการศึกษาที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
๒. พัฒนาสู่การเป็นคณะแพทยศาสตร์วิจัย
๕) มีผลงานวิจัยและบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
สังคมไทยให้เข้มแข็ง และมีบทบาทนาในภาคตะวันออกและในประชาคมโลก
๖) มีผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคมไทย และสากล
๓. การบริการวิชาการแก่สังคม
๗) ระบบบริการวิชาการมีประสิทธิภาพสูงสามารถสนองตอบต่อความต้องการทางด้านความรู้ของ
สังคม สามารถนาสังคมสู่ความอยู่ดีมีสุขบนฐานความรู้และปัญญา
๘) มีเครือข่ายวิชาการที่แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
๙) เป็นศูนย์กลางความรู้ของภาคตะวันออกและประเทศ ที่มีความเป็นเลิศในศาสตร์ทางทะเล
ศาสตร์ผู้สูงอายุ อาชีวเวชศาสตร์
๔. การรักษา พัฒนาและธารงไว้ซึ่งความเป็นไทย
๑๐) นิสิตและบุคลากร ร่วมตระหนัก ร่วมสืบสาน ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยให้ยั่งยืน
๕. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเอง
๑๑) มีการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เอื้อต่อการเรียนการสอนและวิจัย
และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
๑๒) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่มีสมรรถนะสูงระดับสากล
๑๓) มีความแข็งแรง มั่งคั่ง บุคลากรมีความสุขบนฐานวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง (Healthy,
Wealthy, Happy and Strong Culture Faculty) อย่างยั่งยืน

๒๘
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างบัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีคุณภาพ
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ระยะเวลา
แนวทางการดาเนินงาน
สร้างและพัฒนาให้
ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่าน ศรว. ร้อยละ ๙๐
๑๐ ปี ๑. จัดทบทวนความรู้
บัณฑิตแพทย์มี
๒. พัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบเน้น
คุณภาพสูง
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ของแพทยสภา
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
ร้อยละ ๙๐
๑๐ ปี จัดการเรียนการสอนแบบ People Center
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
Medical Care
ระดับดัชนีความสุขของนิสิต
๔.๗๕
๑๐ ปี ๑. จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
๒. จัดหางบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
สันทนาการ
๓. จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาด้านจิตใจ
๔. ส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
ปรับกระบวนการ
ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐
๒ ปี
๑. ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
จัดการเรียนการสอน TQF และ BQF
๒. พัฒนาหลักสูตรด้วยมาตรฐาน TQF และ
การประเมินผล เน้น
BQF
การสร้างความชานาญ ร้อยละของผู้สอนที่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘๕
๑๐ ปี ๑. จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ในการปฏิบัติการ และ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และ
สาคัญ
การสมรรถนะผู้เรียน ศักยภาพในการถ่ายทอด
๒. จัดการเรียนการสอนแบบ Humanized
รายบุคคล
Medicine
๓. มีระบบประเมินอาจารย์ด้านการจัดการ
เรียนการสอนโดยนิสิต
๔. มีระบบการพัฒนาอาจารย์ด้าน
แพทยศาสตรศึกษา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝุาย
วิชาการ
รองคณบดีฝุาย
วิชาการ
รองคณบดีฝุาย
กิจการนิสิต

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ

๒๙
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ระดับประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย ระยะเวลา
แนวทางการดาเนินงาน
ระดับดี
๕ ปี
ทบทวน พัฒนา และจัดทาแผนยกระดับการ
ระดับดีมาก
๑๐ ปี ประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี
ร้อยละของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มี ร้อยละ ๑๐๐
๘ ปี
๑. สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ผลิตผลงานเพื่อขอ
อาจารย์ประจาดารงตาแหน่งทาง
ตาแหน่งทางวิชาการ
วิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
๒. สร้างองค์ความรู้ให้อาจารย์มีศักยภาพใน
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
การทางานวิจัย
ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๓ คน
๓. ส่งเสริมการทาวิจัย เขียนบทความ ทุน
สนับสนุน
๔. พัฒนาการทาวิจัยและผลงานทางวิชาการ
อื่น ๆ
เสริมสร้างขีด
ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าประชุม ร้อยละ ๑๐๐
ทุกปี
ส่งเสริมเข้าประชุมวิชาการ ฝึกอบรม
ความสามารถของ
วิชาการ ฝึกอบรม การศึกษาดู
การศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศอย่าง
บุคลากรสายผู้สอนให้มี งาน ทั้งในและต่างประเทศ
ต่อเนื่อง
ความเชี่ยวชาญ
ครอบคลุมทุกสาขา มี
ขีดความสามารถสูงทาง
การศึกษาสุขภาพ มี
ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่
ยอมรับทั้งใน
ระดับประเทศ และ
สากล

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝุาย
วิชาการ
รองคณบดีฝุาย
วิชาการ และ
รองคณบดีฝุาย
วิจัย

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ

๓๐
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
พัฒนาคณะ
ร้อยละของหลักสูตร
แพทยศาสตร์สู่
บัณฑิตศึกษา
e-College ที่สมบูรณ์
แบบทั้งระบบการเรียน
การสอน การบริหาร
และทันสมัย

เป้าหมาย
ร้อยละ ๗๕

ระยะเวลา
แนวทางการดาเนินงาน
๙ ปี
๑. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบ e – learning
๒. พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในระบบ
e – learning

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาสู่การเป็นคณะแพทยศาสตร์วิจัย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ระยะเวลา
แนวทางการดาเนินงาน
เสริมสร้างศักยภาพ
ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
๕
๑๐ ปี ๑. มีนโยบายในการบริหารจัดการงานวิจัยของ
คณะแพทยศาสตร์
ระบบบริหารจัดการและ
คณะ
มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ วัฒนธรรมการวิจัยแบบครบวงจร
๒. มีโครงสร้างการบริหารจัดการงานวิจัย
เป็นศูนย์กลางแห่ง
๓. มีทรัพยากรที่สนับสนุนการวิจัย
ความเป็นเลิศด้าน
๔. มีการดาเนินการวิจัยจนสาเร็จและเผยแพร่
วิชาการสุขภาพที่
ในระดับ peer review
สามารถรองรับความ
๕. มีการทบทวน ประเมิน และพัฒนาระบบ
ต้องการของชุมชนและ
การบริหารจัดการงานวิจัย
ประเทศ (Center of ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ร้อยละ ๐.๑๐ ๑๐ ปี ๑. สนับสนุนงานวิจัย
excellence)
หรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับ
๒. ส่งผลงานในระดับนานาชาติ
นานาชาติ
๓. สร้างแรงจูงใจ
๔. กระตุ้นให้นักวิจัยขอทุนวิจัยจากภายนอก
หน่วยงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝุาย
วิชาการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝุาย
วิจัย

รองคณบดีฝุาย
วิจัย

๓๑
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
พัฒนาคณะ
จานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
แพทยศาสตร์
หรืองานสร้างสรรค์ต่อปี
มหาวิทยาลัยบูรพาให้
เป็นที่พึ่ง เป็นแหล่ง
อ้างอิงและคลังความรู้
ทางวิชาการสุขภาพแก่
ชุมชน และทุกภาคส่วน
ร้อยละของงานวิจัยที่ใช้กาหนด
นโยบายหรือพัฒนาประเทศหรือ
สร้างงานอาชีพหรือสร้างรายได้

เสริมสร้างขีดความ
สัดส่วนจานวนผลงานวิจัยที่ได้รับ
สามารถของบุคลากรสาย การเผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์
ผู้สอนให้มีความเชี่ยว
ประจาเต็มเวลาทั้งหมด
ชาญครอบคลุมทุกสาขา
มีขีดความ สามารถสูง
ทางการ ศึกษาสุขภาพ มี
ผลงานทีโ่ ดดเด่นเป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับ
ประเทศ และสากล

เป้าหมาย
๑

ระยะเวลา
แนวทางการดาเนินงาน
๑๐ ปี ๑. สนับสนุนงานวิจัย
๒. ส่งผลงานในระดับนานาชาติ
๓. สร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้นักวิจัยขอทุนวิจัย
จากภายนอกหน่วยงาน

ร้อยละ ๓๐

๑๐ ปี

๑:๑

๙ ปี

๑. มีนโยบายในการบริหารจัดการงานวิจัยของ
คณะ
๒. มีโครงสร้างการบริหารจัดการงานวิจัย
๓. มีทรัพยากรที่สนับสนุนการวิจัย
๔. มีการดาเนินการวิจัยจนสาเร็จและเผยแพร่
ในระดับ peer review
๕. มีการทบทวน ประเมิน และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการงานวิจัย
๑. มีนโยบายในการบริหารจัดการงานวิจัยของ
คณะ
๒. มีโครงสร้างการบริหารจัดการงานวิจัย
๓. มีทรัพยากรที่สนับสนุนการวิจัย
๔. มีการดาเนินการวิจัยจนสาเร็จและเผยแพร่
ในระดับ peer review
๕. มีการทบทวน ประเมิน และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการงานวิจัย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝุาย
วิจัย

รองคณบดีฝุาย
วิจัย

รองคณบดีฝุาย
วิจัย

๓๒
กลยุทธ์
ยกระดับมหาวิทยาลัย
ให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ
ที่มีสมรรถนะสูงใน
ระดับสากล
(Intelligent and High
Performance
Organization : IHPO)

ตัวชี้วัด
ร้อยละของจานวนผลงานวิจัยที่
เผยแพร่แล้วและได้รับอ้างอิงใน
ฐานข้อมูลระดับสากลต่อจานวน
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ทั้งหมด

เป้าหมาย
ร้อยละ ๕

ระยะเวลา
๙ ปี
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

จานวนศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นศูนย์กลางความรู้และมี
ความเป็นเลิศ

๑

๑๐ ปี

๑.
๒.
๓.
๔.

๕.
๖.

แนวทางการดาเนินงาน
มีนโยบายในการ
บริหารจัดการงานวิจัยของคณะ
มีโครงสร้างการบริหารจัดการงานวิจัย
มีทรัพยากรที่สนับสนุนการวิจัย
มีการดาเนินการวิจัยจนสาเร็จและเผยแพร่
ในระดับ peer review
มีการทบทวน ประเมิน และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการงานวิจัย
มีนโยบายในการพัฒนาศูนย์กลางความรู้
และความเป็นเลิศ
จัดโครงสร้างศูนย์กลางความรู้และความ
เป็นเลิศ
มีการบริหารจัดการ ให้มีการแลกเปลี่ยน
ถ่ายโอนเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญระดับประเทศ ใน
ตาแหน่งศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่า ๑ คน
หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่า
๒ คน
มีช่องทางในการถ่ายทอด/บริการองค์
ความรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย
มีการรวบรวมองค์ความรู้และมีความเชื่อมั่น
ในระดับสากล

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝุาย
วิจัย

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ

๓๓
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริการวิชาการแก่สังคม
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ระยะเวลา
แนวทางการดาเนินงาน
พัฒนาคณะ
ร้อยละความประทับใจและความ ร้อยละ ๙๐
๑๐ ปี มีนโยบายเชิงรุก เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้
แพทยศาสตร์ให้เป็นที่ เชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ
ความรู้ทางด้านสุขภาพผ่านสื่อต่างๆ และ
พึ่ง เป็นแหล่งอ้างอิง
วิชาการเพื่อให้สังคมมีความสุข
หน่วยแพทย์บริการ
และคลังความรู้ทาง
วิชาการสุขภาพแก่
ชุมชน และทุกภาคส่วน
พัฒนาระบบการบริการ จานวนรายได้จากการบริการ
๕๕๐
๑๐ ปี ๑. ประชาสัมพันธ์
วิชาการเน้นการนาส่ง วิชาการ
ล้านบาท
๒. เพิม่ หน่วยบริการเฉพาะทาง
ความรู้ทางสุขภาพสู่
๓. มีนโยบายเชิงรุก เช่น หน่วยแพทย์
ชุมชนเชิงรุกผ่านการ
เคลื่อนที่ให้ความรู้ทางด้านสุขภาพผ่านสื่อ
ดาเนินงานเชิงบูรณา
ต่างๆ และหน่วยแพทย์บริการ
การร่วมกับเครือข่ายทุก ร้อยละเครือข่ายความร่วมมือ
ร้อยละ ๑๐๐
๙ ปี
๑. สร้างเครือข่าย
ภาคส่วน และความ
ด้านวิชาการที่มีกิจกรรมที่เกิดขึ้น
๒. สร้างกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือ
ทันสมัยของเทคโนโลยี จริง
สารสนเทศ
ยกระดับมหาวิทยาลัย จานวนองค์ความรู้และพัฒนา
๓ เรื่อง
๗ ปี
๑. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสุขภาพ
ให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจน
๒. ออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ที่มีสมรรถนะสูงใน
เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
๓. เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ระดับสากล
ภายนอก เช่น สถานีอนามัย โรงพยาบาล
(Intelligent and High
เอกชน
Performance
Organization : IHPO)

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝุาย
บริการ

รองคณบดีฝุาย
บริการ

รองคณบดีทุก
ฝุายบริหาร
รองคณบดีฝุาย
บริการ

๓๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การรักษา พัฒนาและธารงไว้ซึ่งความเป็นไทย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ระยะเวลา
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ ร้อยละของบุคลากรและนิสิตที่
ร้อยละ ๘๕
๑๐ ปี
องค์กรแห่งความสุข
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การ
บุคลากรภาคภูมิใจ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
มั่นคงในการปฏิบัติงาน จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ใน ๑๑ เรื่อง
๑๐ ปี
ภายใต้วัฒนธรรมและ การสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะ
ค่านิยมที่เข้มแข็ง
วัฒนธรรมไทย

แนวทางการดาเนินงาน
๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๒. เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัด

งบประมาณ

ทาการวิจัยร่วมกับคณะที่มีนโยบายที่เกี่ยวกับ
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเอง
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ระยะเวลา
สร้างความเข้มแข็งแก่ ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ระดับ ๕
๑๐ ปี ๑.
คณะแพทยศาสตร์
ระบบบริหารจัดการบนพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยบูรพา
ของธรรมาภิบาล
๒.
ด้วยการปฏิรูปการ
๓.
บริหารจัดการ การ
จัดการศึกษาทั้งองค์กร
และขับเคลื่อนด้วย
บุคลากรทุกระดับสู่
อุดมศึกษาชั้นนา
๔.
๕.
๖.

แนวทางการดาเนินงาน
โครงสร้างการบริหารภายในคณะ โดยแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนทุกระดับ
พัฒนาบุคลากรฝุายบริหารและฝุายสนับสนุน
มีการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน หลักเกณฑ์
แนวทางการปฏิบัติของคณะ ให้สอดคล้อง
กับภารกิจ ยุทธศาสตร์และสถานการณ์
และนาไปสู่การประกาศใช้ และปฏิบัติโดย
ผู้เกี่ยวข้อง
สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคณะ
ดาเนินงานให้โปร่งใสตรวจสอบได้
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ และ
ภาคส่วนภายนอก มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการของคณะ

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝุาย
กิจการนิสิต
รองคณบดีฝุาย
กิจการนิสิต และ
รองคณบดีฝุาย
วิจัย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝุาย
บริหาร

๓๕
กลยุทธ์
บัณฑิต ชุมชน และทุก
ภาคส่วน ด้วยระบบ
และเชื่อมั่นจากผู้ใช้
เสริมสร้างการยอมรับ

ตัวชี้วัด
จานวนรายได้รวมของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรภายใน
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ให้มี
ประสิทธิภาพสู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
เสริมสร้างและบริหาร
จัดการเครือข่ายทุกภาค
ส่วนให้เกิดความร่วมมือ
เชิงบูรณาการทัง้ ใน
ประเทศ และ
ต่างประเทศ
พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพาสู่องค์กรแห่ง
ความสุข บุคลากร
ภาคภูมิใจ มั่นคงในการ
ปฏิบัติงาน ภายใต้
วัฒนธรรมและค่านิยมที่
เข้มแข็ง

ร้อยละของบุคลากรมีผลการ
ดาเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา กาหนด

เป้าหมาย
๕๘๐
ล้านบาท
ร้อยละ ๑๐๐

๙ ปี

มีระบบตรวจสอบทั้งปริมาณและคุณภาพงานที่
ได้รับมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝุาย
บริการ และ
รองคณบดีฝุาย
บริหาร
รองคณบดีฝุาย
บริหาร

ร้อยละเครือข่ายความร่วมมือ
ร้อยละ ๑๐๐
ด้านวิชาการที่มีกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จริง

๑๐ ปี

๑. สร้างเครือข่าย
๒. สร้างกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือ

รองคณบดีทุก
ฝุาย

ระดับดัชนีความสุขของ
คณาจารย์และบุคลากร

๑๐ ปี

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

รองคณบดีฝุาย
บริหาร

๓.๕๐

ระยะเวลา
แนวทางการดาเนินงาน
๑๐ ปี ๑. ประชาสัมพันธ์
๒. เพิ่มหน่วยบริการเฉพาะทาง
๓. เพิ่มจานวนนิสติ แพทย์

มีหลักธรรมาภิบาล
มีแรงจูงใจ
มีการแบ่งงานที่ชัดเจน เหมาะสม
มีการทางานเป็นทีม
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
สร้างบรรยากาศในการทางานทีดี

งบประมาณ

๓๖
บทที่ ๕
การติดตาม และการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
การแปลงแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒนา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๓) ไปสู่การปฏิบัติ
จ าเป็ น ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให้ เ กิ ด การประสานความร่ ว มมื อ ในการแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดทาแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนา
ระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ในเรื่อง
แนวคิดและสาระสาคัญของยุทธศาสตร์การการพัฒนาการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์
๒. เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์การการพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกาหนดดัชนีชี้วัดเป็นเครื่องมือ
เป้าหมาย
๑. บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยบุคลากรที่สังกัดสานักงานคณบดี ภาควิชา
ต่าง ๆ และศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และมีส่วนร่วม
ในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
๒. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทาแผนงาน
และโครงการของแต่ล่ะส่วนงาน ที่สอดคล้องกับเปูาหมายและตัวชี้วัด
๓. กาหนดเครื่องชี้วัดผลสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางการดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกาหนดแนวทาง การ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้
๑. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมกาหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมโดย
๑.๑ สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสาคัญของแผน และยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เปูาหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับ บุคลากร
ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ
๑.๒ ผลั ก ดั น ระบบงบประมาณ และการพั ฒ นาสมรรถภาพบุ ค ลากรให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวทางของแผนงานและโครงการ ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดาเนินงานเป็นหลัก
๑.๓ ปรับวิธีการวางแผนเกี่ยวกับการศึกษา และการบริหารจัดการในแต่ละระดับ และการ
จัดทางบประมาณโดยกาหนดพื้นที่เปูาหมายร่วมกัน (Area / Function / Participation : AFP) ที่เน้น
การมีส่วนร่วมและการได้รับประโยชน์ของการสร้างกาลังคนที่มีคุณภาพเป็นหลัก

๓๗
๑.๔ ส่งเสริ มให้ แต่ล ะฝุ ายจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ให้ส อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ
แพทยศาสตร์และของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง และประเมินผลงานของ หน่วยงานภายใน
ตามแผนที่กาหนดไว้ และนาไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรจากต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๕ จัดให้มีการลงนามคารับรองการปฏิบัติงานเพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว
องค์กร คือ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์สู่
การประเมินผลงาน และการอุดหนุนทรัพยากรจากคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป
๑.๖ ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์ และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่ อ งผ่ านสื่ อ ภายในองค์ กรผ่ า นกิ จ กรรมต่ างๆ เพื่ อกระตุ้น ปลุ ก เร้ า และขั บเคลื่ อนงานตามแผน
ยุทธศาสตร์
๒. พัฒนากระบวนการจัดทาแผนงาน/โครงการของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ
พร้อมกับมีการจัดลาดับความสาคัญ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดย
๒.๑ สนับสนุ นการจัดทาแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน
ระหว่างฝุายที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์
การการพัฒนา
๒.๒ กาหนดขั้นตอนของกระบวนการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ชัดเจนมุ่งเน้นที่
การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดลาดับความสาคัญของภารกิจและ
กิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงาน
๒.๓ ติดตาม ตรวจสอบ ผลที่ได้จากการดาเนินแผนงาน/โครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมิน ผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งกาหนดดัชนีชี้วัดความสาเร็จของ
แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ โดย
๓.๑ ประสานการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและ
เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกัน เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการประสานแผนงาน แผนคน และแผนเงินอย่างเป็น
ระบบ
๓.๒ สนับสนุนให้ฝุายที่เกี่ยวข้องดาเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ มีการ
กาหนดตัวชี้วัดและระบบประเมินผลงานที่เน้นผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก
๓.๓ น าผลที่ ไ ด้ จ ากการติ ด ตามประเมิ น ผลมาปรั บ ปรุ ง แนวทางการจั ด ท าแผนงาน/
โครงการ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓.๔ พัฒนาองค์ความรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการ
กาหนดดัช นี ชี้ วั ดแก่ ฝุ า ยที่ เ กี่ย วข้ อ ง เพื่อ สร้ า งทั ก ษะในการติด ตามประเมิ น ผลและสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
๓.๕ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุกระดับ โดยเฉพาะ
การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผลและเชื่อมโยงสู่
การตัดสินใจทางการบริหาร

๓๘
๓.๖ กาหนดให้ มี การติ ดตามความก้า วหน้า ตามยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาทุ ก ๆ ไตรมาส
พร้อมทั้งให้แต่ละฝุายและเจ้าของรายการหรือโครงการงบประมาณ และผู้รับผิดชอบในภารกิจทาการ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อนาสู่การตัดสินใจของคณบดี
๓.๗ เสริมสร้างศักยภาพของฝุาย ซึ่งรับผิดชอบรายการคาของบประมาณให้เป็นนักจัดการ
ยุทธศาสตร์มืออาชีพ ที่สามารถบริหารจัดการยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน สามารถติดตามความก้าวหน้า
และประเมินผลการดาเนินงานของรายการตามแผนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จนสามารถนาส่งผลสัมฤทธิ์
แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓.๘ สร้างทีมตรวจประเมินยุทธศาสตร์ (Strategic Assessor Team: SAT) เพื่อทาหน้าที่
เป็นผู้ตรวจประเมินการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยจะทาการคัดเลือกบุคลากรระดับบริหารหรือ
หัวหน้างานแผนมาอบรม พัฒนาสมรรถภาพและแต่งตั้งให้เป็นทางการให้ทางานคู่ขนานกับสถาบัน
๔. แนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลใน
โครงการเร่งด่วน
ในรู ป แบบของการแปลงแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ จะยึ ด การมุ่ ง ที่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข องแผน
ยุทธศาสตร์เป็นสาคัญ (Goal Focus) โดยการนาเปูาประสงค์มาเป็นประเด็นหลัก จากนั้นจึงกาหนด
ระบบวัดผล จึงประกอบด้วย ตัวชี้วัด และค่าเปูาหมาย พร้อมกาหนดระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ ซึ่ง
ประกอบด้วยกลยุทธ์ แผนงานโครงการ และผู้รับผิดชอบ เพื่อเป็นการดาเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
โครงการที่สาคัญ เร่งด่วน และผลกระทบ ทาให้ได้โครงการที่เป็นโครงการเร่งด่วน (Flag Ship)

๓๙

ภาคผนวก
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (๗)
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ
คาอธิบาย :
หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หมายถึ ง หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย
ประกอบด้วย ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก
สูตรการคานวณ :
ร้อยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา =

จานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติ x ๑๐๐
จานวนหลักสูตรทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๕ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้
เท่ากับ ๑ คะแนน
 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๔๔
เท่ากับ ๒ คะแนน
 ร้อยละ ๔๕ - ๔๙
เท่ากับ ๓ คะแนน
 ร้อยละ ๕๐ - ๕๔
เท่ากับ ๔ คะแนน
 ร้อยละ ๕๕ – ๕๙
เท่ากับ ๕ คะแนน
 ร้อยละ ๖๐ หรือมากกว่า
เงื่อนไข : -ไม่ม-ี
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่
ได้รับการอนุมัติ
จานวนหลักสูตรทั้งหมด

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

หลักสูตร
หลักสูตร

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑
๒
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝุายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวสุกัญญา ยิ้มใย

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓

๔๐
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัย (๙)
หน่วยวัด :
ระดับ
น้าหนัก :
ร้อยละ
คาอธิบาย :
ความพึงพอใจ หมายถึง : ความพึงพอใจของมหาวิทยาลัย บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ๔ ได้แก่
๑. คุณธรรม/จริยธรรม คุณธรรม ได้แก่ ความรับผิดชอบตนเอง/สังคม ความซื่อสัตย์ มีวินัย
จริยธรรม ได้แก่ การดารงตนเป็นคนดี
๒. เชี่ยวชาญในศาสตร์ โดดเด่นในวิชาชีพ รู้จริงทาจริง
๓. การบริหารจัดการ วางแผนชีวิต งานในหน้าที่ ควบคุม จัดการ มีภาวะผู้นา
๔. สร้างสรรค์คุณค่าและคุณประโยชน์ เป็นที่พึ่งของสังคม
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๕ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
เท่ากับ ๑ คะแนน
 ร้อยละ ๗๐ – ๗๔
เท่ากับ ๒ คะแนน
 ร้อยละ ๗๕ – ๗๙
เท่ากับ ๓ คะแนน
 ร้อยละ ๘๐ – ๘๔
เท่ากับ ๔ คะแนน
 ร้อยละ ๘๕ – ๘๙
เท่ากับ ๕ คะแนน
 ร้อยละ ๙๐ หรือมากกว่า
เงื่อนไข : -ไม่มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วย
วัด

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

ข้อมูลจากสารวจความพึงพอใจ
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑ คณะแพทยศาสตร์ (อาจารย์ และผู้บริหาร)
๒ บัณฑิต
๓ ผู้ใช้บัณฑิต
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑ แบบสอบถามสารวจความพึงพอใจ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝุายวิชาการ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นายศักดิ์ชาย มุกดาเสถียร หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓

๔๑
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ TQF และ BQF (๑๐)
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ
คาอธิบาย :
เกณฑ์ Thai Qualification Framework (TQF) หมายถึง : เกณฑ์ที่จะต้องผ่านมาตรฐาน
การเรียนรู้ (Learning Outcome) ๕ ด้าน ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ได้แก่
๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๒. ด้านความรู้
๓. ทักษะทางปัญญา
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕. ด้านความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกณฑ์ Burapha Qualification Framework (BQF) หมายถึง : เกณฑ์ที่จะต้องผ่าน
มาตรฐานการเรียนรู้ (Learning Outcome) ๕ ด้านที่ มหาวิทยาลัยบูรพารับรอง
๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๒. ด้านความรู้
๓. ทักษะทางปัญญา
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕. ด้านความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สูตรการคานวณ :
ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ TQF และ BQF =

จานวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ X ๑๐๐
จานวนหลักสูตรทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑๐ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้
เท่ากับ ๑ คะแนน
 ร้อยละ ๔๐ – ๔๙
เท่ากับ ๒ คะแนน
 ร้อยละ ๕๐ – ๕๙
เท่ากับ ๓ คะแนน
 ร้อยละ ๖๐ – ๖๙
เท่ากับ ๔ คะแนน
 ร้อยละ ๗๐ – ๗๙
เท่ากับ ๕ คะแนน
 ร้อยละ ๘๐ หรือมากกว่า
เงื่อนไข : -ไม่มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
หน่วย
วัด
จานวนร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

๔๒
แหล่งข้อมูล :
๑ สกอ. (TQF)
๒ สานักงานสภามหาวิทยาลัย (TQF และ BQF)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑ ตามฐานข้อมูล (TQF และ BQF)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝุายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวสุกัญญา ยิ้มใย

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓

๔๓
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของนิสิตที่ผ่านการทดสอบของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ
คาอธิบาย :
ผ่านการทดสอบของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม แพทยสภา หมายถึง : การสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา
สูตรการคานวณ :
ร้อยละของนิสิตที่ผ่านการทดสอบ =

จานวนนิสิตที่สอบผ่านเกณฑ์ X ๑๐๐
จานวนนิสิตทั้งหมดที่เข้าสอบ

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๒๐ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้
เท่ากับ ๑ คะแนน
 น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
เท่ากับ ๒ คะแนน
 ร้อยละ ๒๐ – ๓๙
เท่ากับ ๓ คะแนน
 ร้อยละ ๔๐ – ๕๙
เท่ากับ ๔ คะแนน
 ร้อยละ ๖๐ – ๗๙
เท่ากับ ๕ คะแนน
 ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐
เงื่อนไข : -ไม่มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จานวนนิสิตที่สอบผ่านเกณฑ์
จานวนนิสิตทั้งหมดที่เข้าสอบ

หน่วย
วัด
คน
คน

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

แหล่งข้อมูล :
๑ ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา (ศ.ร.ว.)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑ ข้อมูลการสอบของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
แพทยสภา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝุายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวสุกัญญา ยิ้มใย

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓

๔๔
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสาเร็จในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยวัด :
ระดับ
น้าหนัก :
คะแนน
คาอธิบาย :
เกณฑ์ การประกัน คุณ ภาพการศึ กษา หมายถึ ง : เกณฑ์ ต ามมาตรฐานของการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้
๑. คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึงการดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
๒. คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึงการดาเนินงานต้องปรับปรุง
๓. คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึงการดาเนินงานระดับพอใช้
๔. คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึงการดาเนินงานระดับดี
๕. คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึงการดาเนินงานระดับดีมาก
สูตรการคานวณ :
ประเมินโดยคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑๐ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้
เท่ากับ ๑ คะแนน
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เท่ากับ ๒ คะแนน
 ต้องปรับปรุง
เท่ากับ ๓ คะแนน
 พอใช้
เท่ากับ ๔ คะแนน
 ดี
เท่ากับ ๕ คะแนน
 ดีมาก
เงื่อนไข : -ไม่มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ผลการประเมิน

หน่วย
วัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

แหล่งข้อมูล :
๑ ฝุายประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
๒ งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝุายวิชาการและวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑ รายงานการประเมินของอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

๔๕
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝุายวิชาการ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นายศักดิ์ชาย มุกดาเสถียร หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓

๔๖
ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของผู้สอนที่ผ่านเกณฑ์ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และศักยภาพในการถ่ายทอด
(๑๑)
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ
คาอธิบาย :
๑. คณาจารย์ที่มีศักยภาพในการถ่ายทอด หมายถึง : คณาจารย์ที่มีค่าคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพการสอนจากนิสิตเฉลี่ยทุกรายวิชาในรอบปีการศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป
(จากคะแนนเต็ม ๕)
๒. สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ หมายถึง : การที่สาขาวิชานั้น มีคณาจารย์ประจา
ที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ อย่างน้อยหนึ่งเรื่องต่อ
ปี
สูตรการคานวณ :
๑. ร้อยละศักยภาพในการถ่ายทอด =

จานวนคณาจารย์ที่มีศักยภาพในการถ่ายทอด X ๑๐๐
จานวนคณาจารย์ประจาทั้งหมด

๒. ร้อยละความเชี่ยวชาญในศาสตร์ =

จานวนสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ X ๑๐๐
จานวนสาขาวิชาทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน : พิจารณาจากสัดส่วนค่าร้อยละ ระหว่าง ศักยภาพในการถ่ายทอด กับ ความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนนใช้การเทียบกับค่าเปูาหมาย ร้อยละ ๖๐ โดยกาหนด
เกณฑ์ การให้คะแนนดังนี้
 ศักยภาพในการถ่ายทอดน้อยกว่าร้อยละ ๔๐ และความเชี่ยวชาญ
เท่ากับ ๑ คะแนน
ในศาสตร์น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
 ศักยภาพในการถ่ายทอดน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และความเชี่ยวชาญ
ในศาสตร์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๕๐ หรือศักยภาพในการ
เท่ากับ ๒ คะแนน
ถ่ายทอดมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๕๐ และความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์น้อยกว่าร้อยละ๕๐
 ศักยภาพในการถ่ายทอดมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๖๐ และ
เท่ากับ ๓ คะแนน
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐
 ศักยภาพในการถ่ายทอดและความเชี่ยวชาญในศาสตร์ค่าใดค่าหนึ่ง
เท่ากับ ๔ คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๗๐
 ศักยภาพในการถ่ายทอดและความเชี่ยวชาญในศาสตร์ค่าใดค่าหนึ่ง
เท่ากับ ๕ คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๐
เงื่อนไข : -ไม่มี-

๔๗
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และศักยภาพ
ในการถ่ายทอด

หน่วย
วัด
ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

แหล่งข้อมูล :
๑ ผลการประเมินคุณภาพการสอน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑ จัดเก็บข้อมูลโดยกองบริการการศึกษาปีละ ๑ ครั้ง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝุายวิชาการ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวสุกัญญา ยิ้มใย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
นายศักดิ์ชาย มุกดาเสถียร หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๘

๔๘
ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ประจาดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับ
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป (๑๒)
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ
คาอธิบาย :
ศาสตร์ที่เปิดสอน หมายถึง : ศาสตร์ที่คณะแพทยศาสตร์เปิดสอน
สูตรการคานวณ :
ร้อยละของศาสตร์ที่เปิดสอน =

จานวนศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์ x ๑๐๐
จานวนศาสตร์ทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑๐ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้
 ร้อยละ ๒๐ ของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ระดับ
เท่ากับ ๑ คะแนน
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
 ร้อยละ ๓๐ ของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ระดับ
เท่ากับ ๒ คะแนน
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
 ร้อยละ ๔๐ ของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ระดับ
เท่ากับ ๓ คะแนน
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
 ร้อยละ ๕๐ ของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ระดับ
เท่ากับ ๔ คะแนน
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
 ร้อยละ ๖๐ ของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ระดับ
เท่ากับ ๕ คะแนน
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
เงื่อนไข : -ไม่มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
หน่วย
วัด
ร้อยละของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ ร้อยละ
ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑ ฝุายบุคคล ดาเนินการเก็บข้อมูลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ แล้วสรุปเป็นภาพรวม โดยมีการระบุชื่อ
ศาสตร์และชื่ออาจารย์ประจาระดับรองศาตราจารย์ขึ้นไป
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝุายวิชาการและวิจัย
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวสุกัญญา ยิ้มใย

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓

๔๙
ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับดัชนีความสุขของนิสิต (๑๓)
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก :
ร้อยละ
คาอธิบาย :
การพัฒนาระบบการบริการและสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนและการแก้ปัญหา
ของนิสิตทั้งด้านการเรียนและด้านส่วนตัว หมายถึง : การดาเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริการ อาคาร
สถานที่ วัส ดุแ ละครุ ภั ณฑ์เพื่อ ทาให้ เกิดสภาพที่เอื้ อต่อการศึกษาเล่ าเรียนและการมี คุ ณภาพชีวิตที่ ดี
(Campus life) ปราศจากภาวะเครียดและซึมเศร้าระหว่างการศึกษา โดยการจัดการดังกล่าวจะต้องจัด
ให้มีขึ้นอย่างทั่วถึง ครอบคลุม ปลอดภัยและเพียงพอกับการบริการนิสิต
สูตรการคานวณ :
พิจารณาจากเกณฑ์ของระดับ
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
๑. มีการศึกษาวิเคราะห์จัดทาแผนพัฒนาระบบบริการและสิ่ง
อานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนและการแก้ปัญหาของ
นิสิตทั้งด้านการเรียนและด้านส่วนตัว
๒. มีการดาเนินการพัฒนาระบบบริการและสิ่งอานวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรียนและการแก้ปัญหาของนิสิตทั้งด้านการเรียน
และด้านส่วนตัวของนิสิตอย่างต่อเนื่อง
๓. มีการประเมินและปรับปรุงระบบบริการและสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนและการแก้ปัญหาของนิสิตทั้งด้านการ
เรียนและด้านส่วนตัว
๔. ระบบการบริการและสิ่งอานวยความสะดวกสามารถรองรับการ
ใช้บริการของนิสิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของนิสิตทั้งหมด
๕. มีผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ใช้ระบบบริการและสิ่ง
อานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนและการแก้ปัญหาของ
นิสิตทั้งด้านการเรียนและด้านส่วนตัว โดยมีผลความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕





























๕๐
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๑ คะแนน
 มีการดาเนินการ ๑ ข้อแรก
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๒ คะแนน
 มีการดาเนินการ ๒ ข้อแรก
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๓ คะแนน
 มีการดาเนินการ ๓ ข้อแรก
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔ คะแนน
 มีการดาเนินการ ๔ ข้อแรก
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
 มีการดาเนินการครบถ้วนทุกข้อ
เงื่อนไข : -ไม่มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ดัชนีความสุขของนิสิต

หน่วย
วัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

แหล่งข้อมูล :
๑ ผลการสารวจดัชนีความสุขจากคณะและส่วนงาน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑ จัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสารวจดัชนีความสุขของนิสิต ซึ่งจะมีการดาเนินการปีละ ๑ ครั้ง และ
รับผิดชอบโดยคณะหรือส่วนงานเพื่อทาการสารวจนิสิตในความรับผิดชอบ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝุายกิจการนิสิต
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝุายกิจการนิสิต
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวนงนุช สลับศรี

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓

๕๑
ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการและวัฒนธรรมการวิจัยแบบครบ
วงจร (๑)
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก :
ร้อยละ
คาอธิบาย :
๑. ระบบบริหารจัดการการวิจัย หมายถึง : คณะแพทยศาสตร์มีนโยบาย มีโครงสร้าง มีการ
สนับสนุน มีการดาเนินการวิจัย และมีการทบทวน/ประเมินและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย
ที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นสากล
๒. วัฒนธรรมการวิจัย หมายถึง : บุคลากรมีการดาเนินการวิจัยและประยุกต์การวิจัยในการ
เรียนการสอนและการบริการวิชาการ พร้อมทั้งมีขีดสมรรถนะทางการวิจัย
สูตรการคานวณ :
พิจารณาจากเกณฑ์การประเมินจากระดับที่กาหนดไว้
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ......หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้
เท่ากับ ๑ คะแนน
 มีนโยบายการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะ
แพทยศาสตร์
เท่ากับ ๒ คะแนน
 มีโครงสร้างการบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ
เท่ากับ ๓ คะแนน
 มีทรัพยากรที่สนับสนุนการวิจัยไม่น้อยกว่า...............
บาทต่อปี
เท่ากับ ๔ คะแนน
 มีการดาเนินการวิจัยจนสาเร็จและเผยแพร่ในระดับ
Peer review
เท่ากับ ๕ คะแนน
 มีการทบทวน ประเมินและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงานวิจัย
เงื่อนไข : -ไม่มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วย
วัด

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑ ข้อมูลจากงานวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝุายวิจัย
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวสุกัญญา ยิ้มใย

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓

๕๒
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ จานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรืองานสร้างสรรค์ต่อปี (๒)
หน่วยวัด :
จานวน
น้าหนัก :
จานวน
คาอธิบาย :
๑. สิทธิบัตร หมายถึง : ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาเต็มเวลาที่ได้รับสิทธิบัตร
๒. อนุสิทธิบัตร หมายถึง : ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาเต็มเวลาที่ได้รับอนุสิทธิบัตร
๓. งานสร้างสรรค์ หมายถึง : ผลงานทางวิชาการ (ไม่จาเป็นต้องเป็นงานวิจัย)
สูตรการคานวณ :
จานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรืองานสร้างสรรค์
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ หน่วย ต่อ
การให้คะแนนดังนี้
 จานวน ๑ เรื่อง ต่อปี
 จานวน ๒ เรื่อง ต่อปี
 จานวน ๓ เรื่อง ต่อปี
 จานวน ๔ เรื่อง ต่อปี
 จานวน ๕ เรื่อง ต่อปี

๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ

๑
๒
๓
๔
๕

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เงื่อนไข : -ไม่มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือ
งานสร้างสรรค์ต่อปี

หน่วย
วัด
เรื่อง

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑ ฝุายวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: ฝุายวิจัย
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวสุกัญญา ยิ้มใย

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓

๕๓
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับนานาชาติ (๓)
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ
คาอธิบาย :
นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ/ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล หมายถึง : อาจารย์หรือ
บุคลากรวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับจากประชาคม
ระดับนานาชาติด้านการวิจัย เช่น การประชุมระดับนานาชาติหรือ Work Shop ระดับนานาชาติ การ
ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาและผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับนานาชาติ เป็นที่ปรึกษาองค์กรระดับนานาชาติ เป็นผู้
ประเมินบทความหรือโครงการวิจัยระดับนานาชาติ เป็นผู้บรรยายนาหรือเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยระดับ
นานาชาติ
สูตรการคานวณ :
นักวิจัยที่ได้รับรางวัลฯ x ๑๐๐
จานวนอาจารย์หรือบุคลากรวิจัยทั้งหมด

ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับรางวัลฯ =

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๐.๐๒๕ – ๐.๐๑ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดย
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
เท่ากับ ๑ คะแนน
 ร้อยละ ๐.๐๐๒๕
เท่ากับ ๒ คะแนน
 ร้อยละ ๐.๐๐๕
เท่ากับ ๓ คะแนน
 ร้อยละ ๐.๐๑
เท่ากับ ๔ คะแนน
 ร้อยละ ๐.๐๒
เท่ากับ ๕ คะแนน
 ร้อยละ ๐.๐๓
เงื่อนไข : -ไม่มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จานวนนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
จานวนอาจารย์หรือบุคลากรวิจัยทั้งหมด

หน่วย
วัด
คน
คน

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑ ฝุายวิจัยฝุายวิชาการและฝุายบุคคล
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: ฝุายวิจัย
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวสุกัญญา ยิ้มใย
นายนฤตย์ คุ้มยา

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๘

๕๔
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ สัดส่วนจานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ต่อจานวนอาจารย์ประจาเต็มเวลา
ทั้งหมด (๔)
หน่วยวัด : สัดส่วน
น้าหนัก :
ร้อยละ
คาอธิบาย :
การเผยแพร่งานวิจัย หมายถึง :
ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็น
มาตรฐานที่มีผู้ตรวจสอบ (Peer Review) หรือได้นาเสนอในที่ประชุมวิชาการและเผยแพร่ในหนังสือ
รวบรวมบทรายงานการวิจัย (Proceedings) ของการประชุมนั้น
สูตรการคานวณ :
เปรียบเทียบผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นตามเกณฑ์ต่อคณาจารย์ทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ......หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้
เท่ากับ ๑ คะแนน
 ผลงานวิจัย ๑ : คณาจารย์ ๕
เท่ากับ ๒ คะแนน
 ผลงานวิจัย ๑ : คณาจารย์ ๔
เท่ากับ ๓ คะแนน
 ผลงานวิจัย ๑ : คณาจารย์ ๓
เท่ากับ ๔ คะแนน
 ผลงานวิจัย ๑ : คณาจารย์ ๒
เท่ากับ ๕ คะแนน
 ผลงานวิจัย ๑ : คณาจารย์ ๑
เงื่อนไข : -ไม่มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
จานวนอาจารย์ประจาเต็มเวลา

หน่วย
วัด
เรื่อง
คน

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑
๒
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: ฝุายวิจัย
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวสุกัญญา ยิ้มใย

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓

๕๕
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ร้อยละของจานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่แล้วและได้รับอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับสากล
ต่อจานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ทั้งหมด (๕)
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ
คาอธิบาย :
การอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับสากล หมายถึง : บทความที่อ้างอิงผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจาเต็มเวลาที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ISI (International Social Science Index) non
ISI (MathScinet, ScienceDirect, Biosci, Biosis, Agricolar, Scopus, Pubmed, Academic Search
Premium, Infortrieve, Ingenta connect, Wilson) TCI (Thai Journal Citation Index) Index
Medicus
สูตรการคานวณ :
ร้อยละผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง =

บทความที่อ้างอิง x ๑๐๐
จานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้
เท่ากับ ๑ คะแนน
 ร้อยละ ๑
เท่ากับ ๒ คะแนน
 ร้อยละ ๒
เท่ากับ ๓ คะแนน
 ร้อยละ ๓
เท่ากับ ๔ คะแนน
 ร้อยละ ๔
เท่ากับ ๕ คะแนน
 ร้อยละ ๕
เงื่อนไข : -ไม่มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
จานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ทั้งหมด

หน่วย
วัด
เรื่อง
เรื่อง

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑ ฝุายวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: ฝุายวิจัย
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวสุกัญญา ยิ้มใย

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓

๕๖
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ร้อยละของงานวิจัยที่ใช้กาหนดนโยบายหรือพัฒนาประเทศหรือสร้างงานอาชีพหรือ
สร้างรายได้ (๖)
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ
คาอธิบาย :
งานวิจัยที่ใช้กาหนดนโยบายหรือพัฒนาประเทศหรือสร้างงานอาชีพหรือสร้างรายได้ หมายถึง
: งานวิจัยที่ใช้กาหนดนโยบายหรือพัฒนาประเทศหรือสร้างงานอาชีพหรือสร้างจานวนผลงานวิจัยที่ถูก
นาไปใช้ในการกาหนดนโยบายหรือพัฒนาประเทศนาไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาคม
สูตรการคานวณ :
ร้อยละของงานวิจัยที่ใช้กาหนดนโยบายฯ =

จานวนผลงานวิจัยที่ใช้กาหนดนโยบายฯ x ๑๐๐
จานวนงานวิจัยทั้งหมดของอาจารย์และบุคลากรวิจัย

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑๐ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
เท่ากับ ๑ คะแนน
 ร้อยละ ๑๐
เท่ากับ ๒ คะแนน
 ร้อยละ ๒๐
เท่ากับ ๓ คะแนน
 ร้อยละ ๓๐
เท่ากับ ๔ คะแนน
 ร้อยละ ๔๐
เท่ากับ ๕ คะแนน
 ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
เงื่อนไข : -ไม่มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จานวนผลงานวิจัยที่ใช้กาหนดนโยบายฯ
จานวนผลงานวิจัยทั้งหมด

หน่วย
วัด
เรื่อง
เรื่อง

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑
๒
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: ฝุายวิจัย
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวสุกัญญา ยิ้มใย

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓

๕๗
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ความประทับใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการวิชาการเพื่อให้สังคมมี
ความสุข (๑๔)
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ
คาอธิบาย :
๑. ความประทับใจ หมายถึง : การได้รับบริการเกินกว่าระดับความคาดหวังที่ผู้รับบริการ
ต้องการ
๒. ความเชื่อมั่น หมายถึง : ความไว้วางใจต่อคุณภาพการให้บริการวิชาการ
สูตรการคานวณ :
๑. ร้อยละของความประทับใจ =
๒. ร้อยละของความเชื่อมั่น =

จานวนการให้บริการวิชาการที่ได้รับความประทับใจ X ๑๐๐
จานวนการให้บริการวิชาการ
จานวนการให้บริการวิชาการที่มีความเชื่อมั่น X ๑๐๐
จานวนการให้บริการวิชาการ

เกณฑ์การให้คะแนน : พิจารณาจากสัดส่วนร้อยละของผู้รับบริการวิชาการ
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๕ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
คะแนนตัวที่ ๑ ความประทับใจ
คะแนนตัวที่ ๒ ความเชื่อมั่น
คะแนนตัวที่ ๑
 ความประทับใจของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป ร้อยละ
 ความประทับใจของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป ร้อยละ
 ความประทับใจของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป ร้อยละ
 ความประทับใจของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป ร้อยละ
 ความประทับใจของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป ร้อยละ
คะแนนตัวที่ ๒
 ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป ร้อยละ
 ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป ร้อยละ
 ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป ร้อยละ
 ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป ร้อยละ
 ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป ร้อยละ
เงื่อนไข : -ไม่มี-

๗๐
๗๕
๘๐
๘๕
๙๐

๗๐
๗๕
๘๐
๘๕
๙๐

เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ

๑
๒
๓
๔
๕

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ

๑
๒
๓
๔
๕

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๕๘
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จานวนการให้บริการวิชาการ
จานวนการให้บริการวิชาการที่ได้รับ
ความประทับใจ
จานวนการให้บริการวิชาการที่มีความ
เชื่อมั่น

หน่วย
วัด
ครั้ง
ครั้ง

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

ครั้ง

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝุายบริการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางเวธกา กลิ่นวิชิต
นายแพทย์สมชาย ยงศิริ

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๕๘๐
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๕๘๐
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๕๘๐
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๕๘๐

๕๙
ตัวชี้วัดที่ ๑๖ จานวนรายได้จากการบริการวิชาการ (ล้านบาท) (๑๕)
หน่วยวัด : การแจงนับ
น้าหนัก :
ร้อยละ
คาอธิบาย :
จานวนรายได้ทั้งหมดของคณะแพทยศาสตร์ที่ได้จากการบริการวิชาการ หมายถึง : รายได้
จากการให้บริการวิชาการของทุกส่วนงาน
สูตรการคานวณ :
จานวน = วิธีแจงนับ
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑๐๐ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
เท่ากับ ๑ คะแนน
 รายได้ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เท่ากับ ๒ คะแนน
 รายได้ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เท่ากับ ๓ คะแนน
 รายได้ ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เท่ากับ ๔ คะแนน
 รายได้ ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เท่ากับ ๕ คะแนน
 รายได้ ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เงื่อนไข : -ไม่มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จานวนรายได้ทั้งหมดของคณะ
แพทยศาสตร์ที่ได้จากการบริการวิชาการ

หน่วย
วัด
ล้าน
บาท

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑ ฝุายการเงินและบัญชี
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝุายบริการ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๕๘๐
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝุายบริการ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๕๘๐
ผู้รับผิดชอบร่วม รองคณบดีฝุายบริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางบงกช ศราทธนานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๘
นางเวธกา กลิ่นวิชิต
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๕๘๐

๖๐
ตัวชี้วัดที่ ๑๗ ร้อยละเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการที่มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง (๑๖)
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ
คาอธิบาย :
เครื อข่ า ย หมายถึง : บุ คคลธรรมดา นิติบุ คคล หน่ว ยงาน ของรัฐ และเอกชนทั้ง ในและ
ต่างประเทศที่มีความร่วมมือและเกิดกิจกรรมจริงกับมหาวิทยาลัยบูรพา
สูตรการคานวณ :
ร้อยละเครือข่ายความร่วมมือ =

จานวนเครือข่ายความร่วมมือที่มีกิจกรรมร่วมกันที่เกิดขึ้นจริง X ๑๐๐
จานวนเครือข่ายทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑๐ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้
เท่ากับ ๑ คะแนน
 ร้อยละ ๔๐
เท่ากับ ๒ คะแนน
 ร้อยละ ๕๐
เท่ากับ ๓ คะแนน
 ร้อยละ ๖๐
เท่ากับ ๔ คะแนน
 ร้อยละ ๗๐
เท่ากับ ๕ คะแนน
 ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
เงื่อนไข : -ไม่มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จานวนเครือข่ายทั้งหมด
จานวนเครือข่ายความร่วมมือที่มี
กิจกรรมร่วมกันที่เกิดขึ้นจริง

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

เครือข่าย
เครือข่าย

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑ ฝุายวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝุายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวสุกัญญา ยิ้มใย

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓

๖๑
ตัวชี้วัดที่ ๑๘ จานวนศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความรู้และมีความเป็นเลิศ (๑๗)
หน่วยวัด : จานวน
น้าหนัก :
ร้อยละ
คาอธิบาย :
ศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางความรู้และมีความเป็นเลิศ จะต้องประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ดังนี้
๑. ริเริ่มสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า
ปีละ ๒ เรื่อง
๒. มีการบริหารจัดการความรู้ให้มีการแลกเปลี่ยน ถ่ายโอน เพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม โดยผ่าน
กระบวนการ เช่น เวทีวิชาการประจาปี วารสารวิชาการ การตีพิมพ์บทความในวารสารที่ได้รับการ
ยอมรับระดับสากล เป็นต้น และต้องนาไปปฏิบัติจนเกิดประโยชน์หรือจดสิทธิบัตร
๓. มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญระดับประเทศในตาแหน่งศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่า ๑ คน หรือ
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่า ๒ คน และเป็นสากล
๔. มีช่องทางในการถ่ายทอด / บริการองค์ความรู้ ที่เข้าถึงได้ง่ายแพร่หลายและครอบคลุม เช่น
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของศาสตร์นั้น ๆ จัดสัมมนาวิชาการในศาสตร์นั้น ๆ
๕. เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้และมีความเชื่อมั่นระดับสากล มีเครือข่ายศาสตร์ทั้งในและ
ต่างประเทศ
สูตรการคานวณ :
การแจงนับ
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ..๑...หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
เท่ากับ ๑ คะแนน
 จานวน ๑ ศาสตร์
เท่ากับ ๒ คะแนน
 จานวน ๒ ศาสตร์
เท่ากับ ๓ คะแนน
 จานวน ๓ ศาสตร์
เท่ากับ ๔ คะแนน
 จานวน ๔ ศาสตร์
เท่ากับ ๕ คะแนน
 จานวน ๕ ศาสตร์ขึ้นไป
เงื่อนไข : -ไม่มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

จานวนองค์ความรู้และนวัตกรรม
การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ
การจัดประชุมวิชาการ
การจดทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง/ชิ้น
เรื่อง
ครั้ง
เรื่อง/ชิ้น

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

๖๒

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

จานวนบุคลากรในตาแหน่ง
ศาสตราจารย์
จานวนบุคลากรในตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์
จานวนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงาน
ระดับสากล
ประเภทของช่องทางในการถ่ายทอด
และเผยแพร่ข้อมูล
มีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงเครือข่ายใน
และต่างประเทศ

คน

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

คน
คน
ประเภท
จานวน
ฐานข้อมูล
ตามศาสตร์

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑ ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละศาสตร์
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝุายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวสุกัญญา ยิ้มใย
นางเวธกา กลิ่นวิชิต

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๘
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๕๘๐

๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๑๙
ร้ อยละของบุค ลากรและนิสิตที่เ ข้า ร่วมโครงการ/กิจกรรม การสืบสานศิลปะ
วัฒนธรรมไทย (๑๘)
หน่วยวัด : จานวน
น้าหนัก :
ร้อยละ
คาอธิบาย :
โครงการ/กิจกรรม การสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมไทยที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หมายถึง :
โครงการ/กิจกรรมที่นิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอกทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการบูรณาการศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย สิ่งแวดล้อม ไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
สูตรการคานวณ :
บุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วมฯ X ๑๐๐
จานวนบุคลากรและนิสิตทั้งหมด

ร้อยละของบุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วมฯ =

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑๐ หน่วยต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้
เท่ากับ ๑ คะแนน
 ร้อยละ ๔๐
เท่ากับ ๒ คะแนน
 ร้อยละ ๕๐
เท่ากับ ๓ คะแนน
 ร้อยละ ๖๐
เท่ากับ ๔ คะแนน
 ร้อยละ ๗๐
เท่ากับ ๕ คะแนน
 ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
เงื่อนไข : -ไม่มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

จานวนโครงการ /กิจกรรมเกี่ยวข้องกับการ จานวน
อนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย
จ านวนกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ จานวน
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ รั ก ษ์ สื บ สานศิ ล ปะ
และวัฒนธรรมไทย
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑ ฝุายกิจการนิสิต
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝุายกิจการนิสิต
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝุายกิจการนิสิต
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวนงนุช สลับศรี
นายสรร กลิ่นวิชิต

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๕๘๐

๖๔
ตัวชี้วัดที่ ๒๐ จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ในการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย (๑๙)
หน่วยวัด : จานวน
น้าหนัก :
ร้อยละ
คาอธิบาย :
ผลงานวิ จั ย /นวั ต กรรม ในการสื บ สานและอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมไทย หมายถึ ง :
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือผลงานวิชาการอื่นๆ ในการอนุรักษ์ สืบสาน หรือ
พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมไทย
สูตรการคานวณ :
การแจงนับ
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้
เท่ากับ ๑ คะแนน
 จานวน ๔ เรื่อง
เท่ากับ ๒ คะแนน
 จานวน ๕ เรื่อง
เท่ากับ ๓ คะแนน
 จานวน ๖ เรื่อง
เท่ากับ ๔ คะแนน
 จานวน ๗ เรื่อง
เท่ากับ ๕ คะแนน
 จานวน ๘ เรื่องขึ้นไป
เงื่อนไข : -ไม่มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือผลงาน
วิชาการที่เกี่ยวกับ การอนุรักษ์ สืบสาน
หรือพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมไทย

จานวน

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑ ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝุายวิจัย
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวสุกัญญา ยิ้มใย
นางเวธกา กลิ่นวิชิต

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๕๘๐

๖๕
ตัวชี้วัดที่ ๒๑ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล (๒๐)
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก :
ร้อยละ
คาอธิบาย :
ระบบบริหารจัดการ หมายถึง : การบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล คือ
๑. หลักประสิทธิผล
๒. หลักประสิทธิภาพ
๓. หลักการตอบสนอง
๔. หลักภาระรับผิดชอบ
๕. หลักความโปร่งใส
๖. หลักการมีส่วนร่วม
๗. หลักการกระจายอานาจ
๘. หลักนิติธรรม
๙. หลักความเสมอภาค
๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
ธรรมาภิบาล หมายถึง : การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่างๆ ให้
เป็นไปในครรลองครองธรรม
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้
๑
 ระดับ ๑ มีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อทบทวนระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ และสถานการณ์ และนาไปสู่ คะแนน
การประกาศใช้และปฏิบัติโดยผู้ที่เกี่ยวข้องโดยดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า …………..
ประเด็น
๒
 ระดับ ๒ มีการนาหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการดาเนินการด้านการบริหารของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
คะแนน
- การสรรหา ว่าจ้าง แต่งตั้ง
- การประเมินผลงานและความสามารถ
- การให้ความรู้ การพัฒนา หรือส่งเสริมยกย่องบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม
- มีการรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ นิสิต บัณฑิต และสังคมตระหนักและยึด
คุณธรรม จริยธรรม
๓
 ระดับ ๓ มีการดาเนินงานให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
- มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผลงาน
คะแนน
- มีระบบการควบคุมภายใน
- มีการเผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
- มีการเผยแพร่ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
- มีการเผยแพร่มติกรรมการประจาคณะ

๖๖
 ระดับ ๔ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ และภาคส่วนภายนอกมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
- มีส่วนร่วมในการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
- เสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัยในกิจการต่าง ๆ
- ให้ชุมชนใช้สิ่งอานวยความสะดวกในด้านอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย
 ระดับ ๕ มีความรับผิดชอบและมีความคุ้มค่าต่อสังคม
- มีนโยบายแนวทางให้สังคมอยู่ดีมีสุข
- รับผิดชอบต่อความรู้งานวิจัยและบัณฑิต
- ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
- มีการวัดผลสัมฤทธิ์ของทรัพยากรที่ถูกใช้

๔
คะแนน

๕
คะแนน

เงื่อนไข : -ไม่มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการบนพื้นฐานของ
ธรรมาภิบาล

หน่วย
วัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑ จัดเก็บข้อมูลโดยกองแผนงาน และส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝุายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝุายบริหาร
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางอรนงค์ เถาทอง

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๘๙
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๘๙

๖๗
ตัวชี้วัดที่ ๒๒ จานวนรายได้รวมของคณะแพทยศาสตร์ (๒๑)
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก :
ร้อยละ
คาอธิบาย :
รายได้รวมของคณะแพทยศาสตร์ หมายถึง : รายได้ที่เกิดจากกิจการทั้งมวลของคณะ
แพทยศาสตร์ เช่น การจัดการศึกษา การบริการวิช าการ รายได้จากทรัพย์สิน รายได้จากการจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ รายได้จากเงินอุดหนุน เป็นต้น
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดย
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
เท่ากับ ๑ คะแนน
 รายได้รวมน้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เท่ากับ ๒ คะแนน
 รายได้รวม ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ – ๒๙๙,๙๙๙,๙๙๙.๙๙ บาท
เท่ากับ ๓ คะแนน
 รายได้รวม ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ – ๓๙๙,๙๙๙,๙๙๙.๙๙ บาท
เท่ากับ ๔ คะแนน
 รายได้รวม ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ – ๔๙๙,๙๙๙,๙๙๙.๙๙ บาท
เท่ากับ ๕ คะแนน
 รายได้รวมเท่ากับ ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือมากกว่า
เงื่อนไข : -ไม่มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

จานวนรายได้รวมของคณะแพทยศาสตร์

ล้านบาท

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑ ฝุายการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตร์
๒ ฝุายการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝุายบริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝุายการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๘
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางบงกช ศราทธนานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๘
นางสาวสุวิมล ชุนถนอม

๖๘
ตัวชี้วัดที่ ๒๓ จานวนองค์ความรู้และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจนเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ (๒๒)
หน่วยวัด : จานวน / ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ
คาอธิบาย :
๑. การจั ด การองค์ ค วามรู้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ หมายถึ ง
: การน าองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ าก
กระบวนการวิจัย หรือกระบวนการสังเคราะห์อื่น นามาจัดระบบให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการเข้าถึงและ
นาไปใช้ ให้เป็นประโยชน์ อาจจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสาร ทั้งนี้ต้องมีกิจกรรมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้นั้นๆ ทั้งในองค์กรและภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ
๒. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง : ความพึงพอใจ
ของผู้ ใ ช้บ ริ ก าร ได้ แก่ นิ สิ ต บุ คลากร ประชาชนทั่ ว ไป ที่มี ต่ อ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้
 มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบไม่น้อยกว่า ๑ องค์ความรู้ และ เท่ากับ ๑ คะแนน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๕
 มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบไม่น้อยกว่า ๒ องค์ความรู้ และ เท่ากับ ๒ คะแนน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐
 มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้ และ เท่ากับ ๓ คะแนน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕
 มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบไม่น้อยกว่า ๔ องค์ความรู้ และ เท่ากับ ๔ คะแนน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
 มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบไม่น้อยกว่า ๕ องค์ความรู้ และ เท่ากับ ๕ คะแนน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕
เงื่อนไข : -ไม่มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วย
วัด

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

๖๙

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑
๒
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝุายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝุายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นายภิญโญ ศิริมงคล

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๘

๗๐
ตัวชี้วัดที่ ๒๔ ร้อยละของบุคลากรมีผลการดาเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์
กาหนด (๒๓)
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ
คาอธิบาย :
เกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์ หมายถึง : เกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์กาหนดซึ่งออกเป็นระเบียบ/
ข้อบังคับ/ประกาศ
สูตรการคานวณ :
ร้อยละของบุคลากรที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ =

จานวนบุคลากรที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ x ๑๐๐
จานวนบุคลากร

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๕ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้
เท่ากับ ๑ คะแนน
 บุคลากรมีผลการดาเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์กาหนด เป็นร้อยละ ๕๐
เท่ากับ ๒ คะแนน
 บุคลากรมีผลการดาเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์กาหนด เป็นร้อยละ ๕๕
เท่ากับ ๓ คะแนน
 บุคลากรมีผลการดาเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์กาหนด เป็นร้อยละ ๖๐
เท่ากับ ๔ คะแนน
 บุคลากรมีผลการดาเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์กาหนด เป็นร้อยละ ๖๕
เท่ากับ ๕ คะแนน
 บุคลากรมีผลการดาเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์กาหนด เป็นร้อยละ ๗๐
เงื่อนไข : -ไม่มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
บุคลากรมีผลการดาเนินงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์
กาหนด

หน่วย
วัด
ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑ ใช้ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์ที่งานบุคคล
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝุายบริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝุายบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๘
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นายฐณัฏนันท์ วิริยกิจจา หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๘

๗๑
ตัวชี้วัดที่ ๒๕ ระดับดัชนีความสุขของคณาจารย์และบุคลากร (๒๔)
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก :
ร้อยละ
คาอธิบาย :
ดัชนีความสุข หมายถึง : ความสุขที่มีต่อการปฏิบัติราชการของบุคลากรในด้านสวัสดิการที่ได้รับ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ความพึงพอใจในระบบการบริหารของคณะแพทยศาสตร์
สูตรการคานวณ :
สรุปผลรวมค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม
โดยที่ ระดับ ๕ หมายถึง
ระดับ ๔ หมายถึง
ระดับ ๓ หมายถึง
ระดับ ๒ หมายถึง
ระดับ ๑ หมายถึง

ดัชนีความสุขในระดับดีมาก
ดัชนีความสุขในระดับดี
ดัชนีความสุขในระดับปานกลาง
ดัชนีความสุขในระดับน้อย
ดัชนีความสุขในระดับน้อยมาก

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๐.๒๕ หน่วย
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
 ค่าดัชนีความสุขระดับ ๒.๕๐
 ค่าดัชนีความสุขระดับ ๒.๗๕
 ค่าดัชนีความสุขระดับ ๓.๐๐
 ค่าดัชนีความสุขระดับ ๓.๒๕
 ค่าดัชนีความสุขระดับ ๓.๕๐

ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนด
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
๕ คะแนน

เงื่อนไข : -ไม่มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ดัชนีความสุขของคณาจารย์และบุคลากร

หน่วย
วัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑ ดาเนิ น การเก็บ ข้ อ มู ล ผ่ า นแบบส ารวจความสุ ข ในการปฏิบั ติ ร าชการโดยงานบุค คล ของคณะ
แพทยศาสตร์ โดยจะดาเนินการปีละครั้ง จากนั้นจะนาข้อมูลที่มาสรุปเป็นภาพรวม ค่าเฉลี่ย ดัชนี
ความสุข
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝุายบริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝุายบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๘
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นายฐณัฏนันท์ วิริยกิจจา หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓
นายนฤตย์ คุ้มยา

