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ค าน า 
 
 แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)  ของคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา  จัดท าขึ้นมาเพ่ือเป็นเข็มทิศน าทางการพัฒนาหลักสูตรและทักษะของนิสิตให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน  พัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐาน
ของสังคมไทย ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมและผลักดันการด าเนินการวิจัยและการ
บริการวิชาการ  ส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานในรูปแบบอ่ืน ๆ ไปสู่การใช้
ประโยชน์   
 ในขณะเดียวกันคณะแพทยศาสตร์ได้เน้นให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการทาง
การแพทย์  การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม  อีกทั้งส่งเสริมและผลักดันการด าเนินการด้านการ
พัฒนาบุคลากร  และพัฒนาการบริหารจัดการภายในที่มีความเป็นเลิศ 
 คณะผู้จัดท า  ขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน  ที่ร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์จนแล้วเสร็จ  
และการด าเนินการดังกล่าวนี้จะไม่เป็นผลสัมฤทธิ์  ถ้าปราศจากความร่วมมือจากผู้บริหาร  บุคลากรของ
คณะแพทยศาสตร์  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์จะน าไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและประเทศชาติ 
 
       ส านักงานคณบดี 
      คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



สารบัญ 
 หน้า 
ค าน า  

บทที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน และสภาพการณ์ทั่วไปของคณะแพทยศาสตร์    ๑ 
 ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป         ๑ 
  ประวัติและพัฒนาการ        ๑ 
  งบประมาณ         ๒ 
  บุคลากร          ๓ 
  วัฒนธรรมและค่านิยม        ๔ 
  การจัดการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์      ๖ 
 โครงสร้างการบริหารคณะแพทยศาสตร์       ๗ 
 หลักสูตรและระบบการเรียนการสอน       ๘ 
  หลักสูตร         ๘ 
  ระบบการเรียนการสอน        ๘ 
  หลักสูตรระยะสั้น        ๘ 
 ผลงานเด่นจากพัฒนาการที่ผ่านมา        ๘ 
  ด้านการบริหาร         ๘ 
  ด้านการวิจัย         ๙ 
  ด้านการผลิตบัณฑิต        ๙ 
  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม       ๙ 
  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม      ๙ 

บทที่ ๒ การวิเคราะห์ภารกิจ สภาวะแวดล้อม และจุดยืนการพัฒนาของคณะแพทยศาสตร์  ๑๐ 
 สภาพการณ์ทั่วไป และความจ าเป็นเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์  

สู่ความเป็นเลิศ 
๑๐ 

 สภาพการณ์ทั่วไป         ๑๐ 
 ความจ าเป็นเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ   ๑๐ 
 จุดยืนการพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๖๒)     ๑๑ 
 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา     ๑๑ 
  จุดแข็ง (Strength)        ๑๑ 
  จุดอ่อน (Weakness)        ๑๒ 
  โอกาส (Opportunity)        ๑๒ 
  อุปสรรค์ (Threat)        ๑๓ 

บทที่ ๓  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา      ๑๔ 
 วิสัยทัศน์ (Vision)          ๑๔ 
 พันธกิจ (Mission)          ๑๔ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)        ๑๒ 



สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
 เป้าประสงค์ (Goal)          ๑๔ 
 กลยุทธ์ (Strategy)         ๑๕ 
 แผนที่ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Strategy Map)    ๑๖ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ร้อยละของนิสิตแพทย์ที่สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ   

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมข้ันตอนที่ 1 ในการสอบครั้งแรก 
17 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลส าหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME)   17 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ จ านวนของการผ่านเกณฑ์ข้อพัฒนาจากการประเมินของ IMEAc หรือ   

การประเมินตนเอง 
17 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบ TQF หรือ    
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

18 

ตัวช้ีวัดที่ ๕ ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม    18 
ตัวช้ีวัดที่ ๖ คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียน   19 
ตัวช้ีวัดที่ ๗ ร้อยละสะสมของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจิตอาสาตลอดหลักสูตร   

รวม 7 ครั้ง 
19 

ตัวช้ีวัดที่ ๘ ร้อยละของนิสิตแพทย์ที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด   
ในหลักสูตรภายใน 6 ป ี

19 

ตัวช้ีวัดที่ ๙ จ านวนสาขาวิชาที่มีความพร้อมในการเปิดหลักสูตรหลังปริญญา   20 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ ร้อยละของการเพ่ิมข้ึนของการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน า   

ต่างประเทศ 
20 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๑ จ านวนงานวิจัยด้านการศึกษา       20 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๒ คะแนนการตรวจประเมิน EdPEx ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก   

โดยการประเมินจากกรรมการภายใน 
21 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๓ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต      21 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๔ ร้อยละของนิสิตที่เข้าโครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    22 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ       22 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๖ จ านวนทุนวิจัยที่ได้รับการอนุมัติต่ออาจารย์ประจ า     23 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๗ ร้อยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 

และนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 
23 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๘ ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการวิจัย     23 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๙ ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ท าวิจัยต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด    24 
ตัวช้ีวัดที่ 20  ร้อยละของจ านวนงานวิจัย นวัตกรรมต่ออาจารย์ประจ า    24 
ตัวช้ีวัดที่ 21  จ านวนสาขาวิชาที่ผลิตผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/  
 นานาชาติที่มีค่า Impact Factor ตั้งแต่ระดับ 0.01 ขึ้นไป 

24 

ตัวช้ีวัดที่ 22  ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน referred journal  
 หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

25 

 



สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
ตัวช้ีวัดที่ 23  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  ๒5 
ตัวช้ีวัดที่ 24  ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง  

วารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI Centre) 
26 

ตัวช้ีวัดที่ 25  คุณภาพของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติตามเกณฑ์ที่ก าหนด (Proceeding)  26 
ตัวช้ีวัดที่ 26  ร้อยละของจ านวนงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่อ  
 ผลงานทั้งหมด 

26 

ตัวช้ีวัดที่ 27  ร้อยละของผู้รับบริการที่ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป   27 
ตัวช้ีวัดที่ 28 จ านวนรายได้ที่เกิดจากการบริการวิชาการยังไมได้หักค่าใช้จ่าย    
 (ไม่รวมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา) 

27 

ตัวช้ีวัดที่ 29 ร้อยละของกิจกรรม โครงการที่บรรลุตัวชี้วัดมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนตัวชี้วัด  
ทั้งหมดของโครงการ 

28 

ตัวช้ีวัดที่ 30 ร้อยละจ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีสร้างรายได้ต่อจ านวนโครงการบริการ  
วิชาการแบบให้เปล่า 

28 

ตัวช้ีวัดที่ 31  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือที่มีการท า MOU     28 
ตัวช้ีวัดที่ 32  ผลการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Advanced HA     29 
ตัวช้ีวัดที่ 33  อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยในโรงพยาบาล เฉพาะ Unexpected death  29 
ตัวช้ีวัดที่ 34  ความพึงพอใจ ความผูกพันของผู้มารับบริการ      30 
ตัวช้ีวัดที่ 35  อัตราการครองเตียง        30 
ตัวช้ีวัดที่ 36  Case Mix Index (CMI)        30 
ตัวช้ีวัดที่ 37  ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน     31 
ตัวช้ีวัดที่ 38  ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational medicine center)    31 
ตัวช้ีวัดที่ 39  ศูนย์เวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว (Travel and tourism medicine) 32 
ตัวช้ีวัดที่ 40  จ านวนโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม     32 
ตัวช้ีวัดที่ 41  จ านวนเครือข่ายที่เข้าร่วม        33 
ตัวช้ีวัดที่ 42  สัดส่วนรายได้กับเงินบริจาค        33 
ตัวช้ีวัดที่ 43  ร้อยละการรับรู้และความพึงพอใจต่อการสื่อสารองค์กร    33 
ตัวช้ีวัดที่ 44  อัตราการลาออกของบุคลากร       34 
ตัวช้ีวัดที่ 45  ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา     34 
ตัวช้ีวัดที่ 46  ระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม core competency  35 
ตัวช้ีวัดที่ 47  ร้อยละของอุบัติเหตุจากการท างาน ด้านกายภาพ     35 
ตัวช้ีวัดที่ 48  ร้อยละของอุบัติเหตุจากการท างาน ด้านชีวภาพ     35 
ตัวช้ีวัดที่ 49  ความเชื่อมั่นต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety culture Survey)  36 
ตัวช้ีวัดที่ 50  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร       36 
ตัวช้ีวัดที่ 51  ร้อยละความผูกพันของบุคลากร       37 
ตัวช้ีวัดที่ 52  ร้อยละความผาสุกของบุคลากร       37 

 



สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
ตัวช้ีวัดที่ 53  ส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างระบบการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง  37 
ตัวช้ีวัดที่ 54  ระดับความส าเร็จของระบบตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง   38 
ตัวช้ีวัดที่ 55  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์  38 
ตัวช้ีวัดที่ 56  อัตราการใช้งบประมาณ        38 
ตัวช้ีวัดที่ 57  การประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร    39 
ตัวช้ีวัดที่ 58  Net profit margin (NPM)        39 
ตัวช้ีวัดที่ 59  Return on Assets (ROA) ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์     40 
ตัวช้ีวัดที่ 60  อัตราส่วนรายรับต่อรายจ่าย       40 
ตัวช้ีวัดที่ 61  ระดับความส าเร็จของโครงการตามแผนระบบสารสนเทศ    40 
ตัวช้ีวัดที่ 62  Information systems down time      

(คาเฉลี่ยเวลาตอครั้งในการแกปญหาที่ระบบลม/จ านวนครั้งที่ลม) 
41 

ตัวช้ีวัดที่ 63  การติดตามปัจจัยแห่งความส าเร็จของคณะแพทยศาสตร์ เพ่ือประเมินและ  
ปรับปรุงระบบงาน/นโยบายส าคัญ (critical success factor) 

41 

ตัวช้ีวัดที่ 64  การสร้างนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ จากการวิเคราะห์และทบทวนผลงาน   
น ามาสู่การปรับปรุงความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

42 

ตัวช้ีวัดที่ 65  ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ      
(Information Security Management System) ที่ได้มาตรฐาน 

42 

ตัวช้ีวัดที่ 66  ระยะเวลาในการรอคอยการเข้าถึงระบบสารสนเทศ     
(Information systems response time) 

43 

ตัวช้ีวัดที่ 67  ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ (IT user satisfaction)   43 
ตัวช้ีวัดที่ 68  จ านวนสินทรัพย์ทางความรู้จากกระบวนการจัดการความรู้    

(Knowledge asset created from Knowledge Management) 
43 

 



บทสรุปผู้บริหาร 
 

 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้สร้างโอกาสทางการศึกษาและบริการวิชาการให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี  มีความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  สามารถเพ่ิมระดับการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้การด าเนินการต่าง ๆ ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  จึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้มีคุณภาพสูง  จึง ได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๓  ดังนี้ 
 

ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ 
๑. วิสัยทัศน์  (Vision) 

“พัฒนาคณะแพทยศาสตร์สู่มาตรฐานสากล” 
มาตรฐานสากล หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานสากล แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านหลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานสากลส าหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME) 
2. ด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาล ใช้เกณฑ์การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital 

Accreditation) 
3. ด้านการบริหารจัดการคณะ ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) 

 

๒. พันธกิจ  (Mission) 
2.1 ผลิตบัณฑิตแพทย์และบุคลาการทางการแพทย์ 
2.2 วิจัยและให้บริการวิชาการ 
2.3 มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม 

 

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic Issue) 
3.1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
3.2 การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 
3.3 การพัฒนาคุณภาพด้านการบริการทางการแพทย์ 
3.4 การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
3.5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
3.6 การพัฒนาบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศ 

 

๔. เป้าประสงค์  (Goal) 
4.1 พัฒนาหลักสูตรและทักษะของนิสิตให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา 
4.2 พัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมไทย  

ตามหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการวิจัยและการบริการวิชาการ 
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานในรูปแบบอื่น ๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์ 
4.5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์ 
4.6 มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม 
4.7 ส่งเสริมและผลักดันการด าเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร 
4.8 พัฒนาการบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 



๕. กลยุทธ์ (Strategy) 
 ๕.๑ จัดระบบการพัฒนาความรู้และทักษะของนิสิต 
 ๕.๒ พัฒนาระบบการประเมินนิสิต 
 ๕.3 สร้างหลักสูตรระดับหลักสูตรหลังปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา 
 ๕.4 การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน าต่างประเทศ 
 5.๕ การส่งเสริมการวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา 
 ๕.6 ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของโรงพยาบาลเครือข่าย 
 ๕.7 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมไทยตามหลักป
รัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.8 สร้างระบบสนับสนุนพื้นฐานส าหรับการท าวิจัยแบบครบวงจร 
 ๕.9 พัฒนาสมรรถนะบุคคลการทางการวิจัย 
 ๕.10 สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และ
ประเทศ และน าไปใช้ประโยชน์ 
 ๕.11 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 ๕.12 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ 
 ๕.13 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
 5.14 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์ 
 5.15 การเพิ่มระดับความเชี่ยวชาญในการให้บริการ 
 5.16 การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 
 5.17 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯและการสื่อสารองค์กร 
 5.18 การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
 5.19 เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานและความปลอดภัยในการท างาน 
 5.20 สร้างความผูกพันของบุคลากร 
 5.21 ส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างระบบการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง 
 5.22 การบริหารการเงินอย่างยั่งยืน 
 5.23 การขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
 
 



แผนท่ียุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๓) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิสัยทัศน์ พัฒนาคณะแพทยศาสตร์สู่มาตรฐานสากล 
พันธกิจ ผลิตบัณฑติแพทย์และบุคลาการทางการแพทย์ วิจัยและให้บริการวิชาการ มีส่วนร่วมและรับผดิชอบต่อสังคม 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต 

การพัฒนาคุณภาพการวิจัย
และการบริการวิชาการ 

การพัฒนาคุณภาพด้านการ
บริการทางการแพทย ์

การมีส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 

การพัฒนาบริหารจัดการ
ที่มีความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ 

พัฒนาหลักสตูร
และทักษะของ
นิสิตให้ได้ตาม

เกณฑ์มาตรฐาน
แพทยสภา 

พัฒนาทักษะทางสังคมและ
ทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสม
กับบรรทัดฐานของสังคมไทย

ตามหลักปรัชญญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ด าเนินการวิจยั
และการบริการ

วิชาการ 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
หรือผลงานในรูปแบบ  

อื่น ๆ ไปสู่การใช้
ประโยชน ์

ส่งเสริมและ
พัฒนา

คุณภาพการ
บริการทาง
การแพทย์ 

มีส่วนร่วม
และ

รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

ส่งเสริมและ
ผลักดันการ

ด าเนินการด้าน
การพัฒนา
บุคลากร 

พัฒนาการ
บริหารจดัการที่มี

ความเป็นเลิศ
ตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาต ิ

 

การเงิน การบริหารการเงินอย่างยั่งยืน 

ลูกค้า จัดระบบการพัฒนาความรู้
และทักษะของนิสิต 

สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน สังคม และประเทศ และน าไปใช้ประโยชน ์

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการทางการแพทย ์

กระบวนการ
ภายใน 

พัฒนา
ระบบการ
ประเมิน

นิสิต 

สร้างหลักสูตร
ระดับหลักสตูร
หลังปริญญาตรี

หรือ
บัณฑิตศึกษา 

สร้างระบบ
สนับสนุน

พื้นฐานส าหรับ
การท าวิจัย

แบบครบวงจร 

พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการดา้น

บริการวิชาการ
ให้คล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ

ให้บริการ
วิชาการที่
ก่อให้เกิด
รายได ้

การ
เสรมิสร้าง

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

เสรมิสร้าง
บรรยากาศใน
การท างานและ
ความปลอดภัย
ในการท างาน 

สร้าง
ความ
ผูกพัน
ของ

บุคลากร 

ส่งเสริมธรรมา 
ภิบาลและสร้าง
ระบบการบริการ

จัดการที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

การขับเคลื่อน
องค์กรด้วย

ระบบ
สารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เรียนรู้และ
พัฒนา 

การสร้างความ
ร่วมมือกับ

มหาวิทยาลยัชั้นน า
ต่างประเทศ 

การส่งเสริมการ
วิจัยด้าน

แพทยศาสตร
ศึกษา 

ส่งเสริมการพัฒนา
และสร้างความ
เข้มแข็งของ
โรงพยาบาล
เครือข่าย 

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
การใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับ
บรรทัดฐานของสังคมไทย

ตามหลักปรัญญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนา
สมรรถนะ
บุคคลการ

ทางการวิจัย 

การเพิ่มระดับ
ความเชี่ยวชาญใน

การให้บริการ 

การเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของ
คณะฯและการ
สื่อสารองค์กร 

การส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากร 

 



 

ห น้ า  ๑ | 44 

บทที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพการณ์ทั่วไปของคณะแพทยศาสตร์ 

 
๑. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

๑.๑ ประวัติและพัฒนาการ 
 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้ริเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗  
จากแนวความคิดในการขยายงานศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย  ขนาด  ๕๐๐  เตียง  เพ่ือเป็นโรงพยาบาลส าหรับรักษาและฝึกปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์  
พยาบาลและสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยบูรพาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์  
และทบวงมหาวิทยาลัย  (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปัจจุบัน)  แนะน าให้ด าเนินการจัดตั้ง
คณะแพทยศาสตร์ในลักษณะของการจัดตั้งคณะใหม่ มิใช่การขยายจากหน่วยงานเดิม  มหาวิทยาลัยจึงได้
ด าเนินการเสนอโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระยะที่ ๘  
(พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) 
 ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๙  มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการเตรียมการต่าง ๆ 
ลุล่วงด้วยดีตลอดมา  ดังนี้ 

ก. คณะวิทยาศาสตร์  โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  หลักสูตรดังกล่าว  จัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ประกอบด้วย
วิชากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์  สรีรวิทยาของมนุษย์  จุลชีววิทยาทางการแพทย์   พยาธิวิทยา  อิมมูโน
วิทยา  ปรสิตวิทยาทางการแพทย์  ซึ่งเป็นรายวิชาที่นิสิตแพทย์จะต้องเรียนในชั้นปรีคลินิก 

ข. มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่  ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นปรีคลินิก  โดยมีอาคาร
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นอาคาร  ๖  ชั้น  พ้ืนที่  ๙,๐๐๐  ตารางเมตร  พร้อมห้องประชุม  ห้องเรียน  
ห้องท างาน  ห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์  และอุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการเรียน
การสอนด้านปรีคลินิกได้ทันที 

ค. มีคณะที่เปิดด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์และสาธารณสุข  คือ   
คณะพยาบาลศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ที่ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้ว 

ง. มีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการเรียนการสอน   
การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และบริการรักษาพยาบาลทางการแพทย์และการสาธารณสุข  โดยมี
โรงพยาบาลขนาด ๑๕๐ เตียง  และเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพของมหาวิทยาลัย 

จ. มีคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่
สามารถจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐานของการผลิตแพทย์ได้ 

ฉ. การจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิก  มีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและความพร้อมในพ้ืนที่และ
มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา  ประกอบด้วย  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  โรงพยาบาลระยอง อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง  ซึ่งสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์ 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยบูรพาได้ด าเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นเป็น
หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้ความเห็นชอบในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตแล้ว  (มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๔๕  เมื่อวันที่ ๒ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕)  และทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้  เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๔๖  ขณะนี้หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ผ่านการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการแพทยสภา  และเห็นชอบให้เปิดรับนิสิตรุ่นที่ ๑  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐  จ านวน ๓๒ คน  
โดยคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายที่มีภูมิล าเนา
อยู่ในเขตพ้ืนที่  ๑๒  จังหวัด  คือ  สมุทรปราการ  นครนายก  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ระยอง จันทบุรี  ตราด  
ปราจีนบุรี  สระแก้ว  ลพบุรี  สระบุรี  และพระนครศรีอยุธยา  ทั้งนีม้ีจุดมุ่งหมายที่มุ่งเน้นการผลิตแพทย์ให้
เหมาะสมต่อระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ  โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออก  เป็น
แพทย์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย-สภาเทียบเท่ามาตรฐานสากล  
มีความรู้ความสามารถ  และเจตคติที่จะปฏิบัติงานในชนบทได้เป็นอย่างดี  มีความสามารถในการท าวิจัย
ด้านการแพทย์  และธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้รวมคณะแพทยศาสตร์  และศูนย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าด้วยกัน  และเปลี่ยนชื่อ  “ศูนย์วิทยาศาตร์สุขภาพ”  เป็น  “โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา”  เพ่ือเตรียมการและพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลขนาด  ๔๐๐ 
เตียง  เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนภายในคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพาได้  อีกทั้งได้เข้า
ร่วมโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท  พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐  และขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติ
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๐  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

๑.๒ งบประมาณ 
 คณะแพทยศาสตร์  มีแหล่งที่มาของงบประมาณ ๓ ส่วน  คือ  

๑. งบประมาณเงินแผ่นดินและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
๒. งบประมาณเงินรายได ้
๓. งบบริจาค 

 

กราฟแสดงงบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60 

 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินบริจาค
2558 11,983,148.32 55,428,300 4,912,671.82
2559 22,515,260.57 46,520,900 5,769,310.26
2560 17,047,967.59 50,123,000 7,347,486.82

1,000,000.00

11,000,000.00

21,000,000.00

31,000,000.00

41,000,000.00

51,000,000.00

61,000,000.00

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 
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๑.๓ บุคลลากร 
 คณะแพทยศาสตร์  ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  ซึ่งเป็นบทบาท
ส าคัญของการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา  ปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาคือ  บุคลากร  ซึ่งเป็นตัวจักร
ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดความก้าวหน้า  และการบรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ 
 

กราฟแสดงจ านวนบุคลากร  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60 

 
 บุคลากรสายวิชาการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  คณะแพทยศาสตร์  มีบุคลากรสายวิชาการ  (ต าแหน่ง
อาจารย์)  ที่ปฏิบัติงานด้านการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  จ านวน  74  คน  มีวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ร้อยละ ๑๐๐ 
 

กราฟแสดงจ านวนอาจารย์  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60 

 
 
 

๑๖ 16 16

๔๐๘
427 451

๑๗ 15 15

149 166 168

๐
๕๐

๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐
๒๕๐
๓๐๐
๓๕๐
๔๐๐
๔๕๐
๕๐๐

2558 2559 2560

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง

๕๓
๖๓

๗๔

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

อาจารย์

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
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๑.๔ วัฒนธรรมและค่านิยม  “ ACTIVE” 

ประเด็นวัฒนธรรม 
(Culture Issue) 

กรอบนิยาม 
(Meaning) 

พฤติกรรม (Behavior) 
พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ (DO) 

พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ (DON’T) 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achieve) 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
มุ่งสร้างพฤติกรรมของ
บุคลากร  ให้เป็นผู้ที่มุ่งมั่น
ในการท างานอย่างมี
เป้าหมายยึดผลสัมฤทธิ์  
พัฒนากระบวนการไปสู่
เป้าหมายอย่างรับผิดชอบ
และมุ่งมั่น 

1. ตั้งเป้าหมาย ในการ
ท างาน 
2. พัฒนากระบวนการ
สู่เป้าหมาย ยึด
ยุทธศาสตร์องค์กร 
3. มีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ มุ่งมั่น ท า
อะไรท าจริง 

1. เฉื่อยชา ท้อถอย 
เช้าชามเย็นชาม 
2. ไม่ท างาน ไม่
วางแผน ไม่มีเป้าหมาย 
3. ท าให้เสร็จ ๆ เฉย
เมยต่อผลงานที่ยังไม่ดี 
ไม่ได้เป้าหมาย 

2. คิดพัฒนา 
(Continuous 
Quality 
Improvement) 

การคิดพัฒนา 
มุ่งสร้างพฤติกรรมบุคลากร  
ให้เป็นคนที่คิดเป็น ท าเป็น   
พัฒนาตนเองและงานอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous 
Quality Improvement) 
เพ่ือสิ่งที่ดีกว่า 

1. คิดพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ 
อยู่ตลอดเวลา คิดแล้ว
ท า 
2. คิดสร้างสรรค์ ขยัน
เรียนรู้  แลกเปลี่ยน 
(KM) 
3. คิดพัฒนาปรับปรุง
งานอย่างต่อเนื่อง มี
การประเมินผลงาน   
อย่างสม่ าเสมอ 

1. ไม่คิดและไม่ท า  
บัน่ทอนความคิดของ
ผู้อื่น คิดเรื่องไม่เป็น
เรื่อง 
2. ไม่มีการคิดสิ่งใหม่ 
ไม่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
3. ยึดมั่น ยึดติด คิด
แบบเดิม 

3. ประชาร่วมใจ 
(Team work) 

ประชาร่วมใจ 
มุ่งสร้างพฤติกรรมบุคลากร 
ให้มีความสามัคคี กลม
เกลียวในการท างานเป็น
ทีม รู้เข้าใจในความเป็นทีม 
ท างานเป็นทีมอย่างมือ
อาชีพ 

1. ร่วมแรงร่วมใจ 
2. มุ่งม่ันในการท างาน
เป็นทีม 
3. รู้จักปรับตนให้เป็น  
ผู้น าที่ดี  ผู้ตามท่ีดี ผู้
พูดที่ดี ผู้ฟังที่ดี 

1. เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตน เห็นแก่ตัว ไม่
ร่วมมือ เกี่ยงงาน 
2. ไม่ไว้ใจเพ่ือน 
ท างานคนเดียว เก่งคน
เดียว 
3. ไม่เสนอความ
คิดเห็นใด ๆ ไม่ยอมรับ
มติส่วนรวม 
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ประเด็นวัฒนธรรม 
(Culture Issue) 

กรอบนิยาม 
(Meaning) 

พฤติกรรม (Behavior) 
พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ (DO) 

พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ (DON’T) 

4. สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่
(Innovation) 

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
มุ่งสร้างพฤติกรรมของ
บุคลากร  ให้เป็นผู้ที่อยู่กับ
ความรู้ แสวงหาความรู้ น า
ความรู้มาพัฒนาความคิด
ตนเอง  เพ่ือสรรค์สร้างสิ่ง
ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร น าพาองค์กรให้ก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลงด้วย
นวัตกรรม 

1. เป็นผู้ใฝ่รู้ เรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 
2. กล้าคิด กล้าท า 
กล้าเปลี่ยนแปลง 
3. สรรค์สร้างสิ่งใหม่ 
แสวงหาสิ่งที่ดีกว่าเดิม 
คิดบวก 

1. อยู่กับงานประจ า
เดิม ๆ ไปเรื่อย ๆ 
2. คิดไม่เป็น กรอบ
ความคิดแคบ 
3. ไม่ปรับตัว ต่อต้าน
การเปลี่ยนแปลง ตก
ยุค 

5. ใจอาสา 
(Volunteer) 

การมีใจอาสา 
มุ่งสร้างพฤติกรรมของ
บุคลากร  ให้เป็นผู้ที่มีจิตใจ
ที่ดีเป็นผู้ที่มุ่งสร้าง
ประโยชน์สุขแก่สังคม คน
รอบข้างเป็นคนที่คิดดีเข้า
สังคมเพ่ือประโยชน์สุขแก่
สังคม  

1. มีความเอ้ือเฟ้ือ 
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
มองความสุขส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง 
2. มีน้ าใจ ช่วยเหลือ
ผู้อื่นอย่างไม่หวัง
ผลตอบแทนปรารถนา
ให้ผู้อื่นมีความสุข 
จิตใจดี 
3. เข้าร่วมกิจกรรม
ของสังคม องค์กร 
อย่างต่อเนื่อง 

1. เห็นแก่ตัว หลบ
หลีกการงานส่วนรวม 
เอาตัวรอดคนเดียว 
2. ไมส่นใจผู้อื่น เก็บ
ตัวไม่เข้าสังคม 
3. ก่อกวน ติเตียนผู้อ่ืน 
แต่ตนเองไม่ท า 

6. มีจรรยาวิชาชีพ 
(Ethic) 

การมีจรรยาวิชาชีพ 
มุ่งสร้างบุคลากร  ให้เป็นผู้
ที่มีจรรยาบรรณ มี
คุณธรรม เคารพในวิชาชีพ
ตนเอง วิชาชีพผู้อื่น น า
จรรยาบรรณตนเองไป
ปฏิบัติ  เพ่ือส่งมอบสิ่งที่ดี
ที่สุดแก่ลูกค้า 

1. มีใจเมตตา ซื่อสัตย์ 
เสียสละ 
2. มีจริยธรรม 
คุณธรรม 
3. ยึดมั่นใจ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. ไม่เคารพวิชาชีพ 
ท าลายวิชาชีพตนเอง 
2. ไม่ให้เกียรติผู้มาใช้
บริการ เลือกปฏิบัติ 
3. ไม่มีความมุ่งมั่นที่
จะท าให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดี
ที่สุดในวิชาชีพตนเอง 
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๑.๕ การจัดการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์  เป็นส่วนงานการศึกษาและวิจัย  มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  ด าเนินการ

และส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี  ให้บริการทางวิชาการ  ท านุบ ารุง
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และการกีฬา  รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น  และการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในการด าเนินงานมหาวิทยาลัยเน้นให้ความส าคัญกับ 

๑) ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๒) ความจ าเป็นและความต้องการตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของไทย 
๓) ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ 
๔) ความใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 

คณะแพทยศาสตร์มีการจัดการศึกษาโดยมุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมในภูมิภาค
ตะวันออก  โดยเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในระบบรับตรง  ในโครงการผลิตแพทย์
ชนบทเพ่ิม  และโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมที่เปิดรับนักเรียนจากทั่วประเทศ  โดยในการจัดการศึกษา 
คณะแพทยศาสตร์ได้เน้นปรัชญาการผลิตบัณฑิต  “บัณฑิตจิตอาสา” 

ในปีการศึกษา  ๒๕60  คณะแพทยศาสตร์มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๑  
หลักสูตร  คือ  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  มีนิสิตจ านวนทั้งสิ้น  ๒๕๒  คน และหลักสูตรอบรมอาชีว
เวชศาสตร์พื้นฐานส าหรับแพทย์  จ านวน  40  คนต่อรุ่น 
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๒. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
๒.๑  โครงสร้างองค์กร 

 
 
 
 
 
 

๒.๒  โครงสร้างการบริหาร 
 

       -------------------คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 ๑. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   ๑. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต   2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ๓. รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 
 
 
 
๑. ส านักงานคณบด ี  ๑.  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 1. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
๒. ส านักงานจัดการศึกษา  ๒.  สาขาวิชาจักษุวิทยา 
    ๓.  สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ 
    ๔.  สาขาวิชาพยาธิวิทยา 
    ๕.  สาขาวิชานิติเวชศาสตร์ 
    ๖.  สาขาวิชารังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
    ๗.  สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา 
    ๘.  สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ครอบครัว 
    ๙.  สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
    ๑๐.  สาขาวิชาศัลยศาสตร์ 
    ๑๑.  สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
    ๑๒.  สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
    ๑๓.  สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ 
    ๑๔.  สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
 
 
 
 
 

ประธานสาขาวิชา หัวหน้าส านักงาน ผู้อ านวยการ 

รองคณบดี 

คณบดี 

คณะแพทยศาสตร์ 

ส านักงาน ภาควิชา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 

ผู้ช่วยคณบดี 
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๓. หลักสูตรและระบบการเรียนการสอน 
๓.๑ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 ในปีการศึกษา  ๒๕60  คณะแพทยศาสตร์จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต  จ านวน ๑ สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
 

๓.๒ ระบบการเรียนการสอน 
 จัดการศึกษาภาคปกติ  เป็นการจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) การจัดการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  แบ่งออกเป็น  ๓  ระยะ 
        ระยะที่ ๑  การศึกษาทั่วไป 
   เป็นการศึกษาในชั้นปีที่ ๑  โดยใช้ระบบทวิภาค  (Semester) 
   โดยจัดการศึกษาที่  คณะวิทยาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และ
คณะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
        ระยะที่ ๒  การศึกษาระดับปรีคลินิก 
   เป็นการศึกษาในชั้นปีที่ ๒  และชั้นปีที่  ๓  โดยใช้ระบบทวิภาค  (Semester) 
   โดยจัดการศึกษาท่ี  คณะวิทยาศาสตร์  คณะสหเวชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  และ
คณะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
        ระยะที่ ๓  การศึกษาระดับคลินิก 
   เป็นการศึกษาในชั้นปีที่  ๔  ถึงชั้นปีที่ ๖  โดยใช้ระบบการศึกษาตลอดปี 
   (Year Course)  ๑ หน่วยกิตเท่ากับการศึกษาเป็นระยะเวลา  ๑ สัปดาห์ 
   โดยจัดการศึกษาที่  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรม
ราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี  และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 

๒) หลักเกณฑ์การศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ระยะท่ี  ๒  และระยะท่ี  ๓ 
        เกณฑ์การศึกษาในระยะท่ี  ๒ 
   ต้องผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
        เกณฑ์การศึกษาในระยะที่ ๓ 
   ต้องผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๒ – ๓  และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมแต่ละชั้นปี 
   ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
 

๓.๓ หลักสูตรระยะสั้น 
 ในปีการศึกษา 2560  คณะแพทยศาสตร์จัดอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับ

แพทย์ จ านวน 40 คน ต่อรุ่น 
 
๔. ผลงานเด่นจากพัฒนาการที่ผ่านมา 

๔.๑ ด้านการบริหาร 
๑) ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ได้แก่  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย  และกระทรวงสาธารณสุข 
๒) น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารงานคณะ

แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
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๓) น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานของทุกส่วนงาน 
๔) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้ให้โอกาสบุคลากร

ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน  ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและศักยภาพ 
 

๔.๒ ด้านการวิจัย 
  ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  คือ  เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN) 
 

๔.๓ ด้านการผลิตบัณฑิต 
๑) ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ได้แก่  กระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลสมเด็จ

พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย  โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา  ศูนย์มะเร็ง จังหวัดชลบุรี  เครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาล
กรุงเทพพัทยา  และ Faculty of Medicine, Technical University of Dresden, Germany 

๒) น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนมาใช้อย่างท่ัวถึงและครอบคลุม 
๓) น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ

แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
๔) ขยายโอกาสทางการศึกษา ใน การผลิตบัณฑิตแพทย์ให้ภูมิภาคตะวันออก  โดยร่วมมือ กับ  

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย  และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
กระทรวงสาธารณสุข 

๕) ปีการศึกษา ๒๕๕๕  มีบัณฑิตแพทย์  รุ่นที่ ๑  ส าเร็จการศึกษาจ านวน  ๓๑  คน  โดย
ทั้งหมดผ่านการทดสอบของแพทยสภา  เพ่ือขอรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา (National 
License) 
 

๔.๔ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
๑) จัดประชุมวิชาการประจ าปี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์  ๒ กันยายน 
๒) ออกบริการวิชาการแก่ชุมชน  อาทิเช่น  ออกหน่วยวันมหิดล  ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ

แก่ชุมชน  เป็นต้น 
๓) มีการให้บริการทางด้านการแพทย์ โดยให้บริการรักษาพยาบาลแก่นิสิต บุคลากร และ

ประชาชนทั่วไป ปีละประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐ ราย 
๔) มีผลงานการให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ มากกว่า ๕๐ ผลงานต่อปี 

 

๔.๕ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑) นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีไหว้ครู วางพวงมาลาถวายบังคมวันมหิดล งานลอย

กระทง  งานรดน้ าด าหัวประเพณีสงกรานต์  งานท าบุญและพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ 
๒) จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน 
๓) ได้รับรางวัล  เช่น  นางนพมาศในการประกวด  การประกวดกระทง  การประกวดตั้งชื่อรุ่น 
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บทที่ ๒ 
การวิเคราะห์ภารกิจ  สภาวะแวดล้อม  และจุดยืนการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ 

 
๑. สภาพการทั่วไป  และความจ าเป็นเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 

๑.๑ สภาพการทั่วไป 
๑.๑.๑ ทิศทางของการผลิตแพทย ์

  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗  โดยมีเป้าหมายรับนักศึกษาแพทย์
ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๓๘ กับ ๒๕๔๙  จ านวน ๓,๐๐๐ คน  ซึ่งจะได้ผลผลิตแพทย์  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕  รวม ๓,๐๐๐ คน  โดยผลิตแพทย์ตามโครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพ่ือ
ชาวชนบท พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยมี
เป้าหมายรับนักศึกษาแพทย์ ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖  จ านวน ๓,๘๐๗ คน  ซึ่งจะได้ผลผลิตแพทย์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๓,๘๐๗ คน  และอนุมัติงบประมาณด าเนินการประเภทอุดหนุน
ทั่วไป  ๓๐๐,๐๐๐  บาทต่อคนต่อปีรวมทั้งสิ้น ๖,๘๕๓ ล้านบาท 
  คณะรัฐมนตรี  ในคราวประชุมเมื่อวันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้มีมติอนุมัติใน
หลักการโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐  เพ่ือผลิตแพทย์เพ่ิมในปีการศึกษา 
๒๕๕๖ – ๒๕๖๐  จ านวน  ๓๔๐  คน  โดยจัดสรรงบสนับสนุนการด าเนินงานในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป  ใน
อัตรา  ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี  เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิต  ทั้งในส่วนของการพัฒนาอาจารย์  
การพัฒนานักศึกษา  และอุดหนุนการผลิต  ผูกพันต่อเนื่องจนนักศึกษารุ่นสุดท้ายส าเร็จการศึกษา  และงบ
ลงทุน  คณะแพทยศาสตร์ใหม่ของบลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแห่งละประมาณ ๗๕๐,๐๐๐,๐๐๐ – 
๒,๑๖๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 

๑.๑.๒ สภาพการทั่วไปของคณะแพทยศาสตร์ 
  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งแรกของภาคตะวันออก  
ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบเบ็ดเสร็จ  โดยมีการจัดการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิกที่มหาวิทยาลัยบูรพา  
และชั้นคลินิกที่สถาบันร่วมผลิตแพทย์โดยใช้โรงพยาบาลชั้นน าในภาคตะวันออก  ซึ่งมีท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้เขต
อุตสาหกรรมและบริการหลักของประเทศในภาคตะวันออก  มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี  โดยการรับ
นักเรียนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคตะวันออก  บุคลากรและนิสิตได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ  
และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  คณะแพทยศาสตร์  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง
อาคารวิจัยทางการแพทย์  จ านวน ๑ หลัง  วงเงิน  ๙๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
บูรพา  ขนาด  ๓๐๐  เตียง  และใช้เป็นสถานที่จัดการศึกษาในระดับคลินิก 
 

๑.๒ ความจ าเป็นเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
สู่ความเป็นเลิศ 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี  ในคราวประชุมเมื่อวันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้อนุมัติในหลักการ
โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐  เพ่ือผลิตแพทย์เพ่ิมให้เพียงพอต่อความต้องการ
ด้านบริการการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ  ลดปัญหาการขาดแคลนแพทย์และแก้ปัญหาการกระจาย
แพทย์ตามภูมิภาค  โดยมีเป้าหมายในการรับนักศึกษาแพทย์ทั้งหมด  จ านวน  ๑๓,๘๑๙  คน  ประกอบด้วย  
แผนการรับปกติ  จ านวน  ๔,๗๘๐  คน  โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย  จ านวน  ๙,๐๓๙  คน  
แบ่งเป็น  โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมของกระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน  ๔,๐๓๘  คน  และโครงการผลิตแพทย์
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ชนบทเพ่ิมภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน  ๕,๐๐๑  คน  
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  ส่วนงบประมาณด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ส านักงบประมาณได้เสนอตั้งงบประมาณส าหรับโครงการฯ  เฉพาะงบ
ด าเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการแล้ว  จ านวน  ๕๖๒  คน  เป็นเงิน  ๓๐,๕๐๐,๐๐๐  บาท  ส่วนงบลงทุนนั้น  
ให้หน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามแผนเป้าหมายการผลิตแพทย์เพ่ิมตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมต่อไป  ส าหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  ให้กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ตาม
ขั้นตอนต่อไป  โดยให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง  กระทรวงสาธารณสุข  
ส านักงาน ก.พ.  และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเพ่ิมจ านวน
อาจารย์แพทย์โดยการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในรูปแบบของทุนต่าง ๆ  และเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่
เกษียณอายุแล้วเป็นอาจารย์พิเศษ  รวมทั้งขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการสนับสนุนอาจารย์เพิ่ม  ขยาย
การพัฒนาและยกระดับสถานีอนามัยให้เป็นศูนย์ฝึกระดับคลินิกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ – ๖  ปลูกฝัง
และสร้างจิตส านึกให้คนในพ้ืนที่ในเขตชนบทมองเห็นความส าคัญในการให้การรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย  
หรือการป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่คนในพ้ืนที่  สร้างแรงจูงใจและให้รางวัลแก่แพทย์ผู้สมัครใจ
ปฏิบัติงานในเขตชนบทในรูปที่ไม่ใช่ตัวเงิน  ปรับปรุงระบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาโดยการคัดเลือกนักเรียนที่
เรียนดีตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและพัฒนานักเรียนดังกล่าวให้มีความสามารถในการเรียนแพทย์จน
ส าเร็จการศึกษา  ส่งเสริมนักเรียนแพทย์ชนบทให้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีความรู้ทางการแพทย์แผนไทยของ
ชุมชนให้มากขึ้น  และจัดระบบการบริหารจัดการแพทย์ตามโครงการฯ  ให้กระจายไปสู่ชนบทและพ้ืนที่
ห่างไกลเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เป็นต้น ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 
๒. จุดยืนการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 
 1.  พัฒนาหลักสูตรและทักษะของนิสิตให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา 
 2.  พัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมไทย ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการวิจัยและการบริการวิชาการ 
 ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานในรูปแบบอื่น ๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์ 
 ๕.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์ 
 ๖.  มีส่วนรว่มและรับผิดชอบต่อสังคม 
 ๗.  ส่งเสริมและผลักดันการด าเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร 
 ๘.  พัฒนาการบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
 
๓. การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ 
 จุดแข็ง (Strength) 

S1 มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานที่ชัดและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
S2 มีท าเลที่ตั้ง สถานที่ อุปกรณ์ท่ีทันสมัยและสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดการศึกษา และให้บริการ 
S3 บุคคลากรท างานด้วยใจ มุ่งม่ันในการพัฒนางาน และองค์กร มีจิตบริการ มีจิตอาสา 
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S4 มีการสนับสนุนการอบรม และการพัฒนาวิชาการของบุคลากรทุกระดับ ท าให้บุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญ ช านาญหลายสาขา มีศักยภาพในการท าวิจัย และมีการติดตามความก้าวหน้าในการท าวิจัย 

S5 มีการให้บริการเฉพาะด้านต่าง ๆ  ในหลากหลายสาขา เช่น  wellness center  ไตเทียม   
หูเทียม  มีมาตรฐานการแพทย์ได้สูงสุด 

S6 จ านวนอาจารย์มีครบทุกสาขา และอนุสาขา มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 

 จุดอ่อน (Weakness) 
W1 บุคลากรไม่เพียงพอ  ส่วนใหญ่มีอายุน้อยขาดประสบการณ์  ขาดทักษะในการให้บริการ 
W2 บุคลากรไม่เห็นความส าคัญของการท าวิจัย  ขาดการสื่อสารระบบและกลไกการวิจัย   

ขาดทักษะในการท าวิจัย  มีภาระงานมากไม่มีเวลาท าวิจัย 
W3 ไม่มีจิตใจให้บริการ  ขาดแรงจูงใจ  อุดมการณ์ร่วมและการชื่นชมในส่วนงานที่ด าเนินงานได้ดี 
W4 บุคลากรสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญน้อย 
W5 ค่าตอบแทนน้อยท าให้มีการ turn overrate สูง  การกระจายอัตราก าลังไม่เหมาะสม 
W6 งบประมาณมีจ ากัด  ไม่เพียงพอ  การกระจายงบประมาณไม่เหมาะสม 
W7 ขาดผู้บริหารมืออาชีพแบบเต็มเวลา กลไกการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  ขาด data base 

health System 
W8 โครงสร้างการบริหารองค์กร  และการบริหารไม่ชัดเจน  ขาดระบบวางแผนการท างาน 
W9 การสื่อสารในองค์กร ล่าช้า ไม่ชัดเจนและสับสน 
W10 กลยุทธ์ด้านการบริการตั้งรับมากกว่ารุก  ประชาสัมพันธ์น้อย  แนวทางการบริหารไม่เอ้ือให้

คนอยู่ทน อยู่นาน 
W11 การบริหาร  การพัฒนา  ระเบียบทางการเงินไม่คล่องตัวยังติดระบบของมหาวิทยาลัย  และ

ไม่อิสระ 
W12 กลยุทธ์สนับสนุนงานวิจัยมากกว่าการให้บริการ 
W13 ไม่มีนโยบายช่วยเหลือสังคมชัดเจน 
W14 โครงสร้างกายภาพ ทรุดโทรม 
W15 เครื่องมือแพทย์มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
W16 ขาดการด าเนินการที่เป็นระบบที่ชัดเจน 

 

 โอกาส  (Opportunity) 
O1 มีนโยบายระดับประเทศให้การสนับสนุนและให้ความส าคัญในการผลิตแพทย์เพ่ิม 
O2 มีนโยบายระดับประเทศที่ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสุขภาพมากข้ึน 
O3 มีนโยบายด้านการวิจัยชัดเจน 
O4 สถานที่ตั้งอยู่ในเมืองเศรษฐกิจ  มีการคมนาคมสะดวก  ใกล้เมืองหลวง  ใกล้แหล่งท่องเที่ยว

ทั้งทางบกและทางทะเล  และใกล้แหล่งอุตสาหกรรม ท าให้ประชากรมีฐานะดี 
O5 มีเครือข่ายความร่วมมือ  ทั้งสถาบันผลิตแพทย์  หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และส่วน

งานระดับท้องถิ่น 
O6 ประชากรมีรายได้มาก  ท าให้มีเงินบริจาคมาก 
O7 มีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกให้มีการให้บริการชุมชนที่ชัดเจน 



 

ห น้ า  13 | 44 

O8 การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนงบประมาณรัฐสนับสนุน medical hub  เพ่ืองรองรับการ
เคลื่อนย้ายเสรีของประชาชน 

O9 มีระบบประกันชีวิตกับบริษัท contacts 
O10 ประชาชนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าท าให้การศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพท าได้มาก

ขึ้น  ประชาชนให้การยอมรับการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล 
O11 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
O12 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีพัฒนาเร็วก้าวไกล  ทันสมัยสร้างสื่อการสอนได้สืบค้นได้ง่าย  

มีเทคโนโลยีสร้างระบบที่ปรึกษา 
O13 ความต้องการใช้ผลงานวิจัยของบริษัท ชุมชนมีมากข้ึน 
O14 กลุ่มตัวอย่างการวิจัยมีมากขึ้น  หาง่ายขึ้น 
O15 มีเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
O16 มีโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

 อุปสรรค (Threat) 
T1 ความไม่แน่นอนของนโยบายของรัฐบาลในการผลิตแพทย์ 
T2 นโยบาย ระเบียบของรัฐ และมหาวิทยาลัยบางส่วนไม่ชัดเจน 
T3 การคมนาคมสะดวกประชากรบางส่วนเข้าไปรักษาในกรุงเทพฯ 
T4 การยอมรับและความเชื่อม่ันจากประชาชนในคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมีน้อย 
T5 ประชาชนมากการบริการไม่ทั่วถึง 
T6 ระบบส่งต่อไม่ชัดเจน 
T7 ประชากรในพ้ืนที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าน้อย 
T8 Global Change  ท าให้เกิดโรคอุบัติใหม่มากขึ้น 
T9 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ท าให้มีแรงงานต่างด้าวเข้ามารักษาบริการเพ่ิมขึ้น  และติดขัด

ด้านภาษา 
T10 AEC  อาจะท าให้เกิดภาวะสมองไหล 
T11 มีชาวต่างด้าวไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาล 
T12 ต้นทุนการเผยแพร่งานวิจัยสูง 
T13 งบประมาณภาครัฐให้สนับสนุนไม่เพียงพอ  แหล่งทุนมีน้อย 
T14 เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างก้าวไกลท าให้เกิดการคัดลอกผลงานได้ง่าย 
T15 เทคโนโลยีมีราคาแพง  และก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
T16 ระบบและกลไกการวิจัย  และระบบพิจารณาจริยธรรมการวิจัยไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็น

มาตรฐานเดียวกัน 
T17 ไม่ทราบความต้องการการใช้ผลงานวิจัยของกลุ่มบริษัท  ชุมชน 
T18 ข้อมูลเพื่อการวิจัยมีมากเกินไป 
T19 มีคู่แข่งทางการวิจัยมากขึ้น 
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บทที่ ๓ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ 

 
1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
 พัฒนาคณะแพทยศาสตร์สู่มาตรฐานสากล 
 มาตรฐานสากล หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานสากล แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่  
 1. ด้านหลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานสากลส าหรับแพทยศาสตรศึกษา (World Federation for 
Medicial Education : WFME) 
 2. ด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาล ใช้เกณฑ์การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital 
Accreditation : HA) 
 3. ด้านการบริหารจัดการคณะ ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) 
 
2. พันธกิจ (Mission) 
 1. ผลิตบัณฑิตแพทย์และบุคลาการทางการแพทย์ 
 2. วิจัยและให้บริการวิชาการ 
 3. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม 
 
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 2. การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 
 3. การพัฒนาคุณภาพด้านการบริการทางการแพทย์ 
 4. การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 5. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 6. การพัฒนาบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศ 
 
4. เป้าประสงค์ (Goal) 
 ๑. พัฒนาหลักสูตรและทักษะของนิสิตให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา 
 ๒. พัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมไทย ตามหลักป
รัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการวิจัยและการบริการวิชาการ 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานในรูปแบบอื่น ๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์ 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์ 
 6. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม 
 7. ส่งเสริมและผลักดันการด าเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร 
 8. พัฒนาการบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
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๕. กลยุทธ์ (Strategy) 
 1. จัดระบบการพัฒนาความรู้และทักษะของนิสิต 
 2. พัฒนาระบบการประเมินนิสิต 
 3. สร้างหลักสูตรระดับหลักสูตรหลังปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา 
 4. การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน าต่างประเทศ 
 5. การส่งเสริมการวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา 
 6. ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของโรงพยาบาลเครือข่าย 
 7. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมไทยตามหลักปรัญญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 8. สร้างระบบสนับสนุนพื้นฐานส าหรับการท าวิจัยแบบครบวงจร 
 9. พัฒนาสมรรถนะบุคคลการทางการวิจัย 
 10. สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ 
และน าไปใช้ประโยชน์ 
 11. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 12. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ 
 13. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
 14. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์ 
 15. การเพ่ิมระดับความเชี่ยวชาญในการให้บริการ 
 16. การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 
 17. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯและการสื่อสารองค์กร 
 18. การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
 19. เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานและความปลอดภัยในการท างาน 
 20. สร้างความผูกพันของบุคลากร 
 21. ส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างระบบการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง 
 22. การบริหารการเงินอย่างยั่งยืน 
 23. การขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
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แผนท่ียุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๓) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิสัยทัศน์ พัฒนาคณะแพทยศาสตร์สู่มาตรฐานสากล 
พันธกิจ ผลิตบัณฑติแพทย์และบุคลาการทางการแพทย์ วิจัยและให้บริการวิชาการ มีส่วนร่วมและรับผดิชอบต่อสังคม 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต 

การพัฒนาคุณภาพการวิจัย
และการบริการวิชาการ 

การพัฒนาคุณภาพด้านการ
บริการทางการแพทย ์

การมีส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 

การพัฒนาบริหารจัดการ
ที่มีความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ 

พัฒนาหลักสตูร
และทักษะของ
นิสิตให้ได้ตาม

เกณฑ์มาตรฐาน
แพทยสภา 

พัฒนาทักษะทางสังคมและ
ทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสม
กับบรรทัดฐานของสังคมไทย

ตามหลักปรัชญญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ด าเนินการวิจยั
และการบริการ

วิชาการ 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ผลงานวิจยั นวัตกรรม 
หรือผลงานในรูปแบบ  

อื่น ๆ ไปสู่การใช้
ประโยชน ์

ส่งเสริมและ
พัฒนา

คุณภาพการ
บริการทาง
การแพทย์ 

มีส่วนร่วม
และ

รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

ส่งเสริมและ
ผลักดันการ

ด าเนินการด้าน
การพัฒนา
บุคลากร 

พัฒนาการ
บริหารจดัการที่มี

ความเป็นเลิศ
ตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาต ิ

 

การเงิน การบริหารการเงินอย่างยั่งยืน 

ลูกค้า จัดระบบการพัฒนาความรู้
และทักษะของนิสิต 

สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน สังคม และประเทศ และน าไปใช้ประโยชน ์

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการทางการแพทย ์

กระบวนการ
ภายใน 

พัฒนา
ระบบการ
ประเมิน

นิสิต 

สร้างหลักสูตร
ระดับหลักสตูร
หลังปริญญาตรี

หรือ
บัณฑิตศึกษา 

สร้างระบบ
สนับสนุน

พื้นฐานส าหรับ
การท าวิจัย

แบบครบวงจร 

พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการดา้น

บริการวิชาการ
ให้คล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ

ให้บริการ
วิชาการที่
ก่อให้เกิด
รายได ้

การ
เสรมิสร้าง

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

เสรมิสร้าง
บรรยากาศใน
การท างานและ
ความปลอดภัย
ในการท างาน 

สร้าง
ความ
ผูกพัน
ของ

บุคลากร 

ส่งเสริมธรรมา 
ภิบาลและสร้าง
ระบบการบริการ

จัดการที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

การขับเคลื่อน
องค์กรด้วย

ระบบ
สารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เรียนรู้และ
พัฒนา 

การสร้างความ
ร่วมมือกับ

มหาวิทยาลยัชั้นน า
ต่างประเทศ 

การส่งเสริมการ
วิจัยด้าน

แพทยศาสตร
ศึกษา 

ส่งเสริมการพัฒนา
และสร้างความ
เข้มแข็งของ
โรงพยาบาล
เครือข่าย 

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
การใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับ
บรรทัดฐานของสังคมไทย

ตามหลักปรัญญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนา
สมรรถนะ
บุคคลการ

ทางการวิจัย 

การเพิ่มระดับ
ความเชี่ยวชาญใน

การให้บริการ 

การเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของ
คณะฯและการ
สื่อสารองค์กร 

การส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและทักษะของนิสิตให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา 
กลยุทธ์ที ่1 จัดระบบการพัฒนาความรู้และทักษะของนิสิต 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของนิสิตแพทย์ที่สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรมข้ันตอนที่ 1 ในการสอบครั้งแรก 
ค าอธิบาย : การประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมข้ันตอนที่ 1 หมายถึง  
การประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน (Basic Medical Sciences) 
สูตรในการคำนวณ : 

จ านวนนิสิตที่สอบผ่าน x 100 
จ านวนนิสิตที่สอบท้ังหมด 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
80 85 90 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศักดิ์ชาย มุกดาเสถียร    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2315 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลส าหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME) 
ค าอธิบาย : เกณฑ์มาตรฐานสากลส าหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME) หมายถึง มาตรฐานสากลส าหรับ
แพทยศาสตรศึกษาพ้ืนฐานของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก  (World Federation for Medical 
Education)  เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและรับรองคุณภาพของโรงเรียนแพทย์ 
สูตรในการคำนวณ : 

การผ่านเกณฑ์มาตรฐาน WFME 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 
ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศักดิ์ชาย มุกดาเสถียร    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2315 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3 จ านวนของการผ่านเกณฑ์ข้อพัฒนาจากการประเมินของ IMEAc หรือการประเมินตนเอง 
ค าอธิบาย : IMEAc หมายถึง สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) หรือ Institute for 
Medical Education Accreditation (IMEAc) เป็นหน่วยงานภายใต้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย (กสพท)  โดยมีหน้าที่ในการตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรองมาตรฐาน  มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ
และมีมาตรฐาน 
สูตรในการคำนวณ : 

จ านวนตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ x 100 
จ านวนตัวที่วัดทั้งหมด 
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ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
77 79 81 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศักดิ์ชาย มุกดาเสถียร    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2315 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบ TQF หรือระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
ค าอธิบาย : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education,TQF:HEd) หมายถึง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือจัดการมาตรฐาน
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งการควบคุมมาตรฐานจะท าโดยให้ทุกภาควิชาในมหาวิทยาลัยจัดท าเอกสาร
ต่างๆ ตั้งแต่ เอกสารหลักสูตร เอกสารรายวิชา รวมไปถึงเอกสารแผนการสอน เพ่ือที่จะน าเอกสารดังกล่าวมา
ประเมิน และใช้ในการควบคุมมาตรฐานต่อไป 
สูตรในการคำนวณ : 

จ านวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบ TQF x 100 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
100 100 100 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศักดิ์ชาย มุกดาเสถียร    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2315 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ค าอธิบาย : เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  
พ.ศ. ๒๕๕๕ (Professional Standards for Medical Practitioners ๒๐๑๒) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้อง
มีคุณสมบัติของสมาชิกแพทยสภาตามเกณฑ์ที่ได้บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
หมวด ๑ มาตรา ๑๑ และพึงมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ รวมทั้งความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 
(Professional Competencies) 
สูตรในการค านวณ :  

จ านวนนิสิตที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม x 100 
จ านวนนิสิตที่จบทั้งหมด 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
100 100 100 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศักดิ์ชาย มุกดาเสถียร    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2315 
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ตัวช้ีวัดที่ 6 คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียน 
ค าอธิบาย : หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
      ผลการจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
สูตรในการคำนวณ : 

คะแนนของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียน 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 
4.00 4.25 4.50 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศักดิ์ชาย มุกดาเสถียร    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2315 
 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละสะสมของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจิตอาสาตลอดหลักสูตร รวม 7 ครั้ง 
ค าอธิบาย : โครงการส่งเสริมจิตอาสา หมายถึง กิจกรรมที่ให้นิสิตแพทย์เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทั้งภายใน
และภายนอกคณะแพทยศาสตร์ 
สูตรในการคำนวณ : 

จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจิตอาสาตลอดหลักสูตร รวม 7 ครั้ง x 100 
จ านวนนิสิตทั้งหมด 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
80 85 95 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2911 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนงนุช สลับศร ี    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2508 
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการประเมินนิสิต 
ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของนิสิตแพทย์ที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตรภายใน 6 ปี 
ค าอธิบาย : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี 
สูตรในการค านวณ : 

จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 6 ปี x 100 
จ านวนนิสิตทั้งหมด 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
90 95 95 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศักดิ์ชาย มุกดาเสถียร    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2315 
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กลยุทธ์ที่ 3 สร้างหลักสูตรระดับหลักสูตรหลังปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 9 จ านวนสาขาวิชาที่มีความพร้อมในการเปิดหลักสูตรหลังปริญญา 
ค าอธิบาย : หลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา (Postgraduate Education) หมายถึง หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์
เฉพาะทาง เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางให้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ 
สูตรในการค านวณ : 

การแจงนับ 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 

2 3 4 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศักดิ์ชาย มุกดาเสถียร    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2315 
 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน าต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน าต่างประเทศ  
ค าอธิบาย : การสร้างความร่วมมือ หมายถึง หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา ท างานช่วยเหลือซึ่งกัน ด้วย
ความเต็มใจเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน 
สูตรในการคำนวณ : 

จ านวนความร่วมมือที่เพ่ิมข้ึน x 100 
จ านวนความร่วมมือทั้งหมด 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
10 20 30 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2๓๑8 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ดร.พวงทอง  อินใจ    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 231๘ 
 

กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมการวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 11 จ านวนงานวิจัยด้านการศึกษา 
ค าอธิบาย : งานวิจัยด้านการศึกษา หมายถึง ผลงานวิจัย ที่น าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สูตรในการคำนวณ : 

การแจงนับ 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 

2 3 4 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสางคนึงนิจ อุสิมาศ    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2401 
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กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของโรงพยาบาลเครือข่าย 
ตัวช้ีวัดที่ 12 คะแนนการตรวจประเมิน EdPEx ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโดยการประเมินจาก
กรรมการภายใน  
ค าอธิบาย : เกณฑ์มาตรฐาน EdPEx หมายถึง เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ ของส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ 
สูตรในการคำนวณ : 

คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน EdPEx 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 
200 275 351 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศักดิ์ชาย มุกดาเสถียร    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2315 
 
ตัวช้ีวัดที่ 13 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
ค าอธิบาย : คุณภาพของบัณฑ ิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศ ึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd.) หมายถึง 
คุณลักษณะของบัณฑ ิตระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศ ึกษา แห่งชาติที่ส านักงานคณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษาระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑ ิตที่พ ึง
ประสงค ์ ครอบคลุม อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 
  1.  ด้านคุณธรรมและจรยิธรรม 
  2.  ด้านความรู้ 
  3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
  4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว ่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
  5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส ื่อสาร และการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ 
สูตรในการคำนวณ : 

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 
3.51 3.75 3.89 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศักดิ์ชาย มุกดาเสถียร    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2315 
 
 
 
 
 

http://apps.buu.ac.th/med-strategy/index.php/MTJ8fHN0cmF0ZWdpY19tYXAvdGFjdGljc19sMi8yNTYxLzI1LzAwLzY
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เป้าประสงค์ที่ 2  พัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมไทย ตาม
หลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมไทยตามหลักปรัญญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของนิสิตที่เข้าโครงการหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ค าอธิบาย : โครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หมายถึง 
โครงการจัดค่ายเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสอดคลองกับขนบธรรมเนียมประเพณีของ 
ประเทศไทย 
สูตรในการคำนวณ : ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 

จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ x ๑๐๐ 
จ านวนนิสิตชั้นปรีคลินิกทั้งหมด 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
200 275 351 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2911 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนงนุช สลับศร ี    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2508 
 
เป้าประสงค์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการวิจัยและการบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 8 สร้างระบบสนับสนุนพื้นฐานส าหรับการท าวิจัยแบบครบวงจร 
ตัวช้ีวัดที่ 15 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ค าอธิบาย : ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือความนิยมชมชอบที่มีต่อระบบสนับสนุนพื้นฐานส าหรับ
การท าวิจัยแบบครบวงจร  
สูตรในการคำนวณ : 

จ านวนผู้ใช้บริการพึงพอใจ x ๑๐๐ 
จ านวนผู้ใช้บริการทั้งหมด 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
90 95 95 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสางคนึงนิจ อุสิมาศ    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2401 
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ตัวช้ีวัดที่ 16 จ านวนทุนวิจัยที่ได้รับการอนุมัติต่ออาจารย์ประจ า 
ค าอธิบาย : ทุนวิจัย หมายถึง เป็นทุนวิจัยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนอาจารย์ประจ ามีผลงานเป็นที่
ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้สามารถพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
สูตรในการคำนวณ : 

จ านวนเงินทุกวิจัยทั้งหมด 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
70,000 85,000 100,000 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสางคนึงนิจ อุสิมาศ    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2401 
 
ตัวช้ีวัดที่ 17 ร้อยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจ า  
ค าอธิบาย : งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หมายถึง ผลงานวิจัยทางวิชาการรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืนเผยแพร่ และ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในเวทีโลก 
สูตรในการคำนวณ :  

จ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ x ๑๐๐ 
จ านวนอาจารย์ประจ า 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
10 15 20 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสางคนึงนิจ อุสิมาศ    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2401 
 
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาสมรรถนะบุคคลการทางการวิจัย 
ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการวิจัย 
ค าอธิบาย : การฝึกอบรมด้านการวิจัย หมายถึง การประชุม การอบรม การส่งไปเรียน  ด้านการวิจัย เช่น 
เรื่องระเบียบวิธีวิจัย การคีย์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น 
สูตรในการคำนวณ :  

จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรม x ๑๐๐ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
40 50 60 
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสางคนึงนิจ อุสิมาศ    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2401 
 
ตัวช้ีวัดที่ 19 ร้อยละของจ านวนงานวิจัย นวัตกรรมต่ออาจารย์ประจ า 
ค าอธิบาย : ผลงานวิจัย นวัตกรรม หมายถึง ผลงานวิจัยทางวิชาการ รวมทั้งนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผล
การศึกษา และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
สูตรในการคำนวณ :  

จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม x ๑๐๐ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
10 15 20 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสางคนึงนิจ อุสิมาศ    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2401 
 
ตัวช้ีวัดที่ 20 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ท าวิจัยต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 
ค าอธิบาย : อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ในคณะแพทยศาสตร์  
สูตรในการคำนวณ :  

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ท าวิจัย x ๑๐๐ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
20 25 30 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสางคนึงนิจ อุสิมาศ    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2401 
 
ตัวช้ีวัดที่ 21 จ านวนสาขาวิชาที่ผลิตผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติที่มี
ค่า Impact Factor ตั้งแต่ระดับ 0.01 ขึ้นไป 
ค าอธิบาย : Impact Factor เป็นการวัดค่าความถ่ีของการอ้างอิงบทความวารสาร ในแต่ละปี หรือความถี่ท่ี
บทความในวารสารนั้น จะได้รับการอ้างถึง หรือถูกน าไปใช้ Impact Factor จึงเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่ช่วย
ในการประเมินคุณภาพ เปรียบเทียบ และจัดอันดับวารสาร ช่วยประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ในการจัดหา
และบอกรับวารสารของห้องสมุด 
สูตรในการคำนวณ : 

การแจงนับ 
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ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
5 7 10 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสางคนึงนิจ อุสิมาศ    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2401 
 
เป้าประสงค์ที่ 4  ส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานในรูปแบบอ่ืน ๆ ไปสู่การใช้
ประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่ 10 สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ 
และน าไปใช้ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัดที่ 22 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน referred journal หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 
ค าอธิบาย : บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) หมายถึง การที่บทความวิจัยปรากฏอยู่ใน 
ฐานข้อมูลมาตรฐานสากลตามที่ก าหนด  
สูตรในการคำนวณ : 

จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง x 100 
บทความวิจัยทั้งหมด 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
3 4 5 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวคนึงนิจ อุสิมาศ    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2401 
 
ตัวช้ีวัดที่ 23 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ชิ้น) 
ค าอธิบาย : ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความช านาญ โดยไม่ค านึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีในการ
แสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาอาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ 
สูตรในการคำนวณ : 

การแจงนับ 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 

1 2 3 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวคนึงนิจ อุสิมาศ    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2401 
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ตัวช้ีวัดที่ 24 ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-
Journal Citation Index Centre, TCI Centre) 
ค าอธิบาย : การประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หมายถึง  
วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI พิจารณาจากวารสารที่ผ่านตามเกณ์หลัก
ทุกข้อ และมีคะแนนจากเกณฑ์คุณภาพทุกข้อรวมกันต่ ากว่า 15 คะแนน แต่ไม่ต่ ากว่า 10 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
สูตรในการคำนวณ : 

ผลการประเมินคุณภาพวารสาร 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 
กลุ่ม 2 กลุ่ม 2 กลุ่ม 1 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวคนึงนิจ อุสิมาศ    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2401 
 
ตัวช้ีวัดที่ 25 คุณภาพของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติตามเกณฑ์ที่ก าหนด (Proceeding) 
ค าอธิบาย : Proceedings หมายถึง เอกสารหรือหนังสือท่ีรวบรวมบทความวิจัย บทคัดย่อ หรือเอกสาร
น าเสนอในการประชุมวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดย
สมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ใน
สาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือ
กัน มีการน าเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม 
สูตรในการคำนวณ : 

ผลการจัดประชุมวิชาการระดับชาติตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 
ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวคนึงนิจ อุสิมาศ    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2401 
 
ตัวช้ีวัดที่ 26 ร้อยละของจ านวนงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานทั้งหมด 
ค าอธิบาย : ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ที่น าไปใช้ประโยชน์จริง 
สูตรในการคำนวณ : 

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์จริง x ๑๐๐ 
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 
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ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
20 25 30 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวคนึงนิจ อุสิมาศ    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2401 
 
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 27 ร้อยละของผู้รับบริการที่ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ค าอธิบาย : ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจด้านระบบการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ 
สูตรในการคำนวณ : 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทีมสนับสนุนการท าวิจัยในภาพรวม 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 

80 85 90 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวคนึงนิจ อุสิมาศ    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2401 
 
กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
ตัวช้ีวัดที่ 28 จ านวนรายได้ที่เกิดจากการบริการวิชาการยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา) 
ค าอธิบาย : จ านวนรายได้ที่เกิดจากการบริการวิชาการ หมายถึง รายได้จากการให้บริการว ิชาการของทุก
หน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์ 
สูตรในการคำนวณ : 

ว ิธ ีแจงนับ 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 
3.7 3.9 4.1 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวคนึงนิจ อุสิมาศ    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2401 
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ตัวช้ีวัดที่ 29 ร้อยละของกิจกรรม โครงการที่บรรลุตัวชี้วัดมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดของ
โครงการ 
ค าอธิบาย : โครงการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมทั้งหมดของฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย 
สูตรในการคำนวณ : 

โครงการที่บรรลุตัวชี้วัดมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด x 100 
จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดของโครงการ 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
80 85 90 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวคนึงนิจ อุสิมาศ    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2401 
 
ตัวช้ีวัดที่ 30 ร้อยละจ านวนโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ต่อจ านวนโครงการบริการวิชาการแบบให้
เปล่า 
ค าอธิบาย : โครงการบริการวิชาการท่ีสร้างรายได้ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
คณะแพทยศาสตร์ หรือเป็นการบริการที่จัดภายในคณะแพทยศาสตร์โดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการโดย
เก็บค่าลงทะเบียนจากผู้ทีมาใช้บริการและบริหารค่าใช้จ่ายของกิจกรรม โครงการจากค่าลงทะเบียนที่เก็บได้ 
สูตรในการคำนวณ :  

จ านวนโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ x 100 
จ านวนโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
25 30 35 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2908 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวคนึงนิจ อุสิมาศ    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2401 
 
กลยุทธ์ที่ 13 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
ตัวช้ีวัดที่ 31 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือที่มีการท า MOU 
ค าอธิบาย : MOU หรือ Memorandum of Understanding หมายถึง บันทึกความเข้าใจหรือเป็นหนังสือซึ่ง
ฝ่ายหนึ่งแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามเงื่อนไขท่ีปรากฏในหนังสือนั้นกับอีกฝ่ายหนึ่งที่ได้
ร่วมกันลงนามไว้ 
สูตรในการคำนวณ : 

การแจงนับ 
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ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
2 2 2 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2318 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ดร.พวงทอง  อินใจ    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2318 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพด้านการบริการทางการแพทย์ 
เป้าประสงค์ที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์ 
กลยุทธ์ที่ 14 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์ 
ตัวช้ีวัดที่ 32 ผลการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Advanced HA 
ค าอธิบาย : Advanced HA หมายถึง การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า โดย
สถานพยาบาลที่จะขอใช้และขอรับการประเมินรับรอง Advanced HA (AHA)  ได้นั้น จะต้องเป็น
สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA แล้ว เพ่ือให้มั่นใจว่าโรงพยาบาลมี
พ้ืนฐานของระบบคุณภาพที่แข็งแรงและมีความพร้อมในการพัฒนา มีความมุ่งมั่นที่จะน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ต่อไป 
สูตรในการคำนวณ : 

ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน Advanced HA 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 
ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2309 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางกฤษณา นรนราพันธ์    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 1519 
 
ตัวช้ีวัดที่ 33 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยในโรงพยาบาล เฉพาะ Unexpected death 
ค าอธิบาย : Unexpected death หมายถึง ผู้ป่วยที่รับบริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาลเสียชีวิตโดยไม่
คาดคิด (unexpected death) ขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล  
สูตรในการคำนวณ : 

จ านวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตโดยไม่คาดคิด x 100 
จ านวนผู้ป่วยทั้งหมด 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
1.2 1.0 0.8 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2309 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางกฤษณา นรนราพันธ์    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 1519 
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ตัวช้ีวัดที่ 34 ความพึงพอใจ ความผูกพันของผู้มารับบริการ 
ค าอธิบาย : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อบริการพยาบาลที่ได้รับ 
สูตรในการคำนวณ : 

จ านวนผู้รับบริการพึงพอใจ x 100 
จ านวนผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
85 86 87 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2309 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางกฤษณา นรนราพันธ์    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 1519 
 

ตัวช้ีวัดที่ 35 อัตราการครองเตียง 
ค าอธิบาย : ร้อยละของการใช้เตียงทั้งหมดของผู้ป่วยใน ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
สูตรในการคำนวณ : 

จ านวนวันนอนผู้ป่วยใน x 100 
จ านวนเตียงทั้งหมด x จ านวนวันในเดือน 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
70 60 70 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2309 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางจิตติมา วัดพงพี    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 1101 
 

กลยุทธ์ที่ 15 การเพ่ิมระดับความเชี่ยวชาญในการให้บริการ 
ตัวช้ีวัดที่ 36 Case Mix Index (CMI) 
ค าอธิบาย :  CMI  เป็นค่าดัชนี (Index)  ที่ใช้บอกถึงส่วนผสม (Mix)  ของผู้ป่วย (Case)  ซึ่งสามารถน าไป
เปรียบเทียบกับค่า CMI  ของช่วงเวลาที่ผ่านมา  หรือเปรียบเทียบกับค่า CMI  ของหน่วยงานอื่น ๆ ได้ 
Case Mix Index (CMI)  คือ  ค่าเฉลี่ยน้ าหนักสัมพัทธ์ (Relative Weight: RW)  หรือน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับ
ตามวันนอน (Adjusted Relative Weight: AdjRW)  ของผู้ป่วยในทั้งหมดในช่วงเวลาที่ก าหนด 
สูตรในการคำนวณ : 

ผลรวมของน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว (Sum of AdjRW) 
จ านวนผู้ป่วยในที่จ าหน่ายทั้งหมด 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
1.35 1.40 1.45 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2309 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางจิตติมา วัดพงพี    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 1101 



 

ห น้ า  31 | 44 

ตัวช้ีวัดที่ 37 ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
ค าอธิบาย : ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หมายถึง การให้บริการดูแลแลรักษาพยาบาล
ผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่ใช่ในโรงพยาบาล การบริการสุขภาพหรือให้การดูแลในบริบทของครอบครัว
และชุมชนตามปรัชญาแนวคิดของการดูแล ซึ่งชุมชนสามารถให้การดูแลคนในชุมชนได้ เนื่ องจากสนองตอบ
ความต้องการโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนซึ่งจะมีครอบครัว เพ่ือนบ้านและคนในชุมชนที่คุ้นเคยกัน
และมีค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่าการดูแลในสถานบริการสุขภาพ 
สูตรในการคำนวณ :  
 ระดับความก้าวหน้าตามแผน 
 ระดับ 1 หมายถึง มีแผนงาน 
 ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติตามแผน ร้อยละ 25 
 ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติตามแผน ร้อยละ 50 
 ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติตามแผน ร้อยละ 75 
 ระดับ 5 หมายถึง มีหน่วยบริการที่มีศักยภาพเทียบเท่า Excellent center ต้นแบบ และมี
ผลงานวิจัย 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 

3 4 5 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2309 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนฤตย์ คุ้มยา     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2291 
 
ตัวช้ีวัดที่ 38 ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational medicine center) 
ค าอธิบาย : ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ หมายถึง ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคนท างาน 
ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟ้ืนฟูสุขภาพของคนท างาน ตรวจรักษาโดยทีมแพทย์
ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ 
สูตรในการคำนวณ : 
 ระดับความก้าวหน้าตามแผน 
  ระดับ 1 หมายถึง มีแผนงาน 
  ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติตามแผน ร้อยละ 25 
  ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติตามแผน ร้อยละ 50 
  ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติตามแผน ร้อยละ 75 
  ระดับ 5 หมายถึง มีหน่วยบริการที่มีศักยภาพเทียบเท่า Excellent center ต้นแบบ และมีผลงานวิจัย 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 

1 2 3 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2309 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนฤตย์ คุ้มยา     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2291 
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ตัวช้ีวัดที่ 39 ศูนย์เวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว (Travel and tourism medicine) 
ค าอธิบาย : เวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว หมายถึง การเฝ้าระวัง สอบสวนโรคที่เก่ียวข้องกับการ
เดินทาง และประเมินความเสี่ยง ให้ค าปรึกษา ให้ความรู้ ที่เกี่ยวเนื่องกับการป้องกัน และดูแลรักษานักเดินทาง
และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และจัดการปัญหาและภัยสุขภาพต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการ
เดินทางและท่องเที่ยว 
สูตรในการคำนวณ : 
 ระดับความก้าวหน้าตามแผน 
  ระดับ 1 หมายถึง มีแผนงาน 
  ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติตามแผน ร้อยละ 25 
  ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติตามแผน ร้อยละ 50 
  ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติตามแผน ร้อยละ 75 
  ระดับ 5 หมายถึง มีหน่วยบริการที่มีศักยภาพเทียบเท่า Excellent center ต้นแบบ และมี
ผลงานวิจัย 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 

1 2 2 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2309 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนฤตย์ คุ้มยา     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2291 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 6  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม 
กลยุทธ์ที่ 16 การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตัวช้ีวัดที่ 40 จ านวนโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ค าอธิบาย : จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านการสืบสาน ท านุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม หรือเอกลักษณ์ของชาติ 
สูตรในการคำนวณ : 

การแจงนับ 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 

1 2 2 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2309 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางวลีพร พิชาลี     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2106 
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ตัวช้ีวัดที่ 41 จ านวนเครือข่ายที่เข้าร่วม 
ค าอธิบาย : เครือข่าย หมายถึง หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมของคณะ
แพทยศาสตร์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
สูตรในการคำนวณ : 

การแจงนับ 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 

1 1 1 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2309 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางวลีพร พิชาลี     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2106 
 
กลยุทธ์ที่ 17 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯและการสื่อสารองค์กร 
ตัวช้ีวัดที่ 42 สัดส่วนรายได้กับเงินบริจาค 
ค าอธิบาย : เงินบริจาค หมายถึง รายได้จากผู้มีอุปการคุณบริจาคให้กับคณะแพทยศาสตร์ 
สูตรในการคำนวณ : 

รายได้ 
เงินบริจาค 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
3 4 5 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส านักงานคณบดี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2304 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางวลีพร พิชาลี     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2106 
 
ตัวช้ีวัดที่ 43 ร้อยละการรับรู้และความพึงพอใจต่อการสื่อสารองค์กร 
ค าอธิบาย : การสื่อสารในองค์กร หมายถึง เครื่องสร้างความเข้าใจ และสร้างวัฒนธรรมตลอดจนสามารถสร้าง
ความมั่นคงให้กับองค์กรนั้นๆ  เป็นศูนย์รวมให้องค์กรนั้นๆ ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล  โดยผู้ใช้
จะต้องเข้าใจและเข้าถึงกระบวนการสื่อสารเป็นอย่างดี เป็นการติดต่อระหว่างบุคคลในองค์การ มีลักษณะเป็น
เครือข่าย (Network) ซึ่งอาจกระท าได้โดยใช้เครื่องมือในการสื่อความหมายด้วยการพูด การเขียน การใช้
สัญลักษณ์ เพ่ือให้ผู้อ่ืนรับทราบได้ 
สูตรในการคำนวณ : 

จ านวนบุคลากรที่รับรู้และความพึงพอใจต่อการสื่อสารองค์กร x 100 
จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
80 85 90 
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2309 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางวลีพร พิชาลี     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2106 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
เป้าประสงค์ที่ 7  ส่งเสริมและผลักดันการด าเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 18 การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
ตัวช้ีวัดที่ 44 อัตราการลาออกของบุคลากร 
ค าอธิบาย : อัตราการลาออกของบุคลากร หมายถึง การออกจากงานทุกเหตุผล การที่องคการสิ้นสุดการ
ว่าจ้างพนักงานซึ่งเปนผลใหพนักงานตองออกจากองคการไป 
สูตรในการคำนวณ : 

จ านวนบุคลากรทีล่าออก x 100 
จ านวนพนักงานในเดือนนั้น 

 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 
<10 <10 <10 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2905 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเบญจมาศ อุสิมาศ   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2223 
 
ตัวช้ีวัดที่ 45 ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา 
ค าอธิบาย : การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ 
มีทักษะในการท างานที่ดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลเป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติท่ีดี และวิธีในการท างานอันจะน าวิธีไปสู่ประสิทธิภาพในการท างาน 
สูตรในการคำนวณ : 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา x 100 
จ านวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาทั้งหมด 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
85 90 95 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2905 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเบญจมาศ อุสิมาศ   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2223 
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ตัวช้ีวัดที่ 46 ระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม core competency 
ค าอธิบาย : สมรรถนะหลักองค์กร (Core Competency: CC)  หมายถึง  ทักษะและคุณลักษณะที่ทุกคนใน
องค์กรจ าเป็นต้องมีเป็นพ้ืนฐานที่จะน าองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  ยกตัวอย่างเช่น  การบริการที่ดี 
(Service Mind)  ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork)  จริยธรรม (Integrity)  ความช านาญในงานสายอาชีพ 
(Expertise)  การยืดหยุ่นปรับตัว (Flexibility)  เป็นต้น 
สูตรในการคำนวณ : 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม core competency x 100 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
60 65 70 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2905 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเบญจมาศ อุสิมาศ   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2223 
 
กลยุทธ์ที่ 19 เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานและความปลอดภัยในการท างาน 
ตัวช้ีวัดที่ 47 ร้อยละของอุบัติเหตุจากการท างาน ด้านกายภาพ 
ค าอธิบาย : อุบัติเหตุจากการท างาน ด้านกายภาพ หมายถึง อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในภาวการณ์จ้างงาน ที่ท าให้
เกิดความสูญเสียต่อชีวิตคนอาจจะเกิดในทันทีทันใด หรือในช่วงเวลาถัดไปก็ได้ อุบัติเหตุนี้อาจจะเกิดในสถานที่
ท างานเองหรือนอกสถานที่ท างานได้ 
สูตรในการคำนวณ : 

จ านวนอุบัติเหตุจากการท างาน ด้านกายภาพ x 100 
จ านวนอุบัติเหตุจากการท างานทั้งหมด 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
0.2 0.2 0.2 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 1222 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสัญลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 1222 
 

ตัวช้ีวัดที่ 48 ร้อยละของอุบัติเหตุจากการท างาน ด้านชีวภาพ 
ค าอธิบาย : อุบัติเหตุจากการท างาน ด้านชีวภาพ หมายถึง อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในภาวการณ์จ้างงาน ที่ท าให้เกิด
ความสูญเสียต่อเครื่องจักร ต่อสิ่งของ อาจจะเกิดในทันทีทันใด หรือในช่วงเวลาถัดไปก็ได้ อุบัติเหตุนี้อาจจะ
เกิดในสถานที่ท างานเองหรือนอกสถานที่ท างานได้ 
สูตรในการคำนวณ : 

จ านวนอุบัติเหตุจากการท างาน ด้านชีวภาพX100 
จ านวนอุบัติเหตุจากการท างานทั้งหมด 
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ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
<5 <5 <5 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 1222 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสัญลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 1222 
 
ตัวช้ีวัดที่ 49 ความเชื่อมั่นต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety culture Survey) 
ค าอธิบาย : วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย (Safety Culture) หมายถึง พฤติกรรมของคนในสังคม ที่แสดงถึง
ลักษณะและทัศนคติ ที่เก่ียวกับความปลอดภัย โดยลักษณะของวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย 
(Characteristic of Safety Culture) 
สูตรในการคำนวณ : 

ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 
3.75 4.01 4.51 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 1222 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : : นายสัญลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 1222 
 
กลยุทธ์ที่ 20 สร้างความผูกพันของบุคลากร 
ตัวช้ีวัดที่ 50 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร 
ค าอธิบาย : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีต่องาน ซ่ึงเกิด
จากได้รับการตอบสนองความต้องการในปัจจัยต่าง ๆ ทั้งในการท างานและส่วนบุคคล ท าให้สามารถท างาน
ด้วยความเต็มใจมีการเสียสละอุทิศกาย แรงใจ สติปัญญาให้กับการท างาน ส่งผลให้งานด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้ 
สูตรในการคำนวณ : 

สร ุปผลรวมค ่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 

75 80 80 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2905 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเบญจมาศ อุสิมาศ   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2223 
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ตัวช้ีวัดที่ 51 ร้อยละความผูกพันของบุคลากร 
ค าอธิบาย : ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความจงรักภักดีท่ีจะคงอยู่ ความภาคภูมิใจ และเป็น 
ส่วนหนึ่งในองค์การ ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท ยอมรับวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายขององค์การเพ่ือความก้าวหน้า
และผลประโยชน์ขององค์การ 
สูตรในการคำนวณ : 

สร ุปผลรวมค ่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 

75 80 80 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2905 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเบญจมาศ อุสิมาศ   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2223 
 
ตัวช้ีวัดที่ 52 ร้อยละความผาสุกของบุคลากร 
ค าอธิบาย : ความผาสุก หมายถึง ความสุขที่มีต่อการปฎิบ ัติงานของผู้ปฏ ิบัติงานในด้านสว ัสดิการที่ได้รับ 
สภาพแวดล ้อมในการท างาน ความพึงพอใจในระบบการบริหารของคณะแพทยศาสตร์ 
สูตรในการคำนวณ : 

สร ุปผลรวมค ่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 

75 80 80 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2905 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเบญจมาศ อุสิมาศ   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2223 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ที่ 8  พัฒนาการบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
กลยุทธ์ที่ 21 ส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างระบบการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง 
ตัวช้ีวัดที่ 53 คะแนนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) 
ค าอธิบาย : รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) หมายถึง รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นรางวัล
อันทรงเกียรติซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก 
สูตรในการคำนวณ : 

คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน Thailand Quality Award 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 
200 275 351 
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส านักงานคณบดี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2304 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนฤตย์ คุ้มยา     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2291 
 
ตัวช้ีวัดที่ 54 ระดับความส าเร็จของระบบตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ค าอธิบาย : ระบบตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้ 
ค าปรึกษาอย่างเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การ
ตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ 
สูตรในการคำนวณ : 

จ านวนความเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข X 100 
จ านวนความเสี่ยงทั้งหมด 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
75 80 80 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส านักงานคณบดี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2304 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนฤตย์ คุ้มยา     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2291 
 
ตัวช้ีวัดที่ 55 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ 
ค าอธิบาย : แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี  
พ.ศ.2561 – 2563 
สูตรในการคำนวณ : 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ x 100 
จ านวนโครงการทั้งหมดตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
85 85 90 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส านักงานคณบดี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2304 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนฤตย์ คุ้มยา     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2291 
 
ตัวช้ีวัดที่ 56 อัตราการใช้งบประมาณ 
ค าอธิบาย : อัตราการใช้งบประมาณ หมายถึง สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงต่อประมาณการรายจ่ายที่ได้ตั้งไว้
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
สูตรในการคำนวณ : 

รายจ่ายจริง x 100 
ประมาณการรายจ่าย 
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ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
90 90 90 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส านักงานคณบดี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2304 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนฤตย์ คุ้มยา     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2291 
 
ตัวช้ีวัดที่ 57 การประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร  
ค าอธิบาย : การประเมินผลการบริหารงาน หมายถึง การใช้กระบวนการที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้วัดผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมในด้านผลงานและคุณลักษณะ โดยน าผลการประเมินมาพัฒนา 
ปรับปรุง เชิงสร้างสรรค์ 
สูตรในการคำนวณ : 

ค่าเฉลี่ยของการประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 

ดี ดีมาก ดีมาก 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส านักงานคณบดี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2304 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางอรนงค์ เถาทอง    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2297 
 
กลยุทธ์ที่ 22 การบริหารการเงินอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดที่ 58 Net profit margin (NPM) 
ค าอธิบาย : Net profit margin (NPM) หมายถึง อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดความสามารถในการท าก าไร 
(Net Profit) ขององค์กรที่เทียบระหว่างก าไรสุทธิหลังหักภาษีกับยอดขายรวม 
 
สูตรในการค านวณ : 

ก าไรสุทธิ (Net Profit) 
ขายสุทธิ (SALES) 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
5 5 5 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส านักงานคณบดี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2904 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุวิมล ชุนถนอม    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2214 
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ตัวช้ีวัดที่ 59 Return on Assets (ROA) ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
ค าอธิบาย : อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ หรือ ROA เป็นอัตราส่วนทางการเงินระหว่างก าไรสุทธิกับ
สินทรัพย์รวม เป็นอัตราส่วนที่บ่งบอกถึงความสามารถของกิจการที่จะน าสินทรัพย์ที่มีไปใช้ประโยชน์ใน
ด าเนินการของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สูตรในการค านวณ : 

ก าไรสุทธิ 
รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
5.5 5.5 5.5 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส านักงานคณบดี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2904 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุวิมล ชุนถนอม    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2214 
 
ตัวช้ีวัดที่ 60 อัตราส่วนรายรับต่อรายจ่าย 
ค าอธิบาย :  รายรับ หมายถึง รายได้ทั้งหมดของคณะแพทยศาสตร์จากการให้บริการการเรียนการสอน   
การวิจัย  การบริการวิชาการ  และรายได้ทั้งของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาจากทุกแหล่งเงิน 
 รายจ่าย หมายถึง รายจ่ายทั้งหมดของคณะแพทยศาสตร์เพื่อใช้ในการให้บริการการเรียนการสอน  
การวิจัย  การบริการวิชาการ  และรายจ่ายของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
สูตรในการค านวณ 

รายรับ 
รายจ่าย 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
1 : 1 1 : 1 1 : 1 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส านักงานคณบดี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2904 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุวิมล ชุนถนอม    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2214 
 
กลยุทธ์ที่ 23 การขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 61 ระดับความส าเร็จของโครงการตามแผนระบบสารสนเทศ 
ค าอธิบาย : แผนระบบสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์ ประกอบดว้ย ๓ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑.  พ ัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลย ีและการส ื่อสารของคณะแพทยศาสตร์อย่างท ั่วถึงและมี
ประสิทธ ิภาพ 
 ๒.  พ ัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ เ พ่ือสน ับสนุนการเป็นองค ์กรอ ัจฉริยะของ 
คณะแพทยศาสตร์ 
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุน และพ ัฒนาระบบการเรียนการสอนอ ิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ ิ่มประสิทธ ิภาพการ
เรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ 
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สูตรในการคำนวณ : 
โครงการที่ส าเร็จตามแผน x 100 

โครงการตามแผนระบบสารสนเทศท้ังหมด 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 

80 80 80 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส านักงานคณบดี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2904 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววรัญญา โฉมศรี    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 1108 
 
ตัวช้ีวัดที่ 62 Information systems down time (คาเฉลี่ยเวลาตอครั้งในการแกปญหาที่ระบบลม/จ านวน
ครั้งที่ลม) 
ค าอธิบาย : Information systems down time หมายถึง จ านวนนาทีที่ระบบไม่ ท างาน หรือ downtime 
ในช่วงเวลาหนึ่ง 
สูตรในการคำนวณ : 

จ านวนนาทีที่ระบบไม่ท างาน หรือ downtime ในช่วงเวลาหนึ่ง x 100 
จ านวนนาทีทั้งหมดในช่วงเวลาบริการนั้น 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
60 60 60 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส านักงานคณบดี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2904 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววรัญญา โฉมศรี    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2310 
 
ตัวช้ีวัดที่ 63 การติดตามปัจจัยแห่งความส าเร็จของคณะแพทยศาสตร์ เพ่ือประเมินและปรับปรุงระบบงาน/
นโยบายส าคัญ (critical success factor) 
ค าอธิบาย : ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factor : CSF) หมายถึง ปัจจัยที่ส าคัญยิ่งที่ต้อง
ท าให้มีหรือให้เกิดขึ้นเพ่ือให้บรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ องค์กรมีปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จเป็นหลักหมาย
ที่เป็นรูปธรรมในการยึดโยงการปฏิบัติงานทุกระดับ ให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกันท าให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารของ
องค์กรรู้ว่าต้องท าสิ่งใดบ้างเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรตอบสนองวิสัยทัศน์ หากปราศจากปัจจัยหลักแห่ง
ความส าเร็จ วิสัยทัศน์ขององค์กรจะไม่ได้รับการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ปัจจัยหลัก
แห่งความส าเร็จเป็นการให้หลักการ แนวทาง หรือวิธีการที่องค์กร จะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ 
สูตรในการคำนวณ : 

จ านวนปัจจัยที่ได้รับการประเมินและปรับปรุง x 100 
จ านวนปัจจัยแห่งความส าเร็จทั้งหมด 
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ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
80 85 90 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส านักงานคณบดี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2904 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววรัญญา โฉมศรี    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2310 
 
ตัวช้ีวัดที่ 64 การสร้างนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ จากการวิเคราะห์และทบทวนผลงาน น ามาสู่การปรับปรุงความ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ค าอธิบาย : การสร้างนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพ่ือแปลงสารจากผู้บริหารสู่
แผนงานที่ชัดเจนและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
สูตรในการคำนวณ : 

การแจงนับ 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 

1 2 2 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส านักงานคณบดี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2904 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววรัญญา โฉมศรี    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2310 
 
ตัวช้ีวัดที่ 65 ระบบบริหารความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management 
System) ที่ได้มาตรฐาน 
ค าอธิบาย : ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ หมายถึง การป้องกันข้อมูลสารสนเทศรวมถึง
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ระบบและฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บและถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศนั้นให้
รอดพ้นจากอันตรายอยู่ในสถานะท่ีมีความปลอดภัยไร้ความกังวลและความกลัว 
สูตรในการคำนวณ : 

การแจงนับ 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 

3 2 2 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส านักงานคณบดี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2904 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววรัญญา โฉมศรี    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2310 
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ตัวช้ีวัดที่ 66 ระยะเวลาในการรอคอยการเข้าถึงระบบสารสนเทศ (Information systems response time) 
ค าอธิบาย : Information systems response time หมายถึง ระยะเวลาในการรอคอยการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศ 
สูตรในการคำนวณ : 

การแจงนับ 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 

<2 <2 <1 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส านักงานคณบดี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2904 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววรัญญา โฉมศรี    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2310 
 
ตัวช้ีวัดที่ 67 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ (IT user satisfaction) 
ค าอธิบาย : ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ หมายถึง ผู้บริหาร บุคลากร นิสิตแพทย์ และประชาชนผู้มาใช้บริการ
ระบบสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์  
สูตรในการคำนวณ : 

ค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
ค ่าเป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 

80 80 80 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส านักงานคณบดี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2904 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววรัญญา โฉมศรี    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2310 
 
ตัวช้ีวัดที่ 68 จ านวนสินทรัพย์ทางความรู้จากกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge asset created 
from Knowledge Managment) 
ค าอธิบาย : สินทรัพย์ทางความรู้ (Knowledge Assets) หมายถึง ทรัพยากรทางปัญญาที่มีการสั่งสมภายใน
องค์กร โดยเป็นความรู้ที่ท้ังองค์กรและบุคลากรเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบของสารสนเทศ ความคิด การเรียนรู้ 
ความเข้าใจ ความจ า ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ทักษะด้านการรับรู้และด้านเทคนิค รวมทั้งขีดความสามารถ
ต่างๆ ซึ่งสินทรัพย์ความรู้ ไม่เพียงแต่มีอยู่ภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังมีท่ีลูกค้า ผู้ส่งมอบ และพันธมิตรด้วย 
สินทรัพย์ทางความรู้เป็นความรู้ในภาคปฏิบัติ (Know How) ที่องค์กรสามารถน าไปเพ่ือใช้ประโยชน์ เพ่ือลงทุน 
และเพ่ือการเติบโต การสร้างและการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ จึงเป็นส่วนประกอบส าคัญส าหรับองค์กรใน
การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร และช่วยรักษาความได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืน 
สูตรในการคำนวณ : 

การแจงนับ 
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ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
1 2 2 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส านักงานคณบดี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2904 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววรัญญา โฉมศรี    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 2310 
 


