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แผนท่ียุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาสูความเปนเลิศ ปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิสัยทัศน คณะแพทยศาสตรมาตรฐานสากล ท่ีมีความเปนเลิศดานเวชศาสตรการเดินทางและทองเท่ียว 

พันธกิจ ผลิตบัณฑติแพทยและบุคลาการทางการแพทย วิจัยและใหบริการวิชาการ ใหบริการทางการแพทย มีสวนรวมและรับผดิชอบตอสังคม 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต 

การพัฒนาคุณภาพการวิจัย
และการบริการวิชาการ 

การพัฒนาคุณภาพดานการ
บริการทางการแพทย 

การมีสวนรวมและความ
รับผิดชอบตอสังคม 

การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 

การพัฒนาบริหารจัดการ
ท่ีมีความเปนเลิศ 

เปาประสงค 

พัฒนาหลักสตูรและทักษะของ
ผูเรยีนใหไดตามเกณฑ

มาตรฐานสากลและท่ีมีความ
เปนเลิศดานเวชศาสตรการ

เดินทางและทองเท่ียว 

สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินการวิจยั นวัตกรรม หรือ

ผลงานในรูปแบบอ่ืน ๆ ไปสู
การใชประโยชน และการ

บริการวิชาการ 

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
บริการทางการแพทย ท่ีมีความ

โดนเดนดานเวชศาสตรการ
เดินทางและทองเท่ียว 

มีสวนรวม สนับสนุน
และรับผิดชอบตอ

สังคม 

สงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ

บุคลากร 

พัฒนาการบริหารจัดการ
ท่ีมีความเปนเลิศตาม
เกณฑรางวัลคณุภาพ

แหงชาติ 

 

ลูกคา 
พัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนและทกัษะของผูเรียน

ใหไดตามมาตรฐานสากล 

วิจัย สรางองคความรู เทคโนโลย ีนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของ
ชุมชน สังคมและประเทศ และนําไปใชประโยชน 

โดยเฉพาะดานเวชศาสตรการเดินทางและทองเที่ยวที่มีความเปนเลิศ 

สรางเครือขายความรวมมือดาน
บริการวิชาการแบบมีสวนรวมกับ 

ทุกภาคสวน 

พัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ที่มีคุณภาพ
สอดคลองกับ EEC  

กระบวน 
การภายใน 

สรางและพัฒนา
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและ
หลังปริญญา

มาตรฐานสากล 

สรางและ
พัฒนา

หลักสูตรระยะ
ส้ันสอดคลอง

กับ EEC 

สรางระบบ
สนับสนุนพื้นฐาน
สําหรับการทาํวิจยั
และนวัตกรรมแบบ

ครบวงจร 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการดาน
บริการวิชาการให
คลองตัวและมี
ประสิทธิภาพ 

เสริมสราง
ความ

รับผิดชอบ
ตอสังคม

อยางยั่งยืน 

สรางความ
ผูกพันของ

บุคลากร และ
บรรยากาศใน

การทํางานอยาง
ยั่งยืน 

เสริมสรางสุขภาพ
และความปลอดภัย
ในการทํางานตาม

มาตรฐาน 

พัฒนาระบบการ
ส่ือสารและลูกคา
สัมพันธ และการ
สรางภาพลักษณ
องคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สงเสริม 
ธรรมาภิบาลและ
สรางระบบการ
บริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 

ขับเคล่ือน
องคกรดวย

ระบบ
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 

เรียนรูและ
พัฒนา 

สรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและ
องคกรชั้นนําทั้งในและตางประเทศ 

สงเสริมการพัฒนาและสรางความ
เขมแข็งของคูความรวมมือ 

สงเสริมการพัฒนาทักษะการใชชีวิตที่เหมาะสมกับ
บรรทัดฐานของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาสมรรถนะ
บุคคลการอยางมี
ประสิทธิภาพสูง 

เพิ่มระดับความเชี่ยวชาญในการ
ใหบริการทางการแพทย 

การเงิน บริหารการเงินอยางยั่งยืน สรางรายไดเพิ่มอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
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ตารางแสดงความเช่ือมโยงระหวางเปาประสงคกับตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ 
เปาประสงค 

(Goal) 
ตัวช้ีวัด 

(Key Performance Indicators) 
เปาหมาย (Target) กลยุทธ 

(Strategy) 
แผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ เปาหมาย (Target) ผูรับผิดชอบประสานงาน 
(Co-Ordinator) 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

1. พัฒนาหลักสูตรและ
ทักษะของผูเรียนใน
ระดับปริญญาและหลัง
ปริญญาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐานสากล และทีม่ี
ความเปนเลิศดานเวช
ศาสตรการเดนิทางและ
ทองเที่ยว 

1. จํานวนหลักสูตรในระดับปรญิญาและหลัง
ปริญญาที่ไดมาตรฐานสากล 

4 
(2/2) 

4 
(2/2) 

5 
(3/2) 

6 
(3/3) 

1. สรางและพัฒนาหลักสูตรระดับปรญิญาตรีและหลัง
ปริญญา 

โครงการปรับปรุงหลักสูตร 7.4ก.-99 การประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ WFME ผาน ผาน ผาน ผาน รองฯวิชาการ/ประธานสาขา/งาน
แพทยศาสตรศึกษา/อาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชา 
2. รอยละของนิสิตแพทยที่สอบผาน NL3 ในครั้ง

แรก ตอจํานวนนิสิตแพทยที่จบ 
100 100 100 100 2. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนและทกัษะของ

ผูเรียน 
โครงการพัฒนาระบบการจดัการ
เรียนการสอนและทักษะการใชชีวิต
ของผูเรียน 

7.1ก.-1 รอยละของนิสิตแพทยที่สอบผานการประเมินความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขัน้ตอนที ่3 ตอ
จํานวนนิสิตแพทยที่จบ 

100 100 100 100 รองฯวิชาการ/รองฯกิจการนิสิต/
ประธานสาขา/งานแพทยศาสตร

ศึกษา/อาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชา/อาจารยที่ปรึกษา     3. การสรางความรวมมือกับมหาวทิยาลัยและองคกรชั้น

นําทั้งในและตางประเทศ 
จํานวนมหาวทิยาลัยหรือองคกรชั้นนําทั้งในและตางประเทศที่มี
การสรางความรวมมือ (ในประเทศ/ตางประเทศ) 

3/3 4/4 5/5 6/6 

    4. สงเสริมการพัฒนาทกัษะการใชชีวิตที่เหมาะสมกับ
บรรทัดฐานของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

รอยละของนิสิตทีเ่ขารวมโครงการสงเสริมการพัฒนาทักษะการใช
ชีวิตทีเ่หมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

100 100 100 100 

2. สงเสริมและสนับสนนุ
การดําเนนิการวิจัย 
นวัตกรรม หรอืผลงานใน
รูปแบบอื่น ๆ ไปสูการใช
ประโยชน และบรกิาร
วิชาการ 

3. จํานวนงานวิจัย หรอืนวตักรรม หรอืผลงานใน
รูปแบบอื่น ๆ ที่ตีพิมพในวารสาร ระดับ
นานาชาต ิ

7 8 9 10 5. วิจัย สรางองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมที่
ตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม และประเทศ 
และนําไปใชประโยชน โดยเฉพาะดานเวชศาสตรการ
เดินทางและทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนนิการวิจัย นวัตกรรม หรือ
ผลงานในรูปแบบอื่น ๆ ไปสูการใช
ประโชน และบริการวิชาการ 

7.1ก.-5 จํานวนผลงานวจิัยของคณาจารยและนักวิจัยที่ตีพิมพใน
วารสารระดับชาต/ินานาชาต ิ

5/2 5/3 5/4 5/5 รองฯวิชาการ/ประธานสาขาวิชา 

4. จํานวนงานวิจัย หรอืนวตักรรม หรอืผลงานใน
รูปแบบอื่น ๆ ที่ถกูนําไปใชประโยชน 

2 3 4 5 7.1ก.-7 จํานวนครั้งของผลงานวิชากรและวจิัยของคณาจารยและ
นักวจิัยที่ไดรับการอางอิง 

5 8 10 13 

6. สรางระบบสนับสนุนพ้ืนฐานสําหรับการทําวิจัยและ
นวัตกรรมแบบครบวงจร 

7.3ก.-90 ความพึงพอใจของอาจารยตอระบบการบริหารงานวจิัย 3.51 3.51 3.51 3.51 

7. สรางเครอืขายความรวมมอืดานบริการวิชาการแบบมี
สวนรวมกับทกุภาคสวน 

จํานวนเครือขายความรวมมอืดานบริการวิชาการแบบมีสวนรวม 2 2 2 2 

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานบรกิารวชิาการให
คลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

7.1ข.-23 รอยละของงานวิจัยเงินรายไดคณะฯที่เสร็จตามกําหนด
ระยะเวลาในสัญญา 

50 60 70 80 

7.1ข.-24 รอยละของงานวิจัยจากแหลงทนุอื่นที่เสร็จตามกําหนด
ระยะเวลาในสัญญา 

50 60 70 80 

9. สรางและพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันที่สอดคลองกับ EEC จํานวนหลักสูตรระยะส้ันที่สอดคลองกับ EEC 1 1 2 2 
3. สงเสริมและพัฒนา

คุณภาพการบริการทาง
การแพทย ที่มีความโดด
เดนดานเวชศาสตรการ
เดินทางและทองเที่ยว 

5. คลินิกใหบรกิารครบวงจร ดานเวชศาสตรการ
เดินทางและทองเที่ยว 

- - เปด
บริการ 

เปด
บริการ 

10. การเพ่ิมระดับความเชี่ยวชาญในการใหบริการทาง
การแพทย 

โครงการขยายการบรกิารดานเวช
ศาสตรการเดนิทางและทองเที่ยว
แบบครบวงจรและแผนยกระดับ
คุณภาพการบริการทางการแพทย 

7.3ก.-86 รอยละของอาจารยที่ผานการอบรมดานเวชศาสตรการ
เดินทางและทองเที่ยว (จํานวนอาจารย) 

17 20 23 26 ผอ.รพ./รอง.ผอ./ผช.ผอ./หัวหนา
งาน 

6. ผลการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA Re-ac. 
1 HA 

HA Re-ac. 
2 HA 

7.3ก.-87 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการอบรมดานเวชศาสตรการ
เดินทางและทองเที่ยว (จํานวนบุคลากร) สายสนับสนุน 

50 60 70 80 

11. การพัฒนาผลิตภัณฑและบรกิารที่สอดคลองกับ EEC จํานวนผลิตภัณฑและบรกิารที่สอดคลองกบั EEC 0 1 1 2 
12. สงเสริมการพัฒนาและสรางความเขมแข็งของคูความ

รวมมอืและเครือขาย 
จํานวนคูความรวมมือและเครือขายทางการบริการรักษาพยาบาล 1 1 2 2 

4. มีสวนรวม สนับสนนุและ
รับผิดชอบตอสังคม 
(Social Engagement) 

7. ระดับความสําเรจ็ของการเปน Green Hospital พ้ืนฐา
น 

ดี ดี ดีมาก 13. การเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคม โครงการโรงพยาบาลสีเขียว (Green 
Hospital) 

7.4ก.-104 ระดับความสําเร็จของการเปน Green Hospital พ้ืนฐาน ดี ดี ดีมาก ผอ.รพ./รอง.ผอ./ผช.ผอ./หัวหนา
งาน 

8. จํานวนโครงการที่สรางประโยชนใหกับสังคม 20 20 25 25 14. การพัฒนาระบบการส่ือสารองคกรและลูกคาสัมพันธ 
และสรางภาพลักษณ 

โครงการบรกิารวิชาการแกชุมชน 7.4ก.-103 รอยละความสําเร็จของกิจกรรรม/โครงการ ที่สราง
ประโยชนใหแกสังคม 

80 80 80 80 ประธานสาขาวิชา/ผอ.รพ. 

5. สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพบุคลากร 

9. รอยละของอาจารยประจําทีม่ีตําแหนงทาง
วิชาการตอจํานวนอาจารยประจําที่ถึงระยะเวลา 

40 40 40 40 15. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร โครงการพัฒนาการเขาสูตําแหนงที่
สูงขึ้น 

7.3ก.-67 รอยละของอาจารยประจําที่มีตาํแหนงทางวิชาการตอ
จํานวนอาจารยประจําทีถ่ึงระยะเวลา 

40 40 40 40 ผช.บริหาร/ประธานสาขาวชิา/
หัวหนางานบุคคล 

10. รอยละบุคลากรสายสนับสนุนที่มตีําแหนงชาํนาญ
การ หรือชํานาญการพิเศษ หรอืเชี่ยวชาญ 

30 30 40 40 7.3ก.-70 รอยละบุคลากรสายสนับสนนุเขาสูตําแหนงชํานาญการ 
หรือเชี่ยวชาญ 

30 30 40 40 

11. ระดับความสุขของบุคลากรในภาพรวม 
(Happinometer) 

70 75 80 80 16. สรางความผูกพันของบุคลากร และบรรยากาศในการ
ทํางาน  

โครงการ Happy work place 7.3ก.-83 ระดับความผูกพันของบุคลากรในภาพรวม 80 80 80 80 
7.3ก.-84 ระดับความสุขของบุคลากรในภาพรวม (Happinometer) 80 80 80 80 

17. เสริมสรางสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 7.3ก.-73 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 
(สายผูสอนและสายสนับสนุน) 1 ครั้ง : ป 

80 80 80 80 

7.3ก.-77 รอยละของอุบัติเหตจุากการทํางาน ดานกายภาพ  20 20 20 20 
7.3ก.-78 อัตราการติดเชื้อจากการทํางาน <5 <5 <5 <5 

6. พัฒนาการบริหารจัดการ
ที่มีความเปนเลิศตาม
เกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาต ิ

12. ผลคะแนนตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ 150 200 275 351 18. การสรางรายไดเพ่ิม โครงการพัฒนาการบริหารจัดการที่
มีความเปนเลิศตามเกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาต ิ

7.5ก.-115 รายไดรวมของโรงพยาบาล (ลานบาท) 507 558 613 674 ผช.บริหาร/หน.สนง. 
19. การบริหารการเงินอยางย่ังยืน (Productivity) 7.5ก.-109 สัดสวนรายไดตอคาใชจายของโรงพยาบาล 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1.05 
20. สงเสริมธรรมาภิบาลและสรางระบบการบรกิารจดัการ

ที่มีประสิทธิภาพสูง 
7.4ก.-93 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารคณะฯ 85 85 85 85 
7.4ก.-101 จํานวนขอรองเรียนจากการประพฤติผิดกฎหมายหรือ
จริยธรรมของผูนําระดับสูง 

0 0 0 0 

7.4ก.-102 จํานวนขอรองเรียนจากการประพฤติผิดกฎหมายหรือ
จริยธรรมของบุคลากร 

0 0 0 0 

21. การขับเคล่ือนองคกรดวยระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธภิาพ 

จํานวนครั้งที่ถกูโจมตีของระบบสารสนเทศ <2 <2 <2 <2 
ระยะเวลาในการรอคอยการเขาถึงระบบสารสนเทศ <2 <2 <2 <2 
รอยละของความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศ 80 80 80 80 
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