
 
 

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

(พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๓) 
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ค าน า 
 
 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๒)  ของ
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  จัดท าขึ้นมาเพ่ือเป็นเข็มทิศน าทางการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา  ให้มีคุณภาพสูง  มีผลงานวิจัยทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มีงาน
บริการวิชาการด้านการแพทย์สู่ชุมชน  มีระบบการเรียนการสอน และกระบวนการสร้างบัณฑิตแพทย์ที่มี
คุณภาพ  ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์  มีศักยภาพในการถ่ายทอด  ความรู้  และคณะแพทยศาสตร์มี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  นิสิตมีความสุขในบรรยากาศการศึกษาท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ในขณะเดียวกันคณะแพทยศาสตร์ได้เน้นให้มีการบริการวิชาการ  เพ่ือตอบสนองต่อชุมชนและ
สังคม  ตลอดจนมีเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  มีความเป็นเลิศในศาสตร์ผู้สูงอายุ  อาชีว
เวชศาสตร์  นิสิตและบุคลากรทุกระดับร่วมตระหนัก  ร่วมสืบสาน  ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์แห่งความเป็น
ไทยให้ยั่งยืน  และคณะแพทยศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า  เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน  การวิจัย  และเป็นคณะแพทยศาสตร์ที่สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้  มุ่งเน้นยุทธศาสตร์มีสมรรถนะสูง  และเป็นองค์กรอัจฉริยะ  ที่มีความแข็งแรง  มั่งคั่ง บุคลากรมี
ความสุขบนฐานวัฒนธรรมองค์กรที่ เข้มแข็ง (Healthy, Wealthy, Happy and Strong Culture 
University) 

คณะผู้จัดท า  ขอขอบพระคุณผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกท่าน  ที่ร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการจนแล้วเสร็จ  และการด าเนินการดังกล่าวนี้จะไม่เป็นผลสัมฤทธิ์  ถ้าปราศจากความร่วมมือ
จากผู้บริหาร  บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์จะน าไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
และเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ 
 
       ส านักงานคณบดี 
      คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



สารบัญ 
 หน้า 
ค าน า  
บทที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน และสภาพการณ์ทั่วไปของคณะแพทยศาสตร์    ๑ 
 ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป         ๑ 
  ประวัติและพัฒนาการ        ๑ 
  งบประมาณ         ๒ 
  บุคลากร          ๓ 
  การจัดการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์      ๔ 
 โครงสร้างการบริหารคณะแพทยศาสตร์       ๕ 
 หลักสูตรและระบบการเรียนการสอน       ๕ 
  หลักสูตร         ๕ 
  ระบบการเรียนการสอน        ๖ 
 ผลงานเด่นจากพัฒนาการที่ผ่านมา        ๖ 
  ด้านการบริหาร         ๖ 
  ด้านการผลิตบัณฑิต        ๗ 
  ด้านการวิจัย         ๗ 
  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม       ๗ 
  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม      ๗ 
บทที่ ๒ การวิเคราะห์ภารกิจ สภาวะแวดล้อม และจุดยืนการพัฒนาของคณะแพทยศาสตร์  ๘ 
 สภาพการณ์ทั่วไป และความจ าเป็นเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์  

สู่ความเป็นเลิศ 
๘ 

 สภาพการณ์ทั่วไป         ๘ 
 ความจ าเป็นเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ   ๘ 
 จุดยืนการพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๖๒)     ๙ 
 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา     ๑๐ 
  จุดแข็ง (Strength)        ๑๐ 
  จุดอ่อน (Weakness)        ๑๑ 
  โอกาส (Opportunity)        ๑๓ 
  อุปสรรค์ (Threat)        ๑๓ 
บทที่ ๓  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา     ๑๕ 
 ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา      ๑๕ 
  วิสัยทัศน์ (Vision)        ๑๕ 
  พันธกิจ (Mission)        ๑๕ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)      ๑๕ 
  เป้าประสงค์ (Goal)        ๑๕ 
  แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ๑๗ 



สารบัญ (๒) 
 หน้า 
  กรอบ  นิยาม  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมายการด าเนินงานของเป้าประสงค์  ๑๘ 
บทที่ ๔  ระบบปฏิบัติการการทางยุทธศาสตร์       ๓๑ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างบัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี  มีคุณธรรม  และมีคุณภาพ  ๓๑ 
 พัฒนาสู่การเป็นคณะแพทยศาสตร์วิจัย       ๓๑ 
 การบริการวิชาการแก่สังคม        ๓๑ 
 การรักษา  พัฒนาและธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย      ๓๒ 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเอง     ๓๒ 
  
ภาคผนวก  
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ร้อยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา       ๔๗ 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัย   ๔๙ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ TQF และ BQF     ๕๑ 
ตัวช้ีวัดที่ ๔ ร้อยละของนิสิตที่ผ่านการทดสอบของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้   

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  แพทยสภา 
๕๓ 

ตัวช้ีวัดที่ ๕ ระดับประกันคุณภาพการศึกษา       ๕๕ 
ตัวช้ีวัดที่ ๖ ร้อยละของผู้สอนที่ผ่านเกณฑ์ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และศักยภาพใน  

การถ่ายทอด 
๕๗ 

ตัวช้ีวัดที่ ๗ ร้อยละของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ตั้งแต่ระดับ 

๕๙ 

ตัวช้ีวัดที่ ๘ ระดับดัชนีความสุขของนิสิต       ๖๑ 
ตัวช้ีวัดที่ ๙ ร้อยละของจ านวนห้องที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน   ๖๓ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ ร้อยละของการจัดระบบการจัดสวัสดิการและการดูแลผู้เรียน    ๖๕ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๑ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการและวัฒนธรรมการวิจัย  ๖๗ 
ตัวชี้วัดที ่๑๒ จ านวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรืองานสร้างสรรค์ต่อปี    ๖๙ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๓ ร้อยละของนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับนานาชาติ  ๗๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๔ สัดส่วนจ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเต็ม  

เวลาทั้งหมด 
๗๒ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๕ ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่แล้วและได้รับอ้างอิงในฐานข้อมูล  
ระดับสากลต่อจ านวนผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่ทั้งหมด 

๗๔ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๖ ร้อยละของงานวิจัยท่ีใช้ก าหนดนโยบายหรือพัฒนาประเทศหรือสร้างงาน  
อาชีพหรือสร้างรายได้ 

๗๖ 

ตัวช้ีวัดที ่๑๗ ความประทับใจและความเชื่อม่ันในคุณภาพการให้บริการวิชาการเพื่อให้  
สังคมมีความสุข 

๗๘ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๘ จ านวนรายได้จากการบริการวิชาการ      ๘๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๙ ร้อยละเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการที่มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง   ๘๒ 



 
สารบัญ (๓) 

 

 หน้า 
ตัวช้ีวัดที่ ๒๐ จ านวนศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความรู้และมีความเป็นเลิศ  ๘๔ 
ตัวช้ีวัดที่ ๒๑ ร้อยละของบุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการสืบสานศิลปะ  

วัฒนธรรมไทย 
๘๖ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๒ จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมในการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย  ๘๘ 
ตัวช้ีวัดที่ ๒๓ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานของ   

ธรรมาภิบาล 
๙๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๔ จ านวนรายได้รวมของคณะแพทยศาสตร์      ๙๓ 
ตัวช้ีวัดที่ ๒๕ จ านวนองค์ความรู้และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจนเป็นที่พึงพอใจ  

ของผู้ใช้บริการ 
๙๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๒๖ ร้อยละของการผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)   ๙๖ 
ตัวช้ีวัดที ่๒๗ ร้อยละของบุคลากรมีผลการด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ท่ี   

มหาวิทยาลัยก าหนด 
๙๗ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๘ ระดับดัชนีความสุขของคณาจารย์และบุคลากร     ๙๙ 
 



บทสรุปผู้บริหาร 
 
 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่  มี
ความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  สามารถเพ่ิมระดับจากากรประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา  แต่ยังขาดทิศทางการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้มีคุณภาพสูง  ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๓ เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีมหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้  ดังนี้ 
 
ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ 
๑. วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “สร้างบัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี  มีคุณธรรม  และมีคุณภาพ” 
 บัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี  หมายถึง 
  บัณฑิตแพทย์ที่มีความคิดดี  พูดดี  และท าดี  ภายใต้กฎระเบียบของสังคม  โดยไม่
เบียดเบียนผู้อ่ืน  และด ารงตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  และผู้อื่น 
  คิดดี  หมายถึง  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล  โดยมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพและสังคม 
  พูดดี  หมายถึง  การมีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้
  ท าดี  หมายถึง  การกระท าที่ถูกต้องเหมาสม  เป็นธรรม  ไม่เห็นแก่ตัว  มีหิริโอตปะ  มี
สติและปัญญา 
 มีคุณธรรม  หมายถึง 
  บัณฑิตแพทย์ที่มีการประพฤติดี  จิตใจดี  อย่างสม่ าเสมอ  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม  ตามแนวทางของคุณธรรม  ประกอบด้วย  ความรอบคอบ  ความกล้าหาญ  การรู้จักประมาณ  
และความยุติธรรม 
 มีคุณภาพ  หมายถึง 
  เป็นบัณฑิตแพทย์ที่พึงประสงค์  ตามเกณฑ์สมรรถภาพที่ก าหนดไว้  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๕  ของแพทยสภา  และมีบทบาทน าทางสังคมและการพัฒนา
ประเทศ  มีความเป็นไทย  เทิดทูนชาติ  ศาสนา  กษัตริย์  ร่วมตระหนัก  ร่วมสืบสาน  ร่วมพัฒนาอัต
ลักษณ์แห่งความเป็นไทยให้ยั่งยืน 
 
๒. พันธกิจ  (Mission) 

๒.๑ สร้างบัณฑิตแพทย์เพ่ือให้บริการประชาชนในภาคตะวันออก 
๒.๒ ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๒.๓ ให้บริการวิชาการทางด้านการแพทย์ส าหรับชุมชน 
๒.๔ สนับสนุนศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
 



๓. ประเด็นยทุธศาสตร์  (Strategic Issue) 
๓.๑ สร้างบัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี  มีคุณธรรม  และมีคุณภาพ 
๓.๒ พัฒนาสู่การเป็นคณะแพทยศาสตร์วิจัย 
๓.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม 
๓.๔ การรักษา  พัฒนาและธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
๓.๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเอง 

 
๔. เป้าประสงค์  (Goal) 

๔.๑ พัฒนาบัณฑิตแพทย์ให้มีคุณธรรม  เชี่ยวชาญในศาสตร์มีความสามารถทางการบริหารจัดการ
เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม สามารถสร้างสรรค์คุณค่า  และคุณประโยชน์แก่สังคม 

๔.๒ พัฒนาระบบการเรียนการสอนและกระบวนการสร้างบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพสูงและมี
คุณภาพระดับประเทศ 

๔.๓ พัฒนาผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาคณะ
แพทยศาสตร์  ให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุกสาขาที่เก่ียวข้อง 

๔.๔ พัฒนานิสิตให้มีความสุขในบรรยากาศการศึกษาที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔.๕ พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้เป็นส่วนงานที่มีผลงานวิจัยและบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่  สามารถ

บูรณาการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง และมีบทบาทน าในภาคตะวันออกและใน
ประชาคมโลก 

๔.๖ พัฒนาให้มีผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไทย และสากล 

๔.๗ พัฒนาระบบบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพสูงสามารถสนองตอบต่อความต้องการทางด้าน
ความรู้ของสังคม  สามารถน าสังคมสู่ความอยู่ดีมีสุขบนฐานความรู้และปัญญา 

๔.๘ พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้มีเครือข่ายวิชาการท่ีแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ 
๔.๙ พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้เป็นศูนย์กลางความรู้ของภาคตะวันออกและประเทศ  ที่มีความ

เป็นเลิศในศาสตร์ผู้สูงอายุ  ศาสตร์ทางทะเล  ศาสตร์เกี่ยวกับแรงงานและการท างาน  อาชีวเวชศาสตร์ 
๔.๑๐ พัฒนานิสิต  บัณฑิต  บุคลากรทุกระดับ  และทุกภาคส่วนในสังคมเพ่ือร่วมตระหนัก  ร่วมสืบ

สาน  ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยให้ยั่งยืน 
๔.๑๑ พัฒนาคณะแพทยศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า  เอ้ือต่อ

การเรียนการสอนและวิจัย  และเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
๔.๑๒ พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่มีสมรรถนะสูง

ระดับสากล 
๔.๑๓ พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้มีความแข็งแรง  มั่งคั่ง  บุคลากรมีความสุขบนฐานวัฒนธรรม

องค์กรที่เข้มแข็ง (Healthy, Wealthy, Happy and strong Culture University)  อย่างยั่งยืน 
 
ดังแสดงความสัมพันธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในแผนที่กลยุทธ์ในหน้าถัดไป 
 



แผนผังความสัมพันธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในแผนที่กลยุทธ์ 
วิสัยทัศน์ 
(Vision) สร้างบัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี  มีคุณธรรม  และมีคุณภาพ 

      

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
 
 

    

   

เป้าประสงค์ 
ด้านผลสัมฤทธิ์

สูงสุด 

  

     

เป้าประสงค์ 
ด้านลูกค้า 

    

     

เป้าประสงค์ 
ด้านการบริหาร 
จัดการภายใน 

    

    

เป้าประสงค์ 
ด้านการพัฒนา 

องค์กร 

   

 

สร้างบัณฑิตแพทย์ที่เป็นคน
ดี  มีคุณธรรม  และมี
คุณภาพ 

พัฒนาสู่การเป็นคณะ
แพทยศาสตร์วิจัย 

การบริการวิชาการแก่สังคม การรักษา  พัฒนาและธ ารง
ไว้ซึ่งความเป็นไทย 

พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้เป็นส่วนงานที่มีผลงานวิจัยและบุกเบิกองค์ความรู้
ใหม ่ สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง และมี
บทบาทน าในภาคตะวันออกและในประชาคมโลก 

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทีม่ีความเข้มแข็งและ
พ่ึงตนเอง 

พัฒนาบัณฑิตแพทย์ให้มีคุณธรรม  เชี่ยวชาญในศาสตร์มีความสามารถทางการ
บริหารจัดการเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม สามารถสร้างสรรค์คุณค่า 
และคุณประโยชน์แก่สังคม 

พัฒนาให้มีผลงานวิจัยทางดา้น
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่สามารถน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมไทย และสากล 

พัฒนาระบบบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพสูง
สามารถสนองตอบต่อความต้องการทางด้านความรู้
ของสังคมสามารถน าสังคมสู่ความอยู่ดีมีสุขบน
ฐานความรู้และปัญญาที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคมไทย และสากล 

พัฒนานิสิตให้มีความสุขใน
บรรยากาศการศึกษาที่เหมาะสมและ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

พัฒนานิสิต บัณฑิต บุคลากรทุกระดับ  
และทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อร่วมตระหนัก  
ร่วมสืบสาน  ร่วมพัฒนาอัตลักษณแ์ห่ง
ความเป็นไทยให้ยั่งยืน 

พัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา  ให้
เป็นศูนย์กลางความรู้ของภาคตะวันออกและ
ประเทศ  ที่มีความเป็นเลิศในศาสตร์ผูสู้งอายุ  
ศาสตร์ทางทะเล  ศาสตร์เกี่ยวกับแรงงานและการ
ท างาน  อาชีวเวชศาสตร์ 

พัฒนาคณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัย
บูรพา ให้มีเครือข่ายวิชาการที่แพร่หลาย
ทั้งในและต่างประเทศ 

พัฒนาระบบการเรียนการสอนและ
กระบวนการสร้างบณัฑิตใหม้ี
ประสิทธิภาพสูงและมีคณุภาพ
ระดับประเทศ 

พัฒนาคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบรูพา  เพื่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า  เอื้อต่อการเรียนการสอนและวิจัยและเป็น
มหาวิทยาลัยที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

พัฒนาผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์มีศักยภาพใน
การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา  ให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทกุ
สาขาที่เกี่ยวขอ้ง 

พัฒนาคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่มี
สมรรถนะสูงระดับสากล 

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



๑ 

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 ระยะท่ี 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
การสอนด้านปรีคลินิกได้ทันท ี

ค. มีคณะที่เปิดด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์และสาธารณสุข  คือ  คณะพยาบาล
ศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ที่ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้ว 

ง. มีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และบริการรักษาพยาบาลทางการแพทย์และการสาธารณสุข  โดยมี
โรงพยาบาลขนาด  ๑๕๐  เตียง  และเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย 

จ. มีคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่
สามารถจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐานของการผลิตแพทย์ได้ 

ฉ. การจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิก  มีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและความพร้อมในพ้ืนที่และมี
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา  ประกอบด้วย  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  โรงพยาบาลระยอง อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง  ซึ่งสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์ 



๒ 

 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  ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่มุ่งเน้นการผลิตแพทย์ให้
เหมาะสมต่อระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ  โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออก  เป็น
แพทย์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย-สภาเทียบเท่ามาตรฐานสากล  
มีความรู้ความสามารถ  และเจตคติที่จะปฏิบัติงานในชนบทได้เป็นอย่างดี  มีความสามารถในการท าวิจัย
ด้านการแพทย์  และธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

๑.๒ งบประมาณ 
 คณะแพทยศาสตร์  มีแหล่งที่มาของงบประมาณ ๒ ส่วน  คือ  งบประมาณเงินแผ่นดิน  โดยใน
แต่ละปีได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาล  และงบประมาณเงินรายได้จากการจัด
การศึกษา  การให้บริการสุขภาพ  การให้บริการวิชาการ และการวิจัย 
 

กราฟแสดงงบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ 
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๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

งบประมาณเงินแผ่นดนิ งบประมาณเงินรายได้ เงินบริจาค 



๓ 

๑.๓ บุคลลากร 
 ปีงบประมาณ  ๒๕๕๒  คณะแพทยศาสตร์  ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา  ซึ่งเป็นบทบาทส าคัญของการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา  ปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาคือ  
บุคลากร  ซึ่งเป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดความก้าวหน้า  และการบรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ 
 

กราฟแสดงจ านวนบุคลากร  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ 

 
 บุคลากรสายวิชาการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  คณะแพทยศาสตร์  มีบุคลากรสายวิชาการ  (สาย ก)  ที่
ปฏิบัติงานด้านการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  จ านวน  ๒๖  คน  มีวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๑.๔ 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) ความใฝุเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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๐ 
๕๐ 

๑๐๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
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๓๐๐ 
๓๕๐ 
๔๐๐ 
๔๕๐ 

๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

ข้าราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั ลกูจ้างประจ า ลกูจ้าง รวม 



๔ 

คณะแพทยศาสตร์มีการจัดการศึกษาโดยมุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมในภูมิภาค
ตะวันออก  โดยเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในระบบรับตรง  ในการจัดการศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ได้เน้นปรัชญาการผลิตบัณฑิต  “สร้างคนดี  คนเก่ง  คนทันสมัย” 

ในปีการศึกษา  ๒๕๕๒  คณะแพทยศาสตร์มีหลักสูตรที่เปิดสอน  ๑  หลักสูตร  คือ  หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต  มีนิสิตจ านวนทั้งสิ้น  ๙๖  คน  โดยนิสิตรุ่นที่ ๑  ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๓ 
 
๒. โครงสร้างการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 

 
       -------------------คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
  ๑. รองคณบดีฝุายวิชาการ    ๑. ผู้ช่วยคณบดีฝุายบริหาร 
  ๒. รองคณบดีฝุายกิจการนิสิต   ๒. ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิชาการ 
  ๓. รองคณบดีฝุายบริการ 
 
 
 
    ๑.  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
    ๒.  ภาควิชาจักษุ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
    ๓.  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
    ๔.  ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ 
    ๕.  ภาควิชารังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
    ๖.  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
    ๗.  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 
    ๘.  ภาควิชาศัลยกรรมกระดูกและเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
    ๙.  ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
    ๑๐.  ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา 
    ๑๑.  ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
 
๓. หลักสูตรและระบบการเรียนการสอน 

๓.๑ หลักสูตร 
 ในปีการศึกษา  ๒๕๕๒  คณะแพทยศาสตร์จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
จ านวน ๑ สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิต 
 
 
 
 

คณบดี 

หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส านักงานคณบดี ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 



๕ 

๓.๒ ระบบการเรียนการสอน 
 จัดการศึกษาภาคปกติ  เป็นการจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) การจัดการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตร์แบ่งออกเป็น  ๓  ระยะ 
         ระยะที่๑  การศึกษาทั่วไป 
   เป็นการศึกษาในชั้นปีที่ ๑  โดยใช้ระบบทวิภาค  (Semester) 
         ระยะที่ ๒  การศึกษาระดับปรีคลินิก 
   เป็นการศึกษาในชั้นปีที่ ๒  และชั้นปีที่  ๓  โดยใช้ระบบทวิภาค  (Semester) 
         ระยะที่ ๓  การศึกษาระดับคลินิก 
   เป็นการศึกษาในชั้นปีที่  ๔  ถึงชั้นปีที่ ๖  โดยใช้ระบบการศึกษาตลอดปี 
   (Year Course)  ๑ หน่วยกิตเท่ากับการศึกษาเป็นระยะเวลา  ๑ สัปดาห์ 
   โดยจัดการศึกษาท่ี  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

๒) หลักเกณฑ์การศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์ระยะที่  ๒  และระยะท่ี  ๓ 
         เกณฑ์การศึกษาในระยะที่  ๒ 
   ต้องผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
         เกณฑ์การศึกษาในระยะที่ ๓ 
   ต้องผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๒ – ๓  และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมแต่ละชั้นปี 
   ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
 
๔. ผลงานเด่นจากพัฒนาการที่ผ่านมา 

๔.๑ ด้านการบริหาร 
๑) ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ได้แก่  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย  และกระทรวงสาธารณสุข 
๒) น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารงานคณะ

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

บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน  ทั้งในและต่างประเทศ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพ 
 

๔.๒ ด้านการผลิตบัณฑิต 
๑) ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ได้แก่  กระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาล

สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย  โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา   ศูนย์มะเร็ง  จังหวัด
ชลบุรี  เครือข่ายการจัดการความรู้ (KM)  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กระทรวง
สาธารณสุข  โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา  และ Faculty of Medicine, Technical University of 
Dresden, Germany 

๒) น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนมาใช้อย่างท่ัวถึงและครอบคลุม 



๖ 

๓) น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

๔) ขยายโอกาสทางการศึกษา ใน การผลิตบัณฑิตแพทย์ให้ภูมิภาคตะวันออก  โดยร่วมมือ 
กับ  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย  และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร กระทรวงสาธารณสุข 
 

๔.๓ ด้านการวิจัย 
  ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  คือ  เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN) 
 

๔.๔ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
๑) จัดประชุมวิชาการประจ าปี  เมื่อวันที่  ๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒) ออกบริการวิชาการแก่ชุมชน  ออกหน่วยวันมหิดล  วันที่  ๒๔  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓) มีการให้บริการทางด้านการแพทย์ โดยให้บริการรักษาพยาบาลแก่นิสิต บุคลากร และ

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

 
๔.๕ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๑) นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีไหว้ครู วางพวงมาลาถวายบังคมวันมหิดล งานลอย
กระทง  งานรดน้ าด าหัวประเพณีสงกรานต์  งานท าบุญและพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ 

๒) ได้รับรางวัล  เช่น  นางนพมาศในการประกวด  การประกวดกระทง 
 



๗ 

บทที่ ๒ 
การวิเคราะห์ภารกิจ  สภาวะแวดล้อม  และจุดยืนการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ 

 
๑. สภาพการทั่วไป  และความจ าเป็นเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 

๑.๑ สภาพการทั่วไป 
๑.๑.๑ ทิศทางของการผลิตแพทย์ 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗  โดยมีเปูาหมายรับนักศึกษา
แพทย์ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๓๘ กับ ๒๕๔๙  จ านวน ๓,๐๐๐ คน  ซึ่งจะได้ผลผลิตแพทย์  ตั้งแต่ปี 
๒๕๔๔ ถึงปี ๒๕๕๕  รวม ๓,๐๐๐ คน  โดยผลิตแพทย์ตามโครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์ของโครงการ
ผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๔๗  โดยมีเปูาหมายรับนักศึกษาแพทย์ ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖  จ านวน ๓,๘๐๗ คน  ซึ่ง
จะได้ผลผลิตแพทย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๓,๘๐๗ คน  และอนุมัติงบประมาณ
ด าเนินการประเภทอุดหนุนทั่วไป  ๓๐๐,๐๐๐  บาทต่อคนต่อปีรวมทั้งสิ้น ๖,๘๕๓ ล้านบาท 
 

๑.๑.๒ สภาพการทั่วไปของคณะแพทยศาสตร์ 
  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นคณะแพทยศาสตร์ แห่งแรกของภาค
ตะวันออก  ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบเบ็ดเสร็จ  โดยมีการจัดการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิกที่
มหาวิทยาลัยบูรพา  และชั้นคลินิกที่สถาบันร่วมผลิตแพทย์โดยใช้โรงพยาบาลชั้นน าในภาคตะวันออก  ซึ่ง
มีท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้เขตอุตสาหกรรมและบริการหลักของประเทศในภาคตะวันออก  มีบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี  โดยการรับนักเรียนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคตะวันออก  บุคลากรและนิสิตได้รับการพัฒนา
ตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ 
 

๑.๒ ความจ าเป็นเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
สู่ความเป็นเลิศ 
๑.๒.๑ กรอบแผนการผลิตแพทย์ 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  เห็นชอบและให้ด าเนินการ
ตามความเห็นและข้อสังเกตเพ่ิมเติมของส านักงบประมาณ  ที่เห็นควรให้ด าเนินการแผนลงทุนเสริมสร้าง
โครงสร้างสาธารณสุขแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒)  เฉพาะในส่วนของการเพ่ิมการผลิตแพทย์และ
พยาบาลวิชาชีพ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  ไปก่อนเป็นเฉพาะกรณี  ในวงเงินเงิน  ๓๐๑.๕๑๖  ล้าน
บาท  จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  งบกลาง  รายการค่าใช้จ่ายเพ่ือปรับกล
ยุทธ์และรองรับการเปลี่ยนแปลง (๒๗,๒๐๐ ล้านบาท)  ส าหรับแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ – ๒๕๕๒  ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  และมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมในการด าเนินโครงการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ใหม่
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการว่าสมควรให้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  การ
รับรองหลักสูตร  และการรับรองสถาบันเพ่ือให้การผลิตแพทย์มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์
เดียวกันกับสถาบันการผลิตแพทย์เดิม 



๘ 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การผลิตแพทย์ตามแผนลงทุน  สามารถแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์อย่าง
รุนแรงในชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้ก าหนดหลักการของการผลิตแพทย์ตามโครงการนี้ให้เป็น
การผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท  ซึ่งประกอบด้วยหลักการส าคัญ  คือ 

๑) การคัดเลือกนักเรียนจากพ้ืนที่ 
๒) การฝึกปฏิบัติงานในชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค 
๓) การให้กลับไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนในภูมิล าเนา 

  การผลิตแพทย์ในสถาบันการผลิตแพทย์แห่งใหม่  เพ่ือให้การผลิตแพทย์มีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับสถาบันการผลิตแพทย์เดิม  ขอให้ด าเนินการรับนักศึกษาแพทย์  
เมื่อได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน  เช่น  การรับรองหลักสูตรและการรับรองสถาบัน  
เป็นต้น  ตามข้อสังเกตของส านักงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รับไปด าเนินการ  รวมทั้งสถาบันการ
ผลิตแพทย์ใหม่จะต้องมีสถาบันการผลิตแพทย์เดิมเป็นสถาบันพ่ีเลี้ยงด้วย 
 

๒. จุดยืนการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์  (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) 
๑) พัฒนาบัณฑิตแพทย์ให้มีคุณธรรม  เชี่ยวชาญในศาสตร์มีความสามารถทางการบริหารจัดการ

เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม  สามารถสร้างสรรค์คุณค่า  และคุณประโยชน์แก่สังคม 
๒) พัฒนาระบบการเรียนการสอนและกระบวนการสร้างบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพ

ระดับประเทศ 
๓) พัฒนาผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาคณะ

แพทยศาสตร์ให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง 
๔) พัฒนานิสิตให้มีความสุขในบรรยากาศการศึกษาที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๕) พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้เป็นส่วนงานที่มีผลงานวิจัยและบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่  สามารถ

บูรณาการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง  และมีบทบาทน าในภาคตะวันออกและใน
ประชาคมโลก 

๖) พัฒนาให้มีผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไทย และสากล 

๗) พัฒนาระบบบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพสูงสามารถสนองตอบต่อความต้องการทางด้าน
ความรู้ของสังคมสามารถน าสังคมสู่ความอยู่ดีมีสุขบนฐานความรู้และปัญญา 

๘) พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้มีเครือข่ายวิชาการท่ีแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ 
๙) พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้เป็นศูนย์กลางความรู้ของภาคตะวันออกและประเทศ  ที่มีความเป็น

เลิศในศาสตร์ผู้สูงอายุ  ศาสตร์ทางทะเล  ศาสตร์เกี่ยวกับแรงงานและการท างาน  อาชีวเวชศาสตร์ 
๑๐) พัฒนานิสิต  บัณฑิต  บุคลากรทุกระดับ  และทุกภาคส่วนในสังคมเพ่ือร่วมตระหนัก  ร่วมสืบ

สาน  ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยให้ยั่งยืน 
๑๑) พัฒนาคณะแพทยศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า  เอ้ือต่อ

การเรียนการสอนและวิจัยและเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
๑๒) พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่มีสมรรถนะสูงระดับ

สากล 
๑๓) พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้มีความแข็งแรง  มั่งคั่ง  บุคลากรมีความสุขบนฐานวัฒนธรรม

องค์กรที่เข้มแข็ง (Healthy, Wealthy, Happy and Strong Culture University)  อย่างยั่งยืน 



๙ 

๓. การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ 
 จุดแข็ง (Strength) 

๑) ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์มีความตระหนัก  และมุ่งมั่นสูง  น าไปสู่การวางนโยบาย  จัด
วางโครงสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) มีบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเท่าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้
สามารถสร้างผลงานวิจัย  และวิชาการเพ่ิมข้ึน  (Peer review) 

๓) หลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์มีการสอนด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
๔) มีการลงนามความร่วมมือกับหลายสถาบันภายทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ท าให้มี

การร่วมมือกันในการพัฒนาอาจารย์  และการวิจัย 
๕) มีนโยบายและปรัชญาที่มุ่งเน้นคนดีมีคุณธรรม  ท าให้เอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
๖) โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่ภายนอกเป็นเครือข่าย

ความเร็วสูง  ท าให้บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์สามารถท างานวิจัยและจัดการเรียนการสอนกับ
หน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗) เป็นหลักสูตรที่ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการพัฒนา  และก าหนดให้มีการฝึกงานอยู่ใน
หลักสูตร 

๘) คณะแพทยศาสตร์มีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ  รับผิดชอบงาน  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 
๙) มีผลงานวิจัยที่ยอมรับในระดับชาติ  ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาใน ๑๐ ปีข้างหน้า  มี

งบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยอย่างเพียงพอ  และมีเครือข่ายในระดับชาติเพ่ือน าไปสู่การแลกเปลี่ยน
คณาจารย์  นิสิต  และงานวิจัย 

๑๐) มีหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพ  และมีสถานที่อ านวยความสะดวกในการสร้างเสริม
สุขภาพ  ท าให้บุคลากรสามารถใช้บริการได้ 

๑๑) มีสถานที่ตั้ง  และภูมิทัศน์ที่เหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  เอ้ือต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาและถ่ายโอนองค์ความรู้สู่สาธารณชน  
และเอ้ือต่อการที่อาจารย์และบุคลากรไปขอใช้บริการจากสถาบันอื่น ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว 
 
 จุดอ่อน (Weakness) 
 ด้านการวิจัย 

๑) การท างานร่วมกันเป็นทีมน้อย  ท าให้ผลงานวิจัยมีจ านวนไม่มากพอ  และการพัฒนา
ผลงานวิจัยที่เกิดข้ึนยังไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในสัดส่วนที่มากเพียงพอ 

๒) ยังไม่มีผลงานวิจัยที่เน้นนวัตกรรม  จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติน้อย 

๓) สัดส่วนงานวิจัยต่ออาจารย์ประจ าประมาณ  ๑ : ๑๐  ซึ่งถือว่าน้อยไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา  และไม่สอดคล้องกับเป็นการมหาวิทยาลัยวิจัย 

๔) ภาระงานบริการของคณาจารย์มีมากท าให้ไม่มีเวลาในการท างานวิจัย 
๕) สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการสอนและการวิจัยไม่เพียงพอ  ท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินการวิจัยได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 



๑๐ 

๖) ระบบกลไกในการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมไม่เพียงพอ  ท าให้ขาดการ
ประสานความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ  การบูรณาการองค์ความรู้และปัญญาน้อย  และผลงานวิจัย
องค์ความรู้เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทั้ง ๔ ศาสตร์น้อย  และความเชื่อมโยงขององค์
ความรู้น้อย  ท าให้ไม่เกิดองค์ความรู้และการยอมรับในการเป็นศูนย์กลาง (Center of Excellence) 

๗) เป็นคณะแพทยศาสตร์ใหม่  จึงเน้นในด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก  จึงท าให้มี
ผลงานวิจัยน้อย 
 ด้านการผลิตบัณฑิต หลักสูตร  และการเรียนการสอน 

๑) อาจารย์ผู้สอนมาจากหลายหน่วยงาน  และไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในระดับปรี
คลินิกได้เอง  ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในระดับคลินิกได้เอง  ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้เอง  ต้องพึงพาหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  เนื่องจากขนาดของโรงพยาบาลยังไม่ถึง ๔๐๐ 
เตียงตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา 

๓) ขาดรูปแบบการประเมินการสอนที่เป็นระบบและไม่ได้น าผลมาใช้เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ด้านการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

๑) การศึกษาวิชาแพทยศาสตร์มีจ านวนหน่วยกิตมาก  จึงท าให้มีเวลาในการท ากิจกรรม 
ต่าง ๆ น้อย 

๒) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม  และความเป็นผู้น าให้มี
คุณภาพไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง 
 ด้านการบริหารงาน และบุคลากร 

๑) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยังไม่มีประสิทธิภาพในการด าเนินการให้ยุทธศาสตร์ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  และระบบการประเมินผลและการกระจายยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ  อีกท้ังกรอบแนวความคิดของบุคลากรยังไม่สมดุลกับการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์
ที่เน้นเชิงรุกเป็นส าคัญ 

๒) ระบบสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์ยังขาดความสมบูรณ์  ท าให้ผู้บริหารไม่สามารถ
น าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจเชิงบริหาร  และทักษะในการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรในการเรียนการสอน
และการบริหารการวิจัยยังมีน้อย ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่า 

๓) ระบบการสื่อสารองค์กร  การสร้างภาพลักษณ์องค์กร  ช่องทางการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดที่มคีุณภาพและประสิทธิภาพไม่เพียงพอ  ท าให้ผู้รับบริการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาและ
การบริการล่าช้า  ไม่สะดวก  และการถ่ายทอดภาพลักษณ์สู่สาธารณะไม่เป็นมืออาชีพ 

๔) ระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีและการสื่อสารสารสนเทศ ( ICT)  ไม่มีประสิทธิภาพ  
ท าให้ไม่สามารถรองรับการตอบสนองในการจัดการ/เพ่ิมคุณภาพด้านการศึกษาได้ตรงตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ 

๕) ขาดระบบการสร้างแรงจูงใจอย่างเป็นรูปธรรม  ท าให้ผู้มีความสามารถและศักยภาพ  มี
ส่วนร่วมน้อยในการด าเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ 



๑๑ 

๖) ขาดวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมของคณะแพทยศาสตร์  ท าให้บุคลากรขาดความตระหนัก
ในเรื่องการพัฒนาองค์กรร่วมกันและกรอบแนวความคิดในการท างานของบุคลากรยังยึดติดอยู่กับระบบ
ราชการแบบเก่าที่เน้นการตั้งรับ  ขาดประสิทธิภาพในการกระท าเชิงรุก 

๗) บุคลากรสายสนับสนุนขาดทักษะในการท างานและยังต้องการการพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

๘) ยังขาดความพร้อมในด้านอาคารสถานที่และทรัพยากร  ท าให้ไม่สามารถด าเนินงาน 
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 โอกาส  (Opportunity) 

๑) มีนโยบายระดับชาติส่งเสริมให้มีการผลิตแพทย์เพ่ิม  โดยจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
คนดีและคนเก่งโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ท าให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมและหลักสูตรของคณะ
แพทยศาสตร์  ทั้งนี้ในการจัดสรรงบประมาณด้านการจัดการเรียนการสอน  และลงทุน 

๒) มีนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยและพัฒนา ศักยภาพการสอน 

๓) มีเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน  
บุคลากร  นิสิต  และท างานวิจัยร่วมกันเพ่ิมมากขึ้น  และมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ  ในการพัฒนางานด้านวิชาการและการวิจัย  การพัฒนาการบริหาร  การเรียนการสอน  มุ่งสู่
มาตรฐานสากล 

๔) มีเครือข่ายและสถาบันพ่ีเลี้ยง (คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  ทางด้าน
การเรียนการสอนและการวิจัย  ที่พร้อมจะให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการวิจัย  และพร้อมให้
บุคลากรได้ใช้ประโยชน์ 

๕) การขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ต้นทุนลดลงและการเข้าถึงเทคโนโลยีง่ายขึ้น  ท าให้สะดวก  รวดเร็ว  ในการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและถ่ายโอนองค์ความรู้ 

๖) ผู้ใช้บัณฑิตมีความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตร 
๗) การให้ความส าคัญต่อการสร้างเครือข่าย  ความร่วมมือด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยทั่ว

โลก  ท าให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมสูงขึ้น 
๘) สภาพแวดล้อมโดยรอบมีบริบทให้เกิดโจทย์วิจัยในลักษณะบูรณาการได้หลากหลายท าให้

มหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงทางวิชาการของภูมิภาคและถ่ายโอนองค์ความรู้สู่สาธารณะ 
๙) สังคมไทยก าลังน าไปสู่สังคมผู้สูงอายุ  ในภูมิภาคตะวันออกมีการกระจายตัวของผู้สูงอายุ

ในระดับสากลมากขึ้น  ส่งผลให้การผลิตบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์  เพื่อรองรับการดูแลรักษาผู้สูงอายุ 
๑๐) จากความจ าเป็นทางกฎหมายที่สถานประกอบการต้องมีระบบอาชีวอนามัย   อีกทั้งการ

ขยายตัวสังคมในพ้ืนที่ตะวันออกมีการขยายตัวมากขึ้น  ท าให้มีโอกาสในการผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับการ
ดูแลผู้ปุวยทางด้านอาชีวเวชศาสตร์มากข้ึน 
 
 
 



๑๒ 

 อุปสรรค (Threat) 
๑) ภาวการณ์แข่งขันและการขยายตัวของสถานบันผลิตแพทย์ทั้งในและต่างประเทศมีมาก

ขึ้น  มีสถาบันทางการศึกษาอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศขยายพ้ืนที่เข้ามาจัดตั้งหน่วยงานในพ้ืนที่ท าให้
เกิดการแข่งขันเพ่ิมมากขึ้น  และท าเลที่ตั้งภาคตะวันออกมีการแข่งขันสูงในการผลิตบัณฑิตและการ
สนับสนุนจากองค์กรภายนอก  ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

๒) สภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ส่งเสริมให้นิสิตเป็นคนดีและมีแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีสถานบันเทิงและแหล่งอบายมุขโดยรอบมหาวิทยาลัยท าให้บุคลากร  และนิสิตเกิดพฤติกรรม
เสี่ยง 

๓) เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้บุคลากรต้องมีการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

๔) การรับรู้ทางสิทธิท าให้ เกิดปัญหาการฟูองร้องเมื่อเกิดความเสียหายจากการ
รักษาพยาบาล 

๕) การชะลอตัวของเศรษฐกิจมีผลต่อการเติบโตในตลาดแรงงาน  และภาวะวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ  และท าให้รายได้ลดลงมีผลต่อการจัดสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของนิสิตและบุคลากร   
ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับลดลง  และกระทบต่อการการพัฒนาของคณะแพทยศาสตร์ 

๖) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลกท าให้ทุนวิจัย  และความร่วมมือกับต่างประเทศลดลงส่งผล
ให้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างและถ่ายโอนองค์ความรู้ 
 
 



๑๓ 

บทที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ 

 
ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ 
๑. วิสัยทัศน์  (Vision) 

“สร้างบัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี  มีคุณธรรม  และมีคุณภาพ“ 
 
๒. พันธกิจ  (Mission) 

๒.๑ สร้างบัณฑิตแพทย์เพ่ือให้บริการประชาชนในภาคตะวันออก 
๒.๒ ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๒.๓ ให้บริการวิชาการทางด้านการแพทย์ส าหรับชุมชน 
๒.๔ สนับสนุนศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
๓. ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic Issue) 

๓.๑ สร้างบัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี  มีคุณธรรม  และมีคุณภาพ 
๓.๒ พัฒนาสู่การเป็นคณะแพทยศาสตร์วิจัย 
๓.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม 
๓.๔ การรักษา  พัฒนาและธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
๓.๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเอง 

 
๔. เป้าประสงค์  (Goal) 

๔.๑ บัณฑิตแพทย์มีคุณธรรม  มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์  มีความสามารถทางการบริหารจัดการ
เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม สามารถสร้างสรรค์คุณค่า  และคุณประโยชน์แก่สังคม 

๔.๒ ระบบการเรียนการสอนและกระบวนการสร้างบัณฑิตมีประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพ
ระดับประเทศ 

๔.๓ ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในด้านแพทยศาสตร์  และมีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ 
๔.๔ นิสิตมีความสุขในบรรยากาศการศึกษาท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔.๕ มีผลงานวิจัยและบุกเบิกองค์ความรู้ ใหม่  สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา

สังคมไทยให้เข้มแข็ง และมีบทบาทน าในภาคตะวันออกและในประชาคมโลก 
๔.๖ มีผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของสังคมไทย และสากล 
๔.๗ ระบบบริการวิชาการมีประสิทธิภาพสูงสามารถสนองตอบต่อความต้องการทางด้านความรู้

ของสังคม  สามารถน าสังคมสู่ความอยู่ดีมีสุขบนฐานความรู้และปัญญา 
๔.๘ มีเครือข่ายวิชาการท่ีแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ 
๔.๙ เป็นศูนย์กลางความรู้ของภาคตะวันออกและประเทศ  ที่มีความเป็นเลิศในศาสตร์ทางทะเล  

ศาสตร์ผู้สูงอายุ  อาชีวเวชศาสตร์ 



๑๔ 

๔.๑๐ นิสิตและบุคลากร  ร่วมตระหนัก  ร่วมสืบสาน  ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยให้
ยั่งยืน 

๔.๑๑ มีการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า  เอ้ือต่อการเรียนการสอนและวิจัย  
และสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

๔.๑๒ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่มีสมรรถนะสูงระดับสากล 
๔.๑๓ มีความแข็งแรง  มั่งคั่ง  บุคลากรมีความสุขบนฐานวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง (Healthy, 

Wealthy, Happy and Strong Culture Faculty)  อย่างยั่งยืน 
 
 



๑๕ 

แผนผังความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์ 
วิสัยทัศน์ 
(Vision) สร้างบัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี  มีคุณธรรม  และมีคุณภาพ 

      

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
 
 

    

   

เป้าประสงค์ 
ด้านผลสัมฤทธิ์

สูงสุด 

  

     

เป้าประสงค์ 
ด้านลูกค้า 

    

     

เป้าประสงค์ 
ด้านการบริหาร 
จัดการภายใน 

    

    

เป้าประสงค์ 
ด้านการพัฒนา 

องค์กร 

   

พัฒนาสู่การเป็น 
คณะแพทยศาสตร์วิจัย 

การบริการวิชาการแก่สังคม 

สร้างบัณฑิตแพทย์ 
ที่เป็นคนดี  มีคุณธรรม  

และมีคุณภาพ 

การรักษา  พัฒนาและ 
ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 

มีผลงานวิจัยและบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่  สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการ
พัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง และมีบทบาทน าในภาคตะวันออกและในประชาคม
โลก 

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีความเข้มแข็งและ

พ่ึงตนเอง 

บัณฑิตแพทย์มีคุณธรรม  มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์  มีความสามารถทางการ
บริหารจัดการเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม สามารถสร้างสรรค์คุณค่า  
และคุณประโยชน์แก่สังคม 

มีผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่สามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคมไทย และสากล 

ระบบบริการวิชาการมีประสิทธิภาพสูง
สามารถสนองตอบต่อความต้องการ
ทางด้านความรู้ของสังคม  สามารถน าสังคม
สู่ความอยู่ดีมีสขุบนฐานความรู้และปัญญา 

นิสิตมีความสุขในบรรยากาศ
การศึกษาท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

นิสิตและบุคลากร  ร่วมตระหนัก  
ร่วมสืบสาน  ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์
แห่งความเป็นไทยให้ยั่งยืน 

เป็นศูนย์กลางความรู้ของภาคตะวันออก
และประเทศ  ที่มีความเปน็เลิศในศาสตร์
ทางทะเล  ศาสตร์ผู้สูงอายุ  อาชวีเวช
ศาสตร์ 

มีเครือข่ายวิชาการท่ีแพร่หลายทั้งใน
และต่างประเทศ 

ระบบการเรียนการสอนและกระบวนการ
สร้างบัณฑิตมีประสิทธิภาพสูงและมี
คุณภาพระดับประเทศ 

มีการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  เอื้อต่อการเรียน
การสอนและวิจัย  และสามารถ
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในด้านแพทยศาสตร์  และมี
ศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่มี
สมรรถนะสูงระดับสากล 

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



๑๖ 

๕. กรอบ  นิยาม  ตัวช้ีวัด  และค่าเป้าหมายการด าเนินงานของเป้าประสงค์ 
 เปูาประสงค์ทั้ง ๑๓ เปูาประสงค์ จะมีการก าหนดกรอบนิยามของเปูาประสงค์ ซึ่งเป็นการให้
ความหมายในประเด็นของเปูาประสงค์นั้น ๆ  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจใน
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และมีการก าหนดจุดยืนการพัฒนาของเปูาประสงค์  ซึ่งเป็นการ
แจกแจงผลสัมฤทธิ์ย่อย  และก าหนดกรอบของผลสัมฤทธิ์ในระยะสั้น  ระยะกลาง  และระยะยาว  พร้อม
กันนั้นได้ก าหนดตัวชี้วัด  และค่าเปูาหมายของแต่ละเปูาประสงค์เพ่ือการติดตาม  ประเมินผล  และบ่งชี้
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามเปูาประสงค์  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน  และการแปลง
ผลสัมฤทธิ์ของเปูาประสงค์สู่การปฏิบัติต่อไป  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
เป้าประสงค์ ๑ บัณฑิตแพทย์มีคุณธรรม  มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์  มีความสามารถทางการบริหาร
จัดการเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม สามารถสร้างสรรค์คุณค่า  และคุณประโยชน์แก่สังคม 
 

 คุณธรรม  หมายถึง :  ความรับผิดชอบตนเอง/สังคมมีความซื่อสัตย์และมีวินัยในตนเองสูง 
 จริยธรรม  หมายถึง :  ด ารงตนเป็นคนดี ประพฤติตนเป็นคนดี เป็นแบบอย่าง  
 เชี่ยวชาญในศาสตร์ หมายถึง :  โดดเด่นในวิชาชีพ รู้จริงท าจริงในศาสตร์นั้น ๆ รู้ลึกทั้งด้าน
วิชาการและแนวปฏิบัติ 
 การบริหารจัดการ  หมายถึง :  มีทักษะการบริหารจัดการในศาสตร์ของสากล พร้อมสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างช านาญและมีภาวะผู้น า 
 สร้างสรรค์คุณค่าและคุณประโยชน์ หมายถึง : 
 ๑.  กระท าการใด ๆ ของบัณฑิตที่เกิดคุณค่าและคุณประโยชน์แก่สังคม เป็นที่พ่ึงของสังคม 
 ๒.  เป็นต้นแบบน าของผู้ปฏิบัติดีที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์  (ภาคผนวกหน้า  ๓๘ – ๗๐) 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๑  ร้อยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  (๗) 
 

ค่าเป้าหมาย  (ปีงบประมาณ) 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๐ ๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๒  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์  (๙) 
 

ค่าเป้าหมาย  (ปีงบประมาณ) 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ 

หมายเหตุ :  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖  ยังไม่มีบัณฑิตจบการศึกษา 
 
 
 



๑๗ 

เป้าประสงค์ ๒ ระบบการเรียนการสอนและกระบวนการสร้างบัณฑิตมีประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพ
ระดับประเทศ 
 

 ระบบการเรียนการสอน และกระบวนการสร้างบัณฑิตประสิทธิภาพสูง หมายถึง : 
 ๑. ระบบการเรียนการสอน ที่มีหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพโดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ๕ ด้าน ประกอบด้วย 

๑.๑  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
๑.๒ ด้านความรู้ 
๑.๓  ด้านทักษะทางปัญญา 
๑.๔  ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๑.๕  ด้านความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๒. มหาวิทยาลัยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และอยู่ในระดับดี 
ทุกตัวบ่งชี้ 
 ๓.  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เป็นส าคัญ บนฐานการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน  
 ๔.  เป็นระบบการเรียนการสอนที่เน้นด้านทฤษฎี ปฏิบัติและการสร้างให้เกิดคุณค่าเพ่ิม 
 ๕. ปัจจัยประกอบการเรียนการสอน มีความทันสมัย เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๓  ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ TQF และ BQF  (๑๐) 
 

ค่าเป้าหมาย  (ปีงบประมาณ) 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๐ ๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๔  ร้อยละของนิสิตที่ผ่านการทดสอบของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม  แพทยสภา 
 

ค่าเป้าหมาย  (ปีการศึกษา) 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

- - ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๕  ระดับความส าเร็จในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ค่าเป้าหมาย  (ปีงบประมาณ) 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก 
 



๑๘ 

เป้าประสงค์ ๓  ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในด้านแพทยศาสตร์  และมีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ 
 

 คณาจารย์ที่มีศักยภาพในการถ่ายทอด หมายถึง : คณาจารย์ที่มีค่าคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพการสอนจากนิสิต เฉลี่ยทุกรายวิชาในรอบปีการศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป  
(จากคะแนนเต็ม ๕) 
 สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ หมายถึง : การที่สาขาวิชานั้น มีคณาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเรื่องต่อปี 
 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๖  ร้อยละของผู้สอนที่ผ่านเกณฑ์ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และศักยภาพในการถ่ายทอด (๑๑) 
 

ค่าเป้าหมาย  (ปีงบประมาณ) 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๕ ๖๕ ๗๐ ๗๐ ๗๕ ๗ค ๘๐ ๘๐ 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๗  ร้อยละของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับ 
รองศาสตราจารย์ข้ึนไป  (๑๒) 
 

ค่าเป้าหมาย  (ปีงบประมาณ) 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑๕ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๕๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
เป้าประสงค์  ๔ นิสิตมีความสุขในบรรยากาศการศึกษาที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

 การพัฒนาระบบการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนและการแก้ปัญหา
ของนิสิตทั้งด้านการเรียนและด้านส่วนตัว หมายถึง : การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบบริการ อาคาร 
สถานที่ วัสดุและครุภัณฑ์เพ่ือท าให้เกิดสภาพที่เอ้ือต่อการศึกษาเล่าเรียนและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
(Campus Life) ลดภาวะเครียดและซึมเศร้าระหว่างการศึกษา โดยการจัดการดังกล่าวจะต้องจัดให้มีขึ้น
อย่างทั่วถึง ครอบคลุม ปลอดภัยและเพียงพอกับการบริการนิสิต 
 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๘  ระดับดัชนีความสุขของนิสิต  (๑๓) 
 

ค่าเป้าหมาย  (ปีงบประมาณ) 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๒๕ ๓.๕๐ ๓.๗๕ ๔.๐๐ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๔.๗๕ ๔.๗๕ ๔.๗๕ 
หมายเหตุ  ระดับ ๑ – ๕  หมายถึง ดัชนีความสุขน้อยมาก – มากที่สุด 
 



๑๙ 

เป้าประสงค์ ๕  มีผลงานวิจัยและบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่  สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา
สังคมไทยให้เข้มแข็ง และมีบทบาทน าในภาคตะวันออกและในประชาคมโลก 
 

 คณะแพทยศาสตร์วิจัย  หมายถึง : 
 ๑.  คณะแพทยศาสตร์มีระบบบริหารจัดการ  การวิจัย  และพัฒนาครบวงจร  เป็นสากล 
 ๒.  มีวัฒนธรรมวิจัย  มีศักยภาพทางการวิจัย 
 ๓.  คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  มีสมรรถนะนักวิจัย 
 ผลงานวิจัย หมายถึง : 
 ๑.  มีผลงานวิจัยทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ และน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย  
 ๒.  มีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในเวทีโลก 
 บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ หมายถึง : 
 ๑.  มีผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร/จดลิขสิทธิ์ มีงานสร้างสรรค์บูรณาการ องค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาสังคมไทย 
 ๒.  มีงานวิจัยเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม 
 ๓.  มีการบูรณาการองค์ความรู้หรือ สหสาขาวิชาชีพเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
 บทบาทน าในประชาคมโลก หมายถึง : 
 ๑.  มีศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการแพทย์ 
 ๒.  มีนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูลสากล 
 ๓.  การยอมรับจากประชาคมโลก  เช่น  การประชุมนานาชาติ  หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ  
(workshop) ระดับนานาชาติ  การได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาและผู้สอนวิทยานิพนธ์ระดับนานาชาติ  เป็นที่
ปรึกษาองค์กรระดับนานาชาติ  เป็นผู้ประเมินบทความ/โครงการวิจัยระดับนานาชาติ  เป็นผู้บรรยายน า
หรือเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยระดับนานาชาติ 
 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๙  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการและวัฒนธรรมการวิจัยแบบครบ
วงจร  (๑) 
 

ค่าเป้าหมาย  (ปีงบประมาณ) 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๔ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
หมายเหตุ  ค่าเปูาหมายของระดับ ๑ – ๕ จะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งจะก าหนดใหม่
เมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น ๆ 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๐  จ านวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรืองานสร้างสรรค์ต่อปี  (๒) 
 

ค่าเป้าหมาย  (ปีงบประมาณ) 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ 



๒๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๑  ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับนานาชาติ  (๓) 
 

ค่าเป้าหมาย  (ปีงบประมาณ) 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๐.๐๑ ๐.๐๑ ๐.๐๒ ๐.๐๓ ๐.๐๔ ๐.๐๕ ๐.๐๖ ๐.๐๗ ๐.๐๘ ๐.๐๙ ๐.๑๐ 
 
เป้าประสงค์ ๖  มีผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของสังคมไทย และสากล 
 

 ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  หมายถึง : 
 ๑.  มีการสร้างงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและแผนงานในการพัฒนาประเทศ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๒.  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม เพ่ือสร้างงาน/อาชีพ สร้างรายได้ เป็นประโยชน์ต่อสังคม
หรือสากล 
 ๓.  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพาและสังคมได้รับประโยชน์จากสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑๒  สัดส่วนจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเต็มเวลา
ทั้งหมด  (๔) 
 

ค่าเป้าหมาย  (ปีงบประมาณ) 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ : ๕ ๑ : ๕ ๑ : ๕ ๑ : ๔ ๑ : ๔ ๑ : ๓ ๑ : ๓ ๑ : ๒ ๑ : ๒ ๑ : ๑ ๑ : ๑ 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๓  ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่แล้วและได้รับอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับสากล  
ต่อจ านวนผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่ทั้งหมด  (๕) 
 

ค่าเป้าหมาย  (ปีงบประมาณ) 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๐ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๔  ร้อยละของงานวิจัยที่ใช้ก าหนดนโยบายหรือพัฒนาประเทศหรือสร้างงานอาชีพหรือ
สร้างรายได้  (๖) 
 

ค่าเป้าหมาย  ( ปีงบประมาณ) 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๓๐ 
 



๒๑ 

เป้าประสงค์ ๗  ระบบบริการวิชาการมีประสิทธิภาพสูงสามารถสนองตอบต่อความต้องการทางด้าน
ความรู้ของสังคม  สามารถน าสังคมสู่ความอยู่ดีมีสุขบนฐานความรู้และปัญญา 
 

 ระบบบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูง หมายถึง : 
 ๑.  มีกระบวนการเชิงรุกในการบริการแบบครบวงจร 
 ๒.  ผู้ให้บริการวิชาการมีประสิทธิภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 ๓.  มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับงาน 
 ๔.  มีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย าและมีศูนย์บริการให้ค าปรึกษา แนะน า 
 ๕.  การบริการวิชาการท่ีสามารถสร้างรายได้ 
 ความสามารถในการสนองตอบต่อความต้องการทางด้านความรู้ หมายถึง : 
 ๑.  เป็นที่พ่ึงพาที่น่าเชื่อถือด้านคุณภาพวิชาการ 
 ๒.  ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการทางความรู้ของสังคมและกลุ่มลูกค้าเปูาหมาย และสามารถ
แปลงความต้องการสู่การปฏิบัติ ส่งมอบบริการ และผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจ รวมทั้งสามารถสาน
สัมพันธ์กับลูกค้าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.  มีระบบการให้ค าปรึกษาที่ออกแบบโดยเฉพาะส าหรับหน่วยงานนั้น ๆ 
 ๔.  วชิาการท่ีให้บริการมีความทันสมัยก้าวทันต่อบริบทและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 น าสังคมสู่ความอยู่ดีมีสุข บนฐานความรู้และปัญญา หมายถึง : 
 ๑.  เน้นการสร้างสังคมมีสุขโดยการสร้างและส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นวิถีชีวิตของ
ประชาชนในสังคม 
 ๒.  เน้นการสร้างสังคมให้รู้รักความสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 
 ๓.  น าความรู้สู่ชุมชนให้ชุมชนเป็นชุมชนอุดมปัญญา เข้าถึงความรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการด ารงชีวิต 
 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑๕  ความประทับใจและความเชื่อม่ันในคุณภาพการให้บริการวิชาการเพื่อให้สังคมมี
ความสุข  (๑๔) 
 

ค่าเป้าหมาย  ( ปีงบประมาณ) 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๒ ๘๒ ๘๔ ๘๔ ๘๖ ๘๖ ๘๘ ๘๘ 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๖  จ านวนรายได้จากการบริการวิชาการ (ล้านบาท)  (๑๕) 
 

ค่าเป้าหมาย  (ปีงบประมาณ) 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒๔๐ ๒๔๐ ๒๖๔ ๒๙๐ ๓๒๐ ๓๕๐ ๓๘๐ ๔๒๐ ๔๖๐ ๕๐๐ ๕๕๐ 

 
 



๒๒ 

เป้าประสงค์ ๘  มีเครือข่ายวิชาการท่ีแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ 
 

 ๑.  มีการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร มีการท ากิจกรรมร่วมกัน 
เช่น วิจัยร่วมกัน แลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ และการสร้างหลักสูตรร่วมกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 ๒. เครือข่ายวิชาการอาจจะเป็นสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือ องค์กรภาคเอกชน ทั้งใน
และต่างประเทศ ที่มีจุดมุ่งหมายและเปูาประสงค์การท างานและมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่จะเกิดประโยชน์
ร่วมกัน 
 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๗  ร้อยละเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ที่มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง  (๑๖) 
 

ค่าเป้าหมาย  (ปีงบประมาณ) 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๖๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
เป้าประสงค์ ๙  เป็นศูนย์กลางความรู้ของภาคตะวันออกและประเทศ  ที่มีความเป็นเลิศในศาสตร์ทาง
ทะเล  ศาสตร์ผู้สูงอายุ  อาชีวเวชศาสตร์ 
 

 ศูนย์กลางความรู้ที่มีความเป็นเลิศ  มี ๕  องค์ประกอบดังนี้ : 
 ๑.  ริเริ่มสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ  อย่างต่อเนื่อง  
ไม่น้อยกว่าปีละ  ๒  เรื่องต่อศาสตร์และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในภาคตะวันออกและประเทศ 
 ๒.  มีการบริหารจัดการความรู้ให้มีการแลกเปลี่ยน  ถ่ายโอน  เพ่ิมค่า  โดยผ่านกระบวนการ  
เช่น  เวทีวิชาการประจ าปี  วารสารวิชาการ  การตีพิมพ์บทความในวารสารที่ได้รับการยอมรับระดับสากล  
เป็นต้น  และต้องน าไปปฏิบัติจนเกิดประโยชน์หรือจดสิทธิบัตรเพ่ือผลประโยชน์ของประเทศและองค์กร
ต่อไป 
 ๓.  มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญระดับประเทศในต าแหน่งศาสตราจารย์และมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศและสากล 
 ๔.  มีช่องทางในการถ่ายทอด/บริการองค์ความรู้ที่เป็นของศาสตร์นั้น  และลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย  
แพร่หลายและครอบคลุม  เช่น  เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของศาสตร์นั้น ๆ  จัดสัมมนาวิชาการในศาสตร์  
นั้น ๆ 
 ๕.  เป็นศูนย์กลางการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศาสตร์นั้น ๆ  ทั้งที่สร้างสรรค์ขึ้นมา  หรือรวบรวม
จากในประเทศและต่างประเทศ  มีเครือข่ายศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ 
 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๘  จ านวนศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความรู้และมีความเป็นเลิศ  (๑๗) 
 

ค่าเป้าหมาย  (ปีงบประมาณ) 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ 



๒๓ 

เป้าประสงค์ ๑๐  นิสิตและบุคลากร  ร่วมตระหนัก  ร่วมสืบสาน  ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทย
ให้ยั่งยืน 
 

 ๑.  นิสิต บัณฑิต บุคลากรมีส่วนร่วมในการสืบสาน ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ 
 ๒.  เปิดโอกาสให้บุคคลทุกภาคส่วนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 ๓.  บูรณาการศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  สิ่งแวดล้อม ไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง 
 ๔.  มีหน่วยที่ให้บริการหรือบริหารจัดการเอกลักษณ์ของชาติ ที่มีประสิทธิภาพ มีผลงานเป็นที่
ยอมรับจากสังคม 
 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้ วัดที่  ๑๙  ร้อยละของบุคลากรและนิสิตที่ เข้าร่วมโครงการ /กิจกรรม การสืบสานศิลปะ  
วัฒนธรรมไทย  (๑๘) 
 

ค่าเป้าหมาย  (ปีงบประมาณ) 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๖๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๒๐  จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ในการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย  (๑๙) 
 

ค่าเป้าหมาย  (ปีงบประมาณ) 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ 
 
เป้าประสงค์ ๑๑  มีการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า  เอ้ือต่อการเรียนการสอน
และวิจัย  และสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 

 ทรัพยากร   หมายถึง :  บุคลากร  งบประมาณ  พัสดุ (ครุภัณฑ์/อาคารสถานที่/อุปกรณ์) 
 การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล  หมายถึง : 
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 ๑.  บุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้หลายหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.  บุคลากรคณาจารย์ อาจารย์ในสาขาเดียวกันอยู่ที่ส่วนงานเดียวกัน 
 ๓.  ครุภัณฑ์/สถานที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน  การวิจัย  และ
ให้บริการแก่สังคม และมีการบ ารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
 คณะแพทยศาสตร์ที่พึ่งตนเองได้ หมายถึง : 
 ๑.  มีระบบบริหารจัดการบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 
 ๒.  สามารถสร้างรายได้ จากการบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
 ๓.  มีระบบบริหารการเงิน/การคลังที่เข้มแข็งยึดธรรมาภิบาล และน าด้วยทีมบริหารมืออาชีพ 
 ๔.  มีนโยบาย แผนงาน และแนวปฏิบัติทางการเงิน การคลังที่เข้มแข็ง  



๒๔ 

 ๕.  มีรายได้จากการให้บริการและการจัดการศึกษา 
 ๖.  มีผลิตภัณฑ์  องค์ความรู้  งานวิจัย  และนวัตกรรม ที่น ามาจดสิทธิบัตรและสร้างมูลค่า   
เชิงพาณิชย์ 
 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๑  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล (๒๐) 
 

ค่าเป้าหมาย  (ปีงบประมาณ) 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๒๒  จ านวนรายได้รวมของคณะแพทยศาสตร์  (๒๑) 
 

ค่าเป้าหมาย  (ปีงบประมาณ) 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒๖๐ ๒๘๐ ๓๐๐ ๓๒๐ ๓๕๐ ๓๘๐ ๔๑๐ ๔๕๐ ๔๙๐ ๕๓๐ ๕๘๐ 

หน่วย : ล้านบาท 
 
เป้าประสงค์ ๑๒  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่มีสมรรถนะสูงระดับสากล 
 

 องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง :  
 ๑.  มีการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดในองค์กร 
 ๒.  มีการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย จัด
การศึกษาและให้บริการ 
 ๓.  สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ได้ง่าย 
 ๔.  มีกิจกรรม/มาตรการ  ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่อย่างสม่ าเสมอ ทั้งในและ  
ต่างประเทศ 
 ๕.  สร้างองค์ความรู้เพ่ือการสนองต่อการบริการและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 องค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ หมายถึง : 
 ๑.  มีแผนยุทธศาสตร์และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและถ่ายทอดสู่ระดับส่วนงาน/สาขาวิชา
จนถึงระดับบุคคล 
 ๒.  มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับทรัพยากร 
 ๓.  มีการจัดโครงสร้างการบริหารให้สอดรับกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร 
 ๔.  มีการบริหารทรัพยากรเชิงกลยุทธ์รวมทั้งยกระดับความสามารถบุคคล 
 ๕.  จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
 ๖.  มีการสร้างสมรรถนะของผู้น าให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพในการขับเคลื่อน
องค์กรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ 
 ๗.  มีระบบการประชาสัมพันธ์ และการตลาดที่สามารถสื่อสารองค์กรให้มหาวิทยาลัยที่มี
ภาพลักษณ์ทีดี่ 



๒๕ 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒๓  จ านวนองค์ความรู้และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจนเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ  (๒๒) 
 

ค่าเป้าหมาย  (ปีงบประมาณ) 
 ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
องค์ความรู้ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๓ ๓ 

ความพึงพอใจ ๗๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ 
 
เป้าประสงค์ ๑๓  มีความแข็งแรง  มั่งคั่ง  บุคลากรมีความสุขบนฐานวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง  
(Healthy, Wealthy, Happy and Strong Culture Faculty)  อย่างยั่งยืน 
 

 ความเข้มแข็งขององค์กร หมายถึง : 
 ๑.  มีระบบบริหารจัดการรายได้ที่มีประสิทธิภาพ 
 ๒.  ด าเนินการโดยทีมบริหารที่เป็นนักบริหารมืออาชีพ 
 ๓.  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ยึดหลักการบริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 บุคคลากรมีความสุข หมายถึง 
 ๑.  มีระบบสวัสดิการเหมาะสม 
 ๒.  มีความก้าวหน้าและเติบโตในสายงานตามศักยภาพของแต่ละบุคคลสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.  ให้บุคลากรมีความรักองค์กร มีความผูกพัน  ทุ่มเทเพ่ือองค์กร 
 ๔.  ให้บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๕.  บุคลากรได้รับการดูแลสุขภาวะอย่างมีคุณภาพ มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
 ๖.  สภาพแวดล้อม บรรยากาศองค์กรถูกสุขลักษณะ 
 วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง หมายถึง : 
 ๑.  มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรม และค่านิยมร่วมขององค์กรที่เข้มแข็ง 
 ๒.  บุคลากรทุกระดับมีการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม  
และมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร 
 ๓.  บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝุรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้นแบบน าทางความรู้และปัญญา 
 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๔  ร้อยละของบุคลากรมีผลการด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์
ก าหนด  (๒๓) 
 

ค่าเป้าหมาย  (ปีงบประมาณ) 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๖๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 



๒๖ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๕  ระดับดัชนีความสุขของคณาจารย์และบุคลากร  (๒๔) 
 

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



๒๗ 

บทที่ ๔ 
ระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ 

 
 เพ่ือเป็นการด าเนินงานให้เปูาประสงค์หลักทั้ง ๑๓  เปูาประสงค์บรรลุผลสัมฤทธิ์  ตามท่ีก าหนด
ไว้  จึงได้ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 
๑. ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างบัณฑิตแพทย์ท่ีเป็นคนดี  มีคุณธรรม  และมีคุณภาพ 

๑) บัณฑิตแพทย์มีคุณธรรม  มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์  มีความสามารถทางการบริหารจัดการ
เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม สามารถสร้างสรรค์คุณค่า  และคุณประโยชน์แก่สังคม 

๒) ระบบการเรียนการสอนและกระบวนการสร้างบัณฑิตมีประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพ
ระดับประเทศ 

๓) ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในด้านแพทยศาสตร์  และมีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ 
๔) นิสิตมีความสุขในบรรยากาศการศึกษาท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
๒. พัฒนาสู่การเป็นคณะแพทยศาสตร์วิจัย 

๕) มีผลงานวิจัยและบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่  สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
สังคมไทยให้เข้มแข็ง และมีบทบาทน าในภาคตะวันออกและในประชาคมโลก 

๖) มีผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคมไทย และสากล 
 
๓. การบริการวิชาการแก่สังคม 

๗) ระบบบริการวิชาการมีประสิทธิภาพสูงสามารถสนองตอบต่อความต้องการทางด้านความรู้ของ
สังคม  สามารถน าสังคมสู่ความอยู่ดีมีสุขบนฐานความรู้และปัญญา 

๘) มีเครือข่ายวิชาการท่ีแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ 
๙) เป็นศูนย์กลางความรู้ของภาคตะวันออกและประเทศ  ที่มีความเป็นเลิศในศาสตร์ทางทะเล  

ศาสตร์ผู้สูงอายุ  อาชีวเวชศาสตร์ 
 
๔. การรักษา  พัฒนาและธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 

๑๐) นิสิตและบุคลากร  ร่วมตระหนัก  ร่วมสืบสาน  ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยให้ยั่งยืน 
 
๕. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเอง 

๑๑) มีการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า  เอ้ือต่อการเรียนการสอนและวิจัย  
และสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

๑๒) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่มีสมรรถนะสูงระดับสากล 
๑๓) มีความแข็งแรง  มั่งคั่ง  บุคลากรมีความสุขบนฐานวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง (Healthy, 

Wealthy, Happy and Strong Culture Faculty)  อย่างยั่งยืน 
 



๒๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างบัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี  มีคุณธรรม  และมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

สร้างและพัฒนาให้
บัณฑิตแพทย์มี
คุณภาพสูง 

ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่าน ศรว. ร้อยละ ๙๐ ๑๐ ปี ๑. จัดทบทวนความรู้ 
๒. พัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  และให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ของแพทยสภา 

 รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต 

ร้อยละ ๙๐ ๑๐ ปี จัดการเรียนการสอนแบบ People Center 
Medical Care 

 รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 

ระดับดัชนีความสุขของนิสิต ๔.๗๕ ๑๐ ปี ๑. จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
๒. จัดหางบประมาณสนับสนุนกิจกรรม

สันทนาการ 
๓. จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาด้านจิตใจ 
๔. ส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 

 รองคณบดีฝุาย
กิจการนิสิต 

ปรับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
การประเมินผล เน้น
การสร้างความช านาญ
ในการปฏิบัติการ และ
การสมรรถนะผู้เรียน
รายบุคคล 

ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ 
TQF และ BQF 

ร้อยละ ๑๐๐ ๒ ปี ๑. ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
๒. พัฒนาหลักสูตรด้วยมาตรฐาน TQF และ 

BQF 

 รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 

ร้อยละของผู้สอนที่ผ่านเกณฑ์
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และ
ศักยภาพในการถ่ายทอด 

ร้อยละ ๘๕ ๑๐ ปี ๑. จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๒. จัดการเรียนการสอนแบบ Humanized 
Medicine 

๓. มีระบบประเมินอาจารย์ด้านการจัดการ
เรียนการสอนโดยนิสิต 

๔. มีระบบการพัฒนาอาจารย์ด้าน
แพทยศาสตรศึกษา 

  

 



๒๙ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 ระดับประกันคุณภาพการศึกษา ระดับดี ๕ ปี ทบทวน  พัฒนา  และจัดท าแผนยกระดับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี 
 รองคณบดีฝุาย

วิชาการ ระดับดีมาก ๑๐ ปี 
ร้อยละของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มี
อาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๓ คน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๘ ปี ๑. สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ผลิตผลงานเพ่ือขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

๒. สร้างองค์ความรู้ให้อาจารย์มีศักยภาพใน
การท างานวิจัย 

๓. ส่งเสริมการท าวิจัย  เขียนบทความ  ทุน
สนับสนุน 

๔. พัฒนาการท าวิจัยและผลงานทางวิชาการ
อ่ืน ๆ 

 รองคณบดีฝุาย
วิชาการ  และ 
รองคณบดีฝุาย
วิจัย 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถของ
บุคลากรสายผู้สอนให้มี
ความเชี่ยวชาญ
ครอบคลุมทุกสาขา มี
ขีดความสามารถสูงทาง
การศึกษาสุขภาพ มี
ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่
ยอมรับทั้งใน
ระดับประเทศ และ
สากล 

ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าประชุม
วิชาการ  ฝึกอบรม  การศึกษาดู
งาน  ทั้งในและต่างประเทศ 

ร้อยละ ๑๐๐ ทุกปี ส่งเสริมเข้าประชุมวิชาการ  ฝึกอบรม  
การศึกษาดูงาน  ทั้งในและต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 

 รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 

 
 



๓๐ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาคณะ
แพทยศาสตร์สู่          
e-College ที่สมบูรณ์
แบบทั้งระบบการเรียน
การสอน การบริหาร 
และทันสมัย 

ร้อยละของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

ร้อยละ ๗๕ ๙ ปี ๑. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบ e – learning 

๒. พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในระบบ      
e – learning 

 รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาสู่การเป็นคณะแพทยศาสตร์วิจัย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เสริมสร้างศักยภาพ
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ให้
เป็นศูนย์กลางแห่ง
ความเป็นเลิศด้าน
วิชาการสุขภาพที่
สามารถรองรับความ
ต้องการของชุมชนและ
ประเทศ  (Center of 
excellence) 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
วัฒนธรรมการวิจัยแบบครบวงจร 

๕ ๑๐ ปี ๑. มีนโยบายในการบริหารจัดการงานวิจัยของ
คณะ 

๒. มีโครงสร้างการบริหารจัดการงานวิจัย 
๓. มีทรัพยากรที่สนับสนุนการวิจัย 
๔. มีการด าเนินการวิจัยจนส าเร็จและเผยแพร่

ในระดับ  peer review 
๕. มีการทบทวน  ประเมิน และพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการงานวิจัย 

 รองคณบดีฝุาย
วิจัย 

ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
หรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับ
นานาชาติ 

ร้อยละ ๐.๑๐ ๑๐ ปี ๑. สนับสนุนงานวิจัย 
๒. ส่งผลงานในระดับนานาชาติ 
๓. สร้างแรงจูงใจ 
๔. กระตุ้นให้นักวิจัยขอทุนวิจัยจากภายนอก

หน่วยงาน 

 รองคณบดีฝุาย
วิจัย 

 



๓๑ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาคณะ
แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาให้
เป็นที่พ่ึง เป็นแหล่ง
อ้างอิงและคลังความรู้
ทางวิชาการสุขภาพแก่
ชุมชน และทุกภาคส่วน 

จ านวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
หรืองานสร้างสรรค์ต่อปี 

๑ ๑๐ ปี ๑. สนับสนุนงานวิจัย 
๒. ส่งผลงานในระดับนานาชาติ 
๓. สร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้นักวิจัยขอทุนวิจัย

จากภายนอกหน่วยงาน 

 รองคณบดีฝุาย
วิจัย 

ร้อยละของงานวิจัยที่ใช้ก าหนด
นโยบายหรือพัฒนาประเทศหรือ
สร้างงานอาชีพหรือสร้างรายได้ 

ร้อยละ ๓๐ ๑๐ ปี ๑. มีนโยบายในการบริหารจัดการงานวิจัยของ
คณะ 

๒. มีโครงสร้างการบริหารจัดการงานวิจัย 
๓. มีทรัพยากรที่สนับสนุนการวิจัย 
๔. มีการด าเนินการวิจัยจนส าเร็จและเผยแพร่

ในระดับ  peer review 
๕. มีการทบทวน  ประเมิน และพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการงานวิจัย 

 รองคณบดีฝุาย
วิจัย 

เสริมสร้างขีดความ 
สามารถของบุคลากรสาย
ผู้สอนให้มีความเชี่ยว 
ชาญครอบคลุมทุกสาขา 
มีขีดความ สามารถสูง
ทางการ ศึกษาสุขภาพ มี
ผลงานทีโ่ดดเด่นเปน็ที่
ยอมรับทั้งในระดับ 
ประเทศ และสากล 

สัดส่วนจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับ
การเผยแพรต่่อจ านวนอาจารย์
ประจ าเต็มเวลาทั้งหมด 

๑ : ๑ ๙ ปี ๑. มีนโยบายในการบริหารจัดการงานวิจัยของ
คณะ 

๒. มีโครงสร้างการบริหารจัดการงานวิจัย 
๓. มีทรัพยากรที่สนับสนุนการวิจัย 
๔. มีการด าเนินการวิจัยจนส าเร็จและเผยแพร่

ในระดับ  peer review 
๕.  มีการทบทวน  ประเมิน และพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการงานวิจัย 

 รองคณบดีฝุาย
วิจัย 



๓๒ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ยกระดับมหาวิทยาลัย
ให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ
ที่มีสมรรถนะสูงใน
ระดับสากล 
(Intelligent and High 
Performance 
Organization : IHPO) 

ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่
เผยแพร่แล้วและได้รับอ้างอิงใน
ฐานข้อมูลระดับสากลต่อจ านวน
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ทั้งหมด 

ร้อยละ ๕ ๙ ปี ๑. มีนโยบายในการ 
๒. บริหารจัดการงานวิจัยของคณะ 
๓. มีโครงสร้างการบริหารจัดการงานวิจัย 
๔. มีทรัพยากรที่สนับสนุนการวิจัย 
๕. มีการด าเนินการวิจัยจนส าเร็จและเผยแพร่

ในระดับ  peer review 
๖.  มีการทบทวน  ประเมิน และพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการงานวิจัย 

 รองคณบดีฝุาย
วิจัย 

 จ านวนศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นศูนย์กลางความรู้และมี
ความเป็นเลิศ 

๑ ๑๐ ปี ๑. มีนโยบายในการพัฒนาศูนย์กลางความรู้
และความเป็นเลิศ 

๒. จัดโครงสร้างศูนย์กลางความรู้และความ
เป็นเลิศ 

๓. มีการบริหารจัดการ ให้มีการแลกเปลี่ยน  
ถ่ายโอนเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม 

๔. มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญระดับประเทศ ใน
ต าแหน่งศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่า ๑ คน  
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่า 
๒ คน 

๕. มีช่องทางในการถ่ายทอด/บริการองค์
ความรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย 

๖. มีการรวบรวมองค์ความรู้และมีความเชื่อมั่น
ในระดับสากล 

 รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 

 
 



๓๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริการวิชาการแก่สังคม 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาคณะ
แพทยศาสตร์ให้เป็นที่
พ่ึง เป็นแหล่งอ้างอิง
และคลังความรู้ทาง
วิชาการสุขภาพแก่
ชุมชน และทุกภาคส่วน 

ร้อยละความประทับใจและความ
เชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ
วิชาการเพ่ือให้สังคมมีความสุข 

ร้อยละ ๙๐ ๑๐ ปี มีนโยบายเชิงรุก  เช่น  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้
ความรู้ทางด้านสุขภาพผ่านสื่อต่างๆ  และ
หน่วยแพทย์บริการ 

 รองคณบดีฝุาย
บริการ 

พัฒนาระบบการบริการ
วิชาการเน้นการน าส่ง
ความรู้ทางสุขภาพสู่
ชุมชนเชิงรุกผ่านการ
ด าเนินงานเชิงบูรณา
การร่วมกับเครือข่ายทุก
ภาคส่วน และความ
ทันสมัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จ านวนรายได้จากการบริการ
วิชาการ 

๕๕๐ 
ล้านบาท 

๑๐ ปี ๑. ประชาสัมพันธ์ 
๒. เพ่ิมหน่วยบริการเฉพาะทาง 
๓. มีนโยบายเชิงรุก  เช่น  หน่วยแพทย์

เคลื่อนที่ให้ความรู้ทางด้านสุขภาพผ่านสื่อ
ต่างๆ  และหน่วยแพทย์บริการ 

 รองคณบดีฝุาย
บริการ 

ร้อยละเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านวิชาการท่ีมีกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จริง 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙ ปี ๑. สร้างเครือข่าย 
๒. สร้างกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือ 

 รองคณบดีทุก
ฝุายบริหาร 

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

จ านวนองค์ความรู้และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจน
เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

๓ เรื่อง ๗ ปี ๑. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
๒. ออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
๓. เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก  เช่น  สถานีอนามัย  โรงพยาบาล
เอกชน 

 รองคณบดีฝุาย
บริการ 



๓๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การรักษา  พัฒนาและธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนามหาวิทยาลัยสู่
องค์กรแห่งความสุข 
บุคลากรภาคภูมิใจ 
มั่นคงในการปฏิบัติงาน 
ภายใต้วัฒนธรรมและ
ค่านิยมท่ีเข้มแข็ง 

ร้อยละของบุคลากรและนิสิตที่
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

ร้อยละ ๘๕ ๑๐ ปี ๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
๒. เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัด 

 รองคณบดีฝุาย
กิจการนิสิต 

จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ใน
การสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย 

๑๑ เรื่อง ๑๐ ปี ท าการวิจัยร่วมกับคณะที่มีนโยบายที่เกี่ยวกับ
ศิลปะ  วัฒนธรรมไทย  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 รองคณบดีฝุาย
กิจการนิสิต  และ 
รองคณบดีฝุาย
วิจัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเอง 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

สร้างความเข้มแข็งแก่
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ด้วยการปฏิรูปการ
บริหารจัดการ การ
จัดการศึกษาทั้งองค์กร 
และขับเคลื่อนด้วย
บุคลากรทุกระดับสู่
อุดมศึกษาชั้นน า 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการบนพ้ืนฐาน
ของธรรมาภิบาล 

ระดับ ๕ ๑๐ ปี ๑. โครงสร้างการบริหารภายในคณะ  โดยแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนทุกระดับ 

๒. พัฒนาบุคลากรฝุายบริหารและฝุายสนับสนุน 
๓. มีการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน หลักเกณฑ์ 

แนวทางการปฏิบัติของคณะ ให้สอดคล้อง
กับภารกิจ  ยุทธศาสตร์และสถานการณ์  
และน าไปสู่การประกาศใช้ และปฏิบัติโดย
ผู้เกี่ยวข้อง 

๔. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคณะ 
๕. ด าเนินงานให้โปร่งใสตรวจสอบได้ 
๖. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ และ

ภาคส่วนภายนอก มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการของคณะ 

 รองคณบดีฝุาย
บริหาร 



๓๕ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
บัณฑิต ชุมชน และทุก
ภาคส่วน ด้วยระบบ
และเชื่อม่ันจากผู้ใช้
เสริมสร้างการยอมรับ 

จ านวนรายได้รวมของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

๕๘๐ 
ล้านบาท 

๑๐ ปี ๑. ประชาสัมพันธ์ 
๒. เพ่ิมหน่วยบริการเฉพาะทาง 
๓. เพ่ิมจ านวนนิสิตแพทย์ 

 รองคณบดีฝุาย
บริการ  และ 
รองคณบดีฝุาย
บริหาร 

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรภายใน
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา ให้มี
ประสิทธิภาพสู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

ร้อยละของบุคลากรมีผลการ
ด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ก าหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙ ปี มีระบบตรวจสอบทั้งปริมาณและคุณภาพงานที่
ได้รับมอบหมาย 

 รองคณบดีฝุาย
บริหาร 

เสริมสร้างและบริหาร
จัดการเครือข่ายทุกภาค
ส่วนให้เกิดความร่วมมือ
เชิงบูรณาการทัง้ใน
ประเทศ และ
ต่างประเทศ 

ร้อยละเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านวิชาการท่ีมีกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จริง 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐ ปี ๑. สร้างเครือข่าย 
๒. สร้างกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือ 

 รองคณบดีทุก
ฝุาย 

พัฒนาคณะแพทย-
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพาสู่องค์กรแห่ง
ความสุข บุคลากร
ภาคภูมิใจ มั่นคงในการ
ปฏิบัติงาน ภายใต้
วัฒนธรรมและคา่นิยมที่
เข้มแข็ง 

ระดับดัชนีความสุขของ
คณาจารย์และบุคลากร 

๓.๕๐ ๑๐ ปี ๑.  มีหลักธรรมาภิบาล 
๒.  มีแรงจูงใจ 
๓. มีการแบ่งงานที่ชัดเจน  เหมาะสม 
๔. มีการท างานเป็นทีม 
๕. มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
๖. สร้างบรรยากาศในการท างานทีดี 

 รองคณบดีฝุาย
บริหาร 

 



๓๖ 

บทที่ ๕ 
การติดตาม และการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

 
 การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๓) ไปสู่การปฏิบัติ
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนา
ระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ในเรื่อง
แนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตร์การการพัฒนาการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ 

๒. เพ่ือปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์การการพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดดัชนีชี้วัดเป็นเครื่องมือ 
 
เป้าหมาย 

๑. บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยบุคลากรที่สังกัดส านักงานคณบดี  ภาควิชา
ต่าง ๆ  และศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ  มีความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และมีส่วนร่วม
ในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

๒. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงาน
และโครงการของแต่ล่ะส่วนงาน ที่สอดคล้องกับเปูาหมายและตัวชี้วัด 

๓. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
แนวทางการด าเนินการ 
 เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายดังกล่าว  จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง การ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

๑. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมก าหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการ  เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน 
และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมโดย 

๑.๑ สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผน และยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เปูาหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร  
ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ 

๑.๒ ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ
แนวทางของแผนงานและโครงการ  ในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

๑.๓ ปรับวิธีการวางแผนเกี่ยวกับการศึกษา และการบริหารจัดการในแต่ละระดับ และการ
จัดท างบประมาณโดยก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายร่วมกัน (Area / Function / Participation : AFP) ที่เน้น
การมีส่วนร่วมและการได้รับประโยชน์ของการสร้างก าลังคนท่ีมีคุณภาพเป็นหลัก 



๓๗ 

๑.๔ ส่งเสริมให้แต่ละฝุายจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ
แพทยศาสตร์และของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง และประเมินผลงานของ หน่วยงานภายใน
ตามแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรจากต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๕ จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว
องค์กร คือ  คณบดี  รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์สู่
การประเมินผลงาน และการอุดหนุนทรัพยากรจากคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

๑.๖ ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์ และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องผ่านสื่อภายในองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้น  ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

๒. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ 
พร้อมกับมีการจัดล าดับความส าคัญ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดย 

๒.๑ สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน
ระหว่างฝุายที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภาครัฐ  ภาคเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์
การการพัฒนา 

๒.๒ ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ชัดเจนมุ่งเน้นที่
การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ  มีการจัดล าดับความส าคัญของภารกิจและ
กิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

๒.๓ ติดตาม ตรวจสอบ ผลที่ได้จากการด าเนินแผนงาน/โครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๓. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จของ
แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ โดย 

๓.๑ ประสานการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและ
เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกัน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการประสานแผนงาน แผนคน และแผนเงินอย่างเป็น
ระบบ 

๓.๒ สนับสนุนให้ฝุายที่เกี่ยวข้องด าเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดและระบบประเมินผลงานที่เน้นผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก 

๓.๓ น าผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแนวทางการจัดท าแผนงาน/
โครงการ เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๓.๔ พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการ
ก าหนดดัชนีชี้วัดแก่ฝุายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

๓.๕ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุกระดับ โดยเฉพาะ
การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผลและเชื่อมโยงสู่
การตัดสินใจทางการบริหาร 



๓๘ 

๓.๖ ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทุก ๆ ไตรมาส 
พร้อมทั้งให้แต่ละฝุายและเจ้าของรายการหรือโครงการงบประมาณ และผู้รับผิดชอบในภารกิจท าการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือน าสู่การตัดสินใจของคณบดี 

๓.๗ เสริมสร้างศักยภาพของฝุาย ซึ่งรับผิดชอบรายการค าของบประมาณให้เป็นนักจัดการ
ยุทธศาสตร์มืออาชีพ ที่สามารถบริหารจัดการยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  สามารถติดตามความก้าวหน้า 
และประเมินผลการด าเนินงานของรายการตามแผนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จนสามารถน าส่งผลสัมฤทธิ์
แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๓.๘ สร้างทีมตรวจประเมินยุทธศาสตร์ (Strategic Assessor Team: SAT) เพ่ือท าหน้าที่
เป็นผู้ตรวจประเมินการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  โดยจะท าการคัดเลือกบุคลากรระดับบริหารหรือ
หัวหน้างานแผนมาอบรม  พัฒนาสมรรถภาพและแต่งตั้งให้เป็นทางการให้ท างานคู่ขนานกับสถาบัน 

๔. แนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลใน 
โครงการเร่งด่วน 
  ในรูปแบบของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ จะยึดการมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ของแผน
ยุทธศาสตร์เป็นส าคัญ (Goal Focus) โดยการน าเปูาประสงค์มาเป็นประเด็นหลัก จากนั้นจึงก าหนด
ระบบวัดผล จึงประกอบด้วย ตัวชี้วัด และค่าเปูาหมาย พร้อมก าหนดระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ ซึ่ง
ประกอบด้วยกลยุทธ์ แผนงานโครงการ และผู้รับผิดชอบ เพ่ือเป็นการด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
โครงการที่ส าคัญ เร่งด่วน และผลกระทบ ท าให้ได้โครงการที่เป็นโครงการเร่งด่วน (Flag Ship) 
 
 



๓๙ 

ภาคผนวก 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๑  ร้อยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  (๗) 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ าหนัก   :  ร้อยละ 
ค าอธิบาย :  
 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง  หลักสูตรที่ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก 
 

 สูตรการค านวณ :  

ร้อยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา = 
จ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติ x ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๕ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี ้
 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๔๔ เท่ากับ   ๑   คะแนน 

 ร้อยละ ๔๕ - ๔๙ เท่ากับ   ๒   คะแนน 

 ร้อยละ ๕๐ - ๕๔ เท่ากับ   ๓   คะแนน 

 ร้อยละ ๕๕ – ๕๙ เท่ากับ   ๔   คะแนน 

 ร้อยละ ๖๐ หรือมากกว่า เท่ากับ   ๕   คะแนน 
 

เงื่อนไข :   -ไม่มี- 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
จ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่
ได้รับการอนุมัติ 

หลักสูตร    

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด หลักสูตร    
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑  
๒  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝุายวิชาการ     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวสุกัญญา  ยิ้มใย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 



๔๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  (๙) 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ าหนัก   : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 
 ความพึงพอใจ หมายถึง : ความพึงพอใจของมหาวิทยาลัย บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ๔ ได้แก่ 

๑. คุณธรรม/จริยธรรม  คุณธรรม  ได้แก่  ความรับผิดชอบตนเอง/สังคม  ความซื่อสัตย์  มีวินัย  
จริยธรรม  ได้แก่  การด ารงตนเป็นคนดี 

๒. เชี่ยวชาญในศาสตร์ โดดเด่นในวิชาชีพ รู้จริงท าจริง 
๓. การบริหารจัดการ วางแผนชีวิต งานในหน้าที่ ควบคุม จัดการ มีภาวะผู้น า 
๔. สร้างสรรค์คุณค่าและคุณประโยชน์  เป็นที่พ่ึงของสังคม 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ๕ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 ร้อยละ  ๗๐ – ๗๔ เท่ากับ   ๑   คะแนน 

 ร้อยละ  ๗๕ – ๗๙ เท่ากับ   ๒   คะแนน 

 ร้อยละ  ๘๐ – ๘๔ เท่ากับ   ๓   คะแนน 

 ร้อยละ  ๘๕ – ๘๙ เท่ากับ   ๔   คะแนน 

 ร้อยละ  ๙๐  หรือมากกว่า เท่ากับ   ๕   คะแนน 
 

เงื่อนไข :   -ไม่มี- 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

ข้อมูลจากส ารวจความพึงพอใจ     
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑ คณะแพทยศาสตร์ (อาจารย์ และผู้บริหาร) 
๒ บัณฑิต 
๓ ผู้ใช้บัณฑิต 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑ แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝุายวิชาการ     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นายศักดิ์ชาย มุกดาเสถียร หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
 
 



๔๑ 

ตัวช้ีวัดที่ ๓  ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ TQF และ BQF  (๑๐) 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ าหนัก   :  ร้อยละ 
ค าอธิบาย :  
 เกณฑ์ Thai Qualification Framework (TQF) หมายถึง :  เกณฑ์ที่จะต้องผ่านมาตรฐาน 
การเรียนรู้ (Learning Outcome) ๕ ด้าน ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ได้แก่ 

๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
๒. ด้านความรู้ 
๓. ทักษะทางปัญญา 
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๕. ด้านความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 เกณฑ์ Burapha Qualification Framework (BQF) หมายถึง :  เกณฑ์ที่จะต้องผ่าน
มาตรฐานการเรียนรู้ (Learning Outcome) ๕ ด้านที่ มหาวิทยาลัยบูรพารับรอง  

๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
๒. ด้านความรู้ 
๓. ทักษะทางปัญญา 
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๕. ด้านความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 สูตรการค านวณ :  

ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ TQF และ BQF = 
จ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์  X  ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑๐ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้ 
 ร้อยละ ๔๐ – ๔๙ เท่ากับ   ๑   คะแนน 

 ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ เท่ากับ   ๒   คะแนน 

 ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ เท่ากับ   ๓   คะแนน 

 ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ เท่ากับ   ๔   คะแนน 

 ร้อยละ ๘๐  หรือมากกว่า เท่ากับ   ๕   คะแนน 
 

เงื่อนไข :   -ไม่มี- 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

จ านวนร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ    
 



๔๒ 

แหล่งข้อมูล :  
๑ สกอ. (TQF) 
๒ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย (TQF และ BQF) 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑ ตามฐานข้อมูล (TQF และ BQF) 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝุายวิชาการ     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวสุกัญญา  ยิ้มใย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
 



๔๓ 

ตัวช้ีวัดที่ ๔  ร้อยละของนิสิตที่ผ่านการทดสอบของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม  แพทยสภา 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ าหนัก   :  ร้อยละ 
ค าอธิบาย :  
 ผ่านการทดสอบของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม  แพทยสภา หมายถึง :  การสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  แพทยสภา 
 

 สูตรการค านวณ :  

ร้อยละของนิสิตที่ผ่านการทดสอบ = 
จ านวนนิสิตที่สอบผ่านเกณฑ์ X ๑๐๐ 

จ านวนนิสิตทั้งหมดท่ีเข้าสอบ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๒๐ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้ 
 น้อยกว่าร้อยละ  ๒๐ เท่ากับ   ๑   คะแนน 

 ร้อยละ ๒๐ – ๓๙ เท่ากับ   ๒   คะแนน 

 ร้อยละ ๔๐ – ๕๙ เท่ากับ   ๓   คะแนน 

 ร้อยละ ๖๐ – ๗๙ เท่ากับ   ๔   คะแนน 

 ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ เท่ากับ   ๕   คะแนน 
 

เงื่อนไข :   -ไม่มี- 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

จ านวนนิสิตที่สอบผ่านเกณฑ์ คน    
จ านวนนิสิตทั้งหมดท่ีเข้าสอบ คน    
 

แหล่งข้อมูล :  
๑ ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  แพทยสภา (ศ.ร.ว.) 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑ ข้อมูลการสอบของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

แพทยสภา 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝุายวิชาการ     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวสุกัญญา  ยิ้มใย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 



๔๔ 

ตัวช้ีวัดที่ ๕  ระดับความส าเร็จในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
หน่วยวัด :  ระดับ 
น้ าหนัก   :  คะแนน 
ค าอธิบาย :  
 เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง :  เกณฑ์ตามมาตรฐานของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แบ่งเป็น  ๕  ระดับ  ดังนี้ 

๑. คะแนน  ๐.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึงการด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
๒. คะแนน  ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึงการด าเนินงานต้องปรับปรุง 
๓. คะแนน  ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึงการด าเนินงานระดับพอใช้ 
๔. คะแนน  ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึงการด าเนินงานระดับดี 
๕. คะแนน  ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึงการด าเนินงานระดับดีมาก 

 

 สูตรการค านวณ :  

ประเมินโดยคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑๐ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี ้
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน เท่ากับ   ๑   คะแนน 
 ต้องปรับปรุง เท่ากับ   ๒   คะแนน 
 พอใช้ เท่ากับ   ๓   คะแนน 
 ดี เท่ากับ   ๔   คะแนน 
 ดีมาก เท่ากับ   ๕   คะแนน 
 

เงื่อนไข :   -ไม่มี- 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

ผลการประเมิน ระดับ    
 

แหล่งข้อมูล :  
๑ ฝุายประกันคุณภาพการศึกษา  กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒ งานประกันคุณภาพการศึกษา  ฝุายวิชาการและวิจัย  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑ รายงานการประเมินของอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

 



๔๕ 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝุายวิชาการ     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นายศักดิ์ชาย มุกดาเสถียร หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
 
 



๔๖ 

ตัวช้ีวัดที่ ๖  ร้อยละของผู้สอนที่ผ่านเกณฑ์ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และศักยภาพในการถ่ายทอด  
(๑๑) 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ าหนัก   : ร้อยละ 
ค าอธิบาย :  
 ๑.  คณาจารย์ที่มีศักยภาพในการถ่ายทอด หมายถึง :  คณาจารย์ที่มีค่าคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพการสอนจากนิสิตเฉลี่ยทุกรายวิชาในรอบปีการศึกษา  มีค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ระดับ  ๔  ขึ้นไป  
(จากคะแนนเต็ม  ๕) 
 ๒.  สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์  หมายถึง :  การที่สาขาวิชานั้น มีคณาจารย์ประจ า
ที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเรื่องต่อ
ปี 
 

 สูตรการค านวณ :  

๑. ร้อยละศักยภาพในการถ่ายทอด  = 
จ านวนคณาจารย์ที่มีศักยภาพในการถ่ายทอด X ๑๐๐ 

จ านวนคณาจารย์ประจ าทั้งหมด 

๒. ร้อยละความเชี่ยวชาญในศาสตร์  = 
จ านวนสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ X ๑๐๐ 

จ านวนสาขาวิชาทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  พิจารณาจากสัดส่วนค่าร้อยละ ระหว่าง ศักยภาพในการถ่ายทอด กับ ความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนนใช้การเทียบกับค่าเปูาหมาย ร้อยละ ๖๐ โดยก าหนด
เกณฑ์ การให้คะแนนดังนี้ 
 ศักยภาพในการถ่ายทอดน้อยกว่าร้อยละ ๔๐  และความเชี่ยวชาญ

ในศาสตร์น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ 
เท่ากับ   ๑   คะแนน 

 ศักยภาพในการถ่ายทอดน้อยกว่าร้อยละ ๕๐  และความเชี่ยวชาญ
ในศาสตร์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๕๐  หรือศักยภาพในการ
ถ่ายทอดมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๕๐ และความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์น้อยกว่าร้อยละ๕๐ 

เท่ากับ   ๒   คะแนน 

 ศักยภาพในการถ่ายทอดมากกว่าหรือเท่ากับ  ร้อยละ ๖๐ และ
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ 

เท่ากับ   ๓   คะแนน 

 ศักยภาพในการถ่ายทอดและความเชี่ยวชาญในศาสตร์ค่าใดค่าหนึ่ง
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๗๐ 

เท่ากับ   ๔   คะแนน 

 ศักยภาพในการถ่ายทอดและความเชี่ยวชาญในศาสตร์ค่าใดค่าหนึ่ง
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๐ 

เท่ากับ   ๕   คะแนน 
 

เงื่อนไข :   -ไม่มี- 
 

 
 



๔๗ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และศักยภาพ
ในการถ่ายทอด 

ร้อยละ 
   

 

แหล่งข้อมูล  : 
๑ ผลการประเมินคุณภาพการสอน 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑ จัดเก็บข้อมูลโดยกองบริการการศึกษาปีละ ๑ ครั้ง 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝุายวิชาการ     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นางสาวสุกัญญา  ยิ้มใย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
     นายศักดิ์ชาย มุกดาเสถียร หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๘ 
 



๔๘ 

ตัวช้ีวัดที่ ๗  ร้อยละของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับ 
รองศาสตราจารย์ข้ึนไป  (๑๒) 
หน่วยวัด  : ร้อยละ 
น้ าหนัก   : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 
 ศาสตร์ที่เปิดสอน หมายถึง : ศาสตร์ที่คณะแพทยศาสตร์เปิดสอน 
 

 สูตรการค านวณ :  

ร้อยละของศาสตร์ที่เปิดสอน = 
จ านวนศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์ x ๑๐๐ 

จ านวนศาสตร์ทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑๐ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้ 
 ร้อยละ ๒๐ ของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ระดับ 

รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
เท่ากับ   ๑   คะแนน 

 ร้อยละ ๓๐ ของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ระดับ 
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

เท่ากับ   ๒   คะแนน 

 ร้อยละ ๔๐ ของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ระดับ 
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

เท่ากับ   ๓   คะแนน 

 ร้อยละ ๕๐ ของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ระดับ 
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

เท่ากับ   ๔   คะแนน 

 ร้อยละ ๖๐ ของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ระดับ 
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

เท่ากับ   ๕   คะแนน 
 

เงื่อนไข :   -ไม่มี- 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

ร้อยละของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์
ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

ร้อยละ 
   

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑ ฝุายบุคคล ด าเนินการเก็บข้อมูลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  แล้วสรุปเป็นภาพรวม  โดยมีการระบุชื่อ

ศาสตร์และชื่ออาจารย์ประจ าระดับรองศาตราจารย์ขึ้นไป 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝุายวิชาการและวิจัย    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวสุกัญญา  ยิ้มใย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 



๔๙ 

ตัวช้ีวัดที่  ๘ ระดับดัชนีความสุขของนิสิต  (๑๓) 
หน่วยวัด  : ระดับ 
น้ าหนัก   : ร้อยละ 
ค าอธิบาย :  
 การพัฒนาระบบการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนและการแก้ปัญหา
ของนิสิตทั้งด้านการเรียนและด้านส่วนตัว หมายถึง :  การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบบริการ อาคาร 
สถานที่ วัสดุและครุภัณฑ์เพ่ือท าให้เกิดสภาพที่เอ้ือต่อการศึกษาเล่าเรียนและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
(Campus life)  ปราศจากภาวะเครียดและซึมเศร้าระหว่างการศึกษา โดยการจัดการดังกล่าวจะต้องจัด
ให้มีข้ึนอย่างท่ัวถึง ครอบคลุม ปลอดภัยและเพียงพอกับการบริการนิสิต 
 

สูตรการค านวณ :  

พิจารณาจากเกณฑ์ของระดับ 

 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. มีการศึกษาวิเคราะห์จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนและการแก้ปัญหาของ
นิสิตทั้งด้านการเรียนและด้านส่วนตัว 

     

๒. มีการด าเนินการพัฒนาระบบบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่เอ้ือต่อการเรียนและการแก้ปัญหาของนิสิตทั้งด้านการเรียน
และด้านส่วนตัวของนิสิตอย่างต่อเนื่อง 

     

๓. มีการประเมินและปรับปรุงระบบบริการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนและการแก้ปัญหาของนิสิตทั้งด้านการ
เรียนและด้านส่วนตัว  

     

๔. ระบบการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกสามารถรองรับการ
ใช้บริการของนิสิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของนิสิตทั้งหมด      

๕. มีผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ใช้ระบบบริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนและการแก้ปัญหาของ
นิสิตทั้งด้านการเรียนและด้านส่วนตัว โดยมีผลความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  

     

 
 
 
 
 
 



๕๐ 

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้ 
 มีการด าเนินการ  ๑  ข้อแรก มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๑  คะแนน 

 มีการด าเนินการ  ๒  ข้อแรก มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๒  คะแนน 

 มีการด าเนินการ  ๓  ข้อแรก มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๓  คะแนน 

 มีการด าเนินการ  ๔  ข้อแรก มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๔  คะแนน 

 มีการด าเนินการครบถ้วนทุกข้อ มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  คะแนน 
 

เงื่อนไข :   -ไม่มี- 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

ดัชนีความสุขของนิสิต ระดับ    
 

แหล่งข้อมูล : 
๑ ผลการส ารวจดัชนีความสุขจากคณะและส่วนงาน 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑ จัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบส ารวจดัชนีความสุขของนิสิต ซึ่งจะมีการด าเนินการปีละ ๑ ครั้ง และ

รับผิดชอบโดยคณะหรือส่วนงานเพื่อท าการส ารวจนิสิตในความรับผิดชอบ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝุายกิจการนิสิต   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : ฝุายกิจการนิสิต    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวนงนุช  สลับศรี หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
 
 



๕๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๙  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการและวัฒนธรรมการวิจัยแบบครบ
วงจร  (๑) 
หน่วยวัด  : ระดับ 
น้ าหนัก   : ร้อยละ 
ค าอธิบาย :  
 ๑. ระบบบริหารจัดการการวิจัย หมายถึง :  คณะแพทยศาสตร์มีนโยบาย  มีโครงสร้าง  มีการ
สนับสนุน  มีการด าเนินการวิจัย  และมีการทบทวน/ประเมินและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย
ที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นสากล 
 ๒. วัฒนธรรมการวิจัย หมายถึง : บุคลากรมีการด าเนินการวิจัยและประยุกต์การวิจัยในการ
เรียนการสอนและการบริการวิชาการ พร้อมทั้งมีขีดสมรรถนะทางการวิจัย  
 

 สูตรการค านวณ :  

พิจารณาจากเกณฑ์การประเมินจากระดับที่ก าหนดไว้ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ......หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้ 
 มีนโยบายการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะ

แพทยศาสตร์ 
เท่ากับ   ๑   คะแนน 

 มีโครงสร้างการบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ เท่ากับ   ๒   คะแนน 

 มีทรัพยากรที่สนับสนุนการวิจัยไม่น้อยกว่า...............
บาทต่อปี 

เท่ากับ   ๓   คะแนน 

 มีการด าเนินการวิจัยจนส าเร็จและเผยแพร่ในระดับ 
Peer review 

เท่ากับ   ๔   คะแนน 

 มีการทบทวน ประเมินและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงานวิจัย 

เท่ากับ   ๕   คะแนน 

 

เงื่อนไข :   -ไม่มี- 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

     
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑ ข้อมูลจากงานวิจัย 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      : ฝุายวิจัย     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวสุกัญญา  ยิ้มใย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 



๕๒ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐  จ านวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรืองานสร้างสรรค์ต่อปี  (๒) 
หน่วยวัด : จ านวน 
น้ าหนัก  : จ านวน 
ค าอธิบาย :  

๑. สิทธิบัตร หมายถึง : ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่ได้รับสิทธิบัตร 
๒. อนุสิทธิบัตร หมายถึง : ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่ได้รับอนุสิทธิบัตร 
๓. งานสร้างสรรค์  หมายถึง : ผลงานทางวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย) 

 

สูตรการค านวณ :  

จ านวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรืองานสร้างสรรค์ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ หน่วย ต่อ  ๑  คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้ 
 จ านวน ๑ เรื่อง ต่อปี เท่ากับ   ๑   คะแนน 

 จ านวน ๒ เรื่อง ต่อปี เท่ากับ   ๒   คะแนน 

 จ านวน ๓ เรื่อง ต่อปี เท่ากับ   ๓   คะแนน 

 จ านวน ๔ เรื่อง ต่อปี เท่ากับ   ๔   คะแนน 

 จ านวน ๕ เรื่อง ต่อปี เท่ากับ   ๕   คะแนน 
 

เงื่อนไข :   -ไม่มี- 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

จ านวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือ
งานสร้างสรรค์ต่อปี 

เรื่อง 
   

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑ ฝุายวิจัย 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       : ฝุายวิจัย     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวสุกัญญา  ยิ้มใย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 



๕๓ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๑  ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับนานาชาติ  (๓) 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ าหนัก  : ร้อยละ 
ค าอธิบาย :  
 นักวิจัยท่ีได้รับรางวัลระดับนานาชาติ/ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล หมายถึง : อาจารย์หรือ
บุคลากรวิจัยของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับจากประชาคม
ระดับนานาชาติด้านการวิจัย เช่น การประชุมระดับนานาชาติหรือ Work Shop ระดับนานาชาติ การ
ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาและผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับนานาชาติ เป็นที่ปรึกษาองค์กรระดับนานาชาติ เป็นผู้
ประเมินบทความหรือโครงการวิจัยระดับนานาชาติ เป็นผู้บรรยายน าหรือเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยระดับ
นานาชาติ 
 

 สูตรการค านวณ :  

ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับรางวัลฯ = 
นักวิจัยที่ได้รับรางวัลฯ  x  ๑๐๐ 

จ านวนอาจารย์หรือบุคลากรวิจัยทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๐.๐๒๕ – ๐.๐๑ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดย
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 ร้อยละ ๐.๐๐๒๕ เท่ากับ   ๑   คะแนน 

 ร้อยละ ๐.๐๐๕ เท่ากับ   ๒   คะแนน 

 ร้อยละ ๐.๐๑ เท่ากับ   ๓   คะแนน 

 ร้อยละ ๐.๐๒ เท่ากับ   ๔  คะแนน 

 ร้อยละ ๐.๐๓ เท่ากับ    ๕   คะแนน 
 

เงื่อนไข :   -ไม่มี- 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

จ านวนนักวิจัยที่ได้รับรางวัล คน    
จ านวนอาจารย์หรือบุคลากรวิจัยทั้งหมด คน    
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑ ฝุายวิจัยฝุายวิชาการและฝุายบุคคล 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       : ฝุายวิจัย     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นางสาวสุกัญญา  ยิ้มใย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
     นายนฤตย์  คุ้มยา หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๘ 



๕๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๑๒  สัดส่วนจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเต็มเวลา
ทั้งหมด  (๔) 
หน่วยวัด  : สัดส่วน 
น้ าหนัก   : ร้อยละ 
ค าอธิบาย :  
 การเผยแพร่งานวิจัย หมายถึง :  ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็น
มาตรฐานที่มีผู้ตรวจสอบ (Peer Review) หรือได้น าเสนอในที่ประชุมวิชาการและเผยแพร่ในหนังสือ
รวบรวมบทรายงานการวิจัย (Proceedings) ของการประชุมนั้น 
 

 สูตรการค านวณ :  

เปรียบเทียบผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นตามเกณฑ์ต่อคณาจารย์ทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ......หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้ 
 ผลงานวิจัย ๑ : คณาจารย์ ๕ เท่ากับ   ๑   คะแนน 

 ผลงานวิจัย ๑ : คณาจารย์ ๔ เท่ากับ   ๒   คะแนน 

 ผลงานวิจัย ๑ : คณาจารย์ ๓ เท่ากับ   ๓   คะแนน 

 ผลงานวิจัย ๑ : คณาจารย์ ๒ เท่ากับ   ๔   คะแนน 

 ผลงานวิจัย ๑ : คณาจารย์ ๑ เท่ากับ    ๕   คะแนน 
 

เงื่อนไข :   -ไม่มี- 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ เรื่อง    
จ านวนอาจารย์ประจ าเต็มเวลา คน    
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑  
๒  

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       : ฝุายวิจัย     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวสุกัญญา  ยิ้มใย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
 



๕๕ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๓  ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่แล้วและได้รับอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับสากล  
ต่อจ านวนผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่ทั้งหมด  (๕) 
หน่วยวัด  : ร้อยละ 
น้ าหนัก   : ร้อยละ 
ค าอธิบาย :  
 การอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับสากล หมายถึง :  บทความที่อ้างอิงผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจ าเต็มเวลาที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล  ได้แก่  ISI (International Social Science Index) non 
ISI (MathScinet, ScienceDirect, Biosci, Biosis, Agricolar, Scopus, Pubmed, Academic Search 
Premium, Infortrieve, Ingenta connect, Wilson)  TCI (Thai Journal Citation Index) Index 
Medicus 
 

 สูตรการค านวณ :  

ร้อยละผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง = 
บทความที่อ้างอิง  x  ๑๐๐ 

จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ หน่วย ต่อ ๑  คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้ 
 ร้อยละ ๑ เท่ากับ   ๑   คะแนน 

 ร้อยละ ๒ เท่ากับ   ๒   คะแนน 

 ร้อยละ ๓ เท่ากับ   ๓   คะแนน 

 ร้อยละ ๔ เท่ากับ   ๔   คะแนน 

 ร้อยละ ๕ เท่ากับ   ๕   คะแนน 
 

เงื่อนไข :   -ไม่มี- 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง เรื่อง    
จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ทั้งหมด เรื่อง    
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑ ฝุายวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       : ฝุายวิจัย     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวสุกัญญา  ยิ้มใย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
 



๕๖ 

ตัวชี้วัดที่ ๑๔  ร้อยละของงานวิจัยที่ใช้ก าหนดนโยบายหรือพัฒนาประเทศหรือสร้างงานอาชีพหรือ
สร้างรายได้  (๖) 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ าหนัก  :  ร้อยละ 
ค าอธิบาย :  
 งานวิจัยท่ีใช้ก าหนดนโยบายหรือพัฒนาประเทศหรือสร้างงานอาชีพหรือสร้างรายได้ หมายถึง  
:  งานวิจัยที่ใช้ก าหนดนโยบายหรือพัฒนาประเทศหรือสร้างงานอาชีพหรือสร้างจ านวนผลงานวิจัยที่ถูก
น าไปใช้ในการก าหนดนโยบายหรือพัฒนาประเทศน าไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาคม 
 

 สูตรการค านวณ :  

ร้อยละของงานวิจัยที่ใช้ก าหนดนโยบายฯ = 
จ านวนผลงานวิจัยที่ใช้ก าหนดนโยบายฯ  x  ๑๐๐ 

จ านวนงานวิจัยทั้งหมดของอาจารย์และบุคลากรวิจัย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑๐ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 ร้อยละ ๑๐ เท่ากับ   ๑   คะแนน 

 ร้อยละ ๒๐ เท่ากับ   ๒   คะแนน 

 ร้อยละ ๓๐ เท่ากับ   ๓   คะแนน 

 ร้อยละ ๔๐ เท่ากับ   ๔   คะแนน 

 ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป เท่ากับ   ๕   คะแนน 
 

เงื่อนไข :   -ไม่มี- 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

จ านวนผลงานวิจัยที่ใช้ก าหนดนโยบายฯ เรื่อง    
จ านวนผลงานวิจัยทั้งหมด เรื่อง    
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑  
๒  

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       : ฝุายวิจัย     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวสุกัญญา  ยิ้มใย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
 



๕๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๑๕  ความประทับใจและความเชื่อม่ันในคุณภาพการให้บริการวิชาการเพื่อให้สังคมมี
ความสุข (๑๔) 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ าหนัก  :  ร้อยละ 
ค าอธิบาย :  
 ๑.  ความประทับใจ หมายถึง :  การได้รับบริการเกินกว่าระดับความคาดหวังที่ผู้รับบริการ
ต้องการ 
 ๒.  ความเชื่อม่ัน หมายถึง :   ความไว้วางใจต่อคุณภาพการให้บริการวิชาการ 
 

 สูตรการค านวณ :  

๑. ร้อยละของความประทับใจ  = 
จ านวนการให้บริการวิชาการที่ได้รับความประทับใจ X ๑๐๐ 

จ านวนการให้บริการวิชาการ 

๒. ร้อยละของความเชื่อมั่น  = 
จ านวนการให้บริการวิชาการที่มีความเชื่อมั่น  X ๑๐๐ 

จ านวนการให้บริการวิชาการ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  พิจารณาจากสัดส่วนร้อยละของผู้รับบริการวิชาการ 
 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๕ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้ 
 คะแนนตัวที่ ๑ ความประทับใจ 
 คะแนนตัวที่ ๒ ความเชื่อมั่น 
 

คะแนนตัวที่ ๑ 
 ความประทับใจของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  ๗๐ เท่ากับ   ๑   คะแนน 

 ความประทับใจของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  ๗๕ เท่ากับ   ๒   คะแนน 

 ความประทับใจของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  ๘๐ เท่ากับ   ๓   คะแนน 

 ความประทับใจของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  ๘๕ เท่ากับ   ๔   คะแนน 

 ความประทับใจของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  ๙๐ เท่ากับ   ๕   คะแนน 
 
คะแนนตัวที่ ๒ 
 ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  ๗๐ เท่ากับ   ๑   คะแนน 

 ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  ๗๕ เท่ากับ   ๒   คะแนน 

 ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  ๘๐ เท่ากับ   ๓   คะแนน 

 ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  ๘๕ เท่ากับ   ๔   คะแนน 

 ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  ๙๐ เท่ากับ   ๕   คะแนน 
 

เงื่อนไข :   -ไม่มี- 



๕๘ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

จ านวนการให้บริการวิชาการ ครั้ง    
จ านวนการให้บริการวิชาการที่ได้รับ
ความประทับใจ 

ครั้ง 
   

จ านวนการให้บริการวิชาการที่มีความ
เชื่อมั่น 

ครั้ง 
   

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝุายบริการ   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๕๘๐ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๕๘๐ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นางเวธกา กลิ่นวิชิต หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๕๘๐ 
     นายแพทย์สมชาย ยงศิริ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๕๘๐ 
 



๕๙ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๖  จ านวนรายได้จากการบริการวิชาการ (ล้านบาท)  (๑๕) 
หน่วยวัด  : การแจงนับ 
น้ าหนัก   : ร้อยละ  
ค าอธิบาย :  
 จ านวนรายได้ทั้งหมดของคณะแพทยศาสตร์ที่ได้จากการบริการวิชาการ หมายถึง :  รายได้
จากการให้บริการวิชาการของทุกส่วนงาน 
 

 สูตรการค านวณ :  

จ านวน  =  วิธีแจงนับ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑๐๐ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 รายได้  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท เท่ากับ   ๑   คะแนน 

 รายได้  ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท เท่ากับ   ๒   คะแนน 

 รายได้  ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท เท่ากับ   ๓   คะแนน 

 รายได้  ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท เท่ากับ   ๔   คะแนน 

 รายได้  ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท เท่ากับ   ๕   คะแนน 
 

เงื่อนไข :   -ไม่มี- 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

จ านวนรายได้ทั้งหมดของคณะ
แพทยศาสตร์ที่ได้จากการบริการวิชาการ 

ล้าน
บาท 

   
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑ ฝุายการเงินและบัญชี 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝุายบริการ   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๕๘๐ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  ผู้รับผิดชอบหลัก  รองคณบดีฝุายบริการ   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๕๘๐ 
    ผู้รับผิดชอบร่วม   รองคณบดีฝุายบริหาร   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นางบงกช ศราทธนานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๘ 
     นางเวธกา กลิ่นวิชิต หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๕๘๐ 



๖๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๗  ร้อยละเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการที่มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง  (๑๖) 
หน่วยวัด  : ร้อยละ 
น้ าหนัก   : ร้อยละ 
ค าอธิบาย :  
 เครือข่าย หมายถึง : บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงาน ของรัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศท่ีมีความร่วมมือและเกิดกิจกรรมจริงกับมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 สูตรการค านวณ :  

ร้อยละเครือข่ายความร่วมมือ = 
จ านวนเครือข่ายความร่วมมือที่มีกิจกรรมร่วมกันที่เกิดขึ้นจริง  X ๑๐๐ 

จ านวนเครือข่ายทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑๐ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้ 
 ร้อยละ ๔๐ เท่ากับ   ๑   คะแนน 

 ร้อยละ ๕๐ เท่ากับ   ๒   คะแนน 

 ร้อยละ ๖๐ เท่ากับ   ๓  คะแนน 

 ร้อยละ ๗๐ เท่ากับ   ๔   คะแนน 

 ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป เท่ากับ   ๕  คะแนน 
 

เงื่อนไข :   -ไม่มี- 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

จ านวนเครือข่ายทั้งหมด เครือข่าย    
จ านวนเครือข่ายความร่วมมือที่มี
กิจกรรมร่วมกันที่เกิดขึ้นจริง 

เครือข่าย    
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑ ฝุายวิชาการ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  ฝุายวิชาการ     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางสาวสุกัญญา  ยิ้มใย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
 
 



๖๑ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๘  จ านวนศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความรู้และมีความเป็นเลิศ  (๑๗) 
หน่วยวัด  :  จ านวน 
น้ าหนัก   : ร้อยละ 
ค าอธิบาย :   
 ศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางความรู้และมีความเป็นเลิศ  จะต้องประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑.  ริเริ่มสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์  อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  
ปีละ  ๒  เรื่อง 
 ๒.  มีการบริหารจัดการความรู้ให้มีการแลกเปลี่ยน  ถ่ายโอน  เพ่ิมคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม  โดยผ่าน
กระบวนการ  เช่น  เวทีวิชาการประจ าปี  วารสารวิชาการ  การตีพิมพ์บทความในวารสารที่ได้รับการ
ยอมรับระดับสากล  เป็นต้น  และต้องน าไปปฏิบัติจนเกิดประโยชน์หรือจดสิทธิบัตร 
 ๓.  มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญระดับประเทศในต าแหน่งศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่า ๑ คน  หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่า ๒ คน  และเป็นสากล 
 ๔.  มีช่องทางในการถ่ายทอด / บริการองค์ความรู้  ที่เข้าถึงได้ง่ายแพร่หลายและครอบคลุม  เช่น  
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของศาสตร์นั้น ๆ  จัดสัมมนาวิชาการในศาสตร์นั้น ๆ 
 ๕.  เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้และมีความเชื่อมั่นระดับสากล  มีเครือข่ายศาสตร์ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 

 สูตรการค านวณ :  

การแจงนับ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ..๑...หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 จ านวน  ๑  ศาสตร์ เท่ากับ   ๑   คะแนน 

 จ านวน  ๒  ศาสตร์ เท่ากับ   ๒   คะแนน 

 จ านวน  ๓  ศาสตร์ เท่ากับ   ๓   คะแนน 

 จ านวน  ๔  ศาสตร์ เท่ากับ   ๔   คะแนน 

 จ านวน  ๕  ศาสตร์ขึ้นไป เท่ากับ   ๕   คะแนน 
 

เงื่อนไข :   -ไม่มี- 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
จ านวนองค์ความรู้และนวัตกรรม เรื่อง/ชิ้น    
การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ เรื่อง    
การจัดประชุมวิชาการ ครั้ง    
การจดทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง/ชิ้น    



๖๒ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
จ านวนบุคลากรในต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ 

คน    

จ านวนบุคลากรในต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ 

คน    

จ านวนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงาน
ระดับสากล 

คน    

ประเภทของช่องทางในการถ่ายทอด
และเผยแพร่ข้อมูล 

ประเภท    

มีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงเครือข่ายใน
และต่างประเทศ 

จ านวน
ฐานข้อมูล
ตามศาสตร์ 

   

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑ ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละศาสตร์ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๘ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  ฝุายวิชาการ     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นางสาวสุกัญญา  ยิ้มใย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
     นางเวธกา กลิ่นวิชิต หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๕๘๐ 
 
 



๖๓ 

ตัวชี้วัดที่ ๑๙  ร้อยละของบุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การสืบสานศิลปะ  
วัฒนธรรมไทย (๑๘) 
หน่วยวัด  : จ านวน 
น้ าหนัก   : ร้อยละ 
ค าอธิบาย :   
 โครงการ/กิจกรรม การสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมไทยท่ีมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หมายถึง : 
โครงการ/กิจกรรมที่นิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอกทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการบูรณาการศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย สิ่งแวดล้อม ไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 

 สูตรการค านวณ :  

ร้อยละของบุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วมฯ = 
บุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วมฯ   X  ๑๐๐ 

จ านวนบุคลากรและนิสิตทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑๐ หน่วยต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้ 
 ร้อยละ  ๔๐ เท่ากับ   ๑   คะแนน 

 ร้อยละ  ๕๐ เท่ากับ   ๒   คะแนน 

 ร้อยละ  ๖๐ เท่ากับ   ๓   คะแนน 

 ร้อยละ  ๗๐ เท่ากับ   ๔   คะแนน 

 ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป เท่ากับ   ๕   คะแนน 
 

เงื่อนไข :   -ไม่มี- 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
จ านวนโครงการ /กิจกรรมเกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์  สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

จ านวน 
   

จ านวนกิ จกรรมการ เ รี ยนการสอนที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์  สืบสานศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย 

จ านวน 
   

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑ ฝุายกิจการนิสิต 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝุายกิจการนิสิต   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  ฝุายกิจการนิสิต    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นางสาวนงนุช  สลับศร ี หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
     นายสรร กลิ่นวิชิต หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๕๘๐ 



๖๔ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๐  จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ในการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย  (๑๙) 
หน่วยวัด  : จ านวน 
น้ าหนัก   : ร้อยละ 
ค าอธิบาย :  
 ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ในการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย หมายถึง :  
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือผลงานวิชาการอ่ืนๆ ในการอนุรักษ์ สืบสาน หรือ
พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
 

 สูตรการค านวณ :  

การแจงนับ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้ 
 จ านวน  ๔  เรื่อง เท่ากับ   ๑   คะแนน 

 จ านวน  ๕  เรื่อง เท่ากับ   ๒   คะแนน 

 จ านวน  ๖  เรื่อง เท่ากับ   ๓   คะแนน 

 จ านวน  ๗  เรื่อง เท่ากับ   ๔   คะแนน 

 จ านวน  ๘  เรื่องข้ึนไป เท่ากับ   ๕   คะแนน 
 

เงื่อนไข :   -ไม่มี- 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
จ านวนผลงานวิจัย  นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรือผลงาน
วิชาการท่ีเกี่ยวกับ  การอนุรักษ์  สืบสาน 
หรือพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

จ านวน 

   

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑ ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  ฝุายวิจัย     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นางสาวสุกัญญา  ยิ้มใย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
     นางเวธกา กลิ่นวิชิต หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๕๘๐ 
 



๖๕ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๑  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล  (๒๐) 
หน่วยวัด  : ระดับ 
น้ าหนัก   : ร้อยละ 
ค าอธิบาย :   
 ระบบบริหารจัดการ หมายถึง :  การบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล คือ 

๑. หลักประสิทธิผล 
๒. หลักประสิทธิภาพ 
๓. หลักการตอบสนอง 
๔. หลักภาระรับผิดชอบ 
๕. หลักความโปร่งใส 
๖. หลักการมีส่วนร่วม 
๗. หลักการกระจายอ านาจ 
๘. หลักนิติธรรม 
๙. หลักความเสมอภาค 
๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

 ธรรมาภิบาล หมายถึง :  การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่างๆ ให้
เป็นไปในครรลองครองธรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้ 
 ระดับ ๑ มีการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือทบทวนระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แนว

ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ และสถานการณ์ และน าไปสู่
การประกาศใช้และปฏิบัติโดยผู้ที่เก่ียวข้องโดยด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า …………..  
ประเด็น 

๑  
คะแนน 

 ระดับ ๒ มีการน าหลักคุณธรรม  จริยธรรมมาใช้ในการด าเนินการด้านการบริหารของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้   
- การสรรหา  ว่าจ้าง  แต่งตั้ง 
- การประเมินผลงานและความสามารถ 
- การให้ความรู้  การพัฒนา  หรือส่งเสริมยกย่องบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
- มีการรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ  นิสิต  บัณฑิต และสังคมตระหนักและยึด
คุณธรรม  จริยธรรม 

๒  
คะแนน 

 ระดับ ๓  มีการด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้   
-  มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผลงาน 
-  มีระบบการควบคุมภายใน 
-  มีการเผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
-  มีการเผยแพร่ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ 
-  มีการเผยแพร่มติกรรมการประจ าคณะ 

๓  
คะแนน 



๖๖ 

 ระดับ ๔  มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ  และภาคส่วนภายนอกมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
-  มีส่วนร่วมในการร่างประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
-  เสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัยในกิจการต่าง ๆ  
-  ให้ชุมชนใช้สิ่งอ านวยความสะดวกในด้านอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย 

๔  
คะแนน 

 ระดับ ๕  มีความรับผิดชอบและมีความคุ้มค่าต่อสังคม 
-  มีนโยบายแนวทางให้สังคมอยู่ดีมีสุข 
-  รับผิดชอบต่อความรู้งานวิจัยและบัณฑิต 
-  ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
-  มีการวัดผลสัมฤทธิ์ของทรัพยากรที่ถูกใช้ 

๕  
คะแนน 

 

เงื่อนไข :   -ไม่มี- 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการบนพื้นฐานของ 
ธรรมาภิบาล 

ระดับ 
   

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑ จัดเก็บข้อมูลโดยกองแผนงาน  และส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝุายบริหาร   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  ฝุายบริหาร     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๘๙ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นางอรนงค์  เถาทอง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๘๙ 
 
 



๖๗ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๒  จ านวนรายได้รวมของคณะแพทยศาสตร์  (๒๑) 
หน่วยวัด  : ระดับ 
น้ าหนัก   : ร้อยละ 
ค าอธิบาย :  
 รายได้รวมของคณะแพทยศาสตร์  หมายถึง : รายได้ที่เกิดจากกิจการทั้งมวลของคณะ
แพทยศาสตร์  เช่น  การจัดการศึกษา  การบริการวิชาการ  รายได้จากทรัพย์สิน  รายได้จากการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์  รายได้จากเงินอุดหนุน  เป็นต้น  
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดย
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 รายได้รวมน้อยกว่า  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท เท่ากับ   ๑   คะแนน 

 รายได้รวม  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ – ๒๙๙,๙๙๙,๙๙๙.๙๙  บาท เท่ากับ   ๒   คะแนน 

 รายได้รวม  ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ – ๓๙๙,๙๙๙,๙๙๙.๙๙  บาท เท่ากับ   ๓   คะแนน 

 รายได้รวม  ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ – ๔๙๙,๙๙๙,๙๙๙.๙๙  บาท เท่ากับ   ๔   คะแนน 

 รายได้รวมเท่ากับ  ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  หรือมากกว่า เท่ากับ   ๕   คะแนน 
 

เงื่อนไข :   -ไม่มี- 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
จ านวนรายได้รวมของคณะแพทยศาสตร์ ล้านบาท    
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑ ฝุายการเงินและบัญชี  คณะแพทยศาสตร์ 
๒ ฝุายการเงินและบัญชี  ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝุายบริหาร   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  ฝุายการเงินและบัญชี    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๘ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นางบงกช ศราทธนานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๘ 
     นางสาวสุวิมล  ชุนถนอม 
 



๖๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๒๓  จ านวนองค์ความรู้และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจนเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ  (๒๒) 
หน่วยวัด  : จ านวน / ร้อยละ 
น้ าหนัก   : ร้อยละ 
ค าอธิบาย :  
 ๑.  การจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ  หมายถึง  :  การน าองค์ความรู้ที่ได้จาก
กระบวนการวิจัย  หรือกระบวนการสังเคราะห์อ่ืน น ามาจัดระบบให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการเข้าถึงและ
น าไปใช้ ให้เป็นประโยชน์  อาจจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสาร  ทั้งนี้ต้องมีกิจกรรมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้นั้นๆ ทั้งในองค์กรและภายนอก  ทั้งในและต่างประเทศ  
 ๒.  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง : ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ  ได้แก่  นิสิต  บุคลากร  ประชาชนทั่วไป  ที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้ 
 มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบไม่น้อยกว่า ๑  องค์ความรู้  และ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๕ 

เท่ากับ  ๑   คะแนน 

 มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบไม่น้อยกว่า ๒  องค์ความรู้  และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

เท่ากับ   ๒   คะแนน 

 มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบไม่น้อยกว่า ๓  องค์ความรู้  และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕ 

เท่ากับ   ๓   คะแนน 

 มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบไม่น้อยกว่า ๔  องค์ความรู้  และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

เท่ากับ   ๔   คะแนน 

 มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบไม่น้อยกว่า ๕  องค์ความรู้  และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ 

เท่ากับ   ๕   คะแนน 

 

เงื่อนไข :   -ไม่มี- 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

     
 
 



๖๙ 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑  
๒  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝุายบริหาร   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  ฝุายวิชาการ     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นายภิญโญ  ศิริมงคล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๘ 
 



๗๐ 

ตัวช้ีวัดที ่๒๔  ร้อยละของบุคลากรมีผลการด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์
ก าหนด  (๒๓) 
หน่วยวัด  : ร้อยละ 
น้ าหนัก   : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 
 เกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์ หมายถึง : เกณฑ์ท่ีคณะแพทยศาสตร์ก าหนดซึ่งออกเป็นระเบียบ/
ข้อบังคับ/ประกาศ 
 

 สูตรการค านวณ :  

ร้อยละของบุคลากรที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ = 
จ านวนบุคลากรที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ x ๑๐๐ 

จ านวนบุคลากร 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๕ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้ 
 บุคลากรมีผลการด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

เกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์ก าหนด เป็นร้อยละ ๕๐ 
เท่ากับ   ๑   คะแนน 

 บุคลากรมีผลการด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์ก าหนด เป็นร้อยละ ๕๕ 

เท่ากับ   ๒   คะแนน 

 บุคลากรมีผลการด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์ก าหนด เป็นร้อยละ ๖๐ 

เท่ากับ   ๓   คะแนน 

 บุคลากรมีผลการด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์ก าหนด เป็นร้อยละ ๖๕ 

เท่ากับ   ๔   คะแนน 

 บุคลากรมีผลการด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์ก าหนด เป็นร้อยละ ๗๐ 

เท่ากับ   ๕   คะแนน 

 

เงื่อนไข :   -ไม่มี- 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

บุคลากรมีผลการด าเนินงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ท่ีคณะแพทยศาสตร์
ก าหนด 

ร้อยละ 
   

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑ ใช้ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์ที่งานบุคคล 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝุายบริหาร   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  ฝุายบุคคล     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๘ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นายฐณัฏนันท์  วิริยกิจจา หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๘ 



๗๑ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๕  ระดับดัชนีความสุขของคณาจารย์และบุคลากร  (๒๔) 
หน่วยวัด  : ระดับ 
น้ าหนัก   : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 
 ดัชนีความสุข หมายถึง : ความสุขที่มีต่อการปฏิบัติราชการของบุคลากรในด้านสวัสดิการที่ได้รับ 
สภาพแวดล้อมในการท างาน ความพึงพอใจในระบบการบริหารของคณะแพทยศาสตร์ 
 

 สูตรการค านวณ : 

สรุปผลรวมค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม 

 โดยที่ ระดับ ๕ หมายถึง ดัชนีความสุขในระดับดีมาก 
  ระดับ ๔ หมายถึง ดัชนีความสุขในระดับดี 
  ระดับ ๓ หมายถึง ดัชนีความสุขในระดับปานกลาง 
  ระดับ ๒ หมายถึง ดัชนีความสุขในระดับน้อย 
  ระดับ ๑ หมายถึง ดัชนีความสุขในระดับน้อยมาก 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๐.๒๕ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 ค่าดัชนีความสุขระดับ  ๒.๕๐ ๑ คะแนน 

 ค่าดัชนีความสุขระดับ  ๒.๗๕ ๒ คะแนน 

 ค่าดัชนีความสุขระดับ  ๓.๐๐ ๓ คะแนน 

 ค่าดัชนีความสุขระดับ  ๓.๒๕ ๔ คะแนน 

 ค่าดัชนีความสุขระดับ  ๓.๕๐ ๕ คะแนน 
 

เงื่อนไข :   -ไม่มี- 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

ดัชนีความสุขของคณาจารย์และบุคลากร ระดับ    
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑ ด าเนินการเก็บข้อมูลผ่านแบบส ารวจความสุขในการปฏิบัติราชการโดยงานบุคคล ของคณะ

แพทยศาสตร์ โดยจะด าเนินการปีละครั้ง จากนั้นจะน าข้อมูลที่มาสรุปเป็นภาพรวม ค่าเฉลี่ย ดัชนี
ความสุข 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝุายบริหาร   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  ฝุายบุคคล     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๗๘ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : นายฐณัฏนันท์  วิริยกิจจา หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๓๑๕๓ 
             นายนฤตย์  คุ้มยา 


