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ค าน า 
 
 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒)  ของ
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  จัดท าขึ้นโดยปรับปรุงจากแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๒)  ของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  โดย
ท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสของการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ  
เพ่ือเป็นเข็มทิศน าทางการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ในการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต  เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุและอาชีวเวชศาสตร์   
โดยการสร้างและพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุและอาชีวเวชศาสตร์   
พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยที่เป็นเลิศและรองรับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน 
 ในขณะเดียวกันคณะแพทยศาสตร์ได้เน้นให้มีการบริการวิชาการ  เพ่ือตอบสนองต่อชุมชนและ
สังคม  ตลอดจนพัฒนาโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ  สร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กร
ผ่านการปลูกฝังค่านิยมองค์กรอย่างจริงจัง  ปรับปรุงยกระดับคุณภาพของระบบการบริหารจัดการและ
กระบวนการท างาน  โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเงินและ
งบประมาณ  แสวงหารายได้และงบประมาณ  พัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และแรงจูงใจ  เพ่ือพึง
พาตนเองไดแ้ละเติมโตอย่างยั่งยืนต่อไป 
 คณะผู้จัดท า  ขอขอบพระคุณผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกท่าน  ที่ร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการจนแล้วเสร็จ  และการด าเนินการดังกล่าวนี้จะไม่เป็นผลสัมฤทธิ์  ถ้าปราศจากความร่วมมือ
จากผู้บริหาร  บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์จะน าไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
และเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ 
 
       ส านักงานคณบดี 
      คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



สารบัญ 
 หน้า 
ค าน า            ก 

สารบัญ ข 

บทสรุปผู้บริหาร จ 

บทที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน และสภาพการณ์ทั่วไปของคณะแพทยศาสตร์    ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป          ๑ 
 ประวัติและพัฒนาการ         ๑ 
 งบประมาณ          ๒ 
 บุคลากร           ๓ 
 การจัดการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์       ๔ 
โครงสร้างการบริหารคณะแพทยศาสตร์        ๕ 
หลักสูตรและระบบการเรียนการสอน        ๖ 
 หลักสูตร          ๖ 
 ระบบการเรียนการสอน         ๖ 
ผลงานเด่นจากพัฒนาการที่ผ่านมา         ๗ 
 ด้านการบริหาร          ๗ 
 ด้านการวิจัย          ๗ 
 ด้านการผลิตบัณฑิต         ๗ 
 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม        ๗ 
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม       ๘ 

บทที่ ๒ การวิเคราะห์ภารกิจ สภาวะแวดล้อม และจุดยืนการพัฒนาของคณะแพทยศาสตร์  ๙ 
สภาพการณ์ทั่วไป และความจ าเป็นเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ 
สู่ความเป็นเลิศ           

 
๙ 

 สภาพการณ์ทั่วไป         ๙ 
 ความจ าเป็นเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ   ๙ 
จุดยืนการพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๖๒)      ๑๐ 
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา      ๑๑ 
 จุดแข็ง (Strength)         ๑๑ 
 จุดอ่อน (Weakness)         ๑๒ 
 โอกาส (Opportunity)         ๑๒ 
 อุปสรรค์ (Threat)         ๑๒ 

 
 
 



ค 

สารบัญ ( ต่อ) 
 หน้า 
บทที่ ๓  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา      ๑๔ 
ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา       ๑๔ 
 วิสัยทัศน์ (Vision)         ๑๔ 
 พันธกิจ (Mission)         ๑๔ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)       ๑๔ 
 เป้าประสงค์ (Goal)         ๑๔ 
แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์    ๑๕ 
กรอบ  นิยาม  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมายการด าเนินงานของเป้าประสงค์    ๑๖ 
กลยุทธ์ที่ ๑  บัณฑิตแพทย์มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์      ๑๖ 
 ตัวช ี้ว ัดที่ ๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีม ีต่อบ ัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์  ๑๖ 
 ตัวช ี้ว ัดที่ ๒  ระดับดัชนีความสุขของนิสิต       ๑๗ 
กลยุทธ์ที่ ๒  เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุและอาชีวเวชศาสตร์    ๑๘ 
 ตัวช ี้ว ัดที่ ๓ จ านวนศาสตร ์ที่ได้ร ับการพัฒนาให้เป็นศ ูนย์กลางความรูแ้ละม ีความเป็นเลิศ  ๑๘ 
 ตัวชี้วัดที่ ๔ สร้างและพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุและ 
อาชีวเวชศาสตร์           

๑๙ 

 ตัวช ี้ว ัดที่ ๔.๑ ร้อยละของหลักสูตรบัณฑ ิตศ ึกษา      ๑๙ 
 ตัวช ี้ว ัดที่ ๔.๒ ร้อยละของนิสิตระดับบ ัณฑิตศ ึกษาแผน ก     ๒๐ 
กลยุทธ์ที่ ๓ พ่ึงพาตนเองได้และเติบโตอย่างยั่งยืน       ๒๐ 
 ตัวช ี้ว ัดที่ ๕ จ านวนรายได้ท้ังหมดของคณะแพทยศาสตร์ที่ได้จากการบริการวิชาการ  ๒๑ 
 ตัวชี้วัดที่ ๖ รายรับจากเงินบริจาค        ๒๒ 
 ตัวชี้วัดที่ ๗ สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย       ๒๒ 
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและพัฒนากระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคม     ๒๓ 
 ตัวชี้วัดที่ ๘ จ านวนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม     ๒๓ 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยที่เป็นเลิศและรองรับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน  ๒๓ 
 ตัวช ี้ว ัดที่ ๙ จำนวนสิทธิบัตรหรืออน ุสิทธิบัตรหรืองานสร้างสรรค ์ต่อป ี    ๒๔ 
 ตัวช ี้ว ัดที่ ๑๐ ร้อยละของนักวิจัยที่ได้ร ับรางวัลหรือการยอมรับในเวทวี ิจัยระดับนานาชาติ ๒๔ 
กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุง ยกระดับคุณภาพของระบบการบริหารจัดการและกระบวนการท างานสู่
ความเป็นเลิศ           

 
๒๕ 

 ตัวชี้วัด ๑๑ ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน TQA   ๒๕ 
 ตัวชี้วัด ๑๒ การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA    ๒๖ 
กลยุทธ์ที่ ๗ ระบบบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 
Quality Award: TQA)          

 
๒๖ 

 ตัวชี้วัดที่ ๑๓ อุบัติการณ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับรุนแรง (Sentinel Event)  ๒๕ 
 
 



ง 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ       ๒๗ 
 ตัวช ี้ว ัดที่ ๑๔ ระดับความส าเร ็จของการเป็น Smart Med Buu ตามแผนแม ่บท ICT ของ
 คณะแพทยศาสตร์         

 
๒๘ 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ     ๒๘ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑๕ Case Mix Index (CMI)       ๒๙ 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ พัฒนาคณาจารย์เน้นพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและ 
การวิจัย            

 
๒๙ 

 ตัวช ี้ว ัดที่ ๑๖ ร้อยละของผู้สอนที่ผ่านเกณฑ ์ความเชี่ยวชาญในศาสตร ์และศักยภาพใน
 การถ่ายทอด          

 
๓๐ 

 ตัวชี้วัดที่ ๑๗ ค่าคะแนนเฉลี่ยด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ สมศ.   ๓๑ 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาบุคลากรเน้นสร้างความเชี่ยวชาญในศาสตร์ผู้สูงอายุและอาชีวเวชศาสตร์  ๓๑ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑๘ จ านวนทีมแบบสหสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ 
 แบบบูรณาการ          

 
๓๒ 

 ตัวชี้วัดที่ ๑๙ จ านวนทีมแบบสหสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญในการดูแลด้านอาชีวเวชศาสตร์
 แบบบูรณาการ          

 
๓๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ บริหารทรัพยากรบุคคลโดยเน้นการสร้างทีมวิจัยและการศึกษาวิจัยด้านอาเซียน  ๓๒ 
 ตัวชี้วัดที่ ๒๐ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทีมสนับสนุนการท าวิจัย    ๓๓ 
 ตัวชี้วัดที่ ๒๑ จ านวนผลงานวจิัย นวัตกรรม หรือการศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนหรือ
 ผลกระทบจาการเปิดเสรีอาเซียน        

 
๓๓ 

กลยุทธ์ที่ ๑๓ ใช้ระบบบริหารจัดการคณาจารย์และบุคลากรสมรรถนะสูง    ๓๓ 
 ตัวชี้วัดที่ ๒๒ อัตราการคงอยู่ของคณาจารย์และบุคลากรสมรรถนะสูง    ๓๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑๔ สร้างความเข็มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรผ่านการปลูกฝังค่านิยมองค์กรอย่างจริงจัง  ๓๔ 
 ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน KPI รายบุคคล     ๓๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ    ๓๕ 
 ตัวช ี้ว ัดที่ ๒๔ ระดับประสิทธิภาพการปฏ ิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน   ๓๕ 
กลยุทธ์ที่ ๑๖ พัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และแรงจูงใจ     ๓๖ 
 ตัวชี้วัดที่ ๒๕ ระดับดัชนีความสุขของผู้ปฏ ิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์   ๓๖ 
บทที่ ๔  ระบบปฏิบัติการการทางยุทธศาสตร์       ๓๗ 
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗     ๓๘ 

ภาคผนวก           ๔๘ 
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและ 
แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์         

 
๔๙ 

 



บทสรุปผู้บริหาร 
 
 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในพ้ืนที่  มี
ความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  สามารถเพ่ิมระดับจากากรประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา  แต่ยังขาดทิศทางการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้มีคุณภาพสูง  ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๓  และได้มีการทบทวน
การด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
๒๕๖๓  เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งเป้าหมายไว้  ดังนี้ 
 
ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ 
๑. วิสัยทัศน์ (Vision) 

“พัฒนาคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  สู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นน ามาตรฐานสากล” 
 

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 บัณฑิตแพทย์มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๔.๒ เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุและอาชีวเวชศาสตร์ 
๔.๓ พึงพาตนเองได้และเติมโตอย่างยั่งยืน 
๔.๔ สร้างและพัฒนากระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคม (University Social Responsibility) 
๔.๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยที่เป็นเลิศและรองรับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน 
๔.๖ ปรับปรุงยกระดับคุณภาพของระบบการบริหารจัดการและกระบวนการท างานสู่ความเป็นเลิศ 
๔.๗ ใช้ระบบบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน EdPEx 
๔.๘ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔.๙ พัฒนาโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 
๔.๑๐ พัฒนาคณาจารย์เน้นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
๔.๑๑ พัฒนาบุคลากรเน้นสร้างความเชี่ยวชาญในศาสตร์ผู้สูงอายุและอาชีวเวชศาสตร์ 



ฉ 

๔.๑๒ บริหารทรัพยากรบุคคลโดยเน้นการสร้างทีมวิจัยและการศึกษาวิจัยด้านอาเซียน 
๔.๑๓ ใช้ระบบบริหารจัดการคณาจารย์และบุคลากรสมรรถนะสูง 
๔.๑๔ สร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรผ่านการปลูกฝังค่านิยมองค์กรอย่างจริงจัง 
๔.๑๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเงินและงบประมาณ 
๔.๑๖ พัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และแรงจูงใจ 

 



๕. แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ (Strategic Map) 

วิสัยทัศน ์ พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นน ามาตรฐานระดับสากล 
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บัณฑิตแพทยม์ีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศดา้นผูสู้งอายุและ 
อาชีวเวชศาสตร ์ พึงพาตนเองได้และเตมิโตอยา่งยั่งยืน 

พัฒนาคณาจารย์เน้นการพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์ด้านการเรยีนการสอนและการวจิัย 

พัฒนาบุคลากรเน้นสรา้งความเชี่ยวชาญในศาสตร์
ผู้สูงอายุและอาชีวเวชศาสตร ์

บริหารทรัพยากรบุคคลโดยเน้นการสรา้งทีมวิจัยและ
การศึกษาวิจัยดา้นอาเซียน 

ใช้ระบบบริหารจัดการคณาจารย์และบุคลากร
สมรรถนะสูง 

สร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรผ่านการ
ปลูกฝังค่านิยมองค์กรอย่างจริงจัง 

สร้างและพัฒนากระบวนการความรับผดิชอบต่อ
สังคม (University Social Responsibility) 

พัฒนาระบบบริหารจดัการวิจัยทีเ่ป็นเลิศและรองรับ
การศึกษาวิจัยเกีย่วกับอาเซียน 

ปรับปรุง ยกระดับคณุภาพของระบบการบริหาร
จัดการและกระบวนการท างานสู่ความเป็นเลิศ 

ใช้ระบบบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลระดับตติยภมู ิ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเงินและ
งบประมาณ พัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และแรงจูงใจ 



 

 

บทที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพการณ์ทั่วไปของคณะแพทยศาสตร์ 

 
๑. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

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

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

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

ค. มีคณะที่เปิดด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์และสาธารณสุข  คือ  คณะ
พยาบาลศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ที่ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้ว 

ง. มีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการเรียนการสอน  การ
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และบริการรักษาพยาบาลทางการแพทย์และการสาธารณสุข  โดยมี
โรงพยาบาลขนาด  ๑๕๐  เตียง  และเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย 

จ. มีคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่
สามารถจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐานของการผลิตแพทย์ได้ 

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



๒ 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยบูรพาได้ด าเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นเป็น
หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้ ความเห็นชอบในหลักสูตร
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 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้รวมคณะแพทยศาสตร์  และศูนย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าด้วยกัน  และเปลี่ยนชื่อ  “ศูนย์วิทยาศาตร์สุขภาพ”  เป็น  “โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา”  เพ่ือเตรียมการและพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลขนาด  ๔๐๐ 
เตียง  เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ภายในคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพาเอง 
 

๑.๒ งบประมาณ 
 คณะแพทยศาสตร์  มีแหล่งที่มาของงบประมาณ ๓ ส่วน  คือ  

๑. งบประมาณเงินแผ่นดินและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
๒. งบประมาณเงินรายได ้
๓. งบบริจาค 

 

กราฟแสดงงบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
งบประมาณเงินแผ่นดนิ ๑๐๔,๕๓๘,๔๐๐ ๕๘,๗๔๔,๗๐๐ ๕๒,๙๗๗,๐๐๐
งบประมาณเงินรายได้ ๒๑๗,๑๘๕,๖๐๐ ๓๑๗,๙๕๘,๑๐๐ ๓๕๔,๑๔๗,๑๐๐
เงินบริจาค ๑๙,๕๕๐,๘๗๕ ๒๙,๖๘๐,๙๐๐ ๓๖,๕๕๗,๓๐๘

๐
๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐



๓ 

 

๑.๓ บุคลลากร 
 คณะแพทยศาสตร์  ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  ซึ่งเป็นบทบาท
ส าคัญของการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา  ปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาคือ  บุคลากร  ซึ่งเป็นตัวจักร
ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดความก้าวหน้า  และการบรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ 
 

กราฟแสดงจ านวนบุคลากร  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 

 
 บุคลากรสายวิชาการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  คณะแพทยศาสตร์  มีบุคลากรสายวิชาการ  (ต าแหน่ง
อาจารย์)  ที่ปฏิบัติงานด้านการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  จ านวน  ๔๙  คน  มีวุฒิการศึกษาใน
ระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า  ร้อยละ ๑๐๐ 
 

กราฟแสดงจ านวนอาจารย์  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 

 

๓๕ ๓๔ ๒๒

๒๘๗
๓๑๖

๓๕๗

๑๙ ๑๗ ๑๗
๘๐

๑๑๕ ๑๒๕

๔๒๑
๔๘๒

๕๒๑

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

๖๐๐

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง รวม

๓๒

๔๗ ๔๙

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

อาจารย์

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖



๔ 

 

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) ความใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 

คณะแพทยศาสตร์มีการจัดการศึกษาโดยมุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมในภูมิภาค
ตะวันออก  โดยเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในระบบรับตรง  ในการจัดการศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ได้เน้นปรัชญาการผลิตบัณฑิต  “สร้างคนดี  คนเก่ง  มีความสุข” 

ในปีการศึกษา  ๒๕๕๖  คณะแพทยศาสตร์มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๑  
หลักสูตร  คือ  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  มีนิสิตจ านวนทั้งสิ้น  ๒๕๒  คน 
 
 



๕ 

 

๒. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
๒.๑  โครงสร้างองค์กร 

 
 
 
 
 
 

๒.๒  โครงสร้างการบริหาร 
 

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

ประธานสาขาวิชา หัวหน้าส านักงาน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 

รองคณบดี 

คณบดี 

คณะแพทยศาสตร ์

ส านักงาน ภาควิชา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 

ผู้ช่วยคณบดี 



๖ 

 

๓. หลักสูตรและระบบการเรียนการสอน 
๓.๑ หลักสูตร 

 ในปีการศึกษา  ๒๕๕๖  คณะแพทยศาสตร์จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต  จ านวน ๑ สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
 

๓.๒ ระบบการเรียนการสอน 
 จัดการศึกษาภาคปกติ  เป็นการจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) การจัดการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  แบ่งออกเป็น  ๓  ระยะ 
         ระยะที ่๑  การศึกษาทั่วไป 
   เป็นการศึกษาในชั้นปีที่ ๑  โดยใช้ระบบทวิภาค  (Semester) 
   โดยจัดการศึกษาที่  คณะวิทยาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
และคณะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
         ระยะที ่๒  การศึกษาระดับปรีคลินิก 
   เป็นการศึกษาในชั้นปีที่ ๒  และชั้นปีที่  ๓  โดยใช้ระบบทวิภาค  (Semester) 
   โดยจัดการศึกษาที่  คณะวิทยาศาสตร์  คณะสหเวชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  
และคณะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
         ระยะที่ ๓  การศึกษาระดับคลินิก 
   เป็นการศึกษาในชั้นปีที่  ๔  ถึงชั้นปีที่ ๖  โดยใช้ระบบการศึกษาตลอดปี 
   (Year Course)  ๑ หน่วยกิตเท่ากับการศึกษาเป็นระยะเวลา  ๑ สัปดาห์ 
   โดยจัดการศึกษาที่  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลสมเด็จ- 
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี  และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 

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



๗ 

 

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 ด้านการวิจัย 
  ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  คือ  เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN) 
 

๔.๓ ด้านการผลิตบัณฑิต 
๑) ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ได้แก่  กระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลสมเด็จ

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

๒) น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนมาใช้อย่างท่ัวถึงและครอบคลุม 
๓) น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ

แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
๔) ขยายโอกาสทางการศึกษา ใน การผลิตบัณฑิตแพทย์ให้ภูมิภาคตะวันออก  โดยร่วมมือ กับ  

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย  และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
กระทรวงสาธารณสุข 

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

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

สุขภาพแก่ชุมชน  เป็นต้น 
๓) มีการให้บริการทางด้านการแพทย์ โดยให้บริการรักษาพยาบาลแก่นิสิต บุคลากร และ

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

 
 
 



๘ 

 

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

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

 



 

 

บทที่ ๒ 
การวิเคราะห์ภารกิจ  สภาวะแวดล้อม  และจุดยืนการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ 

 
๑. สภาพการทั่วไป  และความจ าเป็นเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 

๑.๑ สภาพการทั่วไป 
๑.๑.๑ ทิศทางของการผลิตแพทย์ 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗  โดยมีเป้าหมายรับนักศึกษา
แพทย์ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๓๘ กับ ๒๕๔๙  จ านวน ๓,๐๐๐ คน  ซึ่งจะได้ผลผลิตแพทย์  ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ 
ถึงปี ๒๕๕๕  รวม ๓,๐๐๐ คน  โดยผลิตแพทย์ตามโครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์
เพ่ือชาวชนบท พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยมี
เป้าหมายรับนักศึกษาแพทย์ ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖  จ านวน ๓,๘๐๗ คน  ซึ่งจะได้ผลผลิต
แพทย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๓,๘๐๗ คน  และอนุมัติงบประมาณด าเนินการ
ประเภทอุดหนุนทั่วไป  ๓๐๐,๐๐๐  บาทต่อคนต่อปีรวมทั้งสิ้น ๖,๘๕๓ ล้านบาท 
  คณะรัฐมนตรี  ในคราวประชุมเมื่อวันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้มีมติอนุมัติใน
หลักการโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐  เพ่ือผลิตแพทย์เพ่ิมในปี
การศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐  จ านวน  ๓๔๐  คน  โดยจัดสรรงบสนับสนุนการด าเนินงานในลักษณะเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ในอัตรา  ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี  เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิต  ทั้งในส่วน
ของการพัฒนาอาจารย์  การพัฒนานักศึกษา  และอุดหนุนการผลิต  ผูกพันต่อเนื่องจนนักศึกษารุ่นสุดท้าย
ส าเร็จการศึกษา  และงบลงทุน  คณะแพทยศาสตร์ใหม่ของบลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแห่งละ
ประมาณ ๗๕๐ – ๒,๑๖๔  ล้านบาท 
 

๑.๑.๒ สภาพการทั่วไปของคณะแพทยศาสตร์ 
  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งแรกของภาค
ตะวันออก  ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบเบ็ดเสร็จ  โดยมีการจัดการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิกที่
มหาวิทยาลัยบูรพา  และชั้นคลินิกที่สถาบันร่วมผลิตแพทย์โดยใช้โรงพยาบาลชั้นน าในภาคตะวันออก  ซึ่ง
มีท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้เขตอุตสาหกรรมและบริการหลักของประเทศในภาคตะวันออก  มีบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี  โดยการรับนักเรียนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคตะวันออก  บุคลากรและนิสิตได้รับการพัฒนา
ตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ  และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  คณะแพทยศาสตร์  ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์  จ านวน ๑ หลัง  วงเงิน  ๙๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท  เพ่ือเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  ขนาด  ๓๐๐  เตียง  และใช้เป็นสถานที่จัดการศึกษาใน
ระดับคลินิก 
 

๑.๒ ความจ าเป็นเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
สู่ความเป็นเลิศ 
๑.๒.๑ กรอบแผนการผลิตแพทย์ 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี  ในคราวประชุมเมื่อวันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้อนุมัติ
ในหลักการโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐  เพ่ือผลิตแพทย์เพ่ิมให้เพียงพอ



๑๐ 

 

ต่อความต้องการด้านบริการการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ  ลดปัญหาการขาดแคลนแพทย์และ
แก้ปัญหาการกระจายแพทย์ตามภูมิภาค  โดยมีเป้าหมายในการรับนักศึกษาแพทย์ทั้งหมด  จ านวน  
๑๓,๘๑๙  คน  ประกอบด้วย  แผนการรับปกติ  จ านวน  ๔,๗๘๐  คน  โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่ง
ประเทศไทย  จ านวน  ๙,๐๓๙  คน  แบ่งเป็น  โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมของกระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน  
๔,๐๓๘  คน  และโครงการผลิตแพทย์ชนบทเพ่ิมภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสาธารณสุข  จ านวน  ๕,๐๐๑  คน  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  ส่วนงบประมาณ
ด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ส านัก
งบประมาณได้เสนอตั้งงบประมาณส าหรับโครงการฯ  เฉพาะงบด าเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการแล้ว  
จ านวน  ๕๖๒  คน  เป็นเงิน  ๓๐,๕๐๐,๐๐๐  บาท  ส่วนงบลงทุนนั้น  ให้หน่วยงานขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามแผนเป้าหมายการผลิตแพทย์เพ่ิมตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป  
ส าหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  ให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
ด าเนินการขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ตามขั้นตอนต่อไป  โดยให้
กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง  กระทรวงสาธารณสุข  ส านักงาน ก.พ.  และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเพ่ิมจ านวนอาจารย์แพทย์โดย
การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในรูปแบบของทุนต่าง ๆ  และเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เกษียณอายุแล้ว
เป็นอาจารย์พิเศษ  รวมทั้งขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการสนับสนุนอาจารย์เพ่ิม  ขยายการพัฒนา
และยกระดับสถานีอนามัยให้เป็นศูนย์ฝึกระดับคลินิกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ – ๖  ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกให้คนในพ้ืนที่ในเขตชนบทมองเห็นความส าคัญในการให้การรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย  หรือ
การป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่คนในพ้ืนที่  สร้างแรงจูงใจและให้รางวัลแก่แพทย์ผู้สมัครใจ
ปฏิบัติงานในเขตชนบทในรูปที่ไม่ใช่ตัวเงิน  ปรับปรุงระบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาโดยการคัดเลือก
นักเรียนที่เรียนดีตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและพัฒนานักเรียนดังกล่าวให้มีความสามารถในการเรียน
แพทย์จนส าเร็จการศึกษา  ส่งเสริมนักเรียนแพทย์ชนบทให้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีความรู้ทางการแพทย์
แผนไทยของชุมชนให้มากขึ้น  และจัดระบบการบริหารจัดการแพทย์ตามโครงการฯ  ให้กระจายไปสู่
ชนบทและพ้ืนที่ห่างไกลเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เป็น
ต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
๒. จุดยืนการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๓) 

๑) ผลิตบัณฑิตแพทย์มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๒) เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุและอาชีวเวชศาสตร์ 
๓) พึงพาตนเองได้และเติมโตอย่างยั่งยืน 
๔) สร้างและพัฒนากระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคม (University Social Responsibility) 
๕) พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยที่เป็นเลิศและรองรับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน 
๖) ปรับปรุงยกระดับคุณภาพของระบบการบริหารจัดการและกระบวนการท างานสู่ความเป็นเลิศ 
๗) ใช้ระบบบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 

Award: TQA) 
๘) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙) พัฒนาโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 



๑๑ 

 

๑๐) พัฒนาคณาจารย์เน้นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
๑๑) พัฒนาบุคลากรเน้นสร้างความเชี่ยวชาญในศาสาตร์ผู้สูงอายุและอาชีวเวชศาสตร์ 
๑๒) บริหารทรัพยากรบุคคลโดยเน้นการสร้างทีมวิจัยและการศึกษาวิจัยด้านอาเซียน 
๑๓) ใช้ระบบบริหารจัดการคณาจารย์และบุคลากรสมรรถนะสูง 
๑๔) สร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรผ่านการปลูกฝังค่านิยมองค์กรอย่างจริงจัง 
๑๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเงินและงบประมาณ 
๑๖) พัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และแรงจูงใจ 

 
๓. การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ 
 จุดแข็ง (Strength) 

S1 มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานที่ชัดและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
S2 มีท าเลที่ตั้ง  สถานที่  อุปกรณ์ที่ทันสมัยและสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดการศึกษา  และ

ให้บริการ 
S3 บุคคลากรท างานด้วยใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนางาน  และองค์กร  มีจิตบริการ  มีจิตอาสา  

โดยมีเป้าหมายร่วมกันและตั้งใจในการพัฒนาชุมชน 
S4 มีการสนับสนุนการอบรม และการพัฒนาวิชาการของบุคลากรทุกระดับ  ท าให้บุคลากร

มีความเชี่ยวชาญ  ช านาญหลายสาขา  มีศักยภาพในการท าวิจัย  และมีการติดตามความก้าวหน้าในการ
ท าวิจัย 

S5 มีการให้บริการเฉพาะด้านต่าง ๆ  ในหลากหลายสาขา เช่น wellness center  ไตเทียม  
หูเทียม  มีมาตรฐานการแพทย์ได้สูงสุด 
 

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

ขาดทักษะในการท าวิจัย  มีภาระงานมากไม่มีเวลาท าวิจัย 
W3 ไม่มีจิตใจให้บริการ  ขาดแรงจูงใจ  อุดมการณ์ร่วมและการชื่นชมในส่วนงานที่ด าเนินงาน

ได้ด ี
W4 บุคลากรสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญน้อย 
W5 ค่าตอบแทนน้อยท าให้มีการ turn overrate สูง  การกระจายอัตราก าลังไม่เหมาะสม 
W6 งบประมาณมีจ ากัด  ไม่เพียงพอ  การกระจายงบประมาณไม่เหมาะสม 
W7 ขาดผู้บริหารมืออาชีพแบบเต็มเวลา กลไกการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  ขาด data 

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

ให้คนอยู่ทน อยู่นาน 
W11 การบริหาร  การพัฒนา  ระเบียบทางการเงินไม่คล่องตัวยังติดระบบของมหาวิทยาลัย  

และไม่อิสระ 



๑๒ 

 

W12 กลยุทธ์สนับสนุนงานวิจัยมากกว่าการให้บริการ 
W13 ไม่มีนโยบายช่วยเหลือสังคมชัดเจน 
W14 โครงสร้างกายภาพ ทรุดโทรม 
W15 เครื่องมือแพทย์มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

 

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

ท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเล  และใกล้แหล่งอุตสาหกรรม ท าให้ประชากรมีฐานะดี 
O5 มีเครือข่ายความร่วมมือ  ทั้งสถาบันผลิตแพทย์  หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และ

ส่วนงานระดับท้องถิ่น 
O6 ประชากรมีรายได้มาก  ท าให้มีเงินบริจาคมาก 
O7 มีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกให้มีการให้บริการชุมชนที่ชัดเจน 
O8 การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนงบประมาณรัฐสนับสนุน medical hub  เพ่ืองรองรับ

การเคลื่อนย้ายเสรีของประชาชน 
O9 มีระบบประกันชีวิตกับบริษัท contacts 
O10 ประชาชนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าท าให้การศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพท า

ได้มากขึ้น  ประชาชนให้การยอมรับการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล 
O11 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
O12 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีพัฒนาเร็วก้าวไกล  ทันสมัยสร้างสื่อการสอนได้สืบค้นได้

ง่าย  มีเทคโนโลยีสร้างระบบที่ปรึกษา 
O13 ความต้องการใช้ผลงานวิจัยของบริษัท ชุมชนมีมากข้ึน 
O14 กลุ่มตัวอย่างการวิจัยมีมากขึ้น  หาง่ายขึ้น 

 

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

ติดขัดด้านภาษา 
T10 AEC  อาจะท าให้เกิดภาวะสมองไหล 



๑๓ 

 

T11 มีชาวต่างด้าวไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาล 
T12 ต้นทุนการเผยแพร่งานวิจัยสูง 
T13 งบประมาณภาครัฐให้สนับสนุนไม่เพียงพอ  แหล่งทุนมีน้อย 
T14 เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างก้าวไกลท าให้เกิดการคัดลอกผลงานได้ง่าย 
T15 เทคโนโลยีมีราคาแพง  และก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
T16 ระบบและกลไกการวิจัย  และระบบพิจารณาจริยธรรมการวิจัยไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็น

มาตรฐานเดียวกัน 
T17 ไม่ทราบความต้องการการใช้ผลงานวิจัยของกลุ่มบริษัท  ชุมชน 
T18 ข้อมูลเพื่อการวิจัยมีมากเกินไป 
T19 มีคู่แข่งทางการวิจัยมากขึ้น 

 



 

 

บทที่ ๓ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ 

 

ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ 
๑. วิสัยทัศน์  (Vision) 

“พัฒนาคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  สู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นน ามาตรฐานสากล” 
 

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 บัณฑิตแพทย์มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๔.๒ เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุและอาชีวเวชศาสตร์ 
๔.๓ พึงพาตนเองได้และเติมโตอย่างยั่งยืน 
๔.๔ สร้างและพัฒนากระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคม (University Social Responsibility) 
๔.๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยที่เป็นเลิศและรองรับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน 
๔.๖ ปรับปรุงยกระดับคุณภาพของระบบการบริหารจัดการและกระบวนการท างานสู่ความเป็นเลิศ 
๔.๗ ใช้ระบบบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 

Award: TQA) 
๔.๘ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔.๙ พัฒนาโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 
๔.๑๐ พัฒนาคณาจารย์เน้นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
๔.๑๑ พัฒนาบุคลากรเน้นสร้างความเชี่ยวชาญในศาสาตร์ผู้สูงอายุและอาชีวเวชศาสตร์ 
๔.๑๒ บริหารทรัพยากรบุคคลโดยเน้นการสร้างทีมวิจัยและการศึกษาวิจัยด้านอาเซียน 
๔.๑๓ ใช้ระบบบริหารจัดการคณาจารย์และบุคลากรสมรรถนะสูง 
๔.๑๔ สร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรผ่านการปลูกฝังค่านิยมองค์กรอย่างจริงจัง 
๔.๑๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเงินและงบประมาณ 
๔.๑๖ พัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และแรงจูงใจ 

 



 

 

แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 
 

วิสัยทัศน ์ พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นน ามาตรฐานระดับสากล 
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บัณฑิตแพทยม์ีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศดา้นผูสู้งอายุและ 
อาชีวเวชศาสตร ์ พึงพาตนเองได้และเตมิโตอยา่งยั่งยืน 

พัฒนาคณาจารย์เน้นการพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์ด้านการเรยีนการสอนและการวจิัย 

พัฒนาบุคลากรเน้นสรา้งความเชี่ยวชาญในศาสตร์
ผู้สูงอายุและอาชีวเวชศาสตร ์

บริหารทรัพยากรบุคคลโดยเน้นการสรา้งทีมวิจัย
และการศึกษาวิจัยด้านอาเซียน 

ใช้ระบบบริหารจัดการคณาจารย์และบุคลากร
สมรรถนะสูง 

สร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรผ่านการ
ปลูกฝังค่านิยมองค์กรอย่างจริงจัง 

สร้างและพัฒนากระบวนการความรับผดิชอบต่อ
สังคม (University Social Responsibility) 

พัฒนาระบบบริหารจดัการวิจัยทีเ่ป็นเลิศและรองรับ
การศึกษาวิจัยเกีย่วกับอาเซียน 

ปรับปรุง ยกระดับคณุภาพของระบบการบริหาร
จัดการและกระบวนการท างานสู่ความเป็นเลิศ 

ใช้ระบบบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลระดับตติยภมู ิ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเงินและ
งบประมาณ พัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และแรงจูงใจ 



๑๖ 

 

๕. กรอบ  นิยาม  ตัวช้ีวัด  และค่าเป้าหมายการด าเนินงานของเป้าประสงค์ 
 เป้าประสงค์ทั้ง ๑๓ เป้าประสงค์ จะมีการก าหนดกรอบนิยามของเป้าประสงค์ ซึ่งเป็นการให้
ความหมายในประเด็นของเป้าประสงค์นั้น ๆ  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้ องมีความเข้าใจใน
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และมีการก าหนดจุดยืนการพัฒนาของเป้าประสงค์  ซึ่งเป็นการ
แจกแจงผลสัมฤทธิ์ย่อย  และก าหนดกรอบของผลสัมฤทธิ์ในระยะสั้น  ระยะกลาง  และระยะยาว  พร้อม
กันนั้นได้ก าหนดตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมายของแต่ละเป้าประสงค์เพ่ือการติดตาม  ประเมินผล  และบ่งชี้
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามเป้าประสงค์  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน  และการแปลง
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์สู่การปฏิบัติต่อไป  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑  บัณฑิตแพทย์มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
(S1, S4, O1, O2, O5, O12, T1, T8, T9, T10) 
คำอธิบาย : 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตแพทย์ประกอบด้วย 
 ๑.  คุณธรรม หมายถึง : ความรับผ ิดชอบตนเอง/สังคมม ีความซือ่สัตย ์และม ีว ินัยในตนเองสูง 
 ๒.  จริยธรรม หมายถึง : ด ารงตนเป็นคนดี ประพฤติตนเป็นคนด ีเป็นแบบอย่าง 
 ๓.  เชี่ยวชาญในศาสตร ์ หมายถึง : โดดเด่นในว ิชาช ีพแพทย์ รู้จร ิงท าจริงในศาสตร ์นั้น ๆ รู้ล ึกท ั้ง
ด้านว ิชาการ และแนวปฏ ิบัติ 
 ๔.  การบริหารจ ัดการ หมายถึง : มีทักษะการบริหารจัดการในศาสตร์ของสากล พร้อมสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศและทกัษะด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศอย่างชำนาญและม ีภาวะผู้นำ 
 ๕.  สร้างสรรค์คุณค่าและคุณประโยชน์ หมายถึง : 
  ๑) กระทำการใด ๆ ของบัณฑ ิตที่เก ิดคณุค่าและค ุณประโยชน์แก่สังคม เป็นทีพ่ ึ่งของสังคม 
  ๒) เป็นต้นแบบนำของผู้ปฏ ิบัติดีที่เก ิดประโยชน์ต่อสังคม 
 
ตัวช ี้ว ัดที ่๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ ีต่อบ ัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ (๙) 
คำอธิบาย : 
 คุณภาพของบัณฑ ิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศ ึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd.) หมายถึง 
คุณลักษณะของบัณฑ ิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศ ึกษา แห่งชาติที่ส านักงานคณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษาระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑ ิตที่พ ึง
ประสงค ์ ครอบคลุม อย่างน้อย ๕ ด้าน คือ 
 ๑.  ด้านคุณธรรมและจรยิธรรม 
 ๒.  ด้านความรู้ 
 ๓.  ด้านทกัษะทางปัญญา 
 ๔.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว ่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
 ๕.  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส ื่อสาร และการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ 
 

สูตรในการคำนวณ : 
ผลรวมของคา่คะแนนทีไ่ด้จากการประเมินบัณฑ ิต 

จำนวนบ ัณฑ ิตท ี่ได ้รบัการประเม ินท ั้งหมด 



๑๗ 

 

เกณฑ ์การให้คะแนน : 
ใช้ค ่าเฉลี่ยของคะแนนประเม ินค ุณภาพบ ัณฑ ิต (คะแนนเต็ม ๕) 

 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๔.๓๒ ๔.๔๒ ๔.๕๒ ๔.๖๑ ๔.๗๑ ๔.๘๑ ๔.๙๐ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๙๐๘ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานแพทยศาสตรศึกษา    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๓๑๕ 
 
ตัวช ี้ว ัดที ่๒  ระดับดัชนีความสขุของนิสิต (๑๓) 
คำอธิบาย : 
 ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องก ับความสุนทรีย์และรสน ิยม เกิดรูปแบบ ว ิถีชีว ิตและสังคม โดยมี
ลักษณะ ที่เป็นพลว ัต มีการเปล ี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพ ัฒนา
ให้ความรู้และ ประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษา
และสร้างให้ตนเองและ สังคมอยู่ร่วมก ันอย่างรู้ค ุณค ่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 ๑.  การมีส่วนรว่มของนิสิตทีก่ ่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
 ๒.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี 
ความสุนทรีย์ 
 ๓.  ปรับแต่งและรักษาภ ูมิทศัน์ให้สวยงาม สอดคล้องก ับธรรมชาติ และเป็นมิตรก ับส ิ่งแวดล ้อม 
 ๔.  การจัดให้มพี ื้นที่และก ิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ ื้อและส่งเสร ิมให้นิสิตมีส่วนร่วม อย่างสม่าเสมอ 
 ๕.  ระดับความพ ึงพอใจของนิสิตที่เก ี่ยวกับประเด็น ๑ – ๔  ไม่ต่ากว ่า ๓.๕๑ (จากคะแนนเต็ม ๕) 
 

เกณฑ ์การให้คะแนน : 
๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

ปฏ ิบัติได้ ๑ ข้อ ปฏ ิบัติได้ ๒ ข้อ ปฏ ิบัติได ้๓ ข้อ ปฏ ิบัติได้ ๔ ข้อ ปฏ ิบัติได้ ๕ ข้อ 
 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๔ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๙๑๑ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานบริหารงานกิจการนิสิต   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๕๐๘ 
 
 
 



๑๘ 

 

กลยุทธที่ ๒  เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุและอาชีวเวชศาสตร์ 
(S1, S2, S4, S5, W1, W5, W7, W8, W9, W14, O1, O2, O4, O5, O8, O9, O16, O17, T3, T4, T5, 
T9, T10, T14, T15) 
 ศูนย์กลางความรู้ที่ม ีความเป็นเลิศ ม ี ๕ องค์ประกอบดังนี้ 
 ๑.  ริเริ่มสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีค ุณค ่าและค ุณประโยชน์ในเช ิงปฏ ิบัติอย่างต่อเนื่อง ไม่
น้อยกว่าปีละ ๒ เรื่องต ่อศาสตร์และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในภาคตะว ันออกและประเทศ 
 ๒.  มีการบริหารจัดการความรู้ให้มีการแลกเปลี่ยน ถ่ายโอน เพ ิ่มค ่า โดยผ ่านกระบวนการ เช ่น 
เวทีวิชาการประจ าปี วารสารว ิชาการ การตีพ ิมพ ์บทความในวารสารที่ได้รับการยอมรับระดับสากล เป็นต้น 
และตอ้งนำไปปฏ ิบัติจนเกิดประโยชน์หร ือจดส ิทธิบัตรเพ ื่อผลประโยชน์ของประเทศและองค์กรต่อไป 
 ๓.  มีบุคลากรที่เช ี่ยวชาญระดับประเทศในต าแหน่งศาสตราจารย์และมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่
ยอมรับ ในระดับประเทศและสากล 
 ๔.  มีช่องทางในการถ่ายทอด/บร ิการองค์ความรู้ที่เป็นของศาสตร ์นั้น และลูกค ้าเข้าถ ึงได้ง่าย 
แพร่หลาย และครอบคลุม เช ่น เผยแพร่ข้อมูลผ ่านเว ็บไซต์ของศาสตร ์นั้น ๆ จัดส ัมมนาว ิชาการในศาสตร์
น ั้น ๆ 
 ๕.  เป็นศูนย์กลางการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศาสตร์นั้นๆ ทั้งท่ีสร้างสรรค์ขึ้นมา หรือรวบรวมจาก
ในประเทศและต่างประเทศ มีเครือข่ายศาสตร ์ทั้งในและต่างประเทศ 
 
ตัวช ี้ว ัดที่ ๓ จ านวนศาสตร ์ที่ได้ร ับการพัฒนาให้เป็นศ ูนย์กลางความรู้และม ีความเป็นเลิศ (๑๖) 
คำอธิบาย : 
 ศาสตร์ที่เปน็ศ ูนย์กลางความรูแ้ละม ีความเปน็เลิศจะต้องประกอบดว้ย ๕ องค์ประกอบ ดังน ี้ 
 ๑.  ริเริ่มสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีค ุณค ่าและค ุณประโยชน์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าปีละ 
๓ เรื่อง 
 ๒.  มีการบริหารจัดการความรู้ให้มีการแลกเปลี่ยน ถ่ายโอน เพ ิ่มค ุณค ่าและม ูลค่าเพ ิ่ม โดยผ ่าน
กระบวนการ เช ่น เวทีวิชาการประจ าปี วารสารว ิชาการ การตีพ ิมพ ์บทความ ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ
ระดับสากล เป็นต้น และตอ้งน าไปปฏ ิบัติจนเกิดประโยชน์หร ือจดส ิทธิบัตร 
 ๓.  มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญระดับประเทศในต าแหน่งศาสตราจารย์ไม ่น้อยกว ่า ๑ คน หร ือต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ไม ่น้อยกว ่า ๒ คน และเป็นสากล 
 ๔.  มีช่องทางในการถ่ายทอด/บริการองค์ความรู้ที่เข ้าถึงได้ง่ายแพร่หลายและครอบคลุม เช ่น 
เผยแพร่ ขอ้มูลผ ่านเว ็บไซต์ของศาสตร ์นั้นๆ จัดส ัมมนาว ิชาการในศาสตร์น ั้นๆ 
 ๕.  เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้และม ีความเช ื่อมั่นระดับสากล มีเครือข ่ายศาสตร์ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 จ านวนศาสตร์ที่คณะแพทยศาสตร์ตั้งเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางความเป็นเล ิศ มีทั้งหมด ๒ 
ศาสตร์ ได้แก ่ 
 ๑.  ศาสตร์ผ ู้สูงอายุ  ด าเนินการโดยจัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒.  ศาสตร์ที่เกี่ยวกับแรงงานการท างาน  ด าเนินการโดยจัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



๑๙ 

 

สูตรในการคำนวณ : 
การแจงนับ 

 

ค ่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
- - - ๑ ๑ ๑ ๒ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๙๐๙ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายโรงพยาบาล   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ :  
 
ตัวช้ีวัดที่ ๔ สร้างและพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุและ 
อาชีวเวชศาสตร์ 
คำอธิบาย : 
 ระบบการเร ียนการสอน และกระบวนการสร้างบ ัณฑิตประสิทธิภาพสูง หมายถึง : 
 ๑.  ระบบการเรียนการสอน ที่มีหลักสูตรที่มีประสิทธ ิภาพโดยผ ่านเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน 
คณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษา อย่างน้อย ๕ ด้าน ประกอบด้วย 
  ๑.๑  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  ๑.๒  ด้านความรู้ 
  ๑.๓  ด้านทักษะทางปัญญา 
  ๑.๔  ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว ่างบุคคลและความรับผ ิดชอบ 
  ๑.๕  ด้านความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส ื่อสาร และการใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
 ๒.  มีระบบการประก ันคุณภาพการศกึษาท ี่มีค ุณภาพ มาตรฐาน และอยู่ในระดับด ีทุกตัวบ่งช ี้ 
 ๓.  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผ ู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนร ู้เป็นสาคัญ บนฐานการมีส่วนร่วม 
ของทกุภาคส่วน 
 ๔.  เป็นระบบการเรียนการสอนที่เน้นด้านทฤษฎี ปฏ ิบัติและการสร้างให้เกิดค ุณค ่าเพ ิ่ม 
 ๕.  ปัจจ ัยประกอบการเรียนการสอน มีความท ันสมัย เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนที่มี 
ประสิทธิภาพสูง 
 

ตัวช ี้ว ัดที่ ๔.๑ ร้อยละของหลักสูตรบัณฑ ิตศ ึกษา (๔) 
คำอธิบาย : 
 หล ักสูตรบัณฑิตศ ึกษา หมายถึง : หล ักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาล ัย ประกอบด้วย 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นส ูง ปริญญาเอก  รวมทั้งหลักสูตรที่ได้รับ
การรับรองจากแพทยสภา  เช่น  ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ Residency trainning 
 

สูตรในการคำนวณ : 
จ านวนหลักสูตรระดับบัณฑ ิตศกึษาท ี่ได้รับอนุมัติ x ๑๐๐ 

จำนวนหลักสูตรท ั้งหมด 



๒๐ 

 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๖๖.๖๗ ๖๖.๖๗ ๖๖.๖๗ ๖๖.๖๗ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๙๐๘ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานแพทยศาสตรศึกษา    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๓๑๕ 
 
ตัวช ี้ว ัดที่ ๔.๒ ร้อยละของนิสิตระดับบ ัณฑิตศ ึกษาแผน ก (๕) 
คำอธิบาย : 
 ๑.  นิส ิตระดับบัณฑ ิตศึกษา แผน ก หมายถึง : นิส ิตที่ลงทะเบียนเร ียนในระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก แผน ก (ท าวิทยานิพนธ ์  แพทย์ใช้ทุน และ Resident) 
 ๒.  นิส ิตระดับบัณฑ ิตศึกษา แผน ข หมายถึง : น ิสิตที่ลงทะเบียนเร ียนในระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก แผน ข (ไม่ตอ้งท าวิทยานิพนธ ์) 
 ๓.  นสิ ิตปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งหมด หมายถึง : นิส ิตที่ลงทะเบียนเร ียนในระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก แผน ก และ แผน ข 
 

สูตรในการคำนวณ : 
จ านวนนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แผน ก x ๑๐๐ 

จำนวนน ิสิตระด ับปร ิญญาโทและปร ิญญาเอกท ั้งหมด 
 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
- ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๙๐๘ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานแพทยศาสตรศึกษา    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๓๑๕ 
 
กลยุทธ์ที่ ๓ พึ่งพาตนเองได้และเติบโตอย่างยั่งยืน 
 (S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, W1, W2, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12, W14, W15, 
W18, O1, O2, O4, O5, O6, O7, O8, O9, O11, O12, O13, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T11, T13, 
T15) 
คำอธิบาย : 
 คณะแพทยศาสตร์ที่พ่ึงตนเองได้และเติบโตอย่างยั่งยืน หมายถึง : 
 ๑.  มีระบบบร ิหารจ ัดการบนพ ื้นฐานธรรมาภ ิบาล 
 ๒.  สามารถสร ้างรายได ้จากการบริหารจัดการทรัพยากรของคณะแพทยศาสตร์ 
 ๓.  มีระบบบร ิหารการเงิน/การคลังที่เข้มแข ็งยึดธรรมาภ ิบาล และน าด้วยทีมบริหารมืออาช ีพ 
 ๔.  มีนโยบาย แผนงาน และแนวปฏ ิบัติทางการเงิน การคลังที่เขม้แข ็ง 



๒๑ 

 

 ๕.  มีรายได้จากการให้บริการและการจัดการศ ึกษา 
 ๖.  มีผล ิตภ ัณฑ ์ องค ์ความรู้ งานว ิจัย และนวัตกรรม ที่น ามาจดส ิทธิบัตรและสร้างมูลค่าเชิง
พาณ ิชย์ 
 

 ระบบบริการว ิชาการที่ม ีประสิทธภิาพสูง หมายถึง : 
 ๑.  มีกระบวนการเช ิงรุกในการบริการแบบครบวงจร 
 ๒.  ผู้ให้บริการว ิชาการม ีประสิทธิภาพและม ีความเช ี่ยวชาญเฉพาะ 
 ๓.  มีการใช ้เทคโนโลย ีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับงาน 
 ๔.  มีความรวดเร ็ว ถูกต้อง แม่นย าและม ีศูนย์บริการให้ค าปรึกษา แนะน า 
 ๕. การบริการว ิชาการท ี่สามารถสร ้างรายได้ 
 

 ความสามารถในการสนองตอบต่อความต้องการทางด้านความรู้ หมายถึง : 
 ๑.  เป็นที่พ ึ่งพาที่น่าเชื่อถอืด้านคุณภาพวิชาการ 
 ๒.  ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการทางความรู้ของสังคมและกลุ่มล ูกค ้าเป้าหมาย และสามารถแปลง 
ความต้องการส ู่การปฏิบ ัติ ส ่งมอบบริการ และผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่พ ึงพอใจ รวมทั้งสามารถสาน
สัมพันธ์กับลูกค้า ให้เกิดม ูลค่าเพ ิ่มอย่างตอ่เนื่อง 
 ๓.  มีระบบการให้ค าปรึกษาท ี่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับหน่วยงานนั้น ๆ 
 ๔.  ว ิชาการท ี่ให้บริการมีความทันสมัยก้าวทันต่อบริบทและการเปล ี่ยนแปลงของโลก 
 

ตัวช ี้ว ัดที่ ๕ จ านวนรายได้ทั้งหมดของคณะแพทยศาสตร์ที่ได้จากการบริการวิชาการ (๑๔) 
คำอธิบาย : 
 จ านวนรายได้ทั้งหมดของคณะแพทยศาสตร์ที่ได้จากการบริการวิชาการ หมายถึง : รายได้จาก
การให้บริการว ิชาการของทุกหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์  รวมทั้งการบริการรักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

สูตรในการคำนวณ : 
ว ิธ ีแจงนับ 

 

เกณฑ ์การให้คะแนน : 
จ านวนรายได้ทีไ่ด้จากการบริการว ิชาการ (ล้านบาท) 

 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๔๐๐ ๔๖๐ ๕๒๙ ๖๐๘ ๖๙๙ ๘๐๔ ๙๒๕ 

หน่วย : ล้านบาท 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๙๐๙ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานบริหารการเงินและบัญชี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๒๑๔ 
 
 



๒๒ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๖ รายรับจากเงินบริจาค 
คำอธิบาย : 
 เงินบริจาค หมายถึง รายได้จากผู้มีอุปการคุณบริจาคให้กับคณะแพทยศาสตร์ 
 

สูตรในการคำนวณ : 
ว ิธ ีแจงนับ 

 

เกณฑ ์การให้คะแนน : 
จ านวนรายได้ทีไ่ด้จากการบริจาค (ล้านบาท) 

 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

หน่วย : ล้านบาท 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๙๐๙ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานบริหารการเงินและบัญชี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๒๑๔ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๗ สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย 
ค าอธิบาย : 
 รายรับ หมายถึง รายได้ทั้งหมดของคณะแพทยศาสตร์จากการให้บริการการเรียนการสอน   
การวิจัย  การบริการวิชาการ  และรายได้ทั้งของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาจากทุกแหล่งเงิน 
 รายจ่าย หมายถึง รายจ่ายทั้งหมดของคณะแพทยศาสตร์เพ่ือใช้ในการให้บริการการเรียนการสอน  
การวิจัย  การบริการวิชาการ  และรายจ่ายของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

สูตรในการค านวณ 
รายรับ 
รายจ่าย 

 

ค่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑.๑๐๐ ๑.๑๒๕ ๑.๑๕๐ ๑.๑๗๕ ๑.๒๐๐  ๑.๒๒๕ ๑.๒๕๐ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : หัวหนา้ส านักงานคณบดี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๙๐๔ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานบริหารการเงินและบัญชี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๒๑๔ 
 
 
 
 



๒๓ 

 

กลยุทธ์ที ่๔ สร้างและพัฒนากระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคม 
(S2, S3, S4, S5, W1, W6, W10, W11, W13, O2, O4, O5, O7, T2, T3, T4, T7, T8, T13) 
ค าอธิบาย : 
 มีการสร้างและพัฒนากระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม (University 
Social Responsibility: USR) 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๘ จ านวนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม 
ค าอธิบาย : 
 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านการสืบสาน ท านุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม หรือเอกลักษณ์ของชาติ 
 

สูตรในการคำนวณ : 
การแจงนับ 

 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๓ ๔ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : หัวหนา้ส านักงานคณบดี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๙๐๔ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานบริหารงานประชาสัมพันธ์   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๑๐๖ 
 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยท่ีเป็นเลิศและรองรับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน 
(S1, S4, W2, W3, W15, O3, O5, O15, O17, O19, O20, T8, T12, T13, T14, T16, T17, T18, T19) 
ค าอธิบาย : 
 คณะแพทยศาสตร์วิจัย  หมายถึง : 
 ๑.  คณะแพทยศาสตร์มีระบบบริหารจัดการ การวิจ ัย และพ ัฒนาแบบครบวงจร เป็นสากล 
 ๒.  มีสัดส ่วนบัณฑิตศ ึกษามากกว่าหร ือเท่าก ับปริญญาตร ี 
 ๓.  มีแผนการศกึษาท ี่ต้องท าการว ิจัยมากกว ่า แผนการศกึษาท ี่ไม่ตอ้งท าการว ิจัย 
 ๔.  มีวัฒนธรรมว ิจัย และนิสิต บัณฑ ิต มีศักยภาพทางการว ิจัย 
 ๕.  คณาจารย ์และบุคลากรสายสนับสนุน มีสมรรถภาพนักวิจ ัย 
 

 ผลงานว ิจัย  หมายถึง : 
 ๑.  มีผลงานวิจัยทางวิชาการรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนเผยแพร่ 
และน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย 
 ๒.  มีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในเวทีโลก 
 

 บุกเบิกองคค์วามรู้ใหม่  หมายถึง : 
 ๑.  มีผลงานด้านส ิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธ ิบัตร/อนุส ิทธิบัตร/ลิขสิทธ ิ์ มีงานสร้างสรรค์บูรณาการ 
องคค์วามรู้เพ ื่อการพ ัฒนาส ังคมไทย 



๒๔ 

 

 ๒.  มีงานวิจ ัยเพือ่บริการว ิชาการแก ่สังคม 
 ๓.  มีการบูรณาการองคค์วามรู้หรือ สหสาขาวิชาช ีพเพ ื่อการวิจ ัยและพ ัฒนา 
 

 บทบาทนาในประชาคมโลก  หมายถึง : 
 ๑.  มีศ ูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และสังคมศาสตร ์ 
 ๒.  มีนักวิจัยที่ได้รับรางว ัลระดับนานาชาติ/ได้รับการอ ้างอ ิงจากฐานขอ้มูลสากล 
 ๓.  การยอมรับจากประชาคมโลก เช่น การประชุมนานาชาติหรือ workshop ระดับนานาชาติ 
การได้รับเช ิญเป็นที่ปรึกษาและผู้สอบว ิทยานิพนธ ์ระดับนานาชาติ เป็นที่ปรึกษาองค์กรระดับนานาชาติ 
เป็นผ ู้ประเม ินบทความ/โครงการว ิจัยระดับนานาชาติ เป็นผู้บรรยายนาหรือเป็นหัวหน้าโครงการว ิจัยระดับ
นานาชาติ 
 
ตัวช ี้ว ัดที ่๙ จำนวนสิทธิบัตรหรืออน ุสิทธิบัตรหรืองานสร้างสรรค ์ต่อป ี (๒) 
คำอธิบาย : 
 ๑.  สิทธิบัตร  หมายถึง : ผลงานว ิจัยของอาจารย ์ประจ าเต็มเวลาทีไ่ด้รับส ิทธิบัตร 
 ๒.  อน ุสิทธิบัตร  หมายถึง : ผลงานว ิจัยของอาจารย ์ประจ าเต็มเวลาทีไ่ด้รับอนุสิทธ ิบัตร 
 ๓.  งานสร้างสรรค ์  หมายถึง : ผลงานทางวิชาการในล ักษณะอ ื่น เช ่น การแปลวรรณกรรม ท่าร า
เพลง (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจ ัย) 
 

สูตรการค านวณ : 
จ านวนส ิทธิบัตรหรืออนุส ิทธิบัตรหรืองานสร ้างสรรค์ 

 

เกณฑ ์การให้คะแนน : 
การแจงนับ 

 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
- - - - ๑ ๑ ๑ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๙๐๘ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานบริการวิชาการและวิจัย   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๓๐๘ 
 
ตัวช ี้ว ัดที ่๑๐ ร้อยละของนักวิจัยที่ได้ร ับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีว ิจัยระดับนานาชาต ิ(๓) 
คำอธิบาย : 
 ๑.  นักวิจ ัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาต ิ/ได้รับการอ ้างอ ิงจากฐานข้อมูลสากล หมายถึง : 
คณาจารย ์หรือบุคลากรวิจ ัยของคณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับจากประชาคมโลก ด้าน
การวิจ ัย เช ่น การประช ุมนานาชาติ หรือ Work Shop ระดับนานาชาติ การได้รับเช ิญ เป็นที่ปรึกษาและ
ผู้สอบว ิทยานิพนธ ์ระดับนานาชาติ เป็นที่ปรึกษาองค์กรระดับนานาชาติ เป็นผ ู้ประเม ินบทความหรือ
โครงการว ิจัยระดับนานาชาติ เป็นผู้บรรยายน า หรือเป็น หัวหน้าโครงการว ิจัยระดับนานาชาติ การตีพ ิมพ ์



๒๕ 

 

หนังส ือ ต ารา หรือการเขียนบทว ิชาการ (Book Chapter) ที่ได้รับการตีพ ิมพ ์กับส านักพ ิมพ ์ที่ เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 ๒.  จ านวนคณาจารย์หร ือบุคลากรวิจ ัยหัวจริงทั้งหมด หมายถึง : จำนวนคณาจารย์และนักว ิจัย 
ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 

สูตรในการคำนวณ : 
 ร้อยละของนักวิจัยทีไ่ด้รับรางวัลฯ =        นักวิจัยทีไ่ด้รับรางวัลฯ X ๑๐๐      . 
         จ านวนคณาจารย ์หรือบุคลากรวิจ ัยทั้งหมด 
 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑.๐๐ ๒.๐๐ ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๖.๐๐ ๗.๐๐ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๙๐๘ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานบริการวิชาการและวิจัย   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๓๐๘ 
 
กลยุทธที่ ๖ ปรับปรุง ยกระดับคุณภาพของระบบการบริหารจัดการและกระบวนการท างานสู่ความ
เป็นเลิศ 
(S1, S3, S4, W1, W3, W4, W5, W6, W7, W8 W10, W11, W15, O1, O2, O5, O7, O9, O10, O12, 
T1, T4, T7, T12, T13, T14, T15, T16, T19) 
ค าอธิบาย : 
 ระบบการบริหารจัดการและกระบวนการท างานสู่ความเป็นเลิศ  หมายถึง ระบบการบริหาร
จัดการและกระบวนการท างานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 
Quality Award: TQA)  ของส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
 

ตัวช้ีวัด ๑๑ ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน TQA 
ค าอธิบาย : 
 เกณฑ์มาตรฐาน TQA หมายถึง เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: 
TQA)  ของส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
 

สูตรในการคำนวณ : 
คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน TQA 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ ๓๐๐ ๓๕๐ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : คณบดีคณะแพทยศาสตร์   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๙๐๓ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานบริหารงานทั่วไป    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๒๙๗ 



๒๖ 

 

 
ตัวช้ีวัด ๑๒ การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA 
ค าอธิบาย : 
 เกณฑ์มาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) หมายถึง โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง
กระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐานสถานพยาบาล  จากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.) 
 

สูตรในการคำนวณ : 
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน HA 

 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพโรงพยาบาล    
        หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๙๐๙ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ศูนย์ประกันคุณภาพโรงพยาบาล   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๑๕๑๙ 
 
กลยุทธ์ที่ ๗ ระบบบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 
Award: TQA) 
(S1, S4, W1, W3, W4, W6, W8, W9, W10, W11, W14, W15, O1, O2, O5, O7, O10, O11, O12, 
T1, T2, T4, T11, TT13, T14, T15, T19) 
ค าอธิบาย : 
 ระบบบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: 
TQA) หมายถึง การน าระบบบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 
Quality Award: TQA) มาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๓ อุบัติการณ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับรุนแรง (Sentinel Event) 
ค าอธิบาย : 
 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับรุนแรง (Sentinel Event) เป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ประเภท
หนึ่ง โดยอยู่ในระดับที่รุนแรงที่เก่ียวข้องกับการเสียชีวิตหรืออันตรายรุนแรงต่อร่างกายหรือจิตใจ ซึ่งส่ง
สัญญาณถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการสืบสวนและตอบสนองทันที เช่น ผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงต ่าแต่เสียชีวิต
หลังผ่าตัด การเสียชีวิตจากการใช้ยา เวชภัณฑ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ หรือการเสียชีวิตจากการได้รับ
เลือดผิดหมู่เป็นต้น 
 
 
 
 

สูตรในการคำนวณ : 
การแจงนับ 



๒๗ 

 

 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๙๐๙ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการและการพยาบาล    
        หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๑๕๑๘ 
 
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(S2, S3, S4, S5, S6, W2, W4, W5, W8, W9, W10, W11, W14, O5, O6, O12, T5, T6, T7, T8, T13, 
T15) 
คำอธิบาย : 
 องค์กรแห ่งการเรียนร ู้ หมายถึง : 
 ๑.  มีการสร้างว ัฒนธรรมแห่งการเรียนร ู้ให้เกิดในองค์กร 
 ๒.  มีการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและมีความรู้ความสามารถในศาสตร ์ที่คณะแพทยศาสตร์จัด
การศึกษา และให้บร ิการ 
 ๓.  สร ้างบรรยากาศท่ีเอ ื้อต่อการเรียนร ู้ ผ ู้ใช้ความรู้เข้าถ ึงความรู้ได้ง่าย 
 ๔.  มีก ิจกรรม/มาตรการ ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่อย่างสม่ าเสมอ ทั้งในและ 
ต่างประเทศ 
 ๕.  สร ้างองคค์วามรู้เพ ื่อการสนองต่อการบริการและการพ ัฒนาคณะแพทยศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
 

 องค์กรที่มุง่เน ้นยุทธศาสตร ์ หมายถึง : 
 ๑.  มีแผนยุทธศาสตร์และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและถ ่ายทอดสู่ระดับหน่วยงาน/สาขาว ิชา 
จนถึงระดับบคุคล 
 ๒.  มีการเช ื่อมโยงยุทธศาสตร ์กับทรัพยากร 
 ๓.  มีการจัดโครงสร้างการบริหารให้สอดรับกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร 
 ๔.  มีการบริหารทรัพยากรเช ิงกลย ุทธ์รวมทัง้ยกระดับความสามารถบุคคล 
 ๕.  จัดการระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศให้สอดคลอ้งก ับยุทธศาสตร์ 
 ๖.  มีการสร้างสมรรถนะของผู้น าให้เป ็นผ ู้น าการเปลี่ยนแปลงและม ีศักยภาพในการขับเคลื่อน
องค์กร ให้เป็นไปตามยทุธศาสตร์ 
 ๗. มีระบบการประชาส ัมพ ันธ ์ และการตลาดที่สามารถสื่อสารองค ์กรให้คณะแพทยศาสตร์ที่มี
ภาพลักษณ์ท ี่ด ี
 
 
 
 
 

 องค์กรอัจฉร ิยะ หมายถึง : 



๒๘ 

 

 ๑.  มีระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื่อสารของคณะแพทยศาสตร์ทันสมัย สามารถรองรับ
การบริหารจัดการและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธ ิภาพ 
 ๒.  มีบุคลากรทั้งระดับอาจารย ์ บุคลากรสนับสนุน มีศ ักยภาพ สามารถใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศได้ 
อย่างมีประสิทธ ิภาพ 
 ๓.  นิส ิต บัณฑิต มีทักษะทางด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศสูง สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
และสังคม 
 ๔.  มีผลงานด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศที่โดดเด่น สามารถสร้างสรรค์ นว ัตกรรม ด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศ เพ ื่อประโยชน์ต่อภารกิจคณะแพทยศาสตร์และการพ ัฒนาประเทศ 
 ๕.  มีการใช ้เทคโนโลย ีสารสนเทศ เพ ื่อการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย กว ้างขวาง และท่ัวถึง 
 
ตัวช ี้ว ัดที่ ๑๔ ระดับความส าเร ็จของการเป็น Smart Med Buu ตามแผนแม ่บท ICT ของคณะ
แพทยศาสตร์ (๑๙) 
คำอธิบาย : 
 แผนแม่บท ICT ของคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย ๓ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑.  พ ัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลย ีและการส ื่อสารของคณะแพทยศาสตร์อย่างท ั่วถึงและ
มีประสิทธ ิภาพ 
 ๒ .  พ ัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ เพ่ือสน ับสนุนการเป็นองค ์กรอ ัจฉริยะของ 
คณะแพทยศาสตร์ 
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุน และพ ัฒนาระบบการเรียนการสอนอ ิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ ิ่มประสิทธ ิภาพ
การเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ 
 

เกณฑ ์การประเมิน : 
ร ้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร ์ตามแผนแม่บท ICT 

 

ค ่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๙๐ ๙๕ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๙๐๙ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานบริหารงานสารสนเทศ    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๓๑๑ 
 
กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 
(S1, S2, S3, S4, S5, W1, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W10, W11, W14, W15, O1, O2, O4, O5, 
O6, O7, O8, O10, O11, O12, T1, T2, T3, T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T14, T15) 
ค าอธิบาย : 
 โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ หมายถึง โรงพยาบาลที่มีระบบบริการสาธารณสุข ที่จัดบริการทั้ง
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมปัญหาที่คุกคามสุขภาพ รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพ ซึ่งมีความ
ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ทั้งในเชิงวิทยาการและเทคโนโลยี ต้องอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ



๒๙ 

 

บุคลากรเป็นพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความเชื่อมโยงกับระบบบริการสาธารณสุขระดับปฐม
ภูม ิระดับทุติยภูม ิและระบบบริการอ่ืน ๆ เพื่อส่งต่อความรับผิดชอบระหว่างกันและกันเป็นอย่างดี 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๕ Case Mix Index (CMI) 
ค าอธิบาย : 
 CMI เป็นค่าดัชนี (Index) ที่ใช้บอกถึงส่วนผสม  (Mix) ของผู้ป่วย (Case) ซึ่งสามารถน าไป
เปรียบเทียบกับค่า CMI ของช่วงเวลาที่ผ่านมา หรือเปรียบเทียบกับค่า CMI ของหน่วยงานอื่น ๆ ได้ 
 Case Mix Index (CMI) คือ ค่าเฉลี่ยน้ าหนักสัมพัทธ์  (Relative Weight: RW) หรือ น้ าหนัก
สัมพัทธ์ที่ปรับตามวันนอน (Adjusted Relative Weight: AdjRW) ของผู้ป่วยในทั้งหมดในช่วงเวลาที่
ก าหนด 
 

สูตรการค านวณ : 
ผลรวมของน้ าหนักสัมพัทธ์ (Sum of RW) 

จ านวนผู้ป่วยในที่จ าหน่ายทั้งหมด 
  หรือ 

ผลรวมของน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว (Sum of AdjRW) 
จ านวนผู้ป่วยในที่จ าหน่ายทั้งหมด 

 

ค่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑.๐๕ ๑.๑ ๑.๑๕ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๑.๕ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๙๐๙ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายโรงพยาบาล   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ :  
 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ พัฒนาคณาจารย์เน้นพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
(S3, S4, S6, W1, W2, W5, W9, W12, W14, O2, O5, O8, O9, O16, O17, O18, T4, T13, T14, T15) 
คำอธิบาย : 
 ๑.  คณาจารย์ท ี่ม ีศ ักยภาพในการถ่ายทอด หมายถึง : คณาจารย ์ที่มีค ่าคะแนนผลการประเมิน
ค ุณภาพ การสอนจากนิสิต เฉล ี่ยทุกรายว ิชาในรอบปกีารศึกษา มีค ่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป (จาก
คะแนนเต็ม ๕ ) 
 ๒.  สาขาวิชาที่ม ีความเชี่ยวชาญ หมายถึง : การที่สาขาวิชานั้น มีคณาจารย์ประจ าที่มีผลงานว ิจัย
ที่ตีพิมพ ์ ในวารสารทางวิชาการท ี่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเรื่องต่อปี 
 
 
 
 



๓๐ 

 

ตัวช ี้ว ัดที่ ๑๖ ร้อยละของผู้สอนที่ผ่านเกณฑ ์ความเชี่ยวชาญในศาสตร ์และศักยภาพในการถ่ายทอด 
(๑๑) 
คำอธิบาย : 
 คุณภาพของคณาจารย ์เป็นปัจจัยสำคัญท ี่ส่งผลต่อค ุณภาพของผู้เร ียน รวมทั้งพ ิจารณาจาก
ความส าเร็จของ สถานศึกษาในการส่งเสริม สน ับสนุน การพัฒนาคุณภาพอาจารย ์ เพ ื่อให้อาจารย ์ติดตาม
ความก ้าวหน้าทางว ิชาการ อย่างตอ่เนื่อง อ ันจะท าใหส้ถานศ ึกษาสามารถแข ่งขันได้ในระดับสากล คุณภาพ
อาจารย ์พ ิจารณาจากคณุว ุฒิและ ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๑๖.๑  คณาจารย์ที่ม ีศ ักยภาพในการถ่ายทอด หมายถึง : คณาจารย ์ที่มีค ่าคะแนนผลประเม ิน
คุณภาพ การสอนจากนิสิตเฉลี่ยทุกรายว ิชาในรอบปีการศึกษาม ีค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป (จาก
คะแนนเต็ม ๕) 
*  ข้อมูลมาจากผลการประเมินในระบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน 
 ๑๖.๒  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ หมายถึง น้ าหนักระดับคุณภาพของคณาจารย์เมื่อก าหนด
คะแนนตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่งวิชาการ (คำนวณเช่นเดียวกับตวับ่งชี้ท ี่ ๑๔ ของ สมศ.รอบสาม) 
 

สูตรในการค านวณ : 
 ๑๖.๑  ร้อยละศ ักยภาพในการถ่ายทอด = จ านวนคณาจารย์ที่มศี ักยภาพในการถ่ายทอด X ๑๐๐ 
           จ านวนคณาจารย ์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 
 

 ๑๖.๒  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย ์       = ผลรวมถ ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 
         จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 

เกณฑ ์การพิจารณา : 
 ๑.  ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย ์ ดังนี้ 

ตำแหน่งทางว ิชาการ 
ว ุฒิการศ ึกษา 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
อาจารย ์ ๐ ๒ ๕ 

ผู้ช ่วยศาสตราจารย์ ๑ ๓ ๖ 
รองศาสตราจารย์ ๓ ๕ ๘ 

ศาสตราจารย์ ๖ ๘ ๑๐ 
 

 ๒.  เกณฑ ์การให้คะแนนสูตรค านวณท่ี ๒ : 
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เท ียบโดยก าหนดให้ค่าดัชน ีคณุภาพอาจารย ์เป็น ๖ เท่าก ับ ๕ คะแนน 
 

ข้อม ูลประกอบการพิจารณา 
 ๑.  จ านวนและรายช ื่ออาจารย ์ประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา 
 ๒.  นับอาจารย์ที่ปฏ ิบัติงานจร ิง และท ี่ลาศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอ ียดแสดงว ุฒิ
การศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ 
 

หมายเหตุ การค ิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/ว ิชาช ีพ คุณว ุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/ว ิชาช ีพ ให้
รับรองการเทียบเท่าตามเกณฑ ์ของ สกอ. และกรณีสายว ิชาช ีพ ให้เทียบปริญญาส ูงสุดตามเกณฑ์ ก.พ. 



๓๑ 

 

ค ่าเป้าหมาย 

ตัวช ี้ว ัด 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑๖.๑ ๘๓.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๕.๐๐ 
๑๖.๒ ๓.๘๒ ๔.๐๒ ๔.๒๑ ๔.๔๑ ๔.๖๑ ๔.๘๐ ๕.๐๐ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๙๐๘ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานแพทยศาสตรศึกษา (๑๖.๑)   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๓๑๕ 
  งานบริหารงานบุคคล (๑๖.๒)   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๒๒๓ 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๗ ค่าคะแนนเฉลี่ยด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ สมศ. 
ค าอธิบาย : 
 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หมายถึง การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีจุดเน้นเฉพาะ โดยมีการด าเนินการตามนโยบาย 
แผนงาน งบประมาณ มีการบริหารและการจัดการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์  นักวิจัย และ
บุคลากรให้มีสมรรถนะในการท าวิจัยและงานสร้างสรรค์  ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการท าวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เป็น
นวัตกรรมที่น าไปสู่การสร้างและพัฒนาบัณฑิตที่เรืองปัญญา มีคุณธรรมและความเชี่ยวชาญสูง การสร้าง
และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่และขยายพรมแดนของความรู้และทรัพย์สินทาง
ปัญญา ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานได้จริง ทั้งการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ การใช้ประโยชน์เชิง
สาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น  
 

สูตรในการค านวณ : 
ค่าคะแนนเฉลี่ยด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ สมศ. 

 

ค่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๙๐๘ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานบริการวิชาการและวิจัย   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๓๐๘ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาบุคลากรเน้นสร้างความเชี่ยวชาญในศาสตร์ผู้สูงอายุและอาชีวเวชศาสตร์ 
(S1, S2, S3, S5, W1, W3, W4, W5, W10, W11, W14, W15, O2, O4, O5, O8, O10, O11, T3, T6, 
T7, T8, T9, T11, T14, T15) 
ค าอธิบาย : 
 บุคลากรที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ผู้สูงอายุและอาชีวเวชศาสตร์ หมายถึง บุคลากรที่ผ่านการศึกษา
หรือฝึกอบรมเกี่ยวกับศาสตร์ผู้สูงอายุหรืออาชีวเวชศาสตร์ 



๓๒ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๘ จ านวนทีมแบบสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 
ค าอธิบาย : 
 ทีมแบบสหสาขา หมายถึง ทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณา
การ 
 

สูตรในการค านวณ : 
การแจงนับ 

 

ค่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบริการวิชาการและการพยาบาล    
         หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๙๐๙ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้าหอผู้ป่วยดูแลผู้สูงอายุ   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๑๔๐๓ 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๙ จ านวนทีมแบบสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลด้านอาชีวเวชศาสตร์แบบบูรณาการ 
ค าอธิบาย : 
 ทีมแบบสหสาขา หมายถึง ทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลด้านอาชีวเวชศาสตร์
แบบบูรณาการ 
 

สูตรในการค านวณ : 
การแจงนับ 

 

ค่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๙๐๙ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการและการพยาบาล    
        หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๑๕๑๘ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๒ บริหารทรัพยากรบุคคลโดยเน้นการสร้างทีมวิจัยและการศึกษาวิจัยด้านอาเซียน 
(S1, S4, S5, W2, W4, W5, W6, W12, O3, O5, O8, O11, O13, O14, T8, T9, T10, T11, T12, TT13, 
T14, T16, T17, T18, T19) 
ค าอธิบาย : 
 ทีมวิจัย หมายถึง ทีมงานสายสนับสนุนที่เป็นผู้ช่วยในการท าวิจัย 
 



๓๓ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๐ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทีมสนับสนุนการท าวิจัย 
ค าอธิบาย : 
 ทีมสนับสนุนการท าวิจัย หมายถึง ทีมงานที่เป็นผู้สนับสนุนคณาจารย์และผู้ท าวิจัย ในการช่วยใน
การท าวิจัยในทุกข้ันตอน 
 

สูตรในการค านวณ : 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทีมสนับสนุนการท าวิจัยในภาพรวม 

 

ค่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๙๐๘ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานบริการวิชาการและวิจัย   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๓๐๘ 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๒๑ จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือการศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนหรือผลกระทบจาการเปิด
เสรีอาเซียน 
ค าอธิบาย : 
 ผลงานวิจัย นวัตกรรม หมายถึง ผลงานวิจัยทางวิชาการ รวมทั้งนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผล
การศึกษา และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ที่เก่ียวกับอาเซียนหรือผลกรทบจากการเปิดเสรีอาเซียน 
 

สูตรในการค านวณ : 
จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือการศึกษา 

 

ค่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๓ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๙๐๘ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานบริการวิชาการและวิจัย   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๓๐๘ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๓ ใช้ระบบบริหารจัดการคณาจารย์และบุคลากรสมรรถนะสูง 
(S3, S4, W1, W3, W4, W5, W8, W11, O1, O4, O5, O11, T4, T8, T9) 
ค าอธิบาย : 
 คณาจารย์และบุคลากรสมรรถนะสูง  หมายถึง  คณาจารย์และบุคลากรที่มีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาในระดับดีเด่นและดีมาก 
 
 



๓๔ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๒ อัตราการคงอยู่ของคณาจารย์และบุคลากรสมรรถนะสูง 
ค าอธิบาย : 
 อัตราการคงอยู่ หมายถึง ร้อยละของคณาจารย์และบุคลากรสมรรถนะสูงที่ปฏิบัติงานในคณะ
แพทยศาสตร์ในปีงบประมาณปัจจุบันเมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 

สูตรในการค านวณ : 
จ านวนคณาจารย์และบุคลากรสมรรถนะสูงในปีปัจจุบัน x ๑๐๐ 

จ านวนคณาจารย์และบุคลากรสมรรถนะสูงในปีที่ผ่านมา 
 

ค่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : หัวหนา้ส านักงานคณบดี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๙๐๔ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานบริหารงานบุคคล    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๒๒๓ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๔ สร้างความเข็มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรผ่านการปลูกฝังค่านิยมองค์กรอย่างจริงจัง 
(S1, S3, W5, W7, W8, W9, O4, O5, O8, O11, T4, T5, T9 T17, T18, T19) 
ค าอธิบาย : 
 ความเข็มแข็งของวัฒนธรรมองค์กร หมายถึง 
 ๑.  มีวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมของคณะแพทยศาสตร์ที่เข้มแข็ง 
 ๒.  บุคลากรทุกระดับมีการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม และ 
มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
 ๓.  บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้นแบบน าทางความรู้และปัญญา 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๒๓ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน KPI รายบุคคล 
ค าอธิบาย : 
 KPI รายบุคคล หมายถึง ผลการประเมินตามข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) 
 

สูตรในการค านวณ : 
จ านวนบุคลากรที่มีผลการประเมินเกินร้อยละ ๘๐ x ๑๐๐ 

จ านวนบุคลากรทั้งหมด 
 

ค่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

 



๓๕ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : หัวหนา้ส านักงานคณบดี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๙๐๔ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานบริหารงานบุคคล    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๒๒๓ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ 
(S1, W5, W6, W7, W10, W11, O1, O2, O7, 10, O11, T1, T2, 3, T4, T7, T11, T13, T15) 
ค าอธิบาย : 
 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ หมายถึง 
 ๑.  มีนโยบาย แผนงาน และแนวปฏิบัติทางการเงิน การคลังที่เข้มแข็ง 
 ๒.  สามารถสร ้างรายได ้จากการบริหารจัดการทรัพยากรของคณะแพทยศาสตร์ 
 ๓.  มีระบบบริหารการเงิน/การคลังที่เข้มแข็งยึดธรรมาภิบาล และน าด้วยทีมบริหารมืออาชีพ 
 ๔.  มีรายได้จากการให้บริการและการจัดการศึกษา 
 
ตัวช ี้ว ัดที่ ๒๔ ระดับประสทิธิภาพการปฏ ิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (๑๘) 
เกณฑ ์มาตรฐาน : 
 ๑.  มีแผนกลยุทธ ์ทางการเงินที่สอดคล้องก ับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 ๒.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน 
อย่างมีประสิทธ ิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 ๓.  มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องก ับแผนปฏ ิบัติงานในแต่ละพ ันธกิจและการพ ัฒนาสถาบัน 
และบคุลากร 
 ๔.  มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ ๒ 
ครั้ง 
 ๕.  มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ ่าย และว ิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และ ความมั่นคงของสถาบันอย่างตอ่เนื่อง 
 ๖.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช ้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ท ี่สถาบันก าหนด 
 ๗.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน 
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดส ินใจ 
 

เกณฑ ์การประเมิน : 
๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ หรือ ๓ ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๗ ข้อ 

 

ค ่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๔ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

 



๓๖ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : หัวหนา้ส านักงานคณบดี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๙๐๔ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานบริหารการเงินและบัญชี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๒๑๔ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๖ พัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และแรงจูงใจ 
(S1, S3, W3, W5, W6, W8, W11, O6, O7, O13, T2, T4, T9, T11, T12, T13, T15, T19) 
ค าอธิบาย : 
 การพัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และแรงจูงใจ เพ่ือให้บุคลากรมีความสุข หมายถึง 
 ๑.  มีระบบสวัสดิการเหมาะสม 
 ๒.  มีความก้าวหน้า และเติบโตในสายงานตามศักยภาพของแต่ละบุคคลสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.  บุคลากรมีความรักองค์กร มีความผูกพัน ทุ่มเทเพ่ือคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัย 
 ๔.  บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๕.  บุคลากรได้รับการดูแลสุขภาวะอย่างมีคุณภาพ มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ด ี
 ๖.  สภาพแวดล้อม บรรยากาศในคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยถูกสุขลักษณะ 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๒๕ ระดับดัชนีความสขุของผูป้ฏ ิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ (๒๑) 
คำอธิบาย : 
 ดัชน ีความสุข หมายถึง : ความสุขที่มีต่อการปฏิบ ัติงานของผู้ปฏ ิบัติงานในด้านสว ัสดิการที่ได้รับ 
สภาพแวดล ้อมในการท างาน ความพึงพอใจในระบบการบริหารของคณะแพทยศาสตร์ 
 

สูตรในการคำนวณ : 
สร ุปผลรวมค ่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม 

 โดยท ี่ 
 ระดับ ๕ หมายถึง ดัชนีความส ุขในระดับดีมาก 
 ระดับ ๔ หมายถึง ดัชนีความส ุขในระดับด ี
 ระดับ ๓ หมายถึง ดัชนีความส ุขในระดับปานกลาง 
 ระดับ ๒ หมายถึง ดัชนีความส ุขในระดับน้อย 
 ระดับ ๑ หมายถึง ดัชนีความส ุขในระดับน้อยมาก 
 

เกณฑ ์การให้คะแนน : 
ระดับดัชนีความสุข 

 

ค ่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๓.๗๕ ๔.๐๐ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๔.๖๕ ๔.๗๕ ๕.๐๐ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : หัวหนา้ส านักงานคณบดี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๙๐๔ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  งานบริหารงานยุทธศาสตร์   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๒๒๙๑ 
 



 

 

บทที่ ๔ 
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 เพ่ือเป็นการด าเนินงานให้เป้าประสงค์หลักทั้ง ๑๘  กลยุทธ์  จึงได้ก าหนดโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ดังนี้ 
 
 



๓๘ 

 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

S1 บัณฑิตแพทย์มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของ
คณะแพทยศาสตร์ 

๔.๓๑ ๑. โครงการวิจัยประเมินหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต 

 หัวหน้าส านักงานจัด
การศึกษา 

๒. ระดับดัชนีความสุขของ
นิสิตคณะแพทยศาสตร์  

๓.๕๑ ๑. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนาการเพ่ือ
ยกระดับดัชนีความสุข 

 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต 

๒. โครงการพัฒนาเพ่ือยกระดับดัชนี
ความสุข 

 

S2 ได้รับการยอมรับว่าเป็น
ศูนย์กลางความเป็นเลิศด้าน
สูงอายุและอาชีวเวชศาสตร์ 

๓. จ านวนศาสตร์ที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
ความรู้และมีความเป็นเลิศ 

- ๑. โครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
๒. โครงการจัดตั้งศูนย์อาชีวเวช
ศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
บูรพา 

 รองคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาล 

๔. สร้างและพัฒนาหลักสูตร
และการฝึกอบรมความ
เชี่ยวชาญด้านสูงอายุและอา
ชีวเวชศาสตร์ 
๔.๑ ร้อยละของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
๔.๒ ร้อยละของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาแผน ก 

 ๑. โครงการจัดท าหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก 
๒. โครงการหลักสูตร Residency 
training 

๓๐,๐๐๐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 



๓๙ 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

F1 พ่ึงพาตนเองได้และเติบโต
อย่างยั่งยืน 

๕. รายรับจากการบริการ
วิชาการ 

๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

๑. เพ่ิมศักยภาพการให้บริการ 
Wellness ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คัดกรอง
โรคต้อหิน และ Well Child Center 

 รองคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาล 

๒. Public Private Partnership 
(PPP) 

 

๓. ชลอวัย (Anti-aging)   
๔. เพ่ิมการให้บริการนอกเวลาสาขาที่
มีความพร้อม(เช่นX-ray, Surg, Uro)(
พัฒนาเป็นภาระงาน) 

 

๕. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้าง
ภาพลักษณ์โรงพยาบาล  

 

๖. Medical Tourism   
๗. Medical Acadamic Hub (post-
grad, cert) 

 

๖. รายรับจากเงินบริจาค ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

๑. โครงการกอล์ฟการกุศล ๓๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการจัดหา
งบประมาณบริจาค ๒. โครงการโบว์ลิ่งการกุศล ๕๐,๐๐๐ 

๓. จัดท าวัตถุมงคล  
๔. กาลาดินเนอร์  
๕. ออกโทรทัศน์  
๖. จัดคอนเสริตการกุศล  



๔๐ 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๗. ประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัย 

 

๗. สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย ๑.๑ : ๑ ๑. ปรับราคาและพัฒนาห้องพิเศษ   หัวหน้าส านักงานคณบดี 
๒. พัฒนาคลินิกพิเศษนอกเวลา 
๓. วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยใน ๕ 
อันดับ (ABC) ที่กิจกรรมที่มีรายได้สูง 
๔. การเพ่ิมฐานลูกค้าใหม่  

I1 สร้างและพัฒนา
กระบวนการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (University Social 
Responsibility) 

๘. จ านวนโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

๑ ๑. โครงการคัดกรองภาวะกระดูกพรุน
ในบุคลากร 

 ประธานสาขาวิชารังสี
วิทยาและเวชศาสตร์นิว
เครียร์ 

๒. รณรงค์หมวกกันน๊อค  รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต 

๓. รณรงค์ลดการใช้โฟม  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลฝ่ายบริหาร 

I2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
วิจัยที่เป็นเลิศและรองรับการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน 

๙. จ านวนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรหรืองานสร้างสรรค์
ต่อปี 

- ๑. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

๑๐. ร้อยละของนักวิจัยที่
ได้รับรางวัลหรือการยอมรับ
ในเวทีวิจัยระดับนานาชาติ 

๑ ๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการ
วิจัย 

๓๐๐,๐๐๐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 



๔๑ 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

I4 ปรับปรุง ยกระดับคุณภาพ
ของระบบการบริหารจัดการ
และกระบวนการท างานสู่
ความเป็นเลิศ 

๑๑. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตามมาตรฐาน
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(Thailand Quality Award: 
TQA) 

๒๐๐ ๑. โครงการรองรับเกณฑ์คุณภาพ 
"การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx)" 
๒. โครงการรองรับมาตรฐานเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 
Quality Award: TQA) 

๑๖๓,๐๐๐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

๑๒. การรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลตามมาตรฐาน 
HA 

ผ่าน ๑. การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรด้านการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลตามที่ สรพ. จัด 

๑๓๕,๐๐๐ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
ประกันคุณภาพ
โรงพยาบาล 

๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของ
ทีมระบบและหน่วยงาน” 

๑๓๐,๐๐๐ 

๓. โครงการพัฒนาระบบบริหารความ
เสี่ยง 

๔๕,๐๐๐ 

๔. โครงการเตรียมและรับการตรวจ
ประเมินเพ่ือขอการรับรอง HA 

๖๐,๐๐๐ 

๕. โครงการตรวจประเมินภายใน
หน่วยงาน 

- 

๖. โครงการเข้าร่วม HA Forum ๖๐,๐๐๐ 
๗. กิจกรรม Quality Club - 
๘. กิจกรรม Hospital Round - 



๔๒ 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๙. โครงการเตรียมและรับการเยี่ยม
ประเมินระบบยา 

๕๕,๐๐๐ 

๑๐. โครงการเตรียมและรับการเยี่ยง
ประเมินระบบห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ 

๕๕,๐๐๐ 

I5 ใช้ระบบบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐานเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand 
Quality Award: TQA) 

๑๓. อุบัติการณ์ของ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับ
รุนแรง (Sentinel Event) 

๐ ๑. พัฒนาการใช้กระบวนการ
พยาบาล/การบันทึกทางการพยาบาล
สู่การปฏิบัติ 

- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
ประกันคุณภาพ
โรงพยาบาล 

๒. การดูแลความปลอดภัยทางคลินิก 
(SIMPLE) 

- 

I6 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑๔. ระดับความส าเร็จของ
การเป็น Smart Med/Buu 
ตามแผนแม่บท ICT ของ
มหาวิทยาลัย/คณะ
แพทยศาสตร์ 

๑ ๑. จัดท าแผนแม่บท ICT Smart 
Med Buu 

- หัวหน้าส านักงานคณบดี 

I7 พัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลสู่โรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิ 

๑๕. Case Mix Index: CMI ๑.๑ ๑. โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมฉุกเฉิน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ประธานสาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ 

๒. โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยทาง
สมอง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงการสุขภาพต่อมลูกหมาก ๒๐๐,๐๐๐ 



๔๓ 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

P1 พัฒนาคณาจารย์เน้นการ
พัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์ด้านการเรียน
การสอนและการวิจัย 

๑๖. ร้อยละของผู้สอนที่ผ่าน
เกณฑ์ความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ 

๘๓.๖๗ ๑. โครงการยกระดับต าแหน่งวิชาการ
เชิงรุกรายบุคคล 

๕๐,๐๐๐ หัวหน้าส านักงานคณบดี 

และศักยภาพในการถ่ายทอด ๔.๑๗ ๒. โครงการอาจารย์ต้นแบบ  รองคณบดีฝ่ายวิชการ
และวิจัย 

๑๗. ค่าคะแนนเฉลี่ยด้าน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ของ สมศ. 

๓.๕๑ ๑. โครงการ “COP แหล่งทุนวิจัย” ๕๐,๐๐๐ รองคณบดีฝ่ายวิชการ
และวิจัย ๒. โครงการจัดท า หนังสือรวมเล่ม

บทความทางวิชาการ (Review 
Article) 

๒๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย ๑๕๐,๐๐๐ 
๔. โครงการจัดท า คู่มือการพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัย 

๕๐,๐๐๐ 

๕. โครงการ “คลินิกวิจัย” ๑๕๐,๐๐๐ 
๖. สนับสนุนทุนวิจัย ๑,๗๒๐,๐๐๐ 
๗. โครงการอบรม เรื่อง การใช้สถิติ
อ้างอิงส าหรับการวิจัยด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ 

๓๐,๐๐๐ 

๘. โครงการอบรม เรื่องการสังเคราะห์
องค์ความรู้จากการวิจัย 

๔๐,๐๐๐ 



๔๔ 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๙. สนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่
ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยใน
ประเทศ/ต่างประเทศ 

๓๐๐,๐๐๐ 

๑๐. สนับสนุนเงินรางวัลนักวจิัย
ส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
วิจัยบทความทางวิชาการ ในวารสาร 

๘๐,๐๐๐ 

๑๑. โครงการประชุมวิชาการคณะ
แพทยศาสตร์  (ครั้งที่ ๒) 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๒. โครงการจัดท า วารสารวชิาการ 
“บูรพาเวชสาร” ฉบับที่ ๒ 

๑๓๐,๐๐๐ 

P2 พัฒนาบุคลากรเน้นสร้าง
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์
สูงอายุและอาชีวเวชศาสตร์ 

๑๘. จ านวนทีมแบบสหสาขา
ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแล
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 

๒ ทีม ๑. โครงการพัฒนาบุคลาการการดูแล
ผู้สูงอายุในโรคเบาหวาน 

- แผนกดูแลผู้สูงอายุ และ
แผนกอายุรกรรม 

๒. โครงการพัฒนาบุคลาการการดูแล
ผู้สูงอายุในโรคข้อเขาเสื่อม 

- แผนกดูแลผู้สูงอายุ และ
แผนกออร์โธปิดิกส์ 

๑๙. จ านวนทีมแบบสหสาขา
ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแล
ด้านอาชีวเวชศาสตร์แบบ
บูรณาการ 

๑ ทีม ๑. โครงการพัฒนาบุคลาการการดูแล
ด้านอาชีวเวชศาสตร์ 

- แผนกอาชีวเวชศาสตร์ 

 
 
 



๔๕ 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

P3 บริหารทรัพยากรบุคคล
โดยเน้นการสร้างทีมวิจัยและ
การศึกษาวิจัยด้านอาเซียน 

๒๐. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทีมสนับสนุนการ
ท าวิจัย 

๓.๕๑ ๑. โครงการส ารวจความต้องการและ
การตอบสนองที่ได้รับจากทีมวิจัย 

 รองคณบดีฝ่ายวิชการ
และวิจัย 

๒. โครงการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ด้านการวิจัยอาเซียน 

 

๓. โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทีมสนับสนุนการท าวิจัย 

 

๒๑. จ านวนผลงานวิจัย 
นวัตกรรม หรือการศึกษา
เกี่ยวกับอาเซียนหรือ
ผลกระทบจากการเปิดเสรี
อาเซียน 

๑ ๑. โครงการสร้างและพัฒนานักวิจัย - รองคณบดีฝ่ายวิชการ
และวิจัย ๒. โครงการผลิตผลงานวิจัย 

นวัตกรรมหรือการศึกษาเกี่ยวกับ
อาเซียนหรือผลกระทบจากการเปิด
เสรีอาเซียน 

- 

๓. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้าน
การศึกษาเก่ียวกับอาเซียนหรือ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีอาเซียน 

๑๕๐,๐๐๐ 

P4 ใช้ระบบบริหารจัดการ
คณาจารย์และบุคลากร
สมรรถนะสูง 

๒๒. อัตราการคงอยู่ของ
คณาจารย์และบุคลากร
สมรรถนะสูง 

๙๕ ๑. การวิเคราะห์ความต้องการด้าน
ทรัพยากรบุคคลของแต่ละหน่วยงาน
ภายใน 

 หัวหน้าส านักงานคณบดี 

๒. การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรา
การคงอยู่ของบุคลากรในกลุ่ม
บุคลากรที่ม่ีศักยภาพสูง หรือมีผลการ

 



๔๖ 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ประเมินอยู่ในขั้นดีเยี่ยมหรือขั้นสูงสุด
ของระบบ 

P5 สร้างความเข้มแข็งของ
วัฒนธรรมองค์กรผ่านการ
ปลูกฝังค่านิยมองค์กรอย่าง
จริงจัง 

๒๓. ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่าน KPI รายบุคคล 

๙๐ ๑. โครงการพัฒนาองค์กร (OD) ๑,๕๐๐,๐๐๐ หัวหน้าส านักงานคณบดี 
๒. บุคคลต้นแบบตามเกณฑ์ ACTIVE - 
๓. ศูนย์รวมข้อมูล ACTIVE  

F2 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้านเงินและ
งบประมาณ 

๒๔. ระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามแผน  กลยุทธ์
ทางการเงิน 

๔ ๑. โครงการการจัดท ากลยุทธ์ทาง
การเงิน ๓ ปี 

๒๐,๐๐๐ หัวหน้าส านักงานคณบดี 

๒. โครงการติดตามการปฏิบัติงาน
ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

- 

๓. โครงการทบทวนเกณฑ์/ระเบียบ
การเงินให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 

๑๕,๐๐๐ 

F3 พัฒนาระบบค่าตอบแทน 
สวัสดิการ และแรงจูงใจ 

๒๕. ระดับดัชนีความสุขของ
ผู้ปฏิบัติงานในคณะ
แพทยศาสตร์ 

๓.๕๑ ๑ โครงการน าร่องการจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 
(P4P) แพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์อ่ืน 

๑๐,๐๐๐ หัวหน้าส านักงานคณบดี 

๒. จดหมายข่าว VOC เวทีพูดคุย/
ประชาสัมพันธ์กับบุคลากรภายใน 

 

๓. เปรียบเทียบค่าตอบแทนต่อหน่วย
ภาระงานกับโรงพยาบาลใกล้เคียง 

 



๔๗ 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔. โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
คณะแพทยศาสตร์ 

 

๕. โครงการส ารวจดัชนีความสุข  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 



 

 

ตารางแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตัวบงชี้ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร ์
 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิธีการกระจาย  คณะแพทยศาสตร์ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
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 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการวิจัยในการ
สร้างผลงานและบุกเบิกองค์
ความรู้ใหม่ สามารถบูรณา
การองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา
สังคมไทยให้เข้มแข็ง และมี
บทบาทน าในประชาคมโลก 

1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและวัฒนธรรม
การวิจัยแบบครบวงจร 

     P3 บริหารทรัพยากรบุคคล
โดยเน้นการสร้างทีมวิจัย
และการศึกษาวิจัยด้าน
อาเซียน 

20. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทีม
สนับสนุนการท าวิจัย 
21. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือ
การศึกษาเก่ียวกับอาเซียนหรือ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีอาเซียน 

2 จ านวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
หรืองานสร้างสรรค์ต่อปี 

     I3 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการวิจัยที่เป็นเลิศและ
รองรับการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับอาเซียน 

9. จ านวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
หรืองานสร้างสรรค์ต่อปี 

3 ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
หรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับ
นานาชาติ 

      

3.1 ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับ
รางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัย
ระดับนานาชาติ 

     10. ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
หรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับ
นานาชาติ 

3.2 จ านวนส่วนงานทางวิชาการท่ีมี
นักวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือการ
ยอมรับในเวทีวิจัยระดับนานาชาติ 

       

4 ร้อยละของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

     4.1 ร้อยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 



๕๐ 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิธีการกระจาย  คณะแพทยศาสตร์ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
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 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

5 ร้อยละของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาแผน ก 

     I2 เป็นศูนย์กลางความเป็น
เลิศด้านสูงอายุและอาชีว
เวชศาสตร์ 

4.2 ร้อยละของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
แผน ก 

         
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการ
ทรัพยากรทั้งระบบเพื่อสร้าง
องค์ความรู้นวัตกรรมทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และสังคมที่สามารถนาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ที่สนองตอบ
ต่อความต้องการของ
สังคมไทยและสากล 

6 ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่        
7 ค่าเฉลี่ย h-Index ของ
ผลงานวิจัยทั้งหมด 

       

8 ร้อยละของงานวิจัยที่ใช้ก าหนด
นโยบายหรือพัฒนาประเทศหรือ
สร้างงานอาชีพหรือสร้างรายได้ 

       

         
กลยุทธ์ที่ 3 ปฏิรูประบบการ
สร้างและพัฒนาสมรรถภาพ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาให้
มีคุณธรรม เชี่ยวชาญใน
ศาสตร์มีความสามารถ
ทางการบริหารจัดการเป็นที่
ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม 

9 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย 

     S1 บัณฑิตแพทย์มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ 



๕๑ 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิธีการกระจาย  คณะแพทยศาสตร์ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

Cl
on

e 

Co
nt

rib
ut

e 

Cr
ea

te
 

Ca
nc

el
 

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

สามารถสร้างสรรค์คุณค่าและ
คุณประโยชน์แก่สังคม 

         
กลยุทธ์ที่ 4 ปรับระบบการ
เรียนการสอน และ
กระบวนการสร้างบัณฑิต
ประสิทธิภาพสูงและมี
คุณภาพ ระดับสากล 

10 ระบบและกลไกการพัฒนา
หลักสูตร 

     I4 ปรับปรุง ยกระดับ
คุณภาพของระบบการ
บริหารจัดการและ
กระบวนการท างานสู่ความ
เป็นเลิศ 

11. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามมาตรฐาน TQA 

         
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคณาจารย์
ให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์
มีศักยภาพในการถ่ายทอด
ความรู้ และสร้างความพร้อม
ให้มหาวิทยาลัยมีผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านครบทุกศาสตร์ 

11 ร้อยละของผู้สอนที่ผ่านเกณฑ์
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และ
ศักยภาพในการถ่ายทอด 

     P1 พัฒนาคณาจารย์เน้น
การพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์ด้านการเรียน
การสอนและการวิจัย 

16.1 ร้อยละของผู้สอนที่ผ่านเกณฑ์
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ 

11.1 ร้อยละศักยภาพในการ
ถ่ายทอด 

     16.2 ร้อยละของศักยภาพในการ
ถ่ายทอด 

      17.ค่าคะแนนเฉลี่ยด้านการวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์ของ สมศ. 

11.2 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์        
      P4 ใช้ระบบบริหารจัดการ

คณาจารย์และบุคลากร
สมรรถนะสูง 

22. อัตราการคงอยู่ของคณาจารย์และ
บุคลากรสมรรถนะสูง 



๕๒ 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิธีการกระจาย  คณะแพทยศาสตร์ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
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 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ที่ 6 สร้างความสุขใน
บรรยากาศการศึกษาที่
เหมาะสมและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

13 ระดับดัชนีความสุขของนิสิต      S1 บัณฑิตแพทย์มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2. ระดับดัชนีความสุขของนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ 

         
กลยุทธ์ที่ 7 สร้างรายได้จาก
การบริการวิชาการท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ทางด้าน ความรู้ของสังคม 
เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้
ด้วยองค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัย 

14 จ านวนรายได้ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยที่ได้จากการบริการ
วิชาการ 

     F1 พ่ึงพาตนเองได้และ
เติบโตอย่างยั่งยืน 

26. จ านวนรายได้ทั้งหมดของคณะ
แพทยศาสตร์ที่ได้จากการบริการ
วิชาการ 

     6. รายรับจากเงินบริจาค 
     7. สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย 
     I7 พัฒนาศักยภาพ

โรงพยาบาลสู่โรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิ 

15. CMI: case mix index 

     I4 ปรับปรุง ยกระดับ
คุณภาพของระบบการ
บริหารจัดการและ
กระบวนการท างานสู่ความ
เป็นเลิศ 

12. การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน HA 
13. อุบัติการณ์ของเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ระดับรุนแรง (Sentinel 
Event) 

         



๕๓ 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิธีการกระจาย  คณะแพทยศาสตร์ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
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 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ที่ 8 สร้างเครือข่าย
วิชาการท่ีแพร่หลายทั้งในและ
ต่างประเทศเน้นภูมิภาค
อาเซียนเพ่ือการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้การพัฒนาองค์ความรู้
ระดับสากล 

15 ร้อยละเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านวิชาการท่ีมีกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จริง 

       

         
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง
ความรู้ของภาคตะวันออกและ
ประเทศ ที่มีความเป็นเลิศใน
ศาสตร์ทะเลศาสตร์ผู้สูงอายุ
ศาสตร์ทางการศึกษาศาสตร์ที่
เกี่ยวกับแรงงานการทางาน 
ศาสตร์เกี่ยวกับภาษา
ตะวันออกศาสตร์เกี่ยวกับภาค
ตะวันออกและศาสตร์ด้าน  
โลจิสติกส์ 

16 จ านวนศาสตร์ที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความรู้และ
มีความเป็นเลิศ 

     S2 ได้รับการยอมรับว่าเป็น
ศูนย์กลางความเป็นเลิศด้าน
สูงอายุและอาชีวเวชศาสตร์ 

3. จ านวนศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาให้
เป็นศูนย์กลางความรู้และมีความเป็น
เลิศ 

      P2 พัฒนาบุคลากรเน้นสร้าง
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์
สูงอายุและอาชีวเวชศาสตร์ 

18. จ านวนทีมแบบสหสาขาท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุแบบ
บูรณาการ 

      19. จ านวนทีมแบบสหสาขาท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในการดูแลด้านอาชีวเวช
ศาสตร์แบบบูรณาการ 

         



๕๔ 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิธีการกระจาย  คณะแพทยศาสตร์ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
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 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมให้นิสิต
บัณฑิตบุคลากรทุกระดับและ
ทุกภาคส่วนในสังคมร่วม
ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม 
ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมร่วม
พัฒนาอัตลักษณ์แห่งความ
เป็นไทยให้ยั่งยืน 

17 การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

     I2 สร้างและพัฒนา
กระบวนการความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
(University Social 
Responsibility) 

8. จ านวนโครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

         
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาบริหาร
จัดการทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเอ้ือต่อ
การเรียนการสอนและวิจัย 
และเป็นมหาวิทยาลัยสามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

18 ระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน  

     F2 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้านเงินและ
งบประมาณ 

24. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

         
กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนา
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้มุ่งเน้นยุทธศาสตร์
มีสมรรถนะสูงระดับสากล 
และเป็นองค์กรอัจฉริยะ 

19 ระดับความสาเร็จของการเป็น 
Smart Buu ตามแผนแม่บท ICT 
ของมหาวิทยาลัย  

     I6 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

14. ระดับความส าเร็จของการเป็น 
Smart Med/Buu ตามแผนแม่บท ICT 
ของมหาวิทยาลัย/คณะแพทยศาสตร์ 



๕๕ 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิธีการกระจาย  คณะแพทยศาสตร์ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
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 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

         
กลยุทธ์ที่ 13 สร้าง
มหาวิทยาลัยให้มีความ
แข็งแรงมั่งค่ัง บุคลากรมี
ความสุขบนฐานวัฒนธรรม
องค์กร ที่เข้มแข็ง 

20 ระดับความส าเร็จการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

     P5 สร้างความเข้มแข็งของ
วัฒนธรรมองค์กรผ่านการ
ปลูกฝังค่านิยมองค์กรอย่าง
จริงจัง 

23. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน KPI 
รายบุคคล 

21 ระดับดัชนีความสุขของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา  

     F3 พัฒนาระบบ
ค่าตอบแทน สวัสดิการ และ
แรงจูงใจ 

25. ระดับดัชนีความสุขของ
ผู้ปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ 

 


