
แผนยทุธศาสตร ์ โรงพยาบาลชลประทาน (พ.ศ. 2552-2562)

ฉบบัปรบัปรงุ ประจ าปงีบประมาณ 2559-2562

(มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ วันที่ 14 ตลุาคม พ.ศ.2558)



  ยุทธศาสตร์
         1.  พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อผลิตบณัฑิตแพทย์และสนบัสนนุการผลิตบณัฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพ

         2.  พัฒนาสหสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล

         3.  พัฒนาองค์กรใหเ้ปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้

         4. พัฒนาระบบบริการวิชาการที่มคุีณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยืน

         5. พัฒนาระบบบริหารที่มคุีณภาพ

  นโยบาย
         ท างานเปน็ทีม     เนน้ความปลอดภยั
         ลูกค้าพอใจ         ได้มาตรฐานวิชาชีพ

         6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ

         7. ส่งเสริมการท านบุ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ

  วิสัยทัศน์ระกลาง 4 ปี (พ.ศ.2559-2562)

      ศูนย์การแพทย์ปญัญานนัทภกิขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ ที่ผลิตบณัฑิตแพทย์ และสนบัสนนุการผลิตบณัฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งการ
ใหบ้ริการและการวิจัย ชัน้น า ในเขตปริมลฑลที่มมีาตรฐานในป ี๒๕๖๑

  วิสัยทัศน์ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2552-2566)
      ศูนย์การแพทย์ปญัญานนัทภกิขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ ที่ผลิตบณัฑิตแพทย์ และสนบัสนนุการผลิตบณัฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งการ
ใหบ้ริการและการวิจัย ชัน้น าระดับประเทศ

  พันธกิจ

       มีการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การจัดการความรู้อย่างเปน็ระบบ มกีารบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม ท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพในด้านบริหาร โดยใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเทียบเคียงกบัสถาบนัอืน่ อย่างต่อเนือ่งยัง่ยืน



  เป้าประสงค์
         1. ผลิตบณัฑิตมคีวามรู้คู่คุณธรรม
         2. มีกระบวนการเรียนการสอนและอาจารย์ที่มคุีณภาพ
         3. มีระบบและกลไกกระตุ้นใหอ้าจารย์และบคุลากรผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึน้
         4. มีการส่งเสริมสนบัสนนุงานวิจัยสหสาขาวิชา อนัจะน าไปสู่ผลงานในระดับสากล
         5. หนว่ยงานหรือผู้รับบริการได้ความรู้นวัตกรรมและน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
         6. ผลิตองค์ความรู้ที่สามารถน ามาใช้ประโยชนไ์ด้จริง
         7. มีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแกชุ่มชนที่มปีระสิทธิภาพ
         8.สร้างงานบริการวิชาการแบบบรูณาการที่สอดคล้องกบัความต้องการของชุมชนและสังคม
         9. มีการบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมมีาตรฐาน
         10. มกีารบริหารโดยยึดหลักธรรมาภบิาล
         11. มรีะบบบริหารงานที่ส่งผลต่อส่ิงแวดล้อม
         12. มรีะบบการบริหารงานบคุคลที่มปีระสิทธิภาพ
         13. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ทรัพยากร และระบบการหารายได้
         14. มรีะบบบริหารความเส่ียงที่มปีระสิทธิภาพ
         15. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศใหก้ารด าเนนิภารกจิของโรงพยาบาลเปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล
         16. ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมศัีกยภาพและมปีระสิทธิภาพ
         17. คณาจารย์ บคุลากร และนสิิต มจีิตส านกึและมส่ีวนร่วมในการท านบุ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
         18. องค์กรมกีจิกรรมบรูณาการวัฒนธรรมและศิลปะกบั การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ



เปา้ประสงค์

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562

ด้านการผลิต
บณัฑิตแพทย์

 - ผ่านการประเมิน
     สกอ.
     WFME
     EdPEx (คะแนน)

ผ่าน
180

คะแนน

ผ่าน
200

คะแนน

ผ่าน
250

คะแนน

1.พัฒนาเทคโนโลยีช่วย
สอนและส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้

1.1 ร้อยละของหัวข้อการ
สอนโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ร้อยละ 
 10

ร้อยละ 
 20

ร้อยละ 
 30

ร้อยละ 
 40

1.1.1 สร้างทีมงาน อบรม 
และพัฒนาส่ือและส่ิง
สนับสนุนการเรียน
การสอน
การสอน - ร้อยละนิสิตแพทย์ที่

สอบผ่าน NL 3
ร้อยละ 

 98
ร้อยละ 

 98
ร้อยละ 

 98
ร้อยละ 

 98

> 3.51 > 3.51 > 3.51 > 3.51

ร้อยละ 
 80

ร้อยละ 
 80

ร้อยละ 
 85

ร้อยละ 
 85

2.1.1 อบรมแพทยศาสตร
ศึกษาพืน้ฐานส าหรับ
อาจารย์แพทย์ใหม่

 2.1.2 ทบทวนความรู้
แพทยศาสตรศึกษาแก่
อาจารย์แพทย์

2.1.3 โครงการพัฒนา
บุคลากรและจัดระบบงาน
ให้เอือ้ต่อการเป็นแหล่งฝึก
นิสิต/นักศึกษา
วทิยาศาสตร์สุขภาพ

แผนยุทธศาสตรป์ระจ าปงีบประมาณ 2559-2562

โครงการพันธกิจ ตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด

ยทุธศาสตรท์ี ่1  พัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือผลติบณัฑิตแพทยแ์ละสนับสนุนการผลติบณัฑิตวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

1.1 ผลิตบัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม

1.2 มีกระบวนการเรียนการสอนและอาจารยท์ีม่ีคุณภาพ

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดกลยุทธ์

 - ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

2. พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรด้าน
แพทยศาสตรศึกษาอย่าง
ต่อเนือ่ง

2.1  ระดับความพึงพอใจ
ของนิสิตทีม่ีต่ออาจารย์
และกระบวนการเรียน
การสอน

1.1.2. โครงการอบรมให้
ความรู้และพัฒนาทักษะใน
การใช้ส่ือ และนวตักรรม
การเรียนการสอน

1



2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562
โครงการพันธกิจ ตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดกลยุทธ์

3.1 มีระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา

มี มี มี มี

3.2 นิสิตมีความพึงพอใจ
ต่อระบบอาจารย์ทีป่รึกษา

> 3.51 > 3.51 > 3.51 > 3.51

4.พัฒนาสมรรถนะทีพ่ึง
ประสงค์ของนิสิตแพทย์

4.1 ร้อยละคะแนน
จิตพิสัยนิสิตรายบุคคลอยู่
ในระดับดีขึน้ไป

ร้อยละ 
90

ร้อยละ 
90

ร้อยละ 
90

ร้อยละ 
90

4.1.1โครงการพัฒนา
สมรรถนะทีพ่ึงประสงค์
ของนิสิตแพทย์

7.สร้างแผนการจัดการ
ความรู้ทีส่อดคล้องกับ
พันธกิจด้านการเรียนการ
สอนสู่สังคม

7.1 (1) จ านวนของ
แนวทางปฏิบัติ ทีร่่วมมือ
กันแบบสหสาขาที่
สอดคล้องกับพันธกิจ

1  เร่ือง 1  เร่ือง 1  เร่ือง 1  เร่ือง 7.1.1 โครงการจัดการ
ความรู้/ COP ทางด้านการ
จัดการเรียนการสอน

3.พัฒนาระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาและการติดตาม
ผลการเรียน

2



ยทุธศาสตรท์ี ่2  พัฒนาสหสาขาวชิาชพีเพ่ือสรา้งงานวจิัยและนวตักรรมระดบัสากล
เปา้ประสงค์ 2.1 มีระบบและกลไกกระตุ้นใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรผลิตผลงานวจิยัและนวตักรรมเพิม่ขึ้น

2.2 มีการส่งเสริมสนับสนุนงานวจิยัสหสาขาวชิา อนัจะน าไปสู่ผลงานในระดับสากล
2.3 หน่วยงานหรือผู้รับบริการได้ความรู้นวตักรรมและน าผลวจิยัไปใช้ประโยชน์

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562

ด้านการวิจัย N/A N/A 10 
ชิ้นงาน

15 
ชิ้นงาน

ร้อยละ 
 30

ร้อยละ 
 35

ร้อยละ 
 40

ร้อยละ 
 45

5.1.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวจิัย 

 - การวจิัยศึกษาระยะส้ัน/
 ยาว ระดับสาขาวชิา

 - โครงการจัดต้ังทีป่รึกษา
วจิัย

 - โครงการจัดท ารายชื่อ
ผู้รับแปลภาษาเพือ่การ
ตีพิมพ์

 - โครงการจัดต้ังทีม
ประสานงานวจิัย

5.1.2 โครงการอบรมเพือ่
พัฒนาคณะกรรมการ EC 
ร่วมกับคณะกรรมการ EC 
มหาวทิยาลัย

5.1.3 โครงการอบรม
ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกับ
จริยธรรมการวจิัยในคน

5.1.4 โครงการประชุม
วชิาการ

5.ODOR (หนึง่งานต่อ
หนึง่งานวจิัย One 
department one 
research)

5.1 ร้อยละของสาขาวชิา/
งาน ทีม่ีงานวจิัยตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ

 -จ านวนงานวจิัยของ
อาจารย์ทีม่ีผลงานตีพิมพ์
ในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ

แผนยุทธศาสตรป์ระจ าปงีบประมาณ 2559-2562

โครงการพันธกิจ ตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด
ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดกลยุทธ์
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2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562
โครงการพันธกิจ ตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดกลยุทธ์

7.สร้างแผนการจัดการ
ความรู้ทีส่อดคล้องกับ
พันธกิจด้านการวจิัยสู่
สังคม

7.1 (2) จ านวนของ
แนวทางปฏิบัติ ทีร่่วมมือ
กันแบบสหสาขาที่
สอดคล้องกับพันธกิจ

1  เร่ือง 1  เร่ือง 1  เร่ือง 1  เร่ือง 7.1.1 โครงการจัดการ
ความรู้/ COP ทางด้านการ
วจิัย

4



ยทุธศาสตรท์ี ่3  พัฒนาองค์กรให้เปน็องค์กรแห่งการเรยีนรู้
เปา้ประสงค์ 3.1 ผลิตองค์ความรู้ทีส่ามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562

องค์กรแห่งการ
เรยีนรู้

 - จ านวนนวตักรรมทีเ่ป็น
ต้นแบบหรือเป็นนโยบาย
ระดับชาติ

6. Community Base 
Innovative Health 
Care Service

6.1 จ านวนนวตักรรมที่
ได้รับการสนับสนุนจาก
ชุมชน

1 ชิ้น 
งาน

1 ชิ้น 
งาน

1 ชิ้น 
งาน

6.1.1 ส ารวจความต้องการ
ของชุมชน (บริการวชิาการ
สู่สังคม)

(1 ชิ้นงาน
ในปีงบประมาณ 2564)

ร้อยละ 5 ร้อยละ 
 10

ร้อยละ 
 15

ร้อยละ 
 20

8.1.1 ให้ความรู้ในการท า
นวตักรรม

8.1.2 Innovation Day

8. การส่งเสริม
บรรยากาศ/วฒันธรรมใน
การท านวตักรรม

8.1 ร้อยละของนวตักรรม
ทีม่ีการน าไปใช้ต่าง
หน่วยงาน

แผนยุทธศาสตรป์ระจ าปงีบประมาณ 2559-2562

โครงการพันธกิจ ตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด
ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดกลยุทธ์
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ยทุธศาสตรท์ี ่4 พัฒนาระบบบรกิารวชิาการทีม่คุีณภาพเพ่ือพัฒนาชมุชนและสงัคมอยา่งตอ่เน่ืองและยั่งยนื
เปา้ประสงค์ 4.1 มีการบริการสุขภาพแบบองค์รวมอยา่งมีมาตรฐาน

4.2 มีระบบการบริหารจดัการโครงการบริการวชิาการแกชุ่มชนทีม่ีประสิทธภิาพ
4.3 สร้างงานบริการวชิาการแบบบูรณาการทีส่อดคล้องกบัความต้องการของชุมชนและสังคม

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562

ด้านการบรกิาร 9. Public Private 
Partnership (PPP) with 
CSR

9.1 จ านวน Partner ที่
เข้าร่วมท า CSR

3 
Partners

3 
Partners

4 
Partners

4 
Partners

9.1.1 สร้างความร่วมมือ
กับบริษัทภาคเอกชนที่
ต้องการท า CSR

10. พร้อมเป็น Excellent
 center

10.1 มี Exellent center
 : MIS, Laser/Lasic

11. การมุง่เน้นเป็น
สถาบันหลัก

11.1 ผ่านการประเมิน
มาตรฐาน HA

ผ่าน 
re-

accredit

11.1.1  โครงการพัฒนา
ตามจุดเน้น 4 ข้อของ
โรงพยาบาล
 - ความปลอดภัยในการ
ดูแลผู้ป่วย (Patient 
safety Goals  : SIMPLE)
 - พัฒนาการดูแลผู้ป่วยใน
กลุ่มโรคทีส่ าคัญ
 -เพิม่รายรับ ลดรายจ่าย 
และ Lean Management
 - การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร และส่งเสริม
ความผูกพัน

แผนยุทธศาสตรป์ระจ าปงีบประมาณ 2559-2562

 - จ านวน excellent 
center ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
(2 Excellent Center ใน
ปีงบประมาณ 2566)

โครงการพันธกิจ ตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด
ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดกลยุทธ์
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2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562
โครงการพันธกิจ ตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดกลยุทธ์

12.1 อัตราก าลังพอเพียง ร้อยละ 
 80

ร้อยละ 
 80

ร้อยละ 
 80

ร้อยละ 
 80

12.2 มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาวชิา/ งาน (ตาม
แผนพัฒนา)

ร้อยละ 
 80

ร้อยละ 
 80

ร้อยละ 
 80

ร้อยละ 
 80

12.1.2 โครงการพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวชิา

7.สร้างแผนการจัดการ
ความรู้ทีส่อดคล้องกับ
พันธกิจด้านการบริการ
วชิาการสู่สังคม

7.1 (3) จ านวนของ
แนวทางปฏิบัติ ทีร่่วมมือ
กันแบบสหสาขาที่
สอดคล้องกับพันธกิจ

1  เร่ือง 1  เร่ือง 1  เร่ือง 1  เร่ือง  7.1.1 โครงการจัดการ
ความรู้/ COP ทางด้าน
การบริการวชิาการ

12.พัฒนาบุคลากรพร้อม
รับการเป็นโรงเรียนแพทย์
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ยทุธศาสตรท์ี ่5 พัฒนาระบบบรหิารทีม่คุีณภาพ
เปา้ประสงค์ 5.1 มีการบริหารโดยยดึหลักธรรมาภบิาล

5.2 มีระบบบริหารงานทีส่่งผลต่อส่ิงแวดล้อม
5.3 มีระบบการบริหารงานบุคคลทีม่ีประสิทธภิาพ
5.4 พฒันาประสิทธภิาพการบริหารงบประมาณ ทรัพยากร และระบบการหารายได้
5.5 มีระบบบริหารความเส่ียงทีม่ีประสิทธภิาพ

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562

ด้านบรกิาร  - ผ่านเกณฑ์ TQC 
มากกวา่ 350 ในปี 2566

    200
 คะแนน

13.1.1 สร้างความเข้าใจ
เกีย่วกับ TQC

13.1.2 พัฒนา Facilitator
 TQC
12.1.3 ท าแบบประเมิน
ตนเอง

14. การลดต้นทุนด้วย
การปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (Lean 
Management)

14.1 ร้อยละของ
สาขาวชิา/งาน ทีท่ า lean
 ส าเร็จ

ร้อยละ 
 30

ร้อยละ 
 35

ร้อยละ 
 40

ร้อยละ 
 45

14.1.1การคัดเลือก
กระบวนการทีส่ าคัญใน
การท า Lean

15.1จ านวนโครงการที่
สามารถเพิม่รายได้หรือ
ลดรายจ่ายของ
โรงพยาบาล

5 
โครงการ

5 
โครงการ

5 
โครงการ

5 
โครงการ

15.1.1. มีการน าข้อมูลไป
วเิคราะห์ค่าใช้จ่าย เพือ่
เพิม่รายรับ ลดรายจ่าย

15.2 ร้อยละของรายรับที่
เพิม่ขึน้ต่อปี

ร้อยละ 
 10

ร้อยละ 
10

ร้อยละ 
 10

ร้อยละ 
 10

แผนยุทธศาสตรป์ระจ าปงีบประมาณ 2559-2562

โครงการพันธกิจ ตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด
ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดกลยุทธ์

มากกวา่
200 

คะแนน

มากกวา่
 250 

คะแนน

13.1 คะแนน TQC 
มากกวา่ 350 คะแนนในปี
 2566

13. พัฒนา Core Team 
เพือ่น า TQC สู่การปฏิบัติ

15. พัฒนาประสิทธภิาพ
การบริหารงบประมาณ 
ทรัพยากร และระบบการ
หารายได้
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2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562
โครงการพันธกิจ ตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดกลยุทธ์

15.3 ร้อยละความส าเร็จ
ของสาขาวชิา / งานใน
การวเิคราะห์ความคุ้มทุน 
(Unit cost)

N/A ร้อยละ 
 10

ร้อยละ 
 30

ร้อยละ 
 50

15.3.1 การสร้างระบบ
วเิคราะห์ทางการเงินและ
การบริหารจัดการทรัพยากร
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ยทุธศาสตรท์ี ่6 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ
เปา้ประสงค์ 6.1 ส่งเสริมและพฒันาระบบสารสนเทศใหก้ารด าเนินภารกจิของโรงพยาบาลเป็นไปอยา่งมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล

6.2 ส่งเสริมและพฒันาศูนยก์ลางแหง่การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมีศักยภาพและมีประสิทธภิาพ

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562

16.1 จ านวนภารกิจที่
ระบบสารสนเทศรองรับ
ยุทธศาสตร์ ด้านการ
เรียนการสอน วจิัย การ
บริการวชิาการสู่สังคม 
การบริหาร ครบ 4 
ยุทธศาสตร์จาก 7 
ยุทธศาสตร์

   1 
ภารกิจ

   2 
ภารกิจ

    4 
ภารกิจ

    4 
ภารกิจ

16.2 ร้อยละของ
สาขาวชิา/งานทีน่ าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการ
เพิม่ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

N/A N/A N/A ร้อยละ 
100

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดกลยุทธ์

แผนยุทธศาสตรป์ระจ าปงีบประมาณ 2559-2562

16. จัดหาและพัฒนา
ระบบปฏิบัติการเพือ่
ตอบสนองพันธกิจ 
(Activation & Upgrade)
 พัฒนาขีดความสามารถ
ทัง้ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้
ระบบ (People) วาง
แผนการท างานของระบบ
และแนวทางการปฏิบัติ
ของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้
ระบบ (Process)

ตัวชีว้ัด โครงการพันธกิจ ตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์
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เปา้ประสงค์ 7.1 คณาจารย ์บุคลากร และนิสิต มีจติส านึกและมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะ
7.2 องค์กรมีกจิกรรมบูรณาการวฒันธรรมและศิลปะกบั การเรียนการสอน การวจิยั และการบริการ

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562

17. ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมท านุบ ารุง
วฒันธรรมและศิลปะและ
สืบสานพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพทางด้าน
วฒันธรรมและศิลปะทีม่ี
การบูรณาการทีม่ีการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์และ
ชุมชนมีส่วนร่วม

17.1 จ านวนโครงการ
หรือกิจกรรมทาง
วฒันธรรม และศิลปะทีม่ี
การบูรณาการ กับพันธ
กิจด้าน การเรียนการสอน
 หรือ วจิัย หรือ บริการ
วชิาการสู่สังคม

3 
โครงการ

 3
โครงการ

3 
โครงการ

3 
โครงการ

เป้าหมาย หมายความวา่ 
ใน 1 ปีจะต้องมีโครงการทัง้
โรงพยาบาลรวมทัง้หมด
ตอบครบทุกด้านใน 4 
พันธกิจกีโ่ครงการก็ได้

7.สร้างแผนการจัดการ
ความรู้ทีส่อดคล้องกับ
พันธกิจด้านวฒันธรรม
และศิลปะสู่สังคม

7.1 (4) จ านวนของ
แนวทางปฏิบัติ ทีร่่วมมือ
กันแบบสหสาขาที่
สอดคล้องกับพันธกิจ

1  เร่ือง 1  เร่ือง 1  เร่ือง 1  เร่ือง 7.1.1 โครงการจัดการ
ความรู้/ COP ทางด้าน
วฒันธรรมและศิลปะ

แผนยุทธศาสตรป์ระจ าปงีบประมาณ 2559-2562

ตัวชีว้ัด โครงการ

ยทุธศาสตรท์ี ่7 สง่เสรมิการท านุบ ารงุวฒันธรรมและศิลปะ

พันธกิจ ตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์
ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดกลยุทธ์
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