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แผนยุทธศาสตร์  โรงพยาบาลชลประทาน (พ.ศ. 2552-2562)

ฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562

(มติทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินงานโรงพยาบาลชลประทาน ครั้งที ่12/2559 ลงวันที ่27 ธันวาคม  พ.ศ. 2559)
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  ยทุธศาสตร์
         1.  พัฒนาระบบการศึกษาเพือ่ผลิตบัณฑิตแพทย์และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพ
         2.  พัฒนาสหสาขาวิชาชีพเพือ่สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล
         3.  พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

         4. พัฒนาระบบบริการวิชาการทีม่ีคุณภาพเพือ่พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน
         5. พัฒนาระบบบริหารทีม่ีคุณภาพ

  นโยบาย
         ท างานเป็นทีม     เน้นความปลอดภัย
         ลูกค้าพอใจ         ได้มาตรฐานวิชาชีพ

         6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ีประสิทธิภาพ
         7. ส่งเสริมการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ

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

      ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทีผ่ลิตบัณฑิตแพทย์ และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทัง้การ
ให้บริการและการวิจัย ชั้นน า ในเขตปริมลฑลทีม่ีมาตรฐานในปี 2561

  วสิัยทัศน์ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2552-2562)
      ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทีผ่ลิตบัณฑิตแพทย์ และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทัง้การ
ให้บริการและการวิจัย ชั้นน าระดับประเทศ

  พันธกิจ
       มีการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ มีการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพในด้านบริหาร โดยใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีทีท่ันสมัย สามารถเทียบเคียงกับสถาบันอื่น อย่างต่อเนื่องย่ังยืน
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  เป้าประสงค์
         1. ผลิตบัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม
         2. มีกระบวนการเรียนการสอนและอาจารย์ทีม่ีคุณภาพ
         3. มีระบบและกลไกกระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิม่ขึ้น
         4. มีการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยสหสาขาวิชา อันจะน าไปสู่ผลงานในระดับสากล
         5. หน่วยงานหรือผู้รับบริการได้ความรู้นวัตกรรมและน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
         6. ผลิตองค์ความรู้ทีส่ามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง
         7. มีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนทีม่ีประสิทธิภาพ
         8.สร้างงานบริการวิชาการแบบบูรณาการทีส่อดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
         9. มีการบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน
         10. มีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
         11. มีระบบบริหารงานทีส่่งผลต่อส่ิงแวดล้อม
         12. มีระบบการบริหารงานบุคคลทีม่ีประสิทธิภาพ
         13. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ทรัพยากร และระบบการหารายได้
         14. มีระบบบริหารความเส่ียงทีม่ีประสิทธิภาพ
         15. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศให้การด าเนินภารกิจของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
         16. ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
         17. คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
         18. องค์กรมีกิจกรรมบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
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วิสัยทัศน์ : ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้ทีผ่ลิตบัณฑิตแพทย ์และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรส์ุขภาพ รวมทัง้การให้บรกิารและการวิจัย ช้ันน า ในเขตปรมิลฑลทีม่ีมาตรฐานในปี 2561

การศึกษา การบรกิาร และ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ

ภาพลักษณ์ดี เป็นทีไ่ว้วางใจของ
ประชาชน

ความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร

มุมมองผู้รบัผลงาน ย.1 พัฒนาระบบการศึกษาเพือ่ผลิต
บณัฑิตแพทย์และสนับสนุนการผลิต
บณัฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ย.2 พัฒนาสหสาขาวิชาชีพเพือ่สร้าง
งานวิจยัและนวัตกรรมระดับสากล

ย.3 พัฒนาองค์กรใหเ้ปน็องค์กรแหง่การ
เรียนรู้

ย.4 พัฒนาระบบบริการวิชาการที่มี
คุณภาพเพือ่พัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน

การเงิน ย.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ

การบรกิาร ย.1 พัฒนาระบบการศึกษาเพือ่ผลิต
บณัฑิตแพทย์และสนับสนุนการผลิต
บณัฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ย.2 พัฒนาสหสาขาวิชาชีพเพือ่สร้าง
งานวิจยัและนวัตกรรมระดับสากล

ย.4 พัฒนาระบบบริการวิชาการที่มี
คุณภาพเพือ่พัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน

การเรียนรู้ & พัฒนา ย.2 พัฒนาสหสาขาวิชาชีพเพือ่สร้าง
งานวิจยัและนวัตกรรมระดับสากล

ย.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ

ย.4 พัฒนาระบบบริการวิชาการที่มี
คุณภาพเพือ่พัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน

ย.5  พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ

ย.5  พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ

ย.7 ส่งเสริมการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ

ป.1  ผลิตบัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม 
ป.5 หน่วยงานหรือผู้รับบริการได้
ความรู้นวัตกรรมและน าผลวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

ป.6  ผลิตองค์ความรู้ท่ีสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้จริง ป.9 มีการบริการสุขภาพแบบองค์

รวมอย่างมีมาตรฐาน 

ป.12 มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ี
มีประสิทธิภาพ 

ป.13 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณ ทรัพยากร และ
ระบบการหารายได้ 

ป.15 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้การด าเนินภารกิจของ
โรงพยาบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ป.2 มีกระบวนการเรียนการสอน
และอาจารย์ที่มีคุณภาพ 

ป.3 มีระบบและกลไกกระตุ้นให้
อาจารย์และบุคลากรผลิต
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น 

ป.10 มีการบริหารโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 

ป.11 มีระบบบริหารงานท่ีส่งผลต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

ป.14 มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ป.7 มีระบบการบริหารจัดการ
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ป.4 มีการส่งเสริมสนับสนุน
งานวิจัยสหสาขาวิชา อันจะน าไปสู่
ผลงานในระดับสากล 

ป.16 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

ป.17 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต 
มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการท านุ
บ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 

ป.18 องค์กรมีกิจกรรมบูรณาการ
วัฒนธรรมและศิลปะกับ การเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการ ป.8 สร้างงานบริการวิชาการแบบ

บูรณาการท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที ่1  พัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตแพทย์และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เป้าประสงค์

พันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิตแพทย์

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562
 - ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

> 3.51 > 3.51 > 3.51 > 3.51 1. สร้างความพึงพอใจแก่
ผู้ใช้บัณฑิต

1.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต

ร้อยละ 
 70

ร้อยละ 
 75

ร้อยละ 
 80

งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ

แพทย์ใช้ทุน

กิจกรรมตรวจเย่ียมนิสิต
เก่าร่วมกับคณะแพทย์ฯ

 - ผ่านการประเมิน 
WFME , AS-EdPEx

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ≥ 2 
โครงการ

≥ 2 
โครงการ

≥ 2 
โครงการ

งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ

แพทย์ใช้ทุน

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแพทยศาสตร
ศึกษาขัน้พืน้ฐาน ประจ าปี 
2560

โครงการสัมมนาเพือ่
พัฒนาศักยภาพด้านการ
เรียนการสอน

โครงการปรับปรุงหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต

3.พัฒนาเทคโนโลยีช่วย
สอนและส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้(มุง่เน้น 
องค์ประกอบย่อยที ่6.3)

3.1 ร้อยละของหัวข้อการ
สอนโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ร้อยละ 
10

ร้อยละ 
20

ร้อยละ 
30

ร้อยละ 
40

งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ

แพทย์ใช้ทุน

โครงการอบรมให้ความรู้
และพัฒนาทักษะในการใช้
ส่ือ และนวัตกรรมการ
เรียนการสอน

แผนยทุธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562

1.1 ผลิตบัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม
1.2 มีกระบวนการเรียนการสอนและอาจารย์ทีม่ีคุณภาพ

2. พัฒนาอาจารย์/
บุคลากรด้าน
แพทยศาสตรศึกษาอย่าง
ต่อเนือ่ง และพัฒนา
สมรรถนะของบุคคลเพือ่
เข้าสู่มาตรฐานระดับ
นานาชาติ (มุง่เน้น WFME
 องค์ประกอบที ่ม.5.2.5)

2.1 จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับ
การพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรด้าน
แพทยศาสตรศึกษา

โครงการตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดกลยุทธ์

ผู้ประสานงาน
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2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562
โครงการตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดกลยุทธ์
ผู้ประสานงาน

4. พัฒนาระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาและการติดตาม
ผลการเรียน(มุง่เน้น
องค์ประกอบย่อยที ่4.3 
การสนับสนุนและให้
ค าปรึกษานิสิตนักศึกษา)

4.1 นิสิตมีความพึงพอใจ
ต่อระบบอาจารย์ทีป่รึกษา

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
85

ร้อยละ 
90

งาน
แพทยศาสตร
ศึกษาและ

แพทย์ใช้ทุน

กิจกรรมพัฒนาระบบ
อาจารย์ทีป่รึกษา

7.สร้างแผนการจัดการ
ความรู้ทีส่อดคล้องกับ
พันธกิจด้านการเรียนการ
สอน(มุง่เน้น 
องค์ประกอบย่อยที ่6.3)

7.1 (1) จ านวนของ
แนวทางปฏิบัติทีร่่วมมือ
กันแบบสหสาขาที่
สอดคล้องกับพันธกิจด้าน
การเรียนการสอน

1  เร่ือง 1  เร่ือง 1  เร่ือง 1  เร่ือง คณะกรรมการ
พัฒนาการ

จดัการความรู้
และการบริหาร
จดัการแบบลีน/

งานประกนั
คุณภาพ

การศึกษา/งาน
แพทยศาสตร

ศึกษาฯ

โครงการจัดการความรู้ด้าน
การเรียนการสอนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามเกณฑ์ WFME
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ยุทธศาสตร์ที ่2  พัฒนาสหสาขาวิชาชีพเพ่ือสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล
เป้าประสงค์ 2.1 มีระบบและกลไกกระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิม่ขึ้น

2.2 มีการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยสหสาขาวิชา อันจะน าไปสู่ผลงานในระดับสากล
2.3 หน่วยงานหรือผู้รับบริการได้ความรู้นวัตกรรมและน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์

พันธกิจ ด้านการวิจัย

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562
 -จ านวนงานวิจัยของ
อาจารย์และบุคลากรทีม่ี
ผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติ

N/A N/A 10 
ชิน้งาน

15 
ชิน้งาน

ร้อยละ 
 30

ร้อยละ 
 35

ร้อยละ 
 40

ร้อยละ 
 45

งานวิจัย    โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย 
 - โครงการเทคนิคการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ส าหรับขอทุนฯ

 - โครงการใช้สถิติเพือ่การ
วิจัยทางการแพทย์

ร้อยละ 
40

ร้อยละ 
45

ร้อยละ 
50

งานวิจัย  - โครงการท าวิจัยเพือ่
พัฒนาคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วยสู่การตีพิมพ์

 - โครงการการเขียน
บทความภาษาอังกฤษเพือ่
การตีพิมพ์

  โครงการอบรมเพือ่
พัฒนาคณะกรรมการ EC
ร่วมกับคณะกรรมการEC 
มหาวิทยาลัย

6.พัฒนาสมรรถนะ
ทางด้านการวิจัยของ
อาจารย์แพทย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน

6.1 ร้อยละของอาจารย์
แพทย์และบุคลากรสาย
วิชาชีพต่อการอบรมใน
หลักการและวิธีการ
ด าเนินการวิจัย

แผนยทุธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดกลยุทธ์

ผู้ประสานงาน โครงการ

5.ODOR (หนึง่งานต่อ
หนึง่งานวิจัย One 
department one 
research)

5.1 ร้อยละของสาขาวิชา/
งาน ทีม่ีงานวิจัย/
นวัตกรรม ทีม่ีผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
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2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562
ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดกลยุทธ์
ผู้ประสานงาน โครงการ

   โครงการอบรมความรู้
เบือ้งต้นเกีย่วกับจริยธรรม
การวิจัยในคน

   โครงการอบรม
วิธีด าเนินการมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคณะ
กรรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์

7.สร้างแผนการจัดการ
ความรู้ทีส่อดคล้องกับ
พันธกิจด้านการวิจัยสู่
สังคม

7.1 (2) จ านวนของ
แนวทางปฏิบัติทีร่่วมมือ
กันแบบสหสาขาที่
สอดคล้องกับพันธกิจด้าน
การวิจัย

1  เร่ือง 1  เร่ือง 1  เร่ือง 1  เร่ือง คณะกรรมการ
พัฒนาการ

จดัการความรู้
และการบริหาร
จดัการแบบลีน/

งานประกนั
คุณภาพ

การศึกษา/
งานวิจยั

   โครงการจัดการความรู้/
 COP ทางด้านการวิจัย
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ยุทธศาสตร์ที ่3  พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ 3.1 ผลิตองค์ความรู้ทีส่ามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง
พันธกิจ องค์กรแห่งการเรียนรู้

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562
 - จ านวนนวัตกรรมทีเ่ป็น
ต้นแบบหรือเป็นนโยบาย
ระดับชาติ 
(1 ชิน้งานในปีงบประมาณ
 2564)

8. Community Base 
Innovative Health 
Care Service

8.1 จ านวนแนวปฏิบัติที่
ดี/นวัตกรรมทีไ่ด้รับการ
สนับสนุนจากชุมชน

1ชิ้นงาน/
1

โครงการ
ต่อปีที่
บรรลุ

เป้าหมาย

1ชิ้นงาน/
1

โครงการ
ต่อปีที่
บรรลุ

เป้าหมาย

1ชิ้นงาน/
1

โครงการ
ต่อปีที่
บรรลุ

เป้าหมาย

คณะกรรมการ
พัฒนาการ

จดัการความรู้
และการบริหาร
จดัการแบบลีน/
งานวางแผนและ

พัฒนา

โครงการส ารวจความ
ต้องการของชุมชน (บริการ
วิชาการสู่สังคม)

ร้อยละ 5 ร้อยละ 
 10

ร้อยละ 
 15

ร้อยละ 
 20

โครงการให้ความรู้ในการ
ท านวัตกรรม

โครงการมหกรรมคุณภาพ

9.1 ร้อยละของนวัตกรรม
ทีม่ีการน าไปใช้ต่าง
หน่วยงาน

คณะกรรมการ
พัฒนาการ

จดัการความรู้
และการบริหาร
จดัการแบบลีน/

งานพัฒนา
คุณภาพ

โรงพยาบาล

9. การส่งเสริม
บรรยากาศ/วัฒนธรรมใน
การท านวัตกรรม

โครงการ

แผนยทุธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดกลยุทธ์

ผู้ประสานงาน
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ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบบริการวิชาการทีม่ีคุณภาพเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน
เป้าประสงค์ 4.1 มีการบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน

4.2 มีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนทีม่ีประสิทธิภาพ
4.3 สร้างงานบริการวิชาการแบบบูรณาการทีส่อดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม

พันธกิจ ด้านการบริการ

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562
 - จ านวน excellent 
center ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
(2 Excellent Center ใน
ปีงบประมาณ 2566)

7.สร้างแผนการจัดการ
ความรู้ทีส่อดคล้องกับ
พันธกิจด้านการบริการ
วิชาการสู่สังคม

7.1 (3) จ านวนของ
แนวทางปฏิบัติทีร่่วมมือ
กันแบบสหสาขาที่
สอดคล้องกับพันธกิจด้าน
การบริการวิชาการ

1  เร่ือง 1  เร่ือง 1  เร่ือง 1  เร่ือง คณะกรรมการ
พัฒนาการ

จดัการความรู้
และการบริหาร
จดัการแบบลีน/

งานประกนั
คุณภาพ

การศึกษา/งาน
พัฒนาคุณภาพ

โครงการจัดการความรู้/ 
COP ทางด้านการบริการ
วิชาการ

7.2 อัตราความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม ที่
สอดคล้องกับงานบริการ
วิชาการสู่สังคมตามกลุ่ม
โรคส าคัญ และ PCT

มากกว่า
ร้อยละ 

50

มากกว่า
ร้อยละ 

50

มากกว่า
ร้อยละ 

50

งานวางแผน
และพัฒนา/
งานพัฒนา
คุณภาพ

โรงพยาบาล

10. องค์กรมีความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคม

10.1 จ านวนกิจกรรมทีท่ า
 CSR

3 
กิจกรรม

3 
กิจกรรม

4 
กิจกรรม

4 
กิจกรรม

ทีมบริหาร/
งานวางแผน
และพัฒนา

สร้างความร่วมมือกับ
บริษัทภาคเอกชนที่
ต้องการท า CSR

โครงการ

แผนยทุธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดกลยุทธ์

ผู้ประสานงาน
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2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562
โครงการตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดกลยุทธ์
ผู้ประสานงาน

11. พัฒนาความเป็น 
Excellent center

11.1 จ านวน Excellent 
center

4 
Excellent 

center

6 
Excellent 

center

8 
Excellent 

center

คณะกรรมการ
ศูนย์ความเป็น

เลิศทาง
การแพทย์

โครงการพัฒนาความเป็น 
Excellent center

11.2 จ านวน Excellent 
center ผ่านเกณฑ์ระดับ 
1 +  (ด้านมะเร็ง การ
บาดเจ็บหลายระบบ 
ทารกแรกเกิด การเปล่ียน
ถ่ายจอประสาทตา)

1 
Excellent 

center

2 
Excellent 

center

4 
Excellent 

center

คณะกรรมการ
ศูนย์ความเป็น

เลิศทาง
การแพทย์

12. การมุง่เน้นเป็น
สถาบันหลัก

12.1 ผ่านการประเมิน
มาตรฐาน HA

ผ่าน 
re-

accredit

งานพัฒนา
คุณภาพ

โรงพยาบาล

โครงการพัฒนาตามจุดเน้น
ของโรงพยาบาล
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ 5.1 มีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

5.2 มีระบบบริหารงานที่ส่งผลต่อส่ิงแวดล้อม
5.3 มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
5.4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ทรัพยากร และระบบการหารายได้
5.5 มีระบบบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ ด้านการบริหาร

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562
 - ผ่านเกณฑ์ TQC 
มากกว่า 350 ในป ี2566

มากกว่า200 
คะแนน

มากกว่า200 คะแนน มากกว่า
 250 

คะแนน

13. การน า TQA พฒันา
สู่ความเปน็เลิศ

มากกว่า
200 

คะแนน

มากกว่า
200 

คะแนน

มากกว่า
 250 

คะแนน

Core Team 
TQA

โครงการสร้างความเข้าใจ
เกีย่วกบั TQC

โครงการพฒันา 
Facilitator TQC

14. สร้างระบบการ
ส่ือสารภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ

14.1 ระดับความส าเร็จ
ของการถ่ายทอดตัวช้ีบง่
และเปา้หมายขององค์กร
สู่ระดับบคุคลผ่านเกณฑ์
ระดับ 3

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
80

งานบริหาร
ท่ัวไป

โครงการตรวจเย่ียมหน้า
งานของผู้บริหาร

15. การถ่ายทอดและ
ติดตามกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบติั

15.1 ร้อยละของการ
ด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ (SAP)

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
80

งานวางแผน
และพฒันา

การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และติดตาม
แผนปฏิบติัการ

15.2 อตัราการบรรลุ
เปา้หมายตามแผน

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
80

งานวางแผน
และพฒันา

13.1 คะแนน TQC 
มากกว่า 350 คะแนนใน
ป ี2566

โครงการ

แผนยทุธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562

ตัวช้ีวัดวิสัยทศัน์
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดวิสัยทศัน์

กลยทุธ์ ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดกลยทุธ์

ผู้ประสานงาน



9

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562
โครงการตัวช้ีวัดวิสัยทศัน์

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดวิสัยทศัน์
กลยทุธ์ ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดกลยทุธ์
ผู้ประสานงาน

16. พฒันาระบบ
บริหารงานท่ีส่งผลต่อ
ส่ิงแวดล้อม

16.1 ร้อยละของ
หน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 5 ส

มากกว่า
ร้อยละ 

90

มากกว่า
ร้อยละ 

90

มากกว่า
ร้อยละ 

90

งานกายภาพ
ส่ิงแวดล้อม
และความ
ปลอดภัย

โครงการด าเนิน
กิจกรรม 5 ส

16.2 คุณภาพน้ าเสียหลัง
การบ าบดัน้ าเสียผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

งานกายภาพ
ส่ิงแวดล้อม
และความ
ปลอดภัย

โครงการจัดท าคุณภาพน้ า
เสียหลังการบ าบดัผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

16.3 จ านวนการใช้
กระแสไฟฟา้ในสาย
สนับสนุนลดลง

ลดลง ≥
 ร้อยละ

 10

ลดลง ≥
 ร้อยละ

 10

ลดลง ≥
 ร้อยละ

 10

งานกายภาพ
ส่ิงแวดล้อม
และความ
ปลอดภัย

โครงการรณรงค์ลดการใช้
พลังงาน

17. ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการวางแผน
 การบริหาร และพฒันา
บคุลากร

17.1 อตัราการลาออก
ของบคุลากรภายใน 1 ปี

ตาม
เกณฑ์ 
THIP

ตาม
เกณฑ์ 
THIP

ตาม
เกณฑ์ 
THIP

งาน
ทรัพยากร

บคุคล

โครงการเสริมสร้างความ
ภักดีต่อองค์กร

17.2 อตัราการพฒันา
บคุลากรตามนโยบาย
ความเช่ียวชาญขององค์กร

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
80

งาน
ทรัพยากร

บคุคล

การพฒันาผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะสาขาวิชา

18.พฒันาบคุลากรพร้อม
รับการเปน็โรงเรียนแพทย์

18.1 อตัราก าลังพอเพยีง ร้อยละ 
 80

ร้อยละ 
 80

ร้อยละ 
 80

ร้อยละ 
 80

งาน
ทรัพยากร

บคุคล

การพฒันาบคุลากรตาม
สายงาน

18.2 มีผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
สาขาวิชา/ งาน (ตาม
แผนพฒันา)

ร้อยละ 
 80

ร้อยละ 
 80

ร้อยละ 
 80

ร้อยละ 
 80

งาน
ทรัพยากร

บคุคล

การพฒันาผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะสาขาวิชา
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2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562
โครงการตัวช้ีวัดวิสัยทศัน์

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดวิสัยทศัน์
กลยทุธ์ ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดกลยทุธ์
ผู้ประสานงาน

19. พฒันาประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน

19.1 ร้อยละของ
สาขาวิชา/งาน ท่ีท า lean
 ส าเร็จ

ร้อยละ 
 30

ร้อยละ 
 35

ร้อยละ 
 40

ร้อยละ 
 45

คณะกรรมการ
พฒันาการ

จัดการความรู้
และการ

บริหารจัดการ
แบบลีน

โครงการการบริหาร
จัดการแบบลีน (Lean 
management)

19.2 ร้อยละของสาขา/
งาน ท่ีพฒันาระดับ
ความส าเร็จของการ
วิเคราะหง์าน Unit Cost

N/A ร้อยละ
 35

ร้อยละ 
40

หน่วย Unit 
cost

การใหค้วามรู้เร่ือง Unit 
cost

19.3 จ านวนผลวิเคราะห์
 Unit cost ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์

N/A ร้อยละ 
30

ร้อยละ 
35

หน่วย Unit 
cost

20. การบริหารทรัพย์สิน
ใหมี้ประสิทธิภาพ

20.1 อตัราการเพิ่มขึน้
ของรายได้จากการ
บริหารทรัพย์สิน/การ
ด าเนินการเชิงรุก

เพิ่มขึน้
ร้อยละ 

15 
ของปี
กอ่น

เพิ่มขึน้
ร้อยละ 

15 
ของปี
กอ่น

เพิ่มขึน้
ร้อยละ 

15 
ของปี
กอ่น

คณะท างาน
ด้านการ
จัดการ

ทรัพย์สิน

การจัดสรรพื้นท่ีและการ
บริหารทรัพย์สิน

20.2 อตัรามูลค่าซ่อมต่อ
มูลค่าคงเหลือของ
เคร่ืองมือ (present 
value)

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 คณะกรรมการ
เคร่ืองมือแพทย์

การพฒันาระบบการดูแล
รักษาอปุกรณ์/เคร่ืองมือ

21. การส่งเสริม
วัฒนธรรมความปลอดภัย

21.1 อตัราบคุลากรท่ีผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
วัฒนธรรมความปลอดภัย
 ระดับ 3 ขึน้ไป

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
90

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง

การส่งเสริมวัฒนธรรม
ความปลอดภัย

22. การทบทวนความ
เส่ียงเพื่อปอ้งกนัการเกดิ
ซ้ า

22.1 อตัราการเกดิ
อบุติัการณ์ในระดับ E ซ้ า
 ด้วยสาเหตุเดิม

ลดลง
ร้อยละ 

40

ลดลง
ร้อยละ 

40

ลดลง
ร้อยละ 

50

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง

การทบทวนความเส่ียง/
โครงการค้นหารากด้วย
ความเข้าใจ
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ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศให้การด าเนินภารกิจของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.2 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562
23. การน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์
ได้ครอบคลุมตามพันธกิจ
ของโรงพยาบาล

23.1 จ านวนรายงานที่
ตอบพันธกิจของ
โรงพยาบาล

ร้อยละ 80 
ของจ านวน
รายงานที่
ตอบพันธ
กิจของ

โรงพยาบาล

ร้อยละ 80 
ของจ านวน
รายงานที่
ตอบพันธ
กิจของ

โรงพยาบาล

ร้อยละ 85 
ของจ านวน
รายงานที่
ตอบพันธ
กิจของ

โรงพยาบาล

หน่วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการอบรมการสร้าง
รายงานในโปรแกรม 
HOSxP Version 4

โครงการ

แผนยทุธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดกลยุทธ์

ผู้ประสานงาน
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เป้าประสงค์ 7.1 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
7.2 องค์กรมีกิจกรรมบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

พันธกิจ ด้านศิลปวัฒนธรรม

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562
7.สร้างแผนการจัดการ
ความรู้ทีส่อดคล้องกับ
พันธกิจด้านวัฒนธรรม
และศิลปะสู่สังคม

7.1 (4) จ านวนของ
แนวทางปฏิบัติทีร่่วมมือ
กันแบบสหสาขาที่
สอดคล้องกับพันธกิจด้าน
วัฒนธรรมและศิลปะ

1  เร่ือง 1  เร่ือง 1  เร่ือง 1  เร่ือง คณะกรรมการ
พัฒนาการ

จดัการความรู้
และการบริหาร
จดัการแบบลีน/

งานประกนั
คุณภาพ

การศึกษา/ชมรม
จริยธรรม

 

24. ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมท านุบ ารุง
วัฒนธรรมและศิลปะและ
สืบสานพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพทางด้าน
วัฒนธรรมและศิลปะทีม่ี
การบูรณาการทีม่ีการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์และ
ชุมชนมีส่วนร่วม

24.1 จ านวนโครงการ
หรือกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม และศิลปะทีม่ี
การบูรณาการ กับพันธ
กิจด้าน การเรียนการสอน
 หรือ วิจัย หรือ บริการ
วิชาการสู่สังคม

3 
โครงการ

 3
โครงการ

3 
โครงการ

3 
โครงการ

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ

แกสั่งคม/
คณะกรรมการ
ชมรมจริยธรรม

เป้าหมาย หมายความว่า 
ใน 1 ปีจะต้องมีโครงการทัง้
โรงพยาบาลรวมทัง้หมด
ตอบครบทุกด้านใน 4 พันธ
กิจกีโ่ครงการก็ได้

โครงการ

แผนยทุธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562
ยุทธศาสตร์ที ่7 ส่งเสริมการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดกลยุทธ์

ผู้ประสานงาน


