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ศูนยก์ารแพทยป์ัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

  Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center Srinakharinwirot University

(มติทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินงานโรงพยาบาลชลประทาน คร้ังที ่9/2560 ลงวนัที ่22 กันยายน  พ.ศ. 2560)



         1.  การบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน รวมทั้งบริการวิชาการสู่สังคม
         2.  การจัดการเรียนการสอน ด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่น
         3.  การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

  ยทุธศาสตร์ (Strategy)
         1.  ความเป็นเลิศทางการแพทย์
         2.  มุ่งสู่โรงพยาบาลคุณธรรม
         3.  การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

  ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issue)
         1.  พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพ
         2.  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล
         3.  พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
         4. พัฒนาระบบบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
         5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
         6. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

  วสิยัทัศน์ (Vision)
      ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งปัญญา ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

          ( A University Hospital of Wisdom Aspiring for Excellence)

  พันธกิจ (Mission)



  เป้าประสงค์
         1. ผลิตบัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม
         2. มีกระบวนการเรียนการสอนและอาจารย์ที่มีคุณภาพ
         3. มีระบบและกลไกกระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
         4. มีการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยสหสาขาวิชา อันจะน าไปสู่ผลงานในระดับสากล
         5. หน่วยงานหรือผู้รับบริการได้ความรู้นวัตกรรมและน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
         6. ผลิตองค์ความรู้ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง
         7. ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
         8. มีการบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน
         9. มีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
         10. สร้างงานบริการวิชาการแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
         11. มีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
         12. มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
         13. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ทรัพยากร และระบบการหารายได้
         14. มีระบบบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ
         15. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศให้การด าเนินภารกิจของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
         16. คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
         17. องค์กรมีกิจกรรมบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

P Performance : ผลงานดี 
C Care Team : มีทีมเด่น 
M Management/Merit : เน้นบริหาร
C Continuity : ความต่อเนื่องและยั่งยืน

 

  สมรรถนะหลกั (Core Competency)



SAP RAP รวม

ประด็นยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทยแ์ละสนับสนุนการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

9 8 17

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2  พัฒนางานวิจยัและนวัตกรรมระดับสากล 9 9

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 8 12 20

ประด็นยทุธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอยา่งต่อเนือ่งและยั่งยนื 22 30 52

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ 20 24 44

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2 7 9

รวม 70 81 151

จ านวนโครงการ
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ประเด็นยทุธศาสตร์
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ประด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตแพทย์และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เป้าประสงค์

ตวัชีว้ัดวิสัยทศัน์
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด

วิสัยทศัน์
กลยทุธ์ ตวัชีว้ัด

ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด 
กลยทุธ์

รหสั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รหสังบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

การประเมิน WFME ผ่าน ร้อยละ 85 SAP1 โครงการพฒันาศักยภาพครูพี่เล้ียง
 ร่วมกบัสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย

0  - ฝ่ายการพยาบาล

SAP2 โครงการสัมมนาเพื่อพฒันา
ศักยภาพอาจารยแ์ละบคุลากร
ด้านการเรียนการสอน

 150,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน)

 งบประมาณ
แผ่นดิน

งาน
แพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์
ใช้ทนุ

SAP3 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ
แพทยศาสตรศึกษาขัน้พื้นฐาน

177,000          5101 งาน
แพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์
ใช้ทนุ

SAP4 โครงการรับการประเมินพจิารณา
ศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์
เพิ่มพนูทกัษะ

5,000             5101 งาน
แพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์
ใช้ทนุ

RAP1 โครงการปฐมนเิทศแพทยเ์พิ่มพนู
ทกัษะ

40,000            5101 งาน
แพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์
ใช้ทนุ

2. พฒันาการเรียนการ
สอนร่วมกบัคณะแพทย ์

2.1 ร้อยละของการเรียน
การสอนร่วมกบั
คณะแพทย์

ร้อยละ 80 SAP5 โครงการสัมมนาร่วมปรับปรุงการ
เรียนการสอนกบัคณะ
แพทยศาสตร์ มศว

 130,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน)

 งบประมาณ
แผ่นดิน

งาน
แพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์
ใช้ทนุ
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1.2 มีกระบวนการเรียนการสอนและอาจารย์ที่มีคุณภาพ
1.1 ผลิตบัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม

1.1 ความพงึพอใจของ
นสิิตต่อการเรียนการสอน

1. พฒันาบคุลากรด้าน
การเรียนการสอน



2

ตวัชีว้ัดวิสัยทศัน์
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด

วิสัยทศัน์
กลยทุธ์ ตวัชีว้ัด

ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด 
กลยทุธ์

รหสั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รหสังบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

RAP6 โครงการสัมมนาประสานความ
ร่วมมือด้านการเรียนการสอน 
ระหว่างคณะแพทยศาสตร์กบั
โรงพยาบาลชลประทาน

5,000             5101 งาน
แพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์
ใช้ทนุ

ร้อยละ 20 SAP6 โครงการอบรมใหค้วามรู้และ
พฒันาการใช้ส่ือและนวัตกรรมการ
เรียนการสอน

10,000            5101 งาน
แพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์
ใช้ทนุ

RAP7 โครงการพฒันาส่ือการสอนด้วย
วีดิทศัน ์สาขากมุารเวชกรรม

0  - สาขาวิชากมุาร
เวชกรรม

RAP8 โครงการพฒันาระบบการเรียน
การสอนด้วยส่ืออเิล็กทรอนกิส์

20,000            6101 สาขาวิชา
ศัลยกรรม

4. ยกระดับระบบ
การศึกษาตาม
มาตรฐานสากล

4.1 ผ่านการประเมิน 
WFME

ผ่านการประเมิน SAP7 โครงการพฒันาศักยภาพอาจารย์
และบคุลากรด้านแพทยศาสตร
ศึกษาเข้าสู่ระดับสากล

 100,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน)

  งบประมาณ
แผ่นดิน

งาน
แพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์
ใช้ทนุ

RAP2 โครงการตรวจเยีย่มและประเมิน
บณัฑิต

 20,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน)

 - งาน
แพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์
ใช้ทนุ

RAP3 กจิกรรมเยีย่มประเมินนสิิตแพทย์
โรงพยาบาลสมทบ

0  - งาน
แพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์
ใช้ทนุ

RAP4 กจิกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
ส าหรับนสิิตแพทย์

0  - งาน
แพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์
ใช้ทนุ

3. พฒันาระบบสนบัสนนุ
เทคโนโลยกีารสอนให้
ทนัสมัย

3.1 ร้อยละของหวัข้อการ
สอนโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
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ตวัชีว้ัดวิสัยทศัน์
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด

วิสัยทศัน์
กลยทุธ์ ตวัชีว้ัด

ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด 
กลยทุธ์

รหสั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รหสังบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

RAP5 โครงการพฒันาข้อสอบส าหรับ
นสิิตแพทย ์สาขากมุารเวชกรรม

0  - สาขาวิชากมุาร
เวชกรรม

5.ส่งเสริมหลักสูตร/ร่วม
ผลิต Post-Graduate ใน
ทกุสาขา

5.1 จ านวนหลักสูตร/การ
ร่วมผลิต Post-Graduate
 ที่เปดิสอน

 - SAP8 โครงการความร่วมมือส่งเสริม
หลักสูตร Post-Graduate ในทกุ
สาขา

50,000            5101 ฝ่ายการ
พยาบาล/สห
วิชาชีพ/งาน
แพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์
ใช้ทนุ

SAP69 โครงการตรวจรับการประเมิน
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบา้น สาขาวิชาเวชศาสตร์
ครอบครัว

30,000            5101 สาขาวิชาเวช
ศาสตร์ครอบครัว
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล
เป้าประสงค์ 2.1 มีระบบและกลไกกระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

2.2 มีการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยสหสาขาวิชา อันจะน าไปสู่ผลงานในระดับสากล
2.3 หน่วยงานหรือผู้รับบริการได้ความรู้นวัตกรรมและน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์

ตวัชีว้ัดวิสัยทศัน์
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด

วิสัยทศัน์
กลยทุธ์ ตวัชีว้ัด

ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด 
กลยทุธ์

รหสั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รหสังบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

จ านวนงานวิจัยที่มีผลงาน
ตีพมิพใ์นระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

10 ชิน้งาน ใน
ปงีบประมาณ 2561

6.ส่งเสริมนโยบาย
โรงพยาบาลแหง่การวิจัย

6.1 ร้อยละของสาขาวิชา
และหนว่ยงานสหสาขา
วิชาชีพที่มีงานวิจัยต้ังแต่ 
1 เร่ือง/ปงีบประมาณ

ร้อยละ 40 SAP70 โครงการทนุอดุหนนุการท าวิจัย 
โรงพยาบาลชลประทาน 
 - โครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้
ใหม/่การประยกุต์ใช้
 - โครงการวิจัยจากงานประจ าสู่
งานวิจัย (Routine to Research
 : R2RX

9,000,000 5201 งานวิจัย

SAP9 โครงการสร้างงานวิจัย (ต่อเนือ่ง) 35,000            5101 ฝ่ายการพยาบาล

SAP10 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ 
เร่ืองการวิจัยทางคลินกิที่ดีตาม
มาตรฐาน (GCRP) ร่วมกบั
คณะกรรมการ EC มหาวิทยาลัย

100,000          5201 คณะกรรมการ
จริยธรรมการ
วิจัยในมนษุย์

SAP11 โครงการอบรมความรู้เบื้องต้น
เกีย่วกบัจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์

33,200            5201 คณะกรรมการ
จริยธรรมการ
วิจัยในมนษุย์

SAP12 โครงการอบรมวิธีด าเนนิการ
มาตรฐานการปฏบิติังานของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนษุย์

18,000            5201 คณะกรรมการ
จริยธรรมการ
วิจัยในมนษุย์

SAP13 โครงการส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมและ Lean ทางการ
พยาบาล

20,000            5101 ฝ่ายการพยาบาล

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561
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ตวัชีว้ัดวิสัยทศัน์
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด

วิสัยทศัน์
กลยทุธ์ ตวัชีว้ัด

ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด 
กลยทุธ์

รหสั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รหสังบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

7.ส่งเสริมการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในองค์กร ชุมชน และ
สังคม

7.1 ร้อยละของจ านวน
หนว่ยงานที่น างานวิจัยไป
ใช้ในองค์กร ชุมชน และ
สังคม

ร้อยละ 20

8. สร้างแรงจูงใจและ
สร้างบรรยากาศการวิจัย

8.1 ร้อยละของจ านวน
ผู้วิจัยใหม่ที่เกดิขึน้ในแต่
ละปี

ร้อยละ 1 SAP14 โครงการประชุมวิชาการประจ าป ี
2561

400,000          5201 งานวิจัย

ร้อยละ 40 SAP15 โครงการพฒันาศักยภาพนกัวิจัย งานวิจัย
 - เทคนคิการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยส าหรับขอทนุฯ

11,000            5201

  - อบรมเชิงปฏบิติัการ เร่ือง การ
ท าวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการ
ดูแลผู้ปว่ยสู่การตีพมิพ์

192,000          5201

  - อบรมเชิงปฏบิติัการ เร่ือง การ
เขียนบทความภาษาองักฤษเพื่อ
การตีพมิพ์

42,200            5201

SAP16 โครงการการประชุมจริยธรรมการ
วิจัยในมนษุยร์ะดับนานาชาติ 
(SIDCER-FERCAP)

คณะกรรมการ
จริยธรรมการ
วิจัยในมนษุย์

10. สร้างความร่วมมือใน
มหาวิทยาลัย ในการ
พฒันางานวิจัย

10.1 จ านวนงานวิจัยที่
เกีย่วกบัการพฒันา
เทคโนโลย ีที่มีการ
ประสานความร่วมมือกบั
ภายนอกโรงพยาบาล

1 เร่ือง

9. พฒันาศักยภาพ
บคุลากรด้านงานวิจัย

9.1 ร้อยละของจ านวน
บคุลากรที่ได้รับการ
พฒันาศักยภาพด้าน
งานวิจัย
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่3  พัฒนาองค์กรใหเ้ปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้
เปา้ประสงค์ 3.1 ผลิตองค์ความรู้ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง

3.2 ส่งเสริมและพฒันาศูนยก์ลางแหง่การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมีศักยภาพและมีประสิทธภิาพ

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์
ค่าเปา้หมายตัวชี้วัด

วิสัยทัศน์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

ค่าเปา้หมายตัวชี้วัด 
กลยุทธ์

รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รหัสงบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

มีองค์ความรู้ที่เป็นต้นแบบ 1 องค์ความรู้ใน
ปีงบประมาณ 2564

11. สร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ต่อเนื่อง

SAP17 โครงการประชุมวชิาการ เร่ือง 
แนวทางปฏิบัติในการใช้วสัดุอุด
ฟนัอมัลกัมอย่างปลอดภัย

5,700 5101 งานทันตกรรม

RAP9 โครงการวชิาการความรู้ทางจักษุ
แก่บุคลากรโรงพยาบาลและ
ประชาชนทั่วไป

5,000 5101 สาขาวชิาจักษุ
วทิยา

RAP10 โครงการวนัต้อหินโลก 8,750 5101 สาขาวชิาจักษุ
วทิยา

3 เร่ือง SAP18 โครงการมหกรรมคุณภาพ 51,950 5102 งานพฒันา
คุณภาพ และ 

บริหารความเส่ียง

SAP19 โครงการอบรมและพฒันาการ
เยี่ยมส ารวจคุณภาพบริการตาม
มาตรฐานสภาการพยาบาลร่วมกับ
ชมรมเครือข่ายพฒันาการพยาบาล

60,000 5101 ฝ่ายการพยาบาล

SAP20 โครงการการจัดการความรู้ 20,000 5101 งานพฒันา
บุคลากรและ
สวสัดิการ

SAP21 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้
นวตักรรมที่เกี่ยวกับ KM และ 
Lean

6,000 5101 งานพฒันา
บุคลากรและ
สวสัดิการ

แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ 2561

11.1 จ านวนโครงการที่
บูรณาการความรู้จากการ
วจิัย การบริการวชิาการ 
หรือการทะนุบ ารุง
ศิลปะวฒันธรรม มาใช้ใน
การเรียนการสอน หรือ
บูรณาการความรู้จากการ
วจิัยมาใช้ในการบริการ
วชิาการ

ตามมาตรฐานข้อ 2.3 
ของมหาวทิยาลัย

11.2 จ านวนผลงานที่ได้
จากการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ที่ส่งผลให้ตัวชี้วดั
โรงพยาบาลดีขึ้น
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ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์
ค่าเปา้หมายตัวชี้วัด

วิสัยทัศน์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

ค่าเปา้หมายตัวชี้วัด 
กลยุทธ์

รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รหัสงบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

RAP11 โครงการให้บริการวชิาการด้านโสต
 ศอ นาสิกแก่บุคลากร
โรงพยาบาลชลประทาน

3,250 5101 สาขาวชิาโสต ศอ
 นาสิกวทิยา

12. ส่งเสริมคุณค่าใน
ตนเองของบุคลากร

12.1 จ านวนเร่ืองที่
บุคลากรถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้องค์กร

5 เร่ือง SAP22 โครงการประชุมวชิาการ เร่ือง 
ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดกับ
งานทันตกรรม

3,500 5101 งานทันตกรรม

SAP23 โครงการสหวชิาชีพแลกเปล่ียน
เรียนรู้พฒันาระบบยาโรงพยาบาล
ชลประทาน

10,000 5101 งานเภสัชกรรม

RAP12 โครงการ PCMC Book Fair 0  - งานห้องสมุด

RAP13 โครงการระบบยาที่ปลอดภัยจาก
บุคลากรทางการแพทย์สู่
ผู้รับบริการ

12,000 5101 งานเภสัชกรรม

ร้อยละ 20 SAP24 โครงการ NSO วชิาการประจ าปี 
2561

30,000 5101 ฝ่ายการพยาบาล

RAP14 โครงการพฒันาบุคลากรกลุ่ม
บุคลากรต่ ากวา่วชิาชีพ

15,000 5101 ฝ่ายการพยาบาล

RAP15 โครงการอบรมเตรียมความพร้อม
เผชิญภัยพบิัติ

20,000 5101 สาขาวชิาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน

RAP16 โครงการคัดกรองผู้ป่วย 25,000 5101 สาขาวชิาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน

RAP17 โครงการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ 48,500 5101 สาขาวชิาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน

RAP18 โครงการช่วยฟืน้คืนชีพ 67,000 5101 สาขาวชิาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน

RAP19 โครงการเพือ่เพิม่ความรู้บุคลากร
ในภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา

3,500 5101 สาขาวชิาโสต ศอ
 นาสิกวทิยา

RAP20 โครงการเอ็นข้อเข่า และการ
บาดเจ็บทางกีฬา

15,000 5101 สาขาวชิา
ศัลยกรรมออร์

โธปิดิกส์

12.2 ร้อยละของ
หน่วยงาน/สาขา ที่มี
กิจกรรม โครงการ
ส่งเสริมคุณค่าหรือพฒันา
งานของบุคลากร
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ประด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน
เป้าประสงค์ 4.1 มีการบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน

4.2 มีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
4.3 สร้างงานบริการวิชาการแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม

ตวัชีว้ัดวิสัยทศัน์
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด

วิสัยทศัน์
กลยทุธ์ ตวัชีว้ัด

ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด 
กลยทุธ์

รหสั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รหสังบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

จ านวน Excellent 
Center ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

 2  Excellent Center
 ทางการแพทย ์ใน
ปงีบประมาณ 2566

13. พฒันาการส่งเสริม 
ปอ้งกนั ฟื้นฟ ูสมรรถภาพ
ในเขตความรับผิดชอบ

13.1 ร้อยละของ PCT ที่
พฒันา Clinical Tracer 
Highlight ในเชิงรุก

ร้อยละ 80 SAP25 โครงการส่งเสริมปอ้งกนัทนัต
สุขภาพเด็กปฐมวัยของเครือข่าย
หลักประกนัสุขภาพ
โรงพยาบาลชลประทาน  
ปงีบประมาณ 2561

92,000 
(งบเทศบาลนคร

ปากเกร็ด)

งบเทศบาล งานทนัตกรรม

SAP26 โครงการส่งเสริมปอ้งกนัทนัต
สุขภาพนกัเรียนประถมศึกษาของ
เครือข่ายหลักประกนัสุขภาพ
โรงพยาบาลชลประทาน  
ปงีบประมาณ 2561

247,500 
(งบเทศบาลนคร

ปากเกร็ด)

งบเทศบาล งานทนัตกรรม

SAP27 โครงการคัดกรองและดูแล
ต่อเนือ่งประชากรสถานสงเคราะห์
 อ.ปากเกร็ด  ป ี2561

 1,260,000 
(งบเทศบาล)

งบเทศบาล สาขาวิชาเวช
ศาสตร์ครอบครัว

SAP28 โครงการคลินกิผู้สูงอายตุ้นแบบใน
ชุมชน

 200,000 
(งบเทศบาล)

งบเทศบาล สาขาวิชาเวช
ศาสตร์ครอบครัว

SAP29 โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก โรงพยาบาล
ชลประทาน ป ี2561

 514,200
(งบเทศบาล)

งบเทศบาล สาขาวิชาเวช
ศาสตร์ครอบครัว

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561
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ตวัชีว้ัดวิสัยทศัน์
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด

วิสัยทศัน์
กลยทุธ์ ตวัชีว้ัด

ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด 
กลยทุธ์

รหสั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รหสังบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

SAP30 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
การปอ้งกนัควบคุมวัณโรคใน
สถานสงเคราะห ์โรงพยาบาล
ชลประทาน ป ี2561

 254,200
 (งบเทศบาล)

งบเทศบาล สาขาวิชาเวช
ศาสตร์ครอบครัว

SAP31 โครงการดูแลผู้สูงอายทุี่บา้นโดย
จิตอาสาหมอจิว๋

 876,500 
(งบ บก.)

งบ บก. สาขาวิชาเวช
ศาสตร์ครอบครัว

SAP32 โครงการส่งเสริมปอ้งกนัดูแลผู้ปว่ย
ไตวายเร้ือรังในชุมชน

 35,000
(งบเทศบาล)

งบเทศบาล สาขาวิชาเวช
ศาสตร์ครอบครัว

RAP21 โครงการการส่งมอบยาและให้
ค าแนะน าปรึกษาด้านยาโดยเภสัช
กรแกผู้่ปว่ยในที่ได้รับยา
Warfarin/Insulin กอ่นกลับบา้น
(Discharge counselling)

0  - งานเภสัชกรรม

RAP22 โครงการอบรมใหค้วามรู้การเกดิ
ภาวะคลอดกอ่นก าหนด

25,000 5101 สาขาวิชาสูติ-นรี
เวชกรรม

RAP23 โครงการอบรมการดูแลผู้ปว่ยเด็ก
ที่สถานสงเคราะหเ์ด็กออ่น

0 งบสถาน
สงเคราะห์

สาขาวิชากมุาร
เวชกรรม

RAP24 โครงการฉีดวัคซีนเพื่อปอ้งกนัโรค 
IPD ในเด็กกลุ่มเส่ียงในสถาน
สงเคราะห์

0 งบสถาน
สงเคราะห์

สาขาวิชากมุาร
เวชกรรม

RAP25 โครงการอบรมใหค้วามรู้การ
ปอ้งกนัการติดเชือ้ของบคุลากร
ทางการแพทย์

20,000            5101 สาขาวิชาอายรุ 
กรรม

RAP26 โครงการ"กนิ อยู ่คือปอ้งกนัชะลอ
ไตเร้ือรัง"

0  - สาขาวิชาอายรุ 
กรรม

RAP27 โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการ
รักษาฝ้าด้วยยาทาและเลเซอร์

15,000 5101 สาขาวิชาอายรุ 
กรรม



10

ตวัชีว้ัดวิสัยทศัน์
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด

วิสัยทศัน์
กลยทุธ์ ตวัชีว้ัด

ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด 
กลยทุธ์

รหสั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รหสังบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

RAP28 โครงการใหค้วามรู้แกบ่คุลากร
และบคุคลทั่วไป  เร่ืองการให้
ความรู้เกีย่วกบัโรคมะเร็งตับ

25,000            5101 สาขาวิชา
ศัลยกรรม

RAP29 โครงการใหค้วามรู้แกบ่คุลากร  
เร่ืองการใหค้วามรู้เกีย่วกบัโรคไต
วายเร้ือรังด้วยวิธีการบ าบดั
ทดแทนไต)

25,000            5101 สาขาวิชา
ศัลยกรรม

RAP30 โครงการปฐมพยาบาลและการ
ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

10,000            5101 สาขาวิชาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน

RAP31 โครงการจิตาสาเพื่อประชาชน 0  - สาขาวิชาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน

RAP32 โครงการหนว่ยแพทยเ์คล่ือนที่
บริการตรวจสุขภาพตาแก่
เจ้าหนา้ที่กองสลากกนิแบง่รัฐบาล

3,600             กองทนุพฒันา
โรงพยาบาล

สาขาวิชาจักษุ
วิทยา

RAP33 โครงการตรวจคัดกรองการได้ยนิ
ในทารกแรกเกดิกลุ่มเส่ียงใน
โรงพยาบาลชลประทาน

0  - สาขาวิชาโสต ศอ
 นาสิกวิทยา

RAP34 โครงการชีวิตสดใส เมือ่หา่งไกล
โรคซึมเศร้า

           12,000 5101 สาขาวิชาจิตเวช

RAP35 โครงการกา้วใหม่ ใจสว่างด้วยจิต
ที่มีสติเปน็นสัิย

           12,100 5101 สาขาวิชาจิตเวช

RAP36 โครงการเสริมสร้างความรู้
ประชาชนใหรู้้จักโรคที่เกีย่วกบัข้อ
เข่าเส่ือม และใหส้ามารถดูแล
รักษาตนเองได้

           35,000 5101 สาขาวิชา
ศัลยกรรมออร์

โธปดิิกส์
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ตวัชีว้ัดวิสัยทศัน์
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด

วิสัยทศัน์
กลยทุธ์ ตวัชีว้ัด

ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด 
กลยทุธ์

รหสั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รหสังบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

ร้อยละ 50 SAP33 โครงการ PCMC CANCER Center 30,000            5101 คณะกรรมการ
ดูแลผู้ปว่ยมะเร็ง
และเคมีบ าบดั

SAP34 โครงการ ดูแลใส่ใจ ไม่ส้ินสุด 30,000            5101 คณะกรรมการ
ดูแลผู้ปว่ยมะเร็ง
และเคมีบ าบดั

SAP35 โครงการ ธรรมใจ ใหม้ีสุข 30,000            5101 คณะกรรมการ
ดูแลผู้ปว่ยมะเร็ง
และเคมีบ าบดั

RAP37 โครงการการใหค้ าปรึกษาด้านยา
แกผู้่ปว่ยมะเร็ง

5,000             5101 งานเภสัชกรรม

ตามเกณฑ์ PCT SAP36 โครงการเตรียมความพร้อม PICU 0  - สาขาวิชากมุาร
เวชกรรม

SAP37 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการ
ช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกดิและ
เด็ก (NCPR & PCPR)

22,000            5101 สาขาวิชากมุาร
เวชกรรม

SAP38 โครงการทบทวน Clinical Tracer 0  - งานพฒันา
คุณภาพ และ 

บริหารความเส่ียง

แผนงานพฒันาระบบบริการ
พยาบาล ผู้ปว่ยกลุ่มโรคส าคัญ 
กลุ่มเส่ียงสูง กลุ่มโรคตาม 
Excellence Center ให้
ครอบคลุม 4 มิติสุขภาพ

40,000            5101 ฝ่ายการพยาบาล

SAP39  - โครงการพฒันาระบบบริการ
พยาบาลรายโรค

SAP40  -โครงการทบทวน CNPG

14. พฒันาระบบบริการ
ด้านการรักษาของ
โรงพยาบาล โดยมุง่สู่
ความเปน็เลิศทาง
การแพทย์

14.2 ร้อยละของ clinical
 outcome ของ กลุ่มโรค
ส าคัญ/ เคส Excellent ที่
 PCT ก าหนด ที่ได้ตาม

เกณฑ์

14.1 Excellent Center 
 ที่ผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐานระดับ 1
 /1+
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ตวัชีว้ัดวิสัยทศัน์
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด

วิสัยทศัน์
กลยทุธ์ ตวัชีว้ัด

ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด 
กลยทุธ์

รหสั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รหสังบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

SAP41  -โครงการทบทวนคู่มือ / WI
SAP42  -โครงการศึกษาดูงานของ

พยาบาลรายโรคร่วมกบั
โรงพยาบาลเครือข่าย

RAP38 โครงการใหค้วามรู้การดูแลผู้ปว่ย
ภาวะวิกฤต

10,000 5101 สาขาวิชากมุาร
เวชกรรม

RAP39 โครงการใหค้วามรู้การดูแลผู้ปว่ย
ระบบทางเดินหายใจ

10,000 5101 สาขาวิชากมุาร
เวชกรรม

RAP40 โครงการนมแม่ในเด็กปว่ย & เด็กดี 27,000            5101 สาขาวิชากมุาร
เวชกรรม

RAP41 โครงการ Newborn day 12,500            5101 สาขาวิชากมุาร
เวชกรรม

RAP42 โครงการอบรมการดูแลทารกแรก
เกดิ

35,000            5101 สาขาวิชากมุาร
เวชกรรม

RAP43  โครงการสานฝันปนัรัก 3,000             5101 สาขาวิชากมุาร
เวชกรรม

RAP44 โครงการพฒันาความรู้ในการดูแล
ผู้ปว่ยที่มีทอ่เปดิใหอ้าหารทาง
หนา้ทอ้ง

6,500             5101 สาขาวิชากมุาร
เวชกรรม

RAP45 โครงการ AR day 10,000            5101 สาขาวิชากมุาร
เวชกรรม

RAP46 โครงการการดูแลผู้ปว่ยระยะ
สุดทา้ยแบบประคับประคอง 
Palliative care

10,000            5101 สาขาวิชาอายรุ 
กรรม

RAP47 โครงการบริการวิชาการภาวะ
หวัใจล้มเหลวเนือ่งในวันมหดิล 24
 กนัยายน 2561

20,000            5101 สาขาวิชาอายรุ 
กรรม
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ตวัชีว้ัดวิสัยทศัน์
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด

วิสัยทศัน์
กลยทุธ์ ตวัชีว้ัด

ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด 
กลยทุธ์

รหสั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รหสังบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

RAP48 โครงการใหค้วามรู้เกีย่วกบั
โรคมะเร็ง  “มะเร็งร้าย แต่รักษา
ได้”

10,000            5101 สาขาวิชาอายรุ 
กรรม

RAP49 โครงการผ่าตัดต้อกระจก “Short 
stay cataract surgery”

0  - สาขาวิชาจักษุ
วิทยา

15.1 ร้อยละความพงึพอใจ SAP43 โครงการ Good job Good 
satisfying with LEAN

0  - งานเภสัชกรรม

 - ผู้ปว่ยนอก ร้อยละ 80 SAP44 โครงการพยาบาลจิตอาสา สร้าง
คุณค่าวิชาชีพ

0  - ฝ่ายการพยาบาล

 - ผู้ปว่ยใน ร้อยละ 85 SAP45 โครงการ "บริการด้วยใจ สร้าง
สายใย สู่ความส าเร็จ"

40,000 5101 งานพฒันา
บคุลากรและ
สวัสดิการ

15.2 ร้อยละของผู้ปว่ยที่
จะกลับมาใช้บริการซ้ า

 - ผู้ปว่ยนอก ร้อยละ 80
 - ผู้ปว่ยใน ร้อยละ 85
15.3 ร้อยละของผู้ปว่ยที่
จะแนะน าญาติ/คนรู้จักมา
ใช้บริการ

 - ผู้ปว่ยนอก ร้อยละ 75
 - ผู้ปว่ยใน ร้อยละ 85
15.4 ร้อยละของความไม่
พงึพอใจ

 - ผู้ปว่ยนอก นอ้ยกว่าร้อยละ 20

 - ผู้ปว่ยใน นอ้ยกว่าร้อยละ 20

15.5 ร้อยละของผู้ปว่ย
ใหม่ที่มาใช้บริการ

ร้อยละ 10

15. สร้าง Customer 
Engagement
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ตวัชีว้ัดวิสัยทศัน์
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด

วิสัยทศัน์
กลยทุธ์ ตวัชีว้ัด

ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด 
กลยทุธ์

รหสั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รหสังบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

16.1 ร้อยละของตัวชีว้ัดที่
ผ่านเกณฑ์ของ 4 สถาบนั

ร้อยละ 80 SAP46 โครงการความร่วมมือเทยีบเคียง
ตัวชีว้ัด 4 สถาบนั

100,000          4105 คณะกรรมการ
สารสนเทศ

16.2 ร้อยละของตัวชีว้ัด
THIP ที่ผ่านตามเกณฑ์

ร้อยละ 80 RAP50 โครงการประชุมเภสัชกรในกลุ่ม
UHOSNET เปน็โรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล

8,000             5101 งานเภสัชกรรม

16. ใช้ข้อมูลสารสนเทศ
จากเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อพฒันาการบริการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ 5.1 มีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

5.2 มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
5.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ทรัพยากร และระบบการหารายได้
5.4 มีระบบบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ
5.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศให้การด าเนินภารกิจของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตวัชีว้ัดวิสัยทศัน์
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด

วิสัยทศัน์
กลยทุธ์ ตวัชีว้ัด

ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด 
กลยทุธ์

รหสั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รหสังบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
TQC

200 คะแนน 17. มีระบบบริหารความ
เส่ียงที่มีประสิทธิภาพ

17.1 ประสิทธิภาพของ
ระบบควบคุมภายใน 
และการบริหารความเส่ียง

ตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยข้อ 4.8

SAP47 แผนงานพฒันาระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการความเส่ียง

46,300 5101 งานพฒันา
คุณภาพ และ 

บริหารความเส่ียง

17.2 การเกดิ Sentinial 
Event

ร้อยละ 0 SAP48 โครงการ Walk Rally RM & CQI 10,000 5101 งานพฒันา
คุณภาพ และ 

บริหารความเส่ียง

SAP49 โครงการทบทวนเวชระเบยีน โดย
ใช้  Trigger Tools

0  - งานพฒันา
คุณภาพ และ 

บริหารความเส่ียง

SAP50 โครงการเรียนรู้ Risk Register 
และการ RCA แบบเรียบง่าย

10,000 5101 งานพฒันา
คุณภาพ และ 

บริหารความเส่ียง

SAP51 โครงการทบทวน Risk & Service
 Profile

20,000 5102 งานพฒันา
คุณภาพ และ 

บริหารความเส่ียง

SAP52 โครงการพฒันาคณะกรรมการ
เยีย่มส ารวจภายใน

20,000 5102 งานพฒันา
คุณภาพ และ 

บริหารความเส่ียง

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561

17.3 การเกดิความเส่ียง
ระดับ E ขึน้ไปซ้ าด้วย
สาเหตุเดิม

ร้อยละ 0
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ตวัชีว้ัดวิสัยทศัน์
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด

วิสัยทศัน์
กลยทุธ์ ตวัชีว้ัด

ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด 
กลยทุธ์

รหสั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รหสังบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

แผนงานบริหารความเส่ียง
ทางการพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล

RAP51  -โครงการทบทวนบนัทกึทางการ
พยาบาลร่วมกนัใช้ Trigger +
Lean ระบบเอกสาร

10,000 5101

RAP52  -โครงการกฏหมายและจริยธรรม
ในการประกอบวิชาชีพทางการ
พยาบาล

20,000 5101

RAP53  -การนเิทศความเส่ียงทางการ
พยาบาล

0  -

RAP54 โครงการหวัหนา้พาท าคุณภาพ 20,000 5102 งานพฒันา
คุณภาพ และ 

บริหารความเส่ียง

18.1 ประสิทธิภาพในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยข้อ 3.3

SAP53 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบั
ระเบยีบการเงินและพสัดุ

37,000 5101 งานคลัง

18.2 Quick Ratio >1 SAP54 โครงการพฒันาพื้นที่เพื่อการ
พาณิชย์

60,000 งบด าเนนิงาน งานบริหาร
ทรัพยสิ์น

18.3 Current Ratio >1 RAP55 โครงการการบริหารจัดการแบบลีน 22,000 5101 งานพฒันา
บคุลากรและ
สวัสดิการ

RAP56 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัระบบการเรียกเกบ็ตาม
จ่ายใหส้อดคล้องกบัสิทธิการรักษา
 ปงีบประมาณ 2561

25,000 5101 งานสิทธิประโยชน์

18.4 ระดับความสุขรวม
ของบคุลากรในองค์กร

ตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยข้อ 4.9

RAP57 โครงการงานแสดงมุฑิตาจิตผู้
เกษยีณอายรุาชการ ป ี2561

300,000 กองทนุพฒันา
โรงพยาบาล

งานพฒันา
บคุลากรและ
สวัสดิการ

18. มีระบบบริหาร
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
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ตวัชีว้ัดวิสัยทศัน์
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด

วิสัยทศัน์
กลยทุธ์ ตวัชีว้ัด

ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด 
กลยทุธ์

รหสั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รหสังบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

RAP58 โครงการศักยภาพบคุลากรด้าน
ความปลอดภยั
(ซ้อมแผนปอ้งกนัและระงับ
อคัคีภยัร่วมกบัหนว่ยงานภายนอก)

18,000 5101 ฝ่ายกายภาพ
ส่ิงแวดล้อมและ
ความปลอดภยั

RAP59 โครงการจัดท าน้ าเสียหลังการ
บ าบดัผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

0  - ฝ่ายกายภาพ
ส่ิงแวดล้อมและ
ความปลอดภยั

18.5 อตัราการลาออก
ของบคุลากรภายใน 1 ปี

ไม่เกนิร้อยละ 5 RAP60 โครงการปฐมนเิทศบคุลากรใหม่ 69,000 5101 งานพฒันา
บคุลากรและ
สวัสดิการ

RAP61 โครงการ Collaboration Begin
 with You

60,000 5105 งานพฒันา
บคุลากรและ
สวัสดิการ

RAP62 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์
บคุลากรใหม่ ฝ่ายการพยาบล

45,000 5101 ฝ่ายการพยาบาล

18.6 อตัรามูลค่าซ่อมต่อ
มูลค่าคงเหลือของ
เคร่ืองมือ  (present 
value)

ไม่เกนิร้อยละ 5

18.7 อตัราความคุ้มค่าใน
การใช้เคร่ืองมือ 
Excellent Center

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70 SAP55 โครงการรู้ทนัทกุปญัหาการใช้งาน
คอมพวิเตอร์ และภยัคุกคามจาก
อนิเตอร์เนต็

10,000 5101 งานส่ือและ
สารสนเทศ

RAP63 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ
ทางการพยาบาล

0  - ฝ่ายการพยาบาล

18.8 ร้อยละของตัวชีว้ัดที่
ผ่านเกณฑ์คณะกรรมการ
สารสนเทศ
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ตวัชีว้ัดวิสัยทศัน์
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด

วิสัยทศัน์
กลยทุธ์ ตวัชีว้ัด

ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด 
กลยทุธ์

รหสั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รหสังบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

RAP64 โครงการติดตามสารสนเทศที่ไม่
เปน็ไปตามเปา้หมาย

0  - ฝ่ายการพยาบาล

RAP65 โครงการอบรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัการบนัทกึข้อมูล 43
 แฟม้

25,000 5101 งานสิทธิประโยชน์

18.9 ประสิทธิภาพการใช้
ไฟฟา้อยูใ่นเกณฑ์ที่ก าหนด

0.1 RAP66 โครงการเปล่ียนอปุกรณ์ไฟฟา้ใน
โรงพยาบาล

  2,026,596
(งบลงทนุ)

งบลงทนุ ฝ่ายกายภาพ
ส่ิงแวดล้อมและ
ความปลอดภยั

RAP67 โครงการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน 30,000            5101 ฝ่ายกายภาพ
ส่ิงแวดล้อมและ
ความปลอดภยั

19. มีระบบบริหารที่มุง่สู่
ความเปน็เลิศ

SAP56 โครงการยทุธศาสตร์สู่งานประจ า 40,000            5101 งานนโยบายและ
แผน

SAP57 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ
ทบทวนแผนยทุธศาสตร์

40,000            5101 งานนโยบายและ
แผน

แผนงานการจัดท าแผนปฏบิติัการ
ฝ่ายการพยาบาล ป ี2562

35,000 5101 ฝ่ายการพยาบาล

RAP68  -โครงการติดตามการด าเนนิการ
ตามแผนปฏบิติัการ 6 เดือนแรก
ของป ี2561

RAP69  -โครงการประเมินผลแผนปฏบิติั
การประจ าป ี2561

RAP70  -โครงการจัดท าแผนปฏบิติัการ ปี
 2562

ตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยข้อ 4.2

19.1 การวางแผน
ปฏบิติัการประจ าปทีี่
สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์
และการปฏบิติัตาม
แผนปฏบิติัการประจ าปี

ตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยข้อ 4.3

19.2 ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบ
การติดตามและประเมินผล
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ตวัชีว้ัดวิสัยทศัน์
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด

วิสัยทศัน์
กลยทุธ์ ตวัชีว้ัด

ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด 
กลยทุธ์

รหสั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รหสังบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

19.3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน TQA ตามแผน

200 คะแนน SAP58 โครงการ Hospital 
Re-accreditation Survey

120,000 5102 งานพฒันา
คุณภาพ และ 

บริหารความเส่ียง

SAP59 โครงการเข้าใจเพื่อพฒันา น าพา
ความเปน็เลิศ

50,000 5102 ประกนัคุณภาพ
การศึกษา

SAP60 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มุง่สู่
รางวัลการบริหารสู่ความเปน็เลิศ 
(TQC)

25,000 5102 ประกนัคุณภาพ
การศึกษา

SAP61 โครงการศึกษาดูงานองค์กรที่มี
แนวปฏบิติัที่เปน็เลิศ

40,000 5102 ประกนัคุณภาพ
การศึกษา

SAP62 โครงการเส้นทางสู่เปา้หมาย ไป
ด้วยกนั

40,000 5102 ประกนัคุณภาพ
การศึกษา

SAP63 โครงการพฒันาสารสนเทศด้าน
งานคุณภาพ

10,000 5102 ประกนัคุณภาพ
การศึกษา

SAP64 โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

16,000 5102 ประกนัคุณภาพ
การศึกษา

RAP71 กจิกรรมการเยีย่มส ารวจภายใน 0  - งานพฒันา
คุณภาพ และ 

บริหารความเส่ียง

RAP72 โครงการติดอาวุธผู้บริหาร
ทางการพยาบาล

30,000 5101 ฝ่ายการพยาบาล

RAP73 โครงการการอบรมการเขียน
รายงานการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแหง่ชาติ

50,000 5102 ประกนัคุณภาพ
การศึกษา
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ตวัชีว้ัดวิสัยทศัน์
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด

วิสัยทศัน์
กลยทุธ์ ตวัชีว้ัด

ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด 
กลยทุธ์

รหสั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รหสังบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

20.1 ร้อยละของ
หนว่ยงานที่เข้าถึง
ข่าวสารจากฝ่ายบริหาร

SAP65 โครงการพฒันาการส่ือสาร / การ
เยีย่มหนา้งานโดยผู้บริหาร

0  - งานพฒันา
คุณภาพ และ 

บริหารความเส่ียง

 -รับรู้,เข้าใจข้อมูล
 -น าสู่การปฏบิติั

ร้อยละ 80
ร้อยละ 60

SAP66 โครงการผู้บริหารพบผู้ปฏบิติั 30,000 5105 งานพฒันา
บคุลากรและ
สวัสดิการ

RAP74 โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ด้วยการประชาสัมพนัธ์กจิกรรม 
CSR

50,000 งบด าเนนิงาน งานบริหาร
ทรัพยสิ์น

20. มีระบบบริหารการ
เปล่ียนแปลงที่มี
ประสิทธิภาพ มุง่เนน้การ
ส่ือสารองค์กร
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เป้าประสงค์ 6.1 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
6.2 องค์กรมีกิจกรรมบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

ตวัชีว้ัดวิสัยทศัน์
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด

วิสัยทศัน์
กลยทุธ์ ตวัชีว้ัด

ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด 
กลยทุธ์

รหสั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รหสังบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

3 โครงการ SAP67 โครงการธรรมทายาทสร้างแรง
บนัดาลใจ

85,000 5101 ชมรมจริยธรรม

RAP75 โครงการสืบสาน และอนรัุกษ์
วัฒนธรรมไทย (วันส าคัญทาง
ศาสนาและประเพณีไทย,การแต่ง
ผ้าไทยและการไหว้)

10,000 5101 ชมรมจริยธรรม

RAP76 โครงการหนนูอ้ยจิตแจ่มใส
ร่างกายแข็งแรง

10,000 5101 สาขาวิชากมุาร
เวชกรรม

แผนงานการดูแลผู้ปว่ยตามหลัก
ศาสนา

ฝ่ายการพยาบาล

RAP77  -โครงการอบรมความรู้ในการ
เยยีวยาใจด้วยธรรมะ

30,000 5101

RAP78  -โครงการปฏบิติัเยยีวยาใจด้วย
ธรรมะ

0  -

RAP79 กจิกรรมถวายสักการะวันมหดิล 10,000 5101 งานพฒันา
บคุลากรและ
สวัสดิการ

22. ส่งเสริมความร่วมมือ
องค์กรและเครือข่าย

3 โครงการ SAP68 โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือพนัธมิตรบญุ

10,000 งบด าเนนิงาน งานบริหาร
ทรัพยสิ์น

RAP80 โครงการงานครบรอบ 11 ปศูีนย์
การแพทยป์ญัญานนัทภกิขุ 
ชลประทาน

250,000 กองทนุพฒันา
โรงพยาบาล

งานบริหารและ
ธุรการ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

21.1 จ านวนโครงการ/
กจิกรรมบรูณาการ
วัฒนธรรมและศิลปะ กบั
บคุลากร และนสิิต
นกัศึกษา

21. มีกจิกรรมบรูณาการ
วัฒนธรรมและศิลปะ กบั
บคุลากร และนสิิต
นกัศึกษา

22.1 จ านวนโครงการ/
กจิกรรมความร่วมมือให้
ความร่วมมือองค์กรและ
เครือข่าย
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ตวัชีว้ัดวิสัยทศัน์
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด

วิสัยทศัน์
กลยทุธ์ ตวัชีว้ัด

ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด 
กลยทุธ์

รหสั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รหสังบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

23. ส่งเสริมบคุลากร
ตามอตัลักษณ์ของ
โรงพยาบาลคุณธรรม

23.1 ร้อยละจ านวน
หนว่ยงานที่ท าได้ตามอตั
ลักษณ์ของโรงพยาบาล

ร้อยละ 60 RAP81 โครงการสายสัมพนัธ์วันกฬีา
ปญัญาชล ประจ าป ี2561

300,000 กองทนุพฒันา
โรงพยาบาล

งานพฒันา
บคุลากรและ
สวัสดิการ


