
ประเดน็ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ตวัชีว้ดั เปา้หมาย ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

1. พฒันาบคุลากรด้านการเรียนการ
สอน

1.1 ความพงึพอใจของนิสิตต่อการ
เรียนการสอน

ร้อยละ 85 งานแพทยศาสตรศึกษา
และแพทย์ใช้ทุน

2. พฒันาการเรียนการสอนร่วมกับ
คณะแพทย์ 

2.1 ร้อยละของการเรียนการสอน
ร่วมกับคณะแพทย์

ร้อยละ 80 งานแพทยศาสตรศึกษา
และแพทย์ใช้ทุน

3. พฒันาระบบสนับสนุนเทคโนโลยี
การสอนใหท้ันสมัย

3.1 ร้อยละของหวัข้อการสอนโดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร้อยละ 20 งานแพทยศาสตรศึกษา
และแพทย์ใช้ทุน

4. ยกระดับระบบการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล

4.1 ผ่านการประเมิน WFME ผ่านการประเมิน งานแพทยศาสตรศึกษา
และแพทย์ใช้ทุน

5.ส่งเสริมหลักสูตร/ร่วมผลิต 
Post-Graduate ในทุกสาขา

5.1 จ านวนหลักสูตร/การร่วมผลิต 
Post-Graduate ที่เปดิสอน

 - งานแพทยศาสตรศึกษา
และแพทย์ใช้ทุน

6.ส่งเสริมนโยบายโรงพยาบาลแหง่
การวจิัย

6.1 ร้อยละของสาขาวชิาและ
หน่วยงานสหสาขาวชิาชีพที่มี
งานวจิัยต้ังแต่ 1 เร่ือง/ปงีบประมาณ

ร้อยละ 40 งานวจิัย

7.ส่งเสริมการน าผลงานวจิัยไปใช้
ประโยชน์ในองค์กร ชุมชน และสังคม

7.1 ร้อยละของจ านวนหน่วยงานที่
น างานวจิัยไปใช้ในองค์กร ชุมชน 
และสังคม

ร้อยละ 20 งานวจิัย

8. สร้างแรงจูงใจและสร้าง
บรรยากาศการวจิัย

8.1 ร้อยละของจ านวนผู้วจิัยใหม่ที่
เกิดขึ้นในแต่ละปี

ร้อยละ 1 งานวจิัย

9. พฒันาศักยภาพบคุลากรด้าน
งานวจิัย

9.1 ร้อยละของจ านวนบคุลากรที่
ได้รับการพฒันาศักยภาพด้านงานวจิัย

ร้อยละ 40 งานวจิัย

10. สร้างความร่วมมือใน
มหาวทิยาลัย ในการพฒันางานวจิัย

10.1 จ านวนงานวจิัยที่เกี่ยวกับการ
พฒันาเทคโนโลยี ที่มีการประสาน
ความร่วมมือกับภายนอกโรงพยาบาล

1 เร่ือง งานวจิัย

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3  
พฒันาองค์กรใหเ้ปน็
องค์กรแหง่การเรียนรู้

11. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ต่อเนื่อง 11.1 จ านวนโครงการที่บรูณาการ
ความรู้จากการวจิัย การบริการ
วชิาการ หรือการทะนุบ ารุง
ศิลปะวฒันธรรม มาใช้ในการเรียน
การสอน หรือบรูณาการความรู้จาก
การวจิัยมาใช้ในการบริการวชิาการ

ตามมาตรฐานข้อ
 2.3 ของ

มหาวทิยาลัย

งานนโยบายและแผน

11.2 จ านวนผลงานที่ได้จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ที่ส่งผลใหตั้วชี้วดั
โรงพยาบาลดีขึ้น

3 เร่ือง งานพฒันาคุณภาพ/
คณะกรรมการ

พฒันาการจัดการ
ความรู้และการบริหาร

จัดการแบบลีน

12. ส่งเสริมคุณค่าในตนเองของ
บคุลากร

12.1 จ านวนเร่ืองที่บคุลากร
ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหอ้งค์กร

5 เร่ือง คณะกรรมการ
พฒันาการจัดการ

ความรู้และการบริหาร
จัดการแบบลีน

12.2 ร้อยละของหน่วยงาน/สาขา ที่
มีกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณค่า
หรือพฒันางานของบคุลากร

ร้อยละ 20 คณะกรรมการ
พฒันาการจัดการ

ความรู้และการบริหาร
จัดการแบบลีน

ตวัชีว้ัด ศูนยก์ารแพทยป์ญัญานันทภิกขุ ชลประทาน ประจ าปงีบประมาณ 2561

ประดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1  
พฒันาระบบการศึกษา
เพือ่ผลิตบณัฑิตแพทย์
และสนบัสนนุการผลิต
บณัฑิตวทิยาศาสตร์
สุขภาพ

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2  
พฒันางานวจิยัและ
นวตักรรมระดับสากล
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13. พฒันาการส่งเสริม ปอ้งกัน ฟืน้ฟู
 สมรรถภาพในเขตความรับผิดชอบ

13.1 ร้อยละของ PCT ที่พฒันา 
Clinical Tracer Highlight ในเชิงรุก

ร้อยละ 80 งานพฒันาคุณภาพ

14.1 Excellent Center  ที่ผ่าน
การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ 1 /1+

ร้อยละ 50 คณะกรรมการศูนย์
ความเปน็เลิศทาง

การแพทย์

14.2 ร้อยละของ clinical outcome
 ของ กลุ่มโรคส าคัญ/ เคส 
Excellent ที่ PCT ก าหนด ที่ได้ตาม
เกณฑ์

ตามเกณฑ์ PCT งานพฒันาคุณภาพ

15.1 ร้อยละความพงึพอใจ

 - ผู้ปว่ยนอก ร้อยละ 80
 - ผู้ปว่ยใน ร้อยละ 85
15.2 ร้อยละของผู้ปว่ยที่จะกลับมา
ใช้บริการซ้ า
 - ผู้ปว่ยนอก ร้อยละ 80
 - ผู้ปว่ยใน ร้อยละ 85
15.3 ร้อยละของผู้ปว่ยที่จะแนะน า
ญาติ/คนรู้จักมาใช้บริการ

 - ผู้ปว่ยนอก ร้อยละ 75
 - ผู้ปว่ยใน ร้อยละ 85
15.4 ร้อยละของความไม่พงึพอใจ

 - ผู้ปว่ยนอก <ร้อยละ 20
 - ผู้ปว่ยใน <ร้อยละ 20
15.5 ร้อยละของผู้ปว่ยใหม่ที่มาใช้
บริการ

ร้อยละ 10 งานส่ือและสารสนเทศ

16.1 ร้อยละของตัวชี้วดัที่ผ่านเกณฑ์
ของ 4 สถาบนั

ร้อยละ 80 คณะกรรมการ
สารสนเทศ

16.2 ร้อยละของตัวชี้วดัTHIP ที่ผ่าน
ตามเกณฑ์

ร้อยละ 80 คณะกรรมการ
สารสนเทศ

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่5 
พฒันาระบบบริหารทีม่ี
คุณภาพ

17. มีระบบบริหารความเส่ียงที่มี
ประสิทธภิาพ

17.1 ประสิทธภิาพของระบบ
ควบคุมภายใน และการบริหารความ
เส่ียง

ตามเกณฑ์
มหาวทิยาลัยข้อ 

4.8

งานพฒันาคุณภาพ

17.2 การเกิด Sentinial Event ร้อยละ 0 งานพฒันาคุณภาพ
17.3 การเกิดความเส่ียงระดับ E ขึ้น
ไปซ้ าด้วยสาเหตุเดิม

ร้อยละ 0 งานพฒันาคุณภาพ

18. มีระบบบริหารทรัพยากรที่มี
ประสิทธภิาพ (คน, เงิน, ของ, IT, 
ENV)

18.1 ประสิทธภิาพในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ

ตามเกณฑ์
มหาวทิยาลัยข้อ 

3.3

งานนโยบายและแผน

18.2 Quick Ratio >1 งานคลัง
18.3 Current Ratio >1 งานคลัง
18.4 ระดับความสุขรวมของบคุลากร
ในองค์กร

ตามเกณฑ์
มหาวทิยาลัยข้อ 

4.9

งานพฒันาบคุลากร
และสวสัดิการ

18.5 อัตราการลาออกของบคุลากร
ภายใน 1 ปี

ไม่เกินร้อยละ 5 งานทรัพยากรบคุคล

18.6 อัตรามูลค่าซ่อมต่อมูลค่า
คงเหลือของเคร่ืองมือ  (present 
value)

ไม่เกินร้อยละ 5 งานเคร่ืองมือแพทย์

18.7 อัตราความคุ้มค่าในการใช้
เคร่ืองมือ Excellent Center

ร้อยละ 70 งานเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข

15. สร้าง Customer Engagement งานพฒันาบคุลากร
และสวสัดิการ

ประดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4  
พฒันาระบบบริการ
วชิาการทีม่คุีณภาพเพือ่
พฒันาชมุชนและสังคม
อยา่งต่อเนือ่งและยัง่ยนื

14. พฒันาระบบบริการด้านการ
รักษาของโรงพยาบาล โดยมุ่งสู่ความ
เปน็เลิศทางการแพทย์

งานพฒันาบคุลากร
และสวสัดิการ

งานพฒันาบคุลากร
และสวสัดิการ

งานพฒันาบคุลากร
และสวสัดิการ

16. ใช้ข้อมูลสารสนเทศจาก
เครือข่ายความร่วมมือเพือ่
พฒันาการบริการ
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18.8 ร้อยละของตัวชี้วดัที่ผ่านเกณฑ์
คณะกรรมการสารสนเทศ

ร้อยละ 70 งานส่ือและสารสนเทศ

18.9 ประสิทธภิาพการใช้ไฟฟา้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ก าหนด

0.1 งานซ่อมบ ารุง

19. มีระบบบริหารที่มุ่งสู่ความเปน็เลิศ 19.1 การวางแผนปฏบิติัการ
ประจ าปทีี่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
และการปฏบิติัตามแผนปฏบิติัการ
ประจ าปี

ตามเกณฑ์
มหาวทิยาลัยข้อ 

4.2

งานนโยบายและแผน

19.2 ประสิทธภิาพและประสิทธผิล
ของระบบการติดตามและประเมินผล

ตามเกณฑ์
มหาวทิยาลัยข้อ 

4.3

งานนโยบายและแผน

19.3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน TQA 
ตามแผน

200 คะแนน งานประกันคุณภาพ/
Core Team TQA

20.1 ร้อยละของหน่วยงานที่เข้าถึง
ข่าวสารจากฝ่ายบริหาร

 -รับรู้,เข้าใจข้อมูล ร้อยละ 80
 -น าสู่การปฏบิติั ร้อยละ 60

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่6 
ส่งเสริมการท านบุ ารุง
ศิลปวฒันธรรม

21. มีกิจกรรมบรูณาการวฒันธรรม
และศิลปะ กับบคุลากร และนิสิต
นักศึกษา

21.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรม
บรูณาการวฒันธรรมและศิลปะ กับ
บคุลากร และนิสิตนักศึกษา

3 โครงการ งานนโยบายและแผน

22. ส่งเสริมความร่วมมือองค์กรและ
เครือข่าย

22.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ความร่วมมือใหค้วามร่วมมือองค์กร
และเครือข่าย

3 โครงการ งานนโยบายและแผน

23. ส่งเสริมบคุลากรตามอัตลักษณ์
ของโรงพยาบาลคุณธรรม

23.1 ร้อยละจ านวนหน่วยงานที่ท า
ได้ตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล

ร้อยละ 60 งานพฒันาบคุลากร
และสวสัดิการ

20. มีระบบบริหารการเปล่ียนแปลง
ที่มีประสิทธภิาพ มุ่งเน้นการส่ือสาร
องค์กร

งานพฒันาบคุลากร
และสวสัดิการ


