
แผนยทุธศาสตร์ ฉบบัปรับปรุง ประจ าปงีบประมาณ 2561-2563
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภกิขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center Srinakharinwirot University

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



         1.  การบริการด้านสุขภาพแกป่ระชาชน รวมทั้งบริการวิชาการสู่สังคม

         2.  การจดัการเรียนการสอน ด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่น

         3.  การวิจยัเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

  ยุทธศาสตร ์(Strategy)
         1.  ความเป็นเลิศทางการแพทย์

         2.  มุ่งสู่โรงพยาบาลคุณธรรม

         3.  การบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ

  ประเดน็ยุทธศาสตร ์(Strategic Issue)
         1.  พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทยแ์ละสนับสนุนการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพ

         2.  พัฒนางานวิจยัและนวัตกรรมระดับสากล

         3.  พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

         4. พัฒนาระบบบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชมุชนและสังคมอยา่งต่อเนื่องและยั่งยนื

         5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ

  วิสัยทัศน์ (Vision)
      ศูนยก์ารแพทยป์ัญญานันทภกิข ุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งปัญญา ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

  พันธกิจ (Mission)

          ( A University Hospital of Wisdom Aspiring for Excellence)

         6. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม



  เป้าประสงค์ (Goal)
         1. ผลิตบัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม
         2. มีกระบวนการเรียนการสอนและอาจารยท์ี่มีคุณภาพ
         3. มีระบบและกลไกกระตุ้นให้อาจารยแ์ละบุคลากรผลิตผลงานวิจยัและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
         4. มีการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจยัสหสาขาวิชา อนัจะน าไปสู่ผลงานในระดับสากล
         5. หน่วยงานหรือผู้รับบริการได้ความรู้นวัตกรรมและน าผลวิจยัไปใชป้ระโยชน์
         6. ผลิตองค์ความรู้ที่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได้จริง
         7. ส่งเสริมและพัฒนาศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
         8. มีการบริการสุขภาพแบบองค์รวมอยา่งมีมาตรฐาน
         9. มีระบบการบริหารจดัการโครงการบริการวิชาการแกช่มุชนที่มีประสิทธิภาพ
         10. สร้างงานบริการวิชาการแบบบูรณาการที่สอดคล้องกบัความต้องการของชมุชนและสังคม
         11. มีการบริหารโดยยดึหลักธรรมาภบิาล
         12. มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
         13. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ทรัพยากร และระบบการหารายได้
         14. มีระบบบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ
         15. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศให้การด าเนินภารกจิของโรงพยาบาลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
         16. คณาจารย ์บุคลากร และนิสิต มีจติส านึกและมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
         17. องค์กรมีกจิกรรมบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกบั การเรียนการสอน การวิจยั และการบริการ

P Performance : ผลงานดี 

C Care Team : มีทีมเด่น 

M Management/Merit : เน้นบริหาร

C Continuity : ความต่อเนื่องและยั่งยนื

  สมรรถนะหลัก (Core Competency)



วิสัยทัศน์ (Vision)

ยุทธศาสตร์ 
(Strategy)

ประเด็นยุทธศาสตร์
 (Strategic Issue)

ศูนยก์ารแพทยป์ญัญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งปัญญา ที่มุง่สู่ความเป็นเลิศ  ( A University Hospital of Wisdom Aspiring for Excellence)

1. ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 2. มุง่สู่โรงพยาบาลคุณธรรม 3. การบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ

5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ (Goal) 2.1  มีระบบและกลไกกระตุ้นให้
อาจารยแ์ละบคุลากรผลิตผลงานวิจัย

และนวัตกรรมเพิม่ขึ้น

3.1  ผลิตองค์ความรู้ที่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์

ได้จริง

4.1  มีการบริการสุขภาพแบบองค์รวม
อยา่งมีมาตรฐาน

1.1 ผลิตบณัฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม 6.1  คณาจารย ์บคุลากร 
และนสิิต มีจิตส านกึและมี
ส่วนร่วมในการท านบุ ารุง

วัฒนธรรมและศิลปะ

5.1  มีการบริหารโดยยดึหลักธรรมาภบิาล

5.2  มีระบบการบริหารงานบคุคลทีม่ีประสิทธิภาพ

2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ระดับสากล

3 พัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้

4 พัฒนาระบบบริการวิชาการที่มี
คุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1 พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อผลิต
บัณฑิตแพทย์และสนับสนุนการผลิต

บัณฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6 ส่งเสริมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม

1.2 มีกระบวนการเรียนการสอนและ
อาจารยท์ีม่ีคุณภาพ

3.2  ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนยก์ลางแหง่การเรียนรู้

โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งมี
ศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ

2.2  มีการส่งเสริมสนบัสนนุงานวิจัยสห
สาขาวิชา อันจะน าไปสู่ผลงานในระดับ

สากล

4.2  มีระบบการบริหารจัดการโครงการ
บริการวิชาการแกชุ่มชนทีม่ีประสิทธิภาพ

5.3  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 
ทรัพยากร และระบบการหารายได้

6.2  องค์กรมีกจิกรรม
บรูณาการวัฒนธรรมและ

ศิลปะกบั การเรียนการสอน
 การวิจัย และการบริการ

5.4  มีระบบบริหารความเส่ียงทีม่ีประสิทธิภาพ

2.3  หนว่ยงานหรือผู้รับบริการได้
ความรู้นวัตกรรมและน าผลวิจัยไปใช้

ประโยชน์

4.3  สร้างงานบริการวิชาการแบบ
บรูณาการทีส่อดคล้องกบัความต้องการ

ของชุมชนและสังคม

5.5  ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศใหก้ารด าเนนิ
ภารกจิของโรงพยาบาลเปน็ไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล



1

ประด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือผลิตบณัฑิตแพทย์และสนับสนุนการผลิตบณัฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เปา้ประสงค์

2561 2562 2563

การประเมนิ WFME ผ่าน 1. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน

1.1 ความพึงพอใจของนิสิตต่อ
การเรียนการสอน

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 งานแพทยศาสตร
ศึกษาและแพทย์

ใชทุ้น

2. พัฒนาการเรียนการสอน
ร่วมกบัคณะแพทย ์

2.1 ร้อยละของการเรียนการสอน
ร่วมกบัคณะแพทย์

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 งานแพทยศาสตร
ศึกษาและแพทย์

ใชทุ้น

3. พัฒนาระบบสนับสนุน
เทคโนโลยกีารสอนให้ทันสมยั

3.1 ร้อยละของหัวขอ้การสอน
โดยใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 งานแพทยศาสตร
ศึกษาและแพทย์

ใชทุ้น

4. ยกระดับระบบการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล

4.1 ผ่านการประเมนิ WFME ผ่านการ
ประเมนิ

ผ่านการ
ประเมนิ

ผ่านการ
ประเมนิ

งานแพทยศาสตร
ศึกษาและแพทย์

ใชทุ้น

5.ส่งเสริมหลักสูตร/ร่วมผลิต 
Post-Graduate ในทุกสาขา

5.1 จ านวนหลักสูตร/การร่วม
ผลิต Post-Graduate ที่เปิดสอน

1 หลักสูตร งานแพทยศาสตร
ศึกษาและแพทย์

ใชทุ้น

แผนยทุธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563

1.1 ผลิตบณัฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม
1.2 มีกระบวนการเรียนการสอนและอาจารย์ที่มีคุณภาพ

หมายเหตุตวัชี้วดัวสิยัทัศน์ กลยทุธ์ ตวัชี้วดั
ค่าเป้าหมายตวัชี้วดักลยทุธ์

ผู้ประสานงาน
ค่าเป้าหมาย

ตวัชี้วดัวสิยัทัศน์



2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล
เปา้ประสงค์ 2.1 มีระบบและกลไกกระตุ้นใหอ้าจารย์และบคุลากรผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึน้

2.2 มีการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยสหสาขาวิชา อันจะน าไปสู่ผลงานในระดับสากล
2.3 หน่วยงานหรือผู้รับบริการได้ความรู้นวัตกรรมและน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์

2561 2562 2563

จ านวนงานวจิยัที่มผีลงาน
ตีพิมพ์ในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

10 ชิ้นงาน ใน
ปีงบประมาณ 2561

6.ส่งเสริมนโยบายโรงพยาบาล
แห่งการวจิยั

6.1 ร้อยละของสาขาวชิาและ
หน่วยงานสหสาขาวชิาชพีที่มี
งานวจิยัต้ังแต่ 1 เร่ือง/
ปีงบประมาณ

ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 งานวจิยั

7.ส่งเสริมการน าผลงานวจิยัไปใช้
ประโยชน์ในองค์กร ชมุชน และ
สังคม

7.1 ร้อยละของจ านวนหน่วยงาน
ที่น างานวจิยัไปใชใ้นองค์กร 
ชมุชน และสังคม

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 งานวจิยั

8. สร้างแรงจงูใจและสร้าง
บรรยากาศการวจิยั

8.1 ร้อยละของจ านวนผู้วจิยัใหม่
ที่เกดิขึ้นในแต่ละปี

ร้อยละ 1 ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 2 งานวจิยั

9. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
งานวจิยั

9.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
งานวจิยั

ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 งานวจิยั

10. สร้างความร่วมมอืใน
มหาวทิยาลัย ในการพัฒนา
งานวจิยั

10.1 จ านวนงานวจิยัที่เกี่ยวกบั
การพัฒนาเทคโนโลย ีที่มกีาร
ประสานความร่วมมอืกบัภายนอก
โรงพยาบาล

1 เร่ือง 1 เร่ือง 1 เร่ือง งานวจิยั

แผนยทุธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563

ตวัชี้วดัวสิยัทัศน์ ตวัชี้วดักลยทุธ์
ค่าเป้าหมายตวัชี้วดักลยทุธ์

ผู้ประสานงาน หมายเหตุ
ค่าเป้าหมาย

ตวัชี้วดัวสิยัทัศน์



3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาองค์กรใหเ้ปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้
เปา้ประสงค์ 3.1 ผลิตองค์ความรู้ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง

3.2 ส่งเสริมและพฒันาศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2561 2562 2563

มอีงค์ความรู้ที่เป็นต้นแบบ 1 องค์ความรู้ใน
ปีงบประมาณ 2564

11. สร้างเครือขา่ยการเรียนรู้
ต่อเนื่อง

11.1 จ านวนโครงการที่บูรณา
การความรู้จากการวจิยั การ
บริการวชิาการ หรือการ
ทะนุบ ารุงศิลปะวฒันธรรม มาใช้
ในการเรียนการสอน หรือบูรณา
การความรู้จากการวจิยัมาใชใ้น
การบริการวชิาการ

ตาม
มาตรฐานขอ้ 

2.3 ของ
มหาวทิยาลัย

ตาม
มาตรฐานขอ้ 

2.3 ของ
มหาวทิยาลัย

ตาม
มาตรฐานขอ้ 

2.3 ของ
มหาวทิยาลัย

งานนโยบายและ
แผน

11.2 จ านวนผลงานที่ได้จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ที่ส่งผลให้
ตัวชี้วดัโรงพยาบาลดีขึ้น

3 เร่ือง 3 เร่ือง 3 เร่ือง งานพัฒนาคุณภาพ/
คณะกรรมการ

พัฒนาการจัดการ
ความรู้และการ

บริหารจัดการแบบลีน

12. ส่งเสริมคุณค่าในตนเองของ
บุคลากร

12.1 จ านวนเร่ืองที่บุคลากร
ถา่ยทอดองค์ความรู้ให้องค์กร

5 เร่ือง 5 เร่ือง 5 เร่ือง คณะกรรมการ
พัฒนาการจัดการ
ความรู้และการ

บริหารจัดการแบบลีน

12.2 ร้อยละของหน่วยงาน/สาขา
 ที่มกีจิกรรม โครงการส่งเสริม
คุณค่าหรือพัฒนางานของบุคลากร

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 คณะกรรมการ
พัฒนาการจัดการ
ความรู้และการ

บริหารจัดการแบบลีน

แผนยทุธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563

ตวัชี้วดัวสิยัทัศน์ ตวัชี้วดักลยทุธ์
ค่าเป้าหมายตวัชี้วดักลยทุธ์

ผู้ประสานงาน หมายเหตุ
ค่าเป้าหมาย

ตวัชี้วดัวสิยัทัศน์
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ประด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน
เปา้ประสงค์ 4.1 มีการบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน

4.2 มีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ

2561 2562 2563

13. พัฒนาการส่งเสริม ป้องกนั 
ฟื้นฟู สมรรถภาพในเขตความ
รับผิดชอบ

13.1 ร้อยละของ PCT ที่พัฒนา 
Clinical Tracer Highlight ใน
เชงิรุก

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 งานพัฒนาคุณภาพ

14.1 Excellent Center  ที่ผ่าน
การประเมนิตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ 1 /1+

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 คณะกรรมการ
ศูนยค์วามเป็น

เลิศทางการแพทย์

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

ตามเกณฑ์ 
PCT

ตามเกณฑ์ 
PCT

ตามเกณฑ์ 
PCT

งานพัฒนาคุณภาพ

15.1 ร้อยละความพึงพอใจ

 - ผู้ป่วยนอก ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
 - ผู้ป่วยใน ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85
15.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่จะ
กลับมาใชบ้ริการซ้ า

 - ผู้ป่วยนอก ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
 - ผู้ป่วยใน ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85

จ านวน Excellent 
Center ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

แผนยทุธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563

ตวัชี้วดัวสิยัทัศน์ ตวัชี้วดั ผู้ประสานงานกลยทุธ์
ค่าเป้าหมายตวัชี้วดักลยทุธ์

14. พัฒนาระบบบริการด้านการ
รักษาของโรงพยาบาล โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศทางการแพทย์

หมายเหตุ
ค่าเป้าหมาย

ตวัชี้วดัวสิยัทัศน์

 2  Excellent 
Center 

ทางการแพทย ์ใน
ปีงบประมาณ 2566

4.3 สร้างงานบริการวิชาการแบบบรูณาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม

งานพัฒนา
บุคลากรและ
สวสัดิการ

15. สร้าง Customer 
Engagement

งานพัฒนา
บุคลากรและ
สวสัดิการ
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2561 2562 2563
ตวัชี้วดัวสิยัทัศน์ ตวัชี้วดั ผู้ประสานงานกลยทุธ์

ค่าเป้าหมายตวัชี้วดักลยทุธ์
หมายเหตุ

ค่าเป้าหมาย
ตวัชี้วดัวสิยัทัศน์

15.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่จะ
แนะน าญาติ/คนรู้จกัมาใชบ้ริการ

 - ผู้ป่วยนอก ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75
 - ผู้ป่วยใน ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85
15.4 ร้อยละของความไมพ่ึงพอใจ

 - ผู้ป่วยนอก <ร้อยละ 20 <ร้อยละ 20 <ร้อยละ 20
 - ผู้ป่วยใน <ร้อยละ 20 <ร้อยละ 20 <ร้อยละ 20
15.5 ร้อยละของผู้ป่วยใหมท่ี่มา
ใชบ้ริการ

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 งานส่ือและ
สารสนเทศ

16.1 ร้อยละของตัวชี้วดัที่ผ่าน
เกณฑ์ของ 4 สถาบัน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 คณะกรรมการ
สารสนเทศ

16.2 ร้อยละของตัวชี้วดัTHIP ที่
ผ่านตามเกณฑ์

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 คณะกรรมการ
สารสนเทศ

16. ใชข้อ้มลูสารสนเทศจาก
เครือขา่ยความร่วมมอืเพื่อ
พัฒนาการบริการ

งานพัฒนา
บุคลากรและ
สวสัดิการ

งานพัฒนา
บุคลากรและ
สวสัดิการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
เปา้ประสงค์ 5.1 มีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภบิาล

5.2 มีระบบการบริหารงานบคุคลที่มีประสิทธิภาพ
5.3 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ทรัพยากร และระบบการหารายได้
5.4 มีระบบบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ
5.5 ส่งเสริมและพฒันาระบบสารสนเทศใหก้ารด าเนินภารกิจของโรงพยาบาลเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2561 2562 2563

ผ่านเกณฑ์การประเมนิ 
TQC

200 คะแนน 17. มรีะบบบริหารความเส่ียงที่มี
ประสิทธภิาพ

17.1 ประสิทธภิาพของระบบ
ควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเส่ียง

ตามเกณฑ์
มหาวทิยาลัย

ขอ้ 4.8

ตามเกณฑ์
มหาวทิยาลัย

ขอ้ 4.8

ตามเกณฑ์
มหาวทิยาลัย

ขอ้ 4.8

งานพัฒนาคุณภาพ

17.2 การเกดิ Sentinial Event ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 งานพัฒนาคุณภาพ

17.3 การเกดิความเส่ียงระดับ E 
ขึ้นไปซ้ าด้วยสาเหตุเดิม

ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 งานพัฒนาคุณภาพ

18. มรีะบบบริหารทรัพยากรที่มี
ประสิทธภิาพ

18.1 ประสิทธภิาพในการใช้
จา่ยเงินงบประมาณ

ตามเกณฑ์
มหาวทิยาลัย

ขอ้ 3.3

ตามเกณฑ์
มหาวทิยาลัย

ขอ้ 3.3

ตามเกณฑ์
มหาวทิยาลัย

ขอ้ 3.3

งานนโยบายและ
แผน

18.2 Quick Ratio >1 >1 >1 งานคลัง
18.3 Current Ratio >1 >1 >1 งานคลัง
18.4 ระดับความสุขรวมของ
บุคลากรในองค์กร

ตามเกณฑ์
มหาวทิยาลัย

ขอ้ 4.9

ตามเกณฑ์
มหาวทิยาลัย

ขอ้ 4.9

ตามเกณฑ์
มหาวทิยาลัย

ขอ้ 4.9

งานพัฒนา
บุคลากรและ
สวสัดิการ

แผนยทุธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563

ตวัชี้วดัวสิยัทัศน์ ตวัชี้วดั ผู้ประสานงาน
ค่าเป้าหมาย

ตวัชี้วดัวสิยัทัศน์

ค่าเป้าหมายตวัชี้วดักลยทุธ์
กลยทุธ์ หมายเหตุ
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2561 2562 2563
ตวัชี้วดัวสิยัทัศน์ ตวัชี้วดั ผู้ประสานงาน

ค่าเป้าหมาย
ตวัชี้วดัวสิยัทัศน์

ค่าเป้าหมายตวัชี้วดักลยทุธ์
กลยทุธ์ หมายเหตุ

18.5 อตัราการลาออกของ
บุคลากรภายใน 1 ปี

ไมเ่กนิร้อยละ
 5

ไมเ่กนิร้อยละ
 5

ไมเ่กนิร้อยละ
 5

งานทรัพยากร
บุคคล

18.6 อตัรามลูค่าซ่อมต่อมลูค่า
คงเหลือของเคร่ืองมอื  (present
 value)

ไมเ่กนิร้อยละ
 5

ไมเ่กนิร้อยละ
 5

ไมเ่กนิร้อยละ
 5

งานเคร่ืองมอื
แพทย์

18.7 อตัราความคุ้มค่าในการใช้
เคร่ืองมอื Excellent Center

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 งานเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข

18.8 ร้อยละของตัวชี้วดัที่ผ่าน
เกณฑ์คณะกรรมการสารสนเทศ

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 งานส่ือและ
สารสนเทศ

18.9 ประสิทธภิาพการใชไ้ฟฟ้า
อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด

0.1 0.1 0.1 งานซ่อมบ ารุง

19. มรีะบบบริหารที่มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ

19.1 การวางแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกบัแผนกล
ยทุธแ์ละการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี

ตามเกณฑ์
มหาวทิยาลัย

ขอ้ 4.2

ตามเกณฑ์
มหาวทิยาลัย

ขอ้ 4.2

ตามเกณฑ์
มหาวทิยาลัย

ขอ้ 4.2

งานนโยบายและ
แผน

19.2 ประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลของระบบการติดตาม
และประเมนิผล

ตามเกณฑ์
มหาวทิยาลัย

ขอ้ 4.3

ตามเกณฑ์
มหาวทิยาลัย

ขอ้ 4.3

ตามเกณฑ์
มหาวทิยาลัย

ขอ้ 4.3

งานนโยบายและ
แผน

19.3 ผ่านเกณฑ์การประเมนิ 
TQA ตามแผน

200 คะแนน งานประกนั
คุณภาพ/Core 
Team TQA

20.1 ร้อยละของหน่วยงานที่
เขา้ถงึขา่วสารจากฝ่ายบริหาร

 -รับรู้,เขา้ใจขอ้มลู ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
 -น าสู่การปฏิบัติ ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60

งานพัฒนา
บุคลากรและ
สวสัดิการ

20. มรีะบบบริหารการ
เปล่ียนแปลงที่มปีระสิทธภิาพ 
มุ่งเน้นการส่ือสารองค์กร
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เปา้ประสงค์ 6.1 คณาจารย์ บคุลากร และนสิิต มจีิตส านกึและมส่ีวนร่วมในการท านบุ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
6.2 องค์กรมกีจิกรรมบรูณาการวัฒนธรรมและศิลปะกบั การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

2561 2562 2563

21. มีกจิกรรมบรูณาการ
วฒันธรรมและศิลปะ กบับคุลากร
 และนิสิตนักศึกษา

21.1 จ านวนโครงการ/กจิกรรม
บรูณาการวฒันธรรมและศิลปะ 
กบับคุลากร และนิสิตนักศึกษา

3 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ งานนโยบายและ
แผน

 

22. ส่งเสริมความร่วมมือองค์กร
และเครือขา่ย

22.1 จ านวนโครงการ/กจิกรรม
ความร่วมมือใหค้วามร่วมมือ
องค์กรและเครือขา่ย

3 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ งานนโยบายและ
แผน

23. ส่งเสริมบคุลากรตามอตั
ลักษณ์ของโรงพยาบาลคุณธรรม

23.1 ร้อยละจ านวนหน่วยงานที่
ท าได้ตามอตัลักษณ์ของ
โรงพยาบาล

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 งานพฒันา
บคุลากรและ
สวสัดิการ

กลยทุธ์
ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัดกลยทุธ์

แผนยุทธศาสตรป์ระจ าปีงบประมาณ 2561-2563
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่6 สง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ตวัชีว้ัดวิสัยทศัน์ ตวัชีว้ัด ผู้ประสานงาน หมายเหตุ
ค่าเปา้หมาย

ตวัชีว้ัดวิสัยทศัน์


