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      โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Positioning ขององค์กรที่เป็นมากกว่า โรงพยาบาลทั่วไป หมายถึงเป็น โรงพยาบาลที่มีการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตจากคณะแพทย์ พยาบาล สหเวช เภสัช ฯลฯ

      แห่งปัญญา : มีปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรม

ทางโลก  : เก่งงาน ทั้งทางด้านวิชาการ บริการ วิจัย

ทางธรรม  : ทั้งบุคลากรและบัณฑิต เก่ง และมีคุณธรรม

      เป็นเลิศ  : มีความเช่ียวชาญ เป็น Excellent Center ที่ได้มาตรฐาน ทั้งมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานท่ีใช้ในการรับรอง

  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
         1.  สร้างสุขภาพและสุขภาวะเพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Smart Health and Smart Money)

         2.  สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายอย่างชาญฉลาด (Smart Hospitality and Collaboration) 

         3.  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)

         4.  สร้างเสริมคุณธรรม ปลูกศรัทธา ควบคู่สุขภาพกายและใจที่แข็งแรง (Smart Heart and Smart Virtue)
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     เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งปัญญา ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
          (A University Hospital of Wisdom Aspiring for Excellence)

         1.  การจัดการเรียนการสอน ด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่น

  พันธกิจ (Mission)

         2.  การบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน รวมท้ังบริการวิชาการสู่สังคม

         3.  การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

  วิสัยทัศน์ (Vision)

  ค่านิยม ( Values)
Performance : ผลงานดี 

Care Team : มีทีมเด่น 

Management/Merit : เน้นบริหาร

Continuity : ความต่อเนื่องและย่ังยืน
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         จิตอาสา พาบูรณาการ สานสู่ความเป็นเลิศ ก่อเกิดดุลยภาพ

  ปรัชญา  (Philosophy)
         การศึกษาและสุขภาพดี คือ วิถีของเรา 

         (Education and Health are Our Way)

  ปณิธาน (Resolution)
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ปร
ะสิ

ทธิ
ผล

ตา
ม

พัน
ธกิ

จ

1. ความสามารถในการหา

รายได้สําหรับการพึ่งพา

ตัวเองได้

1.1 ร้อยละของอัตราผลตอบแทนจาก

การลงทุน (FROI: Financial Return

 On Investment) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ร้อยละ 

10

ร้อยละ 

10

ร้อยละ 

10

ร้อยละ 

10

ร้อยละ 

10

1.1.1  มุ่งเน้นความคุ้มค่า (Value for

 Money) ในการดําเนินการ การ

จัดการ/บริหารทรัพย์สิน

1) โครงการคํานวณจุดคุ้มทุน

เครื่องมือแพทย์ใหม่

งานเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข

2. ผู้รับบริการพึงพอใจ 2.1 ร้อยละความพึงพอใจ 

     - ผู้ป่วยใน

     - ผู้ป่วยนอก

 

ร้อยละ 85

ร้อยละ 80

 

ร้อยละ 85

ร้อยละ 80

 

ร้อยละ 85

ร้อยละ 80

 

ร้อยละ 85

ร้อยละ 80

 

ร้อยละ 85

ร้อยละ 80

2.1.1  สร้างบริการเชิงรุกตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการ

2) โครงการคัดกรองสุขภาพ

ตามกลุ่มอาชีพ และกลุ่มวัย

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว

3) โครงการผ่าตัด case 

elective นอกเวลาราชการ

คณะกรรมการ

คลินิกนอกเวลา

4) โครงการคลินิกเฉพาะ

ทางนอกเวลาครบทุกสาขา

รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายการแพทย์

2.1.2 สร้างและพัฒนากระบวนการ

เพื่อตอบสนองต่อ voice of 

customer

5) โครงการ One Stop 

Service

คณะทํางาน

พัฒนา

ระบบปฏิบัติการ

ด่านหน้า

6)  โครงการพัฒนาหน่วย

ลูกค้าสัมพันธ์

ทีมบริหาร ศปช

2.1.3 การสร้าง digital employee 7) โครงการพัฒนาหน่วย

ลูกค้าสัมพันธ์

ทีมบริหาร ศปช

8) โครงการคัดสรรเทคโนโลยี

 digital employee ท่ี

เหมาะสม

ทีมบริหาร ศปช

9) โครงการดูแลสุขภาพ 

ประชากรทุกช่วงวัย โดยใช้ 

Application

ฝ่ายการแพทย์/

งานส่ือและ

สารสนเทศ

คุณ
ภา

พก
าร

บร
ิกา

ร

มิติ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ โครงการหลัก
ค่าเป้าหมาย

แผนยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ 2562-2566

เป้าประสงค์ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ
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มิติ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ โครงการหลัก

ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

10) โครงการนําร่องการ

ลงทะเบียนผู้ป่วยเพื่อการ

ดูแลสุขภาพ

รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายการแพทย์

11) โครงการ บันทึกข้อมูล 

Electronic Medical 

Record (EMR)

ประธานองค์กร

แพทย์

3. การเรียกเก็บได้ครบถ้วน

 ทันเวลา

3.1 อัตราของการ reimbursement 

(3 กองทุน) แยก 3 กองทุน

จ่ายตรง 95%

UC       70%

ปกส.    70%

จ่ายตรง  95%

UC        70%

ปกส.      70%

จ่ายตรง  95%

UC        70%

ปกส.     70%

จ่ายตรง  95%

UC        70%

ปกส.     70%

จ่ายตรง  95%

UC        70%

ปกส.     70%

3.1.1  พัฒนาระบบการเรียกเก็บท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

12) โครงการพัฒนาระบบ

การติดตามเวชระเบียนผู้ป่วย

ใน

คณะกรรมการ

ทบทวนการใช้

ทรัพยากรสุขภาพ

13) โครงการเชิงรุกด้าน

การตลาดในการหาลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย

งานเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข

4. คุณภาพการบริการท่ีดีมี

มาตรฐาน

4.1 ร้อยละคะแนน TQA หมวด 3 

และ 6 ท่ีเพิ่มขึ้นจากฐานคะแนนปี

ก่อนหน้า

ร้อยละ 

10

ร้อยละ 

10

ร้อยละ 

10

ร้อยละ 

10

ร้อยละ 

10

4.1.1  การพัฒนาคุณภาพโดยการใช้

มาตรฐาน TQA

14) โครงการนํามาตรฐาน 

TQA สู่การปฏิบัติ

ทีมบริหาร ศปช

หมายเหตุ :

คุณ
ภา

พก
าร

บร
ิกา

ร
ปร

ะสิ
ทธิ

ภา
พใ

นก
าร

ปฏิ
บัติ

งา
น

ในมิติ การพัฒนาองค์การ จะใช้ร่วมกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3
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5. สังคมของเครือข่ายมีความสุข 5.1 ร้อยละของดรรชนีช้ีวัดความสุข 15 ข้อ ใน

ระดับมากถึงมากท่ีสุด

ร้อยละ 

60

ร้อยละ 

70

ร้อยละ 

80

ร้อยละ 

85

5.1.1 สร้างสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม 

หรือ CSR (Corporate Social 

Responsibility)

15) โครงการติดตามประเมิน

ระดับความสุขในสังคม 

 - กิจกรรมประเมินตัวช้ีวัด

ความสุขตามมาตรฐาน

กระทรวงสาธารณสุข

คณะทํางานสํารวจ

และประเมินความพึง

พอใจของผู้รับบริการ

แต่ละกลุ่มวิชาชีพ

16) โครงการ CSR  ตรวจ

สุขภาพนอกสถานท่ี

 - โครงการ CSR

 - กิจกรรมตรวจสุขภาพนอก

สถานท่ี

งานบริหารทรัพย์สิน/

ศูนย์ปัญญารักษ์สุขภาพ

17) โครงการสร้างสุขภาวะแก่

สังคม (กิจกรรม CPR จิตอาสา 

กิจกรรมธนาคารเครื่องมือแพทย์

เพื่อสังคม กิจกรรมสุขภาพดี

สัญจร)

สาขาวิชาเวชศาสตร์

ครอบครัว

แผนยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ 2562-2566

โครงการหลัก ผู้ประสานงาน หมายเหตุมิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์
ค่าเป้าหมาย

ปร
ะสิ

ทธิ
ผล

ตา
มพ

ันธ
กิจ

อยู่

ระหว่าง

การ

สํารวจ

การ

จัดเก็บ

ข้อมูล
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ค่าเป้าหมาย

6. เครือข่ายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 6.1 คะแนนตัวช้ีวัดด้านคุณภาพชีวิตตาม 

WHO 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ สัมพันธ์ทาง

สังคม ส่ิงแวดล้อม)

60

คะแนน

70

คะแนน

80

คะแนน

90

คะแนน

100

คะแนน

6.1.1 สร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีในกลุ่ม

เครือข่าย

18) โครงการดูแลคุณภาพชีวิต

แบบองค์รวม 

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทาง

กาย 

 - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางใจ

สาขาวิชาเวชศาสตร์

ครอบครัว/สาขาวิชา

จิตเวช

19) โครงการ freshy day care 

 - กิจกรรมตรวจสุขภาพ ตรวจ

ตา ทันตกรรม 

 - กิจกรรมนันทนาการ 

 - กิจกรรม healthy food for 

freshy 

 - กิจกรรม healthy foot 

 - กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ

คณะกรรมการการ

ดูแลผู้สูงอายุ

20) โครงการ freshy on tour 

 - กิจกรรมพาทัวร์วัด ทําบุญ 

จิตภาวณา 

 - กิจกรรมท่องเที่ยวเขื่อน

คณะกรรมการการ

ดูแลผู้สูงอายุ

21) โครงการติดตามประเมิน

ตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตตาม

มาตรฐาน WHO  

- กิจกรรมประเมินตัวช้ีวัด

คุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน 

WHO

สาขาวิชาเวชศาสตร์

ครอบครัว

คุณ
ภา

พก
าร

บร
ิกา

ร
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ค่าเป้าหมาย

7. ระบบการดูแลผู้สูงอายุใน 

กลุ่มเครือข่ายของ ศปช ให้ได้

7.1 ร้อยละของการผ่านมาตรฐานการดูแล

ผู้สูงอายุ ตามท่ีกําหนด

ร้อยละ 

80

ร้อยละ 

85

ร้อยละ 

90

ร้อยละ 

95

ร้อยละ 

100

7.1.1 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุแบบ

องค์รวม 

7.1.1 (1) วางระบบการบริหารจัดการ

อาคารและอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐาน 

universal design

22) โครงการhealing 

environmental design

ทีมบริหาร ศปช/งาน

นโยบายและแผน

7.1.1 (2) แผนการสร้างความเชื่อม่ัน

และการมีส่วนร่วมในเครือข่าย

23) โครงการดูแลสมาชิก

เครือข่าย

   - กิจกรรม year meeting / 

thank you party

คณะกรรมการจัด

กิจกรรมขอบคุณผู้มี

อุปการะ

24) โครงการดูแลผู้มีอุปการะคุณ งานเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข

7.1.1 (3) พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน

การดูแลผู้สูงอายุ

25) โครงการส่งบุคลากร

ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุด้าน

ต่างๆ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

26) โครงการส่งบุคลากรอบรม

โภชนากรด้านการดูแลอาหาร

ผู้สูงอายุ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

27) โครงการส่งบุคลากรอบรม

ด้านกิจกรรมนันทนาการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

28) โครงการส่งบุคลากรอบรม

ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ปร
ะสิ

ทธิ
ภา

พใ
นก

าร
ปฏิ

บัติ
งา

น
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โครงการหลัก ผู้ประสานงาน หมายเหตุมิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย

29) โครงการส่งแพทย์และ

พยาบาลอบรมเฉพาะทาง 

geriatric medicine

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

30) โครงการส่งแพทย์และ

พยาบาลอบรมเฉพาะทาง 

alternative medicine

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ
 1. เครือข่าย :    1. สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

                   2. เทศบาลนครปากเกร็ด

                     3. กรมชลประทาน

                     4. กลุ่มผู้มีสิทธิประกันสุขภาพ (UC)

5. วัดชลประทานรังสฤษด์ิ

ปร
ะสิ

ทธิ
ภา

พใ
นก

าร
ปฏิ

บัติ
งา

น

                     2. ในมิติ การพัฒนาองค์การ จะใช้ร่วมกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3

9



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)

2562 2563 2564 2565 2566
8. ชุมชนและสังคมมีความ

เชื่อมั่นและศรัทธาใน ศปช

8.1  คะแนนการประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ

200 

คะแนน

250 

คะแนน

300 

คะแนน

350 

คะแนน

400 

คะแนน

8.1.1 สร้าง Excellent Center ให้โดดเด่น

ในระดับตติยภูมิ (อย่างน้อย 1 สาขา)

31) โครงการประชาสัมพันธ์

ภาพลักษณ์องค์กรในทุกช่องทาง

งานเวชนิทัศน์/

งานบริหารทรัพย์สิน

8.1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการและ

คุณภาพการบริการท่ีดีมีมาตรฐาน

32) โครงการเย่ียมสํารวจภายใน-

ภายนอกเพื่อติดตามกระบวนการ 

PDCA และประเมินหน่วยงานตาม

มาตรฐานคุณภาพ (HA and TQA)

งานพัฒนาคุณภาพ

33) โครงการทบทวนตัวชี้วัดสําคัญ

ขององค์กร

ทีมบริหาร ศปช

34) โครงการพัฒนาระบบงานของ

ทีมนํา

คณะกรรมการ TQA

35) การสร้างเครือข่ายพันธมิตรบุญ งานบริหารทรัพย์สิน

36) โครงการระดมทุนจากเครือข่าย 

 - กิจกรรม road show เพื่อ

นําเสนอโครงการแก่เครือข่ายท่ีสนใจ

เข้าร่วมระดมทุน

งานเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข

37) โครงการบริจาคได้บุญกับ

โรงพยาบาล 

 - กิจกรรม walk rally การกุศล

เพื่ออุปกรณ์การแพทย์ ศปช. 

 - กิจกรรมออกสลากการกุศลเพื่อ 

ศปช. 

 - ทอดผ้าป่าเพื่อ ศปช. 

 - ย่ิงให้ย่ิงได้

งานเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข

8.1.3 สร้างความร่วมมือด้าน CSR และ

บูรณาการเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของพันธมิตร

แผนยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ 2562-2566

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
ค่าเป้าหมาย

โครงการหลัก ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

ปร
ะสิ

ทธ
ิผล

ตา
มพ

ันธ
กิจ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)

2562 2563 2564 2565 2566
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
โครงการหลัก ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

9. งานวิจัยมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงชุมชน

9.1 ผลงานวิจัยท่ีแก้ปัญหาของชุมชน 1 เร่ือง 1 เร่ือง 1 เร่ือง 1 เร่ือง 1 เร่ือง 9.1.1 สร้างงานวิจัยท่ีตอบสนองชุมชน 38) โครงการหนึ่งงานวิจัยหนึ่งชุมชน งานวิจัย

9.1.2 งานวิจัยถูกต้องตามหลักจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์

39) โครงการวิจัยในมนุษย์ สํานักงาน

จริยธรรมการวิจัย

ในคน

10. วัฒนธรรมองค์กรท่ีตอบรับ

ต่อเทคโนโลยี

10.1 ผลงานด้านเทคโนโลยีท่ีนํามาใช้ประโยชน์

     - ด้านการบริการ

 
1 ชิ้น

 
1 ชิ้น

 
1 ชิ้น

 
1 ชิ้น

 
1 ชิ้น

10.1.1 สร้างเสริมแรงบันดาลใจในการใช้

เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

40) โครงการสร้างสรรค์ผลงานท่ี

เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีท่ีนํามาใช้

ประโยชน์ในงาน

ทีมบริหาร ศปช

    - ด้านการเรียนการสอน 1 ชิ้น 1 ชิ้น 1 ชิ้น 1 ชิ้น 1 ชิ้น 10.1.2 พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการ

สอน เน้นการใช้ส่ือและนวัตกรรม

41) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การใช้ส่ือและนวัตกรรม

งานแพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์ใช้

ทุน

ร้อยละ 

80

ร้อยละ 

80

ร้อยละ 

80

ร้อยละ 

80

ร้อยละ 

80

11.1.1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาการปฏิบัติงาน

42) โครงการพัฒนารายงานความ

เส่ียงออนไลน์

คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง

43) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน

การระบุตัวผู้ป่วย

คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง

11.2 อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม ร้อยละ 

5

ร้อยละ 

5

ร้อยละ 

5

ร้อยละ 

5

ร้อยละ 

5

11.2.1 สร้างรายได้จากสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ 44) โครงการบริหารพื้นท่ีเพื่อสร้าง

รายได้

บริหารทรัพย์สิน

11.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการ

ปฏิบัติงานของบณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา

ร้อยละ 

80

ร้อยละ 

80

ร้อยละ 

85

ร้อยละ 

85

ร้อยละ 

85

11.3.1 สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บัณฑิต 45) โครงการตรวจเย่ียมและ

ประเมินบัณฑิต

งานแพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์ใช้

ทุน

11.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานความเส่ียงตาม SIMPLE (patient  

safety goal)

ปร
ะสิ

ทธ
ิผล

ตา
มพ

ันธ
กิจ

คณุ
ภา

พก
าร

บริ
กา

ร

11. ผ่านเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานความเส่ียง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)

2562 2563 2564 2565 2566
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
โครงการหลัก ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

12. กระบวนการทํางานอย่าง

เป็นระบบตามมาตรฐาน

12.1 ร้อยละการบริหารงบประมาณ และ

ทรัพยากร

     12.1 (1) ร้อยละของหน่วยงานท่ีใช้

เทคโนโลยีมา lean ในการปรับปรุงกระบวนงาน

 

ร้อยละ 

30

 

ร้อยละ 

30

 

ร้อยละ 

30

 

ร้อยละ 

50

 

ร้อยละ 

50

 

12.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อแก้ไข

ปัญหาในทุกหน่วยงานอย่างเหมาะสม

 

46) โครงการ Lean ท่ีนําเทคโนโลยี

มาใช้ในการปฏิบัติงาน

 

คณะกรรมการ

พัฒนาการจัดการ

ความรู้และการ

บริหารจัดการแบบ

ลีน

     12.1 (2) ร้อยละของหน่วยงานท่ีมี Unit cost

 ลดลงต่อปี

ร้อยละ 

60

ร้อยละ 

70

ร้อยละ 

80

ร้อยละ 

90

ร้อยละ 

90

12.1.2 ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้ของ

ส้ินเปลือง

47) โครงการปรับราคาวัสดุและ

ครุภัณฑ์ลดลง (ร้อยละ 20/รายการ)

คณะกรรมการวัสดุ

เวชภัณฑ์

48) โครงการลดการใช้ไฟฟ้า ฝ่ายกายภาพ

ส่ิงแวดล้อมฯ

49) โครงการลดการใช้ผลิตภัณฑ์

จากถุงพลาสติก

ฝ่ายกายภาพ

ส่ิงแวดล้อมฯ

50) โครงการคัดแยกขยะ ฝ่ายกายภาพ

ส่ิงแวดล้อมฯ

51) โครงการควบคุมวัสดุคงคลัง 

(กิจกรรมการใช้บาร์โค้ด)

คณะกรรมการวัสดุ

เวชภัณฑ์

52) โครงการให้ความรู้แก่บุคลากร

ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข/Unit 

cost (เน้นรายบุคคล)

คณะกรรมการ 

Unit cost

ปร
ะสิ

ทธ
ิภา

พใ
นก

าร
ปฏ

บิัติ
งา

น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)

2562 2563 2564 2565 2566
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
โครงการหลัก ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

ร้อยละ 

70

ร้อยละ 

70

ร้อยละ 

70

ร้อยละ 

70

ร้อยละ 

70

13.1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

พัฒนาบุคลากร

53) โครงการพัฒนาบุคลากรผ่าน 

e - learning

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

54) โครงการ talent person 

management

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

55) โครงการ excellent project 

ท่ีตอบสนอง excellent center

คณะกรรมการศูนย์

ความเป็นเลิศ

14.  มีวัฒนธรรมองค์กรแบบ 

Learning Organization

14.1 ร้อยละนวัตกรรม, CQI และ KM ท่ีผ่าน

กระบวนการ PDCA

ร้อยละ 

70

ร้อยละ 

75

ร้อยละ 

80

ร้อยละ 

85

ร้อยละ 

90

14.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการ

สร้าง จัดเก็บคลังความรู้ และการ

ประชาสัมพันธ์ให้นําไปใช้ประโยชน์

56) โครงการสร้างคลังความรู้ของ

องค์กร

คณะกรรมการ

พัฒนาการจัดการ

ความรู้และการ

บริหารจัดการแบบ

ลีน

กา
รพ

ัฒ
นา

อง
คก์

าร

13. บุคลากรมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง

13.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีการพัฒนาตาม 

Individual development plan ตาม EC/ ศูนย์

เชี่ยวชาญ

13.1.2 พัฒนาบุคลากรตามแผน 

excellent center, expert center และ

มาตรฐานวิชาชีพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  สร้างเสริมคุณธรรม ปลูกศรัทธา ควบคู่สุขภาพกายและใจท่ีแข็งแรง (Smart Heart and Smart Virtue)

2562 2563 2564 2565 2566
15. สังคมเกิดความเช่ือม่ัน

และศรัทธาต่อ ศปช

ร้อยละ 

80

ร้อยละ 

80

ร้อยละ 

80

ร้อยละ 

80

ร้อยละ 

80

15.1.1 การมีส่วนร่วมของสังคมในการ

สร้างศรัทธาต่อ ศปช

57) โครงการจิตอาสาสอน 

CPR ในชุมชน/วัด/โรงเรียน

 และสถานท่ีอื่นๆ นอก ศปช

คณะกรรมการช่วย

ฟื้นคืนชีพ

58)  โครงการส่ือ

ประชาสัมพันธ์สุขภาพ ผ่าน

 Social Media

งานเวชนิทัศน์/

องค์กรแพทย์

59) โครงการประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่หลักสูตรการ

ดูแลผู้ป่วยตามหลักธรรมเวช

CoPเยียวยาใจด้วย

ธรรมะ/งานเวช

นิทัศน์

60) โครงการให้ความรู้

ป้องกันโรคในชุมชน

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว/

คณะกรรมการศูนย์

ความเป็นเลิศ

61) โครงการหน่วยแพทย์

เคล่ือนท่ีในชุมชน

ประธานหน่วย

แพทย์

16.1.1 CRM : Customer Relation 

Management

62) โครงการพัฒนาการ

ตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า (VOC 

Management)

คณะกรรมการการ

จัดการเสียงของ

ลูกค้า

63) โครงการดูแล

ผู้รับบริการท่ีมาจากภาครัฐ/

ชําระเงินเอง กลุ่มประกันชีวิต

งานเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข

64) โครงการดูแล

ผู้รับบริการท่ัวไป

งานเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข

 
ร้อยละ 

85

ร้อยละ 

85

 
ร้อยละ 

85

ร้อยละ 

85

 
ร้อยละ 

95

ร้อยละ

95

 
ร้อยละ 

90

ร้อยละ 

90

16. ผู้รับบริการต้องการให้ 

ศปช เคียงข้างทุกช่วงเวลา

ของชีวิต ultimate 

customer

15.1 VOS (Voice of Society) ระดับ

ความเช่ือถือ เช่ือม่ัน และศรัทธาต่อ ศปช

(ใช้เครื่องมือการวัดระดับศรัทธาและ

เช่ือถือของสังคม)

ปร
ะสิ

ทธิ
ผล

ตา
มพ

ันธ
กิจ

คุณ
ภา

พก
าร

บร
ิกา

ร

16.1 การสร้าง customer Engagement

       16.1 (1) ร้อยละการกลับมาใช้ซํ้า 

ต้ังแต่ ครั้งท่ี 2 ขึ้นไป ของผู้รับบริการราย

ใหม่ในปีน้ัน

       16.1 (2) ร้อยละการบอกต่อของ

ผู้รับบริการ

 
ร้อยละ 

80

ร้อยละ 

80

แผนยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ 2562-2566

โครงการหลัก ผู้ประสานงาน หมายเหตุ
ค่าเป้าหมาย

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์

14



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  สร้างเสริมคุณธรรม ปลูกศรัทธา ควบคู่สุขภาพกายและใจท่ีแข็งแรง (Smart Heart and Smart Virtue)

2562 2563 2564 2565 2566
โครงการหลัก ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

ค่าเป้าหมาย
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์

17.  มีระบบและกลไกใน

การบริหารท่ีเป็น

โรงพยาบาลคุณธรรม

17.1  ร้อยละการผ่านเกณฑ์โรงพยาบาล

คุณธรรม

ร้อยละ 

70

ร้อยละ 

70

ร้อยละ 

80

ร้อยละ 

90

ร้อยละ 

100

17.1.1 พัฒนามาตรฐานการบริการตาม

โรงพยาบาลคุณธรรมท่ีเป็นเลิศ

65) โครงการจัดระบบ 

Palliative Care ต้ังแต่

โรงพยาบาลจนถึงบ้านตาม

ความต้องการและความเช่ือ

ทางศาสนา

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว/

CoP Palliative 

Care/CoPเยียวยา

ใจด้วยธรรมะ

66) โครงการสร้างหลักสูตร

การดูแลผู้ป่วยตามหลักธรรม

เวช

CoPเยียวยาใจด้วย

ธรรมะ

67) โครงการสร้างระบบ

การดูแลผู้ป่วยตามหลัก

ศาสนาพุทธ

CoPเยียวยาใจด้วย

ธรรมะ

68) โครงการสร้างระบบ

การดูแลผู้ป่วยตามหลัก

ศาสนาอิสลาม

CoPเยียวยาใจด้วย

ธรรมะ

69) โครงการอาหารฮาล้าล งานโภชนาการ

70) โครงการสร้างระบบ

การดูแลผู้ป่วยตามหลัก

ศาสนาคริสต์

CoPเยียวยาใจด้วย

ธรรมะ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  สร้างเสริมคุณธรรม ปลูกศรัทธา ควบคู่สุขภาพกายและใจท่ีแข็งแรง (Smart Heart and Smart Virtue)

2562 2563 2564 2565 2566
โครงการหลัก ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

ค่าเป้าหมาย
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์

71) โครงการปรับปรุง

สถานท่ีและส่ิงแวดล้อมท่ี

เอื้อต่อการเยียวยาตาม

หลักธรรมเวชท่ีสอดคล้อง

กับหลักธรรมของทุกศาสนา

CoPเยียวยาใจด้วย

ธรรมะ

72) โครงการอบรมความรู้

ความหลักศาสนาในทุก

ศาสนา

CoPเยียวยาใจด้วย

ธรรมะ

73) โครงการส่งเสริมการ

พัฒนาและประเมิน

สมรรถนะตามอัตลักษณ์

โรงพยาบาลคุณธรรม

คณะกรรมการ

บริหารพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

74) โครงการคลินิกดูแลใจ

บุคลากร

CoPเยียวยาใจด้วย

ธรรมะ

75) โครงการปฏิบัติธรรม CoPเยียวยาใจด้วย

ธรรมะ

หมายเหตุ :

 ในมิติ การพัฒนาองค์การ จะใช้ร่วมกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3
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