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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561

รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

 สํานักวิชาแพทยศาสตร

ขอมูลพื้นฐานสําคญั ขอมูลพื้นฐานสําคญั 

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• จํานวนนักศึกษาทั้งหมด คน

- ปริญญาตรี 288 286 99.31

- ปริญญาเอก 10 1 10

• จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน หลักสูตร

- ปริญญาตรี 1

- ปริญญาโท-เอก 1
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ขอมูลพื้นฐานสําคญั ขอมูลพื้นฐานสําคญั 

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

•  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด คน 35

•  จํานวนอาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษา คน

-ปริญญาโท 13

-ปริญญาเอก 22

• จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทาง
วิชาการ

คน

- ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปจจุบัน 7

- ที่อยูระหวางการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ 4

ขอมูลพื้นฐานสําคญั ขอมูลพื้นฐานสําคญั 

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลา (รวมหลักสูตร
วิสาหกิจ)

รอยละ

- ปริญญาตรี 
• ปการศึกษา 2559 100%
• ปการศึกษา 2560 รอผลเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

90 100 100

- ปริญญาเอก - -

• ภาวะการไดงานทําหรือศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลา 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา

รอยละ 48 48 100

• รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา รอยละ 48 48 100
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ตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน ตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน 

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละผลสําเร็จการใชระบบ 
WU e-Office (ขอมูล ณ ก.พ.61)

รอยละ 83.33%

• รอยละหรือคะแนนประเมิน 5ส 
(ผลตรวจประเมินพื้นทีค่รั้งที่ 1/61)

รอยละ -19 มาตรฐาน 4.82

-หองทํางานอาจารย 3.13
เฉลี่ย 4.31

• รอยละผลสําเร็จการดําเนินงานและการใชจาย
งบประมาณตามแผนปฏบิัตกิารประจาํป
**รายละเอียดตามไฟล excel แนบ

รอยละ 49,545,102 17,867,526.46 36.06

• รอยละของการประหยัดพลังงาน รอยละ

 - คาไฟฟา 

-  คาน้ํามัน

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวที่วัดที่ 1

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 48 48 100

 ปการศึกษา 2559 100%

ปการศึกษา 2560 รอผลเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

 ตัวชี้วัดที่ 2

• จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาใหม 48 48 100

กระบวนการคัดเลือกเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  

รับยืนยันสิทธิ์ และชําระเงินเพื่อเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 
2561 (ตัวจริง+สํารอง) วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2560 

ตัวชี้วัดที่ 3  

• จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาใหม 10 1 10 มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน เริ่มเขาศึกษาภาคการศึกษา 2/2560

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวที่วัดที่ 4

จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
288 286 99.31

 

 ตัวชี้วัดที่ 5

จํานวนโครงการวิจัยใหม

4 11 275

ตัวชี้วัดที่ 6  
จํานวนโครงการบริการวิชาการ

9 1 11.11 ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการบริการวิชาการในวันเด็กแหงชาติ 
ซึ่งใชงบประมาณจากสวนกลาง สําหรับอีก 8 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเนื้อหา)

ตัวที่วัดที่ 7

• จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5 0 0 กิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดําเนินงานไตรมาสที่ 3-4

 ตัวชี้วัดที่ 8  

• จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารย

8 รอขอมูลไตรมาสที่ 3

ตัวชี้วัดที่ 9  

• รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขาใหมตอจํานวน
นักศึกษาที่ประกาศรับ

80 100 100 มีนักเรียนสมัครสอบ online 227 คน 
เขาคายสัมภาษณ MMI จํานวน 96 คน 
ยืนยันสิทธิ์เขา 48 คน รับไดตามเปาหมาย

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเนื้อหา)

ตัวที่วัดที่ 10

• รอยละของนักศึกษาที่สูญเสียตอรุน (พนสภาพ
จากผลการเรียน)

10 ปจจุบันยังไมมีนักศึกษาพนสภาพจากผลการเรียน รอสรุปขอมูลในไตรมาสที่ 4

 ตัวชี้วัดที่ 11 

• ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX)ของนักศึกษาทุก
คนท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น

2.76 3.29 119.20

ตัวชี้วัดที่ 12 

• รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือการประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 
ป

100 100 100

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน 
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวที่วัดที่ 13

• รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่
สําเร็จการศึกษา

100 100 100

 ตัวชี้วัดที่ 14 

• รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา 90 90.20 100.22

ตัวชี้วัดที่ 15

• ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

4

     

     รอขอมูลไตรมาสที่ 3

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน 

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 1 
การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 1 
การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแกชุมชนที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ    

• โครงการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคหนอนพยาธิในเด็กวัยเรียน

ตัวที่วัดที่ 16  กลุมเปาหมายมีความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิที่ติดตอผานดินและ
วิธีการปองกันตนเองเพิ่มมากขึ้นหลงัเขาอบรม

รอยละ
>=80

26.53%

ไตรมาส ที่ 1-3 จะเปนกิจกรรมเชิญชวนและประชาสมัพันธใหโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาในเขตพืน้ที่อําเภอนบพิตาํและอําเภอทาศาลา เขารวมเขาการตรวจ
อุจจาระ 
มีโรงเรียน

เขารวมโครงการจํานวน 22 โรงเรียน จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการทั้งหมด 
3,890 คน ไดดําเนินการการตรวจอุจจาระเสร็จสิ้น จํานวน 5 โรงเรียน จํานวน
นักเรียน 351 คน พบมีการติดเชื้อพยาธิจํานวน 14 ราย 

สําหรับแผนจะอยูในไตรมาส 4  คาใชจายใชไปแลว 238,725 บาท คิดเปน 
26.53%
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ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 1 
การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 1 
การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแกชุมชนที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ    

• โครงการเครือขายการดูแลรักษาโรคหืดในเด็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช 

• ตัวชี้วัดท่ี 17 ผูปวยโรคหืดในเด็กที่รับการรักษาในสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐในนครศรีธรรมราช มีอัตราการเขารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลลดลง

รอยละ
>=80

ยังไมไดเริ่มดําเนินการในไตรมาสที ่1-2 แตไดนําเขาแจงในทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชาแพทยศาสตร ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 
เพื่อใหเรงการใชจายงบประมาณตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และสํานักวิชาฯ 
จะมีหนังสือสงถึงทุกฝายเพื่อชีแ้จงการใชจายงบประมาณของโครงการที่ยังคง
เหลืออยู

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 1 
การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 1 
การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแกชุมชนที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ    

• โครงการพัฒนาการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและการพัฒนาทักษะการ
ดํารงชีวิตของผูสูงอายุ ผูดูแลในจังหวัดนครศรีธรรมราช

• ตัวชี้วัดท่ี 18  รอยละของผูสูงอายุและผูดูแลที่เขาอบรมผานเกณฑ
ประเมิน

รอยละ
>=80

31.42% อยูระหวางดําเนินการ ยืมเงินทดรองไปแลว จํานวน 282,800 บาท คิดเปน 
31.42%
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ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 1 
การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 1 
การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแกชุมชนที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ    

• โครงการเสริมสรางมวลกระดูกและการปองกันกระดูกพรุนในพื้นท่ี
จังหวัดนครศรีธรรมราช

• ตัวที่วัดที่ 19 จํานวนกลุมเปาหมายทั้งหมดที่เขารวมโครงการมีภาวะ
มวลกระดูกหลังเขารวมโครงการเพิ่มขึ้นเมือ่เทียบกับกอนเขาโครงการ

รอยละ
>=70

อยูระหวางดําเนินการ
(รายงานขอมูลผานศูนยบริการวิชาการ)

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

• ตัวชี้วัดท่ี 20 รอยละความสําเร็จตามเปาหมาย
ผลผลิตของหนวยงาน

รอยละ 
86-95

ยังไมสามารถรายงานขอมูลได เนื่องจากโครงการกวา 90% อยูระหวาง
ดําเนินการ/รอดําเนินการในไตรมาส 3-4

• ตัวชี้วัดท่ี 21 รอยละของบัณฑิตที่สอบไดใบประกอบ
วิชาชีพ ภายใน 1 ป

รอยละ 85 48 100 บัณฑิตสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไดรอยละ 100

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน 
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

• ตัวที่วัดที่ 22 รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาตามเวลาปกติ (ของผูที่เขาศึกษาในรุน
นั้น)

รอยละ 65 รอยละ 100 153.85

•  ตัวชี้วัดที่ 23 รอยละของงานท่ีสําเร็จตามแผนงาน
ในระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ 
>=90

ยังไมสามารถรายงานขอมูลได เนื่องโครงการกวา 90% อยูระหวางดําเนินการ/รอ
ดําเนินการในไตรมาส 3-4

• ตัวชี้วัดท่ี 24  รอยละของการใชจายงบประมาณที่
เปนไปตามแผนงบประมาณ

รอยละ 
>80

รอยละ 36.06 36.06 ไดรับจัดสรรงบประมาณ 49,545,102 บาท ใชจายไป 17,867,526.46 บาท คิดเปน 
36.06% 

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน   

• ตัวที่วัดที่ 25 รอยละของการใชเงินนอกแผน
และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รอยละ 5 0.535 10.70 โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณสําหรับการจัดซื้อรายการครุภัณฑ 63,430 บาท และโอน
สําหรับเปนคาจางผูชวยโครงการบริการวิชาการ จํานวน 201,600 บาท

• ตัวชี้วัดท่ี 26 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวน
นักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)

395,208 บาท/
คน

คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (ไมรวมงบประมาณรายการครุภัณฑ งบลงทุน)  

ป 2559 180,009.50 : 1
ป 2560 157,911.96 : 1

สําหรับปงบประมาณ 2561 รอรวบรวมในไตรมาสที่ 4

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน 
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ยุทธศาสตรที่ 8 
การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงและเปนเสาหลักดานสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต 

ยุทธศาสตรที่ 8 
การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงและเปนเสาหลักดานสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

• ตัวที่วัดที่ 1 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดาน
การแพทยไดรับการรับรองตามมาตรฐานที่
กําหนด

รอยละ 100
48 100

 

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตรตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร

สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามนโยบายเรงดวน
ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี
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1.แผนพัฒนาอาจารยดานการทําวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและตามภาระงาน  
สรุปผลการดําเนินงาน

• โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

• โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย

• Knowledge Sharing

1.แผนพัฒนาอาจารยดานการทําวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและตามภาระงาน  
สรุปผลการดําเนินงาน

• โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

• โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย

• Knowledge Sharing

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

• ตัวชี้วัด 2. แผนพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักวิชาใหอยูในระดับ“ดีมาก” ขึ้นไปทุกหลักสูตร ในระดับคะแนน  4.90

สรุปผลการดําเนินงาน

• การตรวจตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐานสากลสําหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME) จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 

• ขอมาตรฐานพื้นฐาน ขอที่ผาน 98 ขอ ขอที่ไมผาน 8 ขอ
• ขอมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ ขอที่ผาน 56 ขอ ขอที่ไมผาน 34 ขอ

การรับรองหลักสูตร  เห็นชอบ
การรับรองสถาบัน ผานการประเมิน

• ตัวชี้วัด 2. แผนพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักวิชาใหอยูในระดับ“ดีมาก” ขึ้นไปทุกหลักสูตร ในระดับคะแนน  4.90

สรุปผลการดําเนินงาน

• การตรวจตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐานสากลสําหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME) จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 

• ขอมาตรฐานพื้นฐาน ขอที่ผาน 98 ขอ ขอที่ไมผาน 8 ขอ
• ขอมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ ขอที่ผาน 56 ขอ ขอที่ไมผาน 34 ขอ

การรับรองหลักสูตร  เห็นชอบ
การรับรองสถาบัน ผานการประเมิน

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง
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2.แผนพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักวิชาใหอยูในระดับ“ดีมาก” ขึ้นไปทุกหลักสูตร ในระดับคะแนน  4.90 (ตอ)

สรุปผลการดําเนินงาน
การตรวจประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปน (EdPEx)  โดยกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559

• ระดับการประเมินในภาพรวมในหมวดกระบวนการ (หมวดที่ 1-6) = 1    ระดับการประเมินในภาพรวมในหมวดผลลัพธ (หมวดที่ 7) = (175)

• 1. ปการศึกษา 2558  รายงานผลการดําเนินการในปที่ 1
• 2. ปการศึกษา 2559  รายงานผลการดําเนินการในปที่ 2
• 3. ปการศึกษา 2560  รายงานผลการดําเนินการในปที่ 3 ฉบับสมบูรณ/รบัการตรวจประเมนิ

2.แผนพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักวิชาใหอยูในระดับ“ดีมาก” ขึ้นไปทุกหลักสูตร ในระดับคะแนน  4.90 (ตอ)

สรุปผลการดําเนินงาน
การตรวจประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปน (EdPEx)  โดยกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559

• ระดับการประเมินในภาพรวมในหมวดกระบวนการ (หมวดที่ 1-6) = 1    ระดับการประเมินในภาพรวมในหมวดผลลัพธ (หมวดที่ 7) = (175)

• 1. ปการศึกษา 2558  รายงานผลการดําเนินการในปที่ 1
• 2. ปการศึกษา 2559  รายงานผลการดําเนินการในปที่ 2
• 3. ปการศึกษา 2560  รายงานผลการดําเนินการในปที่ 3 ฉบับสมบูรณ/รบัการตรวจประเมนิ

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

3.แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนงบประมาณประจําป 2561

สรุปผลการดําเนินงาน

• สํานักวิชาแพทยศาสตร จัดทํา/ทบทวนแผนกลยุทธ ระยะกลาง 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุ
เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรที่วางไว โดยมีทิศทางในการดําเนินงานท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกันกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ 

• ทั้งนี้ แผนกลยุทธของสํานักวิชาฯ มีความสอดคลองกับแผนงบประมาณ ประจําป 2561 กวา 80%      มีการพิจารณาทบทวนกรอบวงเงินงบประมาณใหกับ
กิจกรรม/โครงการตามที่ไดรับจัดสรร ตามความเรงดวนของการพัฒนาสํานักวิชาฯ

 

3.แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนงบประมาณประจําป 2561

สรุปผลการดําเนินงาน

• สํานักวิชาแพทยศาสตร จัดทํา/ทบทวนแผนกลยุทธ ระยะกลาง 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุ
เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรที่วางไว โดยมีทิศทางในการดําเนินงานท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกันกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ 

• ทั้งนี้ แผนกลยุทธของสํานักวิชาฯ มีความสอดคลองกับแผนงบประมาณ ประจําป 2561 กวา 80%      มีการพิจารณาทบทวนกรอบวงเงินงบประมาณใหกับ
กิจกรรม/โครงการตามที่ไดรับจัดสรร ตามความเรงดวนของการพัฒนาสํานักวิชาฯ

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง
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4.แผนสงเสริมอาจารยดานการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

สรุปผลการดําเนินงาน

• ปริญญาโท 1 ทาน กําลังดําเนินการศึกษาตอ

• ปริญญาโท 4 ทาน กําลังศึกษาตอ

• 9 ทาน ปรับวุฒิการศึกษา

4.แผนสงเสริมอาจารยดานการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

สรุปผลการดําเนินงาน

• ปริญญาโท 1 ทาน กําลังดําเนินการศึกษาตอ

• ปริญญาโท 4 ทาน กําลังศึกษาตอ

• 9 ทาน ปรับวุฒิการศึกษา

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

5.แผนพัฒนาอาจารยดานการขอกาํหนดตําแหนงทางวิชาการทีสู่งข้ึน

สรุปผลการดําเนินงาน

• แผนพัฒนารายบุคคล IDP

• แผนพัฒนางานวิจัย

• ระหวางดําเนินการ 4 ทาน

5.แผนพัฒนาอาจารยดานการขอกาํหนดตําแหนงทางวิชาการทีสู่งข้ึน

สรุปผลการดําเนินงาน

• แผนพัฒนารายบุคคล IDP

• แผนพัฒนางานวิจัย

• ระหวางดําเนินการ 4 ทาน

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง
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7.การจัดหาอาจารยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานสภาวชิาชีพ 

สรุปผลการดําเนินงาน

• แผนรับอาจารยเพิม่เพื่อการขยายฐานการศึกษา

• คณะกรรมการเพือ่การสรรหาและคงอยูของอาจารยแพทย

7.การจัดหาอาจารยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานสภาวชิาชีพ 

สรุปผลการดําเนินงาน

• แผนรับอาจารยเพิม่เพื่อการขยายฐานการศึกษา

• คณะกรรมการเพือ่การสรรหาและคงอยูของอาจารยแพทย

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

8.หลักสูตรที่มกีารพฒันาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่21 และความตองการของนักศกึษาและตลาดแรงงาน

สรุปผลการดําเนินงาน

• Active Learning ทุกรายวิชา

• ปรับปรุงหลักสูตรใหม 2562 

8.หลักสูตรที่มกีารพฒันาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่21 และความตองการของนักศกึษาและตลาดแรงงาน

สรุปผลการดําเนินงาน

• Active Learning ทุกรายวิชา

• ปรับปรุงหลักสูตรใหม 2562 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมยัใหมการพัฒนาองคกรและบรหิารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง
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11.ผลการวิเคราะหตนทุนหลักสูตรของสํานักวิชา

สรุปผลการดําเนินงาน

คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (ไมรวมงบประมาณรายการครุภัณฑ งบลงทุน) 

• ป 2559 180,009.50 : 1

• ป 2560 157,911.96 : 1

• ไมสามารถคํานวณตนทุนรวมใหเห็นได เน่ืองจาก งบประมาณบางสวนกระจายไปตามหนวยงานตามระบบบริการประสานภารกิจ

 

11.ผลการวิเคราะหตนทุนหลักสูตรของสํานักวิชา

สรุปผลการดําเนินงาน

คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (ไมรวมงบประมาณรายการครุภัณฑ งบลงทุน) 

• ป 2559 180,009.50 : 1

• ป 2560 157,911.96 : 1

• ไมสามารถคํานวณตนทุนรวมใหเห็นได เน่ืองจาก งบประมาณบางสวนกระจายไปตามหนวยงานตามระบบบริการประสานภารกิจ

 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมการพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

12.อาจารยทุกคนของสํานักวิชามีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชหลักการ Active Learning หรือเขารวมพัฒนาการเรียนการสอนตามระบบ 
UKPSF

สรุปผลการดําเนินงาน

• มีอาจารยเขารวมการพัฒนาการเรียนการสอนตามระบบ UKPSF แลว จํานวน 2 ทาน 

• พัฒนาและอบรมแพทยศาสตรศึกษา 100%

12.อาจารยทุกคนของสํานักวิชามีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชหลักการ Active Learning หรือเขารวมพัฒนาการเรียนการสอนตามระบบ 
UKPSF

สรุปผลการดําเนินงาน

• มีอาจารยเขารวมการพัฒนาการเรียนการสอนตามระบบ UKPSF แลว จํานวน 2 ทาน 

• พัฒนาและอบรมแพทยศาสตรศึกษา 100%

ยุทธศาสตรที่ 3 
การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมการพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง
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13.อาจารยที่มีความสามารถในการสอนเปนภาษาองักฤษ (ใช Power point เปนภาษาอังกฤษ และประเมินผลโดยใช Formative 
Assessment)

สรุปผลการดําเนินงาน

• Power Point 100%

• Formative Assessment 100% (ประเด็นการเก็บขอมลูทีย่ังตองพฒันา)

• Lecture  บางรายวิชา 

13.อาจารยที่มีความสามารถในการสอนเปนภาษาองักฤษ (ใช Power point เปนภาษาอังกฤษ และประเมินผลโดยใช Formative 
Assessment)

สรุปผลการดําเนินงาน

• Power Point 100%

• Formative Assessment 100% (ประเด็นการเก็บขอมลูทีย่ังตองพฒันา)

• Lecture  บางรายวิชา 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมการพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

14.มีกลยุทธในการดึงดูดคนเกงเขามาเรียนในสํานักวิชาที่สอดคลองกับแผนการรับนักศึกษา

สรุปผลการดําเนินงาน

• Education Guidance Plan : Target Group
– โรงเรียนหลักๆที่สอบเขามาเปนนักเรียนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

• Co-operation with Target Group
– โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

– โรงเรียนทาศาลาประสิทธิศึกษา (โครงการเจียรนัยเพชร)

14.มีกลยุทธในการดึงดูดคนเกงเขามาเรียนในสํานักวิชาที่สอดคลองกับแผนการรับนักศึกษา

สรุปผลการดําเนินงาน

• Education Guidance Plan : Target Group
– โรงเรียนหลักๆที่สอบเขามาเปนนักเรียนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

• Co-operation with Target Group
– โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

– โรงเรียนทาศาลาประสิทธิศึกษา (โครงการเจียรนัยเพชร)

ยุทธศาสตรที่ 4 
การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ
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15.มีมาตรการการดูแลนักศึกษาใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามมาตรฐานที่กําหนดโดยเร็ว 

สรุปผลการดําเนินงาน

• อาจารยที่ปรึกษา

• Tutorial Session
– ทุกฺ Block การศึกษา

– เปนระยะเมื่อใกลสอบ

• การจัดการกลุมของนักศึกษา 

15.มีมาตรการการดูแลนักศึกษาใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามมาตรฐานที่กําหนดโดยเร็ว 

สรุปผลการดําเนินงาน

• อาจารยที่ปรึกษา

• Tutorial Session
– ทุกฺ Block การศึกษา

– เปนระยะเมื่อใกลสอบ

• การจัดการกลุมของนักศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ

16.มีการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาทีส่อดคลองกับตนทนุการจัดการศึกษาของ แตละหลักสูตร

สรุปผลการดําเนินงาน

• ดําเนินการรวมกับสวนแผนฯ

16.มีการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาทีส่อดคลองกับตนทนุการจัดการศึกษาของ แตละหลักสูตร

สรุปผลการดําเนินงาน

• ดําเนินการรวมกับสวนแผนฯ

ยุทธศาสตรที่ 4 
การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ
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THANK YOU

TH


