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19 ตัวช้ีวัดหลัก คณะเวชศาสตรเขตรอน 

ตัวชี้วัดหลัก หนวย 

ปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

งานวิจัยสูชุมชนสังคมโลก 

1.  จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปงบประมาณตอจํานวน

บุคลากรสายวิชาการ (ปงบประมาณ) 

(ลาน

บาท/คน) 

1.2 ไมนอยกวา 2.5 เทาของ 

KPI MU 

2. จํานวน และคุณภาพของงานวิจัย 

2.1 จํานวนบทความตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ท่ีเปนท่ียอมรับตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการในแตละป

ปฏิทิน 

 

(ช้ิน/คน) 

 

 

2.5 

 

 

ไมนอยกวา 2.5 เทาของ 

KPI MU 

2.2 จํานวนดัชนีการอางอิงตอบทความวิจัยในแตละปปฏิทิน 

(5 ป ยอนหลัง) 

 

ฉบับ 

 

15 

ไมนอยกวา 2.5 เทาของ 

KPI MU 

2.3 บทความตีพิมพในวารสารวิชาการฐาน ISI อยูใน 

Quartile 1 (top 25%) 

รอยละ 65 75 85 ≥90 

2.4 คา h-index ของสวนงาน จํานวน ≥50 

3. จํานวนผลงานวิจัยท่ีมกีารนําไปใชในเชิงนโยบายหรือเชิงพาณิชย ช้ิน 2 2 2 2 2 

การศึกษามุงผลสัมฤทธิ์ระดับสากล 

4. หลักสูตรท่ีเสนอขอเพ่ือการรับรอง โดย AUN-QA ระดับอาเซียน 

หรือเทียบเทา 

หลักสตูร 2 4 6 8 8 

5. จํานวนหลักสูตรความรวมมือ หลักสตูร - 1 - - 1 

6. จํานวนนักศึกษาเขาใหมขัน้ตํ่า คน 80 100 100 110 110 

7. จํานวนอาจารย / นักศึกษา ท่ีมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับ

ตางประเทศ 
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ตัวชี้วัดหลัก หนวย 

ปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

7.1 นักศึกษา 

7.1.1 Inbound คน 15 15 20 20 25 

7.1.2 Outbound คน 20 30 35 35 40 

7.2 อาจารย/นักวิชาการ/สายสนับสนนุ 

7.2.1 Visiting Professor/ Inbound คน 13 15 15 15 20 

7.2.2 Outbound คน 10 12 15 15 20 

8.จํานวนนกัศึกษาท่ีไดรับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ คน 5 5 5 5 5 

ผูนําดานการรักษาโรคเขตรอนและบริการวิชาการ 

9. มาตรฐานการรับรองสถานพยาบาล (HA) ผาน HA HA HA Advance 

10. จํานวนศูนยบริการโรคเขตรอนท่ีเปดใหม ท่ีมุงเนนการวิจัย ศูนย 1 1 - 1 - 

11.จํานวนสิ่งสงตรวจจากในประเทศและตางประเทศ ครั้ง/ป ≥ 3,000 

12. รายไดรวมของโรงพยาบาลสูงกวารายจาย ลานบาท 30 35 40 45 50 

13. คะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการ (เต็ม 5) คะแนน 4.7 4.8 4.8 4.9 4.9 

องคกรธรรมาภิบาลเพ่ือความย่ังยืนอยางมีคุณภาพ 

14. จํานวนขอรองเรียนของบุคลากร/บุคลากรภายนอก ตอองคกร

ลดลง 
รอยละ 

10 10 10 10 10 

15. คะแนนความผูกพันของบุคลากรเพ่ิมขึ้น (เต็ม 10 คะแนน) คะแนน 7.5 7.8 8 8.2 8.5 
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ตัวชี้วัดหลัก หนวย 

ปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

16. รอยละของบุคลากรมีความกาวหนาในสายงานตาม

มหาวิทยาลัยกําหนด 

สายวิชาการ 

สายสนับสนุน 

 

 

รอยละ 

 

 

 

10 

10 

 

 

10 

10 

 

 

10 

10 

 

 

10 

10 

 

 

10 

10 

17. จํานวนรายไดสูงกวารายจาย (กอนหักคาเสื่อมราคา) 

   (กองทุนรายไดสวนงาน) 

ลานบาท ≥ 50 

18. คะแนนการประเมิน EdPEx คะแนน 300 350 360 370 380 

19.รอยละของคะแนนท่ีไดจากการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด

มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน (เต็ม 18 คะแนน) 

คะแนน 16 17 18 18 18 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 งานวิจัยสูชุมชนสังคมโลก  

Research with global and social impact 

 
เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/แผนปฏิบัติการ 

เปาประสงคท่ี 1 เพ่ือใหการวิจัยเปนวัฒนธรรมขององคกรอยางย่ังยืน 

 กลยุทธท่ี 1 ปลูกฝงและสงเสริมวัฒนธรรมการวิจัยเพ่ือมุงสู

นวัตกรรมท่ีมีผลกระทบทางสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจ เนน

สงเสริมงานวิจัยมุงเปาดานโรคเขตรอนท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนใน

อนาคต โรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา โรคเขตรอนในผูสูงอาย ุ

1. ประกาศนโยบายปลูกฝงวัฒนธรรมการวิจัย 

2. โครงการสรางฐานขอมูลความเช่ียวชาญ 

3. สรางบรรยากาศการวิจัย 

เปาประสงคท่ี 2 เพ่ือผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงอยางตอเนื่อง และสามารถชี้นําทิศทางสูการกําหนดนโยบาย ทาง

สุขภาพ สังคม และเศรษฐกจิ 

 กลยุทธท่ี 2 พัฒนานักวิจัยท่ีมีคุณภาพ เปดกวางรับนักวิจัยท่ีมี

ศักยภาพจากท่ัวโลก 

 

4. Capacity building (Proposal writing, manuscript 

writing, grant management) 

5. โครงการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย (Research 

Integrity & Compliance) 

กลยุทธท่ี 3 มีระบบแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนงาน 

วิจัยและการศึกษาขนาดใหญอยางตอเน่ือง 

6. โครงการจัดตั้งระบบ Fund Seeking 

 

กลยุทธท่ี 4 สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานทุกมิติเพ่ือรองรับการ

ปฏิบัติงานของนักวิจัย 

7. โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัย 

เปาประสงคท่ี 3 ขยายขอบเขตงานวิจัยใหครอบคลุมบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก ท่ีมีแนวโนมเปนปญหาสาธารณสุขท่ี

สําคัญในอนาคต 

 กลยุทธท่ี 5 ขยายงานวิจัยสูพ้ืนท่ีเปาหมาย ท่ียังมีปญหาของ

โรคเขตรอนท้ังในประเทศและตางประเทศ 

8. สรางเครือขายกับสถาบัน พ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ือขยายฐาน

วิจัย 

เปาประสงคท่ี 4 เพ่ือเปนศูนยภาคีเครือขายการวิจัย (International research hub) ระดับโลกดานโรคเขตรอน 

 กลยุทธท่ี 6 ขยายพันธมิตรดานวิจยักับสถาบัน/องคกรระดับ

นานาชาติ 

9. Business Talk (Pre-Post JITMM Networking) 

10. โครงการ Reactivate MOUs and Collaborations 

เปาประสงคท่ี 5 เพ่ือสรางผลงานวิจัย ไปสูเชิงพานชิย (Academic Entrepreneurship) 

 กลยุทธท่ี 7 สรางพันธมิตรเชิงธุรกิจ เพ่ือตอยอดงานวิจัยกับ

ภาครัฐ และเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ สงเสรมิ 

สรางองคความรูใหม นวัตกรรมใหมตอบโจทยแกปญหาได 

11. โครงการสรางพันธมิตรเชิงธุรกิจ เพ่ือตอยอดงานวิจัย 

 

  

5 เปาประสงค 7 กลยุทธ 11 โครงการ
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การศึกษามุงผลลัพธระดับสากล 

Outcome-based education for globally-competent professionals 

 
 เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/แผนปฏิบัติการ 

เปาประสงคท่ี 1 มีหลักสูตรดานโรคเขตรอนและสาขาท่ีเกี่ยวของ เปนเอกลักษณโดดเดน ทันสมัย เนนทักษะ และ

ประสบการณจริง 

 กลยุทธท่ี 1 ปรับเปลี่ยน/ สรางหลกัสูตร และกระบวนการ

เรียนรูใหมดานโรคเขตรอน ใหมีความทันสมัย และสอดคลอง

กับการเปลีย่นแปลงสถานการณของโลก โดยเนนการเรียนรู

จากประสบการณจริงในภาคปฏิบัติ 

1. หลักสูตรความรวมมือ Joint Degree Program 

2. โครงการพัฒนาบทเรยีน Online Course/ E-learning 

3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบใหมท่ีใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เปาประสงคท่ี 2 เปนสถาบันการศึกษาท่ีเปนศูนยกลางการเรียนรู (Learning Center) ดานโรคเขตรอนอยางย่ังยืน 

 กลยุทธท่ี 2 แสวงหาคูความรวมมอื และเช่ือมโยงกับ

หนวยงานภายนอกเพ่ือเพ่ิมชองทางหรือโอกาสสนับสนุนให

อาจารยไปสอนตางสถาบัน (Outbound Lecturer) 

4. โครงการแสวงหาความรวมมือนานาชาติเพ่ือ 

สงเสริมการเรียนการสอน BSTM 

5. โครงการ Global Connectivity 

กลยุทธท่ี 3 เพ่ิมพูนทักษะทางดานวิชาการโรคเขตรอนและ

การถายทอดความรูของอาจารย รวมท้ังจรณทักษะ และ

ทักษะดานการเรียนรูตลอดชีวิต 

6.โครงการพัฒนาทักษะการผลิตสือ่การสอนยุคใหม และผลติ

สื่อดิจิตอลดานโรคเขตรอน 

เปาประสงคท่ี 3 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติท่ีสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตท้ังในประเทศและตางประเทศ และ

สามารถพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต 

 กลยุทธท่ี 4 สํารวจและนําขอมลูความตองการของผูใช

บัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสยี มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร 

(needs & stakeholder analysis) 

 

7 โครงการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของผูมีสวน

ไดสวนเสีย (Stakeholder) ดานการศึกษา 

8. โครงการประชาสัมพันธการตลาดในประเทศ 

(Road Show) 

เปาประสงคท่ี 4 หลักสูตรไดรับการรับรองมาตรฐานระดับสากล 

 กลยุทธท่ี 5 ดําเนินการเพ่ือขอการรับรองหลักสูตร 

ตามมาตรฐานระดับสากล เชน AUN-QA 

9. 15-minute AUN-QA 

เปาประสงคท่ี 5 พัฒนารูปแบบการใหบริการ BSTM เปน OFFICE AUTOMATION มีการใหบริการแบบมืออาชีพ ทันสมัย 

ถูกตอง และรวดเร็ว 

 กลยุทธท่ี 6 พัฒนารูปแบบการใหบริการโดยมีบรรยากาศ

และสิ่งแวดลอมเอ้ือตอการเรียนการสอน 

10. สํานักงานอัตโนมัติ ( ฺBSTM automation) 

 

  

5 เปาประสงค 6 กลยุทธ 10 โครงการ
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ยุทธศาสตรท่ี 3 ผูนําดานการรักษาโรคเขตรอนและบริการวิชาการ 

Leader in Tropical Health and Academic Services 

 
 เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/แผนปฏิบัติการ 

เปาประสงคท่ี 1 เพ่ือความเปนเลิศอยางย่ังยืนในการใหบริการทางการแพทยดานโรคเขตรอนท่ีไดมาตรฐาน 

 กลยุทธท่ี 1 เปนศูนยกลางการวินิจฉัยและการรักษาโรคเขต

รอนของภูมิภาค 

 

1. ระบบติดตามผูปวยโรคไขเลือดออกและมาลาเรยี 

2. โครงการปรับปรุง One stop service 

3. จัดตั้งระบบรับปรึกษาและใหคาํแนะนําดานโรคเขตรอน 

4. โครงการเปดศูนยโรคไวรัสตับอักเสบและโรคติดเช้ือในตับ 

กลยุทธท่ี 2 เปนศูนยอางอิงดานโรคเขตรอนของภูมภิาค 5. Tropmed Bioarchival Centre 

เปาประสงคท่ี 2 เพ่ือเปนศูนยการอบรมระดับโลกดานโรคเขตรอนและเวชศาสตรทองเท่ียวและการเดินทาง 

 กลยุทธท่ี 3 บุคลากรมีความเช่ียวชาญ และมีความเปนเลิศใน

การบริการดานเวชศาสตรทองเท่ียวและการเดินทาง 

ระดับประเทศและนานาชาต ิ

6. สรางความเปนเลิศในการบริการดานเวชศาสตรทองเท่ียวและการ

เดินทาง ระดับประเทศและนานาชาติ 

7. พัฒนาบุคลากรทางการแพทยดานโรคเขตรอน และเวชศาสตร

ทองเท่ียวและการเดินทาง อยางครบวงจร 

กลยุทธท่ี 4 มหีลักสตูรเวชศาสตรทองเท่ียวและการเดินทาง

ระยะสั้นและหลักสูตรพิเศษ 

8. การจัดทําหลักสูตรเวชศาสตรทองเท่ียวและการเดินทางระยะสั้น

และหลักสตูรพิเศษ 

กลยุทธท่ี 5 สรางพันธมิตรดานเวชศาสตรทองเท่ียวและการ

เดินทางเพ่ือเช่ือมตอกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

9. โครงการอบรมมัคคุเทศกดานเวชศาสตรทองเท่ียวและการเดินทาง 

เปาประสงคท่ี 3 เพ่ือยกระดับโรงพยาบาล ใหมีความเปนเลิศดานบริการ ท่ีรวดเร็วและสรางความผูกพันกับผูรับบริการ 

 กลยุทธท่ี 6 ปลูกฝงจิตสํานึกการบริการท่ีเปนเลิศใหกับ

เจาหนาท่ีทุกระดับ 

10. โครงการปลูกฝงจิตสํานึกการบริการใหกับเจาหนาท่ีทุกระดับและ

สรางแนวทางปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานในการใหบริการ 

กลยุทธท่ี 7 สรางแนวทางปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานในการ

ใหบริการ 

11. ระบบลงทะเบียนและนัดหมายออนไลน 

12. ระบบการจัดการความพึงพอใจ และขอรองเรยีนในโรงพยาบาล 

13. สราง Clinical Practice Guideline สําหรับ โรคเขตรอนท่ีสําคญั 

เปาประสงคท่ี 4 เพ่ือใหมีความเปนเลิศในการใหบริการวิชาการท่ีไดมาตรฐานสากล และมีผลงานท่ีขับเคลี่อน ตอบสนองตอการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามความตองการของสังคมอยางมีสวนรวม โดยเฉพาะดานสุขภาพและสขุภาวะ 

 กลยุทธท่ี 8 สงเสรมิความรวมมือของหนวยงานภายในและ/

หรือภายนอกเพ่ือใหเกิดการบริการทางวิชาการ แบบสห

วิทยาการ (Interdisciplinary) 

 

14. โครงการบริการวิชาการและจดัการฝกอบรมแบบสหวิทยาการ 

4 เปาประสงค 9 กลยุทธ 15 โครงการ
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 เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/แผนปฏิบัติการ 

กลยุทธท่ี 9 สงเสรมิใหเกิดนวัตกรรมการใหบริการทาง

วิชาการและ/หรือวิชาชีพท่ีสามารถขับเคลื่อนและตอบสนอง

ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความตองการของสังคม 

15. โครงการใหทุนวิจัยเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมการบริการ (R to I) 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 องคกรธรรมาภิบาลเพ่ือความย่ังยืนอยางมีคุณภาพ 

Good Governance for Sustainable Quality Organization 

 
 

เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/แผนปฏิบัติการ 

เปาประสงคท่ี 1 เพ่ือใหมีความพรอมดานทรัพยากรบุคคลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีเหมาะสมตอการดําเนินงาน ในการ

ตอบสนองยุทธศาสตร รวมท้ังใหบุคลากรมีความรักความผูกพัน มีวัฒนธรรม สอดคลองกับคานิยม TROPMED 

 กลยุทธท่ี 1 มีการวิเคราะหอัตรากําลังและพัฒนาบุคลากร

ระยะสั้นและระยะยาว สรางระบบการสรรหาคดัเลือกท่ี

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 

1. โครงการการจัดทําแผนกรอบอัตรากําลังดวยการวิเคราะห FTE (Full 

Time Equivalent) 

2. โครงการพัฒนาระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 

กลยุทธท่ี 2 บุคลากรท่ีมีคณุภาพ มีคานิยม วัฒนธรรมและ

สมรรถนะท่ีสอดคลองกับทิศทางขององคกร 

3. โครงการ “พัฒนาขีดความสามารถ (Capacity) ของบุคลากร” 

4. โครงการพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษใหแกบุคลากร 

5. โครงการเสริมสรางความรูดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

6. โครงการพัฒนาจรณทักษะใหแกอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

7. โครงการ “เขตรอน องคกรแหงสต”ิ 

8. โครงการอบรมใหความรูเรื่อง Entrepreneurship 

กลยุทธท่ี 3 มรีะบบสบืทอดตําแหนง/ความเช่ียวชาญ 9. โครงการจัดทําแผนสบืทอดตําแหนง (Succession Plan/       

mentorship) 

 กลยุทธท่ี 4 สงเสรมิความเปนมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน (ECO 

University) 

10. สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม 

11. การจัดการทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดลอมเพ่ือกาวสูความเปนเลิศ 

เปาประสงคท่ี 2 สรางความมั่นคง และย่ังยืนดานการเงินการคลัง เพ่ือสามารถตอบสนองตอพันธกจิหลัก 

 กลยุทธท่ี 5 การวางแผนและวิเคราะหดานการเงินการคลัง 12. โครงการบริหารทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสดุ 

13. โครงการพัฒนาบริการผูปวยนอกแบบ “SMART OPD” 

14. โครงการเพ่ิมยอดนักศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 

เปาประสงคท่ี 3 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขอมลู (Data-Driven Decision) 

 กลยุทธท่ี 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมคีวาม

พรอม มี OFFICE AUTOMATION ท่ีมั่นคงและปลอดภัย 

15. สรางโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

16. โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ 

เปาประสงคท่ี 4 สรางความโดดเดน (Visibility) ของคณะฯท้ังในประเทศและบนเวทีโลก 

 กลยุทธท่ี 7 มีการสื่อสารองคกรของคณะมีประสิทธิภาพ 17. การบริหารลูกคาสัมพันธ 

กลยุทธท่ี 8 สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร 18. Social Engagement 

กลยุทธท่ี 9 พัฒนาแผนประชาสมัพันธการตลาดเชิงรุก 19. การประชาสัมพันธ การตลาดและสงเสรมิภาพลักษณองคกรเชิงรุก 

5 เปาประสงค 10 กลยุทธ 23 โครงการ
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เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/แผนปฏิบัติการ 

เปาประสงคท่ี 5 เปนองคกรแหงคุณภาพท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน TQC ในป 2562 

 กลยุทธท่ี 10 มีการพัฒนาระบบการทํางานใหมีคุณภาพใน

ทุกหนวยงาน 

20. โครงการจัดอบรมปฏิบัติการ “เขตรอนกาวไกล ใสใจคณุภาพ” 

21. ‘1 คน 1 นวัตกรรม’ 

22. จัดทําฐานขอมลู KM 

23. TROPMED WAR ROOM 
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สรุป แผนยุทธศาสตรคณะเวชศาสตรเขตรอน 2561-2565 

สรุป เปาประสงค กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 

งานวิจัยสูชุมชนสังคมโลก 5 7 11 3 

การศึกษามุงผลสัมฤทธิ์ระดับสากล 5 6 10 5 

ผูนําดานการรักษาโรคเขตรอนและบริการวิชาการ  4 9 15 5 

องคกรธรรมาภิบาลเพ่ือความย่ังยืนอยางมีคุณภาพ 5 10 23 6 

รวม 19 32 59 19 
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ภาคผนวก 1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร 
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ภาคผนวก 2  ผลจากการวิเคราะห SWOT  

คณะเวชศาสตรเขตรอน ไดจัดการวิเคราะห  SWOT  

วันพฤหัสบดีท่ี 9 มีนาคม 2560  ปฏิบัติการเรื่อง “วิเคราะห SWOT (รูจักฉัน รูจักเธอ)”  ผูเขารวมประชุม

จากบุคลากรทุกสายงาน จํานวน 161 คน  ณ หองประชุมมีเกรท ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ป  

การวิเคราะหเชิงรับ หรือ WT 

W1 ขาดการวิเคราะห การคํานวณอัตรากําลังและการวางแผน

บุคลากรท่ีเหมาะสม 

T1 ความตองการในการเรียนแบบ part-time มากขึ้น 

นักศึกษาตองการทํางานหาเงินไปพรอมๆ กับศึกษาตอ 

w2 มีนักศึกษานอยลง ทําใหมีความเส่ียงท้ังดานการศึกษา และ

การทํางานวิจัย 

T2 ประชากรไทยมีโครงสรางเปล่ียนไป มีเด็กนอยลง 

W3 โรงพยาบาลยังมีรายไดไมมากพอท่ีจะทําใหมีความยั่งยืนใน

ตัวเองและบริหารจัดการเชิงธุรกิจ 

T3 มีคูแขง หลายคณะมีทางเลือกใหเรียนมากขึ้น มีตัวเลือก

ใหคนรุนใหมมากขึ้น มีหลายสถาบันในประเทศเปด

หลักสูตรคลายกัน ทําใหมีการแบงนักศึกษา และ

กระจายไปยังหลักสูตรตางๆในตลาดมากขึ้น 

W4 ขาดการวางแผนการสืบทอดความรูความสามารถ การถาย

โอนความเชี่ยวชาญ จากพ่ีสูนอง ไมมีเครื่องมือสานสัมพันธ

ขาดการถายทอด Expertise ของนักวิจัยรุนเกาสูนักวิจัยรุน

ใหม 

T4 พฤติกรรมการเรียนของ GEN Z อาจารยตองมีการ

ปรับตัวและกระบวนการสอน 

W5 ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก และไมพัฒนากระบวนการ

ประชาสัมพันธ ทําใหคณะ/โรงพยาบาลไมเปนท่ีรูจักในวง

กวาง ท้ังเรื่องหลักสูตร ทําใหหลักสูตรยังไมเปนท่ีรูจักของ

นักศึกษาไทยและตางประเทศ และผลงานวิจัยไมมีใครรูจัก 

(ภายในคณะเอง ในประดับประเทศ และระดับนานาชาติ) 

ท้ังๆ ท่ีบางอยางมีผลกระทบตอนโยบายชาติ การใหบริการ

ทางการแพทย มีบุคคลท่ัวไปรูจักโรงพยาบาลนอย 

T5 โรคเขตรอนบางโรคมีแนวโนมลดลงหรือหมดไป เชน

มาลาเรีย จํานวนคนไขโรคเขตรอนลดลงเม่ือเทียบกับ 

NCD ทําใหความสนใจลดลง เปนสังคมผูสูงอายุ ปจจัย

สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนไป จะตองปรับเปล่ียนใหมี

บริการ หลักสูตร งานวิจัยท่ีเกี่ยวเน่ืองกับผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น 

เปนตน 

W6 งานวิจัยดานโรคเขตรอนท่ีดําเนินการภายในโรงพยาบาลเอง

ยังมีนอย และยังขาดการตอยอดในการนําผลงานวิจัยดาน

โรคเขตรอนของคณะฯ นํากลับมาใชหรือเปนแนวทางปฏิบัติ

ภายในโรงพยาบาลเอง 

T6 สถาบันการศึกษาอื่น มีหลักสูตรออนไลน 

W7 ผูมารับบริการในโรงพยาบาลนอย/อัตราการครองเตียงตํ่า T7 อุปสรรคในกระบวนการตีพิมพผลงานวิจัย คาตีพิมพแพง

มาก / การตอบรับการตีพิมพชาและใชเวลานาน 

W8 การส่ือสารประชาสัมพันธขอมูลภายในยังไมท่ัวถึง ชองทาง

ไมหลากหลาย และมีความลาชา 

T8 มีแหลงเงินทุนวิจัยจากภาครัฐมีจํานวนจํากัด มีการ

แขงขันกับกลุมวิจัยอื่นๆ สูง 

W9 ขาดความรูความเขาใจในการพัฒนางานวิจัยในเชิงพาณิชย

และตอยอดไปสูการเปน Entrepreneurship 

 

T9 ทุนจากตางประเทศของนักศึกษาท่ีสนับสนุนลดลง 
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การวิเคราะหเชิงรับ หรือ WT 

W10 ขาดความผูกพัน รักองคกร (ทําใหอาจไดรับความรวมมือ

นอย มีการลาออกสูง ทําใหการพัฒนางานวิจัยไมตอเน่ือง) 

T10 เรื่องของโรคเขตรอนมีความจําเพาะและยังอยูใน     

วงแคบ บัณฑิตท่ีจบแลวหางานทํายาก 

W11 การบริหารจัดการเพ่ือใหการสนับสนุนในกิจการและการ

ดําเนินงานของหลักสูตรยังมีปญหามาก 

T11 สถาบันการศึกษาท่ีไดมาตรฐานมีเพ่ิมขึ้น มีคูแขง 
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การวิเคราะหเชิงพัฒนา หรือ WO 

W1 ขาดการวิเคราะห การคํานวณ อัตรากําลังและการวางแผน

บุคลากรท่ีเหมาะสม 

O1 ทุกภาคสวนใหความสนใจในการวิจัยสูง จึงมีทุนใหอยูเสมอ/ 

ตองหาแหลงทุนท้ังภายในและภายนอกใหมากขึ้น/รัฐบาลและ

องคการ WHO ใหความสําคัญในการวิจัยเพ่ือตอสูกับโรคเขต

รอน 

w2 มีนักศึกษานอยลง ทําใหมีความเส่ียงท้ังดานการศึกษา และ

การทํางานวิจัย 

O2 เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีส่ือสังคมออนไลน ประชาชนไดรับ

ขาวสารไดงายขึ้น ในการเขาถึงความรูเรื่องสุขภาพ เปนโอกาส

ในการสรางการประชาสัมพันธ /การเผยแพรความรู องค

ความรูโรคเขตรอน สงเสริมงานวิจัย ดานโรคเขตรอน 

W3 โรงพยาบาลยังมีรายไดไมมากพอท่ีจะทําใหมีความยั่งยืนใน

ตัวเองและบริหารจัดการเชิงธุรกิจ 

O3 โรคเขตรอนบางโรคมีแนวโนมลดลงหรือหมดไป เชน        

โรคมาลาเรีย จํานวนคนไขโรคเขตรอนลดลงเม่ือเทียบกับ 

NCD ทําใหความสนใจลดลง เปนสังคมผูสูงอายุ ปจจัยสภาพ

ภูมิอากาศท่ีเปล่ียนไป จะตองปรับเปล่ียนใหมีบริการ หลักสูตร 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวเน่ืองกับผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น เปนตน 

W4 ขาดการวางแผนการสืบทอดความรูความสามารถ การถาย

โอนความเชี่ยวชาญ จากพ่ีสูนอง ไมมีเครื่องมือสานสัมพันธ

ขาดการถายทอด Expertise ของนักวิจัยรุนเกาสูนักวิจัยรุน

ใหม 

O4 การเขาถึงเทคโนโลยี ชวยในการเรียนการสอน 

W5 ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก และไมพัฒนากระบวนการ

ประชาสัมพันธ ทําใหคณะ/โรงพยาบาลไมเปนท่ีรูจักในวง

กวาง ท้ังเรื่องหลักสูตร ทําใหหลักสูตรยังไมเปนท่ีรูจักของ

นักศึกษาไทยและตางประเทศ และผลงานวิจัยไมมีใครรูจัก 

(ภายในคณะเอง ในประดับประเทศ และระดับนานาชาติ) 

ท้ังๆ ท่ีบางอยางมีผลกระทบตอนโยบายชาติ การใหบริการ

ทางการแพทย มีบุคคลท่ัวไปรูจักโรงพยาบาลนอย 

O5 จาก Climate Change ในเขตรอนท่ีเพ่ิมขึ้น และมีโรคอุบัติ

ใหมเกิดขั้น เปนโอกาสใหมีการเปดหลักสูตรเพ่ิมขึ้น/

เปล่ียนแปลงรูปแบบการสอน /การวิจัย/การบริการ

รักษาพยาบาล 

W6 งานวิจัยดานโรคเขตรอนท่ีดําเนินการภายในโรงพยาบาลเอง

ยังมีนอย และยังขาดการตอยอดในการนําผลงานวิจัยดาน

โรคเขตรอนของคณะฯ นํากลับมาใชหรือเปนแนวทางปฏิบัติ

ภายในโรงพยาบาลเอง 

O6 งานวิจัยมีเทคโนโลยีมากขึ้น ระดับโมเลกุล ทํางายขึ้น 

W7 ผูมารับบริการในโรงพยาบาลนอย/อัตราการครองเตียงตํ่า O7 จากการเปด AEC จะเปนโอกาสใหนักศึกษาแพทยจาก

ประเทศเพ่ือนบานเขามาเรียนในประเทศเพ่ิมขึ้น มีผูปวยมา

รักษามากขึ้น มีโอกาสท่ีจะมีโรคเขตรอนจากประเทศเพ่ือน

บานเขามารักษามากขึ้น มีงานวิจัยท่ีอาจมีความรวมมือกับ

ประเทศเพ่ือนบานไดมากขึ้น 

W8 การส่ือสารประชาสัมพันธขอมูลภายในยังไมท่ัวถึง ชองทาง

ไมหลากหลาย และมีความลาชา 

O8 เพ่ิมเงินทุนจากรัฐบาลเพ่ือใหบริการทางการแพทยสูชุมชน 

W9 ขาดความรูความเขาใจในการพัฒนางานวิจัยในเชิงพาณิชย

และตอยอดไปสูการเปน Entrepreneurship 

O9 นโยบาย Thailand 4.0 ชวยเพ่ิมโอกาสในการสรางนวัตกรรม 
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การวิเคราะหเชิงพัฒนา หรือ WO 

W10 ขาดความผูกพัน รักองคกร (ทําใหอาจไดรับความรวมมือ

นอย มีการลาออกสูง ทําใหการพัฒนางานวิจัยไมตอเน่ือง) 

O10 มีหนวยงานภาครัฐมารวมงานวิจัยและตอยอด 

W11 การบริหารจัดการเพ่ือใหการสนับสนุนในกิจการและการ

ดําเนินงานของหลักสูตรยังมีปญหามาก 

O11 มีโรงพยาบาลใหญอยูขางเคียงท่ีมีความรวมมือกัน 

โรงพยาบาลสามารถสงตอ LAB ตางๆ ท่ีไมสามารถทําไดใน

โรงพยาบาล เทคโนโลยีหรือการตรวจวินิจฉัยใหมๆ สามารถ

ขอคําปรึกษาได 
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การวิเคราะหเชิงปองกัน หรือ ST 

S1 ผลงานวิจัยมีคุณภาพสามารถตีพิมพในวารสารนานาชาติอยาง

ตอเน่ือง ไดจํานวนมาก 

T1 ความตองการในการเรียนแบบ part-time มากขึ้น 

นักศึกษาตองการทํางานหาเงินไปพรอมๆกับศึกษาตอ 

S2 มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลแบบ Real-time/การบริหารงานท่ี

เปนระบบ รวดเร็ว มีคุณภาพ มีการใหบริการทาง electronic 

ทําใหระบบงานสะดวกขึ้น เปนระบบเดียวกันและมีผูท่ี

รับผิดชอบชัดเจน 

T2 ประชากรไทยมีโครงสรางเปล่ียนไป มีเด็กนอยลง 

S3 เปนสถาบันท่ีมีองคความรูและความเปนเลิศดานโรคเขตรอน มี

ช่ือเสียงสะสมมานานในดานประสบการณการเรียนการสอนโรค

เขตรอน/การวิจัยดานโรคเขตรอนท่ีเปนท่ียอมรับของนานาชาติ 

และมีงานวิจัยท่ีหลากหลาย โรงพยาบาลใหบริการทางการ

แพทยดานโรคเขตรอน มีความเชี่ยวชาญรักษาเฉพาะโรคเฉพาะ

ทางดานเขตรอนดีมาก 

T3 มีคูแขง หลายคณะมีทางเลือกใหเรียนมากขึ้น มีตัวเลือก

ใหคนรุนใหมมากขึ้น มีหลายสถาบันในประเทศเปด

หลักสูตรคลายกัน ทําใหมีการแบงนักศึกษา และ

กระจายไปยังหลักสูตรตางๆในตลาดมากขึ้น 

S4 มีหลักสูตรท่ีเดน มีการเรียนการสอนท่ีมีสาขาเฉพาะ/ดานโรค

เขตรอน มีความเปน unique 

T4 พฤติกรรมการเรียนของ GEN Z อาจารยตองมีการ

ปรับตัวและกระบวนการสอน 

S5 มีความรวมมือกับสถาบันตางประเทศท่ีแนนแฟน และมีความ

หลากหลายในการทํางานวิจัย 

T5 โรคเขตรอนบางโรคมีแนวโนมลดลงหรือหมดไป เชน

มาลาเรีย จํานวนคนไขโรคเขตรอนลดลงเม่ือเทียบกับ 

NCD ทําใหความสนใจลดลง เปนสังคมผูสูงอายุ ปจจัย

สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนไป จะตองปรับเปล่ียนใหมี

บริการ หลักสูตร งานวิจัยท่ีเกี่ยวเน่ืองกับผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น 

เปนตน 

S6 มีงานและการทําวิจัยท่ีเขมแข็ง และนําการวิจัยมาใชในการ

เรียนการสอนและการบริการ 

T6 สถาบันการศึกษาอื่น มีหลักสูตร ออนไลน 

S7 มีหลักสูตรท่ีมีภาคสนาม ภาคปฏิบัติท่ีมี specimen พรอม มี

หองปฏิบัติการและอุปกรณเครื่องมือพรอม ทําใหนักศึกษามี

ประสบการณจริง และไดฝกทักษะ 

T7 อุปสรรคในกระบวนการตีพิมพผลงานวิจัย คาตีพิมพ

แพงมาก / การตอบรับการตีพิมพชาและใชเวลานาน 

S8 มีการจัดโครงสรางและสายงานบังคับบัญชาท่ีชัดเจน T8 มีแหลงเงินทุนวิจัยจากภาครัฐมีจํานวนจํากัด มีการ

แขงขันกับกลุมวิจัยอื่นๆสูง 

S9 บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฎิบัติงาน พัฒนา

ศักยภาพของตนเอง/พรอมรับการเปล่ียนแปลง/มี

ความกาวหนาในสายงาน 

T9 ทุนจากตางประเทศของนักศึกษาท่ีสนับสนุนลดลง 

S10 ปรับหลักสูตรให update เปน OBE และไดมาตรฐานสากล 

เชน AUN-QA 

T10 เรื่องของโรคเขตรอนมีความจําเพาะและยังอยูในวงแคบ 

บัณฑิตท่ีจบแลวหางานทํายาก 

S11 ผูบริหารมีวิสัยทัศน นโยบายชัดเจน เปนรูปธรรม T11 สถาบันการศึกษาท่ีไดมาตรฐานมีเพ่ิมขึ้น มีคูแขง 
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การวิเคราะหเชิงรุก หรือ SO 

S1 ผลงานวิจัยมีคุณภาพสามารถตีพิมพในวารสาร

นานาชาติอยางตอเน่ือง ไดจํานวนมาก 

O1 ทุกภาคสวนใหความสนใจในการวิจัยสูง จึงมีทุนใหอยูเสมอ/ ตอง

หาแหลงทุนท้ังภายในและภายนอกใหมากขึ้น/รัฐบาลและ

องคการ WHO ใหความสําคัญในการวิจัยเพ่ือตอสูกับโรคเขตรอน 

S2 มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลแบบ Real-Time/การ

บริหารงานท่ีเปนระบบ รวดเร็ว มีคุณภาพ มีการ

ใหบริการทาง electronic ทําใหระบบงานสะดวกขึ้น 

เปนระบบเดียวกันและมีผูท่ีรับผิดชอบชัดเจน 

O2 เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีส่ือสังคมออนไลน ประชาชนไดรับขาวสาร

ไดงายขึ้น ในการเขาถึงความรูเรื่องสุขภาพ เปนโอกาสในการ

สรางการประชาสัมพันธ /การเผยแพรความรู องคความรูดาน  

โรคเขตรอน สงเสริมงานวิจัย ดานโรคเขตรอน 

S3 เปนสถาบันท่ีมีองคความรูและความเปนเลิศดานโรคเขต

รอน มีช่ือเสียงสะสมมานานในดานประสบการณการ

เรียนการสอนโรคเขตรอน/การวิจัยดานโรคเขตรอนท่ี

เปนท่ียอมรับของนานาชาติ และมีงานวิจัยท่ีหลากหลาย 

โรงพยาบาลใหบริการทางการแพทยดานโรคเขตรอน มี

ความเชี่ยวชาญรักษาเฉพาะโรคเฉพาะทางดานเขตรอน

ดีมาก 

O3 โรคเขตรอนบางโรคมีแนวโนมลดลงหรือหมดไป เชนมาลาเรีย 

จํานวนคนไขโรคเขตรอนลดลงเม่ือเทียบกับ NCD ทําใหความ

สนใจลดลง เปนสังคมผูสูงอายุ ปจจัยสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนไป 

จะตองปรับเปล่ียนใหมีบริการ หลักสูตร งานวิจัยท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ

ผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น เปนตน 

S4 มีหลักสูตรท่ีเดน มีการเรียนการสอนท่ีมีสาขาเฉพาะ/

ดานโรคเขตรอน มีความเปน unique 

O4 การเขาถึงเทคโนโลยี ชวยในการเรียนการสอน 

S5 มีความรวมมือกับสถาบันตางประเทศท่ีแนนแฟน และมี

ความหลากหลายในการทํางานวิจัย 

O5 จาก Climate Change ในเขตรอนท่ีเพ่ิมขึ้น และมีโรคอุบัติใหม

เกิดขั้น เปนโอกาสใหมีการเปดหลักสูตรเพ่ิมขึ้น/เปล่ียนแปลง

รูปแบบการสอน /การวิจัย/การบริการรักษาพยาบาล 

S6 มีงานและการทําวิจัยท่ีเขมแข็ง และนําการวิจัยมาใชใน

การเรียนการสอนและการบริการ 

O6 งานวิจัยมีเทคโนโลยีมากขึ้น ระดับโมเลกุล ทํางายขึ้น 

S7 มีหลักสูตรท่ีมีภาคสนาม ภาคปฏิบัติท่ีมี specimen 

พรอม มีหองปฏิบัติการและอุปกรณเครื่องมือพรอม ทํา

ใหนักศึกษามีประสบการณจริง และไดฝกทักษะ 

O7 จากการเปด AEC จะเปนโอกาสใหนักศึกษาแพทยจากประเทศ

เพ่ือนบานเขามาเรียนในประเทศเพ่ิมขึ้น มีผูปวยมารักษามากขึ้น 

มีโอกาสท่ีจะมีโรคเขตรอนจากประเทศเพ่ือนบานเขามารักษามาก

ขึ้น มีงานวิจัยท่ีอาจมีความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานไดมาก

ขึ้น 

S8 มีการจัดโครงสรางและสายงานบังคับบัญชาท่ีชัดเจน O8 เพ่ิมเงินทุนจากรัฐบาลเพ่ือใหบริการทางการแพทยสูชุมชน 

S9 บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฎิบัติงาน พัฒนา

ศักยภาพของตนเอง/พรอมรับการเปล่ียนแปลง/มี

ความกาวหนาในสายงาน 

O9 นโยบาย Thailand 4.0 ชวยเพ่ิมโอกาสในการสรางนวัตกรรม 

S10 ปรับหลักสูตรให Update เปน OBE และได

มาตรฐานสากล เชน AUN-QA 

O10 มีหนวยงานภาครัฐมารวมงานวิจัยและตอยอด 

S11 ผูบริหารมีวิสัยทัศน นโยบายชัดเจน เปนรูปธรรม O11 มีโรงพยาบาลใหญอยูขางเคียงท่ีมีความรวมมือกัน โรงพยาบาล

สามารถสงตอ LAB ตางๆ ท่ีไมสามารถทําไดในโรงพยาบาล 

เทคโนโลยีหรือการตรวจวินิจฉัยใหมๆ สามารถขอคําปรึกษาได 
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ภาคผนวก 3 ตารางวิเคราะห SWOT (TOWS Matrix) 

การวิเคราะหเชิงรับ (Weakness & Threat – WT) การวิเคราะหเชิงพัฒนา (Weakness & Opportunity – WO) 
  

การวิเคราะหเชิงปองกัน (Strength & Threat – ST) การวิเคราะหเชิงรุก (Strength & Opportunity – SO) 
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ภาคผนวก 4 ขอเสนอแนะ 32 กลยุทธ จากบทวิเคราะห SWOT 

การวิเคราะหเชิงรบั (Weakness & Threat – WT) การวิเคราะหเชิงพัฒนา (Weakness & Opportunity – WO) 
1. ปลูกฝงและสงเสริมวัฒนธรรมการวิจยัเพื่อมุงสูนวัตกรรมที่มีผลกระทบ

ทางสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจ เนนสงเสริมงานวิจัยมุงเปาดานโรคเขต

รอนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอนาคต โรคอบุัติใหม อุบัติซํ้าและโรคเขตรอนใน

ผูสูงอาย ุ

2. สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานทุกมิติเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของนักวจิัย 

3. สรางพันธมิตรเชิงธุรกิจ เพื่อตอยอดงานวิจยักับภาครัฐ และเอกชนทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ สงเสริม สรางองคความรูใหม นวัตกรรมใหม

ตอบโจทยแกปญหาได 

4. สรางความเปนเลิศในการบริการดานเวชศาสตรทองเที่ยวและการ

เดินทาง ระดับประเทศและนานาชาติ 

5. ปลูกฝงจิตสํานึกการบริการใหกับเจาหนาที่ทุกระดับ 

6. สรางแนวทางปฏิบัติที่เปนมาตรฐานในการใหบริการ 

7. สงเสริมความรวมมือของหนวยงานภายในและ/หรือภายนอกเพื่อใหเกิด

การบริการทางวิชาการ แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 

8. มีการวิเคราะหอัตรากําลังและพัฒนาบุคลากรระยะส้ันและระยะยาว ที่

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 

9. บุคลากรที่มีคุณภาพ มีคานยิม วัฒนธรรมและสมรรถนะที่สอดคลองกับ

ทิศทางขององคกร 

10. สรางระบบการสืบทอดตําแหนง/สาขาความเชี่ยวชาญ 

11. สงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมที่สงเสริมความเปนมหาวิทยาลัยเชิง

นิเวศน (ECO University) 

1. พัฒนานักวจิัยที่มีคุณภาพ เปดกวางรับนักวิจยัที่มีศักยภาพจากทั่วโลก 

2. เพิ่มพูนทักษะทางดานวิชาการโรคเขตรอนและการถายทอดความรูของ

อาจารย รวมทั้งจรณทักษะ และทักษะดานการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. สํารวจและนาํขอมูลความตองการของผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสีย มาใช

ในการปรับปรุงหลักสูตร (needs & stakeholder analysis) 

4. เปนศูนยกลาง การวินิจฉยัและการรักษาโรคเขตรอนของภูมภิาค 

5. เปนศูนยอางอิงดานโรคเขตรอนของภูมิภาค 

6. พัฒนาบุคลากรทางการแพทยดานโรคเขตรอน และเวชศาสตรทองเที่ยว

และการเดินทาง ครบวงจร 

7. จัดทําหลักสูตร เวชศาสตรทองเที่ยวและการเดินทางระยะส้ันและ

หลักสูตรพิเศษ 

8. พัฒนารูปแบบการใหบริการโดยมีบรรยากาศและส่ิงแวดลอมเอื้อตอการ

เรียนการสอน 

9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความพรอม เพือ่สนับสนุนพันธกิจ

หลักของคณะ เปนรูปแบบ OFFICE AUTOMATION ใหมีความมั่นคงและ

ปลอดภัย 

10. มีการพัฒนาระบบการทํางานใหมีคุณภาพในทุกหนวยงาน 

การวิเคราะหเชิงปองกัน (Strength & Threat – ST) การวิเคราะหเชิงรุก (Strength & Opportunity – SO) 
1. ปรับเปล่ียน/ สรางหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูใหมดานโรคเขต

รอน ใหมีความทันสมยั และสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงสถานการณ

ของโลก โดยเนนการเรียนรูจากประสบการณจริงในภาคปฏิบัติ 

2. แสวงหาคูความรวมมือ และเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอก เพื่อเพิ่ม

ชองทางหรือโอกาส สนับสนุนใหอาจารยไปสอนตางสถาบัน 

(Outbound Lecturer) 

3. ดําเนินการเพื่อขอการรับรองหลักสูตรตามมาตรฐานระดับสากล เชน 

AUN-QA 

4. การวางแผนและวิเคราะหดานการเงินการคลัง 

5. มีการส่ือสารองคกรของคณะมีประสิทธภิาพ 

6. สรางภาพลักษณที่ดีใหกบัองคกร 

1. ขยายงานวิจยัสูพื้นที่เปาหมาย ที่ยังมีปญหาของโรคเขตรอนทั้งในประเทศ

และตางประเทศ 

2. ขยายพันธมิตรดานวิจยักับสถาบัน/องคกรระดับนานาชาติ 

3. มีระบบแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนงานวจิัยและการศึกษาขนาดใหญอยาง

ตอเนื่อง 

4. สรางพันธมิตรดานเวชศาสตรทองเที่ยวและการเดินทางเพื่อเชื่อมตอกับ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

5. สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมการใหบริการทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพที่

สามารถขับเคล่ือนและตอบสนองตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความ

ตองการของสังคม 

6. พัฒนาแผนประชาสัมพันธการตลาดเชิงรุกในทุกพันธกิจหลัก ทั้งภายนอก

และภายใน 
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