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คำนำ 
 
 แผนยุทธศาสตร คณะเวชศาสตรเขตรอน ระยะ 4 ป (พศ. 2553 - พศ. 2556) ฉบับนี้เกิดขึ้น
จากการทบทวนบทบาทการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร คณะเวชศาสตรเขตรอน ฉบับ พ.ศ. 2550 - 
พ.ศ.2552 ภายใตวิสัยทัศน Asia’s Leader in Tropical Medicine และเพื่อตอบรับกับวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยมหิดล “มุงมั่นจะเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก ภายใน ป 2012” ดังนั้น แนวทางการพัฒนา
และเปาหมายการดำเนินงานของคณะเวชศาสตรเขตรอน ในระยะ 4 ปขางหนา จึงเปนทิศทางมุงสูวิสัย
ทัศนใหม คือ “To be the World’s Leading Tropical Medicine Research Institute” นั่นคือ คณะ
เวชศาสตรเขตรอน มุงสูการเปนสถาบันวิจัยชั้นนำทางเวชศาสตรเขตรอนระดับโลก โดยการจัดทำ
แผนยุทธศาสตรครั้งนี้ อาศัยกระบวนการประชุมระดมความคิดอยางมีสวนรวมของบุคลากรทุกสายงาน 
ผานการยกราง พิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการวางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตรคณะฯ มีการทำ
ประชาพิจารณ รางแผนยุทธศาสตรโดยบุคลากรทั้งคณะฯ โดยยึดวิธีการ/ขั้นตอนการวางแผน ตามหลักวิชา
การจัดทำแผนยุทธศาสตร และทายที่สุดไดรับความเห็นชอบ จากที่ประชุมผูบริหาร รวมทั้งกรรมการประจำ
คณะฯ มาเปนลำดับ  
 สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ ไดแสดงถึงที่มาและแนวทางการวิเคราะหSWOT ซึ่งไดจาก
การรวบรวมความคิดเห็นของผูบริหาร/หัวหนาภาควิชา/หัวหนาหนวยงานโรงพยาบาล/หัวหนางานสำนักงาน
คณบดี และบุคลากรทุกระดับ ขอบขายเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 17 ตัวชี้
วัดหลัก 12 แผนงาน และ 36 โครงการ เปนขอบขายแนวทางการพัฒนาและการดำเนินงาน ของคณะเวช
ศาสตรเขตรอน รวมทั้งแสดงขั้นตอน การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติในระดับคณะฯ ภาควิชา 
และหนวยงาน เพื่อนำไปเปนแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนดำเนินงาน (Action Plan) ประจำป
ตอไป 
  
 
   
 (รองศาสตราจารยประตาป สิงหศิวานนท) 
 คณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน 
 ตุลาคม 2552 
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แผนยุทธศาสตรคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556 

 

ประวัติความเปนมา 

 คณะเวชศาสตรเขตรอน กอตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2503 และมีการพัฒนามาตามลำดับ แตเดิมมีเพียง 5 แผนกวิชา 
ปจจุบันประกอบดวย 11 ภาควิชา โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ขนาด 250 เตียง และสำนักงานคณบดีพรอม
หนวยงานสนับสนุน มีหนาที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติในสาขาอายุรศาสตรเขตรอน และไดรับแตงตั้ง
ให เปนศูนยพัฒนา ฝกอบรมใหแกบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขขององคกรระหวางประเทศไดแก 
SEAMEO-TROPMED Network, Joint WHO/UNEP/UNHCS Collaborating Centre for Environmental 
Management of Vector Control และ WHO Collaborating Centre for Clinical Management of Malaria 
รวมทั้งคณะฯ ไดทำขอตกลงความรวมมือทางการศึกษาและวิจัย กับสถาบันชั้นนำในระดับชาติและนานาชาติ นอกจาก
นี้ นับตั้งแต ป พ.ศ. 2510 เปนตนมา คณะเวชศาสตรเขตรอนไดรับมอบหมายจากองคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asian Ministers of Education Organization: SEAMEO) ใหเปนศูนยระดับ
ภูมิภาควาดวยเวชศาสตรเขตรอน (Regional Centre for Tropical Medicine) ซึ่งมีหนาที่จัดหลักสูตรการเรียน การ
สอนที่ตอบสนองความตองการของประเทศสมาชิกในภูมิภาคนี้ 
 
 การจัดการเรียนการสอน ปจจุบันจัดการสอนระดับนานาชาติทั้งสิ้น 6 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาอายุรศาสตรเขตรอนและสุขวิทยา [D.T.M. & H.] หลักสูตรกุมารเวชศาสตรเขตรอน
คลินิกมหาบัณฑิต [M.C.T.M. (Trop. Ped.)] หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตรเขตรอน [M.Sc. 
(Trop. Med.)] หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอายุรศาสตรเขตรอน [Ph.D. (Trop. Med.)] หลักสูตร
อายุรศาสตรเขตรอนคลินิกมหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตรเขตรอนคลินิก [M.C.T.M.] และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
อายุรศาสตรเขตรอนคลินิก [Ph.D. (Clin. Trop. Med.)] ตลอดทั้งมุงเนนการจัดหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น ปละไม
นอยกวา 10 หลักสูตร ซึ่งครอบคลุมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 การวิจัย มุงการศึกษาวิจัยทั้งทางดานการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกตเพื่อพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและการ
ปองกันโรคเขตรอน รวมทั้งยาใหมเพื่อใชรักษาโรคเขตรอนและวัคซีนปองกันโรค ในปหนึ่งๆ มีโครงการวิจัยเริ่มใหม 
ไมนอยกวา 20 โครงการ และเปนโครงการอยูระหวางดำเนินการ 70 - 90 โครงการ โดยทุนสนับสนุนการวิจัยสวน
ใหญ มาจากแหลงทุนภายนอก และองคการระหวางประเทศ 
 ปจจุบัน คณะเวชศาสตรเขตรอนมีความเปนเลิศดานการวิจัย ดังนี้ 
 - Center of Excellence for Clinical Study: GCP Standard Phase I /II 
 - Center of Excellence for South East Asian Influenza Clinical Research Network 
 - Pharmacokinetic Center of Anti -influenza Drugs (International reference lab) 
 - Center of Excellence for Dengue: Diagnostic Treatment and Prevention (ward, special lab) 
 - Center of Excellence for Biomedical and Public Health Informatics (BIOPHICS) 
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 การบริการวิชาการ ใหบริการวิชาการแกสังคมในหลายลักษณะ ไดแก 1)ใหบริการตรวจรักษาผูปวย โดยโรง
พยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ซึ่งเปนโรงพยาบาลเฉพาะทางดานโรคเขตรอน รวมทั้งใหบริการรักษาพยาบาลการแพทย
ทางเลือก (เวชศาสตรแผนไทย/แผนจีน) 2) การใหบริการตรวจชันสูตรโรค และการตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการ
เฉพาะทางดานโรคเขตรอน 3) การจัดหลักสูตรอบรม/สัมมนา ระดับชาติและนานาชาติ 4) การบริการเผยแพรความรู
เรื่องโรคเขตรอนผานสื่อตางๆ ผานเว็บไซตของคณะฯ 5) การจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (หลักสูตร 
1ป) และ 6) ใหบริการเปนที่ปรึกษาและเปนวิทยากรใหกับสถาบัน/องคกรทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 
การวิเคราะหสถานภาพขององคกรในปจจุบัน  

 ผลการศึกษาวิเคราะหดวยวิธีการ SWOT โดยการรวบรวมความคิดเห็นของบุคลากรทุกสายงาน ทำใหทราบ 
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ดังตอไปนี้ 
 
ปจจัยที่เปนจุดแข็ง 

ดานการศึกษา  
 คณะเวชศาสตรเขตรอนจัดการเรียนการสอนระดับนานาชาติเปนเวลากวา 40 ป โดยมีโรงพยาบาลเวชศาสตร
เขตรอนเปนหนวยสนับสนุน เอื้ออำนวยการเรียนการสอน และการฝกปฏิบัติทางวิทยาศาสตรการแพทย ดวยสภาพ
ภูมิศาสตรประเทศไทยอยูในเขตรอน หรือ Tropical Zone จึงเหมาะสมตอการจัดหลักสูตรในสาขาวิชาเวชศาสตร 
เขตรอนเปนอยางยิ่ง และคณะฯ มีความพรอม ทั้งคณาจารยที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และปจจัยเอื้ออำนวย เชน อาคาร
สถานที่ หอพัก หองสมุด หองคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขา
อายุรศาสตรเขตรอนและสุขวิทยา (D.T.M. & H.) ไดผานการรับรองเปนสถาบันที่จัดการเรียนการสอนทางดาน 
Tropical Medicine 1 ใน 6 แหงของโลกดวย 
 
ดานการวิจัย 

 คณะเวชศาสตรเขตรอนใหความสำคัญในการผลิตผลงานวิจัยทางดาน Clinical Trial และมีผลงานวิจัยเปนที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ (รอยละ 75 ตีพิมพในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล ISI) แหลงทุนสนับสนุนการวิจัย
สวนใหญมาจากภายนอก (ทั้งในและตางประเทศ 80-100 ลานบาท/ป) มีปจจัยเกื้อหนุน (สถานที่/อุปกรณ/บุคลากร) 
เหมาะสม มีนโยบายและทิศทางการวิจัยระดับคณะฯ เปน Center of Excellence ดานโรคเขตรอนหลายเรื่อง รวม
ทั้งมีศูนยความรวมมือระดับนานาชาติ ตั้งอยูที่คณะฯ เชน SEAMEO TROPMED Network, WHO 
Collaborating Centre, Mahidol - Oxford Research Unit และ Biomedical and Public Health Informatics 
Center ( BIOPHICS ) 
 
ดานการบริการวิชาการ 

 คณะเวชศาสตรเขตรอน ในฐานะเปน Regional Centre for Tropical Medicine มีการลงนามความรวมมือ
กับองคกรนานาชาติ (MOU) มากกวา 10 แหง มีศักยภาพในการจัดหลักสูตรอบรม จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 
และเปนสถานที่พัฒนาดูงานดานโรคเขตรอน รวมทั้งเปนศูนยรวบรวมตัวอยางพาหะนำโรคเขตรอน โดยโรงพยาบาล
เวชศาสตรเขตรอน เปนหนวยงานสนับสนุนการศึกษา การคนควาวิจัยดานโรคเขตรอน รวมทั้งเปนแหลงจัดหารายได
เพื่อการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของคณะฯ  
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ดานการบริหาร  
 คณะเวชศาสตรเขตรอนมีปจจัยเกื้อหนุน บุคลากรสายสนับสนุน งบประมาณ และวัสดุอุปกรณเพียงพอตอการ
บริหารงาน นอกจากนี้ผูบริหารยังมีศักยภาพ สามารถสรางเครือขายรวมมือกับองคกรระหวางประเทศไดอยางแพร
หลาย 
 
ปจจัยที่เปนจุดออน 

ดานการศึกษา  
 จำนวนนักศึกษายังต่ำกวาเปาหมายที่กำหนดไว การกระจายของนักศึกษา ตออาจารยที่ปรึกษาไมสมดุล 
อาจารยขาดทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ จำนวน นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกจบตามระยะเวลา
ของหลักสูตร คอนขางนอย ขาดฐานขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาทั้งนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา การจัดระบบบริหารการ
ศึกษาหลักสูตรนานาชาติสูความเปนสากล รวมทั้งทักษะของบุคลากรในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 
ดานการวิจัย  
 นักวิจัยขาดทักษะในการเขียนขอทุนวิจัย โดยเฉพาะนักวิจัยรุนใหม เงินทุนสนับสนุนการวิจัย กระจุกตัวอยูที่
นักวิจัยอาวุโส บุคลากรสายวิชาการมีผลงานวิจัยตีพิมพที่เปนชื่อแรกนอย นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาผลงานวิจัย
เชิงพาณิชย นโยบายและทิศทางการวิจัยดาน Non-Clinical และการพัฒนากลุมวิจัยยังไมชัดเจน รวมทั้งยังขาด
ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง และการสนับสนุนใหมีนักวิจัยหลังปริญญาเอก  
 
ดานบริการวิชาการ  

 โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนยังไมผานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospitals Accreditation: HA) 
และหองปฏิบัติการยังไมผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังขาดการวางแผนบริการวิชาการเชิง
ธุรกิจ และแผนทดแทนอัตรากำลังวิชาชีพพยาบาล 
 
ดานบริหาร  
 คณะเวชศาสตรเขตรอน ขาดระบบการสื่อสารทางการบริหารภายในองคการที่มีประสิทธิภาพ ผูบริหารมีความรู
และประสบการณทางการบริหารนอย ขาดการวิเคราะหและวางแผนอัตรากำลังที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและภารกิจ
หลัก นอกจากนี้ คณะฯ ยังขาดการสรางวัฒนธรรมและคานิยมขององคกร รวมถึงระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน
คุณภาพ Plan-Do-Check-Act (PDCA)  
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ปจจัยที่เปนโอกาส 

ดานการศึกษา  
 ปจจุบันสังคมไทยและสังคมโลกมีคานิยมในการศึกษาหลักสูตรนานาชาติมากขึ้นและยังเปนที่ตองการของตลาด
และนโยบายรัฐบาลผลักดันประเทศไทย เปนศูนย Education Hubในภูมิภาคเอเซีย ดังนั้น คณะเวชศาสตรเขตรอน
จึงมีโอกาสที่จะไดรับความสนใจจากนักศึกษาในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อเขาศึกษาตอ ประกอบกับมีศิษยเกากระจาย
อยูทั่วโลกกวา 50 ประเทศ ซึ่งจะมีผลใหคณะฯ มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ คณะเวชศาสตรเขตรอนยังเปน
สถาบัน 1 ใน 6 แหงของโลกที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาอายุรศาสตรเขตรอนและ
สุขวิทยา (D.T.M. & H.) รวมทั้ง เปนศูนยการพัฒนาบุคลากรขององคการซีมีโอ องคการอนามัยโลก และการจัด
ระบบการเรียนการสอนแบบ E-learning 
 
ดานการวิจัย  
 เนื่องดวย แนวโนมของโลกปจจุบัน ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและการแพทย ตลอดจนปญหาสภาวะ
โรครอน ทำใหมนุษยจำเปนตองพึ่งพางานวิจัยมากขึ้น อันจะนำไปสูการมีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยและตนทุนการ
วิจัยทางคลินิกและการวิจัยภาคสนามที่เพิ่มขึ้นดวย อยางไรก็ตาม แหลงทุนวิจัยตางๆ เหลานี้ในประเทศไทยยังต่ำเมื่อ
เทียบกับบางประเทศ นอกจากนี้ นโยบายสงเสริมการวิจัยของภาครัฐ การตื่นตัวเรื่องสิทธิบัตรและทรัพยสินทาง
ปญญา เครือขายความรวมมือกับนานาชาติทางวิชาการ จะไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่อง 
 
ดานบริการวิชาการ  
 คณะเวชศาสตรเขตรอน มีโอกาสที่จะสามารถสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการแขงขันดานสุขภาพ หรือ
นโยบาย Medical Hub of Asia เพื่อสรางระบบการบริการสุขภาพไทยใหเปนที่ตองการของชาวตางชาติ ใหชาวตาง
ชาติเขามารับบริการทางการแพทยหรือการดูแลสุขภาพ อันนำมาซึ่งรายไดของประเทศ และคุณภาพการบริการจะไดรับ
การสงเสริมใหไดมาตรฐานสากล รวมทั้งวิถีชีวิตของประชาชนจะเปลี่ยนไปในแนวทางที่ตื่นตัวในการรักษาสุขภาพ 
 
ดานบริหาร  
 ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 ไดกำหนดวาจะตองจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาทุกแหง มหาวิทยาลัยมหิดลก็เปนสถาบันการศึกษาหนึ่งที่จะตองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และ
ผานการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) หรือ สมศ. อีกทั้งยังตองไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา จากสำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นอกจากนี้ การที่มหาวิทยาลัยมหิดลไดพัฒนาระบบคุณภาพ MUQD ขึ้นมา เพื่อใช
ประเมินคุณภาพสวนงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการนำเอาระบบการจัดทำขอตกลงปฏิบัติงาน 
(Performance Agreement) มาใชในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกสาย
งาน ดังนั้น จึงถือวาเปนโอกาสที่ดีในการพัฒนาการบริหารองคกร 
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ปจจัยที่เปนอุปสรรค 

ดานการศึกษา 

 เนื่องดวยขอจำกัดเรื่องการเปดเสรีทางการศึกษา และตลาดแรงงานยังมีนอย ทำใหมีจำนวนผูสนใจเขาศึกษา
ตอทางดานเวชศาสตรเขตรอนลดลง  
 
ดานการวิจัย 

 เนื่องจากนโยบายบริหารเงินทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย ทำใหการเบิกจายทุนเพื่อนำมาใชดำเนินการวิจัยไมคลอง
ตัว ประกอบกับมีคูแขงขันรายใหมเกิดขึ้นทั่วโลก การยอมรับผลงานวิจัยเพื่อใหไดรับการตีพิมพมีอุปสรรคมากขึ้น 
นอกจากนี้ ดวยภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน ทำใหวัสดุและอุปกรณที่ใชสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานจำเปนตองใชตนทุนสูง 
ปจจัยตางๆ เหลานี้สงผลใหงานวิจัยดำเนินไปอยางลาชา และสำเร็จลงดวยความยากลำบาก  
 
ดานการบริหาร 

 คณะเวชศาสตรเขตรอน ประสบความยากลำบากในการเทียบเคียงผลการดำเนินงาน (Benchmarking) กับ
หนวยงานที่มีลักษณะใกลเคียงกันในเกือบทุกดาน ยกเวนดานการวิจัย เนื่องจากสถาบันการศึกษาที่มีลักษณะการ
ทำงานและพันธกิจใกลเคียงกับคณะเวชศาสตรเขตรอนนั้นมีอยูนอย 
 
การวิเคราะหความสามารถหลักของคณะเวชศาสตรเขตรอน (Core Competencies)  

 1. Internationalization : Training, Research and Services 
 2. Standardization : Clinical Research Trial/GCP/GLP 
 3. Center of Excellence : - Clinical Study : GCP Standard Phase I /II 
    - South East Asian Influenza Clinical Research Network 
    - Pharmacokinetic Center of Anti-influenza Drugs  
     (International reference lab) 
    - Dengue : Diagnostic Treatment and Prevention 
     (ward, special lab) 
    - Biomedical and Public Health Informatics (BIOPHICS)  
 4. Holistic Research : Bio-molecule to Community 
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การวิเคราะหความสอดคลอง แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล กับแผนยุทธศาสตรคณะเวชศาสตรเขตรอน   

 เพื่อแสดงความเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาคณะเวชศาสตรในระยะ 4 ปขางหนาสอดคลอง และมุงไปใน
ทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล  

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเวชศาสตรเขตรอน 

วิสัยทัศน: Mahidol University is determined to be 
 a world class university” 
 มหาวทิยาลยัมหดิลมุงมัน่ทีจ่ะเปนมหาวทิยาลยั 
 ระดับโลก 

To be the World’s Leading Tropical Medicine    
Research Institute” 
คณะเวชศาสตรเขตรอน มุงสูการเปนสถาบันวิจัย 
ชั้นนำ ทางเวชศาสตรเขตรอนระดับโลก 

พนัธกจิ: To excel in health, science, arts and 
  innovation with integrity for betterment  
 of Thai society and the benefit of mankind 
 สรางความเปนเลศิทางดานสขุภาพ ศาสตร 
 ศลิป และนวตักรรม บนพืน้ฐานของคณุธรรม 
 เพือ่สงัคมไทยและประโยชนสขุ แกมวล 
 มนษุยชาต ิ

To Strive for Excellence in Research, 
Education and Health Services to Improve the 
Lives of People in Tropical Areas” 
นำองคกรสูความเปนเลิศระดับสากล ดานการวิจัย 
การเรียนการสอนการบริการวิชาการ และการบริการ
สุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากรใน
ภูมิภาคเขตรอน 

ยุทธศาสตร: 1. สรางความเปนเลิศในการวิจัย มุงสูเปาหมายความเปนเลิศการวิจัย 

 ตวัชีว้ดัหลกั : 

 1. จำนวนบทความตพีมิพในวารสารระดบันานาชาต ิ
  เฉลีย่ 1 บทความตอบคุลากรสายวชิาการตอป 
 2. จำนวนดชันกีารอางองิ (Citation Index)  
  เพิม่ขึน้ 10 % ตอป 
 3. รายไดทีเ่กดิขึน้จากทรพัยสนิทางปญญาของ 
  มหาวทยิาลยั เพิม่ขึน้ 5 % ป 

ตัวชี้วัดหลัก: 

1. บทความตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 เฉลี่ยไมนอยกวา 1.6 เรื่อง/คน/ป 
2. ดัชนีอางอิง (Citation Index) เพิ่มขึ้นรอยละ 10 
3. ไดรับทุนวิจัยจากภายนอกไมนอยกวา 100 ลาน/ป 
4. รางวัลดานวิจัย ไมนอยกวา 1 รางวัล/ป 
5. ผลงานวจิยัเชงิพาณชิย/สทิธบิตัรไมนอยกวา 1 เรือ่ง/ป 
6. Center of Excellence เพิม่ขึน้ไมนอยกวา 1 Center 

 2. สรางองคกรแหงการเรียนรูและความเปน 

 เลิศทางวิชาการ 

สรางองคกรแหงการเรียนรูและความเปนเลิศทาง

วิชาการ 

 ตวัชีว้ดัหลกั: 

 1. จำนวนผลงานโดดเดน/รางวลั ของนกัศกึษา 
  และบคุลากร 
 2. อตัราการไดงานของบณัฑติ 
 3. ผูใชบณัฑติมคีวามพงึพอใจไมตำ่กวา ระดบั 4  
  ตอ 5 คะแนน 

ตัวชี้วัดหลัก: 

1. นักศึกษาไดรับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 
 ไมนอยกวาปละ 5 คน/ป 
2. ผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท 
 ตพีมิพในวารสารระดบันานาชาตเิพิม่ขึน้ รอยละ 10 
3. ผลงานวทิยานพินธของนกัศกึษาปรญิญาเอก ตพีมิพ 
 ในวารสารอยูในฐานขอมลู ISI เพิม่ขึน้รอยละ 10 
4. สัดสวน นักศึกษาไทย ตอ นักศึกษาตางชาติ 1:1 
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มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเวชศาสตรเขตรอน 

ยุทธศาสตร:  

 3. สรางความเปนเลิศในการบริการสุขภาพ 

 และบริการ 

เปนเลิศในการบริการสุขภาพ และบริการวิชาการ 

 ตวัชีว้ดัหลกั : 

 1. รอยละของผูรบับรกิารทีม่คีวามพงึพอใจในการ 
  บรกิาร ไมตำ่กวาระดบั 3.75 ตอ 5 คะแนน 
 2. บคุลากรหรอืมหาวทิยาลยัไดรบัการรบัรอง 
  คณุภาพระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิและ/หรอืรางวลั 
  จากการบรกิารสขุภาพในระดบัประเทศ/โลก 
  ทกุป 
 3. จำนวนนวตักรรมดานบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ ตอป 

ตัวชี้วัดหลัก: 

1. โรงพยาบาลไดรับรองมาตรฐาน HA 
 ภายในป 2555 
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวา 
 ระดับ 3.5 ตอ 5 คะแนน 
3. จำนวนผูรับบริการเพิ่มขึ้น รอยละ 5 ตอป 

 4. สรางความเปนสากล สงเสริมสนับสนุนความเปนสากลของมหาวิทยาลัย

มหดิล 

 ตวัชีว้ดัหลกั : 

 1. มหาวทิยาลยัมหดิลไดรบัการจดัอนัดบัดขีึน้ 
  ในระดบัโลก 

ตัวชี้วัดหลัก: 

1. มหาวิทยาลัยมหิดลไดรับการจัดอันดับดีขึ้น 
 ในระดับโลก 

 ยุทธศาสตรการบริหาร พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

 • ความกลมกลนืในความหลากหลาย 
 • ระบบสารสนเทศและการใชทรพัยากร 
 • ทรพัยากรบคุคล 

1. โครงสรางสำนักงานคณบดีและภาควิชาแลวเสร็จ 
 ภายในป 2554 
2. ระบบบริหารงานแบบ E – Office ไมนอยกวา 
 2 เรื่อง 
3. การประเมินผูบริหารแบบ 360 องศา ปละครั้ง 
4. สรรหาและพัฒนาบุคลากรทุกสายงานตามแผน  
 และเปาหมายที่กำหนดไว 
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ขอบขายและแนวทางการพัฒนา 
คณะเวชศาสตรเขตรอน ในระยะ 4 ปขางหนา 

(พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556) 
จากวิสัยทัศน มหาวิทยาลัยมหิดล “มุงมั่นจะเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก” 

คณะเวชศาสตรเขตรอน จึงนำกรอบวิสัยทัศนดังกลาว เปนแนวทางในการพัฒนา ดังตอไปนี้ 

1. วิสัยทัศน (Vision) 

 “To be the World’s Leading Tropical Medicine Research Institute” 
 คณะเวชศาสตรเขตรอน มุงสูการเปนสถาบันวิจัยชั้นนำทางเวชศาสตรเขตรอนระดับโลก 

2. พันธกิจ (Mission) 

 “To Strive for Excellence in Research, Education and Health Services to Improve 
the Lives of People in Tropical Areas” 
 นำองคกรสูความเปนเลิศระดับสากล ดานการวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการ 
และการบริการสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากรในภูมิภาคเขตรอน 
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3. ยุทธศาสตรและเปาหมาย 

 
 ยุทธศาสตร เปาหมาย /ตัวชี้วัดหลัก 

 ยุทธศาสตรที ่1 พัฒนาคุณภาพการบริหาร 

 จัดการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 1. โครงสรางสำนักงานคณบดีและภาควิชาแลวเสร็จ 
  ภายใน ป 2554 
 2. ระบบบริหารงานแบบ E-Office ไมนอยกวา 2 เรื่อง 
 3. การประเมินผูบริหารแบบ 360 องศา ปละครั้ง 
 4. สรรหาและพัฒนาบุคลากรทุกสายงานตามแผน 
  และเปาหมายที่กำหนดไว 

 ยุทธศาสตรที่ 2 มุงสูเปาหมายความเปนเลิศ 

 ดานการวิจัย 

 1. บทความตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
  เฉลี่ยไมนอยกวา 1.6 เรื่อง/คน/ป 
 2. ดัชนีอางอิง (Citation Index) เพิ่มขึ้นรอยละ 10 
 3. ไดรับทุนวิจัยจากภายนอกไมนอยกวา 100 ลาน/ป 
 4. รางวัลดานวิจัย ไมนอยกวา 1 รางวัล/ป 
 5. ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย/สิทธิบัตรไมนอยกวา 1 เรื่อง 
  /ป 
 6. Center of Excellence เพิ่มขึ้น ไมนอยกวา 
  1 Center 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางองคกรแหงการเรียนรู 
 และความเปนเลิศทางวิชาการ 

 1. นักศึกษาไดรับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ไมนอยกวา 
  ปละ 5 คน/ป 
 2. ผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท ตีพิมพใน 
  วารสารระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น รอยละ 10 
 3. ผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาเอก ตีพิมพ 
  ในวารสารอยูในฐานขอมูล ISI เพิ่มขึ้นรอยละ 10 
 4. สัดสวน นักศึกษาไทย ตอ นักศึกษาตางชาติ 1:1 

 ยุทธศาสตรที่ 4 เปนเลิศในการบริการสุขภาพ 

 และบริการวิชาการ 

 1. โรงพยาบาลไดรับรองมาตรฐาน HA ภายในป 2555  
 2. ความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวาระดับ 
  3.5 ตอ  5 คะแนน 
 3. จำนวนผูรับบริการเพิ่มขึ้น รอยละ 5 ตอป 
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4. แผนพัฒนาคณะเวชศาสตรเขตรอนในระยะ 4 ป ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 17 ตัวชี้วัดหลัก  

12 แผนงาน 36 โครงการ 

 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 
 มาตรการ/กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 1. แผน ปรับปรุงโครงสรางการบริหาร 

 1.1 ดำเนินการปรับปรุงโครงสรางบริหาร 

  ภายในสวนงาน ทั้งสำนักงานคณบดี 

  ภาควิชา และโรงพยาบาล อยางเปนระบบ 

  1.1.1 หนวยงานสนับสนุนทางการบริหาร 

   ประกอบดวย 

    (1) สำนักงานคณบดี ...6...งาน 
   (2) Bangkok School of Tropical 
    Medicine (เดมิงานบรกิารการศกึษา) 
   (3) สำนักงานวิจัยและนวัตกรรม 
    (เดมิงานบรกิารวชิาการและวจิยั) 
   (4) สำนักงาน ICT 
    (เดิมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
   (5)  สำนกังานนโยบายและยทุธศาสตร 
    (เดิมงานนโยบายและแผน) 
   (6)  สำนักงานวิทยบริการและฝก 
    อบรม (จัดอบรมทั้งในและตาง 
    ประเทศ) (งานวิเทศสัมพันธ  
    งานบริการวิชาการและวิจัย 
    งานเทคโนโลยีการศึกษา) 

- โครงสราง 
 หนวยงาน 
 สนับสนุนทางการ 
 บริหาร (สำนักงาน 
 คณบดี) แลวเสร็จ 
 ภายใน ป 2553 

 1. โครงการสัมมนาระดมความคิด 
  การปรับโครงสรางของสำนักงาน 
  คณบดี 
  ผูรับผิดชอบหลัก: 

  รองคณบดีฝายบริหาร 

 1.1.2 การจัดตั้งภาควิชาใหมใหสอดคลอง 

   กับยุคสมัย 

- โครงสรางหนวยงาน 
 ดานวิชาการ 
 (ภาควิชา) 
 แลวเสร็จภายใน 
 ป 2554  

 2. โครงการสัมมนาระดมความคิด 
  การปรับโครงสรางหนวยงาน 
  ดานวิชาการ (ภาควิชา) 
  (-แตงตั้งคณะกรรมการฯ  
  กำหนดวัตถุประสงค ภารกิจ 
  โครงสราง ผูรับผิดชอบและ 
  สถานที่ปฏิบัติงาน 
 - มีการกระจายอัตรากำลัง 
  ตามความสมัครใจ ความถนัด 
  ความเชีย่วชาญ และความเหมาะสม) 
  ผูรับผิดชอบหลัก: คณบดี 
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 มาตรการ/กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 2. แผนพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงาน  

 2.1. การพัฒนาระบบ ICT 

    2.1.1 มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร 
- แลวเสร็จภายใน 
 กันยายน 2553 

 3. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล 
  เพื่อการบริหาร 
  ผูรับผิดชอบหลัก: รองคณบดี 

  ฝายเทคโนโลียีสารสนเทศ 

   2.1.2 มีระบบ Office Automation - แลวเสร็จภายใน 
 กันยายน 2554 

 4. โครงการพัฒนาระบบ Office 
  Automation 
  ผูรับผิดชอบหลัก: รองคณบดี 

  ฝายเทคโนโลียีสารสนเทศ 

 2.2 การพัฒนาระบบบริหารการคลัง - ระบบงานคลังของ 
 สวนงานสอดคลอง 
 กับระบบงานคลัง 
 ของมหาวิทยาลัย 

 5. โครงการพัฒนาระบบบริหาร 
  เงินรายไดของคณะฯ 
  ผูรับผิดชอบหลัก: 

  รองคณบดีฝายคลังฯ 

 2.3. การพัฒนาระบบการประเมินผูบริหาร 

   แบบ 360 องศา 

   - มีคณะกรรมการจัดทำแบบประเมิน 
   - กำหนดหลักเกณฑ วิธีการประเมิน 

- การประเมิน 
 ผูบริหาร 
 ปละ 1 ครั้ง 

 6. โครงการประเมินผูบริหาร 
  แบบ 360 องศา   
  ผูรับผิดชอบหลัก: 

  รองคณบดีฝายบริหาร 

 3. แผนการสรรหาและพัฒนาบุคลากร ทุกสายงาน 

 3.1. การสรรหาบุคลากรทุกสายงาน 

  3. 1.1 วางแผนการสรรหาบุคลากรรุนใหมที่มี 
   คุณภาพ เรียงตามลำดับความสำคัญ 
   และแผนความตองการบุคลากรของ 
   คณะฯ (การวางแผนบุคลากรเพื่อ 
   ทดแทนอัตราเกษียณ  
    - มีคณะกรรมการเพื่อกำหนด 
    หลักเกณฑ 
   - ตั้งเกณฑการรับ โดยกำหนด 
    คุณสมบัติ ความรู ความสามารถ 
    และเกณฑการประเมิน 
    การทดลองการปฏิบัติงาน 
    บุคลากรใหมใหชัดเจน) 

- บรรจุบุคลากร 
 รุนใหมตามแผน 
 ความตองการ 
 ไมนอยกวารอยละ 
 75 ของบุคลากร 
 ที่จะเกษียณอายุ 
 งานลวงหนาตั้งแตป  
 2553-2556 

 7. โครงการสรรหาบุคลากรใหม 
  ที่มีประสิทธิภาพในเชิงรุก 
  ผูรับผิดชอบหลัก: 

  รองคณบดีฝายบริหาร 



 14 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเวชศาสตรเขตรอน ในระยะ 4 ป ขางหนา (พ.ศ. 2553-2556)

 มาตรการ/กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  3.1.2 การสรรหาบุคลากร 
   สายวิชาการ ในสาขาที่ขาดแคลน 
   (Area of Needs) ทดแทนบุคลากร 
   ที่จะเกษียณ เชิงรุก 

- สายวิชาการได 
 บุคลากรมาทดแทน 
 ผูที่เกษียณ 
 ในอัตราสวน 1:1 ป  

  3.1.3 กำหนดใหมีระบบการถายทอด 
   ความเชี่ยวชาญ ของทุกสายงาน 
   - ถายทอดความรูความเชี่ยวชาญ 
    กอนเกษียณอายุงาน อยางนอย 
    3 ป (กำหนดใหเปนสวนหนึ่ง 
    ของ PA ของ หนภ./หนง./ 
    ผูเกษียณ) 

- กลวิธีถายทอดความ 
 ความรูภายในหนวย 
 งาน ป 2553 
 เปนตนไป 

 8. โครงการพี่สอนนอง 
  ผูรับผิดชอบหลัก: 

  หัวหนาภาควิชา/ 

  หัวหนาหนวยงาน 

  3.1.4 วางแผนตออายุการทำงานของ 
   บุคลากรที่มีคุณภาพ 
   - ตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนด 
    แผนการ ในการตออายุงานของ 
    ผูเกษียณอายุงานลวงหนา 
    (อยางนอย 3 ป) 
   - กำหนดเกณฑพิเศษเพิ่มเติมจาก 
    เกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

- บุคลากรรับทราบ 
 การตออายุงาน 
 ลวงหนาไม 
 นอยกวา 3 ป 

 9. โครงการตออายุการทำงาน 
  ของบุคลากรที่มีคุณภาพ 
  ผูรับผิดชอบหลัก: 

  รองคณบดีฝายบริหาร 

 3. 2 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับและ 

   ทุกสายงาน 

- บุคลากรทุกสายงาน 
 ไดรับการอบรม 
 เพิ่มพูนความรูไม 
 นอยกวารอยละ 90 
- มแีผนความกาวหนา 
 สายอาชพีทกุสายงาน 
 และแจงใหทราบ 
 ลวงหนาตั้งแตป  
 2553 เปนตนไป 

 10. โครงการพัฒนาบุคลากร 
  ประจำปของคณะฯ 
  ผูรับผิดชอบหลัก: 

  คณะกรรมการพัฒนา 

  บุคลากร 

 3.2.1 การพัฒนาบุคลากรแพทยและพยาบาล 

 - พัฒนาดานภาษาตางประเทศ 
 - การอบรม/Training หลกัสตูรเฉพาะทาง  
 - การศึกษาปริญญาโท/เอก 
 - พิจารณาเพิ่ม สวัสดิการ คาตอบแทน 

- แพทยและพยาบาล 
 ไดรบัการพฒันาครบ 
 100% ภายใน 2 ป 
 (ป 2553-2554) 

 11. โครงการพัฒนาบุคลากรสาย 
  วิชาชีพ (แพทย/พยาบาล) 
  ผูรับผิดชอบหลัก: 

  รองคณบดีฝายบริหารและ 

  ผูอำนวยการโรงพยาบาลฯ  



 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเวชศาสตรเขตรอน ในระยะ 4 ป ขางหนา (พ.ศ. 2553-2556) 15

 มาตรการ/กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 3.2.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

   (อาจารย และนักวิจัย) 

 - สรางระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง  
  (Mentorship) 
 - จัดใหมีการฝกอบรม อาจารย และ 
  นักวิจัย อยางตอเนื่องและเปนระบบ 
 - จัดอบรมทักษะในดานจริยธรรม 
  การวิจัย ปละ 2 ครั้ง 

- บุคลากรสายวิชาการ 
 เขารับการอบรม 
 ไมนอยกวารอยละ 
 80  

 12. โครงการพัฒนาทักษะการวิจัย 
  ใหแกบุคลากรสายวิชาการ 
  ไดแก 
  - อบรมทักษะในดานการเขียน 
   โครงการวิจัยเพื่อขอทุน  
  - อบรมทักษะในดานจริยธรรม 
   การวิจัย 
   * จริยธรรมการวิจัยในคน 
   * จริยธรรมการวิจัยในสัตว 
   * ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
  - อบรมทักษะการเขียนผลงาน 
   วิจัยเพื่อตีพิมพ (manuscript)  
  ผูรับผิดชอบหลัก: รองคณบดี 

  ฝายวิจัยและนวัตกรรม  

 3.2.3 การพัฒนา ผูบริหาร 

 - วางระบบและกลไกเตรียมบุคลากร 
  ทดแทน/สืบทอด ทางดานบริหาร 
  (โดยมี วิธีการ การสรรหา คัดเลือก 
  ที่เหมาะสม มีกระบวนการ ขั้นตอน  
  การเขาสูตำแหนงทางการบริหาร 
  ที่เปนธรรม และโปรงใส) 
 - ผูบริหาร: ตองผานการอบรมหลักสูตร 
  สำหรับผูบริหารทุกคน 

- มีแผนการเตรียม 
 บุคลากรเพื่อเปน 
 ผูบริหาร ตั้งแต 
 ป 2553 เปนตนไป 

 13. โครงการพัฒนาเตรียมผูบริหาร 
  ในอนาคต (Succession Plan) 
  ผูรับผิดชอบหลัก: 

  รองคณบดีฝายบริหาร 
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ยุทธศาสตรที่ 2 มุงสูเปาหมายความเปนเลิศดานการวิจัย 

 
 มาตรการ/กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 1. แผนพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยอยางเปนระบบ 

 1.1  มีนโยบายและทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน 
  และบุคลากรในองคกรรับทราบ 

- บคุลากรสายวชิาการ 
 รบัทราบ ไมนอยกวา 
 รอยละ 70 
 แลวเสร็จ ป 2553  

 1.2 สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
  การวิจัย (Research Infrastructure) 
  เพื่อสงเสริมการใชทรัพยากรรวมกัน  

 1. โครงการพัฒนาศูนยความเปน 
  เลิศดานเวชศาสตรเขตรอน  
  ผูรับผิดชอบหลัก: รองคณบดี 

  ฝายวิจัยและนวัตกรรม 

 1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนยเครื่องมือ 
  กลาง บริการเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ 
  ทันสมัย จัดระบบ การบริการ และการดูแล 
  รักษาที่ดี  

- ความพงึพอใจของ 
 ผูรบับรกิารตอศนูย  
 เครือ่งมอืกลาง 
 ไมนอยกวา 
 รอยละ 80 

 1.4 มีกลไกที่จะสนับสนุนใหนักวิจัย/ 
  นักวิทยาศาสตรมีโอกาสเขารวมทำวิจัย 
  กับ Center of Excellence  

- มนีกัวจิยัเขารวม 
 ทำวจิยักบั Center 
 of Excellence  

 1.5 พัฒนากลุมวิจัยที่เขมแข็งและมีศักยภาพ 
  ใหเปน Center of Excellence 

- ไดรบัทนุสนบัสนนุ 
 การจดัตัง้ศนูยความ 
 เปนเลศิไมนอยกวา  
 1 เรือ่ง 

 2. โครงการขอทุน จัดตั้งศูนย 
  ความเปนเลิศทางการวิจัย 
  (Center of Excellence) 
  จาก ม.มหิดล 
  ผูรับผิดชอบหลัก: รองคณบดี 

  ฝายวิจัยและนวัตกรรม 

 1.6 จัดระบบการประเมินโครงการวิจัยและ 
  กลไกในการติดตามผลงานวิจัยทั้งที่ไดรับ 
  การสนับสนุนจากคณะฯ และแหลงทุน 
  ภายนอก 

- การตดิตามผลงาน 
 วจิยั ปละ 1 ครัง้ 
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 มาตรการ/กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 1.7 การจัดตั้งสำนักงานวิจัยและนวัตกรรม 
  (Research Office) เพื่อพัฒนาระบบ 
  บริหารการวิจัยอยางครบวงจร  
 7.1 การใหทุน/การหาแหลงทุน 
  7.2 มีฐานขอมูลการวิจัย โดยปรับปรุง 
  ระบบการบริหารจัดการการเก็บขอมูล 
  ทุนวิจัยและเงินทุนวิจัย 
  7.3 บริหารจัดการและอำนวยความ 
  สะดวกทุกขั้นตอนของการวิจัย 
  7.4 มีที่ปรึกษาทางสถิติ และ Software 
  ที่ถูกกฎหมายใช 
  7.5 อำนวยความสะดวกการขอจริยธรรม 
  ในคน ในสัตว และความปลอดภัย 
  ทางชีวภาพ 
  7.6 สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย  
  7.7 จัดทำ Web board ที่ Website 
  งานบริการวิชาการและวิจัยเพื่อ 
  เปนการสื่อสารระหวางนักวิจัย  

- จดัตัง้สำนกังาน 
 แลวเสรจ็ ภายใน 
 ป 2553  
- ความพงึพอใจของ 
 นกัวจิยั/อาจารย  
 ไมนอยกวา 
 รอยละ 80 

 3. โครงการจัดตั้งสำนักงานวิจัย 
  และนวัตกรรม (เดิมงานบริการ 
  วิชาการและวิจัย) 
  ผูรับผิดชอบหลัก: 

  รองคณบดีฝายวิจัย 

  และนวัตกรรม 

 1.8 มีการประเมินและสนับสนุนโครงการ 
  ที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาเชิงพาณิชย/ 
  จดสิทธิบัตร 

- จำนวนโครงการที่ได 
 พฒันาสูเชงิพาณชิย/ 
 จดสทิธบิตัรเพิม่ขึน้ 
 1 เรือ่ง /ป  

 1.9 สนับสนุนใหมีการประกันคุณภาพ 
  คณะกรรมการจริยธรรมในคนและในสัตว  

- ไดรบัการรบัรอง 
 มาตรฐานอยาง 
 ตอเนือ่ง  

 1.10 สรางกลไกการประสานงานกับภาคเอกชน 
  ภาคการผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหา 
  แหลงทุน 

- ทนุวจิยัจากภาค 
 เอกชน ไมนอยกวา 
 3 โครงการ / ป  

 1.11 สรรหา Fund Raiser หรอื Fund Retriever 
  เพื่อแสวงหาทุนวิจัยขนาดใหญใหกับคณะฯ 

- มผีูทำหนาที ่Fund 
 Raiser ของคณะฯ 
 ภายในป 2554  
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 มาตรการ/กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 2. แผนเพิ่มสมรรถนะนักวิจัยรุนใหม 

 2.1 สรางระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง ( Mentorship) 
  - จัดหานักวิจัยพี่เลี้ยงใหกับนักวิจัยรุนใหม 
  - สนับสนุนใหขอทุน Mentorship จาก 
   มหาวิทยาลัย/องคกร 
  - สรางนักวิจัยพี่เลี้ยงจากนักวิจัยที่เกง 
   และเขาใจวัฒนธรรมองคกร 

- จำนวนทนุวจิยั 
 Mentorship ภายใน 
 คณะฯ ไมนอยกวา 
 3 โครงการ /ป  
- จำนวนทนุวจิยั  
 Mentorship จาก 
 ภายนอกไมนอยกวา 
 1 โครงการ /ป  

 4. โครงการจัดตั้งระบบนักวิจัย 
  พี่เลี้ยงในคณะฯ 
  ผูรับผิดชอบหลัก: รองคณบดี 

  ฝายวิจัยและนวัตกรรม 

 2.2 จัดตั้งกลุมวิจัย (Research Cluster ) - กลุมวจิยั 
 ไมนอยกวา 5 กลุม  
 ภายในป 2553 
- การมสีวนรวมของ 
 นกัวจิยัในกลุมวจิยั  
 ไมนอยกวา คนละ 
 1 กลุมวจิยั 

 5. โครงการจัดตั้งกลุมวิจัย  
  • Malaria Research  
   ผูรับผิดชอบ ศ. ศรีวิชา ครุฑสูตร 
  • Antibody Technology  
   ผูรบัผดิชอบ ผศ.พงศราม รามสตู 
  • Food- Borne Parasitic Zoonoses  
   ผูรับผิดชอบ รศ.จิตรา ไวคกุล 
  • Molecular Biology Network 
   ปที่ 2 (จัด workshop/training )  
   ผูรบัผดิชอบ รศ. ทรงศกัดิ ์เพช็รมติร 
  • Global Warming and Health  
   Impacts ป2554 
   ผูรบัผดิชอบ รศ.ประตาป สงิหศวิานนท 
  • Enteric Diseases ป2554 
   ผูรบัผดิชอบ ศ.พรรณ ีปตสิทุธธิรรม 
  ผูรับผิดชอบหลัก: รองคณบดี 

  ฝายวิจัยและนวัตกรรม 

 2.3 สงเสริมการรวมทำงานวิจัยกับกลุมวิจัยที่ 
  เขมแขง็ (MORU และ Clinical Malaria) 

- จำนวนนกัวจิยั  
 ทำงานวจิยัรวมกบั 
 MORU เพิม่ขึน้  

 2.4 สนับสนุนเงินทุนวิจัย ( เงินรายไดคณะฯ) 
  - สรางแรงจูงใจนักวิจัยรุนใหม โดยการให 
   เงินวิจัยสมทบแกผูที่ไดรับทุนนักวิจัย 
   รุนใหมจากมหาวิทยาลัย สกอ. สกว. 

- นกัวจิยัรุนใหม ได 
 รบัทนุจาก ภายนอก  
 เพิม่ขึน้ ไมนอยกวา 
 รอยละ 10 ภายใน 
 ป 2553 

 6. โครงการจัดสรรเงินรางวัลใหแก 
  นักวิจัยรุนใหม 
  ผูรับผิดชอบหลัก: รองคณบดี 

  ฝายวิจัยและนวัตกรรม 
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 มาตรการ/กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 2.5 สงเสริมใหมีนักวิจัยหลังปริญญาเอก 
  (Post Doctorate)  
  (โดยสรางกลไกใหนักศึกษา/Post 
  doctorate และนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร  
  รวมกันสรางงานวิจัย) 

- จำนวนทนุ Post  
 Doctorate 
 ไมนอยกวา 
 5 โครงการ/ป 
 ภายในป 2553  

 2.6 อาจารย และนักวิจัย มีผลงานอยางตอเนื่อง  
  และเปนระบบ  

 7. โครงการอบรมเพิ่มทักษะ 
  การวิจัยใหแกนักวิจัย 
  ผูรับผิดชอบหลัก: รองคณบดี 

  ฝายวิจัยและนวัตกรรม 

 3. แผนเพิ่มผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 

 3.1 พัฒนาและสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย 
  (โดยเฉพาะกลุม ที่มีคะแนนการตีพิมพ 
  ผลงาน เทากับ 0 และ คะแนน 1- 5) 
  - สนับสนุนงบประมาณใหมีโอกาสทำงาน 
   วิจัยไดมากขึ้นและตีพิมพไดมากขึ้น 
  - ชักชวนใหมารวมทำวิจัยในกลุมวิจัย 
   ที่มีความเขมแข็งตางๆ 
  - เพิ่มทักษะในการเขียนโครงการวิจัย 
  - เพิ่มทักษะในการเขียน Manuscript 
  - สนับสนุนทุน Mentorship 

- จำนวนผลงานของ 
 ผูทีม่คีาคะแนน 
 ตพีมิพ 0-5 เพิม่ขึน้ 
 รอยละ50 
 1) สำหรบัผูที่ไมม ี 
 Publication  
 ภายในระยะเวลา 
 4 ป ตองผลกัดนัให 
 มผีลงานตพีมิพ 
 อยางนอย 0.25  
 เรือ่ง/คน/ป (ชือ่ใด 
 ก็ได ในวารสารทีม่ ี 
 peer review)  
 (อยางนอย 13 เรือ่ง  
 /26 คน) 
 2) สำหรบัผูที่ได 
 คะแนน 1-5 ตอง 
 ผลกัดนัใหม ีผลงาน 
 ตพีมิพอยางนอย  
 0.5 เรือ่ง/คน/ป (ชือ่ 
 ใดก็ได ในวารสาร 
 ทีม่ ีpeer review) 

 8. โครงการเพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ 
  (โดยเฉพาะกลุมที่มีคะแนนการ 
  ตีพิมพเทากับ 0 และกลุมที่มี 
  คะแนนการตพีมิพ 1-5 คะแนน) 
  ผูรับผิดชอบหลัก: รองคณบดี 

  ฝายวิจัยและนวัตกรรม 

  และหัวหนาภาควิชา 
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ยุทธศาสตรที่ 3 สรางองคกรแหงการเรียนรูและความเปนเลิศทางวิชาการ 

 
 มาตรการ/กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 1. แผนสรางความเปนเลิศดานบัณฑิตศึกษาเพื่อแขงขันในระดับสากล 

 1.1 การปรับปรุงโครงสรางการบริหารของ 

  Bangkok School of Tropical Medicine 

- ปรบัโครงสราง 
 แลวเสรจ็ภายใน 
 ป 2553 

 1. โครงการพัฒนาการบริหาร  
  Bangkok School of  
  Tropical Medicine  
  ผูรับผิดชอบหลัก: 

  รองคณบดีฝายการศึกษา 

  1.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ Bangkok  
    School of Tropical Medicine   
  1.1.2 สรรหาผูจัดการโรงเรียน (School  
    Manager)  
   - กำหนดคุณสมบัติและมีกระบวนการ 
    สรรหา   
  1.1. 3 จัดระบบศูนยบริการนักศึกษา  
    International Student Center 
    ซึ่งเปน One stop service 

- ความพงึพอใจของ 
 ผูรบับรกิารอยูใน 
 ระดบั 4 (มาก) ไม 
 นอยกวารอยละ 80 

 2. โครงการพัฒนาศูนยบบริการ 
  นักศึกษา  
   ผูรับผิดชอบหลัก: 

  รองคณบดฝีายกจิการนกัศกึษา  
 1.2 การเพิ่มจำนวนนักศึกษา - จำนวนนกัศกึษา 

 เพิม่ขึน้รอยละ 10 
 3. โครงการเพิ่มจำนวนนักศึกษา 
  รับใหม 
  ผูรับผิดชอบหลัก: 

  รองคณบดีฝายการศึกษา 

  1.2.1. จัดทำบันทึกความเขาใจกับหนวยงาน/ 
    สถาบันในตางประเทศ   
  1.2.2 ประชาสัมพันธเชิงรุกหลักสูตรตางๆ  
    ผานเครือขาย/สมาคมศิษยเกา 
    และนักศึกษาปจจุบัน   
  1.2.3 สนับสนุนใหอาจารย ขอรับทุนจาก 
    หนวยงานที่สนับสนุนการศึกษาและ 
    การวิจัยของนักศึกษา เชน ทุน คปก.  
    ทุน สกอ. และทุนผูชวยวิจัยของ 
    บัณฑิตวิทยาลัย 

- ไมนอยกวา 8 ทนุ/ป  

  1.2.4 สนับสนุนคาหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
    แกนักศึกษาปริญญาเอกที่มีผลการ 
    เรียนดีเดน (ยกเวนคาหนวยกิต) 

- ไมนอยกวา 5 ทนุ/ป  
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 1.3 สงเสริมใหผลงานของนักศึกษาไดรับ 

  รางวัลทางวิชาการ 

- จำนวนรางวัลระดับ 
 ชาติ และนานาชาติ 
 ที่นักศึกษาไดรับ 
 ไมนอยกวา 5 คน/ป  

  1.3.1 มีการเผยแพรขอมูลของรางวัลตางๆ 
  1.3.2 สนับสนุนทุนใหนักศึกษาไปเสนอ 
    ผลงานทางวิชาการตางประเทศ   
 1.4 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร - ปรับหลักสูตร 

 ตามวงรอบ ทั้ง 
 6 หลักสูตร 
 ป 2553 -2556 
- เปดหลักสูตรใหม 
 2 หลกัสตูร ป 2554 

  1.4.1 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 
    ของหลักสูตร 
    หลักสูตร D.T.M.&H. - หลักสูตรไดรับการ 

 ปรับปรุงป 2553  
    หลักสูตร M.C.T.M - หลักสูตรไดรับการ 

 ปรับปรุงป 2553  
    หลักสูตร Ph.D. (C.T.M.) - หลักสูตรไดรับการ 

 ปรับปรุงป 2553  
    หลักสูตร M.C.T.M. (Trop Ped) - หลักสูตรไดรับการ 

 ปรับปรุงป 2555  
    หลักสูตร M.Sc. (Trop Med) - หลักสูตรไดรับการ 

 ปรับปรุงป 2555  
    หลักสูตร Ph.D. (Trop Med) - หลักสูตรไดรับการ 

 ปรับปรุงป 2556  
  1.4.2 มีการพัฒนาหลักสูตรใหม คือ M.Sc  
    (Medical and Public Health  
    Informatics) และ Ph.D (Medical  
    and Public Health Informatics) 

- หลักสูตรเปดใหม 
 2 หลักสูตรป 2554 

 4. โครงการเปดหลักสูตรใหม 
  ผูรับผิดชอบหลัก: ประธาน 

  หลักสูตร และรองคณบดี 

  ฝายการศึกษา 
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 1.5 พัฒนาการเรียนการสอน   

  1.5.1 ฝกอบรมเพิ่มทักษะการสอนใหกับ 
    อาจารย/อาจารยใหม 
   - ทักษะการสอน  
   - การพัฒนา Teaching Module 
   - การเขียน Lesson Plan 

- จำนวนอาจารยใหม 
 ทีม่อีายงุานไมเกนิ 
 1 ป ไดเขารบัการ 
 อบรมครบทกุคน 
- รอยละ 80 ของ 
 อาจารยเขารบัการ 
 อบรม 

 5. โครงการสงเสริมพัฒนา 
  ศักยภาพ บุคลากรสายวิชาการ 
  (อาจารยใหม และอาจารยเดิม) 
  ผูรับผิดชอบหลัก: 

  รองคณบดีฝายการศึกษาและ 

  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

  1.5.2 มีการวิจัยดานการศึกษา - ผลงานวจิยัทางการ 
 ศกึษาไมนอยกวา 
 1 เรือ่ง/ป 

 1.6 นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 

  ของหลักสูตร   
  1.6.1 มีกระบวนการติดตามความกาวหนา 
    ของการทำวิจัยของนักศึกษา เชน 
    จัดใหมีการรายงานความ กาวหนาใน 
    Academic Forum ปละ 2 ครั้ง 

- รอยละ 80 ของ 
 นกัศกึษาปรญิญาโท 
 สำเรจ็การศกึษา 
 ภายใน 2-3 ป 
- รอยละ 80 ของ 
 นกัศกึษาปรญิญาเอก 
 สำเรจ็การศกึษา 
 ภายใน 3-5 ป 
- รอยละ 80 ของ 
 นกัศกึษาปรญิญาเอก 
 (ทีจ่บปรญิญาตร)ี 
 สำเรจ็การศกึษา 
 ภายใน 5-7 ป  

 6. โครงการ Academic Forum 
  ผูรับผิดชอบหลัก: 

  รองคณบดีฝายการศึกษา 

 1.7 การติดตามการทำงานของบัณฑิต 

  และความพึงพอใจของผูใชงานบัณฑิต 

- รอยละ 90 ของบณัฑติ 
 จบใหม มงีานทำ 
- รอยละ 20 ของบณัฑติ 
 ทีท่ำงาน 
 ไมนอยกวา 15 ป 
 มตีำแหนงบรหิาร 
- ผูบงัคบับญัชาบณัฑติ/ 
 นายจาง 4 ใน 5 
 มคีวามพงึพอใจการ 
 ทำงานของบณัฑติ  

 7. โครงการติดตามความกาวหนา 
  ของบัณฑิต (15 ป ยอนหลัง) 
  ผูรับผิดชอบหลัก: 

  รองคณบดีฝายการศึกษา 
 
  
 8. โครงการติดตามความพึงพอใจ 
  ของผูใชบัณฑิต  
  ผูรับผิดชอบหลัก: 

  รองคณบดีฝายการศึกษา 
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ยุทธศาสตรที่ 4 เปนเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ 

 
 มาตรการ/กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 1. แผนพัฒนา โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ใหผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพ HA 

  1.1 พัฒนากระบวนการใหบริการของ 
    โรงพยาบาล ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ  
    ตามมาตรฐาน HA 
  1.2 สรางความเขาใจมาตรฐาน HA 
    ใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 

- รพ. ไดการรบัรอง 
 มาตรฐาน HA 
 - ขัน้ที ่1 ป 2553 
 - ขัน้ที ่2 ป 2554  
 - ขัน้ที ่3 ป 2555 

 1. โครงการพัฒนาการบริการ 
  ผูปวยโรงพยาบาลเวชศาสตร 
  เขตรอนเขาสูมาตรฐาน HA  
  ผูรับผิดชอบหลัก: 

  ผูอำนวยการโรงพยาบาลฯ 

 2. แผนพัฒนาการบริการผูปวยระดับตติยภูมิ (Referal Center in Tropial Diseases) 

  2.1 เพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาล ในการ 
    รองรับโรคเขตรอน ที่ซับซอนและ 
    รุนแรงทั้ง Specialist และมีเครื่องมือ 
    แพทยที่ทันสมัย 
   - สรรหาและบรรจุแพทยเฉพาะทาง 
    ที่จำเปนเรงดวน 
   - จัดหาครุภัณฑประจำหอผูปวย ICU 
   - ปรับปรุงหองผูปวยติดเชื้อ 
  2.2 พัฒนาโรงพยาบาลเปนสถานที่ฝก 
    ปฏิบัติงานของ นักศึกษา/นักวิจัยชาว 
    ตางชาติ  

- มแีพทยเฉพาะทาง 
 เพือ่รองรบัการให 
 บรกิารรกัษาผูปวย 
 ในโรงพยาบาลฯ  
 ป 2553  

 อายรุแพทยโรค 
 หวัใจ 1 คน และ 
 กมุารแพทย 1 คน 
 ป 2554  

 อายรุแพทย 1 คน 
 อายรุแพทยโรคตดิ 
 เชือ้ 1 คน และ 
 กมุารแพทย 1 คน 
 ป 2555 

 อายรุแพทย 2 คน 
 อายรุแพทยประสาท 
 วทิยา 1 คน และ 
 กมุารแพทย 1 คน 
 ป 2556 

 อายรุแพทย 2 คน 
 และอายรุแพทยโรค 
 ตดิเชือ้ 2 คน 
- ICU มอีปุกรณที ่
 สามารถตดิตามกำกบั 
 ดแูลผูปวยไดอยาง 
  ใกลชิด จำนวน 1 ชุด

 2. โครงการแลกเปลี่ยนแพทย/ 
  นักศึกษา/พยาบาล 
  ภายในประเทศ และนานาชาติ 
  ผูรับผิดชอบหลัก: 

  ผูอำนวยการโรงพยาบาลฯ 

  และรองคณบดีฝาย 

  วิเทศสัมพันธ 
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  2.3 มหีอง Negative pressure ventilation 
    สำหรับแยกผูปวยที่เปนโรคติดตอ 
    ทางเดินหายใจ 

- จำนวน 1 หอง 
 ภายในป 2553 

 3. โครงการปรับปรุงหองผูปวย 
  ติดเชื้อ 
  ผูรับผิดชอบหลัก: 

  ผูอำนวยการโรงพยาบาลฯ 

  2.4 พัฒนาหองปฏิบัติการโรงพยาบาล 
    ใหไดมาตรฐาน และอางอิงได 

- หองปฏบิตักิารโรง 
 พยาบาล ผานการ 
 รบัรองคณุภาพ LA 
 ไมนอยกวา 1 หอง 
 ปฏบิตักิาร/ป 

 4. โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการ 
  โรงพยาบาลสูมาตรฐาน LA 
  ผูรับผิดชอบหลัก: 

  ผูอำนวยการโรงพยาบาลฯ 

 3. แผนพัฒนาระบบและโครงสรางบริหารจัดการโรงพยาบาล 

  3.1 พัฒนาระบบและโครงสรางการบริหาร 
    โรงพยาบาล ใหมีความคลองตัวและ 
    มีประสิทธิภาพสูงสุด 

- มีโครงสรางการ 
 บรหิารทีช่ดัเจน 
 แลวเสรจ็ป 2553 

 5. โครงการสัมมนาระดมความคิด 
  ระบบบริหารโรงพยาบาลฯ 
  ผูรับผิดชอบหลัก: 

  ผูอำนวยการโรงพยาบาลฯ 

 4. แผนเพิ่มปริมาณและพัฒนาการบริการของโรงพยาบาล  

  4.1 จดัใหมหีออภบิาลผูปวยเดก็ทีไ่ดมาตรฐาน  
  4.2 พัฒนางานเวชศาสตรแผนไทยและ 
    แพทยทางเลือก 
  4.3 พัฒนาการบริการเวชศาสตรการทอง 
    เทีย่ว (เพิม่บคุลากรแพทยและพยาบาล) 

- จำนวนผูปวยเดก็ 
 เพิม่ขึน้รอยละ 
 15/ป 
- จำนวนผูปวยมคีวาม 
 พงึพอใจบรกิาร 
 รอยละ 80 /ป 
- จำนวนผูรบับรกิาร 
 เวชศาสตรการทอง 
 เทีย่วเพิม่ขีน้รอยละ 
 15 /ป  

  4.4 พัฒนางานเวชศาสตร ผูสูงอายุ  - มหีอผูปวยสงูอาย ุ
 1 หอผูปวย  

  4.5 เพิ่มการประชาสัมพันธและการตลาด 
    การบริการของโรงพยาบาลฯ 

- จำนวนผูรบัทราบ 
 ขาวสารเพิม่ขึน้ 
 รอยละ 5 ตอป  

  4.6 สรางเครือขายกับบริษัทประกันสังคม  
    และประกันสุขภาพถวนหนา 

- สรางเครอืขาย 
 ได 1 เครอืขาย  
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  4.7 เปดบริการคลินิคเฉพาะทางนอกเวลา 
    ราชการ  

- จำนวนคลนิกิ 
 ใหบรกิารนอกเวลา 

 6. โครงการประชุมระดมความคิด 
  การบริการคลินิกนอกเวลา 
  ราชการ 
  ผูรับผิดชอบหลัก: 

  ผูอำนวยการโรงพยาบาลฯ 

 5. แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริการทางหองปฎิบัติการ 

  5.1 พัฒนาหองปฏิบัติการโรงพยาบาล 
    เปน Coordinating Center 
   - รวบรวม TESTS ที่สามารถตรวจได 
    ของภาควิชา และรพ. 
   - มีระบบรายงานผลที่ดี รวดเร็ว ถูกตอง 
    โดยใชระบบ LIS  
   - ให บริการแบบ One Stop Service 

- หองปฏบิตักิาร 
 โรงพยาบาลเปน 
 Coordinating 
 Center 
- จำนวนผูรบับรกิาร 
 ตรวจวเิคราะห หอง 
 ปฏบิตักิารเพิม่ขึน้ 

 7. โครงการจัดตั้งศูนยบริการตรวจ 
  วิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 
  แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
   ผูรับผิดชอบหลัก: 

  ผูอำนวยการโรงพยาบาลฯ 

  5.2 พัฒนา LAB เฉพาะทางของภาควิชา 
    สนับสนุนงานบริการของโรงพยาบาล 
    เพื่อการวินิจฉัยโรคเขตรอน 

- ภาควชิาแจงผล 
 การตรวจตามเวลา 
 ทีก่ำหนด  



 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
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ขอมูลพื้นฐานคณะเวชศาสตรเขตรอน  
(ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตรคณะเวชศาสตรเขตอน ในระยะ 4 ปขางหนา (พศ. 2553 -2556) 

 
ขอมูลบุคลากร 

 จำนวนบุคลากรในคณะเวชศาสตรเขตรอน มีจำนวนทั้งสิ้น 723 อัตรา (ณ วันที ่2 มีนาคม 2552) แบง
เปนสายวิชาการ 94 อัตรา และสายสนับสนุนวิชาการ 629 อัตรา  
 แบงตามลักษณะการบรรจุเปน ขาราชการ 169 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 174 อัตรา 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดคณะฯ 85 อัตรา ลูกจางประจำเงินงบประมาณ 77 อัตรา ลูกจางประจำเงินรายได
คณะฯ 194 อัตรา และลูกจางชั่วคราวเงินรายไดคณะฯ 24 อัตรา 
ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากร จำแนกตามชื่อตำแหนงและลักษณะการบรรจุ 
 

ชื่อตำแหนง ขาราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว รวมทุก 

   เงินอุดหนุน เงินรายได เงินงบฯ เงินรายได เงินรายได ประเภท 
 สาย วิชาการ               
  ศาสตราจารย 3 3         6

  รองศาสตราจารย 13 16         29

  ผูชวยศาสตราจารย 13 9         22

  อาจารย 5 28 3     1 37

  รวม สายวิชาการ 34 56 3     1 94 

 สาย วิชาชีพ               
  แพทย   3 3       6
  เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร   3 4   1   8
  นักเอกสารสนเทศ 2   2       4
  นักวิเคราะหนโยบายและแผน   3         3
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 4 2       7
  นักวิชาการคอมพิวเตอร 1 1 3       5
  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ   1         1
  นักวิชาการศึกษา 1 2 2   1   6
  เจาหนาที่วิจัย   2 2       4
  นักวิจัย 6 6 5       17
  เภสัชกร   2 1       3
  นักเทคนิคการแพทย 3 5         8
  นักนักกายภาพบำบัด   3         3
  นักรังสีการแพทย 1           1
  นักวิชาการเวชสถิติ 1           1
  นักวิชาการโภชนาการ 1   1       2
  นักวิทยาศาสตร 14 15 7   1   37
  นักสังคมสงเคราะห 1           1
  พยาบาล 59 13 1       73

  โปรแกรมเมอร     1       1 
  รวม สายวิชาชีพ 91 63 34 0 3 0 191 

ภาคผนวก 1 
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 ชื่อตำแหนง ขาราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว รวมทุก 

   เงินอุดหนุน เงินรายได เงินงบฯ เงินรายได เงินรายได ประเภท 

 สายบริหารงานทั่วไป               

  จ.บริหารงานทั่วไป 11 13 14   7   45
  นักประชาสัมพันธ 1   1       2
  นักวิเทศสัมพันธ 1 1 1       3
  นักวิชาการเงินและบัญชี 1 6 5       12
  นักวิชาการพัสดุ 2 2 3       7
  นักทรัพยากรบุคคล   4 2       6
  บุคลากร 1           1
  วิศวกรโยธา   1         1
  วิศวกรไฟฟา   1         1
  สถาปนิก   1         1
  นิติกร   1         1
  ชางเครื่องยนต     3       3
  ชางเทคนิค     1       1
  ชางไฟฟา   1 1     1 3
  ชางซอมเครื่องปรับอากาศ         1   1
  ชางอิเลกทรอนิกส   1     1   2
  ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา     1   1   2
  ผูปฏิบัติงานบริหาร 3 5 1   21   30
  พนักงานเอ็กซเรย         1   1
  ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค     1       1
  ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรรม   1         1
  ผูปฏิบัติงานพยาบาล 16 6 14   23 10 69
  ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร         28   28
  ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 8 11         19

  รวม สายบริหารงานทั่วไป 44 55 48  -  83 11 241 

 ตำแหนงอื่นๆ               

  คนครัว       5 7 2 14
  คนงาน       15 60   75
  นักการภารโรง       16     16
  คนสวน       2 2   4
  ชางไม           1 1
  ชางไม 1       1     1
  ชางเหล็ก 1       1     1
  พนักงานขับรถยนต       4 10   14
  พนักงานซักรีด         6 1 7
  พนักงานตัดเย็บผา       1     1
  พนักงานโทรศัพท       1 1 1 3
  พนักงานผาศพ       1     1
  พนักงานพิมพดีดชั้น 4         1 1 2



 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเวชศาสตรเขตรอน ในระยะ 4 ป ขางหนา (พ.ศ. 2553-2556) 29

 ชื่อตำแหนง ขาราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว รวมทุก 

   เงินอุดหนุน เงินรายได เงินงบฯ เงินรายได เงินรายได ประเภท 

 ตำแหนงอื่นๆ (ตอ) 
  พนักงานพิมพดีดชั้น 3       2     2
  พนักงานเลี้ยงสัตวทดลอง       1 2   3
  พนักงานหองทดลอง ชั้น 1       1     1
  พนักงานหองทดลอง ชั้น 2       10     10
  พนักงานประจำหองทดลอง       3     3
  พนักงานหองยา       5   1 6
  พนักงานหอผูปวย       2     2
  ยาม       4 15 3 22
  ลูกมือชาง       2 1   3
  ลูกมือชางประปา         3   3

  รวม ตำแหนงอื่นๆ    77 108 10 195 

 ชาวตางประเทศ               
  อาจารย           1 1
  ผูเชี่ยวชาญ           1 1

  รวม ชาวตางประเทศ   -   -   -   -   -  2 2 

  รวมบุคลากร ทุกสาย 169 174 85 77 194 24 723 

 
ตารางที่ 2 สัดสวนจำนวนบุคลากร จำแนกตามสายงาน 
 ประเภท สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายบริหารทั่วไป สายอื่นๆ (แรงงาน)  ชาวตางประเทศ รวมทั้งสิ้น 

 จำนวน (คน) 94 191 241 195 2 723
 คิดเปนรอยละ 13.00 26.42 33.33  26.97 0.28 100 

 
ตารางที่ 3 สัดสวนจำนวนบุคลากร จำแนกตามลักษณะการบรรจุ 
 ลักษณะ ขาราชการ  พนักงาน พนักงาน ลูกจางประจำ ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 
 การบรรจุ  มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เงิน  เงินรายได เงินรายได 
    (เงินรายได) งบประมาณ  

 จำนวน (คน) 248 95 85 77 194 24 723
 คิดเปนรอยละ 34.30 13.14 11.76 10.65 26.83 3.32 100 
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ตารางที่ 4 จำนวนบุคลากรจำแนกตามชื่อตำแหนง 10 ลำดับแรก (ขอมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2552) 

 ชื่อตำแหนง ขาราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว รวมทุก 

   เงินอุดหนุน เงินรายได เงินงบฯ เงินรายได เงินรายได ประเภท 
 สายวิชาการ             94  

 1. อาจารย 5 28 3     1 37
 2. ผูชวยศาสตราจารย 13 9         22
 3. รองศาสตราจารย 13 16         29
 4. ศาสตราจารย 3 3         6

 สายวิชาชีพ               

 1. พยาบาล 59 13 1       73
 2. นักวิทยาศาสตร 14 15 7   1   37
 3. นักวิจัย 6 6 5       17
 4. เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร   3 4   1   8
 5. นักเทคนิคการแพทย 3 5         8
 6. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 4 2       7
 7. แพทย   3 3       6
 8. นักวิชาการศึกษา 1 2 2   1   6
 9. นักวิชาการคอมพิวเตอร 1 1 3       5
 10. นักเอกสารสนเทศ 2   2       4
 11. เจาหนาที่วิจัย   2 2       4

 สายบริหารงานทั่วไป               
 1. ผูปฏิบัติงานพยาบาล 16 6 14   23 10 69
 2. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 11 13 14   7   45
 3. ผูปฏิบัติงานบริหาร 3 5 1   21   30
 4. ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร         28   28
 5. ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 8 11     19
 6. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 6 5       12
 7. นักวิชาการพัสดุ 2 2 3       7
 8. นักทรัพยากรบุคคล   4 2       6
 9. นักวิเทศสัมพันธ 1 1 1       3
 10. ชางเครื่องยนต     3       3
 11. ชางไฟฟา   1 1     1 3

 ตำแหนงอื่นๆ               

 1. คนงาน       15 60   75
 2. ยาม       4 15 3 22
 3. นักการภารโรง       16     16
 4. คนครัว       5 7 2 14
 5. พนักงานขับรถยนต       4 10   14
 6. พนักงานหองทดลอง ชั้น 2       10     10
 7. พนักงานซักรีด         6 1 7
 8. พนักงานหองยา       5   1 6
 9. คนสวน       2 2   4
 10. พนักงานโทรศัพท       1 1 1 3
 11. พนักงานเลี้ยงสัตวทดลอง       1 2   3
 12. พนักงานประจำหองทดลอง       3     3
 13. ลูกมือชาง       2 1   3
 14. ลูกมือชางประปา         3   3



 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเวชศาสตรเขตรอน ในระยะ 4 ป ขางหนา (พ.ศ. 2553-2556) 31

ตารางที่ 5 งบบุคลากร จำแนกตามสายงาน 
 หนวย: ลานบาท 

 ประเภท สายวิชาการ  สายวิชาชีพ  สายบริหารทั่วไป  สายอื่นๆ (แรงงาน)  ชาวตางประเทศ รวมทั้งสิ้น 

 จำนวนเงิน 51.87 57.70 47.84 25.79 1.07 184.27

 คิดเปนรอยละ  28.15   31.31   25.96   14.00   0.58 100.00

 
ตารางที่ 6 งบบุคลากรจำแนกตามลักษณะการบรรจุ 

หนวย: ลานบาท 

 ลักษณะ ขาราชการ  พนักงาน พนักงาน ลูกจางประจำ ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 
 การบรรจุ  มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เงิน  เงินรายได เงินรายได 
    (เงินรายได) งบประมาณ  

 จำนวนเงิน 61.17 67.63 14.82 12.59 24.22 3.84 184.27  
 คิดเปนรอยละ 33.20 36.70 8.04 6.83 13.14 2.09 100.00

ขอมูล งานทรัพยากรบุคคล (ประมาณการคาใชจายงบบุคลากรคณะเวชศาสตรเขตรอน ปงบประมาณ 2552) 

 
ตารางที่ 7 สถิติบุคลากร สายวิชาการ จำแนกตามกลุมอายุ  
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ตารางที่ 8 สถิติบุคลากร สายวิชาการ (อาจารยแพทย และอาจารยอื่นๆ) จำแนกตามกลุมอายุ  

ตารางที่ 9 สถิติบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามกลุมอายุ  
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ตารางที่ 10 สถิติบุคลากร สายสนับสนุนวิชาชีพ ( พยาบาล/ผูชวยพยาบาล) จำแนกตามกลุมอายุ  

ตารางที่ 11 สถิติบุคลากร สายสนับสนุน ทั่วไป จำแนกตามกลุมอายุ  
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ตารางที่ 12 สถิติบุคลากร สายสนับสนุน (สำนักงานคณบดี) จำแนกตามกลุมอายุ  

ดานการเรียนการสอน 

 คณะเวชศาสตรเขตรอน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประจำ ระดับนานาชาติจำนวน 6 หลักสูตร คือ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 3 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 2 
หลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ซึ่งเปนหลักสูตรภาษาไทย อีก 1 หลักสูตร 
จัดการเรียนการสอนโดยโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 
 
ตารางที่ 13 ผลงานการศึกษาการผลิตบัณฑิต ระหวาง ป 2549-2551 
 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 
 ปงบประมาณ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม 

  เขาใหม จบ เขาใหม จบ เขาใหม จบ เขาใหม จบ 

 2549 19 19 32 21 9 22 60 62
 2550 23 23 19 13 13 27 55 63
 2551 (ปการศึกษา) 35 31 27 48 14 20 76 99
 รวม 77 73 78 82 36 69 191 224 
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ดานการวิจัย 

 คณะเวชศาสตรเขตรอน มีการศึกษาวิจัยทางดานการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต เพื่อพัฒนาดานการ
ตรวจวินิจฉัยและการปองกันโรคเขตรอน รวมทั้งยาใหมเพื่อใชรักษาโรคเขตรอนและวัคซีนปองกันโรค 
 
ตารางที่ 14 จำนวนผลงานวิจัยคณะเวชศาสตรเขตรอน ภายในระยะ 3 ป ตั้งแต ป 2549-2551 
 ป จำนวนโครงการ แหลงทุน ผงานวิจัยตีพิมพ 

 งบประมาณ โครงการ โครงการ โครงการ รวมทั้งหมด ในประเทศ ตางประเทศ ทั้งหมด ISI- 
  ใหม ตอเนื่อง แลวเสร็จ     Database 
 2549 30 73 16 119 32,494,263 84,256,693 167 94
 2550 34 135 9 178 51,146,163 126,216455 161 87
 2551 58 68 33 158 63,747,366 89,838,517 128 84

 
ตารางที่ 15 การจัดกลุมนักวิจัย ตามจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ 4 ปยอนหลัง (2005-2008) 
จากฐานขอมูล Scopus 

First author  = 2 คะแนน ขอมูลบุคลากรจากงานทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2552 
Co-author  = 1 คะแนน บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย) จำนวน 94 คน 
Corresponding author  = 2 คะแนน บุคลากรสายสนับสนุน (นักวิจัย) จำนวน 17 คน 
  บุคลากรสายสนับสนุน (นักวิทยาศาสตร) จำนวน 36 คน 
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ดานการบริการวิชาการ 

 คณะเวชศาสตรเขตรอน โดยโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ซึ่งเปนโรงพยาบาลขนาด 250 เตียง นอกจาก
จะเปนสถานที่สนับสนุน การเรียน การสอน การคนควาวิจัยทางคลินิกแลว ยังใหบริการตรวจรักษาผูปวยทางโรค
เขตรอน รวมทั้งใหบริการรักษาพยาบาลการแพทยทางเลือก การใหบริการตรวจชันสูตรโรค และการตรวจยืนยัน
ทางหองปฏิบัติการเฉพาะทางดานโรคเขตรอน การจัดหลักสูตรอบรม/สัมมนา ระดับชาติและนานาชาติ การเผย
แพรความรูเรื่องโรคเขตรอนผานสื่อตางๆ และใหบริการเปนที่ปรึกษาและเปนวิทยากรใหกับองคกรตางๆ ทั้งใน
และตางประเทศ 
 
ตารางที่ 16 ผลงานการบริการรักษาพยาบาล โดยโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ตั้งแต ป 2549-2551 
 จำนวนผูที่เขารับบริการ 

 ปงบประมาณ ผูปวนนอก ผูปวยใน / จำนวนวันอยู อัตราการ ผูปวยเวชศาสตร 
    ครองเตียง รอยละ แผนไทย (ครั้ง) 

 2549 35,834 2,054 / 19,426 21.29 69,775
 2550 39,937 2,472 / 15,429 16.91 68,886
 2551 45,193 2,300 / 13,943 15.28 76,498

 
ตารางที่ 17 ผลงานการบริการวิชาการ ตั้งแต ป 2549-2551 
 กิจกรรม หนวยนับ ป 2549 ป 2550 ป 2551 

 - จำนวนผูรับบริการเผยแพรความรูบริการวิชาการ คน/ป     1,696
 - จำนวนกิจกรรมเผยแพรความรูบริการวิชาการ ครั้ง/ป     291
 - บริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ประเภทบริการ 35 39 36
 - บริการวิชาการผานศูนยประยุกต โครงการ 6 7 7
 - จัดประชุม สัมมนาทางวิชาการ และฝกอบรมระยะสั้น ครั้ง 24 19 30
 - เผยแพรวิชาการผานสื่อมวลชน เรื่อง 57 44 89
 - จัดฝกอบรมดูงานใหกับชาวตางชาติ ครั้ง/คน 24/289  12/162  
 - หลักสูตรฝกอบรมและสัมมนาวิชาการ (นานาชาติ)   15/300 19/1253 11/212
 - การประชุมวิชาการนานาชาติ คน/ประเทศ 601/21 734/34 941/33
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การเงินและงบประมาณ 

 งบดำเนินการของคณะเวชศาสตรเขตรอน ไดมาจากเงินงบประมาณแผนดิน และเงินรายไดคณะ เพื่อ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริการรักษาพยาบาลผูปวยและการบริหารจัดการ โดยมีราย
ไดจากการประกอบการ รายไดจากเงินงบประมาณแผนดิน รายไดแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย ในระยะ 3 ป ตั้งแต 
ป 2549-2551 และคาใชจายดำเนินการ จากเงินงบประมาณแผนดิน และเงินรายไดคณะฯ ในชวงเดียวกัน ดังนี้ 
ตารางที่ 18 เปรียบเทียบรายได จากการบริหารงาน (เงินรายไดคณะฯ) ป 2549 - 2551 

ตารางที่ 19 เปรียบเทียบรายได จากเงินงบประมาณแผนดิน ป 2549 - 2551 
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ตารางที่ 20 เปรียบเทียบ รายได จากเงินทุนสนับสนุนการวิจัย ป 2549 - 2551  

ตารางที่ 21 ภาพรวม งบประมาณรายจาย จากงบประมาณแผนดินและรายไดคณะฯ 
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ภาคผนวก 2 
 

สรุปขอคิดเห็นตามแบบสอบถามการวิเคราะห SWOT ของคณะเวชศาสตรเขตรอน  

(ผูตอบทั้งหมด 119 คน จากแบบสอบถามที่สงไป 250 ฉบับ) 
 
 ปจจัยสิ่งแวดลอม ภายในองคกร เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมแนใจ ไมตอบ 

 ดานการศึกษา 

 จุดแข็ง     
 1. จัดการสอน ระดับ นานาชาติ นานกวา 40 ป 105 (88%) 3 (2.5%) 9 (7.6%) 2 (1.7%)
  2. มี รพ. เอื้อตอการเรียน/การสอน 79 (66%) 16 (13%) 23 (19%) 1 (0.8%)
  3. สภาพภูมิศาสตร (Tropical Zone) เอื้อตอการเรียนการสอน 93 (78%) 8 (6.7%) 16 (13%) 2 (1.7%)
  4. คณาจารยเชี่ยวชาญเฉพาะดานหลายสาขา 80 (67%) 10 (8.4%) 27 (23%) 2 (1.7%)
 5. ปจจัยทางกายภาพมีความพรอม (อาคารสถานที่ /หอพัก/ 83 (70%) 8 (6.7%) 22 (18%) 6 (5%) 
  หองสมุดหองคอมพิวเตอร/หองแลป)
  6. หลักสูตร D.T.M.&H. เปน 1 ใน 6 แหงของโลก 91 (76%) 2 (1.7%) 22 (18%) 4 (3.4%)
  
 จุดออน     

 1. นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ยังต่ำกวาเปาหมาย 95 (80%) 1 (0.8%) 20 (17%) 3 (2.5%)
 2. การกระจายของนักศึกษา ตออาจารยที่ปรึกษาไมสมดุล 86 (72%) 5 (4.2%) 26 (22%) 2 (1.7%)
 3. ขาดทุนสนับสนุนการทำวิจัย เพื่อวิทยานิพนธ (สำหรับอาจารย) 68 (57%) 18 (15%) 31 (26%) 2 (1.7%)
 4. นักศึกษาจบตามระยะเวลาของหลักสูตร ป.โท-เอก คอนขางนอย 71 (60%) 21 (18%) 23 (18%) 4 (3.4%)
 5. ขาดฐานขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา (ทั้งศิษยเกา/นศ.ปจจุบัน) 81 (68%) 12 (10%) 21 (18%) 5 (4.2%)
 6. บุคลากรบริการการศึกษา ขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 68 (57%) 12 (10%) 37 (31%) 2 (1.7%)
 7. ระบบบริหารการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 78 (66%) 6 (5%) 29 (24%) 6 (5%)
 
 โอกาส     
 1. คานิยมการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 79 (6%) 10 (8.4%) 27 (23%) 3 (2.5%)
 2. ศิษยเกากระจายอยูทั่วโลก (50 ประเทศ ) 91 (76%) 5 (4.2%) 20 (17%) 3 (2.5%)
 3. เปน 1 ใน 6 แหงที่จัดการสอนหลักสูตร D.T.M.&H. 92 (77%) 3 (2.5%) 20 (17%) 4 (3.4%)
 4. ระบบการเรียนการสอน E-learning 51 (43%) 18 (15%) 47 (39%) 3 (2.5%)
 5. เปนศูนยการพัฒนาบุคลากรของ ซีมีโอ WHO และ 85 (71%) 5 (4.2%) 26 (22%) 3 (2.5%) 
  Elective Subject
 

 อุปสรรค     

 1. การเปดเสรีดานการศึกษาระหวางประเทศ 71 (60%) 16 (13%) 29 (24%) 3 (2.5%)
 2. ตลาดแรงงานยังมีนอย 74 (62%) 19 (16%) 22 (18%) 4 (3.4%) 
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 ปจจัยสิ่งแวดลอม ภายในองคกร เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมแนใจ ไมตอบ 

 ดานการวิจัย 

 จุดแข็ง     
 1. ผลงานวิจัยเดนทาง Clinical Trial 88 (74%) 9 (7.6%) 20 (17%) 2 (1.7%)
 2. มีศูนยความรวมมือระดับนานาชาต ิตั้งอยูที่คณะฯ เชน  107 (90%) 1 (0.8%) 9 (7.6%) 2 (1.7%)
  SEAMEO TROPMED Network, WHO Collaborating Center,     
  Mahidol - Oxford Reseach Unit, BIOPHICS    
 3. มีบรรยากาศการวิจัยที่ดีภายในองคกร  38 (32%) 28 (24%) 50 (42%) 3 (2.5%)
 4. ผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิ 89 (75%) 2 (1.7%) 21 (18%) 7 (5.9%)
   (รอยละ 75 ตีพิมพใน ISI) 
 5. มีทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอก  84 (71%) 4 (3.4%) 27 (23%) 4 (3.4%)
   (ทั้งในและตางประเทศ 80 - 100 ลานบาท/ป) 
 6. มีปจจัยเกื้อหนุน (สถานที่/อุปกรณ/บุคลากร) เหมาะสม 52 (44%) 27 (23%) 37 (31%) 3 (2.5%)
 7. มีนโยบายและทิศทางการวิจัยระดับคณะฯ 66 (55%) 12 (10%) 37 (31%) 4 (3.4%)
 8. เปน Center of Excellence ดานโรคเขตรอน หลายเรื่อง 80 (67%) 5 (4.2%) 31 (26%) 3 (2.5%)

  จุดออน    
 1. ทักษะในการเขียนขอทุนวิจัย โดยเฉพาะในนักวิจัยรุนใหม 99 (83%) 8 (6.7%) 9 (7.6%) 3 (2.5%)
 2. เงินทุนสนับสนุนการวิจัย กระจุกตัวที่นักวิจัยอาวุโส  94 (79%) 8 (6.7%) 13 (11%) 4 (3.4%)
 3. บุคลากรมีผลงานวิจัยตีพิมพ ชื่อแรก นอย 99 (83%) 1 (0.8%) 17 (14%) 2 (1.7%)
 4. ระบบฐานขอมูลนักวิจัย และการบริหารการวิจัย 78 (66%) 7 (5.9%) 28 (24%) 6 (5%)
 5. การพัฒนาผลงานวิจัยเชิงพาณิชย 90 (76%) 8 (6.7%) 16 (13%) 5 (4.2%)
 6. นโยบายและทิศทางการวิจัยดาน Non-Clinical ยังไมชัดเจน 79 (66%) 10 (8.4%) 27 (23%) 3 (2.5%)
 7. ขาดระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง 96 (81%) 5 (4.2%) 16 (13%) 2 (1.7%)
 8. การพัฒนากลุมวิจัยไมชัดเจน 95 (80%) 9 (7.6%) 13 (11%) 2 (1.7%)
 9. ขาดการสนับสนุนใหมีนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doc.) 92 (77%) 6 (5%) 19 (16%) 2 (1.7%)

 โอกาส     
 1. มีเครือขายความรวมมือกับนานาชาต ิ/และมี MOU 97 (82%) 3 (2.5%) 16 (13%) 3 (2.5%)
 2. แนวโนมของโลกพึ่งพางานวิจัยมากขึ้น 96 (81%) 5 (4.2%) 15 (13%) 3 (2.5%)
 3. สภาวะโรคเขตรอน ทำใหมีผูสนใจเขารวมทำงานวิจัย 83 (70%) 6 (5%) 27 (23%) 3 (2.5%)
 4. ตนทุนการวิจัยดาน คลินิค และภาคสนามต่ำ เม่ือเทียบกับบางประเทศ 82 (69%) 8 (6.7%) 26 (22%) 3 (2.5%)
 5. นโยบายสงเสริมการวิจัยภาครัฐ 77 (65%) 10 (8.4%) 29 (24%) 3 (2.5%)
 6. การตื่นตัวเรื่องสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา 84 (71%) 3 (2.5%) 29 (24%) 3 (2.5%)
 7. ความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและการแพทย 92 (77%) 4 (3.4%) 20 (17%) 3 (2.5%)

 อุปสรรค    
 1. อุปกรณและวัสดุที่สนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานมีตนทุนสูง 99 (83%) 7 (5.9%) 11 (9.2%) 2 (1.7%)
 2. มีคูแขงขันใหมเกิดขึ้นทั่วโลก 104 (87%) 8 (6.7%) 5 (4.2%) 2 (1.7%)
 3. ภาวะเศรษฐกิจทำใหตนทุนการวิจัยสูง 90 (76%) 10 (8.4%) 17 (14%) 2 (1.7%)
 4. นโยบายบริหารเงินทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย 93 (78%) 5 (4.2%) 19 (16%) 2 (1.7%)
 5. ไมมีคณะที่มีลักษณะงานที่ใกลเคียงกับคณะเวชศาสตรเขตรอน  53 (45%) 25 (21%) 39 (3%) 2 (1.7%)
  ทำใหจัดทำ Benchmark ยาก
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 ปจจัยสิ่งแวดลอม ภายในองคกร เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมแนใจ ไมตอบ 

 ดานการบริการวิชาการ 

 จุดแข็ง     
 1. มีฐานะเปน Regional Center For Tropical Medicine  101 (85%) 2 (1.7%) 14 (12%) 2 (1.7%)
 2. มีการลงนามความรวมมือ กับองคกรนานาชาติ (MOU) 98 (82%) 5 (4.2%) 14 (12%) 2 (1.7%)
 3. ศักยภาพในการจัด Training course และ International Conference 97 (82%) 5 (4.2%) 15 (13%) 2 (1.7%)
 4. โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน เปนแหลงสรางรายได 45 (38%) 30 (25%) 41 (34%) 3 (2.5%)
 5. เปนศูนยรวบรวมตัวอยางพาหะนำโรคเขตรอน 96 (81%) 4 (3.4%) 16 (13%) 3 (2.5%)

 จุดออน     

 1. มาตรฐานคุณภาพ HA ของรพ.  44 (79%) 5 (4.2%) 18 (15%) 2 (1.7%)
 2. มาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการ 86 (72%) 6 (5%) 25 (21%) 2 (1.7%)
 3. ขาดการวางแผนบริการวิชาการเชิงธุรกิจ 105 (88%) 0 (0%) 12 (10%) 2 (1.7%)
 4. แผนทดแทนอัตรากำลังวิชาชีพพยาบาล 75 (63%) 13 (11%) 29 (24%) 2 (1.7%)

 โอกาส     
 1. นโยบายการแขงขันดานสุขภาพ ( Medical Hub) 82 (69%) 11 (9.2%) 24 (20%) 2 (1.7%)
 2. วิถีชีวิตของบุคคลตื่นตัวในการรักษาสุขภาพ 98 (82%) 3 (2.5%) 16 (13%) 2 (1.7%)
 3. มาตรฐานคุณภาพการบริการ 80 (67%) 8 (6.7%) 28 (24%) 3 (2.5%)

 อุปสรรค     
 1. มาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการ 91 (76%) 5 (4.2%) 19 (16%) 4 (3.4%)
 2. มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล 89 (75%) 6 (5%) 20 (17%) 4 (3.4%)

 ดานการบริหาร 

 จุดแข็ง     
 1. ปจจัยเก้ือหนุนดานบริหารเพียงพอ (บุคลากร/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ) 49 (41%) 36 (30%) 29 (24%) 5 (4.2%)
  2. ผูบริหารมีศักยภาพสรางเครือขายรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ 83 (70%) 8 (6.7%) 23 (19%) 5 (4.2%)

 จุดออน     
 1. ระบบการสื่อสารทางการบริหารภายในองคกร 83 (70%) 13 (11%) 19 (16%) 4 (3.4%)
 2. ความรูและประสบการณทางการบริหาร ของผูบริหาร 74 (62%) 16 (13%) 26 (22%) 3 (2.5%)
 3. การวิเคราะหและวางแผนอัตรากำลังที่สอดคลองกับภารกิจ 89 (75%) 6 (5%) 19 (16%) 5 (4.2%)
  และยุทธศาสตร 
 4. การสรางวัฒนธรรมและคานิยมขององคกร 88 (74%) 4 (3.4%) 24 (20%) 3 (2.5%)
 5. ระบบบริหารจัดการ แบบ PDCA ตามภารกิจหลัก 67 (56%) 6 (5%) 39 (33%) 7 (5.9%)

 โอกาส     
 1. มาตรฐานคุณภาพดานบริหาร ของ กพร. สมศ สกอ. 68 (57%) 5 (4.2%) 38 (32%) 8 (6.7%)
 2. ระบบการประเมินบุคลากร โดย PA 66 (55%) 6 (5%) 41 (34%) 6 (5%)

 อุปสรรค     
 -----    
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ภาคผนวก 3 
 

ขั้นตอนในการแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 

 
 
โครงสรางแผนยุทธศาสตร คณะเวชศาสตรเขตรอน ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 17 ตัวชี้วัดหลัก  

12 แผนงาน และ 36 โครงการ 

 
 ลำดับ ผูรับผิดชอบ การนำไปสูการปฏิบัติ 

 1. ยุทธศาสตร 

 2. แผนงาน 

 3. โครงการ 

 4. กิจกรรม 

 5. การติดตามและ 
  ประเมินผล 

คณบดี 

รองคณบดี 

หัวหนาหนวยงาน 
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

บุคลากร/ผูปฎิบัติ 

งานนโยบายและแผน 

ยุทธศาสตรของคณะฯ 
มี 4  ยุทธศาสตร 17 ตัวชี้วัดหลัก 
12 แผนงาน และ 36 โครงการ 
คณบดี สื่อสาร/ถายทอด สูประชาคม 
เขตรอน 

แผนงาน อาจจะประกอบไปดวย 
โครงการเดียว หรือหลายโครงการ 
รองคณบดี สื่อสาร ถายทอดไปยัง 
ภาควิชา/หนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ 

โครงการ จะประกอบดวยหลายๆ 
กิจกรรม หัวหนาภาค/หนวยงาน 
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย และผูที่ 
เกี่ยวของ นำไปปฏิบัติ 

งาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการ 
ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว 

ติดตามและประเมินผลความสำเร็จ 
ระดับ โครงการ/แผนงาน 
และยุทธศาสตร ตามลำดับ 
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ภาคผนวก 4 
 

คณะกรรมการวางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตรคณะเวชศาสตรเขตรอน 

พ.ศ. 2553-2556 
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ภาคผนวก 5 
 

โครงการระดมความคิด เรื่อง แผนยุทธศาสตร คณะเวชศาสตรเขตรอนในระยะ 4 ปขางหนา 

(ป พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556) 
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