เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแผนงานของ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์
งานการเรียนการสอน
เป้าประสงค์

แผนกลยุทธ์

เป็นภาควิชาชั้นนาและมีมาตรฐาน 1.จัดระบบการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ในการผลิตบัณฑิต และ แพทย์
เฉพาะทางให้มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
1. จานวนนิสิตแพทย์สอบผ่าน
และจบการศึกษา
2. นิสิตแพทย์เลือกออร์โธปิ
ดิกส์เป็นวิชาเลือกเพิ่มขึน้
3. อัตราพึงพอใจของนิสิต
แพทย์ แพทย์ประจาบ้านและ
แพทย์ต่อยอด

ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
แผนงานโครงการ
1 ต.ค.54 - 30ก.ย.55 1 ต.ค. 55 - 30ก.ย.56 1 ต.ค. 56 - 30ก.ย.57
100%
100%
100%
1. สัมมนาภาควิชาเพื่อทบทวน
และปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอน
10%
10%
10%
2. โครงการครูพเี่ ลี้ยงสาหรับ
นิสิตแพทย์
85%

85%

85%

3. ส่งเสริมคณาจารย์สร้างสื่อ
การเรียนรู้สาหรับนิสิตแพทย์
และแพทย์ประจาบ้านใช้ในการ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. จัดให้คณาจารย์สอนบรรยาย
สาหรับแพทย์ประจาบ้านทุก
สัปดาห์

80%

80%

80%

5. โครงการสาธิตและฝึกปฏิบัติ
หัตถการทางออร์โธปิดิกส์จาก
อาจารย์ใหญ่ สาหรับนิสิต
แพทย์ แพทย์ประจาบ้าน
6. ปรับปรุงห้องทางานที่มีความ
พร้อมของข้อมูลสาหรับนิสิต
แพทย์และแพทย์ประจาบ้านใช้
ทากิจกรรมเรียนรู้กลุ่ม

4. เป็นสถาบันที่แพทย์ประจา
บ้านสมัครเข้ารับการอบรม
อันดับแรก
5. ร้อยละของอาจารย์ที่รับการ
ประเมินมากกว่า 3.5 (จาก 5
ระดับ)

เป้าประสงค์

แผนกลยุทธ์
2. สร้างความร่วมมือกับสถาบัน
แพทย์ข้างเคียง

3. ภาควิชาฯรับอาจารย์แพทย์ที่มี
คุณภาพเพิ่ม

ตัวชี้วัด
1. จานวนสถาบันแพทย์ที่เข้า
ร่วมการเรียนการสอนนิสิต
แพทย์
2. จานวนสถาบันแพทย์ที่เข้า
ร่วมการเรียนการสอนแพทย์
ประจาบ้าน
จานวนอาจารย์ของภาควิชาฯที่
เพิ่ม
จานวนครัง้ ที่อาจารย์เข้าร่วม
ประชุมนานาชาติต่อปี
จานวนครัง้ ของการแลกเปลี่ยน
ดูงานระหว่างสถาบัน

4. พัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานสากล

ร้อยละของการผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากกรรมการ
ผู้ตรวจทัง้ ภายในและภายนอก

ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
แผนงานโครงการ
1 ต.ค.54 - 30ก.ย.55 1 ต.ค. 55 - 30ก.ย.56 1 ต.ค. 56 - 30ก.ย.57
5
6
6
ติดต่อกับสถาบันแพทย์
โดยรอบเพื่อเป็นสถาบันสมทบ
ในการเรียนการสอน
8
8
8

1

2

2

1. สร้างเกณฑ์การรับบรรจุ
อาจารย์แพทย์ให้มีมาตรฐาน
และมีคุณภาพ

4

4

4

2. ส่งเสริมอาจารย์เข้าร่วม
ประชุมวิชาการต่างประเทศ

2

4

4

100

100

100

3. โครงการร่วมมือแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการและการวิจัยกับ
สถาบันที่มีชื่อเสียงระดับ
นานาชาติ
1. สัมมนาภาควิชาเพื่อทบทวน
และปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอน
2. ปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยของ
การเรียนการสอน(โดยใช้แบบ
ประเมินตนเองและผลการ
ประเมินคุณภาพของผูต้ รวจ
ภายในและภายนอก)

เป้าประสงค์
การเรียนการสอน

แผนกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
1 ต.ค.54 - 30ก.ย.55 1 ต.ค. 55 - 30ก.ย.56
5.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทานุ จานวนกิจกรรมที่ปลูกฝังความ
4 ครั้ง
4 ครั้ง
บารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ภาคภู มิ ใ จในคุ ณ ค่ า ของความ
ไทยและสร้างแรงจูงใจให้นิสิต
เ ป็ น ไ ท ย แ ล ะ ท า นุ บ า รุ ง
และบุคลากรทุกระดับเข้าร่วม
ศิลปวัฒนธรรมต่อปี
กิจกรรม
6.ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ จ านวนชั่ ว โมงที่ นิ สิ ต แพทย์ ที่
เรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต และ เรียนรู้ด้วยตนเอง
ปลูกสานึกการเรียนรู้ตลอดชีวิต

10 ชม. / wk

12 ชม. / wk

ค่าเป้าหมาย
แผนงานโครงการ
1 ต.ค. 56 - 30ก.ย.57
4 ครั้ง
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ อาจารย์และนิสิตเข้าร่วม
กิจกรรม ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยมากขึน้
12 ชม. / wk

1. ส่งเสริมคณาจารย์สร้างสื่อ
การเรียนรู้สาหรับนิสิตแพทย์
และแพทย์ประจาบ้านใช้ใน
การการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. จัดหาห้องเรียน ห้องทางาน
ห้องสมุด ระบบฐานข้อมูล
ในรูปแบบสื่อทาง computer
และสิ่งอานวยการเรียนรู้พร้อม
มูล

งานวิจัย
เป้าประสงค์
เป็นสถาบันที่มีผลงานวิจัยและ
การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆ ในระดับแนวหน้าของ
ประเทศ

แผนกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.สร้ า งงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ ได้ จานวนผลงานตีพิมพ์ต่อปีของ
มาตรฐานสากล
อาจารย์ในฐานะผู้วจิ ัยหลัก
จานวนโครงการวิจัยที่
ดาเนินการโดยคณาจารย์เป็น
ผู้วิจัยหลักหรือผู้ร่วมวิจัย
จานวน RU ของภาควิชาฯ

ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
แผนงานโครงการ
1 ต.ค.54 - 30ก.ย.55 1 ต.ค. 55 - 30ก.ย.56 1 ต.ค. 56 - 30ก.ย.57
0.8:1
0.8:1
1:1
1. สร้างบรรยากาศให้เกิดขึ้นเพื่อ
เอื้อต่อการทางานวิจัย
2.จัดตัง้ และสนับสนุนหน่วย
19
19
20
วิจัยของภาควิชาฯ (RU) และ
พัฒนาสู่ EC
3.จัดให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของแพทย์ประจา
1
2
2
บ้านเพื่อเพิ่มคุณภาพงานวิจัย
ให้สามารถตีพิมพ์ได้
4.ให้เงินทุนสนับสนุนการ
ตีพิมพ์งานวิจัยสาหรับงานวิจัย

งานบริการ
เป้าประสงค์

แผนกลยุทธ์

1.ให้บริการรักษาผู้ป่วยทางออร์
เป็นภาควิชาทีใ่ ห้การบริการ
ตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยอย่าง โธปิดกิ ส์ทั้งผูป้ ่วยนอกและผูป้ ่วย
ใน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด
1.อัตราตราความพึงพอใจของ
ผู้ป่วยนอก
2.ระยะเวลาการรอคิวตรวจของ
ผู้ป่วย
3. จานวนคาร้องเรียน

ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
แผนงานโครงการ
1 ต.ค.54 - 30ก.ย.55 1 ต.ค. 55 - 30ก.ย.56 1 ต.ค. 56 - 30ก.ย.57
80%
85%
85%
1. แพทย์ประจาบ้านและแพทย์
ต่อยอดให้การบริการผู้ป่วย
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
< 2 ชม.
< 1 ชม.30นาที < 1 ชม.30นาที ออกตรวจแต่ละวัน
2. จัดให้แพทย์ประจาบ้านต่อ
< 5ครั้ง / เดือน < 3 ครั้ง/ เดือน < 3ครั้ง / เดือน ยอดและคณาจารย์ (young
staffs) บริการตรวจผู้ป่วยนอก
ตั้งแต่ 8.30น.
3. จัดระบบนัดผูป้ ่วยเป็นรอบ
เพื่อลดระยะเวลารอคอยและ
ความแออัดของบริเวณ OPD
4. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ร่วม
ในการให้บริการผู้ป่วย เช่น
การสั่งยา ทาให้ลดความ
ผิดพลาดและเพิ่มความรวดเร็ว
ในการบริการผู้ป่วย

เป้าประสงค์

แผนกลยุทธ์

ตัวชี้วัด
1. อัตราตราความพึงพอใจของ
ผู้ป่วยใน
2. ระยะเวลาการรอคิวผ่าตัด
3. อัตราภาวะแทรกซ้อนจากการ
รักษา

2. ให้บริการด้านวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ

1. จานวนโครงการ workshop
ระดับนานาชาติ
2. อาจารย์ที่รับเชิญเป็นวิทยากร
ระดับนานาชาติ
3. อาจารย์ที่รับเชิญเป็นวิทยากร
ระดับชาติ

3. การจัดทาตาราทางออร์โธปิ
ดิกส์

จานวนตาราของภาควิชาฯ

ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
แผนงานโครงการ
1 ต.ค.54 - 30ก.ย.55 1 ต.ค. 55 - 30ก.ย.56 1 ต.ค. 56 - 30ก.ย.57
90%
90%
90%
1.จัดหาห้องผ่าตัดและ
เครื่องมืออุปกรณ์ทจี่ าเป็นให้
< 3 เดือน
< 3เดือน
< 3เดือน
เพียงพอกับความต้องการ
< 1%
< 1%
<1%
2. ส่งเสริมการใช้ Care Map
และ Care management การ
ทางานเป็นทีมในการดูแล
รักษาผู้ป่วย (ช่วยลด LOS และ
ภาวะแทรกซ้อน)
3. สร้างความตระหนักใน
Risk profiles และ Precautions
ในการดูแลรักษาผูป้ ่วยแต่ละ
ราย
30 ครั้ง / ปี
35 ครั้ง / ปี
35 ครั้ง / ปี
1. จัดตั้งศูนย์ Cadaveric
Workshop เพื่อฝึกฝนเรียนรู้
10%
10%
15%
ด้านการผ่าตัดระดับนานาชาติ
2. ส่งเสริมคณาจารย์เป็น
100%
100%
100%
วิทยากรระดับชาติและ
นานาชาติ
3. จัดการฝึกอบรมของ
ภาควิชาฯ
1

1

1

ส่งเสริมการทาตาราเรียนของ
ภาควิชาฯ

งานบริหาร
เป้าประสงค์
พัฒนาระบบบริหารภาควิชา
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
แผนงานโครงการ
1 ต.ค.54 - 30ก.ย.55 1 ต.ค. 55 - 30ก.ย.56 1 ต.ค. 56 - 30ก.ย.57
100%
100%
100%
1. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
ทันสมัยให้เพียงพอ
10
10
15
2. พัฒนาเทคโนโลยีข่ อง
คอมพิวเตอร์ให้ทนั สมัย เพื่อ
70%
80%
80%
รองรับการใช้งานด้านการเรียน
การสอนและการบริหารของ
ภาคฯ

1.พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ใน
ภาควิชาฯ

1. จานวนคอมพิวเตอร์ของภาค
ฯเพียงพอในการใช้งาน
2. จานวนครัง้ ของการเรียนการ
สอนทางไกล
3. การใช้ระบบสารสนเทศใน
การบริหารภาควิชาฯ

2. เพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรทุกระดับ

บุคลากรได้รับการอบรม

70%

70%

80%

ส่งเสริมบุคลากรของภาคฯรับ
การฝึกอบรมเพิ่มพูนนความรู้
อย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม
Mini MBA, การอบรมทาง
Computer,

3.สร้างแรงจูงใจในการทางาน
ของบุคลากร

อัตราความพึงพอใจของ
บุคลากร

80%

85%

85%

ส่งเสริมการชื่นชมแก่บุคลากร
ดีเด่นทุกระดับอย่างสม่าเสมอ

