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โครงรา่งองค์กร ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ 

P.1 ลักษณะองค์กร  
P.1 ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 และ พ.ร.บ.  
ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เป�นสถาบันการว �จัยและว �ชาการชั้นสูง จดัการศึกษาทางว �ชาการและว �ชาชีพ
ด้านว �ทยาศาสตร ์เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข มีฐานะเป�นนิติบุคคลและเป�นหน่วยงานในกํากับ
ของรฐั ซึง่ไม่เป�นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบร �หารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบร �หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป�นรฐัว �สาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
ว �ธกีารงบประมาณและกฎหมายอื่น  

ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ เป�นส่วนงานของราชว �ทยาลัยฯ มีหน้าที่จดัการศึกษาทางด้าน
แพทยศาสตร ์พยาบาลศาสตร ์สาธารณสุขศาสตร ์ว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์ ว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ทําว �จยั และสนับสนุนให้
ทําว �จยัเพื่อสรา้งองค์ความรูใ้นเร �อ่งดังกล่าว และให้บร �การในการบําบัดรกัษาผู้ป�วยและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป�นส่วนหนึ่ง
ของว �ทยาลัยฯ ทําหน้าที่ให้การบร �บาลรกัษาผู้ป�วย การทําว �จัย และให้การสนับสนุนการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของ
ว �ทยาลัยฯ 

การจดัการเร �ยนการสอนของว �ทยาลัยฯ ดําเนินการโดยคณะและสํานักว �ชาฯ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร ์คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ คณะสัตวแพทยศาสตรแ์ละสัตวว �ทยา
ประยุกต์ และสํานักว �ชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง มุ่งเน้นเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และ
ว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพให้กับสังคม 

P.1 ก (1) หลักสูตรและบร �การ 
ว �ทยาลัยฯ ส่งมอบหลักสูตรและบร �การสําคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการว �จยั และด้านโรงพยาบาล 
ด้านการศึกษา การจัดการศึกษาของว �ทยาลัยฯ ดําเนินการ โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข        

คณะพยาบาลศาสตร ์คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ คณะสัตวแพทยศาสตรแ์ละสัตวว �ทยาประยุกต์ และสํานักว �ชา
การศึกษาคลินิกชัน้สูง มีแผนรบันักศึกษาโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รชักาลที่ 9 เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา (ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ 90 พรรษา) เพื่อพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย์ และโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา (ทุนเฉลิม
พระเกียรติฯ 60 พรรษา) เพื่อพัฒนาพระอร �ยภาพทางว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ     
โดยในป�การศึกษา 2563 มีการจดัการศึกษา ได้แก่ 

ระดับปร �ญญาตร � ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) (University College 
London: UCL), หลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว �ทยาศาสตรข์้อมูลสุขภาพ, หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, 
หลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว �ชารงัสีเทคนคิ, หลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว �ชาว �ทยาศาสตรก์ารเคลื่อนไหวสุขภาพ, 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการมหาว �ทยาลัยมหิดล-ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ,์ หลักสูตร
ว �ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว �ชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) 

ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรว �ทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว �ชาฟ�สิกส์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่        
พ.ศ.2562) และหลักสูตรว �ทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว �ชาสัทภาพทางการแพทย์ 

หลักสูตรระยะส้ัน ประกาศนียบัตรต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ชว่ยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ), 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ชว่ยเหลือดูแลผู้สูงอายุ, หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและชว่ยปฏิบัติการแทพย์ขั้นสูง 
(Emergency Medical Technician: EMT), หลักสูตรการกู้ชพีขั้นสูงสําหรบัแพทย์และพยาบาล (Advance Cardiac 
Life Support: ACLS Provider), หลักสูตรทีมชว่ยปฏิบัติการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (Disaster Medical Assistance 
Team: DMAT), หลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะด้านเวชศาสตร์ภัยพิบั ติพื้นฐาน (Basic Disaster Health 
Management: B-DHM) และหลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรูค้วามชาํนาญในการ
ประกอบว �ชาชพีเวชกรรมสาขาอายุรศาสตรม์ะเรง็ว �ทยา 
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 ด้านการว �จัย ประกอบด้วย โครงการว �จัยมุ่งเป�าสรา้งองค์ความรูท้ี่ตอบสนองต่อป�ญหาสุขภาพของประเทศ 
โครงการว �จยัมุ่งเป�าสรา้งนวัตกรรมหร �อนําไปสู่การประยุกต์ใช ้กลุ่มว �จยัเฉพาะด้านเพื่อสรา้งความเป�นเลิศที่ตอบสนอง
ต่อป�ญหาสุขภาพของประเทศ และด้านการให้บร �การทางว �ชาการบนหลักความเสมอภาคไม่เหลื่อมล�า  

ด้านโรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศูนย์การแพทย์มะเรง็ว �ทยาจุฬาภรณ์ ศูนย์การแพทย์
จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์   

ตารางที่ P.1 (1-2) หลักสูตร และบร �การสําคัญ 

หลักสูตรและบร �การ
สําคัญ 

ความสําคัญเชงิเปร �ยบเทียบของหลักสูตร
และบร �การที่มีต่อความสําเรจ็ขององค์กร 

ว �ธกีารในการจัดหลักสูตร และบร �การต่าง ๆ 

1. ด้านการศึกษา  1. มีหลักสูตรการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการแพทย์ 
การพยาบาล การสาธารณสุข ว �ทยาศาสตร์
การแพทย์ ว �ทยาศาสตร์สุขภาพและ        
ก า ร สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  ที่ เ ป� น
มาตรฐานสากลมุ่งสมรรถนะของผู้เร �ยน   
ทั้งด้านการว �จยัและว �ชาชพีที่เป�นสหสาขา 

2. ส ร้า ง บั ณ ฑิ ต ใ ห้ มี ค ว า ม เ ป� น ผู้ นํ า  
สามารถกํากับตนเอง ทั้งด้านความรู้ 
คุณธรรม จร �ยธรรม พัฒนาตนเอง และ
นําการเปลี่ยนแปลง ทําความดีที่ ก่อ
ประโยชน์ ทั้งต่อส่วนรวม สังคม และ
ตนเอง 

3. สรา้งบัณฑิตที่มีจติสํานึกในการเป�นผู้ให้ 
มีความผูกพันและจงรกัภักดีต่อสถาบัน
และประเทศชาติ  

จัดบร �การด้านต่าง ๆ ให้ผู้เร �ยนอย่างครบถ้วน   
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เร �ยนส่งเสร �มคุณลักษณะ
ของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
และเสร �มสรา้งทักษะการเร �ยนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
ใช้การสอบภาษาอังกฤษ (Mahidol University 
English Language Test : MU – ELT) ตาม
เกณฑ์ ที่ ร าชว �ท ย าลั ยฯ  กํ าหนด  กา ร ใ ห้
ทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่สร้างกําลังคนที่มี
สมรรถนะสูง เพื่อการมีงานทําในอนาคต อีกทั้งมี
การกํ าหนดผลลั พธ์การศึ กษาที่ ต้ อ งการ 
(Desired Outcome of Education: DOE) เพื่อ
เป�นกรอบผลลัพธท์ี่เป�นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ระหว่างที่กําลังศึกษาและสําเรจ็การศึกษาตาม
มาตรฐานการอุ ดม ศึ กษา 5 ด้ าน  ไ ด้ แ ก่                 
ด้านผลลัพธผ์ู้เร �ยน ด้านการว �จัยและนวัตกรรม 
ด้านการบร �การว �ชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป�นไทย และด้านการบร �หารจดัการ 

2. ด้านการว �จัย 1. สร้างงานว �จัยที่ตอบสนองต่อป�ญหา
ด้านสุขภาพของประเทศ 

2. สรา้งนวัตกรรมจากผลงานว �จยั 

3. ผลงานว �จยัถูกนําไปใชใ้นการปฏิบัติจร �ง

อย่างเป�นรูปธรรมและแพรห่ลาย เพื่อ
เ ส ร �ม ส ร้า ง ค ว า ม เ ป� น อ ยู่ ที่ ดี ข อ ง
ประชาชน 

4. ความร่วมมือด้านการว �จัยสหสาขา       

ในระดับชาติและนานาชาติ  

- มีห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการว �จัย เช่น  
หน่วยคลังเนื้อเย่ือเพื่อเก็บรกัษาตัวอย่างทาง
ชีวภาพจากผู้ป� วยโรคต่าง ๆ อาสาสมัคร        
หน่วยโครโมโซมเพื่อการศึกษาความผิดปกติ
ทางพันธุกรรม  

- หน่วยห้องปฏิบัติการโมเลกุลและยีโนมเพื่อ      
การศึกษาว �จัยทางชีวว �ทยาโมเลกุล หน่วย      
ชีวสารสนเทศเพื่อการว �เคราะห์ยีโนมเพื่อ
การศึกษาและว �เคราะห์ยีโนมชั้นสูง และเป�น
แหล่งศึกษาว �จัยนวัตกรรมด้านสัตวแพทย์และ
สั ต ว ว � ท ย า  แ ล ะ ด้ า น  Biodiversity 
Conservation ที่ย่ังยืน 

- มีสํ านักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม           
เจ้าฟ�าจุฬาภรณ์ และบร �ษัท จุฬาวัฒน จํากัด
เพื่อนําผลงานว �จยัไปสู่การใชป้ระโยชน์ 

- พัฒนาเคร �อข่ายว �ชาการและส่งเสร �มสุขภาพ
ประชาชน  



รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป�นเลิศ (EdPEx) ประจาํป�การศึกษา 2562 |   3 

หลักสูตรและบร �การ
สําคัญ 

ความสําคัญเชงิเปร �ยบเทียบของหลักสูตร
และบร �การที่มีต่อความสําเรจ็ขององค์กร 

ว �ธกีารในการจัดหลักสูตร และบร �การต่าง ๆ 

- พัฒนาว �ทยาเขต และคณะสัตวแพทยศาสตร
และสัตวว �ทยาประยุกต์ เพื่อต่อยอดและ    
นําความรูด้้านว �ชาการ และการว �จัยพัฒนา
นวัตกรรมด้านสัตวแพทย์ และสัตวว �ทยา    
ไปใช ้

3. ด้านโรงพยาบาล 1. เป�นศูนย์กลางในการให้บร �การว �ชาชีพ   
ในด้านสุขภาพที่เป�นเลิศตามมาตรฐาน 
ส า กล  แ ก่ ป ร ะ ช า ช น ทุ กภ า ค ส่ ว น             
บนหลักความเสมอภาคและไม่เหลื่อมล�า 
และการจัดการสุขภาพสัตว์ที่ปลอดโรค
เพื่อสุขภาพคนที่ปลอดภัย 

- ขยายบร �การด้านว �ชาการและรกัษาพยาบาลที่
มีมาตรฐานครอบคลุมทุกสาขา  

- พั ฒนา คุ ณภา พบ ร �ก า ร รักษ าพ ย า บ า ล            
ให้สะดวก รวดเรว็ ได้มาตรฐานสากล บนหลัก
ความเสมอภาค  

- พั ฒ น า ศู น ย์ ค ว า ม เ ป� น เ ลิ ศ  ด้ า น ก า ร
รักษาพยาบาล ประโยชน์อย่างเป�นรูปธรรม 
รว่มกับหน่วยงานพันธมิตรภาครฐั ภาคเอกชน 
และผู้มีส่วนได้เสียชุมชนโดยรอบว �ทยาเขต 

P.1 ก (2) พันธกิจ ว �สัยทัศน์ และค่านิยม 
ตารางที่ P.1 ก (2) พันธกิจ ว �สัยทัศน์ และค่านิยม 

พันธกิจ : 1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่ เป�นผู้นําและนักว �จัยทางว �ชาชีพด้านสุขภาพ ว �ทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การแพทย์ การสาธารณสุข การสัตวแพทยศาสตร ์และส่ิงแวดล้อม  

2. ว �จยัสรา้งองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมด้านสุขภาพ ว �ทยาศาสตร ์เทคโนโลยี การแพทย์ การสาธารณสุข 
การสัตวแพทยศาสตร ์และส่ิงแวดล้อมที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จร �ง สามารถชี้นําและขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศและสังคม  

3. ให้บร �การว �ชาการและว �ชาชพีด้านสุขภาพที่เป�นเลิศและเป�นธรรมแก่สังคม ด้วยความเสมอภาคและ
ไม่เหลื่อมล�า  

4. บร �หารจัดการให้เป�นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาต่อเนื่องย่ังยืน ให้เป�นสถาบันที่    
เป�นเลิศในระดับสากล  

5. สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม และภูมิป�ญญาท้องถิ่น  
6. สืบสานพระปณิธานในการชว่ยเหลือประชาชนด้วยความเพียรและจติเมตตา 

ว �สัยทัศน์ : ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเป�นสถาบันระดับโลกในด้านว �ทยาศาสตร ์การค้นคว้าว �จัย การศึกษา และ  
การบร �การทางสุขภาพ 

ค่านิยม  : C-Commitment มุ่งมั่น พากเพียร ไม่เลือกงาน, H-Honesty ซือ่สัตย์ สุจร �ต มีคุณธรรม, U-Unity 
สามัคคี มีว �นัย เป�ดใจกว้าง, L-Loyalty มีศรทัธา จงรกัภักดี รูคุ้ณแผ่นดิน, A-Altruism เห็นประโยชน์
ส่วนรวมเป�นที่ต้ัง เสียสละ เป�นผู้ให้, B-Benevolence เมตตา กรุณา กตัญญูรูคุ้ณ, H-Happiness 
นําพาความสุข พอเพียง พอใจ, O-Opportunity แสวงหาโอกาส แสวงหาเวลา แสวงหาจังหวะ      
ในการทําประโยชน์ให้ส่วนรวมก่อนตนเอง, R-Research สู่ความเป�นเลิศด้านการว �จัย สร้าง          
องค์ความรู,้ Excellence and Innovation สรา้งนวัตกรรมอันเป�นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม,      
N-Networking สรา้งเคร �อข่ายความรว่มมือ ความเป�นเลิศสู่ระดับสากล 

สมรรถนะ
หลัก 

ความเชีย่วชาญด้านการจดัการศึกษา การว �จยั การให้บร �การทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่เป�น
ความต้องการของประเทศ สอดรบัการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการรกัษา
โรคมะเรง็ การดูแลสุขภาพหนึ่งเดียว และศักยภาพความรว่มมือทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
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P.1 ก (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
ตารางที่ P.1 ก (3) จาํนวนบุคลากร และป�จจัยความผูกพัน 

กลุ่มบุคลากร จาํนวน (คน) ป�จจัยที่มีผลต่อความผูกพัน 
ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ�า
จุฬาภรณ ์

1,659 สายว �ชาการ 
1. การได้รบัโอกาสพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. การได้รบัโอกาสในการทํางานที่ท้าทาย 
3. ความก้าวหน้าในว �ชาชพี 
4. ทิศทางองค์กรที่ชดัเจน 
5. ความสมดุลของงานกับคุณภาพชวี �ต 
6. บรรยากาศการทํางานที่ดี 
สายสนับสนุน 
1. การได้รับการยอมรับ ให้เกียรติ และรับฟ�ง

ความคิดเห็น  
2. สวัสดิการและสิทธปิระโยชน ์
3. บรรยากาศการทํางานที่เอื้ออาทรต่อกัน ทํางาน

เป�นทีม และมีส่วนรว่มในการทํางานที่สําคัญ 
4. ความก้าวหน้าในสายงาน 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความยุติธรรม 
   (ใช้ตามของคณะสัตวแพทยศาสตรแ์ละสัตว 
   ว �ทยาประยุกต์)  

อาจารย์ 
อาจารย์ว �จยั+นักว �จยั 

154 
72 

สายสนับสนุน 374 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
แพทย์ทั้งหมด 
พยาบาลทั้งหมด 
บุคลากรด้านการแพทย์อื่น ๆ 

1,131 
254 
389 
488 

  
  
  
    

P.1 ก (4) สินทรพัย์ (Assets) 
ว �ทยาลัยฯ มีอาคารสถานที่เพื่อส่งเสร �มการดําเนินงาน ได้แก่ 1) อาคารสถานที่เพื่อจดัการศึกษาทั้งทฤษฎีและ

ปฏิบัติ ประกอบด้วย อาคารศูนย์การแพทย์มะเรง็ว �ทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อาคารบร �ษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และห้องสมุด ราชว �ทยาลัยฯ 
โดยมีการออกแบบห้องเร �ยน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดเพื่อให้เกิดการเร �ยนรู ้ โดยมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย               
มีหุ่นจําลอง และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 2) อาคารสถานที่เพื่อการว �จัยและพัฒนา ได้แก่ สํานักงานว �จัยและ
นวัตกรรมและห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนงานว �จยั 3) อาคารสถานที่ด้านบร �การทางการแพทย์ ได้แก่ อาคารศูนย์การแพทย์
มะเรง็ว �ทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 14 ชั้น ขนาด 100 เตียง และอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 50 เตียง และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ได้แก่ โครงการก่อสรา้งศูนย์การแพทย์       
ภัทรมหาราชานุสรณ์ ขนาด 400 เตียง คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวว �ทยาประยุกต์อยู่ระหว่างดําเนินการ                   
ของบประมาณพัฒนาว �ทยาเขตและก่อสรา้งอาคารเร �ยน โรงพยาบาลสัตว์ของคณะฯ อาคารปฏิบัติการด้านว �จัยและ
สัตว์ทดลอง โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมสัตว์และตัวอย่างอ้างอิงด้านส่ิงแวดล้อมแบบแคปซูลกาลเวลา (Time 
Capsule) และส่วนแสดงนิทรรศการและจดัประชุมฝ�กอบรมเกษตรกรและถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ 
บนพื้นที่ 240 ไร ่ณ อําเภอปากชอ่ง จงัหวัดนครราชสีมา  

สินทรพัย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อศึกษา ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลของราชว �ทยาลัยฯ 
และฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลออนไลน์กับ กระทรวงการอุดมศึกษา ว �ทยาศาสตร ์ว �จัยและนวัตกรรม (อว.) การ
สืบค้นทรพัยากรห้องสมุดจากสํานักหอสมุดมหาว �ทยาลัยมหิดล มีโปรแกรมสนับสนุนการเร �ยนการสอน เชน่ โปรแกรม
คอมพิวเตอรท์ี่ใช้ เพื่อการว �เคราะห์ทางสถิติ (Statistical Package for Social Science : SPSS) โปรแกรมที่ใช้
จดัการข้อมูลบรรณานุกรม (Endnote) โปรแกรมที่ใชต้รวจสอบการคัดลอกผลงาน (Turnitin) 2) เทคโนโลยี เพื่อการ
ว �จัยและพัฒนา ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลนักว �จัย การบร �การซอฟต์แวรเ์พื่อใช้ในการว �จัยในสาขาต่าง ๆ 3) เทคโนโลยี     
เพื่อการบร �การสําหรบั โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้แก่ เคร �อ่งมือเทคโนโลยีระดับสูงในการว �นิจฉัย ว �จัยและดูแลรกัษา 
นอกจากนี้ในอนาคตยังมีแผนที่จดัหาเคร �อ่งมือที่ทันสมัยและมีประสิทธภิาพสูง เชน่ เคร �อ่ง การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ�า 
(Magnetic Resonance Imaging: MRI), เคร �อ่งอัลตรา้ซาวด์ความเข้มข้นสูง (High Intensity Focus Ultrasound: 
HIFU) , เคร �อ่งฉายรังสีอนุภาคโปรตรอน, ห้องผ่าตัดไฮบร �ด (Hybrid Operating Room: Hybrid OR) , Minimal 
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Invasive Surgery เคร �่องผสมยาเคมีบําบัด เคร �่องนับเม็ดยา เป�นต้น รวมถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                   
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานการบร �หารงานการศึกษา งานบร �การทางการแพทย์ งานว �จัย และระบบฐานข้อมูล     
ของทุกส่วนงาน 

P.1 ก (5) กฎระเบียบข้อบังคับ  
ว �ทยาลัยฯ ใชก้ฎระเบียบข้อบังคับ กํากับโดย ราชว �ทยาลัยฯ ซึง่มีกฎระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องดังนี้ 

ตารางที่ P.1 ก (5) กฎระเบียบข้อบังคับ  

การดําเนินงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน 

1.  ด้านการบร �หารงานของ 
ราชว �ทยาลัยฯ/ว �ทยาลัยฯ  

พ.ร.บ.ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560, 
ข้อบังคับราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าด้วยการบร �หารการเง �น การพัสดุ และทรพัย์สินของ   
ราชว �ทยาลัยฯ, ประกาศราชว �ทยาลัยว่าด้วยโครงสรา้งการบร �หารราชว �ทยาลัยฯ และ
ว �ทยาลัยฯ ระเบียบราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบร �หารงาน ว �ทยาลัยฯ ระเบียบอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง กฎกระทรวง อว., Integrity and Transparency Assessment (ITA) 

2.  ด้ านอาชีวอนามั ยแล ะ
ความปลอดภัย 

ข้อกําหนดเก่ียวกับด้านส่ิงแวดล้อม เชน่ มาตรฐานด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม กฎหมาย
อาชวีอนามัยและส่ิงแวดล้อม 

3.  ด้านการเง �น ระเบียบสํานักงานการตรวจเง �นแผ่นดิน (สตง.) ระเบียบ/ ข้อบังคับ/ ประกาศด้านการเง �น 
การคลัง และงบประมาณของกระทรวงการคลัง 

4. ด้านหลักสูตรและการจัด   
การศึกษา 

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2-6) พ.ศ. 2559, 
พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร �อ่ง มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ระเบียบสภา
ว �ชาชีพ สภาพยาบาล แพทยสภา, มาตรฐานหลักสูตร ASEAN University Network 
Quality Assurance (AUN-QA), World Federation for Medical Education 
(WFME), Australasian Veterinary Boards Council Inc.: (AVBC), Education 
Criteria for Performance Excellence (EdPEx), Internal Quality Audit ( IQA) 
ข้อกําหนดเก่ียวกับการรบัรองมาตรฐาน/ ว �ทยฐานะ การรบัรองคุณสมบัติหร �อการขึ้น
ทะเบียน มาตรฐานการศึกษา, การประเมินมาตรฐานการศึกษาโดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)/ สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สทศ.) เป�นต้น 

5. การว �จยั พ.ร.บ. การส่งเสร �มว �ทยาศาสตร ์ว �จยั และนวัตกรรม, จรรยาว �ชาชพีนักว �จยั จรรยาบรรณ
นักว �จัย, มาตรฐานคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.), 
ระเบียบ/ ข้อบังคับว่าด้วยจร �ยธรรมการว �จัยในคน/ สัตว์, พ.ร.บ.สัตว์เพื่องานทาง
ว �ทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558, จร �ยธรรมการว �จัย (Institutional review board: IRB), 
พ.ร.บ. สภาว �จัยแห่งชาติ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2507, 
มาตรฐานคณะกรรมการจร �ยธรรมการว �จัยในคน (Standard of Research Ethics 
Committee: SREC) 

6.  ด้ า น ก า ร บ ร �ก า ร ท า ง 
การแพทย์ การบร �การสุขภาพ 
และการรกัษาพยาบาลสัตว ์

พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550, พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉ บั บ ที่  2  พ . ศ . 2 5 5 0 ,  Hospital Accreditation ( HA) , Disease Specific 
Certification (DSC), มาตรฐานว �ชาชพี, พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ร.บ.ป�องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557, พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558, 
พ.ร.บ.ว �ชาชพีการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 พ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2557, มาตรฐาน
สถานพยาบาลสัตว์ Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation 
(TAHSA Plus Standard), มาตรฐานระบบบร �หารงานคุณภาพ (The International 
Organization for Standardization 9001: ISO 9001) มาตรฐานเก่ียวกับข้อกําหนด
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การดําเนินงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน 

ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (The 
International Organization for Standardization/ The International 
Electrotechnical Commission 17025: ISO/IEC17025) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554,   เป�าหมายความปลอดภัยผู้ป�วย (Patient 
Safety Goals: Simple Thailand 2018 เป� าหมายความปลอดภัยของบุคลากร
สาธารณสุขของประเทศไทย พ.ศ. 2561 (Personal Safety Goals: Simple Thailand 
2018) 
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P.1 ข ความสัมพันธร์ะดับองค์การ 
P.1 ข (1) โครงสรา้งองค์การ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ P.1 ข (1-1) โครงสรา้งองค์กรราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์  
(ประกาศเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 โดยได้มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเตร �ยมความพรอ้ม EdPEx เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563)
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การจดัโครงสรา้งภายใน ราชว �ทยาลัยฯ ตามรูปที ่P.1 ข (1-1) ประกอบด้วยส่วนงานที่สําคัญ คือ  
สํานักงานราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ มีหน้าที่บร �หารจดัการกิจการทั่วไปของ ราชว �ทยาลัยฯ จดัทํานโยบายและแผน

ของราชว �ทยาลัยฯ ประสานงานกับส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนกิจการของราชว �ทยาลัยฯ และ
ดําเนินการตามที่เลขาธกิารราชว �ทยาลัยฯ หร �อสภาราชว �ทยาลัยฯ มอบหมาย 

ว �ทยาลัยฯ เป�นส่วนงานของ ราชว �ทยาลัยฯ มีหน้าที่จัดการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร ์พยาบาลศาสตร ์
สาธารณสุขศาสตร ์ว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์ ว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ทําว �จยั และสนับสนุนให้ทําว �จัยเพื่อสรา้งองค์ความรู ้  
ในเร �อ่งดังกล่าว และให้บร �การในการบําบัดรกัษาผู้ป�วยโดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป�นส่วนหนึ่งของ ว �ทยาลัยฯ ทําหน้าที่ให้
การบร �บาลรกัษาผู้ป�วย การทําว �จยั และให้การสนับสนุนการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของ ว �ทยาลัยฯ 

การจดัเร �ยนการสอนของ ว �ทยาลัยฯ ดําเนินการโดยคณะและสํานักว �ชา ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร ์คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตวว �ทยา
ประยุกต์ และสํานักว �ชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง มุ่งเน้นเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และ
ว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพให้กับสังคม 

ด้านการบร �หาร ดําเนินการโดย สํานักงานอธกิารบดีว �ทยาลัยฯ ฝ�ายกิจการนักศึกษา ฝ�ายว �จยันวัตกรรมและ
ว �เทศสัมพันธ ์ฝ�ายประชาสัมพันธแ์ละการตลาด ฝ�ายศูนย์เคร �อ่งมือแพทย์และซอ่มบํารุงเคร �อ่งมือแพทย์ ฝ�ายยุทธศาสตร ์
ฝ�ายสารสนเทศเพื่อการแพทย์และการศึกษา ฝ�ายว �ชาการและบร �หารการศึกษา และฝ�ายแผนและงบประมาณ   

ด้านการกํากับดูแล มีอธกิารบดีเป�นหัวหน้าส่วนงานว �ทยาลัยฯ รองอธกิารบดี คณบดี ผู้อํานวยการ โรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ คณะกรรมการประจําว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจ้าฟ�าจุฬาภรณ์ เป�นคณะกรรมการส่วนงาน จํานวน     
ไม่เกิน 15 คน ประกอบด้วย อธกิารบดี คณบดีคณะว �ชาและผู้อํานวยการโรงพยาบาล ที่อธกิารบดีเห็นชอบ จาํนวนไม่เกิน 
4 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาํนวนไม่เกิน 8 คน รองอธกิารบดีคนหนึ่งเป�นกรรมการและเลขานุการ และผู้อํานวยการ
สํานักงานว �ทยาลัยฯ เป�นผู้ชว่ยเลขานุการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีตําแหน่งคราวละ 3 ป�   
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โครงสรา้งบร �หารว �ทยาลัยว �ทยายาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ตามภารกิจป�จจุบัน 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ P.1 ข (1-2) โครงสรา้งองค์กรว �ทยาลัยฯ 
(ประกาศเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 โดยได้มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเตร �ยมความพรอ้ม EdPEx เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563)
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P.1 ข (2) ผู้เร �ยน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ว �ทยาลัยฯ กําหนดกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งออกเป�น ด้านการศึกษา ด้านการว �จัย และด้าน

โรงพยาบาล ตามตารางที่ P.1 ข (2-1) 

ตารางที ่P.1 ข (2-1) ตารางแสดงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าแต่ละกลุ่ม 

ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
1. ด้านการศึกษา 
C1. ผู้เร �ยนระดับ ปร �ญญาตร �  - หลักสูตรได้รบัการรบัรองคุณภาพมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ  

- หลักสูตรตอบสนองต่อยุทธศาสตรช์าติด้านการพัฒนาและเสร �มสรา้ง
ศักยภาพคน ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรม 

- บัณฑิตมีคุณลักษณะที่ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
(Thailand Qualifications Framework: TQF) คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของ ราชว �ทยาลัยฯ และหลักสูตร และทักษะการเร �ยนรู ้  
ในศตวรรษที่  21 สร้างศักยภาพด้านการว �จัยและนวัตกรรมทาง
ว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์และการสัตวแพทย์ เมื่อจบการศึกษามีทักษะ
การทํางานว �ชาชพีและประสบความสําเรจ็ในการทํางาน 

- เร �ยนกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ มีทุนการศึกษา สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเร �ยนรู ้ 

-   เป�นบัณฑิตที่มีความรูค้วามสามารถที่หลากหลายในสหสาขาว �ชา/ บูรณา
การทํางาน ภายใต้ “One Heath Concept” 

C2. ผู้เร �ยนระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่  
ป ร � ญ ญ า โ ท  ป ร � ญ ญ า เ อ ก         
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร บั ณ ฑิ ต 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ
วุฒิบัตร  

- หลักสูตรได้รบัการรบัรองคุณภาพมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ  
- หลักสูตรตอบสนองต่อยุทธศาสตรช์าติด้านการพัฒนาและเสร �มสรา้ง

ศักยภาพคน ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรม 

- บัณฑิตมีคุณลักษณะที่ประสงค์ตามเกณฑ์ TQF คุณลักษณะบัณฑิตที่    
พึงประสงค์ของราชว �ทยาลัยฯ และหลักสูตร และทักษะการเร �ยนรู ้          
ในศตวรรษที่  21 สร้างศักยภาพด้านการว �จัยและนวัตกรรมทาง
ว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์และการสัตวแพทย์ เมื่อจบการศึกษามีทักษะ
การทํางานว �ชาชพีและประสบความสําเรจ็ในการทํางาน 

- เร �ยนกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ มีทุนการศึกษา สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเร �ยนรู ้ 

- เป�นบัณฑิตที่มีมีความรูค้วามสามารถที่หลากหลายในสหสาขาว �ชา/
บูรณาการทํางาน ภายใต้ “One Heath Concept”  

C3. ผู้เร �ยนหลักสูตรระยะส้ัน   
      ประกาศนียบัตรต่าง ๆ 

- หลักสูตรตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสร �มสร้าง
ศักยภาพคน ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรม 

-  พัฒนาศักยภาพบุคลากรในว �ชาชีพ (Up Education) มี โอกาสของ
ความก้าวหน้าในว �ชาชพี/ ความชาํนาญพิเศษในอาชพี และการสรา้งอาชีพ
สําหรบัการรองรบัสังคมสูงอายุ 

2. ด้านการว �จัย 
C4. ผู้ให้ทุนว �จัย เช่น ผู้ให้ทุนว �จัยที่เป�น  
       ตามยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบาย 
       รัฐบาล/กระทรวงการอุดมศึกษา  

- การตอบสนองต่อยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยฯ และยุทธศาสตรช์าติ 
- การตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 
- สรา้งมูลค่าเพิ่มและเกิดประโยชน์เชงิพาณิชย์แก่ภาคเอกชน  
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ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
        ว �ทยาศาสตร์ ว �จัย และนวัตกรรม  
        ผู้ ให้ทุนว �จัย ต่างประเทศ ผู้ให้ทุน 
        ว �จัย/สร้างนวัตกรรมที่ เป�นความ 
        ร ่วมมือกับภาคเอกชน/ภาคธุรกิจ  
        บร �ษัทเอกชน 

- ฐานข้อมูลว �จัยน่าเชื่อถือพร้อมใช้ มาตรฐาน/จร �ยธรรมด้านการว �จัย       
ความรบัผิดชอบผลงานตามเง �่อนไขแหล่งทุน การสนับสนุน Facility, 
Support และ Information System คุณภาพงานว �จยั 

C5. ผู้ใช้ผลงานว �จัย เช่น World Health  
      Organization (WHO), Global,  
      รฐับาล ประชาชน/ผู้ป�วย ราชว �ทยาลัย 
      แพทย์ในสาขาต่างๆ โรงพยาบาล  
      กองทุน สุขภาพและบุคลากรทาง 
      การแพทย์  

- สรา้งมูลค่าเพิ่มและเกิดประโยชน์เชงิพาณิชย์แก่ภาคเอกชน ผลงานว �จัย
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ด้าน Research and Development (R&D) 
และ Commercial Products  

- งานว �จัยตอบโจทย์ป�ญหาโรคที่พบมากและมีความรุนแรง ป�ญหาชุมชน
ไทย, One Health, Compassionate Care  

- ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ Stakeholder  
3. ด้านการบร �การว �ชาชพีและการรกัษาพยาบาล 
C6. กลุ่มผู้ป�วยโรคซับซ้อน (Advanced  
      care) เชน่ ผู้ป�วยกลุ่มโรคมะเรง็ ผู้ป�วย 
      ต า ม ก ลุ่ ม  Certificate of Entry  
     (COE)/ Disease Specific Certification  
       (DSC)  

- มีมาตรฐานการดูแลระดับประเทศ (DSC) 
- ได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความรวดเรว็ ถูกต้อง และ

แม่นยํา  
- ผลการรกัษาที่มีคุณภาพดี และการส่งเสร �มสุขภาพให้สามารถดําเนินชวี �ต

ได้ตามปกติ  
C7. กลุ่มการดูแลเฉพาะด้าน  
      (Special care) 

- มีมาตรฐานการดูแลระดับประเทศ (HA) 
- ให้ความรูค้วามเข้าใจในเร �่องการดูแลสุขภาพ (Health Awareness) 

นวัตกรรมการดูแลผู้ป�วย (Innovative Care) การดูแลด้วยหัวใจ           
เ ป� น ม นุ ษ ย์  (Compassionate Care)  ก า ร ดู แ ล แ บ บ บู ร ณ า กา ร 
(Integrative Care) และการตรวจสุขภาพ (Preventive Care)  

C8. กลุ่มผู้ป�วยโรคทั่วไป (General care)  - มีมาตรฐานการดูแลระดับประเทศ (HA) 
- การบร �การที่เป�นมิตร ไม่ล่าช้ารอนาน การได้เข้ารบัการดูแลรกัษาในภาวะ

ฉุกเฉิน เรง่ด่วน ปลอดภัยและรอดชวี �ต  
- อัตรารอดชวี �ตเทียบเท่าสากล  
- คุณภาพชวี �ต และการบร �การที่ประทับใจ 
- โรงพยาบาล เป�นแหล่งข้อมูลสุขภาพและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสุขภาพในชุมชน 

ส่วนตลาดด้านการศึกษา แบ่งตามกระบวนการรบัเข้าของผู้เร �ยน ออกเป�น โครงการเพชรจุฬาภรณ์ โครงการ
ปณิธานจุฬาภรณ์ โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์ สมัครผ่านระบบ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) (Thai 
University Center Admission System: TCAS)  

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งออกเป�น ผู้ปกครอง (S1) ศิษย์เก่า (S2) ผู้ใชบ้ัณฑิต/ผู้ให้ทุนการศึกษา (S3) ชุมชนหลัก 
(S4) สภาว �ชาชพีต่าง ๆ อว. สถาบันรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล สมาคมทางการแพทย์ และราชว �ทยาลัยทางการแพทย์
สาขาต่าง ๆ  

ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต (S3) คือ สรา้งบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน สังคมสูงอายุ    
เป�นหลักสูตรและกระบวนการที่แตกต่าง มีความสามารถในการว �จยัด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองการแก้ไขป�ญหาสุขภาพ
ของประเทศ มีการบูรณาการศาสตรเ์ข้ามาเป�น One Health Concepts แบบสหสาขาว �ชาชพี ได้แก่ การจดัการดูแล
สุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ การเร �ยนรูต้ลอดชีว �ต       
(Life - long Learning)  

ความต้องการและความคาดหวังของชุมชนหลัก (S4) คือการสนับสนุนชุมชนด้านการแพทย์และ                   
การสาธารณสุขให้เกิดความเข็มแข็งและย่ังยืน โดยการมีส่วนรว่มของชุมชน 
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P.1 ข (3) ผู้ส่งมอบ และคู่ความรว่มมือ 
ว �ทยาลัยฯ กําหนดบทบาทของผู้ส่งมอบและคู่ความรว่มมือ ในด้านความเก่ียวข้องในระบบงาน การสรา้งเสร �มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน และการสรา้งนวัตกรรม 

ผู้ส่งมอบที่สําคัญ ได้แก่  
1) ด้านการศึกษา ได้แก่ โรงเร �ยนมัธยม แหล่งรบับัณฑิต แหล่งทุน รฐับาล/ภาคเอกชน ผู้บร �จาค องค์กร/

หน่วยงานที่ ว �ทยาลัยฯ ใช้บร �การจัดซื้อส่ิงของ/วัสดุ สัตว์ทดลองหร �อสัตว์เพื่องานทางว �ทยาศาสตร ์และการบร �การที่
ให้บร �การแก่ผู้เร �ยนโดยตรงของ ว �ทยาลัยฯ โดยการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และการบร �การต่าง ๆ จากผู้ส่งมอบที่มีคุณภาพมี
ผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธผิลของการจดัการศึกษา รวมถึงการลดต้นทุน 

2)  ด้ า น กา ร ว �จั ย  ไ ด้ แ ก่  Supplier Related to Research, Pharmaceutical Company, Medical 
Instrument, Laboratory Equipment, Reagent Supplier สัตว์ทดลองหร �อสัตว์เพื่องานทางว �ทยาศาสตร ์

3) ด้านโรงพยาบาล ได้แก่ บร �ษัทเคร �อ่งมือแพทย์ให้เช่ายืม บร �ษัทยาเอกชน ซึ่ง ว �ทยาลัยฯ Contracted 
Services ในการบร �การของโรงพยาบาล เช่น บร �ษัทจ้างทําความสะอาด บร �ษัทรกัษาความปลอดภัย และบร �ษัท DEV 
Software เป�นต้น 

4) ด้านกระบวนการสนับสนุนอื่น ๆ ได้แก่ กระบวนการด้าน Human Resources (HR), Teaching & 
Learning Materials Online/Offline, Capacity Building 

ทั้งนี้ ว �ทยาลัยฯ ได้จดัทําข้อกําหนดที่สําคัญสําหรบัห่วงโซอุ่ปทาน เชน่ วัตถุประสงค์ของการดําเนินการรว่มกับ
ความรว่มมือที่เป�นทางการ และการจดัการผู้ส่งมอบ Excellence to Work With, Beyond Expectation  

 คู่ความรว่มมือภายใน 
ได้แก่ หน่วยงานที่อยู่ภายใต้ ราชว �ทยาลัยฯ ได้แก่ สํานักงานราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ สํานักพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ สํานักงานประธานราชว �ทยาลัย และหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ส่วนงาน สํานักงานราชว �ทยาลัยฯ 
ได้แก่ ฝ�ายโครงการตามพระราชดําร � ฝ�ายภาพลักษณ์องค์กร ฝ�ายการศึกษาและการเร �ยนรู ้ฝ�ายนโยบายและยุทธศาสตร ์
ฝ�ายนิติการ ฝ�ายสารบรรณกลาง ฝ�ายพัฒนาพื้นที่ ฝ�ายบร �การกลาง ฝ�ายบร �หารการเง �นการคลัง ฝ�ายบร �หารทรพัยากร
บุคคล ฝ�ายพัฒนาทรพัยากรบุคคล ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ�ายจดัซือ้จดัจา้ง ฝ�ายบร �หารพัสดุ ฝ�ายกํากับและพัฒนา
โครงการตามยุทธศาสตร ์ฝ�ายพัฒนาองค์กรและระบบงาน และฝ�ายเลขานุการสภาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ฝ�ายศูนย์
ประสานและพัฒนาความรว่มมือ ราชว �ทยาลัยฯ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ฝ�ายบร �หารอสังหาร �มทรพัย์ ฝ�ายงบประมาณ 
งานอํานวยการรกัษาความปลอดภัย ราชว �ทยาลัยฯ 

คู่ความรว่มมือภายนอก 
1) ด้านการศึกษา ว �ทยาลัยฯ โดยคณะพยาบาลศาสตร ์ได้ทําข้อตกลงความรว่มมือกับสถานบร �การ ในการเป�น

แหล่งฝ�กภาคปฏิบัติและการทํางานศึกษารว่มกัน ดังนี้ 
การเป�นแหล่งฝ�กภาคปฏิบัติ  

1. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์ 
2. สถาบันบําราศนราดูร 
3. สถาบันโรคทรวงอก 
4. โรงพยาบาลไทรน้อย 
5. โรงพยาบาลท่าทราย 
6. โรงพยาบาลส่งเสร �มสุขภาพตําบล ประเสร �ฐอิสลาม 
7. ศูนย์บร �การสาธารณสุข 53 เขตทุ่งสองห้อง 

 การสรา้งเคร �อข่ายทางว �ชาการระดับชาติ 
1. College of Nursing, University of Illinois at Chicago, USA 
2. School of Nursing, University of Minnesota, USA 
3. School of Nursing, University of Pennsylvania, USA 
4. School of Nursing, Komatsu University, Japan 
5. School of Nursing, The University of North Carolina at Chapel Hill, USA 
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2) ด้านว �จัยว �ทยาลัยฯ มี (Memorandum of Understanding: MOU) เร �่องการว �จัย ได้แก่ Coventry 
University ประเทศสหราชอาณาจักร Beijing Sport University ประเทศจีน, Hainan University ประเทศจีน, 
National Institute for Environmental Studies (NIES)  ป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุ� น , United States Geological Survey 
(USGS) ประเทศสหรฐัอเมร �กา, สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ, มหาว �ทยาลัยเกษตรศาสตร,์ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์, สถาบันพยาธิว �ทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, มหาว �ทยาลัยเทคโนโลยี      
พระจอมเกล้าธนบุร � และคณะว �ศวกรรมศาสตร ์มหาว �ทยาลัยธรรมศาสตร ์ด้านการว �จยัมี MOU ด้าน Service provider 
เชน่ External Reviewer, Electronic Journal เป�นต้น 

3) ด้านโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาล ที่ให้ความรว่มมือด้านการดูแลรกัษาพยาบาล เชน่ โรงพยาบาลภูมิพล 
เป�นต้น ความต้องการ คือ Collaboration, Accountable, ระบบกระชบั และ Good Communication  

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร 
P.2 ก สภาพด้านการแข่งขัน 
P.2 ก (1) ลําดับในการแข่งขัน 

คู่แข่งของ ว �ทยาลัยฯ ได้แก่ มหาว �ทยาลัยหร �อสถาบันการศึกษาที่จัดการเร �ยนการสอนในสาขาคล้ายคลึงกัน
หร �ออยู่ในตลาดการศึกษาเดียวกัน และกลุ่มมหาว �ทยาลัยในกํากับของรฐัใน ทปอ. 

P.2 ก (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
การเปลี่ยนแปลงทีส่ําคัญซึง่มีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขัน การสรา้งโอกาสสําหรบัการสรา้งนวัตกรรมและ

ความรว่มมือของ ว �ทยาลัยฯ ได้แก่  
• การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาวะโลกรอ้นที่มีผลต่อสภาวะสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม รวมถึงการแพรร่ะบาด

ของเชือ้ไวรสัโคว �ด 19 (SO1) 
• ภาวะประชากรกลุ่ มผู้ สู งอา ยุมี จํ านวนมากขึ้ น  การเปลี่ ยนแปลงจํ านวนผู้ เ ร �ยนที่ เ ข้ า ศึ กษ า                                

ในสถาบันอุดมศึกษา และความต้องการด้านการบร �การสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป (SO2) 
• รูปแบบการจัดการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของผู้เร �ยนในศตวรรษที่ 21 และทักษะที่จําเป�นของ 21st 

Century Skills รวมถึงนโยบาย อว. ในด้านการจัดกลุ่มมหาว �ทยาลัย การพลิกโฉมมหาว �ทยาลัย การ Relearn,         
Up-skill, Re-skill (SO3) 

• การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเรว็ Big Data, Artificial Intelligence(AI) (SO4) 

P.2 ก (3) ข้อมูลเชงิเปร �ยบเทียบ 
ข้อมูลเชงิเปร �ยบเทียบของ ว �ทยาลัยฯ ด้านการศึกษา และว �จยัเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาที่จดัการศึกษา        

ในหลักสูตรที่เป�นสาขาเดียวกัน กลุ่มมหาว �ทยาลัยในกํากับของรฐั ในผลลัพธ์การจัดลําดับของ University Ranking       
ในระดับโลก ภูมิภาค ทั้งระดับมหาว �ทยาลัยและสาขาว �ชา ด้าน โรงพยาบาล เทียบเคียงกับ โรงพยาบาลมหาว �ทยาลัย 
เคร �อข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (University Hospital Network: UHOSNET) และ
ผลลัพธก์ารรกัษาในระดับนานาชาติ ในกลุ่ม COE และ DSC 

P.2 ข บร �บทเชงิกลยุทธ ์
ตารางที่ P.2 ความท้าทายและความได้เปร �ยบเชงิกลยุทธ ์

 ความท้าทาย ความได้เปร �ยบเชงิกลยุทธ ์
ด้าน

การศึกษา
และบร �การ 

SC1: การสรา้งหลักสูตรการจัดการศึกษาของสาขา
ที่จําเป�นต่อการพัฒนาประเทศ และสําคัญต่อการ
สรา้งบุคลากรของระบบสุขภาพในแต่ละว �ชาชพีและ
ระดับการบร �การ 
SC2: การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เร �ยนในศตวรรษที่ 21 เชน่ Distance 
Learning Program ร ว ม ถึ ง ผู้ เ ร �ย น ที่ เ ป� น ผู้ ที่
ปฏิบัติงานแล้วกลับมาศึกษาเพิ่มเติม 

SA1: องค์ประธานราชว �ทยาลัย จุฬาภรณ์       
ทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ        
จากสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายแห่งของโลก      
ในพระปร �ชาสามารถทางด้านว �ทยาศาสตรแ์ละ
การสาธารณสุข รวมถึงความมีชื่อเสียงของ 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  ในด้านการรักษา
โรคมะเรง็ 
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SC3: การสรา้งโจทย์การว �จยั และเวทีเพื่อการสรา้ง
ทีมว �จัยสหสาขาว �ชาชีพที่สอดคล้องกับ การพัฒนา
ทีมสหสาขาว �ชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
และการจดัการศึกษาในสาขาต่าง ๆ  
SC4: การสรา้งรูปแบบการบร �การของ โรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์และศูนย์ความเป�นเลิศต่าง ๆ          
ที่ตอบสนองต่อความต้องการทั้ งผู้ ร ับบร �การ       
ด้านการศึกษา และการว �จยั 

SA2: มีหลักสูตรที่ เป�นมาตรฐานที่มีความ    
โดดเด่นและเป�นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศในอนาคต โดยความรว่มมือกับสถาบัน
ที่มีชือ่เสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
มีผลงานด้านนวัตกรรมเป�นจาํนวนมาก 
 

ด้านการ
ปฏิบัติการ 

SC5: การกําหนดเป�าหมายของแผนยุทธศาสตร์      
ที่ชัดเจน เชื่อมโยงไปสู่การบร �หารงานในส่วนงาน
ระดับต่าง ๆ หน่วยงานที่จดัต้ังใหม่ยังไม่มีแผนกลยุทธ ์
/ แผนปฏิบัติงานประจาํป� 
SC6: การออกแบบระบบงาน และกระบวนการ
สําคัญตามพันธกิจ ที่แสดงถึงการสรา้งคุณค่าของ
กระบวนการ โดยเฉพาะด้านการผลิตบัณฑิต       
การว �จยั และโรงพยาบาลที่เป�นการบูรณาการกัน  
SC7: การปรบัตัวของ โรงพยาบาล เพื่อรองรบัการ
ขยายการบร �การดูแลรักษาจาก โรงพยาบาล      
เฉพาะทางโรคมะเร็งสู่การเป�น โรงพยาบาลทั่วไป   
การให้บร �การดูแลผู้ป�วยฉุกเฉิน และผู้ป�วยกลุ่มโรค
ซับ ซ้ อ น  ใ น พื้ น ที่ ต ะ วั น ต ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ข อ ง
กรุงเทพมหานคร รวมถึงเป�นสถาบันฝ�กอบรมชัน้นํา
ของประเทศ การเตร �ยมบุคลากรให้รองรับต่อ     
การขยายตัวและปร �มาณผู้ป�วยที่ เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเรว็   
SC8: การวัด รวบรวม ว �เคราะห์ และสังเคราะห์ 
ข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญ เพื่อใช้ในการติดตาม
ความสําเรจ็ทั้งในระดับกลยุทธ์และกระบวนการ     
ที่สําคัญต่าง ๆ 
SC9: การวางแผนงบประมาณให้เพียงพอต่อการ
ดําเนินงานในอนาคต 

SA3: จุดเ ด่นเร �่องงานว �จัยอย่างต่อเนื่อง        
ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ 
SA4 : มี อุ ป กร ณ์  เ ค ร �่อ ง มื อ  เ ท ค โ น โล ยี            
การตรวจว �นิจฉัยรกัษา ที่ทันสมัย 
SA5: มีข้อตกลงความรว่มมือในด้านการศึกษา 
ว �จัยกับสถาบันการแพทย์ชั้นนําทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 

ด้านความ
รบัผิดชอบ 
ต่อสังคม 

SC10: การกําหนดชุมชนที่สําคัญและความต้องการ
ของว �ทยาลัยฯ เพื่อสรา้งความเป�นเลิศอย่างย่ังยืน 
 

SA6: มีโครงการพระราชดําร �จํานวนมาก เช่น 
โครงการ พอ.สว. โครงการว �จยัในพื้นที่ เป�นต้น  
SA7:  โครงการบร �การว �ชาการเพื่ อ สังคม           
มีความเข้มแข็งเชงิว �ชาการ เป�าหมายที่ชดัเจน 
ภายใต้ความร่วมมือของบุคลากร นักศึกษา 
องค์กรภาครฐัและเอกชนที่รว่มจดัทําโครงการ
เป�นจาํนวนมาก 

ด้านบุคลากร SC11:  การจัดทํ าแผนการบร �หารและพัฒนา
บุคลากรที่สอดคล้องกับเป�าหมายยุทธศาสตร์       
ทั้ งระยะ ส้ันและระยะยาว ความต้องการของ
ระบบงาน รวมถึงการบร �หารความก้าวหน้าของ
บุคลากร 

SA9: มีอาจารย์แพทย์ นักว �จัย และบุคลากร
ด้านการรักษาพยาบาล และด้านอื่น ๆ ที่มี
ความพร้อม ด้านคุณวุ ฒิ  และมี ศักยภาพ
ความสามารถสูง ทีมสหสาขา มีว �ทยาการ
ทันสมัย  
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SC12: ความหลากหลายของช่วงวัยการทํางาน 
(generation gap) ของระดับผู้บร �หาร หัวหน้างาน 
และผู้ปฏิบัติงาน 

SA10:  มีทุนการศึกษาต่อของอาจารย์และ
บุคลากรทางการแพทย์จาํนวนมาก 

P.2 ค ระบบการปรบัปรุงผลการดําเนินการ 
ว �ทยาลัยฯ ใชแ้นวทาง EdPEx ในการปรบัปรุงองค์กร โดยกระบวนการเร �ยนรูแ้ละบูรณาการ ในการประเมิน

ระดับการพัฒนาของแนวทางและการนําไปปฏิบัติขององค์กร ซึง่แนวทางต่าง ๆ จะถูกกําหนดโดยความต้องการขององค์กร 
ที่สอดคล้องกับการจัดการเชิงระบบ ซึ่งครอบคลุมถึง การปรับปรุงโดยใช้แนวทาง (Purpose-Do-Study-Act : PDSA 
Methodology การรบัรองมาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ ทั้งด้านการจดัการศึกษา การว �จยั และบร �การว �ชาการ
และว �ชาชพี เชน่ WFME, AUN-QA, AVBC, เกณฑ์มาตรฐานว �ชาชีพ มาตรฐานด้านการว �จัย และมาตรฐาน โรงพยาบาล 
HA, Advanced HA, DSC รวมถึงเคร �่องมือคุณภาพต่าง ๆ กระบวนการเร �ยนรู ้ผ่านทางการจัดทํา Knowledge 
Management (KM), Best Practices ในองค์กร และการเร �ยนรูก้ารปฏิบัติดีผ่านทางคู่ความรว่มมือในพันธกิจด้านต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงองค์กรที่เป�นเลิศอื่น ๆ มีกระบวนการสรา้งนวัตกรรมทั้งในระดับรูปแบบการจดัการธุรกิจ 
การจดัการกระบวนการ นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ด้านการบร �การสุขภาพและทรพัย์สินทางป�ญญา 
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หมวด 1 การนําองค์การ 

1.1 การนําองค์การโดยผู้นําระดับสูง 
1.1 ก ว �สัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
1.1 ก (1) ว �สัยทัศน์และค่านิยม  

ผู้นําระดับสูงของว �ทยาลัยฯ/ ราชว �ทยาลัยฯ กําหนดว �สัยทัศน์และค่านิยม โดยใช้ปรชัญา “เป�นเลิศเพื่อทุกชีว �ต      
(Be Excellent for Lives)” และปณิธาน “เป�นศูนย์กลางทางการศึกษาและว �จัยสู่ความเป�นเลิศด้านว �ชาการและว �ชาชีพ     
เพื่อบร �การมวลมนุษยชาติอย่างย่ังยืน” ของราชว �ทยาลัยฯ รวมถึง การว �เคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของผู้เร �ยน ผู้ป�วย 
ลูกค้าการว �จัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรช์าติ 20 ป� พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงข้อมูลนําเข้าและป�จจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในมีการสัมมนารว่มกัน    
โดยทํา SWOT Analysis และให้ผู้บร �หารและบุคลากรมีส่วนรว่มในการเสนอข้อคิดเห็น ทําให้ได้ว �สัยทัศน์ คือ “ราชว �ทยาลัย  
จุฬาภรณ์ จะเป�นสถาบันระดับโลกในด้านว �ทยาศาสตร ์การค้นคว้าว �จัย การศึกษา และการบร �การทางสุขภาพ” เป�าหมาย
ของว �สัยทัศน์ คือ 1. การมีผลการดําเนินการที่เป�นไปตามมาตรฐานหร �อดีกว่ามาตรฐานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ     
2. มีการแสดงถึงความเป�นเลิศของการดําเนินการที่ดีกว่าคู่เทียบ 3. มุ่งสู่ผลการประเมินสถาบันโดยการจัดลําดับ
มหาว �ทยาลัยโลกทั้งในระดับมหาว �ทยาลัย และกลุ่มสาขาว �ชา  

การดําเนินงานเพื่อให้ได้ทิศทางและเป�าหมายที่ชดัเจนในการตอบสนองต่อการบรรลุว �สัยทัศน์ผ่านทางการกําหนด
ยุทธศาสตรแ์ละเป�าประสงค์ของยุทธศาสตรท์ี่ ผู้นําระดับสูง มีการส่ือสารแผนปฏิบัติการทั้งระยะส้ันและระยะยาว รวมถึง   
การส่ือสารผ่านระบบการนําองค์กร (Leadership System- HRH PCCMS-LS) (รูปที่ 1.1-1) ประกอบด้วย 1. การส่ือสาร        
2. สรา้งความผูกพัน 3. เสร �มพลังอํานาจ 4. ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ 5. สรา้งขวัญกําลังใจและแรงจูงใจ 6. สรา้ง            
แรงบันดาลใจ การมุ่งสู่การพัฒนาที่สูงขึ้นและช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (ตารางที่ 1.1-1) มีการประเมิน     
การรบัรูว้ �สัยทัศน์ โดยบุคลากรกลุ่มต่างๆ (ผลลัพธ ์7.4 ก 1-1) ทบทวนว �สัยทัศน์ทุกป� โดยใช้เป�าประสงค์ของยุทธศาสตร ์
ตัวชีว้ัด และผลการดําเนินงานในแต่ละป� จากนั้น จะมีการนําเข้ารบัฟ�งความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจํา
ว �ทยาลัยฯ และคณะกรรมการสภาราชว �ทยาลัยฯ เพื่อปรบัปรุงทุกป�   

ว �ทยาลัยฯ กําหนด ค่านิยม คือ CHULABHORN ตามปณิธานของราชว �ทยาลัยฯ และการรบัฟ�งความคิดเห็นจาก    
ผู้นําระดับสูง  เพื่อกําหนดความเชื่อและพฤติกรรมที่ผู้นําระดับสูงและบุคลากรพึงปฏิบัติ ระบุความหมายของ ค่านิยม      
อย่างชดัเจน เพื่อให้เกิดความเข้าในที่ตรงกัน คือ C = Commitment มุ่งมั่น ภาคเพียร ไม่เลือกงาน; H = Honesty ซือ่สัตย์ 
สุจร �ต มีคุณธรรม; U = Unity สามัคคี มีว �นัย เป�ดใจกว้าง; L = Loyalty มีศรทัธา จงรกัภักดี รูจ้กัคุณแผ่นดิน; A = Altruism 
เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป�นที่ต้ัง เสียสละเป�นผู้ให้; B = Benevolence เมตตา กรุณา กตัญญูรูคุ้ณ; Happiness นําพา
ความสุข พอเพียง พอใจ; Opportunity แสวงหาโอกาส แสวงหาเวลา แสวงหาจงัหวะโอกาสในการทําประโยชน์ให้ส่วนรวม
ก่อนตนเอง; R = Research Excellence and Innovation สู่ความเป�นเลิศด้านการว �จยั สรา้งองค์ความรู ้สรา้งนวัตกรรม 
อันมีประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม; N = Networking   สรา้งเคร �อข่ายความรว่มมือ ความเป�นเลิศสู่ระดับสากล (รูปที่ 1.1-2) 
ส่ือสารผ่านระบบการนําองค์กร แผนยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติการ/กิจกรรมต่างๆ (ผลลัพธ ์7.4 ก 1-6) และช่องทางต่าง ๆ           
ที่หลากหลายทั้งทางเดียวและสองทาง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Website รายงานประจําป� 
จดหมายข่าว Patient First เผยแพร่ทาง Intranet, Workplace การติดประกาศในราชว �ทยาลัยฯ (ตารางที่  1.1-1 )            
ผู้นําระดับสูง ปฏิบัติตนในการสรา้งแบบอย่างที่ดี เชน่ H=Honesty ซือ่สัตย์ สุจร �ต มีคุณธรรม ให้ความสําคัญของการเป�น
แบบอย่างที่ดีของ ผู้นําระดับสูง การมุ่งเน้นการประเมินจากองค์กรภายนอก โดยใชก้ารประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส   
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA) การปฏิบัติตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ว �ทยาลัยฯ (ผลลัพธ ์7.4 ก 2-9) ทําการประเมินการรบัรูค่้านิยมของบุคลากรในป� 2563 (ผลลัพธ ์7.4 ก 1-3) 
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รูปที่ 1.1-1 ระบบการนําองค์กรของว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ 
(Leadership System- HRH PCCMS-LS) 

(โดยผ่านการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาํว �ทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563) 
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รูปที่ 1.1-2 ค่านิยม CHULABHORN 
(รายงานประจาํป� 2561 ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์) 
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ในส่วนของคณะ ได้มีการนําค่านิยม CHULABHORN มากําหนดเป�นค่านิยมที่สอดคล้องกับการพัฒนา อัตลักษณ์
ของผู้เร �ยน ตัวอย่าง เช่น คณะพยาบาลศาสตรม์ีการถ่ายทอดค่านิยมหลัก (WISH) สู่อัตลักษณ์ของบัณฑิตสาขาพยาบาล
ศาสตร ์ตามรูปที่ 1.1-3 คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตวว �ทยาประยุกต์กําหนดเป�น ACT WISE (ฉลาดทํา) (Accountability, 
Creativity, Teamwork, Work-life Balance, Integrity, Service Mind,  Efficient)  และคณะแพทยศาสตรและ         
การสาธารณสุข มีอัตลักษณ์ของบัณฑิต คือ “มีป�ญญาและทักษะชีว �ตที่เป�นเลิศเพื่อทุกชีว �ต” มีคุณลักษณะบัณฑิตที่             
พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ คื อ  CRAMDPH (Commitment, Research and innovation/resilience,  Altruism,  Mastery, Digital 

Literacy,  Professionalism และ Humility & Volunteerism) เป�นต้น 

 

     รูปที่ 1.1-3 การถ่ายทอดค่านิยมหลัก สู่อัตลักษณ์ของบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร ์(WISH) 

(ข้อมูล: คณะพยาบาลศาสตร)์ 
 

1.1 ก (2) การส่งเสร �มให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจร �ยธรรม  
พฤติกรรมของผู้นําระดับสูงของว �ทยาลัยฯ แสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการส่งเสร �มให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและ     

มีจร �ยธรรม โดยใช้กฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2-6)           
พ.ศ. 2559 พ.ร.บ.ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 พ.ร.บ. สภาว �จัยแห่งชาติ       
พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2507 มาตรฐานคณะกรรมการการจร �ยธรรมการว �จัยในคน (Standard of 
Research Ethics Committee-SREC) พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 รวมถึง กฎหมายหลักที่เก่ียวข้องกับอุดมศึกษา และกฎหมายอื่นๆ เชน่ การประเมินมาตรฐาน
ทางการศึกษาโดยสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) คณะกรรมการตรวจเง �นแผ่นดิน เป�นต้น สภาราชว �ทยาลัยฯ ทําหน้าทีอ่อกข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศของราชว �ทยาลัยฯ เชน่ ด้านการบร �หารงานบุคคล สวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัยฯ ด้านการ
บร �หาร การเง �น พัสดุ และทรพัย์สินของราชว �ทยาลัยฯ คณะกรรมการประจําว �ทยาลัยฯ ทําหน้าที่วางระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
ประกาศทางการบร �หารทั่วไป การบร �หารงานบุคคล การบร �หารงานการเง �นการบัญชี การพัสดุและงบประมาณ การว �จัย                 
การให้บร �การทางว �ชาการและว �ชาชีพแก่สังคม เพื่อให้การดําเนินงานของว �ทยาลัยฯ สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบข้อบังคับ 
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ราชว �ทยาลัยฯ มีการใชก้ฎหมายที่เก่ียวข้องมาใชใ้นการออกแบบกระบวนการต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา การว �จยัโรงพยาบาล และงาน
สนับสนุนต่างๆ กําหนดนโยบาย ส่งเสร �ม การกํากับติดตาม และการดําเนินการเพื่อให้เป�นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ฝ�ายนิติการ สํานักงานราชว �ทยาลัยฯ ดูแลการปฏิบัติงานภายในราชว �ทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ            
ที่เก่ียวข้อง เมื่อมีการออกกฎหมาย และระบียบใหม่ราชว �ทยาลัยฯ จะมีการส่งประกาศ เพื่อเป�นแนวทางให้คณะ/ หน่วยงาน/ 
หลักสูตรต่างๆ ดําเนินการให้มีความสอดคล้อง รวมถึง การติดตามผลผ่าน คณะกรรมการ ประเมินคุณภาพภายในและ 
คณะกรรมการ อื่นๆ เชน่ คณะกรรมการ ว �ชาการและการบร �หารการศึกษา คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการ
การว �จยั และ คณะกรรมการโรงพยาบาล เป�นต้น  

ผู้นําระดับสูงปฏิบัติตนเป�นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตนอย่างมีจร �ยธรรม โดยการกําหนดค่านิยม คือ H=Honesty 
ซือ่สัตย์ สุจร �ต มีคุณธรรม และA=Altruism เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป�นที่ต้ัง เสียสละเป�นผู้ให้ ประกาศนโยบายและรบัการตรวจ
ประเมินจาก คณะกรรมการติดตามการดําเนินงานด้านการพัฒนาเป�นองค์กรคุณธรรม กําหนดอัตลักษณ์เชงิคุณธรรมหลัก 3 ด้าน 
คือ ความมีว �นัย ความรบัผิดชอบ และความสามัคคี ผู้นําระดับสูง ของส่วนงาน/ หน่วยงาน มีการส่งเสร �มกิจกรรม เช่น “ทักทาย
ปราศรยั ผูกใจสามัคคี” เพื่อการส่งเสร �มความดีที่สอดคล้องกับคุณธรรมหลักในข้อสามัคคี (U-Unity) และ โครงการ “กิจกรรม
ความดีที่ขอแบ่งป�น” ว �ทยาลัยฯ กํากับการดําเนินการให้เป�นไปตามมาตรฐานการศึกษา จร �ยธรรมการว �จัย (IRB) มาตรฐาน
จรรยาบรรณ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป�วย ส่งเสร �มความรูด้้านจรรยาบรรณอาจารย์ ให้คณาจารย์ได้รบัทราบ และ    
ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ผลการประเมินตามค่านิยม Honesty = 4.66 และ Altruism = 4.70 (ผลลัพธ ์7.4 ก 1-3) 

ว �ทยาลัยฯ ให้ความสําคัญต่อการส่งเสร �มคุณธรรมและบร �หารจัดการระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส          
ในป� 2561 ประกาศ เจตนารมณ์ “คุณธรรมและความโปรง่ใส ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์” โดย ฝ�ายพัฒนาทรพัยากรบุคคล จดักิจกรรม
ต่างๆ ที่ส่งเสร �มคุณธรรม จร �ยธรรม ในภาพรวม เช่น การประกาศ เจตนารมณ์ จัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง        
จดักิจกรรมส่งเสร �มปลูกฝ�งจรรยาบรรณในการจดัปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ส่งเสร �มให้ทุกหน่วยงานมีคุณธรรม จร �ยธรรม รวมทั้งมี
การเผยแพร่ ส่ือสารความรู้ด้านคุณธรรม จร �ยธรรม แก่คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนผ่านทาง intranet 
(http://intranet.cra.ac.th) และ Website ITA ของราชว �ทยาลัยฯ ฝ�ายกิจการนักศึกษาและคณะต่างๆ มีการสัมมนาและ
แลกเปลี่ยนการดําเนินการในการสัมมนา ITA การส่งเสร �มคุณธรรมจร �ยธรรม มีการจัดโครงการตามพระราชดําร � โดย สํานักงาน    
ราชว �ทยาลัยฯ เช่น โครงการตักบาตร เติมบุญ พิธีทําบุญถวายสังฆทานทุกวันพฤหัสบดี โครงการ CRA Anticorruption            
แนวทางการดําเนินงานตามจร �ยธรรมด้านการศึกษา การว �จยั การรกัษาพยาบาล และการยกย่องบุคลากรด้าน คุณธรรม จร �ยธรรม 
นอกจากนั้น ผู้นําระดับสูง มีการดําเนินการตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป�องกันและปราบปรามทุจร �ต มีการแต่งต้ัง 
คณะกรรมการการจัดการเร �อ่งรอ้งเร �ยนทุจร �ตฯ ทําหน้าที่ในการบร �หารจดัการเร �อ่งรอ้งเร �ยน เป�ดชอ่งทางการรอ้งเร �ยนการทุจร �ต 
ภายในองค์กร ผ่านเว็บไซต์ http://www.cra.ac.th ในป�ที่ผ่านมาไม่พบข้อรอ้งเร �ยนด้านการทําผิดจร �ยธรรมในด้านการศึกษา     
การว �จยั การบร �การรกัษาพยาบาล และการบร �หารจดัการของว �ทยาลัยฯ (ผลลัพธ ์7.4 ก 2-9) 

1.1 ก (3) การสรา้งสถาบันที่ประสบความสําเรจ็  

การสรา้งสถาบันที่ประสบความสําเรจ็ทั้งระยะส้ันและระยะยาว ผู้นําระดับสูงของว �ทยาลัยฯ ได้มีการกําหนด Flagship ของ
การมุ่งสู่ว �สัยทัศน์ ออกเป�น 3 ระยะช่วงเวลา คือ ระยะก่อน พ.ร.บ.ราชว �ยาลัยจุฬาภรณ์ (ก่อนป� พ.ศ. 2559) ระยะยุทธศาสตร ์           
ราชว �ทยาลัยฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และระยะยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565-2570) โดยการดําเนินการ     
ทั้งในระดับว �ทยาลัยฯ คณะ โรงพยาบาลและหลักสูตรต่างๆ จะมีการกําหนดมาตรฐานการดําเนินการทั้งระดับชาติ นานาชาติ เส้นทาง
สู่ความเป�นเลิศ โดยใชร้ะบบการนําองค์กร และกรอบระยะเวลาตามรอบยุทธศาสตร ์(รูปที่ 1.1-4 )   

 

 

 

 

 

   

http://www.cra.ac.th/
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รูปที่ 1.1-4 Flagship การพัฒนาการของว �ทยาลัยฯ ตามกรอบระยะช่วงการพัฒนาตามเส้นทางความเป�นเลิศและแผนยุทธศาสตร ์

(โดยผ่านการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาํว �ทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563)
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ผู้นําระดับสูงว �ทยาลัยฯ ใช้ HRH PCCMS Sustainable Development Model (รูปที่  1.1-5) ที่ ได้กําหนด
เป�าหมายว �สัยทัศน์ และค่านิยมที่ชัดเจน การว �เคราะห์ผลการดําเนินการตามเป�าประสงค์เชิงกลยุทธ ์รวมถึงข้อเสนอแนะ   
จากการดําเนินงาน และการประกันคุณภาพในด้านต่างๆ เพื่อการจดัทําแผนการปรบัปรุงและลําดับสําคัญของการปรบัปรุง    
ทั้งนี้ ว �ทยาลัยฯ ได้มีการทบทวนยุทธศาสตรท์ุกป� ติดตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการทุก 3 เดือน            
โดย คณะกรรมการยุทธศาสตร ์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร ์มีการว �เคราะห์ ป�จจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ทําให้มีการปรับ
แผนปฏิบัติการโครงการ และตัวชี้วัดต่างๆ ให้เหมาะสมในแต่ละป� รวมทั้ง การสนับสนุนและสอดคล้องกันของแผน
งบประมาณและแผนทรพัยากรบุคคล ทั้งนี้ ว �ทยาลัยฯ มีการว �เคราะห์ประเด็นสําคัญของการประสบความสําเรจ็ทั้งระยะส้ัน
และระยะยาว โดยการทบทวนผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรแ์ละการนํากรอบแนวคิดการบร �หารองค์กรสู่ความเป�นเลิศ 
(EdPEx/TQA) เพื่อ Define ความหมายของว �สัยทัศน์ และกําหนดบร �บทเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้กลยุทธ์ด้านต่างๆ สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ความท้าทายและและความได้เปร �ยบเชงิกลยุทธต์ลอดจนการสรา้งนวัตกรรม และ
กําลังอยู่ระหว่างการจดัทํายุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570) 
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รูปที่ 1.1-5 HRH PCCMS Sustainable Development Model 

(โดยผ่านการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาํว �ทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563) 
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ผู้นําระดับสูง สรา้งวัฒนธรรมการมุ่งเน้นลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสรา้งบัณฑิตที่ตอบสนองต่อผู้ใช้บัณฑิต ทักษะ          
ที่จาํเป�นในอนาคต การว �จยัที่ตรงกับความต้องการของแหล่งทุน การรกัษาพยาบาลที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้ป�วย 
รวมถึงทิศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรช์าติ การตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้เร �ยน และผู้ป�วย      
ในป�จจุบัน และในอนาคต การดําเนินการดังกล่าว ทําให้ลูกค้ากลุ่มต่างๆ มีประสบการณที่ดีมีความผูกพัน และกล่าวถึง
ว �ทยาลัยฯ ที่สูงขึ้น ซึง่เห็นได้จาก จาํนวนนักศึกษา แหล่งทุนว �จยั จาํนวนผู้ป�วยกลุ่มต่างๆ รวมถึงเง �นบร �จาคที่สูงขึ้น  

ว �ทยาลัยฯ ได้นําเร �่องสมรรถนะหลัก คือ “ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา การว �จัย การให้บร �การ                  
ทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่เป�นความต้องการของประเทศ สอดรบัการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีความเชีย่วชาญ
ด้านการรกัษาโรคมะเรง็ การดูแลสุขภาพหนึ่งเดียว และศักยภาพความรว่มมือทั้งระดับชาติและนานาชาติ” ภายใต้ปรชัญา        
Be Excellent for Lives มาใช ้ทุกกระบวนการทํางาน ได้มีการนําความต้องการและความคาดหวังของผู้เร �ยน แหล่งทุนว �จยั 
ผู้ป�วย ที่ได้จากกระบวนการรบัฟ�งเสียงลูกค้า (หมวด 3) มาใชใ้นการกําหนดกระบวนการทํางานที่สําคัญ (หมวด 6) 

ว �ทยาลัยฯ ได้วางแผนสืบทอดตําแหน่งผู้นํา โดยเป�ดโอกาสสําหรบัการฝ�กอบรมผู้บร �หารระดับสูง หัวหน้างาน     
การฝ�กอบรมด้านการบร �หารจัดการองค์กรที่ เป�นเลิศ การจัดทํา Business Model Canvas ( HRH PCCMS BMC)        
โดยการมีส่วนรว่มของผู้บร �หารทุกระดับ การประกาศโครงสรา้งการบร �หารระดับต่างๆ มีการมอบหมายอํานาจหน้าที่          
ของอธกิารบดี รองอธกิารบดี ผู้ช่วยอธกิารบดี ผู้อํานวยการโรงพยาบาล และรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่ชัดเจน มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานของผู้บร �หาร ตามประสิทธิผลของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ และนํามาใช้เพื่อการปรับ
แผนการดําเนินงานและการพัฒนาของผู้บร �หารในแต่ละระดับ ทั้งนี้ราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ ได้เน้นการพัฒนาผู้บร �หาร
ระดับหัวหน้างาน โดยมีการจดัทํา Courageous Leadership Module ฝ�กอบรมโดยใช ้Principle of Coaching การให้ 
Positive feedback และ Corrective feedback  

ตัวอย่างการสรา้งนวัตกรรมของโรงพยาบาล ได้แก่ การใชร้ะบบ Smart Payment ลดเส่ียง เลี่ยงเง �นสด ลดเวลารอคอย 
การใช ้Zoom Meeting ระบบอัจฉร �ยะต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ของ อบต. เมืองลีง จงัหวัดสุร �นทร ์ทําให้สามารถส่งผู้ป�วย
ถึงโรงพยาบาลได้ภายในเวลา 10 นาที โดยความรว่มมือของ บร �ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (SCG) ราชว �ทยาลัยฯ         
และ อบต. เมืองลีง  จงัหวัดสุร �นทร ์

1.1 ข การส่ือสารและผลการดําเนินการขององค์การ 
1.1 ข (1) การส่ือสาร  

ผู้นําระดับสูง มีการส่ือสารและสรา้งความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร เป�ดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนรว่มในการ
วางแผนและรว่มการดําเนินงาน 

จากการสัมมนา HPH PCCMS-BMC รูปที่ 3.1-1 ทําให้ได้ว �ธีการส่ือสารตามกลุ่มลูกค้าตามพันธกิจต่างๆ ได้แก่ 
ผู้เร �ยน ผู้ป�วย และลูกค้าด้านว �จัย กลุ่ม ผู้นําระดับสูง ผู้บร �หารระดับต่างๆ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ และ
คู่ความรว่มมือผ่านชอ่งทางที่หลากหลายทั้งทางเดียวและสองทาง ตารางที่ 1.1-1  
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ตารางที่ 1.1-1 ว �ธกีารส่ือสารกับบุคลากร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ และคู่ความรว่มมือที่สําคัญ 

กลุ่มเป�าหมาย 
จุดประสงค์ 
การส่ือสาร 

ว �ธกีารส่ือสาร ความถ่ี ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้นําระดับสูง  
ผู้บร �หารระดับสูง 

-  กําหนดนโยบาย  
ว �สัยทัศน์ ค่านิยม 
และทิศทาง              
ในป�จจุบันและ
อนาคต 

-  กํากับดูแลและ
ประเมินผล 

- บันทึกประกาศ 
- Workplace 
- จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์  
- (E-mail) 
- จดหมายข่าว 
- Patient First 
- Internet, ระบบ

เคร �อข่ายสารสนเทศ
ภายในราชว �ทยาลัยฯ
(Intranet) 

ตามกรอบความ
รบัผิดชอบ 

- อธกิารบดี 
- รองอธกิารบดี 
- คณบดี 
 

บุคลากร 
ว �ชาการ/ สนับสนุน -  กําหนดนโยบายและ

แผนดําเนินงาน 
-  ส่ือสารและสรา้ง
ความเข้าใจ ความ
ผูกพันกับบุคลากร
นําไปสู่การปฏิบัติ 

-  รบัฟ�งความต้องการ
และข้อเสนอแนะ 

- การประชุม 
คณะกรรมการ
บร �หารว �ทยาลัยฯ 

- จดักิจกรรมผู้บร �หาร
สัญจร รบัฟ�งและ
แก้ไขป�ญหา 

- จดักิจกรรม
เสร �มสรา้งความพึง
พอใจและความ
ผูกพันที่มีต่อองค์กร 

- Intranet/Website 
- สํารวจความพึงพอใจ

จากการทํา
แบบสอบถาม 

ตามกรอบความ
รบัผิดชอบ 

- รองอธกิารบดี 
- คณบดี 
- หนง. 

ผู้เร �ยนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
ผู้เร �ยน  
(ด้านการศึกษา) 
(C1-C3) 

- กําหนดนโยบาย 
และแผนดําเนินงาน 

- ฝากเร �ยน ทํา MOU 
รว่มกับสถาบันต่าง ๆ  

- Intranet/ Website 
- จดัอบรมเชงิสัมมนา 
- จดหมายข่าว  
  Patient First 

ตามกรอบความ
รบัผิดชอบ 

- รองอธกิารบดี 
- คณบดี 
- ผู้รบัผิดชอบ 
  หลักสูตร 

ลูกค้าด้านการว �จัย 
(C4-C5) 

- การว �เคราะห์ความ
ต้องการ 

- การทําแผนงาน
รว่มกัน 

- การรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

- Intranet/ Website 
- จดัอบรมเชงิสัมมนา 
- จดหมายข่าว  
  Patient First 
 

ตามกรอบความ
รบัผิดชอบ 

- รองอธกิารบดี 
-  ฝ�ายว �จยั 

นวัตกรรม และ
ว �เทศสัมพันธ ์

- หน่วยงานที่  
  เก่ียวข้อง 
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กลุ่มเป�าหมาย 
จุดประสงค์ 
การส่ือสาร 

ว �ธกีารส่ือสาร ความถ่ี ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้ป�วย  
(ด้านการรกัษาพยาบาล) 
(C6-C8) 

- การบร �การดูแล
รกัษาผู้ป�วยอย่าง
ครบวงจร 

- Intranet/Website 
- จดัอบรมเชงิสัมมนา 
- จดหมายข่าว  
  Patient First 

ตามกรอบความ
รบัผิดชอบ 

- รองอธกิารบดี 
- ผอ./ รองผอ. 
  โรงพยาบาล 
- หนง.โรงพยาบาล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านการศึกษา 
(S1-S3) 

- ถ่ายทอดนโยบาย
และแผนดําเนินงาน 

- รบัฟ�งความต้องการ 
- ปรบัปรุง

กระบวนการและ
หลักสูตรให้ตรง
ตามความต้องการ
ของผู้เร �ยน 

- Intranet/Website 
- จดัประชุมผู้ปกครอง

และผู้เร �ยน 
- สํารวจความพึงพอใจ

จากการทําแบบสอบถาม 

ป�ละครัง้ - รองอธกิารบดี 
- ฝ�ายการศึกษา/ 
  ฝ�ายกิจการ 
  นักศึกษา 
- ประธานหลักสูตร 

ด้านชุมชน 
(S4) 

- การบร �การดูแลให้
ประชาชนในชุมชน
ได้รบัการดูแล
สุขภาพครอบคลุม
ทุกด้านอย่าง     
ครบวงจร 

- รบัฟ�งความคิดเห็น
และความต้องการ
ของชุมชน 

- ประสานงานรว่มกับ
ผู้แทนชุมชน 

- จดัทํา Focus Group 
Interview 

ตามรอบของ
โครงการ 

- รองอธกิารบดี 
- คณบดี 
-หน่วยงานที่ 
 เก่ียวข้อง 

ผู้ส่งมอบ/คู่ความรว่มมือ 
ด้านการศึกษา - ถ่ายทอดนโยบาย 

   และแผน
ดําเนินการ 

- การประชุม พบและ
พูดคุยโดยตรง 

- การส่ือสารผ่านการ
แลกเปลี่ยนเร �ยนรู ้

ป�ละครัง้ - รองอธกิารบดี 
- คณบดี 
- ประธานหลักสูตร 

ด้านการว �จยั - สรา้งความเข้าใจ
นําไปสู่การปฏิบัติ 

- การส่งอีเมล์เพื่อการ
ติดตามงานและ
สอบถามการทํางาน 

ทุกเดือนตามกรอบ
หน้าที ่ความ
รบัผิดชอบ 

- รองอธกิารบดี 
- คณบดี 
-  ฝ�ายว �จยั  
   นวัตกรรม และ 
   ว �เทศสัมพันธ ์

ด้านโรงพยาบาล - ออกแบบการบร �การ
ของโรงพยาบาล 

- ถ่ายทอดนโยบาย
และแผนดําเนินการ 
 

- การส่งข่าวผ่านระบบ
บร �การว �ชาการ 

- การพบปะและพูดคุย
โดยตรง 

- การส่ือสารผ่านส่ือ 
   ออนไลน์ 

ตามกรอบหน้าที่
ความรบัผิดชอบ 

- รองอธกิารบดี 
- ผอ. /รอง ผอ.  
  โรงพยาบาล 
- หนง.โรงพยาบาล 
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ข้อมูลที่ได้จาการส่ือสาร จะนํามาปร �กษาหาร �อ ในที่ประชุมผู้บร �หาร เชน่ จาํนวนและความต้องการ การบร �การต่างๆ 
ของผู้เร �ยน ผู้ป�วย ผู้ใชผ้ลงานว �จยั/บร �การว �ชาการ ตัวอย่าง เชน่ ในรอบป�ที่ผ่านมาว �ทยาลัยฯ มีการเป�ด Website เพิ่มเติม
เพื่อการส่ือสาร การทํา Workplace การจัดทําระบบ E-Saraban นอกจากนั้น ได้จัดกิจกรรม เลขาธกิารราชว �ทยาลัยฯ     
มอบนโยบายและพบบุคลากรในกลุ่มต่างๆ การจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ การตรวจเย่ียม หน่วยงานโดยผู้บร �หาร
ว �ทยาลัยฯ และ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีการแสดงความชืน่ชมยินดี เมื่อบุคลากรมีผลงานที่โดดเด่น เชน่ ได้รบัรางวัลในระดับ
นานาชาติ ผลงานว �ชาการ เป�นต้น (ผลลัพธ ์7.4 ก 1-4, ผลลัพธ ์7.4 ก 1-5) 

1.1 ข (2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ 
การมุ่งเน้นการปฏิบัติ ผู้นําระดับสูง ดําเนินการเพื่อให้บรรลุ VMV โดยจดัทํายุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับว �สัยทัศน์

และพันธกิจของราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ และแผนปฏิบัติการ กําหนดผู้รับผิดชอบที่ ส่วนใหญ่เป�นผู้นําระดับสูง                
ระบุระยะเวลาดําเนินการ ตัวชีว้ัดความสําเรจ็ในการดําเนินการทุกด้าน โดยการให้บุคลากรมีส่วนรว่ม มีการส่ือสาร ถ่ายทอด
และทําความเข้าใจ กับผู้รบัผิดชอบ โดยหลังจากนั้น มีการประกาศโครงสรา้ง อํานาจหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดราชว �ทยาลัยฯ 
และว �ทยาลัยฯ  (รูปที่ 1.1-6) 
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โครงสรา้งบร �หารว �ทยาลยัฯ ป�จจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.1-6 โครงสรา้งการบร �หารว �ทยาลัยฯ 
(โดยได้เสนอคณะกรรมการเตร �ยมความพรอ้ม EdPEx เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563)
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บุคลากรทุกคนมีการจัดทํา (Terms of Reference: TOR) เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับ แผนและ
เป�าหมายทีว่ �ทยาลัยฯ ต้องการประเมิน (Job Description: JD) ของแต่ละคน เพื่อให้สอดคล้องกับ TOR หาก JD ไม่เป�นไป
ตามเป�าจะมีการดําเนินการ เชน่ การหาโอกาสพัฒนาตนเอง จดัโครงการพัฒนาบุคลากร รวมถึง การปรบัเปลี่ยนแผนการ
ปฏิบัติงานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป มีการประเมินผลการบรรลุยุทธศาสตร ์ตัวชี้วัดด้านการว �จัย ผลงานของอาจารย์ 
รวมถึง หาข้อมูลว �เคราะห์ผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ผ่านการประชุมผู้บร �หาร และ คณะกรรมการประจาํว �ทยาลัยฯ 

ว �ทยาลัยฯ ใช้เคร �อ่งมือคุณภาพต่างๆ เช่น PDSA การทํา Improvement Plan, Benchmarking โรงพยาบาลใช้ 
มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล ได้แก่ มาตรฐานโรงพยาบาลและบร �การสุขภาพ (HA) ปรบัปรุง มกราคม 2562 มาตรฐานเฉพาะ
โรค/ เฉพาะระบบ (DSC) ฉบับมิถุนายน 2563 เป�าหมายความปลอดภัยผู้ป�วย (Patient Safety Goals: Simple Thailand 
2018) ฉบับ พ.ศ. 2561 เป�าหมายความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย พ.ศ. 2561 (Personal Safety Goals: 
Simple Thailand 2018)  

ในการสรา้งคุณค่าให้แก่ผู้เร �ยน ผู้ป�วย และลูกค้าด้านว �จยั โดยการพบปะพูดคุย เชน่ เลขาธกิารฯ พบผู้บร �หารและ
บุคลากร การเย่ียมพบปะหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากร ได้มีโอกาสในการทราบนโยบายการทํางาน แผนยุทธศาสตร ์และ
เป�าหมายในการทํางานในแต่ละด้าน รวมถึง การส่ือสารประเด็นป�ญหาที่พบจากการทํางาน   ทําให้เกิดการมีส่วนรว่มของ
ผู้บร �หารและบุคลากร สอดคล้องกับป�จจัยความผูกพันของบุคลากร ตาม OP (ตารางที่ P.1 ก 3) สนับสนุนการสร้าง
บรรยากาศการทํางานอย่างมีความสุข จดัสรรวัสดุและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใชง้าน สรา้งบรรยากาศส่งเสร �มให้บุคลากร 
เช่น ลานที่พักผ่อน สถานที่ออกกําลังกาย การศึกษาดูงาน เป�นต้น กิจกรรมที่สําคัญ เช่น กีฬาสี เทศกาลต่างๆ เป�นต้น       
การจัดกิจกรรมในการส่งเสร �มความเป�นราชว �ทยาลัยฯ เช่น โครงการกิจกรรมบําเพ็ญและโครงการต่างๆ ขององค์ประธาน   
ราชว �ทยาลัยฯ การบวช การจัดเทศนา การแสดงความยินดี เป�นต้น การสรา้งนวัตกรรม เช่น R2R, OKRs และ EdPEx      
เป�นต้น  

ว �ทยาลัยฯ มีการทบทวนผลการดําเนินงานและปรับปรุงในแต่ละป� ตาม HRH PCCMS-LS (รูปที่ 1.1-1) และ     
HRH PCCMS Annual Improvement Model (รูปที่ 6.1-3) ตัวอย่าง เชน่ การจดัทําแผนการปรบัปรุงตามผลการประเมิน
คุณภาพภายใน นอกจากนั้นว �ทยาลัยฯ เน้นการทํางานแบบสหสาขาว �ชา และการข้ามศาสตรท์ําให้เกิดการว �จัยที่เป�น 
Flagship รวมถึงหลักสูตรที่เป�นการข้ามศาสตร ์หลักสูตร 2 ปร �ญญา เพื่อเป�นการสรา้งนวัตกรรม การจัดการ MOU และ
คู่ความรว่มมือต่างๆ ทําให้ว �ทยาลัยฯ สามารถสรา้งหลักสูตรการบร �การรกัษาพยาบาล โดยเฉพาะกลุ่มโรคมะเรง็ได้เป�นอย่างดี 
โดยการจัดให้มี Tumor board และมีการประชุม Tumor conference ตามกลุ่มโรคที่สําคัญ เช่น มะเร็งเต้านม          
มะเรง็ OBGYN มะเรง็ตับ มะเรง็ลําไส้ เป�นต้น   

1.2 การกํากับดูแลและความรบัผิดชอบต่อสังคม   
1.2 ก การกํากับดูแลองค์การ 
1.2 ก (1) การกํากับดูแล  

ว �ทยาลัยฯ ทําให้มั่นใจว่า มีการกํากับดูแลอย่างมีความรบัผิดชอบ กํากับโดย สภาราชว �ทยาลัยฯ ทําหน้าที่กําหนด
ทิศทาง เป�าหมายของราชว �ทยาลัยฯ และวางนโยบาย อนุมัติแผนพัฒนาของราชว �ทยาลัยฯ การออกข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศของราชว �ทยาลัยฯ เป�นต้น ส่วนการบร �หารว �ทยาลัยฯ มีคณะกรรมการประจาํว �ทยาลัยฯ ทําหน้าที่เป�นกรรมการประจํา
ส่วนงาน อธิการบดีรบัผิดชอบจัดให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และรายงานทางการเง �นของว �ทยาลัยฯ เสนอต่อ 
คณะกรรมการประจาํว �ทยาลัยฯ และสภาราชว �ทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาและเผยแพรเ่ป�นรายงานประจาํป� 

การกํากับดูแล ผู้นําระดับสูง ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย              
หลั กประ สิ ทธิผล  (Effectiveness)  หลั กประ สิ ทธิภ าพ  (Efficiency)  หลั กการตอบ สน อ ง  (Responsiveness)                             
หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หลักความโปร่งใส (Tranparency) หลักการมี ส่วนร่วม (Participation )               
หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักความเสมอภาค (Equity) และหลักมุ่งเน้น
ฉันทามติ (Consensus Oriented) นํานโยบายกฎระเบียบข้อบังคับ ตาม OP (ตารางที่ P.1 ก 5) มากําหนดเป�นแนวทางการ
กํากับดูแลองค์กร  
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ราชว �ทยาลัยฯ มี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของราชว �ทยาลัยฯ ซึ่งแต่งต้ัง    
โดยสภาราชว �ทยาลัยฯ เชน่ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการใช้จา่ยงบประมาณ มีระบบการกํากับดูแลองค์กร โดย 
ผู้นําระดับสูง การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธกิารราชว �ทยาลัยฯและอธกิารบดี และเลขาธกิารราชว �ทยาลัยฯ จดัให้
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในว �ทยาลัย ระบบบัญชทีี่ถูกต้องและเป�นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี 
ระบบการตรวจสอบภายใน การเผยแพรร่ายงานประจาํป� แสดงบัญชงีบดุล บัญชทีําการ และบัญชรีายรบัและรายจา่ยที่ผู้สอบ
บัญชรีบัรองแล้ว และแสดงผลงานของราชว �ทยาลัยฯ ในป�ที่ล่วงมาและแผนงานที่จะจดัทําในป�ต่อไปทุกป� 

ตารางที่ 1.1-2 ระบบการกํากับดูแลองค์กรของว �ทยาลัยฯ 

ประเด็นด้านการกํากับ
ดูแลองค์กร 

การดําเนินการ ตัวชีวั้ดผลการ
ดําเนินการ 

ความรับผิดชอบในการ
กระทําของผู้บร �หาร 

ผู้นําระดับสูง กําหนดโครงสรา้งองค์กร และมอบหมายผู้บร �หาร     
ที่ร ับผิดชอบ ให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถผู้บร �หาร           
ที่ร ับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย กํากับติดตาม      
การดําเนินงานในหน่วยงานที่รบัผิดชอบ ทบทวนและติดตามผล
การดําเนินงานในรอบ 3,6,9 เดือน ทําแผนการปรบัปรุงแก้ไขจาก
ผลการดําเนินการและผลการประเมิน รายงานผลการดําเนินงาน  
ให้ผู้บร �หาร คณะกรรมการประจาํว �ทยาลัยฯ และสภาราชว �ทยาลัยฯ 

 (ผลลัพธ ์7.4 ข 23) 

ความรบัผิดชอบต่อกลยุทธ์
ที่ กํ า ห น ด  แ ล ะ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการดําเนินการ 

อธิการบดี มอบหมายให้มีผู้รบัผิดชอบยุทธศาสตรใ์นแต่ละด้าน 
โดยการแต่งต้ัง คณะกรรมการยุทธศาสตร ์กํากับการดําเนินการ 
ประเมินผลการดําเนินงาน โดยเปร �ยบเทียบกับเป�าประสงค์ของ
ยุทธศาสตรท์ี่กําหนด ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตาม
รอบเวลาให้ คณะกรรมการประจาํว �ทยาลัยฯ และสภาราชว �ทยาลัยฯ 
ทราบ 

(ผลลัพธ์ 7 .4 ข 22) , 
(ผลลัพธ ์7.5 ก 1-1) 

ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ด้ า น
การเง �น 

จัดทํ าแผนงบประมาณและแผนปฏิบั ติ ร าชการประ จํ าป�                 
ของว �ทยาลัยฯ โดยว �เคราะห์จากการดําเนินงา และรายรบั ในป�      
ที่ผ่านมา การคาดการณ์รายรบัในอนาคตให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
และแสวงหาแหล่งรายได้เพิ่มเติม เสนอแผนงบประมาณต่อ 
คณะกรรมการประจํ าว �ทยาลัยฯ  และสภาราชว �ทยาลั ยฯ                 
เพื่อเห็นชอบและดําเนินการตามงบประมาณที่ได้ต้ังไว้กํากับดูแล 
การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป�นไปตามแผนและกฎระเบียบ          
ที่ เ ก่ียวข้องประมาณการรายรับ รายจ่าย จัดทําสรุปรายงาน         
ทางการเง �น เป�นประจาํทุกไตรมาส เพื่อเสนอคณะกรรมการประจาํ
ว �ทยาลัยฯ รบัการตรวจสอบจากสํานักตรวจสอบภายใน และ ITA 
ทุกป� และมีการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 

(ผลลัพธ ์7.5 ก 1-3,4,5) 

ความโปรง่ใสในการ
ดําเนินการ 

ผู้นําระดับสูง แถลงนโยบาย แผน และพันธกิจการดําเนินงาน     
ของผู้บร �หารต่อบุคลากร และนักศึกษาดําเนินการตามนโยบาย 
แผน และพันธกิจที่แถลงไว้อย่างเป�ดเผยและตรวจสอบได้ใชข้้อมูล
สารสนเทศในการตัดสินใจในการดํา เนินการรายงานผล               
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จํ า ว �ท ย า ลั ย ฯ                        
สภาราชว �ทยาลัยฯ และเผยแพรต่่อสาธารณะผ่านทาง Website 
และรายงานประจาํป� 

(ผลลัพธ ์7.4 ก 2-9,10) 
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ประเด็นด้านการกํากับ
ดูแลองค์กร 

การดําเนินการ ตัวชีวั้ดผลการ
ดําเนินการ 

การประเมินคุณภาพจาก
อ ง ค์ ก ร ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกราชว �ทยาลัยฯ 

ว �ทยาลัยฯ ใช้ระบบการประกันคุณภาพ โดยผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจําว �ทยาลัยฯ และสภาราชว �ทยาลัยฯ ส่วนการ
ประเมินหลักสูตรใชก้ารรบัรองจากสภาว �ชาชพี และเกณฑ์คุณภาพ
ที่เก่ียวข้อง นอกจากนั้น ยังมีการประเมินอื่นๆ เช่น ด้านการว �จัย 
ด้าน Hospital Accreditation (HA) และ DSC เป�นต้น 

(ผลลัพธ ์7.1 ก 1,2,3,4) 
(ผลลัพธ ์7.4 ก 3-12,13) 
 
 

การปกป�องผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้นําระดับสูงที่ร ับผิดชอบการดําเนินการรับฟ�งความต้องการ 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นํามาใช้ในการ
วางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการที่เก่ียวข้อง 
กํากับติดตามการดําเนินงาน และประเมินความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย นําผลการประเมินมาปรบัปรุงการดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

(ผลลัพธ ์7.4 ก 5-21 ) 

ก า ร ว า ง แ ผ น สื บ ท อ ด
ตําแหน่งผู้นําระดับสูง 

กําหนดและประเมินสมรรถนะหลักของผู้นําระดับสูงสนับสนุนให้
บุคลากรที่มีศักยภาพเข้ารว่มเป�นทีมผู้บร �หาร และคณะกรรมการ 
ด้านต่างๆ เพื่อเร �ยนรูก้ารบร �หาร แนวทาง EdPEx ประเมินผล    
การบร �หารงานและให้ข้อมูลป�อนกลับเพื่อผู้บร �หารในแต่ละระดับ
พัฒนาตนเอง 

(ผลลัพธ ์7.3 ก4-27) 

1.2 ก (2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สภาราชว �ทยาลัยฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการราชว �ทยาลัยฯ และหัวหน้าส่วนงาน       

ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานว �ทยาลัยฯ มีการประเมินผลผู้บร �หาร โดยว �ธีการประเมินตามสมรรถนะและผลการ
ปฏิบัติงาน ป�ละ 1 ครัง้ เพื่อให้สามารถนําผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการบร �หาร สามารถนํามาพัฒนาปรบัปรุง  
ผลการดําเนินงาน เพือ่ให้เกิดผลสัมฤทธิใ์นการบร �หารงานมากขึ้น ในส่วนของ หนง. ประเมินตาม TOR และ JD  

การประเมินผลการดําเนินงานของ คณะกรรมการประจําว �ทยาลัยฯ ใชก้ารประเมินจากการทําหน้าที่ตามข้อบังคับ 
ประสิทธภิาพของการดําเนินงานด้านระเบียบการประชุม การเข้ารว่มการประชุม การส่งเอกสารการประชุม และรายงาน     
การประชุม การมีส่วนรว่มในการแสดงข้อคิดเห็นของ คณะกรรมการ 

1.2 ข พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจร �ยธรรม 
1.2 ข (1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ผู้นําระดับสูงของว �ทยาลัยฯ มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รบัการรบัรอง
ตามมาตรฐานที่เก่ียวข้อง โดยการประเมินส่วนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การประเมินหลักสูตรการศึกษา         
การเร �ยนการสอนและการวัดผลตามหลักสูตรนั้น   

ผู้นําระดับสูง ได้ดําเนินการและคาดการณ์ล่วงหน้า ในด้านกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และความกังวล ของชุมชนที่มี
ต่อหลักสูตรและบร �การต่างๆ ที่ครอบคลุม ทั้งด้านการศึกษา การว �จัย/บร �การว �ชาการ การบร �การรักษาพยาบาล และ          
การบร �หารจดัการองค์กร โดยการประเมิน/ คาดการณ์ หร �อทบทวนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ในเชงิลบที่เกิดจากกระบวนการ
ตามพันธกิจหลักที่สําคัญทุกด้าน รวมทั้ง การปฏิบัติการในอนาคต เชน่ การเป�ดหลักสูตรใหม่ การจดัทําโครงการว �จัย หร �อ 
การบร �การสุขภาพของโรงพยาบาล เป�นต้น โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ความต้องการของผู้เร �ยน ผู้ป�วย 
ลูกค้ากลุ่มต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง สารสนเทศที่ได้จากการว �เคราะห์สภาวะแวดล้อม ส่ือออนไลน์ เชน่ Website, 
Facebook Page และ Line เป�นต้น มอบหมายให้มีผู้ติดตาม และตรวจสอบข้อมูล และผู้นําระดับสูงนํามาว �เคราะห์ เป�นต้น
ข้อมูลนําเข้า ประกอบการจดัทําแผนการบร �หารความเส่ียงของราชว �ทยาลัยฯ  
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ตารางที่ 1.1-3 ความกังวลของสังคมที่มีต่อการจัดการศึกษา การรกัษาพยาบาล การว �จัย และการบร �หารจัดการองค์กร 

ความกังวลของสังคม ตัวชีวั้ด ผู้รบัผิดชอบ 
ด้านการจัดการศึกษา 
คุณภาพของหลักสูตร และการจัดการ
เร �ยนการสอน 

- จาํนวนหลักสูตรท่ีผ่านมาตรฐานว �ชาชพี (ผลลัพธ ์7.1 ก 1) 
- จํานวนหลักสูตรท่ีเป�นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
หลักสูตร และ TQF (ผลลัพธ ์7.1 ก 2) 

- ผลการประเมินผู้เร �ยนในทักษะด้านคุณธรรม จร �ยธรรม 
(ผลลัพธ ์7.1 ข 1-42,46) 

ผู้นําระดับสูง 
ผู้บร �หาร/ 
คณะกรรมการ   
ด้านต่างๆ 

ข้อรอ้งเร �ยน - ข้อรอ้งเร �ยนของผู้เร �ยนต่อหลักสูตร และการจดัการเร �ยนการสอน 
(ผลลัพธ ์7.1 ก 7,12 และผลลัพธ ์7.2 ก 1-6) 

ผู้นําระดับสูง 
ผู้บร �หาร/ 
คณะกรรมการ 
ด้านต่างๆ 

ด้านการว �จัย 
จร �ยธรรมการว �จยั - การปฏิบัติท่ีไม่เป�นไปตามจร �ยธรรมการว �จยั 

- จาํนวนครัง้ของการละเมิดจร �ยธรรมการว �จยั 
- จาํนวนข้อรอ้งเร �ยนการละเมิดสิทธผู้ิยินยอมเข้ารว่มการว �จยั 
(ผลลัพธ ์7.2 ก 1-9) 

ผู้นําระดับสูง 
ผู้บร �หาร/ 
คณะกรรมการ 
ด้านต่างๆ 

คุณภาพหลักสูตรการฝ�กอบรม - จาํนวนข้อรอ้งเร �ยนของผู้รบัการอบรม 
- ร้อยละของหลักสูตรบร �การว �ชาการท่ี ผ่านการรับรองจาก           
สภาว �ชาชพี 

(ผลลัพธ ์7.1 ก 6) 

ผู้นําระดับสูง 
ผู้บร �หาร/ 
คณะกรรมการ 
ด้านต่างๆ 

ด้านโรงพยาบาล 
ข้อรอ้งเร �ยน - ข้อรอ้งเร �ยนด้านการรกัษาพยาบาล 

(ผลลัพธ7์.2 ก 1-21) 
ผู้นําระดับสูง 
ผู้บร �หาร/ 
คณะกรรมการ 
ด้านต่างๆ 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ - ผลการดําเนินงานตามจรรยาบรรณ 
(ผลลัพธ ์7.2 ก 1-17) 

ผู้นําระดับสูง 
ผู้บร �หาร/ 
คณะกรรมการ 
ด้านต่างๆ 

การบร �หารจัดการองค์กร 
ความโปร่งใสด้านการเง �น การจัดซื้อ   
จดัจา้ง 

- จํานวนครั้งของความผิดปกติรุนแรงท่ีพบจากการตรวจสอบ     
ด้านการเง �นจากผู้ตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

- จาํนวนข้อรอ้งเร �ยนของการดําเนินการด้านการเง �นและพัสดุ 
(ผลลัพธ ์7.5 ก 1-4,5) 
 
 

ผู้นําระดับสูง 
ผู้บร �หาร/ 
คณะกรรมการ 
ด้านต่างๆ 

ค ว า มปลอ ด ภัย และ เป� น ค วาม ลับ        
ของข้อมูลสารสนเทศ 

- จํานวนครั้งของการถูกโจมตีสํา เร็จในระบบเคร �อข่ายและ        
ความเสถียรของระบบเคร �อข่าย 

(ผลลัพธ ์7.1 ข 2-65) 

ผู้นําระดับสูง 
ผู้บร �หาร/ 
คณะกรรมการ 
ด้านต่างๆ 
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     และจากผลการดําเนินงานของ คณะกรรมการบร �หารความเส่ียงของราชว �ทยาลัยฯ ที่ผ่านมา (ผลลัพธ ์7.4 ก 4-16) 
ไม่พบผลกระทบเชงิลบในระดับสูง ของระบบการจดัการความเส่ียงของราชว �ทยาลัยฯ การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
เพื่อป�องกัน/ แก้ไขผลกระทบเชิงลบ ในป� 2561 และ 2562 ไม่พบผลกระทบเชิงลบที่คาดการณ์ไว้ แต่มีการทบทวน
กระบวนการและป�จจยัที่เก่ียวข้องทุกป� 

1.2 ข (2) พฤติกรรมที่มีจร �ยธรรม  
ว �ทยาลัยฯ ส่งเสร �มให้บุคลากรสายว �ชาการ และสายสนับสนุนว �ชาการให้ความสําคัญต่อจรรยาบรรรณ จร �ยธรรม 

และคุณธรรม มีการส่งเสร �มคุณธรรมและบร �หารจัดการระบบการประเมินคุณธรรมโปรง่ใส (ITA) จัดกิจกรรมสนับสนุน
คุณธรรมหลักและอัตลักษณ์เชงิคุณธรรมของราชว �ทยาลัยฯ ออกประกาศราชว �ทยาลัยฯ เร �อ่งจรรยาบรรณอาจารย์ เพื่อเป�น
การกําหนดลักษณะมาตรฐานของการเป�นอาจารย์ของราชว �ทยาลัยฯ ข้อบังคับราชว �ทยาลัยฯ ว่าด้วยประมวลจร �ยธรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัยฯ การเผยแพรค่วามรู ้และประชาสัมพันธเ์ก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจร �ยธรรม และป�องกัน
การทุจร �ต ให้กับบุคลากรราชว �ทยาลัยฯ โดยออกเป�นส่ือความรูเ้ผยแพรบ่น Workplace เป�นรายสัปดาห์ และมีคู่มือการ
ป�องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  

ในด้านจร �ยธรรม ในป� 2561 ราชว �ทยาลัยฯ ประกาศ เจตนารมณ์ เร �อ่ง ITA ส่งเสร �มให้ทุกหน่วยงานมีคุณธรรม 
จร �ยธรรม รวมทั้งมีการเผยแพร ่ด้านคุณธรรม จร �ยธรรม ผ่านทาง Website ITA ของราชว �ทยาลัยฯ รวมถึง Website ต่างๆ
ของ คณะและฝ�ายกิจการนักศึกษา มีการสัมมนาและแลกเปลี่ยนการดําเนินการในการสัมมนา ITA ด้านการส่งเสร �มคุณธรรม
จร �ยธรรม มีโครงการตามพระราชดําร � สํานักงานราชว �ทยาลัยฯ เชน่ โครงการตักบาตร เติมบุญ ทํานุบํารุงศาสนา” มีพิธทีําบุญ
ถวายสังฆทาน ทุกวันพฤหัสบดี การมอบถุงยังชพีพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นและสรา้งขวัญกําลังใจ กิจกรรม
การสวมผ้าไทยทุกวันศุกร ์โครงการ CRA Anticorruption ความโปรง่ใสตามหลักธรรมาภิบาล (ผลลัพธ ์7.4 ก 4-14) 

1.2 ค ความรบัผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ 
1.2 ค (1) ความผาสุกของสังคม  

ว �ทยาลัยฯ คํานึงถึงเร �อ่งความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป�นส่วนหนึ่งในกลยุทธแ์ละการปฏิบัติงานประจาํวัน 
โดยใช้ HRH PCCMS Sustainable Development Model ( รูปที่  1 . 1-5) เป�นภาพรวมทั้ งหมดภายใต้ว �สัยทัศน์                 
ราชว �ทยาลัยฯ พันธกิจ 6 ด้าน ค่านิยมจุฬาภรณ์ (CHULABHORN) ยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยฯ 4 ด้าน ระบบงานต่าง ๆ 
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป� แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และบร �บทที่เป�นเชิงกลยุทธ ์เพื่อทําให้ทุกคน        
มีความสุขและมีความผูกพันต่อองค์กรโดยใชแ้นวทางของ UN Sustainable Development Goals และ แนวคิด ปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรชักาลที่ 9  

ทั้งนี้ ผู้นําระดับสูงของว �ทยาลัยฯ ได้คํานึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์ต่อสังคม โดยกําหนด เร �อ่งเป�นเลิศ        
เพื่อทุกชวี �ต ภายใต้สมรรถนะหลัก ความเชีย่วชาญด้านการว �จยัและว �ชาการชัน้สูง และด้านการศึกษา ทางว �ชาการและว �ชาชพี
ด้านเทคโนโลยี การแพทย์ และการสาธารณสุข ให้บร �การทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน   ที่เป�นความ
ต้องการของประเทศ สอดรบัการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านการรกัษาโรคมะเรง็และการดูแล
สุขภาพหนึ่งเดียว ให้เป�นความรบัผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะในเร �อ่ง ว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์ ส่ิงแวดล้อม รวมถึง ใชเ้ป�น
ส่วนหนึ่งของพันธกิจ ยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติการและโครงการที่สําคัญ มอบหมายผู้รบัผิดชอบ เพื่อการสรา้งความเป�นอยู่    
ที่ดีแก่สังคม ความผาสุกของสังคม และการดูแลส่ิงแวดล้อม  
 



 รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป�นเลิศ (EdPEx) ประจาํป�การศึกษา 2562 |   34 

 
รูปที่ 1.1-7 ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางของ  

Sustainable Development Goals (SDGs) 
(โดยผ่านการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาํว �ทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563) 

 
ตัวอย่างของการดําเนินงานที่สอดรบักับเป�าหมาย 6 ด้าน ของ SDGs ได้แก่   
เป�าหมาย 3. การมีสุขภาพดี ความเป�นอยู่ที่ดี และส่งเสร �มสวัสดิภาพสําหรบัทุกคนในทุกวัย เชน่ การส่งเสร �ม

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี การชี้แนะ และสนับสนุนนโยบายสาธารณะ การให้ความรู ้
เร �อ่งพฤติกรรมสุขภาพ และการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมแก่ชุมชนในพื้นที่เป�าหมาย การจดัอบรมความรูเ้ร �อ่งการแพทย์ฉุกเฉิน 
การพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยระบบบําบัดน�าเสียของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ การแยกขยะ Recycle เพื่อนําขยะกลับมาใช้ใหม่ 
หร �อนําไปกําจัดให้เหมาะกับการนํามาใช้ใหม่ การติดเชื้อ และการแพรก่ระจายเชื้อจากมูลฝอย ไปสู่ผู้ป�วย บุคลากร และ
ส่ิงแวดล้อม การเสร �มการป�องกันและการรกัษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด และการใช้
แอลกอฮอล์ในทางอันตราย การลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการป�องกันและ      
การรกัษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจติและความเป�นอยู่ที่ดี เป�นต้น   

เป�าหมาย 4. การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเร �ยนรูต้ลอดชีว �ต
ว �ทยาลัยฯ ดําเนินการโดยการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเป�ดโอกาสทางการศึกษา ขจดัความเหลื่อมล�าทางเพศในการศึกษา
รวมถึงผู้พิการ เข้าถึงการศึกษาและการฝ�กอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม เช่น ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ 90 พรรษา และ             
ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา   

เป�าหมาย 8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ว �ทยาลัยฯ มีการดําเนินการเพื่อเพิ่มการจา้งงาน เชน่ 
การจา้งงานในชว่งการระบาดของโรค COVID-19 โดยคณะพยาบาลศาสตรไ์ด้จดัทําโครงการพัฒนาทักษะชวี �ต : งานคือชวี �ต สู่อนาคต
ที่สดใส เพื่อให้นักศึกษาทํางานในศูนย์เสร �มศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล เป�นการช่วยจัดอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝ�กทักษะ              
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน และทํางานในห้องสมุด โดยมีค่าตอบแทน 40 บาท/ ชั่วโมง มีนักศึกษาสนใจรว่มโครงการ          
จาํนวน 112 คน 

เป�าหมาย 10. ลดความเหลื่อมล�า ว �ทยาลัยฯ มีการดําเนินงาน เช่น โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน             
มูลนิธ ิพอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ ์คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตวว �ทยาประยุกต์ มีโครงการ
งานว �ชาการและนวัตกรรมที่ตระหนักถึง Biodiversity Conservation อย่างย่ังยืน โดยกําหนดหัวข้อที่ตอบสนองต่อ         
การเปลี่ยนแปลงด้านส่ิงแวดล้อม การเกิดโรคอุบัติใหม่ โรคสู่คน เป�นต้น 
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เป�าหมาย 13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น พัฒนาการศึกษาการสร้าง       

ความตระหนักรู ้และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันในเร �อ่งการลดป�ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ           
การปรบัตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น การแจกถุงพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
โดยเฉพาะในแถบพื้นที่ห่างไกล โครงการต่างๆของราชว �ทยาลัยฯ ในชว่งว �กฤตโรคระบาดโคว �ด-19 โดยจดัทําแผนการให้ความรู ้
แก่ประชาชน ผ่านส่ือ Online ในชว่งว �กฤตโคว �ด-19 ได้แก่ Facebook และ Instagram โครงการ “โคว �ดไม่มีขา” ราชว �ทยาลัยฯ 
รว่มมือกับพันธมิตรด้านโฆษณา ผลิตคลิปว �ดีโอ 5 เร �อ่ง ในรูปแบบ Animation ช่วยให้คนไทยเข้าใจเก่ียวกับ COVID-19         
ได้ง่ายๆ และมีการใช้ Viral Influencers เพื่อมาช่วยกันกระตุ้นการเร �ยนรู ้และปลูกจิตสํานึก รวมถึงสรา้งว �นัยในการปฏิบัติ      
ไปด้วยกัน     

เป�าหมายที่ 17 ความรว่มมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวอย่างเช่น โครงการความรว่มมือกับหน่วยงาน/ องค์กร
ท้องถิ่น ในโครงการบร �การว �ชาการเพื่อการดูแลสุขภาพในพื้นที่เขตหลักส่ี และชุมชนหลักของว �ทยาลัยฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์
และสัตวว �ทยาประยุกต์มีการบร �การว �ชาการ โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ (Win-Win Situation) ยกระดับ           
สถานประกอบการและพัฒนาการจดัการศึกษาและศักยภาพการทําว �จยัควบคู่กัน 

1.2 ค (2) การสนับสนุนชุมชน  
ผู้นําระดับสูงของว �ทยาลัยฯ ดําเนินการในการสนับสนุนและสรา้งความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สําคัญอย่างจร �งจัง  

โดยการกําหนดชุมชนที่สําคัญที่จะใชป้ระโยชน์จากสมรรถนะหลักของว �ทยาลัยฯ และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
ได้อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน ได้แก่  

1. ชุมชนในเขต กทม. ตอนเหนือ และ ชุมชนเขตหลักส่ี  
การดําเนินการ เขตหลักส่ีที่เป�นชุมชนหลัก เป�นโครงการอาสาพัฒนาสังคมของราชว �ทยาลัยฯ ในป� 2563            

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร �กิต์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชินีพันป�หลวง และศาสตราจารย์                   
ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจา้ฟ�าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมาร � กรมพระศร �สวางควัฒน วรขัตยราชนาร �  องค์ประธาน
ราชว �ทยาลัยฯ โดยการดําเนินการรว่มกัน ระหว่างผู้บร �หารว �ทยาลัยฯ คณะฯ ผู้นําชุมชน เชน่ ผู้อํานวยการเขตหลักส่ี เจา้หน้าที่ 
ศูนย์บร �การสาธารณสุข 53 สมาชกิสภาเขต กทม. ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ครู คณาจารย์และคณะ โดยมี
เป�าหมายเป�นแหล่งฝ�กปฏิบัติในชุมชนของนักศึกษา แหล่งเร �ยนรูด้้านสุขภาพและการบร �การสุขภาพของชุมชน ภายใต้
สมรรถนะหลักของว �ทยาลัยฯ ตัวอย่างของโครงการได้แก่ โครงการจติอาสาจุฬาภรณ์ การรณรงค์ส่งเสร �มสุขภาพและความรู้
เร �อ่งโรคมะเรง็ โรคหลอดเลือดหัวใจ การอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและชว่ยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR)   

2. ชุมชนตามพระปณิธาน/ พระราชดําร �ในการยกระดับคุณภาพชีว �ตประชาชนชาวไทยผ่านทางโครงการต่างๆ เช่น 
โครงการบําเพ็ญพระกุศล/ พระราชกรณียกิจ รวมถึง การจดัโครงการบร �การว �ชาการเพื่อตอบสนองกลุ่มเป�าหมาย  

การดําเนินการในชุมชนหลักทั้ง 2 กลุ่ม เป�นการดําเนินการโดยใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร ได้แก่ 
“ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา การว �จัย การให้บร �การทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่เป�นความต้องการ  
ของประเทศ สอดรบัการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการรกัษาโรคมะเรง็ การดูแลสุขภาพหนึ่งเดียว 
และศักยภาพความร่วมมือทั้งระดับชาติและนานาชาติ” มากําหนดเป�นนโยบายการบร �การว �ชาการ/ว �ชาชีพแก่ชุมชน        
เพื่อสนับสนุนและสรา้งความเข้มแข็งให้กับชุมชน และบรรจุไว้ในแผนกลยุทธ ์ โดยพิจารณาจากความต้องการและป�ญหาของ
ชุมชนที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักและพันธกิจของว �ทยาลัยฯ ความสะดวกในการเดินทาง และเขตพื้นที่ มีการนํา
กระบวนการ VOS (S4) ชุมชน มากําหนดเป�นยุทธศาสตรด้์านที่ 3 เร �อ่งการให้บร �การทางว �ชาการและว �ชาชพีที่เป�นเลิศและ
ต้ังอยู่บนหลักความเสมอภาคไม่เหลื่อมล�า โดยมีเป�าประสงค์เพื่อเป�นศูนย์กลางที่เป�นเลิศในการให้บร �การว �ชาการแก่บุคลากร
ว �ชาชพี กลุ่มเป�าหมายเฉพาะและประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาความรู ้ความชาํนาญ ด้านสุขภาพ ว �ทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดล้อม ที่เป�นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชวี �ต และสังคม และได้มีการวางแผนการดําเนินการรว่มกับชุมชนในการ
จดัโครงการที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของชุมชน ทั้งนี้โครงการต่างๆ ได้มีการบูรณาการกับการเร �ยนการสอน
และการว �จัย โดยการนํานักศึกษาและนักว �จัยไปปฏิบัติโครงการที่ชุมชนหลัก เกิดมีส่วนรว่มของนักศึกษา นักว �จัย กับคน       
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ในชุมชน ในการแก้ไขป�ญหา ตามความต้องการของชุมชน และนําผลการประเมินมาทบทวนเพื่อปรบัปรุงกระบวนการ
สนับสนุนชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

ผลการดําเนินงาน พบว่า การดําเนินการดังกล่าว ได้ทําให้เกิดการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่อง และสรา้ง
ความเข้มแข็งของการดูแลตนเองของสังคม ได้อย่างย่ังยืน นอกจากนั้นราชว �ทยาลัยฯ ยังได้มีการสรุปและถอดบทเร �ยนจาก
โครงการต่างๆ จัดทําเป�น โครงการ KM Flagship รวมถึง การตีพิมพ์ใน จดหมายข่าว Patient First รายงานประจําป� 
ผลงานว �จยัทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ ศูนย์การเร �ยนรู ้และความรว่มมือที่เกิดขึ้นได้นําไปสู่การพัฒนาเป�นต้นแบบ
การบร �หารจัดการชุมชน เช่น สามารถเป�นแหล่งฝ�กปฏิบัติการสําหรบันักศึกษาว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ รวมถึง พื้นที่การว �จัย     
เพื่อสรา้งองค์ความรูใ้หม่ และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพของชุมชน (ผลลัพธ ์7.1 ก 23,24,26,28) 
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หมวด 2 กลยุทธ ์

2.1 การจัดทํากลยุทธ ์
2.1 ก กระบวนการจัดทํากลยุทธ ์
2.1 ก (1) กระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธ ์ 

ผู้นํ าระดับสูง ราชว �ทยาลัยฯ/ว �ทยาลัยฯ จัดทํ าแผนยุทธศาสตร์ราชว �ทยาลัยฯ พ .ศ . 2560 - 2564                
โดย คณะกรรมการสภาราชว �ทยาลัยฯ ผู้บร �หาร คณะทํางาน และผู้ที่ เก่ียวข้อง ที่สอดคล้องกับนโยบายของ               
สภาราชว �ทยาลัยฯ เชื่อมโยงปรชัญา ปณิธาน พระราชบัญญัติราชว �ทยาลัยฯ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป� ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตลอดจน สอดคล้องกับ     
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม โดยให้บุคลากรทุกหน่วยงานมีส่วนรว่ม ประกาศใช้เมื่อ ตุลาคม 2560 ประกอบด้วย    
4 ยุทธศาสตร ์และได้มีการแต่งต้ัง คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยฯ ต้ังแต่ป� 2561 ทําหน้าที่ในการ
ขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร ์ติดตามผลการดําเนินการ ว �เคราะห์ป�ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และให้ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อดําเนินการแก้ไขปรบัปรุงการดําเนินงานให้บรรลุผลยิ่งขึ้น ต่อมาได้มีการ
ปรบัปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตรท์ี่ 1 และประกาศเป�นแผนยุทธศาสตร ์ราชว �ทยาลัยฯ ฉบับปรบัปรุง และประชาสัมพันธใ์ห้
บุคลากรภายในทราบในเดือนพฤศจกิายน 2561 ผ่าน Website www.cra.ac.th และ intranet.cra.ac.th   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
                                         รูปที่ 2.1-1 ยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยฯ ป� พ.ศ. 2560 - 2564 

ในแต่ละป�  ผู้นําระดับสูง ราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ ได้กําหนดขั้นตอนระยะที่  1 การจัดทํายุทธศาสตรข์อง  
ราชว �ทยาลัยฯ และว �ทยาลัยฯ ในรอบป� Strategic Planning Process (SPP) ตามรูปที่ 2.1-2 ประกอบด้วย 3 ระยะ และเป�น
กระบวนการที่สําคัญ ได้แก่ ระยะการจดัทํากลยุทธ ์ระยะการนํากลยุทธไ์ปปฏิบัติ และระยะติดตามประเมินผล โดยการกําหนด
ยุทธศาสตร ์และระบบงาน โดยคํานึงถึงความสมดุลของความต้องการ และความคาดหวังของผู้เร �ยน ผู้ป�วย ผู้ใช้ผลงานว �จัย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตรช์าติ กําหนดโครงสรา้งองค์กร และกําหนดระบบงานที่สอดคล้องกัน 
มีการทบทวนตัวชีว้ัด ค่าเป�าหมาย และกลยุทธท์ี่สําคัญ รวมถึงการพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ข้อมูลคู่เทียบ และ
แนวโน้มที่น่าจะเป�นในอนาคต มีการสรา้งกลยุทธ์เพื่อผลักดัน ความได้เปร �ยบเชิงกลยุทธ์ (SO) ตัวอย่างเช่น การ Recruit 
อาจารย์และกลุ่มนักว �จัย กลุ่มใหม่ รวมถึงการสนับสนุนการดําเนินการ เมื่อได้วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธจ์ะกําหนด เป�าประสงค์ 
แผนปฏิบัติการระยะส้ันและระยะยาว ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับปฏิบัติการ รวมถึง การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มาร่วม ทั้ งด้ านว �ชาชีพ และการบร �หารจัดการ มาร่วมให้ข้อเสนอแนะเพื่ อการว �เคราะห์ที่ ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น
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HRH PCCMS Strategic Planning System 

 
 

 

 

รูปที่ 2.1-2 ขั้นตอนการจัดทํากลยุทธใ์นแต่ละป� (SPP) 
(โดยผ่านการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาํว �ทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563)  
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ระยะที่ 1 จัดทํากลยุทธ ์ 
ขั้นตอนที่ 1 เดือนตุลาคม - มิถุนายน การว �เคราะห์ สถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดย ผู้นําระดับสูง/ ผู้บร �หาร รว่มกัน
ว �เคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของ ราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ โดยนําข้อมูลนําเข้าที่สําคัญทั้งจากภายในและ
ภายนอก พิจารณาทบทวนผลการดําเนินการตามว �สัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนยุทธศาสตร ์แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ ในป�งบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้งข้อมูลป�จจัยความต้องการของผู้เร �ยน ผู้ป�วย ลูกค้าด้านว �จัย และ      
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ  
ขั้นตอนที่ 2 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม กําหนด/ทบทวน ว �สัยทัศน์ทุกป� มีการเป�ดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนรว่มในการ
เสนอข้อคิดเห็น และนําไปเป�นทิศทางของราชว �ทยาลัยฯ หน่วยงานจัดทําข้อเสนอคําขอต้ังงบประมาณรายจา่ยประจําป�
งบประมาณ  
ขั้นตอนที่ 3 เดือนกันยายน - ตุลาคม กําหนดและทบทวนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธแ์ละระบบงาน ที่ประชุมพิจารณา
ข้อเสนองบประมาณรายจา่ยประจาํป�งบประมาณ โดยคณะกรรมการกลัน่กรองงบประมาณ     
ขั้นตอนที่ 4 เดือนพฤศจกิายน - ธนัวาคม กําหนดตัวชีว้ัด ปรบัปรุงเป�าหมาย กลยุทธ ์ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชีว้ัด
ความสําเรจ็ เสนอกรอบวงเง �นงบประมาณรายจ่ายประจําป�งบประมาณต่อสภาราชว �ทยาลัยฯ เสนอกรอบวงเง �น
งบประมาณรายจา่ยประจาํป�งบประมาณต่อนายกรฐัมนตร � และสํานักงบประมาณ   
ขั้นตอนที่ 5 จดัทําแผนกลยุทธ ์

2.1 ก (2) นวัตกรรม  
ผู้นําระดับสูง ได้กระตุ้นและทําให้เกิดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และปรบัปรุงประสิทธภิาพในการ

ดําเนินงาน โดยการว �เคราะห์จาก TOWS Matrix ในขั้นตอนที่ 1 ของ SPP (รูปที่ 2.1-2 ) นํามากําหนดเป�นโอกาสเชิง   
กลยุทธ์ (SO) ที่สําคัญ โดยมีเกณฑ์การเลือก SO และพิจารณาให้เป�นความเส่ียงที่น่าลงทุน คือ 1) สอดคล้องกับ       
การเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถในการแข่งขัน 2) ความพรอ้มของอาจารย์ นักว �จัย และบุคลากรสายสนับสนุน          
3) ตอบสนองต่อความต้องการ/ ความคาดหวังของผู้เร �ยน ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ป�วย ผู้ใช้ผลงานว �จัย 4) เกิดคุณค่าใหม่ต่อ
ผู้เร �ยน ผู้ใชบ้ัณฑิต ผู้ป�วย ผู้ใชผ้ลงานว �จยั และสังคม ผู้บร �หารจงึเลือก SO มาเป�นการสรา้งนวัตกรรม และสําหรบัการจดั
การศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรไ์ด้กําหนดไว้ในรายว �ชาต้ังแต่ชั้นป� 2, 3และในชั้นป�ที่ 4 นักศึกษาต้องมีชิ้นงาน
นวัตกรรม ที่เผยแพรโ่ดยนําเสนอในเวทีและมีการว �พากษ์โดยบุคคลภายนอก 

2.1 ก (3) การว �เคราะห์และกําหนดกลยุทธ ์
ในการว �เคราะห์และกําหนดกลยุทธ์ ผู้นําระดับสูง ของว �ทยาลัยฯ ใช้ข้อมูลจากภายนอก เช่น ข้อมูลด้าน

การศึกษา การว �จัย และ โรงพยาบาล ความต้องการและความคาดหวังของผู้เร �ยน ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ป�วย ผู้ใช้ผลงานว �จัย    
การเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หร �อ ระดับโลก แผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ป� แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ความต้องการกําลังคนของอุดมศึกษา และสภาว �ชาชีพต่างๆ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงภายนอก เช่น 
กฎหมาย/กฎระเบียบ/ ข้อบังคับ/ มาตรฐานที่เก่ียวข้อง เศรษฐกิจ สังคม/ ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม      
ด้านการแข่งขัน เชน่ ข้อมูลเปร �ยบเทียบเร �อ่งสัดส่วนการรบัเข้าผู้เร �ยน ลําดับคะแนนการสอบเข้า สัดส่วนของเง �นทุนว �จยั
จากภายนอก จากแหล่งทุนว �จัยที่สําคัญ สัดส่วนผู้ป�วยที่มาใช้บร �การตามศูนย์ความเป�นเลิศที่สําคัญของ โรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ รายงานผลการติดตามยุทธศาสตรแ์ละตัวชีว้ัดสําคัญ ผลการดําเนินงานด้านการเง �น ลูกค้า ตลาด ปฏิบัติการ 
สังคม สมรรถนะหลักขององค์กร ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์องค์กร ผลงานคู่ความรว่มมือ ผู้ส่งมอบ นวัตกรรมและความรู้
องค์กร ความต้องการด้านขีดความสามารถ และอัตรากําลังของบุคลากร ความสามารถในการป�องกันและตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉิน รวมทั้ งภัยพิบั ติทางธรรมชาติและภัยอื่น  นํ ามาว �เคราะห์  โดยใช้เคร �่องมือ 5 Force Analysis, 
Competitors Analysis, PEST Analysis, Economic Profit Analysis, Trend Annalysis, VARIO Analysis และ 
Gap Analysis ทําให้ได้ โอกาส อุปสรรค จุดอ่อน และจุดแข็ง และกําหนดบร �บท เชิงกลยุทธ ์ได้แก่ โอกาสเชิงกลยุทธ ์
(SO) ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์(SC) และความได้เปร �ยบเชิงกลยุทธ ์(SA) รูปที่ 2.1-3 การว �เคราะห์และกําหนดกลยุทธ์
ว �ทยาลัยฯ (HRH PCCMS Strategic Context Analysis) 
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รูปที ่2.1-3 การว �เคราะห์และกําหนดกลยุทธ ์ววจ. (HRH PCCMS Strategic Context Analysis) 
(โดยผ่านการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาํว �ทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563) 
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โด ย ใช้ เค ร �่อ ง มื อ  Positioning Analysis, Blue Ocean Analysis, GE Matrix Annalysis, Scenario 
Analysis, Risk Analysis, TOWS Matrix 

ผู้นําระดับสูง รว่มกันว �เคราะห์และกําหนดกลยุทธ์ในขั้นตอนที่ 3 ของ SPP โดยเร �ม่จากการมอบหมายให้ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร ์เป�นผู้รบัผิดชอบและประสานงานในการดําเนินการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญ    
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อใชใ้นกระบวนการวางแผนกลยุทธ ์(รูปที่2.1-3) จากนั้น ผู้นําระดับสูง จะนําข้อมูล/สารสนเทศ
ที่ได้รวบรวมไว้มาประมวลและว �เคราะห์รว่มกัน โดยคํานึงถึง โอกาสเชงิกลยุทธ ์(SO) ความท้าทายเชงิกลยุทธ ์(SC) และ
ความได้เปร �ยบเชิงกลยุทธ ์(SA) ตลอดจนการบร �หารความเส่ียง รายงานผลการประเมินผลแผนการบร �หารความเส่ียง 
การควบคุมภายใน ITA และ Intelligent risk รวมถึง ข้อคิดเห็นจาก ผู้ทรงคุณ วุฒิ ภายนอก คณ ะกรรมการ              
สภาราชว �ทยาลัยฯ คณะกรรมการประจําว �ทยาลัยฯ เพื่อให้มั่นใจว่ายุทธศาสตรจ์ะนําไปสู่ความสําเรจ็ตามเป�าหมายที่ได้  
ต้ังไว้ และขับเคลื่อนไปสู่เป�าหมายความสําเรจ็ตามว �สัยทัศนร์าชว �ทยาลัยฯ  

2.1 ก (4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก  

ผู้นําระดับสูง กําหนดระบบงานที่สําคัญในขั้นตอนที่ 4 ของ SPP โดยมีเกณฑ์ในการตัดสินใจให้บุคลากรของ
ว �ทยาลัยฯ ดําเนินการเอง ดังนี้ เป�นกระบวนการที่มุ่งความสําเรจ็ตามว �สัยทัศน์และพันธกิจของ ว �ทยาลัยฯ สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักของว �ทยาลัยฯ ออกแบบเป�นกระบวนการหลักและกระบวนการสนับนุน ผู้นําระดับสูงกําหนดให้
กระบวนการสนับสนุนหลายกระบวนการเป�นส่วนงานอื่นๆ ในราชว �ทยาลัยฯ เช่น งานสารสนเทศและการส่ือสาร,         
งานบร �หารทรพัยากรบุคคล, การเง �น และระบบสารบรรณ เป�นต้น รวมถึง ความรว่มมือที่อยู่นอกองค์กรที่เก่ียวข้อง 
ระบบงานกําหนดเป�น 3 ระบบงานหลัก คือ ระบบงานขับเคลื่อนพันธกิจหลัก (Mission driven work system), 
ร ะบ บ งาน ด้ าน ก ารจั ด ก าร  (Management work System), ระบ บ งาน ส นั บ ส นุ น  (Support work system)               
โดยระบบงานขับเคลื่อนพันธกิจหลักแบ่งออกเป�น 3 ระบบงานย่อย คือ ระบบงานย่อยหร �อกลุ่มภารกิจด้านการศึกษา 
(Education Sub-work System) ระบบงานย่อย/กลุ่มภารกิจด้านการว �จัย (Research Sub-work System) และ
ระบบงานย่อย/กลุ่มภารกิจโรงพยาบาล (Hospital Sub-work System) ตามรูปที่ 2.1-4 
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รูปที่ 2.1-4 HRH PCCMS Work System 
(โดยผ่านการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาํว �ทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563)  
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ส่วนการกําหนดเคร �อข่ายอุปทาน (Supply network) ได้แก่ ผู้ส่งมอบ คู่ความรว่มมือและ Outsource          
ผู้นําระดับสูง ใช้การกําหนดตามความต้องการด้านระบบงาน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการสรา้ง
นวัตกรรม โดยมีเกณฑ์การตัดสินใจ คือ 1. งานที่ไม่ส่งผลโดยตรงต่อผู้เร �ยน ผู้ป�วย ผู้ใช้ผลงานว �จัย 2. ความคุ้มค่าของ
ต้นทุน 3. โอกาสในการสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน และสรา้งนวัตกรรม ตัวอย่างของการดําเนินงาน          
เร �อ่งคู่ความรว่มมือที่อยู่ภายนอกราชว �ทยาลัยฯ ได้แก่ คู่ความรว่มมือด้านการจัดการเร �ยนการสอน การว �จยั การบร �การ
รกัษาพยาบาล และด้านการบร �หาร ทั้งนี้เพื่อสรา้งความเข้มแข็งของระบบงาน และเพิ่มคุณค่าแก่ผู้เร �ยน เชน่ แหล่งฝ�ก
ปฏิบัติในกระบวนการเร �ยนการสอน องค์กรที่สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานว �จยั และด้านอื่นๆ เป�นต้น  

2.1 ข วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ ์
2.1 ข (1) วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ ์ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของว �ทยาลัยฯ ได้มาจากขั้นตอนที่ 5 ของ SPP ตามรูปที่ 2.1-2 โดยมีเป�าหมาย            
เพื่อมุ่งสู่การเป�นสถาบันระดับโลกในด้านว �ทยาศาสตร ์การค้นคว้าว �จยัการศึกษาและการบร �การทางสุขภาพ  ในป� 2563 
ว �ทยาลัยฯ ได้กําหนดตัวชี้วัดความสําเรจ็ของว �สัยทัศน์ให้ชดัเจนยิ่งขึ้น โดยใช้ QS Ranking by Subjects การใช้ CC, 
SC, SA ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ ์รวมถึงผลการดําเนินงานและผลการประเมินในป�ที่ผ่านมาของว �ทยาลัยฯ 
และของสถาบันคู่เทียบทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ข้อมูลการรบัเข้าผู้เร �ยน ข้อมูลผลการจดัการศึกษาเทียบกับ
สถาบันความรว่มมือในประเทศ การตอบสนองต่อความต้องการ/ ความคาดหวังของลูกค้า/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
คู่ความรว่มมือ โดยว �ทยาลัยฯ ได้กําหนดเป�าประสงค์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์แผนปฏิบัติการทั้งระยะส้ันและระยะยาว ตัวชีว้ัด
แผนการปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และแผนด้านทรพัยากรบุคคลที่สอดคล้องกัน (ตารางที่ 2.1-1) 

2.1 ข (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ ์ 
ยุทธศาสตร/์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธข์องว �ทยาลัยฯ ได้สรา้งความสมดุลระหว่างความต้องการที่หลากหลาย   

ในสถาบัน ซึ่งอาจแย่งชิงทรพัยากรกันเอง โดยจากการพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของว �ทยาลัยฯ สามารถ
ตอบสนอง SC และใชป้ระโยชน์จาก CC และ SA ทั้งนี้ ว �ทยาลัยฯ ได้สรา้งความสมดุลระหว่างความต้องการของผู้เร �ยน 
ผู้ใชบ้ัณฑิต ผู้ป�วย ผู้ใชผ้ลงานว �จยั และผู้รบับร �การ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญทั้งหมด ผ่านกระบวนการรวบรวมและ
ว �เคราะห์ข้อมูลนําเข้าที่สําคัญในขั้นตอนที่ 1 ของ SPP และใชใ้นการทบทวนยุทธศาสตร ์เพื่อทําให้มั่นใจว่าการพิจารณา
ยุทธศาสตร ์มีความสมดุล มีการได้รบัฟ�งข้อคิดเห็นจากบุคลากรของว �ทยาลัยฯ และนําเสนอในที่ประชุมผู้บร �หารและ 
คณะกรรมการประจาํว �ทยาลัยฯ เพื่อรบัฟ�งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนนําไปดําเนินการ 
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ตารางที่ 2.1-1 แผนยุทธศาสตร/์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ที่สําคัญของ ราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับบร �บทเชิงกลยุทธ์ แผนด้านทรพัยากรบุคคล และ  
                     Corporate KPI 
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2.2 การนํากลยุทธไ์ปสู่การปฏิบัติ 
2.2 ก การจัดทําแผนปฏิบัติการและนําไปสู่การปฏิบัติ 
2.2 ก (1) แผนปฏิบัติการ  

แผนปฏิบัติการทั้งระยะส้ันและระยะยาวที่สําคัญของว �ทยาลัยฯ จัดทําโดยกระบวนการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตรร์ะดับราชว �ทยาลัยฯ ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน โดยการนําแผนยุทธศาสตร ์และแผนฉบับปรบัปรุงเผยแพร่
ทางอินเตอรเ์น็ต ประกาศใช้ผ่านทางในเว็บไซต์ของราชว �ทยาลัยฯ http://www.cra.ac.th และ intranet เพื่อให้
บุคลากรภายในและ ที่สนใจนอกภายบุคคล  

คณะกรรมการบร �หารแผนงานยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยฯ ทําหน้าที่ กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และ
เป�าหมายการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยฯ รวมทั้ง ควบคุม กํากับดูแลให้การดําเนินงานของส่วนงาน
ประจําบรรลุตามเป�าหมายที่กําหนด แต่งต้ัง คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร ์มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการทุกป� โดยมีการประชุมสัมมนาแปลงยุทธศาสตรข์องราชว �ทยาลัยฯ เป�นแผนปฏิบัติการ 5 ป� ของราช
ว �ทยาลัยฯ และแผนปฏิบัติการ 1 ป� ทั้งนี้ ในแต่ละป�จะมีการทบทวนตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการว่าสามารถสะท้อน
ความสําเรจ็ของยุทธศาสตรห์ร �อไม่ โดยการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานที่ผ่านมาเทียบกับค่าเป�าหมายที่ต้ังไว้ 
รวมถึง โครงการใหม่ ที่อาจจะตอบสนองต่อ ความท้าทาย ความได้เปร �ยบ และโอกาสเชงิกลยุทธ ์กําหนดค่าเป�าหมาย
ของตัวชี้วัดของแผน ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําป�ของราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ 
ในแต่ละยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย เป�าประสงค์ KPI กลยุทธ ์โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัด เมื่อได้แผนปฏิบัติการฉบับรา่ง
และมีการรบัฟ�งข้อคิดเห็นจากผู้บร �หาร และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง แล้วจึงนําเสนอต่อผู้บร �หาร คณะกรรมการประจํา
ว �ทยาลัยฯ และ คณะกรรมการสภาราชว �ทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบ และเผยแพรแ่ผนปฏิบัติการในระบบ Intranet  
ราชว �ทยาลัยฯ  

กระบวนการนํากลยุทธไ์ปปฏิบัติ เป�นระยะที่ 2 ของ SPP ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ตามรูปที่ 2.1-2 
ระยะที่ 2 นํากลยุทธไ์ปปฏิบัติ จดัทํางบประมาณรายจา่ยประจาํป�งบประมาณ เง �นแผ่นดิน และเง �นรายได้  
ขั้นตอนที่ 6 ถ่ายทอดแผนกลยุทธสู่์แผนปฏิบัติการประจาํป� และอนุมัติประกาศใช ้(เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม) 
ขั้นตอนที่ 7 จดัทําแผนปฏิบัติการประจาํป� เดือนสิงหาคม-กันยายน  
ขั้นตอนที่ 8 ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจาํป�สู่การปฏบิัติ 
ขั้นตอนที่ 9 นําแผนปฏิบัติการประจาํป�ไปปฏิบัติ 

โดยมีแผนปฏิบัติการทั้งระยะส้ันและระยะยาวที่สําคัญ ที่สัมพันธกั์บยุทธศาสตร ์(วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์) 
ดังนี้  
ตารางที่ 2.1-2  ยุทธศาสตร/์วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ ์และ แผนปฏิบัติการที่สําคัญ งบประมาณและแผนด้านบุคลากร 

ยุทธศาสตร/์
วัตถุประสงค์เชงิ 

กลยุทธ ์
แผนปฏิบัติการระยะส้ัน 1 ป� แผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ป�  

1. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
ความเป�นเลิศ 

1.1 พัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานสากล ที่เน้น
การว �จยั และได้รบัการยอมรบั 
1.2 การคัดเลือกผู้ เร �ยนที่มี คุณ ภาพและ         
ความพรอ้ม 
1.3 ส ร ร ห าอ า จ า ร ย์  แ ล ะ บุ ค ล าก ร ที่ มี   
ศักยภาพ สู ง ทั้ ง ด้ านว �ชาการ ว �จัย  และ    
ความเป�นมนุษย์ รกัการถ่ายทอดความรูแ้ละ
ประสบการณ ์
1.4 จัดการเร �ยนการสอนและกิจกรรมให้มี
การศึกษาและกิจกรรมเสร �มหลักสูตรรว่มกัน
ระหว่างว �ชาชพีต่างๆ 
 
 

1. มีหลักสูตรการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อ      
การพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการแพทย์ การพยาบาล 
ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข  ว �ท ย า ศ า ส ต ร์ก า ร แ พ ท ย์            
ว �ทยาศาสตรรสุ์ขภาพ และการสัตวแพทยศาสตร ์    
ที่เป�นมาตรฐานสากล มุ่งสมรรถนะของนักศึกษา 
(ผู้ เ ร �ย น )  ทั้ ง ด้ า น ก า ร ว � จั ย แ ล ะ ว � ช า ชี พ 
( Competency Based Education and 
Transformative Learning) ที่เป�นสหสาขา 

http://www.cra.ac.th/
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ยุทธศาสตร/์
วัตถุประสงค์เชงิ 

กลยุทธ ์
แผนปฏิบัติการระยะส้ัน 1 ป� แผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ป�  

2.1 จั ด ก า ร เร �ย น ก าร ส อ น ด้ ว ย ว �ธี ก า ร             
ที่หลากหลาย เน้นผู้ เร �ยนเป�นศูนย์กลาง       
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเชื่อมโยงความรู้
ใ น ห้ อ ง เ ร � ย น สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ จ ร � ง 
(Transformative Education) 

2. สรา้งบัณฑิตให้มีความเป�นผู้นํา สามารถกํากับ
ต น เอ ง  ทั้ ง ด้ าน ค วาม รู้ คุ ณ ธรรม  จร �ย ธ รรม           
การพัฒนาตนเอง และนําการเปลี่ยนแปลง ทําความดี
ที่ก่อประโยชน์ ทั้งต่อส่วนรวม สังคม และตนเอง 

3.1 จัดกิจกรรมเสร �มเพื่อให้ผู้ เร �ยนมีความ
เข้าใจตนเอง เพื่ อมนุษ ย์  เข้าใจสังคม มี
เม ต ต าก รุณ า จิต อาสา แ ละมี ความ สุ ข 
ปลูกฝ� ง ให้ เกิดความสํ านึก ผูกพั น  และ
จงรกัภักดีต่อสถาบันและประเทศชาติ 

3. สร้างบัณ ฑิตให้มีความสํานึกในการเป�นผู้ ให้         
มีความผูกพั น  และจงรัก ภักดี ต่อสถาบันและ
ประเทศชาติ 
 

2. ก า ร ว � จั ย แ ล ะ
พัฒนานวัตกรรมที่มี
ศักยภาพสร้างการ
เปลี่ยนแปลง 

1.1 กําหนดโจทย์ว �จัยที่ตอบสนองต่อการ
แก้ป�ญหาสุขภาพของประเทศ 
1.2 สนับสนุนให้เกิดงานว �จัยที่จะนําไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ไขป�ญหาสุขภาพของ
ประเทศ 
1.3 สรรหาและพัฒนาอาจารย์และบุคลากร   
ที่มีศักยภาพด้านการว �จยั 

1. ผลงานว �จัยที่ตอบสนองต่อป�ญหาสุขภาพของ
ประเทศ  

 

2.1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
2.2 ส นั บ ส นุ น ให้ มี ก าร ดํ าเนิ น ก าร ด้ าน
ทรพัย์สินทางป�ญญา 
2.3 เกิดการใช้ป ระโยชน์ จากน วัต กรรม        
ในเชงิพาณิชย์หร �ออุตสาหกรรม 

2. สรา้งนวัตกรรมจากผลงานว �จยั 
 

3.1 เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานว �จัย        
สู่องค์กร 
3.2 เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานว �จัย     
ต่อชุมชนและสังคม 
3.3 ส่ งเสร �ม ให้ เกิดการใช้ประโยชน์จาก
ผลงานว �จยัต่อระบบสุขภาพ หร �อชีน้ํานโยบาย
สาธารณสุขของประเทศ 

3. นําผลงานว �จัยไปใช้ในการปฏิบัติจร �ง อย่างเป�น
รูปธรรมและแพรห่ลาย เพื่อเสร �มสรา้งความเป�นอยู่
ที่ดีของประชาชน 
 

4.1 ส ร้า ง เค ร �อ ข่ า ย ง า น ว �จั ย  ส ห ส า ข า           
ในระดับชาติ 
4.2 สรา้งเคร �อข่ายงานว �จัยสหสาขาในระดับ
นานาชาติ 

4. ส่ งเสร �มความร่วมมือ ด้ านการว �จัยสหสาขา         
ในระดับชาติและนานาชาติ 

3. การให้บร �การทาง
ว �ชาการและว �ชาชีพ
ที่เป�นเลิศและต้ังอยู่
บนหลักความเสมอ
ภาคไม่เหลื่อมล�า 

1.1 จัดบร �การว �ชาการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการ การพัฒนาของบุคลากรในว �ชาชีพ
กลุ่มเป�าหมายเฉพาะและประชาชนทั่วไป 
1.2 สรา้งระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนให้เกิด
การบร �การว �ชาการที่เป�นเลิศ 
 
 

1. เป�นศูนย์กลางที่เป�นเลิศในการให้บร �การว �ชาการ
บุคลากรว �ชาชีพ กลุ่มเป�าหมายเฉพาะ เพื่อพัฒนา
ความ รู้ ความชํานาญ ด้าน สุขภาพ  การแพ ท ย์           
การพยาบาล การสาธารณสุข ว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์ 
ว �ทยาศาสตรรสุ์ขภาพ และการสัตวแพทยศาสตร ์    
ที่เป�นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีว �ต สังคม 
และประชาชนทั่วไป 
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ยุทธศาสตร/์
วัตถุประสงค์เชงิ 

กลยุทธ ์
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2.1 พัฒนา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้มีบร �การ
รักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานครอบคลุมทุก
สาขา 
2.2 พัฒนาระบบบร �การรักษาพยาบาลให้มี
ความสะดวก รวดเรว็ และได้มาตรฐานสากล 
เพื่อให้บร �การแก่ประชาชนทุกภาคส่วน บน
หลักความเสมอภาคและไม่เหลื่อมล�า 
2.3 พั ฒ น าศู น ย์ความ เป� น เลิ ศ ด้ าน การ
รกัษาพยาบาล เพื่อแก้ป�ญหาด้านสุขภาพที่
สําคัญของประเทศบนหลักความเสมอภาค
และไม่เหลื่อมล�า 

2. เป�นศูนย์กลางในการให้บร �การว �ชาชีพในด้าน
สุขภาพที่เป�นเลิศตามมาตรฐานสากลแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนบนหลักความเสมอภาคและไม่เหลื่อมล�า 

4. ก า ร พั ฒ น า
ท รัพ ย า ก ร ม นุ ษ ย์
แ ล ะ ร ะ บ บ ง า น สู่
องค์กรสมรรถนะสูง
ที่ มี ว �สั ย ทั ศ น์ ร ่ว ม
อย่างยั่งยืน 

1.1 พัฒ นาองค์กรให้มี โครงสร้างพื้ นฐาน       
ที่ชดัเจน เอื้อต่อการทํางาน 
1.2 พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ร �ห า ร จั ด ก า ร ที่ มี
ประสิทธภิาพคล่องตัว รวดเรว็ และมีธรรมาภิบาล 
 

1. พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง การบร �หารจดัการ
องค์กรที่มีประสิทธภิาพและธรรมาภิบาล 
 

2.1 พัฒนาระบบการติดตามและตรวจสอบ
การใช้งบประมาณ  ให้ เป�น ไปตามแผนฯ  
อย่างถูกต้องและโปรง่ใส 

2. ง บ ป ร ะ ม า ณ เพี ย ง พ อ ใน ก าร ดํ า เนิ น ง า น         
อย่างครอบคลุม คุ้มค่า โปรง่ใส 

3.1 พัฒนาระบบการคัดเลือก การสรรหา และ
ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่องค์กร
กําหนดอย่างเพียงพอ 
3.2 มีระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งด้าน
คุ ณ วุ ฒิ ที่ สู ง ขึ้ น  แ ล ะ ค ว าม เชี่ ย ว ช า ญ        
เฉพาะด้านอย่างเหมาะสม 
3.3 พัฒนาระบบการธาํรงรกัษาบุคลากร ให้มี
ความผูกพัน เต็มใจในการปฏิบัติงานและ     
มีความสุข 

3. บุคลากรเพียงพอ ศักยภาพสูง พัฒ นาอย่าง
ต่อเนื่อง ค่านิยมองค์กรร่วมกัน และมีจิตบร �การ      
ด้วยหัวใจเป�นมนุษย์ 
 

4.1 พั ฒ นาระบบ เทคโนโล ยีสารสนเท ศ        
ให้สามารถสนับสนุนการดําเนินงานของ
องค์กรอย่างมีประสิทธภิาพ 

4. ระบบสารสนเทศที่ ทันสมัย  มาตรฐาน และ
ครอบคลุมระบบงานทุกด้าน 

5.1 วางแผนการใช้พื้นที่  การจัดโครงสรา้ง 
อาคาร สถานที่ และส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสม
กับภารกิจ 
5.2 พัฒนาระบบประหยัดพลังงาน 
5.3 พั ฒ นาระบบการจัดการความ เส่ียง 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการดําเนินงาน
ทุกด้านของ ว �ทยาลัยฯ  
 
 
 

5. ส่ิงแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย สวยงาม และ      
รกัษาธรรมชาติ 
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ยุทธศาสตร/์
วัตถุประสงค์เชงิ 

กลยุทธ ์
แผนปฏิบัติการระยะส้ัน 1 ป� แผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ป�  

6.1 พั ฒ น าบุ ค ล าก รแ ล ะนั ก ศึ กษ าให้ มี
จิต สํ านึ ก ใน การ สื บ ส าน แ ล ะทํ านุ บํ า รุ ง
ศิลป วัฒ น ธรรม  ศาสน า ศีลธรรม  แ ละ        
ภูมิป�ญญาท้องถิ่น 

6. การสืบสาน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
ศีลธรรม และภูมิป�ญญาท้องถิ่น 
 

7.1 จัด ทํ าแ ล ะเผ ยแ พ ร่เอ กลั กษ ณ์ ขอ ง      
ราชว �ทยาลัยฯ 

7. ราชว �ทยาลัยฯ เป�นที่ รูจ้ักแก่บุคคลและองค์กร
ภายนอกอย่างแพรห่ลาย 

2.2 ก (2) การนําแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ  
ว �ทยาลัยฯ มีว �ธกีารนําแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ โดยในป� 2563 ได้กําหนดให้ทุกหน่วยงานระบุตัวชี้วัด

ความสําเรจ็ของโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการฯ พรอ้มทั้งค่าเป�าหมายของแต่ละตัวชีว้ัดเพื่อวัดความสําเรจ็ของ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําป� ซึ่งมีตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม รวม 154 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 จํานวน 62 ตัว, ยุทธศาสตรท์ี่ 2 จํานวน 37 ตัว, ยุทธศาสตรท์ี่ 3 จํานวน 16 ตัว และยุทธศาสตรท์ี่ 4 
จํานวน 39 ตัว ภายใต้วงเง �นงบประมาณที่ได้รบัการจัดสรร โดยแต่ละหน่วยงานมีส่วนรว่มในการกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเรจ็ของโครงการ/ กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการฯ มีทั้งตัวชี้วัดเชิงปร �มาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งกําหนด      
ค่าเป�าหมาย เพื่อเป�นการวัดผลสําเรจ็ของการปฏิบัติงาน 

นอกจากนั้น ว �ทยาลัยฯ ยังมีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปผู้ส่งมอบที่สําคัญ และคู่ความรว่มมือที่สําคัญทั้งที่
เป�นทางการและไม่เป�นทางการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ โดยการดําเนินการระหว่าง ว �ทยาลัยฯ     
กับสถาบันที่เก่ียวข้อง โดยผู้บร �หารและผู้รบัผิดชอบจะนํากลยุทธไ์ปสู่การปฏิบัติ เช่น ด้านโรงพยาบาลมีการดําเนินการ
ด้านผู้ ส่งมอบ จากผลการตามรอยการติดเชื้อ ด้ือยาภายใน โรงพยาบาล (Multidrug Resistant Organisms: 
MDROs) พบป�ญหาการใช้น�ายาทําความสะอาด/ขั้นตอนการทําความสะอาด ของบร �ษัทแม่บ้านที่ไม่ถูกต้อง ผู้นํา         
ได้อนุมัติให้แก้ไข TOR บร �ษัทแม่บ้านเพื่อความปลอดภัยของผู้ป�วยและบุคลากร โดยเพิ่มรายละเอียดแนบท้ายสัญญา
ในเร �่องขั้นตอนและชนิดน�ายาในการทําความสะอาดให้ได้ตามมาตรฐาน และกําหนดรายการฝ�กอบรมเจ้าหน้าที่             
ทําความสะอาด การกํากับดูแลโดยโรงพยาบาล กระบวนการของผู้ส่งมอบ และกระบวนการทํางานรว่มกัน ได้มีการ
กําหนดข้อกําหนดที่สําคัญ และกลไกการติดต่อส่ือสารรว่มกัน  

การติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ์อยู่ SPP ระยะที่ 3 ติดตามประเมินผล ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 10 
ประเมินผลการดําเนินการ ขั้นตอนที่ 11 จดัทํารายงานผลการดําเนินการ และขั้นตอนที่ 12 ทบทวนปรบัเปลี่ยนแผน 
 ฝ�ายนโยบายและยุทธศาสตร ์จะมีการติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําป� และ
รายงานผลการดําเนินการที่ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรท์ุก 3 เดือน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาและ
เสนอแนะแนวทาง เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และนําเสนอเลขาธิการ             
ราชว �ทยาลัยฯ และนําเสนอต่อสภาราชว �ทยาลัยฯ ทุกป�   

2.2 ก (3) การจัดสรรทรพัยากร  

เพื่อให้ทําให้มั่นใจว่าว �ทยาลัยฯ มีทรพัยากรด้านการเง �นและด้านอื่นๆ มีพรอ้มใชใ้นการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ
ให้ประสบความสําเรจ็ และยังบรรลุภาระผูกพันในป�จจุบัน ผู้นําระดับสูง ที่รบัผิดชอบแต่ละยุทธศาสตร ์โดยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจาํป� ประกอบด้วยงานในภารกิจหลัก และโครงการ/ กิจกรรม ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ราชว �ทยาลัยฯ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร ์และผลสัมฤทธิต์ามพันธกิจทั้ง 6 ข้อ  

กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบัติเป�นแผนปฏิบัติการประจําป�ราชว �ทยาลัยฯ มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจาํป� โดย สนอน่วยงานจดัทําข้อเให้ทุกห  คําขอต้ังงบประมาณรายจา่ย
ประจาํป� ทั้งจากแหล่งเง �นงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเง �นรายได้ รวมถึงการทบทวนปรบัลดงบประมาณตามที่
ได้รบัจัดสรร และให้หน่วยงานนําไปดําเนินการผ่านการจัดทําโครงการ/กิจกรรมในความรบัผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรช์าติและยุทธศาสตรก์ระทรวงการอุดมศึกษา ว �ทยาศาสตร ์ว �จยั และนวัตกรรม รวมถึง ด้านโรงพยาบาล  
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 ราชว �ทยาลัยฯ ได้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเง �นเพื่อเป�นแนวทางในการวางแผนการใช้จ่ายเง �น              
ในการจดัสรรงบประมาณ โดยจาํแนก 3 ภารกิจ คือ ภารกิจพื้นฐานงานประจาํ ภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร ์และ
โครงการยุทธศาสตร ์เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดในการดําเนินงาน มีการกํากับติดตามส่งเสร �มสนับสนุน
คณะว �ชาในการดําเนินการว �เคราะห์ข้อมูลทางการเง �นในเร �อ่งที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น ต้นทุนต่อหน่วยแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเร �ยนการสอนอย่างต่อเนื่องและการว �เคราะห์    
ความคุ้มค่าของการบร �หารหลักสูตร ประสิทธภิาพ ประสิทธผิลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน ทุกหน่วยงาน
รว่มกันวางแผนเพื่อจัดทําและจัดสรรงบประมาณที่ได้รบัจากภาครฐั และงบประมาณรายได้ ซึ่งมาจากรายได้จากการ
ให้บร �การการศึกษา รายได้จากการให้บร �การการรกัษา รายได้จากการลงทุน และรายได้จากการรบับร �จาค  

ว �ทยาลัยฯ มีการติดตามผลการใชง้บประมาณในแต่ละไตรมาส เพื่อพิจารณาความต้องการในการตอบสนองต่อ
ความต้องการในการปรบัแผนด้านการเง �น เพื่อให้สอดคล้องกับความจาํเป�นในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการให้สําเรจ็
ตามเป�าหมาย เลขาธกิารราชว �ทยาลัยฯ และอธกิารบดีว �ทยาลัยฯ มีการตรวจสอบงบประมาณรายได้ที่เหลือจา่ยในแต่ละป�
และตรวจสอบตัวชี้วัดทางการเง �นเป�นระยะ ในกรณีที่มีโครงการเรง่ด่วน ว �ทยาลัยฯ สามารถจดัทํางบประมาณเพิ่มเติม  
ในระหว่างกลางป� เพื่อขอเสนออนุมัติจากสภาราชว �ทยาลัยฯ ได้ ตัวอย่างเช่น ในป� 2563 มีสถานการณ์โรคระบาด 
COVID-19 ว �ทยาลัยฯ ได้ของบประมาณกลางป� เพื่อสนับสนุนการสอนแบบออนไลน์ Smart Class Room และ 
Smart Education System การประชุม และ Teleconference รวมถึง การปรบัระบบการดูแลผู้ป�วยของ โรงพยาบาล
จุฬาภรณ ์เพื่อให้การบร �หารงบประมาณให้เกิดประสิทธภิาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  

นอกจากนั้น ว �ทยาลัยฯ มีการจัดการความเส่ียงต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติการเพื่อให้มั่นใจว่าฐานะ
การเง �นยังมั่นคง โดยการแต่งต้ัง คณะกรรมการบร �หารความเส่ียง โดยมีหน้าที่กําหนดนโยบาย เป�าหมาย และแนวทาง
การบร �หารความเส่ียงโดยรวมขององค์กร มีการแต่งต้ังคณะทํางานประสานงานและติดตามประเมินผลการดําเนินการ
บร �หารความเส่ียง และนําเสนอ คณะกรรมการสภาราชว �ทยาลัยฯ  

การใช้จ่ายเง �นงบประมาณ จะถูกตรวจสอบ โดยงานแผนและงบประมาณ รวมถึง งานการเง �นและบัญชขีอง  
ราชว �ทยาลัยฯ เพื่อตรวจสอบการใชจ้า่ยเง �นให้เป�นไปตามระเบียบที่กําหนดไว้  

2.2 ก (4) แผนด้านบุคลากร  

ผู้นําระดับสูงของว �ทยาลัยฯ ได้เตร �ยมความพรอ้มด้านขีดความสามารถและอัตรากําลังของบุคลากร ในขั้นตอน
ที่ของ SPP และตามกระบวนการใน 5.1 ก(1) จัดทําแผนแม่บทด้านทรพัยากรบุคคลของราชว �ทยาลัยฯ ที่เชื่อมโยง/
สอดคล้องกับยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยฯ ระยะ 5 ป� และประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  4 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และ
ระบบงานสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีว �สัยทัศน์รว่มอย่างย่ังยืน ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร ์คือ ยุทธศาสตร ์      
การบ ร �ห ารท รัพ ย ากรบุ ค ค ล  (Human Resource Management : HRM), ยุท ธศ าสต ร์ก ารพั ฒ น าองค์ กร 
(Organization Development : OD) แ ล ะ  ยุ ท ธศ าส ต ร์ก ารพั ฒ น าท รัพ ย าก รบุ ค ค ล  (Human Resource 
Development : HRD) ทําให้ได้แผนด้านบุคลากรที่สําคัญในการสนับสนุนวัตถุประสงค์เชงิกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัติการ
ทั้งระยะส้ันและระยะยาวของว �ทยาลัยฯ ตัวอย่าง เชน่ แผนการส่งเสร �มและผลักดันบุคลากรสายว �ชาการให้มีตําแหน่ง  
ทางว �ชาการที่สูงขึ้น จดัทนุเฉลิมพระเกียรติฯ 90 พรรษา และทุนเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา เพื่อสนับสนุนการศึกษา
ต่อในระดับ ปร �ญญาเอก ของอาจารย์และให้มีการพัฒนาตนเองทุกป� ในด้านอัตรากําลังว �ทยาลัยฯ ได้มีการว �เคราะห์    
ทั้งจํานวนและศักยภาพของอาจารย์ที่สอดคล้องและเป�นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา และแพทย์/ พยาบาล        
ตามมาตรฐานว �ชาชพีทุกป� การดําเนินการดังกล่าว พบว่า รอ้ยละจาํนวนบุคลากรที่จดัได้ตามกรอบอัตรากําลังในป� 2561 
รอ้ยละ 81.10 และรอ้ยละบุคลากรมีการพัฒนาความเชีย่วชาญตามสาขาที่กําหนดในเวลาที่กําหนดรอ้ยละ 37.6 

2.2 ก (5) ตัววัดผลการดําเนินการ  
ในแต่ละป�งบประมาณว �ทยาลัยฯ มีการกําหนดจํานวนเป�าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการและตัวชี้วัด อัตรารอ้ยละ

ความสําเร็จ เพื่อประเมินความสําเร็จของยุทธศาสตร์ราชว �ทยาลัยฯ มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน              

ตามแผนปฏิบัติการประจําป� สําหรบัระบบการวัดผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามี

ผลลัพธใ์นทางที่ดี ได้มีการกําหนดตัวชีว้ัดของยุทธศาสตรแ์ละตัวชีว้ัดของโครงการ/ แผนปฏิบัติการทั้งระยะส้ันและระยะ

ยาว เพื่อเป�นตัวชี้วัดสําคัญที่ใช้ติดตามผลสําเรจ็และประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ ทําให้มั่นใจว่าระบบการวัดผล

โดยรวมของแผนปฏิบัติการเสร �มสร้างให้มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ตัวชี้วัดของยุทธศาสตรแ์ละ
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แผนปฏิบัติการได้ถ่ายทอดไปยังฝ�าย คณะ หลักสูตร และหน่วยงานต่างๆ ของว �ทยาลัยฯ โดย ผู้นําระดับสูง, คณบดี, 

คณะกรรมการบร �หารหลักสูตร, คณะกรรมการว �จัย, คณะกรรมการบร �หาร, โรงพยาบาล, หนง. และบุคลากรทุกระดับ    

จะมีการกําหนดตัวชี้วัดภายใต้วงเง �นงบประมาณที่ได้รบัการจัดสรร ซึ่งจะเป�นตัวบ่งชี้ความสําเรจ็ของการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยฯ ด้วย โดยแต่ละหน่วยงานมีส่วนรว่มในการกําหนดตัวบ่งชีค้วามสําเรจ็ของโครงการ/ กิจกรรม

ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ มีทั้งตัวชี้วัดเชงิปร �มาณและเชงิคุณภาพ รวมทั้งกําหนดค่าเป�าหมาย เพื่อเป�นการวัดผลสําเรจ็

ของการปฏิบัติงาน คณะกรรมการยุทธศาสตรจ์ะมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน (ตามตารางที่ 4.1-1)             

ทุกไตรมาส หากผลการดําเนินการไม่เป�นไปตามเป�าหมายของ KPI คณะกรรมการยุทธศาสตร ์และ KPI Owner จะทํา

การว �เคราะห์สาเหตุ และกําหนดแนวทางแก้ไขเพื่อปรบัปรุงผลการดําเนินงาน และถ่ายทอดไปยังผู้ที่เก่ียข้องต่อไป      

ทําให้ฝ�ายบร �หารสามารถรบัทราบถึงป�ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และวางแผนแก้ไขปรบัปรุงได้ทันที  

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  มีการถ่ายทอดเป�าหมาย และตัวชี้วัดจากระดับ โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ              
ให้สอดคล้องกันทุกระดับ โดยได้แต่งต้ังคณะทํางานติดตามตัวชีว้ัดของ โรงพยาบาล มาพิจารณาจดัทํานิยามตัวชีว้ัดที่อยู่
ในแผนยุทธศาสตรข์อง โรงพยาบาล และดูแลให้มีการถ่ายทอดลงสู่หน่วยงาน ผ่าน คณะกรรมการ ที่เก่ียวข้อง เช่น 
ประธาน คณะกรรมการผู้ป�วยนอกจะรว่มกับคณะทํางานติดตามตัวชี้วัด กําหนดชุดตัวชี้วัดของงานผู้ป�วยนอก ซึ่งจะ
ประกอบด้วยตัวชี้วัดจากแผนยุทธศาสตร ์โรงพยาบาล รว่มกับตัวชี้วัดที่ใช้ติดตามผลการดําเนินงานด้านต่างๆ            
ของหน่วยงานในสังกัด มีการประชุมเป�นประจาํทุกเดือน 

2.2 ก (6) การคาดการณ์ผลการดําเนินการ  

ในการกําหนดค่าคาดการณ์ผลการดําเนินการของตัวชี้วัดหร �อตัวบ่งชีท้ี่สําคัญ ตามกรอบเวลาทั้งระยะส้ันและ
ระยะยาวของว �ทยาลัยฯ ได้มีการคาดการณ์ผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรแ์ละแผนการปฏิบัติการณ์ประจําป�            
ในขั้นตอนที่ 9 ของ SPP โดยมีการกําหนดผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ัดหลักของยุทธศาสตร ์และสรุปผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมของยุทธศาสตรแ์ละผลการดําเนินการตามโครงการ/ แผนปฏิบัติการที่สําคัญ ทั้งนี้ว �ทยาลัยฯ กําหนด           
ค่าคาดการณ์ผลการดําเนินการของตัวชีว้ัด โดยจะเทียบเคียงกับมาตรฐานที่เก่ียวข้อง ค่ามาตรฐาน ผลการดําเนินงานที ่          
ผ่านมา รวมถึง การเปร �ยบเทียบกับค่าคาดการณ์ของคู่แข่ง สถาบันที่เปร �ยบเทียบกันได้หร �อระดับเทียบเคียงที่สําคัญ  

2.2 ข การปรบัเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
ว �ทยาลัยฯ มีแนวทางในกรณีที่สถานการณ์บังคับให้มีการปรบัเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ เพื่อจดัทําปรบัแผนและ

นําแผนใหม่ไปปฏิบัติอย่างรวดเรว็ โดยมีเกณฑ์ในการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติการ โดยพิจารณาจาก 1) หาก            
ผลการดําเนินงานไม่เป�นไปตามเป�าประสงค์ ตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ก็นําข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประเมินผลมาว �เคราะห์       
หาสาเหตุ นําไปสู่การปรบัยุทธศาสตร ์และแนวทางการดําเนินงานให้สอดรบักับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป 2) กรณีที่เกิดมีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดคิด เช่น นโยบายจากรัฐบาล/ กระทรวง        
การอุดมศึกษา ว �ทยาศาสตร ์ว �จยัและนวัตกรรม ที่เก่ียวข้องกับการจดัการศึกษา การว �จยั การบร �การรกัษาพยาบาล หร �อ   
เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 3) เมื่อเกิดมีโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการสร้างนวัตกรรม โดยกระบวนการปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติการจะเร �ม่จากผู้รบัผิดชอบตัวชี้วัด ระดม  ความคิดเห็นจากผู้รบัผิดชอบที่เก่ียวข้อง เพื่อว �เคราะห์สาเหตุ เช่น    
การใช้ Root Cause Analysis (RCA) หาแนวทางในการเพิ่มมาตรการ ในการดําเนินการเพิ่มเติมหร �อกําหนดแผนปฏิบัติ
การใหม่ เสนอต่อที่ประชุมผู้บร �หารฯ เพื่อให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแผน  

ตัวอย่างของกรณีที่สถานการณ์บังคับให้มีการปรบัเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ เช่น ราชว �ทยาลัยฯ กําหนดให้
หน่วยงานทุกหน่วยงานดําเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการประจําป� 2563 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 
โดยหน่วยงานดําเนินการทบทวนแผนโครงการ/ กิจกรรมที่ไม่สามารถดําเนินการได้ โดยเฉพาะโครงการ/ กิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับชุมชน ซึง่ต้องงดหร �อเลื่อนการดําเนินการออกไป และได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของโครงการ/
กิจกรรมที่ไม่สามารถดําเนินการได้ในป�งบประมาณ 2563 นี้ ไปเป�นงบประมาณรายจา่ยส่วนกลาง สําหรบัการดําเนินการ
ในชว่งสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 
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หมวด 3 ลูกค้า 

3.1 เสียงของลูกค้า  
3.1 ก. การรบัฟ�งผู้เร �ยนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
3.1 ก (1) ผู้เร �ยนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีอยู่ในป�จจุบัน  

ผู้นําระดับสูงมีการรับฟ�งผู้เร �ยน ลูกค้าด้านว �จัย และผู้ป�วย ทุกกลุ่ม (C1-C8) ตามที่ระบุในตาราง P.1 ข 
ความสัมพันธร์ะดับองค์กร โดยรองอธกิารบดีที่รบัผิดชอบด้านการศึกษา การว �จยั และโรงพยาบาล โดยใชก้ระบวนการ 
จัดทํา HRH PCCMS Business Model Canvas (รูปที่ 3.1-1) ระบุช่องทางการ ทั้งที่เป�นทางการและไม่เป�นทางการ    
รบัฟ�ง ปฏิสัมพันธ ์และสังเกตผู้เร �ยน ลูกค้าด้านว �จยั และผู้ป�วย รวมถึง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ เชน่ ผู้ปกครอง 
ผู้ให้ทุนการศึกษา ผู้ใชบ้ัณฑิต กระทรวงการอุดมศึกษา ว �ทยาศาสตร ์ว �จยัและนวัตกรรมและชุมชน เพื่อนํามาว �เคราะห์เป�น
ข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในกลุ่มต่าง ๆ ตามตารางที ่3.1-1 การรบัฟ�งสารสนเทศของผู้เร �ยน ลูกค้า
ด้านว �จยัและผู้ป�วย 

 
รูปที่ 3.1-1 HRH PCCMS Business Model Canvas   

(โดยผ่านการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาํว �ทยาลัยฯ เมือ่วันที ่18 สิงหาคม 2563) 

 การรบัฟ�งสารสนเทศของผู้เร �ยน ลูกค้าด้านว �จัย และผู้ป�วย นํามาใช้ในการออกแบบและปรบัปรุงหลักสูตร 
กระบวนการจัดการศึกษา กระบวนการว �จัยและกระบวนการของโรงพยาบาล โดยหลังจากที่ผู้รบัผิดชอบดําเนินการ
รวบรวมสารสนเทศตามรอบเวลาที่กําหนด จะนําเข้าสู่คณะกรรมการที่เก่ียวข้อง เช่น คณะกรรมการบร �หารหลักสูตร 
คณะกรรมการว �ชาการและบร �หารการศึกษา คณะกรรมการว �จยั และคณะกรรมการโรงพยาบาล ซึง่มีการประชุมทุกเดือน 
ดําเนินการว �เคราะห์ข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม รวมถึง ระเบียบ 
ข้อบังคับ มาตรฐานที่เก่ียวข้อง เพื่อนําไปจดัทําข้อกําหนดของกระบวนการทํางานที่สําคัญด้านการขับเคลื่อนพันธกิจหลัก 
(หมวดที่ 6) และการนํากระบวนการไปปฏิบัติ และการปรบัปรุงตามรอบเวลา เช่น การออกแบบหลักสูตร การจัดการ
ศึกษา การจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการบร �การนักศึกษาในด้านต่าง ๆ สารสนเทศต่าง ๆ จะถูกนํามาการว �เคราะห์ 
ทุก 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ป� เพื่อติดตามผลการดําเนินงานและปรบัปรุงกระบวนการ ผู้นําระดับสูงที่รบัผิดชอบด้านต่าง ๆ 
จะสรุปสารสนเทศ VOC/VOS ใช้ในกระบวนการติดตามและทบทวนยุทธศาสตร ์และการบรรลุว �สัยทัศน์ ใน SPP 
ขั้นตอนที่ 1 ตามตารางที่ 3.1-1  

 

HRH PCCMS Business Model Canvas 
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ตารางที่ 3.1-1 การรบัฟ�งสารสนเทศของผู้เร �ยน ลูกค้าด้านว �จัย และผู้ป�วย (VOC) 

ผู้เร �ยน  
ลูกค้าด้าน

ว �จัย/บร �การ
ว �ชาการ 
ผู้ป�วย 

สารสนเทศที่ต้องการ ชอ่งทาง ความถ่ี ผู้รบัผิดชอบ 
ดําเนินการ 

การนําไปใชป้ระโยชน์ 

ด้านการศึกษา  

C1, C2, C3 

 

ความต้องการ/ ความคาดหวัง 
และข้อเสนอแนะกระบวนการ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

แบบสอบถาม/ 
การประชุมรว่มกัน 

ตาม
รอบป� 

คณะกรรมการ
หลักสูตร 

คุณลักษณะของ
หลักสูตร/ บัณฑิตที่  
พึงประสงค์ /
ข้อกําหนดของ
กระบวนการที่สําคัญ
ด้านการศึกษา 

ความต้องการ/ ความคาดหวัง 
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
จัดการ เ ร �ยนการสอน  และ 
ส่ิงสนับสนุนการเร �ยนรู ้

แบบสอบถาม/  
การประชุมรว่มกัน/ 
การสอบถามแบบไม่
เป�นทางการ 

ตาม
รอบป� 

คณะกรรมการ
หลักสูตร/
อาจารย์ที่
ปร �กษา/ 
ฝ�ายกิจการ
นักศึกษา 

ข้อกําหนดของ
กระบวนการที่สําคัญ
ด้านการศึกษา 

ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจต่อ
คุณภาพหลักสูตร การจัดการ
เร �ยนการสอน/ คุณภาพการสอน
ของอาจาร ย์ /  ส่ิ งส นับส นุน 
การเร �ยนรู ้

แบบสอบถามออนไลน์/
การประชุม/ การติดต่อ
โดยตรง 

ตาม
รอบป� 

คณะกรรมการ
หลักสูตร 

ข้อกําหนดของ
กระบวนการ/ ตัวชีว้ัด
ในการควบคุมและ
ปรบัปรุงกระบวนการ 

ความผูกพัน แบบสอบถาม ตาม
รอบป� 

ฝ�ายว �ชาการและ
บร �หารการศึกษา 

ข้อกําหนดของ
กระบวนการสรา้ง
ความสัมพันธก์ับ
ผู้เร �ยน 

ด้านการว �จัย 

C4 ความต้องการ/ ความคาดหวัง 
และข้อเสนอแนะด้านการว �จยั 

ประกาศ/ Website/
การประชุมรว่มกัน 

ตาม
รอบป� 

ฝ�ายว �จยั 
นวัตกรรมและ 
ว �เทศสัมพันธ ์

ข้อกําหนดของ
กระบวนการด้านการว �จยั 

 

ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจต่อ
คุณภาพงานว �จยั 

แบบสอบถาม ตาม
รอบป� 

ฝ�ายว �จยั 
นวัตกรรมและ 
ว �เทศสัมพันธ ์

ข้อกําหนดของ
กระบวนการด้านการว �จยั 

ความผูกพัน ว �เคราะห์การสนับสนุน
ทุนว �จยัต่อเน่ือง 

ตาม
รอบป� 

ฝ�ายว �จยั 
นวัตกรรมและ 
ว �เทศสัมพันธ ์

ข้อกําหนดของ
กระบวนการจดัการ
ความสัมพันธก์ับลูกค้า
ด้านว �จยั 
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ผู้เร �ยน  
ลูกค้าด้าน

ว �จัย/บร �การ
ว �ชาการ 
ผู้ป�วย 

สารสนเทศที่ต้องการ ชอ่งทาง ความถ่ี ผู้รบัผิดชอบ 
ดําเนินการ 

การนําไปใชป้ระโยชน์ 

C5 ความพึงพอใจต่อผลงานว �จยั แบบสอบถาม ตาม
รอบป� 

ฝ�ายว �จยั 
นวัตกรรมและ 
ว �เทศสัมพันธ ์

ประสิทธผิลของ
กระบวนการบร �หาร
และควบคุมคุณภาพ
การว �จยั 

ด้านการบร �การว �ชาชพี/การรกัษาพยาบาล 

C6, C7, C8 ความต้องการ/ ความคาดหวัง 
และข้อเสนอแนะการบร �การของ
โรงพยาบาล 

การสังเกตพุฤติกรรม/
การติดต่อโดยตรง/
กล่องรบัความคิดเห็น 

ตาม
รอบป� 

คณะกรรมการ
บร �หาร
โรงพยาบาล 

ข้อกําหนดของ
กระบวนการทํางานที่
สําคัญด้านโรงพยาบาล 

ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจต่อ
การบร �การของโรงพยาบาล 

แบบสอบถาม ตาม
รอบป� 

คณะกรรมการ
บร �หาร
โรงพยาบาล 

ข้อกําหนดของ
กระบวนการทํางานที่
สําคัญด้านโรงพยาบาล 

ความผูกพัน ว �เคราะห์พฤติกรรม 
การใชบ้ร �การซ�า/ 
การกล่าวถึงในทางที่ดี 

ตาม
รอบป� 

คณะกรรมการ
บร �หาร
โรงพยาบาล 

ข้อกําหนดของ
กระบวนการสรา้ง
ความสัมพันธก์ับผู้ป�วย 

 3.1 ก (2) ผู้เร �ยนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงมี  
นอกจาก ผู้เร �ยน และลูกค้ากลุ่มอื่นในป�จจุบัน ว �ทยาลัยฯ ได้มีว �ธีการรับฟ�งกลุ่มผู้เร �ยนที่พึงมีเพื่อให้ได้

สารสนเทศที่นําไปใชไ้ด้ โดยการว �เคราะห์ความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะในสาขาว �ชาชพีที่ขาดแคลนและเป�นความ
ต้องการของประเทศในการให้บร �การด้านสุขภาพ และสอดคล้องกับศักยภาพและสมรรถนะหลักของว �ทยาลัยฯ 
คุณลักษณะบัณฑิต อนาคตภาพของการจดัการศึกษาที่ต้องการเห็นในราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ รวมถึง ยุทธศาสตรก์าร
ปฏิรูปประเทศ และ  แผนอุดมศึกษา แล้วระดมความเห็นจาก ผู้เร �ยน อาจารย์ ผู้ใชบ้ัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้นํา
ระดับสูง รวมถึงการว �เคราะห์ความท้าทาย ความได้เปร �ยบ และโอกาสเชิงกลยุทธ ์ตัวอย่าง การเป�ดหลักสูตรใหม่ของ
ว �ทยาลัยฯ ในป� 2563 นอกเหนือจากหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
(UCL) หลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว �ทยาศาสตรข์้อมูลสุขภาพ การแพทย์หลักสูตร MIE (เป�ดป� 2565) หลักสูตร
ว �ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว �ชาฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว �ชารงัสีเทคนิค (รว่มกับโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก- EEC) หลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว �ทยาศาสตรก์ารเคลื่อนไหว
สุขภาพ และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบ์ัณฑิต (โครงการมหาว �ทยาลัยมหิดล-จุฬาภรณ์) หลักสูตรว �ทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาว �ชาฟ�สิกส์ รวมถึง หลักสูตรระยะส้ัน เชน่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ชว่ยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพนักงานให้การชว่ยเหลือผู้สูงอายุ เป�นต้น  

3.1 ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เร �ยนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
3.1 ข (1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน  
3.1 ข (2) ความพึงพอใจเปร �ยบเทียบกับคู่แข่ง  

ผู้นําระดับสูง ของ ว �ทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้เร �ยน ลูกค้า     
ด้านว �จยั และผู้ป�วย ผ่านชอ่งทางต่าง ๆ โดยมีผู้รบัผิดชอบดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด ตารางที่ 3.1-1 การส่งเสร �ม
ความผูกพันและความสัมพันธ์กับผู้เร �ยน ตารางที่3.2-1 แล้วนําข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาว �เคราะห์หาแนวทางในการ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง ข้อกําหนดของกระบวนการที่สําคัญ รวมถึง กระบวนการสรา้งความสัมพันธ/์
ความผูกพันกับลูกค้า โดยใช้ Business Model Canvas ผลจากการทบทวน เช่น ด้านการศึกษา มีการปรับปรุง
กระบวนการจดัการศึกษาและสนับสนุนผู้เร �ยน ตามข้อเสนอแนะ ด้านการรกัษาพยาบาล มีการดําเนินการ พัฒนาแนวทาง
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การประเมินความพึงพอใจและสรา้งระดับความผูกพันให้ เพิ่มขึ้นทั้งจากการสัมภาษณ์ผู้ป�วยและบุคลากร การสรา้งความ
ตระหนักให้บุคลากรคํานึงถึงความต้องการผู้ป�วย ผ่านการสัมภาษณ์/workshop 2p experience เป�นต้น  

ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว ได้ทําให้ผลการประเมินความพึงพอใจกลุ่มต่าง ๆ เป�นไปตามเป�าหมาย และดีขึ้น    
ซึ่งเป�นผลจากการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินไปว �เคราะห์และปรบัปรุงกระบวนการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองผู้เร �ยนและ
ลูกค้าทุกกลุ่ม  

ในด้านการเปร �ยบเทียบคู่แข่ง ว �ทยาลัยฯ มีการเทียบเคียงกับ สถาบันการศึกษา และด้านการรกัษาพยาบาลที่
เป�นคู่ความรว่มมือ รวมถึง ข้อมูลเชงิเปร �ยบเทียบจาก กลุ่มสภาว �ชาชพี หร �อ มาตรฐานระดับต่าง ๆ 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า   
3.2 ก. หลักสูตรและบร �การ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เร �ยนและกลุ่มลูกค้าอื่น 
3.2 ก (1) หลักสูตรและบร �การ  

ผู้นําระดับสูงนําความต้องการและความคาดหวังเก่ียวกับหลักสูตรและบร �การ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้จาก
การรบัฟ�ง VOC,VOS และว �เคราะห์โดยใช ้Business Model Canvas ตามรูปที่ 6.1-1 มาใชพ้ิจารณารว่มกับสมรรถนะ
หลัก ความได้เปร �ยบเชงิกลยุทธ ์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มาตรฐาน และเทคโนโลยี เพื่อออกแบบหลักสูตรและ
กระบวนการทํางานที่เก่ียวข้อง ตารางที่ 6.1-1 กระบวนการทํางานที่สําคัญของว �ทยาลัยฯ  ตัวอย่างเช่น หลักสูตร                   
สัตวแพทยศาสตร ์ใช้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เร �อ่ง ทําประโยชน์ให้ผู้อื่นก่อนคิดถึงประโยชน์ของตนเอง           
มาดําเนินกิจกรรม จัดและส่งเสร �มการทํากิจกรรมเพื่อสังคม ให้นักศึกษามีโอกาสทํางานบร �การและบําเพ็ญประโยชน์
ให้กับชุมชน ทําให้นักศึกษาเกิดความรูสึ้กของความรบัผิดชอบและการเป�นผู้ให้ กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสร �มจติอาสาสําหรบั
นักศึกษา เพื่อปลูกฝ�งการบําเพ็ญประโยชน์และบร �การว �ชาการแก่สังคม และ ในด้านปฏิบัติงานและส่ือสารกับผู้รว่มงาน 
เจา้ของสัตว์ และชุมชนด้วยรูปแบบและว �ธกีารที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อจดัการสุขภาพสัตว์อย่างมีประสิทธภิาพ 
โดยการเร �ยนรู ้โดยการใช้การทํ างาน เป�นฐาน (Work - Based Learning) , การเร �ยนรู ้ผ่ านประสบการณ์    
(Experiential Learning), การเร �ยนรู ้ผ่านการอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) และอาจารย์ประพฤติตน           
เป�นแบบอย่าง (Modeling) เป�นต้น 

3.2 ก (2) การสนับสนุนผู้เร �ยนและลูกค้ากลุ่มอื่น  
ในการช่วยให้ผู้เร �ยนและลูกค้ากลุ่มอื่นสามารถสืบค้นสารสนเทศและขอรบัการสนับสนุนผู้นําระดับสูง ของ

ว �ทยาลัยฯ ได้แบ่งกลุ่มผู้เร �ยน และลูกค้าอื่นๆ ตามตารางที่ P.1 ลักษณะองค์กร ดําเนินการโดยใช้สารสนเทศจากการ
ว �เคราะห์ โดยใช ้Business Model Canvas ผู้นําระดับสูงได้สารสนเทศนี้เพื่อจัดทําเป�นข้อกําหนดของกระบวนการที่
สําคัญของหลักสูตรและบร �การ และกระบวนการสนับสนุนผู้เร �ยนและลูกค้าอื่น โดยมีเป�าประสงค์ของกระบวนการที่
แตกต่างกันตามกลุ่มผู้เร �ยนและลูกค้าอื่น ตามที่ได้กําหนดไว้ เช่น การสนับสนุนผู้เร �ยน ลูกค้าด้านว �จัย และผู้ป�วย 
ว �ทยาลัยฯ กําหนดกิจกรรมหลัก ข้อกําหนด ผู้รบัผิดชอบ และตัวชีว้ัด ตามตารางที่ 3.2 -1 การสนับสนุนผู้เร �ยนและลูกค้า
ทุกกลุ่ม เพื่อให้ตอบสนองให้ได้ตามความต้องการ ทําให้เหนือกว่าความคาดหวังและสรา้งความผูกพันของกลุ่มผู้เร �ยน
และลูกค้าทุกกลุ่ม 
           เพื่อบรรลุเป�าหมายการสรา้งความสัมพันธกั์บผู้ป�วยมะเรง็ระยะสุดท้ายและครอบครวั โรงพยาบาลจุฬาภรณ์     
จดัให้มีทีม Palliative Care ซึง่ ประกอบด้วยทีมสหสาขาว �ชาชพีให้การดูแลผู้ป�วยและครอบครวัอย่างเป�นองค์รวมผ่าน
การประชุมวางแผนการรกัษา palliative conference มีการประเมินดัชนีความทุกข์ Distress Score, ESAS, PPS ให้
การดูแลจัดการเร �อ่ง Symptoms management ,Psychological social and spiritual care ได้แก่ ด้านรา่งกาย 
อาการปวด อาการเหนื่อย คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ สับสน ด้านอารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ และในด้าน    
จิตว �ญาณ ความเชื่อในผู้ป�วยมะเรง็ระยะสุดท้าย ผลการประเมินระดับความทุกข์หลังจากทีม Palliative เข้าไปดูแล 
ต้ังแต่ ป� 2558 - 2562 พบว่าระดับความทุกข์ลดลงรอ้ยละ 80.19, 83.91, 81.39, 76.11 และ 68.74 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 3.2-1 การสนับสนุนผู้เร �ยน ลูกค้าด้านว �จัย และผู้ป�วย 

ผู้เร �ยน  
ลูกค้าด้าน

ว �จัย/บร �การ
ว �ชาการ 
ผู้ป�วย 

การสนับสนุนหลัก ชอ่งทางการสืบค้น เป�าหมาย  รายละเอียดการ
สนับสนุน 

ผู้รบัผิดชอบ 
ดําเนินการ 

ด้านการศึกษา (ผู้เร �ยน) 

C1, C2, C3,  

 

ข้อมูลหลักสูตร Website คู่มือนักศึกษา Social 
media อาจารย์ท่ีปร �กษา/ติดต่อ
โดยตรง 

1,2,3,4 รายละเอียดหลักสูตร 
แผนการศึกษา เง �่อนไข
การศึกษา กฎระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการ
หลักสูตร/ 
คณะ/  
สํานักว �ชา 

ข้อมูลการจดัการ
เร �ยนการสอน 

Website, E-mail, Social media 
ติดต่อโดยตรง 

3.4 ตารางการเร �ยนการสอน 
การสอบ เอกสาร
รายละเอียดอ่ืน ๆท่ี
เก่ียวข้อง 

 

ข้อมูลกิจกรรม
ส่งเสร �ม สนับสนนุ 
และพัฒนาผู้เร �ยน 

Social media ติดต่อโดยตรง          
ท่ีประชุม คณะกรรมกิจการนักศึกษา 
ชอ่งทางแอพพลิเคชัน่มือถอื             
ในโปรแกรม Line , Facebook Page, 
สโมสรนักศึกษา และ Facebook 
Page ฝ�ายกิจการนักศึกษา  

3.4 รายละเอียดกิจกรรมการ
ส่งเสร �ม สนับสนุน และ
พัฒนาผู้เร �ยน 

ฝ�ายกิจการ
นักศึกษา /
คณะ/ 
สํานักว �ชา/
กรรมการบร �หาร
หลักสูตร 

ข้อมูลส่ิงสนับสนนุ
การเร �ยนรู ้

Website การติดต่อโดยตรง 
ชอ่งทางแอพพลิเคชัน่มือถอื ใน
โปรแกรม LINE, Facebook Page, 
สโมสรนักศึกษา และ Facebook 
Page ฝ�ายกิจการนักศึกษา 

3.4 บร �การห้องสมุด บร �การ
ด้านการศึกษา  

ฝ�ายว �ชาการ
และบร �หาร
การศึกษา/ 
ฝ�ายกิจการ
นักศึกษา/ 
คณะ/  
สํานักว �ชา 

ด้านการว �จยั 

4.5  ข้อมูลคณะ/ 
สํานักว �ชา/
โรงพยาบาล/ 
นักว �จยั 

Website/ E-mail/ โทรศัพท์ 1,2,3,4 ข้อมูลการดําเนินงานของ
คณะ/ สํานักว �ชา/
โรงพยาบาล  
ความเชีย่วชาญของ
นักว �จยั 

 

ข้อมูลผลงานว �จยั Website/ E-mail/ โทรศัพท์ 1,2 รายละเอียดงานว �จยัท่ี
สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ 

 

ด้านบร �การว �ชาชีพและการรกัษาพยาบาล 

C6, C7, C8 ข้อมูลการบร �การของ
โรงพยาบาล/  
ศูนย์ความเป�นเลิศ/
แพทย์ผู้เชีย่วชาญ 

Website, ติดต่อโดยตรง 1,2,3,4 ข้อมูลการดําเนินงานของ
โรงพยาบาล รายละเอียด
การใ ห้บร �การ  แพทย์
ผู้เชีย่วชาญ  
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เป�าหมาย 1= โอกาสในการขยายตลาด  2 = เผยแพร่ชื่อเสียง  3 = ตอบสนองความต้องการและทําให้เหนือกว่า               
ความคาดหวัง  4= สรา้งความผูกพัน 

 ทั้งนี้ ว �ทยาลัยฯ ได้มีการติดตามตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องและนํามาใช้ในการปรบัปรุงการจัดการความสัมพันธ์และ    
ผลการดําเนินงานเพื่อให้เกิดผลลัพธอ์ยู่ในระดับที่ดี และดีขึ้นต่อเนื่อง 

3.2 ก (3) การจาํแนกกลุ่มผู้เร �ยนและลูกค้ากลุ่มอื่น  
ว �ทยาลัยฯ มีว �ธกีารกําหนดกลุ่มผู้เร �ยน ลูกค้า และส่วนตลาด โดยใช ้Business Model Canvas ลักษณะของ

หลักสูตร การบร �การ ชอ่งทางการรบัเข้าศึกษา และคุณลักษณะที่จาํเพาะของผู้เร �ยน โดยได้แบ่งกลุ่มผู้เร �ยน และลูกค้า
อื่น ๆ ตามตารางที่ P.1 ลักษณะองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการและความคาดหวัง รวมถึง การจดับร �การและสรา้ง
ความสัมพันธใ์ห้ตรงกับข้อหนดของแต่ละกลุ่มผู้เร �ยน และส่วนตลาด ในการจําแนกกลุ่มผู้เร �ยนของแต่ละหลักสูตร ยังมี
กระบวนการรบัเข้าตามส่วนตลาดที่แตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป�น ออกเป�น โครงการเพชรจุฬาภรณ์ โครงการปณิธาน     
จุฬาภรณ ์โครงการศรทัธาจุฬาภรณ ์สมัครผ่านระบบที่ประชุมอธกิารบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) TCAS  

3.2 ข. การสรา้งความสัมพันธกั์บผู้เร �ยนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
3.2 ข (1) การจัดการความสัมพันธ ์ 

ว �ทยาลัยฯ สรา้งและจดัการความสัมพันธกั์บผู้เร �ยนและลูกค้ากลุ่มอื่น โดยยึดค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร ในการ
ให้บร �การเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เร �ยนแต่ละกลุ่ม โดยการกําหนดกิจกรรมหลัก รายละเอียดการสนับสนุน 
ผู้รบัผิดชอบ และตัวชีว้ัด ตามตารางที่ 3.2-2 มีการติดตามตัวชีว้ัด ที่เก่ียวข้องและนํามาปรบัปรุงการดําเนินงาน เพื่อให้
ผลลัพธ์ดีขึ้น ตัวอย่าง ของการปรับปรุง คือ การจัดบร �การที่พัก/หอพักให้นักศึกษา การจัด Smart Classroom       
แหล่งเร �ยนรู ้และสถานที่ทํากิจกรรม ให้นักศึกษา เป�นต้น 

ตารางที่ 3.2-2 การส่งเสร �มความผูกพันและความสัมพันธกั์บผู้เร �ยน  

ผู้เร �ยน  ลูกค้าด้าน
ว �จัย/บร �การว �ชาการ 

ผู้ป�วย 

กิจกรรมหลัก รายละเอียดการสนับสนุน ผู้รบัผิดชอบ 
ดําเนินการ 

ด้านการศึกษา (ผู้เร �ยน) 

C1, C2, C3 บร �การให้คําปร �กษา 
แนะแนวด้านการใชช้วี �ต 
และการเข้าสู่อาชพี 

- นักศึกษาทุกคนมีอาจารย์ที่ปร �กษา  
- นักศึกษาทุกคนได้รบัข้อมูลหลักสูตร  
  การเร �ยนการสอน ส่ิงสนับสนุนการ 
  เร �ยนรู ้
- นักศึกษาทุกคนได้รบัข้อมูลด้านการ 
  ลงทะเบียนเร �ยน การขอเพ่ิมถอน 
  รายว �ชา และการตรวจสอบผล 
  การศึกษาทุกภาคการศึกษา 
- ตารางการเร �ยนการสอน การสอบ  
  เอกสารรายละเอียดอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการหลักสูตร/ คณะ/
สํานักว �ชา 

การดูแลด้านสุขภาพ - นักศึกษาทุกคน ได้รบัการประกัน 
  สุขภาพ มีการประสานงาน/ ติดตาม 
  นักศึกษาที่ได้เข้ารบัการรกัษาใน 
  โรงพยาบาล 

คณะกรรมการหลักสูตร/ คณะ/
สํานักว �ชา 

การบร �การอํานวยความ
สะดวก/ลดความเส่ียงใน
การศึกษาและการ
ปฏิบัติงาน 
 

- นักศึกษาทราบการป�องกันตัวเองและ 
  ความปลอดภัยในระหว่างการศึกษา 
  และฝ�กปฏิบติังาน การประกันอุบติัเหตุ 

ฝ�ายกิจการนักศึกษา / คณะ/
สํานักว �ชา/ คณะกรรมการ 
บร �หารหลักสูตร 
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ผู้เร �ยน  ลูกค้าด้าน
ว �จัย/บร �การว �ชาการ 

ผู้ป�วย 

กิจกรรมหลัก รายละเอียดการสนับสนุน ผู้รบัผิดชอบ 
ดําเนินการ 

บร �การส่ิงสนับสนุนการ
เร �ยนรู ้

- มีห้องสมุด ให้บร �การด้านข้อมูล  
  การศึกษาค้นคว้า ยืมเอกสาร ส่ิงพิมพ์  
  ตลอดจนส่ือ โสตทัศนวัสดุต่าง ๆ และ 
  เป�นแหล่งการค้นคว้าที่ทันสมัย 
- การบร �การ Internet ที่ครอบคลุมทุก 
  พ้ืนที่  
- การเป�ดเขา้ถึงการใชห้้องเร �ยน  
  ห้องปฏิบัติการ ทั้งในเวลาและนอก 
  เวลาราชการ 
- การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บร �การ 
  กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง 
  งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา 

ฝ�ายว �ชาการและบร �หาร
การศึกษา/  
ฝ�ายกิจการนักศึกษา/ คณะ/
สํานักว �ชา 

 บร �การหอพัก/ ที่พัก - มีการดูแลที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ฝ�ายกิจการนักศึกษา/  คณะ/
สํานักว �ชา 

 ทุนการศึกษา/ เง �นกู้ยืม - นักศึกษาทุกคนที่ขาดแคลนได้รบัความ 
  ชว่ยเหลือ 

ฝ�ายกิจการนักศึกษา/ คณะ/
สํานักว �ชา 

 

(2) การจัดการข้อรอ้งเร �ยน 
ผู้นําระดับสูงของราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ ได้คํานึงถึงความสําคัญของการดําเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ภายใน

องค์กร กําหนดกลไกเพื่อรองรบัการบร �หารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยใชก้ารบร �หารความเส่ียงตามหลักของ (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-COSO) แต่งต้ัง คณะกรรมการ
บร �หารความเ ส่ียง และคณะทํางานประสานงานและติดตามประเมินผลการดําเนินการบร �หารความเส่ียง                    
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผล 

คณะกรรมการได้ว �เคราะห์และระบุความเส่ียงและป�จจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงในด้านต่าง ๆ แบ่งความเส่ียง
เป�น 4 ประเภท คือ ความเส่ียงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเส่ียงทางด้านการเง �น (Financial Risk),           
ความเส่ียงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) และความเส่ียงทางด้านกฎหมายและข้อกําหนดผูกพันองค์กร 
(Compliance Risk) ทําให้กระบวนการบร �หารความเส่ียง มีขั้นตอนและว �ธกีารในการบร �หารความเส่ียงอย่างเป�นระบบ
และสามารถดําเนินไปในทิศทางเดียวกันของทุกส่วนงานภายในองค์กร มีการนําแผนบร �หารความเส่ียงฯ เผยแพรใ่น 
Website และ Intranet (Http://intranet.CRA.ac.th) ราชว �ทยาลัยฯ แต่งต้ัง คณะกรรมการจัดการเร �อ่งรอ้งเร �ยน  
การทุจร �ต ราชว �ทยาลัยฯ ทําหน้าที่ในการดําเนินการเก่ียวกับข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงการให้บร �การ เร �อ่งรอ้งเร �ยน
ในการให้บร �การ หร �อ การทุจร �ตคอรร์ัปชั่นจากบุคคลภายนอก และการรอ้งเร �ยน/ รอ้งทุกข์ จากบุคลากรภายใน          
ผู้นําระดับสูงกําหนดชอ่งทางการรบัฟ�งข้อรอ้งเร �ยน และนําไปส่ือสารแก่ผู้เร �ยนและลูกค้ากลุ่มอื่นผ่านชอ่งทางต่าง ๆ เชน่ 
การปฐมนิเทศ การประชุมรว่มกับผู้ให้ทุนว �จัย ช่องทางการรบัข้อรอ้งเร �ยนของ โรงพยาบาลมีการดําเนินการจัดการ      
ข้อรอ้งเร �ยนของลูกค้า ตารางที่ 3.2-3 กระบวนการจัดการข้อรอ้งเร �ยน  โดยกําหนดผู้รบัผิดชอบดําเนินการจัดการ       
ข้อร้องเร �ยนตามกลุ่มผู้เร �ยน/ ลูกค้าอื่น กําหนดระยะเวลาการจัดการข้อร้องเร �ยน ตามระดับความรุนแรง โดย               
ข้อรอ้งเร �ยนในระดับ 3 จะถูกรายงานจาก ผู้บร �หารที่รบัผิดชอบไปยังผู้บร �หาร/ อธกิารบดี ทันที เพื่อตัดสินใจส่ังการ
ดําเนินงานแก้ป�ญหา การดําเนินการที่ผ่านมา ไม่เคยมีข้อรอ้งเร �ยนระดับ 2-3 ทั้งนี้ จากการทบทวนกระบวนการและ     
ผลการประเมิน ทําให้มีการแบ่งระดับความรุนแรงเป�น 3 ระดับ โดยมีการมอบหมายผู้รบัผิดชอบในแต่ละภารกิจ  
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 ในด้านการดูแลของโรงพยาบาล มีการจัดทําแผนการบร �หารความเส่ียง ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการบร �หาร
ความเส่ียง การประเมินความเส่ียง และ Risk Register และเพื่อแก้ป�ญหาการจัดการข้อร้องเร �ยนรุนแรงให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีการปรับแนวทางการจัดการ จากเดิมที่ต้องมีผู้เข้ารว่มทบทวนตามลําดับขั้นจนถึงระดับ
ผู้บังคับบัญชา ทําให้เกิดความไม่คล่องตัวล่าชา้ เปลี่ยนแนวทางให้มีการจดัการข้อรอ้งเร �ยนเรง่ด่วนในอุบัติการณ์ต้ังแต่
ระดับ G ขึ้นไปหร �อข้อรอ้งเร �ยนที่มีความเส่ียงต่อการฟ�องรอ้ง Sentinel Event โดยจดัให้ มีทีม Family Conference 
ทําการทบทวนเบื้องต้นและไกล่เกลี่ยเบื้องต้นกับผู้ป�วยและญาติทันทีที่รบัทราบข้อรอ้งเร �ยน และ จัดให้มีการทบทวน 
RCA วางมาตรการป�องกันซ�าภายใน 45 วัน  

ตารางที่ 3.2-3 กระบวนการจัดการข้อรอ้งเร �ยน 

ขั้นตอน ว �ธกีาร/ขั้นตอนการดําเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 

รบัข้อมูล รบัข้อมูลทาง โทรศัพท์ หนังสือ E-mail การแจ้งผลต่อหน้า 
โดยตรง LINE ผู้รบัข้อมูล แจง้ผู้บร �หารที่รบัผิดชอบ 

ผู้บร �หารและบุคลากรที่ติดต่อกับ
ผู้เร �ยน ลูกค้าด้านว �จยั/ บร �การ และ

ผู้ป�วย 

ว �เคราะห์ ระดับความรุนแรง ระดับ 1 ไม่เรง่ด่วนและไม่กระทบกับภาพลักษณ์ของว �ทยาลัยฯ 
ระดับ 2 เรง่ด่วนแต่ไม่กระทบกับภาพลักษณ์ของว �ทยาลัยฯ
ระดับ 3 เรง่ด่วน และเส่ียงต่อการกระทบภาพลักษณ์ของ 
ว �ทยาลัยฯ 

ผู้บร �หารและบุคลากรที่รบัผิดชอบ  
ในแต่ละภารกิจ 

แก้ไขป�ญหา ใช้หลักการการแก้ไขป�ญหาให้ทันท่วงที มีการลดผลกระทบ 
การว �เคราะห์ Root Cause Analysis และป�องกันการเกิดซ�า
ของป�ญหา 

ประเมินผล การติดตามผลการแก้ไขป�ญหาจากผู้รอ้งเร �ยน การนําผลมา
ว �เคราะห์แบบ Root Cause Analysis 

ปรบัปรุง การปรบัปรุงกระบวนการที่งานที่เกี่ยวข้องเพ่ือป�องกันการเกดิ
ซ�าของป�ญหา 

ผู้บร �หารและบุคลากรทีร่บัผิดชอบ 
อธกิารบดีฯ 
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หมวด 4 การวัด การว �เคราะห์ และการจัดการความรู ้

4.1 การวัด ว �เคราะห์ และปรบัปรุงผลการดําเนินการขององค์กร 
4.1 ก (1) ตัววัดผลการดําเนินการ  

ผู้นําระดับสูง ของ ราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ กําหนดขั้นตอนในการวัด ว �เคราะห์ และปรบัปรุงผลการดําเนินงาน
ของ ว �ทยาลัยฯ โดยการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพื่ออธิบายถึงสถานการณ์ในป�จจุบัน นําผลการทบทวนไปสู่การ
คาดการณ์ผลการดําเนินงานในอนาคต และกําหนดแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินงาน โดยอาศัยข้อมูล
สารสนเทศที่สําคัญ โดยสํานักงานอธกิารบดีฯ และฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป�นผู้รบัผิดชอบโครงการ เพื่อสนับสนุน
งานตามภารกิจของ ราชว �ทยาลัยฯ ผู้นําระดับสูง ของว �ทยาลัยฯ มีว �ธกีารในการใชข้้อมูลและสารสนเทศ เพื่อติดตามผล
การปฏิบัติงานประจาํวัน และผลการดําเนินการโดยรวม โดยกระบวนการต่างๆ ได้แก่ 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบั ติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ                        
โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรท์ี่ 1-4 ในทุกไตรมาส ประธานยุทธศาสตรแ์ต่ละยุทธศาสตร ์นําเสนอต่อ
เลขาธกิารราชว �ทยาลัยฯ ที่ประชุมผู้บร �หาร และ คณะกรรมการสภาราชว �ทยาลัยฯ ตามลําดับ ในแต่ละป�ราชว �ทยาลัยฯ     
ได้รวบรวมผลการดําเนินงานทั้ง 4 ไตรมาส นํามาว �เคราะห์ ประเมินผล เข้าสู่การสัมมนาผลการดําเนินการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ์  ราชว �ทยาลัยฯ เพื่อให้ผู้นําระดับสูง ผู้บร �หารและผู้ปฏิบัติงานระดับบังคับบัญชาได้รับทราบผลการ
ดําเนินงาน ป�ญหาและอุปสรรค และรว่มกันระดมความคิดพิจารณาแนวทางแก้ไข และรายงานผลต่อสภาราชว �ทยาลัยฯ 
 ระบบงานทางด้านการศึกษาและการประกันคุณภาพ จํานวน 3 ระบบ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
ระบบงานการศึกษา (ทะเบียนและวัดผล) และระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีระบบทะเบียนผู้เร �ยนและระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา เป�นศูนย์กลางข้อมูลผู้เร �ยนให้กับระบบบร �หารจัดการแต่ละคณะ ระบบบร �หารจัดการแต่ละ
คณะทํางานโดยอิสระสามารถเพิ่มลดฟ�งก์ชั่นการทํางานแยกกันได้โดยไม่ขึ้นต่อกัน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ส่วนกลางสามารถเร �ยกดูข้อมูลต่างๆ ในแต่ละคณะได้ตลอดเวลา ผู้เร �ยนมีโปรแกรม e-Portfolio เพื่อเก็บบันทึกข้อมูล
ทางการศึกษา นอกจากนี้ได้ติดต้ังระบบเพื่อใช้ในการเร �ยนการสอนแบบออนไลน์เพื่อเป�นเคร �อ่งมือให้กับผู้เร �ยนและ
อาจารย์ใชใ้นการเร �ยนการสอน 

ระบบงานว �จัย ได้มีการพัฒนา Data Lake System เพื่อเก็บข้อมูลทั้งแบบโครงสรา้ง ข้อมูลภาพ หร �อข้อมูล
ไฟล์ประเภทต่าง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับนักว �จัยนําไปใช้งาน ทํางานอยู่บนเคร �อ่งคอมพิวเตอรส์มรรถนะสูง       
มีพื้นที่เก็บข้อมูลมากกว่า 700 (Terabyte: TB) หน่วยความจาํหลัก 8 TB ถกูใชง้านประมวลผลงานด้านรหัสพันธุกรรม
และงานป�ญญาประดิษฐข์องราชว �ทยาลัยฯ  

ระบบงานด้านบร �การทางการแพทย์ ราชว �ทยาลัยฯ อยู่ในระหว่างการปรบัปรุงระบบงานบร �การทางการแพทย์
เพื่อขยายขีดความสามารถของโรงพยาบาลจากขนาด 100 เตียง เป�น 400 เตียง พรอ้มขยายศูนย์ความเป�นเลิศทาง
การแพทย์ในด้านต่างๆ มีกําหนดการเร �ม่ใชง้านป� 2564  
 ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เป�นระบบสารสนเทศที่บร �หารจัดการเชิงระบบ โดยมี        
การบูรณาการ (integrate) รวมงานหลัก (Core Business Process) ให้มีการใชฐ้านข้อมูลรวม เชน่ การเง �น การบัญช ี
และการบร �หารบุคคล ให้เป�นระบบที่สัมพันธกั์นและเชือ่มโยงกันอย่าง Real Time ชว่ยในการบันทึกธุรกรรมประจาํวัน 
ซึ่งจะช่วยให้พนักงานและเจ้าหน้าที่สามารถส่ือสารกันได้เป�นอย่างดี เช่น ฝ�ายวางแผนจัดซื้อ และฝ�ายบัญชีสามารถ
ดําเนินการและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป�นป�จจุบันได้  

ผู้นําระดับสูง ของว �ทยาลัยฯ มีว �ธีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจําวัน และ     
ผลการดําเนินการโดยรวม โดยเลือกตัวชีว้ัดผลการดําเนินการ ในขั้นตอนของ SPP โดยพิจารณาเลือกตัวชีว้ัดที่สําคัญ
จาก 1) ความสอดคล้องกับการบรรลุว �สัยทัศน์ และเป�าประสงค์ของยุทธศาสตรท์ี่สําคัญ 2) มีความชัดเจนที่สามารถ
ถ่ายทอดให้ทุกคณะ หน่วยงาน บุคลากร และหน่วยงานที่รบัผิดชอบรวบรวม ว �เคราะห์และใชส้ารสนเทศ เข้าใจตรงกัน 
3) สามารถวัดผลปฏิบัติงานได้จร �งและสามารถนําไปว �เคราะห์ เปร �ยบเทียบ รว่มกับข้อมูลอื่นได้ 4) สามารถบรรลุผล
สําเรจ็ได้จร �ง  
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5) สามารถใช้ในการติดตาม เข้าใจ และนํามาว �เคราะห์ทําแผนการปรบัปรุงได้ โดยในป� 2563 ว �ทยาลัยฯ ได้กําหนด 
ตัวชี้วัดระดับเป�าประสงค์ยุทธศาสตร ์ระดับ โครงการ/ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับ การดําเนินการด้าน
การศึกษา ด้านการว �จัย และด้านโรงพยาบาล โดยสํานักงานอธิการบดี ได้จัดต้ังผู้รบัผิดชอบและดําเนินการรว่มกับ
ผู้บร �หารเพื่อพิจารณาปรบัปรุงตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และบูรณาการข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อติดตามการปฏิบัติการประจําวันและผลการดําเนินงาน รวบรวมข้อมูล ผ่านทาง KPI Monitoring 
System และนําไปใชป้รบัปรุงผลการดําเนินงานของว �ทยาลัยฯ ในรูปที่ 4.1-1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.1-1 กระบวนการวัดผลการดําเนินงานของว �ทยาลัยฯ 
(โดยผ่านการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาํว �ทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563) 
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การถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการไปยังฝ�าย คณะ และหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ฝ�ายกิจการนักศึกษา 
ฝ�ายการศึกษา ฝ�ายว �จัยนวัตกรรมและว �เทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์            
คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ คณะสัตวแพทยศาสตรแ์ละสัตวว �ทยาประยุกต์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสํานักงาน  
ราชว �ทยาลัยฯ ด้านการจัดการศึกษาถ่ายทอดนโยบาย หน้าที่ความรบัผิดชอบ ให้แก่ อธกิารบดีว �ทยาลัยฯ โดยมีสํานักงาน       
ราชว �ทยาลัยฯ ทําหน้าที่บร �หารจดัการ สนับสนุนภารกิจของราชว �ทยาลัยฯ ทั้งในส่วนนโยบายและแผนงาน การจดัการศึกษา 
การเง �นการคลัง ระบบสารสนเทศ ฯลฯ  

ด้านการจัดการศึกษาและการว �จัย มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และ คณะกรรมการว �จัย รวบรวม
ตัวชีว้ัดตามมาตรฐานการศึกษา เกณฑ์ ตัวบ่งชีท้ั้งในระดับราชว �ทยาลัยฯ ว �ทยาลัยฯ คณะ หน่วยงาน และสาขาว �ชาต่างๆ 

ในส่วนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลังจากจดัทําแผนกลยุทธแ์ละกําหนดตัวชีว้ัดเพื่อใชกํ้ากับติดตามบรรลุวัตถุประสงค์ 
โรงพยาบาลแล้ว คณะกรรมการดําเนินงานโรงพยาบาล ได้จดัต้ังคณะทํางานติดตามตัวชี้วัดขึ้นมาเพื่อทําให้มีการเชือ่มโยง
ตัวชีว้ัดทั่วทั้งองค์กร โดยนําตัวชีว้ัดที่ได้รบัมอบหมายไปถ่ายทอดสู่หน่วยงานที่สังกัดผ่านคณะกรรมการที่รบัผิดชอบ พรอ้ม
ทั้งนําตัวชีว้ัดที่หน่วยงานในสังกัดติดตามดูแลอยู่เดิม มาปรบัปรุงให้สอดคล้องกับตัวชีว้ัดระดับ โรงพยาบาล มีการกําหนด
เป�าหมายและการติดตามตัวชี้วัดการดูแลผู้ป�วย เช่น ทีมนําทางคลินิกกําหนดกลุ่มประชากรตามจุดเน้นของ โรงพยาบาล 
กําหนดกลุ่มโรคสําคัญ รบันโยบายตัวชี้วัดกลุ่มโรคมะเรง็ ได้แก่ Survival Rate, อุบัติการณ์ภาวะแทรกซอ้นจากการรกัษา 
Level F ขึ้นไป, ระยะเวลารอคอยชิ้นเนื้อ และระยะเวลารอคอยการรักษา (ยาเคมีบําบัด, ผ่าตัด, รังสีรักษา) เป�นต้น              
อยู่ระหว่างการจัดเก็บโดยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลใน Hospital Information System (HIS) 
การติดตามตัวชี้วัดกําหนดการติดตามทุก 1 เดือน ใน (Patient Care Team: PCT) และรายงานต่อคณะกรรมการทีม      
นําทางคลินิกว �ธกีารว �เคราะห์และทบทวน  

         ราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมถึง ระบบ
ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการบร �หารและการตัดสินใจ คือ การใช้ Google Drives เป�นแหล่ง รวบรวมข้อมูล Team Drives 
เร �อ่งการรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ก่อนนําเข้าระบบการ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ สป.อว. เป�นระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมงานด้านการประกันคุณภาพ ซึ่งเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่าง ส่วนงานต่างๆ สามารถใชร้ว่มกันได้ทั้งระดับหลักสูตร คณะว �ชา ส่วนงาน และราชว �ทยาลัยฯ มีอยู่ในฐานข้อมูล
การบร �หารทรพัยากรองค์กร ฐานข้อมูลการจัดการบุคลากร ฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา ฐานข้อมูลเพื่อระบบงานบร �หาร
การศึกษา ฐานข้อมูลเพื่อการบร �การทางการแพทย์ และฐานข้อมูลเพื่องานว �จยั โดยมีระบบสรุปรายงานผลปฏิบัติการ และ
ระบบแสดงผลรายงานรวม (Dashboard) ให้ผู้บร �หาร ใชใ้นการตัดสินใจ  
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ตารางที่ 4.1-1 ตัววัดผลการดําเนินการทีผู่้นําระดับสูง ราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ ติดตาม 

ตัววัดผลการดําเนินการ ความถ่ี วัตถุประสงค์การ
ติดตาม 

ผู้ที่รบัผิดชอบ/เก่ียวข้อง 

ตัวชีว้ัดแผนยุทธศาสตร ์ ตามรอบความ
รบัผิดชอบ 

1,2,3 ผู้นําระดับสูง รองอธกิารบดี 
คณบดี ผอ. โรงพยาบาล 
หัวหน้างาน 

ตัวชีว้ัดแผนปฏบิัติการ ตามรอบความ
รบัผิดชอบ 

1 รองอธกิารบดี คณบดี  
ผอ. โรงพยาบาล  
หัวหน้างาน 

ตัวชีว้ัดด้านการเง �นและงบประมาณ ตามรอบความ
รบัผิดชอบ 

1,2 ฝ�ายการเง �นและ
งบประมาณ รองอธกิารบดี 
คณบดี ผอ. โรงพยาบาล 
หัวหน้างาน 

ตัวชี้วัดกระบวนการทํางานขับเคลื่อนพันธกิจ 
ที่สําคัญ 

ตามรอบความ
รบัผิดชอบ 

1,2 รองอธกิารบดี คณบดี  
ผอ. โรงพยาบาล  
หัวหน้างาน 

ตัวชีว้ัดกระบวนการด้านการจดัการและสนับสนุน
ที่สําคัญ 

ตามรอบความ
รบัผิดชอบ 

1 ฝ�ายของ สนง.ราชว �ทยาลัยฯ 
รองอธกิารบดี คณบดี 
หัวหน้างาน 

ตัวชีว้ัดด้านบุคลากร ตามรอบความ
รบัผิดชอบ 

2 ฝ�ายทรพัยากรบุคคล  
รองอธกิารบดี คณบดี  
ผอ. โรงพยาบาล 
หัวหน้างาน 

ตัวชีว้ัดกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่าง ๆ ตามรอบความ
รบัผิดชอบ 

1,3 ผู้นําระดับสูง รองอธกิารบดี 
คณบดี ผอ. โรงพยาบาล 

ข้อมูลสารสนเทศของผู้ เร �ยน ลูกค้าด้านว �จัย 
ผู้ป�วย (VOC) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOS) 

ตามรอบความ
รบัผิดชอบ 

1 รองอธกิารบดี คณบดี 
ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
ฝ�ายว �จยั นวัตกรรมและ
ว �เทศสัมพันธ ์ 
ผอ. โรงพยาบาล  

วัตถุประสงค์ของการติดตาม 1 = ผลการดําเนินงาน 2 = ขีดความสามารถขององค์กร 3 = ความสําเรจ็ขององค์กร 
  



รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป�นเลิศ (EdPEx) ประจาํป�การศึกษา 2562 |   67 

4.1 ก (2) ข้อมูลเชงิเปร �ยบเทียบ  
 ผู้นําระดับสูง ของว �ทยาลัยฯ มีแนวทางการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเชิงเปร �ยบเทียบสําคัญเพื่อสนับสนุน             
การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจร �ง ดังนี้ 1) การกําหนดและคัดเลือกข้อมูลสารสนเทศเชิงเปร �ยบเทียบสําคัญในขั้นตอนที่ 1-4      
ของระยะที่ 1 ใน SSP โดยพิจารณาข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์เพื่อนํามาใชใ้นการดําเนินงานให้เกิดการ
พัฒนาอย่างก้าวกระโดดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านการศึกษา ด้านการว �จัย และด้านโรงพยาบาล 
คัดเลือกองค์กรที่จะเปร �ยบเทียบ/สารสนเทศ เชงิเปร �ยบเทียบ โดยพิจารณาจากหน่วยงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
โดยมีเกณฑ์ในการเปร �ยบเทียบ ได้แก่ องค์กรที่มีบร �บทใกล้เคียงกัน องค์กรที่สามารถหาข้อมูลได้ สารสนเทศเชงิเปร �ยบเทียบ 
หร �อ BM ที่สําคัญ พิจารณาการได้มาของข้อมูลสารสนเทศเชิงเปร �ยบเทียบแหล่งข้อมูล ว �ธกีารรวบรวมและบันทึกข้อมูล     
รอบเวลาการบันทึก และแนวทางการว �เคราะห์ข้อมูล โดยมีการเก็บข้อมูลจากหลายแหล่งและหลายว �ธีควบคู่กันไป เช่น    
CHE Online, แหล่งข้อมูลเชงิเปร �ยบเทียบ QS Ranking ข้อมูลจากคู่เทียบโดยตรงว �ทยาลัยฯ มีว �ธกีารเลือกและใชข้้อมูล
เชงิเปร �ยบเทียบโดยแบ่งออกเป�นด้านต่างๆ ตัวอย่างเชน่  
 ด้านการศึกษา เทียบเคียงกับสถาบนัการศึกษาที่จดัการศึกษาในหลักสูตรที่เป�นสาขาเดียวกัน ผลลัพธก์ารจดัลําดับ
ของ University Ranking ในระดับโลก ภูมิภาค ทั้งระดับมหาว �ทยาลัยและสาขาว �ชา  
 ด้านการว �จยั เทียบเคียงกับกลุ่มมหาว �ทยาลัยในกํากับของ ทปอ. ผลลัพธก์ารจดัลําดับของ University Ranking 
ในระดับโลก ภูมิภาค ทั้งระดับมหาว �ทยาลัยและสาขา  
 ด้านโรงพยาบาล เทียบเคียงกับ โรงพยาบาลมหาว �ทยาลัย (UHOSNET) และผลลัพธก์ารรกัษาในระดับนานาชาติ 
ในกลุ่ม COE และ DSC ตัวอย่างเช่น ในการติดตามความก้าวหน้าในการมุ่งสู่ความเป�นเลิศด้านการดูแลรกัษาโรคมะเรง็ 
กําหนดตัวชี้วัดเพื่อเปร �ยบเทียบกับองค์กรภายนอก ได้แก่ การกําหนดมะเร็ง 12 ประเภท ที่จะทําการเปร �ยบเทียบ              
โดยเปร �ยบเทียบ Survival Rate และภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญ กับโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ และด้านของ  
ความรวดเรว็ในการรกัษาพยาบาลผู้ป�วยมะเรง็ เปร �ยบเทียบกับสถาบันมะเรง็แห่งชาติ 4 เร �อ่ง คือ ระยะเวลารอคอยผล      
ชิน้เนื้อ รอผ่าตัด รอฉายแสง และรอรบัยาเคมีบําบัด เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการมุ่งสู่ความเป�นเลิศด้านการดูแลรกัษา
โรคมะเรง็  
 ว �ทยาลัยฯ มีการปรบัปรุงระบบวัดผลดําเนินการขององค์กรทุกป�เพื่อทําให้คณะกรรมกา ต่างๆ มีระบบการรายงาน
ติดตาม ตัวชี้วัดเป�นรูปธรรมมากขึ้น อีกทั้งยังให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข สนับสนุนทรพัยากร เพื่อให้มีการวางแผนการ
แก้ไข ปรบัปรุงตัวชีว้ัดที่ไม่ได้เป�นไปตามเป�าหมาย 

4.1 ก (3) ข้อมูลผู้เร �ยนและลูกค้ากลุ่มอื่น  
ว �ทยาลัยฯ มีว �ธกีารใช้เสียงของลูกค้า ข้อมูล และสารสนเทศ ด้านตลาด โดยใชว้ �ธกีารรวบรวมและว �เคราะห์สารสนเทศ 

ตามกลุ่มผู้เร �ยน ลูกค้าด้านการว �จยั และผู้ป�วย จาก Business Model Canvas ตัวอย่างเชน่ ฝ�ายกิจการนักศึกษา ฝ�ายการศึกษา 
ฝ�ายว �จยันวัตกรรมและว �เทศสัมพันธ ์คณะ/สํานักว �ชา  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสํานักงานอธกิารบดีว �ทยาลัยฯ รบัผิดชอบ
ในการรวบรวมและว �เคราะห์ข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้เร �ยนที่ได้จาํแนกตามกลุ่มผู้เร �ยนที่ศึกษาตามระดับ
การศึกษาระดับปร �ญญาตร � บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรระยะส้ัน ด้านการว �จยัที่จาํแนกเป�นทุนว �จยัจากแหล่งต่างๆ  

ในส่วนของโรงพยาบาล มีการรบัฟ�งและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของผู้ป�วยแยกตามกลุ่ม ได้แก่ ผู้ป�วยกลุ่ม
โรคมะเรง็ ผู้ป�วยตามกลุ่ม COE/DSC ผู้ป�วยกลุ่มโรคทั่วไปและกลุ่มอื่นๆ และประเภทการบร �การตามตารางที ่4.1-2       

ตารางที่ 4.1-2 ว �ธกีารรบัฟ�งและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของผู้ป�วยของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

กลุ่มผู้ป�วย/ประเภทการบร �การ ว �ธกีาร ข้อมูลที่นําไปใช้ประโยชน์ 
ผู้ป� วยนอก/ ผู้ป� วยในแยกตาม
หน่วยบร �การ 

แบบสอบถามความพึงพอใจทั้งแบบ
กระดาษและ QR Code 

ความพึงพอใจทั้งด้านกายภาพ แพทย์ เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรทั้งแง่มุมการให้บร �การ การให้คําแนะนํา
เก่ียวกับโรค การปฏิบั ติ ตั ว ข้ อร้องเร �ยน/
ข้อเสนอแนะ 
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กลุ่มผู้ป�วย/ประเภทการบร �การ ว �ธกีาร ข้อมูลที่นําไปใช้ประโยชน์ 
ผู้ป�วยใน การสัมภาษณ์จากหัวหน้าหอผู้ป�วย/ 

In Charge 
ข้อรอ้งเร �ยน/ ข้อเสนอแนะการรบับร �การ เพื่อให้
การตอบสนองอย่างทันท่วงท ี

ผู้ป�วยและครอบครัวที่ได้รับการ
เย่ียมบ้าน 

การสัมภาษณ์โดยทีมเย่ียมบ้านและ
ทีม Palliative Care 

ความต้องการชว่ยเหลือในด้านต่างๆ และการให้
คําแนะนําติดตามช่วยเหลือทั้งทางร่างกาย 
สังคม จิตว �ญญาณ เสร �มศักยภาพการดูแล
ตนเอง 

ผู้ป�วย/ บุคคลภายนอก ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล หร �อ 
Facebook โรงพยาบาล 

ข้อรอ้งเร �ยน 

ชุ มชนที่ ใ ห้บร �การสร้างเสร �ม
สุขภาพ 

แบบสอบถาม ข้อมูลการเจ็บป�วยเพื่ อใช้วางแผนบร �การ 
ที่จาํเป�นต้องเป�ดในอนาคต 

ข้อมูลผู้เร �ยนและลูกค้าจะถูกนําเข้าสู่การจดัทําแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจําป� จดัทําเป�นข้อกําหนด
ของกระบวนการด้านการศึกษา ว �จยัและโรงพยาบาลของว �ทยาลัยฯ 

4.1 ก (4) ความคล่องตัวของการวัด  
           ว �ธีการที่ว �ทยาลัยฯ ทําให้มั่นใจได้ว่าระบบการวัดผลการดําเนินการของว �ทยาลัยฯ สามารถตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในหร �อภายนอกสถาบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเรว็หร �อที่ไม่ได้คาดคิด โดยหากการดําเนินงานไม่เป�นไป     
ตามเป�าประสงค์ ตัวชีว้ัดที่กําหนดไว้ก็นําข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประเมินผลมาว �เคราะห์หาสาเหตุ นําไปสู่การปรบักลยุทธ ์
และแนวทางการดําเนินงานให้สอดรบักับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลพรอ้มรายละเอียดการของปรบัเปลี่ยนการดําเนินงานนําเสนอคณะกรรมการประจําว �ทยาลัยฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  
 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการประเมินและวางแผนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบร �หารจัดการและการบร �การผู้ป�วย รวมถึง ช่วยสนับสนุนการเร �ยนการสอนและการศึกษาว �จัย                 
โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศตามระบบ Thailand Medical Informatics Association (TMI) และการพัฒนา
ฐานข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป�วยโรคมะเรง็ มีทีม Tumor Registry ทําหน้าที่บันทึกรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้ป�วยมะเร็ง           
ในหลากหลายมิติ 

4.1 ข การว �เคราะห์และทบทวนผลการดําเนินการ  
ผู้นําระดับสูง คณบดี ผอ. โรงพยาบาล และฝ�ายยุทธศาสตร ์มีว �ธกีารทบทวนผลการดําเนินการและขีดความสามารถของ

ว �ทยาลัยฯ โดยตัวชีว้ัดและการดําเนินการตามกลยุทธด้์านต่างๆ ที่ได้ถูกถ่ายทอดไปยัง ฝ�าย คณะ และหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ 
ฝ�ายกิจการนักศึกษา ฝ�ายการศึกษา ฝ�ายว �จยันวัตกรรมและว �เทศสัมพันธ ์คณะต่างๆ สํานักว �ชา และหน่วยงานต่างๆ มีการ
สรุปผลการติดตามการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบัติการประจําป� ในรอบ 6 เดือน นําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ 
คณะกรรมการจดัทําแผนยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ หากการดําเนินงานไม่เป�นไปตามเป�าประสงค์ ตัวชีว้ัด
ที่กําหนดไว้จะมีการนําข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประเมินผลมาว �เคราะห์หาสาเหตุ นําไปสู่การปรบักลยุทธ ์และแนวทาง     
การดําเนินงานให้สอดรบักับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วสรุปผลการติดตามประเมินผล   
พรอ้มรายละเอียดของการปรบัเปลี่ยนการดําเนินงานนําเสนอคณะกรรมการประจาํว �ทยาลัยฯ 
 ในส่วนของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลังจากจัดทําแผนกลยุทธ์และกําหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้กํากับติดตามบรรลุ
วัตถุประสงค์ โรงพยาบาลแล้ว คณะกรรมการดําเนินงานโรงพยาบาล ได้จดัต้ังคณะทํางานติดตามตัวชีว้ัดขึ้นมาเพื่อทําให้มี
การเชื่อมโยงตัวชี้วัดทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วยรองผู้อํานวยการเป�นประธาน นําตัวชี้วัดที่ได้รบัมอบหมายไปถ่ายทอดสู่
หน่วยงานที่สังกัดผ่านคณะกรรมการที่รบัผิดชอบ พรอ้มทั้งนําตัวชีว้ัดที่หน่วยงานในสังกัดติดตามดูแลอยู่เดิม มาปรบัปรุงให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล กลายเป�นชุดตัวชี้วัดที่คณะกรรมการจะกํากับดูแลและติดตามรวบรวมรายงาน          
สู่คณะกรรมการดําเนินงานโรงพยาบาล   
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 ตัวอย่างของการนําประเด็นสําคัญที่ได้จากการว �เคราะห์ข้อมูลผลการดําเนินการของโรงพยาบาลมาปรบัปรุง เช่น 
จาํนวนผู้มารบับร �การที่ไม่ใชผู่้ป�วยมะเรง็มีแนวโน้มสูงขึ้นมาก คาดว่าเป�นผลจากการปรบัเปลี่ยนองค์กรสู่การเป�นโรงพยาบาล
มหาว �ทยาลัย โรงพยาบาลจึงได้มีมาตรการหลายอย่างเพื่อขยายบร �การให้ทันต่อจํานวนผู้ป�วยที่เพิ่มขึ้น อาทิเช่น การเป�ด 
OPD เด็ก และ Well Baby Clinic, การจดัต้ังศูนย์ไตเทียม และการย้ายหน่วยงานด้านบร �หารออกไปจากอาคาร เพื่อเพิ่ม
พื้นที่บร �การผู้ป�วย และเป�ดให้บร �การสาขารองรบัผู้ป�วย Non Cancer เป�นต้น 
 ในด้านการติดตามยุทธศาสตร ์มีการนําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามมติที่ประชุม คณะกรรมการสภาราชว �ทยาลัยฯ 
เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรท์ี่เก่ียวข้อง เพื่อปรบัปรุงแผนการดําเนินงาน และนําไปจดัทําเป�นแผนปฏิบัติการ
ประจาํป�ในป�ต่อไป    

4.1 ค การปรบัปรุงผลการดําเนินการ 
4.1 ค (1) ว �ธปีฏิบัติที่เป�นเลิศ  

 ว �ทยาลัยฯ มีว �ธกีารในการแบ่งป�นว �ธปีฏิบัติที่เป�นเลิศ โดยผ่านทางกระบวนการต่างๆ ที่ถูกถ่ายทอดไปยัง ฝ�าย คณะ 
และหน่วยงานต่างๆ  

คณะกรรมการการจัดการความรูข้องราชว �ทยาลัยฯ ได้ว �เคราะห์และรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี ได้แก่ การพัฒนา
นวัตกรรมการเร �ยนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยี เทคโนโลยีและนวัตกรรมสรา้งเสร �มสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชวี �ต ในพื้นที่
เมืองลีง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุร �นทร ์โครงการฝ�กอบรมระยะส้ัน Intensive Senior Fitness Trainer Certification 
Course การจัดประชุมออนไลน์ฝ�ายพัฒนาทรพัยากรบุคคล ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice - CoP) หัวข้อ  
การจดัประชุมออนไลน์ของสํานักงานราชว �ทยาลัยฯ และการสรา้งองค์ความรูแ้ละการจดัการความรูเ้ทคนิคการเจาะเลือดดํา
และการแทงเข็มให้สารละลายทางหลอดเลือดดําของพยาบาล หอผูป้�วยในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์     

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยวางแผนการรกัษาโรคมะเรง็ (Tumor Board) กําหนดประเด็นความรู ้
เป�าหมายของการจดัการความรู ้และกลุ่มเป�าหมายของการจดัการความรูท้ี่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรข์องราชว �ทยาลัยฯ 
เชน่ แนวทางการรกัษาโรคมะเรง็ สรา้งความรูใ้หม่และแสวงหาความรูโ้ดยการนําบุคลากรภายในและภายนอกที่มีความรูแ้ละ
ประสบการณ์ต่างๆ กันมาประชุมทํางานรว่มกัน และมีการเร �ยบเร �ยงจดัองค์ความรูใ้ห้เป�นระบบเพื่อให้สืบค้นและนําไปใช้ได้
อย่างเป�นระบบ รวมถึง การระบุ Good Practice และขยายผลในหลายกระบวนการ โดยการเพิ่มประสิทธภิาพการดูแล
รกัษาพยาบาลโดยการขยายผลจากงานว �จัยไปยังการปฏิบัติและสู่หน่วยงานอื่นๆ เช่น ผลงานว �จัยของหอผู้ป�วยชั้น 14        
การเลือกเส้นเลือดและว �ธกีารเตร �ยมเส้นเลือดเพื่อให้ยาเคมีบําบัด ผลงานนวัตกรรมหอผู้ป�วยชัน้ 7A การใชน้วัตกรรมป�าย  
ผ้างดน�างดอาหาร เพื่อส่ือสารญาติ ผู้ป�วย ให้งดน�างดอาหารในวันเชา้ผ่าตัด เป�นต้น  

4.1 ค (2) ผลการดําเนินการในอนาคต  
 ว �ทยาลัยฯ ได้มีการกําหนดค่าคาดการณ์ผลการดําเนินการของตัวชีว้ัดหร �อตัวบ่งชีท้ี่สําคัญ ตามกรอบเวลาทั้งระยะ
ส้ันและระยะยาวของแผนปฏิบัติการ โดยผลการดําเนินการที่คาดการณ์ไว้ของว �ทยาลัยฯ ที่กําหนดไว้เป�นค่าที่กําหนดจาก     
การเทียบเคียงกับค่ามาตรฐาน ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา การเปร �ยบเทียบกับค่าคาดการณ์ของคู่แข่ง หร �อสถาบันที่
เปร �ยบเทียบกันได้หร �อระดับเทียบเคียงที่สําคัญ โดยตัวชี้วัดค่าคาดการณ์ต่างๆ ถูกถ่ายทอดผ่านแผนปฏิบัติการและ
กระบวนการที่สําคัญไปยังฝ�าย คณะ และหน่วยงานต่างๆ   
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4.1 ค (3) การปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องและการสรา้งนวัตกรรม  
ผู้นําระดับสูง ของว �ทยาลัยฯ มีว �ธกีารใช้ผลการทบทวนผลการดําเนินการไปใช้จัดลําดับความสําคัญของเร �อ่งที่ต้อง

ปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องและโอกาสในการสรา้งนวัตกรรม โดยใชแ้นวทาง EdPEx ในการปรบัปรุงองค์กร เพื่อสรา้งกระบวนการ
เร �ยนรูแ้ละบูรณาการ ในการประเมินระดับการพัฒนาของแนวทางและการนําไปปฏิบัติขององค์กร ซึง่แนวทางต่างๆ จะถูก
กําหนดโดยความต้องการขององค์กร ที่สอดคล้องกับการจัดการเชิงระบบ ซึ่งครอบคลุมถึงการปรบัปรุงโดยใช้แนวทาง 
PDSA Methodology การรบัรองมาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ ทั้งด้านการจดัการศึกษา การว �จยั และบร �การว �ชาชพี 
เชน่ WFME, AUN-QA, AVBC, เกณฑ์มาตรฐานว �ชาชพี มาตรฐานด้านการว �จัย และมาตรฐานโรงพยาบาล HA Advanced, 
DSC และเคร �อ่งมือคุณภาพต่างๆ  

ผู้นําระดับสูง นําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการสภาราชว �ทยาลัยฯ ไปปรบัปรุง
แผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัติงานประจาํป�    

4.2 การจัดการความรู ้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2 ก ความรูข้องสถาบัน 
4.2 ก (1) การจัดการความรู ้
 การจัดทําระบบการเร �ยนรูจ้ากแนวปฏิบัติที่ดี ป�การศึกษา 2562 ราชว �ทยาลัยฯ มีการกํากับติดตามส่งเสร �ม
สนับสนุนให้หน่วยงานในราชว �ทยาลัยฯ ได้ดําเนินการจดัการความรูต้ามระบบ เพื่อให้การดําเนินงานด้านการจดัการความรู้
ของราชว �ทยาลัยฯ เป�นไปด้วยความเร �ยบรอ้ยต่อเนื่องมีประสิทธภิาพ บรรลุเป�าหมายตามแผนการดําเนินการจดัการความรู ้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรข์องราชว �ทยาลัยฯ และสรา้งวัฒนธรรมแห่งการเร �ยนรูใ้นองค์กร โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

  1. ราชว �ทยาลัยฯ ได้ดําเนินการแต่งต้ัง คณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู้ของราชว �ทยาลัยฯ มีคําส่ัง             
ราชว �ทยาลัยฯ 2 ฉบับ คือ คําส่ังราชว �ทยาลัยฯ ที่ 1786/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มีกรรมการทั้งส้ิน       
จํานวน 24 ราย และคําส่ังราชว �ทยาลัยฯ ที่ 2450/2563 เร �อ่ง แต่งต้ัง คณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู้ของ            
ราชว �ทยาลัยฯ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม คณะกรรมการ จํานวน 1 ราย รวมมี คณะกรรมการ 
ทั้งหมด 25 ราย และจัดทํากรอบแนวคิดการจัดการความรูข้องราชว �ทยาลัยฯ รวมทั้งขับเคลื่อนงานจัดการความรูต้าม
แผนการดําเนินงานการจดัการความรูป้ระจาํป�งบประมาณ 2563  

 2. ดําเนินการสํารวจ และรายงานผลเก่ียวกับการจดัการความรู ้จาํนวน 2 ครัง้ คือ ครัง้ที่ 1 สํารวจและรายงานผล
เร �อ่งการรบัรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกับว �สัยทัศน์ ค่านิยม และการจดัการความรูข้องผู้ปฏิบัติงานสังกัดราชว �ทยาลัยฯ ครัง้ที่ 1 
สํารวจและรายงานผลขอบเขต เป�าหมายการจดัการความรูข้องหน่วยงาน เพื่อเป�นข้อมูลในการวางแผนจดัทําแผนดําเนินงาน
จดัการความรูข้องราชว �ทยาลัยฯ 

 3. จดัพัฒนาบุคลากรเร �อ่งการจดัการความรูแ้ละกําหนดบุคลากรกลุ่มเป�าหมายที่จะพัฒนาความรู ้โดยจดับรรยาย
ให้ความรูเ้ร �อ่งการจดัการความรูแ้ก่บุคลากรของ ราชว �ทยาลัยฯ และคณะกรรมการดําเนินการจดัการความรูข้องราชว �ทยาลัย
ฯ เพื่อเสร �มสรา้งความรูเ้ร �อ่งการจดัการความรู ้จาํนวน 3 ครัง้ ดังนี้ คือ  

ครัง้ที่ 1 ในวันที่ 9 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2563  จดับรรยายให้ความรูใ้นหัวข้อ “การจดัการความรู ้Knowledge 
Management” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญภักด์ิ  

ครัง้ที่ 2 ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จัดบรรยายให้ความรูเ้ร �อ่งขอบเขต เนื้อหา “เร �อ่งการจัดการ
ความรูข้องราชว �ทยาลัยฯ” โดย ดร. บุญดี บุญญากิจ แก่คณะกรรมการดําเนินงานการจดัการความรูข้องราชว �ทยาลัยฯ  

ครัง้ที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จดับรรยายให้ความรูเ้ร �อ่งว �สัยทัศน์ ขอบเขต เป�าหมายการ
จดัการความรูแ้ละโครงการการจดัการความรูน้ํารอ่ง โดย ดร.บุญดี บุญญากิจ แก่คณะกรรมการดําเนินงานการจดัการความรู้
ของราชว �ทยาลัยฯ 
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4. จดัทําชอ่งทางส่ือสารและเผยแพรกิ่จกรรมการจดัการความรูท้างระบบ Workplace ของราชว �ทยาลัยฯ ขณะนี้อยู่

ระหว่างจดัทําคลังความรูบ้นระบบอินเตอรเ์น็ตของราชว �ทยาลัยฯ เพื่อเป�ดศูนย์กลางชอ่งทางการจัดการความรูใ้นภาพรวม
ของราชว �ทยาลัยฯ ซึ่งสามารถคลิกเข้าไปสู่เว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีการจัดการความรูอ้ยู่ก่อนหน้าและอยู่ระหว่าง   
การจดัทํา เชน่ ชอ่งทางการจัดการความรูข้องฝ�ายการศึกษาและการเร �ยนรู ้สํานักว �ชาการศึกษาคลินิกชัน้สูง องค์ความรูใ้น
ระบบอินทราเน็ต เป�นต้น  
 5. มีการดําเนินงานขับเคลื่อนการจัดการความรู ้โดยเชิญชวนหน่วยงานรว่มโครงการนํารอ่งการจัดการความรูข้อง     
ราชว �ทยาลัยฯ เพื่อศึกษาป�จจยัความสําเรจ็ก่อนขยายผลทั่วองค์กร ขณะนี้ได้เชญิชวนโครงการเข้ารว่มแล้ว จาํนวน 6  หัวข้อ ดังนี้  

1) การพัฒนานวัตกรรมการเร �ยนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยี  
2) เทคโนโลยีและนวัตกรรมสรา้งเสร �มสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชวี �ต ในพื้นที่เมืองลีง อําเภอจอมพระ จงัหวัดสุร �นทร ์ 
3) โครงการฝ�กอบรมระยะส้ัน Intensive Senior Fitness Trainer Certification Course  
4) การจดัประชุมออนไลน์ฝ�ายพัฒนาทรพัยากรบุคคล  
5) ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) หัวข้อ การจดัประชุมออนไลน์ของสํานักงานราชว �ทยาลัยฯ 
6) การสรา้งองค์ความรูแ้ละการจดัการความรูเ้ทคนิคการเจาะเลือดดําและการแทงเข็มให้สารละลายทางหลอดเลือดดํา

ของพยาบาล หอผู้ป�วยใน โรงพยาบาลจุฬาภรณ ์
คณะกรรมการจดัการความรู ้ยังได้มีนโยบายประกาศเชญิชวนและสรรหาโครงการดําเนินงานจดัการความรูน้ํารอ่งต่อไป  

 6. มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูท้ั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเร �ยนรูอ้ื่น ๆ 
ตามประเด็นความรู ้สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องราชว �ทยาลัยฯ จัดเก็บอย่างเป�นระบบโดยเผยแพรอ่อกเป�นลายลักษณ์
อักษร และนํามาปรบัใชใ้นการปฏิบัติจร �ง โดยในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563  ฝ�ายพัฒนาทรพัยากรบุคคลได้จดัทําการจัดการ
ความรู้เร �่องการประชุมออนไลน์  โดยนําความรู ้เ ก่ียวกับโปรแกรมที่ ใช้ในการประชุมออนไลน์จาก Workplace                         
ที่ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพรใ่นระบบ Intranet มาใช้ในการพัฒนาต่อยอดจัดทําแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุม
ออนไลน์ในชว่งการระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 จากนั้นฝ�ายพัฒนาทรพัยากรบุคคลได้กําหนดกติกาการประชุมออนไลน์ 
และนําเผยแพรใ่น Workplace สํานักงานราชว �ทยาลัยฯ ได้ต้ังคณะทํางานชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice – CoP) 
เร �อ่ง การจดัการประชุมออนไลน์เพื่อกําหนดหัวข้อความรูข้อง CoP  ตามนโยบาย จดัต้ังชุมชนนักปฏิบัติตาม Knowledge 
Domain ที่กําหนด จัดทําแผนปฏิบัติการการดําเนินงาน CoP การจัดประชุมออนไลน์ พิจารณากําหนดหน้าที่ของสมาชิก    
ในชุมชน ประกอบด้วยผู้อํานวยความสะดวก ผู้ประมวลความรู ้(Community Historian) และสมาชกิผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู ้
ในเร �อ่งการแลกเปลี่ยน (Member) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเร �ยนรู ้ตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติการ ว �เคราะห์ สังเคราะห์ 
และบันทึกสินทรพัย์ความรู ้เพื่อจดัทําแนวปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติงาน Knowledge Asset ซึง่เป�นผลผลิตของ CoP กําหนด
แล้วเสรจ็ตามแผนการปฏิบัติการ การดําเนินการของ “ชุมชนนักปฏิบัติ - CoP เร �อ่งการจดัประชุมออนไลน์” 
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รูปที ่4.2-1 แนวทางการดําเนินการจัดการความรู ้ 
           (โดยผ่านการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาํว �ทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563) 
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4.2 ก (2) การเร �ยนรูร้ะดับสถาบัน 
ว �ทยาลัยฯ ใช้ความรูแ้ละทรพัยากร เพื่อให้การเร �ยนรูฝ้�งลึกเข้าไปในการปฏิบัติงาน ผ่านทางการจัดทํา Best 

Practices ในองค์กร การเร �ยนรู ้การปฏิบัติที่ดีผ่านทางคู่ความร่วมมือในพันธกิจด้านต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และองค์กรที่เป�นเลิศอื่นๆ รวมถึง กระบวนการสรา้งนวัตกรรมทั้งในระดับรูปแบบการจัดการธุรกิจ การ
จดัการกระบวนการ นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ด้านการบร �การสุขภาพ และทรพัย์สินทางป�ญญา 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีว �ธีการทําให้การเร �ยนรูฝ้�งลึกในว �ถีการปฏิบัติงานขององค์กรและนําไปสู่การสรา้ง
นวัตกรรม โดยการกําหนดมีการทบทวนพัฒนา R2R/CQI อย่างน้อย 1 เร �อ่ง/ หน่วย/ ป� และมี Quality Day เพื่อเป�น
เวทีในการนําเสนอผลงานระดับ โรงพยาบาล สรา้งบรรยากาศเร �ยนรูพู้ดคุยรายงานความเส่ียง การเร �ยนรูป้รบัปรุงจาก
อุบัติการณ์/ การพัฒนางานบร �การรกัษาพยาบาล เพื่อลดข้อรอ้งเร �ยนในการประชุมหน่วย การจัดให้มีการนิเทศงาน        
มีระบบพี่สอนน้องในหน่วยงาน จดัให้มีทีมปร �กษาให้ความชว่ยเหลือแนะนําการทํา R2R/ งานว �จยั และส่งเสร �มให้มีการ
ประกวด/ตีพิมพ์ระดับประเทศและนานาชาติ และให้มีการเสวนาผู้ที่ได้นําเสนอผลงานในเวทีระดับประเทศ/ นานาชาติ 
ทําให้เกิดการเร �ยนรูร้ว่มกันและติดตามพัฒนาปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การเลือกและใช้ข้อมูล Performance 
ขององค์กรที่มีการเปร �ยบเทียบกับองค์กรภายนอก  

 
HRH PCCMS KM Model  

 
รูปที่ 4.2-2 HRH PCCMS KM Model  

 (โดยผ่านการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาํว �ทยาลัยฯ เมื่อวันที ่18 สิงหาคม 2563) 
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4.2 ข ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.2 ข (1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 

 ผู้นําระดับสูง ของราชว �ทยาลัยฯ ว �ทยาลัยฯ มีว �ธกีารทวนสอบและทําให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้มี
คุณภาพ โดยมีแผนระบบสารสนเทศ เร �ม่จากแผนยุทธศาสตรท์ี่ 4 ของราชว �ทยาลัยฯ ที่ได้วางแผนครอบคลุมไปยังทุก
ส่วนงานภายใน มีการประกาศนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณะกรรมการนโยบายและ
บร �หารจดัการด้านเทคโนโลยี เป�นฝ�ายดําเนินการ มีแผนปฏิบัติการระยะ 5 ป� ประกอบด้วย 

1. แผนพัฒนาสถาป�ตย์กรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) เพื่อบูรณาการทํางานและนํา 
Business Vision ของราชว �ทยาลัยฯ มาดําเนินการให้เป�นรูปธรรม 

2. แผนพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานบร �หาร งานการศึกษา งานบร �การทาง
การแพทย์ และงานว �จัย มีเป�าประสงค์เพื่อสร้างระบบโครงสร้างที่ครอบคลุม มีความมั่นคงปลอดภัยและได้
มาตรฐานสากล 

3. แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลของทุกส่วนงาน ได้แก่ ฐานข้อมูลงานบร �หารจดัการทรพัยากรองค์กร ฐานข้อมูล
ระบบบร �หารจดัการบุคคล ฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานบร �หารการศึกษา ฐานข้อมูลเพื่อ
การบร �การทางการแพทย์ และฐานข้อมูลเพื่องานว �จัย โดยออกแบบให้ทั้งหมด มีความเชื่อมโยง ครอบคุลม และมี
โครงสรา้งข้อมูลที่เป�นมาตรฐาน มีเอกสารกํากับ สามารถนําไปใชง้านได้อย่างมีประสิทธภิาพ  

4. แผนพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของทุกส่วนงาน ได้แก่ ระบบบร �หารจดัการทรพัยากรองค์กร ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบบร �หารจัดการงานการศึกษา ระบบบร �หารจัดการการให้บร �การทางการแพทย์ และระบบบร �หาร
จดัการงานว �จยั เพื่อให้การใชง้านเป�นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละส่วนงาน 

4.2 ข (2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ 
ผู้นําระดับสูง ราชว �ทยาลัยฯ/ว �ทยาลัยฯ มีว �ธีการทําให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ            

ที่อ่อนไหวและเป�นสิทธพิิเศษ โดยการเข้าถึงระบบสารสนเทศจะทําได้โดยมีการมีบัญชผีู้ใชซ้ึ่งต้องได้รบัการอนุมัติจาก
ผู้บร �หารให้เข้าถึงข้อมูลตามสิทธิ์และความจําเป�นเท่านั้น ระบบสารสนเทศของราชว �ทยาลัยฯ ได้มีมาตรฐานสําหรบั
อุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมกับระบบเคร �อข่ายของราชว �ทยาลัยฯ เพื่อป�องการการโจมตีจากภายนอกทั้งนี้อุปกรณ์ Antivirus, 
Firewall และ Virtual Private Network (VPN) software ได้นํามาใชอ้ย่างทั่วถึงสําหรบัผู้ใชจ้ากภายนอกและภายใน 

ในการนําระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการเร �ยนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการจดัทํานโยบายและ     
แนวปฏิบัติในการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กํากับดูแลการดําเนินงานการใชร้ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์และพรอ้มให้ใชง้านได้อยู่สม�าเสมอ โดยการตรวจสอบการดําเนินงานอย่างสม�าเสมอ 
และบุคลากรด้านสารสนเทศจดัให้มีการควบคุมเข้าถึงข้อมูล และอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลได้ โดยคํานึงถึงการใช้
งานและความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น ระเบียบ
ปฏิบัติการบร �หารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสามารถเข้าใช้ผ่านทางระบบเคร �อข่าย
ภายในราชว �ทยาลัยฯ เพื่อให้สามารถนําไปใชง้านได้ตลอดเวลา มีหน่วยงานที่ควบคุมระบบชดัเจน    
 ในส่วนของ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีการป�องกันการโจรกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายที่เป�นส่วนของการ
จดัเก็บและรวบรวมข้อมูลการ โดย วามเสียหาย โดยห้ามควบคุมการเข้าออกห้องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายและการป�องกันค

เทคโนโลยียของฝ�าเป�นให้มีเจ้าหน้าที่อํานาจหน้าที่เก่ียวข้อง เข้าไปในห้องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย หากจําบุคคลที่ไม่มี
สารสนเทศ เป�นผู้รบัผิดชอบนําพาเข้าไ  ปจัดให้มีระบบรกัษาความปลอดภัยในการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย 
เชน่ ระบบยืนยันตัวตน (Finger Scan) และมีการตรวจสอบการทํางานของระบบให้ใชง้านได้อยู่เสมอ ติดต้ังกล้องวงจร
ป�ด และส่งสัญญาณภาพมาไว้ที่จอภาพส่วนกลาง 

นอกจากนั้น ยังมีการป�องกันระบบกระแสไฟฟ�าขัดข้อง/ไฟฟ�าดับ ระบบการป�องกันการบุกรุกหร �อโจมตีจาก
ภายนอก เพื่อเข้าถึงหร �อควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสรา้งความเสียหายหร �อทําลายระบบข้อมูล เช่น 
สแกน  หาจุดอ่อนและอัพเดท Patch เพื่อป�ดก้ันชอ่งโหว่และจุดอ่อน ติดต้ัง Firewall, Proxy Server การตรวจสอบ
ปร �มาณข้อมูลบนเคร �อข่ายอินเตอรเ์น็ตขององค์กร ติดต้ังระบบป�องกันไวรสัคอมพิวเตอรใ์ห้ทันสมัย และอัพเดทอย่าง
สม�าเสมอ รวมถึง การติดต้ังระบบให้อุปกรณ์เคร �อข่ายสามารถป�องกันการโจมตีแบบ Disk Operating System (DOS) 
เป�นต้น  
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ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ศูนย์ข้อมูลของราชว �ทยาลัยฯ มีทั้งหมดสามศูนย์ ทํางานพรอ้มกันต้ังอยู่ที่
อาคารศูนย์การแพทย์มะเรง็ว �ทยาจุฬาภรณ์ อาคารจัสมิน และศูนย์ข้อมูลอาคารการไฟฟ�าราษฎรบ์ูรณะ  เชื่อมโยงกัน
ด้วยเคร �อข่ายสายใยแก้วนําแสงความเรว็ 10 Gbps (อาคารศูนย์การแพทย์มะเรง็ว �ทยาจุฬาภรณ์ และศูนย์ข้อมูลอาคาร
การไฟฟ�าราษฎรบ์ูรณะ อยู่ในระหว่างการ Upgrade อุปกรณ์ให้รองรบั) ระบบงานทั้งหมดสามารถทํางานทดแทนกันได้
ในกรณีมีอุปกรณ์แม่ข่ายเกิดความเสียหาย ป� 2564 จะทําการเพิ่มศูนย์ข้อมูลอีกหนึ่งแห่งที่ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ 
ตลอดป� 2562 ไม่มีเหตุ Unexpected Downtime ของระบบบร �การหลัก การปรบัปรุงแก้ไขระบบโครงสรา้งพื้นฐานถูก
กําหนดและแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อยเจด็วัน ยกเว้นงาน Patch ระบบเพื่อความมั่นคงปลอดภัยมีการทําภายใน 24 ชัว่โมง 
2 ครัง้ ตรวจจับไวรสัและป�องกันการแพรไ่ด้ ตรวจจับการใช้อินเตอรเ์น็ตผิดวัตถุประสงค์และป�องกันได้ ส่ิงที่ต้อง
ปรบัปรุงคือ การป�องกันสัญญาณรบกวนเคร �อข่าย WIFI จากระบบภายนอก เพื่อเพิ่มความเรว็และความเสถียรให้กับ
ผู้ใชง้าน 

4.2 ข (3) ความพรอ้มใชง้านของข้อมูลและสารสนเทศ 
ผู้นําระดับสูง ของ ราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ ทําให้มั่นใจถึงความพรอ้มของข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้

หลักการออกแบบและคัดเลือกระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบร �หารจดัการหร �อสนับสนุนการบร �การทางการศึกษา
อยู่บนพื้นฐานของระบบ Online Processing ซึ่งเป�ดโอกาสให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงข้อมูลหร �อสารสนเทศที่ต้องเข้าถึงได้
ตลอดเวลาจากภายในหร �อภายนอกพื้นที่ของหน่วยงาน เมื่อระบบสารสนเทศพื้นฐานหลักได้ดําเนินการครอบคลุมบร �การ
ในทุกส่วนของว �ทยาลัยฯ ขั้นตอนต่อไป คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการใช้สารสนเทศเพื่อการดําเนินการแบบ    
บูรณาการและร่วมกัน (Integration & Collaboration) ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถของผู้ใช้ได้เข้าถึงข้อมูลด้วย
เคร �อ่งมือที่ง่ายขึ้นเข้าถึงข้อมูลสะดวกขึ้นด้วยความสามารถของซอฟต์แวรต่์างๆ 

ว �ทยาลัยฯ มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเคร �อข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามที่กําหนด มีการส่งข้อมูล      
ผ่านระบบเคร �อข่ายของราชว �ทยาลัยฯ ได้แก่  

1. ระบบการเบิกจ่ายค่ารกัษาบร �การทางการแพทย์ โดยระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาบร �การทางการแพทย์  
ทําการเชื่อมต่อ เคร �อข่ายราชว �ทยาลัยฯ ส่งข้อมูลหร �อสอบถามข้อมูลระหว่างเคร �อ่งแม่ข่ายของหน่วยงานต่างๆ เช่น 
สปสช. กรมบัญชกีลาง 

2. ระบบงานด้านการศึกษา ผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลเก่ียวข้องกับบางส่วนจากระบบงานบร �หารจัดการ
การศึกษา เพื่อนําส่งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องผ่านระบบเคร �อข่ายของราชว �ทยาลัยฯ เพื่อให้ผู้ใชส้ามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ตามทีร่าชว �ทยาลัยฯ กําหนด  

ราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศที่มีต่อฝ�ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ   โดยการสํารวจจากผู้เร �ยน อาจารย์ แพทย์ พยาบาล พนักงานราชว �ทยาลัยฯ รวมทั้ง บุคคลภายนอกที่ใช้

บร �การของฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลจากการประเมินจากระบบนี้ ได้นํามาปรบัปรุงระบบสารสนเทศ โดยแบ่งการ
ปรบัปรุง ออกเป�น 2 ด้านใหญ่ ได้แก่ การปรบัปรุงการให้บร �หารให้ตอบสนองต่อป�ญหาได้รวดเรว็และมีประสิทธภิาพ 
และการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ให้ใช้งานง่าย และได้ผลตรงตามยุทธศาสตรข์องราชว �ทยาลัยฯ การ
ปรบัปรุงระบบการให้บร �การสารสนเทศ ได้มีการติดต้ังระบบ IT Service Center รุน่ใหม่ และฝ�กอบรมในรูปแบบของ
การจัดฝ�กในห้องรวม และการอบรมผ่านระบบเคร �อข่าย ผลที่ได้ คือ เพิ่มประสิทธภิาพการส่ือสาร และการให้บร �การ
ระหว่างผู้ใชง้านกับฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชร้ะบบสารสนเทศ (E-Office) รวมทั้งกําหนด
ระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ โดยมีการดําเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใชร้ะบบสารสนเทศเป�นประจํา อย่างน้อยป�ละ 1 ครัง้ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในป�
การศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 4.55 จุดเด่นของการให้บร �การ คือ การบร �การที่รวดเรว็ และที่ควรปรบัปรุงพัฒนา คือ 
การแก้ไขระบบปฏิบัติการ สัญญาณ WIFI ยังไม่เสถียรในบางพื้นที่และความเรว็ของอินเทอรเ์น็ต 
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การปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ของส่วนงานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานฝ�าย
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าตรวจสอบระบบงาน การบร �หารจดัการบร �การทางการแพทย์ และ ระบบทะเบียน
นักศึกษา และระบบบร �หารจดัการทรพัยากรองค์กร เมื่อได้ผลการตรวจสอบมาแล้ว ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นําผล
มารว่มกับแผนการดําเนินการของป� 2562 และป� 2563 เพื่อปรบัปรุง แก้ไข เพิ่มขีดความสามารถของระบบงานให้มี
ประสิทธภิาพย่ิงขึ้น โดยการพัฒนางานในแต่ละขั้นตอน ให้ผู้ใชง้านได้เข้ามามีส่วนรว่มการออกแบบและการวางแผนการ
ประเมินผล ต้ังแต่ขั้นตอนการออกแบบพัฒนา ทําให้ได้ผลงานตรงตามเป�าหมายของผู้ใชง้าน ด้านการปรบัปรุงระบบงาน 
มีการติดต้ังระบบงานตามความต้องการส่วนใหญ่ของผู้ใช้ ส่ิงที่ต้องปรบัปรุงคือ ระยะเวลาการดําเนินการ การปรบั
แผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับการปรบัให้โปรแกรมเป�นไปตามกระบวนการของผู้ใช้งาน ต้องผ่าน Change 
Control Board และนําเข้า Software Development Process ในทุกขั้นตอน ด้านการส่ือสารและบร �การ มีการ
ปรบัปรุงคือพื้นที่การให้บร �การทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรบัผู้เร �ยนป� 2563 ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป�ดงาน
บร �การเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรบังานการศึกษา เพื่อเป�นสถานที่นัดหมายการให้บร �การ และนัดหมายฝ�กอบรม รวมถึง
การพัฒนาการเชื่อมโยงระบบเคร �อข่ายเพื่อการบร �การและการว �จัยกับ โรงพยาบาลบ้านหลวง โรงพยาบาลจงัหวัดน่าน 
โรงพยาบาลพนมไพรและโรงพยาบาลจงัหวัดรอ้ยเอ็ด 

4.2 ข (4) คุณสมบัติของฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวร ์   
ว �ทยาลัยฯ โดยฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีว �ธกีารเพื่อให้มั่นใจว่า ฮารด์แวรแ์ละซอฟแวรม์ีความน่าเชื่อถือ 

มั่นคงปลอดภัย และใชง้านง่าย โดยมีระบบการบร �หารจดัการการบร �การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลรบัผิดชอบ
อุปกรณ์ฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวรใ์ห้อยู่ในเกณท์มาตรฐาน รวมถึงสัญญาการบํารุงรกัษาอุปกรณ์ โดยมุ่งที่จะบร �หารความ
คุ้มค่าในการใชอุ้ปกรณ์ฮารด์แวรใ์นการใชง้านเพื่อให้ราชว �ทยาลัยฯ ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโดยรวดเรว็โดย
กําหนดอายุใชง้านของอุปกรณ์และมุ่งเน้นในการเปลี่ยนฮารด์แวรใ์หม่เมื่อครบอายุใชง้าน 

ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศราชว �ทยาลัยฯ จดัทําและบร �หารโครงสรา้งพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
บร �หารจดัการทางสารสนเทศ บร �หารจดัการความปลอดภัยทางสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทุกด้าน โดยมี
การออกแบบสถาป�ตยกรรมซอฟต์แวรใ์ห้มีความเชือ่มโยงของทุกระบบงานเข้าด้วยกันระบบให้มีความเชือ่มโยงกันในส่ี
ด้าน ได้แก่ งานบร �หารสํานักงาน งานการศึกษา งานการว �จัย และงานบร �การผู้ป�วย ทั้งหมดทํางานอยู่บนโครงสรา้ง
พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีระบบรกัษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน กรอบนโยบายการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ  

ทั้งนี้ มีการออกแบบให้เป�นมาตรฐานเป�ด สามารถเปลี่ยนระบบงานในอนาคตได้โดยสะดวก โดยวางโครงสรา้ง
สถาป�ตยกรรมซอฟต์แวร์ให้มีความเชื่อมโยงกัน โดยระบบสารบรรณและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องกับ
กระบวนการทํางานภายในของราชว �ทยาลัยฯ เชือ่มโยงไปยังระบบบร �หารทรพัยากรรวมด้วย Web Services  จากนั้นจะ
แบ่งระบบออกตามภารกิจ ได้แก่ ระบบงานการศึกษา ระบบงานว �จยั และระบบงานบร �การทางการแพทย์ 

มีแผนการประเมินความเส่ียง การประเมินคุณภาพ และการตรวจสอบมาตรฐานทางเทคโนโลยีเพื่อให้ได้
ระบบงานที่ดําเนินการเป�นไปตามมาตรฐาน รองรบัการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ และแผนพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูค้วามเข้าใจเร �อ่งความมั่นคงปลอดภัย 
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีการกําหนดบทบาทและความรบัผิดชอบของผู้ใช้แต่ละ
คนเพื่อแบ่งความรบัผิดชอบและถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกลงในระบบ การกําหนดบทบาทต่างๆ อยู่บนพื้นฐานของหน้าที่
และบทบาทของแต่ละคน  
  โดยระบบสารสนเทศเพื่อการบร �หารและตัดสินใจ เป�นไปตามพันธกิจ โดยการนําข้อมูลพื้นฐานจากฐานข้อมูล
ต่างๆ ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลการบร �หารทรพัยากรองค์กร ฐานข้อมูลการจัดการบุคลากร ฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา 
ฐานข้อมูลเพื่อระบบงานบร �หารการศึกษา ฐานข้อมูลเพื่อการบร �การทางการแพทย์ และฐานข้อมูลเพื่องานว �จยั โดยมี
ระบบสรุปรายงานผลปฏิบัติการ และระบบแสดงผลรายงานรวม (Dashboard) ให้ผู้บร �หาร ใชใ้นการตัดสินใจ   

  ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งการดําเนินงาน เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของราชว �ทยาลัยฯ การบร �หารและ    
การตัดสินใจ โดยแบ่งการดําเนินงาน ออกเป�น 4 ระบบ คือ ระบบโครงสรา้งพื้นฐาน (Infrastructure) ระบบซอฟแวร ์
(Software) การพัฒนาข้อสอบและส่ือการสอน และระบบรกัษาความมั่นคงปลอดภัย โดยระบบดังกล่าวข้างต้น มีรูปแบบ
และการบันทึกข้อมูลอย่างเป�นระบบ มีการติดตามการดําเนินงานและวัดผลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์เพื่อให้มีความ
ถูกต้องของข้อมูล และสนับสนุนพันธกิจ และเป�าหมายของราชว �ทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
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4.2 ข (5) ความพรอ้มใชใ้นภาวะฉุกเฉิน 
ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้มั่นใจว่าระบบฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวร ์รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศมีความ

มั่นคงปลอดภัยและพรอ้มใช้งานต่อเนื่อง โดยมีการใช้ศูนย์คอมพิวเตอรห์ลักและศูนย์คอมพิวเตอรส์ํารองโดยระบบมี
การสํารองข้อมูลแบบเร �ยลไทม์ทําให้ลดความเส่ียงในกรณีเกิดอุบัติการณ์ขึ้นกับศูนย์คอมพิวเตอรห์ลักระบบสามารถ
เปลี่ยนมาใชศู้นย์คอมพิวเตอรส์ํารองในการใชง้านได้ทันที ทั้งนี้ระบบเคร �อข่ายและสัญญานได้ถูกออกแบบให้ดําเนินการ
สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอรส์ํารองได้โดยใชร้ะยะเวลาส้ันในการปรบัระบบ จากการดําเนินการดังกล่าวผลกระทบจะมีต่อ
ผู้ใชบ้ร �การน้อยมาก 

ฝ�ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป�นผู้ดูแลระบบสารสนเทศต่างๆ โดยมีการประเมินความเส่ียงทาง    
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตลอดเวลา และฝ�ายเทคโนโยโลยีสารสนเทศ มีการปรบัปรุงระบบ
สารสนเทศเมื่อเกิดป�ญหากับระบบ เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างปกติ และมีระบบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 
โดยมีระบบเพื่อเฝ�าระวังและติดตามการทํางานของอุปกรณ์โครงสรา้งพื้นฐานสารสนเทศ มีระบบสํารองเพื่อการทํางาน
แบบต่อเนื่องในกรณีระบบทํางานไม่เป�นปกติ และมีการดําเนินการ ในกรณีที่ ระบบแม่ข่ายหลัก ระบบฐานข้อมูลหลัก
เสียหาย หร �อข้อมูลถูกทําลาย โดย  

1. การสํารองข้อมูลอัตโนมัติ โดยระบบเคร �อ่งประมวลผลแม่ข่ายจะทําการสํารองข้อมูลไว้ในจานแม่เหล็ก ใน
เวลาเที่ยงคืนทุกวันที่ 1 ของเดือน 

2. การสํารองข้อมูลด้วยระบบ Manual โดยกําหนดให้เจ้าหน้าที่ทําการสํารองข้อมูลตามระยะเวลา ที่กําหนด
เป�นประจําทุกสัปดาห์ โดยจะทําการสํารองข้อมูล โครงสรา้งข้อมูลและ Source Code และบันทึกข้อมูลไว้ในหลาย
แหล่งรวมถึงบันทึกลงในแผ่นซดีีรอม  

3. ทําการทดสอบ Recovery ข้อมูล โครงสรา้งและโปรแกรมปฏิบัติการฐานข้อมูลที่ได้ทําการสํารองไว้ในแผ่น
ซดีีรอม ทุกวันศุกรข์องสัปดาห์  

4. ทําการทดสอบ Recovery ฐานข้อมูล และโปรแกรมปฏิบัติการฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการของเคร �อ่งแม่
ข่ายสํารองที่ได้ทําการสํารองไว้ เพื่อทดสอบระบบการทํางาน เมื่อเคร �อ่งแม่ข่ายหลักเสียหาย  

5. ข้อมูลที่ ต้องทําการ Recovery ทันที ได้แก่ โปรแกรมปฏิบัติการบนหน้าจอเว็บไซต์องค์กร (Web 
Application Programming) และข้อมูลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

6. จัดเจ้าหน้าที่ในการบํารุงรกัษาส่ือบันทึกข้อมูลจานแม่เหล็กของเคร �อ่งแม่ข่าย เพื่อลดความเสียหายของ
ข้อมูลฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดต้ังระบบงาน IT Service Center เพื่อเป�นช่องทางแจ้งเหตุหร �ออุปกรณ์
เสียหาย แจ้งขอระบบงานใหม่หร �อแจ้งขอรบัการบร �การงานทางสารสนเทศ ระบบงานจะมีตัวติดตามและวัดผลการ
ทํางานแบบเวลาจร �ง เพื่อให้สามารถติดตามการให้บร �การทางสารสนเทศได้มีประสิทธภิาพ  
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หมวด 5 บุคลากร 

5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment):  
5.1 ก (1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
 ราชว �ทยาลัยฯ / ว �ทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ป� 2562-2566 ที่สอดคล้องกับ      
แผนยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยฯ ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร ์คือ 1) ยุทธศาสตร์
การบร �หารทรัพยากรบุคคล (HM: Human Resource Management) 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร (OD: 
Organizational Development) และ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD: Human Resource 
Development) ตามรูปที่ 5.1-1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปที ่5.1-1 แผนแม่บทด้านทรพัยากรบุคคล ป� 2562 – 2566 
(โดยผ่านการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาํว �ทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563) 

 

ว �ทยาลัยฯ ใช้การประเมินขีดความสามารถและอัตรากําลังตามพันธกิจ โดยการสรรหาบุคลากรที่มีขีด
ความสามารถสูงและมืออาชพีรองรบัทิศทางองค์กร จัดทําแผนอัตรากําลัง แบ่งกลุ่มบุคลากรออกเป�น 3 ประเภท คือ
สายว �ชาการ สายสนับสนุน และลูกจา้ง  
 ในคณะต่าง ๆ มีความจาํเป�นต้องมีบุคลากรทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุนที่เพียงพอและเหมาะสม กับภาระ
งานสอนของอาจารย์ รวมถึง ศักยภาพและความสามารถด้านการเร �ยนการสอน กรอบอัตรากําลังสายว �ชาการโดยใช้
เกณฑ์การคํานวณบุคลากรของสายว �ชาการของเกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Full Time Equivalent Student: 
FTES) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thailand Qualifications Framework: TQF) เกณฑ์บัณฑิตศึกษา 1 : 5 และ      
เกณฑ์อื่น ๆ เชน่ เกณฑ์สภาว �ชาชีพของสาขาด้านว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ มาตรฐานหลักสูตร จงึมีการเพิ่มจํานวนอาจารย์
เพื่อให้สอดคล้องกับจาํนวนนักศึกษา ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาว �ชาชพีกําหนด โดยกําหนดเป�น
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญตามความต้องการของหลักสูตรต่าง ๆ ในการพัฒนาอาจารย์ด้านคุณวุฒิ         
ที่สูงขึ้น ว �ทยาลัยฯ มีการให้ทุนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสนับสนุนอาจารย์ศึกษาต่อระดับปร �ญญาเอก ณ ต่างประเทศ       
การสนับสนุนอาจารย์เข้าอบรม ประชุมว �ชาการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ผลลัพธ ์7.3 ก 1-1-3 

ในด้านบุคลากรสายสนับสนุน ใช้ตามภารกิจและยุทธศาสตร ์สายว �ชาชีพใช้ตามมาตรฐานขั้นต�าที่สามารถ
ดําเนินภารกิจตามยุทธศาสตร ์และสภาว �ชาชพี มีการว �เคราะห์และเพิ่มจาํนวนบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเพียงพอ
ในการช่วยบร �หารจัดการภารกิจที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารย์ ในการเร �ยนการสอนและปฏิบัติภารกิจที่
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ครอบคลุมทุกด้านอย่างเพียงพอและมีประสิทธภิาพ  เกณฑ์สัดส่วนที่พึงมีของสายสนับสนุนต่ออาจารย์ ได้กําหนดกรอบ
อัตรากําลังสายสนับสนุนไว้รอ้ยละ 50 – 60 โดยคํานึงถึงความจําเป�นที่ต้องใช้บุคลากรสนับสนุนให้มีความเหมาะสม     
มีการทบทวนและเพิ่มกรอบอัตรากําลังพยาบาลว �ชาชพี เพื่อขยายงานและสนับสนุนประสิทธภิาพการทํางาน  

ฝ�ายบร �หารทรพัยากรบุคคลของ ราชว �ทยาลัยฯ รว่มกับ ผู้นําระดับสูงของว �ทยาลัยฯ รว่มกันเตร �ยมความพรอ้ม
ด้านขีดความสามารถและอัตรากําลังของบุคลากร โดยใชแ้ผนแม่บทด้านทรพัยากรบุคคลของราชว �ทยาลัยฯ ที่เชือ่มโยง/
สอดคล้องกับยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยฯ ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาทรพัยากร
มนุษย์และระบบงานสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีว �สัยทัศน์รว่มอย่างย่ังยืน จึงทําให้ได้แผนด้านบุคลากรที่สําคัญในการ
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชงิกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัติการทั้งระยะส้ันและระยะยาวของราชว �ทยาลัยฯ รวมถึงตอบสนองต่อ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์ตัวอย่างเช่น การสรา้งหลักสูตรสาขาที่จําเป�นต่อการพัฒนาประเทศและสําคัญต่อการสรา้ง
บุคลากรของระบบสุขภาพในแต่ละว �ชาชพีและระดับการบร �การ (SC1)  การปรบัตัวของโรงพยาบาลเพื่อรองรบัการขยาย
การบร �การดูแลรกัษาจากโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเรง็สู่การเป�นโรงพยาบาลทั่วไป การให้บร �การดูแลผู้ป�วยฉุกเฉิน
และผู้ป�วยกลุ่มโรคซับซ้อน ในพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร รวมถึงเป�นสถาบันฝ�กอบรมชั้นนําของ
ประเทศ การเตร �ยมบุคลากรให้รองรบัต่อการขยายตัวและปร �มาณผู้ป�วยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเรว็ (SC6) ผลลัพธ ์7.3-ก 4-22-27 

5.1 ก (2) บุคลากรใหม่ 
 ในด้านการสรรหา ว่าจา้ง บรรจุบุคลากร ของว �ทยาลัยฯ มีการดําเนินการตามกรอบแผนการจดัอัตรากําลังและ
แผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านทรพัยากรบุคคลของราชว �ทยาลัยฯ ที่เชื่อมโยง/
สอดคล้องกับยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยฯ ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2560 – 2564) กําหนดคุณสมบัติ  ความต้องการบุคลากรตาม
กรอบอัตรากําลัง ดําเนินการสรรหาผ่านการดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการสรรหาของหน่วยงาน โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลเป�ดกว้างและโปรง่ใสในทุกขั้นตอน จนได้มาซึง่ผู้ที่มีคุณสมบัติ  ขีดความสามารถตรงกับที่หน่วยงานต้องการ 
แล้ว ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ทดลองงาน บรรจุแต่งต้ังตามระเบียบ มีการดําเนินการหลายรูปแบบ เช่น         
การสรรหาจากบุคลากรภายนอกด้วยการทํา MOU กับมหาว �ทยาลัยมหิดล (โครงการพยาบาลว �ชาชพี เพื่อศูนย์ว �จยัศึกษา
และบําบัดโรคมะเรง็ สถาบันว �จัยจุฬาภรณ์)  ให้ทุนการศึกษาทั้งบุคลากรภายนอก และภายใน (ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ 
ทุนการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจําบ้าน ทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง ฯลฯ) โครงการรบันักรงัสีการแพทย์     
ป� 2559 - 2561 ในบางสาขา ที่มีความขาดแคลน อาทิเชน่ อายุรศาสตรเ์ฉพาะทางหัวใจและหลอดเลือด ศัลยศาสตรเ์ต้านม 
ได้มีการสรรหาจากหน่วยงานภายนอกเพื่อจ้างเป�นแพทย์ Part Time และมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อกําหนดของ
แพทย์เฉพาะทางสาขานัน้  

ในด้านคณะต่าง ๆ  ของว �ทยาลัยฯ มีโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ทุกคนทําความเข้าใจเร �อ่งว �สัยทัศน์ 
พันธกิจ และค่านิยมของราชว �ทยาลัยฯ รวมทั้ง บทบาทอาจารย์ระดับอุดมศึกษา แนวทางการจัดการเร �ยนการสอน         
กิจการนักศึกษา ภาระหน้าที่ความรบัผิดชอบ และการประเมินผลงาน 
 ในการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ มีการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อทํา        
ความเข้าใจเก่ียวกับราชว �ทยาลัยฯ ว �สัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ ภารกิจ ของ ว �ทยาลัยฯ บทบาทหน้าที่ของบุคลากร           
สายสนับสนุน ในแต่ละตําแหน่ง รวมถึง การสนับสนุน การเข้ารบัการฝ�กอบรม สัมมนาในหัวข้อที่เป�นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง   
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รูปที่ 5.1-2 การพัฒนาบุคลากรใหม่ 

(โดยผ่านการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาํว �ทยาลัยฯ เมือ่วันที ่18 สิงหาคม 2563) 
 

ในป�การศึกษา 2562 นี้ ฝ�ายบร �หารทรัพยากรบุคคลได้มีการปรับปรุงว �ธีการสรรหา บรรจุพนักงานของ              
ราชว �ทยาลัยฯ ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาด COVID – 19 จึงได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ และอบรม
หลักสูตรที่จําเป�นต่อการทํางาน ของผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่ทางออนไลน์ทุกคน โดยใช ้Workplace ซึ่งเป�น Platform 
Online และอีเมล์ของหน่วยงาน เป�นช่องทางการส่ือสารรว่มกัน ว �ทยาลัยฯ ยังได้นําแนวคิดการทํางานระบบพี่เลี้ยง    
เข้ามาใช้ในการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการทํางาน และสรา้งความสัมพันธร์ะหว่างเพื่อนรว่มงาน โดยได้เร �ม่      
นํารอ่งที่คณะพยาบาลศาสตร ์

5.1 ก (3) การทํางานให้บรรลุผล 
 ว �ทยาลัยฯ ได้วางระบบการบร �หารงานเพื่อให้เกิดความย่ังยืน ครอบคลุมการจดัโครงสรา้งทั้งการบร �หาร และ
การปฏิบัติการ การจดัสาขาว �ชา การกําหนดชนิด ประเภท และคุณสมบัติของสายอาจารย์และสายสนับสนุน เป�นไปตาม
มาตรฐานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาว �ชาชพีกําหนด มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ เชน่ คณะกรรมการประจํา
ว �ทยาลัยฯ คณะกรรมการด้านการว �จัย คณะกรรมการการบร �หารการศึกษา คณะกรรมประกันคุณภาพการศึกษา และ 
คณะกรรมการบร �หารโรงพยาบาล จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (JD: Job Description) และมาตรฐานการกําหนด
ตําแหน่ง (JS: Job Specification) และ Competency Based Management (CC, MC, FC)  
 ว �ทยาลัยฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรและพัฒนากระบวนการทํางานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ             
ราชว �ทยาลัยฯ เสร �มสรา้งวัฒนธรรมองค์กร ผู้บร �หาร ว �ทยาลัยฯ ได้ให้ความสําคัญต่อการทํางานให้บรรลุผล ด้วยการมี
ส่วนรว่มในการกําหนดทิศทางองค์กร กําหนดเป�าหมาย ค่านิยม ยุทธศาสตรข์อง ราชว �ทยาลัยฯ ส่ือสารกับบุคลากร      
ทุกคนให้เข้าใจเป�าหมาย ทิศทางขององค์กรรว่มกัน เนื่องจากว �ทยาลัยฯ มีหน่วยงานภายในสังกัดที่มีความแตกต่างกัน 
หลายหน่วยงาน จงึได้เป�ดกว้างให้โรงพยาบาลฯ คณะ หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการถ่ายทอดยุทธศาสตร ์ค่านิยม วัฒนธรรม
องค์กร ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้การทํางานบรรลุผลตามบร �บทของแต่ละหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตรถ์่ายทอดค่านิยม
หลัก CHULABHORN สู่อัตลักษณ์ของบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร ์ WISH รอบรู ้(Wisdom) พัฒนา (Innovation) 
จติอาสา (Social Accountability) และนําพาความสุข (Happiness) มีการจดัทําคู่มืออาจารย์และเอกสารคําบรรยาย
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ลักษณะงานสายสนับสนุนเพื่อให้อาจารย์ใช้เป�นแนวทางในการปฏิบั ติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาจารย์                       
ในระดับอุดมศึกษา จดัทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) ที่ระบุขอบเขตหน้าที่ และความรบัผิดชอบงาน
ตามโครงสรา้งของแต่ละตําแหน่งที่ได้กําหนดไว้ การวางแผนการใช้งบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
(Strategic Performance Based Budgeting) ส่งเสร �มให้ผู้บร �หาร ราชว �ทยาลัยฯ ผ่านการอบรม EdPEx/ AUN-QA 
หร �อมาตรฐานอื่นๆ ที่จาํเป�นต่อการบร �หารจดัการองค์กรสู่ความเป�นเลิศ และให้ผู้บร �หารระดับกลางขึ้นไป ผ่านการอบรม 
In-House Training:  Coaching skill for CRA leader 2 Module, 4 Batch ในอนาคต ว �ทยาลัยฯ  จะมีการ
พัฒนาการใชร้ะบบการถ่ายถอดตัวชีว้ัดระดับองค์กรสู่ระดับปฏิบัติอย่างทั่วถึง ด้วยการจดัทําเป�นคํารบัรองการปฏิบัติงาน
ประจาํป�ระหว่างอธกิารบดีกับผู้บร �หารระดับสูงของทุกหน่วยงาน และผู้บร �หารแต่ละหน่วยงาน จะถ่ายทอดตัวชีว้ัดลงสู่   
ผู้ปฏิบัติทุกคน พรอ้มทั้งปรบัปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพื่อให้การทํางานบรรลุผลในโอกาสต่อไป  

 

5.1 ก. (4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 

 เนื่องจากว �ทยาลัยฯ มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดทั้งทางด้านการบร �การทางการแพทย์ การสาธารณสุข 
ดังนั้นหลักสูตรใหม่ต่างๆ จึงมีความจําเป�นต้องมีการวางแผน ทั้งด้านอาจารย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้ง 
การพัฒนาขีดความสามารถ ให้เข้าสู่การพัฒนาสายอาชีพ และตําแหน่งงานที่สูงขึ้นที่สอดคล้องกับการปรบัโครงสรา้ง
การบร �หารราชว �ทยาลัยฯ และมีการวางแผนรองรบัการขยายงาน ดังนี้ 

1. การจดัทําแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการที่รองรบัทั้งด้านการศึกษา และการบร �การ 
2. การจดัทําแนวทางการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึน้ ทั้งพนักงานสายว �ชากร และสายสนับสนุน 
3. การสรรหาทุนการศึกษาระยะยาว และทุนอบรมระยะส้ัน เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอ และสอดคล้อง

กับภารกิจ 
4.  การว �เคราะห์การเปลี่ยนแปลงความต้องการและการเตร �ยมกําลังคนให้พรอ้มรบั มีการวางแผนเตร �ยม

บุคลากรไว้ล่วงหน้า เพื่อให้พรอ้มต่อความต้องการขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดําเนินการ       
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยป�จจุบันมีการส่งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ไปศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง เชน่ หลักสูตรแพทย์
ประจาํบ้านและแพทย์ประจาํบ้านต่อยอด เพื่อเตร �ยมพรอ้มรบัความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป�นการ
ลาออก, โยกย้าย หร �อรองรบัการขยายงาน ของโรงพยาบาล ทางราชว �ทยาลัยฯ เร �ม่ผลิตบุคลากรที่สําคัญเอง โดยได้เป�ด 
ว �ทยาลัยฯ โดยหลักกลุ่มต่าง ๆ คณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร ์และคณะเทคโนโลยี
ว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ เป�นต้น เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณสมบัติ และค่านิยมสอดคล้องกับความต้องการของโรงพยาบาล 

นอกจากนั้น ฝ�ายบร �หารทรพัยากรบุคคลยังได้ดําเนินการโครงการจัดทําแผนอัตรากําลัง โครงการจัดทํา
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพี (Career Development Plan) โครงการจดัทําคําบรรยายลักษณะงาน (JD : Job 
Description) และมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (JS : Job Specification) และโครงการจัดทํา Competency Base 
Management (CC, MC, FC) ควบคู่กันไป รวมถึง การเตร �ยมกําลังคนเพื่อทดแทนบุคลากรที่ใกล้ครบเกษียณอายุ
ภายใน 5 ป� (2563 - 2567) เชน่ โยกย้ายหมุนเว �ยนบุคลากรภายในตามวาระ เตร �ยมทดแทนบุคลากรในตําแหน่งต่างๆ 
พัฒนาความรูต้าม Training Roadmap และ Competency เพื่อเสร �มสรา้งศักยภาพ และมีระบบพี่เลี้ยงเพื่อสอนและ
ถ่ายทอดการทํางานอย่างใกล้ชดิ เชน่ สายว �ชาชพีการพยาบาล 

 ในด้านการเตร �ยมกําลังคนเพื่อรองรับการขยายการให้บร �การของ ราชว �ทยาลัยฯ เช่น  ศูนย์การแพทย์          
ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ ์ในป� พ.ศ. 2565 ว �ทยาลัยฯ มีการดําเนินการ ดังนี้ 

- จดัทํากรอบอัตรากําลัง 3 ป�ล่วงหน้า เพื่อวางแผนระยะยาว 
- ทยอยเป�ดรับผู้เร �ยนโดยคณะต่าง ๆ เพื่อผลิตบุคลากรได้เองในอนาคต เช่น คณะพยาบาลศาสตร์          

คณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  
- ส่งแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อในสาขาที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
- ทํา MOU กับมหาว �ทยาลัยมหิดล เพื่อผลิตบุคลากรสายว �ชาชพีพยาบาล 
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- การเตร �ยมกําลังคนระยะส้ัน เช่น รบัที่ปร �กษาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อทํางาน Part Time 
ถ่ายทอดความรูใ้ห้กับบุคลากรป�จจุบัน รวมทั้งการให้คําแนะนําในการพัฒนาระบบงานต่างๆ  

- พัฒนาช่องทางการสรรหาและคัดเลือก เช่น การทําโครงการ Chulabhorn Royal Academy (CRA) กับ
ว �ทยาลัยพยาบาลต่างๆ การสรา้งเคร �อข่ายกับธุรกิจโรงพยาบาลและมหาว �ทยาลัย รวมทั้งการพัฒนาระบบการสรรหาให้มี
ความชดัเจน และคล่องตัว 

5.1 ข บรรยากาศด้านบุคลากร 
5.1 ข (1) สภาพแวดล้อมของที่ทํางาน 
ด้านการศึกษา 

ว �ทยาลัยฯ มีอาคารสถานที่ในการจัดการเร �ยนการสอน ได้แก่ อาคารศูนย์การแพทย์มะเรง็ว �ทยาจุฬาภรณ์ 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และอาคารบร �หารบร �ษัท 
กสท. โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) การจดัการเร �ยนการสอนในระยะแรก ราชว �ทยาลัยฯ ได้ทําข้อตกลงความรว่มมือทาง
ว �ชาการกับสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิเช่น มหาว �ทยาลัยมหิดล โดยได้มีการให้นักศึกษาชั้นป�ที่ 1 จํานวน 3 หลักสูตร
เร �ยนรว่มกับทางมหาว �ทยาลัยมหิดล 

ส่ิงอํานวยความสะดวกที่ชว่ยสนับสนุนพันธกิจ และแผนยุทธศาสตรข์องราชว �ทยาลัยฯ มีดังนี้ 
1. ห้องสมุด ราชว �ทยาลัยฯ ต้ังอยู่ที่อาคารศูนย์การแพทย์มะเรง็ว �ทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ ์ป�จจุบัน

ย้ายมาอยู่ที่อาคารบร �หาร 2 บ.กสท ซึ่งเป�นสถานที่ค้นคว้า ศึกษาหาความรูข้องคณาจารย์ ผู้เร �ยน และบุคลากรของ     
ราชว �ทยาลัยฯ บร �การสืบค้นทรพัยากรห้องสมุดการยืม-คืนหนังสือ ตํารา วารสาร มีบร �การ E-library สําหรบัอาจารย์ 
นกัศึกษาและบุคลากร 

2. ระบบสารสนเทศ ราชว �ทยาลัยฯ มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) เพื่อการบร �หาร
และการตัดสินใจตามพันธกิจ โดยผู้บร �หารใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบร �หารจดัการงานการศึกษาผู้นําระดับสูงและงาน
บร �หารการจัดการทางการแพทย์ ซึ่งเป�นการนําข้อมูลพื้นฐานจากข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลงานบร �หารจัดการ
ทรพัยากรองค์กร 

ด้านการว �จัย 
1. ห้องปฏิบัติการว �จัย หร �องานสรา้งสรรค์ หร �อหน่วยว �จยัหร �องานสรา้งสรรค์ หร �อศูนย์เคร �อ่งมือ หร �อศูนย์   

ให้คําปร �กษา และสนับสนุนการว �จยั หร �องานสรา้งสรรค์ 
2. ห้องสมุด หร �อแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการว �จยั หร �องานสรา้งสรรค์ 
3. ส่ิงอํานวยความสะดวก หร �อการรกัษาความปลอดภัยในการว �จัย หร �อการผลิตงานสรา้งสรรค์ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรกัษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
4. กิจกรรมว �ชาการที่ส่งเสร �มงานว �จยั หร �องานสรา้งสรรค์ เชน่ การจดัการประชุมว �ชาการ การจดัการแสดงงาน

สรา้งสรรค์ การจดัให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ หร �อศาสตราจารย์รบัเชญิ (Visiting Professor)  

ด้านโรงพยาบาล 
 ในส่วนของ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เอื้อต่อสุขภาพในการทํางาน โดยฝ�ายอาคารและ
สถานที่ และคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยได้ทําการตรวจความเข้มแสงในบร �เวณที่ทํางานของบุคลากร
และเปลี่ยนหลอดไฟให้มีความเข้มแสงตามกฎหมายกําหนด อีกทั้งยังปรับปรุงระบบอากาศทําความสะอาด
เคร �่องปรับอากาศ เปลี่ยนเคร �่องทําความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) และ มีแผนพัฒนาระบบประกาศเสียงให้มี
ประสิทธภิาพมากขึ้น 

ด้านระบบงานสนับสนุน 
 ว �ทยาลัยฯ มีการดําเนินการเพื่อให้สถานที่ทํางานเอื้อต่อสุขภาพ ความปลอดภัย มีการป�องกัน และสะดวก      
ในการเข้าถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเอื้อต่อสุขภาพในการทํางาน โดยฝ�ายอาคารและสถานที่ และคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยได้ทําการตรวจความเข้มแสงในบร �เวณทํางานของบุคลากรและเปลี่ยนหลอดไฟให้มี    
ความเข้มแสงตามกฎหมายกําหนด อีกทั้งยังปรบัปรุงระบบอากาศ ทําความสะอาดเคร �อ่งปรบัอากาศ เปลี่ยนเคร �อ่ง     
ทําความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) และมีแผนพัฒนาระบบประกาศเสียงให้มีประสิทธภิาพมากขึ้น (ผลลัพธ ์7.3 ก 1-16) 
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5.1 ข (2) สิทธปิระโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 
 ราชว �ทยาลัยฯ มีโครงการปรับปรุงระบบสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ โครงสรา้งเง �นเดือน ค่าตอบแทน         
การพัฒนาบร �หารผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนของบุคลากรทุกระดับ รวมถึง การจดัสวัสดิการ บร �การและ
สิทธิประโยชน์ ให้กับคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเสร �มสรา้งสุขภาพที่ดี สรา้งขวัญกําลังใจ และสรา้ง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธภิาพ ได้แก่ สวัสดิการค่ารกัษาพยาบาล สวัสดิการเง �น
ชว่ยเหลือการศึกษาบุตร สวัสดิการชุดปฏิบัติงาน สวัสดิการตรวจสุขภาพประจาํป� สวัสดิการประกันสังคม สวัสดิการเง �นกู้
ธนาคารออมสิน สวัสดิการกระเชา้เย่ียมไข ้และสวัสดิการเง �นชว่ยเหลือค่าทําศพ/ ค่าพวงหร �ด  
 นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ออกกําลังกาย (Fitness Center) ภายในอาคารหอพักชั้น 4 ของโรงพยาบาลโดยมี
บุคลากรด้านว �ทยาศาสตรก์ารกีฬา ฝ�ายเวชศาสตรก์ารกีฬาเป�นผู้ให้คําแนะนําการออกําลังกายที่ถูกต้อง กิจกรรมกีฬา 
และนันทนาการ จดัสถานที ่Co-Working Space เพื่อให้บุคลากรได้ใชเ้ป�นพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเร �ยนรู ้ทํางาน พักผ่อน
ตามอัธยาศัยที่บร �เวณชัน้ 1 อาคารบร �หาร 2 บ.กสท และได้มีการเพิ่มชอ่งทางการส่ือสารด้วยการจัดทํา Line official 
สวัสดิการ_CRA เพื่อใชเ้ป�นชอ่งทางการสอบถามป�ญหาข้อสงสัย และ Workplace เพื่อประชาสัมพันธส์วัสดิการใหม่ๆ 
ซึง่ทําให้บุคลากรทุกคนไม่พลาดข่าวสารด้านสวัสดิการสิทธปิระโยชน์ที่สําคัญจาํเป�นอีกด้วย 
 ว �ทยาลัยฯ มีการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานต่อสวัสดิการสิทธปิระโยชน์ที่ได้รบั และ อยู่ระหว่างศึกษา
เพื่อหาความเป�นไปได้ในการแยกตามประเภทสวัสดิการตามประเภทพนักงาน เพิ่มเติมที่ครอบคลุมผู้เกษียณต่ออายุ     
ที่ปร �กษา ข้าราชการยืมตัว เพื่อดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป (ผลลัพธ ์7.3 ก 3-20.4) 

5.2 ก ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติงาน 
5.2 ก (1) วัฒนธรรมองค์การ 

ว �ทยาลัยฯ มีว �ธกีารเสร �มสรา้งวัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะการส่ือสารที่เป�ดกว้าง ให้บุคลากรที่มีผลงานที่ดี 
โดยการใช้ Workplace ในการส่ือสารตามนโยบายการส่ือสารไรร้อยต่อ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการติดต่อ
ประสานงานทั้งในระดับเดียวกัน และระดับผู้บังคับบัญชา/ ผู้บร �หาร ส่งเสร �มวัฒนธรรมการส่ือสารด้วยความเป�นมิตรที่ดี 
ส่งเสร �มให้หน่วยงาน/บุคลากร มีพฤติกรรมที่ส่งเสร �มการสรา้งวัฒนธรรมองค์กร (CHULABHORN) โดยผู้บร �หาร และ/
หร �อ ผู้ปฏิบัติงานระดับหัวหน้างานปฏิบัติตนเป�นแบบอย่างที่ดี (Role Model) มีการมอบรางวัลหร �อเชิดชูเกียรติ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานหร �อพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 
 ทั้งนี้ ราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ ได้มีการจดักิจกรรมด้านการส่งเสร �มค่านิยมในองค์กร การสรา้งค่านิยมรว่มที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรโดยมีเป�าหมายจาํนวน 2 ครัง้ต่อป� ซึง่ป� พ.ศ. 2561 ได้จดักิจกรรม 16 ครัง้ ป� พ.ศ. 2562 
จดักิจกรรม 4 ครัง้ และป� พ.ศ. 2563 จดักิจกรรม 15 ครัง้ 

5.2 ก (2) ป�จจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 
 ว �ทยาลัยฯ ได้มีการกําหนดป�จจยัความผูกพัน OP โดยการประเมินสํารวจย่อยและแบบสอบถาม ตารางที่ P.1 ก 3 
และการดําเนินการสํารวจความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Survey) เพื่อนําผลการสํารวจมากําหนดป�จจยัผลักดัน
สําคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร และจดัทําแผนปรบัปรุงระดับความผูกพันต่อองค์กร   

5.2 ก (3) การประเมินความผูกพัน 
ใน ป� พ.ศ. 2563 คณะกรรมการประจาํว �ทยาลัยฯ จดัการความรู ้และหน่วยงานทรพัยากรบุคคล ราชว �ทยาลัยฯ 

ได้มีการสํารวจเพื่อประเมินความผูกพันของบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ แยกเป�นแต่ละส่วนงาน และต่อมาฝ�ายทรพัยากรบคุคล 
ได้ปรบัปรุงแบบสอบถามและป�จจยัในการสํารวจความผูกพันต่อองค์กร ประจาํป� 2563 นอกจากนั้น ยังได้ กําหนดตัวชีว้ัด
ต่าง ๆ เชน่ รอ้ยละของการคงอยู่/ลาออกของบุคลากร อัตราการรอ้งทุกข์/รอ้งเร �ยนของบุคลากร เป�นต้น 
(ผลลัพธ ์7.3 ก 3-20) 
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5.2 ก (4) การจัดการผลการดําเนินการ 
 ว �ทยาลัยฯ มีระบบการจดัการผลการปฏิบัติงานดําเนินงานด้านการบร �หารทรพัยากรบุคคล โดยใชค้ณะกรรมการ
ประจาํว �ทยาลัยฯ ซึง่เป�นผู้บร �หารจากส่วนงานต่างๆ ดูแลเร �อ่งการ โยกย้าย แต่งต้ัง เลื่อนระดับ ฯลฯ ฝ�ายทรพัยากรบุคคลได้
กําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยแบ่งสัดส่วน เป�นแบบประเมินส่วนกลาง รอ้ยละ 60 และแบบประเมิน 
ของแต่ละฝ�าย ร้อยละ 40 ซึ่งประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมิน 360 องศา เป�นต้น รวมถึง              
การพิจารณาจากสัดส่วนภาระงานตามตําแหน่งงานที่ได้รบัมอบหมาย เชน่ งานบร �การ การเป�นอาจารย์แพทย์ การทําว �จัย 
เป�นต้น  

5.2 ข การพัฒนาบุคลากรและผู้นํา 
5.2 ข (1) ระบบการเร �ยนรูแ้ละการพัฒนา 

ฝ�ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ ได้ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะของผู้บร �หาร และ
ผู้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ Competency การพัฒนาและฝ�กอบรมพนักงานรายบุคคล สายว �ชาการ สายสนับสนุน
ว �ชาการ ตามกรอบ Competency และเสร �มสรา้งบทบาทหัวหน้างานในการพัฒนาบุคลากร ของหน่วยงาน สนับสนุน
บุคลากร โดยการจดัสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนโครงการพัฒนาคณาจารย์ แบ่งออกเป�นงบประมาณสําหรบั
การลาศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิ และงบประมาณสําหรบัการฝ�กอบรม สัมมนา ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะ เพื่อสนับสนุนให้
บุคคลากรพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น เช่น มีทุนพัฒนาอาจารย์ศึกษาต่อต่างประเทศระดับปร �ญญาเอก ตามโครงการ         
ทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รชักาลที่9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 
ทุนพัฒนาอาจารย์ศึกษาต่อต่างประเทศระดับปร �ญญาเอก ระดับหลังปร �ญญาเอก และหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจา้ฟ�าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา 
ทุนพัฒนาอาจารย์สาขาภัยพิบัติ / ฉุกเฉินทางการแพทย์ศึกษาต่อระดับปร �ญญาเอก ทุนพัฒนาอาจารย์สาขาพยาบาล
ศาสตร ์ศึกษาต่อระดับปร �ญญาเอก ทุนพัฒนาอาจารย์  สัตวแพทย์ทางคลินิก ศึกษาต่อระดับปร �ญญาเอก ทุนพัฒนา
อาจารย์สัตวแพทย์ทางคลินิกสําหรับสัตวแพทย์เพื่อไปศึกษาต่อเฉพาะทาง ทุนส่งเสร �มการว �จัยด้านว �ทยาศาสตร์
การแพทย์หลังปร �ญญาเอก เพื่อไปทํางานว �จยั ณ ต่างประเทศ ทุนสําหรบัพยาบาล อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อในระดับ
ปร �ญญาโท ต่อปร �ญญาเอก ณ ต่างประเทศ เป�นต้น นอกจากนั้น ยังมีทุนการศึกษาดูงาน ประชุมทางว �ชาการ นําเสนอ
ผลงานทางว �ชาการ พัฒนา ฝ�กอบรม และเพิ่มพูนทักษะทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

ในส่วนของสายสนับสนุน ว �ทยาลัยฯ ได้มีการจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นที่กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
กิจกรรมที่ส่งเสร �มด้านส่ิงแวดล้อมในองค์กร กิจกรรมด้านการส่งเสร �มและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และกิจกรรมด้าน
การส่งเสร �มค่านิยมในองค์กร ซึง่ในป�จจุบันว �ทยาลัยฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้บร �หารระดับกลางขึ้นไป ซึง่ถือเป�นกลไกที่
สําคัญในการขับเคลื่อนงานของว �ทยาลัยฯ ให้บรรลุเป�าหมายท่ามกลางความท้าทายในการบร �หารทรพัยากรบุคคลที่มีการ
ขยายตัวของ ว �ทยาลัยฯ อย่างก้าวกระโดด มีแผนการจัดฝ�กอบรมเอง โดยมีหลักสูตรต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศ       
พนักงานใหม่ การศึกษาดูงานโรงเร �ยน และโรงพยาบาลคุณธรรม การอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน และ การอบรมระดับ
บังคับบัญชา Leadership Module  

นอกจากนั้น ว �ทยาลัยฯ ยังได้มีการปรบัตัวในช่วงกรณีสถานการณ์โรคระบาด COVID – 19 ด้วยการพัฒนา
บุคลากรผ่านชอ่งทางออนไลน์ โดยได้มีการจดัทําหลักสูตรออนไลน์ ประชาสัมพันธห์ลักสูตรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องอย่าง
ทั่วถึงผ่าน Workplace เชน่ หลักสูตรอบรม หลักสูตรสรา้งความตระหนักด้านความปลอดภัยทางไซเบอรส์ําหรบัผู้ใชง้าน
ผ่านการอบรมรูปแบบออนไลน์ Google Forms (ผลลัพธ ์7.3 ก 4 -22-27) 
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5.2 ข (2) ประสิทธผิลของการเร �ยนรูแ้ละการพัฒนา 
ในการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเร �ยนรูแ้ละพัฒนาของว �ทยาลัยฯ ฝ�ายทรพัยากร

บุคคลจดัทํายุทธศาสตรก์ารพัฒนาบุคลากรตาม รูปที่ 5.2-1 มีระบบการติดตาม 
ให้อาจารย์นําความรูม้าใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง เช่น มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการขอทุนเพื่อไป

ฝ�กอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และประชุมทางว �ชาการ โดยให้ผู้ที่ได้รบัทุนรายงานประโยชน์การนําความรูท้ี่ได้รบัมาใชใ้น
การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการนํากลไกการจดัการความรูม้าเป�นเคร �อ่งมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิห์ลังการอบรม/
พัฒนา การไปนําเสนอผลงานทางว �ชาการ โดยที่ผู้ที่ได้รบัทุนสนับสนุนต้องเสนอองค์ความรูต่้อที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประชุมว �ชาการและการฝ�กอบรม ทั้งสายคณาจารย์ พรอ้มทั้งเผยแพรใ่นองค์กร เพื่อใชเ้ป�นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน หร �อ การศึกษาว �จยัต่อยอดพัฒนาองค์ความรูต่้อไป  

5.2 ข (3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 ราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ ได้กําหนดความก้าวหน้าของตําแหน่งทางว �ชาการตาม พ.ร.บ. ราชว �ทยาลัยฯ และ
กําหนดแนวทางปฏิบัติความก้าวหน้าของสายงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และว �ธีการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ส่วนทางด้านสายสนับสนุนว �ชาการ มีแผนงานในการพัฒนาหัวหน้าฝ�าย หัวหน้างาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะของ
ระดับบังคับบัญชา รวมถึง ระบบพี่เลี้ยง 

ฝ�ายทรพัยากรบุคคล มีการเตร �ยมคนเพื่อพัฒนาเป�นผู้บร �หารระดับต้น – ระดับสูง โดยจดัทําแผนการสืบทอด
ตําแหน่งสําคัญเชิงกลยุทธ์ (Succession Plan for Strategic Position) โดยคัดเลือกพนักงานกลุ่มศักยภาพสูง    
แล้วพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อเสร �มสรา้งทักษะที่เหมาะสมสําหรบัการพัฒนาเป�นผู้บร �หารในอนาคต 
เชน่ โครงการ Courageous Leadership เพื่อพัฒนาบทบาทของการเป�นผู้นํา และสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้นําได้
อย่างมีประสิทธภิาพ  (ผลลัพธ ์7.3ก 4-26-27) 

 

รูปที่ 5.2-1 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาบุคลากร 
(โดยผ่านการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาํว �ทยาลัยฯ เมือ่วันที ่ 18 สิงหาคม 2563) 
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หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ 

6.1 กระบวนการทํางาน:  
6.1 ก. การออกแบบหลักสูตร การบร �การ และกระบวนการ 
6.1 ก (1) ข้อกําหนดของหลักสูตร บร �การ และกระบวนการ 

ว �ทยาลัยฯ ระบุข้อกําหนดของกระบวนการที่สําคัญของระบบงานย่อย/ กลุ่มภารกิจหลัก คือ การจดัการศึกษา 
การว �จัยและบร �การว �ชาการ และ โรงพยาบาล โดยผู้นําระดับสูงรบัผิดชอบกระบวนการ 3 กลุ่ม ใช้รูปแบบการจัดการ
ธุรกิจ (Business Model Canvas - BMC) ตามรูปที่ 6.1 - 1 

 

รูปที ่6.1-1 HRH PCCMS Business Model Canvas 

ทั้งนี้ ข้อกําหนดของกระบวนการที่สําคัญ ได้จากกระบวนการรบัฟ�งความต้องการและความคาดหวังของผู้เร �ยน 
ลูกค้าด้านว �จัย และผู้ป�วย (VOC) รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย (VOS) โดยกระบวนการรบัฟ�งตามตารางที่ 6.1 – 1 กฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สําคัญ และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง ตามที่ระบุใน OP ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติการ 
ระยะส้ันและระยะยาวของว �ทยาลัยฯ สมรรถนะหลัก ค่านิยมองค์กรและว �สัยทัศน์ว �ทยาลัยฯ  

ผู้นําระดับสูงนําความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของว �ทยาลัยฯ ไปใชใ้นการทบทวน
ยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยฯ และว �ทยาลัยฯ ในแต่ละป� (ตามรูปที่ 2.1 - 1 ยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยฯ ป� พ.ศ.2560 - 2564) 
ว �ทยาลัยฯ มีการทบทวน BCM เช่น ในป� 2561 มุ่งเน้นด้านการรกัษาพยาบาลของ โรงพยาบาล และในป� 2563 ครอบคลุม   
การดําเนินการของทั้ง 3 ระบบงานย่อย/ กลุ่มภารกิจ การดําเนินการดังกล่าว ทําให้มั่นใจว่ากระบวนการทํางานที่สําคัญของ
ว �ทยาลัยฯ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า กฎหมาย และมาตรฐานที่เก่ียวข้องทั้งในป�จจุบัน และที่เปลี่ยนแปลงไป  

6.1 ก (2) แนวคิดการออกแบบ 
ว �ทยาลัยฯ มีว �ธีการในการออกแบบหลักสูตร บร �การ และกระบวนการทํางานที่สําคัญ เพื่อให้เป�นไป                  

ตามข้อกําหนด โดยออกแบบระบบงาน ตามรูปที่ 6.1 - 2 ที่ครอบคลุม 3 ระบบงานย่อย คือ ระบบงานย่อย/กลุ่มภารกิจ
การขับเคลื่อนพันธกิจหลัก (Mission Driven Sub - Work system) ระบบงานย่อยด้านกระบวนการบร �หารจัดการ 
(Management Sub - Work system) ระบบงานย่อยด้านกระบวนการสนับสนุน (Support Sub - Work system) 
รวมถึง การออกแบบกระบวนการที่เก่ียวข้องกับ Supply Network และ Ecosystem
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รูปที่ 6.1 - 2 ระบบงานที่สําคัญของว �ทยาลัยฯ (HRH PCCMS Work System) 
(โดยผ่านการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาํว �ทยาลัยฯ เมือ่วันที ่18 สิงหาคม 2563)
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 จากกระบวนการ Business Continuity Management (BCM) ผู้นําระดับสูงว �ทยาลัยฯ ที่ร ับผิดชอบ
ระบบงานรว่มกันกําหนดกระบวนการหลัก (Key Work Process) ของแต่ละระบบงานย่อย โดยกระบวนการที่สําคัญ
ของระบบงานย่อย/ กลุ่มภารกิจการขับเคลื่อนพันธกิจหลัก จะกําหนดตามการตอบสนองต่อความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้า เป�าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร ์และทําให้กระบวนการทํางานเป�นไปตามหร �อเหนือกว่ากฎหมาย
และมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับว �ทยาลัยฯ  

กระบวนการทํางานที่สําคัญของว �ทยาลัยฯ ข้อกําหนด ผู้รบัผิดชอบ และตัวชีว้ัด แสดงตามตารางที่ 6.1 - 1   
ตารางที่ 6.1-1 กระบวนการทํางานที่สําคัญของว �ทยาลัยฯ 

กระบวนการทํางาน 
ที่สําคัญ 

ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ ตัวชีวั้ดของกระบวนการ ผลลัพธเ์ชงิการ
เปร �ยบเทียบ 

ด้านการศึกษา 
1. กระบวนการ พัฒนาและ
บร �หารหลักสูตร 

- ได้รบัการรบัรองตามมาตรฐานว �ชาชพี 
มาตรฐานในประเทศ และมาตรฐานสากล 
- หลักสูตรมคีวามสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศและนโยบายภาครฐั 
- คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตรงกับ
ทักษะที่จาํเป�นและความต้องการของ
ผู้เร �ยน  

- จาํนวนหลักสูตรที่ได้รบัการรบัรอง
ตามมาตรฐานสภาว �ชาชพี  
(ผลลัพธ ์7.1 ก 1)  
- จาํนวนหลักสูตรที่ได้รบัการรบัรอง
ตามมาตรฐานการจดัการศึกษา
ระดับประเทศ (ผลลัพธ ์7.1 ก 2) 
- จาํนวนหลักสูตรที่ได้รบัการรบัรองตาม
มาตรฐานสากล (ผลลัพธ ์7.1 ก 3)  
- รอ้ยละของหลักสูตรที่ได้รบัการเป�ด
สอนตามแผนการบร �หารการศึกษาของ 
ราชว �ทยาลัยฯ  (ผลลัพธ ์7.1 ก 17) 
- รอ้ยละของหลักสูตรที่มีการจดัการ
เร �ยนการสอนรว่มกันในรูปแบบสหสาขา
ว �ชาชพี (ผลลัพธ ์7.1 ข 1 - 36) 

เทียบเคียงกลุ่ม
มหาว �ทยาลัยในกํากับของ 
ทปอ. 

2. กระบวนการรบัเข้า
ผู้เร �ยน 

- รบัผู้เร �ยนได้ตามแผนการรบัผู้เร �ยน 
- ผู้เร �ยนมีคุณลักษณะตามความต้องการของ
หลักสูตรและสามารถเทียบเคียงได้กับ
สถาบันการศึกษาชัน้นําในประเทศ 

- จาํนวนผู้เร �ยนต่อแผนการรบัผู้เร �ยน/ 
รอ้ยละของผู้เร �ยนที่ได้รบัการคัดเลือก
ตามเกณฑ์ของราชว �ทยาลัยฯ (ผลลัพธ ์
7.1 ข 1-37)  
- คะแนนการสอบเข้า  
(ผลลัพธ ์7.1 ข 1 - 39)  

คะแนนการสอบเข้าเทียบ
กับ TCAS ของกลุ่ม
มหาว �ทยาลัย ในกํากับ  

3. การพัฒนาอาจารย์ - อาจารย์มีคุณวุฒิและตําแหน่งทาง
ว �ชาการทีต่รงกับความต้องการของ
หลักสูตร 
- ผลงานของอาจารย์ได้รบัการยอมรบั 
- อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจดัการเร �ยน
การสอน 

- คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์               
(ผลลัพธ ์7.3 ก 1 – 1.2) 
- ตําแหน่งทางว �ชาการของอาจารย์ 
(ผลลัพธ ์7.3 ก 1 – 1.3) 
- ผลลัพธก์ารพัฒนาด้านการจดัการ
เร �ยนการสอนของอาจารย์  
(ผลลัพธ ์7.1 ข 1 - 41) 
- ความเพียงพอของอัตรากําลังของ
อาจารย์/ รอ้ยละของหลักสูตรที่มี
สัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เร �ยนเป�นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานว �ชาชพีหร �อ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา (ผลลัพธ ์
7.1 ก 8) 
- รอ้ยละของอาจารย์ที่ได้รบัการ
คัดเลือกมีคุณสมบัติและความสามารถ

เทียบเคียงกลุ่ม
มหาว �ทยาลัยในกํากับของ 
ทปอ. 
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กระบวนการทํางาน 
ที่สําคัญ 

ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ ตัวชีวั้ดของกระบวนการ ผลลัพธเ์ชงิการ
เปร �ยบเทียบ 

ตามเกณฑ์ที่ราชว �ทยาลัยฯ กําหนด 
(ผลลัพธ ์7.3 ก 1 - 2) 
- การพัฒนาด้านสายอาชพีของอาจารย์/ 
การศึกษาต่อ/ จาํนวนโครงการพัฒนา
เพ่ือเสร �มสรา้งสมรรถนะการว �จยัและ
ว �ชาชพี (ผลลัพธ ์7.1 ข 1 - 40) 
- จาํนวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ด้านการจดัการเร �ยน
การสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
อาจารย์ (ผลลัพธ ์7.1 ข 1 - 41) 

4. กระบวนการด้านการ
จดัการเร �ยนการสอน 

- มีการจดัทาํประมวลรายว �ชาครบทุกรายว �ชา 
- มีแผนการสอนทุกรายว �ชาที่เป�ดสอน 
- มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ 
- มีการประเมินผลการจดัการเร �ยนการ
สอนทุกรายว �ชา เมื่อส้ินภาคการศึกษา  
- มีแหล่งฝ�กภาคปฏบิัติสําหรบัผู้เร �ยนใน 
โรงพยาบาล สถานบร �การ หร �อชุมชนที่
เพียงพอ 

- รอ้ยละของรายว �ชาที่เป�ดสอน มีว �ธกีาร
จดัการเร �ยนการสอนที่หลากหลาย 
(ผลลัพธ ์7.1 ก 7)  
- รอ้ยละของรายว �ชาที่จดัการเร �ยนการ
สอนโดยใชก้ระบวนการว �จยั (ผลลัพธ ์7.1 
ก 12) 

 

5. กระบวนการส่งเสร �ม 
สนับสนุน และพัฒนา
นักศึกษา 

- มีกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและเสร �ม
หลักสูตรที่ส่งเสร �มให้ผู้เร �ยนเกิดการเร �ยนรู ้
และพัฒนาศักยภาพ ตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของราชว �ทยาลัยฯ  

- จาํนวนกิจกรรมเสร �มหลักสูตรที่จดั
รว่มกัน (ผลลัพธ ์7.1 ข 1 - 43) 
- รอ้ยละความพึงพอใจของผู้เร �ยนที่ได้
เข้ารว่มกิจกรรม  
(ผลลัพธ ์7.1 ข 1 - 44) 
- รอ้ยละของผู้เร �ยนที่เข้ารว่มกิจกรรม
ในโครงการว �จยั  
(ผลลัพธ ์7.1 ข 1 - 45)  
- จาํนวนโครงการ/กิจกรรมเสร �ม
หลักสูตรที่ส่งเสร �มคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของราชว �ทยาลัยฯ 
(ผลลัพธ ์7.1 ข 1 - 42) 
- รอ้ยละของผู้เร �ยนที่เข้ารว่มกิจกรรม
เสร �มหลักสูตร  
(ผลลัพธ ์7.1 ข 1 - 48)  
- รอ้ยละความพึงพอใจของผู้เร �ยนที่
เข้ารว่มกิจกรรมเสร �มหลักสูตร 
(ผลลัพธ ์7.1 ข 1 - 49)  

 

6. กระบวนการสนับสนุน
การจดัการศึกษา 

- มีอาคาร ห้องเร �ยน ห้องปฏิบัติการ สถานที่
ฝ�กภาคปฏิบัติทั้งในสถานบร �การและชุมชน 
พ้ืนที่ใชส้อย อุปกรณ์การศึกษา ของการ
จดัการเร �ยนการสอนที่พอเพียงและตรงกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- มีห้องสมุด โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ส่ือ
โสตทัศนูปกรณ์ ตํารา วารสาร ข้อมูลและ
ฐานข้อมูล ส่ิงสนับสนุนและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาเพ่ือให้ผู้เร �ยนสามารถเร �ยนรู ้
ด้วยตนเองอย่างเพียงพอ 

- รอ้ยละความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อส่ิงสนับสนุนการเร �ยนรู ้เชน่ 
ห้องเร �ยน ห้องสมุด ห้องสอนสาธติ 
ห้องปฏิบัติการ และการให้บร �การ IT 
(ผลลัพธ ์7.2 ก 1-4)  
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กระบวนการทํางาน 
ที่สําคัญ 

ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ ตัวชีวั้ดของกระบวนการ ผลลัพธเ์ชงิการ
เปร �ยบเทียบ 

ด้านการว �จัย 
1. ผลิตผลงานว �จยัและ
นวัตกรรม เพ่ือแก้ป�ญหา
สุขภาพของประชาชน และ
สนับสนุนการมีส่วนรว่มของ
ชุมชน 

- ผลงานว �จยัสามารถนําไปใชป้ระโยชน์
ด้าน R&D Commercial Products  
- งานว �จยัตอบโจทย์ป�ญหาโรคที่พบมาก
และมีความรุนแรง ป�ญหาชุมชนไทย, One 
Health, Compassionate Care  
- การตอบสนองต่อความต้องการของ
แหล่งทุน  
- ฐานข้อมูลว �จยัน่าเชือ่ถือพรอ้มใช ้
มาตรฐาน/ จร �ยธรรมด้านการว �จยั ความ
รบัผิดชอบผลงานตามเง �่อนไขแหล่งการ
สนับสนุน Facility, Support และ
Information system คุณภาพงานว �จยั 

- จาํนวนโครงการว �จยัมุง่เป�าสรา้งองค์
ความรูใ้หม่ที่ตอบสนองต่อป�ญหาของ
สุขภาพประเทศ (ผลลัพธ ์7.1 ก 26) 
- จาํนวนโครงการว �จยัตามประเด็น
ว �จยัที่กําหนดเพ่ือความเป�นเลิศ 
(ผลลัพธ ์7.1 ก 27) 
- จาํนวนทุนว �จยัที่ได้รบัการสนับสนุน
แหล่งทุนจากภายนอก  
(ผลลัพธ ์7.1 ข 1 - 51) 

เทียบเคียงกลุ่ม
มหาว �ทยาลัยในกํากับของ 
ทปอ. 

2. สรา้งเคร �อข่าย
งานว �จยัสหสาขาที่มีความ
รว่มมือกับภาคอุตสาหกรรม
หร �อภาคเอกชนเพ่ือใช้
ประโยชน์เชงิพาณิชย์ 

- ผลงานว �จยัสามารถนําไปใชป้ระโยชน์
ด้าน R&D Commercial Products  
- งานว �จยัตอบโจทย์ป�ญหาโรคที่พบมาก
และมีความรุนแรง ป�ญหาชุมชนไทย, One 
Health, Compassionate Care  
- การตอบสนองต่อความต้องการของ
แหล่งทุน  
- ฐานข้อมูลว �จยัน่าเชือ่ถือพรอ้มใช ้
มาตรฐาน/ จร �ยธรรมด้านการว �จยั ความ
รบัผิดชอบผลงานตามเง �่อนไขแหล่งทุน  
- การสนับสนุน Facility, Support และ 
Information system คุณภาพงานว �จยั 

- จาํนวนกลุ่มว �จยัเฉพาะด้านเพ่ือความ
เป�นเลิศตามนโยบายที่ตอบสนองต่อ
ป�ญหาสุขภาพของประเทศ  
(ผลลัพธ ์7.1 ก 28) 
- จาํนวนผลงานนวัตกรรมทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาต่อยอดเพ่ือนําไปใชจ้ร �ง 
(ผลลัพธ ์7.1 ก 25) 

เทียบเคียงกลุ่ม
มหาว �ทยาลัยในกํากับของ 
ทปอ. 

3. ประยุกต์ใชห้ร �อเกิด
ประโยชน์จร �งจาก
ผลงานว �จยัหร �อนวัตกรรม
ต่อชุมชนหร �อสังคม 

- ผลงานว �จยัสามารถนําไปใชป้ระโยชน์
ด้าน R&D Commercial Products  
- งานว �จยัตอบโจทย์ป�ญหาโรคที่พบมาก
และมีความรุนแรง ป�ญหาชุมชนไทย, One 
Health, Compassionate Care  
- การตอบสนองต่อความต้องการของ
แหล่งทุน  
- ฐานข้อมูลว �จยัน่าเชือ่ถือพรอ้มใช ้
มาตรฐาน/ จร �ยธรรมด้านการว �จยั ความ
รบัผิดชอบผลงานตามเง �่อนไขแหล่งทุน  
- การสนับสนุน Facility, Support และ 
Information system คุณภาพงานว �จยั 
 
 
 
 

- จาํนวนผลงานที่ได้รบัการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับสากล ที่มี Impact 
Factor (ผลลัพธ ์7.1 ก 22) 
- จาํนวนผลงานว �จยัที่ได้รบัการตีพิมพ์
หร �อเผยแพรใ่นเวทีต่าง ๆ  
(ผลลัพธ ์7.1 ก 21, 22) 
- จาํนวนโครงการว �จยัมุ่งเป�าสรา้ง
นวัตกรรมหร �อนําไปสู่การประยุกต์ใช ้
(ผลลัพธ ์7.1 ก 29) 

เทียบเคียงกลุ่ม
มหาว �ทยาลัยในกํากับของ 
ทปอ. 

4. สรา้งเคร �อข่าย
งานว �จยัสหสาขาทั้งใน
ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ 

- ผลงานว �จยัสามารถนําไปใชป้ระโยชน์
ด้าน R&D Commercial Products  
- งานว �จยัตอบโจทย์ป�ญหาโรคที่พบมาก
และมีความรุนแรง ป�ญหาชุมชนไทย, One 
Health, Compassionate Care  

- จาํนวนกลุ่มว �จยัเฉพาะทางด้านความ
เป�นเลิศที่ตอบสนองต่อป�ญหาสุขภาพ
ของประเทศ (ผลลัพธ ์7.1 ก 28 ) 
- จาํนวนทุนว �จยัที่ได้รบัการสนับสนุน
จากแหล่งทุนภายนอก  

เทียบเคียงกลุ่ม
มหาว �ทยาลัยในกํากับของ 
ทปอ. 
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กระบวนการทํางาน 
ที่สําคัญ 

ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ ตัวชีวั้ดของกระบวนการ ผลลัพธเ์ชงิการ
เปร �ยบเทียบ 

- การตอบสนองต่อความต้องการของ
แหล่งทุน  
- ฐานข้อมูลว �จยัน่าเชือ่ถือพรอ้มใช ้
มาตรฐาน/ จร �ยธรรมด้านการว �จยั ความ
รบัผิดชอบผลงานตามเง �่อนไขแหล่งทุน  
- การสนับสนุน Facility, Support และ 
Information system คุณภาพงานว �จยั 

(ผลลัพธ ์7.1 ข 1-51) 

ด้านโรงพยาบาล 
1.  ขยายการบร �การด้าน
ว �ชาการและการ 
รกัษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน
ครอบคลุมทุกสาขา 

- คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป�วยเป�นส่ิง
สําคัญอันดับหน่ึง  
- ให้บร �การอย่างเสมอภาคและเคารพสิทธิ
ผู้ป�วย  
- ใชข้้อมูลและหลักฐานทางว �ชาการเป�น
พ้ืนฐานของการบร �การและการตัดสินใจ  
- บันทึกข้อมูล อย่างครบถ้วนถูกต้องและ
เป�นป�จจุบัน 

- จาํนวนสาขาบร �การการแพทย์เฉพาะ
ทางที่มีศักยภาพบร �การ ตามแผนที่
กําหนด (ผลลัพธ ์7.3 ก 1 - 13) 
- จาํนวนผลงานว �จยั/ R2R ต่อป�  
(ผลลัพธ ์7.1 ก 25) 

- เทียบเคียง UHOSNET  
- มาตรฐานการดูแลระดับ
นานาชาติ 

2. พัฒนาคุณภาพการ
บร �การรกัษาพยาบาลให้
สะดวก รวดเรว็ ได้
มาตรฐานสากลบนหลัก
ความเสมอภาค 

- คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป�วยเป�นส่ิง
สําคัญอันดับหน่ึง  
- ให้บร �การอย่างเสมอภาคและเคารพสิทธิ
ผู้ป�วย  
- ใชข้้อมูลและหลักฐานทางว �ชาการเป�น
พ้ืนฐานของการบร �การและการตัดสินใจ  
- บันทึกข้อมูล อย่างครบถ้วนถูกต้องและ
เป�นป�จจุบัน 

- การผ่านมาตรฐานที่กาํหนด  HA, 
DSC (ผลลัพธ ์7.1 ก 30) 
- ระยะเวลารอคอยรบับร �การ  
(ผลลัพธ ์7.1 ก 34) 
- อัตราความพึงพอใจของผู้รบับร �การ 
(ผลลัพธ ์7.2 ก 2 – 15,16,18) 
- อัตราความพึงพอใจผู้ป�วยนอก  
- อัตราความพึงพอใจผู้ป�วยใน 
- คะแนนความพึงพอใจในการแนะนํา
บอกต่อของผู้ป�วยใน 
- ตัวชีว้ัดตาม SIMPLE ด้านความ
ปลอดภัยผู้ป�วย เชน่ อุบัติการณ์ผ่าตัด
ผิดคน ผิดข้าง ผิดตําแหน่ง  
(ผลลัพธ ์7.1 ข 1 - 56) 

- เทียบเคียง UHOSNET  
- มาตรฐานการดูแลระดับ
นานาชาติ 

3. พัฒนาศูนย์ความเป�น
เลิศด้านการรกัษาพยาบาล 

- คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป�วยเป�นส่ิง
สําคัญอันดับหน่ึง  
- ให้บร �การอย่างเสมอภาคและเคารพสิทธิ
ผู้ป�วย  
- ใชข้้อมูลและหลักฐานทางว �ชาการเป�น
พ้ืนฐานของการบร �การและการตัดสินใจ  
- บันทึกข้อมูล อย่างครบถ้วนถูกต้องและ
เป�นป�จจุบัน 
 

- ผลลัพธก์ารดูแลผู้ป�วยโรคมะเรง็ 
(ผลลัพธ ์7.1 ก 32) 
- รอ้ยละผู้ป�วยมะเรง็ระยะสุดท้ายทีม่ี
ดัชนีความทกุข์ ลดลง ประเมนิจาก 
Distress Thermometer, ESAS,PPS 
ภายหลังได้รบัการดูแลจากทมี 
Palliative (ผลลัพธ ์7.1 ก 58) 

- เทียบเคียง UHOSNET  
- มาตรฐานการดูแลระดับ
นานาชาติ 

4. บร �หารกําลังคนอย่างมี
คุณภาพโดยปลูกฝ�งให้มี                
ธรรมาภิบาลและอยู่ใน
วัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน 

- คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป�วยเป�นส่ิง
สําคัญอันดับหน่ึง  
- ให้บร �การอย่างเสมอภาคและเคารพสิทธิ
ผู้ป�วย  
- ใชข้้อมูลและหลักฐานทางว �ชาการเป�น
พ้ืนฐานของการบร �การและการตัดสินใจ  

- รอ้ยละบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา
คุณวุฒิสูงขึ้น (ผลลัพธ ์7.3 ก 4 - 24) 
- รอ้ยละการตรวจสุขภาพเจา้หน้าที่ 
(ผลลัพธ ์7.3 ก 2 -17) 
- จาํนวนการเจบ็ป�วยหร �ออุบัติเหตุ
จากการทาํงาน   

- เทียบเคียง UHOSNET  
- มาตรฐานการดูแลระดับ
นานาชาติ 
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กระบวนการทํางาน 
ที่สําคัญ 

ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ ตัวชีวั้ดของกระบวนการ ผลลัพธเ์ชงิการ
เปร �ยบเทียบ 

- บันทึกข้อมูล อย่างครบถ้วนถูกต้องและ
เป�นป�จจุบัน 

(ผลลัพธ ์7.3 ก 2 - 18) 
- จาํนวนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรงัสีมค่ีา
ระดับรงัสีเกินเกณฑ์ที่กําหนด  
(ผลลัพธ ์7.3 ก 2 - 19) 
- อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียน 
(ผลลัพธ ์7.1 ข 1 - 57) 
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 ในกรณีที่มีความต้องการด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ความรูข้องสถาบัน ความเป�นเลิศด้านหลักสูตรและบร �การ 
คุณค่าในมุมมองของลูกค้า และความคล่องตัวที่อาจจําเป�นต้องมี จะมีการนําเข้ามาพิจารณาในการออกแบบหลักสูตร 
บร �การ และกระบวนการเหล่านี้รว่มด้วย อาทิเช่น ผลสํารวจในด้านความต้องการและคาดหวังของผู้เร �ยน ในด้าน 
โรงพยาบาล ได้ใชแ้นวคิดการออกแบบบร �การและกระบวนการทํางาน โดยใชห้ลักฐานทางว �ชาการ แนวทางปฏิบัติของ
ว �ชาชพี ได้แก่ กระบวนการวางแผนการรกัษาโรคมะเรง็ การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ปลอดภัย 
เป�นป�จจุบัน สามารถตรวจสอบได้ การติดตามคุณภาพการดูแลผู้ป�วย และเป�นข้อมูลในการทําว �จัย การใช้ความรูข้อง
องค์กรเพื่อการส่งเสร �มบรรยากาศการเร �ยนรูข้องบุคลากร อาทิเชน่ การทบทวนอุบัติการณ์ แนวทางการดูแลผู้ป�วยการ
ประชุมว �ชาการต่าง ๆ เป�นต้น ในด้านความคล่องตัวมีกระบวนการ เพื่อให้ผู้ป�วยกลุ่มโรคที่สําคัญให้ได้รบัการรกัษา
ทันท่วงทีและมีคุณภาพ โดยมี Nurse Coordinator ประสานงานทั้งดูแลผู้ป�วยของทีมสหสาขาว �ชาชพี เป�นต้น  

6.1 ข. การจัดการกระบวนการ 
6.1 ข (1) การนํากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 

ในการทําให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานประจําวันของกระบวนการทํางานที่สําคัญ เป�นไปตามข้อกําหนด ที่สําคัญ
ของว �ทยาลัยฯ มีการกําหนดผู้รบัผิดชอบ โดยผู้บร �หารระดับต่าง ๆ อาทิเชน่ รองอธกิารบดี คณบดี ฝ�าย และหน่วยงาน
ระดับต่าง ๆ และแต่งต้ังคณะกรรมการ อาทิเช่น คณะกรรมการว �ชาการและบร �หารการศึกษา, คณะกรรมการบร �หาร
หลักสูตร, คณะกรรมการกิจการนักศึกษา, คณะกรรมการว �จัย และ คณะกรรมการโรงพยาบาล เป�นต้น รวมถึง          
คณะคร่อมสายงาน อาทิเช่น คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษา, คณะกรรมการจัดการความรู้, 
คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม เป�นต้น มีการจดัทํา TOR ของหน่วยงานและถ่ายทอดลงสู่ JD และ 
KPI ของบุคลากร การส่ือสารผ่านทางชอ่งทางต่าง ๆ มีการจดัทําคู่มือ ระเบียบปฏิบัติ  กําหนดตัวชีว้ัดและตัววัดภายใน
กระบวนการ เพื่อใชใ้นการควบคุมและปรบัปรุงกระบวนการต่าง ๆ ตามตารางที่ 6.1 - 1 โดยตัวชีว้ัดเหล่านี้สัมพันธ์กับ
คุณภาพของสัมฤทธิผ์ลและผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรข์องราชว �ทยาลัยฯ   

ว �ทยาลัยฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน ทุก ๆ 6 เดือน หร �อทุกภาคการศึกษา และทบทวน  
ทุกรอบป� โดย คณะกรรมการยุทธศาสตร,์ คณะกรรมการประจาํคณะ, คณะกรรมการบร �หารหลักสูตร และ คณะกรรมการ
บร �หารคุณภาพ โรงพยาบาล ในกรณีที่พบว่าตัวชีว้ัดไม่เป�นไปตามเป�าหมาย ผู้นําระดับสูง จะดําเนินการว �เคราะห์สาเหตุ 
และปรบัปรุงกระบวนการทันที จะนํามาสู่การปรบัปรุงทุกรอบของภาคการศึกษาและรอบป�  

6.1 ข (2) กระบวนการสนับสนุน 
ผู้นําระดับสูง ราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ กําหนดกระบวนการบร �หารจัดการและกระบวนการสนับสนุนที่

สอดคล้องกับเป�าประสงค์ของยุทธศาสตรท์ี่ 4 ของราชว �ทยาลัยฯ และใชก้ระบวนการจัดทํา BMC การว �เคราะห์ภารกิจ
ของว �ทยาลัยฯ รว่มกับการจัดทําโครงสรา้งและหน้าที่งานรว่มกับ สนง.ราชว �ทยาลัยฯ อาทิเช่น กระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร,์ กระบวนการด้านงบประมาณ, กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ , การบร �หารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล, 
กระบวนการสารสนเทศ, กระบวนการประชาสัมพันธ ์เป�นต้น ในด้านกระบวนการสนับสนุนการศึกษาว �ทยาลัยฯ ได้จดัให้
มีห้องปฏิบัติการเร �ยนการสอน (Learning Resources Center - LRC) ห้อง Simulation, ห้องฝ�กปฏิบัติการ, 
ห้องสมุด (บร �การระดับราชว �ทยาลัยฯ, ว �ทยาลัยฯและคณะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์สัญญาณ Wi-Fi และห้องเร �ยน 
Smart Class Room) ในส่วนกระบวนการสนับสนุนของกลุ่มภารกิจหลักว �ทยาลัยฯ จะบร �หารโดย สนง. อธกิารบดี, ฝ�าย
กิจการนักศึกษา, ฝ�ายว �จยันวัตกรรมและว �เทศสัมพันธ ์และ โรงพยาบาลจุฬาภรณ ์โดยว �ทยาลัยฯ ได้กําหนดกระบวนการ

สนับสนุนที่สําคัญ ข้อกําหนดที่สําคัญ และตัวชีว้ัดกระบวนการตามตารางที่ 6.1 - 2 
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ตารางที่ 6.1-2 กระบวนการสนับสนุนที่สําคัญของว �ทยาลัยฯ 

กระบวนการ
สนับสนุน 

ข้อกําหนดที่สําคัญ ตัวชีวั้ดในการควบคุมกระบวนการ ความถ่ี 

การจดัการด้านการเง �น - ความคล่องตัวในการเบิกจา่ย 
- ความถูกต้องในการเบิกจา่ยเง �น 
- เป�นไปตามระเบียบทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  

- จํานวนความผิดปกติรุนแรงที่พบจาก
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ด้ า น ก า ร เ ง �น จ า ก ผู้
ตรวจสอบภายใน (ผลลัพธ ์7.5 ก 1-4,5) 

ทุกเดือน 

กระบวนการด้านพัสดุ - ประสิทธภิาพ 
- ความพรอ้มใชง้าน 
- ความพอเพียง 
-เป�นไปตามกฎระเบียบทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

-  จํ า น ว น ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ จ า ก ก า ร
ดํ า เ นินการ ด้ าน พัส ดุและครุ ภัณฑ์  
(ผลลัพธ ์7.4 ก 2-10) 

ทุก 3 เดือน 

กระบวนการจดัการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- สะดวกเข้าถึงง่าย 
- ความเสถียร 
- ตอบสนองการใชง้าน รวดเรว็ ปลอดภัย 

- จํานวนครัง้ของการถูกโจมตีเคร �อข่าย 
และความเสถียรของระบบเคร �อข่าย 
(ผลลัพธ ์7.1 ข 2-65) 
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา
โรคมะเร็ง  Tumor Registry มีความ
สมบูรณ์พรอ้มใชง้าน 

ทุก 3 เดือน 

กระบวนการจดัการ
ด้านอาคาร สถานที่ 
ส่ิงแวดล้อม ส่ิงอํานวย
ความสะดวก และ
ความปลอดภัย 
ยานพาหนะ 

-มีการตรวจสอบและซ่อมบํารุงอาคาร 
สถานที่  และอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่
กําหนด 
- บุคลากรได้รบัการเตร �ยมความพรอ้มใน
การรบัมือต่อภาวะฉุกเฉิน 
- เป�นไปตามระเบียบทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
- มีความพอเพียง พรอ้มใชง้าน 
- มีความปลอดภัย 

- รอ้ยละของบุคลากรและผู้เร �ยนที่ได้รบั
การเตร �ยมความพรอ้มในการรบัมือต่อ
ภาวะฉุกเฉิน (ผลลัพธ ์7.1 ข 2-62) 
- รอ้ยละของอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
ที่เป�นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 
และอาชวีอนามัย (ผลลัพธ ์7.2 ก 1-11) 
- ความเพียงพอของการบร �การห้องเร �ยน
และห้องปฏิบัติการ (ผลลัพธ ์7.2 ก 1-4) 
- ความปลอดภัยในชวี �ตและทรพัย์สิน 

ทุก 3 เดือน 

กระบวนการจดัการ
ด้านประชาสัมพันธ์
และการตลาด 

มีการประชาสัมพันธท์างส่ือออนไลน์ และ
ส่ือต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์   
เชงิรุก 

ทุก 6 เดือน 

6.1 ข (3) การปรบัปรุงหลักสูตร การบร �การ และกระบวนการ 
ว �ทยาลัยฯ มีการจดัการและปรบัปรุงกระบวนการให้เป�นไปตามข้อกําหนดของกระบวนการ และตัวชีว้ัด โดยใช้

วงรอบของกระบวนการปรบัปรุงผลการดําเนินงานของว �ทยาลัยฯ ประกอบด้วย การติดตามตัวชีว้ัดและผลการดําเนินงาน
ตามรอบเวลา (Monitoring & Assessment) การจัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วัดและเป�าหมาย (Selection of 
Goals and KPIs) การว �เคราะห์ผลการดําเนินงานเทียบกับเป�าหมาย (Gap Analysis) การยืนยันข้อมูลสารสนเทศ 
(Validation) การวางแผนและจัดลําดับความสําคัญของการปรับปรุง (Gap Closure and Prioritization of 
Improvement Plan) การนําแผนการปรบัปรุงไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) โดยเคร �อ่งมือที่สําคัญของการ
ปรบัปรุงคือ การปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง (PDSA) และการปรบัปรุงอย่างก้าวกระโดด (Breakthrough Improvement 
ผ่านกระบวนการ Benchmarking and & Prioritization of Improvement) ตามรูปที่ 6.1 - 3 รวมถึง เคร �อ่งมือ
คุณภาพต่าง ๆ อาทิเชน่ การใช ้LEAN ในกระบวนการด้าน โรงพยาบาล และกระบวนการสนับสนุนเพื่อลดขั้นตอนในการ
ทํางาน  
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                                รูปที่ 6.1-3 วงรอบของกระบวนการปรบัปรุงผลการดําเนินงานของว �ทยาลัยฯ 

ตัวอย่างของการปรบัปรุง เชน่ หลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของราชว �ทยาลัยฯ และส่วนงานต่าง ๆ จะมี
การจดัทําแผนการพัฒนา/ ปรบัปรุง (Quality Improvement Plan) อาทิเชน่ ฝ�ายกิจการนักศึกษาได้นําข้อเสนอแนะ
เร �อ่ง การประเมินผลโครงการ/ กิจกรรมผู้เร �ยนมาวางแผนการปรบัปรุงอย่างเป�นรูปธรรม โดย คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา ให้ผู้แทนนักศึกษาได้มีส่วนรว่มในการพัฒนาโครงการ/ กิจกรรมนักศึกษา และมีการปรบัปรุงโครงการ/ 
กิจกรรมนักศึกษา รอ้ยละ 80 ของจํานวนโครงการ/กิจกรรม ว �ทยาลัยฯ มีการปรบัปรุงกระบวนการรับเข้า อาทิเช่น 
หลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว �ชารงัสีเทคนิค มีผู้เร �ยนบางรายที่รบัในรอบ Portfolio มีผลการเร �ยนที่ไม่ดี จงึมีการ
ปรบัปรุงแผนการรบัผู้เร �ยนใหม่ โดยตัดการคัดเลอืกรอบ Portfolio ออก และแก้ไขการเร �ยนของผู้เร �ยน  

ในด้านการรกัษาพยาบาล มีการใช้ 3P, PDSA และ ระบบการรายงานความเส่ียงและอุบัติการณ์ผ่านรูปแบบ 
Google Document ทําให้ผลการดําเนินการที่ดีขึ้น อาทิเชน่ อัตราผู้ป�วยมะเรง็นร �เวช ได้พบแพทย์เฉพาะทางจากเดิม 
20 วัน ในป� 2561 เป�น 7 วัน ในป� 2562 (ผลลัพธ ์7.1 ข 1-60) รอ้ยละอุบัติการณ์ระดับ G ขึ้นไปได้รบัการแก้ไขอย่างเป�น
ระบบ จากป� 2561 เท่ากับรอ้ยละ 52.94 เพิ่มขึน้เป�นรอ้ยละ 100 ในป� 2562 (ผลลัพธ ์7.1 ข 1-61)  นอกจากนั้น ยังทําให้
มีการปรบัเปลี่ยนว �ธกีารทํางานใหม่ เชน่ การปรบัปรุงสภาพแวดล้อมหอผู้ป�วย การส่งเสร �มการออกแบบบร �การโดยเน้น
ผู้รบัผลงานเป�นศูนย์กลาง และใช ้LEAN ในการออกแบบกระบวนการ เป�นต้น  

6.1 ค การจัดการนวัตกรรม 
ราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ ได้กําหนดยุทธศาสตรท์ี่ 3 เร �อ่ง การบร �การทางว �ชาการและว �ชาชีพที่เป�นเลิศและ

ต้ังอยู่บนหลักความเสมอภาคไม่เหลื่อมล�า ให้มีการจัดการด้านนวัตกรรม (Innovation management Process)  
ตามรูปที่ 6.1 - 4 โดย ผู้นําระดับสูงว �ทยาลัยฯ มีการกําหนดโอกาสเชงิกลยุทธ ์จากกระบวนการจดัทําแผนกลยุทธ ์และ 
ใช้เคร �อ่งมือ Position Analysis, Blue Ocean Strategy, GE Matrix และ Scenario Analysis เพื่อกําหนดบร �บทเชิง     
กลยุทธ ์เชือ่มกับวัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ ์โดยเมื่อได้โอกาสเชงิกลยุทธว์ �ทยาลัยฯ จะใชแ้นวทางผ่านกระบวนการยอมรบั
ความเส่ียงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน (Intelligent risk taking) ผู้นําระดับสูง จะเตร �ยมการ
ทรพัยากรด้านการเง �นและทรพัยากรอื่น ๆ ไว้ เพื่อสนับสนุนโอกาสดังกล่าว รวมถึง การยุติ การสนับสนุนเร �อ่งดังกล่าว 
ณ เวลาที่เหมาะเพื่อนําทรพัยากรไปสนับสนุนโอกาสอื่นที่สําคัญกว่า    
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รูปที่ 6.1 - 4 กระบวนการจัดการด้านนวัตกรรมของว �ทยาลัยฯ  

(HRH PCCMS/CRA Innovation Management) 
(โดยผ่านการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาํว �ทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563) 
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 ตัวอย่างของกระบวนการจดัการด้านนวัตกรรมของราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ โดยฝ�ายว �จยันวัตกรรมและว �เทศ
สัมพนัธ ์การจดัทําความรว่มมือทางว �ชาการในการดําเนินโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) รว่มกับหน่วยจัดการ
ทรัพย์สินทางป�ญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา Technology Licensing Office (TLO) ทําให้
ว �ทยาลัยฯ ได้รบัคําปร �กษาและเทคนิคการรา่งคําขอรบัสิทธบิัตรการประดิษฐ ์/อนุสิทธบิัตร และความรูด้้านทรพัย์สิน  
ทางป�ญญาอื่น มาจดัทําแนวทางการบร �หารจดัการทรพัย์สินทางป�ญญา การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสรา้งนวัตกรรม
แบบ Ecosystem เป�น Technology Transfer Office (TTO) สรา้งทีมงานที่สามารถทําการ License เชิงพาณิชย์ 
และ Innovation นําความรูท้ีว่ �ทยาลัยฯมีอยู่ออกไปสู่การรบัใชสั้งคม  

โดยลักษณะการทํางานรว่มกันอยู่ทั้งส่วนงานว �ทยาลัยฯ ทําหน้าที่พัฒนานวัตกรรมและการสนับสนุนให้ผู้ว �จัย
สามารถพัฒนานวัตกรรมจนออกมาเป�นต้นแบบ และการจดอนุสิทธบิัตรเบื้องต้น และ สํานักงานราชว �ทยาลัยฯ โดย
สํานักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ทําหน้าที่ด้านทรพัย์สินทางป�ญญา และ Commercialization 
และมีการจัดต้ัง Social Enterprise ในนาม บร �ษัท จุฬาวัฒน จาํกัด เพื่อนําผลงานนวัตกรรมไปถ่ายทอดเชิงพาณิชย์ หร �อ
นําไปสู่การใชง้านสู่ชุมชนต่าง ๆ  

ในส่วน โรงพยาบาล มีการจัดการนวัตกรรม โดยพัฒนาคุณภาพการดูแลรกัษาพยาบาล ฝ�ายว �จัยนวัตกรรม  
การและว �เทศสัมพันธ ์มีโครงการ R2R ด้านการผลิตนวัตกรรม และขึ้นทะเบียนลิขสิทธิส่ิ์งประดิษฐ ์อาทิเชน่ ศูนย์หัวใจ
และหลอดเลือดผลิตอุปกรณ์จากงาน R2R จึงผลิต Arm Bed Support (ธญัดะ) แก้ป�ญหาอุปกรณ์ตกหล่นขณะทํา
หัตถการ และดําเนินการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมส่ิงประดิษฐข์องประเทศไทย นอกจากนั้น ผลงานนวัตกรรมต่าง ๆ ได้ถูก
นําเสนอเป�น ผลงาน R2R/ นวตักรรมในงาน Quality Day และเวทีระดับประเทศ/ นานาชาติ 

6.2 ประสิทธผิลของการปฏิบัติการ 
6.2 ก ประสิทธภิาพและประสิทธผิลของกระบวนการ  
 ผู้นําระดับสูงของราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ มีการจดัทําแผนการใชเ้ง �นที่สะท้อนความต้องการใชเ้ง �น เพื่อการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจําป� มีการกํากับติดตามการใช้จ่ายเง �นงบประมาณแผ่นดินและ     
เง �นงบประมาณรายได้เป�นรายเดือน และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานรบัทราบตามช่องทางออนไลน์ Intranet และ 
Workplace รวมถึงได้มีการจดัส่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

ผู้นําระดับสูง ของราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ มีการว �เคราะห์ทางการเง �นเพื่อแสดงถึงศักยภาพเชงิบร �หารจัดการ
ด้านการเง �นที่เน้น ความโปรง่ใส ความถูกต้องในการใชง้บประมาณอย่างคุ้มค่า มีประสิทธภิาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนผู้เร �ยน ทรพัย์สินถาวรต่อจํานวนผู้เร �ยน ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้สําหรบัผลิตบัณฑิต   
ต่อหัว จําแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของสถาบัน หลังจากหักงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายการดําเนินการทั้งหมด) 
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเรว็ในการเบิกจ่าย รอ้ยละของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติ
ภารกิจทุกอย่างครบถ้วน ต้นทุนต่อหน่วยแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาผู้เร �ยน อาจารย์ บุคลากร           
การจดัการเร �ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง (ผลลัพธ ์7.4 ก 2-9) 

ฝ�ายการเง �นการคลัง มีการจัดทํารายงานว �เคราะห์รายงานทางการเง �น โดยมีการว �เคราะห์งบการเง �น การ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณประจําป� เป�นรายไตรมาส เสนอต่อ คณะกรรมการบร �หารว �ทยาลัยฯ,             
คณะกรรมการประจําว �ทยาลัยฯ, คณะกรรมการบร �หารราชว �ทยาลัยฯ และสภาราชว �ทาลัยฯ ตามลําดับ ทั้งนี้  
คณะกรรมการต่าง ๆ ได้นําข้อมูลดังกล่าวไปบร �หารจัดการเพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าของการบร �หารหลักสูตรให้มี
ประสิทธภิาพ ประสิทธผิลในการผลิตบัณฑิต รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน รวมทั้งได้มีการกํากับ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของแต่ละหน่วยงานทั้งหมดของราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ (ผลลัพธ ์7.5 ก 1-3,4,5) 

ผู้นําระดับสูงของราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ ดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้การใช้
ทรพัยากรเป�นไปอย่างคุ้มค่าในการควบคุมต้นทุน โดยมี คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เกิด
ประสิทธภิาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด มีการใช้คู่ความรว่มมือ และ Outsource ในระบบงาน อาทิเช่น ความรว่มมือ   
ด้านการจัดการศึกษา อาจารย์พิเศษ แหล่งปฏิบัติ การนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบร �หารจัดการ มีการแต่งต้ัง 
คณะกรรมการกํากับโครงการบร �หารจดัการทรพัยากรสําหรบัราชว �ทยาลัยฯ (Enterprise Resource Planning-ERP) 
เพื่อกํากับดูแลโครงการบร �หารจดัการทรพัยากรสําหรบัราชว �ทยาลัยฯ ให้ข้อเสนอแนะในการออกแบบ การปรบัเปลี่ยน
บูรณาการกระบวนการทํางานระหว่างหน่วยงานในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชว �ทยาลัยฯ รวมถึงการเพิ่มทักษะ
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ให้กับผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนั้น ยังมีการแต่งต้ังคณะทํางานว �เคราะห์แนวทางและกําหนดเกณฑ์ในการคํานวณต้นทุน 
รายหลักสูตรและรายว �ชา  

ราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ มีการว �เคราะห์เพื่อประเมินประสิทธผิล ประสิทธภิาพ ความประหยัด และความคุ้มค่า
ของการใช้จ่ายเง �นงบประมาณในป� 2563 รวมถึง การติดตามและเรง่รดัการเบิกจ่ายงบประมาณประจําป� ว �เคราะห์
แผนงาน โดยเทียบกับผลผลิต และผลลัพธท์ี่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน ว �เคราะห์แผนเง �นโดยเปร �ยบเทียบผลการใช้
จา่ยเง �นงบประมาณกับแผนเง �นงบประมาณ และนําข้อมูลที่ได้จากการว �เคราะห์มาสรุปประเด็น ประสิทธผิล ประสิทธภิาพ 
ความประหยัด และความคุ้มค่าของการดําเนินงาน รวมถึง การว �เคราะห์ป�จจยัที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานต่าง ๆ มา
ปรบัปรุงแก้ไขในป�งบประมาณต่อไป (ผลลัพธ ์7.5 ก 1-2) 
 ในส่วนของโรงพยาบาล ได้มีการนํา ระบบ Lean และ One stop service มาเป�นเคร �อ่งมือในการปรบัปรุง
ระบบการบร �การโรงพยาบาล ให้มีประสิทธภิาพ มีแผนพัฒนาการติดตามผลการตอบสนองต่อการได้รบัยาปฏิชวีนะของ
ผู้ป�วย และการควบคุมการส่ังใช้ยาปฏิชีวนะตาม กลุ่มโรค ในด้านการบร �หารต้นทุนพบว่าต้นทุนต่อรายได้ ป� 2559 - 
2561 ลดลงตามลําดับ คือ รอ้ยละ 178.71, รอ้ยละ 136.16. และรอ้ยละ 128.57 แสดงถึงความคุ้มค่าในการบร �หารต้นทุน 
รายได้ โรงพยาบาล เปร �ยบเทียบ ย้อนหลัง 3 ป� พบว่า รายได้ผู้ป�วยนอก/ ผู้ป�วยในมีการเติบโตขึ้นตามลําดับ รอ้ยละ 
30.9/ รอ้ยละ 6.9 และ รอ้ยละ 46.7/ รอ้ยละ 42.5  ในส่วนฝ�ายว �ชาการและบร �หารการศึกษา คณะและหลักสูตรต่าง ๆ 
ของว �ทยาลัยฯ ได้มีระบบการเร �ยนการสอนออนไลน์ เพื่อให้ผู้เร �ยนสะดวกต่อการเข้าถึงบทเร �ยนของอาจารย์ สํานักงาน
ราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ จัดทําระบบ e-Saraban ในป� 2562 ทําให้ลดภาระการใช้เอกสารและขั้นตอนในการ
ดําเนินงาน ผลการดําเนินการดังกล่าวทําให้ผู้เร �ยนและผู้ป�วยมีความพึงพอใจในการให้บร �การที่ดีขึ้น 

6.2 ข การจัดการห่วงโซอุ่ปทาน   
ผู้บร �หารว �ทยาลัยฯ มีการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ส่งมอบ คู่ความรว่มมือ และ Outsource 

โดยมีความเก่ียวข้องกับ 
- ระบบงาน ตัวอย่างเชน่ ความรว่มมือด้านการจดัการศึกษา/ แหล่งฝ�กปฏิบัติงานของหลักสูตร การจดัสถานที่

สําหรบัการศึกษาภาคปฏิบัติ โดยการทําบันทึกความรว่มมือระหว่างหน่วยงาน อาทิเช่น โรงพยาบาลทหารผ่านศึก, 
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร,์ มหาว �ทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลภูมิพล และกระทรวงสาธารณสุข 

- การสรา้งเสร �มขีดความสามารถขององค์กร ตัวอย่างเชน่ ความรว่มมือหลักสูตรแพทยศาสตรบ์ัณฑิต หลักสูตร 
2 ปร �ญญา รว่มกับ University College London - UCL  

- การสรา้งนวัตกรรม อาทิเช่น ความรว่มมือทางว �ชาการในการดําเนินโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) 
หน่วยจดัการทรพัย์สินทางป�ญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา Technology Licensing Office (TLO)   

ทั้งนี้จะมีการระบุข้อกําหนดของห่วงโซอุ่ปทาน ภายใต้ข้อตกลงการจดัซือ้ จดัหา กฎหมายที่เก่ียวข้อง อาทิเชน่ 
พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจ้างและบร �หารพัสดุภาครฐั ข้อตกลงความรว่มมือ MOU รวมถึง ความรว่มมือภายใต้โครงการว �จัย
และการสร้างนวัตกรรม และทรัพย์สินทางป�ญญา โดยการประเมินผลการดําเนินการจะใช้เกณฑ์การคัดเลือก              
การพิจารณาคุณสมบัติ และผลการดําเนินงานของผู้ส่งมอบ คู่ความรว่มมือ และ Outsource ต่าง ๆ ระบุผลลัพธข์อง 
Supply Chain อาทิเช่น ผลการดําเนินงานของผู้ส่งมอบ Outsource ผลการดําเนินงานด้าน MOU ผลการสรา้ง
นวัตกรรม ข้อรอ้งเร �ยนด้านพัสดุ/การจดัซือ้จดัจา้ง   

นอกจากนั้น ราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ ยังมีบร �ษัทที่ดําเนินการด้าน Outsource อาทิเช่น บร �ษัทรบัทําความ
สะอาด (แม่บ้าน) บร �ษัทรกัษาความปลอดภัย  บร �ษัทจัดการด้านอาหาร บร �ษัทผ้าแบบครบวงจร บร �ษัท N-health        
รบัล้างเคร �อ่งมือด้วยว �ธ ีEO บร �ษัทเคร �อ่งมือแพทย์สภากาชาดไทย องค์กรเภสัชกรรม บร �ษัทยาและเวชภัณฑ์ หน่วยงาน
รบัการจดัขยะ เป�นต้น  

ผลการประเมินข้อกําหนดเคร �อข่ายอุปทาน ทําให้ว �ทยาลัยฯ ได้แผนการปรบัปรุง อาทิเชน่ แผนการติดตามกํากับ 
TOR ให้ได้ตามมาตรฐาน การทบทวนกระบวนการในระบบงานที่ดําเนินการโดยผู้ส่งมอบและคู่ความรว่มมือ เป�นต้น  
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6.2 ค การเตร �ยมพรอ้มด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน  
6.2 ค (1) ความปลอดภัย  

ราชว �ทยาลัยฯ/ ว �ทยาลัยฯ มีการดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการที่ปลอดภัย โดยมีหน่วยงานพัฒนา
พื้นที่ งานเคหะบร �การ และงานบํารุงรกัษาอาคารของฝ�ายบร �หารกลาง และ งานอํานวยการความปลอดภัย รว่มกับ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยมีระบบการดําเนินการ ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น พ.ร.บ.ป�องกันและระงับอัคคีภัย      
พ.ศ.2542, พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ.2550 และ กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ
บร �หารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.2559 เป�นต้น (ผลลัพธ ์
7.1 ข 2-62) 

ด้านการป�องกันอัคคีภัย การดําเนินการมาตรฐานให้เป�นไปตาม พ.ร.บ.ป�องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542 
โดยการกําหนดเขตพื้นที่ควบคุมการเกิดอัคคีภัย และจดัทําป�ายเตือนต่าง ๆ อบรมขั้นต้นสําหรบัพนักงานทุกคนในแผน
ป�องกันและระงับอัคคีภัย และมีการซ้อมดับเพลิง/หนีไฟ ติดต้ังเคร �อ่งดับเพลิงสําหรบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สําหรบั
ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และจัดทําเคร �่องหมายระบุความสําคัญตามลําดับของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย              
เพื่อประสิทธภิาพ ในการเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (ผลลัพธ ์7.1 ข 2-61) 

ด้านการเตร �ยมพรอ้มด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉินอื่น ๆ ว �ทยาลัยฯ มีแผนบร �หารระบบสาธารณูปโภค 
โดยคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental and Safety Committee: ESC) กําหนด
มาตรฐานของระบบอาคารและสาธารณูปโภคตาม (Evidence) และจัดทําแนวทางในการบร �หารจัดการระบบ
สาธารณูปโภค เพื่อใชใ้นการดําเนินการ กํากับ ติดตาม ให้ระบบอาคารและระบบสาธารณูปโภคเป�นไปตามมาตรฐานที่
กําหนด รวมถึง ระบบไฟฟ�าสํารองและระบบสํารองสําหรบัแก๊สที่ใชท้างการแพทย์  ความปลอดภัยอาคารสถานที่ด้าน
ระบบระบายอากาศของหอผู้ป�วย การตรวจสอบความปลอดภัย ผู้ที่กํากับดูแลความเร �ยบรอ้ยคือ พนักงานรกัษาความ
ปลอดภัย ความพรอ้มใชต่้อเนื่องของระบบสารสนเทศ เพื่อรองรบักรณีระบบ IT ล่มและป�องกันการสูญหายของข้อมูล 
จดัให้มีการสํารองข้อมูล ในระบบ Cloud โดยคํานึงถึงการใชง้านและความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
แนวการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง อาทิ ระเบียบปฏิบัติการบร �หารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ผลลัพธ ์7.1 ข 2-63) 

6.2 ค (2) การเตร �ยมพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉิน  
ว �ทยาลัยฯ มีระบบการจดัการกับภาวะฉุกเฉิน ภาวะฉุกเฉินหร �อภัยพิบัติที่มีโอกาสประสบผลกระทบและความ

ต้องการบร �การที่เพิ่มขึ้น การนําแผนไปปฏิบัติจากการว �เคราะห์ข้อมูลและทบทวนอุบัติการณ์ของการเกิดสถานการณ์
ฉุกเฉินในรอบ 3 ป� ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ESC นําผลการว �เคราะห์และทบทวนอุบัติการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินที่เป�น 
ภัยคุกคามต่อบุคลากร ผู้ป�วย และส่ิงแวดล้อม จงึได้จดัทําแผนรองรบัเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น เพื่อเป�นการเตร �ยม
ความพรอ้มในการรบัมือหากเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีเป�าหมายให้บุคลากรสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ         
มีประสิทธภิาพ เมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นจร �ง ซึ่งรว่มมือกับหน่วยงานทั้งหมดที่เก่ียวข้องจัดทําแผนรองรบัสถานการณ์
ฉุกเฉิน โดยยึดหลักการระบบบัญชาการ เหตุการณ์ (Incident Command Systems) มาใช้ใน การกําหนดบทบาท
หน้าที่ของผู้รบัผิดชอบในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อบร �หารจดัการเหตุฉุกเฉินให้สามารถปกป�องชวี �ต ทรพัย์สิน และ
ส่ิงแวดล้อมได้อย่างบรรลุเป�าหมาย และมีประสิทธภิาพ โดยกําหนดให้มีการซ้อมแผนของแต่ละสถานการณ์ฉุกเฉิน 
อย่างน้อยป�ละ 1 ครัง้ 

โดยในส่วนของโรงพยาบาล ได้จัดทําแผนรองรับเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นทั้งหมด 10 สถานการณ์ 
ประกอบด้วย การช่วยฟ�้ นคืนชีพ อัคคีภัย เหตุทะเลาะว �วาท รงัสีรัว่ไหล ระบบ IT ขัดข้อง กระโดดตึก สารเคมีรัว่ไหล 
อุบัติภัยหมู่ แผ่นดินไหว และน�าท่วม เพือ่เตร �ยมความพรอ้มในการรบัมือหากเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ ขึ้น โดยมีเป�าหมาย
ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธภิาพ เมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นจร �ง  

ตัวอย่างของการทบทวนแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน อาทิเช่น ผลการซ้อมแผนอัคคีภัยทําให้มีการปรับปรุง
ประสิทธภิาพระบบเสียงประกาศตามสายที่ได้ยินไม่ชัดเจนและไม่ทั่วถึง คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 
(Environmental and Safety Committee: ESC) พบว่าบุคลากรยังมีความสับสนในเร �อ่งของการอพยพเคลื่อนย้าย
เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ พบว่าจุดรวมพลมีพื้นที่ไม่เพียงพอในการรองรบัจาํนวนบุคลากร ผู้ป�วยและญาติ จงึมีการประสานงาน
กับสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ซึง่มีพื้นที่ที่สามารถรองรบัจาํนวนดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ (ผลลัพธ ์7.1 ข 2-63) 
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ในป� พ.ศ.2563 จากการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19  ราชว �ทยาลัยฯ มีการแต่งต้ัง คณะกรรมการบร �หาร
สถานการณ์ฉุกเฉินราชว �ทยาลัยฯ กรณีสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ตามแผนบร �หารความต่อเนื่อง
ในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้การดําเนินการตามภารกิจหลัก ด้านการศึกษา และการให้บร �การทางการแพทย์ดําเนินการเป�นไป
อย่างมีประสิทธภิาพ โดยแบ่งผังโครงสรา้งและการบร �หารงานออกเป�นด้านว �ชาการ/ ว �จยั ด้านการควบคุมการติดเชื้อ 
ด้านการปฏิบัติการการแพทย์ ด้านการปฏิบัติการการศึกษา ด้าน Logistic และด้านการเง �น/บร �หาร โดยมีผลการ
ดําเนินงานที่ประสบความสําเรจ็เป�นอย่างดี 
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หมวด 7 ผลลัพธ ์
 

ลําดับ ตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
เป�า 

หมาย 
ข้อมูล 

2561 2562 2563 
7.1 ผลลัพธด้์านการเร �ยนรูข้องผู้เร �ยน และด้านกระบวนการ 
7.1 ก ผลลัพธด้์านการเร �ยนรูข้องผู้เร �ยนและด้านบร �การที่มุ่งเน้นลูกค้า 
ด้านการศึกษา 

1. จาํนวนหลักสูตรที่มีมาตรฐานและเป�นที่ยอมรบั หลักสูตร 6 หลักสูตร N/A 6 8 
2. หลักสูตรได้รบัการรบัรองตามมาตรฐานการจัดการศึกษา

ระดับประเทศ  
ผ่านเกณฑ ์ ผ่าน N/A ผ่าน ผ่าน 

3. หลักสูตรแพทยศาสตรไ์ด้รบัรองตามเกณฑ์ WFME ผ่านเกณฑ ์ ผ่าน N/A ผ่าน ผ่าน 
4. หลักสูตรที่ได้ผ่านเกณฑ์ AUN - QA (≥3 คะแนน) 

- หลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว �ชาว �ทยาศาสตรข์้อมูล
สุขภาพ(Health Data Science) 
- หลักสูตรว �ทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว �ชาฟ� สิกส์
การแพทย์ (Medical Physics) 

ผ่านเกณฑ ์ ผ่าน 
ผ่าน 

 
ผ่าน 

N/A 
N/A 

 
N/A 

 

ผ่าน 
ผ่าน 

 
ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

 
ผ่าน 

5. จาํนวนหลักสูตรที่มีการจดัการเร �ยนการสอนรว่มกัน หลักสูตร 6 หลักสูตร N/A 6 On going 
6. รอ้ยละของหลักสูตรที่เป�ดสอนมีมาตรฐานระดับประเทศ รอ้ยละ รอ้ยละ 100 N/A 100 100 
7. รอ้ยละของรายว �ชาที่เป�ดสอน มีว �ธกีารจดัการเร �ยนการสอน

ที่หลากหลาย 
รอ้ยละ ≥รอ้ยละ 60 N/A 100 On going 

8. รอ้ยละของหลักสูตรที่มีสัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เร �ยนเป�นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานว �ชาชพี หร �อมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

รอ้ยละ รอ้ยละ 100 N/A 100 100 

9. ร ้อยละของผู้ เร �ยนที่ ไ ด้ร ับการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ             
ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

รอ้ยละ รอ้ยละ 100 N/A 100 100 
 

10. รอ้ยละของผู้เร �ยนที่รบัทุนการศึกษาจากสถาบัน รอ้ยละ รอ้ยละ 100 N/A 100 On going 
11. รอ้ยละของจํานวนผู้เร �ยนต่างชาติเข้าศึกษาในสถาบันต่อ

จาํนวนทุนที่ได้รบัจดัสรรในแต่ละป�การศึกษา 
รอ้ยละ รอ้ยละ 40 N/A 60 On going 

12. ร ้อยละของร ายว �ช าที่ จัดการ เ ร �ยนการสอนโดยใช้
กระบวนการว �จยั 

รอ้ยละ ≥ รอ้ยละ 50 N/A 68.42 On going 

13. จํานวนเคร �อข่ายหร �อข้อตกลงความรว่มมือกับประชาคม
อาเซยีน 

แห่ง อย่างน้อย 1 
แห่ง 

N/A 1 On going 

14. จาํนวนฐานข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล N/A  1 On going 
15. ระดับความสําเรจ็ในการประเมินคุณภาพการศึกษา คะแนน >3.51 N/A 4.55 On going 
16. จํ า น ว น ห ลั ก สู ต ร ที่ มี ศ าส ต รา จา ร ย์ อ า คั น ตุ ก ะและ

ศาสตราจารย์วุฒิคุณเป�นผู้สอน 
หลักสูตร 6 หลักสูตร N/A 6 On going 

17. ร ้อยละของหลักสูตรที่ได้ร ับการเป�ดสอนตามแผนการ
บร �หารการศึกษาของราชว �ทยาลัยฯ 

รอ้ยละ  ≥ รอ้ยละ 70 N/A 75 80 

ด้านการว �จัย  
18. ร ้อยละของจํานวนรายว �ชาที่จัดการเร �ยนการสอนโดยใช้

กระบวนการว �จยั 
รอ้ยละ รอ้ยละ 80 N/A 100 On going 

19. จาํนวนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เร �ยนด้านว �ชาการและการ
ว �จยั 

โครงการ 7 โครงการ N/A 17 On going 

20. จํานวนโครงการร่วมมือด้านว �ชาการและการว �จัยกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

โครงการ 8 โครงการ N/A 8 On going 



รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป�นเลิศ (EdPEx) ประจาํป�การศึกษา 2562 |   102 

ลําดับ ตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
เป�า 

หมาย 
ข้อมูล 

2561 2562 2563 
21. จาํนวนบทความว �จยัที่ได้รบัการตีพิมพ์เผยแพรใ่นฐานข้อมูล

ระดับชาติ 
บทความ บทความ 5 26 8 

22. จาํนวนบทความว �จยัที่ได้รบัการตีพิมพ์เผยแพรใ่นฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ 

บทความ บทความ 0 1 6 

23. จาํนวนงานว �จยัที่ถูกนําไปใชป้ระโยชน์เชงิว �ชาการ  
เชงินโยบาย และสังคม 

ชิน้งาน ชิน้งาน 32 79 On going 

24. จํานวนผลงานว �จยัเผยแพรท่ี่นําไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ระบบสุขภาพหร �อชีนํ้านโยบายสาธารณสุขของประเทศ 

เร �อ่ง 1 เร �อ่ง N/A 2 On going 

25. จํ านวนผลงานนวัตกรรมที่ ไ ด้ ร ับการจด สิทธิบัตร /                        
อนุสิทธบิัตร/ลิขสิทธิ ์เพ่ิมจาํนวน นวัตกรรม /CQI  

ผลงาน ผลงาน 4 4 2 

26. จาํนวนโครงการว �จยัมุง่เป�าสรา้งองค์ความรูใ้หมท่ี่ตอบสนอง
ต่อป�ญหาของสุขภาพประเทศ 

โครงการ 20  N/A 55 On going 

27. จํานวนโครงการว �จัยตามประเด็นว �จัยที่กําหนดเพ่ือความ
เป�นเลิศ 

โครงการ 8 N/A 22 On going 

28. จาํนวนกลุ่มว �จยัเฉพาะด้านเพ่ือความเป�นเลิศตามนโยบาย        
ที่ตอบสนองต่อป�ญหาสุขภาพของประเทศ  

กลุ่ม/ป� 3 N/A 5 On going 

29. จาํนวนโครงการว �จยัที่มุ่งเป�าสรา้งนวัตกรรมหร �อนําไปสู่การ
ประยุกต์ใช ้ 

โครงการ/ป� 3 N/A 8 On going 

ด้านโรงพยาบาล 
30. โรงพยาบาลได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพจาก

หน่วยงานภายนอก (HA advance) 
ผ่าน ผ่าน N/A ผ่าน ผ่าน 

31. จาํนวนผู้ป�วยที่เข้ารบับร �การการรกัษาพยาบาล คน 0.1 (ล้านคน) 0.094 0.129 0.249 
32. รอ้ยละผู้ป�วยมะเรง็ระยะสุดท้ายที่มีดัชนีความทกุข ์ลดลง  รอ้ยละ ≥รอ้ยละ70 76.1 On going On going 
33. รอ้ยละของการบร �การสาขาหลักที่เป�ดให้บร �การทุกวัน รอ้ยละ รอ้ยละ 60 N/A 33.33 On going 
34. รอ้ยละของค่าเฉล่ียระยะเวลาการรบับร �การในโรงพยาบาล

ลดลง (หน่วย:ระยะเวลา(รอ้ยละ/ราย) 
รอ้ยละ รอ้ยละ 20 N/A 23.08 On going 

35. มีศูนย์ความเป�นเลิศในด้านต่าง ๆ (หน่วย:ศูนย์/ป�) ศูนย์ 3 ศูนย์ N/A 3 On going 
7.1 ข ผลลัพธด้์านประสิทธผิลของกระบวนการทํางาน 
7.1 ข (1) ประสิทธภิาพและประสิทธผิลของกระบวนการ 
ด้านการศึกษา 
การพัฒนาและบร �หารหลักสูตร 

36. รอ้ยละของหลักสูตรที่มีการจดัการเร �ยนการสอนรว่มกันใน
รูปแบบสหสาขาว �ชาชพี  

รอ้ยละ/ป� ≥รอ้ยละ 60 N/A N/A 20 

การรบัเข้าผู้เร �ยน  
37. จาํนวนผู้เร �ยนต่อแผนการรบัผู้เร �ยน/รอ้ยละของผู้เร �ยนที่ได้รบั

การคัดเลือกตามเกณฑ์ของราชว �ทยาลัยฯ 
รอ้ยละ >รอ้ยละ 70 86 78 On going 

38. จํานวน ผู้เร �ยนรับเข้าในระดับปร �ญญาตร �และบัณฑิตศึกษา 
เทียบกับคณะในกลุ่มว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ว �ทยาลัยฯ 

จาํนวน 60 46 135 On going 

39. คะแนนการรบัเข้าผู้เร �ยน ระดับปร �ญญาตร � ของคณะกลุ่มสาขา
ว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ เทียบกับมหาว �ทยาลัยอ่ืน 

คะแนน คะแนน≥ 
มหาว �ทยาลัย
อ่ืนในกลุ่ม

สาขาเดียวกัน 

  On going 
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คะแนนสอบเข้าคณะแพทยศาสตร ์(TCAS)    คะแนนสอบเข้าคณะพยาบาลศาสตร ์(TCAS) 

 
 

การพัฒนาอาจารย์ 
40. การพัฒนาด้านสายอาชีพของอาจารย์/การศึกษาต่อ/จํานวน

โครงการพัฒนาเพ่ือเสร �มสรา้งสมรรถนะการว �จยัและว �ชาชพี 
โครงการ 10 N/A 15 On going 

41. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการ
จดัการเร �ยนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ 

โครงการ 3 6 12 On going 

การส่งเสร �ม สนับสนุน และพัฒนาผู้เร �ยน 
42. จํานวนโครงการ/กิจกรรมเสร �มหลักสูตรที่ส่งเสร �มคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของราชว �ทยาลัยฯ 
โครงการ 4 N/A 28 On going 

43. จาํนวนกิจกรรมเสร �มหลักสูตรที่จดัรว่มกัน ครัง้ 4 5 26 On going 
44. รอ้ยละความพึงพอใจของผู้เร �ยนที่ได้เข้ารว่มกิจกรรม รอ้ยละ ≥ รอ้ยละ 80 N/A 91.90 On going 
45. รอ้ยละของผู้เร �ยนที่เข้ารว่มกิจกรรมในโครงการว �จยั จาํนวน ≥ รอ้ยละ 25 17.49 N/A On going 
46. จาํนวนของผู้เร �ยนที่เข้ารว่มกิจกรรมเสร �มหลักสูตร รอ้ยละ ≥ รอ้ยละ 80 100 91.42 81.86 
47. รอ้ยละความพึงพอใจของผู้เร �ยนที่เข้าร ่วมกิจกรรมเสร �ม

หลักสูตร 
รอ้ยละ ≥ รอ้ยละ 80 N/A 91.90 On going 

48. จาํนวนการจดัสอบวัดระดับมาตรฐานความรูภ้าษาอังกฤษ ครัง้ 1 N/A 1 On going 
ด้านการว �จัย 

49. จาํนวนทุนว �จยัที่ได้รบัการสนับสนุนแหล่งทุนจากภายนอก จาํนวนทุน 2 N/A 7 On going 
50. จาํนวนข้อตกลงการใชป้ระโยชน์ต่อยอดจากงานว �จยัรว่มกับ

องค์กรอ่ืน 
องค์กร 3 N/A 15 On going 

51. จาํนวนของโครงการว �จยัที่เป�นไปตามเง �่อนไขของแหล่งทนุ โครงการ 1 1 N/A On going 
52. จํานวนของห้องปฏิบัติการว �จัยของส่วนงานในว �ทยาลัยฯ                  

ที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านห้องปฏิบัติการ 
จาํนวน 1 2 2 2 

ด้านโรงพยาบาล 
53. ประสิทธภิาพในการดูแลผู้ป�วย รอ้ยละ ≥ รอ้ยละ 70 76.11 73.17 On going 
54. จํานวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการผ่าตัดที่ปลอดภัย (Safe 

Surgery) 
ครัง้ 0 5 2 On going 

55. อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียน รอ้ยละ  รอ้ยละ 100 N/A 73.33 On going 
56. อัตราการรอดชวี �ตมะเรง็ 5 โรค (ระยะที่ 4) ข้อมูลสะสม 5 ป� 

เทียบกับมาตรฐานสากล 
รอ้ยละ ≥ มาตรฐานสากล สูงกว่า

มาตรฐาน 
สากล 4/5 

โรค 

สูงกว่า
มาตรฐาน 
สากล 4/5 

โรค 

On going 
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ป� 2561 ป� 2562
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57. จาํนวนอุบัติการณ์ภาวะแทรกซอ้นจากการรกัษา จาํนวน 0 16 6 On going 
58. จาํนวนวันการรอพบแพทย์เฉพาะทางผู้ป�วยมะเรง็นร �เวช วัน 10 20 7 On going 
59. รอ้ยละอุบัติการณ์ได้รบัการแก้ไขอย่างเป�นระบบ รอ้ยละ 100 52.94 100 On going 

7.1 ข (2) การเตร �ยมพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉิน 
60. ร้อยละของบุคลากรและผู้เร �ยนที่ได้ร ับการเตร �ยมความ

พรอ้มในการรบัมือต่อภาวะฉุกเฉินลักษณะต่าง ๆ 
รอ้ยละ 60 68 N/A On going 

61. จาํนวนการซอ้มแผนป�องกันอัคคีภัยรวมกับหน่วยงานภายนอก ครัง้ 1 ครัง้/ป� 1 1 On going 
62. จาํนวนบุคลากรที่ได้รบัอันตรายจากการเกิดอุบติัเหตุขณะที่

ทํางานอยู่ที่ว �ทยาลัยฯ 
จาํนวน 20 24 N/A On going 

63. Unexpected downtime ของระบบบร �การหลัก  
  

 0  N/A 0 On going 
 

7.1 ค ผลลัพธด้์านการจดัการห่วงโซอุ่ปทาน 
คู่ความรว่มมือ 

64. จํ านวนผลการดําเนินการด้านคู่ความร่วมมือที่ เป�นไป                       
ตามวัตถุประสงค์ของ MOU การดําเนินการรว่มกับความรว่มมอื              
ที่เป�นทางการ 

เร �อ่ง 1 เร �อ่ง N/A 3 5 

65. จํานวนเคร �อข่ายสหสาขา/ข้อตกลงความรว่มมือในการทํา
ว �จยัในระดับนานาชาติ (เคร �อข่าย/MOU/ป�) 

เคร �อข่าย 4 เคร �อข่าย N/A 11 On going 

66. จํานวนเคร �อข่ายสหสาขา/ข้อตกลงความรว่มมือในการทํา
ว �จยัในระดับชาติ (เคร �อข่าย/MOU/ป�) 
 
 

เคร �อข่าย 4 เคร �อข่าย N/A 15 On going 

7.2 ผลลัพธด้์านลูกค้า 
7.2 ก ผลลัพธด้์านการมุ่งเน้นลูกค้า 
7.2 ก (1) ความพึงพอใจของผู้เร �ยนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

53.15 
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Lymphoma มะเรง็ต่อม
น�าเหลือง ระยะท่ี 4

Breast Cancer มะเรง็เต้า
นม ระยะท่ี 4

CA Cervix มะเรง็ปากมดลูก 
ระยะท่ี 4

Ovarian Cancer มะเรง็รงั
ไข่ ระยะท่ี 4

Uterine Cancer มะเรง็รงั
ไข่และมะเรง็มดลูก ระยะท่ี 4

ว �ทยาลัยฯ มาตรฐานสากล
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NCI’s  
SEER 

UK. UK. U.S.A. 

ววจ. 

ววจ. 

ววจ. 

ววจ. ววจ. 

รอ้ยละ 
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ลําดับ ตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
เป�า 

หมาย 
ข้อมูล 

2561 2562 2563 
ด้านการศึกษา  

1. ร ้อยละความพึงพอใจของผู้ เร �ยนที่ ได้เข้าร ่วมกิจกรรม
หลักสูตร 

รอ้ยละ > รอ้ยละ 80 N/A 91.90 On going 

2. ความพึงพอใจของผู้เร �ยนต่อการสอนในแต่ละรายว �ชา คะแนน >3.51 N/A 4.57 On going 
3. ความพึงพอใจของผู้เร �ยนต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ คะแนน >3.50 4.47 4.16 On going 
4. รอ้ยละความพึงพอใจของผู้เร �ยนต่อส่ิงสนับสนุนการเร �ยนรู ้

เช่น ห้องเร �ยน ห้องสมุด ห้องสอนสาธิต ห้องปฏิบัติการ 
และการให้บร �การ IT เป�นต้น 

รอ้ยละ > รอ้ยละ 80 N/A 100 On going 

5. รอ้ยละความพึงพอใจของผู้เร �ยนทีไ่ด้เข้ารว่มกิจกรรม  รอ้ยละ > รอ้ยละ 80 92.02 89.67 On going 
6. ความพึงพอใจของผู้เร �ยนของผู้เร �ยนที่ได้เข้ารว่มหลักสูตร รอ้ยละ > รอ้ยละ 80 N/A 91.90 On going 
7. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บร �การจากฐานข้อมูลอ้างอิง

แบบออนไลน์ 
ค่าเฉล่ีย >3.50 N/A 4.2 On going 

8. ความพึงพอใจต่อการใชร้ะบบสารสนเทศเพ่ือการบร �หารจดัการ ค่าเฉล่ีย 4 N/A 3.46 On going 
ด้านการว �จัย 

9. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีส่วนรว่มในโครงการว �จัย 
เพ่ือสรา้งเสร �มความเป�นอยู่ที่ดีของประชาชน 

รอ้ยละ > รอ้ยละ 90 N/A 95.56 On going 

ด้านสภาพแวดล้อม 
10. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบร �หารจดัการองค์กร รอ้ยละ 80 N/A 92.98 On going 
11. ความพึงพอใจต่อสถานที่ทํางานและส่ิงแวดล้อม คะแนน ≥4 N/A 3.64 On going 
12. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชร้ะบบสารสนเทศ  คะแนน ≥4 N/A 4.55 On going 

7.2 ก (2) ความผูกพันของผู้เร �ยนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ด้านการศึกษา 

13. จํานวนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เร �ยนด้านว �ชาการและ              
การว �จยั 

โครงการ 7 N/A 17 On going 

14. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เร �ยนต่อการพัฒนาศักยภาพ รอ้ยละ 3.51 N/A 4.68 On going 
ด้านโรงพยาบาล 

15. รอ้ยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ป�วยนอกต่อการบร �การ
ในภาพรวม 

รอ้ยละ 80 92.43 92.01 91.96 

16. รอ้ยละความต้องการของผู้ป�วยที่จะเลือกกลับมาใช้บร �การ
ซ�า โดยไม่คํานึงถึงสิทธกิารรกัษา 

รอ้ยละ 80 89.9 91 On going 

17. ความพึงพอใจของผู้รบับร �การที่มีต่อแพทย์โดยรวม รอ้ยละ 90 93.05 93.29 On going 
18. รอ้ยละที่ผู้ป�วยที่แนะนําญาติหร �อผู้อ่ืนมาใชบ้ร �การ รอ้ยละ 80 95.5 97 On going 
19. คะแนนความพึงพอใจ ผู้ ร ับบร �การทุกกลุ่มเป�าหมาย 

มากกว่า 4.00 
รอ้ยละ 80 N/A 91.54 On going 

20. คะแนนความพึงพอใจในหัวข้อการได้รบัคําแนะนํา ข้อมูล
เกี่ยวกับโรค ว �ธกีารรกัษา 
 
 
 
 
 
 
 

รอ้ยละ >90 94 N/A On going 
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ลําดับ ตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
เป�า 

หมาย 
ข้อมูล 
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ด้านข้อรอ้งเร �ยน 

21. จาํนวนข้อรอ้งเร �ยนเกี่ยวขอ้งกับหน่วยงานราชว �ทยาลัยฯ เร �อ่ง <30 83 75 26 
 21. จาํนวนข้อรอ้งเร �ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชว �ทยาลัยฯ แยกตามประเภท 

 
7.3 ผลลัพธด้์านการมุ่งเน้นบุคลากร 
7.3 ก (1) อัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากร 
ด้านการศึกษา 

1. อัตรากําลังและขีดความสามารถของอาจารย์      
 อัตรากําลังและขีดความสามารถของอาจารย์ 
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1.1จํานวนอาจารย์
1.2 รอ้ยละอาจารย์ปร �ญญา

เอก
1.3 รอ้ยละอาจารย์ (ศ. รศ. 

ผศ.)

ป� 2561 106 78.67 37.74

ป� 2562 154 56.44 24.68

ป� 2563 0 0 0
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On going On going On going 
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ลําดับ ตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
เป�า 

หมาย 
ข้อมูล 

2561 2562 2563 
2. ร ้อยละของอาจารย์และบุคลากรที่ได้ร ับการคัดเลือกมี

คุณสมบัติและความสามารถตามเกณฑ์ที่กําหนด 
รอ้ยละ ≥รอ้ยละ 80 N/A 90.21 On going 

3. สัดส่วนผู้เร �ยนเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์จําเป�นไปตาม
ข้อกําหนดของกลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานว �ชาชีพหร �อ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

ผู้เร �ยน /
อาจารย์ 1 

คน 

≤ 6 2.42 2.03 3.49 

 สัดส่วนผู้เร �ยนเต็มเวลาต่อจาํนวนอาจารย์จาํเป�นไปตามข้อกําหนดของกลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานว �ชาชพีหร �อมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการว �จัย 
4. จาํนวนอาจารย์และนักว �จยั คน/ป� 15 78 72 On going 
5. สัดส่วนงานว �จยั/ อาจารย์และนักว �จยัแต่ละคนต่อป� เร �อ่ง/คน 1.2 0.61 0.50 On going 
6. สัดส่วนงานว �จยั/อาจารย์และนักว �จยัแต่ละคนต่อป�เปร �ยบเทียบระหว่าง 

ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ กับ มหาว �ทยาลัยธรรมศาสตร์

 

7. สัดส่วนทุนว �จยั (ล้านบาท)/ อาจารย์และนักว �จยั ทุนว �จยั/
อาจารย์ 

1 ล้านบาท 2.62 N/A On going 

8. จํ านวนทุนว �จัย  สหสาขาที่ ไ ด้ จ ากอง ค์กรภายนอก                         
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ทุน 4 ทุน N/A 12 On going 

ด้านโรงพยาบาล 
9. จาํนวนบุคลากรทางการแพทย์ (คน) คน 800 867 1,131 On going 
10. จาํนวนแพทย์เฉพาะทาง (คน) คน 50 41 127 On going 

0.61 0.5

6.5 6.3 6.67
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ววจ. มธ.
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6
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สัดส่วนอาจารย์/นักศึกษา สัดส่วนตามมาตรฐาน
ไม่ดี 

ด ี

ววจ.On going 
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ลําดับ ตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
เป�า 

หมาย 
ข้อมูล 

2561 2562 2563 
11. สัดส่วนแพทย์/ ผู้ป�วยทั้งหมด (คน/คน) แพทย์/

ผู้ป�วย/ป� 
1:500 1:523.60 1:984.15 On going 

12. สัดส่วนพยาบาล/ ผู้ป�วยทั้งหมด (คน/คน) พยาบาล/
ผู้ป�วย/ป� 

1:400 1:388.37 1:642.60 On going 

13. จาํนวนสาขาแพทย์เฉพาะทางที่มีศักยภาพบร �การตามแผน 
ที่กําหนด 

สาขา 4 1 4 On going 

ด้านระบบงานสนับสนุน 
14. จาํนวนบุคลากรสายสนับสนุน (คน) คน 1,400 1,014 1,505 On going 
15. จาํนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เป�นไปตามแผนอัตรากาํลัง

และความต้องการของหน่วยงาน 
รอ้ยละ >รอ้ยละ70 N/A 72.48 On going 

 จาํนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เป�นไปตามแผนอัตรากาํลังและความต้องการของหน่วยงาน (ไม่รวม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์)  

7.3 ก (2) บรรยากาศในการทํางาน 
16. รอ้ยละความพึงพอใจโดยรวมของบุคลากรที่มีต่อองค์กร รอ้ยละ > รอ้ยละ80 69.80 92.98 On going 
17. รอ้ยละของบุคลากรที่ได้รบัการตรวจสุขภาพประจาํป� รอ้ยละ > รอ้ยละ80 64.92 N/A On going 
18. จาํนวนของบุคลากรที่ได้รบัอุบัติการณ์อุบัติเหต ุ ครัง้ < 100 24 120 On going 
19. จํานวนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรงัสีมีค่าระดับรงัสีเกินเกณฑ์               

ที่กําหนด 
คน 0 0 0 On going 

7.3 ก (3) ความผูกพันของบุคลากร 
20. คะแนนความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร      

 20.1 ผู้บร �หารองค์กร (เต็ม 5 คะแนน) คะแนน ≥ 3.75 N/A N/A 4.50 
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จํานวนบุคลากรสายสนับสนนุ ววจ. กรอบอัตรากําลัง

คิดเป�น 72.48% 

4.48

4.37

4.51

4.66

4.2 4.25 4.3 4.35 4.4 4.45 4.5 4.55 4.6 4.65 4.7

ผู�บริหารมีวิสัยทัศน� พันธกิจ ค�านิยมองค�กร นโยบาย และ…

ผู�บริหารสามารถแก�ไขป�ญหาเพ่ือให�อุปสรรคในการ…

ผู�บริหารสามารถนําพาองค�กรไปสู�ความสาํเรจ็ได�

รู�สึกภูมิใจที่ได�เป�นส�วนหน่ึงขององค�กร
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ลําดับ ตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
เป�า 

หมาย 
ข้อมูล 

2561 2562 2563 
 20.2 สภาพแวดล้อม และเพ่ือนรว่มงาน (เต็ม 5 คะแนน) คะแนน ≥ 3.75 N/A 3.77 3.86 
  

 
 
 
 
 
 
 

 20.3 งานที่ได้รบัมอบหมาย (เต็ม 5 คะแนน) คะแนน ≥ 3.75 N/A 3.73 3.88 
 

 
 20.4 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (เต็ม 5 คะแนน) คะแนน ≥ 3.75 N/A 3.66 3.87 
 

 
21. รอ้ยละการลาออก/ โอนย้ายของบุคลากรทั้งหมด รอ้ยละ <3 N/A 0.71 On going 

7.3 ก (4) การพัฒนาบุคลากร 
22. จาํนวนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จาํนวน 12 N/A 31 On going 
23. จาํนวนงบประมาณที่ใชจ้า่ยในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ล้านบาท 10.00 N/A 11.44 On going 
24. รอ้ยละบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาคุณวุฒิสูงขึ้น รอ้ยละ > รอ้ยละ 10 N/A 25.50 On going 
25. จํานวนอาจารย์ที่ ไ ด้ร ับทุนเพ่ือศึกษาต่อในระดับสูง/                 

เฉพาะทาง 
คน 100 คน N/A 147 On going 

3.44

3.48

4.25

4.25

3.88

0 1 2 3 4 5

สภาพแวดล�อมเอ้ืออํานวยในการปฏบิัตงิานของท�าน …

อุปกรณ�สํานักงานที่ใช�ในการปฏิบัตงิานมีเพียงพอ 

ได�รับความช�วยเหลือจากเพ่ือนร�วมงานเป�นอย�างดี

สามารถปรึกษาหรือสอบถามข�อมูลกับเพ่ือนร�วมงาน ทั้ง…

บรรยากาศในการปฏิบัตงิานทั้งในหน�วยงานของท�าน…

4.14
3.74

4.07

3.66

3.81

3.4 3.6 3.8 4 4.2

มีความสุขกับงานที่ได�รับมอบหมายให�ปฏิบตัิงาน

ปริมาณงานที่ได�รับมอบหมายอยู�ในระดับที่เหมาะสม

ได�ปฏิบัติงานที่ตรงกับความรู�ความสามารถ

มองเห็นความก�าวหน�าในสายงานอย�างชดัเจน

หน�วยงานมีการวางแผนส�งเสริมให�ก�าวหน�าตามสายงาน

3.81

3.81

4

3.7 3.75 3.8 3.85 3.9 3.95 4 4.05

ค�าตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานที่ได�รับมอบหมาย

การประเมินการขึ้นค�าตอบแทนเป�นไปอย�างเป�นธรรม

สวัสดิการและสิทธิประโยชน�ต�างๆ ได�รบัเหมาะสมกับความ…
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ลําดับ ตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
เป�า 

หมาย 
ข้อมูล 
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26. จํานวนของผู้บร �หารที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรพัฒนา

ศักยภาพผู้บร �หารระดับสูงของ ราชว �ทยาลัยฯ หลักสูตร 
Courageous leadership module 1-2 

คน 60 คน N/A 115 On going 

27. จาํนวนของผู้บร �หาร ราชว �ทยาลัยฯ ที่ผ่านการอบรม EdPEx 
/ AUN-QA /มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่จําเป�นต่อการบร �หารจัดการ
องค์กรสู่ความเป�นเลิศได้ 

คน 100 คน N/A 157 On going 

7.4 ผลลัพธด้์านการนําองค์กรและการกํากับดูแล 
7.4 ก ผลลัพธด้์านการนําองค์การ การกํากับดูแลและความรบัผิดชอบต่อสังคม 
7.4 ก (1) การนําองค์การ 

1. คะแนนประเมินการรับรู ้ว �สัยทัศน์ของบุคลากรจากผู้นํา 
(คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน ≥4 N/A N/A 4.49 

2. คะแนนความพึงพอใจของบุคลากรต่อการสรา้งแรงจูงใจ
ของผู้นํา (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน ≥4 
 

N/A N/A 3.42 
(มาก) 

3. การรบัรูค่้านิยมของบุคลากรเฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) คะแนน ≥4.5 N/A N/A 4.46 
 ผลลัพธก์ารรบัรูค่้านิยมของบุคลากรแยกตามประเภทค่านิยม ป� 2563 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. รอ้ยละการรบัรูถึ้งการส่ีอสารของผู้นําเพ่ือสรา้งความผูกพัน รอ้ยละ >รอ้ยละ 80 N/A 97.60 On going 
5. รอ้ยละของบุคลากรที่รบัรู/้ ทราบข้อมูลสําคัญผ่านช่องทาง 

Workplace 
รอ้ยละ >รอ้ยละ 80 N/A 40.66 On going 

6. จํานวนกิจกรรมส่งเสร �ม การสรา้งค่านิยมรว่มที่สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมองค์กร 

ครัง้ 2 ครัง้ต่อป� 16 4 15 

7.4 ก (2) การกํากับดูแล 
7. การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการประจาํว �ทยาลัย

ว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ 
     

 7.1 ร ้อยละการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการประจํา
ว �ทยาลัยฯ 

รอ้ยละ >รอ้ยละ70 N/A 62.00 81.00 

 7.2 รอ้ยละการแสดงความเห็นของคณะกรรมการในการ
ประชุมคณะกรรมการประจาํว �ทยาลัยฯ 

รอ้ยละ >รอ้ยละ30 N/A N/A 36.00 
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ผลคะแนน 

คาเปาหมาย 
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8. จํานวนอาจารย์และบุคลากรที่ได้รบัรางวัลหร �อการยอมรบั

ในเวทีว �ชาการระดับชาติหร �อนานาชาติ 
คน/ป� 3 N/A 18 On going 

9. คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใส ในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA) สถาบันอุดมศึกษา
อยู่ในระดับ A (87.05 คะแนน) 

คะแนน >80 N/A A 
(87.05 
คะแนน) 

On going 

 ในป� 2562 ราชว �ทยาลัยฯ ได้รบัการจดัอันดับองค์กรตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
(ITA) ลําดับที่ 650 จาก 8,058  หน่วยงานทั่วประเทศ (คะแนนเต็ม 100 ในแต่ละด้าน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10. ระบบงานพัสดุผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก                    
โดยผลจาการเทียบคะแนน ITA ในการใชท้รพัย์สินของราชการ 

คะแนน >80 N/A 73.05 On going 

7.4 ก (3) กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับและการรบัรองมาตรฐาน 
11. หลักสูตรแพทยศาสตรไ์ด้รบัรองตามเกณฑ์ WFME ผ่านเกณฑ ์ ผ่าน N/A ผ่าน ผ่าน 
12. โรงพยาบาลผ่านการรบัรองด้วยมาตรฐาน HA/AHA ผ่าน ผ่าน N/A ผ่าน ผ่าน 
13. อัตราความพึงพอใจของผู้รบับร �การที่มีต่อแพทย์โดยรวม รอ้ยละ รอ้ยละ 90 93.05 93.29 On going 

7.4 ก (4) จร �ยธรรม 
14. การดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือลดความเส่ียงการทุจร �ต              

ด้านบุคลากร เพ่ือลดความเส่ียงด้านการทจุร �ต ราชว �ทยาลัย
จุฬาภรณ์ 

ครัง้/ป� 5 N/A N/A 10 

7.4 ก (5) สังคม 
15. จํานวนอาจารย์และบุคลากรที่ได้รบัรางวัลหร �อการยอมรบั

ในเวทีว �ชาการระดับชาติหร �อนานาชาติ  
คน/ป� 3 N/A 18 On going 

16. จาํนวนโครงการบร �การว �ชาการ โครงการ/ป� 4 15 6 On going 
17. จํานวนโครงการ/ กิจกรรมที่บร �จาคและให้การช่วยเหลือ

ประชาชนในชุมชนรอบเขตหลักส่ี 
โครงการ/ป� 4 7 12 On going 

18. จํานวนประชาชนในชุมชนหลักที่ได้รบัความช่วยเหลือจาก
โครงการ/ กิจกรรมบร �จาค 

คน 100 116 340 On going 

19. รอ้ยละการคัดแยกขยะได้ถูกต้อง รอ้ยละ รอ้ยละ 100 97.68 97.46 On going 
20. จํานวนโครงการบร �การว �ชาการที่สามารถสรา้งผลกระทบ                

ที่ย่ังยืนให้กับชุมชน 
โครงการ 5 6 4 On going 
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รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป�นเลิศ (EdPEx) ประจาํป�การศึกษา 2562 |   112 

ลําดับ ตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
เป�า 

หมาย 
ข้อมูล 

2561 2562 2563 
21. ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ารว่มโครงการดูแลรกัษา

สุขภาพกับทางว �ทยาลัยฯ/ ราชว �ทยาลัยฯ 
รอ้ยละ > รอ้ยละ 90 N/A 72.88 On going 

22. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บร �การจากฐานข้อมูลอ้างอิง
แบบออนไลน์ 

รอ้ยละ > รอ้ยละ 3.50 N/A 4.20 On going 

7.4 ข ผลลัพธด้์านการนํากลยุทธไ์ปปฏิบัติ 
23. รอ้ยละความสําเรจ็การจัดการองค์กรของผู้บร �หารในการ

ขับเคล่ือนองค์กรเพ่ือให้บรรลุยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน 
รอ้ยละ >รอ้ยละ 80 N/A 54.55 On going 

24. รอ้ยละของบุคลากรที่รบัรู/้ทราบข้อมูลสําคัญผ่านช่องทาง 
Workplace 

รอ้ยละ >90 94 N/A On going 

25 . การจดัการความรู ้(KM) คะแนน ≥4 N/A N/A 4.07 
 การจดัการความรูแ้ยกตามประเภท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7.5 ผลลัพธด้์านงบประมาณ การเง �น และตลาด 
7.5 ก ผลลัพธด้์านงบประมาณ การเง �น และตลาด 
7.5 ก (1) ผลการดําเนินการด้านงบประมาณและการเง �น 

1. จาํนวนงบประมาณที่ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รบั

 

2. รอ้ยละการเบิกจา่ยงบประมาณ รอ้ยละ >80 50.86 62.48 31.69 
3. รอ้ยละของเง �นคงเหลือจากการใชจ้า่ย รอ้ยละ <5 4.60 2.47 1.14 
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รายได้งบประมาณแผน่ดิน อัตราการเติบโต 

27.04 

22.99 

 

ผลคะแนน 
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4. จํานวนประเด็นเร �่องสําคัญที่ผู้ตรวจสอบงบการเง �นให้

ข้อเสนอแนะต่อราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 
เร �อ่ง 3 5 4 3 

5. รอ้ยละความสําเรจ็การดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบงบการเง �น 

รอ้ยละ 100 100 100 100  

7.5 ก (2) ผลการดําเนินการด้านตลาด 
6. รอ้ยละของผู้เร �ยนรบัเข้าเมื่อเทียบกับแผน รอ้ยละ 80 86 78 On going 
  

 
 
 

 
 

 

86 78

80

2561 2562 2563

ร�อยละนักศึกษารับเข�าเทียบกับแผน เป�าหมาย

ววจ.On going 



 

คําสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
ที ่   ๒๔๙๙/๒๕๖๓

เรื่อง     แตงต้ังคณะกรรมการเตรียมความพรอม การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ
(Education Criteria for Performance Excellence-EdPEx) วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภ

รณ
...........................................

เพ่ือใหการดําเนินการดานวิชาการ การบริหารการศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
วิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ สอดคลองตามนโยบายและวัตถุประสงค
ของวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอม การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (Education
Criteria for Performance Excellence-EdPEx) วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
โดยมีตําแหนงและรายชื่อดังตอไปนี้

1. ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยภิรมย  กมลรัตนกุล                                 ที่ปรึกษา
    กรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ
2. รองศาสตราจารยชูศักดิ์  ลิ่มสกุล                                                         ที่ปรึกษา
    กรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิ่มนวล ศรีจาด                                                  ที่ปรึกษา
    รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ดานการศึกษา
4. อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ                            ประธานกรรมการ
5. รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ                       รองประธานกรรมการ
    ฝายวิชาการและบริหารการศึกษา
6. ผูชวยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ                   กรรมการ
7. ผูชวยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ดานการพัฒนาพ้ืนที่และกายภาพ          กรรมการ
8. ผูชวยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ดานการเงินการคลัง                          กรรมการ
9. ผูชวยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ดานพัสดุ                                       กรรมการ
10. ผูชวยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ดานบริการทางการแพทย                 กรรมการ
11. ผูชวยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ดานทรัพยากรบุคคล                       กรรมการ
12. รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ                     กรรมการ
      ฝายกิจการนักศึกษา
13. รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ                     กรรมการ
      (พันเอก นายแพทยสุรจิต  สุนทรธรรม)
14. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร                                                             กรรมการ
15. คณบดีคณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข                                        กรรมการ
16. คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ                                           กรรมการ
17. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรและสัตววิทยาประยุกต                               กรรมการ



18. คณบดีสํานักวิชาการศึกษาชั้นสูง                                                       กรรมการ
19. ผูอํานวยการฝายการแพทยศูนยการแพทยมะเร็งวิทยาจุฬาภรณ                  กรรมการ
20. ผูอํานวยการฝายการแพทยศูนยการแพทยจุฬาภรณเฉลิมพระเกียรติ             กรรมการ
21. ผูชวยอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ                กรรมการและเลขานุการ
      (ดร.ธันยพร  วณิชฤทธา)
22. หัวหนาสํานักงานอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ    ผูชวยเลขานุการ
23. นางสาวปรียานุช  นิรันรัตน                                                            ผูชวยเลขานุการ
24. นางสาวอริศรา  เสภู                                                                    ผูชวยเลขานุการ
25. นางสาวสุนทรียา  กลานันท                                                            ผูชวยเลขานุการ
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1. จัดทําแผนการเตรียมความพรอมการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑคุณภาพการศึกษา เพื่อ

การดําเนินการท่ีเปนเลิศของวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ และกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน  ในการ
ยื่นขอรับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑคุณภาพการศึกษา

2. จัดทําโครงรางองคกรตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศของวิทยาลัยวิทยาศาสตร
การแพทยเจาฟาจุฬาภรณ

3. ประสานการดําเนินการกับคณะและสํานักวิชา และหนวยงานสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ในดาน
ตาง ๆ ของการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรวบรวมขอมูล และจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการ
ศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศของวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ

4. จัดใหมีการตรวจประเมินองคกรตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศของวิทยาลัย
วิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ในระยะเวลาที่เหมาะสม

5. ทําแผนการปรับปรุงองคกรตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเสนอคณะ
กรรมการประจําวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ เพ่ือนําไปปรับปรุงยุทธศาสตร รูปแบบการจัดการธุรกิจ
กระบวนการท่ีสําคัญ และผลลัพธที่สําคัญของวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ

6. รายงานผลการดําเนินงานตออธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณและคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ  ทุก ๆ 3 เดือน

7. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน เพื่อทําหนาที่ตาง ๆ ขางตน
8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณหรืออธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจา

ฟาจุฬาภรณมอบหมาย
 
                ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
 

  สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ศาสตราจารย นายแพทยนิธิ มหานนท)
เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 

และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ

 



 

คําสั่ง
ที ่   ๒๙๗/๒๕๖๓

เรื่อง     แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ

ระดับสวนงาน วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ 
ประจําปการศึกษา 2562
...........................................

เพื่อใหการดําเนินการของวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ในการตรวจประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ระดับสวนงาน ประจําปการศึกษา 2562 เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ ตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ วาดวย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

อาศัยอํานาจตามความในขอ 9 แหงระเบียบราชวิทยาลัยจุฬาภรณวาดวยการบริหารงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร
การแพทยเจาฟาจุฬาภรณ (แกไขครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2562) จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ ระดับสวนงาน วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ
ประจําปการศึกษา 2562 มีรายช่ือดังตอไปนี้

1. รองศาสตราจารย ดร.บวร  ปภัสราทร                                ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย แพทยหญิงยุวเรศมคฐ  สิทธิชาญบัญชา         กรรมการ
3. นายวรวุฒิ  แจงศุภนิมิต                                                 กรรมการ
4. นางสุดใจ  ธนไพศาล                                                     กรรมการ
5. ดร. ธันยพร วณิชฤทธา                                                  กรรมการและเลขานุการ
โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้

1. ศึกษาและวิเคราะหรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสวนงาน วิทยาลัยวิทยาศาสตรการ
แพทยเจาฟาจุฬาภรณ ตามเกณฑคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria for
Performance Excellence - EdPEx)

2.  ตรวจประเมินและใหขอมูลปอนกลับ เพื่อใหขอเสนอแนะทั้งจุดเดน โอกาสในการพัฒนาในภาพรวม
กระบวนการ และผลลัพธของรายงานการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑคุณภาพการจัดการ
ศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx) ระดับสวนงาน
วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ

3. สรุปและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx) ระดับสวนงาน ตอราชวิทยาลัยจุฬาภ
รณ

4. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย
 
                ท้ังน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
 

  ส่ัง ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ศาสตราจารย นายแพทยนิธิ มหานนท)
รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ
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