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แผนระยะยาวฝ่ ายการนักศึกษาและสร้ างเสริมสุขภาพ ปี 2558 – 2560
ปณิธาน มุง่ มัน่ พัฒนากิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษาให้ เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ธรรมนาความรู้เพื่อก้ าวสูส่ ากล รวมถึงผลักดันให้ ก้าวสูก่ ารเป็ นโรงเรียนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ
วิสัยทัศน์ (Vision) เป็ นแหล่งศึกษาดูงานของการทางานเชิงรุกด้ านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสร้ างเสริ มสุขภาพ
ค่ านิยมองค์ กร งานกิจยุคใหม่ รวดเร็ วฉับไว ยิ ้มแย้ มแจ่มใส สุขใจในการทางาน
Motto อบอุน่ เหมือนอยูบ่ ้ าน วางรากฐานการสร้ างเสริ มสุขภาพ ส่งเสริ มให้ เป็ นแพทย์ที่มคี ณ
ุ ธรรมนาความรู้
พันธกิจ
ต่ อประเทศ/ผู้ใช้ บัณฑิต

ต่ อคณะ

ต่ อผู้ปกครอง

จะดาเนินการเสริ มสร้ างบัณฑิต/มหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิตที่จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม, มี สุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมสร้ างเสริ มประสบการณ์การเรี ยนรู้ และ/หรื อร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนาสูก่ าร
พัฒนาให้ เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติดงั กล่าวอย่างพอเพียงและมีคณ
ุ ภาพ
จะเป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการดาเนินงานและ/หรื อส่งเสริ มกิจกรรมพัฒนานักศึกษา, สวัสดิการนักศึกษา,สร้ างเสริ มสุขภาพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้จะให้ ความร่วมมือในการดาเนินงานทุกอย่างของคณะอย่างเต็มที่และเต็มใจ และมีสว่ นร่ วมในการดาเนินและพัฒนางานด้ านประกันคุณภา พของ
คณะให้ ปฏิบตั ิได้ ในลักษณะของงานประจา
จะเป็ นหน่วยงานที่ทาให้ นกั ศึกษารู้ สึกได้ ว่า “อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน” และจะดาเนินงานเชิงรุ กเพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างคณะและผู้ปกครองให้ เพียง
พอที่จะมีความเข้ าใจอันดีตอ่ กัน

ต่ อคณาจารย์

จะพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ เข้ มแข็งเพื่อให้ เกิดสายสัมพันธ์อนั ดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและศิษย์

ต่ อนักศึกษา

จะดาเนินการจัดและ/หรื อส่งเสริ มกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ครบถ้ วนและสอดคล้ องกับลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ เพื่อสร้ างเสริ มประสบการณ์การเรี ยนรู้ ทงใน
ั้
ส่วนที่ทาให้ นกั ศึกษามีคณ
ุ ธรรมนาความรู้ , เพิ่มพูนทักษะทางภาษา, สร้ างเสริ มสุขภาพและอื่นๆ นอกจากนี ้จะสร้ างความพึงพอใจแก่นกั ศึกษา โดยผ่านการ
ให้ บริ การเชิงรุกในขอบเขตงานที่รับผิดชอบอย่างมีคณ
ุ ภาพสูง รวดเร็ ว ยิ ้มแย้ มแจ่มใส
จะดาเนินงานร่วมกันพัฒนากิจกรรมเสริ มหลักสูตรต่างๆ ของนักศึกษาที่เรี ยนอยู่ ณ สถาบันร่วมผลิต โดยมุง่ สร้ างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการดาเนินงานร่วมกันในระยะยาว
จะสนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทางานให้ สามารถก้ าวสูร่ ะดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่องและให้ ความมัน่ ใจในคุณภาพชีวิตการทางาน

ต่ อสถาบันร่ วมผลิตบัณฑิต
ต่ อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน
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ดาเนินการวิเคราะห์ SWOT Analysis
S
1. Strong Extra curriculum activities
2. Strong Staffs in managing extra curriculum
activities
3. Visionary Leader
4. Happy work places

O
1. Faculty policyที่เน้ นเกี่ยวกับการสร้ างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของนักศึกษา
2. มีเงินกองทุนค่ าธรรมเนียมที่เพียงพอในการจัดกิจกรรม
3. Consortium Policy ที่เน้ นเกี่ยวกับการสร้ างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษา

W
1. ปั ญหาของระบบอาจารย์ ท่ ปี รึกษา
2. ขาดบุคลากรที่ทาหน้ าที่หวั หน้ างาน
3. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องของงานสาร
บรรณ

T
1. ไม่ สามารถขอตาแหน่ งข้ าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยได้
2. เป็ นหนึ่งในตัวบ่ งชีข้ อง QA, EdPex, WFME
3. การก้ าวสู่การเป็ นโรงเรียนแพทย์ สร้ างเสริมสุขภาพ

Strengths
S1 Strong Extra curriculum activities
S2. Strong Staffs in managing extra curriculum activities
S3. Visionary Leader
S4. Happy work places
Total
Weaknesses
W1. ปั ญหาของระบบอาจารย์ทปี่ รึกษา
W2. ขาดบุคลากรที่ทาหน้ าที่หวั หน้ างาน
W3. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในเรื่ องของงานสารบรรณ
Total
Opportunities
O1. Faculty policy ที่เน้ นเกี่ยวกับการสร้ างเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมของนักศึกษา
O2. มีเงินกองทุนค่าธรรมเนียมทีเ่ พียงพอในการจัดกิจกรรม
O3. Consortium Policy ที่เน้ นเกี่ยวกับการสร้ างเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมของนักศึกษา
Total
Threats
T1. ไม่สามารถขอตาแหน่งข้ าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยได้
T2. เป็ นหนึง่ ในตัวบ่งชี ้ของ QA, EdPex, WFME
T3. การก้ าวสูก่ ารเป็ นโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ
Total

Weight
0.1
0.5
0.2
0.2

Point
2
3
2
3

Weight
0.3
0.3
0.4

Point
1
1
2

Weight
0.4
0.2
0.4

Point
3
3
4

Weight
0.3
0.5
0.2

Point
2
1
1

WxP
0.2
1.5
0.4
0.6
2.7
WxP
0.3
0.3
0.8
1.4
WxP
1.2
0.6
1.6
3.4
WxP
0.6
0.5
0.2
1.3
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การวิเคราะห์ ตาแหน่ งยุทธศาสตร์

โอกาส
2.7

จุดแข็ง

จุดอ่อน
3.4

1.4
1.3

สมรรถนะหลัก (Core Competency)
สมรรถนะหลักของฝ่ ายกิจการนักศึกษาและสร้ างเสริ มสุขภาพมี 4 ประการ ได้ แก่
1.
2.
3.
4.

การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
การพัฒนากิจกรรมสร้ างเสริ มสุขภาพ
การพัฒนาการบริ การที่เป็ นเลิศ
การพัฒนากิจกรรมที่ก่อให้ เกิดการสร้ างเครื อข่ายระหว่างคณะกับศิษย์เก่า
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ประเด็นยุทธศาสตร์
จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ฝ่ ายการนักศึกษาและสร้ างเสริมสุขภาพ ได้ จดั ทาประเด็นยุทธศาสตร์ ทงหมด
ั้
4 ประเด็น ได้ แก่
1.
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1. เน้ นการดาเนินการกรอบงานด้ านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา (สอดคล้ องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของคณะประเด็นที่ 3: มุง่ เน้ นการสร้ างบัณฑิตให้ มีอดุ มการณ์ต่อการพัฒนาสังคม) ประกอบด้ วย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2 ข้ อ,
กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม 46 โครงการ
2.
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2: เน้ นการดาเนินการกรอบงานด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพของนักศึกษา (ประสานความร่ วมมือกับรอง
คณบดีฝ่ายบริ หารและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้ างเสริ มสุขภาพและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ) (สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของคณะประเด็นที่ 3: มุ่งเน้ นการ
สร้ างบัณฑิตให้ มีอดุ มการณ์ตอ่ การพัฒนาสังคม) ประกอบด้ วย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 ข้ อ, กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม 7 โครงการ
3.
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3: เน้ นการดาเนินการกรอบงานด้ านการพัฒนาบุคลากรและการสร้ างความเป็ นเลิศในการให้ บริ การ
(ประสานความร่ วมมือกับรองคณบดีฝ่ายบริ หาร) (สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของคณะประเด็นที่ 4: บริ หารและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพองค์กร) ประกอบด้ วย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2 ข้ อ, กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม 22 โครงการ
4.
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4: เน้ นการดาเนินการกรอบงานด้ านศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ประสานความร่ วมมือกับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้ าง
เสริ มสุขภาพและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ) (สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของคณะประเด็นที่ 3: มุ่งเน้ นการสร้ างบัณฑิตให้ มีอดุ มการณ์ต่อการพัฒนา
สังคม) ประกอบด้ วย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 ข้ อ, กลยุทธ์ 1 กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม 4 โครงการ
รวมโครงการที่ฝ่ายการนักศึกษาและสร้ างเสริ มสุขภาพวางแผนว่าจะดาเนินการทังหมด
้
79 โครงการ/ 3 ปี โดยกาหนดติดตามแผนงานทุก
ไตรมาส และสามารถปรับเปลีย่ นโครงการ/กิจกรรม ได้ ตามผลการประเมินโครงการนันๆ
้ และตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละไตรมาส
โดยให้ แต่ละประเด็นมีความสอดคล้ องกับนโยบาย/พันธกิจของคณะ (SAR) มหาวิทยาลัย (QA) กระทรวงศึกษาธิการ (TQF) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (QA + TQF) และแพทยสภา (TQA) เพื่อให้ หน่วยงานสามารถปฏิบตั ิภารกิจได้ บรรลุผลตามเป้าประสงค์ของหน่วยงาน
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1: การสร้ างความเป็ นเลิศด้ านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและระบบอาจารย์ ท่ ปี รึกษา (highlight = โครงการใหม่ )
สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของคณะประเด็นที่ 3: มุ่งเน้ นการสร้ างบัณฑิตให้ มีอุดมการณ์ ต่อการพัฒนาสังคม

โครงการ/
กิจกรรม

ครัง้ ที่จดั

ของ

ของ

กว่า.....

กลุม่ เป้า

ความพึง

ครัง้ /ปี

หมาย

พอใจ





สกอ
แพทยสภา
(TQA)

ไม่น้อย

ศธ (EdPex)

ค่าเฉลี่ย









































 









และปฏิบตั ติ นให้ เป็ นผู้ที่มี

ประพฤติอย่างมี

คุณสมบัตสิ อดคล้ องกับลักษณะ

คุณธรรม จริ ยธรรม

นักศึกษาแพทย์1

อย่างมีความสุข

เพื่อการดารงตนใน
สังคมร่ วมกับผู้อื่น

2. โครงการ

ความพึง
พอใจ



2

จัดรายวิชาละ 1 ครั้ง ในวันพุธแรกของรายวิชา เป็ นโครงการต่อเนื่ องตลอดภาคการศึกษา กลุ่มเป้ าหมาย: นศพ. ปี 2-3; กิจกรรม 4 ครั้ง/ชั้นปี /ปี (8 ครั้ง/ปี /2 ชั้นปี )
จัดช่วงปิ ดเทอมหรื อในรายวิชาพศ.201 บทนาทางแพทยศาสตร์ศึกษา 1 ครั้ง/ปี , 3 วัน/ครั้ง นอกสถานที่ กลุ่มเป้ าหมาย: นศพ. ปี 2
3
จัดชั้นปี 3: 1 ครั้ง, จัดชั้นปี 2: 2 ครั้ง ในวันพุธแรกของรายวิชา กลุ่มเป้ าหมาย: นศพ. ปี 2-3; กิจกรรม 3 ครั้ง/ปี
2

≥ 80%



1. โครงการ

ส่งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม

มิ.ย.-ส.ค/ ก.ย.-พ.ย/ ธ.ค.-ก.พ/ มี.ค.-พ.ค

จานวน



กลยุทธ์ ท่ ี 1:
พัฒนานิสยั ในการ

1

จ านวนผู้ ระดับ
เข้ า ร่ ว ม ค่าเฉลีย่
โครงการ ของ

ปี การศึกษา (มิถุนายน-พฤษภาคม):

ค่ า
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด



วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ 1:
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความตระหนักรู้

ค่ายคุณธรรม
3. โครงการ
พัฒนาทักษะ
การสื่อสาร3
4. โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาและ
พบผู้ปกครอง

สนองนโยบาย
คณะ (SAR)
มธ (QA)

กลยุทธ์

งานกิจการนศ.

วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์

กรรมการนศพ.

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

4ครัง้ /ชันปี
้
/ปี
8ครัง้ /ปี /2
ชันปี
้

2558

2559

2560
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1: การสร้ างความเป็ นเลิศด้ านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและระบบอาจารย์ ท่ ปี รึกษา
วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ 1(ต่ อ):

4

กลยุทธ์ ท่ ี 1 (ต่ อ) :

5. โครงการมอบ
เสื ้อกาวน์และพบ
ผู้ปกครอง
6. โครงการ
ปั จฉิมนิเทศ*
7. โครงการ
มอบใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม*
8. โครงการ
เรี ยนรู้ ตนเองเพื่อ
ก้ าวเข้ าสู่ชนั ้
คลินิก (ค่ายนพ
ลักษณ์)
9. โครงการ
Med TU Idol
10. โครงการ
Dome Med
Star4
11. ร่ วมกัน
ดาเนินกิจกรรม
เสริ มสร้ าง
คุณธรรม และ
จริ ยธรรมของ
ชมรมต่างๆ ใน
กนพ.

















 















































































ร่ วมมือ
กัน

 













การดาเนินการในแต่ ละปี เป็ นไปตาม
ปฏิทนิ การดาเนินการซึ่งจะได้ มาจาก
การสัมมนาประจาปี ของกนพ.

จัดเป็ นโครงการต่อเนื่ องโดยมีกิจกรรมเป็ น series เริ่ มต้นจากการ ครั้งที่ 1:เข้าค่ายการเรี ยนรู ้การทาวิจยั โดยมีการบ้านให้ไปคิด project วิจยั นามาส่ งในอีก 3 เดือนต่อมา โดยในระหว่างนี้ มีกระวนการ mappimg mentor-students ให้ โดยประสาน
ให้เกิดการตามดูอาจารย์ mentor เพื่อค้นหาความสนใจจริ งๆ ของตน, ครั้งที่ 2: นาเสนอ project ที่คิดโดยมี mentor มาช่วยชี้แนะ มีการบ้านให้ไปดาเนิ นการทาวิจยั นามาส่ งในอีก 3 เดือนต่อมา, ครั้งที่ 3:

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1: การสร้ างความเป็ นเลิศด้ านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและระบบอาจารย์ ท่ ปี รึกษา
วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ 1(ต่ อ):

กลยุทธ์ ท่ ี 2:
พัฒนาจิตสานึกที่ดี
และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัว วิชาชีพ
และสังคม
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12. โครงการ
prethammasat
(ร่ วมกับทาง
มหาวิทยาลัย)

 

















13. โครงการ
ตอบแทนคุณ







































แผ่นดิน *
5

14. โครงการ

แนะแนวการ
เลือกหน่วยงาน
ใช้ ทนุ
15. โครงการทุน ร่ วมมือ
กัน
จ้ างนักศึกษา
ทางาน
ร่ วมมือ
16. แผน
กัน
สนับสนุน
กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์หรื อ
รักษาสิ่งแวดล้ อม
ของชมรมต่างๆ
ในกนพ.
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การดาเนินการในแต่ ละปี เป็ นไปตาม
ปฏิทนิ การดาเนินการซึ่งจะได้ มาจาก
การสัมมนาประจาปี ของกนพ.

จัดเพื่อร่ วมฉลองในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิบรมราชินีนาถ กลุ่มเป้ าหมาย: นศพ. ปี 1 แต่เนื่ องจากภาคการศึกษาที่ 1 ประมาณกลางเดือนสิ งหาคม จึงเลื่อนการจัดเป็ นช่วงเดือนกันยายน
และในครั้งที่ 2 เดือนธันวาคมเป็ นช่วงสอบ final จึงเลื่อนไปจัดในช่วงเดือนมกราคมของปี ต่อไป

*ประสานโครงการที่เกี่ยวข้องไปที่สถาบันสมทบ
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วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ 1(ต่ อ):

วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ 1(ต่ อ):

กลยุทธ์ ท่ ี 2 (ต่ อ):

กลยุทธ์ ท่ ี 3:
พัฒนาทักษะในการ
ทางานเป็ นทีม
มีภาวะผู้นา และมี
ความสามารถในการ
วางแผนและ
แก้ ปัญหา

17. โครงการ

มุทติ าจิต
18. โครงการวัน 
มหิดล
ร่ วมมือ
19. แผน
กัน
สนับสนุน
กิจกรรมส่งเสริ ม
ศิลปะวัฒนธรรม
ของชมรมต่างๆ
ใน กนพ.

 











 











 











ร่ วมมือ
20. โครงการ
กัน
พัฒนาทักษะการ
ทางานอย่างมี
คุณภาพด้ วย
PDCA
ร่ วมมือ
21. โครงการ
กัน
สัมมนาการจัด
กิจกรรมและการ
บริ หารงานของ

 

























กนพ.6

6

สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ 1 ครั้ง/ปี ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา จัดนอกสถานที่ + ประชุมทุกเดือน เพื่อ progress งาน + สรุ ปผลการดาเนินงานทุกเดือน

1 ครัง้ /ปี ประชุมใหญ่
จานวนครัง้ ของการ
ประชุม 12 ครัง้ /ปี

9

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1: การสร้ างความเป็ นเลิศด้ านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและระบบอาจารย์ ท่ ปี รึกษา
วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ 1(ต่ อ):

กลยุทธ์ ท่ ี 3: (ต่ อ)

22. โครงการ
เครื อข่ายประกัน
คุณภาพนิสิต/
นักศึกษาแพทย์ 4



 













 











สถาบัน7
23. แผน
สนับสนุนกิจกรรม
วิชาการส่งเสริ ม
คุณลักษณะ
บัณฑิตพึง
ประสงค์ของชมรม
ต่างๆใน กนพ.
วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ 1(ต่ อ)

7
8

กลยุทธ์ ท่ ี 4:
พัฒนาความสามารถ
ด้ านภาษา การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี

24. โครงการ
English สาหรับ
ว่าที่คณ
ุ หมอ



 











สารสนเทศ และ
รับผิดชอบในการ
เรี ยนรู้ ของตนเอง

25. โครงการร่ วม 
แข่งขันตอบ
ปั ญหาทางสรี ระ
วิทยาระดับ
นานาชาติ

 











มือใหม่8

สถาบันเครื อข่าย ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ ศรี นคริ นทร์ ทรวิโรฒ, ม.บูรพา, นวมินทราชูทิศ และม. ธรรมศาสตร์
เน้น everyday English speaking เชิญอาจารย์สถาบันภาษามาเป็ นวิทยากร สาหรับสนทนาและตรวจผู้ป่วย จัดทุกวันศุกร์ : กลุ่มเป้ าหมาย...นศพ.ชั้นคลินิก

10

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1: การสร้ างความเป็ นเลิศด้ านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและระบบอาจารย์ ท่ ปี รึกษา
วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ 1(ต่ อ):

วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ 2:
การสร้ างความเป็ นเลิศด้ านระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา

วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ 2(ต่ อ):

กลยุทธ์ ท่ ี 4: (ต่ อ)

กลยุทธ์ ท่ ี 1:
ส่งเสริ มคุณลักษณะ
ด้ านบุคลิกภาพ
ความรู้
ความสามารถและ
จรรยาบรรณของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
กลยุทธ์ ท่ ี 1: (ต่ อ)

26. โครงการส่ง 
นักศึกษาไป
อบรม/ประชุม/
สัมมนา/ดูงาน/
เสนอผลงาน
วิชาการ/วิจยั 10
27. โครงการ

Student exchange
กับมหาวิทยาลัย
คูส่ ญ
ั ญา10
28. โครงการ

กิจกรรมสาน
สัมพันธ์นกั ศึกษา









อย่ างน้ อย 2 คน/ปี

 









อย่ างน้ อย 2 คน/ปี










29. โครงการพบ 
อาจารย์ที่ปรึกษา











30. โครงการ

สัมมนาอาจารย์ที่











และอาจารย์9

ปรึกษา10 *
9

 



1 ครัง้ /ภาคการศึกษา
2 ครัง้ /ปี












1 ครัง้ /ภาคการศึกษา
2 ครัง้ /ปี

ทากิจกรรมใดๆนอกสถานที่ มีงบให้ อาจจะไปรวมกับโครงการพบอาจารย์ที่ปรึ กษาแต่แบ่งเป็ นในสถานที่และนอก
กลุ่มเป้ าหมาย: อาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่บรรจุเกิน 10 ปี ...มี certificate ให้ ควรกาหนดในระดับนโยบายว่าใบผ่านการอบรมสามารถใช้แนบเพื่อประกอบการคานวณภาระงานในส่ วนของการทาหน้าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา

10

11

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2: การพัฒนาที่ม่ ุงเน้ นการเป็ นโรงเรียนแพทย์ สร้ างเสริมสุขภาพ
สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของคณะประเด็นที่ 3: มุ่งเน้ นการสร้ างบัณฑิตให้ มีอุดมการณ์ ต่อการพัฒนาสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี ๕ การพัฒนาองค์ กรเพื่อมุ่งสู่การเป็ นองค์ กรคุณภาพ เป้าประสงค์ที่ ๕.๓ เป็ นองค์กรสร้ างเสริ มสุขภาพ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ 1:
กลยุทธ์ ท่ ี 1:
เพื่ อ ส่ งเ ส ริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษา แ ล ะ สร้ างเสริ มสุ ข ภาพ
บุ ค ลากรมี ค วามตระหนั ก รู้ ต่ อ กายและจิต
พฤติกรรม/กิจกรรมที่ทาให้ เกิดการ
สร้ างเสริ มสุขภาพและปฏิบตั ิตนให้
เป็ นผู้มีสขุ ภาพพลานามัยแข็งแรง

1. โครงการการ 
ประเมินและสร้ าง
ภูมิต้านทานโรคติด
เชื ้อสาหรับ
นักศึกษาแพทย์
และแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ชันปี
้ ที่ 4
2. โครงการการ
ประเมินและสร้ าง
ภูมิต้านทานโรคติด
เชื ้อสาหรับ
นักศึกษาแพทย์
และแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ชันปี
้ ที่ 56 (X-Ray ปอด)
3. โครงการ
วัคซีนไวรัสตับ
อักเสบบี เข็มที่ 1-2

 





จ านว น
ผู้ เ ข้ า
ร่ ว ม
โครงการ

ระดับ
ค่าเฉลี่ย
ของ
ความพึง
พอใจ





ปี การศึกษา (มิถุนายน-พฤษภาคม):

ค่ า
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

สกอ
แพทย
สภา

ศธ

โครงการ/
กิจกรรม

สนองนโยบาย
คณะ
มธ

กลยุทธ์

กรรมการนศพ.

วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์

งานกิจการนศ.

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

มิ.ย.-ส.ค/ ก.ย.-พ.ย/ ธ.ค.-ก.พ/ มี.ค.-พ.ค

จานวน

≥ 80%

ค่าเฉลี่ย

ไม่น้อย

ครัง้ ที่จดั

ของ

ของ

กว่า.....

กลุม่ เป้า

ความพึง

ครัง้ /ปี

หมาย

พอใจ





อย่ างน้ อย 1 ครัง้ /เดือน

2555

2556

2557
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4. โครงการ
สัมมนาพัฒนา
ชมรมกีฬาและ
สร้ างเสริ มสุขภาพ
สอดคล้ องกับป ระเด็น ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๕ การพัฒนา 5. โครงการสร้ าง
อ ง ค์ ก ร เ พื่ อ มุ่ ง สู่ ก า ร เ ป็ น อ ง ค์ ก ร คุ ณ ภ า พ เสริ มพฤติกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๕.๓ เป็ นองค์กรสร้ างเสริ มสุขภาพ และ สุขภาพสาหรับ
บุคลากร
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
6. ร่ ว ม กั น
ด าเนิ น กิ จ กรรม
กี ฬ า ห รื อ ก า ร
ส่ ง เสริ มสุ ข ภาพ
ของชมรมต่ า งๆ
ในกนพ.



 










การดาเนินการในแต่ ละปี เป็ นไปตาม
ปฏิทนิ การดาเนินการซึ่งจะได้ มาจาก
การสัมมนาประจาปี ของกนพ.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3: การพัฒนาที่ม่ ุงเน้ นบุคลากรและการสร้ างความเป็ นเลิศในการให้ บริการ(ประสานความร่ วมมือกับรองคณบดีฝ่ายบริหาร)
สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของคณะประเด็นที่ 4: บริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์ กร Highlight เขียว บอกถึงโครงการในส่ วนของการบริหาร ประสานกับบทม.

วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ 1:
พัฒนาบุคลากรให้ สามารถทางาน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
ผูกพันกับหน่วยงาน

ประสานความร่ วมมือกับ
รองคณบดีฝ่ายบริหารในทุก
กลยุทธ์
โดยประสานส่ งเจ้ าหน้ าที่เข้ าร่ วม
โครงการที่ฝ่ายทรั พยากรมนุษย์
ของคณะจัด และ/หรื อส่ งเข้ า
อบรม ณ สถาบันอื่น

กลยุทธ์ ท่ ี 1:
เสริ มสร้ างให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ และพัฒนาขีด
ความสามารถ
(capability)

1. โครงการการ 
จัดทาและกากับ
ดูแลให้ มี work
flow ที่ชดั เจน



2. โ ค ร ง ก า ร 
พัฒนาศักยภาพ
ท า ง ก า ร ใ ช้
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์



3. โครงการส่ง 
เจ้ าหน้ าที่เข้ าอบรม
กลยุทธ์การทางาน
เป็ นทีมให้ มี
ประสิทธิภาพ





สกอ
แพทย
สภา

ศธ

โครงการ/
กิจกรรม

สนองนโยบาย
คณะ
มธ

กลยุทธ์

กรรมการนศพ.

วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์

งานกิจการนศ.

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ



จ านว น
ผู้ เ ข้ า
ร่ ว ม
โครงการ

ระดับ
ค่าเฉลี่ย
ของ
ความพึง
พอใจ





ปี การศึกษา (มิถุนายน-พฤษภาคม):

ค่ า
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

มิ.ย.-ส.ค/ ก.ย.-พ.ย/ ธ.ค.-ก.พ/ มี.ค.-พ.ค

จานวน

≥ 80%

ค่าเฉลี่ย

ไม่น้อย

ครัง้ ที่จดั

ของ

ของ

กว่า.....

กลุม่ เป้า

ความพึง

ครัง้ /ปี

หมาย

พอใจ





เจ้ าหน้ าที่ทุกคนต้ อง
ได้ รับการอบรม
อย่ างน้ อย 1 ครัง้ / 3 ปี












เจ้ าหน้ าที่ทุกคนต้ อง
ได้ รับการอบรม
อย่ างน้ อย 1 ครัง้ / 3 ปี












เจ้ าหน้ าที่ทุกคนต้ อง
ได้ รับการอบรม
อย่ างน้ อย 1 ครัง้ / 3 ปี

2555

2556

2557
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3: การพัฒนาที่ม่ ุงเน้ นบุคลากรและการสร้ างความเป็ นเลิศในการให้ บริการ
วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ 1(ต่ อ) : กลยุทธ์ ท่ ี 1: (ต่ อ)

วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ 1(ต่ อ) : กลยุทธ์ ท่ ี 1: (ต่ อ)

4. โครงการส่ง 
เจ้ าหน้ าที่เข้ าอบรม
เทคนิกต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการ
ปฏิบตั งิ านให้ มี
ประสิทธิภาพ







5.

โครงการ













เจ้ าหน้ าที่ทุกคนต้ อง
ได้ รับการอบรม
อย่ างน้ อย 1 คน/1 ครัง้ /
ภาคการศึกษา
อย่ างน้ อย 1 ครัง้ /ปี












ศึกษาดูงานฝ่ าย
กิจการนักศึกษา
ในสถาบันอื่น
(ไปร่ วมกับฝ่ าย
อื่นๆ ในคณะ)

อย่ างน้ อย 1 ครัง้ /ปี

15

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3: การพัฒนาที่ม่ ุงเน้ นบุคลากรและการสร้ างความเป็ นเลิศในการให้ บริการ

วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ 2:
พัฒนางาน พัฒนาคนและสาน
สัมพันธ์กบั เครื อข่าย

ประสานความร่ วมมือกับ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ประสานความร่ วมมือกับ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

กลยุทธ์ ท่ ี 2:
การสร้ าง
ความสัมพันธ์และ
การสร้ างความ
ผูกพันระหว่าง
ผู้ปกครอง-ศิษย์เก่า,
สถาบันร่ วมผลิตและ
ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต

6. โครงการ

ประสานสัมพันธ์
ระหว่างคณะ
สถาบันสมทบและ



สกอ
แพทย
สภา
 

จ านว น
ผู้ เ ข้ า
ร่ ว ม
โครงการ

ระดับ
ค่าเฉลี่ย
ของ
ความพึง
พอใจ





ปี การศึกษา (มิถุนายน-พฤษภาคม):

ค่ า
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

มิ.ย.-ส.ค/ ก.ย.-พ.ย/ ธ.ค.-ก.พ/ มี.ค.-พ.ค

จานวน

≥ 80%

ค่าเฉลี่ย

ไม่น้อย

ครัง้ ที่จดั

ของ

ของ

กว่า.....

กลุม่ เป้า

ความพึง

ครัง้ /ปี

หมาย

พอใจ







ไม่ น้อยกว่ า 1 ครัง้ /ปี /
สถาบัน

ผู้ปกครอง CPIRD11

7. โครงการประชุม 
ติดตามผลการ
ดาเนินงานของฝ่ าย
การนักศึกษา

11



ศธ

โครงการ/
กิจกรรม

สนองนโยบาย
คณะ
มธ

กลยุทธ์

กรรมการนศพ.

วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์

งานกิจการนศ.

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

 











ประสานฝ่ ายวิชาการ-ฝ่ ายการนักศึกษา-ฝ่ ายรพ., ฝ่ ายการนักศึกษาประสานทุกเรื่ องที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ + พบผูป้ กครองของนักศึกษาที่มาจากกลุ่ม CPIRD







ไม่ น้อยกว่ า 10 ครัง้ /ปี

2555

2556

2557
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4: การสร้ างความสัมพันธ์ กับศิษย์ เก่ า
สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของคณะประเด็นที่ 3: มุ่งเน้ นการสร้ างบัณฑิตให้ มีอุดมการณ์ ต่อการพัฒนาสังคม

วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ 1:
กลยุทธ์ ท่ ี 1:
พัฒนาความสัมพันธ์กบั ศิษย์เก่าให้ การสร้ าง
มีความผูกพันมากขึ ้น
ความสัมพันธ์และ
การสร้ างความ
ผูกพันของศิษย์เก่า
และสถาบัน

จ านว น
ผู้ เ ข้ า
ร่ ว ม
โครงการ

ระดับ
ค่าเฉลี่ย
ของ
ความพึง
พอใจ

มิ.ย.-ส.ค/ ก.ย.-พ.ย/ ธ.ค.-ก.พ/ มี.ค.-พ.ค

จานวน

≥ 80%

ค่าเฉลี่ย

ไม่น้อย

ครัง้ ที่จดั

ของ

ของ

กว่า.....

กลุม่ เป้า

ความพึง

ครัง้ /ปี

หมาย

พอใจ

1. โครงการคืนสู่ ประสาน 
เหย้ า (MED
กับสมาคม
TUCH)
ศิษย์เก่า



























2. โครงการเยี่ยม

ปี การศึกษา (มิถุนายน-พฤษภาคม):

ค่ า
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

สกอ
แพทย
สภา

ศธ

โครงการ/
กิจกรรม

สนองนโยบาย
คณะ
มธ

กลยุทธ์

กรรมการนศพ.

วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์

งานกิจการนศ.

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

2555

2556

2557

ศิษย์เก่า12
3. โครงการ
จัดทาฐานข้ อมูล
ศิษย์เก่า
4. แผน
สนับสนุนให้
สมาคมศิษย์เก่า
จัดตังกองทุ
้
น
ศิษย์เก่าคณะ
ประสานทีมเยี่ยมศิษย์เก่าทังจากฝ่
้
ายวิชาการและสมาคมศิษย์เก่า โดยมุง่ เน้ นผู้ใช้ บณ
ั ฑิตในรุ่นที่เพิ่งจบ ± 3 ปี ย้ อนหลัง โดยปี แรกจะประสานไปเยี่ยมถึงสถาบันที่ใช้ ทนุ ส่วนปี ที่ 2-3 ใช้ วิธีการส่งแบบประเมิน จากนันรวบรวมข้
้
อมูลที่ได้ มาเป็ น
ข้ อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
12

17

แพทยศาสตร์
เพื่อพัฒนาคณะ
แพทยศาสตร์
วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ 1 ต่ อ):

กลยุทธ์ ท่ ี 1 (ต่ อ):

5. โครงการศิษย์
เก่าดีเด่น

