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บทสรุปผู้บริหารและขอ้เสนอแนะเพื่อการพัฒนา (Executive Summary) 
 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เตรียมความพร้อมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสู่การ
ด าเนินการทีเ่ป็นเลิศ ในปีการศึกษา 2562 
 
การด าเนินการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนวันประเมิน 
2. ศึกษาโครงร่างองค์กร และผลการด าเนินการหมวด 3 ลูกค้า, หมวด 6 การปฏิบัติการ และหมวด 7 

ผลลัพธ์ 
3. การสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร (ถ้ามี) และจดบันทึก  
4. สรุปรายงาน Feedback Report  ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
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การให้ข้อมูลป้อนกลับ 
 จากการศึกษารายงานการประเมินตนเองของศูนย์บริหารกิจการหอพัก ซึ่งประกอบด้วยโครงร่างองค์กร (OP) และผลการด าเนินงานหมวด 3 ลูกค้า, หมวด 6  
การปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 
โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 

หัวข้อ 
ความคิดเห็น 

จุดแข็ง (Strength) โอกาสในการพัฒนา (OFI) 
ลักษณะองค์กร ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 1ก(1) ผลิตภัณฑ์ 1ก(1) ผลิตภัณฑ์: ไม่ชัดเจนถึงความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบ

ของแต่ละผลิตภัณฑ์ต่อความส าเร็จขององค์กร และกลไก
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ 
ไม่ชัดเจน 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร - - 
สถานการณ์ของ
องค์กร 

ก. สภาพแวดล้อมด้านการ
แข่งขัน 

- - 

ข. บริบทเชิง 
กลยุทธ์ 

- - 

ค. ระบบการปรับปรุงผล 
การด าเนินการ 

- 2ข บริบทเชิงกลยุทธ์ ไม่ชัดเจนว่าความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ครอบคลุมด้านธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงาน
เน้นไปทางการปฏิบัติและบุคลากร) 

 
หมวด 3 ลูกค้า (Customer) 

หัวข้อ 
ความคิดเห็น 

จุดแข็ง (Strength) โอกาสในการพัฒนา (OFI) 
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3.1 เสียงของลูกค้า  ก. การรับฟังลูกค้า 3.1ก(1) ลูกค้าในปัจจุบัน: องค์กรเริ่มมี
แนวทางในการรับฟังลูกค้าดังรูป 3.1-1 

3.1ก(1) ลูกค้าในปัจจุบัน:  
- ไม่ชัดเจนว่าผู้รับผิดชอบในการรับฟังลูกค้าแต่ละกลุ่มคือ
ใคร และมีการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการรับฟังอย่างไร 
- ไม่ชัดเจนว่ากระบวนการรับฟังครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า 

 3.1ก(2) ลูกค้าในอนาคต: องค์กรมี
ช่องทางการรับฟังลูกค้าในอนาคตดัง
แสดงในรูป 3.1-2 

3.1ก(2) ลูกค้าในอนาคต: 
- ไม่ชัดเจนว่าใครคือผู้รับผิดชอบในการรับฟังลูกค้าแต่ละ
กลุ่ม 
- ไม่ชัดเจนว่าองค์กรก าหนดลูกค้าในอนาคตอย่างไร มีการ
ทบทวน ปรับปรุงการรับฟังลูกค้าในอนาคตอย่างไร 

ข. การประเมินความพึงพอใจ 
และความผูกพันของลูกค้า 

3.1ข(1) ความพีงพอใจ ความไม่พึงพอใจ
และความผูกพัน: องค์กรแสดงช่องทาง 
การประเมินความพึงพอใจดังรูป 3.1-3 

3.1ข(1) ความพีงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน:  
- ไม่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความพึง
พอใจ ความผูกพัน และมีการทบทวน ปรับปรุงการประเมิน
ความพึงพอใจ ความผูกพันอย่างไร 
- ไม่ชัดเจนว่ามีกระบวนการการประเมินความไม่พึงพอใจ
ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม 

 
 
หมวด 3 (ตอ่) 

หัวข้อ 
ความคิดเห็น 

จุดแข็ง (Strength) โอกาสในการพัฒนา (OFI) 
  3.1ข(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับ

คู่แข่ง: เริ่มมีแนวทางการประเมินความ 
พึงพอใจเทียบกับคู่แข่งในด้านการเรียน
การสอน การวิจัย 

3.1ข(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง:  
- ไม่ชัดเจนว่ามีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจ
เทียบกับคู่แข่งในพันธกิจบริการ 
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- ไม่ชัดเจนว่าในพันธกิจการศึกษา การวิจัย ใครเป็น
ผู้รับผิดชอบ วงรอบในการประเมินการน าไปใช้ประโยชน์ 
การรับฟังลูกค้าของคู่แข่งอย่างไร 

3.2 ความผูกพันของ
ลูกค้า 

ก. ผลิตภัณฑ์ และการ
สนับสนุนลูกค้า 

3.2ก(1) ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุน
ลูกค้า: องค์กรมีการก าหนดผลิตภัณฑ์
หลักตามที่แสดงในโครงร่างองค์กร (OP)  

3.2ก(1) ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนลูกค้า: ไม่ชัดเจนว่ามี
กระบวนการในการก าหนดผลิตภัณฑ์อย่างไร 

 3.2ก(2) การสนับสนุนลูกค้า: องค์กรมี
การสนับสนุนลูกค้า หลายอย่างดังแสดง
ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

3.2ก(2) การสนับสนุนลูกค้า: ไม่ชัดเจนว่ามีกระบวนการใน
การก าหนดการสนับสนุนลูกค้าอย่างไร 

 3.2ก(3) การจ าแนกลูกค้า: เริ่มมีแนวทาง
ในการจ าแนกลูกค้าตามพันธกิจ 

3.2ก(3) การจ าแนกลูกค้า: ไม่ชัดเจนว่าการทบทวน ปรับปรุง
การจ าแนกลูกค้าอย่างไร 

ข. การสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า 

3.2ข(1) การจัดการความสัมพันธ์: องค์กร
เริ่มมีแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้าพันธกิจบริการและการศึกษา 

3.2ข(1) การจัดการความสัมพันธ์:  
- ไม่ชัดเจนถึงผู้รับผิดชอบ และการทบทวนปรับปรุงการ
จัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าพันธกิจบริการ 
- ไม่ชัดเจนว่ามีกระบวนการในการจัดการความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าวิจัย 

หมวด 6 การปฏิบัติการ (Operation) 

หัวข้อ 
ความคิดเห็น 

จุดแข็ง (Strength) โอกาสในการพัฒนา (OFI) 
6.1 กระบวนการ
ท างาน 
 
 

ก. การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ 

6.1ก(1) การจัดท าข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์
และกระบวนการท างาน: มีกระบวนการใน
การจัดท าข้อก าหนดของกระบวนการ
ท างานตามรูปที่ 6.1-1 

6.1ก(1) การจัดท าข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการท างาน: ไม่ชัดเจนว่ามีการทบทวน ปรับปรุง 
การจัดท าข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์และกระบวนการท างาน
อย่างไร 

  6.1ก(2) กระบวนการท างานที่ส าคัญ:  
มีกระบวนการท างานที่ส าคัญแสดงในรูปที่ 
6.1-1 ถึง 3 

- 
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  6.1ก(3) แนวคิดในการออกแบบ: เริ่มมี
แนวทางในการน าช้อมูลต่างๆ เช่น ความ
คิดเห็นของลูกค้า evidence based 
medicine เทคโนโลยีต่างๆ มาออกแบบ
กระบวนการท างาน 

6.1ก(3) แนวคิดในการออกแบบ: ไม่ชัดเจนว่า 
มีกระบวนการที่เป็นระบบในการออกแบบการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย 

 
 
 
 
 
 
หมวด 6 (ตอ่) 

หัวข้อ 
ความคิดเห็น 

จุดแข็ง (Strength) โอกาสในการพัฒนา (OFI) 
 ข. การจัดการกระบวนการ 6.1ข(1) การน ากระบวนการไปปฏิบัติ:  

เริ่มมีกระบวนการในการถ่ายทอด
กระบวนการไปสู่การปฏิบัติผ่านการจัดท า
แนวทางปฏิบัติ ติดตามผลการปฏิบัติตาม
วงรอบ 

6.1ข(1) การน ากระบวนการไปปฏิบัติ:  
- ไม่ชัดเจนว่าการถ่ายทอดกระบวนการไปสู่การปฏิบัติ
ครอบคลุมกระบวนการด้านการศึกษาและวิจัย และมีการ
ทบทวน ปรับปรุงการถ่ายทอดกระบวนการไปสู่การปฏิบัติ
อย่างไร 

  6.1ข(2) กระบวนการสนับสนุน: มีการ
ก าหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญตาม
กระบวนการหลักดังรูปที่ 6.1-1 

6.1ข(2) กระบวนการสนับสนุน: ไม่ชัดเจนว่ากระบวนการ
สนับสนุนจะช่วยสนับสนุนความส าเร็จของกระบวนการ
ส าคัญด้านการศึกษาและวิจัย ไม่ชัดเจนว่ามีการทบทวน 
ปรับปรุงการก าหนดกระบวนการสนับสนุนอย่างไร 
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  6.1ข(3) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ: เริ่มมีกระบวนการในการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผ่าน 
วงล้อของ PDCA โดยคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 
ชลประทาน 

6.1ข(3) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการ: 
- ไม่ชัดเจนว่ามีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ครอบคลุมด้านการศึกษาและวิจัย 
- ไม่ชัดเจนว่าการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการช่วย
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสมรรถนะหลักและลดความ
แปรปรวนของกระบวนการอย่างไร 

 
 
 
หมวด 6 (ตอ่) 

หัวข้อ 
ความคิดเห็น 

จุดแข็ง (Strength) โอกาสในการพัฒนา (OFI) 
 ค. การจัดการนวัตกรรม เริ่มมีแนวทางในการจัดการผู้ส่งมอบกลุ่ม

บริษัทยา 
- ไม่ชัดเจนว่ามีกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานของ 
พันธกิจวิจัยและการศึกษา และผู้ส่งมอบของพันธกิจบริการ
อ่ืนๆ นอกเหนือจากผู้ส่งมอบยา 
- ไม่ชัดเจนว่ามีกระบวนการที่เป็นระบบในการจัดการ
นวัตกรรม 

6.2 ประสิทธิผลของ
การปฏิบัติการ 
 

ก. ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

เริ่มมีแนวทางในการจัดการประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของกระบวนการด้านการ
บริการ 

ไม่ชัดเจนว่ามีกระบวนการในการจัดการด้านประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของกระบวนการด้านการศึกษาและวิจัย 

 ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน - 6.2ข(1) ความเชื่อถือได้: ไม่ชัดเจนว่ามีกระบวนการที่เป็น
ระบบในการจัดการความน่าเชื่อถือของระบบสารสนเทศ 

  6.2ข(2) ความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยบนโลกไซเบอร์: เริ่มมี

6.2ข(2) ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลก
ไซเบอร์:  
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กระบวนการในการจัดการความปลอดภัย
และการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซ
เบอร์ ผ่านการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล 
มีการส ารองข้อมูล antivirus เป็นต้น 

- ไม่ชัดเจนว่าการจัดการด้านความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ครอบคลุมกระบวนการด้าน
การศึกษาและวิจัย 
- ไม่ชัดเจนว่ามีการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการอย่างไร 

 
 
หมวด 6 (ตอ่) 

หัวข้อ 
ความคิดเห็น 

จุดแข็ง (Strength) โอกาสในการพัฒนา (OFI) 
 ค. การเตรียมความพร้อมด้าน

ความปลอดภัยและภาวะ
ฉุกเฉิน 

- 6.2ค(1) ความปลอดภัย: ไม่ชัดเจนว่ามีกระบวนการที่เป็น
ระบบในการท าให้เกิดสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการที่
ปลอดภัย 

  6.2ค(2) ความต่อเนื่องทางธุรกิจ: เริ่มมี
แนวทางในการป้องกันและตอบสนองต่อ
สถานการณ์อัคคีภัย 

6.2ค(2) ความต่อเนื่องทางธุรกิจ: ไม่ชัดเจนว่ามีกระบวนการ
ที่เป็นระบบในการจัดการความต่อเนื่องของการด าเนินการ
ขององค์กรได้ 
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หมวด 7  ผลลัพธ์  (Results) 

หัวข้อ 
ความคิดเห็น 

จุดแข็ง (Strength) โอกาสในการพัฒนา (OFI) 
7.1 ผลลัพธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ 

7.1ก ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า: 
- มีผลลัพธ์บางเรื่องที่ดีกว่าคู่เทียบ ได้แก่ ตัวชี้วัด 7.1.3 อัตราการ
เสียชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุ 
- ผลลัพธ์หลายเรื่องมีแนวโน้มที่ดี เช่น ตัวชี้วัด 7.1.1 อัตราตายราย
ปีของผู้ป่วยโรคมะเร็ง 5 ล าดับแรก, ตัวชี้วัด 7.1.9 อัตราการติดเชื้อ
ในข้อเข่า หลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ภายใน 1 ปี เป็นต้น 
- บางเรื่องบรรลุเป้าหมายหรือดีกว่าปีที่แล้ว เช่น ตัวชี้วัด 7.1.2 
สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ระยะที่ 1 และ 2, ตัวชี้วัด 7.1.5 
อัตราการตายของทารกแรกเกิด (Neonatal mortality rate), 
ตัวชี้วัด 7.1.6 ผู้ปว่ยภาวะหยดุหายใจขณะหลับรุนแรง อาการไม่ดี
ขึ้น หลังการรักษา และตัวชี้วัด 7.1.11 อัตราการสอบผ่าน NLE3 
เป็นต้น 

7.1ก ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า: 
- ไม่ได้แสดงผลลัพธ์บางเรื่องของศูนย์ความเชี่ยวชาญการผ่าตัดผ่าน
กล้อง การบริการวิชาการสู่ชุมชน ตามที่กล่าวไว้ในสมรรถนะหลัก
ขององค์กร 
- บางเรื่องมแีนวโน้มไม่คงที่หรือลดลง(T) เช่น ตัวชี้วัด 7.1.7 อัตรา
สูญเสียการมองเห็นรุนแรงในเบาหวานที่ต้องรับการเลเซอร์, ตัวชี้วัด 
7.1.12 จ านวนงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น 
- บางเรื่องไม่บรรลุเป้าหมาย(Le) เช่น ตัวชี้วัด 7.1.4 อัตราผู้ป่วย 
ที่ได้รับการเปลี่ยนกระจกตามีระดับการมองเห็นดีขึ้นอย่างน้อย 3 
ระดับ, ตัวชี้วัด 7.1.7 อัตราสูญเสียการมองเห็นรุนแรงในเบาหวานที่
ต้องรับการเลเซอร์ และตัวชี้วัด 7.1.8 ระยะเวลานอนโรงพยาบาล 
(LOS) ในกลุ่มผู้ป่วยผ่านตัด MIS เป็นต้น 
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หมวด 7  (ต่อ) 

หัวข้อ 
ความคิดเห็น 

จุดแข็ง (Strength) โอกาสในการพัฒนา (OFI) 
 7.1ข(1) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ: 

- บางเรื่องดีกว่าคู่เทียบ เช่น ตัวชี้วัด 7.1.15 อัตราการตายปริก าเนิด 
(อายุครรภ์ตั้งแต่ 22 สัปดาห์), ตัวชี้วัด 7.1.32 อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาแทรกซ้อนจาการให้เลือด, 7.1.20 อัตราการติดเชื้อปอด
อักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (ภาพรวม) และตัวชี้วัด 7.1.21 
อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการคาสายสวนหลอดเลือก
ส่วนกลาง (ภาพรวม) เป็นต้น 
- บางเรื่องมีแนวโน้มที่ดี ได้แก่ ตัวชี้วัด 7.1.16 ผู้ป่วยมี
ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ 
ตัวชี้วัด, 7.1.17 อัตราผู้ป่วยเบาหวานจอตาที่จ าเป็นต้องเลเซอร์ 
ได้รับการเลเซอร์ในสองสัปดาห์, ตัวชีว้ัด 7.1.19 ร้อยละของผู้ป่วย
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข้าได้รับ Prophylactic antibiotic 1 ชั่วโมง ก่อน
ลงมีด, ตัวชีวัด 7.1.23 อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการ
พยาบาล, ตัวชี้วัด 7.1.38 อาจารย์ที่มีความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษา
และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

7.1ข(1) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ: 
- บางเรื่องมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี เช่น ตัวชี้วัด 7.1.29 อัตรา
ความเคลื่อนจากการจ่ายยาผู้ป่วยใน/1,000 วันนอน, ตัวชี้วัด 7.1.30 
อัตราการเกิด administration error ผู้ป่วยใน/1,000 วันนอน 
- บางเรื่องไม่บรรลุเป้าหมาย เช่น ตัวชี้วัด 7.1.24 ประสิทธิภาพการ
ใช้ไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด, ตัวชี้วัด 7.1.26 ผลการตรวจน้ าหลัง
การบ าบัดน้ าเสีย ค่าองค์ประกอบ (Parameter) ไม่ผ่านเกณฑ์ของ
กรมอนามัย และตัวชี้วัด 7.1.33 อัตราการรายงานผล Lab ผิดพลาด 
 

 
 
 
หมวด 7  (ต่อ) 
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หัวข้อ 
ความคิดเห็น 

จุดแข็ง (Strength) โอกาสในการพัฒนา (OFI) 
 7.1ข(1) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ 

(การวิจัย): บางเรื่องบรรลุเป้าหมายหรือดีกว่าปีที่แล้ว เช่น ตัวชี้วัด 
7.1.25 การบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์, ตัวชี้วัด 7.1.39 
ร้อยละของการค้นหาเอกสารทางการแพทย์ได้ทันเวลาที่ก าหนด 

7.1ข(1) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(การวิจัย): ขาดการแสดงผลลัพธ์ของกระบวนการสนับสนุนการวิจัย 

 7.1ข(2) ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน:  
- ผลลัพธ์บางเรื่องดีกว่าคู่เทียบ เช่น ตัวชี้วัด 7.1.41 Information 
systems down time 
- ผลลัพธ์บางเรื่องดีกว่าคู่เทียบ เช่น ตัวชี้วัด 7.1.41 Information 
systems down time 
- ผลลัพธ์บางเรื่องมีแนวโน้มที่ดี เช่น ตัวชี้วัด 7.1.45 ระบบไฟฟ้าทั้ง
ระบบในหน่วยบริการดับเกิน 2 นาที 

7.1ข(2) ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน:  
- ไม่ได้แสดงผลลัพธ์การเตรียมพร้อมต่อภาวะภัยพิบัติ เช่น การ
เตรียมพร้อมต่ออัคคีภัยตามที่กล่าวไว้ในรายงานหมวด 6 การ
เตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
- บางเรื่องผลลัพธ์ไม่บรรลุเป้าหมาย เช่น ตัวชี้วัด 7.1.43 จ านวนครั้ง
ของการเกิด Sentinel Event ที่โรงพยาบาลก าหนด และตัวชี้วัด 
7.1.44 จ านวนระบบที่ได้รับการแก้ไขจากการทบทวน 

 7.1ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน: 
ผลลัพธ์ตัวชี้วัด 7.1.46 อัตราการส ารองยา บรรลุเป้าหมาย 

7.1ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน: 
องค์กรไม่ได้แสดงผลลัพธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานอ่ืนๆ นอกจาก
เรื่องยา 

 
 
 
 
หมวด 7  (ต่อ) 
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หัวข้อ 
ความคิดเห็น 

จุดแข็ง (Strength) โอกาสในการพัฒนา (OFI) 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า 

7.2ก(1) ความพึงพอใจของลูกค้า: 
- ผลลัพธ์บางเรื่องมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เช่น ตัวชี้วัด 7.2.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้ป่วยนอก (ภาพรวม) 
- ผลลัพธ์บางเรื่องดีกว่าเป้าหมาย เช่น ตัวชี้วัด 7.2.5 ร้อยละความ
พึงพอใจจากการเยี่ยมบ้าน, ตัวชี้วัด 7.2.6 ความพึงพอใจของนิสิต
แพทย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
- ผลลัพธ์บางเรื่องดีกว่าเป้าหมาย ในปีล่าสุด เช่น ตัวชี้วัด 7.2.7 
ความพึงพอใจของนิสิตแพทย์ต่อการเรียนการสอน 

7.2ก(1) ความพึงพอใจของลูกค้า: 
- ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ความไม่พึงพอใจของนิสิต ผู้ให้ทุนวิจัย 
- ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจของผู้บริจาค 
ชุมชน ผู้ป่วยวิกฤติ/ฉุกเฉิน ตามกลุ่มที่กล่าวไว้ในโครงร่างองค์กร 
- ผลลัพธ์บางเรื่องมีแนวโน้มไม่คงท่ี เช่น ตัวชี้วัด 7.2.2 ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้ป่วยใน (ภาพรวม) 
- ผลลัพธ์บางเรื่องไม่บรรลุเป้าหมาย เช่น ผลลัพธ์ความพึงพอใจ
ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และตัวชี้วัด 7.2.8 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการงานวิจัย 

 7.2ก(2) ความผูกพันของลูกค้า: ผลลัพธ์บางเรื่องบรรลุเป้าหมาย เช่น 
ตัวชี้วัด 7.2.14 นิสิตแพทย์ มศว เรียนรายวิชาเลือก ณ ศูนย์
การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

7.2ก(2) ความผูกพันของลูกค้า:  
- ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านความผูกพันลูกค้า ผู้บริการวิจัย ผู้บริจาค 
ชุมชน 
- บางเรื่องมีแนวโน้มลดลง เช่น ตัวชี้วัด 7.2.15 จ านวนนิสิตแพทย์ มศว 
สมัครเป็นแพทย์ใช้ทุนศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
- ผลลัพธ์บางเรื่องไม่บรรลุเป้าหมาย เช่น ตัวชี้วัด 7.2.10 ร้อยละของ
ผู้ป่วยนอกจากที่จะกลับมาใช้บริการซ้ า, ตัวชี้วัด 7.2.11 ร้อยละของ
ผู้ป่วยในที่จะกลับมาใช้บริการซ้ า, ตัวชี้วัด 7.2.12 ร้อยละของผู้ป่วย
นอกที่จะแนะน าญาติหรือคนรู้จักมาใช้บริการ 

หมวด 7  (ต่อ) 
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หัวข้อ 
ความคิดเห็น 

จุดแข็ง (Strength) โอกาสในการพัฒนา (OFI) 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร 

ตัวชี้วัด 7.3.2 อัตราบุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะสูงกว่า
เป้าหมาย และตัวชี้วัด 7.3.5 อัตราการตรวจสุขภาพบุคลากร
ประจ าปีตามกลุ่มอายุดีกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มที่ดีข้ึน 

7.3ก(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร:  
- ไม่ได้แสดงผลลัพธ์อัตราก าลังตามวิชาชีพ FTE การพัฒนาผู้น า
ตามท่ีกล่าวไว้ในโครงร่างองค์กร 
- ไม่ได้แสดงผลลัพธ์การฉีดวัคซีนการป่าย อุบัติเหตุจากการท างาน 
ตามท่ีกล่าวไว้ในโครงร่างองค์กร 

 - 7.3ก(3) ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากรต่ ากว่าเป้าหมายและมี
แนวโน้มลดลง เช่น ตัวชีว้ัด 7.3.8 ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มี
ต่อองค์กรจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมาย ขาดการ
แสดงผลจ าแนกตามกลุ่มบุคลากรเป็นส่วนใหญ่ 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน า
องค์กรและการก ากับ
ดูแลองค์กร 

ตัวชี้วัด 7.4.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน่, ตัวชี้วัด 7.4.3 ร้อย
ละของบุคลากรที่มีคะแนนการรับรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนการ
ด าเนินงานระดับองค์กร และตัวชี้วัด 7.4.6 ผลการตรวจสอบบัญชี
ผ่านเกณฑ์ บรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 7.4.1 คะแนนการประเมินความพึงพอใจทีมผู้บริหารศูนย์
การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ต่ ากว่าเป้าหมาย (Le) 
ตัวชี้วัด 7.4.4 จ านวนเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรเพ่ือพัฒนาตามพันธ
กิจหลักของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และตัวชี้วัด 
7.4.5 จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของศูนย์
การแพทย์ปัญญานันทธิภิกขุ ชลประทาน มีแนวโน้มไม่คงท่ี (T) 

7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน
และตลาด 

- - ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านการตลาด 
- ผลลัพธ์ด้านการเงินตัวชี้วัด 7.5.1 current ratio และตัวชี้วัด 
7.5.2 quick ratio ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ภาคผนวก  

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2560   
ระดับสว่นงานสนับสนุนวิชาการ 

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

ณ ห้องประชุมนันทปัญญา อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1 โซน บี    
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน   

 

ก าหนดการ กิจกรรม 
08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมก่อนการประเมิน  

- ประชุมเพ่ือหารือประเด็นที่พบจากเล่มรายงาน 
- เตรียมการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

09.00 – 09.10 น. ผู้บริหารน าเสนอ สรุปผลการด าเนินงาน 
09.10 – 12.00 น. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

- ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ) 
- บุคลากร/ผู้ปฏิบัติงาน 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.30 น. คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปข้อเสนอแนะ (Feedback Report) 
15.30 – 16.00 น. คณะกรรมการฯ น าเสนอสรุปข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแก่

ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์บริหารกิจการหอพัก 
หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 
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SIPOC ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 

S I P O C 
(7) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders): 
- สถานบริการ

สาธารณสุขเครือข่าย 
- ส านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาต ิ
- ส านักงาน

ประกันสังคม  
- บริษัทประกันชีวิต 
- ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
- ผู้ปกครองนิสติแพทย ์
- กรมชลประทาน 
- วัดชลประทาน

รังสฤษดิ ์
- ชุมชนโดยรอบ 
 
 
 
(8) ผู้ส่งมอบและ
พันธมิตร (Suppliers 
and Partners)  

(2) วิสัยทัศน์ และค่านิยม (Vision and Values) 
วิสัยทัศน์ (Vision):  

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งปัญญา ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (A University 
Hospital of Wisdom Aspiring for Excellence)  
ค่านิยม (Values):  

PCMC คือ P: Performance                      C: Care Team  
                   M: Merit/Management by fact   C: Continuing 
สมรรถนะหลัก (Core Competencies):  
ด้านการบริการสุขภาพ 

1) บริการดูแลรักษาโดยมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์ใน 15 สาขาวิชา 
2) 4 Excellent: มะเร็ง อุบัติเหตุฉุกเฉินและบาดเจ็บหลายอวัยวะ การ

เปลี่ยนถ่ายกระจกตา และทารกแรกเกิด, 4 Expertise Center: EX 
ได้แก่ การผ่าตดัเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ศูนย์โรคหยุดหายใจขณะนอน
หลับจากการอุดกั้น (Sleep Apnea) การผ่าตดัผา่นกล้อง และโรค
ทางจักษ ุ

3) การบริการวิชาการสู่ชุมชน 
4) การบูรณาการการดูแลรักษากับศาสนา 

 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

การเรยีนการสอนในภาคคลินิกและการดูแลต่อเนื่องแบบครบวงจร 
ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มศว ในการบริการชุมชน 
ด้านการวิจัย 

(2) พันธกิจ (Mission): 
1) การบริการด้าน

สุขภาพแก่
ประชาชน รวมทั้ง
การบริการวิชาการ
สู่สังคม 

2) การจัดการเรยีนการ
สอนด้าน
แพทยศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
สุขภาพสาขาอ่ืน 

3) การวิจัยเพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

 

(1) ผลิตภัณฑ์ 
(Product Offerings) 
1) การบริการสุขภาพ 
2) การจัดการเรยีน

การสอน 
3) การวิจัยผลงานวิจัย 

(7) ลูกค้า 
(Customers) 
ด้านบริการสุขภาพ: 
- ผู้ป่วยวิกฤติ/

ฉุกเฉิน 
- ผู้ป่วยนอกแยก

เป็นกลุ่ม: ผู้ป่วย
นัดหมาย, ผู้ป่วย
ไม่ได้นัดหมาด 
(มาเอง/ผดินัด) 

- ผู้ป่วยใน 
- ชุมชนในเขต

รับผิดชอบ 
- กลุ่มผู้บริจาคและ

ผู้มีอุปการคณุ 
ด้านการบริการการ
เรียนการสอน: 
- นิสิตแพทย์ มศว 
 
ด้านการวิจัย: 
- ผู้วิจัย 
- ผู้ให้ทุนวิจัย 
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S I P O C 
ผู้ส่งมอบ (Suppliers): 
ยา Lab เครื่องมือ บริษัท 
คู่ค้าจ้างเหมา 
พันธมิตร (Partners):  
- เทศบาลนครปาก

เกร็ด 
- ส านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ เขต 
4/จังหวัดนนทบุร ี

- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

- คณะแพทยศาสตร์ 
มศว 

- กลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (กสพท.) 

- ชมรมเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการพยาบาล 

- สถาบันสมทบในการ
ผลิตแพทย ์

- สถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวิจัย 
มศว 

ผ่านการรับรองมาตรฐาน SIDCER FERCAP  
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile): 

1) อาจารย ์
2) แพทย์/ทันตแพทย ์
3) พยาบาลวิชาชีพ 
4) บุคลากรสาย Allied health 
5) บุคลากรสายสนับสนุน (Back Office) 

(4) สินทรัพย์ (Assets): สถานท่ี อุปกรณ์ เทคโนโลย ี
(5) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Regulatory Requitement) มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง 
(6) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)  
(9) ล าดับในการแข่งขัน (Competitive Position): THIP 
(10) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitive 
Change) 
(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data): 
ด้านการบริการสุขภาพ 

THIP, UHosNet, ชมรมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล, ส านกังาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, เขต 4 Service Plan, ตัวช้ีวัด 4 สถานพยาบาล 
 
ด้านการเรียนการสอน 
- คู่เทียบภายใน คือ คณะแพทยศาสตร์ มศว, คู่เทียบภายนอก คือ ผูส้อน 

มีการประเมินการเรียนการสอนแต่ละสาขาภายหลังการสอนภายนอก, 
การจัดระดับ (Ranking) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยไทย 

- การสอบผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของนิสิตแพทย ์

ด้านการวิจัย 
- ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพมิพ์ระดบัชาติและนานาชาติ  
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S I P O C 
- คู่เทียบภายในประเทศ คือ คณะแพทยศาสตร์ มศว 
- คู่แข่งภายในประเทศ คือ 4 สถานพยาบาล 
(12) บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context): 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

1) พัฒนาขีดความสามารถเทยีบเคียงกับสถาบันอ่ืนในโรงพยาบาลระดบั
มหาวิทยาลยั 

2) พัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการทางด้านคลินิกในรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

3) ส่งเสริมการสรา้งผลงานวิจัยใหไ้ดร้ับการตีพมิพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

4) พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ในด้านการบริหารจัดการ
ต้นทุนการสรรหาคนให้เหมาะกับงาน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
ตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 

 
 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์

1) การออกนอกระบบท าให้การบริหารจัดการเกิดความคล่องตัว 
2) การเพิ่มศักยภาพทางกายภาพท าให้เพิ่มขีดความสามารถในการ

รักษาพยาบาล 
3) การผ่านเกณฑม์าตรฐานในระดับนานาชาติ WFME Sidcer Fercap 

ท าให้นิสิตสามารถไปเรียนต่อต่างประเทศ และ Sidcer Fercap  
ท าให้งานวิจัยเป็นท่ียอมรับจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ (สวรส.), ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการส่งเสรมิสุขภาพ (สสส.) และสร้างความเช่ือมั่นจาก
แหล่งทุน 

4) การเป็นสมาชิก UHosNet ท าให้มีเครือข่ายเข้าสู่การพัฒนา
มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ 
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S I P O C 
(13) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance 
Improvement System) 
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ภาพกิจกรรม 
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