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คำปรารภจากผู้อำนวยการ 
 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ (วพม.) เป็นสถาบันผลิตแพทย์ทหารแห่งเดียวของ

กองทพัท่ีเปิดดาํเนินการมากว่า 46 ปี แลว้ ดงัน้ัน การพฒันาองคก์รอย่างต่อเน่ืองใหมี้ความยัง่ยืนจึงนับเป็น

ความทา้ทายในเชิงบริหาร เม่ือวิเคราะหอ์งคก์รตามหลักการและนําเคร่ืองมือการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม

มาประยุกต์ใชอ้ย่างเป็นระบบแล้วน่าจะขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายร่วมหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรได้ตาม

เป้าหมาย ผูบ้ริหารวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ในอดีตและปัจจุบนัไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัดังกล่าว

จึงนําการบริหารเชิงกลยุทธ์มาเป็นเข็มมุ่งอย่างต่อเน่ือง โดยใช้ทีมงานและผู ้บริหารระดับสูง อดีต

ผูบ้งัคบับญัชา ผูแ้ทนของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย มาร่วมระดมสมอง แสดงความคิดเห็น มากาํหนดเป็นวิสยัทัศน์ 

จดัประเด็นท่ีจะตอ้งดําเนินการเพื่อใหบ้รรลุความมุ่งหมาย นํามาสื่อสารถ่ายทอดใหเ้กิดการปฏิบัติใหเ้ป็น

รูปธรรม ขบัเคล่ือนอย่างเป็นระบบ ฝ่ายบริหารวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ ตอ้งขอขอบคุณกําลัง

พลทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมกนัจดัทํายุทธศาสตรฉ์บบัน้ี ขอขอบคุณผูนํ้าระดับสูง อดีตผูบ้งัคบับญัชา ผูแ้ทนของผู ้

มีส่วนไดส้่วนเสีย ท่ีร่วมระดมสมองเพื่อกําหนดเป้าหมายและแผนยุทธศาสตรข์อง วพม. และนําพาใหพ้วก

เราชาว วพม. ฝ่าฟันอุปสรรคตามสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ใหส้ามารถกา้วทันต่อโลกาภิ

วตัน์ ธาํรงรกัษามาตรฐานสากลในการจดัการศึกษาแพทยศาสตร ์และมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดับคุณภาพการศึกษา

เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งความสําเร็จทั้งหมดน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของความภาคภูมิใจและเพิ่มความสง่างาม

ใหก้บักองทพับกท่ีเป็นเจา้ของหน่วยงานแห่งน้ี  

 

 

                                                          พลตรี 

                                                                                         (สุรศกัด์ิ ถนัดศีลธรรม) 

                                                                    ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้  
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การประเมินสภาพองค์กร 
 

การวางยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้น้อมนําหลักการทรงงานใน

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั มาเป็นหลักพื้ นฐานท่ีสําคญั ไดแ้ก่ 1) การศึกษาขอ้มูลอย่างเป็นระบบ ดว้ยการ

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ตามตัวแบบ SWOT 

(Strength-Weakness-Opportunity-Threat) และ TOWS (Threat-Opportunity-Weakness-Strength) แลว้นํา

ผลการวิเคราะหม์ากําหนดตําแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 2) ระเบิดจากขา้งใน 

ดว้ยการกําหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์จากความตอ้งการจาํเป็นท่ีเกี่ยวขอ้ง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผน

ยุทธศาสตรข์องกองทพับก โดยการดําเนินการแบบมีส่วนร่วมใหภ้าคส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งมีส่วนร่วมคิดและร่วมตั้งใจ

เป็นน้ําหน่ึงเดียวกัน 3) แกปั้ญหาจากจุดเล็ก หมายถึง การนําปัญหาการพฒันาตามทิศทางวิสัยทัศน์ พนัธกิจ 

ยุทธศาสตร ์และเป้าประสงคม์าแตกออกเป็นรายละเอียดย่อยในระดับแผนงาน โครงการและกิจกรรม ตลอดจน

การกาํหนดผูร้บัผิดชอบ และทรพัยากรท่ีตอ้งใชใ้นการดําเนินงานตามกิจกรรม 4) ทาํเป็นขั้นตอน หมายถึง การ

จดัยุทธศาสตรแ์ละโครงการเป็นไปตามขั้นตอนของหลกัวิชาการวางแผน 5) การคาํนึงถึงสภาพพื้ นท่ีท่ีเกี่ยวขอ้ง 

รวมทั้งวิถีชีวิตของคนและชุมชนท่ีเกี่ยวขอ้ง และ 6) องคร์วม คือ การประสานเชื่อมโยงกบังานของฝ่ายต่างๆ ท่ี

ดาํเนินการร่วมกนัดว้ยความสมานฉนัท ์   

การประยุกต์หลักการข้างต้นอาศัยเคร่ืองมือท่ีเรียกว่า การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ วิทยาลัย

แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ใชห้ลักการวิเคราะห์ SWOT (SWOT analysis) เป็นเคร่ืองมือในการประเมิน

สถานการณ์ ช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถกาํหนดจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า นอกจากน้ียังต้องวิ เคราะห์

สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กรซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ต่างๆในเชิงกวา้ง (Scenario analysis) เพื่อ

ตรวจสอบดูว่าสถานการณ์ใดบา้งท่ีเป็นโอกาส (Opportunities) และสถานการณ์ใดบา้งท่ีเป็นอุปสรรค (Threats) 

ท่ีมีอิทธิพลกบัการดําเนินงานของวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้  

1. การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มขององคก์ร 

1.1 การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Environment Analysis)  

การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในของวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ ไดแ้ก่ การศึกษา

ขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัสมรรถนะและศกัยภาพของวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ในดา้นต่างๆ 

เพื่อนําผลการวิเคราะหไ์ปใชใ้นการระบุจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) เพื่อพิจารณาวา่การ

ดาํเนินงานของ วพม. ในอดีตท่ีผ่านมามีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรบา้ง และประเด็นใดมีอิทธิพลมากกวา่กนั 

โดยอาศยักรอบการวิเคราะหปั์จจยัภายในตามหลกั 7-S Model ของ McKinsey (Staff, Style, Skill, 

Structure, Strategy, System, Shared value)  
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นอกจากน้ียังไดพ้ิจารณานําเอาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในส่วนของกระบวนการมาช่วย

วิเคราะหเ์พิ่มเติม ไดแ้ก่ การนําองคก์รวา่ผูนํ้าระดบัสูงนําองคก์รเป็นอยา่งไร การจดัทาํกลยุทธแ์ละถ่ายทอด

กลยุทธเ์ป็นอย่างไร การมุ่งเน้นลูกคา้ว่าการสรา้งความผูกพนักบัผูเ้รียนและผูใ้ชบ้ริการเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการและความคาดหวังเป็นอย่างไร การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรูว้่าเป็นอย่างไร การ

มุ่งเน้นบุคลากรว่าการสรา้งความผูกพนัและพฒันาบุคลากรเพื่อนําศกัยภาพของบุคลากรมาใชอ้ย่างเต็มท่ี

เป็นอย่างไร และการจดัการกระบวนการ  เพื่อใหร้ะบบงานสรา้งคุณค่าแก่ผูเ้รียนและทําใหอ้งคก์รประสบ

ความสาํเร็จและยัง่ยืนเป็นอยา่งไร  

1.2 การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment Analysis)  

การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ การศึกษาขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้ม

ในดา้นต่างๆ เพื่อนําผลการวิเคราะหไ์ปใชใ้นการระบุสถานการณ์ท่ีเป็นโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค

(Threats) ท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ หลกัการพื้ นฐานและกรอบ

ความคิดในการวิเคราะหป์ระกอบดว้ยหลกั STEP ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด ้ดงัน้ี  

S - Social เป็นการวิเคราะหส์ภาพการณแ์ละกระแสสงัคมท่ีมีต่อการดําเนินงานของวิทยาลยั

แพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้  

T – Technology เป็นการวิเคราะหแ์นวโน้มของการพฒันาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกบัการดําเนินงานของ

วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 

E – Economic เป็นการวิเคราะหส์ภาพการณแ์ละแนวโน้มทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการดําเนินงานของ

วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้  

P – Politics เป็นการวิเคราะหส์ภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองท่ีมี

ผลกระทบกบัการดําเนินงานของวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้  

 

2. ประเด็นปัจจยัที่มีผลกระทบกบัการดาํเนินงานของวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้   

จากหลกัการวิเคราะห ์SWOT ดงักล่าว สามารถนํามากาํหนดประเด็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบกบัการ

ดําเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยประมวลจากผู ้บริหารระดับผู ้อํานวยการ 

ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา รองผูอ้าํนวยการ ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ หวัหน้าคณะทํางานชุดต่างๆ และหวัหน้า

หน่วยข้ึนตรง สรุปปัจจยัในแต่ละดา้น ดงัน้ี  

2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths: S) 

ประกอบดว้ยประเด็นจุดแข็ง 31 ประเด็น ดงัน้ี 
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CODE ประเด็น หมายเหต ุ

S1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2558 เปนหลักสูตรที่ไดรับการ
รับรองตามเกณฑมาตรฐานสากลสําหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME) ซ่ึง
มุ งเนนผลลัพธ (Outcome-based curriculum) เพื ่อพัฒนาผู  เร ียนใหม ี อัต
ลักษณทางวิชาการ อัตลักษณทางวิชาชีพ และอัตลักษณทางการทหาร 
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 
สงเสริมการเรียนรูและแสวงหาความรูดวยตนเองโดยอิงปญหาของผูปวยเปน
ฐาน มีการบูรณาการวิชาระดับเดียวกันและตางระดับ  

Curriculum 

S2 มีระบบและกลไกพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรกํากับดูแลเพ่ือใหมีความเปนพลวัต (ปรับปรุงยอยทุกป และปรับปรุง
ใหญทุก 5 ป) โดยปจจัยนําเขาที่สําคัญ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูใช
บัณฑิต แนวโนมดานแพทยศาสตรศึกษาของประเทศและนานาชาติ รวมท้ัง
มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตรตามมาตรฐานสากล 

Curriculum 

refinement cycle  

S3 เปนโรงเรียนแพทยทหารที่ผลิตบัณฑิตใหมีอัตลักษณสําคัญ คือ มีความรู
ความสามารถ ใฝรู  เพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
คุณลักษณะทหารและภาวะผู นําที ่ดี ปฏิบัติภารกิจไดในทุกสถานการณ 
ปจจุบันแพทยสภาใหการรับรองศักยภาพในการรับนักศึกษาเพ่ิมจากเดิม 100 
คน ตอป เปน 120 คน ตอป  

Organization identity 

S4 มีนโยบายดานการศึกษาประจําปเพื ่อใชเปนแนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรทั้งในระดับรายวิชาและระดับชั้นป เพื่อมุงพัฒนาวิธีการจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล รวมทั้งปจจัยสนับสนุนการเรียนรู เพื่อให
มั ่นใจวาผู สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที ่พึงประสงคตามท่ี
กําหนดไวในหลักสูตร   

Curriculum 

management 

S5 มีสมรรถนะหลักขององคกร 3 ประการ ไดแก ก) การพัฒนาอัตลักษณบัณฑิต 
ข) การเรียนรู ผ านการวิจัยโดยใชชุมชนเปนฐาน ค) เวชศาสตรทหารท่ี
ครอบคลุมตั้งแตการปองกันโรคและการบาดเจ็บ การสรางเสริมสุขภาพ การ
รักษาโรคและความผิดปกติท่ีเก่ียวของกับปฏิบัติการทางทหาร และการบําบัด
ฟนฟู  

Core competencies  

S6 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนเปนเจาของ
กิจกรรมโดยอิงปญหาของผูปวยเปนฐาน  (active learning) เชน Team-based 

learning (TBL), case-based learning (CBL) และ problem-based learning 

(PBL) เพื ่อสงเสริม ก) การแสวงหาความรู โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Communication and media literacy) ข) การคิดเชิงวิพากย (Critical thinking) 

ค) การทํางานรวมกันเปนทีม (Collaboration and leadership) ง) การคิดอยาง
สรางสรรค (Creativity and innovation) ซึ่งเปนทักษะสําคัญที่ชวยใหประสบ
ความสําเร็จในการทํางานในศตวรรษท่ี 21 

Teaching and 

Learning  

S7 การใชเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ีหลากหลายและทันสมัย 
ทั้งการประเมินความกาวหนาของผูเรียนเพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาผล
การเรียนรูของผูเรียน (Formative assessment) และการประเมินเพื่อตัดสิน

Student assessment  
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ผลผู  เร ียน (Summative assessment) เช น workplace-based assessment 

(Mini-CEX, Long case examination) หร ื อ simulated field assessment ใน
รายวิชาเวชปฏิบัติการยุทธ และ Entrustable professional activities (EPA)  

ในการประเมินพัฒนาการของการพัฒนาทักษะทางคลินิก (Clinical skills) ของ
ผูเรียนเปนรายบุคคล เปนตน  

S8 มีผลงานวิจัยที่โดดเดน มีวารสารระดับนานาชาติของสถาบัน (JSEAMED) ท่ี
ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยสามารถผลิตผลงานวิจัยและตีพิมพ
เผยแพรในวารสารที ่ม ีค ุณภาพระดับนานาชาติจนสามารถติดอันดับ
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย โ ล ก ข อ ง  URAP (University Ranking by Academic 

Performance) อยางตอเนื่อง  

Research 

excellence 

S9 มีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาเปนสถาบันหลักในการฝกปฏิบัติงานชั้นคลินิก มี
อาจารยแพทยท่ีมีชื่อเสียงมากกวา 400 คน เปดฝกอบรมหลักสูตรเพ่ือวุฒิบัตร
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางและเฉพาะสาขาของแพทยสภามากกวา 60 หลักสูตร มี
แพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอดมากกวา 600 คน ทําหนาท่ี
เปนผูชวยอาจารยในการใหความรู ฝกทักษะของ นพท./นศพ.วพม.  

Clinical teaching  

S10 คณาจารยทางปรีคลินิกที่มีความรูและประสบการณเอาใจใสดูแลนักเรียน
อยางใกลชิด มีอาจารยท่ีปรึกษาประจํากลุม อาจารยท่ีปรึกษาประจํารายวิชา 
คอยกํากับติดตามผลการเรียนอยางสม่ําเสมอ  

Faculty members 

S11 มีทีมอาจารยผูทรงคุณวุฒิที่มุงมั่นทุมเทใหกับการพัฒนาทักษะการวิจัยของ 
นพท./นศพ.วพม. เพื่อฝกการคิดวิเคราะห (analytical thinking) และการคิด
เชิงวิพากย (Critical thinking) ผานการสํารวจปญหาสุขภาพชุมชน และการนํา
ปญหาสุขภาพของชุมชนที่พบมาเปนหัวขอเรื่องการทําวิจัยโดยใชชุมชนเปน
ฐาน เพื่อให นพท./นศพ.วพม. มีสวนรวมในงานวิจัยตนฉบับ โดยเริ่มตั้งแต
กําหนดคําถามวิจัย ทบทวนวรรณกรรม กําหนดระเบียบวิธีวิจัย เก็บรวบรวม 
วิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัย นําเสนอในรูปแบบปากเปลา/ โปสเตอร และ
หากเปนไปไดสงตีพิมพในวารสารทางการแพทยทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ 

Research capacity 

building and 

strengthening in 

Community 

Medicine  

S12 มีหองเรียนท่ีทันสมัย ขนาดความจุ 120 ท่ีนั่ง จํานวน 2 หอง รวมท้ังหองเรียน
กลุมยอย (LRC) จํานวน 10 หอง หองปฏิบัติการ ขนาดความจุ 120 ที่นั่ง 
จํานวน 3 หอง หองประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 2 หอง (หองนิรันดรวิชย 
และหองประชุมสดศรี) สามารถรองรับการขยายศักยภาพเพื่อเพิ่มจํานวน
นักเรียนไดในอนาคต  

Classroom  

S13 เปนโรงเรียนแพทย 1 ใน 8 แหง ที ่ตั ้งอยู ใน กทม. โดยตั ้งอยู ใจกลางของ
ศูนยกลางคมนาคม (ใกลเสนทางรถไฟฟา) มีอาคารเรียนที่ทันสมัย หอพักท่ี
สะอาด มีพ้ืนท่ีสําหรับออกกําลังกาย สนามฟุตบอล และสระวายนํ้า ในอนาคต
จะมีอาคารฝกสถานการณจําลองทางการแพทยทหารท่ีใหญท่ีสุดในภูมิภาค 

Location and 

facilities 

S14 มีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรองรับการพัฒนาหลักสูตรท่ีมุงเนน
การพัฒนาใหนักเรียนใฝรู และศึกษาดวยตนเองมากขึ้น โดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเปนสื ่อในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล 

Information 

technology  
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S15 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่เขมแข็งและไดรับการ
พัฒนามาอยางตอเนื่อง ครอบคลุมทั้งองคกร โดยนําเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) และเกณฑมาตรฐานสากลสําหรับ
การศึกษาแพทยศาสตร (WFME) มายกระดับคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  

Internal QA  

S16 มีสภา วพม. ซ่ึงประกอบดวยอาจารยผูทรงคุณวุฒิจากท้ังภายในและภายนอก 
ทําหนาท่ีกํากับดูแลทิศทางและสนับสนุนการพัฒนาขีดความ สามารถของ วพ
ม. ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีของกองทัพ มีการจัดทําและ
เผยแพร นโยบายการก ําก ับด ูแลองค กรท ี ่ด ีประจ ํ าป   (Organization 

Governance) โดยใหบุคลากรทุกระดับลงนามรับทราบและจัดทํากรอบคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ (Performance agreement) ระหวาง ผอ.วพม. กับ 
ผอ.ศพม. รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการให สภา วพม. ทราบตามวงรอบ 
เพ่ือแสดงถึงภาระรับผดิชอบในการบริหารของผูบริหาร (Accountability)    

Governance system 

S17 ระบบการรับนักเร ียนมีเพียงระบบเดียว คือ การรับผานระบบ Direct 

admission ของ กสพท (ปจจุบันรวมกับ ทปอ. รับผานระบบ TCAS) โดยรับป
ละ 100 คน แบงเปนทุน ทบ. 20 คน (ชายลวน) และทุน สธ. 80 คน (ชาย 40 

คน หญิง 40 คน) โดยมีแผนจะขยายศักยภาพในการรับทุน สธ. เปนปละ 100 
คน ในปการศึกษา 2562  

Student admission  

S18 มีระบบพัฒนาศักยภาพผูเรียนสําหรับกลุมที่มีศักยภาพสูง (เพชรพระมงกุฎ) 
และกลุมที่มีปญหาสุขภาพหรือมีผลการเรียนที่ไมดีจากขอจํากัดในการเรียนรู
ตาง ๆ  โดยคณะทํางานพัฒนาศักยภาพ วพม. ตลอดทั้งหลักสูตร มีการ
ประชุมเพ่ือกํากับและติดตามประเมินผลเปนประจําตามวงรอบอยางสม่ําเสมอ  

Student support 

services 

S19 

 

มีโครงการสอบแขงขันตอบปญหาทางชีววิทยา กิจกรรม Open House และ
โครงการคายตะกายฝน เพื่อแนะนําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของ วพม. 
ใหแกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ และมาดูสถานที่จริง (หองเรียน 
หอพัก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา) และการพูดคุยเรื่องการใชชีวิตของ นพท./
นศพ. สงผลใหคะแนนสูงสุดของผูที่มีความประสงคจะเขาศึกษาตอหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตที่ วพม. ในปที่ผานมา มีคะแนนสูงเปนอันดับ 3 ของ 
กสพท รองจากคณะแพทยศาสตร จุฬาฯ และศิริราช 

Guidance for 

potential student  

S20 มีระบบสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรของ นพท./นศพ. ผานสโมสรนักเรียน
แพทยทหารที่จัดกิจกรรมรวมกับชมรมตาง ๆ เชน ชมรมวิชาการ ชมรมพุทธ
ศาสตร ชมรมกีฬา เปนตน เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารจัดการของ 
นพท./นศพ.  

Student support  

S21 มีโครงการ “พี่ใหญ” ที่ นพท./นศพ. จัดกิจกรรมชวยเหลือเด็กพิการทาง
สายตาและทางสมอง ใหมีโอกาสไดพัฒนาศักยภาพผานกิจกรรมสันทนาการ
ในรูปแบบ ตาง ๆ ท่ีดําเนินการตอเนื่องมานานกวา 10 ป   

Societal 

responsibility 

S22 มีระบบนักเรียนผู บังคับบัญชา ที ่ประกอบดวยหัวหนานักเรียน หัวหนา
กองรอย หัวหนาหมวด และหัวหนาตอน ทําหนาที่ผูชวยนายทหารปกครอง 
เพื่อฝกการทําหนาที่ดานการปกครองบังคับบัญชา และมีสวนรวมในการ
บริหารกิจการนักศึกษา 

Student 

representation and 

participation  
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S23 มีทุนสนับสนุน นพท./นศพ. นําผลงานวิจัยไปนําเสนอในตางประเทศ ไดแก 
AMEE Conference (An International Association for Medical Education), 

AMSA Conference (Asia Medical Students’ Association), ICMM 

Conference (International Committee on Military Medicine), JITMM (Joint 

International Tropical Medicine Meeting), Prince Mahidol Award Youth 

Program 

Student support 

S24 มีระบบอาจารยที่ปรึกษา (กศ.วพม./กปค.) สําหรับ นพท./นศพ. ทุกชั้นป 
สงผลให นพท./นศพ. สามารถขอคําปรึกษาและคําแนะนําจากอาจารยได
ใกลชิดมากยิ่งข้ึน  

Student counseling  

S25 มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยหลายแหงในตางประเทศ 
ได  แก   USA: Uniform Services University (USU), U. of Nevada at Reno 
(UNR); Australia: Monarch University; PRC: PLA Naval Medical University 

(aka PLA Second Military Medical University, SMMU); Japan: National 

Defense Medical College (NDMC)  

  

Exchange visiting 

program for 

students 

S26 มีวงรอบของการบริหารจัดการการศึกษาท่ีชัดเจนตามแนวคิด PCMS system 

โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมปละ 2 ครั้ง เพื่อกํากับเห็นชอบ
แผนการจัดการศึกษาและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผล
การเรียนรู  ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของผูเรียน และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในแตละปการศึกษา 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาท้ังระบบสูมาตรฐานสากล 

Performance 

improvement 

system 

S27 มีสํานักงานพัฒนางานวิจัย รพ.รร.6/วพม. ทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน และ
รวบรวมฐานขอมูลการทําวิจ ัยภายใน วพม. ประสาน งานกับโครงการ
เครือขายประสานงานวิจัยรวมแบบสหสถาบัน (CRCN) รวมทั้งการพัฒนา
นักวิจัยรุนใหม สงผลใหผลลัพธของตัวบงชี้ดานผลงานวิจัยดีข้ึนตามลําดับ  

Research 

S28 มีการประเมินสถาบันอยางเปนระบบเปนประจําทุกป เพ่ือทบทวนแผน
ยุทธศาสตร วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร ติดตามผล
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปและแผนยุทธศาสตร รวมท้ัง
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปลวงหนาตามผลการประเมินดังกลาว 

Strategic review and 

action plan 

development 

S29 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต (ผลผลิตของ วพม.) โดยผูใชบัณฑิตที่สถาบัน
ปฏิบัติงานเพิ ่มพูนทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูของกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในชวง 3 ป ท่ีผานมา พบวาอยูในเกณฑดี-ดี
มาก และมีแนวโนมที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง และผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญเขา
ฝกอบรมเปนแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทํางานอยูในภาครัฐเปนสวน
ใหญ  

Organization 

performance  

S30 เปนสถาบันท่ีริเริ่มใหจัดต้ังเครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท เพ่ือผลักดันให
เปดการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีดานการจัดการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยรวมกันจัดมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาพญาไท มาแลว 2 ครั้ง โดยมี วพม. เปนเจาภาพ    

Knowledge  

Management 
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S31 มีระบบการสื่อสารภายในองคกรที่ดี มีการประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ ท่ี
เนนการสื่อสารสองทาง มีจดหมายขาวจากโตะผูบริหาร (PCM Executive 

Newsletter) รายสัปดาห เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองคกร 
รวมท้ังการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสีย  

Internal 

organizational 

communications 

 

2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W) 
ประกอบดว้ยประเด็นจุดอ่อน 24 ประเด็น ดงัน้ี 

CODE ประเด็น หมายเหตุ 

W1 งานพัฒนาระบบฐานขอมูลอยูในระยะเริ่มแรก ทําใหกระบวนการทํางาน
สวนใหญยังเปนระบบ paper-based สงผลใหการรวบรวมขอมูลพื้นฐาน
ของสถาบันยังไมมีประสิทธิภาพ ขาดการใชขอมูลและสารสนเทศจาก
ระบบฐานขอมูลเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติการประจําวัน  

Data and Information 

Management 

W2 ขาดแนวทางที่เปนระบบเพื่อใหมั ่นใจวาฮารดแวรและซอฟแวรมีความ
นาเชื่อถือ ม่ันคงปลอดภัย ตอบสนองตอความตองการของผูเรียน ผูบริหาร 
และลูกคากลุมอื่น รวมทั้งการจัดการการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซ
เบอร (cybersecurity) รวมถึงปกปองมิใหเกิดการสูญเสียขอมูลที่มีความ
ออนไหวเกี่ยวกับบุคลากร ลูกคา และองคกร การปกปองสินทรัพยทาง
ปญญา การปกปองมิใหเกิดการรั่วไหล และนําขอมูลไปใชในทางที่ผิดท่ี
สงผลดานการเงินกฎหมาย และชื่อเสียงขององคกร 

Information Technology 

W3 การจัดการความรูยังมุงเนนในดานการศึกษาเปนหลัก ขาดการรวบรวม 
ประเมิน ถายทอดความรูที่เปนประโยชนใหครอบคลุมความรูสําคัญ ขาด
การสรางสินทรัพยทางความรู ที ่เพิ ่มขึ ้นอยู ตลอดเวลาจากความรู ของ
บุคลากร ผูเรียน ผูใชผลงานวิจัยและบริการวชิาการ ผูสงมอบ และคูความ
รวมมือที ่สําคัญ เพื ่อผลักดันใหเกิดความรู ระดับองคการที ่ฝงลึกจน
ยกระดับสูองคการแหงการเรียนรู  

Knowledge 

Management 

W4 การประเมินอัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อตอบสนอง
แผนดานทรัพยากรบุคคลสําคัญที่จะสนับสนุนกลยุทธและเปาประสงค 
รวมท้ังแผนปฏิบัติการ ยังไมชัดเจน  

Workforce capacity and 

capability 

W5 ระบบการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะประเด็นการเพิ ่มพูน
สมรรถนะหลักและตอบสนองความทาทายเชิงกลยุทธ  รวมทั ้งการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญและโอกาสในการสรางนวัตกรรม ยังไมชัดเจน เชน 
แผนพัฒนาสมรรถนะดานไอทีของบุคลากรทุกระดับเพ่ือเตรียมความพรอม
การทํางานบน IT Platform เปนตน   

Workforce and Leader 

Development 

W6 ขาดกระบวนการจัดการนวัตกรรมที่กําหนดเปาหมายใหชัดเจน การเตรียม
ทรัพยากร ขั้นตอนการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู การตัดสินใจที่จะ
ดําเนินการ การลงมือปฏิบัติ การแสวงหาความรวมมือ และการประเมินผล
สงผลใหมีจํานวนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐท่ีสามารถนําไปขยายผล
และสรางผลกระทบในวงกวางนอย  

Innovation Management 
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W7 แผนงานโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําปสวนใหญยังเปนลักษณะ
พัฒนางานประจําและพัฒนาบุคลากร ยังไมมีวิธีการที่ขับเคลื่อนเชิงกล
ยุทธท่ีชัดเจน รวมท้ังยังไมไดระบุ Leading indicators 

Action Plan 

Development  

W8 ขาดการติดตามและใชประโยชนจากตัวชี้วัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
โดยตรงของกระบวนการเรียนการสอน การทําวิจัย การบริการวิชาการ 
และกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญ (Leading Indicators) เชน ตัวชี้วัดของ 
learning paradigm, active student participation, IT-based education 

กระบวนการทําวิจัย หรือกระบวนการบริการวิชาการที่ดี ซ่ึงจะเอื้อตอการ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ 

Process Management  

W9 อาจารยยังอยูในโหมดการเรียนรู เรื่อง กระบวนทัศนใหมของการเรียนรูท่ี
มุงผลลัพธที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีผลการเรียนรูตามที่ระบุไวในหลักสูตร 
(Learning paradigm) รวมทั ้งแนวคิดการประเมินผลเพื ่อนําผลที ่ไดมา
พัฒนาผูเรียน (Assessment for Learning)  

Medical education  

W10 นายทหารปกครอง (ที่เปนศิษยเกา) มีจํานวนไมเพียงพอ (เนื่องจากความ
ขาดแคลนแพทยท่ีบรรจุหนวยและโรงพยาบาลในตาง จังหวัด) สงผลใหการ
กํากับดูแล นพท./นศพ. ของกองการปกครอง ไมสามารถทําไดอยางใกลชิด  

Student’s Affairs 

W11 การเจริญเติบโตตามแนวทางการรับราชการของบุคลากร (การปรับเปลี่ยน
ความรับผิดชอบที่ผูกพันกับชั้นยศ) ทําใหการพัฒนางานของภาควิชาฯ 
ขาดความตอเนื่อง  

Career path  

W12 หองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอรที่มีแผนจะพัฒนาใหเปนศูนยทดสอบ (e-

testing center) ยังขาดระบบการบริหารจัดการที ่มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
รองรับระบบการจัดสอบแบบรวมการของทุกภาควิชา โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

E-testing center 

W13 ขาดโครงสรางเพื่อการพัฒนาที่รับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดานการเงิน ดานบริการทางวิชาการ สงผลใหขาดกลไกที่คอยทําหนาท่ี
ผลักดันการนําแผนยุทธศาสตรไปสู การปฏิบัติอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผล  

Functional organizational 

structure 

W14 ระบบ Campus Wi-Fi เพ่ือสนับสนุนใหมีการเขาถึงและใชอินเทอรเน็ตและ
ฐานขอมูลตาง ๆ ของ วพม. เพ่ือการเรียนการสอน ยังมีขอจํากัด ทําใหการ
เรียนการสอนโดยใช IT ยังทําไดไมเต็มศักยภาพ  

Information Technology 

W15 ผลผลิตดานตําราและบริการทางวิชาการยังมีนอย สงผลตอการบรรลุ
เปาหมายท่ีตองการสรางภาพลักษณท่ีดีของ รร.แพทยทหาร 

Academic services  

W16 ขาดความเชื่อมโยงระหวางการรับฟงขอมูลและสารสนเทศจาก นพท./
นศพ. กับการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผล อาจสงผลให วพม. ไมสามารถบรรลุเปาหมายใน
ดานท่ีทําใหผูเรียนผูกพันกับ วพม.  

Education process 

management  

W17 วพม. ยังไมไดนําระบบการจัดการผลการปฏิบัต ิงานของบุคลากรท่ี
สนับสนุนใหบุคลากรมีผลการดําเนินการที่ดี (นอกเหนือจากระเบียบของ
ทางราชการ) มาใช ทําใหอาจเปนอุปสรรคตอความสําเร็จอยางยั่งยืนของ
องคกร  

WF performance 

management 
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W18 อัตราการสอบผาน NL-1 ของ นพท./นศพ.วพม. ตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนด  
และตํ่ากวาสถาบันผลิตแพทยหลายแหงท่ีเปนคูเทียบของ วพม.  

Organization 

Performance  

W19 อัตราผูสําเร็จการศึกษาภายในหวงเวลาที่หลักสูตรกําหนดของปการศึกษา 
2555-60 ยังตํ่ากวาคาเปาหมายท่ีกําหนดไว   

Educational outcome 

W20 วพม. ยังไมไดกําหนดตัวชี้วัดโดยตรงของความผูกพันของนักศึกษา รวมท้ัง
ไมไดกําหนดตัวชี้วัดของความผูกพันของผูเรียนตามกลุมเตรียมแพทย 
กลุมปรีคลินิก กลุมคลินิก กลุมทุนกองทัพบก กลุมโครงการผลิตแพทย 
และผูรับบริการประเภทอ่ืน ๆ 

Student engagement  

W21 ขาดแคลนบุคลากรสนับสนุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะสนับสนุน
คณาจารยในการจัดทําสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหมๆ เชน E-learning, 

E-book หรือ การวาดภาพประกอบเพ่ือจัดทําหนังสือ/ตํารา เปนตน 

Workforce capacity 

W22 มีตําแหนงวางที ่ยังไมสามารถบรรจุกําลังพลตามอัตรา (นายทหารชั้น
ประทวนประจําภาควิชา)  

Workforce capacity 

W23 รอยละของบัณฑิตที ่สําเร็จการศึกษาและไดรับการขึ ้นทะเบียนเปนผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีแนวโนมลดลงในชวง 3 ปท่ีผานมา 

Medical Licensure  

W24 วพม. ยังไมมีโครงสรางหนวยงานที่รองรับพันธกิจดานบริการวิชาการ งาน
บริการวิชาการยังไมมีทิศทางที่ชัดเจน รายงานปอนกลับจากการตรวจ
ประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ แนะนําให วพม. นําสมรรถนะ
หลักมาพัฒนางานบริการวิชาการแกสังคม 

Organization structure 

2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities: O) 

ประกอบดว้ยประเด็นโอกาส 29 ประเด็น ดังน้ี 

CODE ประเด็น หมายเหตุ 

O1 ยุทธศาสตรชาติ กําหนดใหกลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย เปน 1 ใน 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมายที่รัฐบาลตั้ง
เปา หมายผลักดันใหเปนโครงสรางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สรางมูลคา” 
ใหม เพื่อสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขัน นับเปนโอกาสดีที่ วพม. จะนํา
สมรรถนะหลักมาใชในการผลักดันใหเกิดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐจาก
ผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรชาติและทําใหเกิดผลกระทบในวง
กวาง 

National strategy 

O2 โครงสรางใหมของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร นวัตกรรม และการ
วิจัย ทําใหมีการจัดตั้งสํานักงานนโยบาย เพื่อกําหนดทิศทางดานการวิจัย
ไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น และที่สําคัญ คือ จะไดใชงบประมาณเพื่อเปน “ทุน
วิจัย” ไดเกิดประโยชนสูงสุดและไมเกิดความซํ้าซอนในหัวขอการวิจัย 
นับเปนโอกาสดีของ วพม. ที่จะเตรียมเสนอโครงการวิจัยของสถาบันที่จะ
ตอบโจทยความตองการของประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป   

New Ministry of Higher 

Education, Science, 

Research and 

Innovation (MHESRI) 

O3 ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี 5G หรือระบบการสื่อสารแบบไรสายใน
ยุคท่ี 5 ท่ีมีความเร็วเพ่ิมข้ึนกวาระบบ 4G ถึง 10 เทา มีความหนวงลดลง 5 
เทา และสามารถเชื่อมโยงเครือขายและสิ่งตาง ๆ ไดมากขึ้นถึง 1,000 เทา 

Digital Revolution and 

disruptive changes  
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รวมทั้ง WiFi 6/ 6E จะสงผลใหระบบการศึกษาและภูมิทัศนในการเรียนรู
ของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ขยายพื้นที่การเรียนรูของนักเรียน
ออกไปนอกหองเรียน เนื่องจากสามารถเขาถึงขอมูลและเรียนรูไดในทุกท่ี 
ทุกเวลา และจากหลายชองทาง เชน การเรียนรูทางไกล เรียนรูตามกลุม
ความสนใจ เปนตน เปนโอกาสที่ วพม. จะนําสมรรถนะหลักมาใชในการ
พัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ ใหตรงตามความตองการของ
ผูเรียนในทุกกลุมอายุ ไมจํากัดเฉพาะ นพท./นศพ.วพม.  

O4 ครม. มีมติเห็นชอบโครงการผลิตแพทยเพิ่มแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2561-

2570 (ด ํ า เน ิ นการเฉพาะในระยะ ท่ี  1 พ.ศ .  2561-2564)  ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยในหวง พ.ศ. 2561-2564 มีมติอนุมัติใหทั้งงบ
ลงทุน (2 ลานบาทตอคน) และงบดําเนินการ (3 แสนบาทตอคนตอป) สงผล
ให วพม. มีงบลงทุนสําหรับพัฒนาโครงสรางทางกายภาพและสิ่งแวดลอมให
ทันสมัย (หองเรียนรูปแบบใหม หองปฏิบัติการใหม หองปฏิบัติการ ศสท. 
ใหม) รวมทั ้งพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานเพื ่อรองรับการเติบโตของการใช
เครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูในรูปแบบใหม ๆ  

Government Policy 

O5 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กําหนดเปาหมายดานผูเรียนโดย
มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
21 เปนโอกาสดีที่ วพม. จะพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพื่อใหมี
รูปแบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลท่ีทันสมัย เพ่ือทําใหม่ันใจ
วาผูสําเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคดังกลาว 

National Education Plan  

BE 2560-2579 

O6 ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร โดยเฉพาะ
อินเทอรเน็ต ชวยสนับสนุนใหการจัดประสบการณการเรียนรูบูรณาการเขา
กับโจทยปญหาของผูปวยท่ีพบบอยในเวชปฏิบัติมากยิ่งข้ึน 

Technology 

O7 ประชาชนสวนใหญสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลนไดงาย
ขึ้น สงผลให วพม. สามารถใชอินเทอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลนในการ
ประชาสัมพันธเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะนักเรียน ม.ปลาย และ
ผูปกครอง ไดอยางมีประสิทธิผลมากข้ึน  

Technology 

O8 ความตื ่นต ัวในส ังคมตอภาวะโลกร อนและปญหาดานการจ ัดการ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะขยะและนํ้าเสีย ทําใหมีการรณรงคใหทุกชุมชนเนน
ความรับผิดชอบในการลดการใชพลังงาน ลดปริมาณขยะ ลดการสราง
มลพิษ และสงเสริมการปลูกปา นับเปนโอกาสดีท่ี วพม. จะพัฒนาหลักสูตร
เพื่อใหบัณฑิตที่จบใหมตระหนักในความสําคัญของปญหาดานการจัดการ
สิ ่งแวดลอม สามารถเสริมพลังใหช ุมชนมีสวนรวมในการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมผานกิจกรรมตาง ๆ  

Environment 

O9 กระแสความสนใจในปญหาสุขภาพของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ี
ตองสัมผัสกับสารเคมีพิษ ฝุนละออง เสียงดัง การทํางานออกแรงในทาทาง
ตาง ๆ ซํ้า ๆ กันเปนเวลานาน ซึ่งทําใหคนงานแตละคนเกิดโรคจากการ
ทํางานขึ้น (อาชีวเวชศาสตร) ทําใหแพทยหันมาใหความสนใจกับการดูแล
สุขภาพของคนทํางานมากขึ ้น เปนโอกาสดีที่ วพม. จะพัฒนาหลักสูตร
เพื ่อใหมีเนื ้อหาครอบคลุมประเด็นดังกลาว เพื ่อใหบัณฑิตที ่จบใหม

Social (Occupational 

Medicine) 
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ตระหนักในความสําคัญของปญหาดานอาชีวเวชศาสตร และสามารถให
คําปรึกษาเพ่ือปองกันการเจ็บปวยจากการทํางานได 

O1O พรบ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ สงผลใหคนไทยมีหลักประกันสุขภาพ 
สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขที่จําเปนได โดยเฉพาะการปองกันและ
สรางเสริมสุขภาพ และการเจ็บปวยฉุกเฉิน เปนโอกาสดีที่ วพม. จะพัฒนา
หลักสูตรเพื่อใหบัณฑิตที่จบใหมเขาใจระบบสุขภาพของประเทศ ตลอดจน
แนวคิดเศรษฐศาสตรสาธารณสุขและแสดงบทบาทเชิงรุกเพื่อสรางเสริม
สุขภาพและปองกันโรค 

Law related to medical 

practice 

O11 พรบ.สุขภาพแหงชาติ ถือวาเปน “ธรรมนูญสุขภาพของประเทศไทย” มี
เจตนารมณใหการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเปนกระบวนการเรียนรู
ร วมกันในสังคมที ่พัฒนาขึ ้นมาเพื ่อใหทุกฝายไดร วมกันพิจารณาถึง
ผลกระทบทางสุขภาพท่ีอาจจะเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนแลวกับประชาชนกลุมใด
กลุมหนึ่ง เนื่องมาจากการดําเนินนโยบายการพัฒนา หรือกิจกรรมอยางใด
อยางหนึ่ง โดยหวังผลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในทางเลือกท่ีดีท่ีสุด สงผล
ใหจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหบัณฑิตที่จบใหมเขาใจแนวคิดของ 
พรบ.สุขภาพแหงชาติ และสามารถเชื่อมโยงหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
ตนเองกับบทบาทท่ีไดกําหนดไวใน พรบ. ฉบับนี้ 

Law related to medical 

practice  

O12 พรบ. วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 รวมทั้งรางกฎหมายที่จะมีผลตอ
การประกอบวิชาชีพของแพทยอีก 2 ฉบับ ไดแก ร าง พรบ.คุ มครอง
ผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข และราง พรบ. ความรับผิดและวิธี
พิจารณาคดีความสําหร ับผู ประกอบวิชาช ีพดานสุขภาพ สงผลตอ
ความสัมพันธระหวางแพทยและพยาบาลกับผูปวย ทําใหจําเปนตองพัฒนา
หลักสูตรเพื่อใหบัณฑิตจบใหมเขาใจแนวคิดของการคุมครองสิทธิผูบริโภค  
และสิ่งท่ีควรปฏิบัติเพ่ือปองกันการถูกฟองรองดําเนินคดี 

Medical jurisprudence  

O13 นักเรียนรุนใหมจัดเปนคนรุนใหม (Generation millennium or generation 

alpha) มีความตองการและความคาดหวังตอผูบริหารการศึกษาแตกตางไป
จากในอดีต เชน วิธีการจัดการเรียนการสอนใหมๆ การเปดโอกาสใหผูเรียน
มีสวนรวมมากกวาการบรรยายแบบดั้งเดิม การเขาถึงอินเทอรเน็ต เปนตน 
เปนโอกาสดีที่ วพม. จะพัฒนาหลักสูตรเพื่อนําวิธีการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบใหม ๆ มาปรับใชกับนักเรียนรุนใหม  

Strategy 

O14 ชื่อเสียงของ รพ.ร.6 ซ่ึงเปน main teaching hospital สําหรับนกัเรียนแพทย
ในชั้นคลินิก เปนเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหผูปกครองแนะนําให
บุตรหลานเลือกเรียนแพทยที่สถาบันนั้น ซึ่ง รพ.รร.6 มีชื่อเสียงในฐานะ
สถาบันฝกอบรมแพทยเฉพาะทางมายาวนานมากกวา 30 ป จึงเปนเหตุผล
สําคัญท่ีจะทําใหผูปกครองแนะนําบุตรใหมาเรียนท่ี วพม.  

Reputations 

O15 ผูปกครองของนักเรียน ม.ปลาย สวนใหญยังตองการใหบุตรหลานศึกษาตอ
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีตั้งอยูใน กทม. (หากเปนไปได) นับเปนโอกาสท่ีดีของ 
วพม. ที ่จะพัฒนาใหสถาบันเปนที ่ร ู จ ักของผู ปกครองและนักเร ียน
กลุมเปาหมายมากข้ึน  

Location 
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O16 ประเทศไทยเขาสู ส ังคมผู ส ูงอายุอยางสมบูรณแลว การเพิ ่มขึ ้นของ
ประชากรวัยสูงอายุจะกอใหเกิดความตองการสวัสดิการสังคมมากขึ้น เชน 
การรักษา พยาบาล การดูแลผูสูงอายุ ระบบบํานาญ เปนตน ขณะที่ระดับ
รายไดตอหัว/การออมของประชาชนยังอยูในระดับตํ่า สงผลใหเกิดแรง
กดดันตอภาระดานงบประมาณของภาครัฐเพื ่อใชจัดสวัสดิการสังคม
โดยตรงทําใหปญหาสขุภาพ โดย เฉพาะกลุมโรคเรื้อรังมีแนวโนมสูงข้ึน เปน
โอกาสดีท่ีจะพัฒนาหลักสูตรใหบัณฑิตท่ีจบใหมสามารถทําหนาท่ีเสริมพลัง
ใหผูสูงอายมีุสุขภาวะไดโดยเนนการสรางเสริมสุขภาพ   

Social  

O17 การจัดตั้ง ASEAN Center of Military Medicine (ACMM) ข้ึนท่ีประเทศไทย 
โดยมีสํานักงานอยูที่กรมแพทยทหารบก เปนโอกาสดีที่จะทําให นพท./ 
นศพ. มีโอกาสเรียนรู ในเรื ่อง Humanitarian assistance, Disaster relief 

(HA-DR) ภายใตขอตกลงอาเซียน (ASEAN agreement) เรื่อง Disaster 

Management and Emergency Response (AADMER) 

Political & Military 

O18 สถาบันรวมผลิตในสังกัด กห. ไดแก รพ.รร.6 รพ.คายสุรนารี รพ.อานันท
มหิดล รพ.ภูมิพลฯ และ รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ เขาใจเปาประสงค
และอัตลักษณของบัณฑิตของ วพม. สงผลใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมีอัต
ลักษณตรงตามท่ีกําหนด โดยเฉพาะคุณลักษณะทหารและผูนําท่ีด ี

Affiliated Hospitals 

O19 มีมูลนิธิศิษยเกา วพม. สนับสนุนกิจการของ วพม. เพ่ือสงเสริมและเผยแพร
ผลงานที่กอใหเกิดประโยชนตอสังคม (ปจจุบันมีศิษยเกาที่รับราชการใน 
ทบ. 1,196 คน ทร. 248 คน ทอ. 208 คน บก.ทท. 47 คน กระทรวง
สาธารณสุขและสังกัดอ่ืน ๆ 372 คน รวม 2,071 คน)   

Alumni  

O20 ทิศทางนโยบายขององคกรภาครัฐขนาดใหญ/ บริษัทหางรานเอกชน ตางมี
ความตื่นตัวตอกระแสของสังคมที่คาดหวังใหมีความรับผิดชอบตอสังคม 
เปนโอกาสของ วพม. ที ่จะพัฒนาเครือขายความรวมมือในการขยาย
โครงการสรางสรรคที่มีเปาหมายเพื่อตอบแทนสังคม เชน โครงการพี่ใหญ 
โครงการจิตอาสาในรูปแบบอ่ืน ๆ เปนตน 

Social responsibility  

O21 ในปจจุบันจํานวนบัณฑิตแพทยที่สําเร็จการศึกษาในแตละป (ประมาณ 
2500 คน) มีมากกวาศักยภาพของสถาบันฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง 
(ประมาณ 1200 ตําแหนง) ทําใหมีการแขงขันคอนขางสูงเพ่ือสมัครเขาเปน
แพทยประจําบานสาขาตาง ๆ นับเปนโอกาสที่ดีของ วพม. ที่จะตองแสดง
ใหเห็นถึงจุดเดนของ วพม. ท่ีมี รพ.พระมงกุฎเกลา เปนสถาบันหลักในการ
ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก เนื่องจากบัณฑิตที่จบจาก วพม. มีโอกาสสูงที่จะ
ไดรับการคัดเลือกเปนแพทยประจําบานท่ี รพ.พระมงกุฎเกลา  

Competitive advantage  

O22 แนวคิดการบริหารจัดการองคกรแบบใหมที่เนนการบูรณาการการทํางาน
รวมกันภายในระบบนิเวศ (Ecosystem) เปนโอกาสที ่ดีที ่ รพ.รร.6 จะ
สงเสริมการทํางานรวมกันของภาคีเครือขายตาง ๆ เชน กสพท UHOSNET 

MEDRESNET เครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท  

Ecosystem 

O23 • วิสัยทัศน กห. พ.ศ. 2579 “เปนองคกรท่ีมีกองทัพชั้นนํา มีบทบาทสําคัญ
ในดานความมั่นคงของรัฐ และมีบทบาทนําในการสงเสริมความมั่นคงของ
ภูมิภาค” 

RTA’s vision 
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• วิสัยทัศน ทบ. 2579 “เปนกองทัพที่มีศักยภาพ ทันสมัย เปนที่เชื่อม่ัน
ของประชาชน และเปนหนึ่งในกองทัพชั้นนําของภูมิภาค” 

• วิสัยทัศน พบ. : เปนองคกรดานการแพทยทหาร ที่เปนที่เชื ่อมั่นของ
กองทัพ ประชาชน และภูมิภาค 

เปนโอกาสที ่ด ีที ่ วพม. จะกําหนดเปาหมายในการพัฒนาสถาบันให
สอดคลองกับเปาหมายดังกลาว 

O24 การเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาของการเจ็บปวย โดยมีแนวโนมของโรค
และความผิดปกติที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมสุขภาพ
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง เปนโอกาสดีที่ วพม. จะใชศักยภาพในการเปนแหลง
ความรูสําหรับประชาชนเพื่อใหสามารถดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อยกระดับ
สุขภาพของกําลังพลและครอบครัว รวมท้ังประชาชน  

Health trend toward non-

communicable disease 

O25 นโยบายปรับเปลี่ยนโครงสรางกําลังพลของ ทบ. และ กห. โดยเพิ่มสัดสวน
ของ“ขาราชการพลเรือนกลาโหม” เปนโอกาสดีที่จะปรับอัตรากําลังพลท่ี
เดิมไมมี โดยเฉพาะนักวิชาการศึกษา และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Workforce structure 

O26 ปจจุบันมีแนวโนมการเกิดโรคอุบัติใหม หรือโรคอุบัติซํ้า เพิ่มขึ้น สงผลให
เกิดผลกระทบรุนแรงตอระบบสาธารณสุข และเศรษฐกิจของประเทศ 
สงผลใหนักเรียนรุนใหมอาจจะมีความสนใจเขามาเรียนแพทยนอยลง  

Emerging disease  

O27 สถาบันผลิตแพทยหลายสถาบันไดพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ ที่มีลักษณะ 
Combined or Dual degree เพื่อดึงดูดนักเรียนรุนใหมที่มีความสนใจที่จะ
ศึกษาดานการแพทยและดานวิศวกรรม เปนโอกาสดีที่ วพม. จะพัฒนา
หลักสูตรใหม ๆ โดยพัฒนาความรวมมือกับคณะวิทยาศาสตร หรือคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ 
ในอนาคต  

Combined & Dual 

degree curriculum 

O28 สถาบันผลิตแพทยหลายแหงมีความพยายามในการพัฒนาเพื่อเพิ่มจํานวน
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับสากล เปนโอกาสดีที ่ทีม
แพทยศาสตรศึกษาของ วพม. จะพัฒนาผลงานวิจัยใหไดรับการตีพิมพ
เพ่ิมข้ึนในอนาคต 

Medical education 

research publication 

O29 สถาบันผลิตแพทยหลายแหงมีการนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติมาใชใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาจนไดรับรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ 
(TQC) นับเปนโอกาสดีที่ วพม. จะดํารงความมุงหมายในการพัฒนาโดยใช
เกณฑดังกลาวเพื่อมุงมั่นสูการเปนองคกรที่มีการบริหารสูความเปนเลิศ
ตอไป  

Performance Excellence 

 

2.4 ประเด็นอุปสรรค (Threats: T) 

ประกอบดว้ยประเด็นอุปสรรค 11 ประเด็น ดงัน้ี 

CODE ประเด็น หมายเหตุ 

T1 กรณี ครม. ไมอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการผลิตแพทยเพ่ิม ระยะท่ี 
2 (พ.ศ. 2564-2570) ของกระทรวงอุดมศึกษาฯ จะสงผลให วพม. ไมไดรับ
งบสนับสนุนในการผลิตแพทยหลังปการศึกษา 2564 และจําเปนตอง

Government policy 
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เปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตดวย “ทุน
สวนตัว” และ/หรือพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพในระดับ ป.โท และ 
ป.เอก หรือบริการวิชาการในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือใชศักยภาพของสถาบันท่ีมี
อยู  

T2 ปจจุบันมีสถาบันผลิตแพทยท่ีไดรับการรับรองหลักสูตรและตั้งอยูในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน (ท้ังหมด 12 แหง ไดแก จุฬาฯ/ จุฬาฯ ทหาร
อากาศ/ รามาฯ/ รามาฯ จุฬาภรณ/ ศิริราช/ วพม./ มศว./ มธ./ ม.นวมินท
ราธิราช/ ม.รังสิต/ ม.สยาม/ สจล.) สงผลใหนักเรียนมัธยมปลายท่ีมีผลการ
เรียนดี-ดีมาก มีทางเลือกมากข้ึน และสัดสวนของผูท่ีเลือกเรียนท่ี วพม. 
ลดลง  

New entrants 

T3 การพัฒนาอยางกาวกระโดดดานเทคโนโลยีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบ
พลิกโฉมของวิถีชีวิตและรูปแบบการทํางาน (disruptive changes) สงผลให
ระบบความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cybersecurity) มีความเสี่ยงท่ีจะ
ถูกโจมตีโดยการกออาชญากรรมทางไซเบอรในรูปแบบตาง ๆ  

Technology 

(Cybersecurity) 

T4 ธุรกิจบริการสุขภาพในภาคเอกชนมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องจากการเขาสู
สังคมผูสูงอายุและเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน สงผลกระทบทําใหสวนตางของรายได
ของแพทยท่ีอยูในภาคเอกชนและภาครัฐกวางข้ึน ทําให วพม. อาจสูญเสีย
อาจารยท่ีดีออกไปอยูในภาคเอกชน  

Economics 

T5 Profile ของบุคลากรใหม (Gen Y) มีความรักองคกรนอยลง ใชเงินเกง ม่ันใจ
เกิน ไมอดทน เอาแตใจไรเหตุผล ลํ้าสมัย อินเทรนด และ บาแชต เปนตน 

สงผลใหบุคลากรกลุมนี้มีอายุงานสั้น จะลาออกไปหาความทาทายแหงใหม 

Social 

T6 นักเรียนรุนใหมจัดเปนคนรุนใหม (Generation Y) มีความตองการและ
ความคาดหวังตอสถานศึกษาท่ีตางจากในอดีต เชน คาดหวังวิธีจัดการเรียน
การสอนแบบใหมๆ มากกวาการบรรยายแบบดั้งเดิม สงเสริมการเรียนรู
ดวยตนเองผานอินเทอรเน็ต ใชสื่อสังคมออนไลนในการสื่อสาร เปนตน 
หาก วพม. ไมปรับตัว อาจสงผลตอความสําเร็จอยางยั่งยืนขององคกร  

Students 

T7 ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ ทําใหความตองการสินคาและบริการลดลง 
อัตราการออมลดลง สงผลตอปริมาณเงินทุนหมุนเวียน เกิดการแยงชิง
แรงงานและเพ่ิมภาระคาใชจายดานสุขภาพของภาครัฐ 

Social 

T8 ความรวดเร็วของสื่อสังคมออนไลนในการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีมีผลลบ
ตอ วพม. มีอิทธิพลตอความรูสึกของผูปกครองและนักเรียน ม.ปลาย 

Social media 

T9 การแขงขันเพ่ือขอรับการสนับสนุนการทําวิจยัจากแหลงทุนตาง ๆ มี
แนวโนมสูงข้ึนท้ังจากสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ สงผลให
โอกาสไดรับการจัดสรรงบวิจัยจากแหลงทุนตาง ๆ นอยลง 

Research funding 

T10 ปจจุบันมีแนวโนมการเกิดโรคอุบัติใหม หรือโรคอุบัติซ้ํา เพ่ิมสูงข้ึน สงผล
ใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอระบบสาธารณสุข และเศรษฐกิจของประเทศ 
สงผลใหนักเรียนรุนใหมอาจจะมีความสนใจเขามาเรียนแพทยนอยลง 

New & Emerging 

disease  

T11 บัณฑิต วพม. ท่ีสมัครเขารับราชการในกองทัพบกมีแนวโนมลดลงในชวง 2 
ปท่ีผานมา สงผลใหกองทัพบกอาจลดอัตราท่ีอนุมัติใหกรมแพทยทหารบก

Graduates 
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บรรจุนายทหารเหลาแพทยใหม และทําใหจํานวนแพทยท่ีจะจัดสรรให รพ.
ทบ. ลดลงในอนาคต 

 

3. ผลการวิเคราะห์ SWOT  

จากประเด็นป�จจัยที่มีผลกระทบกับการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ทั้งที่เป�น

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในทุกๆ ประเด็น นำมาให้น้ำหนักความสำคัญว่าประเด็นใดมีความสำคัญมาก

ที่สุดตามลำดับ โดยวิธีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งมีผู ้เข้าประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ของ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้  

 

3.1 นํ้าหนักคะแนนของประเด็นจุดแข็ง 

มีผูใ้หค้ะแนนประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง รวม 27 ประเด็น ตามลาํดบัคะแนน ดงัน้ี 

CODE ประเด็น คะแนน  

S9 มีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาเปนสถาบันหลักในการฝกปฏิบัติงานชั้นคลินิก มี
อาจารยแพทยท่ีมีชื่อเสียงมากกวา 400 คน เปดฝกอบรมหลักสูตรเพ่ือวุฒิบัตร
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางและเฉพาะสาขาของแพทยสภามากกวา 60 หลักสูตร มี
แพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอดมากกวา 600 คน ทําหนาท่ี
เปนผูชวยอาจารยในการใหความรู ฝกทักษะของ นพท./นศพ.วพม.  

203 

S3 เปนโรงเรียนแพทยทหารท่ีผลิตบัณฑิตใหมีอัตลักษณสําคัญ คือ มีความรู
ความสามารถ ใฝรู เพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 

คุณลักษณะทหารและภาวะผูนําท่ีดี ปฏิบัติภารกิจไดในทุกสถานการณ 
ปจจุบันแพทยสภาใหการรับรองศักยภาพในการรับนักศึกษาเพ่ิมจากเดิม 100 

คน ตอป เปน 120 คน ตอป  

133 

S1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2558 เปนหลักสูตรท่ีไดรับการ
รับรองตามเกณฑมาตรฐานสากลสําหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME) ซ่ึง
มุงเนนผลลัพธ (Outcome-based curriculum) เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีอัตลักษณ
ทางวิชาการ อัตลักษณทางวิชาชีพ และอัตลักษณทางการทหาร สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในศตวรรษท่ี 21 สงเสริมการ
เรียนรูและแสวงหาความรูดวยตนเองโดยอิงปญหาของผูปวยเปนฐาน มีการบูร
ณาการวิชาระดับเดียวกันและตางระดับ  

125 

S11 มีทีมอาจารยผูทรงคุณวุฒิท่ีมุงม่ันทุมเทใหกับการพัฒนาทักษะการวิจัยของ 

นพท./นศพ.วพม. เพ่ือฝกการคิดวิเคราะห (analytical thinking) และการคิดเชิง
วิพากย (Critical thinking) ผานการสํารวจปญหาสุขภาพชุมชน และการนํา
ปญหาสุขภาพของชุมชนท่ีพบมาเปนหัวขอเรื่องการทําวิจัยโดยใชชุมชนเปน
ฐาน เพ่ือให นพท./นศพ.วพม. มีสวนรวมในงานวิจัยตนฉบับ โดยเริ่มตั้งแต
กําหนดคําถามวิจัย ทบทวนวรรณกรรม กําหนดระเบียบวิธีวิจัย เก็บรวบรวม 

วิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัย นําเสนอในรูปแบบปากเปลา/ โปสเตอร และ
หากเปนไปไดสงตีพิมพในวารสารทางการแพทยท้ังในระดับประเทศและ
นานาชาติ 

125 
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S13 เปนโรงเรียนแพทย 1 ใน 8 แหง ท่ีตั้งอยูใน กทม. โดยตั้งอยูใจกลางของ
ศูนยกลางคมนาคม (ใกลเสนทางรถไฟฟา) มีอาคารเรียนท่ีทันสมัย หอพักท่ี
สะอาด มีพ้ืนท่ีสําหรับออกกําลังกาย สนามฟุตบอล และสระวายนํ้า ในอนาคต
จะมีอาคารฝกสถานการณจําลองทางการแพทยทหารท่ีใหญท่ีสุดในภูมิภาค 

122 

S6 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีมุงใหผูเรียนเปนเจาของ
กิจกรรมโดยอิงปญหาของผูปวยเปนฐาน  (active learning) เชน Team-based 

learning (TBL), case-based learning (CBL) และ problem-based learning 

(PBL) เพ่ือสงเสริม ก) การแสวงหาความรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Communication and media literacy) ข) การคิดเชิงวิพากย (Critical thinking) 

ค) การทํางานรวมกันเปนทีม (Collaboration and leadership) ง) การคิดอยาง
สรางสรรค (Creativity and innovation) ซ่ึงเปนทักษะสําคัญท่ีชวยใหประสบ
ความสําเร็จในการทํางานในศตวรรษท่ี 21 

105 

S2 มีระบบและกลไกพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรกํากับดูแลเพ่ือใหมีความเปนพลวัต (ปรับปรุงยอยทุกป และปรับปรุง
ใหญทุก 5 ป) โดยปจจัยนําเขาท่ีสําคัญ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต 

แนวโนมดานแพทยศาสตรศึกษาของประเทศและนานาชาติ รวมท้ังมาตรฐาน
การศึกษาแพทยศาสตรตามมาตรฐานสากล 

87 

S15 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเขมแข็งและไดรับการ
พัฒนามาอยางตอเนื่อง ครอบคลุมท้ังองคกร โดยนําเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) และเกณฑมาตรฐานสากลสําหรับ
การศึกษาแพทยศาสตร (WFME) มายกระดับคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  

85 

S7 การใชเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ีหลากหลายและทันสมัย 

ท้ังการประเมินความกาวหนาของผูเรียนเพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนาผล
การเรียนรูของผูเรียน (Formative assessment) และการประเมินเพ่ือตัดสินผล
ผูเรียน (Summative assessment) เชน workplace-based assessment (Mini-

CEX, Long case examination) หรือ simulated field assessment ในรายวิชา
เวชปฏิบัติการยุทธ และ Entrustable professional activities (EPA)  ในการ
ประเมินพัฒนาการของการพัฒนาทักษะทางคลินิก (Clinical skills) ของผูเรียน
เปนรายบุคคล เปนตน  

73 

S5 มีสมรรถนะหลักขององคกร 3 ประการ ไดแก ก) การพัฒนาอัตลักษณบัณฑิต 
ข) การเรียนรูผานการวิจัยโดยใชชุมชนเปนฐาน ค) เวชศาสตรทหารท่ี
ครอบคลุมตั้งแตการปองกันโรคและการบาดเจ็บ การสรางเสริมสุขภาพ การ
รักษาโรคและความผิดปกติท่ีเก่ียวของกับปฏิบัติการทางทหาร และการบําบัด
ฟนฟู  

65 

S8 มีผลงานวิจัยท่ีโดดเดน มีวารสารระดับนานาชาติของสถาบัน (JSEAMED) ท่ี
ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยสามารถผลิตผลงานวิจัยและตีพิมพ
เผยแพรในวารสารท่ีมีคุณภาพระดับนานาชาติจนสามารถติดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลกของ URAP (University Ranking by Academic 

Performance) อยางตอเนื่อง  

63 
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S25 มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยหลายแหงในตางประเทศ ไดแก 
USA: Uniform Services University (USU), U. of Nevada at Reno (UNR); 

Australia: Monarch University; PRC: PLA Naval Medical University (aka 

PLA Second Military Medical University, SMMU); Japan: National Defense 

Medical College (NDMC)  

57 

S28 มีการประเมินสถาบันอยางเปนระบบเปนประจําทุกป เพ่ือทบทวนแผน
ยุทธศาสตร วเิคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร ติดตามผลการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปและแผนยุทธศาสตร รวมท้ังจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปลวงหนาตามผลการประเมินดังกลาว 

40 

S4 มีนโยบายดานการศึกษาประจําปเพ่ือใชเปนแนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรท้ังในระดับรายวิชาและระดับชั้นป เพ่ือมุงพัฒนาวิธีการจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการเรียนรู เพ่ือใหม่ันใจ
วาผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ีกําหนดไวใน
หลักสูตร   

40 

S23 มีทุนสนับสนุน นพท./นศพ. นําผลงานวิจัยไปนําเสนอในตางประเทศ ไดแก 
AMEE Conference (An International Association for Medical Education), 

AMSA Conference (Asia Medical Students’ Association), ICMM 

Conference (International Committee on Military Medicine), JITMM (Joint 

International Tropical Medicine Meeting), Prince Mahidol Award Youth 

Program 

34 

S27 มีสํานักงานพัฒนางานวิจัย รพ.รร.6/วพม. ทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน และ
รวบรวมฐานขอมูลการทําวิจัยภายใน วพม. ประสาน งานกับโครงการเครือขาย
ประสานงานวิจัยรวมแบบสหสถาบัน (CRCN) รวมท้ังการพัฒนานักวิจัยรุน
ใหม สงผลใหผลลัพธของตัวบงชี้ดานผลงานวิจัยดีข้ึนตามลําดับ  

32 

S14 มีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรองรับการพัฒนาหลักสูตรท่ีมุงเนน
การพัฒนาใหนักเรียนใฝรูและศึกษาดวยตนเองมากข้ึน โดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเปนสื่อในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล 

25 

S20 มีระบบสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรของ นพท./นศพ. ผานสโมสรนักเรียน
แพทยทหารท่ีจัดกิจกรรมรวมกับชมรมตาง ๆ เชน ชมรมวิชาการ ชมรมพุทธ
ศาสตร ชมรมกีฬา เปนตน เพ่ือพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารจัดการของ 
นพท./นศพ.  

17 

S29 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต (ผลผลิตของ วพม.) โดยผูใชบัณฑิตท่ีสถาบัน
ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูของกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิในชวง 3 ป ท่ีผานมา พบวาอยูในเกณฑดี-ดี
มาก และมีแนวโนมท่ีดีข้ึนอยางตอเนื่อง และผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญเขา
ฝกอบรมเปนแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทํางานอยูในภาครัฐเปนสวน
ใหญ  

16 

S19 มีโครงการสอบแขงขันตอบปญหาทางชีววิทยา กิจกรรม Open House และ
โครงการคายตะกายฝน เพ่ือแนะนําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของ วพม. 

14 
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ใหแกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีสนใจ และมาดูสถานท่ีจริง (หองเรียน 
หอพัก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา) และการพูดคุยเรื่องการใชชีวิตของ นพท./
นศพ. สงผลใหคะแนนสูงสุดของผูท่ีมีความประสงคจะเขาศึกษาตอหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตท่ี วพม. ในปท่ีผานมา มีคะแนนสูงเปนอันดับ 3 ของ 
กสพท รองจากคณะแพทยฯ จุฬาและศิริราช 

S26 มีวงรอบของการบริหารจัดการการศึกษาท่ีชัดเจนตามแนวคิด PCMS system 

โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมปละ 2 ครั้ง เพ่ือกํากับเห็นชอบ
แผนการจัดการศึกษาและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผล
การเรียนรู ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของผูเรียน และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในแตละปการศึกษา 

เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาท้ังระบบสูมาตรฐานสากล 

13 

S10 คณาจารยทางปรีคลินิกท่ีมีความรูและประสบการณเอาใจใสดูแลนักเรียนอยาง
ใกลชิด มีอาจารยท่ีปรึกษาประจํากลุม อาจารยท่ีปรึกษาประจํารายวิชา คอย
กํากับติดตามผลการเรียนอยางสม่ําเสมอ  

12 

S16 มีสภา วพม. ซ่ึงประกอบดวยอาจารยผูทรงคุณวุฒิจากท้ังภายในและภายนอก 

ทําหนาท่ีกํากับดูแลทิศทางและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ วพ
ม. ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีของกองทัพ มีการจัดทําและ
เผยแพรนโยบายการกํากับดูแลองคกรท่ีดีประจําป (Organization 

Governance) โดยใหบุคลากรทุกระดับลงนามรับทราบและจัดทํากรอบคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ (performance agreement) ระหวาง ผอ.วพม. กับ 
ผอ.ศพม. รวมท้ังรายงานผลการดําเนินการให สภา วพม. ทราบตามวงรอบ เพ่ือ
แสดงถึงภาระรับผิดชอบในการบริหารของผูบริหาร (Accountability)    

12 

S18 มีระบบพัฒนาศักยภาพผูเรียนสําหรับกลุมท่ีมีศักยภาพสูง (เพชรพระมงกุฎ) 
และกลุมท่ีมีปญหาสุขภาพหรือมีผลการเรียนท่ีไมดีจากขอจํากัดในการเรียนรู
ตาง ๆ  โดยคณะทํางานพัฒนาศักยภาพ วพม. ตลอดท้ังหลักสูตร มีการประชุม
เพ่ือกํากับและติดตามประเมินผลเปนประจําตามวงรอบอยางสม่ําเสมอ  

11 

S22 มีระบบนักเรียนผูบังคับบัญชา ท่ีประกอบดวยหัวหนานักเรียน หัวหนากองรอย 
หัวหนาหมวด และหัวหนาตอน ทําหนาท่ีผูชวยนายทหารปกครอง เพ่ือฝกการ
ทําหนาท่ีดานการปกครองบังคับบัญชา และมีสวนรวมในการบริหารกิจการ
นักศึกษา 

9 

S24 มีระบบอาจารยท่ีปรึกษา (กศ.วพม./กปค.) สําหรับ นพท./นศพ. ทุกชั้นป 
สงผลให นพท./นศพ. สามารถขอคําปรึกษาและคําแนะนําจากอาจารยได
ใกลชิดมากยิ่งข้ึน  

7 

S12 มีหองเรียนท่ีทันสมัย ขนาดความจุ 120 ท่ีนั่ง จํานวน 2 หอง รวมท้ังหองเรียน
กลุมยอย (LRC) จํานวน 10 หอง หองปฏิบัติการ ขนาดความจุ 120 ท่ีนั่ง 
จํานวน 3 หอง หองประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 2 หอง (หองนิรันดรวิชย 
และหองประชุมสดศรี) สามารถรองรับการขยายศักยภาพเพ่ือเพ่ิมจํานวน
นักเรียนไดในอนาคต  

3 
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3.2 นํ้าหนักคะแนนของประเด็นจุดอ่อน  

มีผูใ้หค้ะแนนประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน รวม 20 ประเด็น ตามลาํดบัคะแนน ดังน้ี 

CODE ประเด็น คะแนน  

W11 การเจริญเติบโตตามแนวทางการรบัราชการของบุคลากร (การปรับเปลี่ยน
ความรับผิดชอบท่ีผูกพันกับชั้นยศ) ทําใหการพัฒนางานของภาควิชาฯ ขาด
ความตอเนื่อง  

136 

W4 การประเมินอัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือตอบสนอง
แผนดานทรัพยากรบุคคลสําคัญท่ีจะสนับสนุนกลยุทธและเปาประสงค 
รวมท้ังแผนปฏิบัติการ ยังไมชัดเจน  

77 

W21 ขาดแคลนบุคลากรสนับสนุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีจะสนับสนุน
คณาจารยในการจัดทําสื่อการเรียนการสอนรปูแบบใหมๆ เชน E-learning, 

E-book หรือ การวาดภาพประกอบเพ่ือจัดทําหนังสือ/ตํารา เปนตน 

76 

W1 งานพัฒนาระบบฐานขอมูลอยูในระยะเริ่มแรก ทําใหกระบวนการทํางาน
สวนใหญยังเปนระบบ paper-based สงผลใหการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของ
สถาบันยังไมมีประสิทธิภาพ ขาดการใชขอมูลและสารสนเทศจากระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติการประจําวัน  

70 

W8 ขาดการติดตามและใชประโยชนจากตัวชี้วัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
โดยตรงของกระบวนการเรียนการสอน การทําวิจัย การบริการวิชาการ และ
กระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญ (Leading Indicators) เชน ตัวชี้วัดของ 
learning paradigm, active student participation, IT-based education 

กระบวนการทําวิจัย หรือกระบวนการบริการวิชาการท่ีดี ซ่ึงจะเอ้ือตอการ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ 

65 

W14 ระบบ Campus Wi-Fi เพ่ือสนับสนุนใหมีการเขาถึงและใชอินเทอรเน็ตและ
ฐานขอมูลตาง ๆ ของ วพม. เพ่ือการเรียนการสอน ยังมีขอจํากัด ทําใหการ
เรียนการสอนโดยใช IT ยังทําไดไมเต็มศักยภาพ  

64 

W6 ขาดกระบวนการจัดการนวัตกรรมท่ีกําหนดเปาหมายใหชัดเจน การเตรียม
ทรัพยากร ข้ันตอนการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู การตัดสินใจท่ีจะ
ดําเนินการ การลงมือปฏิบัติ การแสวงหาความรวมมือ และการประเมินผล
สงผลใหมีจํานวนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐท่ีสามารถนําไปขยายผล
และสรางผลกระทบในวงกวางนอย  

56 

W5 ระบบการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะประเด็นการเพ่ิมพูน
สมรรถนะหลักและตอบสนองความทาทายเชิงกลยุทธ รวมท้ังการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญและโอกาสในการสรางนวัตกรรม ยังไมชัดเจน เชน 

แผนพัฒนาสมรรถนะดานไอทีของบุคลากรทุกระดับเพ่ือเตรียมความพรอม
การทํางานบน IT Platform เปนตน   

53 

W18 อัตราการสอบผาน NL-1 ของ นพท./นศพ.วพม. ตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนด  

และตํ่ากวาสถาบันผลิตแพทยหลายแหงท่ีเปนคูเทียบของ วพม.  
52 

W3 การจัดการความรูยังมุงเนนในดานการศึกษาเปนหลัก ขาดการรวบรวม 
ประเมิน ถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนใหครอบคลุมความรูสําคัญ ขาด

46 
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การสรางสินทรัพยทางความรูท่ีเพ่ิมข้ึนอยูตลอดเวลาจากความรูของ
บุคลากร ผูเรียน ผูใชผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ผูสงมอบ และคูความ
รวมมือท่ีสําคัญ เพ่ือผลักดันใหเกิดความรูระดับองคการท่ีฝงลึกจนยกระดับ
สูองคการแหงการเรียนรู  

W2 ขาดแนวทางท่ีเปนระบบเพ่ือใหม่ันใจวาฮารดแวรและซอฟแวรมีความ
นาเชื่อถือ ม่ันคงปลอดภัย ตอบสนองตอความตองการของผูเรียน ผูบริหาร 
และลูกคากลุมอ่ืน รวมท้ังการจัดการการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซ
เบอร (cybersecurity) รวมถึงปกปองมิใหเกิดการสูญเสียขอมูลท่ีมีความ
ออนไหวเก่ียวกับบุคลากร ลูกคา และองคกร การปกปองสินทรัพยทาง
ปญญา การปกปองมิใหเกิดการรั่วไหล และนําขอมูลไปใชในทางท่ีผิดท่ี
สงผลดานการเงินกฎหมาย และชื่อเสียงขององคกร 

43 

W9 อาจารยยังอยูในโหมดการเรียนรู เรื่อง กระบวนทัศนใหมของการเรียนรูท่ีมุง
ผลลัพธท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีผลการเรียนรูตามท่ีระบุไวในหลักสูตร 

(Learning paradigm) รวมท้ังแนวคิดการประเมินผลเพ่ือนําผลท่ีไดมา
พัฒนาผูเรียน (Assessment for Learning)  

40 

W13 ขาดโครงสรางเพ่ือการพัฒนาท่ีรับผดิชอบดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ดานการเงิน ดานบริการทางวิชาการ สงผลใหขาดกลไกท่ีคอยทําหนาท่ี
ผลักดันการนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผล  

35 

W17 วพม. ยังไมไดนําระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีสนับสนุน
ใหบุคลากรมีผลการดําเนินการท่ีด ี(นอกเหนือจากระเบียบของทางราชการ) 
มาใช ทําใหอาจเปนอุปสรรคตอความสําเร็จอยางยั่งยืนขององคกร  

31 

W7 แผนงานโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําปสวนใหญยังเปนลักษณะ
พัฒนางานประจําและพัฒนาบุคลากร ยังไมมีวิธีการท่ีขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ
ท่ีชัดเจน รวมท้ังยังไมไดระบุ Leading indicators 

31 

W22 มีตําแหนงวางท่ียังไมสามารถบรรจุกําลังพลตามอัตรา (นายทหารชั้น
ประทวนประจําภาควิชา)  

17 

W12 หองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอรท่ีมีแผนจะพัฒนาใหเปนศูนยทดสอบ (e-

testing center) ยังขาดระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับ
ระบบการจัดสอบแบบรวมการของทุกภาควิชา โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

16 

W23 รอยละของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาและไดรับการข้ึนทะเบียนเปนผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีแนวโนมลดลงในชวง 3 ปท่ีผานมา 

14 

W24 วพม. ยังไมมีโครงสรางหนวยงานท่ีรองรับพันธกิจดานบริการวิชาการ งาน
บริการวิชาการยังไมมีทิศทางท่ีชัดเจน รายงานปอนกลับจากการตรวจ
ประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ แนะนําให วพม. นําสมรรถนะ
หลักมาพัฒนางานบริการวิชาการแกสังคม 

7 

W15 ผลผลิตดานตําราและบริการทางวิชาการยังมีนอย สงผลตอการบรรลุ
เปาหมายท่ีตองการสรางภาพลักษณท่ีดีของ รร.แพทยทหาร 

2 
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3.3 นํ้าหนักคะแนนของประเด็นโอกาส  

มีผูใ้หค้ะแนนประเด็นท่ีเป็นโอกาส รวม 13 ประเด็น ตามลาํดบัคะแนน ดงัน้ี 

CODE ประเด็น คะแนน  

O4 ครม. มีมติเห็นชอบโครงการผลิตแพทยเพ่ิมแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2561 – 

2570  (ดําเนินการเฉพาะในระยะท่ี 1 พ.ศ. 2561 – 2564) ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยในหวง พ.ศ. 2561-2564 มีมติอนุมัติใหท้ังงบ
ลงทุน (2 ลานบาทตอคน) และงบดําเนินการ (3 แสนบาทตอคนตอป) สงผล
ให วพม. มีงบลงทุนสําหรับพัฒนาโครงสรางทางกายภาพและสิ่งแวดลอมให
ทันสมัย (หองเรียนรูปแบบใหม หองปฏิบัติการใหม หองปฏิบัติการ ศสท 
ใหม) รวมท้ังพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเติบโตของการใช
เครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูในรูปแบบใหม ๆ  

104 

O25 นโยบายปรับเปลี่ยนโครงสรางกําลังพลของ ทบ. และ กห. โดยเพ่ิมสัดสวน
ของ“ขาราชการพลเรือนกลาโหม” เปนโอกาสดีท่ีจะปรับอัตรากําลังพลท่ี
เดิมไมมี โดยเฉพาะนักวิชาการศึกษา และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  

99 

O14 ชื่อเสียงของ รพ.ร.6 ซ่ึงเปน main teaching hospital สําหรับนักเรียนแพทย
ในชั้นคลินิก เปนเง่ือนไขสําคัญประการหนึง่ท่ีทําใหผูปกครองแนะนําใหบุตร
หลานเลือกเรียนแพทยท่ีสถาบันนั้น ซ่ึง รพ.รร.6 มีชื่อเสียงในฐานะสถาบัน
ฝกอบรมแพทยเฉพาะทางมายาวนานมากกวา 30 ป จึงเปนเหตุผลสําคัญท่ี
จะทําใหผูปกครองแนะนําบุตรใหมาเรียนท่ี วพม.  

54 

O3 ความกาวหนาทางดานเทคโนโลย ี5G หรือระบบการสื่อสารแบบไรสายใน
ยุคท่ี 5 ท่ีมีความเร็วเพ่ิมข้ึนกวาระบบ 4G ถึง 10 เทา มีความหนวงลดลง 5 

เทา และสามารถเชื่อมโยงเครือขายและสิ่งตาง ๆ ไดมากข้ึนถึง 1,000 เทา 
รวมท้ัง WiFi 6/ 6E จะสงผลใหระบบการศึกษาและภูมิทัศนในการเรียนรู
ของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ขยายพ้ืนท่ีการเรียนรูของนักเรียน
ออกไปนอกหองเรียน เนื่องจากสามารถเขาถึงขอมูลและเรียนรูไดในทุกท่ี 
ทุกเวลา และจากหลายชองทาง เชน การเรียนรูทางไกล เรียนรูตามกลุม
ความสนใจ เปนตน เปนโอกาสท่ี วพม. จะนําสมรรถนะหลักมาใชในการ
พัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ ใหตรงตามความตองการของ
ผูเรียนในทุกกลุมอายุ ไมจํากัดเฉพาะ นพท./นศพ.วพม.  

52 

O27 สถาบันผลิตแพทยหลายสถาบันไดพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ ท่ีมีลักษณะ 
Combined or Dual degree เพ่ือดึงดูดนักเรียนรุนใหมท่ีมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาดานการแพทยและดานวิศวกรรม เปนโอกาสดีท่ี วพม. จะพัฒนา
หลักสูตรใหม ๆ โดยพัฒนาความรวมมือกับคณะวิทยาศาสตร หรือคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ ใน
อนาคต  

45 

O15 ผูปกครองของนักเรียน ม.ปลาย สวนใหญยังตองการใหบุตรหลานศึกษาตอ
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีตั้งอยูใน กทม. (หากเปนไปได) นับเปนโอกาสท่ีดีของ 
วพม. ท่ีจะพัฒนาใหสถาบันเปนท่ีรูจักของผูปกครองและนักเรียน
กลุมเปาหมายมากข้ึน  

33 
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O5 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กําหนดเปาหมายดานผูเรียนโดย
มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 เปนโอกาสดีท่ี วพม. จะพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือใหมี
รูปแบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลท่ีทันสมัย เพ่ือทําใหม่ันใจ
วาผูสําเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคดังกลาว 

28 

O1 ยุทธศาสตรชาติ กําหนดใหกลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย เปน 1 ใน 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีรัฐบาลตั้ง
เปา หมายผลักดันใหเปนโครงสรางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สรางมูลคา” 
ใหม เพ่ือสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขัน นับเปนโอกาสดีท่ี วพม. จะนํา
สมรรถนะหลักมาใชในการผลักดันใหเกิดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐจาก
ผลงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรชาติและทําใหเกิดผลกระทบในวงกวาง 

25 

O13 นักเรียนรุนใหมจัดเปนคนรุนใหม (Generation millennium or generation 

alpha) มีความตองการและความคาดหวังตอผูบริหารการศึกษาแตกตางไป
จากในอดีต เชน วิธีการจัดการเรียนการสอนใหมๆ การเปดโอกาสใหผูเรียน
มีสวนรวมมากกวาการบรรยายแบบดั้งเดิม การเขาถึงอินเทอรเน็ต เปนตน 
เปนโอกาสดีท่ี วพม. จะพัฒนาหลักสูตรเพ่ือนําวิธีการจัดการเรยีนการสอน
รูปแบบใหม ๆ มาปรับใชกับนักเรียนรุนใหม  

21 

O17 การจัดตั้ง ASEAN Center of Military Medicine (ACMM) ข้ึนท่ีประเทศไทย 

โดยมีสํานักงานอยูท่ีกรมแพทยทหารบก เปนโอกาสดีท่ีจะทําให นพท./ 
นศพ. มีโอกาสเรียนรูในเรื่อง Humanitarian assistance, Disaster relief 

(HA-DR) ภายใตขอตกลงอาเซียน (ASEAN agreement) เรื่อง Disaster 

Management and Emergency Response (AADMER) 

17 

O2 โครงสรางใหมของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร นวัตกรรม และการ
วิจัย ทําใหมีการจัดตั้งสํานักงานนโยบาย เพ่ือกําหนดทิศทางดานการวิจัยได
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน และท่ีสําคัญ คือ จะไดใชงบประมาณเพ่ือเปน “ทุนวิจัย” 

ไดเกิดประโยชนสูงสุดและไมเกิดความซ้ําซอนในหัวขอการวิจัย นับเปน
โอกาสดีของ วพม. ท่ีจะเตรียมเสนอโครงการวิจัยของสถาบันท่ีจะตอบโจทย
ความตองการของประเทศตามยทุธศาสตรชาติ 20 ป  

16 

O29 สถาบันผลิตแพทยหลายแหงมีการนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติมาใชใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาจนไดรับรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ 

(TQC) นับเปนโอกาสดีท่ี วพม. จะดํารงความมุงหมายในการพัฒนาโดยใช
เกณฑดังกลาวเพ่ือมุงม่ันสูการเปนองคกรท่ีมีการบริหารสูความเปนเลิศ
ตอไป  

14 

O24 การเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาของการเจ็บปวย โดยมีแนวโนมของโรค
และความผิดปกติท่ีเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมสุขภาพ
สูงข้ึนอยางตอเนื่อง เปนโอกาสดีท่ี วพม. จะใชศักยภาพในการเปนแหลง
ความรูสําหรับประชาชนเพ่ือใหสามารถดูแลสุขภาพตนเอง เพ่ือยกระดับ
สุขภาพของกําลังพลและครอบครัว รวมท้ังประชาชน 

12 
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O26 ปจจุบันมีแนวโนมการเกิดโรคอุบัติใหม หรือโรคอุบัติซ้ํา เพ่ิมข้ึน สงผลให
เกิดผลกระทบรุนแรงตอระบบสาธารณสุข และเศรษฐกิจของประเทศ สงผล
ใหนักเรียนรุนใหมอาจจะมีความสนใจเขามาเรียนแพทยนอยลง  

12 

O28 สถาบันผลิตแพทยหลายแหงมีความพยายามในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมจํานวน
ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับสากล เปนโอกาสดีท่ีทีม
แพทยศาสตรศึกษาของ วพม. จะพัฒนาผลงานวิจัยใหไดรับการตีพิมพ
เพ่ิมข้ึนในอนาคต 

12 

O23 • วิสัยทัศน กห. พ.ศ. 2579 “เปนองคกรท่ีมีกองทัพชั้นนํา มีบทบาทสําคัญ
ในดานความม่ันคงของรัฐ และมีบทบาทนําในการสงเสริมความม่ันคงของ
ภูมิภาค” • วิสัยทัศน ทบ. 2579 “เปนกองทัพท่ีมีศักยภาพ ทันสมัย เปนท่ี
เชื่อม่ันของประชาชน และเปนหนึ่งในกองทัพชั้นนําของภูมิภาค” • 
วิสัยทัศน พบ. : เปนองคกรดานการแพทยทหาร ท่ีเปนท่ีเชื่อม่ันของกองทัพ 
ประชาชน และภูมิภาค เปนโอกาสท่ีดีท่ี วพม. จะกําหนดเปาหมายในการ
พัฒนาสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายดังกลาว 

11 

O16 ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณแลว การเพ่ิมข้ึนของประชากร
วัยสูงอายุจะกอใหเกิดความตองการสวัสดิการสังคมมากข้ึน เชน การรักษา 
พยาบาล การดูแลผูสูงอายุ ระบบบํานาญ เปนตน ขณะท่ีระดับรายไดตอ
หัว/การออมของประชาชนยังอยูในระดับตํ่า สงผลใหเกิดแรงกดดันตอภาระ
ดานงบประมาณของภาครัฐเพ่ือใชจัดสวัสดิการสังคมโดยตรงทําใหปญหา
สุขภาพ โดย เฉพาะกลุมโรคเรื้อรังมีแนวโนมสูงข้ึน เปนโอกาสดีท่ีจะพัฒนา
หลักสูตรใหบัณฑิตท่ีจบใหมสามารถทําหนาท่ีเสริมพลังใหผูสูงอายุมีสุข
ภาวะไดโดยเนนการสรางเสริมสุขภาพ   

10 

O12 พรบ. วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 รวมท้ังรางกฎหมายท่ีจะมีผลตอ
การประกอบวิชาชีพของแพทยอีก 2 ฉบับ ไดแก ราง พรบ.คุมครอง
ผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข และราง พรบ. ความรับผิดและวิธี
พิจารณาคดีความสําหรับผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ สงผลตอ
ความสัมพันธระหวางแพทยและพยาบาลกับผูปวย ทําใหจําเปนตองพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือใหบัณฑิตจบใหมเขาใจแนวคิดของการคุมครองสิทธิผูบริโภค  

และสิ่งท่ีควรปฏิบัติเพ่ือปองกันการถูกฟองรองดําเนินคดี 

8 

O21 ในปจจุบันจํานวนบัณฑิตแพทยท่ีสําเร็จการศึกษาในแตละป (ประมาณ 
2500 คน) มีมากกวาศักยภาพของสถาบันฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง 
(ประมาณ 1200 ตําแหนง) ทําใหมีการแขงขันคอนขางสูงเพ่ือสมัครเขาเปน
แพทยประจาํบานสาขาตาง ๆ นับเปนโอกาสท่ีดีของ วพม. ท่ีจะตองแสดง
ใหเห็นถึงจุดเดนของ วพม. ท่ีมี รพ.พระมงกุฎเกลา เปนสถาบันหลักในการ
ฝกปฏบิัติงานทางคลินิก เนื่องจากบัณฑิตท่ีจบจาก วพม. มีโอกาสสูงท่ีจะ
ไดรับการคัดเลือกเปนแพทยประจําบานท่ี รพ.พระมงกุฎเกลา  

8 

O22 แนวคิดการบริหารจดัการองคกรแบบใหมท่ีเนนการบูรณาการการทํางาน
รวมกันภายในระบบนิเวศ (Ecosystem) เปนโอกาสท่ีดีท่ี รพ.รร.6 จะ
สงเสริมการทํางานรวมกันของภาคีเครือขายตาง ๆ เชน กสพท UHOSNET 

MEDRESNET เครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท  

8 
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O6 ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะ
อินเทอรเน็ต ชวยสนับสนุนใหการจัดประสบการณการเรียนรูบูรณาการเขา
กับโจทยปญหาของผูปวยท่ีพบบอยในเวชปฏิบัติมากยิ่งข้ึน 

6 

O7 ประชาชนสวนใหญสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลนได
งายข้ึน สงผลให วพม. สามารถใชอินเทอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลนใน
การประชาสัมพันธเพ่ือเขาถึงกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะนักเรยีน ม.ปลาย 
และผูปกครอง ไดอยางมีประสิทธิผลมากข้ึน  

6 

O9 กระแสความสนใจในปญหาสุขภาพของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ี
ตองสัมผัสกับสารเคมีพิษ ฝุนละออง เสียงดัง การทํางานออกแรงใน
ทาทางตาง ๆ ซ้ํา ๆ กันเปนเวลานาน ซ่ึงทําใหคนงานแตละคนเกิดโรค
จากการทํางานข้ึน (อาชีวเวชศาสตร) ทําใหแพทยหันมาใหความสนใจ
กับการดูแลสุขภาพของคนทํางานมากข้ึน นับเปนโอกาสดีท่ี วพม. จะ
พัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหมีเนื้อหาครอบคลุมประเดนดังกลาว เพ่ือใหบัณฑิต
ท่ีจบใหมตระหนักในความสําคัญของปญหาดานอาชีวเวชศาสตร และ
สามารถใหคําปรึกษาเพ่ือปองกันการเจ็บปวยจากการทํางานได 

5 

 

3.4 น้ำหนักคะแนนของประเดน็อุปสรรค 

มีผู้ให้คะแนนประเดน็ที่เป�นอุปสรรค รวม 7 ประเด็น ตามลำดบัคะแนน ดงันี ้

 

CODE ประเด็น คะแนน  

T2 ปจจุบันมีสถาบันผลิตแพทยท่ีไดรับการรับรองหลักสูตรและตั้งอยูในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน (ท้ังหมด 12 แหง ไดแก จุฬาฯ/ จุฬาฯ ทหาร
อากาศ/ รามาฯ/ รามาฯ จุฬาภรณ/ ศิริราช/ วพม./ มศว./ มธ./ ม.นวมินท
ราธิราช/ ม.รังสิต/ ม.สยาม/ สจล.) สงผลใหนักเรียนมัธยมปลายท่ีมีผลการ
เรียนดี-ดีมาก มีทางเลือกมากข้ึน และสัดสวนของผูท่ีเลือกเรียนท่ี วพม. 
ลดลง  

89 

T1 กรณี ครม. ไมอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการผลิตแพทยเพ่ิม ระยะท่ี 
2 (พ.ศ. 2564-2570) ของกระทรวงอุดมศึกษาฯ จะสงผลให วพม. ไมไดรับ
งบสนับสนุนในการผลิตแพทยหลังปการศึกษา 2564 และจําเปนตองเปดรับ
สมัครบุคคลเขาศึกษาตอในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตดวย “ทุนสวนตัว” 
และ/หรือพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพในระดับ ป.โท และ ป.เอก 

หรือบริการวิชาการในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือใชศักยภาพของสถาบันท่ีมีอยู  

64 

T11 บัณฑิต วพม. ท่ีสมัครเขารับราชการในกองทัพบกมีแนวโนมลดลงในชวง 2 

ปท่ีผานมา สงผลใหกองทัพบกอาจลดอัตราท่ีอนุมัติใหกรมแพทยทหารบก
บรรจุนายทหารเหลาแพทยใหม และทําใหจํานวนแพทยท่ีจะจัดสรรให รพ.
ทบ. ลดลงในอนาคต 

52 

T5 Profile ของบุคลากรใหม (Gen Y) มีความรักองคกรนอยลง ใชเงินเกง ม่ันใจ
เกิน ไมอดทน เอาแตใจไรเหตุผล ลํ้าสมัย อินเทรนด และ บาแชต เปนตน 

สงผลใหบุคลากรกลุมนี้มีอายุงานสั้น จะลาออกไปหาความทาทายแหงใหม 

36 
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T6 นักเรียนรุนใหมจัดเปนคนรุนใหม (Generation Y) มีความตองการและความ
คาดหวังตอสถานศึกษาท่ีตางจากในอดีต เชน คาดหวังวิธีจัดการเรียนการ
สอนแบบใหมๆ มากกวาการบรรยายแบบดั้งเดิม สงเสริมการเรียนรูดวย
ตนเองผานอินเทอรเน็ต ใชสื่อสังคมออนไลนในการสื่อสาร เปนตน หาก วพ
ม. ไมปรับตัว อาจสงผลตอความสําเร็จอยางยั่งยืนขององคกร  

33 

T10 ปจจุบันมีแนวโนมการเกิดโรคอุบัติใหม หรือโรคอุบัติซ้ํา เพ่ิมสูงข้ึน สงผลให
เกิดผลกระทบรุนแรงตอระบบสาธารณสุข และเศรษฐกิจของประเทศ สงผล
ใหนักเรียนรุนใหมอาจจะมีความสนใจเขามาเรียนแพทยนอยลง 

24 

T8 ความรวดเร็วของสื่อสังคมออนไลนในการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีมีผลลบ
ตอ วพม. มีอิทธิพลตอความรูสึกของผูปกครองและนักเรียน ม.ปลาย 

19 

T3 การพัฒนาอยางกาวกระโดดดานเทคโนโลยีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบ
พลิกโฉมของวิถีชีวิตและรูปแบบการทํางาน (disruptive changes) สงผลให
ระบบความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cybersecurity) มีความเสี่ยงท่ีจะ
ถูกโจมตีโดยการกออาชญากรรมทางไซเบอรในรูปแบบตาง ๆ  

18 

T4 ธุรกิจบริการสุขภาพในภาคเอกชนมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องจากการเขาสู
สังคมผูสูงอายุและเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน สงผลกระทบทําใหสวนตางของรายได
ของแพทยท่ีอยูในภาคเอกชนและภาครัฐกวางข้ึน ทําให วพม. อาจสูญเสีย
อาจารยท่ีดีออกไปอยูในภาคเอกชน  

15 

 

4. ตําแหนงทางยุทธศาสตร 

จากผลการวิเคราะห SWOT ดังกลาว นํามากําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของวิทยาลัยแพทยศาสตร

พระมงกุฎเกลาได ดังนี้  

4.1 ประเด็นอุปสรรค นํ้าหนักคะแนนรวมสูงสุดเปนลําดับแรก จํานวน 352 คะแนน หรือรอยละ 10.30 

ของคะแนนท้ังหมด 

4.2 ประเด็นจุดออน มีนํ้าหนักคะแนนรวมรองลงมาเปนลําดับท่ี 2 จํานวน 931 คะแนน หรือรอยละ 27.25 

ของคะแนนท้ังหมด  

4.3 ประเด็นจุดแข็ง มีนํ้าหนักคะแนนรวมรองลงมาเปนลําดับท่ี 3 จํานวน 1528 คะแนน หรือรอยละ 

44.72 ของคะแนนท้ังหมด 

4.4 ประเด็นโอกาส นํ้าหนักคะแนนรวมรองลงมาเปนลําดับท่ี 4 จํานวน  606 คะแนน หรือรอยละ 17.73 

ของคะแนนท้ังหมด 

4.5 ตําแหนงทางยุทธศาสตร  

ตําแหนงทางยุทธศาสตรในปจจุบัน ขณะที่มีการวิเคราะห ตกอยูในตําแหนง “เรงขยายงาน” โดยมีจุด

แข็งรอยละ + 17.47 และโอกาส รอยละ + 7.43 (ภาพท่ี 1)  
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ภาพที่ 1 แสดงตำแหนง่ทางยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

 

5. การกําหนดทิศทางยุทธศาสตร 

5.1 วิสัยทัศน 

ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสีย ไดรวมกันกําหนดเปาหมายรวมท่ีตองการให

เกิดข้ึน เม่ือสิ้นสุดแผน ไวดังนี้ วพม. จะเปน  

“ สถาบันผลิตแพทยช้ันนําของกองทัพในภูมิภาคเอเชียท่ีมุงสรางผูนํารุนใหมเพ่ือสุขภาพโลก ” 

5.2 พันธกิจ  

ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสีย ไดรวมกันกําหนดพันธกิจท่ีตองดําเนินการ ไวดังนี้  

“ ผลิตบัณฑิตแพทยท่ีเปนผูนํารุนใหมเพ่ือสุขภาพโลก ผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติท่ีมีมาตรฐาน

สูง สรางสรรคบริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย และ

แบบธรรมเนียมทหาร” 

5.3 การปรับตําแหนงยุทธศาสตร  

จากตําแหนงทางยุทธศาสตรในขอ 4.5 มีสถานการณท่ีไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตร

พระมงกุฎเกลาจําเปนตองกําหนดประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือมุงสูการบรรลุวิสัยทัศน โดย “รุกดําเนินการ” หรือ “เรง

ขยายงาน” ในอนาคต เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแขงขันใหดียิ่งข้ึน โดยมีหลักการ ดังนี้ 

1. ยกระดับชื่อเสียงโดยวิธีขับเคลื่อนดวยกลยุทธการออกแบบหลักสูตรและบริการทางวิชาการใหม ๆ 

หรือท่ีมาจากความตองการของผูรับผลงาน (ผูเรียน ลูกคา) โดยอาศัยการศึกษาและการวิจัยตลาด 

เพ่ือท่ีจะออกแบบหลักสูตรและบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของลูกคา 

2.43, 2.65
S-OW-O

W-T S-T

ร่วมมือ

พันธมิตร

ปรับปรุง

ถอย

อดทน

เร่งขยาย

งาน
รุก

ดาํเนินการ

เอง

ป้องกันตัว

หลบเลี่ยง

แนวโน้มสถานการณ ์วพม. 2565-2570 (ประเด็นทั้งหมด)
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2. เพ่ิมสัดสวนการตลาด (บริการทางวิชาการแกสังคม) และสรางภาพลักษณดวยการนําเสนอหลักสูตร

และบริการท่ีมีนวัตกรรมใหมๆ และมีความนาเชื่อถือ 

3. เจาะตลาดใหมดวยพันธมิตรและคูความรวมมือ และหลักสูตรและบริการใหมๆ  

5.4 ประเด็นยุทธศาสตร 

การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร พิจารณาจากประเด็นจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ท่ีมีนํ้าหนัก

คะแนนสูงสุดและประเด็นท่ีมีคะแนนในลําดับรองลงมา โดยตั้งประเด็นยุทธศาสตรใหครอบคลุมปจจัยทั้งหมดที่มี

คะแนนในลําดับสูง สวนประเด็นท่ีมีคะแนนในลําดับตํ่าใหกําหนดไวในกลยุทธ  

5.4.1 ประเด็นจุดแข็ง (5 ประเด็นท่ีมีนํ้าหนักคะแนนสูงสุด)  

1. มีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาเปนสถาบันหลักในการฝกปฏิบัติงานชั้นคลินิก มีอาจารยแพทยที่มี

ชื่อเสียงมากกวา 400 คน เปดฝกอบรมหลักสูตรเพ่ือวุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางและเฉพาะสาขาของแพทยสภา

มากกวา 60หลักสูตร มีแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอดมากกวา 600 คน ทําหนาที่เปนผูชวย

อาจารยในการใหความรู ฝกทักษะของ นพท./นศพ.วพม.  

2. เปนโรงเรียนแพทยทหารที ่ผลิตบัณฑิตใหมีอัตลักษณสําคัญ คือ มีความรู ความสามารถ ใฝรู 

เพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย คุณลักษณะทหารและภาวะผูนําที่ดี ปฏิบัติภารกิจไดในทุก

สถานการณ ปจจุบันแพทยสภาใหการรับรองศักยภาพในการรับนักศึกษาเพ่ิมจากเดิม 100 คน ตอป เปน 120 คน 

ตอป  

3. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2558 เปนหลักสูตรที่ไดรับการรับรองตามเกณฑ

มาตรฐานสากลสําหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME) ซึ่งมุงเนนผลลัพธ (Outcome-based curriculum) เพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหมีอัตลักษณทางวิชาการ อัตลักษณทางวิชาชีพ และอัตลักษณทางการทหาร สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 สงเสริมการเรียนรูและแสวงหาความรูดวยตนเองโดยอิงปญหาของ

ผูปวยเปนฐาน มีการบูรณาการวิชาระดับเดียวกันและตางระดับ  

4. มีทีมอาจารยผูทรงคุณวุฒิท่ีมุงม่ันทุมเทใหกับการพัฒนาทักษะการวิจัยของ นพท./นศพ.วพม. เพ่ือฝก

การคิดวิเคราะห (analytical thinking) และการคิดเชิงวิพากย (Critical thinking) ผานการสํารวจปญหาสุขภาพ

ชุมชน และการนําปญหาสุขภาพของชุมชนที่พบมาเปนหัวขอเรื่องการทําวิจัยโดยใชชุมชนเปนฐาน เพื่อให นพท./

นศพ.วพม. มีสวนรวมในงานวิจัยตนฉบับ โดยเริ่มตั้งแตกําหนดคําถามวิจัย ทบทวนวรรณกรรม กําหนดระเบียบวิธี

วิจัย เก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัย นําเสนอในรูปแบบปากเปลา/ โปสเตอร และหากเปนไปไดสง

ตีพิมพในวารสารทางการแพทยท้ังในระดับประเทศและนานาชาต ิ

5. เปนโรงเรียนแพทย 1 ใน 8 แหง ที่ตั้งอยูใน กทม. โดยตั้งอยูใจกลางของศูนยกลางคมนาคม (ใกล

เสนทางรถไฟฟา) มีอาคารเรียนท่ีทันสมัย หอพักท่ีสะอาด มีพ้ืนท่ีสําหรับออกกําลังกาย สนามฟุตบอล และสระวาย

นํ้า ในอนาคตจะมีอาคารฝกสถานการณจําลองทางการแพทยทหารท่ีใหญท่ีสุดในภูมิภาค 

5.4.2 ประเด็นจุดออน (5 ประเด็นท่ีมีนํ้าหนักคะแนนสูงสุด)  

1. การเจริญเติบโตตามแนวทางการรับราชการของบุคลากร (การปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบท่ีผูกพัน

กับชั้นยศ) ทําใหการพัฒนางานของภาควิชาฯ ขาดความตอเนื่อง  

2. การประเมินอัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือตอบสนองแผนดานทรัพยากรบุคคล

สําคัญท่ีจะสนับสนุนกลยุทธและเปาประสงค รวมท้ังแผนปฏิบัติการ ยังไมชัดเจน  
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3. ขาดแคลนบุคลากรสนับสนุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีจะสนับสนุนคณาจารยในการจัดทําสื่อ

การเรียนการสอนรูปแบบใหมๆ เชน e-learning, e-book หรือ การวาดภาพประกอบเพ่ือจัดทําหนังสือ/ตํารา เปน

ตน 

4. งานพัฒนาระบบฐานขอมูลอยูในระยะเริ่มแรก ทําใหกระบวนการทํางานสวนใหญยังเปนระบบ 

paper-based สงผลใหการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของสถาบันยังไมมีประสิทธิภาพ ขาดการใชขอมูลและสารสนเทศ

จากระบบฐานขอมูลเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติการประจําวัน  

5. ขาดการติดตามและใชประโยชนจากตัวชี้วัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยตรงของกระบวนการ

เรียนการสอน การทําวิจัย การบริการวิชาการ และกระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญ (Leading Indicators) เชน 

ตัวชี้วัดของ Learning Paradigm, active Student Participation, IT-based Education กระบวนการทําวิจัย หรือ

กระบวนการบริการวิชาการท่ีดี ซ่ึงจะเอ้ือตอการปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ 

5.4.3 ประเด็นโอกาส (5 ประเด็นท่ีมีนํ้าหนักคะแนนสูงสุด)  

1. ครม. มีมติเห็นชอบโครงการผลิตแพทยเพ่ิมแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2561-2570 (ดําเนินการเฉพาะ

ในระยะท่ี 1 พ.ศ. 2561-2564) ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยในหวง พ.ศ. 2561-2564 มีมติอนุมัติใหท้ังงบ

ลงทุน (2 ลานบาทตอคน) และงบดําเนินการ (3 แสนบาทตอคนตอป) สงผลให วพม. มีงบลงทุนสําหรับพัฒนา

โครงสรางทางกายภาพและสิ่งแวดลอมใหทันสมัย (หองเรียนรูปแบบใหม หองปฏิบัติการใหม หองปฏิบัติการ ศสท 

ใหม) รวมทั้งพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของการใชเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการ

เรียนรูในรูปแบบใหม ๆ  

2. นโยบายปรับเปลี่ยนโครงสรางกําลังพลของ ทบ. และ กห. โดยเพิ่มสัดสวนของ“ขาราชการพลเรือน

กลาโหม” เปนโอกาสดีท่ีจะปรับอัตรากําลังพลท่ีเดิมไมมี โดยเฉพาะนักวิชาการศึกษา และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. ชื่อเสียงของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา (รพ.รร.6) ซึ่งเปน main teaching hospital สําหรับนักเรียน

แพทยในชั้นคลินิก เปนเง่ือนไขสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหผูปกครองแนะนําใหบุตรหลานเลือกเรียนแพทยท่ีสถาบัน

นั้น ซ่ึง รพ.รร.6 มีชื่อเสียงในฐานะสถาบันฝกอบรมแพทยเฉพาะทางมายาวนานมากกวา 30 ป จึงเปนเหตุผลสําคัญ

ท่ีจะทําใหผูปกครองแนะนําบุตรใหมาเรียนท่ี วพม.  

4. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี 5G หรือระบบการสื่อสารแบบไรสายในยุคท่ี 5 ท่ีมีความเร็วเพ่ิมข้ึนกวา

ระบบ 4G ถึง 10 เทา มีความหนวงลดลง 5 เทา และสามารถเชื่อมโยงเครือขายและสิ่งตาง ๆ ไดมากขึ้นถึง 1,000 เทา 

รวมทั้ง WiFi 6/ 6E จะสงผลใหระบบการศึกษาและภูมิทัศนในการเรียนรูของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ขยาย

พ้ืนท่ีการเรียนรูของนักเรียนออกไปนอกหองเรียน เนื่องจากสามารถเขาถึงขอมูลและเรียนรูไดในทุกท่ี ทุกเวลา และจาก

หลายชองทาง เชน การเรียนรูทางไกล เรียนรูตามกลุมความสนใจ เปนตน เปนโอกาสท่ี วพม. จะนําสมรรถนะหลักมาใช

ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ ใหตรงตามความตองการของผูเรียนในทุกกลุมอายุ ไมจํากัดเฉพาะ 

นพท./นศพ.วพม.  

5. สถาบันผลิตแพทยหลายสถาบันไดพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ ที่มีลักษณะ Combined or Dual degree 

เพื่อดึงดูดนักเรียนรุนใหมที่มีความสนใจที่จะศึกษาดานการแพทยและดานวิศวกรรม เปนโอกาสดีที่ วพม. จะ

พ ัฒนาหล ักส ูตรใหม   ๆ โดยพ ัฒนาความร วมม ือก ับคณะว ิทยาศาสตร   หร ือคณะว ิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ ในอนาคต 

 



แผนยุทธศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
พ.ศ. ๒๕๖๕-๗๐

แผนยุทธศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
พ.ศ. ๒๕๖๕-๗๐

34 30 | � Ｊｖｃ  

5.4.4 ประเด็นอุปสรรค (5 ประเด็นท่ีมีนํ้าหนักคะแนนสูงสุด)  

1. ปจจุบันมีสถาบันผลิตแพทยที่ไดรับการรับรองหลักสูตรและตั้งอยูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เพิ่มขึ้น (ทั้งหมด 12 แหง ไดแก จุฬาฯ/ จุฬาฯ ทหารอากาศ/ รามาฯ/ รามาฯ จุฬาภรณ/ ศิริราช/ วพม./ มศว./ 

มธ./ ม.นวมินทราธิราช/ ม.รังสิต/ ม.สยาม/ สจล. ลาดกระบัง) สงผลใหนักเรียนมัธยมปลายที่มีผลการเรียนดี-ดี

มาก มีทางเลือกมากข้ึน และสัดสวนของผูท่ีเลือกเรียนท่ี วพม. ลดลง  

2. กรณี ครม. ไมอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการผลิตแพทยเพ่ิม ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2564-2570) ของ

กระทรวงอุดมศึกษาฯ จะสงผลให วพม. ไมไดรับงบสนับสนุนในการผลิตแพทยหลังปการศึกษา 2564 และ

จําเปนตองเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตดวย “ทุนสวนตัว” และ/หรือพัฒนา

หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพในระดับ ป.โท และ ป.เอก หรือบริการวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อใชศักยภาพของ

สถาบันท่ีมีอยู  

3. บัณฑิต วพม. ที่สมัครเขารับราชการในกองทัพบกมีแนวโนมลดลงในชวง 2 ปที่ผานมา สงผลให

กองทัพบกอาจลดอัตราท่ีอนุมัติใหกรมแพทยทหารบกบรรจุนายทหารเหลาแพทยใหม และทําใหจํานวนแพทยท่ีจะ

จัดสรรให รพ.ทบ. ลดลงในอนาคต 

4. Profile ของบุคลากรใหม (Gen Y) มีความรักองคกรนอยลง ใชเงินเกง มั่นใจเกิน ไมอดทน เอาแตใจ

ไรเหตุผล ลํ้าสมัย อินเทรนด และ บาแชต เปนตน สงผลใหบุคลากรกลุมนี้มีอายุงานสั้น จะลาออกไปหาความทา

ทายแหงใหม 

5. นักเรียนรุนใหมจัดเปนคนรุนใหม (Generation Y) มีความตองการและความคาดหวงัตอสถานศึกษา

ที่ตางจากในอดีต เชน คาดหวังวิธีจัดการเรียนการสอนแบบใหมๆ มากกวาการบรรยายแบบดั้งเดิม สงเสริมการ

เรียนรูดวยตนเองผานอินเทอรเน็ต ใชสื่อสังคมออนไลนในการสื่อสาร เปนตน หาก วพม. ไมปรับตัว อาจสงผลตอ

ความสําเร็จอยางยั่งยืนขององคกร 

จากการวิเคราะหสถานการณตามกรอบ SWOT ท้ังสี่ดาน ทําใหสามารถปรับกําหนดแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันตามประเด็นยุทธศาสตร (Strategic issues/ Themes) ของวิทยาลัย

แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ท้ัง 4 ประเด็น ไดแก  

1. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษาแพทยศาสตร 

2. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาความเปนเลิศดานการวิจัย 

3. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาความเปนเลิศดานบริการทางวิชาการแกสังคม 

4. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาความเปนเลิศดานเวชศาสตรทหาร  

 

5.5 การกําหนดเปาประสงคและกลยุทธ 

จากการวิเคราะห SWOT ซึ่งไดประเด็นสําคัญลําดับแรกที่สามารถนําไปใชกําหนดเปาประสงคและกล

ยุทธ โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตรเพื่อมุงสูการบรรลุวิสัยทัศน โดย “รุกดําเนินการ” หรือ “เรงขยายงาน” ใน

อนาคต เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแขงขันใหดียิ่งข้ึน โดยยกระดับชื่อเสียงดวยวิธีการขับเคลื่อนดวยการใชกล

ยุทธท่ีออกแบบหลักสูตรและบริการทางวิชาการใหม ๆ หรือท่ีมาจากความตองการของผูรับผลงาน (ผูเรียน ลูกคา) 

โดยอาศัยการศึกษาและการวิจัยตลาด เพื่อที่จะออกแบบหลักสูตรและบริการที่สอดคลองกับความตองการของ

ลูกคา เพิ่มสัดสวนการตลาด (บริการทางวิชาการแกสังคม) และสรางภาพลักษณดวยการนําเสนอหลักสูตรและ
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บริการที่มีนวัตกรรมใหมๆ และมีความนาเชื่อถือ รวมทั้งเจาะตลาดใหมดวยพันธมิตรและคูความรวมมือ และ

หลักสูตรและบริการใหมๆ โดยกําหนดเปาประสงคและกลยุทธในแตละยุทธศาสตร แสดงในตารางดานลาง 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาความเป็นเลิศดา้นการศึกษาแพทยศาสตร ์ 

เป้าประสงค ์ 

1) หลักสูตรและสถาบันไดรับการยอมรับในระดับสากล 

(EdPEx, WFME)  

2) มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยูในระดับแนวหนา  

3) ผูเรียนและผูใชบัณฑิตผูกพันและพึงพอใจ  

4) ระบบการบรหิารการศึกษาและระบบสนับสนุนมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพด ี 

5) ครูแพทยมีสมรรถนะทางแพทยศาสตรศึกษาท่ีดี 

6) เปนองคกรแหงการเรียนรู 

กลยุทธ ์ 

กลยุทธท่ี 1  

พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ  

กลยุทธท่ี 2  

ยกระดับคุณภาพดานการบริหารจัดการสถาบัน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 พฒันาความเป็นเลิศดา้นการวิจยั 

เป้าประสงค ์ 

1) มีผลงานวิจัยเผยแพรในวารสารระดับชาต ิ

และนานาชาติเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  

2) มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ท่ีสามารถนําไปใช

ประโยชนในเชงิพาณิชย 

3) แหลงทุนวิจัยพึงพอใจและผูกพัน  

4) ระบบบริหารจัดการดานการวิจัยมีประสิทธิภาพสูง  

5) นักวิจัยมีสมรรถนะสูง 

กลยุทธ ์ 

กลยุทธท่ี 3  

พัฒนาความเปนเลิศดานการวิจัยและนวัตกรรม  

  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พฒันาความเป็นเลิศดา้นบริการทางวิชาการแก่สงัคม   

เปาประสงค  

1) บริการทางวิชาการแกสังคมมีคุณภาพและเปนท่ี

ยอมรับ  

2) ระบบบริหารจัดการดานบริการวิชาการมี

ประสิทธิภาพสูง  

3) ผูรับบริการดานบริการวิชาการพึงพอใจและผูกพัน 

กลยุทธ  

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาความเปนเลิศดานบริการทางวิชาการ

แกสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พฒันาความเป็นเลิศดา้นเวชศาสตรท์หาร 

เป้าประสงค ์ 

1) เปนแหลงอางอิงดานเวชศาสตรทหารของประเทศ 

ในภูมิภาคเอเชีย    

2) ผูมีสวนไดสวนเสียพึงพอใจ 

กลยุทธ ์ 

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาความเปนเลิศดานเวชศาสตรทหาร  
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ส่วนที่ 2
สาระสำาคัญของแผนยุทธศาสตร์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
พ.ศ. 2565-2570
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แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

พ.ศ. 2565-2570
 

แผนยุทธศาสตรวิ์ทยาลัยแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้  

พ.ศ. 2565-2570 
 

วิสัยทัศน์ :  สถาบันผลิตแพทยชั้นนําของกองทัพในภูมิภาคเอเชียท่ีมุงสรางผูนํารุนใหมเพ่ือสุขภาพโลก 

พันธกิจ :  ผลิตบัณฑิตแพทยท่ีเปนผูนํารุนใหมเพ่ือสุขภาพโลก ผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติท่ีมีมาตรฐาน

สูง สรางสรรคบริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย และ

แบบธรรมเนียมทหาร 

ค่ า นิยม  4  ประการ   

 ไดแก สามัคคี มีวินัย ใสใจผูเรียน ผลงานเปนเลิศ 

สามัคคี หมายถึง  

 การใหคุณคากับบุคลากร 

มีวินัย หมายถึง ปลูกฝงการพัฒนา  

 ภาวะผูนํา  

 ความซ่ือสัตยและระบบเกียรติศักดิ์  

 การทําประโยชนใหสังคม 

 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพแพทย (Medical Professionalism & Medical 

Ethics) 

ใส่ใจผูเ้รียน หมายถึง การบริหารท่ีมุงเนน 

 ผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student-centered) 

 การจัดการโดยใชขอมูลจริง (Management by fact) 

 การเรียนรูระดับองคกรและความคลองตัว (Organization learning and agility) 

 การจัดการเพ่ือนวัตกรรม (Management for Innovation) 

ผลงานเป็นเลิศ หมายถึง การบริหารจัดการท่ี 

 มุงเนนความสําเร็จ (Focus on success)   
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คาํขวัญ  

 วิชายอด วินัยเยี่ยม เปยมคุณธรรม  

สมรรถนะหลักขององค์กร :   

 การพัฒนาอัตลักษณของบัณฑิต (อัตลักษณทางวิชาการ วิชาชีพ และการทหาร)  

  การเรียนรูผานการวิจัยโดยใชชุมชนเปนฐาน 

  การสรางและใชประโยชนจากองคความรูใหมดานเวชศาสตรทหาร  

ประเด็น ยุทธศาสตร์:  

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 พัฒนาความเป็นเลิศดา้นการศึกษาแพทยศาสตร  ์

เป้าประสงค ์

1.  หลักสูตรและสถาบันไดรับการยอมรับในระดับสากล (EdPEx, WFME)  

2.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยูในระดับแนวหนา  

3.  ผูเรียนและผูใชบัณฑิตผูกพันและพึงพอใจ  

4.  ระบบการบริหารการศึกษาและระบบสนับสนุนมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพดี  

5.  ครูแพทยมีสมรรถนะทางแพทยศาสตรศึกษาท่ีดี 

6. เปนองคกรแหงการเรียนรู 

กลยุทธ ์

กลยุทธท์ี่ 1  พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ  

กลยุทธท์ี่ 2  ยกระดับคุณภาพดานการบริหารจัดการสถาบัน 

ตวัวดัผลการดาํเนินการ 

1. อัตราการสําเร็จการศึกษาภายในเวลาของหลักสูตร (%) 

2. อัตราการข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมของผูสําเร็จการศึกษา 

3. ผลการประเมินบัณฑติและผูใชบัณฑิต   

4. ผลงานทางวชิาการของ นพท./นศพ. และบัณฑิต ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

5. การไดรับการรับรองหลักสูตรตามมาตรฐานสากลและการไดรับรางวัลการบริหารสูความเปนเลศิ  

6. การปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติงานไปสูยุคดิจิตลั (Digital transformation)   

7. ประสิทธิภาพของการใชงบประมาณ รายงานผลการตรวจสอบโดยหนวยงานภายนอก 

8. ผลการประเมินบุคลากร/ ผูบริหาร อยูในระดับดี-ดีมาก   

9. ผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่เปนแนวปฏิบัตทิี่ดีและประสทิธิผลของการจัดการความรู  
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ยุทธศาสตรท่ี์ ๒ พัฒนาความเป็นเลิศดา้นการวิจัย  

เป้าประสงค ์

1. มีผลงานวิจัยเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาตเิพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  

2. มีนวัตกรรมและสิ่งประดษิฐ ที่สามารถนําไปใชประโยชนในเชิงพาณชิย 

3. แหลงทนุวจิัยพึงพอใจและผกูพัน  

4. ระบบบริหารจัดการดานการวิจัยมีประสทิธิภาพสูง  

5. นักวิจัยมีสมรรถนะสูง  

กลยุทธ ์

กลยุทธท์ี่ 3  พัฒนาความเปนเลิศดานการวิจัยและนวัตกรรม   

ตวัวดัผลการดาํเนินการ 

1. จํานวนผลงานวิจัยทีไ่ดรับการตพีิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล  

2. จํานวนผลงานวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษา 

3. จํานวนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐที่ไดรับการจดสิทธบิัตร/ นาํไปพัฒนาตอยอดเชิงพาณชิย 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 พัฒนาความเป็นเลิศดา้นบริการทางวิชาการแก่สังคม  

เป้าประสงค ์

1. บริการทางวชิาการแกสังคมมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ  

2. ระบบบริหารจัดการดานบริการวิชาการมปีระสิทธิภาพสงู  

3. ผูรับบริการดานบริการวชิาการพึงพอใจและผกูพัน 

กลยุทธ ์

กลยุทธท์ี่ 4  พัฒนาความเปนเลิศดานบริการทางวิชาการแกสังคม  

ตวัวดัผลการดาํเนินการ 

1. ผลลัพธของกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม (รายรับ รายรับที่สงูกวารายจาย คุณภาพ)  

2. ผลผลติของงานบริการวิชาการ (จํานวนผูเขารวมกิจกรรมแยกประเภท)   

3. การเปนสถาบันอางอิงดานบริการวิชาการแกสังคม (ตนแบบทีด่ี)  

4. นําสิง่ที่ไดเรียนรูจากงานบริการวิชาการมาใชในการจัดการเรียนการสอน  

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 พัฒนาความเป็นเลิศดา้นเวชศาสตรท์หาร  

เป้าประสงค ์

1. เปนแหลงอางอิงดานเวชศาสตรทหารของประเทศในภูมิภาคเอเชีย    

2. ผูมีสวนไดสวนเสียพึงพอใจ  
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กลยุทธ ์

กลยุทธท่ี์ 5  พัฒนาความเปนเลิศดานเวชศาสตรทหาร  

ตวัวดัผลการดาํเนินการ 

1. ผลผลติดานเวชศาสตรทหาร (ผลงานวิจัยทีไ่ดรับการตีพิมพดานเวชศาสตรทหาร การจัดประชุมทางวชิาการ

นานาชาติ และกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ ดานเวชศาสตรทหาร)  

2. ผลลัพธของกิจกรรมทางดานวชิาการ (จํานวนผูเขารวมกิจกรรม คุณภาพ)   

3. ผลงานสิง่ประดษิฐและนวัตกรรมดานเวชศาสตรทหาร 

 

แผนท่ียทุธศาสตร ์

 เพ่ือใหไดแนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตรขององคกร จึงไดกําหนดแผนท่ียุทธศาสตรดังตอไปนี้ 

 
ภาพท่ี 1 แผนท่ียุทธศาสตรวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา พ.ศ. 2565-2570  

ประสิทธิผล

คณุภาพบริการ

ประสิทธิภาพ

พฒันาองค์กร

แผนที่ยุทธศาสตร ์วพม. พ.ศ. 2565-2570

ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียพึง

พอใจและผูกพัน

ระบบบริหารการศึกษา

มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพดี

ระบบบริหารการวิจัยมี

ประสิทธิภาพสูง

สถาบ ันผลิตแพทยชั้นนําของกองทัพในภูม ิภาคเอเชียที่ม ุงสรางผูน ํารุนใหม เพ ื่อสุขภาพโลก

มีผลสัมฤทธ์ิทาง
การศ ึกษาอยูใน
ระดับแนวหนา

ระบบบริหารดานบริการวิชาการ

มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรและสถาบัน

ไดร ับการยอมร ับใน

ระดับสากล

เปนสถาบันที่กองทัพ

และหน วยเหน ือพึงพอใจ

ครูแพทยมีสมรรถนะสูง

ดานแพทยศาสตรศึกษา

ผลงานวิจัยตีพิมพ

สูงกวาเกณฑ

มีนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐท่ี

นําไปใชเ ชิงพาณิชย

แหลงอางอิงดาน

เวชศาสตร ทหาร

ของภูมิภาค

น ักวิจัยมีสมรรถนะสู ง
ระบบ IT เปนแกน

หลักของทุกพันธกิ จ
เปนองคกรแหง

การเรียนรู


