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THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide 
                                    และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจดัทำำ Abstract, Presentation Slide 
     และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนดำ้นกำรศึกษำ  
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ     [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข

ช่ือเรื่องนำาเสนอ  โครงกำรโมเดลอำจำรย์
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน) 

[  ] 1. กำรนำำองคก์ร [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย 
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกคำ้และตลำด [  ] 4. กำรวดั กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล [  ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร 
[  ] 7. กำรประยุกตร์ะบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร 

ช่ือหน่วยงาน ฝำ่ยทรพัยำกรบุคคล คณะแพทยศำสตร์ศิรริำชพยำบำล

ที่อยู่ ตึกศรีสังวำล (ตึกเล็ก) ชั้น 3-4 เลขที่ 2 โรงพยำบำลศิรริำช ถ.วังหลัง แขวงศริิรำช เขตบำงกอกน้อย 
กรุงเทพมหำนคร 10700 
โทรศัพท์ 02-4141833   โทรสำร 02-4141833   เว็บไซต์   https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hr/
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำำเสนอ) นำยสรวิศ   กิ่งโก้   ตำำแหน่ง หัวหน้ำงำนวิเครำะห์และพัฒนำระบบ
ชื่อผู้ประสำนงำน นำยจำรุเดช โตจำำศิลป์
โทรศัพท์ 02-4141833  
มือถือ 0874998359    อีเมล jarudech34@gmail.com

สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ) 
1. เกิดโมเดลกำรคดิภำระงำนที่เหมำะสมในตำำแหน่งอำจำรย์ ท่ีสำมำรถต่อยอดในกำรคิดคำำนวณอตัรำกำำลังที่

เหมำะสม รวมถึงกำรต่อยอดนำำข้อมูลไปประกำรขอตำำแหน่งทำงวิชำกำร พร้อมทั้งปรับแก้ เพิ่มเติมข้อบังคับ 
ประกำศ แนวทำงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับกำรดำำเนินกำรดังกลำ่ว
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2. เกิดโมเดลในกำรเตรียมและพัฒนำผู้ช่วยอำจำรย์ ผูช้่วยอำจำรย์คลินิกก่อนกำรเข้ำสู่ตำำแหน่งอำจำรย์ และ
โมเดลในกำรพัฒนำอำจำรย์เมื่อเข้ำสูต่ำำแหน่งที่ชัดเจน

  

3. เกิดโมเดลในกำรประเมินผลงำนอำจำรย์ที่เหมำะสม
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ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ) 
1. เกิดโมเดลกำรคำำนวณภำระงำน วิเครำะห์อัตรำกำำลัง และกำรเตรียมอำจำรย์ทีช่ัดเจนเป็นมำตรฐำนกลำงของ

คณะแพทยศำสตร์ศิรริำชพยำบำล
2. ผลลัพธ์ด้ำนกำรวิจัย Publication/Faculty สูงข้ึน
3. อัตรำกำรลำออกในสำยวิชำกำรลดลง
4. ผลลัพธ์กำรสำำรวจสมดุลกำรใช้ชวีิตกำรทำำงำน (Work Life Balance) ในสำยวิชำกำรสูงข้ึน

ตวัช้ีวัด 2558 2559 2560 2561 2562 2563
1. จำำนวนอำจำรย์ (คน) 917 921 919 920 893 892
2. ผลลพัธด์้ำนกำรวจิัย Publication/Faculty (เรื่อง/ปี) 0.76 0.87 1.21 1.12 1.28 1.30
3. อตัรำกำรลำออกตำำแหน่งอำจำรย์ (ร้อยละ) 1.09 0.33 0.76 0.65 0.56 0.90
4. ผลสำำรวจ Work Life Balance (คะแนนเต็ม 5) 3.25 3.27 3.33 3.58 3.42 3.28

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   
 [  ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
             [  ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต

บทคัดย่อ
ช่ือเรื่อง : โครงกำรโมเดลอำจำรย์
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
        คณะแพทยศำสตร์ศริิรำชพยำบำล มีโรงเรียนแพทย์และเป็นโรงพยำบำลแห่งแรก ที่มีขนำดใหญ่และเก่ำแก่ที่สุด
ของประเทศไทย โดยมีปรัชญำคือ “ควำมสำำเรจ็ที่แท้จริงอยูท่ี่กำรนำำควำมรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชำติ” 
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และมีปณิธำนที่จะผลิตบัณฑติ ให้บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข และค้นควำ้วจิัย เพื่อสร้ำงและพัฒนำองค์
ควำมรู้และวิทยำกำรอย่ำงต่อเน่ือง โดยยดึประโยชน์สุขของประชำชนทกุระดับเป็นจุดมุ่งหมำยสูงสุด
        พันธกิจหลักของคณะแพทยศำสตร์ศิรริำชพยำบำลประกอบไปด้วย 1. จดักำรกำรศกึษำเพื่อผลิตบัณฑติ 
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง 2. ทำำกำรวิจัย และให้บริกำรวิชำกำร 3. ให้บริกำรทำงกำร
แพทย์ที่มีคุณภำพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มำตรฐำนสำกล สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ และนำำมำซ่ึงศรทัธำ
และควำมนิยมสูงสุดจำกประชำชน รวมทั้งชี้นำำสังคมไทยในด้ำนสุขภำพอนำมัยและคุณภำพชวีิต
         โครงกำรโมเดลอำจำรย์เป็นโครงกำรมุ่งเป้ำของคณะโดยมีคณะทำำงำนประกอบด้วยรองคณบดีและ
ผอ.รร.แพทย์ ผอ.รพ. รองคณบดีฝ่ำยวิจัย วิชำกำร  กำรศึกษำกอ่นและหลังปริญญำ กิจกำรนักศกึษำ รองคณบดีฝ่ำย
ทรพัยำกรบุคคล หัวหน้ำภำควิชำกลุ่มนำำร่อง ทีมเจำ้หน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล เพื่อสนับสนุนคณะให้สำมำรถดำำเนิน
กำรได้สำำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์ประจำำปี 2558-2562 โดยมีโจทย์สำำคัญประกอบด้วย

 มุมมองคณะ: ผลงำนวิจัยไม่ถึงเป้ำหมำย เพิ่มประสิทธิภำพกำรสอน  กำรเพิ่มตำำแหน่งอำจำรย์ทำำให้สัดส่วน
งำนวจิัยลดลง

 มุมมองอำจำรย์: งำนบริกำรล้นมือ งำนวิจัยไม่ถึงเป้ำ งำนสอนทำำได้ไม่เต็มที่
 กำรประเมินภำระงำน : คดิตำม Time based ไม่ใช่ Outcome based

วัตถุประสงค์โครงการ
1. สนับสนุนกำรจดัภำระงำนอำจำรยใ์ห้เหมำะสมตำมควำมถนัด
2. เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของพันธกิจ กำรสอน วจิัย บริกำร และมีกำรวัดผลทีช่ัดเจน
3. เกิดรูปแบบกำรคำำนวณ Academic Staff ทีช่ัดเจน และโมเดลกำรเตรียมอำจำรย์ในอนำคต
4. เกิดสมดุลในกำรใช้ชีวติกำรทำำงำนของอำจำรย์ (Work life Balance) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง
ระดับคณะ ระดับภาควิชา / อาจารย์ในภาควิชา

1. เกิดรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรภำระงำนสำยวิชำกำรที่ชดัเจน          
(กำรคดิภำระงำน กำรสรรหำ บรรจุ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน)

2. เกิดโมเดลที่เหมำะสมในกำรเตรียมสำยวิชำกำรที่รับเข้ำใหม่ รวมถึง
โมเดลในกำรจูงใจ และธำำรงรักษำสำยวิชำกำรให้สรำ้งผลงำนและคง
อยู่กับคณะฯ

3. รักษำบุคลำกรสำยวชิำกำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ

1. เพิ่มผลลัพธ์งำนวจิัยและงำนสอนตอบ
สนองต่อเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ บนพื้น
ฐำน งำนบริกำรทีพ่อเหมำะ

2. เพิ่มขวัญและกำำลังใจอำจำรยใ์ห้มีภำระ
งำนที่เหมำะสมสอดคล้องควำมถนัด

สรุปความสำาเร็จโครงการ
กระบวนการ ผลลัพธ์การดำาเนินการ

Phase 1 2558-2559 (วิเคราะห์อัตรากำาลงัท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการดำาเนินการในอนาคต)
1. นำำเสนอโครงกำรเพื่อผำ่นควำม

เห็นชอบในที่ประชุมคณะ
กรรมกำรบริหำร และคณะ
กรรมกำรประจำำคณะ 

2. จำำลอง Program model เกณฑ์
กำรคิดภำระงำน ในภำควิชำ
นำำรอ่ง และประชำพิจำรณ์กับ
ทุกภำควิชำ ศูนย์ สถำน เพื่อหำ

1. พัฒนำเกณฑ์และแบบฟอร์มกำรคิดภำระงำนสำยวชิำกำรที่ชดัเจน (งำน
สอน งำนวิจัย งำนบริกำร งำนกิจกรรมนักศึกษำ งำนทำำนุบำำรุงศิลปวัฒนธรรม
งำนบริหำร งำนอื่นๆที่ไดร้ับมอบหมำย) สำมำรถสะท้อนภำระงำนจริงที่
อำจำรย์ปฏิบัติงำนได้
2. จำกอำจำรย์ทีเ่ข้ำรว่มโครงกำรลงภำระงำนจำำนวน 775 รำย คำำนวณตำม
สตูรได้ภำระงำนรวม  900.1 FTE (Full Time Equivalent) (ภำระงำนสอน 
370 FTE ภำระงำนกำรวิจัย  90.6 FTE ภำระงำนกำรบริกำร 261.8  FTE 
ภำระงำนอื่นๆ 177.7 FTE)  และได้จำำนวนภำระงำนอำจำรย์ที่เหมำะสม  
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กระบวนการ ผลลัพธ์การดำาเนินการ
เกณฑ์ที่เหมำะสม 

3. ปรับเครื่องมือ/ เกณฑ์ ส่งเกณฑ์
ให้ 6 ภำควิชำนำำร่อง และ
ประมวลผลภำระงำนตำมเกณฑ์ 
ขยำยผลครบทุกภำควิชำ

4. สรุปผลกำรดำำเนินกำรภำพรวม
โครงกำร

(Academic Staff) ที่ 638.3 FTE
3. คณะฯ มอบหมำยให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลรับผิดชอบตรวจสอบภำระงำนของ
สำขำวิชำ/ภำควิชำต่ำงๆ  ตำมหลักเกณฑ์กำรคิดคำำนวณภำระงำนเพ่ือกำำหนด
จำำนวนและประเภทของอำจำรย์ในสำขำวิชำ/ภำควิชำ (ท้ังท่ีเป็นแพทย์และไม่
เป็นแพทย์ ท้ังท่ีเป็นอำจำรย์เต็มเวลำ อำจำรย์ไม่เต็มเวลำ และอำจำรย์พิเศษ) ให้
สำมำรถดำำเนินกำรสอนให้พันธกิจหลักท้ังสำม คือ กำรสอน กำรวิจัย และกำร
บริกำร มีควำมเช่ือมโยงบูรณำกำรกัน โดยอำจำรย์แพทย์ระดับคลินิกทุกคนต้องมี
ภำระงำนท้ัง 3 พันธกิจ ดังน้ัน อำจำรย์จึงนำำควำมรู้ท่ีได้จำกผลงำนวิจัยของ
อำจำรย์ (ท้ังงำนวิจัยทำงกำรแพทย์และงำนวิจัยกำรศึกษำ) มำเป็นเอกสำรอ้ำงอิง
ในกำรแต่งตำำรำหรือเอกสำรประกอบกำรสอน และประยุกต์ใช้ในกำรสอน
นักศึกษำ นอกจำกน้ัน อำจำรย์ยังนำำควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีได้จำกกำรให้
บริกำรทำงคลินิกแก่ผู้ป่วยมำประยุกต์ใช้ในกำรสอน/ถ่ำยทอดควำมรู้ให้
นักศึกษำ

Phase 2 2560-2561 (สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางานของภาควิชา)
1. นำำผลกำรวิเครำะห์เข้ำสนับสนุน

อัตรำกำำลังใน 30 ภำควิชำ/ 
เทียบเท่ำ

2. ปรับกฎเกณฑ์ ประกำศระเบียบ
ข้อบังคับให้เอื้อต่อกำรดำำเนิน
กำร (กำรคิดภำระงำน กำร
สรรหำ บรรจุ ผูช้่วยอำจำรย์ ผู้
ช่วยอำจำรย์คลินิก แพทย์ประจำำ
โรงพยำบำล)

3. กำำหนดแนวทำงกำรเตรียมและ
พัฒนำอำจำรย์ ในแต่ละช่วงอำยุ
งำน

4. เสนอโมเดลในกำรจ่ำยคำ่
ตอบแทน กำรให้ทุนเพื่อดึงดูดใน
แต่ละกลุ่มโดยมกีำรสรำ้งตัววัด 
(KPIs) ชดัเจนในกำรจำ่ยค่ำ
ตอบแทน รวมถึงปรับหลักเกณฑ์
กำรคิดภำระงำนอำจำรย์ไปเป็น
ส่วนหน่ึงของกองทุน 
“เฉลิมพระเกียรติ”

1. เกิดแนวทำงในกำรเตรียมอำจำรย์ใหม่ของคณะที่ชัดเจนในกำรตอบสนอง
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของคณะและภำควิชำ คณะฯ กำำหนดเกณฑ์
คุณสมบัติของอำจำรย์ใหม่เป็นเกณฑ์กลำง เพ่ือให้ทุกภำควิชำใช้เกณฑ์เดียวกันใน
กำรคัดเลือก/รับอำจำรย์ใหม่ และในกำรคัดเลือกอำจำรย์ใหม่ของภำควิชำแต่ละ
คร้ัง ท่ีประชุมอำจำรย์ของภำควิชำน้ันๆ จะลงมติรับ/ไม่รับ โดยคำำนึงถึงควำม
สำมำรถด้ำนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริกำรของบุคคลท่ีจะเป็นอำจำรย์ใหม่น้ัน
ด้วย
2. สนับสนุนกำรบรรจุตำำแหน่งผู้ช่วยอำจำรย์ (37 อตัรำ) ผู้ช่วยอำจำรย์คลินิก
(58 อตัรำ) เพื่อเตรียมเข้ำสู่ตำำแหน่งอำจำรย์ที่มีทกัษะด้ำนกำรสอน และ
สำมำรถผลิตงำนวิจัย รวมถึงสนับสนุนตำำแหน่งแพทย์ประจำำโรงพยำบำล (14 
อตัรำ)  เพื่อรองรับภำระงำนดำ้นกำรบริกำรของอำจำรย์  พร้อมทั้งปรับแก้ 
เพิ่มเติมข้อบังคับ ประกำศ แนวทำงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับกำรดำำเนิน
กำรดังกล่ำว 
3. คณะฯ มีนโยบำยในกำรพัฒนำอำจำรย์ โดยกำำหนดให้อำจำรย์ใหม่ทุกคนต้อง
รับกำรอบรมในโครงกำร “อำจำรย์แพทย์ศิริรำชสู่ควำมเป็นเลิศ” เพ่ือพัฒนำ
สมรรถภำพด้ำนกำรสอนและวิจัยให้อำจำรย์ของคณะฯ และมีทุนสนับสนุนอย่ำง
เพียงพอสำำหรับให้อำจำรย์ทุกคนศึกษำต่อ/ฝึกอบรมในสำขำวิชำชีพของตนใน
ต่ำงประเทศ เพื่อพัฒนำสมรรถภำพในด้ำนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริกำร 
4. กำำหนดสัดส่วนกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์ตำมพันธกิจ ด้ำนกำรศึกษำ กำรวิจัย
และกำรบริกำร ซ่ึงคณะฯ ทำำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนกับอำจำรย์ทุกคนให้มีภำระ
งำนท้ัง 3 ด้ำน และกำำหนดสัดส่วนกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์ตำมพันธกิจ ไม่
น้อยกว่ำ 35 ช่ัวโมงทำำกำรต่อสัปดำห์ และมีภำระงำนด้ำนกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 20 (ไม่น้อยกว่ำ 322 ช่ัวโมงต่อปี) ภำระงำนวิจัยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 
(ไม่น้อยกว่ำ 161 ช่ัวโมงต่อปี) และภำระงำนบริกำรทำงกำรแพทย์ ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 20 (ไม่น้อยกว่ำ 322 ช่ัวโมงต่อปี) คิดเป็นอัตรำส่วนอย่ำงน้อยร้อยละ 
20 : 10 : 20 ของเวลำตำมลำำดับ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในกำรไดร้ับทุนสนับสนุนใน
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กระบวนการ ผลลัพธ์การดำาเนินการ
สว่น กองทุน “เฉลิมพระเกียรติ”

Phase 3 2562 – ปัจจุบัน (พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมถึงการตดิตามผลลพัธใ์นการสนับสนุนทรพัยากร)
1. เชื่อมโยงผลลพัธก์ำรดำำเนินกำร

ในระบบ Tableau นำำรอ่งกำร
ขยำยผลจำก Time Based สู่ 
Performance Based  ใน 8 
ภำควิชำนำำร่อง

2. ปรับกฎเกณฑ์ ประกำศระเบียบ
ข้อบังคับให้เอื้อต่อกำรดำำเนิน
กำร (วธิีกำรประเมินตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ

1. เชื่อมโยงข้อมูลผลลัพธ์กำรดำำเนินกำรในพันธกจิด้ำนกำรสอน พันธกิจดำ้น
กำรวิจัย พันธกจิดำ้นกำรบริกำร รวมถึงหลักเกณฑ์กลำงในกำรคิดคำำนวณ
ผลลพัธ์กำรปฏิบัติงำน เพื่อออกข้อมูลรำยงำนในระบบ Tableau ในส่วนผล
กำรดำำเนินกำรภำพรวมและรำยบุคคล
2. จัดทำำหลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลลัพธก์ำรดำำเนินกำรในพันธกิจดำ้นกำร
สอนที่เป็นแนวทำงเดียวกันของทุกภำควิชำ
- หลักเกณฑ์และวธิีกำรประเมินผลกำรสอนและสมรรถนะกำรจดักำรเรียน
กำรสอน พ.ศ. 2564
- หลักเกณฑ์และวธิีกำรประเมินระดับมำตรฐำนอำจำรย์ดำ้นกำรศึกษำ พ.ศ. 
2564
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