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1.บทสรุปของผู้บริหาร
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลพฒันารปูแบบในการสรรหา พฒันาและธ ารงรกัษาบคุลากรสายวชิาการ
ผา่นการน ารอ่ง “โมเดลอาจารย”์ สูก่ารน าไปปฏบิตัจิรงิในระดบัคณะ เพือ่สนบัสนุนและเตรยีมความพรอ้ม

บคุลากรสายวชิาการ ในการการสนบัสนุนความเป็นเลศิตามวสิยัทศันข์องคณะ

1. สนบัสนุนการจดัภาระงานอาจารยใ์ห้
เหมาะสมตามความถนดั (อาจารย,์
อาจารยน์กัวจิยั, อาจารยด์า้นการศกึษา)
- ระดบัภาควชิา
- ระดบับคุคล

3. เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของ
พนัธกจิการสอน วจิยั บรกิาร และมกีาร
วดัผลทีช่ดัเจน

- เกดิหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผล
การสอน/ มาตรฐานดา้นการศกึษา

- ผลลพัธด์า้นการวจิยัสงูขึน้

2. เกดิรปูแบบการค านวณ Academic Staff ที่
ชดัเจน (หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารคดิภารงานสาย
วชิาการ) และโมเดลการเตรยีมอาจารยใ์น
อนาคต (การเตรยีมอาจารยผ์า่นต าแหนง่ผูช้ว่ย
อาจารย ์ผูช้ว่ยอาจารยค์ลนิกิ)

4. เกดิสมดลุในการใชช้วีติการท างาน
ของอาจารย ์(Work life Balance) 

- อตัราการลาออกดกีวา่เป้าหมาย
- ผลส ารวจปจัจยั Work life Balance
ของสายวชิาการสงูขึน้กวา่ตอนเริม่
โครงการ
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

ต าแหนง่อาจารยส์งักดัในภาควชิา รอ้ยละ 7 ของบคุลากรท ัง้หมด
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

โครงการโมเดลอาจารยเ์ป็นโครงการมุง่เปา้ของคณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาลโดยมีคณะท างานประกอบดว้ย
รองคณบดีและผอ.รร.แพทย ์ผอ.รพ. รองคณบดีฝ่ายวิจยั วิชาการ  การศกึษาก่อนและหลงัปรญิญา กิจการนกัศกึษา รองคณบดี
ฝ่ายทรพัยากรบคุคล หวัหนา้ภาควิชากลุม่น ารอ่ง ทีมเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทรพัยากรบคุคล เพ่ือสนบัสนนุคณะใหส้ามารถด าเนินการได้
ส  าเรจ็ตามแผนยทุธศาสตรป์ระจ าปี 2558-2562 โดยไดป้ระเดน็ ปัญหา และ โอกาสพัฒนา ท่ีส  าคญัจาก

- ผลส ารวจความพงึพอใจและความผูกพนัประจ าปี
- ผลการสัมภาษณค์วามตอ้งการ/ ส่ิงทีต่อ้งการสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทศาาสตร์
- การประชาคมบุคลากรสายวิชาการ
- การระดมสมองถงึโมเดลอาจารยท์ีเ่หมาะสมกับาริิราช ว่าควรเป็นอย่างไร
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

1.มุมมองคณะ: ผลงานวิจยัไมถ่ึงเปา้หมาย 
เพิ่มประสทิธิภาพการสอน  การเพิ่มต าแหน่ง
อาจารยท์ าใหส้ดัสว่นงานวิจยัลดลง
2.มุมมองอาจารย์: งานบรกิารลน้มือ 
งานวิจยัไมถ่ึงเปา้ งานสอนท าไดไ้ม่เต็มท่ี
3.การประเมินภาระงาน : คิดตาม Time 
based ไม่ใช่ Outcome based

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สรา้ง Template ทีเ่หมาะสมใน
การประเมนิภาระงานอาจารย์

(As is , To be , 
Gap Analysis)

เพือ่ใหเ้กดิเครือ่งมอืการ
ประเมนิภาระงานทีเ่หมาะสม
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
สายวชิาการ

3. คณะมนีโยบายการทดแทนลว่งหนา้โดยต าแหน่ง
อาจารย ์ทัง้นีจ้ะมชีว่งเวลาทีอ่าจารยต์อ้งไดรั้บการพัฒนา
และเตรยีมตวัประมาณ 3-5 ปี ท าใหช้ว่งเวลาดงักลา่ว
อาจารยใ์หมอ่าจยังไมส่ามารถสรา้งผลงานวจัิยได ้

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

1. มกีารค านวณภาระงาน แตย่ังไมค่รอบคลมุ
ในทกุกจิกรรมของสายวชิาการ หรอืมเีกณฑ์
กลางทีใ่ชร้ว่มกนั

2. เมือ่มภีาระงานหรอืมโีครงการใหมเ่พิม่เตมิ 
การสนับสนับสนุนจากคณะจะเป็นต าแหน่ง
อาจารย ์ท าใหม้สีดัสว่นการเพิม่ต าแหน่ง
อาจารยใ์หมท่กุปี

สดัสว่นการทดแทนลว่งหนา้
ประมาณรอ้ยละ 10 จาก
กรอบอาจารยท์ ัง้หมด
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

1. เกดิโมเดลการคดิภาระงานทีเ่หมาะสมในต าแหนง่อาจารย ์ทีส่ามารถตอ่ยอดในการคดิค านวณ
อตัราก าลงัทีเ่หมาะสม รวมถงึการตอ่ยอดน าขอ้มลูไปประการขอต าแหนง่ทางวชิาการ 

Full-time equivalent (FTE)

ภาระงาน 100% = ปีละ 1,610 ชม. โดย
คดิจากการท างาน 7 ชม./วนั x 230 วนั/ปี
โดยมภีาระงานขัน้ต า่
- ภาระงานการสอน 20%
- ภาระงานวจิัย 10%
- ภาระงานบรกิาร 20%

หมายเหต ุภาระงานสว่นทีเ่หลอืสามารถ
เพิม่เตมิในภาระงานการสอน งานวจิัย งาน
บรกิาร หรอืภาระงานในหมวดอืน่ๆ

http://www1.si.mahidol.ac.th/nursing/sins/index.php/component/attachments/download/221
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
2. เกดิโมเดลในการเตรยีมและพฒันาผูช้ว่ยอาจารย ์ผูช้ว่ยอาจารยค์ลนิกิกอ่นการเขา้สูต่ าแหนง่

อาจารย ์และโมเดลในการพฒันาอาจารยเ์มือ่เขา้สูต่ าแหนง่ทีช่ดัเจน

- ผ่านการอบรมโครงการสู่ความเป็นเลิาอาจารยแ์พทย์
หรือหลักสูตรเทยีบเคียง
- มีผลงานวิจัย หรือมีส่วนร่วมงานวิจัย
- ผ่านการประเมินการสอนและเจตคตขิองความเป็นครู
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Publications per faculty Trend

เป้าหมาย > 1 เร่ืองต่อคนต่อปี
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ผลส ารวจสูงกว่าตอนเร่ิมโครงการ *2562 มีการปรับยุทศาาสตร ์*2563 สถานการณ ์COVID-19
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ต ัง้เป้าหมายลดลงจากตอนเริม่โครงการ
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

Key Success “การรบัฟงัปญัหาจากการด าเนนิการโครงการ
อยา่งสม า่เสมอเพือ่แกไ้ขปญัหาใหต้รงจดุ”

• ความเขา้ใจในเกณฑก์ารคดิค านวณภาระงาน (ภาระงานแฝงเดมิทีไ่มไ่ดใ้หค้ณุคา่ เชน่ 
การใหค้า่ในภาระงานดา้นการศกึษา)

- จัดประชมุชีแ้จงวตัถปุระสงคก์ารเก็บขอ้มลูภาระงานอาจารย ์วธิกีารกรอกขอ้มลูภาระงาน 
• ความเขา้ใจในการกรอกขอ้มลูภาระงานตามเกณฑ์

- จัดท า Template กลางเพือ่ประกอบการด าเนนิการลงขอ้มลู
• ความเขา้ใจในการด าเนนิการตามประกาศ

- การสือ่สารและใหข้อ้มลูเกีย่วกบัประกาศทีเ่กีย่วขอ้งทกุชอ่งทางเพือ่ให ้
ผูเ้กีย่วขอ้งสามารถด าเนนิการไดถ้กูตอ้งและรวดเร็ว

- การสนับสนุนภาควชิาในการด าเนนิการตามประกาศ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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8. ความท้าทายต่อไป 
1. การพฒันาโมเดลในการประเมนิผลงานอาจารยท์ีเ่หมาะสม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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8. ความท้าทายต่อไป 
2. พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัการตดิตามผลลพัธ ์Performance Based ในสายวชิาการ เชือ่มโยง
ผลลพัธใ์นการสอน วจิยักบัระบบกลางของคณะ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

• ความต ัง้ใจ มุง่ม ัน่ ของผูบ้รหิารคณะฯ และผูบ้รหิารภาควชิาฯ 
ทีจ่ะพฒันาคณะฯ

• การใหค้วามรว่มมอืของภาควชิาหนว่ยงาน

• การก าหนดนโยบาย ประกาศ ระเบยีบการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน

• การออกแบบวธิเีก็บขอ้มลู (Template) รวมถงึการพฒันา
ระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัการด าเนนิการ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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10. เอกสารอ้างอิง
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ถาม - ตอบ


