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ค�ำน�ำ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับนี้ จัด
ท�ำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารคณะฯ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและมาตรการ
ต่างๆ เพื่อการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคณะฯ ในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยแผนการด�ำเนินงานนี้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559 - 2562 โดยคณะฯได้จัดท�ำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนกลยุทธ์และแผนการด�ำเนินงานรวมถึงตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จของแผน จากการประชุมระดมความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ในการก�ำหนดเป้าหมายและแผนการด�ำเนินงาน โดยการสัมมนาดัง
กล่าวได้น�ำผลการการวิเคราะห์องค์กร จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT analysis) ผลการ
วิเคราะห์การรับฟังเสียงของลูกค้า และการวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะฯ เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนยุทธศาสตร์การบริหารฉบับนี้ จะ
เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางการบริหาร และจัดท�ำแผน
ปฏิบัติการของหน่วยงาน เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ที่ได้ก�ำหนดไว้
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บทน�ำ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2515 นับเป็นแห่งที่ 5
ของประเทศไทย และเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ ไขปัญหาการ
ขาดแคลนแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึง่ มีประชากรมากทีส่ ดุ ของประเทศ ปัจจุบนั คณะฯ จัดการศึกษา
รวมทั้งสิ้น 106 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ปริญญาโทและปริญญาเอก
25 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง (ป.บัณฑิตฯ) วุฒบิ ตั รผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางและวุฒบิ ตั รผูเ้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะทางต่อยอด 79 หลักสูตร ในด้านการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย คณะฯ มีโรงพยาบาลที่ให้บริการ
ประชาชน 2 แห่ง คือโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่มีจ�ำนวนเตียงให้บริการทั้งหมด 1,200 เตียง และศูนย์หัวใจ
สิริกิติ์ฯ ที่มีเตียงให้บริการอีก 200 เตียง ให้บริการผู้ป่วยนอกปีละประมาณ 1,000,000 ครั้ง และผู้ป่วยใน
ปีละประมาณ 60,000 ครั้ง

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะแพทยศาสตร์
คณะฯ แบ่งส่วนราชการเป็น ดังนี้

1. ส�ำนักงานคณบดี ประกอบด้วย 12 งาน และ 4 ส�ำนักงาน
2. ภาควิชา ประกอบด้วย จ�ำนวน 20 ภาควิชา 1 โครงการจัดตั้งภาควิชา
3. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประกอบด้วย 12 งาน
4. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ประกอบด้วย 4 ฝ่าย และ 1 ส�ำนักงาน
5. คลังเลือดกลาง
6. สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO; Academic Clinical Research Office)
คณะฯ มีจำ� นวนบุคลากรรวมทัง้ สิ้น 5,960 คน ประกอบด้วย อาจารย์ จ�ำนวน 423 คน และบุคลากร
สายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะ 2,864 คน บุคลากรสายสนับสนุนทัว่ ไปจ�ำนวน 2,637 คน ในกลุม่ อาจารย์
สายผู้สอน มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ 38 คน รองศาสตราจารย์ 120 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 127 คน
และอาจารย์ 138 คน ส�ำหรับบุคลากรทางวิชาชีพที่ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย แยกเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
372 คน แพทย์ฝึกอบรมฯ 389 คน ทันตแพทย์ 7 คน เภสัชกร 65 คน พยาบาล 1,765 คน นักรังสีการแพทย์
57 คน นักเทคนิคการแพทย์ 60 คน และนักกายภาพบ�ำบัด 24 คน
นับถึงปีปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีอายุครบ 46 ปี จึงเป็นการก้าวเข้าสู่
ทศวรรษที่ 5 ของคณะฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะฯ ได้มีการพัฒนาและเจริญเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง
ทางด้านการจัดการศึกษาในปัจจุบนั มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและการศึกษาหลังปริญญารวมกันถึง
106 หลักสูตร เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้มกี ารเพิ่มจ�ำนวนรับจาก 16 คน ในรุน่ แรกเป็น 288 คน
ในปัจจุบัน โดยมีผลสัมฤทธิ์ของการสอบครั้งแรกเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภามากกว่า
ร้อยละ 95 ซึ่งอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ นอกจากนี้บัณฑิตแพทย์ที่จบจากคณะฯ มากกว่าร้อยละ 70
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ยังคงปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งคณะฯ อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากยังคงมีปัญหาการกระจายแพทย์ของประเทศ ท�ำให้อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือยังคงต�ำ่ ทีส่ ดุ ในประเทศ (1:3,338 เทียบกับ 1:710 ในกรุงเทพฯ และ 1:2,417 ในภาคเหนือ) ดังนัน้
แม้จะมีการเปิดคณะแพทยศาสตร์เพิ่มขึ้นอีก 3 สถาบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็ยังไม่เพียงพอ คณะฯ
จึงยังคงต้องผลิตบัณฑิตแพทย์เพื่อแก้ ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในภูมิภาคต่อไป
ในด้านการจัดการศึกษา คณะฯได้จดั ให้มกี ารเรียนการสอนในระดับแพทยศาสตรบัณฑิตและบัณฑิต
ศึกษา และคณะฯได้ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจนได้รบั การรับรองมาตรฐานในระดับสากล (WFME)
และมีแผนพัฒนามาตรฐานดังกล่าวไปยังหลักสูตรแพทย์ระดับหลังปริญญา นอกจากนี้ยังมีแผนการพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร Dual Degree Program ในระดับบัณฑิตศึกษาปรีคลินิก เพื่อยกระดับ
มาตรฐานให้เข้าสู่สากล และเพิ่มคู่ความร่วมมือกับสถาบันในระดับนานาชาติ
ปัญหาและอุปสรรคทีส่ ำ� คัญของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในปัจจุบนั คือ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิก เนื่องจากผลกระทบจากระบบบริการสุขภาพของประเทศที่เปลี่ยนไป
ท�ำให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์กลายเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยที่เกินขีดความสามารถในการรักษาของ
โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ป่วยที่มารักษาจึงเป็นผู้ป่วยที่รักษายาก อาการหนักและมี
ความซับซ้อนมากขึน้ เรือ่ ยๆ ผูป้ ว่ ยเหล่านี้จงึ เหมาะส�ำหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้านและแพทย์ประจ�ำบ้าน
ต่อยอด (Fellowship) แต่อาจจะไม่เหมาะส�ำหรับการฝึกปฏิบตั ขิ องนักศึกษาแพทย์ทวั่ ไป ซึง่ คณะฯ ได้แก้ ไขปัญหา
โดยการส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ ก็สามารถแก้ ไขปัญหาได้ระดับ
หนึ่ง แต่เนื่องจากในปัจจุบนั โรงพยาบาลเหล่านี้ได้รบั นักศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพือ่ ชาวชนบทเป็น
ของตนเองจึงท�ำให้ ไม่สามารถรับนักศึกษาเพิ่มขึน้ ได้มากนัก ดังนัน้ คณะฯ จึงต้องพิจารณาถึงความจ�ำเป็นของ
การมีโรงพยาบาลเพื่อการเรียนการสอน (Teaching hospital) แห่งใหม่ เพื่อรองรับนักศึกษาแพทย์ที่ขึ้นเรียน
ชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยเป็นโรงพยาบาลที่มีเครือข่ายดูแลผู้ป่วยทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
และตติยภูมิ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาคณะต่างๆ ในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ดังนั้นในอนาคตโรงพยาบาลฯ ใหม่นี้จะเป็นโรงพยาบาลหลักส�ำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาแพทย
ศาสตรบัณฑิต (Undergraduate school) และโรงพยาบาลศรีนครินทร์จะเป็นโรงพยาบาลส�ำหรับการฝึกอบรม
แพทย์หลังปริญญา (Postgraduate school)
ในด้านการวิจยั คณะฯ ได้ผลิตผลงานวิจยั เพิ่มมากขึน้ ตามล�ำดับ จาก 230 เรือ่ งในปี 2553 เป็น 397
เรือ่ ง ในปี 2560 โดยคณะฯมีการสนับสนุน ทัง้ ในด้านแหล่งทุนวิจยั เครือ่ งมือวิจยั รวมถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
อื่นๆ เพื่อผลักดันให้เกิดนักวิจัยหน้าใหม่ ตามทิศทางการพัฒนาการวิจัย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการ
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย อีกทั้งคณะฯ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยชั้นน�ำ และนักวิจัยชั้นน�ำของโลก โดยเฉพาะกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1 - 500 ของ
QS World University ranking รวมถึงการพัฒนางานวิจยั จากโจทย์ปญ
ั หาสุขภาพในพืน้ ที่ ทีส่ อดรับกับความ
สนใจระดับโลก ซึง่ จะท�ำให้สามารถเลือ่ นอันดับของ QS World University Rankings by subject : Medicine
ให้สงู ขึน้ ได้ แต่คณะฯ ยังต้องพัฒนางานวิจยั ทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพ เพือ่ ให้ได้งานวิจยั ทีม่ ี Impact factor
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ที่สูงขึ้นและสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น เพื่อยกระดับคณะฯ ให้เป็นสถาบันวิจัยระดับโลก นอกจากนี้
คณะฯ ยังได้มุ่งมั่นในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการน�ำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ
ส่งเสริมการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปรีคลินิก) เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งของพันธกิจวิจัย
ในภาพรวม
ส�ำหรับด้านการรักษาพยาบาล คณะฯ มีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษาพยาบาลเทียบเท่า
โรงพยาบาลชั้นน�ำในระดับประเทศ มีการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาฯ และอนุสาขาฯ ให้กับประเทศ
จ�ำนวนมาก และได้จัดตั้งศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ (Medical hub) ซึ่งเมื่อสิ้นสุดโครงการจะสามารถ
รับผู้ป่วยได้ เพิ่มขึ้นเป็น 3,500 เตียง และมีการจัดตั้งศูนย์การบริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (Centers of
Excellence) ในสาขาต่างๆ เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง ศูนย์การปลูกถ่ายอวัยวะ ศูนย์หัวใจและ
หลอดเลือดเป็นต้น เพื่อให้ผู้ป่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถได้รับการบริการทางการแพทย์ ที่มี
มาตรฐานเทียบเท่ากับโรงพยาบาลชัน้ น�ำของประเทศ นอกจากนี้ คณะฯ ยังค�ำนึงถึงการขยายการบริการไปยัง
ผู้ป่วยกลุ่มอื่น และประเทศใกล้เคียง ตลอดจนสามารถรองรับการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากร
ทางการแพทย์สาขาอื่นๆ จากภายในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
การที่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนัก และมีความซับซ้อน ท�ำให้มีค่า
ใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลสูงขึน้ คณะฯจึงมีนโยบายในการให้บริการผูป้ ว่ ยแบบบูรณาการและจัดตัง้ หอผูป้ ว่ ย
พิเศษเพิ่มเติมส�ำหรับผู้ป่วยที่มีประกันชีวิต เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ เพื่อมาสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
ตามปกติ ตลอดจนน�ำมาสนับสนุนการพัฒนาจัดการศึกษา การพัฒนาบุคลากรและการวิจัย
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และโครงสร้างการด�ำเนินงาน คณะฯได้มีการทบทวนระบบงาน
สนับสนุน (Back office) โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหาร เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็น Digital Organization
ซึ่งก�ำลังด�ำเนินการร่วมกับการวิเคราะห์และสร้างระบบงานที่ดีขึ้นใหม่ (Business process re-design)
เพือ่ ให้ ได้กระบวนงาน (Work process) ทีถ่ กู ต้อง รวดเร็ว ไม่ซำ�้ ซ้อน เมือ่ ร่วมกับการสร้างระบบบริหารจัดการ
ทีท่ นั สมัย ทัง้ ในเรือ่ งของห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply chain) ระบบการจัดการส่งสินค้า (Logistics) และการเปลีย่ น
ระบบบัญชีใหม่ของคณะฯ จากบัญชีเกณฑ์เงินสดไปเป็นบัญชีเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายหรือรายงานทางการเงิน
ที่ประกอบด้วยรายงานทางการเงิน บัญชีส�ำหรับผู้บริหาร และบัญชีต้นทุน ซึ่งจะท�ำให้ระบบงานสนับสนุนมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถประหยัดเวลาในการท�ำงานประจ�ำ สามารถน�ำเวลาและความสามารถทีม่ อี ยูม่ า
พัฒนางาน รวมทั้งสร้างสรรค์งานใหม่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ท�ำให้สามารถสนับสนุนภารกิจ
หลักของคณะฯ คือ การเรียนการสอน งานวิจัย การบริการรักษาพยาบาล และการบริการวิชาการให้มีความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
คณะฯ ยังให้ความส�ำคัญต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ โครงการพัฒนา
ระบบสาธารณสุขเพือ่ การตรวจคัดกรอง ตรวจวินจิ ฉัย และบริหารจัดการผูป้ ว่ ยมะเร็งท่อน�ำ้ ดี ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (Cholangiocarcinoma Screening and Care Program: CASCAP) โครงการละว้า (การควบคุม
และป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับแบบบูรณาการวิถีนิเวศสุขภาพ;LAWA Project) โครงการป้องกันและชะลอ
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โรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CKDNET) เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการเกิดโรค
ตั้งแต่ในระยะแรก เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีสุขภาพดี
แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับนี้ จัดท�ำขึน้ เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและมาตรการต่างๆ
เพือ่ การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ในอีก 4 ปีขา้ งหน้า โดยแผนการด�ำเนินงานนี้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559 - 2562 และ ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจของคณะแพทยศาสตร์ โดยมีการสัมมนา(ครั้งที่1) เพื่อรับทราบการสรุปผลงานและทิศทางการบริหารคณะ
แพทยศาสตร์ วาระการบริหาร 2561-2564 เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท จ.ขอนแก่น (ครัง้ ที2่ )
สัมมนาการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�ำปี
2561-2564 ณ ศูนย์ประชุม KICE จังหวัดขอนแก่น และ(ครั้งที่ 3) การสัมมนาเพื่อจัดท�ำแผนกลยุทธ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�ำปี 2561-2564 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์
โดยการสัมมนาดังกล่าวได้น�ำผลการวิเคราะห์องค์กร จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT
analysis) ซึ่งได้สัมมนาระดมสมองจากผู้บริหารและบุคลากร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ ราชาวดี รีสอร์ท
ผลการวิเคราะห์การรับฟังเสียงของลูกค้า และการวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะฯ เป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบ้ ริหาร ร่วมกับผลการประชุมระดมความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ใน
การก�ำหนดเป้าหมายและแผนการด�ำเนินงาน และหลังจากนัน้ (ครัง้ ที่ 4) ได้ถา่ ยทอดแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
แผนกลยุทธ์ ตัวชีว้ ดั และโครงการส�ำคัญ ให้แก่ผบู้ ริหารและบุคลากรทุกระดับ ได้รบั ทราบและยึดถือเป็นแนวทาง
การบริหาร และจัดท�ำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องบรรยาย 3 อาคาร
เตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
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โครงร่างองค์กร
1. ลักษณะองค์กร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2515 นับเป็นแห่งที่ 5
ของประเทศไทย และเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปณิธาน : เพือ่ ผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ โดยเน้นด้านเวชปฏิบตั ทิ วั่ ไปและสุขภาพชุมชน ทัง้ นี้

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นศูนย์กลางความ
ร่วมมือในการค้นคว้าวิจัยปัญหาด้านสุขภาพ

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย และมวลมนุษยชาติ
พันธกิจ : การจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ (Education) การวิจัยและสร้างองค์

ความรู้ นวัตกรรม เพือ่ การพัฒนาทีส่ มดุลและยัง่ ยืนเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล (Research and Innovation)
การรั ก ษาพยาบาล (Health care) นอกจากนี้ คณะฯยั ง มุ ่ ง ส่ ง เสริ ม ช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น สั ง คม
(Social value) โดยเฉพาะประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีส่วนร่วมสนับสนุน ท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคม ให้เข้มแข็งและมีดุลยภาพ

เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะฯให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สามารถรักษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษา และงานวิจยั เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลก
(300th QS World University Rankings by subject : Medicine) และการพัฒนางานบริการรักษาพยาบาล
ให้มีคุณภาพระดับสากล และเกิดผลส�ำเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะฯ โดยมีเป้าประสงค์ดังนี้

1. มุง่ ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ และแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญโดยใช้หลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ได้ ม าตรฐานสากล และเปี ่ ย มไปด้ ว ยทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ บุ ค ลากรทางการแพทย์
ในศตวรรษที่ 21
2. มุง่ พัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลศรีนครินทร์และศูนย์หวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์
ให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล มีระบบเครือข่ายการให้บริการทีค่ รอบคลุมและสอดคล้อง
กับระบบสุขภาพของประเทศ สามารถรองรับการผลิตบัณฑิต ทั้งในระดับปริญญาตรี และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทาง และมีการจัดตัง้ โครงการศูนย์บริการการแพทย์ชนั้ เลิศ (Medical hub)
เพือ่ รองรับการให้บริการผูป้ ว่ ยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการรักษาโรคทีต่ อ้ งการความ
เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีชั้นสูง
3. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อน�ำไปใช้แก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน
ในประเทศ และนานาชาติ รวมทั้งน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
4. มุง่ มัน่ ในการเป็นองค์กรทีเ่ ป็นทีพ่ งึ่ มีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมี
นโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วม ระหว่างชุมชนและคณะฯ รวมทั้งการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
5
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5. มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human resource management) ทีด่ ี ครอบคลุม
ทั้งเรื่องการพัฒนาสมรรถนะ แนวทางความก้าวหน้า ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์อย่างเหมาะสม รวมทั้งการสร้างกลไกในการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถสูงให้คงอยูใ่ นคณะฯ ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจทีจ่ ะดึงดูดคนดีคนเก่งให้มาปฏิบตั ิ
งานในคณะฯ
6. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ที่ท�ำให้เกิดคุณภาพชีวิตและความสุขในการปฏิบัติง าน
ของบุคลากร ควบคูก่ บั การมีธรรมาภิบาลและมาตรฐานการท�ำงานทีม่ ผี ลสัมฤทธิส์ งู โดยใช้
ระบบสารสนเทศ เกณฑ์มาตรฐานสากล และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ค่านิยมขององค์กร : ACT– SMART
A
C
T
S
M
A
R
T

:
:
:
:
:
:
:
:

รับผิดชอบ โปร่งใส (Accountability)
มุ่งเน้นผู้เรียน และผู้รับบริการ (Customer target)
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Technology)
รับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility)
การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง (Management by fact)
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมุ่งสู่ความเป็นสากล (Agility)
มุ่งมั่นวิจัยและนวัตกรรม (Research & innovation based)
การท�ำงานเป็นทีม (Teamwork)

สมรรถนะหลักของคณะฯ คือ

1. การเรียนการสอนด้านแพทยศาสตร์ที่เปี่ยมด้วยทักษะและสมรรถนะ (Skillful and highly
competent medical teaching)
2. การให้บริการด้านสุขภาพระดับตติยภูมขิ นั้ สูงทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง (High quality super tertiary
healthcare)
3. การพัฒนางานวิจัยจากโจทย์ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ที่สอดรับกับความสนใจระดับโลก
(Developing research projects that tackle regional health problems in
accordance with global interest)
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คณะฯ จ�ำแนกผู้ปฏิบัติงาน (Workforce) เป็น 3 กลุ่ม ตามตาราง 1

ตาราง 1 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและวุฒิการศึกษา (ประจ�ำปีงบประมาณ 2561)
วุฒิการศึกษา

สายวิชาการ สายสนับสนุน สายสนับสนุน
วิชาชีพ
ทั่วไป
ต�่ำกว่าปริญญาตรี
11
2,243
ปริญญาตรี
1
2176
385
ปริญญาโท
22
599
9
ปริญญาเอก
400
78
0
หรือเทียบเท่า
รวม
423
2864
2637
อายุคนเฉลี่ย
47.59
35.03
39.71
อายุงานเฉลี่ย
18.36
10.04
10.95

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ต�ำแหน่งทางวิชาการสายผู้สอน:
ศ./รศ./ผศ./อ.(คน) =
38/120/127/138
คิดเป็นร้อยละ =
8.98/28.37/30.02/32.62
ต�ำแหน่งความก้าวหน้าของ
สายสนับสนุน : เชี่ยวชาญ = 4
ช�ำนาญการพิเศษ = 371
ช�ำนาญการ = 298
ช�ำนาญงานพิเศษ = 9
ช�ำนาญงาน = 331
ทั่วไป 2,189 คน
ปฏิบัติงาน = 2,294

คณะฯ มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ส�ำคัญตามตาราง 2

ตาราง 2 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
อาคาร
สถานที่

• อาคารส�ำหรับการเรียนการสอน การวิจัยและการรักษาพยาบาล ได้แก่ 1) อาคาร
ผูป้ ว่ ยนอก 2) อาคาร 89 พรรษา สมเด็จย่า 3) อาคารหอผูป้ ว่ ยใน 4) อาคารวิทยาศาสตร์
คลินิก 5) อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิกและห้องสมุด 6) อาคารเรียนรวม 7) อาคาร
กัลยาณิวัฒนานุสรณ์ 8) อาคารเวชวิชาคาร 9) คลังเลือดกลาง 10) อาคารศูนย์หัวใจ
สิรกิ ติ ฯิ์ 11) อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์ 1 12) อาคารสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์ 2 13) อาคารเฉลิมพระบารมี 14) เรือนพักญาติ
15) พื้นที่ส�ำหรับสร้าง Medical Hub จ�ำนวน 29 ไร่
• อาคารส�ำหรับการเรียนการสอน ประกอบด้วยห้องประชุม/ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก (Skills Lab, Simulation center & CPR-unit)
ห้องกิจกรรมกลุ่ม และห้องโถงรองรับนักศึกษา ห้องปฏิบัติการวิจัยพร้อมครุภัณฑ์
การวิจัย รวมมีพื้นที่ของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมากกว่า 24,000 ตารางเมตร
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เทคโนโลยีและ
อุปกรณ์

• จุด Access Point (Wireless) 531 จุด switch ทีใ่ ช้ในการกระจายเครือข่าย ณ ปัจจุบนั
รุ่น 2960 และ 2960x จ�ำนวน 371 ตัว
• คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และการรักษาพยาบาล รวมทั้งสิ้น
2,700 เครื่อง และมีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จ�ำนวน 250 เครื่อง
• ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล เพื่อการบริการทางการแพทย์ (Health Object)
• ระบบงานบัญชี การเงิน และการจัดซื้อ (PeopleSoft Finance and Supply Chain)
• ระบบงานบุคลากร (PeopleSoft Human Capital Management)
• ฐานข้อมูลที่ใช้ ในการบริหารจัดการผลการด�ำเนินการของคณะฯ ได้แก่ ฐานข้อมูล
นักศึกษา ฐานข้อมูลวิจัย ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลการเงินการคลัง พัสดุ และ
ฐานข้อมูลบริการวิชาการ/วิชาชีพ
• สื่ อ การเรี ย นการสอนและสิ่ง สนั บ สนุ น E-Learning, Tele-conference และ
สื่อการสอนต่างๆ เช่น หุ่นฝึกทักษะ ผู้ป่วยจ�ำลอง เป็นต้น
• ระบบการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาผ่านระบบ e-learning
• ระบบเครื่องมือสร้างนวัตกรรมชุดทดสอบทางการแพทย์ต้นแบบ
• ระบบจัดเก็บคลังตัวอย่างชีวภาพ และการเพาะพันธุกรรมสัตว์เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
ด้านโรคมะเร็งท่อน�้ำดี

ครุภัณฑ์
การแพทย์

• CT256 slide , CT PET scan, MRI3 tesla, Angiogram biplane, Advance
radiotherapy, Sleep Lab, Total Laboratory, mobile service van

จ�ำนวน
เตียงผู้ป่วย

• โรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นที่ฝึกปฏิบัติงานส�ำหรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา มีจ�ำนวนเตียงให้บริการทั้งหมด 1,200 เตียง และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
200 เตียง ร่วมกับการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสถาบันร่วมผลิตจ�ำนวน 4 แห่ง

ห้องสมุด

• มีเนื้อที่ 3,630 ตารางเมตร มีที่นั่งอ่านและค้นคว้ารวม 380 ที่นั่ง เปิดท�ำการทุกวัน
ทรัพยากรห้องสมุดมีหนังสือ จ�ำนวน 46,529/71,346 ชือ่ เรือ่ ง/เล่ม วารสารฉบับพิมพ์
ไทยและต่างประเทศ จ�ำนวน 371/717 ชื่อเรื่อง วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 19/6,830
ฐาน/ชื่อเรื่อง โสตทัศนวัสดุ 5,167 รายการ และ e-book 12 ฐานข้อมูล
• มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับค้นคว้า จ�ำนวน 23 ฐานข้อมูล
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คณะฯ ได้ด�ำเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ส�ำคัญ ดังนี้

ตาราง 3 กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่ส�ำคัญ
กฎหมาย กฎระเบียบ
สาระส�ำคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ
ข้อบังคับ
ด้านการจัดการเรียนการสอน 4 ฉบับ
พระราชบัญญัติการศึกษา
ข้อก�ำหนดในการจัดการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542
ให้ ได้มาตรฐาน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน การศึกษา
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
เกณฑ์มาตรฐานของ
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร พ.บ. และ
แพทยสภา พ.ศ.2545
การรับรองความรู้ความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ดัชนีและตัวบ่งชี้เกณฑ์
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพของ สกอ. สมศ.
กพร. มข. กสพท. ราช
วิทยาลัยต่างๆ
ด้านการวิจัย 2 ฉบับ
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ข้อก�ำหนดเพือ่ การด�ำเนินการวิจยั ชอบด้วย
จริยธรรมของการวิจัย
มนุษยธรรม จริยธรรมทั้งการวิจัยในคน
ในมนุษย์ พ.ศ.2540
และสั ต ว์ ท ดลอง โดยยึ ด แนวทางการ
ด�ำเนินการตาม Declaration of Helsinki,
World Health Organization’s
ICH – GCP Guidelines
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องาน ประกาศ ระเบียบ ตามที่ก�ำหนดใน พรบ.
ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558
เช่น จรรยาบรรณ การด�ำเนินการ สถานที่
ด�ำเนินการต่อสัตว์ เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์
ด้านการบริการทางการแพทย์ 1 ฉบับ
มาตรฐานการรับรองคุณภาพ ข้อก�ำหนดในการบริหารจัดการ
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลให้ ได้มาตรฐาน
9

ส่วนราชการที่เป็นผู้ออก หรือ
เจ้าของกฎหมาย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

แพทยสภา

สกอ. สมศ. กพร. มข. กสพท.
ราชวิทยาลัยต่างๆ

สภาวิจัยแห่งชาติ

สถาบันพัฒนาการด�ำเนินการ
ต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ (สพสว.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)
สรพ.
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ด้านการบริหารการเงิน 3 ฉบับ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบ
ประมาณ พ.ศ. 2548
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การเงินรายได้
ระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544
ด้านการบริหารจัดการ 5 ฉบับ
พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551
ข้อบังคับสภา มข. ว่าด้วย
จรรยาบรรณของอาจารย์และ
ข้าราชการ มข. พ.ศ.2549
กฎระเบียบด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของคณะ
แพทยศาสตร์ พ.ศ.2551
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 - 7)
ข้อบังคับ มข. ว่าด้วย
การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก
การแบ่งส่วนงาน และ
หน่วยงานในก�ำกับหน่วยงาน
ย่อยของส่วนงานใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2560

การบริหารงบประมาณแผ่นดิน

ส�ำนักงบประมาณ

การบริหารงบประมาณเงินรายได้
มข.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การควบคุมการใช้จา่ ยงบประมาณแผ่นดิน ส�ำนักงบประมาณ
เพื่ อ ติ ด ตามประเมิ น ผลเชิ ง เปรี ย บเที ย บ
แผนและผล
การบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์
และข้าราชการ มข.

มข.

ข้อก�ำหนดด้านความปลอดภัย การสร้าง คณะแพทยศาสตร์ มข.
เสริ ม สุ ข ภาพและการดู แ ลส่ ง เสริ ม
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
การบริหารพัสดุ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี

การจัดโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
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2. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร

คณะฯ มีคณบดีเป็นผู้น�ำสูงสุดขึ้นตรงต่ออธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
4 ปี มีคณะกรรมการบริหารซึง่ ประกอบด้วยคณบดีและรองคณบดี 12 ฝ่าย มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะฯสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย สื่อสาร ก�ำกับติดตาม ประเมินและทบทวนผลการด�ำเนิน
งาน มีคณะกรรมการประจ�ำคณะแพทยศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี ตัวแทนหัวหน้าภาควิชา
คลินิกและ ปรีคลินิก และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตัวแทนคณาจารย์ 1 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 1 ท่าน
โดยมีหัวหน้าส�ำนักงานคณบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ มีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อควบคุม
ปรับปรุงและก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินการตามนโยบายที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ ไว้ คณบดีต้องรายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านต่ออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครัง้ ตามทีไ่ ด้ทำ� ข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการกับอธิการบดี
และมีการประเมินผลการด�ำเนินงานของรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างาน ตามค�ำรับรองทีไ่ ด้ทำ� กับ
คณบดีหรือรองคณบดี ปีละ 2 ครั้ง นอกจากนั้นคณะแพทย์ฯ ต้องรับการตรวจประเมินทั้งจากภายในและ
ภายนอก ตามรอบระยะเวลาที่ก�ำหนด

3. สภาวการณ์ขององค์กร
ก. สภาพด้านการแข่งขัน

เป็นโรงเรียนแพทย์ที่ผลิตบัณฑิตแพทย์ต่อปีสูงเป็นล�ำดับที่ 3 ของประเทศ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8-10
โดยประมาณของบัณฑิตแพทย์ทผี่ ลิตได้ตอ่ ปีทงั้ หมดในประเทศไทยซึง่ ผลิตได้ประมาณ 2,800 คนทัว่ ประเทศ
ในการจัดอันดับโรงเรียนแพทย์ในประเทศ คณะฯ อยู่อันดับที่ 4 จากโรงเรียนแพทย์ 25 แห่งทั่วประเทศ และ
อยู่ในอันดับที่ 401-450 ของโลก โดยการจัดล�ำดับของ QS World University Rankings by subject :
Medicine ในปี ค.ศ.2017-2018 ซึ่งคณะฯ มุ่งมั่นในการยกระดับคณะฯ ให้อยู่ใน 300 อันดับแรก ดังนั้น
คณะฯ จึงก�ำหนดให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่ อยูใ่ นล�ำดับที่ 3 ของประเทศ และอยูใ่ นอันดับ
ที่ 251-300 ของโลกตาม QS World University Rankings by subject : Medicine เป็นคู่เทียบส�ำคัญเพื่อ
การพัฒนาในด้านคุณภาพของการจัดการศึกษา และการวิจัย การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อ
สถานการณ์แข่งขันของคณะแพทย์ฯ โดยแสดงในตาราง 4
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ตาราง 4 การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันของคณะฯ
พันธกิจหลักที่ได้รับผลกระทบ
ความสอดคล้องกับ
การ การ การบริการ บริบท
แผน
ศึกษา วิจัย
สุขภาพ เชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์
1. หลักสูตรอบรมแพทย์ประจ�ำบ้าน
Initiative
P
SC1, SC5
โดย รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
10
2. ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
Initiative
P
SC1
7, 8, 9, 10
3. นโยบายการกระจายงบฯ จาก
Initiative
P
P
SC4
กระทรวงสาธารณสุข ไปยัง รพ.ศูนย์
1, 3, 17
4. ความคาดหวังคุณภาพบริการมาตรฐาน
Initiative
P
SC5
สากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2, 14
5. นโยบายการเป็น
Initiative
P
SO5
Khon Kaen Smart City
1
6. นโยบายการให้ทุนวิจัยบูรณาการ
Initiative
P
SO1, SO5
11, 12, 13
สู่ชุมชนของผู้ให้ทุนในประเทศ
Initiative
7. สภาวะการแข่งขันในการจัดอันดับ
P
P
SC5
4, 5, 6, 18
ของโรงเรียนแพทย์ทั่วโลก
8. การเกิดขึ้นของ
Initiative
P
P
P
Disruptive technology และ
SC3
1, 9, 11,
นวัตกรรมการแพทย์
19, 20
Initiative
9. การเจริญเติบโตของประเทศอื่นๆ
P
P
P
SO2, SO3
1, 3, 8
ในเขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
10. การชะลอตัวในการเติบโต
Initiative
P
P
P
ของเศรษฐกิจไทยและการลด
SC4
1, 11, 17
งบประมาณ
Initiative
11. Thailand 4.0 การมุ่งสร้างนวัตกรรม
P
P
P
SC2, SC5
และการเป็น medical hub
1, 11, 19, 20
12. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการเพิ่ม
Initiative
P
P
P
SO4
ขึ้นของโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ
1, 3, 15
การเปลี่ยนแปลงส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
สถานการณ์แข่งขันของคณะฯ
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แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบทีส่ ำ� คัญได้แก่ QS World University Rankings by subject : Medicine
ซึง่ เป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบทีส่ ะท้อนผลลัพธ์ของพันธกิจการศึกษา และพันธกิจด้านวิจยั เป็นหลัก โดยคูเ่ ทียบ
ที่ส�ำคัญในบริบทที่ใกล้เคียงกับคณะฯ และมีความท้าทายในการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ คือ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังใช้ขอ้ มูลเปรียบเทียบ
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในกลุ่ม สกอ. สมศ. และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และข้อมูลจาก
เครือข่ายสถาบันแพทย์ภูมิภาค (มข./ มช./ มอ.) ในส่วนของพันธกิจด้านการรักษาพยาบาล คณะฯได้เทียบ
เคียงกับโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์ในโครงการ THIP (Thailand Hospital Indicator Project) ของเครือ
ข่าย UHOSNET 16 สถาบัน ส่วนคู่เทียบระดับต่างประเทศ (international benchmark) มุ่งเน้นการเปรียบ
เทียบการบริการสุขภาพด้าน clinical outcome โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกและทบทวนแหล่งข้อมูล
และคู่เทียบที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ

แผนภาพ 1 แสดงล�ำดับของคณะแพทยศาสตร์ โดยการจัดล�ำดับของ QS World
University Rankings by Subject : Medicine 2015 -2018
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์

คณะฯ ได้วิเคราะห์ความท้าทาย ความได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์ ตามตาราง 5

ตาราง 5 ความท้าทาย ความได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์ ที่ส�ำคัญ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
SC1: Education for 21st
Century

SC2:

SC3:
SC4:

SC5:

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
โอกาสเชิงกลยุทธ์
SA1: Established Research SO1: New Grant Platform
in Some Specific Area
and Wide Array of
Networking
Human Resource
SA2: Strategic Location with SO2: Economic Growth of
Transformation
Endemic Area of
the Region and AEC
Certain Diseases
Innovative Services
SA3: Highly Capable Faculty SO3: International
Fulfilling Digital Era
& Researchers
Collaboration
Financial & Budget
SO4: Aging Population
Constraint
and New Area of
Healthcare Services
Striving for the World’s
SO5: Khon Kaen Smart City
th
Top 300 Medical
Schools by QS World
University Rankings by
Subject : Medicine
and International
Accreditation
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการด�ำเนินการ

คณะฯ มีระบบการปรับปรุงผลการด�ำเนินการโดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ซึ่งมีการน�ำเครื่องมือและ
มาตรฐานด้านคุณภาพมาใช้อย่างต่อเนื่อง โดยช่วงแรก (ตั้งแต่จัดตั้งคณะฯจนถึง พ.ศ.2540) คณะฯ ได้ปรับปรุงผล
การด�ำเนินการตามมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับพันธกิจหลัก เช่น มาตรฐานหลักสูตรจาก สกอ. มาตรฐานจากสภา
วิชาชีพและราชวิทยาลัยแพทย์ และมาตรฐานการวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง เป็นต้น
หลังจากนั้นในช่วงที่สอง (พ.ศ. 2541-2550) คณะฯ ได้ใช้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เช่น เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติ WFME มาตรฐานทางด้านการรักษาพยาบาล HA ระดับชาติ และพัฒนาต่อ
เนื่องเป็น JCI ในระดับนานาชาติ รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพระดับนานาชาติด้านการบริหารจัดการอื่นๆ (เช่น
ISO14001, ISO50001, ISO15189 และ ISO15190) เพือ่ ให้มมี าตรฐานในระดับทีส่ งู ขึน้ และเทียบเท่าระดับ
นานาชาติ ในช่วงที่สาม (พ.ศ.2550-2555) เพื่อให้ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาในระดับสูงขึ้น
และช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด คณะฯ ได้ใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพเพือ่ ปรับปรุงผลการด�ำเนินการให้ดมี ากยิ่งขึน้ ไปอีก โดยใช้วงจร PDCA เครือ่ งมือ R2R, LEAN,
Performance review, storyboard, กระบวนการ KM & Innovation ในช่วงที่ 4 (ช่วงหลังปี พ.ศ. 25552560) คณะฯ ได้นำ� เกณฑ์คณ
ุ ภาพระดับองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกณฑ์ EdPEx/TQA เพือ่ พัฒนาไปสูอ่ งค์กร
แห่ ง ความเป็ น เลิ ศ และมี ส มรรถนะสู ง (High performance organization) รวมทั้ ง การพั ฒ นาผล
การด�ำเนินการและเลือกเทียบเคียงกับคูเ่ ทียบระดับนานาชาติ เพือ่ มุง่ มัน่ ในการบรรลุวสิ ยั ทัศน์และเป็นโรงเรียน
แพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติได้อย่างแท้จริง
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กระบวนการจัดท�ำแผนเชิงกลยุทธ์
การจัดท�ำแผนกลยุทธ์

คณะฯ ด�ำเนินการวางแผนกลยุทธ์ ผ่านกระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารในการวางแผนกลยุทธ์ โดย
ทีมผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับต่าง ๆ น�ำโดยคณบดี ภายใต้ค�ำแนะน�ำของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดย
แบ่งเป็น แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 4 ปี และแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น 1 ปี โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือการบรรลุ
วิสัยทัศน์ของคณะฯ นอกจากนีย้ ังมีแผนกลยุทธ์ระยะยาว ที่ต้องด�ำเนินการโดยทีมบริหารหลายวาระ (ได้แก่
แผนการสร้าง medical hub) ซึ่งต้องส่งผ่านนโยบายและแผนปฏิบัติการไปยังทีมบริหารใหม่ในอนาคตเพื่อ
ความต่อเนื่อง โดยขั้นตอนของกระบวนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ ผู้มีส่วนร่วม แสดงใน แผนภาพ 1 กระบวนการ
จัดท�ำกลยุทธ์ กระบวนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทุกปี โดย
แผนล่าสุดนี้มีการทบทวนปรับปรุง โดยปรับขั้นตอนการท�ำ SWOT จากเดิมที่อยู่ก่อนมาเป็นภายหลังจากการ
ท�ำ Trend and Scenario analysis เพื่อให้สามารถรวบรวมปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ ให้ครบก่อน
แล้วมาจ�ำแนกเป็น SWOT ในภายหลัง และท�ำให้เกิดความสอดคล้องกับ บริบทเชิงกลยุทธ์ ของคณะ และมี
การย้ายขั้นตอนการท�ำ Work system redesign มาภายหลัง การท�ำ SWOT & define strategic context
เพื่อให้การไหลของขั้นตอนตรงกับขั้นตอนการด�ำเนินการจริงจนเป็นแผนกลยุทธ์ฉบับปัจจุบัน โดยแผนระยะ
ยาวล่าสุด คือ แผน พ.ศ.2561-2564 และ แผนระยะสั้นประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ด�ำเนินการในการสัมมนา
ผู้บริหารประจ�ำปี 2560 ในวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ท�ำให้ ได้ผลลัพธ์ของกระบวนการนี้ คือ วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ โครงการริเริ่ม แผนปฏิบัติการที่ส�ำคัญ ตัวชี้วัด และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์

แผนภาพ 2 กระบวนการจัดท�ำกลยุทธ์
Phase 1 : Organization analysis
2

12
11

Action plan
modification
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Defined
direction
4 (VMV)

SWOT & Define
CC/SA
5 SC/SO

Oct Nov Dec

Jan Feb Mar

Strategic
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6 redesign

SPP

Sep Aug July
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Performance
measures
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Phase 3 : Strategic deployment

Phase 4 : Performance measurement
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ตาราง 6 แสดงขั้นตอน ปัจจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องในการท�ำแผนกลยุทธ์
ระยะ
ขั้นตอน
ช่วงเวลา

ปัจจัย
น�ำเข้า
(Input
phase)

ผลผลิต
(Output
phase)

1. การวิเคราะห์
องค์กร
1 2 3

2. การพัฒนา
แผนกลยุทธ์
4 5 6

ตุลาคม – ธันวาคม
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม
• ผลลัพธ์การปฏิบัติ
งานที่ส�ำคัญ
• ข้อมูลสารสนเทศ
ภายใน และ
ภายนอกที่ส�ำคัญ
• ความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• สมรรถนะหลักของ
องค์กร
• โอกาสเชิงกลยุทธ์
• ความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์
• จุดบอดองค์กร
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม สมรรถนะ
หลัก ที่ทบทวน/
ปรับปรุงแล้ว

มกราคม-มีนาคม
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม
• สมรรถนะหลักของ
องค์กร
• โอกาสเชิงกลยุทธ์
• ความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์
• ความท้าทายเชิงกล
ยุทธ์

3. การน�ำไปสู่
การปฏิบัติ
7 8 9

เมษายน-มิถุนายน
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม
• สมรรถนะหลัก
ขององค์กร
• วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
• ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์
• โครงการริเริ่ม
• แผนปฏิบัติการ
ที่ส�ำคัญ
• เป้าหมายที่คาด
การณ์
• แผนปฏิบัติการ:
• วัตถุประสงค์
หน่วยงาน ระดับ
เชิงกลยุทธ์
• ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ภาควิชา
• การวางแผนจัดสรร
• โครงการริเริ่ม
การเงิน
แผนปฏิบัติการ
• การวางแผนจัดสรร
ระดับคณะ
บุคลากร
• แผนปฏิบัติการ
• การพัฒนาบุคลากร
ที่ส�ำคัญ
• เป้าหมายที่
คาดการณ์

4. การวัดผล
และทบทวน
10 11 12
กรกฎาคม-กันยายน
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม
• ข้อมูลผลการ
ด�ำเนินงาน
• กระบวนการ
ทบทวนผลการ
ด�ำเนินการ

• ข้อมูลสรุปผลการ
ด�ำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
• ผลการด�ำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ที่ส�ำคัญ
• ผลประเมิน
ความพึงพอใจ

ทีมบริหาร
ผู้มีส่วน
ทีมบริหาร
ทีมบริหาร
ทีมบริหาร ฝ่ายต่างๆ คณะกรรมการบริหาร
เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร ภาควิชา หน่วยงาน
คณะฯ ผู้เรียน
ที่ส�ำคัญ
คณะฯ
คณะฯ
บุคลากร
ผู้รับบริการ บุคลากร
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ระยะที่ 1 การวิเคราะห์องค์กร คณะฯ มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ที่เน้นถึงการกระตุ้นให้

เกิดการสร้างนวัตกรรม โดยการระดมสมองในขั้นตอนย่อย 1-5 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วยเครื่องมือ
PEST Analysis และร่วมกับเครื่องมือ SWOT/ TOWS matrix Analysis/ Gap analysis โดยทีมบริหารน�ำ
การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการแข่งขันของคณะฯ และพิจารณาถึงความสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
และพันธกิจหลักทัง้ 3 ด้าน จัดล�ำดับว่ามีความส�ำคัญ และได้สรุปออกมาเป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ทส่ี ำ� คัญ (Strategic Opportunity; SO) ของคณะ และพิจารณาถึงความเสี่ยงที่น่าลงทุน และความสอดคล้องกับสมรรถนะ
หลักและพิจารณาถึงทรัพยากรเงินและทรัพยากรอื่น ๆ และคู่ความร่วมมือที่มีอยู่ อันน�ำไปสู่โครงการริเริ่มใหม่
เช่น SO1: ทุนวิจัยรูปแบบใหม่จากผู้ให้ทุน เช่น ทุนวิจัยบูรณาการสหสาขาวิชาเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่
และทุนวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ ซึ่งน�ำไปสู่โครงการริเริ่มด้านการสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์,
SO2: การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่โดยรอบและประชาคมอาเซียน ซึ่งน�ำไปสู่การท�ำโครงการริเริ่ม
ด้าน Medical hub และ Center Of Excellences (COEs), SO3: การมีความร่วมมือกับนานาชาติน�ำไปสู่
โครงการริเริ่มด้านการสร้างมาตรฐานหลักสูตรและการวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล, SO4: การเพิ่มขึ้น
ของประชาคมผู้สูงวัยและการบริการทางการแพทย์ยุคใหม่ น�ำไปสู่การท�ำโครงการ COEs, SO5: การเกิด
ขอนแก่นมหานครเมืองอัจฉริยะ น�ำไปสู่การท�ำโครงการ Medical hub เป็นต้น ซึ่งแต่ละโครงการได้รับการ
จัดสรรงบประมาณและมอบหมายผู้บริหารที่รับผิดชอบและด�ำเนินการให้บรรลุผล

ระยะที่ 2 พัฒนาแผนกลยุทธ์ คณะฯ มีกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ

ภายในและภายนอกที่ส�ำคัญเพื่อใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ทีมบริหารและที่
ปรึกษาภายนอก ได้วเิ คราะห์โดยใช้ขอ้ มูลตามปัจจัยสารสนเทศ (ตารางที่ 7) ซึง่ รวบรวมโดยผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง
และถูกทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ Balance Strategic Check/ SWOT/ TOWS matrix Analysis/
Gap analysis ในการวิเคราะห์ พร้อมทั้งก�ำหนดบริบทเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และเป้าหมาย
เพือ่ ท�ำให้เกิดความสมดุลระหว่างโอกาสกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ทงั้ ระยะสัน้
และระยะยาวของแผนกลยุทธ์ รวมทั้งก�ำหนดตัววัด

ตาราง 7 ปัจจัยและสารสนเทศที่ใช้วิเคราะห์ก�ำหนดกลยุทธ์
ปัจจัยด้านต่างๆ
ผลการด�ำเนินงาน และ
ข้อมูลป้อนกลับจาก
การตรวจประเมิน

ข้อมูลที่รวบรวม/ประเด็น/รายละเอียด
• ผลการด�ำเนินการตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ที่ส�ำคัญ ผลการด�ำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล
ด้านผู้เรียน/ผู้รับบริการ ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และด้านการเงิน
• ข้อมูลจากการตรวจประเมินทุกระดับ
นโยบายจากภาครัฐ และ • นโยบายภาครัฐ เช่น Thailand 4.0, การส่งเสริม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Smart city ในภูมิภาค
• แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18

ผู้เกี่ยวข้อง
ทีมบริหาร
รองฯ แผน

ทีมบริหาร
รองฯ แผน
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ปัจจัยด้านต่างๆ
กฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ
สถานการณ์
ด้านเศรษฐกิจ
สถานการณ์ ด้านสังคม
สถานการณ์ ด้านตลาด

ข้อมูลที่รวบรวม/ประเด็น/รายละเอียด
• กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ข้อก�ำหนด, จริยธรรม,
มาตรฐานในการท�ำงาน
• อัตราการเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศ,
งบประมาณด้านการศึกษาและสาธารณสุข
• อัตราการเกิด อัตราส่วนของผู้สูงอายุในประเทศ
• ข้อมูลด้านตลาดที่ส�ำคัญของคู่เทียบในแต่ละพันธกิจ,
ข้อมูลสถาบันแพทย์เปิดใหม่ในอนาคต
และจากต่างประเทศ
สถานการณ์ เทคโนโลยี • การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่ส�ำคัญ
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละพันธกิจ
• ข้อมูลประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีของคณะฯ
บริบทใหม่ของโลก
• บริบทใหม่ของโลกที่สอดคล้องในแต่ละพันธกิจ เช่น
Disruptive technology ทางด้านการศึกษา
การวิจัยและการแพทย์
คู่แข่ง/คู่เทียบ
• ผลการจัดอันดับระดับชาติ/นานาชาติ (QS World
University Rankings by Subject : Medicine)/
ผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญของคู่แข่ง
ความคาดหวังของผู้เรียน • ข้อมูลจากเสียงของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
และลูกค้ากลุ่มอื่น
ความพึงพอใจ ข้อร้องเรียน ความคาดหวัง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และความต้องการ
ความสามารถในการ
• ระบบการน�ำองค์กร , กระบวนการน�ำแผนกลุยุทธ์
น�ำกลยุทธ์ ไปปฏิบัติ
สู่การปฏิบัติ, การออกแบบกระบวนการ,
การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และงบประมาณ

ผู้เกี่ยวข้อง
รองฯ ที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจ
รองฯ คลัง, งานคลัง
รองฯ แผน
รองฯ แผน

รองฯ แผน,
รองฯ สารสนเทศ
รองฯ แผน
รองฯ ที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจ
รองฯ ที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจ
รองฯ แผน
รองฯ ที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจ
ทีมบริหาร
รองฯ แผน

คณะฯ โดยทีมบริหารได้ออกแบบระบบงาน ตามขัน้ ตอนที่ 6 ของ SPP โดยพิจารณาความสอดคล้อง
กับวิสยั ทัศน์ ความเป็นเลิศในการด�ำเนินการตามพันธกิจหลักทัง้ 3 ด้าน สมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
และการน�ำองค์กรของทีมบริหาร เพือ่ มุง่ สูก่ ารบรรลุวสิ ยั ทัศน์ โดยส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันระหว่างระบบงาน
ให้มีความสอดคล้อง สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มของกระบวนการท�ำงาน ได้แก่
1) Core Process ซึ่งประกอบด้วย 3 กระบวนการตามพันธกิจ ซึ่งต้องใช้สมรรถนะหลักในการเป็นแนวทาง
ด�ำเนินงาน โดยคณะฯ มีการทบทวน ปรับปรุง แก้ ไข สมรรถนะหลักในช่วงการท�ำ SPP ทุกปี และจากการ
ทบทวนและปรับปรุงในปีล่าสุด คณะฯ ได้ปรับ สมรรถนะหลักเป็น 3 ข้อ 2) Key Support Process
ประกอบด้วย 7 กระบวนการ ซึง่ ได้มกี ารทบทวนและปรับในขัน้ ตอนที่ 6 ของ SPP โดย Key Support Process
ปีปัจจุบันมีความสอดคล้องกับการแบ่งฝ่ายการบริหารตามรองคณบดี
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คณะฯ โดยทีมบริหารได้มีการก�ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ เป้าประสงค์ ตัววัด และผู้รับ
ผิดชอบ โครงการที่ส�ำคัญ และระยะเวลาที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากช่วงการพัฒนาแผน
กลยุทธ์ตามกระบวน SPP โดยแผนกลยุทธ์ 2P2I แบ่งเป็น 1) Go International ส�ำหรับพันธกิจการจัดการ
ศึกษาเพือ่ มุง่ สู่ world class education, 2) Go Premium ส�ำหรับพันธกิจด้านการบริการรักษาพยาบาลเพือ่
มุง่ สู่ international standard and hospital outcome 3) Go innovation ส�ำหรับพันธกิจด้านการวิจยั และ
นวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ high quality research และ 4) Go Professional ส�ำหรับกระบวนการสนับสนุนหลัก
เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่ responsible to society, best place to work และ efficient & modern โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อแผนกลยุทธ์ แผนบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ (โครงการการ
ขยายตัวของการบริการสุขภาพทั้งแนวขวาง; Medical hub และแนวดิ่ง; COEs, โครงการการปรับหลักสูตร
ตามมาตรฐานนานาชาติ WFME และหลักสูตรใหม่ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ และการสร้างนวัตกรรมวิจัยของ
พันธกิจวิจัย) ไปยังหน่วยงานต่างๆ โดย เพื่อให้หน่วยงานรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงหลักด้านการน�ำแผนกลยุทธ์
ไปปฏิบัติ

แผนภาพ 3 ระบบงานหลักและระบบสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์

MD KKU Work System
VOC/VOS&STRATEGIC CONTEXT
LEADERSHIP SYSTEM

CORE PROCESS

CC1

CP1 EDUCATION PROCESS

CC2

CP2 HEALTHCARE PROCESS

CC3

CP3 RESEARCH PROCESS
KEY SUPPORT PROCESS

SP1 STRATEGIC PROCESS

SP2 ADMINISTRATIVE MANAGEMENT

SP3 STUDENT DEVELOPMENT PROCESS
SP5 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

SP4 IT MANAGEMENT
SP6 CSR & RELATION

SP7 INTERNATIONAL COORPERRATION MANAGEMENT

คณะฯ จัดท�ำกลยุทธ์ ในรูปแบบการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงครบทุกส่วน ใช้กระบวนการอภิปราย
และเวทีน�ำเสนอ เพื่อให้ผู้บริหารทุกส่วนได้แสดงความคิดเห็น และระดมสมอง ท�ำให้สามารถพัฒนา
วัตถุประสงค์กลยุทธ์ที่ใช้สมรรถนะหลักขององค์กร คือการบูรณาการแต่ละพันธกิจเข้าด้วยกัน ได้ข้อสรุปร่วม
กันทีค่ ำ� นึงถึงสมดุลระหว่างความต้องการทีห่ ลากหลาย ก่อให้เกิดจัดสรรทรัพยากรทีม่ อี ยูไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับแผนระยะสั้นระยะยาวของคณะ การท�ำแผนกลยุทธ์ของคณะใช้ BSC เป็นเครื่องมือในการ
ช่วยให้ค�ำนึงถึงการตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักและความได้
เปรียบเชิงกลยุทธ์ และน�ำความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ส�ำคัญ มาพิจารณาประกอบการจัดท�ำแผนกลยุทธ์
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ระยะที่ 3 การน�ำกลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติ ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาวอยู่ในขั้นตอนที่ 9 ของกระบวนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ โดยมอบหมายให้รองคณบดีแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกับส่วนงานและหน่วยงาน จัดท�ำแผนปฏิบัติการที่สามารถตอบสนองสอดคล้องกับโครงการริเริ่มและ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในแต่ละข้อของแผนกลยุทธ์ 2P2I โดยคณะฯ ได้มีการปรับการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
โดยมุ่งเน้นโครงการที่มีความส�ำคัญสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ จ�ำนวนทั้งสิ้น 20 โครงการ
คณะมีการถ่ายทอดแผนปฏิบตั กิ ารทีส่ อดคล้องกับโครงการริเริ่มส�ำคัญ และตัวชีว้ ดั ทัง้ หมดทีส่ อดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ไปยังภาควิชา หน่วยงาน และระดับรายบุคคล และมีการจัดท�ำข้อตกลงการปฏิบตั ิ
งานระหว่างรองคณบดีกับคณบดี และระหว่างหัวหน้าภาควิชากับรองคณบดี/คณบดี และการก�ำหนด TOR
ระดับบุคคลโดยหัวหน้าภาควิชา/หัวหน่วยงาน และสื่อสารไปยัง คู่ความร่วมมือส�ำคัญโดยเฉพาะสถาบันร่วม
ผลิตแพทย์ และมีการประชุมชี้แจงและติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นระยะโดยมีกลไกการประกันคุณภาพ
การติดตามผลการด�ำเนินงาน ในลักษณะของเครือข่ายกับทุกฝ่าย หากพบว่าการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด ทีมบริหารจะวิเคราะห์หาสาเหตุ ท�ำการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม และติดตามอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้แผนปฏิบตั กิ ารนัน้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามกรอบ
เวลาที่ก�ำหนดได้ นอกจากนั้นผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงและผลการประเมินคุณภาพภายในได้ถูกน�ำไป
ใช้เป็นเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร/บุคลากร และการจัดสรรงบประมาณให้กับ
หน่วยงานด้วย และมีกระบวนการติดตามผลการด�ำเนินงานโดย ติดตามผลการด�ำเนินการอย่างสม�่ำเสมอ
ผ่านกระบวนการทบทวนผลการด�ำเนินการ มีรายงานผลการติดตามงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 6 และ 12 เดือน
โดยรายงานผลการด�ำเนินงานตามตัวชีว้ ดั ทีส่ ำ� คัญ ของโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี และการ
ตรวจติดตามตัวชี้วัดที่ส�ำคัญใน monitoring dashboard รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ ท�ำการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้แต่ละแผนปฏิบตั กิ าร รองคณบดีฝา่ ยการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล จัดสรรและพัฒนาบุคลากร
ทีต่ อบสนองอย่างเหมาะสมต่อแผนปฏิบตั กิ ารนัน้ ให้สามารถด�ำเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้ว
ท�ำการทบทวนเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้แผนปฏิบัติการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปีล่าสุดนี้ คณะฯ ได้
ทบทวนผลการด�ำเนินงาน กระบวนการ SPP คณะฯ พบว่าจากผลลัพธ์ด้านสัดส่วนแผนปฏิบัติการที่ส�ำเร็จมี
แนวโน้มไม่ดี คณะฯจึงปรับการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ใหม่โดย การท�ำ cross functional team ในแต่ละพันธกิจ
คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในพันธกิจ
การจัดการศึกษา ส่วนฝ่ายให้บริการด้านสุขภาพมีการร่วมกันของฝ่ายโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์หวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์
และศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ (COEs) และการมีการปรับเปลีย่ นการท�ำแผนปฏิบตั กิ าร จากเดิมทีใ่ ช้การ
ตั้งรับ action plan ที่มาจากการด�ำเนินการจากงานประจ�ำ ให้กลายมาเป็นการถ่ายทอดกรอบของโครงการ
ริเริ่ม ลงไปสูก่ ารพัฒนาแผนปฏิบตั กิ าร และการจัดสรรงบประมาณในโครงการทีส่ อดคล้อง (top-down strategy) เพื่อให้งานประจ�ำสามารถสอดรับกับแผนกลยุทธ์และโครงการริเริ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
เพิ่มการสื่อสารถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญต่อกลยุทธ์ ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานรับรู้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงหลักด้านการน�ำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
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แผนด้านบุคลากร คณะฯ โดยฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ และฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากร
บุคคลร่วมกันบริหารความต้องการด้านขีดความสามารถและกรอบอัตราก�ำลังผ่านคณะกรรมการบริหาร
บุ ค ลากรคณะแพทยศาสตร์ โดยหลั ง กระบวนการจั ด ท� ำ แผนยุ ท ธศาสตร์ เ สร็ จ สิ้น ปลายเดื อ นมี นาคม
ฝ่ายวางแผนฯ จะเริ่มค�ำนวณกรอบอัตราก�ำลังที่เหมาะสม และการจัดสรรอัตราก�ำลังปีละ 2 รอบตามรอบ
ปฏิ ทิน ของมหาวิ ทยาลัย โดยแผนด้านบุคลากรแบ่ ง เป็ น สองส่ ว น คื อ 1) แผนบุ ค ลากรเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
แผนยุทธศาสตร์การเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลกทีม่ ีคณ
ุ ค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ โดยมีแผนพัฒนา
ขีดความสามารถที่จ�ำเป็นต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบุคลากรในแต่ละสาขาวิชาชีพ โดยฝ่ายการคลัง พัสดุ
และทรัพยากรบุคคล ฝ่ายวิจัย และฝ่ายวิชาการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ด้านการรักษาโรคเฉพาะด้าน
ด้านวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการเรียนการสอนระดับนานาชาติ/WFME และคณะฯ ยังได้มีโครงการจ้าง
อาจารย์ชาวต่างชาติที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆมาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย
เป็นการสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศด้านวิชาการทีเ่ ป็นระดับนานาชาติมากขึน้ 2) แผนอัตราก�ำลังเพือ่ ขับเคลือ่ น
พันธกิจ คณะฯ มีแผนด้านบุคลากรทีส่ ำ� คัญทีส่ นับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารทัง้ ระยะสัน้
และระยะยาวของคณะฯ โดยมุ่งเน้นแผนการบรรลุตามโครงการริเริ่มส�ำคัญซึ่งสอดคล้องในแต่ละพันธกิจทั้ง
3 ด้านและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยค�ำนึงทั้งด้านจ�ำนวน (capacity) และความสามารถ (capability)
คณะฯ ยังได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเช่นการเกษียณอายุ การที่
อาจารย์ ส ายวิ ช าการต้องไปท�ำงานด้านบริหาร โดยน� ำ ปั จจั ย ดั ง กล่ า วมาค� ำ นวณอั ต ราความขาดแคลน
ของอาจารย์ในอนาคต ร่วมกับภาระงานในปัจจุบัน

ระยะที่ 4 การวัดผลและทบทวน คณะฯมีการก�ำหนดตัวชี้วัดผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ เพื่อใช้

ในการติดตามผลส�ำเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบตั กิ าร โดยใช้การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ ในกระบวนการ
SPP และเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ และมีกระบวนการพิจารณาอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการคัดเลือก
ตัววัดผลการด�ำเนินการ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการที่ส�ำคัญ แบ่งออกเป็น ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินการตามแผน
ปฏิบัติการที่ส�ำคัญ Strategic KPIs จ�ำนวน 20 ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดตามพันธกิจอื่นๆ เพื่อให้เกิดการวัดผล
โดยรวมมีความสอดคล้องกันทัง้ สถาบัน คณะฯได้มกี ารถ่ายทอดตัวชีว้ ดั ตามล�ำดับจาก คณบดี ผ่านรองคณบดี
และหัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน ผ่านการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ การประชุมของรองคณบดีแต่ละฝ่ายกับสาย
งานที่เกี่ยวข้อง และการท�ำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ จากการปฏิบัติที่ผ่านมา
พบว่าการติดตามตัวชี้วัดต่างๆอาศัยการลงข้อมูลเฉพาะในหน่วยงานของแต่ละฝ่ายท�ำให้ ไม่สามารถติดตาม
ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพและฝ่ายสารสนเทศ จึงได้จดั ท�ำระบบ MD KKU data
bank เพื่อติดตามผลการด�ำเนินการและตัวชี้วัดต่างๆ และเชื่อมโยงข้อมูลของฝ่ายต่างๆกับทางมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ทั้งคณะฯมีระบบวัดและติดตามผลไปในทิศทางเดียวกัน
คณะฯ ได้ก�ำหนดค่าคาดการณ์ผลการด�ำเนินการของตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ ตามกรอบเวลาทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ระหว่างการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ขั้นตอนที่ 5 โดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้ประกอบการคาดการณ์ ได้แก่
1) ผลการด�ำเนินการที่ผ่านมา 2) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 3) โอกาสเชิงกลยุทธ์
4) ปัจจัยภายนอกทีส่ ง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงความสามารถในการแข่งขัน และ 5) เป้าหมายการจัดอยูใ่ น1- 300
อันดับแรกของ QS World University Rankings by Subject : Medicine ในปี พ.ศ. 2563 ค่าคาดการณ์
ผลการด�ำเนินการของคณะฯ รวมทั้งของคู่แข่งหรือคู่เทียบที่ส�ำคัญ จะถูกก�ำหนดขึ้นโดยผู้บริหารที่รับผิดชอบ
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ในแต่ละแผนปฏิบตั งิ าน ในกระบวนการทบทวนผลการด�ำเนินการทีส่ ำ� คัญของคณะฯ ผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบใน
การด�ำเนินการและติดตามแผนปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ มีหน้าทีใ่ นการน�ำเสนอผลการด�ำเนินการ พร้อมกับเทียบเคียง
ผลการด�ำเนินการของคูแ่ ข่งหรือคูเ่ ทียบทีส่ ำ� คัญเสมอ หากพบว่าผลการด�ำเนินการมีความแตกต่างระหว่างผล
การด�ำเนินการเปรียบเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงการเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือคู่เทียบที่ส�ำคัญ ผู้บริหาร
แต่ละฝ่ายจะมีการจัดท�ำแผนเพื่อปรับปรุงโดยกระบวนการ PDCA, Root cause analysis, Gap analysis
และน�ำแผนปฏิบัติการที่ปรับปรุงแล้วนั้นไปด�ำเนินการ และติดตามผลผ่านกระบวนการทบทวนผลการปฏิบัติ
การในรอบต่อไป
คณะฯมี ก ระบวนการปรั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารในกรณีที่ มี ส ถานการณ์ บั ง คั บ ให้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
แผนปฏิบตั กิ าร โดย 1) การเปลีย่ นแปลงจากสถานการณ์ปกติทวั่ ไป ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการติดตาม
ด�ำเนินการตามแผนและปรับแผนปฏิบัติการในอ�ำนาจความรับผิดชอบของรองคณบดี/หัวหน้าภาค/หัวหน้า
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีการรายงานการปรับแผนมายังฝ่ายวางแผนฯ 2) การเปลี่ยนแปลงแผนที่เป็น
กรณีเร่งด่วนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับนโยบายจะมีการนัดประชุมทีมบริหารเป็นวาระพิเศษ โดยมีการประชุม
เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ผลกระทบและแนวทางการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการเบื้องต้น และมอบหมายให้
ผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบก�ำหนดแผนปฏิบตั กิ ารใหม่และน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมทีมบริหาร ทัง้ นี้หากมีการปรับเปลีย่ น
แผนในข้อ 2 จะมีการประชุมชี้แจงความเข้าใจไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน

แผนภาพ 4 กระบวนการปรับแผนปฏิบัติการ

New situation change

Understand the situation
and incident
Establish objective and
strategy
Develop plan & Reallocate resources

Communicate and deploy

Evaluation
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่วนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับนานาชาติ (Go International)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : World class education (WFME)

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้อยู่ในระดับที่เป็นเลิศ ตามมาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม (Go Innovation)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : High quality research

สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คุณภาพการให้บริการระดับเป็นเลิศ (Go Premium)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : International standard and hospital outcome

พัฒนาคุณภาพบริการด้านสุขภาพให้อยู่ในระดับที่เป็นเลิศ ตามมาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 คุณภาพการบริหารองค์การระดับเป็นเลิศ (Go Professional)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : Responsible to society, best place to work , modern &efficient

เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นองค์กรที่บริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่วนแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับงานประจ�ำ
ตามพันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : สร้างระบบบริหารจัดการทีด่ ี (Administration excellence) ทีท่ ำ� ให้เกิด

คุณภาพชีวิตและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร (Happy workplace) ควบคู่กับการมีธรรมาภิบาล
(Good governance) และมาตรฐานการท�ำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มี

คุณภาพได้มาตรฐานสากล มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม (Morality) มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถ
เรียนรู้ ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (Lifelong learning) และมีทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ใน
ศตวรรษที่ 21 (Professional graduate)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ (Quality research &

innovation) เพือ่ น�ำไปใช้แก้ ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง
และนานาชาติ รวมทั้งการน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercialization)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการรักษาพยาบาลที่ดี
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์และ

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (Joint Commission International; JCI) มีระบบเครือ
ข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศ (Holistic service & network)
สามารถรองรับการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การตั้ง
ศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ของภูมภิ าค (Academic medical hub) เพือ่ รองรับการรักษาโรคทีต่ อ้ งการ
ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูง (Super tertiary care) ส�ำหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง และนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างรายได้เพื่อให้เป็นสินทรัพย์เพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มีระบบการสร้างรายได้เพื่อให้เป็นสินทรัพย์ในการพัฒนา มีการบริหาร

จัดการทรัพย์สนิ (Asset management system )และทรัพย์สนิ ทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ (Intellectual
property management) ท�ำให้มีความมั่นคงทางการเงินและสามารถพึ่งพาตนเองได้ (Organization
sustainability)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: มีการอนุรักษ์และส่งเสริมการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณี

อันดีงามของชาติ ตลอดจนการบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และการบริการรักษาพยาบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มีระบบการพัฒนาคุณภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหาร

จัดการทีเ่ ป็นเลิศ ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การด�ำเนินการทีเ่ ป็นเลิศ (EdPEx) และตามแนวทางรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand quality award-TQA) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Organization
competitiveness) เกิดผลลัพธ์ที่ดี และมีมาตรฐานในระดับสากล (International ranking & outcome)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านชุมชนสัมพันธ์ที่ดี
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ การยอมรั บ และการช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั บ

หน่วยงานภายนอก (Corporate social responsibility & community trust)
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แผนผังยุทธศาสตร์การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2561–2564
เพื่อให้การบริหารจัดการองค์การมีความชัดเจนและสามารถติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้
แบ่งแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะแพทยศาสตร์ออกเป็น 2 กลุม่ คือ แผนยุทธศาสตร์เพือ่ การบรรลุวสิ ยั ทัศน์
(2P2I) และแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับงานประจ�ำตามพันธกิจ จ�ำนวน 8 ยุทธศาสตร์ โดยมีกลุ่มภารกิจหลัก
คือ การ ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการรักษาพยาบาล โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มของกระบวนการท�ำงาน ได้แก่ 1)
Core Process ซึง่ ประกอบด้วย 3 กระบวนการตามพันธกิจ ซึง่ ต้องใช้สมรรถนะหลักในการเป็นแนวทางด�ำเนิน
งาน โดยคณะฯ มีการทบทวน ปรับปรุง แก้ ไข สมรรถนะหลักในช่วงการท�ำ SPP ทุกปี และจากการทบทวน
และปรับปรุงในปีล่าสุด คณะฯ ได้ปรับสมรรถนะหลักเป็น 3 ข้อ 2) Key Support Process ประกอบด้วย 7
กระบวนการซึ่งได้มีการทบทวนและปรับในขั้นตอนที่ 6 ของ SPP โดย Key Support Process ปีปัจจุบันมี
ความสอดคล้องกับการแบ่งฝ่ายการบริหารตามรองคณบดี

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของวิสัยทัศน์
ตัวชี้วัดความส�ำเร็จตามวิสัยทัศน์ ที่แสดงขีดความสามารถของคณะเมื่อเปรียบเทียบกับองค์การอื่นที่
มีพันธกิจที่เทียบเคียงกัน คือ โรงเรียนแพทย์ทั่วโลกผ่านการวัดโดย QS World University Rankings by
Subject : Medicine คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมุ่งมั่นสู่การเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นน�ำใน
300 อันดับแรกของโลก จากอันดับ 401-450 ในปัจจุบนั เมือ่ เปรียบเทียบกับโรงเรียนแพทย์ทวั่ โลกกว่า 3,000
แห่ง และปัจจุบัน คณะฯ มีพันธกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ ซึ่ง
เป็นหลักสูตรที่มีความโดดเด่น ด้านการผลิตแพทย์ที่เปี่ยมด้วยทักษะและสมรรถนะต่างๆ 2) การบริการรักษา
พยาบาลผูป้ ว่ ย ซึง่ มีความโดดเด่นในการให้บริการด้านสุขภาพระดับตติยภูมขิ นั้ สูงทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง ทีม่ ศี นู ย์ความ
เป็นเลิศในการรักษาโรคจ�ำเพาะหลายด้าน 3) การวิจยั และนวัตกรรม ซึง่ มีความโดดเด่นในด้านการพัฒนางาน
วิจัยจากโจทย์ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ที่สอดรับกับความสนใจระดับโลก
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แผนยุทธศาสตร์การบริหาร พ.ศ. 2561-2564

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนภาพ 5 แผนผังยุทธศาสตร์การบริหาร คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2564
และตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

Mission

Education

Healthcare

Research and Innovation

Society

People

Process

Goal

World class education
(WFME)

International std. and
hospital outcome

High quality research

Highly engage
society

Best place to work
(Top employer)

Modern & Efficient
(Reasonable return)

Challenge

New platform Ed.
Disruptive tech.
New expectation
(SC2)

Private very strong
Budget constraint
(SC4)

1. National research policy (SC5)
2. New platform research grant
(SC3)
3. Decline of active researcher &
Increase of young researcher
(SC2)
4. Ability to commercial (SC4)

Green
Megatrend
Social
Expectation
(SC5)

Readiness for the
next era HPO
working env.
(SC2)

Readiness for
the digital era
(SC3, SC4)

Noble staffs Reputation
(SA3)

Specialist location
(SA2)

1. Established research in some
specific area and widely of
networking (SA1)
2. Strategic location with endemic
area of certain diseases (SA2)

Community
trust
(SA2)

High retention
(SA3)

Highly capable
faculty & researcher
(SA3)

Opportunity

Learning on Demand
(SO3)

AEC, Mega city
(SO2, SO5, SO4)

1. Cloud funding (SO1)
2. Holistic research (SO3, SO4)

University policy
(SO5)

New Gen. staffs
(SO4)

Affordable tech.
(SO5)

Strategic
Objective

Go International

Go Premium

Advantage

Initiatives

KPIs.

Owner

Go Innovation

Go Professional

1. Dual PhD. degree
1. new area medical 1. Fostering a startup and
2. International degree
service
innovation ecosystem
3. New medical
(Medical hub)
2. Bio-resources management
curriculum
2. COE
3. Data mining and big data
4. WFME for postgrad
3. JCI
analytics
training
5. Inbound smile initiative
6. Outbound max initiative
7. MOU with QS top 500

1. Green faculty 1. Productivity max 1. TQA/EdPEx
2. Health
2. High engagement 2. Digital customer
promotion
organization
experience
3. Digital
transformation

1. Inbound student
1. Revenue / Market 1. Research income
2. Outbound student
share
2. Number of citation : faculty
3. Research MOU with
2. Margin from
3. Paper : faculty
QS top 500
healthcare service
4. Number of dual degree 3. Patients
program
5. Number of international satisfaction
degree program
6. New medical curriculum
7. Number of WFME
standard
วิชาการ/วิเทศฯ/
รพ.+COE+QSHC
วิจัยและนวัตกรรม
พัฒนานักศึกษา

1. Energy
reduction
2. CSR project

Core Competencies
Core value
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กายภาพฯ /
กิจการพิเศษฯ

1. Engagement
score
2. Productivity

คลังฯ / HRD

1. TQA/EdPEx
2. Customer
satisfaction (IT)
3. Cycle time

Plan / IT

QS World University Rankings by Subject : Medicine

Vision : World class medical school that brings value to thai society and all mankind
Our values
Our enablers

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร พ.ศ. 2561-2564
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนภาพ 6 แผนผังยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะแพทยศาสตร์

MD KKU Strategic House
World class medical school that brings value to thai society and all mankind
300th QS World University Rankings by Subject : Medicine
Values of the Organization to Thai Society & All Mankind
World class
education

International
standard and
hospital
outcome

Education

Healthcare

High quality
research

Research
and
innovation

Enablers ( HR, IT, Social )
Core values and Core competencies
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แผนยุทธศาสตร์การบริหาร พ.ศ. 2561-2564

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส่วนที่ 1
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับนานาชาติ (Go International)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : World class education (WFME)

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้อยู่ในระดับที่เป็นเลิศ ตามมาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม (Go Innovation)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : High quality research

สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คุณภาพการให้บริการระดับเป็นเลิศ (Go Premium)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : International standard and hospital outcome

พัฒนาคุณภาพบริการด้านสุขภาพให้อยู่ในระดับที่เป็นเลิศ ตามมาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 คุณภาพการบริหารองค์การระดับเป็นเลิศ (Go Professional)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : Responsible to society, best place to work , modern & efficient

เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นองค์กรที่บริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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Vision
Strategies

World class medical school that brings value to Thai society and all mankind
Go International
Go Premium
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6. Research MOU w QS
top 500

2558
3,650
(3,452)
490
(476)
797
565
(665)
107
(41.1)
New
New
New
60 (72)

3,832
(3,946)
530
(594)
948
590
(839)
112
(405)
New
New
New
62 (97)

2559

เป้าหมาย
2562

เป้าหมายในปีที่ผ่านมา
(ผลการด�ำเนินงาน)
2563

2561

2560

Main responsible

Initiatives

4,000 4,200 4,400 4,600 4,850 1. New area medical
(4,427)
service
(Medical hub)
570 820 900 1,000 1,200
2.
JCI
(684)
3. COE
928 950 1,000 1,050 1,100
612 640 670 700 735
(820)
117 120 125 130 135
(317)
New
95
95
95
95
New
93
94
95
96
New
95
95
95
95
64
105 110 115 120 4. Inbound smile initiative
(100)
(new departments, new
partners)
IA 24 (42) 44 (46) 46 (57) 48 (60) 63
66
69
72 5. Outbound max initiative
(new institutional
partners: ASEAN
Plus3,6)
IA 10 (11) 12 (13) 14 (16) 16 (19) 18
20
22
24 6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน
500 อันดับแรกของโลก

2557

HA 3,480
(3,427)
COE 300
(466)
QH 842
2.Margin from healthcare HA 540
service (หน่วย: ล้านบาท)
(753)
QH 106
(109)
3. Patients satisfaction
HA New
COE New
QH New
4. Inbound student
IA 22 (58)
(หน่วย: คน)

1. Revenue from healthcare service (หน่วย: ล้าน
บาท)

KPIs

2. World class
education
(WFME) (SC4
SA2, SO2, SO4, 5. Outbound student
SO5, CC2)
(หน่วย: คน)

1. International
standard and
Hospital
outcome (JCI
certified) (SC1,
SC5, SA3, SO3,
CC1)

Strategic
Objectives &
Balance
Strategic Check
2564

ตาราง 8 ตารางเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และโครงการส�ำคัญ
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร พ.ศ. 2561-2564

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Vision
Strategies

Go Innovation

3. High Quality
Research (SC2,
SC3, SC4, SC5
SA1, SA2 SO1,
SO3, SO4, CC3)

Strategic
Objectives &
Balance
Strategic Check
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13. Paper : faculty
(หน่วย: สัดส่วน)

11. Research income
(Outbound grant &
Revenue from industrial
and commerce) (หน่วย:
บาท/คน)
12. Citation: faculty
(หน่วย: สัดส่วน)

7. Number of dual degree
program
8. Number of international
degree program
9. New medical
curriculum
10. Number of WFME
standard program

KPIs

New
New

New
New

AA/ New
SDA
AA New

2560

RA
1.04

RA 11.30

1.07

9.70

1.11

1.01

11.90 14.30

New

New

New

New

2561
1.1

12.0

0

0

12

0

1.1

13.0

1

1

13

1

1.1

14.0

2

1

14

1

9. New medical curriculum

8. International degree

7. Dual degree

Initiatives

15.0 13. Bio-resources
Management
14. Data mining and big
data analytics
1.1 15. Bio-resources
management
16. Data mining and big
data analytics

3

1

15

2

2564

10. WFME standard in
under grade and post
grad training program
RA 273,801 347,130 541,451 685,251 600,000 700,000 800,000 900,000 11. Fostering a startup and
innovation ecosystem
12. Bio-resources
management

New

New

New

Main responsible
New

2557

AA

New

2558

New

2559

AA

2562

เป้าหมาย
2563

เป้าหมายในปีที่ผ่านมา
(ผลการด�ำเนินงาน)

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร พ.ศ. 2561-2564
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Vision
Strategies
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6. Modern&
Efficient (SC3,
SA3 SO4, SO5)

4. Responsible
to Society (SC5,
SA2, SO5, CC1,
CC2, CC3)
5. Best place to
work (SC2, SA3,
SO4)

Strategic
Objectives &
Balance
Strategic Check

PQ

19. Customer satisfaction IT
(หน่วย:ร้อยละ)
20. Cycle time
IT

17. Productivity
(หน่วย: จ�ำนวนรายได้
ต่อบุคลากร;ล้านบาท)
18. TQA/EdPEx
(หน่วย: คะแนน)

2558
0.73

78

3.59
New

2559
0.75

79

2.49
New

0.76

79

-8.9
New

2560

New
New

New
New

New

New
New

New

200
200 250 300
(<200) (>200) (>200) (>200)

HRD/ 85
TP
HRD/ 0.78
TP

-2.5
New

16. Engagement score

Main responsible
PA
OS

2557

14. Energy reduction
15. จ�ำนวน CSR project

KPIs
2561
20

95

300

0.8

82

-10
1

30

98

300

0.85

84

-8
2

2562

เป้าหมาย

40

98

300

0.9

86

-6
3

17. Green faculty
18. Health Promotion

Initiatives

350 21. การขับเคลื่อนองค์กรด้วย
เกณฑ์รางวัลคุณภาพด้าน
การศึกษา
99 22. Digital customer
experience
50 23. Digital transformation

19. High Engagement
Organization
0.95 20. Productivity max

88

-5
4

2564

หมายเหตุ : BSC: Balance Strategic Check; HRD/TP: Treasury Procurement & Human resource development Affaair; ฝ่ายการคลังทรัพย์สิน พัสดุ และ
ทรัพยากรบุคคล, HA: Hospital Affair; ฝ่ายโรงพยาบาล, PQ: Planning &Quality Improvement Affaair; ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ, AA: Academic Affair;
ฝ่ายวิชาการ, RA: Research Affair; ฝ่ายวิจัย, OS: Organization Communication & Special Affair; ฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร, COE: Center of
Excellence Affaair; ฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ, SDA: Student Development Affair; ฝ่ายพัฒนานักศึกษา, IA: International Relation
&Cooperation Strategy Affaair; ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ, QH: Queen Sirikit Heart Center Director Affaair; ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ,
PA: Physical Facility & Environment Affaair; ฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม, IT : Information Technology Affaair; ฝ่ายสารสนเทศ
*พจนานุกรมตัวชี้วัด ขยายความตัวชี้วัด วิธีการค�ำนวณ และค่าเป้าหมาย แสดงในภาคผนวก, **ตัวเลขในวงเล็บ คือผลงานปี 2557 , 2558 , 2559 และ 2560

Go Professional

2563

เป้าหมายในปีที่ผ่านมา
(ผลการด�ำเนินงาน)

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร พ.ศ. 2561-2564

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร พ.ศ. 2561-2564

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส่วนที่ 2
แผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับงานประจ�ำ
ตามพันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล
รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี (Administration excellence) ที่ท�ำให้เกิดคุณภาพ
ชีวิตและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร (Happy work place) ควบคู่กับ
การมี ธรรมาภิบาล (Good governance) และมาตรฐานการท�ำงานทีม่ ผี ลสัมฤทธิ์
สูง (High performance organization)

กลยุทธ์
ค่าเป้าหมาย
โครงการที่จะด�ำเนินการ
2561 2562 2563 2564
กลยุทธ์ที่ 1 มีโครงสร้างพื้นฐานและอาคารสถานที่ที่ดี
มาตรการที่ 1 มีการบ�ำรุงรักษาอาคารสถานที่ที่ดี
1. อุบัติการณ์ของการเกิดปัญหา 0
0
0
0 1. วางระบบการบริหารจัดการ
การใช้งานของอาคาร
อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม
สถานที่ลดลง
และการรักษาความปลอดภัย
(หน่วย: จ�ำนวนอุบัติการณ์)
(Facility management system,
FMS) ให้ ได้ตามมาตรฐาน JCI
มาตรการที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และพื้นที่สีเขียว
2. จ�ำนวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
5
10 15 20 1. ส�ำรวจและจัดท�ำแผนแม่บทพื้นที่
(หน่วย: ร้อยละ)
สีเขียวของคณะฯ
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสวน
หย่อมเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของบุคลากร ผู้ป่วยและญาติ
ตัวชี้วัด
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รองคณบดี
ฝ่ายกายภาพและ
สภาพแวดล้อม

รองคณบดี
ฝ่ายกายภาพและ
สภาพแวดล้อม

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร พ.ศ. 2561-2564
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่าเป้าหมาย
โครงการที่จะด�ำเนินการ
2561 2562 2563 2564
มาตรการที่ 3 มีระบบการอนุรักษ์พลังงานที่ดี
3. ผ่านการรับรอง ISO 50001 เตรียม ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1. มีระบบการอนุรักษ์พลังงาน
อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด

4. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
(หน่วย: ร้อยละ)

10% 10% 10% 10% 1. ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า
ให้เป็นรุ่นที่ประหยัดพลังงาน
2. บ�ำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ทั้งชนิดแยกส่วนและระบบรวม
อย่างสม�่ำเสมอ
มาตรการที่ 4 จัดระเบียบการจราจรและที่จอดรถ
4,200 4,200 4,200 4,200 1.ปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์และ
5. มีสถานที่จอดรถที่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
จักรยานยนต์ทั้งภายในและ
(หน่วย: คัน)
ภายนอกอาคาร
2.จัดรถไฟฟ้ารับ-ส่งบุคลากรผู้ป่วย
และญาติ
มาตรการที่ 5 จัดระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
6. อุบัติการณ์โจรกรรมทรัพย์สิน
0
0
0
0 1. จัดท�ำแผนแม่บทการรักษาความ
ในคณะฯ ลดลง (หน่วย : เรื่อง)
ปลอดภัยในคณะฯ
2. ติดตั้งประตูนิรภัยที่ควบคุมด้วย
ระบบ Key card ในพื้นที่ส�ำคัญ
3. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดให้
ครอบคลุมพื้นที่ มีระบบเตือนภัย
และการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
มาตรการที่ 6 การก�ำจัดขยะและการบ�ำบัดของเสียที่ดี
7. การผ่านการรับรอง ISO
ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1. การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะและ
14001
การบ�ำบัดน�้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานสากล
2.มีระบบจัดการขยะติดเชื้อที่ได้
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี
มาตรการที่ 1 ระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม
8. ความพึงพอใจของบุคลากร
85% 90% 90% 90% 1. มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนทั้ง
(หน่วย: ร้อยละ)
ในส่วนของค่าตอบแทนพื้นฐาน
(Basic salary) และค่าตอบแทน
ตามภาระงาน (Performance pay)
ที่เหมาะสม
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ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดี
ฝ่ายกายภาพและ
สภาพแวดล้อม
รองคณบดี
ฝ่ายกายภาพและ
สภาพแวดล้อม

รองคณบดี
ฝ่ายกายภาพและ
สภาพแวดล้อม

รองคณบดี
ฝ่ายกายภาพและ
สภาพแวดล้อม

รองคณบดี
ฝ่ายกายภาพและ
สภาพแวดล้อม

รองคณบดีฝ่ายการ
คลังพัสดุและ
ทรัพยากรบุคคล
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

โครงการที่จะด�ำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

2.จัดระบบสวัสดิการโดยเฉพาะกลุ่ม
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ใกล้เคียง
กับระบบข้าราชการเพื่อจูงใจให้คนดี
คนเก่ง มาท�ำงานในคณะฯ
3. มีระบบดูแลสิทธิประโยชนของ
บุคลากร เช่น ที่พักการเข้าถึง
กองทุนสวัสดิการต่างๆ
4.ส่งเสริมให้บุคลากรมีรายได้เสริม
ภายใต้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการที่ 2 มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ดี
9. ผลลัพธ์ตามKPIของคณะฯ
20% 30% 40% 50% 1. การจัดท�ำแผนแม่บทก�ำลังคนที่ รองคณบดี
สูงขึ้น
สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมาย ฝ่ายการคลัง พัสดุ
การพัฒนาของคณะฯ
และทรัพยากรบุคคล
** จากข้อตกลงปฏิบัติราชการ
(ข้อตกลงปีปัจจุบันเทียบกับปี
2. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ตรง
ก่อน คัดเฉพาะตัวชี้วัดที่เพิ่มขึ้น)
ตามภารกิจและสอดคล้องกับ
(หน่วย: ร้อยละ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้าน
3. พัฒนาผู้บริหารเพื่อให้เป็นผู้น�ำใน
การเปลี่ยนแปลง
มาตรการที่ 3 การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและการสร้างแรงจูงใจให้คนดี คนเก่ง มาท�ำงานในคณะฯ
10. อัตราการลาออกของ
<5% <4% <3% <3% 1. จัดท�ำโครงสร้างค่าตอบแทน
รองคณบดี
บุคลากรสาขาขาดแคลน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่
ฝ่ายการคลัง พัสดุ
(หน่วย: ร้อยละ)
เหมาะสม
และทรัพยากรบุคคล
2. สร้างบรรยากาศการท�ำงานที่
ท�ำให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อ
องค์กร
3. มีช่องทางเฉพาะส�ำหรับการรับ
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิดีเด่นหรือเป็น
สาขาที่มีความจ�ำเป็นตาม
ยุทธศาสตร์
4. สร้างระบบให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่
เกษียณอายุทั้งชาวไทยและต่างชาติ
และมีศักยภาพในด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการ
พยาบาลมาท�ำงานในคณะฯ
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่าเป้าหมาย
โครงการที่จะด�ำเนินการ
2561 2562 2563 2564
มาตรการที่ 4 การสร้างความผาสุกในสถานที่ท�ำงาน
11. อัตราการบาดเจ็บของ
9
8
7
6 1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของที่
บุคลากรที่มีสาเหตุจาก
ท�ำงานให้มีบรรยากาศของการ
การท�ำงาน
ท�ำงานที่ดี
(หน่วย: คน)
2. ประเมินความเสี่ยงจากสิ่ง
แวดล้อมในการท�ำงานและควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต�่ำ
3. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคลให้เพียงพอ
4. จัดท�ำป้ายเตือนอันตรายไว้กับ
อุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงให้ครอบคลุม
กลยุทธ์ที่ 3 การเงิน งบประมาณและระบบบัญชีที่ดี
มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการงบประมาณและระบบการคลังที่มีประสิทธิภาพ
12.มีระบบบัญชีใหม่
มี
มี
มี
มี 1. ปรับเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑ์
เงินสดเป็นมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน
2. จัดท�ำบัญชีเพื่อการบริหารและ
บัญชีต้นทุน
3. น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการวางแผนงบประมาณ
(Budget allocation module)
กลยุทธ์ที่ 4 ระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี
มาตรการที่ 1 สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีและทันสมัย
13. ผลิตภาพ (Productivity)
0.8 0.85 0.9 0.95 1. การวิเคราะห์และสร้างระบบงาน
ของระบบงานสนับสนุนที่สูงขึ้น
ที่ดีขึ้นใหม่ (Business process
(หน่วย: ร้อยละ)
re-design) เพื่อให้ ได้กระบวนงาน
(Work process) ที่ถูกต้องรวดเร็ว
ไม่ซ�้ำซ้อน และสอดคล้องกับระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการคลัง
สินค้า (Inventory module) ให้มี
ประสิทธิภาพ
3.พัฒนาระบบการจัดการขนส่ง
สินค้า (logistic) ให้ครอบคลุม
สินค้าทุกประเภท
ตัวชี้วัด
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ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดี
ฝ่ายกายภาพและ
สภาพแวดล้อม

รองคณบดี
ฝ่ายการคลัง พัสดุ
และทรัพยากรบุคคล

รองคณบดี
ฝ่ายการคลัง พัสดุ
และทรัพยากรบุคคล
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่าเป้าหมาย
โครงการที่จะด�ำเนินการ
2561 2562 2563 2564
มาตรการที่ 2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
14.การเป็น Digital
1
2
4
5 1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
organization
บริหารจัดการต่อยอดจากระบบพื้น
(หน่วย: จ�ำนวนโครงการ)
ฐานที่ได้ติดตั้งไว้แล้ว
2. ฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะและ
ความพร้อมที่จะรองรับการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่
3. วางระบบการดูแลและบ�ำรุงรักษา
ระบบสารสนเทศให้มีความเสถียรมี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย
4. พัฒนา Application เพื่อเพิ่ม
คุณภาพงานบริการรักษาพยาบาล
การบริหารจัดการ และการจัดเก็บ
รายได้
มาตรการที่ 3 มีระบบการสื่อสารภายในคณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
15. การรับรู้ข่าวสารของบุคลากร 75% 80% 85% 90% 1. พัฒนาระบบการสื่อสารให้มี
(หน่วย: ร้อยละ)
ประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งศูนย์รวม
ข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย และช่อง
ทางการสื่อสารที่เหมาะกับเรื่องและ
ผู้รับ
2. จัดให้มีการสื่อสารโดยตรง
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรอย่าง
สม�่ำเสมอ
16. ภาพลักษณ์ของคณะฯต่อ
75% 80% 85% 90% 1. จัดให้มีการสื่อสารหลายช่องทาง
บุคคลภายนอก
ทั้งการสื่อสารทางเดียวและการ
(หน่วย: ร้อยละ)
สื่อสาร 2 ทาง
2. พัฒนาระบบการสื่อสารผ่านเครือ
ข่ายสังคม (Social media) และ
Internet
ตัวชี้วัด

37

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดี
ฝ่ายสารสนเทศ

รองคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษและ
การสื่อสารองค์กร

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ
และการสื่อสาร
องค์กร
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี

ผู้รับผิดชอบหลัก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบร่วม
รองคณบดีฝา่ ยพัฒนานักศึกษา
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล) มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม (Morality) มีความสนใจ
ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (lifelong learning) และมีทักษะ
ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในศตวรรษที่ 21 (Professional graduate)

กลยุทธ์
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

โครงการที่จะด�ำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ที่ดี
มาตรการที่ 1 การมีหลักสูตรที่ดี
1. หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตได้รับการรับรอง
มาตรฐาน WFME

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1. การพัฒนาหลักสูตรแพทย
ศาสตรบัณฑิตตามมาตรฐานของ
World Federation for Medical
Education (WFME)

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบการรับนักศึกษา
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
(หน่วย: ระดับ)

4.20 4.30 4.40 4.50 1. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้
ทราบข้อมูลของคณะฯเพื่อให้ ได้
นักเรียนที่มีความสามารถสูง
มาสมัครมากขึ้น

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

2. พัฒนาวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
เพื่อให้ ได้นักศึกษาที่มีความเหมาะ
สมที่จะเป็นแพทย์
มาตรการที่ 3 การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3. ผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรของคณะฯ
(ร้อยละของหลักสูตร
ผ่านการก�ำกับมาตรฐาน)
(หน่วย: ร้อยละ)

93.00 94.00 95.00 96.00 1. มีระบบบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
2. ร่วมมือกับโรงพยาบาลร่วมสอน
เพื่อให้การจัดการศึกษาในชั้น
คลินิกเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอนให้เพียงพอและมีการ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
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มาตรการที่ 4 การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา
4. จ�ำนวนวิชาที่ใช้ E-learning
ในการจัดการเรียนการสอน
(หน่วย: จ�ำนวน)

1

2

3

4

1. จัดตั้งศูนย์ผลิตบทเรียน
E-learning ให้เป็น Production
house ของคณะฯ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

2. โครงการให้นักศึกษาได้ศึกษา
บทเรียน On line วิชาปรีคลินิก
ของ Harvard Medical School
3. โครงการผลิตบทเรียน
E-learning ส�ำหรับนักศึกษาชั้น
คลินิกที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยและ
สถาบันสมทบ
4. การจัดหาฐานข้อมูล
Electronic ในห้องสมุดของคณะฯ
ให้เพียงพอส�ำหรับนักศึกษา
มาตรการที่ 5 การพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และทักษะด้านแพทยศาสตรศึกษา
5.ผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์โดยนักศึกษา
(หน่วย: ร้อยละ)

89

90

91

92

1. การอบรมความรู้และทักษะด้าน รองคณบดี
แพทยศาสตรศึกษาให้กับ
ฝ่ายวิชาการ
คณาจารย์
2. สนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษา
หรือฝึกอบรมด้านแพทยศาสตร
ศึกษาในต่างประเทศ
3. จัดให้มีอาจารย์ท�ำงานด้าน
แพทยศาสตรศึกษามากขึ้น
4. สนับสนุนการท�ำวิจัยด้านแพทย
ศาสตรศึกษาเพื่อน�ำมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน

มาตรการที่ 6 การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์
6. ผลการประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิต
(ผลปี 2560: 96.91% )
(หน่วย: ร้อยละ)

95% 95% 95% 95% 1. ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา
ทั้งด้านกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์
วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และ
กีฬา
2. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือนักศึกษา
ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิต
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3. สนับสนุนการท�ำกิจกรรมของ
นักศึกษาทั้งในระดับสโมสร
นักศึกษาและชมรมต่างๆ
4. จัดหาและปรับปรุงสนามกีฬา
และอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมสุข
ภาพนักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ
มาตรการที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
7. ร้อยละของผลงานวิจัย
นักศึกษาที่ได้รับการ ตีพิมพ์ต่อ
จ�ำนวนนักศึกษาที่ส�ำเร็จการ
ศึกษา
(หน่วย: ร้อยละ)

โท
โท
โท
โท 1. วางระบบการรับนักศึกษา
78% 80% 82% 84% โดยการวิเคราะห์และจัดกลุ่ม
เอก เอก เอก เอก เป้าหมายของแต่ละหลักสูตร
202% 204% 206% 208% เพือ่ การประชาสัมพันธ์ที่ตรงเป้า

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

2. สนับสนุนทุนบัณฑิตศึกษาโดย
เฉพาะนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง
รวมทั้ง นักศึกษาต่างชาตินักศึกษา
เรียนดี และนักศึกษาในหลักสูตรที่
ขาดแคลน
3. โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึก
อบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มและ
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
5. โครงการอบรมการน�ำเสนอผล
งานวิชาการการเขียนผลงานวิจัย
เพื่อตีพิมพ์

มาตรการที่ 2 เพิ่มศักยภาพของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
8. ร้อยละของคณาจารย์ที่มี
ความสามารถเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้
(หน่วย: ร้อยละ)

95% 95% 95% 95% 1. ขยายเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษา รองคณบดี
และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ
และทักษะในการให้ค�ำปรึกษา
วิทยานิพนธ์และเขียนบทความวิจัย
2. การพัฒนาทักษะการบริหาร
จัดการสมัยใหม่และการเรียนรู้จาก
ผู้ที่ประสบความส�ำเร็จในการ
บริหารหลักสูตรและงานวิจัยของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
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มาตรการที่ 3 การสร้างความพร้อมในการท�ำงานวิจัย
โท
โท
9. ร้อยละของจ�ำนวนนักศึกษาที่ โท
ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
42% 43% 44%
ก�ำหนด
เอก เอก เอก
(หน่วย: ร้อยละ)
18% 19% 20%
ป.
ป.
ป.
บัณฑิต บัณฑิต บัณฑิต
100% 100% 100%

โท
45%
เอก
21%
ป.
บัณฑิต
100%

1.สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้ง รองคณบดี
ภาคราชการและเอกชนในต่าง
ฝ่ายวิชาการ
ประเทศเพื่อท�ำข้อตกลงความร่วม
มือ (MOU) ในการท�ำวิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษา
2. สร้างระบบติดตามความ
ก้าวหน้าของการท�ำวิจัยของ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษา
3. มีระบบการเตรียมความพร้อม
ของเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัย

กลยุทธ์ที่ 3 การฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ดี
มาตรการที่ 1 พัฒนาการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
10. ร้อยละของจ�ำนวนผลงาน
วิจัยของแพทย์ฝึกอบรมที่ตีพิมพ์
ในวารสารที่มี Impact factor

0.1

0.1

0.2

0.2 1. สนับสนุนการด�ำเนินการ
ฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ
ภาควิชาให้ผ่านการประเมินเพื่อ
รับรองคุณภาพของราชวิทยาลัยฯ
2. เพิ่มคุณภาพงานวิจัย
ของแพทย์ฝึกอบรมให้สามารถ
ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact
factor ได้
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขา
วิชาเปิดหลักสูตรปริญญาเอก
(Ph.D. in clinical science)
ส�ำหรับแพทย์ฝึกอบรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย

ผู้รับผิดชอบหลัก
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้รับผิดชอบร่วม
รองคณบดีฝา่ ยกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ดี เพื่อน�ำไปใช้แก้ ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง และนานาชาติ (Value to
Thai society and all mankind) รวมทั้งการน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
(Commercial application)

กลยุทธ์
ค่าเป้าหมาย
โครงการที่จะด�ำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของคณะฯให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นน�ำใน
และในระดับโลก
มาตรการที่ 1 สนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
1. จ�ำนวนผลงานวิจัยเพื่อผลิต
2
2
3
3 1. โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อ
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ต่อปี
สร้างนวัตกรรมด้านการแพทย์ที่
(หน่วย: จ�ำนวน)
สร้างความเข้มแข็งของสังคมให้สู่
Thailand 4.0 เช่น Medical
Robot, Medical diagnostic test
kit, Medical devices/
instruments, Medical
application/program/database
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพ
3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างปัญญาประดิษฐ์Artificial
intelligence (AI) และ Internet of
Thing (IOT) เพื่อทางการแพทย์
มาตรการที่ 2 จัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัยให้สูงขึ้น
2. จ�ำนวนโครงการวิจัยที่มีความ
1
2
3
4 1.โครงการจัดตั้งสถาบันวัคซีน
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ
2. โครงการจัดตั้งศูนย์ Cellular
(หน่วย: จ�ำนวน)
therapy /Cancer vaccine
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
มาตรการที่ 1 การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
3. จ�ำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เพิ่มขึ้น 12 14 16 18 1. สร้างระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ในแต่ละปี
(Research Mentor) เพื่อช่วย
(หน่วย: จ�ำนวน)
นักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถท�ำวิจัยที่
เป็นประโยชน์และเผยแพร่ผลงานได้
ในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
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2. ส่งเสริมให้นักวิจัยได้ท�ำงานวิจัย
ร่วมกับนักวิจัยระดับนานาชาติใน
สถาบันชั้นน�ำ 1 ใน 500 QS
World University Ranking ผ่าน
ทางกลไก Research MOU หรือ
เครือข่ายวิจัยของ Research
mentoring system
3. ก�ำหนดประเภททุนวิจัย ตาม
ศักยภาพของนักวิจัย และเพื่อการ
จัดตั้งกลุ่มวิจัยแบบบูรณาการ ร่วม
กับนักวิจัยในต่างสาขา
มาตรการที่ 2 การสร้างแรงจูงใจโดยการเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ
4. ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รางวัล 7% 7% 7% 7% 1. สร้างระบบประชาสัมพันธ์ เชิดชู 1. รองคณบดี
ในทุกระดับต่อจ�ำนวนอาจารย์
เกียรติ นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจาก ฝ่ายวิจัย
(หน่วย: ร้อยละ)
แหล่งทุนวิจัยภายนอก หรือมี
โครงการวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยที่
มีชื่อเสียงระดับโลก
2. ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและ 2. รองคณบดี
นักวิจัยที่ได้รับรางวัลด้านการวิจัยใน ฝ่ายกิจการพิเศษ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
และสื่อสารองค์กร
3. จัดให้นักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับ
บุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยโดยการสร้างเครือข่ายเพื่อได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมงานวิจัยมุ่งเป้าแบบสหสาขาวิชาตามเรื่องที่คณะฯ ต้องการ
5. จ�ำนวนสาขาที่คณะฯ ได้รับ
2
2
2
2 1.สนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยแบบ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
การยอมรับจากองค์กรภายนอก
บูรณาการวิจัยที่แก้ปัญหาสุขภาพใน
ถึงความเป็นเลิศด้านการวิจัย
พื้นที่ (Esan One Health) และ
(หน่วย: จ�ำนวน)
เป็นความสนใจของระดับนานาชาติ
เช่น Geriatric Non
communicable diseases (NCD)
2. สนับสนุนให้มีการท�ำวิจัยในเรื่อง
ที่เป็นจุดแข็งของคณะแพทยศาสตร์
เช่น Tropical Medicine
(Cholangiocarcinoma, Parasitic
infections, Melioidosis,
Tuberculosis etc.)

43

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร พ.ศ. 2561-2564
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

โครงการที่จะด�ำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

3. สนับสนุนให้เกิด ศูนย์วิจัย หรือ
สถาบันวิจัย ที่สนองนโยบายด้าน
การวิจัยของประเทศ เช่น ศูนย์วิจัย
Cellular therapy /Cancer
vaccine สถาบันวัคซีน ศูนย์วิจัย
เพื่อพัฒนาการแพทย์ชั้นน�ำ
มาตรการที่ 2 ส่งเสริมการท�ำวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยพื้นฐานสู่คลินิกและประยุกต์สู่นโยบายระดับชาติ
1
1
1 1. โครงการสร้างกลุ่มวิจัย From รองคณบดีฝ่ายวิจัย
6. จ�ำนวนกลุ่มวิจัย ที่มีความร่วม 1
bench work to bedside ผ่าน
มือระหว่างอาจารย์ภาควิชา ปรี
ทางโครงการคลังตัวอย่างชีวภาพ
คลินิกกับอาจารย์ภาควิชาคลินิก
และโครงการรับโจทย์ความต้องการ
(ที่เกิดขึ้นใหม่ในแต่ละปี)
ของภาควิชาโดยผ่านทางการ Road
(หน่วย: จ�ำนวน)
show
2. สนับสนุนทุนวิจัย
Post-doctoral fellow part time
มาตรการที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ
7. จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือ 18 20 22 24 1. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ รองคณบดีฝ่าย
สถาบันต่างประเทศ (International วิเทศสัมพันธ์และ
ด้านการวิจัย ( MOU) กับสถาบัน
Affairs)
ยุทธศาสตร์ระหว่าง
ที่อยู่ใน QS World Top 500
2. โครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ประเทศ
ของกระบวนการจัดการเรียนรู้
(Internationalization)
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
3. สนับสนุนงานวิจัยรว่มกับหา
วิทยาลัยชั้นน�ำในกรุงเทพฯผ่าน
โครงการแพทย์ 3 ปริญญา
4. สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย Post
doc กับมหาวิทยาลัยชั้นน�ำที่มี
ชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่ประชาชนในภูมิภาค และประเทศชาติ ตามแนวนโยบาย
มหาวิทยาลัยและของประเทศ
7. จ�ำนวนโครงการวิจัยที่สามารถ 9
10 11 12 1. จัดหาแหล่งทุน และช่องทางการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
สนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย
น�ำไปใช้ประโยชน์
ที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้แยก
(หน่วย: จ�ำนวน)
จากทุนปกติ
2. สร้างกลไกการแลกเปลี่ยนความรู้
และปัญหาระหว่างบุคลากรในโรง
พยาบาลกับนักวิจัยเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและค�ำถามวิจัยที่สามารถน�ำ
ไปใช้ประโยชน์ได้

44

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร พ.ศ. 2561-2564

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

โครงการที่จะด�ำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

3.ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อใช้
ประโยชน์ โดยเฉพาะ Routine to
Research
มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการน�ำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
8. จ�ำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม 10 11 13 14 1.จัดท�ำฐานข้อมูลและวิเคราะห์ผล รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และสิทธิบัตรที่น�ำไปสู่เชิงพาณิชย์
งานวิจัย นวัตกรรม และสิทธิบัตร ที่
(หน่วย: จ�ำนวน)
มีศักยภาพที่จะน�ำไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์
2. สร้างระบบที่เอื้อต่อการน�ำผล
งานของนักวิจัยไปสู่ภาคการผลิตเชิง
พาณิชย์
3. สนับสนุนการจัดตั้ง spin off
company ที่มีความคล่องตัวเพื่อ
ท�ำการตลาดและน�ำผลงานวิจัย
นวัตกรรม สิทธิบัตรไปสู่เชิงพาณิชย์
4. ส่งเสริมผลงานที่มีศักยภาพใน
การน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
5. จัดให้มีระบบสร้างความร่วมมือ
กับเอกชนในการน�ำผลงานวิจัยของ
คณะฯสู่การตลาด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการรักษาพยาบาลที่ดี
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์และศูนย์หวั ใจ
สิริกิติ์ฯ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (Joint Commission International,
JCI) มีระบบเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับระบบสุขภาพ
ของประเทศ สามารถรองรับการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและการฝึก
อบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผลักดันการตั้งศูนย์กลางบริการทางการแพทย์
ของภูมิภาค (Academic medical hub) เพื่อรองรับการรักษาโรคที่ต้องการความ
เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูง (Super tertiary care) ส�ำหรับประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง และนานาชาติ (Value to
Thai society and all mankind)
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2561 2562 2563 2564
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างระบบบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
มาตรการที่ 1 การพัฒนาคุณภาพตามแนวทางของสถาบันรับรองสถานพยาบาล (HA.) และ Joint commission
international (JCI)
1. ผ่านการรับรองคุณภาพจาก ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1. น�ำเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ 1. รองคณบดี
สถาบันรับรองคุณภาพ
การบริการรักษาพยาบาล เช่น
ฝ่ายโรงพยาบาล
โรงพยาบาล HA และ JCI
Patient safety goals, Risk
management, Lean in health
care มาใช้ให้ครอบคลุมทั่วทั้งโรง
พยาบาล
2. ด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพโรง 2. รองคณบดี
พยาบาลตามมาตรฐานของ สรพ. ฝ่ายศูนย์ความเป็น
(HA) และ JCI
เลิศและศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ
3. พัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยให้ 3. รองฯ ฝ่ายศูนย์
ได้ผลลัพธ์การรักษาเทียบเคียงได้กับ หัวใจสิริกิติ์ฯ
ต่างประเทศ
มาตรการที่ 2 น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการให้บริการ
1. รองคณบดี
2. จ�ำนวนครั้งของการเกิดอุบัติ
3
2
1
0 1. ขยายการการสั่งยาออนไลน์
การณ์ที่ไม่พึงประสงค์
(Computerized physician order ฝ่ายโรงพยาบาล
(หน่วย: จ�ำนวน)
entry – CPOE) เพื่อลดความผิด
พลาด.ในการใช้ยาให้ครอบคลุมทั่ว
ทั้งโรงพยาบาล
2.ขยายการใช้เวชระเบียนอิเลคทรอ 2. รองคณบดี
นิกส์ (Electronic medical record ฝ่ายศูนย์หัวใจ
– EMR)ให้ครอบคลุมทั่งทั้งโรง
สิริกิติ์ฯ
พยาบาล
3. น�ำระบบสารสนเทศมาสนับสนุน 3.รองคณบดีฝ่าย
การใช้งานระบบการจัดการ
ศูนย์ความเป็นเลิศ
คลังสินค้า (Inventory module) และศูนย์กลาง
และระบบขนส่งสินค้า (Logistics) บริการสุขภาพ
มาตรการที่ 3 การสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย
3. จ�ำนวนเครือข่ายการให้บริการ 10 11 12 13 1. สร้างเครือข่ายการให้บริการรับส่ง 1. รองคณบดี
(หน่วย: จ�ำนวน)
ต่อการผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 7 และ ฝ่ายโรงพยาบาล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวชี้วัด
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2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
โรงพยาบาลในประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน�้ำโขงเพื่อรองรับโครงการ
Medical hub
3. สร้างเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยกับสถาบันในต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบ
2.รองคณบดี
ฝ่ายศูนย์หัวใจ
สิริกิติ์ฯ

3.รองคณบดี
ฝ่ายศูนย์ความเป็น
เลิศและศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ของภูมิภาค (Academic Medical hub)
มาตรการที่ 1 การจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (Centers of excellence)
4. จ�ำนวนศูนย์บริการทางการ
17 17 18 18 1. สนับสนุนให้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์เป็น 1.รองคณบดีฝ่าย
แพทย์ชั้นเลิศ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
(หน่วย: จ�ำนวน)
ด้านโรคหัวใจ
2. ขยายการจัดตั้งศูนย์บริการ
2.รองคณบดีฝ่าย
ทางการแพทย์ชั้นเลิศในโรงพยาบาล โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์
3. สนับสนุนให้บุคลากรทางการ 3.องคณบดีฝ่าย
แพทย์ศึกษาต่อ/ฝึกอบรมฯภายใน ศูนย์ความเป็นเลิศ
ประเทศและต่างประเทศ
และศูนย์กลาง
4. เตรียมการของบประมาณและ บริการสุขภาพ
การก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและ
ศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ชั้น
เลิศของภูมิภาค (Academic
medical hub)
กลยุทธ์ที่ 3 การเป็นศูนย์บริการรักษาพยาบาลและการฝึกอบรมในระดับนานาชาติ
มาตรการที่ 1 การสร้างระบบบริการเพื่อรองรับชาวต่างชาติ
5. ร้อยละผู้ป่วยชาวต่างชาติ
15 16 17 18 1.จัดตั้งหน่วยบริการผู้ป่วยต่างชาติ 1. รองคณบดี
ที่เพิ่มขึ้น
2.จัดระบบรับส่งต่อผู้ป่วยจากต่าง ฝ่ายโรงพยาบาล
(หน่วย: ร้อยละ)
2. รองคณบดี
ประเทศ
3.การพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับ ฝ่ายศูนย์หัวใจ
สิริกิติ์ฯ
บุคลากร โดยเฉพาะภาษาของ
3. รองคณบดี
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
ฝ่ายศูนย์ความเป็น
อาเซียน
4. โครงการจัดหาล่ามเพื่อผู้ป่วยชาว เลิศและศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ
ต่างประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
ด้านการรักษาพยาบาลกับสถาบัน
ในต่างประเทศ
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โครงการที่จะด�ำเนินการ
2561 2562 2563 2564
มาตรการที่ 2 การเป็นศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์จากต่างประเทศ
6. จ�ำนวนผู้มาศึกษาดูงานจาก 300 320 340 360 1. สนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างประเทศ
นานาชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาว
(หน่วย: จ�ำนวน)
2. สนับสนุนการศึกษาดูงานจาก
สถาบันในต่างประเทศ
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
1.รองคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาล
2.รองคณบดีฝ่าย
ศูนย์ความเป็นเลิศฯ
3.รองคณบดีฝ่าย
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างรายได้เพื่อให้เป็นสินทรัพย์เพื่อการพัฒนา
และพึ่งพาตนเอง
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม

รองคณบดีฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มีระบบการสร้างรายได้เพื่อให้เป็นสินทรัพย์ในการพัฒนา (Asset utilization
system) มีการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาอย่าง
มีประสิทธิภาพ (Intellectual property management) ท�ำให้มีความมั่นคง
ทางการเงินและสามารถพึ่งพาตนเองได้ (Organization sustainability)

กลยุทธ์
ค่าเป้าหมาย
โครงการที่จะด�ำเนินการ
2561 2562 2563 2564
กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
มาตรการที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้กลุ่มผู้ป่วยนอก
1. รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการให้
5
5
5
5 1. การบันทึกรายการหัตถการที่ท�ำ
บริการผู้ป่วยนอก
ในหน่วยบริการให้ครบถ้วน
(หน่วย: ร้อยละ)
2. การลงรหัสโรคและรหัสหัตถการ
ที่ถูกต้องและครบถ้วน
3. จัดให้มีผู้ให้รหัสโรคและรหัส
หัตถการ (Coder) ประจ�ำห้องตรวจ
4. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
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ผู้รับผิดชอบ

1. รองคณบดี
ฝ่ายโรงพยาบาล
2. รองคณบดี
ฝ่ายศูนย์ความเป็น
เลิศและศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ
3. ศูนย์หัวใจ
สิริกิติ์ฯ

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร พ.ศ. 2561-2564

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่าเป้าหมาย
โครงการที่จะด�ำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
มาตรการที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้กลุ่มผู้ป่วยใน
2. รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการให้
2
3
4
5 1.การสรุปเวชระเบียนให้ถูกต้องและ 1. รองคณบดี
บริการผู้ป่วยใน
ครบถ้วนเพื่อเพิ่มค่าน�้ำหนักสัมพัทธ์ ฝ่ายโรงพยาบาล
(หน่วย: ร้อยละ)
(RW)
2. รองคณบดี
2. การตรวจสอบซ�้ำเวชระเบียนที่มี ฝ่ายศูนย์หัวใจ
สิริกิติ์ฯ
ค่าใช้จ่ายสูง
3.รองคณบดี
3. การสรุปเวชระเบียนให้ทัน
ฝ่ายศูนย์ความเป็น
ก�ำหนดเวลาส่งเบิก
4. การรวบรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายใน เลิศและศูนย์กลาง
การรักษาพยาบาลให้ครบถ้วนเพื่อ บริการสุขภาพ
เพิ่มอัตราฐาน (Base rate)
5. มีระบบการบริหารจัดการเตียง
และห้องผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 การเปิดบริการพิเศษ (บูรณาการ) ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีประกันชีวิตเอกชนหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เอง
มาตรการที่ 1 การเปิดพื้นที่บริการเพื่อรองรับผู้ป่วยประกันชีวิตเอกชนหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เอง
640 650 660 670 1. เปิดหอผู้ป่วยใน สว.14 จ�ำนวน 1.รองคณบดี
3. จ�ำนวนรายรับจากผู้ป่วย
24 เตียง
ฝ่ายโรงพยาบาล
ประกันชีวิตเอกชนหรือจ่ายค่า
รักษาพยาบาลได้เองที่เพิ่มขึ้น
2. ขยายการให้บริการผู้ป่วยนอก 2. รองคณบดี
ฝ่ายศูนย์ความเป็น
(หน่วย: ล้านบาท)
ในเวลา
เลิศและศูนย์กลาง
3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
บริการสุขภาพ
คลินิกนอกเวลา
4. เปิดบริการ Premium service 3.รองคณบดี
ฝ่ายศูนย์หัวใจ
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
สิริกิติ์ฯ
5.พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ผ่าตัดนอกเวลา
กลยุทธ์ที่ 3 การลดค่าใช้จ่าย
มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการคลังพัสดุ วัสดุการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ
4. ลดจ�ำนวนสินค้าคงคลังและ 14% 13% 12% 10% 1. สร้างระบบการจัดการคลังสินค้า รองคณบดี
พื้นที่คลังสินค้า
(Inventory module) เพื่อลดการคง ฝ่ายการคลัง พัสดุ
(หน่วย: ร้อยละ)
สินค้าในคลัง
และทรัพยากรบุคคล
5. ลดอัตราการขาดยาและ
<10 <10 <10 <10 2. น�ำระบบขนส่งสินค้า (Logistics)
เวชภัณฑ์ (หน่วย: ร้อยละ)
มาใช้ในการขนส่งยา เวชภัณฑ์
ส่วนประกอบโลหิต สิ่งส่งตรวจ
และเวรเปล
3. จัดท�ำ Item Master บัญชี
รายการยาและเวชภัณฑ์ให้ครบถ้วน
และถูกต้องตามมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด
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แผนยุทธศาสตร์การบริหาร พ.ศ. 2561-2564
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี

ผู้รับผิดชอบหลัก
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และสื่อสารองค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มีการอนุรกั ษ์และส่งเสริมการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอนั ดีงามของ

ชาติ ตลอดจนการบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการบริการรักษาพยาบาล

กลยุทธ์
ค่าเป้าหมาย
โครงการที่จะด�ำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
มาตรการที่ 1 การมีแผนจัดกิจกรรมตลอดปี
1. จ�ำนวนกิจกรรมการท�ำนุบ�ำรุง 3
4
5
6 1. จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ศิลป รองคณบดี
วัฒนธรรมและประเพณีอย่าง
ศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายกิจการพิเศษ
สม�่ำเสมอ
(หน่วย: จ�ำนวน)
และการสื่อสาร
2. ปลูกจิตส�ำนึกและกระตุ้นการเข้า องค์กร
ร่วมกิจกรรมของผู้บริหาร บุคลากร
และนักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการรักษาพยาบาล
มาตรการที่ 1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับกิจกรรมของคณะฯ
2. จ�ำนวนกิจกรรม
17 18 19 20 1.การให้บริการการแพทย์แผนไทย รองคณบดี
2.การสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมใน ฝ่ายกิจการพิเศษ
การบูรณาการฯ ในรอบปี
กิจกรรมการเรียนการสอน
(หน่วย: จ�ำนวน)
และการสื่อสาร
3.การส่งเสริมให้บุคลากรและ
องค์กร
นักศึกษามีกิจกรรมทางด้านศิลป
วัฒนธรรมและประเพณี
ตัวชี้วัด
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แผนยุทธศาสตร์การบริหาร พ.ศ. 2561-2564

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี

ผู้รับผิดชอบหลัก
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบร่วม
รองคณบดีฝา่ ยการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มีระบบการพัฒนาคุณภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่
เป็นเลิศ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
แนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand quality award-TQA) เพื่อเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขัน (Organization competitiveness) เกิดผลลัพธ์ที่ดี และ
มีมาตรฐานในระดับสากล (International ranking & outcome)

กลยุทธ์
ค่าเป้าหมาย
โครงการที่จะด�ำเนินการ
2561 2562 2563 2564
กลยุทธ์ที่ 1 การด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
มาตรการที่ 1 ด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพภายในและภายนอกตามเกณฑ์ TQA/EdPEx
1. จ�ำนวนผลลัพธ์ที่มีการ
65 66 67 68 1. การน�ำเกณฑ์ TQA / EdPEx
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตามข้อ
มาใช้ในการบริหารจัดการ
ตกลงการปฏิบัติราชการ
2. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
(หน่วย: จ�ำนวน)
เป็นประจ�ำทุกปี
3. กิจกรรมการพัฒนาตามข้อมูล
จากผลการประเมิน
4. การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะตามเกณฑ์คุณภาพการ
ศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ
หรือ EdPEx (Education Criteria
for Performance Excellence)
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ภายในองค์กร
มาตรการที่ 1 การส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) ภายในคณะฯ
2.จ�ำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการ 60 62 64 66 1. จัดกิจกรรม KM ด้านการเรียน
เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ
การสอน ด้านการวิจัยและการ
(หน่วย: จ�ำนวน)
บริการวิชาการ
2. จัดกิจกรรมวันคุณภาพ
โรงพยาบาล เพื่อให้เป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร
ตัวชี้วัด
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ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดี
ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาคุณภาพ

รองคณบดี
ฝ่ายการคลัง พัสดุ
และทรัพยากรบุคคล

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร พ.ศ. 2561-2564
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านชุมชนสัมพันธ์ที่ดี

ผู้รับผิดชอบหลัก
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และการสื่อสารองค์กร
ผู้รับผิดชอบร่วม
รองคณบดีฝา่ ยโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ การยอมรับ และการช่วยเหลือเกือ้ กูลกับหน่วยงานภายนอก
(Corporate social responsibility & community trust)

กลยุทธ์
ค่าเป้าหมาย
โครงการที่จะด�ำเนินการ
2561 2562 2563 2564
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
มาตรการที่ 1 การมีกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
1. จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือ 20 22 24 26 1. การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน
กับชุมชน
ภาครัฐและเอกชน
(หน่วย: จ�ำนวน)
2. การเชิญชวนให้หน่วยงาน
ภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ์ที่ 2 ความรับผิดชอบต่อสังคม
มาตรการที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายรอบมหาวิทยาลัย
2. จ�ำนวนชุมชนที่เข้มแข็ง
4
4
4
4
1. การท�ำกิจกรรมส่งเสริมสุภาพใน
และพึ่งตนเองได้
ชุมชน
(หน่วย: จ�ำนวน)
2. การเสริมพลังอ�ำนาจให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งและพึ่งตนเองด้านการ
ดูแลสุขภาพ
ตัวชี้วัด
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ฝ่ายกิจการพิเศษ
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องค์กร

รองคณบดี
ฝ่ายโรงพยาบาล
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รายละเอียดกิจกรรมการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
กิจกรรมด�ำเนินงานด้านแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ล�ำดับ
รายการกิจกรรม
วันที่
สถานที่
1. สัมมนาการจัดท�ำแผนยุทศาสตร์ 28-29 ห้องประชุมมิตรภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มกราคม คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น ปี 2561-2564
2560
วิทยากรโดย อ.สิทธิ
ศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล

วัตถุประสงค์
1. น�ำเสนอผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ
2. ทบทวนผลการปฏิบัติงานใน
รอบปี 2559
3. ก�ำหนดทิศทางการบริหารคณะ
ในปี 2561-2564
2. การสัมมนาเพื่อวิเคราะห์องค์กร 22
ห้องประชุม แกรนด์พา 1. วิเคราะห์องค์กร (SWOT
(SWOT Analysis)
เมษายน วิลเลี่ยน ราชาวดี
Analysis)
2560
รีสอร์ท จังหวัด
2. ทบทวน ภารกิจ และวิเคราะห์
ขอนแก่น
จุดแข็งจุดอ่อน ประจ�ำปี 2560
3.ก�ำหนดทิศทางการพัฒนาคณะที่
พึงประสงค์
เพื่อก�ำหนดทิศทางการบริหารงาน
3. การสัมมนาทิศทางการบริหาร 1 ตุลาคม วิชชิ่งทรี รีสอร์ท
คณะแพทยศาสตร์ ประจ�ำปี
2560
ขอนแก่น ต�ำบล
การพบปะของทีมบริหารชุดใหม่
ท่าพระ อ�ำเภอเมือง การก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง
2561-2564
แนวทางการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี
จังหวัดขอนแก่น
วิทยากรโดย คณบดี 2561-256
(ผู้เข้าร่วม: คณบดี รองคณบดี และ
ผู้ช่วยคณบดี)
ณ ศูนย์ประชุม KICE สัมมนา ระดมสมองเพื่อทบทวน
4. การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์และ วันที่
20-21 จ.ขอนแก่น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
แผนปฏิบัติราชการ คณะ
วัฒนธรรมองค์กร เป้าหมายองค์กร
มกราคม
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
จากผลการวิเคราะห์องค์กร หาจุด
ขอนแก่น ประจ�ำปี 2561-2564 2561
เด่น ข้อได้เปรียบ และภาวะคุกคาม
ที่ส�ำคัญ ก�ำหนดกลยุทธ์ทางการ
บริหาร และจัดท�ำ(ร่าง)ยุทธศาสตร์
ทางการบริหารคณะแพทยศาสตร์
(ผู้เข้าร่วม: คณบดี รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา
หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย)
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ล�ำดับ
รายการกิจกรรม
วันที่
สถานที่
5. สัมมนาเพื่อจัดท�ำแผนกลยุทธ์ วันที่ 3-4 ณ ห้องประชุม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มีนาคม มิตรภาพ
ขอนแก่น ประจ�ำปี 2561-2564 2561
อาคารเรียนรวม
คณะแพทยศาสตร์

6. สัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารคณะ
แพทยศาสตร์ ระยะ 4 ปี
(2561-2564)

วันที่ 27 ณ ห้องบรรยาย 3
เมษายน อาคารเตรียม
2561
วิทยาศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์

55

วัตถุประสงค์
1. ทบทวนก�ำหนดกลยุทธ์ทาง
การบริหาร ตามยุทธศาสตร์
การบริหาร 2561-2564
2. พิจารณาโครงการส�ำคัญ
(Initiative) และการจัดท�ำแผน
ปฏิบัติราชการ คณะแพทยศาสตร์
3. การก�ำหนดตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ
การจัดระดับตัวชี้วัด
(ผู้เข้าร่วม: คณบดี รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา
หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย
บุคลากร)
คณบดี รองคณบดี 12 ฝ่าย
น�ำเสนอแผนยุทธศาสตร์
การบริหาร แผนกลยุทธ์
ตามกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัด
โครงการส�ำคัญส�ำหรับตัวชี้วัดของ
คณะ และน�ำเสนอเป้าหมาย 4 ปี
และประจ�ำปี 2561-2564
(ผู้เข้าร่วม: คณบดี รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา
หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และ
บุคลากร )
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ล�ำดับ
รายการกิจกรรม
7. สัมมนา “การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) เพื่อยก
ระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
(EdPEx300)” ครั้งที่ 1
8 สัมมนา “การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) เพื่อยก
ระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
(EdPEx300)” ครั้งที่ 2
9. สัมมนา “การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) เพื่อยก
ระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
(EdPEx300)” ครั้งที่ 3
10 สัมมนา “การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) เพื่อยก
ระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
(EdPEx300)” ครั้งที่ 4

วันที่
สถานที่
วันที่ 6-7 ณ ห้องประชุม
เมษายน 89 พรรษาสมเด็จย่า
2561
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 1 ห้องประชุมโรงแรม
พฤษภาคม เดอะ ฌาร์ม บูติค
2561
รีสอร์ท ขอนแก่น

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อจัดท�ำรายงานวิธีการและผล
การด�ำเนินงาน เพื่อรับการประเมิน
จากผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ
SAR Report :
หมวด 1 การน�ำองค์กร
หมวด 2 กลยุทธ์
หมวด 3 : ลูกค้า
วันที่ 29 ณ ห้องประชุม
พฤษภาคม 89 พรรษาสมเด็จย่า หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้
2561
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมวด 5 บุคลากร
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
วันที่
ณ ห้องประชุม 89
หมวด 7 ผลลัพธ์
16-17 พรรษาสมเด็จย่า
มิถุนายน คณะแพทยศาสตร์
2561
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พจนานุกรมตัวชี้วัดส�ำคัญ
1. ฝ่ายวิชาการ
ตัวชี้วัด AA1:

ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ค�ำนิยาม
สูตรการค�ำนวณ
แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
ผู้ก�ำกับดูแล
ช่วงเวลาการติดตาม

Number of dual degree program
จ�ำนวน
จ�ำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 2 ปริญญา
จ�ำนวนหลักสูตร
ฝ่ายวิชาการ
ข้อมูลจากฐานข้อมูลฝ่ายวิชาการ
ข้อมูลจากฐานข้อมูลฝ่ายวิชาการ
งานบริการวิชาการ หน่วยแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รายงานทุก 6 เดือน ต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการบริหาร /รายงาน
ทุก 3 เดือนต่อคณะกรรมการประจ�ำคณะ

ตัวชี้วัด AA2:
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ค�ำนิยาม

Number of international degree program
จ�ำนวน
เป็นการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ เพือ่ ตอบ
สนองมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยระดับนานาชาติ
สูตรการค�ำนวณ
จ�ำนวนหลักสูตร
แหล่งข้อมูล
ฝ่ายวิชาการ
วิธีการเก็บข้อมูล
ข้อมูลจากฐานข้อมูลฝ่ายวิชาการ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลจากฐานข้อมูลฝ่ายวิชาการในปีการศึกษานั้นๆ
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
งานบริการวิชาการ หน่วยแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายวิชาการ
ผู้ก�ำกับดูแล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ช่วงเวลาการติดตาม รายงานทุก 6 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่าย และคณะกรรมการบริหาร)
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ตัวชี้วัด AA3:
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ค�ำนิยาม
สูตรการค�ำนวณ
แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
ผู้ก�ำกับดูแล
ช่วงเวลาการติดตาม

New medical curriculum
จ�ำนวน
การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา
จ�ำนวนหลักสูตร
ฝ่ายวิชาการ
ข้อมูลจากฐานข้อมูลฝ่ายวิชาการ
ข้อมูลจากฐานข้อมูลฝ่ายวิชาการในปีการศึกษานั้นๆ
งานบริการวิชาการ หน่วยแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รายงานทุก 6 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่าย และคณะกรรมการบริหาร)รายงานทุก 3
เดือน (ต่อคณะกรรมการประจ�ำคณะ)

ตัวชี้วัด AA4:
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ค�ำนิยาม
สูตรการค�ำนวณ
แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
ผู้ก�ำกับดูแล
ช่วงเวลาการติดตาม

Number of WFME standard program
ร้อยละ
จ�ำนวนหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจาก WFME
หน่วยแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายวิชาการ
ข้อมูลจากฐานข้อมูลฝ่ายวิชาการ
ข้อมูลจากฐานข้อมูลฝ่ายวิชาการในปีการศึกษานั้นๆ
งานบริการวิชาการ หน่วยแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รายงานทุก 1 ปี
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2. ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัด SDA 1:
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ค�ำนิยาม

Student satisfaction
ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและความพึงพอใจต่อระบบบริการและสวัสดิการทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูแ้ ละส่ง
เสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักศึกษา
สูตรการค�ำนวณ
ร้อยละของนักศึกษาทีม่ รี ะดับความพึงพอใจตัง้ แต่ 3 ขึน้ ไป ด้านบริการสวัสดิการ และ
ด้านกิจกรรมต่อจ�ำนวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
แหล่งข้อมูล
นักศึกษาแพทย์
วิธีการเก็บข้อมูล
แบบประเมินความพึงพอใจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ก�ำกับดูแล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ช่วงเวลาการติดตาม ทุก 6 เดือน

3.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
ตัวชี้วัด IA: 1
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ค�ำนิยาม
สูตรการค�ำนวณ
แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
ผู้ก�ำกับดูแล
ช่วงเวลาการติดตาม

Inbound student
คน
จ�ำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound undergrad
จ�ำนวนนับ Inbound undergrad
ภาควิชา/งานวิเทศสัมพันธ์
ฐานข้อมูล/เอกสาร
จ�ำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound undergrad ทั้งหมดในปีนั้น
งานวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
1. รายงานทุก 1 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่าย และคณะกรรมการบริหาร) 2. รายงาน
ทุก 3 เดือน (ต่อคณะกรรมการประจ�ำคณะ)
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ตัวชี้วัด IA: 2
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ค�ำนิยาม
สูตรการค�ำนวณ
แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
ผู้ก�ำกับดูแล
ช่วงเวลาการติดตาม

Outbound student
คน
จ�ำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound undergrad
จ�ำนวนนับ Outbound undergrad
ภาควิชา/งานวิเทศสัมพันธ์
ฐานข้อมูล/เอกสาร
จ�ำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound undergrad ทั้งหมดในปีนั้น
งานวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่าประเทศ
1. รายงานทุก 1 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่าย และคณะกรรมการบริหาร)2. รายงานทุก
3 เดือน (ต่อคณะกรรมการประจ�ำคณะ)

ตัวชี้วัด IA: 3
ชื่อตัวชี้วัด

Research MOU with QS top 500 (จ�ำนวน MOU ด้านการวิจัยกับองค์การที่อยู่
ในล�ำดับ 1 ใน 500 ของการจัดล�ำดับโดย QS)
หน่วยวัด
จ�ำนวน research-oriented MOU with QS World Top 500 institutions
ค�ำนิยาม
จ�ำนวน MOU ด้านการวิจยั ระหว่าง คณะฯ กับ สถาบัน ทีเ่ ป็น QS World Top 500
institutions
สูตรการค�ำนวณ
จ�ำนวนนับ MOU ด้านการวิจัย ระหว่าง คณะฯ กับ สถาบัน ที่เป็น QS World Top
500 institutions
แหล่งข้อมูล
ภาควิชา/งานวิเทศสัมพันธ์
วิธีการเก็บข้อมูล
ฐานข้อมูล/เอกสาร
ข้อมูลพื้นฐาน
จ�ำนวน active MOU ด้านวิจัยทั้งหมดของคณะ ที่มีกับ QS World Top 500 institution ในปีนั้น
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
งานวิเทศสัมพันธ์
ผู้ก�ำกับดูแล
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่าประเทศ
ช่วงเวลาการติดตาม 1. รายงานทุก 1 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่าย และคณะกรรมการบริหาร)
2. รายงานทุก 3 เดือน (ต่อคณะกรรมการประจ�ำคณะ)
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ฝ่ายวิจัย
ตัวชี้วัด RA: 1
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ค�ำนิยาม
สูตรการค�ำนวณ
แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
ผู้ก�ำกับดูแล
ช่วงเวลาการติดตาม

Research income (รายได้จากงานวิจัย)
สัดส่วน
รายได้จากการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ต่อจ�ำนวนอาจารย์
จ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้นที่ได้รับจากงานวิจัยในปีนั้นๆ
ฝ่ายวิจัย/งานคลัง/ACRO
ระบบฐานข้อมูลงานคลัง/เอกสารอ้างอิง
ข้อมูลรายงานปีนั้นๆ
งานคลัง/งานบริการวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
1.รายงานทุก 1 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่าย และคณะกรรมการบริหาร) 2. รายงานทุก
3 เดือน (ต่อคณะกรรมการประจ�ำคณะ)

ตัวชี้วัด RA: 2
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ค�ำนิยาม
สูตรการค�ำนวณ

Citation: faculty
สัดส่วน
ความสามารถของอาจารย์ประจ�ำคณะฯในการผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
ผลรวมงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำคณะฯ
แหล่งข้อมูล
1.จ�ำนวนผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงต่อจ�ำนวนผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในปีนนั้ ๆโดยค้น
จากฐานข้อมูล ISI (Web of Science)
2.จ�ำนวนผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงต่อจ�ำนวนผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในปีนนั้ ๆโดยค้น
จากฐานข้อมูล Scopus
วิธีการเก็บข้อมูล
ฐานข้อมูลงานวิจัย ISI & Scopus
ข้อมูลพื้นฐาน
ผลงานวิจัยปีนั้นๆ
ช่วงเวลาการติดตาม 1.รายงานทุก 1 เดือน ต่อคณะกรรมการบริหาร
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
ภาควิชา/งานบริการวิชาการและวิจัย
ผู้ก�ำกับดูแล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
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ตัวชี้วัด RA: 3
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ค�ำนิยาม

Papers: faculty (จ�ำนวนผลงานวิจัยต่อจ�ำนวนอาจารย์)
สัดส่วน
ศักยภาพการวิจยั ของอาจารย์ในหน่วยงาน โดยวัดจากจ�ำนวนผลงานวิจยั ทีต่ พ
ี มิ พ์ใน
ฐานข้อมูล ISI, scopus และ Pubmed รวมกัน (ตัดซ�้ำ) ต่อจ�ำนวนอาจารย์ในหน่วย
งานที่สังกัดในปีนั้นๆ
สูตรการค�ำนวณ
จ�ำนวนผลงานวิจัยจากทุกฐานข้อมูล ISI & Scopus & Pubmed (ตัดข้อมูลซ�้ำ)
จ�ำนวนอาจารย์ทั้งหมด
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล ISI, Scopus, Pubmed
วิธีการเก็บข้อมูล
ฐานข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลปีนั้นๆ
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
ภาควิชา/งานบริการวิชาการและวิจัย
ผู้ก�ำกับดูแล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ช่วงเวลาการติดตาม 1. รายงานทุก 1 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่ายและคณะกรรมการบริหาร) 2. รายงานทุก
3 เดือน (ต่อคณะกรรมการประจ�ำคณะ)

ฝ่ายโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ตัวชี้วัด HA: 1
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ค�ำนิยาม

Rev. from healthcare service (รายได้จากค่ารักษาพยาบาล)
จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
รายได้จากค่ารักษาพยาบาลตามปีงบประมาณครอบคลุมผู้ป่วยใน
และนอกทุกสิทธิการรักษา
สูตรการค�ำนวณ
รายได้ค่ารักษาพยาบาล (เกณฑ์เงินสด)
แหล่งข้อมูล
รายงานรายได้ค่ารักษาพยาบาล (เกณฑ์เงินสด)
วิธีการเก็บข้อมูล
บันทึกสถิติจากระบบ E-Claim,OP – TELL ,ประกันสังคม,ช�ำระเอง
ข้อมูลพื้นฐาน
รายได้จากการรักษาพยาบาล ประจ�ำปีนั้นๆ
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
หัวหน้าหน่วยเงินรายได้/รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการรักษาพยาบาล
ผู้ก�ำกับดูแล
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ช่วงเวลาการติดตาม รายงานทุก 1 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่าย และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก 3 เดือน (ต่อคณะกรรมการประจ�ำคณะ)
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ตัวชี้วัด HA: 2
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ค�ำนิยาม
สูตรการค�ำนวณ

Margin from healthcare service (ก�ำไรจากค่ารักษาพยาบาล)
จ�ำนวนเงิน (บาท)
ก�ำไรจากการรักษาพยาบาลรวมผูป้ ว่ ยนอก ผูป้ ว่ ยใน ทุกสิทธิการรักษา (เกณฑ์เงินสด)
รายได้จากการรักษาพยาบาลในช่วงเวลานั้นๆ
ค่าใช้จ่ายในแผนการรักษาพยาบาลในช่วงเวลาเดียวกัน
แหล่งข้อมูล
งานคลัง
วิธีการเก็บข้อมูล
ฐานข้อมูล งานคลัง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลก�ำไรปีนั้นๆ
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
งานคลัง/ส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ผู้ก�ำกับดูแล
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ช่วงเวลาการติดตาม 1. รายงานทุก 1 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่ายและคณะกรรมการบริหาร)
2. รายงานทุก 3 เดือน (ต่อคณะกรรมการประจ�ำคณะ)

ตัวชี้วัด HA: 3
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ค�ำนิยาม

Patients Satisfaction
ร้อยละ
คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ที่มารับการ
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
สูตรการค�ำนวณ
ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม
จ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
แหล่งข้อมูล
งานนโยบายและแผน
วิธีการเก็บข้อมูล
ฐานข้อมูลงานนโยบายและแผน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษาพยาบาล ประเภท ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
ศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ/โรงพยาบาลศรีนครินทร์ / งาน
นโยบายและแผน / งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ผู้ก�ำกับดูแล
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ช่วงเวลาการติดตาม รายงานทุก 1 ปี (ต่อรองคณบดีฝ่าย และคณะกรรมการบริหาร)
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ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ตัวชี้วัด QH: 1
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ค�ำนิยาม

1.Rev. from healthcare service (รายได้จากค่ารักษาพยาบาล)
จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
รายได้จากค่ารักษาพยาบาล ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ตามปีงบประมาณครอบคลุมผู้
ป่วยในและนอกทุกสิทธิการรักษา
สูตรการค�ำนวณ
รายได้ค่ารักษาพยาบาล (เกณฑ์เงินสด)
แหล่งข้อมูล
รายงานรายได้ค่ารักษาพยาบาล (เกณฑ์เงินสด)
วิธีการเก็บข้อมูล
บันทึกสถิติจากระบบ E-Claim,OP – TELL ,ประกันสังคม,ช�ำระเอง
ข้อมูลพื้นฐาน
รายได้จากการรักษาพยาบาล ประจ�ำปีนั้นๆ
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
หัวหน้างานคลัง
ผู้ก�ำกับดูแล
รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ช่วงเวลาการติดตาม รายงานทุก 1 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่าย และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก 3 เดือน (ต่อคณะกรรมการประจ�ำคณะ)

ตัวชี้วัด QH: 2
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ค�ำนิยาม

2. Margin from healthcare service (ก�ำไรจากค่ารักษาพยาบาล)
จ�ำนวนเงิน (บาท)
ก�ำไรจากการรักษาพยาบาลรวมผูป้ ว่ ยนอก ผูป้ ว่ ยใน ทุกสิทธิก์ ารรักษา (เกณฑ์เงินสด)
ของศูนย์หัวใจสิรกิติ์ฯ
สูตรการค�ำนวณ
รายได้จากการรักษาพยาบาลในช่วงเวลานั้นๆ
ค่าใช้จ่ายในแผนการรักษาพยาบาลในช่วงเวลาเดียวกัน
แหล่งข้อมูล
งานคลัง
วิธีการเก็บข้อมูล
ฐานข้อมูล งานคลัง ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลก�ำไรปีนั้นๆ
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
งานคลัง
ผู้ก�ำกับดูแล
รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ช่วงเวลาการติดตาม 1. รายงานทุก 1 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่ายและคณะกรรมการบริหาร)
2. รายงานทุก 3 เดือน (ต่อคณะกรรมการประจ�ำคณะ)
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ตัวชี้วัด QH: 3
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ค�ำนิยาม

Patients Satisfaction
ร้อยละ
คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ที่มารับการ
รักษาพยาบาลที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
สูตรการค�ำนวณ
ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม
จ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
แหล่งข้อมูล
ฝ่ายการพยาบาล ส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
วิธีการเก็บข้อมูล
ฐานข้อมูลงานนโยบายและแผน / ฐานข้อมูลศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษาพยาบาล ประเภท ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ / งานนโยบายและแผน / งานพัฒนาคุณภาพ
ผู้ก�ำกับดูแล
รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ช่วงเวลาการติดตาม รายงานทุก 1 ปี (ต่อรองคณบดีฝ่าย และคณะกรรมการบริหาร)

ฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัด COE: 1
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ค�ำนิยาม

Revenue healthcare service
จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
รายได้จากค่ารักษาพยาบาลตามปีงบประมาณครอบคลุมผู้ป่วยในและนอกทุกสิทธิ
การรักษา
สูตรการค�ำนวณ
รายได้ค่ารักษาพยาบาล (เกณฑ์เงินสด)
แหล่งข้อมูล
รายงานรายได้ค่ารักษาพยาบาล (เกณฑ์เงินสด)
วิธีการเก็บข้อมูล
บันทึกสถิติจากระบบ E-Claim,OP – TELL ,ประกันสังคม,ช�ำระเอง
ข้อมูลพื้นฐาน
รายได้จากการรักษาพยาบาล ประจ�ำปีนั้นๆ
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
หัวหน้าหน่วยเงินรายได้/รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการรักษาพยาบาล
ผู้ก�ำกับดูแล
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ช่วงเวลาการติดตาม รายงานทุก 1 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่าย และคณะกรรมการบริหาร)
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ตัวชี้วัด COE: 2
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ค�ำนิยาม

Patients Satisfaction
ร้อยละ
คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ที่มารับการ
รักษาพยาบาลศูนย์ Excellence Center
สูตรการค�ำนวณ
ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม
จ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
แหล่งข้อมูล
การเก็บข้อมูล จาก ฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ และศูนย์กลางบริการสุขภาพ
วิธีการเก็บข้อมูล
ฐานข้อมูลฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษาพยาบาล ประเภท ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
ศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ/โรงพยาบาลศรีนครินทร์ / งาน
นโยบายและแผน / งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ผู้ก�ำกับดูแล
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ช่วงเวลาการติดตาม รายงานทุก 1 ปี (ต่อรองคณบดีฝ่าย และคณะกรรมการบริหาร)

ฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม
ตัวชี้วัด PA :1
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ค�ำนิยาม
สูตรการค�ำนวณ

Energy reduction
ร้อยละ
เป็นร้อยละของปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลงในปีปัจจุบันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
((ข้อมูลการใช้ ไฟฟ้าปีฐาน - ข้อมูลการใช้ ไฟฟ้าในปีปัจจุบัน)/ข้อมูลการใช้ ไฟฟ้าใน
ปีฐาน)*100
แหล่งข้อมูล
งานซ่อมบ�ำรุง
วิธีการเก็บข้อมูล
ตรวจวัด
ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
หัวหน้าหน่วยไฟฟ้างานซ่อมบ�ำรุง
ผู้ก�ำกับดูแล
รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม
ช่วงเวลาการติดตาม ทุก 6 เดือน
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ฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร
ตัวชี้วัด OS :1
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ค�ำนิยาม

จ�ำนวน CSR project
จ�ำนวนโครงการ
Corporate Social Responsibility (CSR) คือความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของคณะแพทยศาสตร์กิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี
โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สูตรการค�ำนวณ
จ�ำนวนนับ
แหล่งข้อมูล
งานประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน
วิธีการเก็บข้อมูล
ฐานข้อมูล / จ�ำนวนโครงการ
ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ผู้ก�ำกับดูแล
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร
ช่วงเวลาการติดตาม ทุก 6 เดือน

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
ตัวชี้วัด PQ :1
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ค�ำนิยาม
สูตรการค�ำนวณ
แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
ผู้ก�ำกับดูแล

TQA/EdPEx ( ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ TQA/EdPEx)
คะแนน (EdPEx score)
ค่าคะแนนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพด้านการศึกษาจากการประเมินจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เกณฑ์รางวัลคุณภาพด้านการศึกษา (Education criteria for performance
excellence)
WWW.TQA.OR.TH / งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
ผลการประเมินองค์การตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพด้านการศึกษาจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ผลการประเมินในปีการศึกษานั้นๆ
งานพัฒนาคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
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ช่วงเวลาการติดตาม 1. รายงานความก้าวหน้าทุก 3 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คุณภาพ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ�ำคณะ)
2. รายงานผลคะแนนทุก 1 ปี (ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ�ำ
คณะ)

ฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด HRD/TP :1
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ค�ำนิยาม

Engagement score
ร้อยละ
ค่าคะแนนความผูกพัน ที่มีกระบวนการเก็บและการค�ำนวณตามวิธีของ EMO
Meter
สูตรการค�ำนวณ
โดยวิธีของ EMO Meter
แหล่งข้อมูล
หน่วยการเจ้าหน้าที่
วิธีการเก็บข้อมูล
การส�ำรวจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ร้อยละ 80
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่
ผู้ก�ำกับดูแล
รองคณบดีฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล
ช่วงเวลาการติดตาม ปีละครั้ง

ตัวชี้วัด HRD/TP :2
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ค�ำนิยาม
สูตรการค�ำนวณ
แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
ผู้ก�ำกับดูแล
ช่วงเวลาการติดตาม

Productivity
ล้านบาทต่อคน
จ�ำนวนเงินเฉลี่ยที่บุคลากรสามารถสร้างรายได้
รายได้/จ�ำนวนบุคลากร
งานคลัง/งานการเจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศของคณะ
0.71
ฝ่ายการคลัง
รองคณบดีฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล
รายไตรมาส
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ฝ่ายสารสนเทศ
ตัวชี้วัด IT : 1
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ค�ำนิยาม

Customer Satisfaction IT
ร้อยละ
เป็นการส�ำรวจความพึงพอใจต่อคณะฯ ในภาพรวม ของกลุ่มลูกค้าตามพันธกิจ
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การรักษาพยาบาล และการบริการวิชาการ
สูตรการค�ำนวณ
ค่าคะแนนทุกด้านหารเฉลี่ยเป็นภาพรวม
แหล่งข้อมูล
งานสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศ
วิธีการเก็บข้อมูล
ส�ำรวจความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย
การรักษาพยาบาล การบริการวิชาการ
ข้อมูลพื้นฐาน
ผลการส�ำรวจความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
งานสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศ
ผู้ก�ำกับดูแล
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
ช่วงเวลาการติดตาม 1. รายงานทุก 1 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่าย และคณะกรรมการบริหาร)
2. รายงานทุก 3 เดือน (ต่อคณะกรรมการประจ�ำคณะ)

ตัวชี้วัด IT : 2
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ค�ำนิยาม

2. Cycle time
ร้อยละ
เป็นการน�ำระบบสารสนเทศมาใช้ด�ำเนินการลดรอบระยะเวลาของกระบวนการ
บริหารและการบริการ การเรียนการสอน
สูตรการค�ำนวณ
รอบระยะเวลาเฉลี่ยรวมของกระบวนการ
จ�ำนวนกระบวนการ
แหล่งข้อมูล
งานสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศ
วิธีการเก็บข้อมูล
ฐานข้อมูล และผลการด�ำเนินงานของงานสารสนเทศ
ข้อมูลพื้นฐาน
จ�ำนวนฐานข้อมูลกระบวนการด�ำเนินงาน การบริหาร การบริการ การเรียนการสอน
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
งานสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศ
ผู้ก�ำกับดูแล
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
ช่วงเวลาการติดตาม 1. รายงานทุก 1 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่าย และคณะกรรมการบริหาร)
2. รายงานทุก 3 เดือน (ต่อคณะกรรมการประจ�ำคณะ)
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ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง
3.1 ค�ำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี พ.ศ. 2561-2564
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นโยบายที่ส�ำคัญของคณะแพทยศาสตร์
4.1 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

73

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร พ.ศ. 2561-2564
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.2 นโยบายด้านพลังงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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4.3 นโยบายการบริหารระบบสารสนเทศ
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4.4 นโยบายด้านการรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
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4.5 นโยบายด้านการสรรหาและพัฒนาอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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4.6 นโยบายด้านทรัพยากรการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
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4.7 นโยบายด้านการมีส่วนร่วม ของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาคุณภาพ
กระบวนการ ผลิตบัณฑิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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4.8 ค�ำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
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4.9 ค�ำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

82

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร พ.ศ. 2561-2564

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

83

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร พ.ศ. 2561-2564
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.10 นโยบาย อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน
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5. QS World University Rankings by Subject : Medicine
ตั วชี้ วัด ความส�ำเร็จ ของวิสัยทัศน์โ ดยการใช้ เ กณฑ์ โดยภายหลั ง จากที่ มี การสั มมนาจั ด ท� ำแผน
ยุทธศาสตร์หลายครั้งที่ผ่านมา มีข้อสรุปในประเด็นการวัดความส�ำเร็จของวิสัยทัศน์โดยมีการเลือกใช้เกณฑ์
QS star 1000 ซึง่ ประกอบด้วยเกณฑ์การให้คะแนนทัง้ หมด 1000 คะแนน และมีการจัดระดับความเป็นสากล
ขององค์กรด้วยเกณฑ์ดังกล่าว ดังนี้

Core criteria (550 คะแนน) แบ่งเป็น
1. Research: 150 คะแนน

• Academic peer endorsements: 40, Maximum point for 150 academic referees
or over.
• Citation per paper: 40, Maximum point for 6 citations per paper
• Research paper per faculty: 40, Maximum point for 7 papers per faculty member
• Profit academic experts: 30, Maximum point for 20 faculty members internationally
recognized.

2. Employability: 150 คะแนน

• Recruiter review: 50, Maximum point for 40 employer referees or over.
• Graduate employability: 50, Maximum point for 80% of graduate students
employed within 12 months of graduation.
• Careers service support: 50, Maximum point for 10 full-time career advisers OR
1 full-time careers advisers per 1,000 students OR 25 full-time staff working in
the career service.

3. Teaching: 150 คะแนน

• Overall student satisfaction: 40, Maximum point for 75% student satisfaction or
higher. (results based on a minimum of 20% response rate using a national
student satisfaction survey or equivalent.)
• Satisfaction with teaching: 40, Maximum point for 75% student satisfaction or
higher. (results based on a minimum of 20% response rate using a national
student satisfaction survey or equivalent.)
• Further study: 20, Maximum point for 30% of graduate students pursuing further
study within 12 months of graduation.
• Student faculty ratio: 50, Maximum point for a 10:1 student faculty ratio

4. Infrastructure: 100 คะแนน

• Sporting facilities: 20, Swimming pool, fitness gym, indoor sports courts, outdoor
sports coaches, dedicated sport medical staff.
• Medical facilities: 10, Maximum point for 1 on-campus medical center with
minimum of 1 fulltime qualified medical doctor OR 1 full-time nurse per every
3000 full time students.
• Student societies: 10, Maximum point for 20 student administered organizations
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Advanced criteria (200) คะแนน แบ่งเป็น
1. Internationalization: 150

• International faculty: 20, Maximum point for 25% international faculty
• International research collaborations: 50, Maximum point for > 25 university
research collaborations with QS top 500 universities in previous 3 years published
rankings.
• International students: 20, Maximum point for 20% international students.
• Inbound exchange students: 20, Maximum point for 2% inbound students against
total number of students.
• Outbound exchange students: 20, Maximum point for 2% outbound students
against total number of students.
• International diversity: 20, Maximum point for 20 nationalities represented in
student body.

2. Innovation: 50 คะแนน

• Patents: 20, Maximum point for 50 current patents registered within national or
international patent offices.
• Spin-off company: 10, Maximum point for 5 spin-off companies established in
the last 5 years still operating and no longer requiring support from the university.
• Industrial research: 20, Maximum point for joint research projects with 10 distinct
corporations ( non-university), yielding publication in Scopus in the last 5 years.

3. Engagement: 50 คะแนน

• Community investment development: 25, Maximum point for 1% of turnover or
2 million UD dollars (whichever is smaller) contribution to community projects
within 200 Km of any campus of affiliated facility.
• Scholarships and bursaries: 25, Maximum point for 1% turnover spent on funds
for scholarships OR attendance mode possible for 100 students on 50% scholarships.

Specialist criteria (200) คะแนน แบ่งเป็น
1. Ranking specialist subject: 200 คะแนน

โดยการจัดระดับจะแบ่งตามคะแนนที่ได้ คือ 1 star (local class) 100/1000, 2 star (national
class) 250/1000, 3 star (regional class) 400/1000, 4 star (continent class) 550/1000, 5 star
(world class) 700/1000 ซึ่งเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ คือ “World class medical school that brings
value to Thai society and all mankind” โดยได้คะแนนในระดับ 5 star คือ มากว่า 750 คะแนนขึ้นไป
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6. Key factor

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P1a: Organizational Environment
1.หลักสูตรและบริการ: เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 3 พันธกิจ 1) จัดการศึกษาผ่านหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต/ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและวุฒบิ ตั ร 2) บริการรักษาพยาบาลโดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์,
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ, ศูนย์ความเป็นเลิศต่าง ๆ (COEs) 3) งานวิจัยและนวัตกรรม
2. วิสัยทัศน์: โรงเรียนแพทย์ระดับโลก ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ
3. พันธกิจ: 1) จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ 2) ให้บริการด้านสุขภาพตติยภูมิขั้นสูงที่มีคุณภาพสูง
มีศนู ย์ความเป็นเลิศในการรักษาโรคจ�ำเพาะหลายด้าน 3) วิจยั และสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม พร้อมส่งเสริมช่วยเหลือ
สนับสนุนสังคม และมีส่วนร่วมสนับสนุนท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. ค่านิยม(ACT-SMART) : 1) A: Accountability 2) C: Customer target 3) T: Technology 4) S: Social
responsibility 5) M: Management by fact 6) A: Agility 7) R: Research & Innovation base 8) T: Teamwork
5. สมรรถนะหลัก: 1) Skillful and highly competent medical teaching 2) High quality super tertiary healthcare
3) Developing research project that tackle regional health problems in accordance with global interest)
6. บุคลากร: แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1) สายวิชาการ วุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเท่า (วุฒิบัตร/อนุวุฒิบัตร)
2) สายสนับสนุนวิชาชีพ วุฒกิ ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีและมีใบประกอบวิชาชีพ 3) สายสนับสนุนทัว่ ไป วุฒกิ ารศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรีและใบรับรองคุณวุฒิกรณีสาขาเฉพาะ
7. สินทรัพย์: อาคารเรียนหลัก 7 อาคาร เช่น ห้องประชุม/ ห้องเรียน/ ห้องปฏิบตั กิ าร/ ห้องปฏิบตั กิ ารทักษะทางคลินิก
(Skill lab, Simulation center & CPR Unit) รวมพื้นที่ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมากกว่า 24,000 ตารางเมตร
ห้องอ่านหนังสือ ห้องสมุดในสวน หุ่นจ�ำลอง อุปกรณ์ฝึกทักษะ อาคารส�ำหรับการรักษาพยาบาล เช่น อาคารผู้ป่วย
นอก/ ผู้ป่วยใน/ อาคารผ่าตัด/ หอสงฆ์อาพาธ/ อาคารเฉลิมพระบารมี/ อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์/ ศูนย์หัวใจ
สิรกิ ติ ฯิ์ รวมพืน้ ทีร่ องรับการบริการมากกว่า 1,400 เตียง และพืน้ ทีใ่ นการสร้าง Medical hub 29 ไร่ เครือ่ งมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์ เช่น CT 256 slide, CT PET scan, MRI 3 tesla, Angiogram biplane, Advance radiotherapy,
Sleep lab etc. อาคารปฏิบัตกิ ารวิจยั พร้อมครุภณ
ั ฑ์วจิ ยั เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี ระบบเครือ่ งมือสร้าง
นวัตกรรมชุดทดสอบทางการแพทย์ต้นแบบ ระบบจัดเก็บคลังตัวอย่างชีวภาพ มีสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก
(ACRO) รองรับ clinical trial จากทั่วโลก
8.กฎระเบียบและข้อบังคับ: 1) การบริหารจัดการ - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558/ ข้อบังคับ
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร มข. พ.ศ. 2555/ ระเบียบข้อบังคับด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ การควบคุมอาคารสูง การซ้อมอัคคีภัย/ ระเบียบว่าด้วยการเงิน การคลัง และ
สวัสดิการ 2) การจัดการศึกษา - มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของ สกอ./ เกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา และราชวิทยาลัยต่าง ๆ/ การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)/ เกณฑ์การฝึกอบรมความรู้ความช�ำนาญ แพทย์ประจ�ำบ้าน/ เกณฑ์มาตรฐาน WFME
3) การวิจัย -ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยข้อก�ำหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550 /
พระราชบัญญัตสิ ตั ว์เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 4) การบริการทางการแพทย์-มาตรฐานการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล JCI/ มาตรฐานการรับรองคุณภาพ Hospital Accreditation – สรพ.
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P1b: Organizational Relationships
9. โครงสร้างองค์กร: บริหารภายใต้การดูแลของผู้น�ำระดับสูง คือ คณบดีและคณะกรรมการบริหารคณะฯ มีวาระ 4 ปี
โดยคณบดีเป็นผูน้ ำ� สูงสุดขึน้ ตรงต่ออธิการบดี มีลกั ษณะการบริหารงานโดย มี 1) คณะกรรมการบริหารคณะฯ (คณบดี
และรองคณบดี 12 ฝ่าย) ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย สื่อสาร ก�ำกับติดตาม ประเมินและทบทวนผลการด�ำเนินงาน
2) คณะกรรมการประจ�ำคณะฯ (คณบดี รองคณบดี ตัวแทนหัวหน้าภาควิชา 10 ภาควิชา ผู้ทรงคุณวุฒิ) ท�ำหน้าที่
ควบคุม ปรับปรุง และติดตามผลการด�ำเนินการตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริหารคณะฯ ได้ตงั้ วัตถุประสงค์ไว้ ประชุม
ทุก 2 สัปดาห์ 3) คณบดีรายงานผลการปฏิบัติงานต่ออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้งผ่านค�ำรับรองการ
ปฏิบัติงานกับอธิการบดี 4) คณะฯ ต้องรับการตรวจประเมินทั้งจากภายในและภายนอกตามรอบระยะเวลาที่ก�ำหนด
(EdPEx-สกอ./ การเงิน-สนง.ตรวจสอบภายในและสตง.)
10. ลูกค้า: แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีความต้องการและความคาดหวัง คือ
1) ผูเ้ รียน - นักศึกษาแพทย์, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, แพทย์ประจ�ำบ้าน - 1) จบการศึกษาตามก�ำหนด 2) ความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรและสิ่งแวดล้อม
2) ผู้ป่วยและผู้รับบริการ - 1) ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงบริการ 2) การรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน
3) ผู้ให้ทุนวิจัย - 1) ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง 2) ปิดโครงการวิจัยตามก�ำหนด
ส่วนตลาด: ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นแบ่งส่วนตลาดตามเขตภูมิศาสตร์ท่ีมีภูมิล�ำเนาภายในและภายนอกภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็น 95% คณะฯ มีแผนเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนและผู้รับบริการโดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ป่วยและ
ผู้รับบริการ และผู้ให้ทุนวิจัยต่างประเทศให้มากขึ้น
11. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีความต้องการความคาดหวัง คือ
1) ชุมชนผู้ด้อยโอกาสและชุมชนสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - การอนุเคราะห์ทางด้านการรักษาพยาบาล
การช่วยเหลือโดยจิตอาสาและการช่วยเหลือชุมชนด้านอื่น ๆ
2) ชุมชนวิชาการ - ได้รับการฝึกอบรม พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ
3) ชุมชนที่มีความเสี่ยงสุขภาพ - ต้องการความรู้ การป้องกันโรค การลดความเสี่ยงต่อโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่
12. ผู้ส่งมอบ: แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) บริษัทผู้ให้บริการและดูแลระบบเครือข่าย Internet - เพื่อให้บริการและดูแล
ระบบเครือข่าย Internet 2) บริษัทยา สารเคมี วัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องมือ - เพื่อส่งมอบยา สารเคมี วัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ส�ำหรับการพยาบาล สอนและวิจัย
พันธมิตร: แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ที่มีความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ คือ 1) สถาบันรวมผลิต (รพ.ขอนแก่น/อุดรธานี/
มหาสารคาม/สรรพสิทธิประสงค์) และสถาบันร่วมสอน (รพ.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ�ำนวน 10 แห่ง) - เพือ่ จัดการ
เรียนการสอนชั้นปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรพ.บ.ที่คณะฯ ก�ำหนด
2) สถาบันการศึกษาและวิจัยต่างประเทศ ในทวีปยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและเอเชีย - เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และบุคลากร สร้างความร่วมมือและพัฒนางานตามพันธกิจผลิตบัณฑิต วิจัยและบริการ

P2a: Competitive Environment
13. ล�ำดับในการแข่งขัน: เป็นโรงเรียนแพทย์ทผี่ ลิตบัณฑิตแพทย์ตอ่ ปีสงู เป็นล�ำดับที่ 3 ของประเทศ จัดเป็นโรงเรียนแพทย์
อันดับ 4 จาก 25 แห่งทัว่ ประเทศ และอยูอ่ นั ดับที่ 401-450 ของโลกจากผลการจัดล�ำดับของ QS World University
Rankings by subject ในสาขา Medicine
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14. การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน:
1) ภาพรวม - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี Disruptive technology/ สภาวะการแข่งขันในการจัดอันดับโรงเรียน
แพทย์ทั่วโลก/ การชะลอตัวในการเติบโตของเศรษฐกิจไทย/ การลดงบประมาณ/ การเจริญเติบโตของประเทศในเขต
เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
2) ด้านการจัดการศึกษา - นโยบายการฝึกอบรมจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/ นโยบายการกระจา
ยงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังรพ.ศูนย์มากขึ้น/ วิถีชีวิตสังคมโลกดิจิตอล/ โลกไร้พรมแดนและทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3) ด้านรักษาพยาบาล- Khon Kaen Smart city/ โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ/ แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรัง
ที่ไม่ติดต่อ
4) ด้านวิจัย - นโยบายของผู้ให้ทุนวิจัยที่มุ่งเน้นงานวิจัยสหสาขาแบบบูรณาการเพื่อน�ำไปแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน
ในพื้นที่หรือชุมชน/ นโยบายประเทศด้านนวัตกรรมวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้หลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลาง
15. แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ: 1) QS World Rankings - การจัดอันดับโรงเรียนแพทย์ ในและต่างประเทศ 2) แพทยสภา
- บัณฑิตแพทย์ที่ได้รับใบประกอบฯ 3) ราชวิทยาลัยฯ - แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรฯ เฉพาะทาง 4) ศรว. - ผลการสอบ NL
ขัน้ ตอนที่ 1,2 และ 3 5) หน่วยงานให้ทนุ ภายนอก (เช่น สกว./วช. /สวทช. /สวรส)--ทุนสนับสนุนการวิจยั / ทุน คปก.
6) UHOSNET- ผลการด�ำเนินการด้านการรักษาพยาบาล 7) ม.เชียงใหม่ ม. สงขลาฯ และhttps://scholar.kku.
ac.th- ผลลัพธ์ด้านการศึกษา, วิจัย, การรักษาพยาบาลและความผูกพันของบุคลากร 8) Scopus/ ISI Web of
Science - ผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย 9) OSHA -อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 10) International
benchmarking: Mayo Clinic, USA -อัตราการเสียชีวิตจากโรคทางเดินหัวใจและหลอดเลือด (STEMI)

P2b: Strategic Context
16. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์:
SC1: Education for 21st Century 2)
SC2: Human Resource Transformation 3)
SC3: Innovative services fulfilling digital era 4)
SC4: Financial & Budget Constraint 5)
SC5: Striving for the world’s top 300th medical schools by QS World Rankings and International
Accreditation
17. ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์:
SA1: Established Research in some specific area and wide array of networking
SA2: Strategic Location with endemic area of certain diseases
SA3: Highly Capable Faculty & Researchers

P2c: Performance Improvement System
18.ระบบการปรับปรุงผลการด�ำเนินการ:
ช่วงที่ 1: มาตรฐานตามพันธกิจหลัก มาตรฐานหลักสูตร สกอ./ สภาวิชาชีพ/ ราชวิทยาลัยแพทย์ มาตรฐานการวิจัย
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง
ช่วงที่ 2: มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ WFME, HA, JCI, ISO 14001, ISO 50001, ISO 15189, ISO 15190
ช่วงที่ 3: PDCA, R2R, Performance review, story board, KM & Innovation
ช่วงที่ 4: TQA/ EdPEx, เลือกคู่เทียบนานาชาติ
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7. ภาพกิจกรรมการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2561–2564
7.1 การสัมมนาทิศทางการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ประจ�ำปี 2561-2564
วันที่ :
สถานที่ :
วิทยากรโดย :
ผู้เข้าร่วม :

1 ตุลาคม 2560
วิชชิ่งทรี รีสอร์ท ขอนแก่น ต�ำบลท่าพระ อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าส�ำนักงานคณบดี หัวหน้างานพัสดุ หัวน้างานคลัง
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
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7.2 การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจ�ำปี 2561-2564

วันที่ :
วันที่ 20-21 มกราคม 2561
วิทยากรโดย : นายแพทย์สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
สถานที่ :
ณ ศูนย์ประชุม KICE จ.ขอนแก่นผู้เข้าร่วม: คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย
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7.3 สัมมนาเพื่อจัดท�ำแผนกลยุทธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจ�ำปี 2561-2564
วันที่ :
วิทยากรโดย :
สถานที่ :
ผู้เข้าร่วม :

วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561
นายแพทย์สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย
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7.4 การสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การบริหาร การจัดท�ำแผนกลยุทธ์
วันที่ :
สถานที่:
ผู้เข้าร่วม :

27 เมษายน 2561
ห้องบรรยาย 3 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส�ำนักงานคณบดี
หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ผู้ตรวจการพยาบาล และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
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7.5 สัมมนาเพื่อวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis)
วันที่ :
สถานที่:
ผู้เข้าร่วม :

22 เมษายน 2560
ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน ราชาวดี รีสอร์ท
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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