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ค�ำน�ำ
 แผนยทุธศำสตร์กำรบริหำรคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัขอนแก่น พ.ศ.2561 - 2564 ฉบบันี้ จดั
ท�ำขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรคณะฯ ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรและมำตรกำร
ต่ำงๆ เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคณะฯ ในอีก 4 ปีข้ำงหน้ำ โดยแผนกำรด�ำเนินงำนนี้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2559 - 2562 โดยคณะฯได้จัดท�ำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนกลยทุธ์และแผนกำรด�ำเนินงำนรวมถงึตวัชีวั้ดควำมส�ำเร็จของแผน จำกกำรประชมุระดมควำมคดิเห็นของ
ผู้บริหำรและบุคลำกรคณะแพทยศำสตร์ในกำรก�ำหนดเป้ำหมำยและแผนกำรด�ำเนินงำน โดยกำรสัมมนำดัง
กล่ำวได้น�ำผลกำรกำรวิเครำะห์องค์กร จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภำวะคุกคำม (SWOT analysis) ผลกำร
วิเครำะห์กำรรับฟังเสียงของลูกค้ำ และกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของคณะฯ เป็นข้อมูลสนับสนุนกำรตัดสินใจ
ของผู้บริหำร

 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรฉบับนี้ จะ
เป็นแนวทำงให้ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดับได้รับทรำบและยึดถือเป็นแนวทำงกำรบริหำร และจัดท�ำแผน
ปฏิบัติกำรของหน่วยงำน เพื่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย ที่ได้ก�ำหนดไว้

 คณะแพทยศำสตร์
 มหำวิทยำลัยขอนแก่น
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บทน�ำ
 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2515 นับเป็นแห่งที่ 5 
ของประเทศไทย และเป็นแห่งแรกในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหำกำร
ขำดแคลนแพทย์ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงมปีระชำกรมำกทีส่ดุของประเทศ ปัจจุบนัคณะฯ จดักำรศกึษำ
รวมทั้งสิ้น 106 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญำตรี 2 หลักสูตร ปริญญำโทและปริญญำเอก 
25 หลกัสตูร ประกำศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู (ป.บณัฑิตฯ) วุฒิบตัรผู้เชีย่วชำญเฉพำะทำงและวุฒิบตัรผู้เชีย่วชำญ
เฉพำะทำงต่อยอด 79 หลักสูตร ในด้ำนกำรบริกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วย คณะฯ มีโรงพยำบำลท่ีให้บริกำร
ประชำชน 2 แห่ง คือโรงพยำบำลศรีนครินทร์ที่มีจ�ำนวนเตียงให้บริกำรทั้งหมด 1,200 เตียง และศูนย์หัวใจ
สิริกิติ์ฯ ที่มีเตียงให้บริกำรอีก 200 เตียง ให้บริกำรผู้ป่วยนอกปีละประมำณ 1,000,000 ครั้ง และผู้ป่วยใน
ปีละประมำณ 60,000 ครั้ง

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะแพทยศาสตร์
 คณะฯ แบ่งส่วนรำชกำรเป็น ดังนี้

1. ส�ำนักงำนคณบดี ประกอบด้วย 12 งำน และ 4 ส�ำนักงำน
2. ภำควิชำ ประกอบด้วย จ�ำนวน 20 ภำควิชำ 1 โครงกำรจัดตั้งภำควิชำ
3. โรงพยำบำลศรีนครินทร์ ประกอบด้วย 12 งำน
4. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ประกอบด้วย 4 ฝ่ำย และ 1 ส�ำนักงำน
5. คลังเลือดกลำง
6. สถำนบริหำรจัดกำรงำนวิจัยคลินิก (ACRO; Academic Clinical Research Office)

 คณะฯ มจี�ำนวนบคุลำกรรวมทัง้สิ้น 5,960 คน ประกอบด้วย อำจำรย์ จ�ำนวน 423 คน และบคุลำกร
สำยสนบัสนนุประเภทวิชำชพีเฉพำะ 2,864 คน บคุลำกรสำยสนบัสนนุทัว่ไปจ�ำนวน 2,637 คน ในกลุม่อำจำรย์
สำยผู้สอน มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 38 คน รองศำสตรำจำรย์ 120 คน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 127 คน 
และอำจำรย์ 138 คน ส�ำหรับบุคลำกรทำงวิชำชีพที่ให้บริกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วย แยกเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ 
372 คน แพทย์ฝึกอบรมฯ 389 คน ทันตแพทย์ 7 คน เภสัชกร 65 คน พยำบำล 1,765 คน นักรังสีกำรแพทย์ 
57 คน นักเทคนิคกำรแพทย์ 60 คน และนักกำยภำพบ�ำบัด 24 คน

 นับถึงปีปัจจุบันคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น จะมีอำยุครบ 46 ปี จึงเป็นกำรก้ำวเข้ำสู่
ทศวรรษที่ 5 ของคณะฯ ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ คณะฯ ได้มีกำรพัฒนำและเจริญเติบโตมำอย่ำงต่อเน่ือง 
ทำงด้ำนกำรจดักำรศกึษำในปัจจบุนัมกีำรจดักำรศกึษำในระดบัปริญญำตรีและกำรศกึษำหลงัปริญญำรวมกนัถงึ 
106 หลกัสตูร เฉพำะหลกัสตูรแพทยศำสตรบณัฑติได้มกีำรเพ่ิมจ�ำนวนรับจำก 16 คน ในรุ่นแรกเป็น 288 คน 
ในปัจจุบัน โดยมีผลสัมฤทธิ์ของกำรสอบคร้ังแรกเพื่อรับใบประกอบวิชำชีพเวชกรรมของแพทยสภำมำกกว่ำ
ร้อยละ 95 ซ่ึงอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ นอกจำกนี้บัณฑิตแพทย์ที่จบจำกคณะฯ มำกกว่ำร้อยละ 70 



ยังคงปฏิบัติงำนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรก่อตั้งคณะฯ อย่ำงไรก็ตำม 
เนื่องจำกยังคงมีปัญหำกำรกระจำยแพทย์ของประเทศ ท�ำให้อัตรำส่วนแพทย์ต่อประชำกรของภำคตะวันออก
เฉียงเหนือยงัคงต�ำ่ทีส่ดุในประเทศ (1:3,338 เทยีบกบั 1:710 ในกรุงเทพฯ และ 1:2,417 ในภำคเหนือ) ดงัน้ัน 
แม้จะมีกำรเปิดคณะแพทยศำสตร์เพิ่มขึ้นอีก 3 สถำบันในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็ยังไม่เพียงพอ คณะฯ 
จึงยังคงต้องผลิตบัณฑิตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแพทย์ในภูมิภำคต่อไป

 ในด้ำนกำรจดักำรศกึษำ คณะฯได้จัดให้มกีำรเรียนกำรสอนในระดบัแพทยศำสตรบณัฑติและบณัฑิต
ศกึษำ และคณะฯได้ปรับปรุงหลกัสตูรแพทยศำสตรบณัฑิตจนได้รับกำรรับรองมำตรฐำนในระดบัสำกล (WFME) 
และมีแผนพัฒนำมำตรฐำนดังกล่ำวไปยังหลักสูตรแพทย์ระดับหลังปริญญำ นอกจำกน้ียังมีแผนกำรพัฒนำ
หลักสูตรนำนำชำติ และหลักสูตร Dual Degree Program ในระดับบัณฑิตศึกษำปรีคลินิก เพ่ือยกระดับ
มำตรฐำนให้เข้ำสู่สำกล และเพิ่มคู่ควำมร่วมมือกับสถำบันในระดับนำนำชำติ

 ปัญหำและอุปสรรคทีส่�ำคญัของกำรจดักำรเรียนกำรสอนหลกัสตูรแพทยศำสตรบณัฑิตในปัจจุบนั คอื
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นคลินิก เนื่องจำกผลกระทบจำกระบบบริกำรสุขภำพของประเทศที่เปลี่ยนไป 
ท�ำให้โรงพยำบำลศรีนครินทร์กลำยเป็นโรงพยำบำลรับส่งต่อผู้ป่วยที่เกินขีดควำมสำมำรถในกำรรักษำของ
โรงพยำบำลต่ำงๆ ท่ัวภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ป่วยที่มำรักษำจึงเป็นผู้ป่วยที่รักษำยำก อำกำรหนักและมี
ควำมซับซ้อนมำกข้ึนเร่ือยๆ ผู้ป่วยเหล่ำนี้จึงเหมำะส�ำหรับกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้ำนและแพทย์ประจ�ำบ้ำน
ต่อยอด (Fellowship) แต่อำจจะไม่เหมำะส�ำหรับกำรฝึกปฏบิตัขิองนกัศกึษำแพทย์ทัว่ไป ซ่ึงคณะฯ ได้แก้ไขปัญหำ
โดยกำรส่งนกัศกึษำไปฝึกปฏบิตังิำนในโรงพยำบำลของกระทรวงสำธำรณสขุ ซ่ึงกส็ำมำรถแก้ไขปัญหำได้ระดบั
หนึ่ง แต่เนื่องจำกในปัจจบุนัโรงพยำบำลเหล่ำนี้ได้รับนกัศกึษำตำมโครงกำรผลติแพทย์เพ่ิมเพ่ือชำวชนบทเป็น
ของตนเองจงึท�ำให้ไม่สำมำรถรับนกัศกึษำเพิ่มข้ึนได้มำกนกั ดงันัน้คณะฯ จงึต้องพิจำรณำถงึควำมจ�ำเป็นของ
กำรมีโรงพยำบำลเพื่อกำรเรียนกำรสอน (Teaching hospital) แห่งใหม่ เพื่อรองรับนักศึกษำแพทย์ที่ขึ้นเรียน
ชั้นคลินิกที่โรงพยำบำลศรีนครินทร์ โดยเป็นโรงพยำบำลที่มีเครือข่ำยดูแลผู้ป่วยทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 
และตติยภูมิ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษำแพทย์และนักศึกษำคณะต่ำงๆ ในศูนย์วิทยำศำสตร์สุขภำพ 
ดังนั้นในอนำคตโรงพยำบำลฯ ใหม่นี้จะเป็นโรงพยำบำลหลักส�ำหรับกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำแพทย
ศำสตรบณัฑติ (Undergraduate school) และโรงพยำบำลศรีนครินทร์จะเป็นโรงพยำบำลส�ำหรับกำรฝึกอบรม
แพทย์หลังปริญญำ (Postgraduate school)

 ในด้ำนกำรวิจัย คณะฯ ได้ผลติผลงำนวิจยัเพ่ิมมำกข้ึนตำมล�ำดบั จำก 230 เร่ืองในปี 2553 เป็น 397 
เร่ือง ในปี 2560 โดยคณะฯมกีำรสนบัสนนุ ทัง้ในด้ำนแหล่งทนุวิจัย เคร่ืองมอืวิจยั รวมถงึสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
อ่ืนๆ เพ่ือผลักดันให้เกิดนักวิจัยหน้ำใหม่ ตำมทิศทำงกำรพัฒนำกำรวิจัย ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ในกำร
มุ่งสู ่กำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรวิจัย อีกทั้งคณะฯ มีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับ
มหำวิทยำลัยชั้นน�ำ และนักวิจัยชั้นน�ำของโลก โดยเฉพำะกับมหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรจัดอันดับ 1 - 500 ของ 
QS World University ranking รวมถงึกำรพัฒนำงำนวิจยัจำกโจทย์ปัญหำสขุภำพในพ้ืนที ่ทีส่อดรับกบัควำม
สนใจระดบัโลก ซ่ึงจะท�ำให้สำมำรถเลือ่นอันดบัของ QS World University Rankings by subject : Medicine 
ให้สงูข้ึนได้ แต่คณะฯ ยงัต้องพัฒนำงำนวิจัยทัง้ในด้ำนปริมำณและคณุภำพ เพ่ือให้ได้งำนวิจัยทีม่ ีImpact factor 
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ที่สูงขึ้นและสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้มำกขึ้น เพื่อยกระดับคณะฯ ให้เป็นสถำบันวิจัยระดับโลก นอกจำกนี้
คณะฯ ยังได้มุ่งมั่นในกำรส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมและกำรน�ำงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ และ
ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำ (ปรีคลินิก) เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมควำมเข้มแข็งของพันธกิจวิจัย
ในภำพรวม

 ส�ำหรับด้ำนกำรรักษำพยำบำล คณะฯ มีโรงพยำบำลที่มีศักยภำพในกำรรักษำพยำบำลเทียบเท่ำ
โรงพยำบำลชั้นน�ำในระดับประเทศ มีกำรฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชำญสำขำฯ และอนุสำขำฯ ให้กับประเทศ
จ�ำนวนมำก และได้จัดตั้งศูนย์กลำงบริกำรทำงกำรแพทย์ (Medical hub) ซึ่งเมื่อสิ้นสุดโครงกำรจะสำมำรถ 
รับผู้ป่วยได้ เพ่ิมข้ึนเป็น 3,500 เตียง และมีกำรจัดตั้งศูนย์กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ชั้นเลิศ (Centers of 
Excellence) ในสำขำต่ำงๆ เช่น ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนมะเร็ง ศูนย์กำรปลูกถ่ำยอวัยวะ ศูนย์หัวใจและ
หลอดเลือดเป็นต้น เพ่ือให้ผู้ป่วยในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สำมำรถได้รับกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ ที่มี
มำตรฐำนเทยีบเท่ำกบัโรงพยำบำลชัน้น�ำของประเทศ นอกจำกนี้ คณะฯ ยงัค�ำนึงถงึกำรขยำยกำรบริกำรไปยงั
ผู้ป่วยกลุ่มอ่ืน และประเทศใกล้เคียง ตลอดจนสำมำรถรองรับกำรฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชำญและบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์สำขำอื่นๆ จำกภำยในประเทศและต่ำงประเทศได้เป็นอย่ำงดี

 กำรที่ผู้ป่วยของโรงพยำบำลศรีนครินทร์เป็นผู้ป่วยที่มีอำกำรหนัก และมีควำมซับซ้อน ท�ำให้มีค่ำ
ใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลสงูข้ึน คณะฯจงึมนีโยบำยในกำรให้บริกำรผู้ป่วยแบบบูรณำกำรและจัดตัง้หอผู้ป่วย
พิเศษเพิ่มเติมส�ำหรับผู้ป่วยที่มีประกันชีวิต เพื่อเป็นกำรเพิ่มรำยได้ เพื่อมำสนับสนุนกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วย
ตำมปกติ ตลอดจนน�ำมำสนับสนุนกำรพัฒนำจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำบุคลำกรและกำรวิจัย

 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร และโครงสร้ำงกำรด�ำเนินงำน คณะฯได้มีกำรทบทวนระบบงำน
สนบัสนนุ (Back office) โดยกำรพฒันำระบบสำรสนเทศในกำรบริหำร เพ่ือมุง่สูก่ำรเป็น Digital Organization 
ซ่ึงก�ำลังด�ำเนินกำรร่วมกับกำรวิเครำะห์และสร้ำงระบบงำนท่ีดีข้ึนใหม่ (Business process re-design) 
เพ่ือให้ได้กระบวนงำน (Work process) ทีถ่กูต้อง รวดเร็ว ไม่ซ�ำ้ซ้อน เมือ่ร่วมกบักำรสร้ำงระบบบริหำรจดักำร
ทีท่นัสมัย ทัง้ในเร่ืองของห่วงโซ่อุปทำน (Supply chain) ระบบกำรจดักำรส่งสนิค้ำ (Logistics) และกำรเปลีย่น
ระบบบัญชีใหม่ของคณะฯ จำกบัญชีเกณฑ์เงินสดไปเป็นบัญชีเกณฑ์พึงรับพึงจ่ำยหรือรำยงำนทำงกำรเงิน 
ที่ประกอบด้วยรำยงำนทำงกำรเงิน บัญชีส�ำหรับผู้บริหำร และบัญชีต้นทุน ซ่ึงจะท�ำให้ระบบงำนสนับสนุนมี
ประสทิธภิำพมำกข้ึน สำมำรถประหยดัเวลำในกำรท�ำงำนประจ�ำ สำมำรถน�ำเวลำและควำมสำมำรถทีม่อียูม่ำ
พัฒนำงำน รวมทั้งสร้ำงสรรค์งำนใหม่ท่ีมีคุณภำพและประสิทธิภำพมำกข้ึน ท�ำให้สำมำรถสนับสนุนภำรกิจ
หลักของคณะฯ คือ กำรเรียนกำรสอน งำนวิจัย กำรบริกำรรักษำพยำบำล และกำรบริกำรวิชำกำรให้มีควำม
เจริญก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น

 คณะฯ ยงัให้ควำมส�ำคญัต่อสงัคม ชมุชนและสิ่งแวดล้อม โดยมโีครงกำรทีส่�ำคญั ได้แก่ โครงกำรพฒันำ
ระบบสำธำรณสขุเพ่ือกำรตรวจคดักรอง ตรวจวินจิฉยั และบริหำรจัดกำรผู้ป่วยมะเร็งท่อน�ำ้ด ีในภำคตะวันออก
เฉียงเหนือ (Cholangiocarcinoma Screening and Care Program: CASCAP) โครงกำรละว้ำ (กำรควบคมุ
และป้องกันโรคพยำธิใบไม้ตับแบบบูรณำกำรวิถีนิเวศสุขภำพ;LAWA Project) โครงกำรป้องกันและชะลอ
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โรคไตเร้ือรังในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (CKDNET) เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมสุขภำพ และป้องกันกำรเกิดโรค 
ตั้งแต่ในระยะแรก เพื่อให้ประชำชนและชุมชนมีสุขภำพดี

 แผนยทุธศำสตร์กำรบริหำรคณะแพทยศำสตร์ พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบบันี้ จดัท�ำข้ึนเพ่ือเป็นแนวทำง
ในกำรบริหำรคณะแพทยศำสตร์ ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรและมำตรกำรต่ำงๆ 
เพ่ือกำรบรรลเุป้ำหมำยในกำรพัฒนำคณะแพทยศำสตร์ในอีก 4 ปีข้ำงหน้ำ โดยแผนกำรด�ำเนินงำนนี้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2559 - 2562 และ ปณิธำน วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจของคณะแพทยศำสตร์ โดยมีกำรสัมมนำ(ครั้งที่1) เพื่อรับทรำบกำรสรุปผลงำนและทิศทำงกำรบริหำรคณะ
แพทยศำสตร์ วำระกำรบริหำร 2561-2564 เมือ่วันที ่1 ตลุำคม 2560 ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท จ.ขอนแก่น (คร้ังที2่) 
สัมมนำกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำร คณะแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลัยขอนแก่น ประจ�ำปี 
2561-2564 ณ ศูนย์ประชุม KICE จังหวัดขอนแก่น และ(คร้ังที่ 3) กำรสัมมนำเพ่ือจัดท�ำแผนกลยุทธ์ 
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ�ำปี 2561-2564 ณ ห้องประชุมมิตรภำพ คณะแพทยศำสตร์ 
โดยกำรสัมมนำดังกล่ำวได้น�ำผลกำรวิเครำะห์องค์กร จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภำวะคุกคำม (SWOT 
analysis) ซึ่งได้สัมมนำระดมสมองจำกผู้บริหำรและบุคลำกร เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2560 ณ รำชำวดี รีสอร์ท 
ผลกำรวิเครำะห์กำรรับฟังเสียงของลูกค้ำ และกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของคณะฯ เป็นข้อมูลสนับสนุนกำร
ตดัสนิใจของผู้บริหำร ร่วมกบัผลกำรประชมุระดมควำมคดิเหน็ของผู้บริหำรและบคุลำกรคณะแพทยศำสตร์ใน
กำรก�ำหนดเป้ำหมำยและแผนกำรด�ำเนินงำน และหลงัจำกนัน้(คร้ังที ่4) ได้ถ่ำยทอดแผนยทุธศำสตร์กำรบริหำร 
แผนกลยทุธ์ ตัวชีวั้ดและโครงกำรส�ำคญั ให้แก่ผู้บริหำรและบคุลำกรทกุระดบั ได้รับทรำบและยดึถอืเป็นแนวทำง
กำรบริหำร และจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำน เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2561 ณ ห้องบรรยำย 3 อำคำร
เตรียมวิทยำศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์
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โครงร่ำงองค์กร
1. ลักษณะองค์กร
 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2515 นับเป็นแห่งที่ 5 
ของประเทศไทย และเป็นแห่งแรกในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ปณิธาน : เพ่ือผลติบณัฑติสำขำแพทยศำสตร์ โดยเน้นด้ำนเวชปฏบิตัทิัว่ไปและสขุภำพชมุชน ทัง้นี้ 
เพื่อแก้ปัญหำกำรขำดแคลนแพทย์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นศูนย์กลำงควำม
ร่วมมือในกำรค้นคว้ำวิจัยปัญหำด้ำนสุขภำพ

 วิสัยทัศน์ : โรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่ำต่อสังคมไทย และมวลมนุษยชำติ

 พันธกิจ : กำรจัดกำรศึกษำและผลิตบัณฑิตทำงกำรแพทย์ (Education) กำรวิจัยและสร้ำงองค์
ควำมรู้ นวัตกรรม เพ่ือกำรพัฒนำทีส่มดลุและยัง่ยนืเป็นทีย่อมรับในระดบัสำกล (Research and Innovation) 
กำรรักษำพยำบำล (Health care) นอกจำกนี้ คณะฯยังมุ ่งส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนสังคม 
(Social value) โดยเฉพำะประชำชนในภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ และมีส่วนร่วมสนับสนุน ท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงสังคม ให้เข้มแข็งและมีดุลยภำพ

 เป้าประสงค์ : เพ่ือพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรคณะฯให้ทันสมัยและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
สำมำรถรักษำและพฒันำคณุภำพกำรจดักำรกำรศกึษำ และงำนวิจยัเพ่ือมุง่สูก่ำรเป็นโรงเรียนแพทย์ระดบัโลก 
(300th QS World University Rankings by subject : Medicine) และกำรพัฒนำงำนบริกำรรักษำพยำบำล 
ให้มีคุณภำพระดับสำกล และเกิดผลส�ำเร็จตำมวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยของคณะฯ โดยมีเป้ำประสงค์ดังนี้

1. มุง่ผลติบณัฑิตและบคุลำกรทำงกำรแพทย์ และแพทย์ผู้เชีย่วชำญโดยใช้หลกัสตูรทีม่คีณุภำพ
ได้มำตรฐำนสำกล และเปี ่ยมไปด้วยทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย ์
ในศตวรรษที่ 21

2. มุง่พัฒนำคณุภำพกำรบริกำรรักษำพยำบำลในโรงพยำบำลศรีนครินทร์และศนูย์หัวใจสริกิติิฯ์ 
ให้มคีณุภำพตำมมำตรฐำนสำกล มรีะบบเครือข่ำยกำรให้บริกำรทีค่รอบคลมุและสอดคล้อง
กับระบบสุขภำพของประเทศ สำมำรถรองรับกำรผลิตบัณฑิต ทั้งในระดับปริญญำตรี และ
ผู้เชีย่วชำญเฉพำะทำง และมกีำรจดัตัง้ โครงกำรศนูย์บริกำรกำรแพทย์ชัน้เลศิ (Medical hub) 
เพ่ือรองรับกำรให้บริกำรผู้ป่วยในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และกำรรักษำโรคทีต้่องกำรควำม
เชี่ยวชำญและเทคโนโลยีชั้นสูง

3. ผลิตผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภำพ เพ่ือน�ำไปใช้แก้ปัญหำสุขภำพของประชำชน
ในประเทศ และนำนำชำติ รวมทั้งน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์

4. มุ่งมัน่ในกำรเป็นองค์กรทีเ่ป็นทีพ่ึ่ง มคีวำมรับผิดชอบต่อสงัคมชมุชน และสิ่งแวดล้อม โดยม ี
นโยบำยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม ระหว่ำงชุมชนและคณะฯ รวมทั้งกำรลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม กำรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำรอนุรักษ์พลังงำน
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5. มีระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบคุคล (Human resource management) ทีด่ ีครอบคลมุ
ทั้งเร่ืองกำรพัฒนำสมรรถนะ แนวทำงควำมก้ำวหน้ำ ค่ำตอบแทน สวัสดิกำรและสิทธิ
ประโยชน์อย่ำงเหมำะสม รวมทั้งกำรสร้ำงกลไกในกำรรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำม
สำมำรถสงูให้คงอยูใ่นคณะฯ ตลอดจนกำรสร้ำงแรงจงูใจทีจ่ะดงึดดูคนดคีนเก่งให้มำปฏบิตัิ
งำนในคณะฯ

6. สร้ำงระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ที่ท�ำให้เกิดคุณภำพชีวิตและควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน
ของบคุลำกร ควบคูก่บักำรมธีรรมำภบิำลและมำตรฐำนกำรท�ำงำนทีม่ผีลสมัฤทธิส์งู โดยใช้
ระบบสำรสนเทศ เกณฑ์มำตรฐำนสำกล และเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด�ำเนินกำร
ที่เป็นเลิศ (EdPEx)

 ค่านิยมขององค์กร : ACT– SMART
A : รับผิดชอบ โปร่งใส (Accountability)
C : มุ่งเน้นผู้เรียน และผู้รับบริกำร (Customer target)
T : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Technology)
S : รับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility)
M : กำรบริหำรจัดกำรด้วยข้อมูลจริง (Management by fact)
A : พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง และมุ่งสู่ควำมเป็นสำกล (Agility)
R : มุ่งมั่นวิจัยและนวัตกรรม (Research & innovation based)
T : กำรท�ำงำนเป็นทีม (Teamwork)

 สมรรถนะหลักของคณะฯ คือ
1. กำรเรียนกำรสอนด้ำนแพทยศำสตร์ที่เปี่ยมด้วยทักษะและสมรรถนะ (Skillful and highly 

competent medical teaching)
2. กำรให้บริกำรด้ำนสขุภำพระดบัตตยิภูมข้ัินสงูทีม่คีณุภำพสงู (High quality super tertiary 

healthcare)
3. กำรพัฒนำงำนวิจัยจำกโจทย์ปัญหำสุขภำพในพ้ืนที่ ที่สอดรับกับควำมสนใจระดับโลก 

(Developing research projects that tackle regional health problems in 
accordance with global interest)
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 คณะฯ จ�ำแนกผู้ปฏิบัติงำน (Workforce) เป็น 3 กลุ่ม ตำมตำรำง 1

ตาราง 1 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและวุฒิการศึกษา (ประจ�าปีงบประมาณ 2561)

วุฒิการศึกษา สายวิชาการ สายสนับสนุน
วิชาชีพ

สายสนับสนุน
ทั่วไป

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

ต�่ำกว่ำปริญญำตรี - 11 2,243 ต�าแหน่งทางวิชาการสายผู้สอน:
ศ./รศ./ผศ./อ.(คน) = 
38/120/127/138
คิดเป็นร้อยละ = 
8.98/28.37/30.02/32.62
ต�าแหน่งความก้าวหน้าของ 
สายสนับสนุน : เชี่ยวชำญ = 4  
ช�ำนำญกำรพิเศษ = 371
ช�ำนำญกำร = 298  
ช�ำนำญงำนพิเศษ = 9
ช�ำนำญงำน = 331 
ทั่วไป 2,189 คน
ปฏิบัติงำน = 2,294

ปริญญำตรี 1 2176 385

ปริญญำโท 22 599 9

ปริญญำเอก 
หรือเทียบเท่ำ

400 78 0

รวม 423 2864 2637

อำยุคนเฉลี่ย 47.59 35.03 39.71

อำยุงำนเฉลี่ย 18.36 10.04 10.95

 คณะฯ มีอำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่ส�ำคัญตำมตำรำง 2

ตาราง 2 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ�านวยความสะดวก

อำคำร 
สถำนที่

• อำคำรส�ำหรับกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยและกำรรักษำพยำบำล ได้แก่ 1) อำคำร
ผู้ป่วยนอก 2) อำคำร 89 พรรษำ สมเดจ็ย่ำ 3) อำคำรหอผู้ป่วยใน 4) อำคำรวิทยำศำสตร์
คลินิก 5) อำคำรเตรียมวิทยำศำสตร์คลินิกและห้องสมุด 6) อำคำรเรียนรวม 7) อำคำร 
กัลยำณิวัฒนำนุสรณ์ 8) อำคำรเวชวิชำคำร 9) คลังเลือดกลำง 10) อำคำรศูนย์หัวใจ 
สริิกติิฯ์ 11) อำคำรสมเดจ็พระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี อนสุรณ์ 1 12) อำคำรสมเดจ็
พระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี อนสุรณ์ 2 13) อำคำรเฉลมิพระบำรม ี14) เรือนพักญำติ 
15) พื้นที่ส�ำหรับสร้ำง Medical Hub จ�ำนวน 29 ไร่

• อำคำรส�ำหรับกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วยห้องประชุม/ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 
ห้องปฏิบัติกำรทักษะทำงคลินิก (Skills Lab, Simulation center & CPR-unit) 
ห้องกิจกรรมกลุ่ม และห้องโถงรองรับนักศึกษำ ห้องปฏิบัติกำรวิจัยพร้อมครุภัณฑ์
กำรวิจัย รวมมีพื้นที่ของห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำรมำกกว่ำ 24,000 ตำรำงเมตร 
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เทคโนโลยีและ
อุปกรณ์

• จดุ Access Point (Wireless) 531 จดุ switch ทีใ่ช้ในกำรกระจำยเครือข่ำย ณ ปัจจบุนั 
รุ่น 2960 และ 2960x จ�ำนวน 371 ตัว

• คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรรักษำพยำบำล รวมทั้งสิ้น 
2,700 เครื่อง และมีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ จ�ำนวน 250 เครื่อง

• ระบบสำรสนเทศโรงพยำบำล เพื่อกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ (Health Object)
• ระบบงำนบัญชี กำรเงิน และกำรจัดซื้อ (PeopleSoft Finance and Supply Chain)
• ระบบงำนบุคลำกร (PeopleSoft Human Capital Management)
• ฐำนข้อมูลที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรผลกำรด�ำเนินกำรของคณะฯ ได้แก่ ฐำนข้อมูล

นักศึกษำ ฐำนข้อมูลวิจัย ฐำนข้อมูลบุคลำกร ฐำนข้อมูลกำรเงินกำรคลัง พัสดุ และ
ฐำนข้อมูลบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ

• สื่อกำรเรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุน E-Learning, Tele-conference และ
สื่อกำรสอนต่ำงๆ เช่น หุ่นฝึกทักษะ ผู้ป่วยจ�ำลอง เป็นต้น

• ระบบกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนโดยนักศึกษำผ่ำนระบบ e-learning
• ระบบเครื่องมือสร้ำงนวัตกรรมชุดทดสอบทำงกำรแพทย์ต้นแบบ
• ระบบจัดเก็บคลังตัวอย่ำงชีวภำพ และกำรเพำะพันธุกรรมสัตว์เพ่ือสนับสนุนงำนวิจัย

ด้ำนโรคมะเร็งท่อน�้ำดี

ครุภัณฑ์ 
กำรแพทย์ 

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

จ�ำนวน 
เตียงผู้ป่วย 

• โรงพยำบำลศรีนครินทร์เป็นที่ฝึกปฏิบัติงำนส�ำหรับนักศึกษำทั้งระดับปริญญำตรีและ
บัณฑิตศึกษำ มีจ�ำนวนเตียงให้บริกำรทั้งหมด 1,200 เตียง และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 
200 เตียง ร่วมกับกำรฝึกปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลสถำบันร่วมผลิตจ�ำนวน 4 แห่ง 

ห้องสมุด • มีเนื้อท่ี 3,630 ตำรำงเมตร มีที่น่ังอ่ำนและค้นคว้ำรวม 380 ที่น่ัง เปิดท�ำกำรทุกวัน 
ทรัพยำกรห้องสมดุมหีนงัสอื จ�ำนวน 46,529/71,346 ชือ่เร่ือง/เล่ม วำรสำรฉบับพิมพ์
ไทยและต่ำงประเทศ จ�ำนวน 371/717 ชื่อเร่ือง วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ 19/6,830 
ฐำน/ชื่อเรื่อง โสตทัศนวัสดุ 5,167 รำยกำร และ e-book 12 ฐำนข้อมูล

• มีฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับค้นคว้ำ จ�ำนวน 23 ฐำนข้อมูล
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 คณะฯ ได้ด�ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ส�ำคัญ ดังนี้

ตาราง 3 กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่ส�าคัญ

กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ

สาระส�าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ

ส่วนราชการที่เป็นผู้ออก หรือ
เจ้าของกฎหมาย

ด้านการจัดการเรียนการสอน 4 ฉบับ

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2542

ข้อก�ำหนดในกำรจัดกำรศึกษำ
ให้ได้มำตรฐำน

กระทรวงศึกษำธิกำร 

กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ

กระทรวงศึกษำธิกำร

เกณฑ์มำตรฐำนของ
แพทยสภำ พ.ศ.2545

เกณฑ์มำตรฐำนของหลักสูตร พ.บ. และ
กำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม

แพทยสภำ

ดัชนีและตัวบ่งชี้เกณฑ์
คุณภำพของ สกอ. สมศ. 
กพร. มข. กสพท. รำช
วิทยำลัยต่ำงๆ

เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สกอ. สมศ. กพร. มข. กสพท.
รำชวิทยำลัยต่ำงๆ

ด้านการวิจัย 2 ฉบับ

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
จริยธรรมของกำรวิจัย
ในมนุษย์ พ.ศ.2540 

ข้อก�ำหนดเพ่ือกำรด�ำเนินกำรวิจัยชอบด้วย
มนุษยธรรม จริยธรรมทั้งกำรวิจัยในคน 
และสัตว ์ทดลอง โดยยึดแนวทำงกำร
ด�ำเนินกำรตำม Declaration of Helsinki, 
Wor ld  Hea l th  Organ izat ion ’s 
ICH – GCP Guidelines

สภำวิจัยแห่งชำติ

พระรำชบัญญัติสัตว์เพื่องำน
ทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ.2558

ประกำศ ระเบียบ ตำมที่ก�ำหนดใน พรบ. 
สัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ.2558 
เช่น จรรยำบรรณ กำรด�ำเนินกำร สถำนที่ 
ด�ำเนินกำรต่อสตัว์ เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์

สถำบันพัฒนำกำรด�ำเนินกำร
ต่อสัตว์เพื่องำนทำง
วิทยำศำสตร์ (สพสว.) 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ (วช.)

ด้านการบริการทางการแพทย์ 1 ฉบับ

มำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพ
โรงพยำบำล 

ข้อก�ำหนดในกำรบริหำรจัดกำร
โรงพยำบำลให้ได้มำตรฐำน

สรพ.
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ด้านการบริหารการเงิน 3 ฉบับ

ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบ
ประมำณ พ.ศ. 2548 

กำรบริหำรงบประมำณแผ่นดิน ส�ำนักงบประมำณ

ระเบียบมหำวิทยำลัยว่ำด้วย
กำรเงินรำยได้

กำรบริหำรงบประมำณเงินรำยได้ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

มข.

ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544

กำรควบคมุกำรใช้จ่ำยงบประมำณแผ่นดนิ 
เพ่ือติดตำมประเมินผลเชิงเปรียบเทียบ
แผนและผล

ส�ำนักงบประมำณ

ด้านการบริหารจัดการ 5 ฉบับ

พระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบัน 
อุดมศึกษำ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2551

กำรบริหำรงำนบุคคลข้ำรำชกำรพลเรือน
ในสถำบันอุดมศึกษำ 

กระทรวงศึกษำธิกำร

ข้อบังคับสภำ มข. ว่ำด้วย
จรรยำบรรณของอำจำรย์และ
ข้ำรำชกำร มข. พ.ศ.2549

กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของอำจำรย์
และข้ำรำชกำร มข.

มข.

กฎระเบียบด้ำนอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัยของคณะ
แพทยศำสตร์ พ.ศ.2551

ข้อก�ำหนดด้ำนควำมปลอดภัย กำรสร้ำง
เส ริมสุ ขภำพและกำรดู แลส ่ ง เส ริม
สิ่งแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำน

คณะแพทยศำสตร์ มข.

ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 - 7)

กำรบริหำรพัสดุ ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

ข้อบังคับ มข. ว่ำด้วย 
กำรจัดตั้ง กำรรวม กำรยุบเลิก 
กำรแบ่งส่วนงำน และ
หน่วยงำนในก�ำกับหน่วยงำน
ย่อยของส่วนงำนใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
พ.ศ.2560

กำรจัดโครงสร้ำงกำรแบ่งหน่วยงำน มข.
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2. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
 คณะฯ มีคณบดีเป็นผู้น�ำสูงสุดขึ้นตรงต่ออธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 
4 ปี มคีณะกรรมกำรบริหำรซ่ึงประกอบด้วยคณบดแีละรองคณบด ี12 ฝ่ำย มกีำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำร
คณะฯสัปดำห์ละ 1 ครั้ง ท�ำหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำย สื่อสำร ก�ำกับติดตำม ประเมินและทบทวนผลกำรด�ำเนิน
งำน มีคณะกรรมกำรประจ�ำคณะแพทยศำสตร์ซ่ึงประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี ตัวแทนหัวหน้ำภำควิชำ
คลินิกและ ปรีคลินิก และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตัวแทนคณำจำรย์ 1 ท่ำน และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก 1 ท่ำน 
โดยมีหัวหน้ำส�ำนักงำนคณบดีเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร ทั้งนี้ มีกำรประชุมเดือนละ 2 คร้ัง เพ่ือควบคุม 
ปรับปรุงและก�ำกับติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ คณบดีต้องรำยงำนผลกำร
ปฏบิตังิำนต่ออธกิำรบดแีละสภำมหำวิทยำลยั ปีละ 2 คร้ัง ตำมทีไ่ด้ท�ำข้อตกลงกำรปฏิบตัริำชกำรกบัอธกิำรบดี 
และมกีำรประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนของรองคณบด ีหวัหน้ำภำควิชำ และหวัหน้ำงำน ตำมค�ำรับรองทีไ่ด้ท�ำกบั
คณบดีหรือรองคณบดี ปีละ 2 คร้ัง นอกจำกนั้นคณะแพทย์ฯ ต้องรับกำรตรวจประเมินทั้งจำกภำยในและ
ภำยนอก ตำมรอบระยะเวลำที่ก�ำหนด

3. สภาวการณ์ขององค์กร
 ก. สภาพด้านการแข่งขัน
 เป็นโรงเรียนแพทย์ที่ผลิตบัณฑิตแพทย์ต่อปีสูงเป็นล�ำดับที่ 3 ของประเทศ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8-10 
โดยประมำณของบณัฑิตแพทย์ทีผ่ลติได้ต่อปีทัง้หมดในประเทศไทยซ่ึงผลติได้ประมำณ 2,800 คนทัว่ประเทศ 
ในกำรจัดอันดับโรงเรียนแพทย์ในประเทศ คณะฯ อยู่อันดับที่ 4 จำกโรงเรียนแพทย์ 25 แห่งทั่วประเทศ และ
อยู่ในอันดับที่ 401-450 ของโลก โดยกำรจัดล�ำดับของ QS World University Rankings by subject : 
Medicine ในปี ค.ศ.2017-2018 ซึ่งคณะฯ มุ่งมั่นในกำรยกระดับคณะฯ ให้อยู่ใน 300 อันดับแรก ดังนั้น
คณะฯ จงึก�ำหนดให้คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัเชยีงใหม่ ซ่ึงอยูใ่นล�ำดบัที ่3 ของประเทศ และอยูใ่นอันดบั
ที่ 251-300 ของโลกตำม QS World University Rankings by subject : Medicine เป็นคู่เทียบส�ำคัญเพื่อ
กำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ และกำรวิจัย กำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อ
สถำนกำรณ์แข่งขันของคณะแพทย์ฯ โดยแสดงในตำรำง 4
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ตาราง 4 การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันของคณะฯ

กำรเปลี่ยนแปลงส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
สถำนกำรณ์แข่งขันของคณะฯ

พันธกิจหลักที่ได้รับผลกระทบ ควำมสอดคล้องกับ

กำร 
ศึกษำ

กำร 
วิจัย

กำรบริกำร
สุขภำพ

บริบท
เชิงกลยุทธ์

แผน 
กลยุทธ์

1. หลักสูตรอบรมแพทย์ประจ�ำบ้ำน 
โดย รพ.สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข

P - - SC1, SC5
Initiative 

10

2. ทักษะนักศึกษำในศตวรรษที่ 21
P - - SC1

Initiative 
7, 8, 9, 10

3. นโยบำยกำรกระจำยงบฯ จำก 
กระทรวงสำธำรณสุข ไปยัง รพ.ศูนย์

P - P SC4
Initiative 
1, 3, 17

4. ควำมคำดหวังคุณภำพบริกำรมำตรฐำน
สำกลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- - P SC5
Initiative 

2, 14

5. นโยบำยกำรเป็น 
Khon Kaen Smart City 

- - P SO5
Initiative 

1

6. นโยบำยกำรให้ทุนวิจัยบูรณำกำร 
สู่ชุมชนของผู้ให้ทุนในประเทศ

- P - SO1, SO5
Initiative 

11, 12, 13

7. สภำวะกำรแข่งขันในกำรจัดอันดับ 
ของโรงเรียนแพทย์ทั่วโลก 

P P - SC5
Initiative 

4, 5, 6, 18

8. กำรเกิดขึ้นของ 
Disruptive technology และ
นวัตกรรมกำรแพทย์

P P P SC3
Initiative 
1, 9, 11, 
19, 20

9. กำรเจริญเติบโตของประเทศอื่นๆ 
ในเขตเศรษฐกิจประชำคมอำเซียน

P P P SO2, SO3
Initiative 
1, 3, 8

10. กำรชะลอตัวในกำรเติบโต 
ของเศรษฐกิจไทยและกำรลด
งบประมำณ

P P P SC4
Initiative 
1, 11, 17

11. Thailand 4.0 กำรมุ่งสร้ำงนวัตกรรม  
และกำรเป็น medical hub 

P P P SC2, SC5
Initiative 

1, 11, 19, 20

12. กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ และกำรเพิ่ม
ขึ้นของโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ 

P P P SO4
Initiative 
1, 3, 15
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 แหล่งข้อมลูเชงิเปรียบเทยีบทีส่�ำคญัได้แก่ QS World University Rankings by subject : Medicine 
ซ่ึงเป็นข้อมลูเชงิเปรียบเทยีบทีส่ะท้อนผลลพัธ์ของพันธกจิกำรศกึษำ และพันธกจิด้ำนวิจยัเป็นหลกั โดยคูเ่ทยีบ
ที่ส�ำคัญในบริบทที่ใกล้เคียงกับคณะฯ และมีควำมท้ำทำยในกำรพัฒนำเพ่ือมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ คือ คณะ
แพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหิดล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั มหำวิทยำลยัเชยีงใหม่ และยงัใช้ข้อมลูเปรยีบเทยีบ
จำกมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ในกลุ่ม สกอ. สมศ. และกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย และข้อมูลจำก
เครือข่ำยสถำบันแพทย์ภูมิภำค (มข./ มช./ มอ.) ในส่วนของพันธกิจด้ำนกำรรักษำพยำบำล คณะฯได้เทียบ
เคยีงกับโรงพยำบำลของโรงเรยีนแพทย์ในโครงกำร THIP (Thailand Hospital Indicator Project) ของเครอื
ข่ำย UHOSNET 16 สถำบัน ส่วนคู่เทียบระดับต่ำงประเทศ (international benchmark) มุ่งเน้นกำรเปรียบ
เทียบกำรบริกำรสุขภำพด้ำน clinical outcome โดยมีกระบวนกำรพิจำรณำคัดเลือกและทบทวนแหล่งข้อมูล 
และคู่เทียบที่เหมำะสมอย่ำงเป็นระบบ

แผนภาพ 1 แสดงล�าดับของคณะแพทยศาสตร์โดยการจัดล�าดับของ QS World 
University Rankings by Subject : Medicine 2015 -2018
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 ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
 คณะฯ ได้วิเครำะห์ควำมท้ำทำย ควำมได้เปรียบและโอกำสเชิงกลยุทธ์ ตำมตำรำง 5

ตาราง 5 ความท้าทาย ความได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์ ที่ส�าคัญ

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกาสเชิงกลยุทธ์

SC1: Education for 21st 
Century

SA1: Established Research 
in Some Specific Area 
and Wide Array of 
Networking

SO1: New Grant Platform

SC2: Human Resource 
Transformation

SA2: Strategic Location with 
Endemic Area of 
Certain Diseases

SO2: Economic Growth of 
the Region and AEC

SC3: Innovative Services 
Fulfilling Digital Era

SA3: Highly Capable Faculty 
& Researchers

SO3: International 
Collaboration

SC4: Financial & Budget 
Constraint

SO4: Aging Population  
and New Area of 
Healthcare Services 

SC5: Striving for the World’s 
Top 300th Medical 
Schools by QS World 
University Rankings by 
Subject : Medicine 
and International 
Accreditation

SO5: Khon Kaen Smart City
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 ค. ระบบการปรับปรุงผลการด�าเนินการ
 คณะฯ มีระบบกำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำรโดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ซ่ึงมีกำรน�ำเคร่ืองมือและ
มำตรฐำนด้ำนคุณภำพมำใช้อย่ำงต่อเนื่อง โดยช่วงแรก (ตั้งแต่จัดตั้งคณะฯจนถึง พ.ศ.2540) คณะฯ ได้ปรับปรุงผล
กำรด�ำเนินกำรตำมมำตรฐำนทีเ่กีย่วข้องกบัพนัธกจิหลกั เช่น มำตรฐำนหลกัสตูรจำก สกอ. มำตรฐำนจำกสภำ
วิชำชีพและรำชวิทยำลัยแพทย์ และมำตรฐำนกำรวิจัย จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง เป็นต้น  
หลังจำกนั้นในช่วงที่สอง (พ.ศ. 2541-2550) คณะฯ ได้ใช้มำตรฐำนระดับชำติและนำนำชำติ เช่น เกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรแพทยศำสตร์นำนำชำติ WFME มำตรฐำนทำงด้ำนกำรรักษำพยำบำล HA ระดับชำติ และพัฒนำต่อ
เนื่องเป็น JCI ในระดับนำนำชำติ รวมทั้งมำตรฐำนคุณภำพระดับนำนำชำติด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอื่นๆ (เช่น 
ISO14001, ISO50001, ISO15189 และ ISO15190) เพ่ือให้มมีำตรฐำนในระดบัทีส่งูข้ึนและเทยีบเท่ำระดบั
นำนำชำติ ในช่วงที่สำม (พ.ศ.2550-2555) เพื่อให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรพัฒนำในระดับสูงขึ้น 
และช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มีกำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดด คณะฯ ได้ใช้เคร่ืองมือในกำรบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำคณุภำพเพ่ือปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำรให้ดมีำกยิ่งข้ึนไปอีก โดยใช้วงจร PDCA เคร่ืองมอื R2R, LEAN, 
Performance review, storyboard, กระบวนกำร KM & Innovation ในช่วงที่ 4 (ช่วงหลังปี พ.ศ. 2555-
2560) คณะฯ ได้น�ำเกณฑ์คณุภำพระดบัองค์กร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเกณฑ์ EdPEx/TQA เพ่ือพัฒนำไปสูอ่งค์กร
แห่งควำมเป็นเลิศและมีสมรรถนะสูง (High performance organization) รวมทั้งกำรพัฒนำผล
กำรด�ำเนินกำรและเลอืกเทยีบเคยีงกบัคูเ่ทยีบระดบันำนำชำต ิเพ่ือมุง่มัน่ในกำรบรรลวิุสยัทศัน์และเป็นโรงเรียน
แพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่ำต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชำติได้อย่ำงแท้จริง
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กระบวนกำรจัดท�ำแผนเชิงกลยุทธ์
การจัดท�าแผนกลยุทธ์
 คณะฯ ด�ำเนินกำรวำงแผนกลยทุธ์ ผ่ำนกระบวนกำรสมัมนำเชงิปฏบิตักิำรในกำรวำงแผนกลยทุธ์ โดย
ทีมผู้บริหำรระดับสูงและผู้บริหำรระดับต่ำง ๆ น�ำโดยคณบดี ภำยใต้ค�ำแนะน�ำของผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก โดย
แบ่งเป็น แผนยุทธศำสตร์ระยะยำว 4 ปี และแผนยุทธศำสตร์ระยะสั้น 1 ปี โดยมีเป้ำหมำยสูงสุด คือกำรบรรลุ
วิสัยทัศน์ของคณะฯ นอกจำกนีย้ังมีแผนกลยุทธ์ระยะยำว ที่ต้องด�ำเนินกำรโดยทีมบริหำรหลำยวำระ (ได้แก่ 
แผนกำรสร้ำง medical hub) ซ่ึงต้องส่งผ่ำนนโยบำยและแผนปฏิบัติกำรไปยังทีมบริหำรใหม่ในอนำคตเพ่ือ
ควำมต่อเนื่อง โดยขั้นตอนของกระบวนกำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์ ผู้มีส่วนร่วม แสดงใน แผนภำพ 1 กระบวนกำร
จัดท�ำกลยุทธ์ กระบวนกำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องทุกปี โดย
แผนล่ำสุดนี้มีกำรทบทวนปรับปรุง โดยปรับขั้นตอนกำรท�ำ SWOT จำกเดิมที่อยู่ก่อนมำเป็นภำยหลังจำกกำร
ท�ำ Trend and Scenario analysis เพ่ือให้สำมำรถรวบรวมปัจจัยภำยในและภำยนอกต่ำงๆ ให้ครบก่อน  
แล้วมำจ�ำแนกเป็น SWOT ในภำยหลัง และท�ำให้เกิดควำมสอดคล้องกับ บริบทเชิงกลยุทธ์ ของคณะ และมี
กำรย้ำยขั้นตอนกำรท�ำ Work system redesign มำภำยหลัง กำรท�ำ SWOT & define strategic context 
เพ่ือให้กำรไหลของข้ันตอนตรงกับข้ันตอนกำรด�ำเนินกำรจริงจนเป็นแผนกลยุทธ์ฉบับปัจจุบัน โดยแผนระยะ
ยำวล่ำสุด คือ แผน พ.ศ.2561-2564 และ แผนระยะสั้นประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ด�ำเนินกำรในกำรสัมมนำ
ผู้บริหำรประจ�ำปี 2560 ในวันที่ 20-21 มกรำคม 2561 ท�ำให้ได้ผลลัพธ์ของกระบวนกำรนี้ คือ วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ โครงกำรริเริ่ม แผนปฏิบัติกำรที่ส�ำคัญ ตัวชี้วัด และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์

แผนภาพ 2 กระบวนการจัดท�ากลยุทธ์
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ตาราง 6 แสดงขั้นตอน ปัจจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องในการท�าแผนกลยุทธ์

ระยะ
1. การวิเคราะห์

องค์กร
2. การพัฒนา 
แผนกลยุทธ์

3. การน�าไปสู่ 
การปฏิบัติ

4. การวัดผล 
และทบทวน

ขั้นตอน 1  2  3 4  5  6 7  8  9 10  11  12

ช่วงเวลา ตุลำคม – ธันวำคม มกรำคม-มีนำคม เมษำยน-มิถุนำยน กรกฎำคม-กันยำยน

ปัจจัย
น�าเข้า
(Input 
phase)

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่ำนิยม

• ผลลัพธ์กำรปฏิบัติ
งำนที่ส�ำคัญ

• ข้อมูลสำรสนเทศ
ภำยใน และ
ภำยนอกที่ส�ำคัญ

• ควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน ผู้รับบริกำร 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• สมรรถนะหลักของ
องค์กร

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่ำนิยม

• สมรรถนะหลักของ
องค์กร

• โอกำสเชิงกลยุทธ์
• ควำมได้เปรียบ

เชิงกลยุทธ์
• ควำมท้ำทำยเชิงกล

ยุทธ์

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่ำนิยม

• สมรรถนะหลัก 
ขององค์กร

• วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์

• ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์
• โครงกำรริเริ่ม
• แผนปฏิบัติกำร 

ที่ส�ำคัญ
• เป้ำหมำยที่คำด

กำรณ์

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่ำนิยม

• ข้อมูลผลกำร
ด�ำเนินงำน

• กระบวนกำร
ทบทวนผลกำร
ด�ำเนินกำร

ผลผลิต
(Output 
phase)

• โอกำสเชิงกลยุทธ์
• ควำมท้ำทำย

เชิงกลยุทธ์
• จุดบอดองค์กร
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ค่ำนิยม สมรรถนะ
หลัก ที่ทบทวน/
ปรับปรุงแล้ว

• วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

• ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์
• โครงกำรริเริ่ม  

แผนปฏิบัติกำร
ระดับคณะ

• แผนปฏิบัติกำร
ที่ส�ำคัญ

• เป้ำหมำยที่ 
คำดกำรณ์

• แผนปฏิบัติกำร: 
หน่วยงำน ระดับ
ภำควิชำ

• กำรวำงแผนจัดสรร
กำรเงิน

• กำรวำงแผนจัดสรร
บุคลำกร

• กำรพัฒนำบุคลำกร

• ข้อมูลสรุปผลกำร
ด�ำเนินงำนตำม
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

• ผลกำรด�ำเนินกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำร
ที่ส�ำคัญ

• ผลประเมิน 
ควำมพึงพอใจ

ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
ที่ส�าคัญ

ทีมบริหำร
คณะกรรมกำรบริหำร

คณะฯ

ทีมบริหำร
คณะกรรมกำรบริหำร

คณะฯ

ทีมบริหำร ฝ่ำยต่ำงๆ
ภำควิชำ หน่วยงำน 

บุคลำกร

ทีมบริหำร
คณะกรรมกำรบริหำร

คณะฯ ผู้เรียน  
ผู้รับบริกำร บุคลำกร
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 ระยะที่ 1 การวิเคราะห์องค์กร คณะฯ มีกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ ที่เน้นถึงกำรกระตุ้นให้
เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรม โดยกำรระดมสมองในข้ันตอนย่อย 1-5 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกด้วยเคร่ืองมือ 
PEST Analysis และร่วมกับเครื่องมือ SWOT/ TOWS matrix Analysis/ Gap analysis โดยทีมบริหำรน�ำ
กำรเปลีย่นแปลงทีส่�ำคญัทีส่่งผลกระทบต่อกำรแข่งขันของคณะฯ และพิจำรณำถงึควำมสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ 
และพันธกจิหลกัทัง้ 3 ด้ำน จัดล�ำดบัว่ำมคีวำมส�ำคญั และได้สรุปออกมำเป็นโอกำสเชงิกลยทุธ์ทีส่�ำคญั (Stra-
tegic Opportunity; SO) ของคณะ และพิจำรณำถึงควำมเสี่ยงที่น่ำลงทุน และควำมสอดคล้องกับสมรรถนะ
หลักและพิจำรณำถึงทรัพยำกรเงินและทรัพยำกรอื่น ๆ และคู่ควำมร่วมมือที่มีอยู่ อันน�ำไปสู่โครงกำรริเริ่มใหม่ 
เช่น SO1: ทุนวิจัยรูปแบบใหม่จำกผู้ให้ทุน เช่น ทุนวิจัยบูรณำกำรสหสำขำวิชำเพื่อแก้ปัญหำสุขภำพในพื้นที่ 
และทุนวิจัยที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมต้นแบบ ซ่ึงน�ำไปสู่โครงกำรริเร่ิมด้ำนกำรสร้ำงนวัตกรรมเชิงพำณิชย์, 
SO2: กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของพ้ืนที่โดยรอบและประชำคมอำเซียน ซ่ึงน�ำไปสู่กำรท�ำโครงกำรริเร่ิม
ด้ำน Medical hub และ Center Of Excellences (COEs), SO3: กำรมีควำมร่วมมือกับนำนำชำติน�ำไปสู่
โครงกำรริเริ่มด้ำนกำรสร้ำงมำตรฐำนหลักสูตรและกำรวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล, SO4: กำรเพิ่มขึ้น
ของประชำคมผู้สูงวัยและกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ยุคใหม่ น�ำไปสู่กำรท�ำโครงกำร COEs, SO5: กำรเกิด
ขอนแก่นมหำนครเมืองอัจฉริยะ น�ำไปสู่กำรท�ำโครงกำร Medical hub เป็นต้น ซ่ึงแต่ละโครงกำรได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณและมอบหมำยผู้บริหำรที่รับผิดชอบและด�ำเนินกำรให้บรรลุผล

 ระยะท่ี 2 พัฒนาแผนกลยุทธ์ คณะฯ มีกระบวนกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ
ภำยในและภำยนอกที่ส�ำคัญเพ่ือใช้ในกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ โดยฝ่ำยวำงแผนยุทธศำสตร์ ทีมบริหำรและท่ี
ปรึกษำภำยนอก ได้วิเครำะห์โดยใช้ข้อมลูตำมปัจจยัสำรสนเทศ (ตำรำงที ่7) ซ่ึงรวบรวมโดยผู้บรหิำรทีเ่กีย่วข้อง
และถูกทบทวนอย่ำงสม�่ำเสมอ และใช้ Balance Strategic Check/ SWOT/ TOWS matrix Analysis/ 
Gap analysis ในกำรวิเครำะห์ พร้อมท้ังก�ำหนดบริบทเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และเป้ำหมำย
เพ่ือท�ำให้เกดิควำมสมดลุระหว่ำงโอกำสกบัควำมท้ำทำยเชงิกลยทุธ์และควำมได้เปรียบเชงิกลยทุธ์ทัง้ระยะสัน้
และระยะยำวของแผนกลยุทธ์ รวมทั้งก�ำหนดตัววัด

ตาราง 7 ปัจจัยและสารสนเทศที่ใช้วิเคราะห์ก�าหนดกลยุทธ์

ปัจจัยด้านต่างๆ ข้อมูลที่รวบรวม/ประเด็น/รายละเอียด ผู้เกี่ยวข้อง

ผลกำรด�ำเนินงำน และ
ข้อมูลป้อนกลับจำก
กำรตรวจประเมิน

• ผลกำรด�ำเนินกำรตำมกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร
ที่ส�ำคัญ ผลกำรด�ำเนินกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
ด้ำนผู้เรียน/ผู้รับบริกำร ด้ำนควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม และด้ำนกำรเงิน

• ข้อมูลจำกกำรตรวจประเมินทุกระดับ

ทีมบริหำร
รองฯ แผน 

นโยบำยจำกภำครัฐ และ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

• นโยบำยภำครัฐ เช่น Thailand 4.0, กำรส่งเสริม 
Smart city ในภูมิภำค

• แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ทีมบริหำร
รองฯ แผน
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ปัจจัยด้านต่างๆ ข้อมูลที่รวบรวม/ประเด็น/รายละเอียด ผู้เกี่ยวข้อง

กฎระเบียบ  
ข้อบังคับต่ำงๆ

• กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ, ข้อก�ำหนด, จริยธรรม, 
มำตรฐำนในกำรท�ำงำน

รองฯ ที่รับผิดชอบ
ตำมพันธกิจ

สถำนกำรณ์ 
ด้ำนเศรษฐกิจ

• อัตรำกำรเติบโตด้ำนเศรษฐกิจของประเทศ, 
งบประมำณด้ำนกำรศึกษำและสำธำรณสุข

รองฯ คลัง, งำนคลัง

สถำนกำรณ์ ด้ำนสังคม • อัตรำกำรเกิด อัตรำส่วนของผู้สูงอำยุในประเทศ รองฯ แผน

สถำนกำรณ์ ด้ำนตลำด • ข้อมูลด้ำนตลำดที่ส�ำคัญของคู่เทียบในแต่ละพันธกิจ, 
ข้อมูลสถำบันแพทย์เปิดใหม่ในอนำคต  
และจำกต่ำงประเทศ

รองฯ แผน

สถำนกำรณ์ เทคโนโลยี • กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีที่ส�ำคัญ  
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละพันธกิจ

• ข้อมูลประสิทธิภำพด้ำนเทคโนโลยีของคณะฯ

รองฯ แผน,
รองฯ สำรสนเทศ

บริบทใหม่ของโลก • บริบทใหม่ของโลกที่สอดคล้องในแต่ละพันธกิจ เช่น 
Disruptive technology ทำงด้ำนกำรศึกษำ  
กำรวิจัยและกำรแพทย์ 

รองฯ แผน
รองฯ ที่รับผิดชอบ
ตำมพันธกิจ

คู่แข่ง/คู่เทียบ • ผลกำรจัดอันดับระดับชำติ/นำนำชำติ (QS World 
University Rankings by Subject : Medicine)/
ผลกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญของคู่แข่ง

รองฯ ที่รับผิดชอบ
ตำมพันธกิจ

ควำมคำดหวังของผู้เรียน
และลูกค้ำกลุ่มอื่น  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• ข้อมูลจำกเสียงของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น  
ควำมพึงพอใจ ข้อร้องเรียน ควำมคำดหวัง 
และควำมต้องกำร

รองฯ แผน
รองฯ ที่รับผิดชอบ
ตำมพันธกิจ

ควำมสำมำรถในกำร
น�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

• ระบบกำรน�ำองค์กร , กระบวนกำรน�ำแผนกลุยุทธ ์
สู่กำรปฏิบัติ, กำรออกแบบกระบวนกำร,  
กำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล และงบประมำณ

ทีมบริหำร
รองฯ แผน

 คณะฯ โดยทมีบริหำรได้ออกแบบระบบงำน ตำมข้ันตอนที ่6 ของ SPP โดยพิจำรณำควำมสอดคล้อง
กบัวิสยัทศัน์ ควำมเป็นเลศิในกำรด�ำเนินกำรตำมพันธกจิหลกัทัง้ 3 ด้ำน สมรรถนะหลกั ควำมท้ำทำยเชงิกลยทุธ์ 
และกำรน�ำองค์กรของทมีบริหำร เพ่ือมุง่สูก่ำรบรรลวิุสยัทศัน์ โดยส่งเสริมกำรท�ำงำนร่วมกนัระหว่ำงระบบงำน
ให้มีควำมสอดคล้อง สนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มของกระบวนกำรท�ำงำน ได้แก่  
1) Core Process ซึ่งประกอบด้วย 3 กระบวนกำรตำมพันธกิจ ซึ่งต้องใช้สมรรถนะหลักในกำรเป็นแนวทำง
ด�ำเนินงำน โดยคณะฯ มีกำรทบทวน ปรับปรุง แก้ไข สมรรถนะหลักในช่วงกำรท�ำ SPP ทุกปี และจำกกำร
ทบทวนและปรับปรุงในปีล่ำสุด คณะฯ ได้ปรับ สมรรถนะหลักเป็น 3 ข้อ 2) Key Support Process 
ประกอบด้วย 7 กระบวนกำร ซ่ึงได้มกีำรทบทวนและปรับในข้ันตอนที ่6 ของ SPP โดย Key Support Process 
ปีปัจจุบันมีควำมสอดคล้องกับกำรแบ่งฝ่ำยกำรบริหำรตำมรองคณบดี
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 คณะฯ โดยทีมบริหำรได้มีกำรก�ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ เป้ำประสงค์ ตัววัด และผู้รับ
ผิดชอบ โครงกำรที่ส�ำคัญ และระยะเวลำที่จะบรรลุตำมวัตถุประสงค์ ซ่ึงเป็นผลลัพธ์จำกช่วงกำรพัฒนำแผน
กลยุทธ์ตำมกระบวน SPP โดยแผนกลยุทธ์ 2P2I แบ่งเป็น 1) Go International ส�ำหรับพันธกิจกำรจัดกำร
ศกึษำเพ่ือมุง่สู ่world class education, 2) Go Premium ส�ำหรับพันธกจิด้ำนกำรบริกำรรักษำพยำบำลเพ่ือ
มุง่สู ่international standard and hospital outcome 3) Go innovation ส�ำหรับพันธกจิด้ำนกำรวิจยัและ
นวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ high quality research และ 4) Go Professional ส�ำหรับกระบวนกำรสนับสนุนหลัก
เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่ responsible to society, best place to work และ efficient & modern โดยมีกำร
เปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อแผนกลยุทธ์ แผนบุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ (โครงกำรกำร
ขยำยตัวของกำรบริกำรสุขภำพทั้งแนวขวำง; Medical hub และแนวดิ่ง; COEs, โครงกำรกำรปรับหลักสูตร
ตำมมำตรฐำนนำนำชำติ WFME และหลักสูตรใหม่ที่เป็นหลักสูตรนำนำชำติ และกำรสร้ำงนวัตกรรมวิจัยของ
พันธกิจวิจัย) ไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ โดย เพื่อให้หน่วยงำนรับรู้ถึงกำรเปลี่ยนแปลงหลักด้ำนกำรน�ำแผนกลยุทธ์
ไปปฏิบัติ

แผนภาพ 3 ระบบงานหลักและระบบสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์
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CC1  CP1 EDUCATION PROCESS 

CORE PROCESS 

KEY SUPPORT PROCESS 

SP1 STRATEGIC PROCESS 

SP4 IT MANAGEMENT

SP6 CSR & RELATION

SP3 STUDENT DEVELOPMENT PROCESS 

SP2 ADMINISTRATIVE MANAGEMENT

SP5 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

SP7 INTERNATIONAL COORPERRATION MANAGEMENT

CC2  CP2 HEALTHCARE PROCESS 

CC3  CP3 RESEARCH PROCESS 

 คณะฯ จัดท�ำกลยุทธ์ ในรูปแบบกำรสัมมนำผู้บริหำรระดับสูงครบทุกส่วน ใช้กระบวนกำรอภิปรำย
และเวทีน�ำเสนอ เพ่ือให้ผู้บริหำรทุกส่วนได้แสดงควำมคิดเห็น และระดมสมอง ท�ำให้สำมำรถพัฒนำ
วัตถุประสงค์กลยุทธ์ที่ใช้สมรรถนะหลักขององค์กร คือกำรบูรณำกำรแต่ละพันธกิจเข้ำด้วยกัน ได้ข้อสรุปร่วม
กนัทีค่�ำนึงถงึสมดลุระหว่ำงควำมต้องกำรทีห่ลำกหลำย ก่อให้เกดิจัดสรรทรัพยำกรทีม่อียูไ่ด้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
และสอดคล้องกับแผนระยะสั้นระยะยำวของคณะ กำรท�ำแผนกลยุทธ์ของคณะใช้ BSC เป็นเครื่องมือในกำร
ช่วยให้ค�ำนึงถึงกำรตอบสนองต่อควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ และใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะหลักและควำมได้
เปรียบเชิงกลยุทธ์ และน�ำควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้เรียน ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ส�ำคัญ มำพิจำรณำประกอบกำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์
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 ระยะที่ 3 การน�ากลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัต ิ ในกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรทั้งระยะสั้นและระยะ
ยำวอยู่ในขั้นตอนที่ 9 ของกระบวนกำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์ โดยมอบหมำยให้รองคณบดีแต่ละฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกับส่วนงำนและหน่วยงำน จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรท่ีสำมำรถตอบสนองสอดคล้องกับโครงกำรริเร่ิมและ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในแต่ละข้อของแผนกลยุทธ์ 2P2I โดยคณะฯ ได้มีกำรปรับกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำร 
โดยมุ่งเน้นโครงกำรที่มีควำมส�ำคัญสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ จ�ำนวนทั้งสิ้น 20 โครงกำร
 คณะมกีำรถ่ำยทอดแผนปฏบิตักิำรทีส่อดคล้องกบัโครงกำรริเร่ิมส�ำคญั และตวัชีวั้ดทัง้หมดทีส่อดคล้อง
กบัวัตถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ ไปยงัภำควิชำ หน่วยงำน และระดบัรำยบคุคล และมกีำรจัดท�ำข้อตกลงกำรปฏบิตัิ
งำนระหว่ำงรองคณบดีกับคณบดี และระหว่ำงหัวหน้ำภำควิชำกับรองคณบดี/คณบดี และกำรก�ำหนด TOR 
ระดับบุคคลโดยหัวหน้ำภำควิชำ/หัวหน่วยงำน และสื่อสำรไปยัง คู่ควำมร่วมมือส�ำคัญโดยเฉพำะสถำบันร่วม
ผลิตแพทย์ และมีกำรประชุมชี้แจงและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเป็นระยะโดยมีกลไกกำรประกันคุณภำพ  
กำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน ในลักษณะของเครือข่ำยกับทุกฝ่ำย หำกพบว่ำกำรด�ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด ทีมบริหำรจะวิเครำะห์หำสำเหตุ ท�ำกำรปรับปรุงแผนปฏิบัติกำร จัดสรร 
งบประมำณสนับสนนุเพ่ิมเตมิ และตดิตำมอย่ำงใกล้ชดิ เพ่ือให้แผนปฏบิตักิำรนัน้บรรลวัุตถปุระสงค์ตำมกรอบ
เวลำที่ก�ำหนดได้ นอกจำกนั้นผลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงและผลกำรประเมินคุณภำพภำยในได้ถูกน�ำไป
ใช้เป็นเงื่อนไขในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร/บุคลำกร และกำรจัดสรรงบประมำณให้กับ 
หน่วยงำนด้วย และมีกระบวนกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนโดย ติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ  
ผ่ำนกระบวนกำรทบทวนผลกำรด�ำเนินกำร มีรำยงำนผลกำรติดตำมงำน ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 6 และ 12 เดือน 
โดยรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมตวัชีวั้ดทีส่�ำคญั ของโครงกำร/กจิกรรม ในแผนปฏบิตักิำรประจ�ำปี และกำร
ตรวจติดตำมตัวชี้วัดท่ีส�ำคัญใน monitoring dashboard รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนฯ ท�ำกำรพิจำรณำจัดสรร 
งบประมำณให้แต่ละแผนปฏบิตักิำร รองคณบดฝ่ีำยกำรคลงั พัสด ุและทรัพยำกรบคุคล จัดสรรและพัฒนำบคุลำกร
ทีต่อบสนองอย่ำงเหมำะสมต่อแผนปฏบิตักิำรนัน้ ให้สำมำรถด�ำเนินกำรตำมแผนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ แล้ว
ท�ำกำรทบทวนเพ่ือพัฒนำปรับปรุงให้แผนปฏิบัติกำรมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน โดยในปีล่ำสุดน้ี คณะฯ ได้
ทบทวนผลกำรด�ำเนินงำน กระบวนกำร SPP คณะฯ พบว่ำจำกผลลัพธ์ด้ำนสัดส่วนแผนปฏิบัติกำรที่ส�ำเร็จมี
แนวโน้มไม่ด ีคณะฯจงึปรับกำรถ่ำยทอดแผนกลยทุธ์ใหม่โดย กำรท�ำ cross functional team ในแต่ละพันธกจิ 
คือ ฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ และฝ่ำยวิเทศน์สัมพันธ์ในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรในพันธกิจ 
กำรจดักำรศกึษำ ส่วนฝ่ำยให้บริกำรด้ำนสขุภำพมกีำรร่วมกนัของฝ่ำยโรงพยำบำลศรีนครินทร์ ศนูย์หวัใจสริิกติิฯ์ 
และศนูย์ควำมเป็นเลศิด้ำนสขุภำพ (COEs) และกำรมกีำรปรับเปลีย่นกำรท�ำแผนปฏบิตักิำร จำกเดมิทีใ่ช้กำร
ตั้งรับ action plan ที่มำจำกกำรด�ำเนินกำรจำกงำนประจ�ำ ให้กลำยมำเป็นกำรถ่ำยทอดกรอบของโครงกำร
ริเร่ิม ลงไปสูก่ำรพัฒนำแผนปฏบิตักิำร และกำรจดัสรรงบประมำณในโครงกำรทีส่อดคล้อง (top-down strat-
egy) เพ่ือให้งำนประจ�ำสำมำรถสอดรับกับแผนกลยุทธ์และโครงกำรริเร่ิมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีกำร
เพ่ิมกำรสื่อสำรถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญต่อกลยุทธ์ไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือให้หน่วยงำนรับรู้ถึงกำร
เปลี่ยนแปลงหลักด้ำนกำรน�ำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
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 แผนด้ำนบคุลำกร คณะฯ โดยฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำคณุภำพ และฝ่ำยกำรคลงั พัสด ุและทรัพยำกร
บุคคลร่วมกันบริหำรควำมต้องกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถและกรอบอัตรำก�ำลังผ่ำนคณะกรรมกำรบริหำร
บุคลำกรคณะแพทยศำสตร์ โดยหลังกระบวนกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์เสร็จสิ้นปลำยเดือนมีนำคม 
ฝ่ำยวำงแผนฯ จะเร่ิมค�ำนวณกรอบอัตรำก�ำลังที่เหมำะสม และกำรจัดสรรอัตรำก�ำลังปีละ 2 รอบตำมรอบ
ปฏิทินของมหำวิทยำลัย โดยแผนด้ำนบุคลำกรแบ่งเป็นสองส่วน คือ 1) แผนบุคลำกรเพื่อขับเคลื่อน
แผนยุทธศำสตร์กำรเป็นโรงเรยีนแพทยร์ะดับโลกทีม่ีคณุคำ่ต่อสงัคมไทยและมวลมนษุยชำต ิโดยมีแผนพฒันำ
ขีดควำมสำมำรถที่จ�ำเป็นต่อกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบุคลำกรในแต่ละสำขำวิชำชีพ โดยฝ่ำยกำรคลัง พัสดุ
และทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยวิจัย และฝ่ำยวิชำกำร เพื่อพัฒนำอำจำรย์ให้มีควำมรู้ด้ำนกำรรักษำโรคเฉพำะด้ำน 
ด้ำนวิจัย กำรสร้ำงนวัตกรรม และกำรเรียนกำรสอนระดับนำนำชำติ/WFME และคณะฯ ยังได้มีโครงกำรจ้ำง
อำจำรย์ชำวต่ำงชำติที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในสำขำต่ำงๆมำช่วยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 
เป็นกำรสนบัสนนุให้เกดิบรรยำกำศด้ำนวิชำกำรทีเ่ป็นระดบันำนำชำตมิำกข้ึน 2) แผนอัตรำก�ำลงัเพ่ือขับเคลือ่น
พันธกจิ คณะฯ มแีผนด้ำนบคุลำกรทีส่�ำคญัทีส่นบัสนนุวัตถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์และแผนปฏบิตักิำรทัง้ระยะสัน้
และระยะยำวของคณะฯ โดยมุ่งเน้นแผนกำรบรรลุตำมโครงกำรริเร่ิมส�ำคัญซ่ึงสอดคล้องในแต่ละพันธกิจทั้ง 
3 ด้ำนและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยค�ำนึงทั้งด้ำนจ�ำนวน (capacity) และควำมสำมำรถ (capability)  
คณะฯ ยังได้มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนบุคลำกร และกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนเช่นกำรเกษียณอำยุ กำรที่
อำจำรย์สำยวิชำกำรต้องไปท�ำงำนด้ำนบริหำร โดยน�ำปัจจัยดังกล่ำวมำค�ำนวณอัตรำควำมขำดแคลน 
ของอำจำรย์ในอนำคต ร่วมกับภำระงำนในปัจจุบัน

 ระยะที่ 4 การวัดผลและทบทวน คณะฯมีกำรก�ำหนดตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ เพื่อใช้
ในกำรตดิตำมผลส�ำเร็จและประสทิธผิลของแผนปฏบิตักิำร โดยใช้กำรวิเครำะห์แผนยทุธศำสตร์ ในกระบวนกำร 
SPP และเชื่อมโยงกับเป้ำประสงค์ และมีกระบวนกำรพิจำรณำอย่ำงเป็นระบบผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือก 
ตัววัดผลกำรด�ำเนินกำร ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติกำรที่ส�ำคัญ แบ่งออกเป็น ตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินกำรตำมแผน
ปฏิบัติกำรที่ส�ำคัญ Strategic KPIs จ�ำนวน 20 ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดตำมพันธกิจอื่นๆ เพื่อให้เกิดกำรวัดผล
โดยรวมมคีวำมสอดคล้องกนัทัง้สถำบนั คณะฯได้มกีำรถ่ำยทอดตวัชีวั้ดตำมล�ำดบัจำก คณบด ีผ่ำนรองคณบดี 
และหัวหน้ำภำควิชำ หัวหน้ำงำน ผ่ำนกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ กำรประชุมของรองคณบดีแต่ละฝ่ำยกับสำย
งำนที่เกี่ยวข้อง และกำรท�ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของหัวหน้ำภำควิชำต่ำงๆ จำกกำรปฏิบัติที่ผ่ำนมำ 
พบว่ำกำรติดตำมตัวชี้วัดต่ำงๆอำศัยกำรลงข้อมูลเฉพำะในหน่วยงำนของแต่ละฝ่ำยท�ำให้ไม่สำมำรถติดตำม
ข้อมลูได้อย่ำงครบถ้วน ฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำคณุภำพและฝ่ำยสำรสนเทศ จงึได้จัดท�ำระบบ MD KKU data 
bank เพื่อติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรและตัวชี้วัดต่ำงๆ และเชื่อมโยงข้อมูลของฝ่ำยต่ำงๆกับทำงมหำวิทยำลัย 
เพื่อให้ทั้งคณะฯมีระบบวัดและติดตำมผลไปในทิศทำงเดียวกัน
 คณะฯ ได้ก�ำหนดค่ำคำดกำรณ์ผลกำรด�ำเนินกำรของตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ ตำมกรอบเวลำทั้งระยะสั้น 
และระยะยำว ระหว่ำงกำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์ข้ันตอนที่ 5 โดยใช้ข้อมูลต่อไปน้ีประกอบกำรคำดกำรณ์ ได้แก่  
1) ผลกำรด�ำเนินกำรท่ีผ่ำนมำ 2) ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 3) โอกำสเชิงกลยุทธ์  
4) ปัจจยัภำยนอกทีส่่งผลต่อกำรเปลีย่นแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และ 5) เป้ำหมำยกำรจัดอยูใ่น1- 300 
อันดับแรกของ QS World University Rankings by Subject : Medicine ในปี พ.ศ. 2563 ค่ำคำดกำรณ์
ผลกำรด�ำเนินกำรของคณะฯ รวมทั้งของคู่แข่งหรือคู่เทียบที่ส�ำคัญ จะถูกก�ำหนดขึ้นโดยผู้บริหำรที่รับผิดชอบ
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ในแต่ละแผนปฏบิตังิำน ในกระบวนกำรทบทวนผลกำรด�ำเนินกำรทีส่�ำคญัของคณะฯ ผู้บริหำรทีรั่บผิดชอบใน
กำรด�ำเนินกำรและตดิตำมแผนปฏบิตักิำรต่ำง ๆ  มหีน้ำทีใ่นกำรน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินกำร พร้อมกบัเทยีบเคยีง
ผลกำรด�ำเนินกำรของคูแ่ข่งหรือคูเ่ทยีบทีส่�ำคญัเสมอ หำกพบว่ำผลกำรด�ำเนินกำรมคีวำมแตกต่ำงระหว่ำงผล
กำรด�ำเนินกำรเปรียบเทียบกับที่คำดกำรณ์ไว้ รวมถึงกำรเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือคู่เทียบที่ส�ำคัญ ผู้บริหำร
แต่ละฝ่ำยจะมีกำรจัดท�ำแผนเพื่อปรับปรุงโดยกระบวนกำร PDCA, Root cause analysis, Gap analysis 
และน�ำแผนปฏิบัติกำรที่ปรับปรุงแล้วนั้นไปด�ำเนินกำร และติดตำมผลผ่ำนกระบวนกำรทบทวนผลกำรปฏิบัติ
กำรในรอบต่อไป
 คณะฯมีกระบวนกำรปรับแผนปฏิบัติกำรในกรณีที่มีสถำนกำรณ์บังคับให้มีกำรปรับเปลี่ยน
แผนปฏบิติักำร โดย 1) กำรเปลีย่นแปลงจำกสถำนกำรณ์ปกตทิัว่ไป ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจหน้ำทีใ่นกำรตดิตำม
ด�ำเนินกำรตำมแผนและปรับแผนปฏิบัติกำรในอ�ำนำจควำมรับผิดชอบของรองคณบดี/หัวหน้ำภำค/หัวหน้ำ
ส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีกำรรำยงำนกำรปรับแผนมำยังฝ่ำยวำงแผนฯ 2) กำรเปลี่ยนแปลงแผนที่เป็น
กรณีเร่งด่วนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยจะมีกำรนัดประชุมทีมบริหำรเป็นวำระพิเศษ โดยมีกำรประชุม 
เพ่ือวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ผลกระทบและแนวทำงกำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำรเบื้องต้น และมอบหมำยให้ 
ผู้บริหำรทีรั่บผิดชอบก�ำหนดแผนปฏบิตักิำรใหม่และน�ำเสนอต่อทีป่ระชมุทมีบริหำร ทัง้นี้หำกมกีำรปรับเปลีย่น
แผนในข้อ 2 จะมีกำรประชุมชี้แจงควำมเข้ำใจไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีกำรปฏิบัติที่ถูกต้อง
สอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน

แผนภาพ 4 กระบวนการปรับแผนปฏิบัติการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่วนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ความเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับนานาชาติ (Go International)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : World class education (WFME)
 พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนให้อยู่ในระดับที่เป็นเลิศ ตำมมำตรฐำนสำกล

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

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

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

ประสิทธิภำพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่วนแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับงานประจ�า
ตามพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการที่ดี
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : สร้ำงระบบบริหำรจดักำรทีด่ ี(Administration excellence) ทีท่�ำให้เกดิ
คุณภำพชีวิตและควำมสุขในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร (Happy workplace) ควบคู่กับกำรมีธรรมำภิบำล 
(Good governance) และมำตรฐำนกำรท�ำงำนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตบัณฑิตที่ดี
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลำกรทำงกำรแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชำญที่มี
คุณภำพได้มำตรฐำนสำกล มีควำมรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม (Morality) มีควำมสนใจใฝ่รู้และสำมำรถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (Lifelong learning) และมีทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ใน
ศตวรรษที่ 21 (Professional graduate)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ผลิตผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภำพ (Quality research & 
innovation) เพือ่น�ำไปใช้แก้ไขปัญหำสขุภำพของประชำชนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ อนภุมูภิำคลุม่น�ำ้โขง 
และนำนำชำติ รวมทั้งกำรน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ (Commercialization)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริการรักษาพยาบาลที่ดี
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : พัฒนำคณุภำพกำรบริกำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลศรีนครินทร์และ
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล (Joint Commission International; JCI) มีระบบเครือ
ข่ำยกำรให้บริกำรที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับระบบสุขภำพของประเทศ (Holistic service & network) 
สำมำรถรองรับกำรผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญำตรีและกำรฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง กำรตั้ง
ศนูย์กลำงกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ของภมูภิำค (Academic medical hub) เพ่ือรองรับกำรรักษำโรคทีต้่องกำร
ควำมเชี่ยวชำญและเทคโนโลยีข้ันสูง (Super tertiary care) ส�ำหรับประชำชนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน�้ำโขง และนำนำชำติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างรายได้เพื่อให้เป็นสินทรัพย์เพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มีระบบกำรสร้ำงรำยได้เพ่ือให้เป็นสินทรัพย์ในกำรพัฒนำ มีกำรบริหำร
จดักำรทรัพย์สนิ (Asset management system )และทรัพย์สนิทำงปัญญำอย่ำงมปีระสทิธภิำพ (Intellectual 
property management) ท�ำให้มีควำมมั่นคงทำงกำรเงินและสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ (Organization 
sustainability)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: มีกำรอนุรักษ์และส่งเสริมกำรท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณ ี
อันดีงำมของชำติ ตลอดจนกำรบูรณำกำรเข้ำกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร  
และกำรบริกำรรักษำพยำบำล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  ระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มีระบบกำรพัฒนำคุณภำพเพ่ือมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรที่มีระบบกำรบริหำร
จดักำรทีเ่ป็นเลศิ ตำมเกณฑ์คณุภำพกำรศกึษำเพ่ือกำรด�ำเนินกำรทีเ่ป็นเลศิ (EdPEx) และตำมแนวทำงรำงวัล
คุณภำพแห่งชำติ (Thailand quality award-TQA) เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Organization 
competitiveness) เกิดผลลัพธ์ที่ดี และมีมำตรฐำนในระดับสำกล (International ranking & outcome)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8  ด้านชุมชนสัมพันธ์ที่ดี
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ กำรยอมรับ และกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกับ
หน่วยงำนภำยนอก (Corporate social responsibility & community trust)
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แผนผังยุทธศำสตร์กำรบริหำร 
คณะแพทยศำสตร์ พ.ศ.2561–2564
 เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรมีควำมชัดเจนและสำมำรถติดตำมผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพจึงได้
แบ่งแผนยทุธศำสตร์กำรบริหำรคณะแพทยศำสตร์ออกเป็น 2 กลุม่ คอื แผนยทุธศำสตร์เพ่ือกำรบรรลวิุสยัทศัน์ 
(2P2I) และแผนยุทธศำสตร์เพื่อรองรับงำนประจ�ำตำมพันธกิจ จ�ำนวน 8 ยุทธศำสตร์ โดยมีกลุ่มภำรกิจหลัก
คือ กำร ผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรรักษำพยำบำล โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มของกระบวนกำรท�ำงำน ได้แก่ 1) 
Core Process ซึง่ประกอบด้วย 3 กระบวนกำรตำมพันธกจิ ซ่ึงต้องใช้สมรรถนะหลกัในกำรเป็นแนวทำงด�ำเนิน
งำน โดยคณะฯ มีกำรทบทวน ปรับปรุง แก้ไข สมรรถนะหลักในช่วงกำรท�ำ SPP ทุกปี และจำกกำรทบทวน
และปรับปรุงในปีล่ำสุด คณะฯ ได้ปรับสมรรถนะหลักเป็น 3 ข้อ 2) Key Support Process ประกอบด้วย 7 
กระบวนกำรซึ่งได้มีกำรทบทวนและปรับในขั้นตอนที่ 6 ของ SPP โดย Key Support Process ปีปัจจุบันมี
ควำมสอดคล้องกับกำรแบ่งฝ่ำยกำรบริหำรตำมรองคณบดี

ตัวชี้วัดความส�าเร็จของวิสัยทัศน์
 ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จตำมวิสัยทัศน์ ที่แสดงขีดควำมสำมำรถของคณะเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กำรอื่นที่
มีพันธกิจที่เทียบเคียงกัน คือ โรงเรียนแพทย์ทั่วโลกผ่ำนกำรวัดโดย QS World University Rankings by 
Subject : Medicine คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ซึ่งมุ่งมั่นสู่กำรเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นน�ำใน 
300 อันดบัแรกของโลก จำกอันดบั 401-450 ในปัจจุบนั เมือ่เปรียบเทยีบกบัโรงเรียนแพทย์ทัว่โลกกว่ำ 3,000 
แห่ง และปัจจุบัน คณะฯ มีพันธกิจหลัก 3 ด้ำน ได้แก่ 1) กำรจัดกำรศึกษำและผลิตบัณฑิตทำงกำรแพทย์ ซึ่ง
เป็นหลักสูตรที่มีควำมโดดเด่น ด้ำนกำรผลิตแพทย์ที่เปี่ยมด้วยทักษะและสมรรถนะต่ำงๆ 2) กำรบริกำรรักษำ
พยำบำลผู้ป่วย ซ่ึงมคีวำมโดดเด่นในกำรให้บริกำรด้ำนสขุภำพระดบัตตยิภมูข้ัินสงูทีม่คีณุภำพสงู ทีม่ศีนูย์ควำม
เป็นเลศิในกำรรักษำโรคจ�ำเพำะหลำยด้ำน 3) กำรวิจยั และนวัตกรรม ซึง่มคีวำมโดดเด่นในด้ำนกำรพัฒนำงำน
วิจัยจำกโจทย์ปัญหำสุขภำพในพื้นที่ ที่สอดรับกับควำมสนใจระดับโลก
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แผนภาพ 5 แผนผังยุทธศาสตร์การบริหาร คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2564 
และตัวชี้วัดความส�าเร็จ

Vision : World class medical school that brings value to thai society and all mankind
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Education Healthcare Research and Innovation Society People Process

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)

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)

1. Dual PhD. degree 
2. International degree 
3. New medical

curriculum 
4. WFME for postgrad

training 
5. Inbound smile initiative
6. Outbound max initiative
7. MOU with QS top 500

1. new area medical
service
(Medical hub)

2. COE 
3. JCI

1. Green faculty
2. Health

promotion

1. Fostering a startup and 
innovation ecosystem

2. Bio-resources management 
3. Data mining and big data

analytics

1. Productivity max 
2. High engagement

organization

1. TQA/EdPEx
2. Digital customer

experience
3. Digital

transformation

1. Inbound  student
2. Outbound student
3. Research MOU with

QS top 500
4. Number of dual degree

program
5. Number of international

degree program 
6. New medical curriculum 
7. Number of WFME

standard 

1. Revenue / Market
share 

2. Margin from
healthcare service  

3. Patients
satisfaction

1. Energy
reduction  

2. CSR project

1. Research income
2. Number of citation : faculty   
3. Paper : faculty

1. Engagement
score

2. Productivity

1. TQA/EdPEx 
2. Customer

satisfaction (IT)
3. Cycle time

Community
trust
(SA2)

High retention
(SA3)

Highly capable
faculty & researcher

(SA3)

Learning on Demand
(SO3)

วิชาการ/วิเทศฯ/
พัฒนานักศึกษา

รพ.+COE+QSHC วิจัยและนวัตกรรม กายภาพฯ /
กิจการพิเศษฯ

คลังฯ / HRD Plan / IT

Go International Go Premium Go Innovation Go Professional

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)
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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

Enablers ( HR, IT, Social )

International
standard and

hospital
outcome

Healthcare

World class
education

Education

High quality
research

Research
and

innovation

Core values and Core competencies
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ส่วนที่ 1
แผนยุทธศำสตร์เพื่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับนานาชาติ (Go International)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : World class education (WFME)
 พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนให้อยู่ในระดับที่เป็นเลิศ ตำมมำตรฐำนสำกล

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

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

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

ประสิทธิภำพ
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ส่วนที่ 2
แผนยุทธศำสตร์เพื่อรองรับงำนประจ�ำ
ตำมพันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ผู้รับผิดชอบหลัก คณบดี

ผู้รับผิดชอบร่วม รองคณบดีฝ่ำยกำรคลัง พัสดุ และทรัพยำกรบุคคล
 รองคณบดีฝ่ำยกำยภำพและสภำพแวดล้อม
 รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษและกำรสื่อสำรองค์กร
 รองคณบดีฝ่ำยสำรสนเทศ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : สร้ำงระบบบริหำรจัดกำรที่ดี (Administration excellence) ที่ท�ำให้เกิดคุณภำพ
ชีวิตและควำมสุขในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร (Happy work place) ควบคู่กับ
กำรม ีธรรมำภบิำล (Good governance) และมำตรฐำนกำรท�ำงำนทีม่ผีลสมัฤทธิ์
สูง (High performance organization)

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

โครงการที่จะด�าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564

กลยุทธ์ที่ 1 มีโครงสร้างพื้นฐานและอาคารสถานที่ที่ดี

มาตรการที่ 1 มีการบ�ารุงรักษาอาคารสถานที่ที่ดี

1. อุบัติกำรณ์ของกำรเกิดปัญหำ
กำรใช้งำนของอำคำร  
สถำนที่ลดลง
(หน่วย: จ�ำนวนอุบัติกำรณ์) 

0 0 0 0 1. วำงระบบกำรบริหำรจัดกำร
อำคำรสถำนที่สิ่งแวดล้อม  
และกำรรักษำควำมปลอดภัย 
(Facility management system, 
FMS) ให้ได้ตำมมำตรฐำน JCI

รองคณบดี 
ฝ่ำยกำยภำพและ
สภำพแวดล้อม

มาตรการที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และพื้นที่สีเขียว

2. จ�ำนวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น 
(หน่วย: ร้อยละ)

5 10 15 20 1. ส�ำรวจและจัดท�ำแผนแม่บทพื้นที่
สีเขียวของคณะฯ

รองคณบดี 
ฝ่ำยกำยภำพและ 
สภำพแวดล้อม2. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนำสวน

หย่อมเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของบุคลำกร ผู้ป่วยและญำติ
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ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

โครงการที่จะด�าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564

มาตรการที่ 3 มีระบบการอนุรักษ์พลังงานที่ดี

3. ผ่ำนกำรรับรอง ISO 50001 เตรียม ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน 1. มีระบบกำรอนุรักษ์พลังงำน 
อย่ำงยั่งยืน

รองคณบดี 
ฝ่ำยกำยภำพและ
สภำพแวดล้อม

4. ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำน
(หน่วย: ร้อยละ)

10% 10% 10% 10% 1. ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
ให้เป็นรุ่นที่ประหยัดพลังงำน

รองคณบดี 
ฝ่ำยกำยภำพและ
สภำพแวดล้อม2. บ�ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ 

ทั้งชนิดแยกส่วนและระบบรวม 
อย่ำงสม�่ำเสมอ

มาตรการที่ 4 จัดระเบียบการจราจรและที่จอดรถ

5. มีสถำนที่จอดรถที่เป็น 
ระเบียบเรียบร้อย 
(หน่วย: คัน)

4,200 4,200 4,200 4,200 1.ปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์และ
จักรยำนยนต์ทั้งภำยในและ
ภำยนอกอำคำร

รองคณบดี 
ฝ่ำยกำยภำพและ 
สภำพแวดล้อม

2.จัดรถไฟฟ้ำรับ-ส่งบุคลำกรผู้ป่วย
และญำติ

มาตรการที่ 5 จัดระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

6. อุบัติกำรณ์โจรกรรมทรัพย์สิน
ในคณะฯ ลดลง (หน่วย : เรื่อง)

0 0 0 0 1. จัดท�ำแผนแม่บทกำรรักษำควำม
ปลอดภัยในคณะฯ

รองคณบดี 
ฝ่ำยกำยภำพและ 
สภำพแวดล้อม2. ติดตั้งประตูนิรภัยที่ควบคุมด้วย

ระบบ Key card ในพื้นที่ส�ำคัญ

3. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดให้
ครอบคลุมพื้นที่ มีระบบเตือนภัย
และกำรเฝ้ำระวังตลอด 24 ชั่วโมง

มาตรการที่ 6 การก�าจัดขยะและการบ�าบัดของเสียที่ดี

7. กำรผ่ำนกำรรับรอง ISO 
14001

ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน 1. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ขยะและ
กำรบ�ำบัดน�้ำเสียที่มีประสิทธิภำพ
และได้มำตรฐำนสำกล

รองคณบดี 
ฝ่ำยกำยภำพและ 
สภำพแวดล้อม

2.มีระบบจัดกำรขยะติดเชื้อที่ได้
มำตรฐำนสำกล

กลยุทธ์ที่ 2 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี

มาตรการที่ 1 ระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม

8. ควำมพึงพอใจของบุคลำกร 
(หน่วย: ร้อยละ)

85% 90% 90% 90% 1. มีระบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทั้ง
ในส่วนของค่ำตอบแทนพื้นฐำน 
(Basic salary) และค่ำตอบแทน
ตำมภำระงำน (Performance pay) 
ที่เหมำะสม

รองคณบดีฝ่ำยกำร
คลังพัสดุและ
ทรัพยำกรบุคคล
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ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

โครงการที่จะด�าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564

2.จัดระบบสวัสดิกำรโดยเฉพำะกลุ่ม
พนักงำนมหำวิทยำลัยให้ใกล้เคียง
กับระบบข้ำรำชกำรเพื่อจูงใจให้คนดี 
คนเก่ง มำท�ำงำนในคณะฯ

3. มีระบบดูแลสิทธิประโยชนของ
บุคลำกร เช่น ที่พักกำรเข้ำถึง
กองทุนสวัสดิกำรต่ำงๆ

4.ส่งเสริมให้บุคลำกรมีรำยได้เสริม
ภำยใต้หลักกำรเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรการที่ 2 มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ดี

9. ผลลัพธ์ตำมKPIของคณะฯ 
สูงขึ้น
** จำกข้อตกลงปฏิบัติรำชกำร 
(ข้อตกลงปีปัจจุบันเทียบกับปี
ก่อน คัดเฉพำะตัวชี้วัดที่เพิ่มขึ้น)
(หน่วย: ร้อยละ)

20% 30% 40% 50% 1. กำรจัดท�ำแผนแม่บทก�ำลังคนที่
สอดคล้องกับทิศทำงและเป้ำหมำย
กำรพัฒนำของคณะฯ

รองคณบดี 
ฝ่ำยกำรคลัง พัสดุ 
และทรัพยำกรบคุคล

2. พัฒนำบุคลำกรทุกระดับให้ตรง
ตำมภำรกิจและสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในแต่ละด้ำน

3. พัฒนำผู้บริหำรเพื่อให้เป็นผู้น�ำใน
กำรเปลี่ยนแปลง

มาตรการที่ 3 การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและการสร้างแรงจูงใจให้คนดี คนเก่ง มาท�างานในคณะฯ

10. อัตรำกำรลำออกของ
บุคลำกรสำขำขำดแคลน 
(หน่วย: ร้อยละ)

<5% <4% <3% <3% 1. จัดท�ำโครงสร้ำงค่ำตอบแทน 
สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่
เหมำะสม

รองคณบดี 
ฝ่ำยกำรคลัง พัสดุ 
และทรัพยำกรบคุคล

2. สร้ำงบรรยำกำศกำรท�ำงำนที่
ท�ำให้รู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำต่อ
องค์กร

3. มีช่องทำงเฉพำะส�ำหรับกำรรับ
อำจำรย์ที่มีคุณวุฒิดีเด่นหรือเป็น
สำขำที่มีควำมจ�ำเป็นตำม
ยุทธศำสตร์

4. สร้ำงระบบให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่
เกษียณอำยุทั้งชำวไทยและต่ำงชำติ
และมีศักยภำพในด้ำนกำรเรียนกำร
สอน กำรวิจัย และกำรบริกำร
พยำบำลมำท�ำงำนในคณะฯ
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ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

โครงการที่จะด�าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564

มาตรการที่ 4 การสร้างความผาสุกในสถานที่ท�างาน

11. อัตรำกำรบำดเจ็บของ
บุคลำกรที่มีสำเหตุจำก 
กำรท�ำงำน 
(หน่วย: คน)

9 8 7 6 1. ปรับปรุงสภำพแวดล้อมของที่
ท�ำงำนให้มีบรรยำกำศของกำร
ท�ำงำนที่ดี

รองคณบดี 
ฝ่ำยกำยภำพและ
สภำพแวดล้อม

2. ประเมินควำมเสี่ยงจำกสิ่ง
แวดล้อมในกำรท�ำงำนและควบคุม
ควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับต�่ำ

3. จัดหำอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคลให้เพียงพอ

4. จัดท�ำป้ำยเตือนอันตรำยไว้กับ
อุปกรณ์ที่มีควำมเสี่ยงให้ครอบคลุม

กลยุทธ์ที่ 3 การเงิน งบประมาณและระบบบัญชีที่ดี

มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการงบประมาณและระบบการคลังที่มีประสิทธิภาพ

12.มีระบบบัญชีใหม่ มี มี มี มี 1. ปรับเปลี่ยนระบบบัญชีจำกเกณฑ์
เงินสดเป็นมำตรฐำนรำยงำน
ทำงกำรเงิน

รองคณบดี 
ฝ่ำยกำรคลัง พัสดุ 
และทรัพยำกรบคุคล

2. จัดท�ำบัญชีเพื่อกำรบริหำรและ
บัญชีต้นทุน

3. น�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำใช้ในกำรวำงแผนงบประมำณ 
(Budget allocation module)

กลยุทธ์ที่ 4 ระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี

มาตรการที่ 1 สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีและทันสมัย

13. ผลิตภำพ (Productivity) 
ของระบบงำนสนับสนุนที่สูงขึ้น 
(หน่วย: ร้อยละ)

0.8 0.85 0.9 0.95 1. กำรวิเครำะห์และสร้ำงระบบงำน
ที่ดีขึ้นใหม่ (Business process 
re-design) เพื่อให้ได้กระบวนงำน 
(Work process) ที่ถูกต้องรวดเร็ว 
ไม่ซ�้ำซ้อน และสอดคล้องกับระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร

รองคณบดี 
ฝ่ำยกำรคลัง พัสดุ 
และทรัพยำกรบคุคล

2. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรคลัง
สินค้ำ (Inventory module) ให้มี
ประสิทธิภำพ

3.พัฒนำระบบกำรจัดกำรขนส่ง
สินค้ำ (logistic) ให้ครอบคลุม
สินค้ำทุกประเภท

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร  พ.ศ. 2561-2564
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

36



ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

โครงการที่จะด�าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564

มาตรการที่ 2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

14.กำรเป็น Digital 
organization
(หน่วย: จ�ำนวนโครงกำร)

1 2 4 5 1. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรต่อยอดจำกระบบพื้น
ฐำนที่ได้ติดตั้งไว้แล้ว

รองคณบดี 
ฝ่ำยสำรสนเทศ

2. ฝึกอบรมบุคลำกรให้มีทักษะและ
ควำมพร้อมที่จะรองรับกำรใช้งำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศใหม่

3. วำงระบบกำรดูแลและบ�ำรุงรักษำ
ระบบสำรสนเทศให้มีควำมเสถียรมี
ประสิทธิภำพ และมีควำมปลอดภัย

4. พัฒนำ Application เพื่อเพิ่ม
คุณภำพงำนบริกำรรักษำพยำบำล
กำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดเก็บ
รำยได้

มำตรกำรที่ 3 มีระบบกำรสื่อสำรภำยในคณะฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพ

15. กำรรับรู้ข่ำวสำรของบุคลำกร
(หน่วย: ร้อยละ)

75% 80% 85% 90% 1. พัฒนำระบบกำรสื่อสำรให้มี
ประสิทธิภำพครอบคลุมทั้งศูนย์รวม
ข้อมูล กลุ่มเป้ำหมำย และช่อง
ทำงกำรสื่อสำรที่เหมำะกับเรื่องและ
ผู้รับ

รองคณบดีฝ่ำย
กิจกำรพิเศษและ
กำรสื่อสำรองค์กร

2. จัดให้มีกำรสื่อสำรโดยตรง
ระหว่ำงผู้บริหำรและบุคลำกรอย่ำง
สม�่ำเสมอ

16. ภำพลักษณ์ของคณะฯต่อ
บุคคลภำยนอก
(หน่วย: ร้อยละ)

75% 80% 85% 90% 1. จัดให้มีกำรสื่อสำรหลำยช่องทำง
ทั้งกำรสื่อสำรทำงเดียวและกำร
สื่อสำร 2 ทำง

รองคณบดี 
ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ
และกำรสื่อสำร
องค์กร2. พัฒนำระบบกำรสื่อสำรผ่ำนเครือ

ข่ำยสังคม (Social media) และ 
Internet
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี
ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร

ผู้รับผิดชอบร่วม รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลำกรทำงกำรแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชำญที่มีคุณภำพได้
มำตรฐำนสำกล) มีควำมรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม (Morality) มีควำมสนใจ
ใฝ่รู้และสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (lifelong learning) และมีทักษะ
ทีจ่�ำเป็นส�ำหรับบคุลำกรทำงกำรแพทย์ในศตวรรษที ่21 (Professional graduate)

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

โครงการที่จะด�าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ที่ดี

มาตรการที่ 1 การมีหลักสูตรที่ดี

1. หลักสูตรแพทยศำสตร
บัณฑิตได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำน WFME 

ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน 1. กำรพัฒนำหลักสูตรแพทย
ศำสตรบัณฑิตตำมมำตรฐำนของ 
World Federation for Medical 
Education (WFME) 

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิชำกำร

มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบการรับนักศึกษา

2. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
(หน่วย: ระดับ)

4.20 4.30 4.40 4.50 1. ประชำสัมพันธ์ให้นักเรียนได้
ทรำบข้อมูลของคณะฯเพื่อให้ได้
นักเรียนที่มีควำมสำมำรถสูง 
มำสมัครมำกขึ้น

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิชำกำร
 

2. พัฒนำวิธีกำรคัดเลือกนักศึกษำ
เพื่อให้ได้นักศึกษำที่มีควำมเหมำะ
สมที่จะเป็นแพทย์

มาตรการที่ 3 การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

3. ผลกำรประเมินคุณภำพ
หลักสูตรของคณะฯ 
(ร้อยละของหลักสูตร 
ผ่ำนกำรก�ำกับมำตรฐำน) 
(หน่วย: ร้อยละ)

93.00 94.00 95.00 96.00 1. มีระบบบริหำรจัดกำรหลักสูตร
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำ

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิชำกำร

2. ร่วมมือกับโรงพยำบำลร่วมสอน
เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำในชั้น
คลินิกเป็นมำตรฐำนเดียวกัน

3. จัดหำครุภัณฑ์ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนให้เพียงพอและมีกำร 
ใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

โครงการที่จะด�าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564

มาตรการที่ 4 การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา

4. จ�ำนวนวิชำที่ใช้ E-learning 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
(หน่วย: จ�ำนวน)

1 2 3 4 1. จัดตั้งศูนย์ผลิตบทเรียน 
E-learning ให้เป็น Production 
house ของคณะฯ

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร

2. โครงกำรให้นักศึกษำได้ศึกษำ
บทเรียน On line วิชำปรีคลินิก
ของ Harvard Medical School 

3. โครงกำรผลิตบทเรียน 
E-learning ส�ำหรับนักศึกษำชั้น
คลินิกที่ศึกษำในมหำวิทยำลัยและ
สถำบันสมทบ

4. กำรจัดหำฐำนข้อมูล 
Electronic ในห้องสมุดของคณะฯ
ให้เพียงพอส�ำหรับนักศึกษำ

มำตรกำรที่ 5 กำรพัฒนำอำจำรย์ให้มีควำมรู้และทักษะด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ

5.ผลกำรประเมินกำรสอนของ
อำจำรย์โดยนักศึกษำ
(หน่วย: ร้อยละ)

89 90 91 92 1. กำรอบรมควำมรู้และทักษะด้ำน
แพทยศำสตรศึกษำให้กับ
คณำจำรย์

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิชำกำร

2. สนับสนุนให้อำจำรย์ไปศึกษำ
หรือฝึกอบรมด้ำนแพทยศำสตร
ศึกษำในต่ำงประเทศ

3. จัดให้มีอำจำรย์ท�ำงำนด้ำน
แพทยศำสตรศึกษำมำกขึ้น

4. สนับสนุนกำรท�ำวิจัยด้ำนแพทย
ศำสตรศึกษำเพื่อน�ำมำพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

มาตรการที่ 6 การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

6. ผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจของบัณฑิต 
(ผลปี 2560: 96.91% ) 
(หน่วย: ร้อยละ)

95% 95% 95% 95% 1. ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษำ
ทั้งด้ำนกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภำษำ และ
กีฬำ

รองคณบดี 
ฝ่ำยพัฒนำ
นักศึกษำ
 

2. พัฒนำระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ
เพื่อให้สำมำรถช่วยเหลือนักศึกษำ
ทั้งด้ำนกำรเรียนและกำรใช้ชีวิต
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ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

โครงการที่จะด�าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564

3. สนับสนุนกำรท�ำกิจกรรมของ
นักศึกษำทั้งในระดับสโมสร
นักศึกษำและชมรมต่ำงๆ

4. จัดหำและปรับปรุงสนำมกีฬำ
และอุปกรณ์กีฬำเพื่อส่งเสริมสุข
ภำพนักศึกษำ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ

มาตรการที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

7. ร้อยละของผลงำนวิจัย
นักศึกษำที่ได้รับกำร ตีพิมพ์ต่อ
จ�ำนวนนักศึกษำที่ส�ำเร็จกำร
ศึกษำ 
(หน่วย: ร้อยละ)
 

โท 
78%
เอก 

202%

โท 
80%
เอก 

204%

โท 
82%
เอก 

206%

โท 
84%
เอก 

208%

1. วำงระบบกำรรับนักศึกษำ 
โดยกำรวิเครำะห์และจัดกลุ่ม 
เป้ำหมำยของแต่ละหลักสูตร 
เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ที่ตรงเป้ำ

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิชำกำร

2. สนับสนุนทุนบัณฑิตศึกษำโดย
เฉพำะนักศึกษำที่มีศักยภำพสูง 
รวมทั้ง นักศึกษำต่ำงชำตินักศึกษำ
เรียนดี และนักศึกษำในหลักสูตรที่
ขำดแคลน

3. โครงกำรพัฒนำคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

4. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรกำรฝึก
อบรมภำษำอังกฤษแบบเข้มและ
กำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพ
นักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษ

5. โครงกำรอบรมกำรน�ำเสนอผล
งำนวิชำกำรกำรเขียนผลงำนวิจัย
เพื่อตีพิมพ์

มาตรการที่ 2 เพิ่มศักยภาพของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

8. ร้อยละของคณำจำรย์ที่มี
ควำมสำมำรถเป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ได้ 
(หน่วย: ร้อยละ)
 

95%
 

95%
 

95%
 

95%
 

1. ขยำยเครือข่ำยอำจำรย์ที่ปรึกษำ
และส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และทักษะในกำรให้ค�ำปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์และเขียนบทควำมวิจัย

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิชำกำร

2. กำรพัฒนำทักษะกำรบริหำร
จัดกำรสมัยใหม่และกำรเรียนรู้จำก
ผู้ที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำร
บริหำรหลักสูตรและงำนวิจัยของ
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ
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ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

โครงการที่จะด�าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564

มาตรการที่ 3 การสร้างความพร้อมในการท�างานวิจัย 

9. ร้อยละของจ�ำนวนนักศึกษำที่
ส�ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
ก�ำหนด 
(หน่วย: ร้อยละ)

โท 
42%
เอก 
18%

ป.
บณัฑิต
100%

โท 
43%
เอก 
19%

ป.
บณัฑิต
100%

โท 
44%
เอก 
20%

ป.
บณัฑิต
100%

โท 
45%
เอก 
21%

ป.
บณัฑติ
100%

1.สร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนทั้ง
ภำครำชกำรและเอกชนในต่ำง
ประเทศเพื่อท�ำข้อตกลงควำมร่วม
มือ (MOU) ในกำรท�ำวิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษำ

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิชำกำร

2. สร้ำงระบบติดตำมควำม
ก้ำวหน้ำของกำรท�ำวิจัยของ
นักศึกษำทุกภำคกำรศึกษำ

3. มีระบบกำรเตรียมควำมพร้อม
ของเครื่องมือห้องปฏิบัติกำรวิจัย

กลยุทธ์ที่ 3 การฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ดี

มาตรการที่ 1 พัฒนาการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

10. ร้อยละของจ�ำนวนผลงำน
วิจัยของแพทย์ฝึกอบรมที่ตีพิมพ์
ในวำรสำรที่มี Impact factor
 

0.1
 
 

0.1
 
 

0.2
 
 

0.2
 
 

1. สนับสนุนกำรด�ำเนินกำร 
ฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชำญของ 
ภำควิชำให้ผ่ำนกำรประเมินเพื่อ
รับรองคุณภำพของรำชวิทยำลัยฯ 

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิชำกำร

2. เพิ่มคุณภำพงำนวิจัย 
ของแพทย์ฝึกอบรมให้สำมำรถ 
ตีพิมพ์ในวำรสำรที่มี Impact 
factor ได้

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สำขำ
วิชำเปิดหลักสูตรปริญญำเอก
(Ph.D. in clinical science) 
ส�ำหรับแพทย์ฝึกอบรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ำยวิจัย

ผู้รับผิดชอบร่วม รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษและสื่อสำรองค์กร

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ผลิตผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ดี เพ่ือน�ำไปใช้แก้ไขปัญหำสุขภำพของประชำชน
ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุภูมิภำคลุ่มน�้ำโขง และนำนำชำติ (Value to  
Thai society and all mankind) รวมท้ังกำรน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 
(Commercial application)

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

โครงการที่จะด�าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของคณะฯให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นน�าใน
และในระดับโลก

มาตรการที่ 1 สนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

1. จ�ำนวนผลงำนวิจัยเพื่อผลิต
นวัตกรรมเชิงพำณิชย์ต่อปี
(หน่วย: จ�ำนวน)

2 2 3 3 1. โครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อ
สร้ำงนวัตกรรมด้ำนกำรแพทย์ที่
สร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมให้สู่ 
Thailand 4.0 เช่น Medical 
Robot, Medical diagnostic test 
kit, Medical devices/
instruments, Medical 
application/program/database

รองคณบดีฝ่ำยวิจัย

2. โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร
เพื่อสุขภำพ

3. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กำรสร้ำงปัญญำประดิษฐ์Artificial 
intelligence (AI) และ Internet of 
Thing (IOT) เพื่อทำงกำรแพทย์

มาตรการที่ 2 จัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัยให้สูงขึ้น 

2. จ�ำนวนโครงกำรวิจัยที่มีควำม
ร่วมมือกับสถำบันในต่ำงประเทศ
(หน่วย: จ�ำนวน)

1 2 3 4 1.โครงกำรจัดตั้งสถำบันวัคซีน รองคณบดีฝ่ำยวิจัย

2. โครงกำรจัดตั้งศูนย์ Cellular 
therapy /Cancer vaccine

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 

มาตรการที่ 1 การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

3. จ�ำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เพิ่มขึ้น
ในแต่ละปี 
(หน่วย: จ�ำนวน)

12 14 16 18 1. สร้ำงระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง 
(Research Mentor) เพื่อช่วย 
นักวิจัยรุ่นใหม่ให้สำมำรถท�ำวิจัยที่
เป็นประโยชน์และเผยแพร่ผลงำนได้
ในระดับนำนำชำติ

รองคณบดีฝ่ำยวิจัย
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ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

โครงการที่จะด�าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564

2. ส่งเสริมให้นักวิจัยได้ท�ำงำนวิจัย
ร่วมกับนักวิจัยระดับนำนำชำติใน
สถำบันชั้นน�ำ 1 ใน 500 QS 
World University Ranking ผ่ำน
ทำงกลไก Research MOU หรือ 
เครือข่ำยวิจัยของ Research 
mentoring system

3. ก�ำหนดประเภททุนวิจัย ตำม
ศักยภำพของนักวิจัย และเพื่อกำร
จัดตั้งกลุ่มวิจัยแบบบูรณำกำร ร่วม
กับนักวิจัยในต่ำงสำขำ

มาตรการที่ 2 การสร้างแรงจูงใจโดยการเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ

4. ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รำงวัล
ในทุกระดับต่อจ�ำนวนอำจำรย ์
(หน่วย: ร้อยละ)

7% 7% 7% 7% 1. สร้ำงระบบประชำสัมพันธ์ เชิดชู
เกียรติ นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจำก
แหล่งทุนวิจัยภำยนอก หรือมี
โครงกำรวิจัยร่วมกับสถำบันวิจัยที่
มีชื่อเสียงระดับโลก

1. รองคณบดี 
ฝ่ำยวิจัย 

2. ประชำสัมพันธ์ผลงำนวิจัยและ
นักวิจัยที่ได้รับรำงวัลด้ำนกำรวิจัยใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ

2. รองคณบดี 
ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ
และสื่อสำรองค์กร

3. จัดให้นักวิจัยที่สร้ำงชื่อเสียงมำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับ
บุคลำกร

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยโดยการสร้างเครือข่ายเพื่อได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

มาตรการที่ 1 ส่งเสริมงานวิจัยมุ่งเป้าแบบสหสาขาวิชาตามเรื่องที่คณะฯ ต้องการ

5. จ�ำนวนสำขำที่คณะฯ ได้รับ
กำรยอมรับจำกองค์กรภำยนอก
ถึงควำมเป็นเลิศด้ำนกำรวิจัย
(หน่วย: จ�ำนวน)

2 2 2 2 1.สนับสนุนให้เกิดโครงกำรวิจัยแบบ
บูรณำกำรวิจัยที่แก้ปัญหำสุขภำพใน
พื้นที่ (Esan One Health) และ
เป็นควำมสนใจของระดับนำนำชำติ 
เช่น Geriatric Non 
communicable diseases (NCD) 

รองคณบดีฝ่ำยวิจัย

2. สนับสนุนให้มีกำรท�ำวิจัยในเรื่อง
ที่เป็นจุดแข็งของคณะแพทยศำสตร์ 
เช่น Tropical Medicine 
(Cholangiocarcinoma, Parasitic 
infections, Melioidosis, 
Tuberculosis etc.)
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โครงการที่จะด�าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
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3. สนับสนุนให้เกิด ศูนย์วิจัย หรือ 
สถำบันวิจัย ที่สนองนโยบำยด้ำน
กำรวิจัยของประเทศ เช่น ศูนย์วิจัย 
Cellular therapy /Cancer 
vaccine สถำบันวัคซีน ศูนย์วิจัย
เพื่อพัฒนำกำรแพทย์ชั้นน�ำ 

มาตรการที่ 2 ส่งเสริมการท�าวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยพื้นฐานสู่คลินิกและประยุกต์สู่นโยบายระดับชาติ 

6. จ�ำนวนกลุ่มวิจัย ที่มีควำมร่วม
มือระหว่ำงอำจำรย์ภำควิชำ ปรี
คลินิกกับอำจำรย์ภำควิชำคลินิก
(ที่เกิดขึ้นใหม่ในแต่ละปี) 
(หน่วย: จ�ำนวน)

1
 

1
 

1
 

1
 

1. โครงกำรสร้ำงกลุ่มวิจัย From 
bench work to bedside ผ่ำน
ทำงโครงกำรคลังตัวอย่ำงชีวภำพ 
และโครงกำรรับโจทย์ควำมต้องกำร
ของภำควิชำโดยผ่ำนทำงกำร Road 
show

รองคณบดีฝ่ำยวิจัย

2. สนับสนุนทุนวิจัย 
Post-doctoral fellow part time

มำตรกำรที่ 3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรวิจัยในระดับชำติ และนำนำชำติ

7. จ�ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรวิจัย ( MOU) กับสถำบัน
ที่อยู่ใน QS World Top 500 

18 20 22 24 1. โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือกับ
สถำบันต่ำงประเทศ (International 
Affairs)

รองคณบดีฝ่ำย
วิเทศสัมพันธ์และ
ยุทธศำสตร์ระหว่ำง
ประเทศ2. โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำต ิ

ของกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
(Internationalization)

3. สนับสนุนงำนวิจัยรว่มกับหำ
วิทยำลัยชั้นน�ำในกรุงเทพฯผ่ำน
โครงกำรแพทย์ 3 ปริญญำ

รองคณบดีฝ่ำยวิจัย

4. สนับสนุนโครงกำรแลกเปลี่ยน
อำจำรย์ นักศึกษำ นักวิจัย Post 
doc กับมหำวิทยำลัยชั้นน�ำที่ม ี
ชื่อเสียงทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่ประชาชนในภูมิภาค และประเทศชาติ ตามแนวนโยบาย
มหาวิทยาลัยและของประเทศ

7. จ�ำนวนโครงกำรวิจัยที่สำมำรถ
น�ำไปใช้ประโยชน์ 
(หน่วย: จ�ำนวน)

9 10 11 12 1. จัดหำแหล่งทุน และช่องทำงกำร
สนับสนุนงบประมำณโครงกำรวิจัย
ที่สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้แยก
จำกทุนปกติ

รองคณบดีฝ่ำยวิจัย

2. สร้ำงกลไกกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้
และปัญหำระหว่ำงบุคลำกรในโรง
พยำบำลกับนักวิจัยเพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือและค�ำถำมวิจัยที่สำมำรถน�ำ
ไปใช้ประโยชน์ได้
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3.ส่งเสริมให้มีกำรวิจัยเพื่อใช้
ประโยชน์ โดยเฉพำะ Routine to 
Research

มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

8. จ�ำนวนผลงำนวิจัย นวัตกรรม
และสิทธิบัตรที่น�ำไปสู่เชิงพำณิชย์ 
(หน่วย: จ�ำนวน)

10 11 13 14 1.จัดท�ำฐำนข้อมูลและวิเครำะห์ผล
งำนวิจัย นวัตกรรม และสิทธิบัตร ที่
มีศักยภำพที่จะน�ำไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพำณิชย์

รองคณบดีฝ่ำยวิจัย

2. สร้ำงระบบที่เอื้อต่อกำรน�ำผล
งำนของนักวิจัยไปสู่ภำคกำรผลิตเชิง
พำณิชย์

3. สนับสนุนกำรจัดตั้ง spin off 
company ที่มีควำมคล่องตัวเพื่อ
ท�ำกำรตลำดและน�ำผลงำนวิจัย 
นวัตกรรม สิทธิบัตรไปสู่เชิงพำณิชย์

4. ส่งเสริมผลงำนที่มีศักยภำพใน
กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์

5. จัดให้มีระบบสร้ำงควำมร่วมมือ
กับเอกชนในกำรน�ำผลงำนวิจัยของ
คณะฯสู่กำรตลำด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการรักษาพยาบาลที่ดี
ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ำยโรงพยำบำล

ผู้รับผิดชอบร่วม รองคณบดีฝ่ำยศูนย์หัวใจสิริกิติ์
 รองคณบดีฝ่ำยศูนย์ควำมเป็นเลิศและศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : พัฒนำคณุภำพกำรบริกำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลศรีนครินทร์และศนูย์หัวใจ
สิริกิติ์ฯ ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล (Joint Commission International, 
JCI) มีระบบเครือข่ำยกำรให้บริกำรที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับระบบสุขภำพ
ของประเทศ สำมำรถรองรับกำรผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญำตรีและกำรฝึก
อบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงผลักดันกำรตั้งศูนย์กลำงบริกำรทำงกำรแพทย์
ของภูมิภำค (Academic medical hub) เพื่อรองรับกำรรักษำโรคที่ต้องกำรควำม
เชี่ยวชำญและเทคโนโลยีขั้นสูง (Super tertiary care) ส�ำหรับประชำชนในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน�้ำโขง และนำนำชำติ (Value to 
Thai society and all mankind)
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กลยุทธ์
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กลยุทธ์ที่ 1 กำรสร้ำงระบบบริกำรรักษำพยำบำลที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล

มำตรกำรที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพตำมแนวทำงของสถำบันรับรองสถำนพยำบำล (HA.) และ Joint commission 
international (JCI)

1. ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพจำก
สถำบันรับรองคุณภำพ 
โรงพยำบำล HA และ JCI

ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน 1. น�ำเครื่องมือกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรบริกำรรักษำพยำบำล เช่น 
Patient safety goals, Risk 
management, Lean in health 
care มำใช้ให้ครอบคลุมทั่วทั้งโรง
พยำบำล

1. รองคณบดี 
ฝ่ำยโรงพยำบำล

2. ด�ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพโรง
พยำบำลตำมมำตรฐำนของ สรพ.
(HA) และ JCI

2. รองคณบดี 
ฝ่ำยศูนย์ควำมเป็น
เลิศและศูนย์กลำง
บริกำรสุขภำพ

3. พัฒนำกระบวนกำรดูแลผู้ป่วยให้
ได้ผลลัพธ์กำรรักษำเทียบเคียงได้กับ
ต่ำงประเทศ

3. รองฯ ฝ่ำยศูนย์
หัวใจสิริกิติ์ฯ

มาตรการที่ 2 น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการให้บริการ

2. จ�ำนวนครั้งของกำรเกิดอุบัติ
กำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์
(หน่วย: จ�ำนวน)

3 2 1 0 1. ขยำยกำรกำรสั่งยำออนไลน์ 
(Computerized physician order 
entry – CPOE) เพื่อลดควำมผิด
พลำด.ในกำรใช้ยำให้ครอบคลุมทั่ว
ทั้งโรงพยำบำล

1. รองคณบดี 
ฝ่ำยโรงพยำบำล

2.ขยำยกำรใช้เวชระเบียนอิเลคทรอ
นิกส์ (Electronic medical record 
– EMR)ให้ครอบคลุมทั่งทั้งโรง
พยำบำล

2. รองคณบดี 
ฝ่ำยศูนย์หัวใจ 
สิริกิติ์ฯ

3. น�ำระบบสำรสนเทศมำสนับสนุน 
กำรใช้งำนระบบกำรจัดกำร 
คลังสินค้ำ (Inventory module) 
และระบบขนส่งสินค้ำ (Logistics)

3.รองคณบดีฝ่ำย
ศูนย์ควำมเป็นเลิศ
และศูนย์กลำง
บริกำรสุขภำพ

มาตรการที่ 3 การสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย

3. จ�ำนวนเครือข่ำยกำรให้บริกำร
(หน่วย: จ�ำนวน)

10 11 12 13 1. สร้ำงเครือข่ำยกำรให้บริกำรรับส่ง
ต่อกำรผู้ป่วยในเขตสุขภำพที่ 7 และ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. รองคณบดี 
ฝ่ำยโรงพยำบำล
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2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ
โรงพยำบำลในประเทศอนุภูมิภำค
ลุ่มน�้ำโขงเพื่อรองรับโครงกำร 
Medical hub 

2.รองคณบดี 
ฝ่ำยศูนย์หัวใจ 
สิริกิติ์ฯ

3. สร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรรักษำด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยกับสถำบันในต่ำงประเทศ

3.รองคณบดี 
ฝ่ำยศูนย์ควำมเป็น
เลิศและศูนย์กลำง
บริกำรสุขภำพ

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ของภูมิภาค (Academic Medical hub)

มาตรการที่ 1 การจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (Centers of excellence)

4. จ�ำนวนศูนย์บริกำรทำงกำร
แพทย์ชั้นเลิศ
(หน่วย: จ�ำนวน)

17 17 18 18 1. สนับสนุนให้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์เป็น
ศูนย์บริกำรทำงกำรแพทย์ชั้นเลิศ
ด้ำนโรคหัวใจ

1.รองคณบดีฝ่ำย
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

2. ขยำยกำรจัดตั้งศูนย์บริกำร
ทำงกำรแพทย์ชั้นเลิศในโรงพยำบำล
ศรีนครินทร์

2.รองคณบดีฝ่ำย
โรงพยำบำล

3. สนับสนุนให้บุคลำกรทำงกำร
แพทย์ศึกษำต่อ/ฝึกอบรมฯภำยใน
ประเทศและต่ำงประเทศ

3.องคณบดีฝ่ำย
ศูนย์ควำมเป็นเลิศ
และศูนย์กลำง
บริกำรสุขภำพ4. เตรียมกำรของบประมำณและ

กำรก่อสร้ำงอำคำรอุบัติเหตุและ
ศูนย์กลำงบริกำรทำงกำรแพทย์ชั้น
เลิศของภูมิภำค (Academic 
medical hub)

กลยุทธ์ที่ 3 การเป็นศูนย์บริการรักษาพยาบาลและการฝึกอบรมในระดับนานาชาติ

มาตรการที่ 1 การสร้างระบบบริการเพื่อรองรับชาวต่างชาติ

5. ร้อยละผู้ป่วยชำวต่ำงชำต ิ
ที่เพิ่มขึ้น 
(หน่วย: ร้อยละ)

15 16 17 18 1.จัดตั้งหน่วยบริกำรผู้ป่วยต่ำงชำติ 1. รองคณบดี 
ฝ่ำยโรงพยำบำล
2. รองคณบดี 
ฝ่ำยศูนย์หัวใจ 
สิริกิติ์ฯ
3. รองคณบดี 
ฝ่ำยศูนย์ควำมเป็น
เลิศและศูนย์กลำง
บริกำรสุขภำพ

2.จัดระบบรับส่งต่อผู้ป่วยจำกต่ำง
ประเทศ

3.กำรพัฒนำทักษะทำงภำษำให้กับ
บุคลำกร โดยเฉพำะภำษำของ
ประเทศในประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน

4. โครงกำรจัดหำล่ำมเพื่อผู้ป่วยชำว
ต่ำงประเทศ

5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือใน
ด้ำนกำรรักษำพยำบำลกับสถำบัน
ในต่ำงประเทศ
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ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

โครงการที่จะด�าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564

มาตรการที่ 2 การเป็นศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์จากต่างประเทศ

6. จ�ำนวนผู้มำศึกษำดูงำนจำก
ต่ำงประเทศ
(หน่วย: จ�ำนวน)

300 320 340 360 1. สนับสนุนกำรฝึกอบรมหลักสูตร
นำนำชำติทั้งระยะสั้นและระยะยำว

1.รองคณบดีฝ่ำย
โรงพยำบำล
2.รองคณบดีฝ่ำย
ศูนย์ควำมเป็นเลิศฯ
3.รองคณบดีฝ่ำย
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

2. สนับสนุนกำรศึกษำดูงำนจำก
สถำบันในต่ำงประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างรายได้เพื่อให้เป็นสินทรัพย์เพื่อการพัฒนา 
และพึ่งพาตนเอง

ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ำยกำรคลัง พัสดุ และทรัพยำกรบุคคล

ผู้รับผิดชอบร่วม รองคณบดีฝ่ำยโรงพยำบำล รองคณบดีฝ่ำยศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
 รองคณบดีฝ่ำยศูนย์ควำมเป็นเลิศและศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มีระบบกำรสร้ำงรำยได้เพ่ือให้เป็นสินทรัพย์ในกำรพัฒนำ (Asset utilization 
system) มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทำงปัญญำอย่ำง
มีประสิทธิภำพ (Intellectual property management) ท�ำให้มีควำมมั่นคง
ทำงกำรเงินและสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ (Organization sustainability)

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

โครงการที่จะด�าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564

กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

มาตรการที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้กลุ่มผู้ป่วยนอก

1. รำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรให้
บริกำรผู้ป่วยนอก
(หน่วย: ร้อยละ)

5 5 5 5 1. กำรบันทึกรำยกำรหัตถกำรที่ท�ำ
ในหน่วยบริกำรให้ครบถ้วน

1. รองคณบดี 
ฝ่ำยโรงพยำบำล
2. รองคณบดี 
ฝ่ำยศูนย์ควำมเป็น
เลิศและศูนย์กลำง
บริกำรสุขภำพ
3. ศูนย์หัวใจ 
สิริกิติ์ฯ

2. กำรลงรหัสโรคและรหัสหัตถกำร
ที่ถูกต้องและครบถ้วน

3. จัดให้มีผู้ให้รหัสโรคและรหัส
หัตถกำร (Coder) ประจ�ำห้องตรวจ

4. ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน
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ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

โครงการที่จะด�าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564

มาตรการที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้กลุ่มผู้ป่วยใน

2. รำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรให้
บริกำรผู้ป่วยใน
(หน่วย: ร้อยละ)

2 3 4 5 1.กำรสรุปเวชระเบียนให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนเพื่อเพิ่มค่ำน�้ำหนักสัมพัทธ์ 
(RW)

1. รองคณบดี 
ฝ่ำยโรงพยำบำล
2. รองคณบดี 
ฝ่ำยศูนย์หัวใจ 
สิริกิติ์ฯ
3.รองคณบดี 
ฝ่ำยศูนย์ควำมเป็น
เลิศและศูนย์กลำง
บริกำรสุขภำพ

2. กำรตรวจสอบซ�้ำเวชระเบียนที่มี
ค่ำใช้จ่ำยสูง

3. กำรสรุปเวชระเบียนให้ทัน
ก�ำหนดเวลำส่งเบิก

4. กำรรวบรวมต้นทุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรรักษำพยำบำลให้ครบถ้วนเพื่อ
เพิ่มอัตรำฐำน (Base rate)

5. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรเตียง
และห้องผ่ำตัดที่มีประสิทธิภำพ

กลยุทธ์ที่ 2 การเปิดบริการพิเศษ (บูรณาการ) ส�าหรับผู้ป่วยที่มีประกันชีวิตเอกชนหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เอง

มาตรการที่ 1 การเปิดพื้นที่บริการเพื่อรองรับผู้ป่วยประกันชีวิตเอกชนหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เอง

3. จ�ำนวนรำยรับจำกผู้ป่วย
ประกันชีวิตเอกชนหรือจ่ำยค่ำ
รักษำพยำบำลได้เองที่เพิ่มขึ้น 
(หน่วย: ล้ำนบำท)

640 650 660 670 1. เปิดหอผู้ป่วยใน สว.14 จ�ำนวน 
24 เตียง

1.รองคณบดี 
ฝ่ำยโรงพยำบำล
2. รองคณบดี 
ฝ่ำยศูนย์ควำมเป็น
เลิศและศูนย์กลำง
บริกำรสุขภำพ
3.รองคณบดี 
ฝ่ำยศูนย์หัวใจ 
สิริกิติ์ฯ

2. ขยำยกำรให้บริกำรผู้ป่วยนอก  
ในเวลำ

3. พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
คลินิกนอกเวลำ

4. เปิดบริกำร Premium service 
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

5.พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
ผ่ำตัดนอกเวลำ

กลยุทธ์ที่ 3 การลดค่าใช้จ่าย

มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการคลังพัสดุ วัสดุการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

4. ลดจ�ำนวนสินค้ำคงคลังและ
พื้นที่คลังสินค้ำ 
(หน่วย: ร้อยละ)

14% 13% 12% 10% 1. สร้ำงระบบกำรจัดกำรคลังสินค้ำ 
(Inventory module) เพื่อลดกำรคง
สินค้ำในคลัง

รองคณบดี 
ฝ่ำยกำรคลัง พัสดุ 
และทรัพยำกรบคุคล

5. ลดอัตรำกำรขำดยำและ
เวชภัณฑ์ (หน่วย: ร้อยละ)

<10 <10 <10 <10 2. น�ำระบบขนส่งสินค้ำ (Logistics) 
มำใช้ในกำรขนส่งยำ เวชภัณฑ์  
ส่วนประกอบโลหิต สิ่งส่งตรวจ  
และเวรเปล

3. จัดท�ำ Item Master บัญชี
รำยกำรยำและเวชภัณฑ์ให้ครบถ้วน
และถูกต้องตำมมำตรฐำนสำกล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ และสื่อสำรองค์กร

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มกีำรอนรัุกษ์และส่งเสริมกำรท�ำนบุ�ำรุงศลิปวัฒนธรรม และประเพณีอันดงีำมของ
ชำติ ตลอดจนกำรบูรณำกำรเข้ำกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำร
วิชำกำร และกำรบริกำรรักษำพยำบำล

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

โครงการที่จะด�าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564

กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี

มาตรการที่ 1 การมีแผนจัดกิจกรรมตลอดปี

1. จ�ำนวนกิจกรรมกำรท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
(หน่วย: จ�ำนวน)

3 4 5 6 1. จัดกิจกรรมเพื่อกำรอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมและประเพณีอย่ำง
สม�่ำเสมอ

รองคณบดี 
ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 
และกำรสื่อสำร
องค์กร 2. ปลูกจิตส�ำนึกและกระตุ้นกำรเข้ำ

ร่วมกิจกรรมของผู้บริหำร บุคลำกร 
และนักศึกษำ

กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการรักษาพยาบาล

มาตรการที่ 1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับกิจกรรมของคณะฯ

2. จ�ำนวนกิจกรรม
กำรบูรณำกำรฯ ในรอบปี  
(หน่วย: จ�ำนวน)

17 18 19 20 1.กำรให้บริกำรกำรแพทย์แผนไทย รองคณบดี 
ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 
และกำรสื่อสำร
องค์กร 

2.กำรสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมใน
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
3.กำรส่งเสริมให้บุคลำกรและ
นักศึกษำมีกิจกรรมทำงด้ำนศิลป
วัฒนธรรมและประเพณี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี
ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำคุณภำพ

ผู้รับผิดชอบร่วม รองคณบดีฝ่ำยกำรคลัง พัสดุ และทรัพยำกรบุคคล

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : มีระบบกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรท่ีมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่
เป็นเลิศ ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด�ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
แนวทำงรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (Thailand quality award-TQA) เพื่อเพิ่มควำม
สำมำรถในกำรแข่งขัน (Organization competitiveness) เกิดผลลัพธ์ที่ดี และ
มีมำตรฐำนในระดับสำกล (International ranking & outcome)

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

โครงการที่จะด�าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564

กลยุทธ์ที่ 1 กำรด�ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพตำมแนวทำงรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ

มำตรกำรที่ 1 ด�ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพภำยในและภำยนอกตำมเกณฑ์ TQA/EdPEx

1. จ�ำนวนผลลัพธ์ที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้นตำมข้อ
ตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร
(หน่วย: จ�ำนวน)

65 66 67 68 1. กำรน�ำเกณฑ์ TQA / EdPEx 
มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร

รองคณบดี 
ฝ่ำยวำงแผนและ
พัฒนำคุณภำพ2. กำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน

เป็นประจ�ำทุกปี

3. กิจกรรมกำรพัฒนำตำมข้อมูล
จำกผลกำรประเมิน

4. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับคณะตำมเกณฑ์คุณภำพกำร
ศึกษำเพื่อกำรด�ำเนินกำรที่เป็นเลิศ
หรือ EdPEx (Education Criteria 
for Performance Excellence)

กลยุทธ์ที่ 2 กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ภำยในองค์กร

มำตรกำรที่ 1 กำรส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ภำยในคณะฯ

2.จ�ำนวนองค์ควำมรู้ที่ได้รับกำร
เผยแพร่ในช่องทำงต่ำงๆ 
(หน่วย: จ�ำนวน)

60 62 64 66 1. จัดกิจกรรม KM ด้ำนกำรเรียน
กำรสอน ด้ำนกำรวิจัยและกำร
บริกำรวิชำกำร

รองคณบดี 
ฝ่ำยกำรคลัง พัสดุ 
และทรัพยำกรบคุคล

2. จัดกิจกรรมวันคุณภำพ 
โรงพยำบำล เพื่อให้เป็นเวที 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านชุมชนสัมพันธ์ที่ดี
ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ และกำรสื่อสำรองค์กร

ผู้รับผิดชอบร่วม รองคณบดีฝ่ำยโรงพยำบำล

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพ่ือสร้ำงควำมสมัพันธ์ กำรยอมรับ และกำรช่วยเหลอืเกือ้กลูกบัหน่วยงำนภำยนอก 
(Corporate social responsibility & community trust)

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

โครงการที่จะด�าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564

กลยุทธ์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก

มำตรกำรที่ 1 กำรมีกิจกรรมร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก

1. จ�ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือ
กับชุมชน  
(หน่วย: จ�ำนวน)

20 22 24 26 1. กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน

รองคณบดี 
ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ
และกำรสื่อสำร
องค์กร 

2. กำรเชิญชวนให้หน่วยงำน
ภำยนอกเข้ำร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม

3. กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน

กลยุทธ์ที่ 2 ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

มำตรกำรที่ 1 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพของประชำชนในพื้นที่เป้ำหมำยรอบมหำวิทยำลัย

2. จ�ำนวนชุมชนที่เข้มแข็ง 
และพึ่งตนเองได้  
(หน่วย: จ�ำนวน)

4 4 4 4 1. กำรท�ำกิจกรรมส่งเสริมสุภำพใน
ชุมชน

รองคณบดี 
ฝ่ำยโรงพยำบำล

2. กำรเสริมพลังอ�ำนำจให้ชุมชนมี
ควำมเข้มแข็งและพึ่งตนเองด้ำนกำร
ดูแลสุขภำพ
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ภาคผนวก



รายละเอียดกิจกรรมการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์

กิจกรรมด�าเนินงานด้านแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ล�าดับ รายการกิจกรรม วันที่ สถานที่ วัตถุประสงค์

1. สัมมนำกำรจัดท�ำแผนยุทศำสตร์ 
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ขอนแก่น ปี 2561-2564

28-29 
มกรำคม 
2560

ห้องประชุมมิตรภำพ 
คณะแพทยศำสตร์ 
วิทยำกรโดย อ.สิทธิ
ศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล

1. น�ำเสนอผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ
2. ทบทวนผลกำรปฏิบัติงำนใน
รอบปี 2559
3. ก�ำหนดทิศทำงกำรบริหำรคณะ
ในปี 2561-2564 

2. กำรสัมมนำเพื่อวิเครำะห์องค์กร 
(SWOT Analysis)

22 
เมษำยน 
2560

ห้องประชุม แกรนด์พำ
วิลเลี่ยน รำชำวดี
รีสอร์ท จังหวัด
ขอนแก่น

1. วิเครำะห์องค์กร (SWOT 
Analysis)
2. ทบทวน ภำรกิจ และวิเครำะห์
จุดแข็งจุดอ่อน ประจ�ำปี 2560
3.ก�ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำคณะที่
พึงประสงค์

3. กำรสัมมนำทิศทำงกำรบริหำร
คณะแพทยศำสตร์ ประจ�ำปี 
2561-2564

1 ตุลำคม 
2560

วิชชิ่งทรี รีสอร์ท 
ขอนแก่น ต�ำบล
ท่ำพระ อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น
วิทยำกรโดย คณบดี 

เพื่อก�ำหนดทิศทำงกำรบริหำรงำน 
กำรพบปะของทีมบริหำรชุดใหม่ 
กำรก�ำหนดนโยบำย ทิศทำง 
แนวทำงกำรด�ำเนินงำน ประจ�ำปี 
2561-256
(ผู้เข้ำร่วม: คณบดี รองคณบดี และ
ผู้ช่วยคณบดี)

4. กำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติรำชกำร คณะ
แพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ขอนแก่น ประจ�ำปี 2561-2564

วันที่ 
20-21 
มกรำคม 
2561

ณ ศูนย์ประชุม KICE 
จ.ขอนแก่น

สัมมนำ ระดมสมองเพื่อทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม 
วัฒนธรรมองค์กร เป้ำหมำยองค์กร 
จำกผลกำรวิเครำะห์องค์กร หำจุด
เด่น ข้อได้เปรียบ และภำวะคุกคำม
ที่ส�ำคัญ ก�ำหนดกลยุทธ์ทำงกำร
บริหำร และจัดท�ำ(ร่ำง)ยุทธศำสตร์
ทำงกำรบริหำรคณะแพทยศำสตร์
(ผู้เข้ำร่วม: คณบดี รองคณบดี 
ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้ำภำควิชำ 
หัวหน้ำงำน หัวหน้ำหน่วย)

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร  พ.ศ. 2561-2564
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

54



ล�าดับ รายการกิจกรรม วันที่ สถานที่ วัตถุประสงค์

5. สัมมนำเพื่อจัดท�ำแผนกลยุทธ์ 
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ขอนแก่น ประจ�ำปี 2561-2564 

วันที่ 3-4 
มีนำคม 
2561

ณ ห้องประชุม
มิตรภำพ 
อำคำรเรียนรวม  
คณะแพทยศำสตร์ 

1. ทบทวนก�ำหนดกลยุทธ์ทำง 
กำรบริหำร ตำมยุทธศำสตร์  
กำรบริหำร 2561-2564
2. พิจำรณำโครงกำรส�ำคัญ 
(Initiative) และกำรจัดท�ำแผน
ปฏิบัติรำชกำร คณะแพทยศำสตร์
3. กำรก�ำหนดตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ  
กำรจัดระดับตัวชี้วัด
(ผู้เข้ำร่วม: คณบดี รองคณบดี  
ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้ำภำควิชำ 
หัวหน้ำงำน หัวหน้ำหน่วย 
บุคลำกร)

6. สัมมนำเพื่อถ่ำยทอดแผน
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรคณะ
แพทยศำสตร์ ระยะ 4 ปี 
(2561-2564)

วันที่ 27 
เมษำยน 
2561 

ณ ห้องบรรยำย 3 
อำคำรเตรียม
วิทยำศำสตร์  
คณะแพทยศำสตร์ 

คณบดี รองคณบดี 12 ฝ่ำย  
น�ำเสนอแผนยุทธศำสตร ์
กำรบริหำร แผนกลยุทธ์  
ตำมกระบวนกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด 
โครงกำรส�ำคัญส�ำหรับตัวชี้วัดของ
คณะ และน�ำเสนอเป้ำหมำย 4 ปี 
และประจ�ำปี 2561-2564
(ผู้เข้ำร่วม: คณบดี รองคณบดี  
ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้ำภำควิชำ 
หัวหน้ำงำน หัวหน้ำหน่วย และ
บุคลำกร )
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ล�าดับ รายการกิจกรรม วันที่ สถานที่ วัตถุประสงค์

7. สัมมนำ “กำรเขียนรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง (SAR) เพื่อยก
ระดับองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ 
(EdPEx300)” ครั้งที่ 1

วันที่ 6-7 
เมษำยน 
2561

ณ ห้องประชุม  
89 พรรษำสมเด็จย่ำ  
คณะแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

วัตถุประสงค์ :
เพื่อจัดท�ำรำยงำนวิธีกำรและผล
กำรด�ำเนินงำน เพื่อรับกำรประเมิน
จำกผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพ
แห่งชำติ
SAR Report :
หมวด 1 กำรน�ำองค์กร
หมวด 2 กลยุทธ์
หมวด 3 : ลูกค้ำ
หมวด 4 : กำรวัด กำรวิเครำะห์ 
และกำรจัดกำรควำมรู้
หมวด 5 บุคลำกร
หมวด 6 ระบบปฏิบัติกำร
หมวด 7 ผลลัพธ์

8 สัมมนำ “กำรเขียนรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง (SAR) เพื่อยก
ระดับองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ 
(EdPEx300)” ครั้งที่ 2

วันที่ 1 
พฤษภำคม 
2561

ห้องประชุมโรงแรม 
เดอะ ฌำร์ม บูติค
รีสอร์ท ขอนแก่น

9. สัมมนำ “กำรเขียนรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง (SAR) เพื่อยก
ระดับองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ 
(EdPEx300)” ครั้งที่ 3

วันที่ 29 
พฤษภำคม 
2561

ณ ห้องประชุม  
89 พรรษำสมเด็จย่ำ  
คณะแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

10 สัมมนำ “กำรเขียนรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง (SAR) เพื่อยก
ระดับองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ 
(EdPEx300)” ครั้งที่ 4

วันที่ 
16-17 
มิถุนำยน 
2561

ณ ห้องประชุม 89 
พรรษำสมเด็จย่ำ  
คณะแพทยศำสตร์ 
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พจนานุกรมตัวชี้วัดส�าคัญ
1. ฝ่ายวิชาการ
ตัวชี้วัด AA1:
ชื่อตัวชี้วัด Number of dual degree program

หน่วยวัด จ�ำนวน 

ค�ำนิยำม จ�ำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ 2 ปริญญำ

สูตรกำรค�ำนวณ จ�ำนวนหลักสูตร

แหล่งข้อมูล ฝ่ำยวิชำกำร 

วิธีกำรเก็บข้อมูล ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลฝ่ำยวิชำกำร

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลฝ่ำยวิชำกำร

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งำนบริกำรวิชำกำร หน่วยแพทยศำสตรศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำร

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร

ช่วงเวลำกำรติดตำม รำยงำนทุก 6 เดือน ต่อรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและคณะกรรมกำรบริหำร /รำยงำน
ทุก 3 เดือนต่อคณะกรรมกำรประจ�ำคณะ

ตัวชี้วัด AA2:
ชื่อตัวชี้วัด Number of international degree program

หน่วยวัด จ�ำนวน 

ค�ำนิยำม เป็นกำรพัฒนำหลกัสตูรบณัฑิตศกึษำของคณะฯ ให้เป็นหลกัสตูรนำนำชำต ิเพ่ือตอบ
สนองมหำวิทยำลัย เพื่อมุ่งสู่เป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรวิจัยระดับนำนำชำติ

สูตรกำรค�ำนวณ จ�ำนวนหลักสูตร

แหล่งข้อมูล ฝ่ำยวิชำกำร 

วิธีกำรเก็บข้อมูล ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลฝ่ำยวิชำกำร

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลฝ่ำยวิชำกำรในปีกำรศึกษำนั้นๆ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งำนบริกำรวิชำกำร หน่วยแพทยศำสตรศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำร

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร

ช่วงเวลำกำรติดตำม รำยงำนทุก 6 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่ำย และคณะกรรมกำรบริหำร)
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ตัวชี้วัด AA3:
ชื่อตัวชี้วัด New medical curriculum

หน่วยวัด จ�ำนวน 

ค�ำนิยำม กำรพัฒนำหลักสูตรแพทยศำสตรศึกษำ 

สูตรกำรค�ำนวณ จ�ำนวนหลักสูตร

แหล่งข้อมูล ฝ่ำยวิชำกำร 

วิธีกำรเก็บข้อมูล ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลฝ่ำยวิชำกำร

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลฝ่ำยวิชำกำรในปีกำรศึกษำนั้นๆ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งำนบริกำรวิชำกำร หน่วยแพทยศำสตรศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำร

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร

ช่วงเวลำกำรติดตำม รำยงำนทุก 6 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่ำย และคณะกรรมกำรบริหำร)รำยงำนทุก 3 
เดือน (ต่อคณะกรรมกำรประจ�ำคณะ)

ตัวชี้วัด AA4:
ชื่อตัวชี้วัด Number of WFME standard program

หน่วยวัด ร้อยละ

ค�ำนิยำม จ�ำนวนหลักสูตรที่ได้รับรองมำตรฐำนจำก WFME 

สูตรกำรค�ำนวณ

แหล่งข้อมูล หน่วยแพทยศำสตรศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำร

วิธีกำรเก็บข้อมูล ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลฝ่ำยวิชำกำร

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลฝ่ำยวิชำกำรในปีกำรศึกษำนั้นๆ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งำนบริกำรวิชำกำร หน่วยแพทยศำสตรศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำร

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร

ช่วงเวลำกำรติดตำม รำยงำนทุก 1 ปี 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร  พ.ศ. 2561-2564
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

58



2. ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัด SDA 1:
ชื่อตัวชี้วัด Student satisfaction

หน่วยวัด ร้อยละควำมพึงพอใจ

ค�ำนิยำม ร้อยละควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ
นกัศกึษำและควำมพึงพอใจต่อระบบบริกำรและสวัสดกิำรทีเ่อ้ือต่อกำรเรยีนรู้และส่ง
เสริมคุณภำพชีวิตที่ดีแก่นักศึกษำ

สูตรกำรค�ำนวณ ร้อยละของนกัศกึษำทีม่รีะดบัควำมพึงพอใจตัง้แต่ 3 ข้ึนไป ด้ำนบริกำรสวัสดกิำร และ
ด้ำนกิจกรรมต่อจ�ำนวนนักศึกษำที่ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด

แหล่งข้อมูล นักศึกษำแพทย์

วิธีกำรเก็บข้อมูล แบบประเมินควำมพึงพอใจ

ข้อมูลพื้นฐำน  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ

ช่วงเวลำกำรติดตำม ทุก 6 เดือน

3.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
ตัวชี้วัด IA: 1
ชื่อตัวชี้วัด Inbound student 

หน่วยวัด คน

ค�ำนิยำม จ�ำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ยน Inbound undergrad 

สูตรกำรค�ำนวณ จ�ำนวนนับ Inbound undergrad

แหล่งข้อมูล ภำควิชำ/งำนวิเทศสัมพันธ์

วิธีกำรเก็บข้อมูล ฐำนข้อมูล/เอกสำร

ข้อมูลพื้นฐำน จ�ำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ยน Inbound undergrad ทั้งหมดในปีนั้น 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งำนวิเทศสัมพันธ์

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์และยุทธศำสตร์ระหว่ำงประเทศ

ช่วงเวลำกำรติดตำม 1. รำยงำนทุก 1 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่ำย และคณะกรรมกำรบริหำร) 2. รำยงำน
ทุก 3 เดือน (ต่อคณะกรรมกำรประจ�ำคณะ)
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ตัวชี้วัด IA: 2
ชื่อตัวชี้วัด Outbound student 

หน่วยวัด คน

ค�ำนิยำม จ�ำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ยน Outbound undergrad 

สูตรกำรค�ำนวณ จ�ำนวนนับ Outbound undergrad

แหล่งข้อมูล ภำควิชำ/งำนวิเทศสัมพันธ์

วิธีกำรเก็บข้อมูล ฐำนข้อมูล/เอกสำร

ข้อมูลพื้นฐำน จ�ำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ยน Outbound undergrad ทั้งหมดในปีนั้น

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งำนวิเทศสัมพันธ์

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์และยุทธศำสตร์ระหว่ำประเทศ

ช่วงเวลำกำรติดตำม 1. รำยงำนทุก 1 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่ำย และคณะกรรมกำรบรหิำร)2. รำยงำนทุก 
3 เดือน (ต่อคณะกรรมกำรประจ�ำคณะ)

ตัวชี้วัด IA: 3
ชื่อตัวชี้วัด Research MOU with QS top 500 (จ�ำนวน MOU ด้ำนกำรวิจัยกับองค์กำรที่อยู่

ในล�ำดับ 1 ใน 500 ของกำรจัดล�ำดับโดย QS) 

หน่วยวัด จ�ำนวน research-oriented MOU with QS World Top 500 institutions

ค�ำนิยำม จ�ำนวน MOU ด้ำนกำรวิจัย ระหว่ำง คณะฯ กบั สถำบนั ทีเ่ป็น QS World Top 500 
institutions

สูตรกำรค�ำนวณ จ�ำนวนนับ MOU ด้ำนกำรวิจัย ระหว่ำง คณะฯ กับ สถำบัน ที่เป็น QS World Top 
500 institutions

แหล่งข้อมูล ภำควิชำ/งำนวิเทศสัมพันธ์

วิธีกำรเก็บข้อมูล ฐำนข้อมูล/เอกสำร

ข้อมูลพื้นฐำน จ�ำนวน active MOU ด้ำนวิจัยทั้งหมดของคณะ ที่มีกับ QS World Top 500 insti-
tution ในปีนั้น

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งำนวิเทศสัมพันธ์

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์และยุทธศำสตร์ระหว่ำประเทศ

ช่วงเวลำกำรติดตำม 1. รำยงำนทุก 1 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่ำย และคณะกรรมกำรบริหำร)
2. รำยงำนทุก 3 เดือน (ต่อคณะกรรมกำรประจ�ำคณะ)
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ฝ่ายวิจัย
ตัวชี้วัด RA: 1
ชื่อตัวชี้วัด Research income (รำยได้จำกงำนวิจัย)

หน่วยวัด สัดส่วน

ค�ำนิยำม รำยได้จำกกำรน�ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ ต่อจ�ำนวนอำจำรย์

สูตรกำรค�ำนวณ จ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้นที่ได้รับจำกงำนวิจัยในปีนั้นๆ

แหล่งข้อมูล ฝ่ำยวิจัย/งำนคลัง/ACRO

วิธีกำรเก็บข้อมูล ระบบฐำนข้อมูลงำนคลัง/เอกสำรอ้ำงอิง

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลรำยงำนปีนั้นๆ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งำนคลัง/งำนบริกำรวิชำกำรและวิจัย

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ำยวิจัย

ช่วงเวลำกำรติดตำม 1.รำยงำนทุก 1 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่ำย และคณะกรรมกำรบรหิำร) 2. รำยงำนทุก 
3 เดือน (ต่อคณะกรรมกำรประจ�ำคณะ)

ตัวชี้วัด RA: 2
ชื่อตัวชี้วัด Citation: faculty

หน่วยวัด สัดส่วน

ค�ำนิยำม ควำมสำมำรถของอำจำรย์ประจ�ำคณะฯในกำรผลิตผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรอ้ำงอิง

สูตรกำรค�ำนวณ ผลรวมงำนวิจัยที่ได้รับกำรอ้ำงอิง
จ�ำนวนอำจำรย์ประจ�ำคณะฯ

แหล่งข้อมูล 1.จ�ำนวนผลงำนวิจัยทีไ่ด้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ�ำนวนผลงำนวิจัยทีต่พิีมพ์ในปีน้ันๆโดยค้น
จำกฐำนข้อมูล ISI (Web of Science)
2.จ�ำนวนผลงำนวิจัยทีไ่ด้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ�ำนวนผลงำนวิจัยทีต่พิีมพ์ในปีน้ันๆโดยค้น
จำกฐำนข้อมูล Scopus

วิธีกำรเก็บข้อมูล ฐำนข้อมูลงำนวิจัย ISI & Scopus

ข้อมูลพื้นฐำน ผลงำนวิจัยปีนั้นๆ

ช่วงเวลำกำรติดตำม 1.รำยงำนทุก 1 เดือน ต่อคณะกรรมกำรบริหำร

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด ภำควิชำ/งำนบริกำรวิชำกำรและวิจัย

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ำยวิจัย
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ตัวชี้วัด RA: 3
ชื่อตัวชี้วัด Papers: faculty (จ�ำนวนผลงำนวิจัยต่อจ�ำนวนอำจำรย์) 

หน่วยวัด สัดส่วน

ค�ำนิยำม ศกัยภำพกำรวิจยัของอำจำรย์ในหน่วยงำน โดยวัดจำกจ�ำนวนผลงำนวิจยัทีต่พิีมพ์ใน
ฐำนข้อมูล ISI, scopus และ Pubmed รวมกัน (ตัดซ�้ำ) ต่อจ�ำนวนอำจำรย์ในหน่วย
งำนที่สังกัดในปีนั้นๆ

สูตรกำรค�ำนวณ จ�ำนวนผลงำนวิจัยจำกทุกฐำนข้อมูล ISI & Scopus & Pubmed (ตัดข้อมูลซ�้ำ)
จ�ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด

แหล่งข้อมูล ฐำนข้อมูล ISI, Scopus, Pubmed

วิธีกำรเก็บข้อมูล ฐำนข้อมูล 

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลปีนั้นๆ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด ภำควิชำ/งำนบริกำรวิชำกำรและวิจัย

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ำยวิจัย

ช่วงเวลำกำรติดตำม 1. รำยงำนทุก 1 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่ำยและคณะกรรมกำรบรหิำร) 2. รำยงำนทุก 
3 เดือน (ต่อคณะกรรมกำรประจ�ำคณะ)

ฝ่ายโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ตัวชี้วัด HA: 1
ชื่อตัวชี้วัด Rev. from healthcare service (รำยได้จำกค่ำรักษำพยำบำล)

หน่วยวัด จ�ำนวนเงิน (ล้ำนบำท)

ค�ำนิยำม รำยได้จำกค่ำรักษำพยำบำลตำมปีงบประมำณครอบคลุมผู้ป่วยใน 
และนอกทุกสิทธิกำรรักษำ 

สูตรกำรค�ำนวณ รำยได้ค่ำรักษำพยำบำล (เกณฑ์เงินสด)

แหล่งข้อมูล รำยงำนรำยได้ค่ำรักษำพยำบำล (เกณฑ์เงินสด)

วิธีกำรเก็บข้อมูล บันทึกสถิติจำกระบบ E-Claim,OP – TELL ,ประกันสังคม,ช�ำระเอง

ข้อมูลพื้นฐำน รำยได้จำกกำรรักษำพยำบำล ประจ�ำปีนั้นๆ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด หัวหน้ำหน่วยเงินรำยได้/รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรรักษำพยำบำล

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ำยโรงพยำบำลศรีนครินทร์

ช่วงเวลำกำรติดตำม รำยงำนทุก 1 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่ำย และคณะกรรมกำรบริหำร)
รำยงำนทุก 3 เดือน (ต่อคณะกรรมกำรประจ�ำคณะ)
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ตัวชี้วัด HA: 2
ชื่อตัวชี้วัด  Margin from healthcare service (ก�ำไรจำกค่ำรักษำพยำบำล)

หน่วยวัด จ�ำนวนเงิน (บำท)

ค�ำนิยำม ก�ำไรจำกกำรรักษำพยำบำลรวมผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทกุสทิธกิำรรักษำ (เกณฑ์เงนิสด)

สูตรกำรค�ำนวณ รำยได้จำกกำรรักษำพยำบำลในช่วงเวลำนั้นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในแผนกำรรักษำพยำบำลในช่วงเวลำเดียวกัน

แหล่งข้อมูล งำนคลัง

วิธีกำรเก็บข้อมูล ฐำนข้อมูล งำนคลัง

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลก�ำไรปีนั้นๆ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งำนคลัง/ส�ำนักงำนผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีนครินทร์

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ำยโรงพยำบำลศรีนครินทร์

ช่วงเวลำกำรติดตำม 1. รำยงำนทุก 1 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่ำยและคณะกรรมกำรบริหำร)
2. รำยงำนทุก 3 เดือน (ต่อคณะกรรมกำรประจ�ำคณะ)

ตัวชี้วัด HA: 3
ชื่อตัวชี้วัด Patients Satisfaction

หน่วยวัด ร้อยละ

ค�ำนิยำม คะแนนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ได้แก่ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ที่มำรับกำร
รักษำพยำบำลที่โรงพยำบำลศรีนครินทร์ 

สูตรกำรค�ำนวณ ผลรวมของคะแนนควำมพึงพอใจในภำพรวม
จ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม

แหล่งข้อมูล งำนนโยบำยและแผน

วิธีกำรเก็บข้อมูล ฐำนข้อมูลงำนนโยบำยและแผน

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรรักษำพยำบำล ประเภท ผู้ป่วยนอก 
ผู้ป่วยใน 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด ศูนย์ควำมเป็นเลิศและศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ/โรงพยำบำลศรีนครินทร์ / งำน
นโยบำยและแผน / งำนพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ำยโรงพยำบำลศรีนครินทร์

ช่วงเวลำกำรติดตำม รำยงำนทุก 1 ปี (ต่อรองคณบดีฝ่ำย และคณะกรรมกำรบริหำร)
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ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ตัวชี้วัด QH: 1
ชื่อตัวชี้วัด 1.Rev. from healthcare service (รำยได้จำกค่ำรักษำพยำบำล)

หน่วยวัด จ�ำนวนเงิน (ล้ำนบำท)

ค�ำนิยำม รำยได้จำกค่ำรักษำพยำบำล ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ตำมปีงบประมำณครอบคลุมผู้
ป่วยในและนอกทุกสิทธิกำรรักษำ 

สูตรกำรค�ำนวณ รำยได้ค่ำรักษำพยำบำล (เกณฑ์เงินสด)

แหล่งข้อมูล รำยงำนรำยได้ค่ำรักษำพยำบำล (เกณฑ์เงินสด)

วิธีกำรเก็บข้อมูล บันทึกสถิติจำกระบบ E-Claim,OP – TELL ,ประกันสังคม,ช�ำระเอง

ข้อมูลพื้นฐำน รำยได้จำกกำรรักษำพยำบำล ประจ�ำปีนั้นๆ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด หัวหน้ำงำนคลัง 

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ำยศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 

ช่วงเวลำกำรติดตำม รำยงำนทุก 1 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่ำย และคณะกรรมกำรบริหำร)
รำยงำนทุก 3 เดือน (ต่อคณะกรรมกำรประจ�ำคณะ)

ตัวชี้วัด QH: 2
ชื่อตัวชี้วัด 2. Margin from healthcare service (ก�ำไรจำกค่ำรักษำพยำบำล)

หน่วยวัด จ�ำนวนเงิน (บำท)

ค�ำนิยำม ก�ำไรจำกกำรรักษำพยำบำลรวมผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทกุสทิธิก์ำรรักษำ (เกณฑ์เงนิสด) 
ของศูนย์หัวใจสิรกิติ์ฯ

สูตรกำรค�ำนวณ รำยได้จำกกำรรักษำพยำบำลในช่วงเวลำนั้นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในแผนกำรรักษำพยำบำลในช่วงเวลำเดียวกัน

แหล่งข้อมูล งำนคลัง

วิธีกำรเก็บข้อมูล ฐำนข้อมูล งำนคลัง ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลก�ำไรปีนั้นๆ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งำนคลัง 

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ำยศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 

ช่วงเวลำกำรติดตำม 1. รำยงำนทุก 1 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่ำยและคณะกรรมกำรบริหำร)
2. รำยงำนทุก 3 เดือน (ต่อคณะกรรมกำรประจ�ำคณะ)
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ตัวชี้วัด QH: 3
ชื่อตัวชี้วัด Patients Satisfaction

หน่วยวัด ร้อยละ

ค�ำนิยำม คะแนนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ได้แก่ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ที่มำรับกำร
รักษำพยำบำลที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 

สูตรกำรค�ำนวณ ผลรวมของคะแนนควำมพึงพอใจในภำพรวม
จ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม

แหล่งข้อมูล ฝ่ำยกำรพยำบำล ส�ำนักงำนผู้อ�ำนวยกำร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 

วิธีกำรเก็บข้อมูล ฐำนข้อมูลงำนนโยบำยและแผน / ฐำนข้อมูลศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรรักษำพยำบำล ประเภท ผู้ป่วยนอก 
ผู้ป่วยใน 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ / งำนนโยบำยและแผน / งำนพัฒนำคุณภำพ

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ำยศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 

ช่วงเวลำกำรติดตำม รำยงำนทุก 1 ปี (ต่อรองคณบดีฝ่ำย และคณะกรรมกำรบริหำร)

ฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัด COE: 1
ชื่อตัวชี้วัด Revenue healthcare service

หน่วยวัด จ�ำนวนเงิน (ล้ำนบำท)

ค�ำนิยำม รำยได้จำกค่ำรักษำพยำบำลตำมปีงบประมำณครอบคลุมผู้ป่วยในและนอกทุกสิทธิ
กำรรักษำ 

สูตรกำรค�ำนวณ รำยได้ค่ำรักษำพยำบำล (เกณฑ์เงินสด)

แหล่งข้อมูล รำยงำนรำยได้ค่ำรักษำพยำบำล (เกณฑ์เงินสด)

วิธีกำรเก็บข้อมูล บันทึกสถิติจำกระบบ E-Claim,OP – TELL ,ประกันสังคม,ช�ำระเอง

ข้อมูลพื้นฐำน รำยได้จำกกำรรักษำพยำบำล ประจ�ำปีนั้นๆ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด หัวหน้ำหน่วยเงินรำยได้/รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรรักษำพยำบำล

ผู้ก�ำกับดูแล ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีนครินทร์

ช่วงเวลำกำรติดตำม รำยงำนทุก 1 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่ำย และคณะกรรมกำรบริหำร)
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ตัวชี้วัด COE: 2
ชื่อตัวชี้วัด Patients Satisfaction

หน่วยวัด ร้อยละ

ค�ำนิยำม คะแนนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ได้แก่ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ที่มำรับกำร
รักษำพยำบำลศูนย์ Excellence Center

สูตรกำรค�ำนวณ ผลรวมของคะแนนควำมพึงพอใจในภำพรวม
จ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม

แหล่งข้อมูล กำรเก็บข้อมูล จำก ฝ่ำยศูนย์ควำมเป็นเลิศ และศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ

วิธีกำรเก็บข้อมูล ฐำนข้อมูลฝ่ำยศูนย์ควำมเป็นเลิศและศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรรักษำพยำบำล ประเภท ผู้ป่วยนอก 
ผู้ป่วยใน 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด ศูนย์ควำมเป็นเลิศและศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ/โรงพยำบำลศรีนครินทร์ / งำน
นโยบำยและแผน / งำนพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ำยศูนย์ควำมเป็นเลิศและศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ

ช่วงเวลำกำรติดตำม รำยงำนทุก 1 ปี (ต่อรองคณบดีฝ่ำย และคณะกรรมกำรบริหำร)

ฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม
ตัวชี้วัด PA :1
ชื่อตัวชี้วัด Energy reduction 

หน่วยวัด ร้อยละ

ค�ำนิยำม เป็นร้อยละของปริมำณกำรใช้พลังงำนที่ลดลงในปีปัจจุบันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ

สูตรกำรค�ำนวณ ((ข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำปีฐำน - ข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำในปีปัจจุบัน)/ข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำใน
ปีฐำน)*100

แหล่งข้อมูล งำนซ่อมบ�ำรุง

วิธีกำรเก็บข้อมูล ตรวจวัด

ข้อมูลพื้นฐำน -

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด หัวหน้ำหน่วยไฟฟ้ำงำนซ่อมบ�ำรุง

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ำยกำยภำพและสภำพแวดล้อม 

ช่วงเวลำกำรติดตำม ทุก 6 เดือน

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร  พ.ศ. 2561-2564
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

66



ฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร
ตัวชี้วัด OS :1
ชื่อตัวชี้วัด จ�ำนวน CSR project 

หน่วยวัด จ�ำนวนโครงกำร

ค�ำนิยำม Corporate Social Responsibility (CSR) คือควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ  
สิ่งแวดล้อมของคณะแพทยศำสตร์กิจกำรภำยใต้หลักจริยธรรมและกำรจัดกำรท่ีดี  
โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

สูตรกำรค�ำนวณ จ�ำนวนนับ

แหล่งข้อมูล งำนประชำสัมพันธ์ งำนนโยบำยและแผน 

วิธีกำรเก็บข้อมูล ฐำนข้อมูล / จ�ำนวนโครงกำร

ข้อมูลพื้นฐำน  - 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษและสื่อสำรองค์กร 

ช่วงเวลำกำรติดตำม ทุก 6 เดือน

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
ตัวชี้วัด PQ :1
ชื่อตัวชี้วัด TQA/EdPEx ( ผลสัมฤทธิ์ของกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมเกณฑ์ TQA/EdPEx)

หน่วยวัด คะแนน (EdPEx score)

ค�ำนิยำม ค่ำคะแนนตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพด้ำนกำรศึกษำจำกกำรประเมินจำกส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

สูตรกำรค�ำนวณ เกณฑ์รำงวัลคุณภำพด้ำนกำรศึกษำ (Education criteria for performance 
excellence)

แหล่งข้อมูล WWW.TQA.OR.TH / งำนพัฒนำคุณภำพ ฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำคุณภำพ

วิธีกำรเก็บข้อมูล ผลกำรประเมินองค์กำรตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพด้ำนกำรศึกษำจำกส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ

ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรประเมินในปีกำรศึกษำนั้นๆ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งำนพัฒนำคุณภำพ

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำคุณภำพ

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร  พ.ศ. 2561-2564
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

67



ช่วงเวลำกำรติดตำม 1. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำทุก 3 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ
คุณภำพ คณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรประจ�ำคณะ)
2. รำยงำนผลคะแนนทุก 1 ปี (ต่อคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรประจ�ำ
คณะ)

ฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด HRD/TP :1
ชื่อตัวชี้วัด Engagement score

หน่วยวัด ร้อยละ

ค�ำนิยำม ค่ำคะแนนควำมผูกพัน ที่มีกระบวนกำรเก็บและกำรค�ำนวณตำมวิธีของ EMO 
Meter

สูตรกำรค�ำนวณ โดยวิธีของ EMO Meter

แหล่งข้อมูล หน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่

วิธีกำรเก็บข้อมูล กำรส�ำรวจ

ข้อมูลพื้นฐำน ร้อยละ 80

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด หัวหน้ำหน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ำยกำรคลัง พัสดุ และทรัพยำกรบุคคล

ช่วงเวลำกำรติดตำม ปีละครั้ง

ตัวชี้วัด HRD/TP :2
ชื่อตัวชี้วัด Productivity

หน่วยวัด ล้ำนบำทต่อคน

ค�ำนิยำม จ�ำนวนเงินเฉลี่ยที่บุคลำกรสำมำรถสร้ำงรำยได้

สูตรกำรค�ำนวณ รำยได้/จ�ำนวนบุคลำกร

แหล่งข้อมูล งำนคลัง/งำนกำรเจ้ำหน้ำที่

วิธีกำรเก็บข้อมูล ระบบสำรสนเทศของคณะ

ข้อมูลพื้นฐำน 0.71

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด ฝ่ำยกำรคลัง

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ำยกำรคลัง พัสดุ และทรัพยำกรบุคคล

ช่วงเวลำกำรติดตำม รำยไตรมำส
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ฝ่ายสารสนเทศ
ตัวชี้วัด IT : 1
ชื่อตัวชี้วัด Customer Satisfaction IT

หน่วยวัด ร้อยละ

ค�ำนิยำม เป็นกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจต่อคณะฯ ในภำพรวม ของกลุ่มลูกค้ำตำมพันธกิจ 
กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรรักษำพยำบำล และกำรบริกำรวิชำกำร 

สูตรกำรค�ำนวณ ค่ำคะแนนทุกด้ำนหำรเฉลี่ยเป็นภำพรวม

แหล่งข้อมูล งำนสำรสนเทศ ฝ่ำยสำรสนเทศ 

วิธีกำรเก็บข้อมูล ส�ำรวจควำมพึงพอใจของกลุ่มลูกค้ำตำมพันธกิจ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย  
กำรรักษำพยำบำล กำรบริกำรวิชำกำร 

ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของกลุ่มลูกค้ำ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งำนสำรสนเทศ ฝ่ำยสำรสนเทศ 

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ำยสำรสนเทศ

ช่วงเวลำกำรติดตำม 1. รำยงำนทุก 1 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่ำย และคณะกรรมกำรบริหำร)
2. รำยงำนทุก 3 เดือน (ต่อคณะกรรมกำรประจ�ำคณะ)

ตัวชี้วัด IT : 2
ชื่อตัวชี้วัด 2. Cycle time

หน่วยวัด ร้อยละ

ค�ำนิยำม เป็นกำรน�ำระบบสำรสนเทศมำใช้ด�ำเนินกำรลดรอบระยะเวลำของกระบวนกำร
บริหำรและกำรบริกำร กำรเรียนกำรสอน 

สูตรกำรค�ำนวณ รอบระยะเวลำเฉลี่ยรวมของกระบวนกำร
จ�ำนวนกระบวนกำร

แหล่งข้อมูล งำนสำรสนเทศ ฝ่ำยสำรสนเทศ

วิธีกำรเก็บข้อมูล ฐำนข้อมูล และผลกำรด�ำเนินงำนของงำนสำรสนเทศ 

ข้อมูลพื้นฐำน จ�ำนวนฐำนข้อมูลกระบวนกำรด�ำเนินงำน กำรบริหำร กำรบริกำร กำรเรียนกำรสอน 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งำนสำรสนเทศ ฝ่ำยสำรสนเทศ 

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ำยสำรสนเทศ

ช่วงเวลำกำรติดตำม 1. รำยงำนทุก 1 เดือน (ต่อรองคณบดีฝ่ำย และคณะกรรมกำรบริหำร)
2. รำยงำนทุก 3 เดือน (ต่อคณะกรรมกำรประจ�ำคณะ)
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ค�าสั่งที่เกี่ยวข้อง

3.1 ค�าสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการจดัท�าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารประจ�าปี พ.ศ. 2561-2564
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นโยบายที่ส�าคัญของคณะแพทยศาสตร์

4.1 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร  พ.ศ. 2561-2564
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

73



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�าสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
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4.9 ค�าสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
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4.10 นโยบาย อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการท�างาน
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5. QS World University Rankings by Subject : Medicine

 ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของวิสัยทัศน์โดยกำรใช้เกณฑ์ โดยภำยหลังจำกท่ีมีกำรสัมมนำจัดท�ำแผน
ยุทธศำสตร์หลำยคร้ังท่ีผ่ำนมำ มีข้อสรุปในประเด็นกำรวัดควำมส�ำเร็จของวิสัยทัศน์โดยมีกำรเลือกใช้เกณฑ์ 
QS star 1000 ซ่ึงประกอบด้วยเกณฑ์กำรให้คะแนนทัง้หมด 1000 คะแนน และมกีำรจัดระดบัควำมเป็นสำกล
ขององค์กรด้วยเกณฑ์ดังกล่ำว 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% schol-
arships.

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

 โดยกำรจัดระดับจะแบ่งตำมคะแนนที่ได้ 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.หลกัสตูรและบริการ: เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ม ี3 พันธกจิ 1) จดักำรศกึษำผ่ำนหลกัสตูร
แพทยศำสตรบณัฑติ/ หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษำและวุฒิบตัร 2) บริกำรรักษำพยำบำลโดยโรงพยำบำลศรนีครินทร์, 
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ, ศูนย์ควำมเป็นเลิศต่ำง ๆ (COEs) 3) งำนวิจัยและนวัตกรรม 

2. วิสัยทัศน์: โรงเรียนแพทย์ระดับโลก ที่มีคุณค่ำต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชำติ

3. พันธกิจ: 1) จัดกำรศึกษำและผลิตบัณฑิตทำงกำรแพทย์ 2) ให้บริกำรด้ำนสุขภำพตติยภูมิข้ันสูงท่ีมีคุณภำพสูง  
มีศนูย์ควำมเป็นเลศิในกำรรักษำโรคจ�ำเพำะหลำยด้ำน 3) วิจยัและสร้ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรม พร้อมส่งเสริมช่วยเหลอื
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) สำยวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ (วุฒิบัตร/อนุวุฒิบัตร)  
2) สำยสนบัสนนุวิชำชพี วุฒิกำรศกึษำสงูกว่ำปริญญำตรแีละมใีบประกอบวิชำชพี 3) สำยสนบัสนนุทัว่ไป วุฒิกำรศกึษำ
สูงกว่ำปริญญำตรีและใบรับรองคุณวุฒิกรณีสำขำเฉพำะ

7. สนิทรัพย์: อำคำรเรียนหลกั 7 อำคำร เช่น ห้องประชมุ/ ห้องเรียน/ ห้องปฏบิตักิำร/ ห้องปฏบิตักิำรทกัษะทำงคลนิิก 
(Skill lab, Simulation center & CPR Unit) รวมพื้นที่ห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำรมำกกว่ำ 24,000 ตำรำงเมตร 
ห้องอ่ำนหนังสือ ห้องสมุดในสวน หุ่นจ�ำลอง อุปกรณ์ฝึกทักษะ อำคำรส�ำหรับกำรรักษำพยำบำล เช่น อำคำรผู้ป่วย
นอก/ ผู้ป่วยใน/ อำคำรผ่ำตัด/ หอสงฆ์อำพำธ/ อำคำรเฉลิมพระบำรมี/ อำคำรกัลยำณิวัฒนำนุสรณ์/ ศูนย์หัวใจ
สริิกติิฯ์ รวมพ้ืนทีร่องรับกำรบริกำรมำกกว่ำ 1,400 เตยีง และพ้ืนทีใ่นกำรสร้ำง Medical hub 29 ไร่ เคร่ืองมอือุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์ เช่น CT 256 slide, CT PET scan, MRI 3 tesla, Angiogram biplane, Advance radiotherapy, 
Sleep lab etc. อำคำรปฏิบัตกิำรวจิยัพร้อมครภุณัฑ์วจิยั เทคโนโลยีชีวภำพและนำโนเทคโนโลยี ระบบเครือ่งมอืสร้ำง
นวัตกรรมชุดทดสอบทำงกำรแพทย์ต้นแบบ ระบบจัดเก็บคลังตัวอย่ำงชีวภำพ มีสถำนบริหำรจัดกำรงำนวิจัยคลินิก 
(ACRO) รองรับ clinical trial จำกทั่วโลก

8.กฎระเบียบและข้อบังคับ: 1) กำรบริหำรจัดกำร - พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558/ ข้อบังคับ 
สภำมหำวิทยำลัยขอนแก่นว่ำด้วยจรรยำบรรณของบุคลำกร มข. พ.ศ. 2555/ ระเบียบข้อบังคับด้ำนอำชีวอนำมัย  
ควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ กำรควบคุมอำคำรสูง กำรซ้อมอัคคีภัย/ ระเบียบว่ำด้วยกำรเงิน กำรคลัง และ
สวัสดกิำร 2) กำรจัดกำรศกึษำ - มำตรฐำนคณุภำพกำรศกึษำระดบัอุดมศกึษำ ของ สกอ./ เกณฑ์มำตรฐำนผู้ประกอบ
วิชำชีพเวชกรรม แพทยสภำ และรำชวิทยำลัยต่ำง ๆ/ กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประกอบ
วิชำชีพเวชกรรม (ศรว.)/ เกณฑ์กำรฝึกอบรมควำมรู้ควำมช�ำนำญ แพทย์ประจ�ำบ้ำน/ เกณฑ์มำตรฐำน WFME  
3) กำรวิจัย -ระเบียบมหำวิทยำลัยขอนแก่น ว่ำด้วยข้อก�ำหนดกำรวิจัยในมนุษย์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550 / 
พระรำชบญัญตัสิตัว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. 2558 4) กำรบริกำรทำงกำรแพทย์-มำตรฐำนกำรรับรองคณุภำพ 
โรงพยำบำล JCI/ มำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพ Hospital Accreditation – สรพ.
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P1b: Organizational Relationships
9. โครงสร้างองค์กร: บริหำรภำยใต้กำรดูแลของผู้น�ำระดับสูง คือ คณบดีและคณะกรรมกำรบริหำรคณะฯ มีวำระ 4 ปี 
โดยคณบดเีป็นผู้น�ำสงูสดุข้ึนตรงต่ออธกิำรบด ีมลีกัษณะกำรบริหำรงำนโดย ม ี1) คณะกรรมกำรบริหำรคณะฯ (คณบดี
และรองคณบดี 12 ฝ่ำย) ท�ำหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำย สื่อสำร ก�ำกับติดตำม ประเมินและทบทวนผลกำรด�ำเนินงำน  
2) คณะกรรมกำรประจ�ำคณะฯ (คณบดี รองคณบดี ตัวแทนหัวหน้ำภำควิชำ 10 ภำควิชำ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ท�ำหน้ำที่
ควบคมุ ปรับปรุง และตดิตำมผลกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบริหำรคณะฯ ได้ตัง้วัตถปุระสงค์ไว้ ประชมุ
ทุก 2 สัปดำห์ 3) คณบดีรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่ออธิกำรบดีและสภำมหำวิทยำลัย ปีละ 2 ครั้งผ่ำนค�ำรับรองกำร
ปฏิบัติงำนกับอธิกำรบดี 4) คณะฯ ต้องรับกำรตรวจประเมินทั้งจำกภำยในและภำยนอกตำมรอบระยะเวลำที่ก�ำหนด 
(EdPEx-สกอ./ กำรเงิน-สนง.ตรวจสอบภำยในและสตง.)

10. ลูกค้า: แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง คือ
1) ผู้เรียน - นกัศกึษำแพทย์, นกัศกึษำระดบับณัฑิตศกึษำ, แพทย์ประจ�ำบ้ำน - 1) จบกำรศกึษำตำมก�ำหนด 2) ควำม
พึงพอใจต่อหลักสูตรและสิ่งแวดล้อม
2) ผู้ป่วยและผู้รับบริกำร - 1) ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรเข้ำถึงบริกำร 2) กำรรักษำพยำบำลที่มีมำตรฐำน
3) ผู้ให้ทุนวิจัย - 1) ผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพสูง 2) ปิดโครงกำรวิจัยตำมก�ำหนด
ส่วนตลำด: ผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืนแบ่งส่วนตลำดตำมเขตภูมิศำสตร์ที่มีภูมิล�ำเนำภำยในและภำยนอกภำค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็น 95% คณะฯ มีแผนเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนและผู้รับบริกำรโดยเฉพำะนักศึกษำ ผู้ป่วยและ
ผู้รับบริกำร และผู้ให้ทุนวิจัยต่ำงประเทศให้มำกขึ้น

11. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีควำมต้องกำรควำมคำดหวัง คือ
1) ชุมชนผู้ด้อยโอกำสและชุมชนสงฆ์ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ - กำรอนุเครำะห์ทำงด้ำนกำรรักษำพยำบำล  
กำรช่วยเหลือโดยจิตอำสำและกำรช่วยเหลือชุมชนด้ำนอื่น ๆ
2) ชุมชนวิชำกำร - ได้รับกำรฝึกอบรม พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนวิชำกำร
3) ชุมชนที่มีควำมเสี่ยงสุขภำพ - ต้องกำรควำมรู้ กำรป้องกันโรค กำรลดควำมเสี่ยงต่อโรคที่เป็นปัญหำในพื้นที่

12. ผู้ส่งมอบ: แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) บริษัทผู้ให้บริกำรและดูแลระบบเครือข่ำย Internet - เพื่อให้บริกำรและดูแล
ระบบเครือข่ำย Internet 2) บริษัทยำ สำรเคมี วัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องมือ - เพื่อส่งมอบยำ สำรเคมี วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ส�ำหรับกำรพยำบำล สอนและวิจัย
พันธมิตร: แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ที่มีควำมร่วมมือในรูปแบบต่ำง ๆ คือ 1) สถำบันรวมผลิต (รพ.ขอนแก่น/อุดรธำนี/
มหำสำรคำม/สรรพสทิธปิระสงค์) และสถำบนัร่วมสอน (รพ.ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือจ�ำนวน 10 แห่ง) - เพ่ือจดักำร
เรียนกำรสอนชั้นปีที่ 4-6 ตำมหลักสูตรพ.บ.ที่คณะฯ ก�ำหนด
2) สถำบันกำรศึกษำและวิจัยต่ำงประเทศ ในทวีปยุโรป อเมริกำ ออสเตรเลียและเอเชีย - เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษำ
และบุคลำกร สร้ำงควำมร่วมมือและพัฒนำงำนตำมพันธกิจผลิตบัณฑิต วิจัยและบริกำร

P2a: Competitive Environment
13. ล�าดบัในการแข่งขนั: เป็นโรงเรียนแพทย์ทีผ่ลติบณัฑติแพทย์ต่อปีสงูเป็นล�ำดบัที ่3 ของประเทศ จัดเป็นโรงเรียนแพทย์
อันดบั 4 จำก 25 แห่งทัว่ประเทศ และอยูอั่นดบัที ่401-450 ของโลกจำกผลกำรจัดล�ำดบัของ QS World University 
Rankings by subject ในสำขำ Medicine
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14. การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน:
1) ภำพรวม - ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี Disruptive technology/ สภำวะกำรแข่งขันในกำรจัดอันดับโรงเรียน
แพทย์ทั่วโลก/ กำรชะลอตัวในกำรเติบโตของเศรษฐกิจไทย/ กำรลดงบประมำณ/ กำรเจริญเติบโตของประเทศในเขต
เศรษฐกิจประชำคมอำเซียน
2) ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ - นโยบำยกำรฝึกอบรมจำกโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข/ นโยบำยกำรกระจำ
ยงบประมำณจำกกระทรวงสำธำรณสุขไปยังรพ.ศูนย์มำกข้ึน/ วิถีชีวิตสังคมโลกดิจิตอล/ โลกไร้พรมแดนและทักษะ 
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3) ด้ำนรักษำพยำบำล- Khon Kaen Smart city/ โครงสร้ำงประชำกรผู้สูงอำยุ/ แนวโน้มกำรเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรัง 
ที่ไม่ติดต่อ
4) ด้ำนวิจัย - นโยบำยของผู้ให้ทุนวิจัยที่มุ่งเน้นงำนวิจัยสหสำขำแบบบูรณำกำรเพ่ือน�ำไปแก้ปัญหำสุขภำพชุมชน 
ในพ้ืนที่หรือชุมชน/ นโยบำยประเทศด้ำนนวัตกรรมวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้หลุดพ้นกับดักรำยได้
ปำนกลำง

15. แหล่งข้อมลูเชิงเปรยีบเทยีบ: 1) QS World Rankings - กำรจัดอันดบัโรงเรียนแพทย์ ในและต่ำงประเทศ 2) แพทยสภำ 
- บัณฑิตแพทย์ที่ได้รับใบประกอบฯ 3) รำชวิทยำลัยฯ - แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรฯ เฉพำะทำง 4) ศรว. - ผลกำรสอบ NL 
ขัน้ตอนที่ 1,2 และ 3 5) หน่วยงำนให้ทนุภำยนอก (เชน่ สกว./วช. /สวทช. /สวรส)--ทนุสนบัสนนุกำรวจิยั/ ทนุ คปก. 
6) UHOSNET- ผลกำรด�ำเนินกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำล 7) ม.เชียงใหม่ ม. สงขลำฯ และhttps://scholar.kku.
ac.th- ผลลัพธ์ด้ำนกำรศึกษำ, วิจัย, กำรรักษำพยำบำลและควำมผูกพันของบุคลำกร 8) Scopus/ ISI Web of 
Science - ผลงำนวิจัยและกำรอ้ำงอิงผลงำนวิจัย 9) OSHA -อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย 10) International 
benchmarking: Mayo Clinic, USA -อัตรำกำรเสียชีวิตจำกโรคทำงเดินหัวใจและหลอดเลือด (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�าเนินการ:
ช่วงที่ 1: มำตรฐำนตำมพันธกิจหลัก มำตรฐำนหลักสูตร สกอ./ สภำวิชำชีพ/ รำชวิทยำลัยแพทย์ มำตรฐำนกำรวิจัย 
จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง
ช่วงที ่2: มำตรฐำนระดบัชำตแิละนำนำชำต ิ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, เลือกคู่เทียบนำนำชำติ
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7. ภาพกิจกรรมการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2561–2564

7.1 การสัมมนาทิศทางการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ประจ�าปี 2561-2564
วันที่ : 1 ตุลำคม 2560
สถำนที่ : วิชชิ่งทรี รีสอร์ท ขอนแก่น ต�ำบลท่ำพระ อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วิทยำกรโดย : คณบดี รองคณบดี หัวหน้ำส�ำนักงำนคณบดี หัวหน้ำงำนพัสดุ หัวน้ำงำนคลัง
ผู้เข้ำร่วม : คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
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7.2 การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ�าปี 2561-2564
วันที่ : วันที่ 20-21 มกรำคม 2561
วิทยำกรโดย : นำยแพทย์สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
สถำนที่ : ณ ศูนย์ประชุม KICE จ.ขอนแก่นผู้เข้ำร่วม: คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี  

หัวหน้ำภำควิชำ หัวหน้ำงำน หัวหน้ำหน่วย
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7.3 สัมมนาเพื่อจัดท�าแผนกลยุทธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ�าปี 2561-2564
วันที่ : วันที่ 3 - 4 มีนำคม 2561
วิทยำกรโดย : นำยแพทย์สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
สถำนที่ : ณ ห้องประชุมมิตรภำพ คณะแพทยศำสตร์
ผู้เข้ำร่วม : คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้ำภำควิชำ หัวหน้ำงำน หัวหน้ำหน่วย
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7.4 การสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การบริหาร การจัดท�าแผนกลยุทธ์
วันที่ : 27 เมษำยน 2561
สถำนที่: ห้องบรรยำย 3 อำคำรเตรียมวิทยำศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์
ผู้เข้ำร่วม : คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้ำภำควิชำ หัวหน้ำส�ำนักงำนคณบดี  

หัวหน้ำงำน หัวหน้ำหน่วย ผู้ตรวจกำรพยำบำล และบุคลำกรคณะแพทยศำสตร์

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร  พ.ศ. 2561-2564
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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7.5 สัมมนาเพื่อวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis)
วันที่ : 22 เมษำยน 2560
สถำนที่: ณ ห้องแกรนด์พำวิลเลี่ยน รำชำวดี รีสอร์ท
ผู้เข้ำร่วม : คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร  พ.ศ. 2561-2564
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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