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บทน�า

คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 9	 กันยายน	 2515	 นับเป็นแห่งที่	 5	 ของประเทศไทย	 และเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดย 
มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีประชากรมากที่สุดของประเทศ	 ปัจจุบันคณะฯ	 จัดการศึกษารวมทั้งสิ้น	 96	 หลักสูตร	 
ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 2	 หลักสูตร	 ปริญญาโทและปริญญาเอก	 25	 หลักสูตร	 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	 (ป.บัณฑิตฯ)	 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและ
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอด	 69	 หลักสูตร	 ในด้านการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย	 	 คณะฯ	 มีโรงพยาบาลที่ให้บริการประชาชน	 2	 แห่ง	 คือโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่
มีจ�านวนเตียงให้บริการทั้งหมด 1,120 เตียง และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ	 ที่มีเตียงให้บริการอีก	 200	 เตียง	 ให้บริการผู้ป่วยนอกปีละประมาณ	 1,000,000	 ครั้ง	 และผู้ป่วยในปีละ 
ประมาณ	60,000	ครั้ง

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะแพทยศาสตร ์คณะฯ แบ่งส่วนราชการเป็น 5 ส่วน คือ
1. ส�านักงานคณบดี   ประกอบด้วย 12 งาน และ 4 ส�านักงาน
2. ภาควิชา   จ�านวน 21 ภาควิชา
3. โรงพยาบาลศรีนครินทร์   ประกอบด้วย 12 งาน และ 1 สถาน
4. คลังเลือดกลาง   ประกอบด้วย 4 งาน
5. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ   ประกอบด้วย 4 ฝ่าย และ 1 ส�านักงาน

คณะฯ	 มีจ�านวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น	 5,949	 คน	 ประกอบด้วย	 อาจารย์	 จ�านวน	 388	 คน	 และบุคลากรสายสนับสนุน	 จ�านวน	 5,561	 คน	 เป็นข้าราชการ	 ร้อยละ	 
22.69		พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ22.24		พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณเงินรายได้ร้อยละ	17.77	พนักงานราชการและลูกจ้าง	ร้อยละ	37.30			
ในกลุ่มอาจารย์สายผู้สอน	มีผู้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์	28	คน		รองศาสตราจารย์	144	คน		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	124	คน	และอาจารย์	92	คน			ส�าหรับบุคลากรทางวิชาชีพ 
ที่ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย	แยกเป็นแพทย์	407	คน		ทันตแพทย์	8	คน		เภสัชกร	58	คน			พยาบาล	1,689	คน		นักรังสีการแพทย์	53	คน		นักเทคนิคการแพทย์	60	คน		
และนักกายภาพบ�าบัด	24	คน	

นับถึงปีปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จะมีอายุครบ	43	ปี	 	 จึงเป็นการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่	 5	ของคณะฯ	 	ตลอดระยะเวลากว่า	 40	ปีที่ผ่านมา	
คณะฯ	 ได้มีการพัฒนาและเจริญเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง	 	 ทางด้านการจัดการศึกษาในปัจจุบันมีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและการศึกษาหลังปริญญารวมกันถึง	 96	
หลักสูตร	 เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้มีการเพิ่มจ�านวนรับจาก	 16	 คน	 ในรุ่นแรกเป็น	 288	 คน	 ในปัจจุบัน	 โดยมีผลสัมฤทธิ์ของการสอบครั้งแรกเพื่อรับใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภามากกว่าร้อยละ	 95	 	 ซึ่งอยู่ในอันดับต้นๆ	 ของประเทศ	 	 นอกจากนี้บัณฑิตแพทย์ที่จบจากคณะฯ	 มากกว่าร้อยละ	 70	 ยังคงปฏิบัติงานในภาค 
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ตะวันออกเฉียงเหนือ	ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งคณะฯ		อย่างไรก็ตาม	เนื่องจากยังคงมีปัญหาการกระจายแพทย์ของประเทศ			ท�าให้อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงต�่าที่สุดในประเทศ							(1:4,682	เทียบกับ	1:628	ในกรุงเทพฯ	และ	1:3,059	ในภาคเหนือ)						ดังนั้น	แม้จะมีการเปิดคณะแพทยศาสตร์เพิ่ม
ขึ้นอีก	3	สถาบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ก็ยังไม่เพียงพอ	คณะฯ	จึงยังคงต้องผลิตบัณฑิตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในภูมิภาคต่อไป

ปัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	 ในปัจจุบัน	 คือการจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิก	 เนื่องจากผลกระทบจาก
ระบบบริการสุขภาพของประเทศที่เปลี่ยนไป	ท�าให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์กลายเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยที่เกินขีดความสามารถในการรักษาของโรงพยาบาลต่างๆ	ทั่วภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ป่วยที่มารักษาจึงเป็นผู้ป่วยที่ยาก	หนัก	และมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ	ผู้ป่วยเหล่านี้จึงเหมาะส�าหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านและแพทย์ประจ�า
บ้านต่อยอด	(Fellowship)	แต่อาจจะไม่เหมาะส�าหรับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์อีกต่อไป		ดังนั้นคณะฯ	จึงแก้ไขปัญหาโดยการส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ของกระทรวงสาธารณสุข	 ซึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง	 	 แต่เนื่องจากในปัจจุบันโรงพยาบาลเหล่านี้ได้รับนักศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทเป็นของ
ตนเองจึงท�าให้ไม่สามารถรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นได้มากนัก	 	 ดังนั้นคณะฯ	 จึง	 ต้องพิจารณาถึงความจ�าเป็นของการมีโรงพยาบาลเพื่อการเรียนการสอน	 (Teaching	 hospital)	 แห่ง
ใหม่	เพื่อรองรับนักศึกษาแพทย์ที่ขึ้นเรียนชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์		โดยเป็นโรงพยาบาลที่มีเครือข่ายดูแลผู้ป่วยทั้งในระดับปฐมภูมิ	ทุติยภูมิ	และตติยภูมิ	ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาคณะต่างๆ	 ในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ	 	 	 ดังนั้นในอนาคตโรงพยาบาลฯ	 ใหม่นี้จะเป็นโรงพยาบาลหลักส�าหรับการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต	(Undergraduate	school)	และโรงพยาบาลศรีนครินทร์จะเป็นโรงพยาบาลส�าหรับการฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญา	(Postgraduate	school)

ในด้านการวิจัย	คณะฯ	ได้ผลิตผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นตามล�าดับ	จาก	209	เรื่องในปี	2552	เป็น	385	เรื่องในปี	2557	แต่ก็ยังไม่สามารถเลื่อนอันดับของ	QS	ranking:	
Asia	ในกลุ่ม	Life	Science	and	Medicine	ให้สูงขึ้นได้	ดังนั้นคณะฯ	ยังต้องพัฒนางานวิจัยทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ	เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มี	 Impact	factor	ที่สูงขึ้นและ
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น	เพื่อยกระดับคณะฯ	ให้เป็นสถาบันวิจัยระดับโลก

ส�าหรับด้านการรักษาพยาบาล	คณะฯ	มีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษาพยาบาลเทียบเท่าโรงพยาบาลชั้นน�าในกรุงเทพฯ			มีการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสา
ขาฯ	และอนุสาขาฯ	ให้กับประเทศจ�านวนมาก	และในอนาคตอันใกล้จะมีการจัดตั้งศูนย์กลางบริการทางการแพทย์	(Medical	hub)	ซึ่งจะท�าให้คณะฯ	สามารถขยายศูนย์บริการ
การแพทย์ชั้นเลิศ	 (Centers	 of	 excellence)	 ได้มากขึ้น	 ท�าให้สามารถบริการผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	 	 ตลอดจนสามารถรองรับการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและ
บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ	จากภายในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี	

การที่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นผู้ป่วยที่ยาก	 มีอาการหนัก	 และมีความซับซ้อน	 ท�าให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง	 จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินค่า
รักษาพยาบาลจากกองทุนต่างๆ	 ที่จ่ายคืนตามระบบการวินิจฉัยโรคร่วม	 (DRG)	 ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายจริง	 ดังนั้นในอนาคตนอกจากการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพแล้ว	 
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คณะฯ	ยังจ�าเป็นที่จะต้องมีแผนการหารายได้จากกลุ่มผู้ป่วยประกันเอกชน	หรือผู้ป่วยที่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เอง	 	 เพื่อน�ารายได้มาสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
ปกติ		ตลอดจนน�ามาสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษา	การพัฒนาบุคลากรและการวิจัย

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	 โดยเฉพาะระบบงานสนับสนุน	 (Back	office	หรือ	Cost	center)	ก็มีความส�าคัญต่อการพัฒนาคณะฯเช่นเดียวกัน	 ไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนาระบบสารสนเทศของคณะฯ	ที่ก�าลังด�าเนินการร่วมกับการวิเคราะห์และสร้างระบบงานที่ดีขึ้นใหม่	 (Business	 process	 re-design)	 เพื่อให้ได้กระบวนงาน	 (Work	 pro-
cess)	ที่ถูกต้อง	รวดเร็ว	ไม่ซ�้าซ้อน		เมื่อร่วมกับการสร้างระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย		ทั้งในเรื่องของห่วงโซ่อุปทาน	(Supply	chain)	ระบบการจัดการส่งสินค้า	(Logistics)	และ
การเปลี่ยนระบบบัญชีใหม่ของคณะฯ	 จากบัญชีเกณฑ์เงินสดไปเป็นบัญชีเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายหรือรายงานทางการเงิน	 ที่ประกอบด้วยรายงานทางการเงิน	 	 บัญชีส�าหรับผู้บริหาร	
และบัญชีต้นทุน	เมื่อทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ในเวลา	2	ปีข้างหน้าแล้ว		จะท�าให้ระบบงานสนับสนุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น		สามารถประหยัดเวลาในการท�างานประจ�า	สามารถน�า
เวลาและความสามารถที่มีอยู่มาพัฒนางาน		รวมทั้งสร้างสรรค์งานใหม่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น	ท�าให้สามารถสนับสนุนภารกิจหลักของคณะฯ	คือ	การเรียนการสอน	
งานวิจัย	การบริการรักษาพยาบาล	และการบริการวิชาการให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะแพทยศาสตร์	 พ.ศ.	 2557	 –	 2560	 ฉบับนี้จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารคณะแพทยศาสตร์	 ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์	
กลยุทธ์	และมาตรการต่างๆ	 เพื่อการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ในอีก	4	ปีข้างหน้า	 โดยแผนการด�าเนินงานนี้สอดคล้องกับ	ปณิธาน	วิสัยทัศน์	และพันธกิจ
ของคณะแพทยศาสตร์	ร่วมกับผลการประชุมระดมความคิดของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์เพื่อท�าการวิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และภาวะคุกคาม	(	SWOT		analysis	)	
เมื่อวันที่	14	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	การประชุมถ่ายทอดแนวคิดการบริหารคณะแพทยศาสตร์	เมื่อวันที่	28	กันยายน	2556	การประชุมสัมมนาจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และก�าหนด
ทิศทางองค์การ	 เมื่อวันที่	 19-21	 ตุลาคม	 2556	 การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และการบริหารองค์การ	 เมื่อวันที่	 4	 พฤศจิกายน	 2556	 การประชุมจัดท�า
โครงการส�าคัญ	เมื่อวันที่	7-8	ธันวาคม	2556	การประชุมพิจารณาโครงการส�าคัญจัดท�าตัวชี้วัดขององค์การ	เมื่อวันที่	25-26	มกราคม	2557	การประชุมสัมมนาถ่ายทอดตัวชี้วัด
ส�าคัญขององค์การ	เมื่อวันที่	1-2	มีนาคม	2557	การประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์องค์การ	เมื่อวันที่	22	เมษายน	2557	การประชุมสัมมนาเพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์องค์การ	
เมื่อวันที่	17-18	มกราคม	2558

แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะแพทยศาสตร์	พ.ศ.	2557	–	2560	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับนี้		ได้มีการรวบรวมและจัดท�าขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารคณะแพทยศาสตร์	ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	มาตรการต่างๆ	เพื่อการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ในอีก	4	ปี	ข้างหน้า	โดยเป็นแผนการ
ด�าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น	พ.ศ.2555	-	2558	มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนโยบายของรัฐบาลในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน	
พ.ศ.	2555	–	2558
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โครงร่างองค์กร
1.	 ลักษณะองค์กร		

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2515 นับเป็นแห่งที่ 5 ของประเทศไทย และเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  
 	 ปณิธาน	: เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ โดยเน้นด้านเวชปฏิบัติทั่วไปและสุขภาพชุมชน ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัยปัญหาด้านสุขภาพ

	 	 วิสัยทัศน์	:	โรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย และมวลมนุษยชาติ

	 	 พันธกิจ	 : ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์และสาธารณสุข วิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล บริการ
วิชาการ/วิชาชีพ และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งและมีดุลยภาพ บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

	 เป้าประสงค์: เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะฯให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถรักษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา งานวิจัย งาน
บริการรักษาพยาบาล ให้เกิดผลส�าเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะฯ

1. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ที่ท�าให้เกิดคุณภาพชีวิตและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร ควบคู่กับการมีธรรมาภิบาลและมาตรฐานการท�างานที่มีผลสัมฤทธิ์
สูง (High performance organization)

2. มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต มีความรับผิดชอบและมีทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ในศตวรรษที่ 21

3. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อน�าไปใช้แก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง และนานาชาติ รวมทั้ง
การน�าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

4. พัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีระบบเครือข่ายการให้บริการที่
ครอบคลุมและสอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศ สามารถรองรับการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สานต่อ
การตั้งศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ของภูมิภาค (Academic medical hub) เพื่อรองรับการรักษาโรคที่ต้องการความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูง ส�าหรับ
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง และนานาชาติ

5. มีระบบการสร้างรายได้เพื่อให้เป็นสินทรัพย์ในการพัฒนา มีการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กร 
ท�าให้มีความมั่นคงทางการเงินและสามารถพึ่งพาตนเองได้
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6. สร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการรักษาพยาบาลกับสถาบันในต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของงานสู่สากล และท�า
ให้คณะฯ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในสังคมนานาชาติ 

7. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human resource management) ที่ดี ครอบคลุมทั้งเรื่องการพัฒนาสมรรถนะ เส้นทางความก้าวหน้า ค่าตอบแทน 
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม  รวมทั้งการสร้างกลไกในการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่ในคณะฯ ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจที่
จะดึงดูดคนดีคนเก่งให้มาปฏิบัติงานในคณะฯ

8. มีการอนุรักษ์และส่งเสริมการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ ตลอดจนการบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการบริการรักษาพยาบาล

9. มีระบบการพัฒนาคุณภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งขาติ (Thailand quality award-TQA) เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เกิดผลลัพธ์ที่ดี และมีมาตรฐานในระดับสากล

  ค่านิยมขององค์กร	: ACT – SMART: 
  1) รับผิดชอบ โปร่งใส (Accountability) 
  2) มุ่งเน้นผู้เรียน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer target) 
  3) รับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility) 
  4) การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง (Management by fact) 
  5) พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Agility) 
  6) มุ่งมั่นนวัตกรรมและวิจัย (Research based) 
  7) การท�างานเป็นทีม (Teamwork)
  
	 	 สมรรถนะหลักของคณะฯ คือ  เป็นคณะแพทยศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคเขตร้อน (Tropical Medicine)
 
   คณะฯ จ�าแนกผู้ปฏิบัติงาน (Workforce) เป็น 2 กลุ่ม ตามตารางที่	1 
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ตารางที่	1 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและวุฒิการศึกษา      

วุฒิการศึกษา สายผู้สอน สายสนับสนุน ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

ต่�ากว่าปริญญาตรี - 2,444 ตำาแหน่งทางวิชาการสายผู้สอน:

ศ./ รศ./ ผศ./ อ.(คน) = 28/144/124/92

คิดเป็นร้อยละ =7.22/37.11/32/23.71

ตำาแหน่งความก้าวหน้าของสายสนับสนุน

เชี่ยวชาญ=9 ช�านาญการพิเศษ=397

ช�านาญการ=322 ช�านาญงานพิเศษ =6

ช�านาญงาน=231 ทั่วไป=4657

ปริญญาตรี 2 2,476

ปริญญาโท 31 544

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 355 97

รวม 388 5,561

อายุคนเฉลี่ย 48.52 36.52

อายุงานเฉลี่ย 20.92 8.84
หมายเหตุ: ข้อมูลอัตราก�าลัง ณ 31 มกราคม 2558 
  คณะฯ มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ส�าคัญตามตารางที่	2

ตารางที่	2 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ�านวยความสะดวก 

อาคารสถานที่ -	 มีอาคารเรียนหลัก 5 อาคาร ประกอบด้วยห้องประชุม/ห้องเรียน (77 ห้อง) ห้องปฏิบัติการ  (8 ห้อง) ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก (Skills Lab) 
จ�านวน 1 ห้อง หุ่นจ�าลอง 337	ตัว และอุปกรณ์ฝึกทักษะ 467	ชิ้น ห้องปฏิบัติการวิจัยพร้อมครุภัณฑ์การวิจัย รวมมีพื้นที่ของห้องเรียนและห้อง
ปฏิบัติการมากกว่า 7,000 ตารางเมตร 

เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อุปกรณ์

- จุดเชื่อมต่อเครือข่าย 3,984 จุด Access Point (Wireless) 260 จุดมีเว็บไซต์คณะและหน่วยงาน
- คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนที่คณะฯ จัดให้ รวมทั้งสิ้น 700 เครื่อง และมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในภารกิจสนับสนุน 2,500 เครื่อง 
- ฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการผลการด�าเนินการของคณะฯ ได้แก่ ฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานข้อมูลวิจัย ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลการเงิน

การคลัง พัสดุ และฐานข้อมูลบริการวิชาการ/วิชาชีพ
- สื่อการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน E-Learning, Tele-conference โทรทัศน์วงจรปิด และสื่อการสอนต่างๆ เช่น หุ่นฝึกทักษะ ผู้ป่วยจ�าลอง 

เป็นต้น
- ระบบการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาผ่านระบบ e-learning
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จำานวนเตียงผู้ป่วย	 - โรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นที่ฝึกปฏิบัติงานส�าหรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีจ�านวนเตียงให้บริการทั้งหมด 1,120 เตียง 
ร่วมกับการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสถาบันร่วมผลิตจ�านวน 4 แห่ง 

ห้องสมุด - มีเนื้อที่ 3,630  ตารางเมตร มีที่นั่งอ่านและค้นคว้ารวม 407 ที่นั่ง เปิดท�าการทุกวัน ทรัพยากรห้องสมุดมีหนังสือ จ�านวน 43,911/68,313 ชื่อเรื่อง/
เล่ม วารสารทั้งไทยและต่างประเทศ จ�านวน 361/715 ชื่อเรื่อง วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 3,558 เรื่องโสตทัศนวัสดุ 8,537 รายการ และ e-book 
จ�านวน 5,909 รายการ

- มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับค้นคว้า จ�านวน 53 ฐานข้อมูล

 คณะฯ ได้ด�าเนนิการภายใต้กฎหมาย กฎระเบยีบ และข้อบังคบัทีส่�าคญั ดังน้ี

ตารางที่	3 กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่ส�าคัญ 

กฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับ สาระสำาคัญของกฎหมาย	กฎระเบียบข้อบังคับ
ส่วนราชการที่เป็นผู้ออก	หรือ

เจ้าของกฎหมาย

ด้านการจัดการเรียนการสอน	4	ฉบับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ข้อก�าหนดในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา พ.ศ. 2545 เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร พ.บ.และการรับรองความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาเวชกรรม

แพทยสภา

ดัชนีและตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพของ  สกอ. สมศ. กพร. 
มข. กสพท. ราชวิทยาลัยต่างๆ

เกณฑ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. สมศ. กพร. มข. กสพท.
ราชวิทยาลัยต่างๆ
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กฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับ สาระสำาคัญของกฎหมาย	กฎระเบียบข้อบังคับ
ส่วนราชการที่เป็นผู้ออก	หรือ

เจ้าของกฎหมาย

ด้านการวิจัย	2	ฉบับ

หลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ 
พ.ศ. 2540

ข้อก�าหนดเพื่อการด�าเนินการวิจัยชอบด้วยมนุษยธรรม จริยธรรมทั้งการวิจัย
ในคนและสัตว์ทดลอง โดยยึดแนวทาง การด�าเนินการตาม Declaration of 
Helsinki,  World  Health  Organization ’s ICH – GCP Guidelines

สภาวิจัยแห่งชาติ

จรรยาบรรณของการวิจัยในสัตว์ทดลอง พ.ศ. 2548 ระเบียบและวิธีการขอใช้สัตว์ทดลองในการท�าวิจัย ส�านักบริหารการวิจัย มข.

ด้านการบริการทางการแพทย์	1	ฉบับ

มาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ข้อก�าหนดในการบริหารจัดการโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน สรพ.

ด้านการบริหารการเงิน	3	ฉบับ

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 การบริหารงบประมาณแผ่นดิน ส�านักงบประมาณ

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเงินรายได้ การบริหารงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มข.

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544 การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน เพื่อติดตามประเมินผลเชิงเปรียบ
เทียบแผนและผล

ส�านักงบประมาณ

ด้านการบริหารจัดการ		4	ฉบับ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

การบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อบังคับสภา มข. ว่าด้วยจรรยาบรรณของอาจารย์และ
ข้าราชการ มข. พ.ศ. 2549

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์และข้าราชการมข. มข.
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กฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับ สาระสำาคัญของกฎหมาย	กฎระเบียบข้อบังคับ
ส่วนราชการที่เป็นผู้ออก	หรือ

เจ้าของกฎหมาย

กฎระเบียบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2551

ข้อก�าหนดด้านความปลอดภัย การสร้างเสริมสุขภาพและการดูแลส่งเสริมสิ่ง
แวดล้อมในการปฏิบัติงาน

คณะแพทยศาสตร์ มข.

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

การบริหารพัสดุ ส�านักนายกรัฐมนตรี

2.	 ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
  คณะฯ มคีณบดเีป็นผูน้�าสงูสดุขึน้ตรงต่ออธกิารบด ีมวีาระ 4 ปี มคีณะกรรมการบริหารซึง่ประกอบด้วยคณบดแีละรองคณบดี 12 ฝ่าย ท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบาย สือ่สาร ก�ากบัตดิตาม 
ประเมนิและทบทวนผลการด�าเนนิงาน มคีณะกรรมการประจ�าคณะซึง่ประกอบด้วยคณบด ีรองคณบด ีหวัหน้าภาควชิาฯ (20 ภาควชิา) ผูอ้�านวยการคลงัเลอืดกลาง และตัวแทนคณาจารย์จากภาควชิา
ปรคีลนิิก/คลนิกิ (4 ท่าน) โดยมีหวัหน้าส�านกังานคณบดเีป็นเลขานกุาร ทัง้นี ้มีการประชมุทกุ 2 สปัดาห์ เพ่ือควบคมุ ปรับปรุงและติดตามผลการด�าเนนิการตามนโยบายทีไ่ด้ตัง้วตัถปุระสงค์ไว้  คณบดต้ีอง
รายงานผลการปฏบิตังิานต่ออธกิารบดแีละสภามหาวทิยาลยั ปีละ 2 ครัง้ ตามทีไ่ด้ท�าค�ารับรองการปฏิบตัริาชการกบัอธกิารบด ีและมกีารประเมนิผลการด�าเนนิงานของรองคณบดี หัวหน้าภาควชิา และ
หวัหน้างาน ตามค�ารบัรองท่ีได้ท�ากบัคณบดหีรอืรองคณบด ีปีละ 2 ครัง้ นอกจากน้ันคณะแพทย์ฯ ต้องรับการตรวจประเมนิทัง้จากภายในและภายนอก ตามรอบระยะเวลาทีก่�าหนด

3.	 สภาวการณ์ขององค์กร
	 	 	 ก.	สภาพด้านการแข่งขัน
   คณะฯ  ถกูจดัอยูใ่นล�าดบัที ่5 จากโรงเรยีนแพทย์ 19 แห่งท่ัวประเทศ และอยูใ่นล�าดบักลุม่วทิยาศาสตร์สขุภาพทางการแพทย์ โดยม ีQS Ranking อยูใ่นล�าดบัที ่73 
ของเอเชียในปี 2014 และมคีณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธบิด ีเป็นคู่เทียบ ในด้านคุณภาพของการจดัการศกึษา และการวิจยั  
การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันของคณะแพทย์ฯ คือ 
  1) นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2015 
  2) นโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าในด้านการวิจัยระดับโลก 
  3) ความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคและกลุ่มประเทศอาเซียน 
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   แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส�าคัญได้แก่ QS Ranking ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยต่างๆ สกอ. สมศ. และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย แต่ยังมี
ข้อจ�ากัดของความสมบูรณ์และโอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูล
	 	 	 ข.	บริบทเชิงกลยุทธ์

  คณะฯ ได้วิเคราะห์ความท้าทาย ความได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์ ตามตารางที่	4

ตารางที่	4 ความท้าทาย ความได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์ ที่ส�าคัญ

ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกำสเชิงกลยุทธ์

C1	:	Striving	for	Better	Ranking	and	
International	Accreditation

C2	:Talent	Management
C3	:	Administration	Efficiency
C4	:	Financial	&	Budget	Constraint
C5	:	Customer	Service
C6	:	Leveraging	Alumni	&	Graduate	Relationship
C7	:	Internationalization

A1	:	Established	Research	in	some	specific	area	
and	wide	array	of	networking

A2	:	Strategic	Location	with	endemic	area	of	
certain	diseases

A3	:	Highly	Capable	Faculty	&	Researcher

O1	:	Newly	emerging	and	specific	grant
O2	:	Economic	Growth	of	the	region	and	AEC
O3	:	International	Collaboration
O4	:	Aging	Population	and	Medical	Tourism

	 	 ค.	ระบบการปรับปรุงผลการดำาเนินการ
  คณะฯ มีระบบการปรับปรุงผลการด�าเนินการโดยใช้วงจร PDCA และใช้เกณฑ์ TQA ในการขับเคลื่อนองค์กร ให้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด มีการใช ้
เครื่องมือ เช่น LEAN, 5 ส., KM นอกจากนั้น มีการใช้ข้อมูลป้อนกลับที่ได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอก ตามรอบเวลาที่ก�าหนด เพื่อน�าไปใช้
พัฒนาการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการที่ส�าคัญและสร้างนวัตกรรม
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กระบวนการจัดท�าแผนเชิงกลยุทธ์

การจัดทำาแผนกลยุทธ์	
 ผู้น�าระดับสูง ได้ก�าหนดกระบวนการจัดท�าแผนกลยุทธ์ขององค์การเป็น 4 ระยะ 11 ขั้นตอนตาม แผนภาพ 1 โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุวิสัยทัศน์ แบ่งเป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 4 ปี และระยะสั้น 1 ปี ทั้งนี้ใช้ข้อมูลป้อนเข้าตามตาราง 1 และตาราง 2 และมีการทบทวนกระบวนการจัดท�ากลยุทธ์ทุกปี ในขั้นตอนที่ 11 

แผนภาพ	1 กระบวนการจัดท�ากลยุทธ์ 
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 หลังการเข้ารับต�าแหน่งของทีมบริหารชุดใหม่ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ได้เร่งทบทวนกระบวนการจัดท�ากลยุทธ์ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 4 ครั้ง (19 -20 ต.ค., 
7-8 ธ.ค. 2556, 25-26 ม.ค.,1-2 มี.ค. 2557) โดยใช้ข้อมูลป้อนเข้า ตามตาราง 1 และการวิเคราะห์ตามตาราง 2 และผู้มีส่วนร่วมตามที่แสดง ท�าให้มีการเปลี่ยนวิสัยทัศน์
เป็น  “โรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ” พร้อมก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จ และจัดกลุ่มกลยุทธ์เน้น 2P2I (Go Premium, Professional, 
Innovation, International) โดยให้ความส�าคัญต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ เสริมสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกาสเชิงกลยุทธ์ตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร

ตารางที่ 1 SPP Phase, Input, Output and Participants

Phase 1 Business Analysis Strategic. Development Strategic Deployment Strategic Achievement & 
Improvement

Steps 1   2   3 4   5   6 7   8   9 10   11

Timeline Jul - Sep Oct – Dec Jan - Mar Apr – Jun

Input to phase -VOC  
-Stakeholder analysis
-Competitors data
-Markets data
-Global trend
-Technology

-SWOT analysis
-Environmental scan
-Customer value

-Strategy 
-International standard 
requirement
-International ranking fac-
tors

-Leading indicator by mis-
sion
-Schedule report table
-KPI dictionary

Output of Phase -Customer need
-Customer value
-SWOT
-Environmental scan

-Vision
-Strategic context
-Core competency
-Strategy

-Goal & Target
-Initiatives
-Workforce &budget plan
-KPIs & PI

-Results
-Organization performance
-Gap plan

Participants -ET
-Faculty board

-All Associates -All Associates -All Associates 
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 กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระยะที่ 1 ข้อมูลน�าเข้าจะถูกวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ตามตารางที่ 2 ข้อมูลที่ได้ถูกใช้ในการปรับวิสัยทัศน์ ก�าหนดบริบทเชิงกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และเป้าหมายที่ท�าให้เกิดความสมดุลระหว่างโอกาสกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ กระบวนการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ระยะที่ 2 โดยใช้การค้นหากลยุทธ์แบบ strategic diagnosis และ TOWS matrix มาช่วยในการก�าหนดความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด รวมถึงจุดบอดที่อาจเกิด
ขึ้นในการก�าหนดกลยุทธ์
ตารางที่ 2 Data Inputs / Analysis into SPP

Key SPP Factors Who Collection Process Analysis

SWOT	Analysis ฝ่ายวางแผน ผลการด�าเนินงานของคณะฯเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานกับโรงเรียนแพทย์อื่นและ
การจัดล�าดับ

SWOT	Analysis

เทคโนโลยี/นวัตกรรม ฝ่ายวิจัย	ฝ่าย
วางแผน

ผลการวิเคราะห์วิจัย	ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ Trend	analysis,	PEST

การตลาด ฝ่ายวิชาการ	 
ฝ่ายวางแผน

ข้อมูลการศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 5	force	analysis

ความต้องการของผู้เรียน	
ลูกค้าอื่น	และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ฝ่ายวิชาการ	ฝ่าย
วางแผน

การส�ารวจ	การพบปะหารือความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย comparative	data	analysis

สภาพการแข่งขัน ฝ่ายวิชาการ	 
ฝ่ายวางแผน

ผลการด�าเนินงานของคณะฯเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานกับโรงเรียนแพทย์อื่นและ
การจัดล�าดับ

PEST,	5	force	analysis

กฎ	ระเบียบ ฝ่ายวางแผน ทบทวนโครงสร้างองค์การ	ระบบงาน	และกระบวนการท�างาน 7S	model,	Value	chain

ความยั่งยืน ฝ่ายการคลัง ผลการด�าเนินงานของคณะฯ	ด้านการเงิน	เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานกับโรงเรียน
แพทย์อื่นและการจัดล�าดับ

Financial	ratio,	comparative	
data	analysis

ความสามารถในการน�าสู่
การปฏิบัติ

ฝ่ายวางแผน ผลส�ารวจ	ผลการติดตามการด�าเนินการตามตัวชี้วัด Projection,Visual	system
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 ในระยะที่ 3 ของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้จัดกลุ่มวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เป็น Go International, Go Professional, Go Innovation, Go Premium 
โดยเน้นการบรรลุวิสัยทัศน์ คุณค่าต่อลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ความยั่งยืนขององค์กร ต�าแหน่งทางการตลาดปัจจุบัน ได้เป้าหมายและตัวชี้วัด และใช้ balance scorecard เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ความสมดุลของกลยุทธ์ ตัวชี้วัดว่าครอบคลุมทุกมุมมอง รวมถึงบริบทเชิงกลยุทธ์ แล้ว   จึงเริ่มกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดไปยังภาควิชา/หน่วยงาน ซึ่ง
มีการจัดท�าพจนานุกรมตัวชี้วัด และสรุปเป็นแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ ก่อนกระบวนการจัดสรรทรัพยากรทั้งงบประมาณและอัตราก�าลังในเดือนเมษายน ต่อไป
 ในระยะที่ 4 ของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดส�าคัญขององค์การ จะถูกติดตามทุก 3 เดือนในคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ�าคณะ  
ส่วนตัวชี้วัดที่ถูกถ่ายทอดไปยังภาควิชาหน่วยงานจะถูกติดตามโดยฝ่ายวางแผนตามรอบที่ก�าหนด ทุก 3 เดือนฝ่ายวางแผนจะสรุปผลการด�าเนินการตามตัวชี้วัด หากไม่บรรลุ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต้องน�าเสนอสาเหตุและแนวทางการด�าเนินการต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจ�าคณะ เพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับแผน ผลการด�าเนินการ 
ทั้งปีจะถูกรวบรวมเป็นผลการด�าเนินการประจ�าปีซึ่งเป็นข้อมูลน�าเข้าส�าหรับการจัดท�าแผนปีถัดไป

การนำากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
 คณะฯ จัดท�าแผนปฏิบัติการและนำาไปสู่การปฏิบัตทิั่วทั้งองค์กรในขั้นตอนที่ 4 โดยได้มอบหมายให้รองคณบดีร่วมกับ ภาควิชาฯ และหน่วยงานจัดท�าแผนปฏิบัติการ
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ รองคณบดีที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจจะพิจารณาให้ความเห็นชอบกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สามารถด�าเนินการตามกลยุทธ์
และบรรลุเป้าหมายภายใต้ความสมดุลของทรัพยากร และน�าแผนสู่การปฏิบัติตามกระบวนการ PDCA (แผนภาพ 2) การจัดสรรทรัพยากรภายหลังการวางแผนเชิงกลยุทธ์ แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับงานประจ�าตามพันธกิจหลักได้มาจากแนวทางการบริหารองค์การที่คณบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยซึ่ง
เชื่อมโยงกับนโยบายภาครัฐ และถ่ายทอดมายังมหาวิทยาลัย จนถึงคณะฯ ได้รับการจัดสรรทรัพยากรทั้งงบประมาณ อัตราก�าลัง และครุภัณฑ์ ร้อยละ 90-95 ของงบประมาณเงิน
แผ่นดิน และร้อยละ 60-70 ของงบประมาณเงินรายได้ประจ�าปี  ส่วนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้จากกระบวนการวางแผนกลยุทธ์จะได้รับการจัดสรรทรัพยากร
ร้อยละ 30-40 ของงบประมาณเงินรายได้โดยเน้นผลลัพธ์ให้ตรงตามเป้าหมายที่เป็นความท้าทายของคณะฯ หลังจากโครงการส�าคัญได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประจ�า
คณะ ฝ่ายวางแผนฯ จะท�าหน้าที่ก�ากับและติดตามในภาพรวมตามกรอบเวลาที่ก�าหนดไว้ในแผนหรือทุกไตรมาส ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยจะต้องมีการรายงานตัวชี้วัดส�าคัญ
ทุก 3 เดือน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ�าคณะฯ กรณีที่การด�าเนินงานหรือผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง (Senior leaders) ซึ่ง
ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี และหัวหน้าภาควิชา (คณะกรรมการประจ�าคณะ) จะต้องวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไขให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
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แผนภาพ	2	กระบวนการจัดท�าและน�าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ
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	 แผนด้านบุคลากร ที่ส�าคัญในการสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ได้ถูกก�าหนดในรายละเอียดของแบบฟอร์มของการเสนอโครงการส�าคัญ 
ซึ่งครอบคลุมทั้งระยะของการด�าเนินการ จ�านวนบุคลากร และแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถที่จะเป็นของบุคลากร โดยแผนดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียดถึงแนวทางการ
จัดหา การฝึกอบรม งบประมาณส�าหรับการพัฒนาบุคลากรให้ครบถ้วน

	 ตัวชี้วัดสำาคัญขององค์การ ได้ถูกก�าหนดในระยะที่ 2 ของกระบวนการจัดท�าแผนเชิงกลยุทธ์ และตรวจสอบความเชื่อมโยงต่อวิสัยทัศน์ และท�าการถ่ายทอดในขั้น
ตอนที่ 7 เพื่อให้มั่นใจว่าคณะฯ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ คณะฯ จึงได้ก�าหนดตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และโครงการส�าคัญ ถือเป็นตัวชี้วัดส�าคัญที่ผู้บริหารใช้ติดตาม
และทบทวนผลการด�าเนินงาน หากผลการด�าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คณบดี และรองคณบดีที่รับผิดชอบตัวชี้วัดนั้นๆต้องอธิบายสาเหตุพร้อมเสนอแนวทางแก้ไข รวม
ถึงปรับแผนปฏิบัติการตามกระบวนการในแผนภาพที่ 1 พร้อมกับการปรับแผนงบประมาณและแผนด้านบุคลากร ซึ่งฝ่ายวางแผนฯจะรวบรวมเป็นข้อมูลในการจัดท�าแผน
ยุทธศาสตร์ประจ�าปีถัดไป

	 การคาดการณ์ผลการดำาเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของคณะฯ ตามตาราง 3 คณะฯ น�าผลการด�าเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งของ
คู่แข่งขันและนโยบายที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านเพื่อก�าหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีกระบวนการก�ากับติดตามและให้การสนับสนุน ในกรณีที่ผลด�าเนินการต�่ากว่า
เป้าหมายได้มีการทบทวนปรับกระบวนการในระหว่างปีดังที่กล่าวมา หากการติดตามต่อมายังไม่สามารถบรรลุผลตามที่ก�าหนด ก็จะมีกระบวนการทบทวนแผนและผลอย่างเป็น
ระบบในการจัดท�าแผนกลยุทธ์ส�าหรับปีถัดไป

 คณะแพทยศาสตร์ได้แบ่งแผนยุทธศาสตร์การบริหารออกเป็น 2 ส่วน คือ แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับงานประจ�าตามพันธ
กิจ โดยแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์จะต้องมีการบริหารจัดการโดยผู้บริหารระดับสูง (Senior leaders)และมีการติดตามผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดส�าคัญ(KPI)อย่างสม�่าเสมอ 
ส�าหรับแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับงานประจ�าจะมีการติดตามผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด(PI)ตามรอบที่ก�าหนด 

 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับงานประจ�าตามพันธกิจ มีประเด็นยุทธศาสตร์โดยสรุปดังนี้
  
ประเด็นยุทธศาสตร์	ส่วนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์

	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1	คุณภาพการให้บริการระดับเป็นเลิศ	(Go	Premium)
	 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	:	

1. พัฒนาคุณภาพบริการและยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้อยู่ในระดับที่เป็นเลิศ (Superior Customer Satisfaction)



19
แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559

2. สร้างผลการด�าเนินการระดับเยี่ยมจากการให้บริการในทุกพันธกิจ (Excellence Outcome)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	2	คุณภาพการบริหารองค์การระดับเป็นเลิศ	(Go	Professional)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	:	
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นเลิศ (Workforce Excellence)
2. พัฒนารูปแบบการบริหารองค์การที่เป็นเลิศ (Administration Excellence) 
3. สร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ (Value to Social)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3	ความเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับนานาชาติ	(Go	International)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	:	
1. ขยายการบริการระดับนานาชาติ (Expand International Service)
2. เพิ่มความร่วมมือกับนานาชาติ (Enhance International Collaboration)
3. สร้างสิ่งแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกให้เป็นนานาชาติ (International Facility & Climate)
4. ยกระดับเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับนานาชาติ (Better International Ranking)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	4	ความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม	(Go	Innovation)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	:	
1. สร้างนวัตกรรมด้านการวิจัย และบริการ (New Innovative Research and Service)
2. สร้างนวัตกรรมด้านหลักสูตรการศึกษา (New Innovative Education Program)
3. สร้างนวัตกรรมด้านการบริการรักษาพยาบาล (New Innovative Healthcare Program)
4. พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันกับองค์การ (New Innovative Relationship)
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ประเด็นยุทธศาสตร์	ส่วนแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับงานประจำาตามพันธกิจ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1			การบริหารจัดการที่ดี
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	: สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี (Administration excellence) ที่ท�าให้เกิดคุณภาพชีวิตและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร (Happy 
workplace) ควบคู่กับการมีธรรมาภิบาล (Good governance) และมาตรฐานการท�างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization)
 
	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	2			การผลิตบัณฑิตที่ดี
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	 : มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล)	 มีความรับผิดชอบ	 คุณธรรม	 จริยธรรม	
(Morality)	มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต	(Life	long	learning)	และมีทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ในศตวรรษที่	21	(Professional	
graduate)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3			ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
	 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	: ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ (Research quality & numbers) เพื่อน�าไปใช้แก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง และนานาชาติ (Value to Thai society and all mankind) รวมทั้งการน�าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercial application) และ 
สู่ภาคอุตสาหกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	4			การบริการรักษาพยาบาลที่ดี
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	 : พัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (Interna-

tional healthcare standard) มีระบบเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศ (Holistic service & network) สามารถรองรับการผลิต
บัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (All medical curriculum integration) การตั้งศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ของภูมิภาค 
(Academic medical hub) เพื่อรองรับการรักษาโรคที่ต้องการความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูง (Super tertiary care) ส�าหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง และนานาชาติ (Value to Thai society and all mankind)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	5			การสร้างรายได้เพื่อให้เป็นสินทรัพย์เพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	 :  มีระบบการสร้างรายได้เพื่อให้เป็นสินทรัพย์ในการพัฒนา (Asset utilization system) มีการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และ

ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ (Intellectual property management) ท�าให้มีความมั่นคงทางการเงินและสามารถพึ่งพาตนเองได้ (Organization sustainability)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	6			การอนุรักษ์และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์:  มีการอนุรักษ์และส่งเสริมการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ (Culture & heritage support) ตลอดจนการ 
บูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริการรักษาพยาบาล (Mission integration)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	7			ระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	 : มีระบบการพัฒนาคุณภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Quality assurance) ตามแนวทางรางวัล

คุณภาพแห่งชาติ (Thailand quality award-TQA) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Organization competitiveness) เกิดผลลัพธ์ที่ดี และมีมาตรฐานในระดับสากล 
(International ranking & outcome)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	8			ด้านชุมชนสัมพันธ์ที่ดี
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: เพื่อสร้างความสัมพันธ์ การยอมรับ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกับหน่วยงานภายนอก (Corporate social responsibility & community 
trust)
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แผนผังยุทธศาสตร์การบริหาร และแผนที่กลยุทธ์ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557 – 2560

 เพื่อให้การบริหารจัดการแผนมีความชัดเจนและสามารถติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้แบ่งแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะแพทยศาสตร์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่สร้างผลผลิต (Profit center) ที่ประกอบด้วย 3 ภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการรักษาพยาบาล และการบริการวิชาการ ซึ่งในกลุ่มนี้จะเน้นจัดท�า
แผนฯให้มีการเจริญเติบโต (Growth) ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และกลุ่มที่เป็นระบบงานสนับสนุน (Back office หรือ Cost center) ซึ่งจะเน้นการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ทั้งนี้เพื่อให้คณะฯ สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณค่าต่อสังคม ทั้งการผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์  การผลิตผลงาน
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และน�าองค์ความรู้มาใช้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และการรักษาพยาบาลเพื่อเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ตลอดจนเป็นการเพิ่มอ�านาจการแข่งขันให้สามารถก้าวขึ้นเป็นสถาบันชั้นน�าในระดับประเทศและสามารถแข่งขันในระดับโลก (รูปแผนผังยุทธศาสตร์) และเพื่อให้เห็นภาพ
รวมและความเชื่อมโยงของการพัฒนาในทุกมิติของแผนยุทธศาสตร์จึงได้แสดงแผนที่กลยุทธ์เพื่อใช้ส�าหรับการสื่อสารให้กับบุคลากรในทุกระดับ

ตัวชี้วัดความสำาเร็จของวิสัยทัศน์	แบ่งเป็น	2	รูปแบบ
1. ตัวชี้วัดความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์โดยเปรียบเทียบ เป็นตัวชี้วัดที่แสดงขีดความสามารถของคณะเมื่อเปรียบเทียบกับองค์การอื่นที่มีพันธกิจที่เทียบเคียงกัน 

คือ โรงเรียนแพทย์ในทวีปเอเชีย ผ่านการวัดโดย QS Ranking เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา คณะถูกจัดล�าดับอยู่ในกลุ่ม Life	science	&	Medicine	โดย	QS	Asia อยู่ในล�าดับที่ 73 
ของเอเชีย ซึ่งดีกว่าในปีที่ผ่านมา แสดงโดยแผนภูมิ ซึ่งคณะก�าหนดเป้าหมายอยู่ที่	1	ใน	50	ลำาดับของเอเชีย
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แผนภูม ิแสดงล�าดับของคณะแพทยศาสตร์โดยการจัดล�าดับของ QS Asia กลุ่ม Life science & Medicine

2. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของวิสัยทัศน์โดยการใช้เกณฑ์ โดยภายหลังจากที่มีการสัมมนาจัดท�าแผนยุทธศาสตร์หลายครั้งที่ผ่านมา มีข้อสรุปในประเด็นการวัด
ความส�าเร็จของวิสัยทัศน์โดยมีการเลือกใช้เกณฑ์ QS star 1000 ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมด 1000 คะแนน และมีการจัดระดับความเป็นสากลขององค์การด้วย
เกณฑ์ดังกล่าว ดังนี้ 
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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
5. 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. 

6. 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. 
7. Engagement: 50 คะแนน

- Community investment development: 25, Maximum point for 1% of turnover or 2 million UD dollars(whichever is 
smaller) contribution to community projects within 200 Km of any campus of affiliated facility.

- Scholarships  and bursaries: 25, Maximum point for 1% turnover spent on funds for scholarships OR attendance 
mode possible for 100 students on 50% scholarships.

Specialist	criteria	(200)	คะแนน	แบ่งเป็น
8. Rankin specialist subject: 200 คะแนน

โดยการจัดระดับจะแบ่งตามคะแนนที่ได้ คือ 1 star (local class) 100/1000, 2 star (national class) 250/1000, 3 star (regional class) 400/1000, 4 star 
(continent class) 550/1000, 5 star (world class) 700/1000 ซึ่งเป้าหมายตามวิสัยทัศน์	คือ	“World	class	medical	school	that	brings	value	to	Thai	society	
and	all	mankind”	โดยได้คะแนนในระดับ	5	star	คือ	มากว่า	750	คะแนนขึ้นไป
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แผนผังยุทธศาสตร์การบริหาร คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557 – 2560 และตัวชี้วัดความส�าเร็จ
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แผนที่กลยุทธ์ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557 – 2560 (แสดงความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)
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แผนที่กลยุทธ์ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557 – 2560 (แบบสรุป)
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ส่วนที่ 1 
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1	คุณภาพการให้บริการระดับเป็นเลิศ	(Go	Premium)
ผู้รับผิดชอบหลัก คณบดี
ผู้รับผิดชอบร่วม รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รองคณบดีฝ่ายศูนย์กลางบริการสุขภาพ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	:	

1. พัฒนาคุณภาพบริการและยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้อยู่ในระดับที่เป็นเลิศ (Superior Customer Satisfaction)
2. สร้างผลการด�าเนินการระดับเยี่ยมจากการให้บริการในทุกพันธกิจ (Excellence Outcome)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	2	คุณภาพการบริหารองค์การระดับเป็นเลิศ	(Go	Professional)
ผู้รับผิดชอบหลัก คณบดี
ผู้รับผิดชอบร่วม รองคณบดีฝ่ายการคลังฯ  รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม รองคณบดีฝ่ายวิจัย
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	:	

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นเลิศ (Workforce Excellence) 
2. พัฒนารูปแบบการบริหารองค์การที่เป็นเลิศ (Administration Excellence) 
3. สร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ (Value to Social)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3	ความเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับนานาชาติ	(Go	International)
ผู้รับผิดชอบหลัก คณบดี
ผู้รับผิดชอบร่วม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	:	

1. ขยายการบริการระดับนานาชาติ (Expand International Service)
2. เพิ่มความร่วมมือกับนานาชาติ (Enhance International Collaboration)
3. สร้างสิ่งแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกให้เป็นนานาชาติ (International Facility & Climate)
4. ยกระดับเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับนานาชาติ (Better International Ranking)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	4	ความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม	(Go	Innovation)
ผู้รับผิดชอบหลัก คณบดี
ผู้รับผิดชอบร่วม รองคณบดีฝ่ายวิจัย รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษฯ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	:	

1. สร้างนวัตกรรมด้านการวิจัย และบริการ (New Innovative Research and Service)
2. สร้างนวัตกรรมด้านหลักสูตรการศึกษา (New Innovative Education Program)
3. สร้างนวัตกรรมด้านการบริการรักษาพยาบาล (New Innovative Healthcare Program)
4. พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันกับองค์การ (New Innovative Relationship) 
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ตารางเชื่อมโยงวิสัยทัศน์	ประเด็นยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมาย	และโครงการสำาคัญ
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Superior 
Customer 
Satisfaction

C1
C4
C5

A3 O1
O2
O3

Student  
satisfaction (TQF)

SA 85%
(95%)

95% 95% 95% 1.	 หอพักนักศึกษาแพทย์ใหม่แบบครบวงจร
2.	 สนามกีฬาเพื่อสุขภาพ
3.	 ส่งเสริมระเบียบวินัยที่ดีในนักศึกษาแพทย์
4.	 กิจกรรมจิตอาสาและความเป็นแพทย์ที่ดี
5.	 พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6.	 กิจกรรมร่วมกับชมรมผู้ปกครอง
7.	 จัดพื้นที่กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษและ

วัฒนธรรมภูมิภาคเอเชีย	

Rev. from  
healthcare 
service

MH 300
(466)

490 530 570 1.	 จัดตั้งศูนย์ประสานงานสำาหรับผู้ป่วย	
2.	 โครงการพัฒนาการตรวจสุขภาพประจำาปี
3. Insurance Premium Service Initiative
4. Premium Food Service
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Initiatives

25
57

**
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58

25
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60

Excellence 
Outcome

Impact factor : 
paper 

RA 2.5
(2.17)

2.2 2.3 2.4 1. International collaboration research network
2.	 Management	Information	System	Office	(MIS	

Office)
3. ISO 17025 laboratory
4. National standard animal unit

Paper : faculty RA 1
(1.01)

1.1 1.2 1.3 1. International collaboration research network
2. First draft manuscript writing clinic
3.	 Management	Information	System	Office	(MIS	

Office)
4. ISO 17025 laboratory
5. National standard animal unit

Go
 In

te
rn

at
io

na
l Expand 

International 
Service

C1
C7

A1
A2
A3

O1
O2
O3

No of  
International 
student

AA 14
(13)

16 18 20 1. Sandwich program
2.	 พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ
3.	 พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางไกลนานาชาติ
4.	 โครงการจัดตั้ง	Medical	teaching	center

Number of 
International 
conference

AA - 2 3 4 โครงการจัดตั้ง	Academic	Service	Organization	 
Center(ASOC)

Inbound  student IA 22
(58)

60 62 64 1. Inbound Smile Initiative

Outbound 
student

IA 24
(42)

44 46 48 1. Outbound Max Initiative
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**
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Enhance 
International 
Collaboration

Research MOU w 
QS top 500

IA 10
(11)

12 14 16 1. World Network Initiative

International 
Facility & 
Climate

International 
faculty

HRD 4
(4)

5 6 8 1. Inviting foreign professor

ISO 14001 PA prepare prepare certified certified 1.	 การพัฒนาพื้นที่สีเขียว	คณะแพทยศาสตร์
2.	 การจัดการสุขาสาธารณะระดับมาตรฐานสากล
3.	 การจัดการขยะ
4.	 ระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย
5.	 การจัดหาสถานที่ออกกำาลังกาย

Better  
International 
Ranking

Rev. from health 
insurance  
service(m. Bth)

QH - 4 8 12 1.	 ยกระดับบริการสู่การรับรอง	JCI

Go
 In

no
va

tio
n New  

Innovative 
research and 
Service

C1
C6
C7

A1
A2
A3

O1
O2
O3
O4

Research income
(Grants and  
revenue from 
spin off  
company)/
Faculty 

RA 0.7
(3.67)

100,000 110,000 120,000 1. New Innovative Research and Service
2. ISO 17025 laboratory
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**
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New  
Innovative 
Education 
Program

WFME standard AA prepare certified certified certified 1.	 โครงการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์	WFME

New Innova-
tive Health-
care Program

Rev. from  
healthcare 
service

HA 3480
(3427)

3650 3832 4000 1.	 โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อความเป็นเลิศ	(COE,	Dz	
Management,JCI)

2.	 เพิ่มระบบบริการเพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
3.	 เพิ่มการบริการทางสุขภาพใหม่
4.	 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บรายได้
5.	 พัฒนาระบบการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ให้มีความ

รวดเร็วและรายงานผลได้อย่างทันท่วงที	(Lab,	Patho,	
X-ray)

New  
Innovative 
Relationship

Donation (col-
lege/people)

SO 2%

(2.59)

4% 6% 8% 1.	 สร้างอัตลักษณ์คณะแพทยศาสตร์
2.	 การพัฒนาการสื่อสารองค์กร

Go
 P

ro
fe

ss
io

na
l Workforce 

Excellence
C2
C3
C4

Productivity HRD 0.6
(0.78)

0.9 1.0 1.1 1. SMILE 
2. WF engagement
3. MD PhD pre-clinic
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**
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60

Margin from 
healthcare 
service

QH -
(106)

107 112 117 1.	 ให้บริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน	ศูนย์หัวใจตติยภูมิ
ระดับ	1

2.	 ตรวจสุขภาพประจำาปี	(บุคลากรภายนอก	)
3.	 โครงการพัฒนาระบบ	Contact	Center	ของผู้ป่วยกลุ่ม

โรคหัวใจและหลอดเลือด

Administration 
Excellence

Drug & Durable 
cost/Rev.

QH 56%
(56%)

54% 52% 50% 1.	 ศูนย์บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์/การบริหารยาและ
เวชภัณฑ์

Non-healthcare 
revenue

TP 1%
(19%)

2% 2.5% 3% 1.	 พัฒนาพื้นที่เพื่อการพาณิชย์
2.	 พัฒนาลานจอดรถ

Durable cost/Rev TP 14%
(13%)

12% 11% 10% 1.	 พัฒนาระบบบัญชีเพื่อการบริหาร

ISO 50001 PA prepare certified certified certified 1.	 การอนุรักษ์พลังงานแบบยั่งยืน

Margin from 
healthcare 
service

HA 540
(752.91)

610 670 740 1.	 พัฒนาระบบ	Lean	และ	One	stop	service	(ทั้งในระบบ
บริการ	และ	special	clinic)

2.	 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยา	และหน่วยวัสดุ
การแพทย์

3.	 ปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการบริการตามเกณฑ์		JCI	
ไม่น้อยกว่า	3	ระบบ

JCI standard PA - prepare prepare certified 1. New business model (Biomedical engineering)
2. Faculty management system-FMS(Smart security)
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ตารางเชื่อมโยง	ประเด็นยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมาย	และโครงการสำาคัญ	แยกตามผู้รับผิดชอบ

ฝ่ำย ประเด็นยุทธศำสตร์  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ KPI ตัวชี้วัดส�ำคัญของคณะ1*
เป้ำหมำย*

No โครงกำรส�ำคัญ
2557 2558 2559 2560

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ Go	International Expand	international	

service

1 จ�านวนนักศึกษานานาชาติ 14 16 18 20 1

2

3

4

Sandwich	program

พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ

พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางไกลนานาชาติ

โครงการจัดตั้ง	Medical	teaching	center

2 Number		of	International	

conference

- 2 3 4 1 โครงการจัดตั้ง	Academic	Service	

Organization	Center(ASOC)

Go	Innovation New	Innovative	

Educational	Program

3 ผ่านการรับรองมาตรฐาน

หลักสูตรตามเกณฑ์	WFME

prepare certified certified Certified 1 โครงการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์	
WFME
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Initiatives

25
57

**

25
58

25
59

25
60

TQA/EdPEx PQ 200
(<200)

250 300 350 1.	 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสำาหรับพันธกิจหลักของงาน
นโยบายและแผน

2.	 การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพด้านการ
ศึกษา

Value to 
Social

Community 
investment

SO 0.4%
(0.2%)

0.6% 0.8% 1% 1.	 ชุมชนสัมพันธ์และคุณค่าต่อสังคม

*พจนานุกรมตัวชี้วัด ขยายความตัวชี้วัด วิธีการค�านวณ และค่าเป้าหมาย แสดงในภาคผนวก, **ตัวเลขในวงเล็บ คือผลงานปี 2557



37
แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559

ฝ่ำย ประเด็นยุทธศำสตร์  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ KPI ตัวชี้วัดส�ำคัญของคณะ1*
เป้ำหมำย*

No โครงกำรส�ำคัญ
2557 2558 2559 2560

รองคณบดีฝ่ายวิจัย Go	Premium Excellence	outcome 1 ค่าผลกระทบต่อจ�านวนผล

งานวิจัย(IF/paper)

2.5 2.2 2.3 2.4 1

2

3

4

International	collaboration	research	

network

Management	Information	System	Office	

(MIS	Office)

ISO	17025	laboratory

National	standard	animal	unit

2 จ�านวนผลงานวิจัยต่อ

อาจารย์		(QS)

1 1.1 1.2 1.3 1

2

3

4

5

International	collaboration	research	

network

First	draft	manuscript	writing	clinic

Management	Information	System	Office	

(MIS	Office)

ISO	17025	laboratory

National	standard	animal	unit

Go	Innovation New	Innovative	 

Research	and	service

3 รายได้จากงานวิจัย	(grant	

and	rev.	from	Spin	off	

company)/Faculty

0.7 100,000 110,000 120,000 1

2

New	Innovative	Research		and	Service

ISO	17025	laboratory
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ฝ่ำย ประเด็นยุทธศำสตร์  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ KPI ตัวชี้วัดส�ำคัญของคณะ1*
เป้ำหมำย*

No โครงกำรส�ำคัญ
2557 2558 2559 2560

รองคณบดีฝ่าย 

โรงพยาบาล

Go	Innovation New	Innovative	

Healthcare	program

1 รายได้จากค่ารักษาพยาบาล 3480 3650 3832 4000 1

2

3

4

5

โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อความเป็นเลิศ	

(COE,	Dz	Management,	JCI)

เพิ่มระบบบริการเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่

ผู้รับบริการ

เพิ่มการบริการทางสุขภาพใหม่

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บรายได้

พัฒนาระบบการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ให้

มีความรวดเร็วและรายงานผล

ได้อย่างทันท่วงที	(Lab,	Patho,	X-ray)

Go	Professional Administration	

excellence

2 ก�าไรจากการรักษาพยาบาล 540 610 670 740 1

2

3

พัฒนาระบบ	Lean	และ	One	stop	service	

(ทั้งในระบบบริการและ	Special	clinic)

พัฒนาระบบการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยา	

และหน่วยวัสดุการแพทย์

ปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการบริการตาม

เกณฑ์	JCI	ไม่น้อยกว่า	3	ระบบ

รองคณบดีฝ่าย

ศูนย์กลางบริการ

สุขภาพ

Go	Premium Patient	satisfaction 1 รายได้จากค่ารักษาพยาบาล 300 490 530 570 1

2

3

4

จัดตั้งศูนย์ประสานงานส�าหรับผู้ป่วย	

โครงการพัฒนาการตรวจสุขภาพประจ�าปี

Insurance	Premium	Service	Initiative

Premium	Food	Service
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ฝ่ำย ประเด็นยุทธศำสตร์  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ KPI ตัวชี้วัดส�ำคัญของคณะ1*
เป้ำหมำย*

No โครงกำรส�ำคัญ
2557 2558 2559 2560

รองคณบดีฝ่ายศูนย์

หัวใจสิริกิติ์

Go	Professional Patient	satisfaction 1 ส่วนต่างรายรับรายจ่ายค่า

รักษาพยาบาล

106 107 112 117 1

2

3

ให้บริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน	ศูนย์

หัวใจตติยภูมิระดับ	1

ตรวจสุขภาพประจ�าปี	(บุคลากรภายนอก)

โครงการพัฒนาระบบ	Contact	Center	 

ของผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด

Administration	

excellence

2 สัดส่วนงบประมาณส�าหรับ

การซื้อยาและวัสดุ/รายได้

จากการรักษาพยาบาล

56% 54% 52% 50% 1 ศูนย์บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์/การบริหาร

ยาและเวชภัณฑ์

Go	International Better	international	

ranking

3 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก

การประกันชีวิตเอกชน

- 4 8 12 1 ยกระดับบริการสู่การรับรอง	JCI

รองคณบดีฝ่ายแผน

และพัฒนาคุณภาพ

Go	Professional Administration	

excellence

1 ผลสัมฤทธิ์ของการบริหาร

จัดการองค์กรตามเกณฑ์	

TQA/EdPEx	

200 250 300 350 1

2

พัฒนาระบบฐานข้อมูลส�าหรับพันธกิจหลักของ

งานนโยบายและแผน

การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

ด้านการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์ฯ

Go	International Enhance	international	

collaboration

1 จ�านวน	MOU:	Research	

with	QS	World	Top	

500	(QS)

10 12 14 16 1 World	Network	Initiative

Expand	international	

Service

2 จ�านวน	Inbound	student	

(QS)

22 60 62 64 1 Inbound	Smile	Initiative

3 จ�านวน	Outbound	 

exchange	student	(QS)

24 44 46 48 2 Outbound	Max	Initiative
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ฝ่ำย ประเด็นยุทธศำสตร์  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ KPI ตัวชี้วัดส�ำคัญของคณะ1*
เป้ำหมำย*

No โครงกำรส�ำคัญ
2557 2558 2559 2560

รองคณบดีฝ่ายการคลัง	

ทรัพย์สินและพัสดุ

Go	Professional Administration	

excellence

1 สัดส่วนของรายได้นอกเหนือ

ค่ารักษาพยาบาล	:	รายได้

จากค่ารักษาพยาบาล

1% 2% 2.5% 3% 1

2

พัฒนาพื้นที่เพื่อการพาณิชย์

พัฒนาลานจอดรถ

2 สัดส่วนงบประมาณส�าหรับ

การซื้อวัสดุ/รายได้รวม

14% 12% 11% 10% 1 พัฒนาระบบบัญชีเพื่อการบริหาร

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

นักศึกษา

Go	Premium Superior	customer	

satisfaction

1 ความพึงพอใจโดยภาพรวม

ตามเกณฑ์	TQF	(Over	all	

student	satisfaction)	

(QS)

85% 95% 95% 95% 1

2

3

4

5

6

7

เปิดหอพักนักศึกษาแพทย์ใหม่แบบครบวงจร

สนามกีฬาเพื่อสุขภาพ

ส่งเสริมระเบียบวินัยที่ดีในนักศึกษาแพทย์

กิจกรรมจิตอาสาและความเป็นแพทย์ที่ดี

พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

กิจกรรมร่วมกับชมรมผู้ปกครอง

จัดพื้นที่กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

และวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชีย	

(International	area)

รองคณบดีฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล

Go	Professional Workforce	excellence 1 ผลิตภาพรายบุคคล	(Rev(-

million)/person)

0.6 0.9 1.0 1.1 1

2

3

SMILE	

WF	engagement

MD-PhD	Pre-clinic

Go	International International	faculty	

&	climate

2 จ�านวนอาจารย์ชาวต่างชาติ 4 5 6  8  1 Inviting	foreigner	staffs

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

พิเศษและการสื่อสาร

องค์กร

Go	Innovation New	innovative	

relationship

1 จ�านวนเงินบริจาค	(ศิษย์เก่า/

บุคคลทั่วไป)

2% 4% 6% 8% 1

2

สร้างอัตลักษณ์คณะแพทยศาสตร์

การพัฒนาการสื่อสารองค์กร



41
แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559

ฝ่ำย ประเด็นยุทธศำสตร์  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ KPI ตัวชี้วัดส�ำคัญของคณะ1*
เป้ำหมำย*

No โครงกำรส�ำคัญ
2557 2558 2559 2560

Go	Professional Value	to	social 2 จ�านวนงบประมาณ

ส�าหรับกิจกรรมเพื่อชุมชน	

(Community	 

investment)	(QS)

0.40% 0.60% 0.80% 1% 1 ชุมชนสัมพันธ์และคุณค่าต่อสังคม

รองคณบดีฝ่าย

กายภาพและสภาพ

แวดล้อม

Go	Professional Administration	

excellence

1 การบริหารจัดการให้ได้

มาตรฐาน	ISO	50001

prepare certified certified certified 1 	การอนุรักษ์พลังงานแบบยั่งยืน

International	faculty	

&	climate

2 มาตรฐาน	JCI - prepare prepare certified 1

2

New	business	model	(Biomedical	

engineering)

Facility	management	service-FMS

Go	International International	faculty	

&	climate

3 การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้

มาตรฐาน	ISO	14001

prepare prepare certified certified 1

2

3

4
5

การพัฒนาพื้นที่สีเขียว	คณะแพทยศาสตร์

การจัดการสุขาสาธารณะระดับมาตรฐานสากล

การจัดการขยะ

ระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย
การจัดหาสถานที่ออกก�าลังกาย

*พจนานุกรมตัวชี้วัด ขยายความตัวชี้วัด วิธีการค�านวณ และค่าเป้าหมาย แสดงในภาคผนวก
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับงานประจ�าตามพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1	การบริหารจัดการที่ดี
ผู้รับผิดชอบหลัก คณบดี
ผู้รับผิดชอบร่วม	 รองคณบดีฝ่ายการคลัง ทรัพย์สิน และพัสดุ
  รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
  รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม
  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	 : สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี (Administration excellence) ที่ท�าให้เกิดคุณภาพชีวิตและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร (Happy 
workplace) ควบคู่กับการมี  ธรรมาภิบาล (Good governance) และมาตรฐานการท�างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization)

กลยุทธ์	

ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

กลยุทธ์ที่	1	 มีโครงสร้ำงพื้นฐำนและอำคำรสถำนที่ที่ดี

มำตรกำรที่	1	 มีกำรบ�ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ที่ดี

•	 อุบัติการณ์ของการเกิดปัญหาการ
ใช้งานของอาคาร	สถานที่	และสิ่ง
อ�านวยความสะดวกลดลง

0

(2)

0 0 0 1.	จัดท�าแผนการบ�ารุงรักษาอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งาน	
สะอาด	และมีความปลอดภัย

2.	จัดท�าแผนบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้า	ประปา	เครื่องปรับ
อากาศ	และระบบสุขาภิบาล	

3.	พัฒนาระบบการตรวจสอบ	บ�ารุงรักษา	และซ่อมแซม	
ให้มีประสิทธิภาพ

รองคณบดีฝ่ายกายภาพและ
สภาพแวดล้อม
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ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

มำตรกำรที่	2	 ปรับปรุงภูมิทัศน์	สิ่งแวดล้อม	และพื้นที่สีเขียว

•	 จ�านวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น 10%
(13%)

15% 20% 25% 1.	ส�ารวจและจัดท�าแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของคณะฯ
2.	ปรับปรุงภูมิสถาปัตย์และพัฒนาสวนหย่อม	เพื่อให้เป็น

ที่พักผ่อนหย่อนใจของบุคลากร	ผู้ป่วยและญาติ
3.	จัดให้มีสถานที่ออกก�าลังกายและพื้นที่ลานกีฬากลาง

แจ้งส�าหรับบุคลากร

รองคณบดีฝ่ายกายภาพและ	
สภาพแวดล้อม

มำตรกำรที่	3	 มีระบบกำรประหยัดพลังงำนที่ดี

•	 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลง	 
ร้อยละ	10

10%
(2.57%)

10% 10% 10% 1.	ก�าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อลดการใช้พลังงาน	
พร้อมทั้งด�าเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อ
เนื่อง

2.	ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นรุ่นที่ประหยัดพลังงาน
3.	บ�ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศทั้งชนิดแยกส่วนและระบบ

รวมอย่างสม่�าเสมอ
4.	วางระบบการใช้ลิฟท์โดยสารให้มีประสิทธิภาพ

รองคณบดีฝ่ายกายภาพและ
สภาพแวดล้อม
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ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

มำตรกำรที่	4	 จัดระเบียบกำรจรำจรและที่จอดรถ

•	 มีสถานที่จอดรถที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย	(คัน)

1,000
(2,253)

1,200 1,400 2,000 1.	ปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร

2.	จัดรถไฟฟ้ารับ-ส่งบุคลากร	ผู้ป่วยและญาติ

รองคณบดีฝ่ายกายภาพและ	
สภาพแวดล้อม

มำตรกำรที่	5	 จัดระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ

•	 อุบัติการณ์โจรกรรมทรัพย์สินใน
คณะฯ	ลดลง	(เรื่อง)

10
(6)

8 6 0 1.	จัดท�าแผนแม่บทการรักษาความปลอดภัยในคณะฯ
2.	ติดตั้งประตูนิรภัยที่ควบคุมด้วยระบบ	Key	card	ใน

พื้นที่ส�าคัญ
3.	ติดตั้งระบบกล้องวงจรเปิดให้ครอบคลุมพื้นที่	มีระบบ

เตือนภัยและการเฝ้าระวังตลอด	24	ชั่วโมง

รองคณบดีฝ่ายกายภาพและ	
สภาพแวดล้อม

มำตรกำรที่	6	 กำรก�ำจัดขยะและกำรบ�ำบัดของเสียที่ดี

•	 คุณภาพน�้าทิ้งหลังการบ�าบัดอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน	(BOD:mg/dL)

<20
(100%)

<20 <20 <20 1.	จัดเก็บและก�าจัดขยะทุกชนิดอย่างมีประสิทธิภาพ
2.	คัดแยกขยะติดเชื้อและมีการก�าจัดอย่างถูกวิธี
3.	บ�าบัดน�้าเสียที่มีประสิทธิภาพ
4.	ก�าจัดสารเคมีและสารพิษที่ถูกวิธี

รองคณบดีฝ่ายกายภาพและ	
สภาพแวดล้อม
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ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

กลยทุธ์ที่	2	 ระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่ดี

มำตรกำรที	่1	 ระบบค่ำตอบแทน	สวัสดกิำร	และสทิธิประโยชน์ทีเ่หมำะสม

•	 อัตราความพึงพอใจของบุคลากร
มากกว่าร้อยละ	85

>85
(78%)

>90 >90 >90 1.	มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนทั้งในส่วนของค่าตอบแทน
พื้นฐาน	(Basic	salary)	และค่าตอบแทนตามภาระงาน	
(Performance	pay)	ที่เหมาะสม

2.	จัดระบบสวัสดิการโดยเฉพาะกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ใกล้เคียงกับระบบข้าราชการเพื่อจูงใจให้คนดี	คนเก่ง	
มาท�างานในคณะฯ

3.	มีระบบดูแลสิทธิประโยชนของบุคลากร	เช่น	ที่พัก	เงินกู้
เคหะสงเคราะห์	การเข้าถึงกองทุนสวัสดิการต่างๆ

4.	ส่งเสริมให้บุคลากรมีรายได้เสริมภายใต้หลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

มำตรกำรที่	2	 มีแผนพัฒนำบุคลำกรที่ดี

•	 แผนพัฒนาบุคลากรตาม
ยุทธศาสตร์

มี
(มี)

มี มี มี 1.	การจัดท�าแผนแม่บทก�าลังคนที่สอดคล้องกับทิศทาง
และเป้าหมายการพัฒนาของคณะฯ

2.	มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับตรง
ตามภารกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
แต่ละด้าน

3.	มีแผนพัฒนาผู้บริหารเพื่อให้เป็นผู้น�าในการเปลี่ยนแปลง

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
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ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

มำตรกำรที่	3	 กำรรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและกำรสร้ำงแรงจูงใจให้คนดี	คนเก่ง	มำท�ำงำนในคณะฯ

•	 อัตราการลาออกของบุคลากรสาขา
ขาดแคลนลดลง	(ร้อยละ)

<5
(4.7)

<4 <3 <2 1.	จัดท�าโครงสร้างค่าตอบแทนให้เหมาะสม	สวัสดิการ	
และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม

2.	สร้างบรรยากาศการท�างานที่ท�าให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
ต่อองค์กร

3.	มีช่องทางเฉพาะส�าหรับการรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิดีเด่น
หรือเป็นสาขาที่มีความจ�าเป็นตามยุทธศาสตร์

4.	เปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติ	และมีศักยภาพในด้านการเรียนการสอน	การ
วิจัย	และการบริการพยาบาลมาท�างานในคณะฯ

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

มำตรกำรที่	4	 กำรสร้ำงควำมผำสุกในสถำนที่ท�ำงำน

•	 อัตราการบาดเจ็บของบุคลากรที่มี
สาเหตุจากการท�างาน	

6
(9)

7 7 8 1.	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของที่ท�างานให้มีบรรยากาศของ
การท�างานที่ดี

2.	ประเมินความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมในการท�างานและ
ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต�่า

3.	จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้เพียงพอ
4.	จัดท�าป้ายเตือนอันตรายไว้กับอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงให้

ครอบคลุม

รองคณบดีฝ่ายกายภาพและ
สภาพแวดล้อม
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ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

กลยุทธ์ที่	3	 กำรเงิน	งบประมำณและระบบบัญชีที่ดี

มำตรกำรที่	1	 กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณและระบบกำรคลังที่มีประสิทธิภำพ

•	 มีระบบบัญชีใหม่ มี
(มี)

มี มี มี 1.	เปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นรายงานทางการ
เงินหรือเกณฑ์บัญชีคงค้าง

2.	จัดท�าบัญชีเพื่อการบริหารและบัญชีต้นทุน
3.	น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนระบบ

บัญชีและระบบการเงิน
4.	ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์
5.	มีระบบบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงินและมีการ

ก�ากับติดตามอย่างสม�่าเสมอ

รองคณบดีฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่	4	 ระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดี

มำตรกำรที่	1	 สร้ำงระบบบริหำรจัดกำรที่ดีและทันสมัย

•	 จ�านวนกระบวนงานที่ได้รับการ
พัฒนา	(จ�านวน)

2
(2)

3 4 5 1.	การวิเคราะห์และสร้างระบบงานที่ดีขึ้นใหม่	(Business	
process	re-design)	เพื่อให้ได้กระบวนงาน	(Work	
process)	ที่ถูกต้อง	รวดเร็ว	ไม่ซ�้าซ้อน

2.	พัฒนาระบบสายโซ่อุปทาน	(Supply	chain)
3.	พัฒนาระบบการจัดการส่งสินค้า	(Logistics)

รองคณบดีฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน
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ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

มำตรกำรที่	2	 มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพ

•	 ความส�าเร็จของการติดตั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	(ระดับความ
ส�าเร็จ)

2
(3)

3 4 5 1.	ด�าเนินการติดตั้งระบบสารสนเทศใหม่ต่อเนื่องจากผู้
บริหารชุดที่แล้ว

2.	จัดเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะรองรับการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่

3.	จัดหาวิศวกรและ	Programmer		เพื่อดูแลระบบบ�ารุง
รักษาและพัฒนาต่อยอด

4.	ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพงานบริการรักษา
พยาบาล	การบริหารจัดการและการจัดเก็บรายได้

รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

มำตรกำรที่	3			มีระบบกำรสื่อสำรภำยในคณะฯ	อย่ำงมีประสิทธิภำพ

•	 จ�านวนช่องทางการสื่อสารภายใน	
(จ�านวน)	

5
(5)

6 7 8 1.	จัดให้มีการสื่อสารหลายช่องทาง	ทั้งการสื่อสารทางเดียว
และการสื่อสาร	2	ทาง

2.	จัดระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม	(Social	
media)	และ	Internet

3.	จัดให้มีการสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
อย่างสม�่าเสมอ

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และการสื่อสารองค์การ

*ตัวเลขในวงเล็บคือผลงาน ปี 2557
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	2	การผลิตบัณฑิตที่ดี
ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบร่วม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	 : มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล) มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม (Morality)  
มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (life long learning) และมีทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ในศตวรรษที่ 21 (Professional graduate)

กลยุทธ์	

ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

กลยุทธ์ที่	1	 กำรจัดกำรกำรศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิตและปริญญำตรีสำขำอื่นๆ	ที่ดี

มำตรกำรที่	1	 กำรมีหลักสูตรที่ดี

•	 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้รับ
การรับรองจาก	WFME	ภายในปี	
2017

เตรียม

(เตรียม)

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.	มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้
ได้ตามมาตรฐานสากลของWorld	Federation	for	
Medical	Education	(WFME)	ภายในปี	2015

2.	ด�าเนินการขอรับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตจาก	WFME	ภายในปี	2017

3.	มีการด�าเนินการตามมาตรฐาน	มคอ.	ในทุกหลักสูตร
ของคณะฯ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
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ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

มำตรกำรที่	2	 พัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำ

•	 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าสอบขั้น
ตอนที่สอง	ต่อจ�านวนนักเรียนที่มี
สิทธิ์เข้าสอบขั้นตอนที่สอง	
โครงการ	MDX	(ร้อยละ)

24 26 28 30 1.	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ	เพื่อดึงดูดนักเรียนที่เก่ง	มา
เรียนที่คณะแพทยศาสตร์

2.	ปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิต
แพทย์ที่พึงประสงค์

3.	จัดท�าค่ายสานฝันฉันอยากเป็นหมอเพื่อแนะน�าวิชาชีพ
แพทย์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเลือกเรียนแพทย์ได้ถูกต้อง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

มำตรกำรที่	3	 กำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ

•	 ผลการประเมินของนักศึกษาต่อ
การจัดการเรียนการสอนของคณะฯ	
ตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐาน	TQF	
(ร้อยละ)

80

(87.22)

85 90 95 1.	บริหารจัดการหลักสูตรปัจจุบันให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร	โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและให้ได้
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

2.	ร่วมมือกับโรงพยาบาลร่วมสอนเพื่อท�าให้การจัดการ
เรียนการสอนในชั้นคลินิกเป็นมาตรฐานเดียวกัน

3.	พัฒนานักศึกษาทางภาษาเพื่อให้บัณฑิตแพทย์พร้อมรับ
การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี	2518

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

มำตรกำรที่	4	 กำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้	(Learning	resources)	ใหม่ๆ	ให้กับนักศึกษำ

•	 จ�านวนแหล่งเรียนรู้ที่สร้างขึ้น	
(จ�านวน)	

2

(3)

3 4 5 1.	การพัฒนาระบบ	E-learning
2.	พัฒนาระบบเครือข่าย	Internet	และ	E-library
3.	พัฒนาห้องสมุดคณะให้เป็น	Living	Library

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
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ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

มำตรกำรที่	5	 กำรพัฒนำอำจำรย์ให้มีควำมรู้และทักษะด้ำนแพทยศำสตร์ศึกษำ

•	 ร้อยละของอาจารย์ประจ�าที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ทักษะ	ทาง
วิชาชีพ	ทั้งในและต่างประเทศ		
(ร้อยละ)

85

(93.38)

90 95 100 1.	จัดการฝึกอบรมทางด้านแพทยศาสตร์ศึกษาให้กับ
อาจารย์

2.	จัดหาทุนให้อาจารย์ได้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้าน
แพทยศาสตร์ศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

3.	สนับสนุนให้อาจารย์ท�างานด้านแพทยศาสตร์ศึกษามากขึ้น
4.	สนับสนุนการท�าวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษาเพื่อน�ามา

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

มำตรกำรที่	6	 กำรพัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

•	 จ�านวนกิจกรรมที่ด�าเนินการโดย
นักศึกษา	(จ�ำนวน)

5
(33)

6 7 8 1.	ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาทั้งด้านกิจกรรมบ�าเพ็ญ
ประโยชน์	วัฒนธรรม	ประเพณี	ภาษา	และกีฬา

2.	พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้สามารถช่วยเหลือ
นักศึกษาทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิต

3.	สนับสนุนการท�ากิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับ
สโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ

4.	จัดหาและปรับปรุงสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่ง
เสริมสุขภาพนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
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ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

กลยุทธ์ที่	2	 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนของบัณฑิตศึกษำเพื่อสร้ำงทีมวิจัยที่เข้มแข็ง

มำตรกำรที่	1	 พัฒนำศักยภำพนักศึกษำทำงกำรวิเครำะห์	วิจัย	ด้ำนภำษำอังกฤษ	และเทคโนโลยีสำรสนเทศ	กำรน�ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร	กำรเขียนบทควำมวิจัย
เพื่อตีพิมพ์

•	 ร้อยละของผลงานวิจัยนักศึกษา
ปริญญาโท	ที่ได้รับการ	ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ต่อจ�านวนนักศึกษาที่จบ	

150
(158.67)

160 170 180 1.	โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.	โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบ
เข้มและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ 

3.	โครงการอบรมการน�าเสนอผลงานวิชาการ	การเขียนผล
งานวิจัยเพื่อตีพิมพ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

•	 ร้อยละของผลงานวิจัยนักศึกษา
ปริญญาเอกที่ได้รับการ	ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ต่อจ�านวนนักศึกษาที่จบ

200
(163.64)

220 240 260

มำตรกำรที	่2	 เพิ่มศักยภำพของคณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ

•	 ร้อยละของคณาจารย์ที่มีความ
สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี	
และสามารถให้ค�าปรึกษา
วิทยานิพนธ์ได้สูงขึ้น	(ร้อยละ)	

70
(94.93)

80 90 95 1.	โครงการขยายเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาและส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทักษะในการให้ค�าปรึกษา
วิทยานิพนธ์และเขียนบทความวิจัย

2.	การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสมัยใหม่	และการ
เรียนรู้จากผู้ที่ประสบความส�าเร็จในการบริหารหลักสูตร
และงานวิจัย	ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
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ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

มำตรกำรที่	3			รับนักศึกษำที่มีศักยภำพสูง

•	 ร้อยละของจ�านวนนักศึกษาที่มี
ศักยภาพสูงและส�าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรก�าหนด	(ร้อยละ) 
(ปี	2557	ระดับ	ป.	โท	ร้อยละ	44,	
เอก	38,	ป.บัณฑิตชั้นสูง	100)

80 85 90 95 1.	วิเคราะห์และจัดกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตรเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ที่ตรงเป้า

2.	สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภาคราชการและเอกชน
ในต่างประเทศ	เพื่อท�าข้อตกลงความร่วมมือ	(MOU)		
ในการพัฒนาบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษา

3.	ปรับระบบการรับเข้าโดยให้มีการรับเข้าได้หลายวิธี	และ
ให้อ�านาจการตัดสินใจอยู่ที่คณะ/สาขาวิชา	หรือคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร

4.	สร้างระบบติดตามความก้าวหน้าของการเรียน	ของ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษา

5.	มีระบบการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ	ห้องปฏิบัติ
การวิจัย	ตลอดจนโจทย์วิจัย

6.	สนับสนุนทุนบัณฑิตศึกษาในรูปแบบต่างๆ	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง	รวมทั้ง	นักศึกษา
ต่างชาติ	นักศึกษาเรียนดี	และนักศึกษาในหลักสูตรที่
ขาดแคลน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
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ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

กลยุทธ์ที่	3	 กำรฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชำญที่ดี

มำตรกำรที่	1	 พัฒนำกำรฝึกอบรมฯ	ให้มีคุณภำพดียิ่งขึ้น

•	 ร้อยละของจ�านวนแพทย์ฝึกอบรม
ที่ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ก�าหนด	(ร้อยละ) 
(ปี	2557	แพทย์ประจ�าบ้าน	ร้อย
ละ	93.02,	แพทย์ต่อยอด	92.85,	
แพทย์ใช้ทุน	97.24)

95 96 97 98 1.	สนับสนุนการด�าเนินการฝึกอบรมฯ	ของภาควิชาต่างๆ	
ให้ผ่านการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพของราชวิทยา
ลัยฯ	ต่างๆ	ทุกรอบการประเมิน

2.	เพิ่มคุณภาพงานวิจัยของแพทย์ฝึกอบรมฯ	ให้สามารถตี
พิมพ์ในวารสารที่มี	Impact	factor	ได้

3.	สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ให้เพียงพอ
4.	จัดสวัสดิการให้เหมาะสมและเพียงพอ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

*ตัวเลขในวงเล็บคือผลงาน ปี 2557
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3	ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้รับผิดชอบร่วม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ (บริการวิชาการ)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	: ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ (Research quality & numbers) เพื่อน�าไปใช้แก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง และนานาชาติ (Value to Thai society and all mankind) รวมทั้งการน�าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercial application) และ
อุตสาหกรรม

กลยุทธ์	

ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

กลยุทธ์ที่	1	 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยของคณะฯให้มีควำมพร้อมที่จะก้ำวไปสู่กำรเป็นคณะแพทยศำสตร์ชัน้น�ำในและในระดับ	Asia	และระดับโลก

มำตรกำรที่	1	 ปรับปรุงระบบบริหำรงำนวิจัยให้มีควำมพร้อมในกำรสนับสนุนงำนวิจัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ

•	 มีระบบบริหารงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพที่สามารถช่วยเพิ่ม
ศักยภาพนักวิจัย	(ระบบ)

1
(1)

2 3 4 1.	English	Editing	Publication	Clinic	(EEPC)
2.	One	stop	service	เพื่อสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย
3.	แผนที่งานหรือกิจกรรม	ในความรับผิดชอบของแต่ละ

หน่วย	(Mind	Meister	work	sheet)
4.	จัดท�าฐานข้อมูลทุนวิจัยทั้งจากในและต่างประเทศทุก

ประเภท	และผลสัมฤทธิ์ทุนวิจัย	คณะแพทยศาสตร์	
ย้อนหลัง	5	ปี

5.	โปรแกรมส�าหรับติดตามจ�านวนผลงานตีพิมพ์	ค่าผลก
ระทบ	(Impact	factor)	และการได้รับการอ้างอิง	(Cita-
tion)	จากฐานข้อมูล	Scopus,	ISI	web	of	Science,	
PubMed

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

•	 มีจ�านวนทุนวิจัยต่อจ�านวนอาจารย์
ประจ�าเพิ่มขึ้น	(จ�านวนเงิน:บาท)

70,000

(105,000)

110,000 120,000 130,000

•	 จ�านวนผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น 
(Paper/Faculty)

1.1
(1.01)

1.1 1.2 1.3
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ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

มำตรกำรที	่2	 จัดตั้งระบบสนับสนุนกำรผลิตนวัตกรรมเชิงพำณิชย์

•	 มีระบบและหน่วยงานรองรับ
การน�าผลงานวิจัยเพื่อผลิต
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

ศึกษา
ความ
เป็นไป
ได้

มี มี มี 1.	จัดตั้งหน่วยบริหารงานวิจัยที่ชัดเจน	ภายใต้การก�ากับ
ดูแลของผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย	และมีโครงสร้างตาม
โครงการในมาตรการที่	1

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

•	 ร้อยละของรายได้จากนวัตกรรม
วิจัย	(หลังหักต้นทุน)	ที่เพิ่มขึ้น

ปี	
2556

832,420

10% 20% 30%

มำตรกำรที	่3	 มีระบบบริหำรจัดกำรเครื่องมือวิจัยกลำง	ห้องปฏิบัติกำรวิจัย	และหน่วยสัตว์ทดลอง	เพื่อให้สำมำรถแข่งขันในกำรขอทุนวิจัยภำยนอกกับสถำบันอื่นได้

•	 มีเครื่องมือวิจัยกลาง	และห้อง
ปฏิบัติการวิจัยที่จ�าเป็นต่อการขอ
ทุนจากภายนอกสถาบันครบ

80% 80% 100% 100% 1.	โครงการจัดหาและบริหารจัดการเครื่องมือวิจัยที่มี
เทคโนโลยีขั้นสูงให้มีประสิทธิภาพสูง

2.	รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัย	ISO	17025
3.	รับรองมาตรฐานสัตว์ทดลองระดับชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

•	 ห้องปฏิบัติการวิจัย	ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน	ISO	17025

ขั้น
เตรียม
การ

50% 70% 100%

•	 หน่วยสัตว์ทดลองผ่านมาตรฐาน
ระดับชาติ

ขั้น
เตรียม
การ

80% 100% 100%
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ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

มำตรกำรที่	4	 พัฒนำกลไกกำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำร	กำรขอทุนวิจัยของนักวิจัยจำกหน่วยงำนภำยนอกทั้งในและต่ำงประเทศให้มีศักยภำพสูงขึ้น

•	 มีระบบและกลไกสนับสนุนการขอ
ทุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งใน
และต่างประเทศ

มี
(มี)

มี มี มี 1.	พัฒนาระบบการสนับสนุนการเขียนบทความทาง
วิชาการและการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์	โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีประสบการณ์จากทั้งในและต่างประเทศ

2.	จัดระบบและกลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขอทุนจาก
ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

3.	จัดทุนวิจัยตั้งต้นเพื่อให้นักวิจัยสามารถขอทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

•	 ร้อยละของค่าเฉลี่ยจ�านวนหัวหน้า
โครงการวิจัยต่อจ�านวนอาจารย์
ทั้งหมดที่ได้รับทุนจากภายนอกเพิ่ม
ขึ้น

10%
(10.2%)

12% 14% 16%

•	 ร้อยละจ�านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับ
จากภายนอก	(Out	bound	grant:	
ล้านบาท)

40.36	
ล้าน

10% 20% 30%

กลยทุธ์ที	่2	 สร้ำงและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวจิัยเพื่อรองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจัย	

มำตรกำรที	่1	 พฒันำบุคลำกรทุกหน่วยงำนให้มีควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำงำนประจ�ำโดยใช้งำนวิจัยเป็นฐำน

•	 บุคลากรทุกหน่วยงานมีการพัฒนา
งานประจ�าโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน
(จ�านวน	R2R)	

20
(10)

30 40 50 1.	นโยบาย	ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน�าผลงานวิจัยมาใช้
ในการพัฒนางาน การเรียนการสอน	

2.	ให้ทุนสนับสนุน	บุคลากรสายสนับสนุน	ให้มีโอกาส
ท�างานวิจัยที่มีคุณภาพ

3.	จัดสรรทุนให้เหมา

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
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มำตรกำรที่	2	 กำรพฒันำบุคลำกรให้มีศกัยภำพด้ำนกำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ

•	 ร้อยละของนักวิจัยหน้าใหม่	:	นัก
วิจัยทั้งหมด	(ร้อยละ)	

10
(5)

20 30 40 1.	สร้างและพัฒนานักวิจัยให้สามารถท�าวิจัยที่เป็น
ประโยชน์และเผยแพร่ผลงานได้ในระดับนานาชาติ		

2.	ส่งเสริมให้นักวิจัยได้ท�างานวิจัยร่วมกับนักวิจัยระดับ
นานาชาติโดยใช้กลไกเครือข่ายที่มีอยู่	เช่น	WHO,	
Welcome	Trust,	Australian	and	New	Zealand	
National	Research	Council,	National	Institute	
of	Health	(NIH),	MD	Anderson,	University	of	
Liverpool	ฯลฯ

3.	สนับสนุนงบประมาณในการท�าวิจัยให้กับบุคลากรตาม
ศักยภาพ

4.	สร้างระบบ	mentor	(นักวิจัย	พี่เลี้ยง)	ที่ชัดเจนเพื่อช่วย
นักวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

มำตรกำรที่	3	 กำรสร้ำงแรงจูงใจโดยกำรเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้ำงชื่อเสียงให้กับคณะฯ

•	 จ�านวนนักวิจัยที่ได้รับการเชิดชู
เกียรติหรือสร้างชื่อเสียงให้กับ
คณะฯ	(จ�านวน)

3
(36)

4 5 6 1.	สร้าง	Hall	of	Frame	เพื่อแสดงถึงผลงานวิจัย	หรือ	นัก
วิจัยที่สร้างชื่อเสียง

2.	ประสัมพันธ์ผลงานวิจัยที่ได้รับการยกย่องจากภายนอก
ให้กับบุคลากรรับทราบ	

3.	จัดให้นักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงได้มามีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้	(KM)	กับบุคลากร	

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
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กลยุทธ์ที่	3	 สร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนกำรวิจัยโดยกำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ	

มำตรกำรที่	1	 ส่งเสริมงำนวิจัยมุ่งเป้ำแบบสหสำขำวิชำตำมเรื่องที่คณะฯ	ต้องกำรเป็นเลิศ

•	 คณะฯ	ได้รับการยอมรับจากองค์กร
ภายนอกถึงความเป็นเลิศ	ความ
เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า	2	สาขา	
(จ�านวนสาขาที่ได้รับการยอมรับ
จากองค์กรภายนอก)	

2
(8)

3 4 5 1.	ก�าหนดทิศทางการวิจัยของคณะฯ	ให้ชัดเจนโดยเน้น
เรื่องที่คณะฯ	มีความเชี่ยวชาญ

2.	สนับสนุนให้มีการท�าวิจัยในเรื่องที่เป็นจุดแข็งของคณะ
แพทยศาสตร์	เช่น	Tropical	Medicine,	Emerging	
infectious	diseases,	Drug	resistant	ฯลฯ

3.	ผลักดันให้คณะแพทยศาสตร์เป็นแกนน�าในการด�าเนิน
การสร้างเครือข่ายงานวิจัยแบบสหสาขา	ตามนโยบาย
จัดตั้ง		health	cluster	ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

มำตรกำรที่	2	 เพิ่มผลงำนวิจัย	รวมทั้งส่งเสริมกำรท�ำวิจัย	ต่อยอดจำกงำนวิจัยพื้นฐำนสู่คลินิกและประยุกต์สู่นโยบำยระดับชำติ	หรือสำธำรณะ

•	 จ�านวนผลงานวิจัยต่อยอดจากงาน
วิจัยพื้นฐานสู่คลินิกและการน�าไป
ใช้ประโยชน์	/	สิทธิบัตร	/	อนุสิทธิ
บัตร	(จ�านวน)

1
(8)

2 3 4 1.	เพิ่มงบประมาณเงินรายได้ส�าหรับสนับสนุนงานวิจัยทุก
ปีจนถึง	2%	ของเงินรายได้

2.	สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยพื้นฐานที่สามารถ
ต่อยอดไปสู่คลินิก	

3.	สร้างบรรยากาศความร่วมมือในการวิจัยระหว่างอาจาร
ย์ปรีคลินิกและอาจารย์คลินิก	โดยด�าเนินการในรูปแบบ
เฉพาะโรคหรือจากปัญหาทางคลินิกเป็นหลัก

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
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มำตรกำรที่	3	 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรวิจัยในระดับชำติ	และนำนำชำติ

•	 จ�านวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การวิจัยในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น	
(จ�านวน	MOU:	Research	with	
QS	World	Top	500	(QS))	

10
(11)

12 14 16 1.	สนับสนุนงบประมาณในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ	
ผ่านโครงการ	Visiting	Professor

2.	สนับสนุนงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าใน
กรุงเทพฯ	ผ่านทางโครงการแพทย์	3	ปริญญา

3.	สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์	นักศึกษา	นัก
วิจัย	Post	doc	กับมหาวิทยาลัยชั้นน�าที่มีชื่อเสียงทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

•	 ล�าดับโลกและเอเชียของ	QS	
University	ranking	สูงขึ้น 
(QS	Asian	ranking)

60
(73)

55 50 45 1.	ตั้งคณะท�างานติดตามตัวชี้วัดในการจัดอันดับของ	QS	
Ranking	ทุก	6	เดือน

2.	เพิ่มจ�านวนผลงานวิจัยที่มี	Impact	factor	สูง
3.	สนับสนุนทุนบัณฑิตศึกษาให้นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง

เข้ามาเรียน

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาฯ
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ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

มำตรกำรที่	4	 กำรขบัเคลื่อนคณะฯตำมโครงกำรมหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติหรือ	World	Class	University	ให้สอดคล้องกบัแนวนโยบำยมหำวิทยำลัยและ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร	กำรอุดมศึกษำ	(สกอ)

•	 คณะแพทยศาสตร์และ
มหาวิทยาลัย	ขอนแก่น	ได้รับการ
จัดอยู่ในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ	
หรือ	World	class	university	
ตามเกณฑ์ของ	สกอ.	(EdPEx	
score)	

200
(<200)

250 300 350 1.	ผลักดันให้มีโครงการวิจัยต่างๆภายใต้โครงการ
มหาวิทยาลัยระดับโลก

2.	มีระบบก�ากับติดตาม	การผลิตผลงานวิจัยในโครงการให้
เป็นไปตามเป้าหมาย

3.	มีระบบในการบริหารการเงิน	การบัญชี	ของโครงการ
เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาฯ
รองคณบดีฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน

กลยทุธ์ที	่4	 พัฒนำระบบกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและกำรน�ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์

มำตรกำรที่	1	 พัฒนำระบบกำรน�ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่ประชำชนในภูมิภำค	และประเทศชำติ	ตำมแนวนโยบำยมหำวิทยำลัยและของประเทศ

•	 จ�านวนโครงการวิจัยที่มีการเผย
แพร่และน�าไปใช้ประโยชน์

2
(25)

4 6 8 1.	สนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยที่สามารถน�าไปใช้
ประโยชน์ได้	แยกจากทุนปกติ	เช่น	โครงการวิจัยเพื่อแก้
ปัญหาการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

2.	สร้างกลไกการแลกเปลี่ยนความรู้และปัญหาระหว่าง
บุคลากรในโรงพยาบาลกับนักวิจัย	เพื่อให้เกิดความร่วม
มือและค�าถามงานวิจัยที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้

3.	สร้างบรรยากาศให้มีการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์	โดย
เฉพาะ	Routine	to	research

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
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ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
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มำตรกำรที่	2			พัฒนำระบบและกลไกกำรน�ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

•	 จ�านวนผลงานวิจัย	นวัตกรรม	และ
สิทธิบัตรที่น�าไปสู่เชิงพาณิชย์มีมาก
ขึ้นทุกปี	(จ�านวน)	

1
(8)

2 3 4 1.	จัดท�าฐานข้อมูลและวิเคราะห์ผลงานวิจัย	นวัตกรรม	
และสิทธิบัตรที่มีศักยภาพที่จะน�าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์

2.	สร้างระบบที่เอื้อต่อการน�าผลงานของนักวิจัยไปสู่ภาค
การผลิตเชิงพาณิชย์

3.	สนับสนุนการจัดตั้ง	spin	off	company	ที่มีความคล่อง
ตัวเพื่อท�าการตลาดและน�าผลงานวิจัย	นวัตกรรม	สิทธิ
บัตร	ไปสู่เชิงพาณิชย์

4.	คัดเลือกผลงานที่มีศักยภาพในการน�าไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์	

5.	สร้างความร่วมมือกับเอกชนในการน�าผลงานวิจัยคณะสู่
การตลาด

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

•	 จ�านวนโครงการวิจัยที่มีการเผย
แพร่น�าไปใช้ประโยชน์

1
(1)

1 2 2

*ตัวเลขในวงเล็บคือผลงาน ปี 2557

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	4	การบริการรักษาพยาบาลที่ดี
ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
ผู้รับผิดชอบร่วม รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์
  รองคณบดีฝ่ายศูนย์กลางบริการสุขภาพ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	 : พัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (International 
healthcare standard) มีระบบเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศ (Holistic service & network) สามารถรองรับการผลิตบัณฑิต
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ทั้งในระดับปริญญาตรีและการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (All medical curriculum integration) การตั้งศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ของภูมิภาค (Aca-
demic medical hub) เพื่อรองรับการรักษาโรคที่ต้องการความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูง (Super tertiary care) ส�าหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง และนานาชาติ (Value to Thai society and all mankind)

กลยุทธ์	

ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

กลยุทธ์ที่	1	 กำรสร้ำงระบบบริกำรรักษำพยำบำลที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล

มำตรกำรที่	1	 กำรพัฒนำคุณภำพตำมแนวทำงของสถำบันรับรองสถำนพยำบำล	(สรพ.)	และ	JCI

•	 การได้การรับรองคุณภาพจาก
สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล	
(สรพ.)

ผ่าน
(ผ่าน)

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.	สนับสนุนให้หน่วยบริการใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ	
เช่น	Patient	safety	goals,	Risk	management,	
Lean	in	health	care	ให้ครอบคลุมทั่วทั้งโรงพยาบาล

2.	ให้หน่วยงานสนับสนุนด�าเนินการตามมาตรฐานระบบ
งานส�าคัญของ	สรพ.(HA)	และ	JCI

3.	มีกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	(CQI)	ตั้งแต่การ
ประเมินตนเองจนถึงการจัดท�าแผนพัฒนา

4.	จัดกิจกรรมการแสดงผลงานพัฒนาคุณภาพและ
นวัตกรรมเป็นประจ�าทุกปี

5.	พัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยให้ได้ผลการรักษาตาม
มาตรฐานสากล

6.	บริหารจัดการศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 
โรงพยาบาล	(Hospital	accreditation	collaboration	
center)		เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลใน 
เครือข่าย

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
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ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

มำตรกำรที่	2	 น�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนับสนุนกำรให้บริกำร

•	 การลดจ�านวนสินค้าคงคลัง	
(สัดส่วนงบประมาณส�าหรับการซื้อ
วัสดุ/รายได้รวม)

14%
(13%)

13% 12% 10% 1.	น�าระบบสารสนเทศมาช่วยลดความผิดพลาดในการสั่ง
ยาโดยให้มีการสั่งยาออนไลน์	(Computerized		physi-
cian	order	entry	–	CPOE)

2.	ติดตั้งระบบเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์	(Electronic	
medical	record	–	EMR)

3.	น�าระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการใช้งานระบบห่วง
โซ่อุปทาน	(Supply	chain)	และระบบขนส่งสินค้า	
(Logistics)

รองคณบดีฝ่ายการคลัง	
ทรัพย์สิน	และพัสดุ

มำตรกำรที่	3			กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรดูแลผู้ป่วย

•	 จ�านวนเครือข่ายการให้บริการ	
(จ�านวน)	

4
(7)

6 8 10 1.	สนับสนุนการด�าเนินการเครือข่ายที่ได้รับมอบหมายจาก
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	เขต	7

2.	จัดตั้งเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง
3.	จัดท�าฐานข้อมูลการดูแลสุขภาพตนเองส�าหรับผู้ป่วย
4.	จัดท�าแนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรในเครือข่าย

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิ
ริกิติ์ฯ
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ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

กลยุทธ์ที่	2	 กำรพัฒนำสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ของภูมิภำค	(Academic	Medical	hub)

มำตรกำรที่	1	 กำรจัดตั้งศูนย์บริกำรทำงกำรแพทย์ชั้นเลิศ	(Centers	of	excellence)

•	 จ�านวนศูนย์บริการทางการแพทย์
ชั้นเลิศ	(จ�านวน)

6
(8)

7 8 10 1.	สนับสนุนให้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์เป็นศูนย์บริการทางการ
แพทย์ชั้นเลิศด้านโรคหัวใจ

2.	ขยายการจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศในโรง
พยาบาลศรีนครินทร์

3.	สนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ศึกษาต่อ/ฝึกอบรมฯ
ภายในประเทศหรือต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ
ในระดับสูง

4.	เตรียมระบบบริหารจัดการเพื่อเปิดใช้งานอาคารกัลยาณิ
วัฒนานุสรณ์	ในปี	2558

5.	เตรียมการของบประมาณและการก่อสร้างอาคาร
อุบัติเหตุและศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ชั้นเลิศของ
ภูมิภาค	(Academic	medical	hub)

รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิ
ริกิติ์ฯ
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
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ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

กลยุทธ์ที่	3	 กำรเป็นศูนย์บริกำรรักษำพยำบำลและกำรฝึกอบรมในระดับนำนำชำติ

มำตรกำรที่	1	 กำรสร้ำงระบบบริกำรเพื่อรองรับชำวต่ำงชำติ

•	 ร้อยละผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)	

0.2
(13%)

0.4 0.8 1.2 1.	จัดตั้งหน่วยบริการผู้ป่วยต่างชาติ
2.	จัดระบบรับส่งต่อผู้ป่วยจากต่างประเทศ
3.	การพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับบุคลากร	โดยเฉพาะ

ภาษาของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4.	โครงการล่ามจิตอาสาในกลุ่มประเทศอาเซียน
5.	สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการรักษาพยาบาลกับ

สถาบันในต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจ 
สิริกิติ์ฯ

มำตรกำรที่	2	 กำรเป็นศูนย์ฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรแพทย์จำกต่ำงประเทศ

•	 จ�านวนผู้มาศึกษาดูงานจากต่าง
ประเทศ	(จ�านวน	Inbound	/
Outbound	exchange	student	
(QS))

1.4
(1.27)

1.6 1.8 2 1.	สนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติทั้งระยะสั้น
และระยะยาว

2.	สนับสนุนการศึกษาดูงานจากสถาบันในต่างประเทศ
3.	โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานกับสถาบันในต่าง

ประเทศ

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

•	 จ�านวนหลักสูตรฝึกอบรมฯ
นานาชาติ	(จ�านวน)

2
(1)

3 3 4

*ตัวเลขในวงเล็บคือผลงาน ปี 2557
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	5	การสร้างรายได้เพื่อให้เป็นสินทรัพย์เพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง
ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายการคลัง ทรัพย์สิน และพัสดุ
ผู้รับผิดชอบร่วม รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
  รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์
  รองคณบดีฝ่ายศูนย์กลางบริหารสุขภาพ
  รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	 :  มีระบบการสร้างรายได้เพื่อให้เป็นสินทรัพย์ในการพัฒนา (Asset utilization system) มีการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทาง
ปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ (Intellectual property management) ท�าให้มีความมั่นคงทางการเงินและสามารถพึ่งพาตนเองได้ (Organization sustainability)

กลยุทธ์	

ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

กลยุทธ์ที่	1	 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้

มำตรกำรที่	1	 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้กลุ่มผู้ป่วยนอก

•	 รายได้จากบริการผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	10	(ร้อยละ)	

10	
(23)

10 10 10 1.	การบันทึกรายการหัตถการที่ท�าในหน่วยบริการให้ครบ
ถ้วน

2.	การลงรหัสโรคและรหัสหัตถการที่ถูกต้องและครบถ้วน
3.	จัดให้มีผู้ให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ	(Coder)	ประจ�า

ในแต่ละห้องตรวจ
4.	วางระบบให้มีการน�าส่งข้อมูลให้ถึงหน่วยการเงิน
5.	น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติ

งาน

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจ 
สิริกิติ์ฯ
รองคณบดีฝ่ายศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ
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ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

มำตรกำรที่	2	 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้กลุ่มผู้ป่วยใน

•	 รายได้จากการบริการผู้ป่วยใน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	10

10	
(22)

10 10 10 1.	การสรุปเวชระเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อเพิ่ม
ค่าน�้าหนักสัมพัทธ์	(RW)

2.	การตรวจสอบซ�้าเวชระเบียนที่มีค่าใช้จ่ายสูง
3.	การสรุปเวชระเบียนให้ทันก�าหนดเวลาส่งเบิก
4.	การรวบรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้

ครบถ้วนเพื่อเพิ่มอัตราฐาน	(Base	rate)
5.	มีระบบการบริหารจัดการเตียงและห้องผ่าตัดที่มี

ประสิทธิภาพ

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจ 
สิริกิติ์ฯ
รองคณบดีฝ่ายศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ

กลยุทธ์ที่	2	 กำรเปิดบริกำรพิเศษ	(บูรณำกำร)	ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีประกันชีวิตเอกชนหรือจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลได้เอง

มำตรกำรที่	1	 กำรเปิดพื้นที่บริกำรเพื่อรองรับผู้ป่วยประกันชีวิตเอกชนหรือจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลได้เอง

•	 มีการด�าเนินการตามแผนเปิดหน่วย
ให้บริการผู้ป่วย	(จ�านวนหน่วย
บริการที่เพิ่มขึ้น)	

2
(3)

4 6 8 1.	เปิดหอผู้ป่วยใน	สว.14	จ�านวน	24	เตียง
2.	ขยายการให้บริการผู้ป่วยนอก	ในเวลาที่อาคาร	สว.1	

ชั้น	1
3.	พัฒนาการให้บริการผ่าตัดนอกเวลา
4.	พัฒนาการให้บริการคลินิกนอกเวลา
5.	เปิดให้บริการในศูนย์หัวใจสิริกิติ์

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจ 
สิริกิติ์ฯ
รองคณบดีฝ่ายศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ
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ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

กลยุทธ์ที่	3	 กำรลดค่ำใช้จ่ำย

มำตรกำรที่	1	 กำรบริหำรจัดกำรคลังพัสดุ	วัสดุกำรแพทย์	ยำและเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภำพ

•	 ลดอัตราการขาดยาและเวชภัณฑ์
ไม่เกิน	10	รายการต่อปี	(รายการ)

<10
(>10)

<10 <10 <10 1.	น�าระบบห่วงโซ่อุปทาน	(Supply	chain)	มาใช้เพื่อลด
การคงสินค้าในคลัง

2.	น�าระบบขนส่งสินค้า	(Logistics)	มาใช้ในการขนส่งยา
และเวชภัณฑ์	ส่วนประกอบโลหิต	และสิ่งส่งตรวจ

3.	จัดท�า	Item	Master	มาตรฐานสากล	และลดจ�านวน
รายการยาและเวชภัณฑ์

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

มำตรกำรที่	2	 กำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อพัสดุ	วัสดุกำรแพทย์	ยำและเวชภัณฑ์

•	 ลดค่าใช้จ่ายด้านยาและเวชภัณฑ์ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	

40
(-10.30)

38 36 34 1.	จัดตั้งคณะกรรมการต่อรองราคา
2.	เพิ่มการใช้ยา	Generic	ที่มีคุณภาพแทนยาต้นแบบ	โดย

เฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยใน
3.	ส่งเสริมการใช้ยาและเวชภัณฑ์อย่างคุ้มค่าตามหลักฐาน

เวชศาสตร์เชิงประจักษ์

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

*ตัวเลขในวงเล็บคือผลงาน ปี 2557
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	6	การอนุรักษ์และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี	
ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และสื่อสารองค์กร
ผู้รับผิดชอบร่วม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	 :	  มีการอนุรักษ์และส่งเสริมการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ (Culture & heritage support) ตลอดจนการบูรณาการ 
เข้ากับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริการรักษาพยาบาล (Mission integration)

กลยุทธ์	

ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

กลยุทธ์ที่	1	 กำรบริหำรจัดกำรกำรท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี

มำตรกำรที่	1	 กำรมีหน่วยงำนรับผิดชอบจัดกิจกรรม

•	 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการ	และวิชาชีพที่ตอบ
สนองความต้องการการพัฒนา	ที่
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม	
ชุมชน	และประเทศชาติ		
(หมายเหตุ:	เฉพาะโครงการที่ใช้
รายได้ของคณะฯ)

15
(16)

17 19 20 1.	จัดตั้งหน่วยกิจกรรมพิเศษในสังกัดงานประชาสัมพันธ์
เพื่อรับผิดชอบด�าเนินการ

2.	ปลูกจิตส�านึกและกระตุ้นการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้
บริหาร	บุคลากรและนักศึกษา

3.	จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
อย่างสม�่าเสมอ

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และการสื่อสารองค์กร	
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
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ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

กลยุทธ์ที่	2	 กำรบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน	กำรวิจัย	และกำรบริกำรรักษำพยำบำล

มำตรกำรที่	1	 กำรบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นเข้ำกับกิจกรรมของคณะฯ

•	 จ�านวนกิจกรรมการบูรณาการฯ	 
ในรอบปี	(จ�านวน)

3
(3)

4 5 6 1.	การให้บริการการแพทย์แผนไทย
2.	การสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมการเรียนการ

สอน
3.	การส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีกิจกรรมทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และการสื่อสารองค์กร	

*ตัวเลขในวงเล็บคือผลงาน ปี 2557

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	7	ระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี
ผู้รับผิดชอบหลัก  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบร่วม  รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	 : มีระบบการพัฒนาคุณภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Quality assurance) ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(Thailand quality award-TQA) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Organization competitiveness) เกิดผลลัพธ์ที่ดี และมีมาตรฐานในระดับสากล (International 
ranking & outcome)
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กลยุทธ์	

ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

กลยุทธ์ที่	1	 กำรด�ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพตำมแนวทำงรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ

มำตรกำรที่	1	 ด�ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพภำยในและภำยนอกตำมเกณฑ์	TQA

•	 จ�านวนผลลัพธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น	(ร้อยละ)	

20
(49.78)

30 40 50 1.			การน�าเกณฑ์	TQA	มาใช้ในการบริหารจัดการงาน
ประจ�าของคณะฯ

2.			การตรวจประเมินคุณภาพภายในเป็นประจ�าทุกปี
3.			กิจกรรมการพัฒนาตามข้อมูลจากผลการประเมิน
4.			การใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ	Ed	PEx		

ของสกอ.

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาคุณภาพ

กลยุทธ์ที่	2	 กำรด�ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลตำมเกณฑ์ของสถำบันรับรองสถำนพยำบำล	(สรพ.)

มำตรกำรที่	1	 กำรด�ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพตำมเกณฑ์ของสถำบันรับรองคุณภำพโรงพยำบำล

•	 การได้รับการรับรองจากสถาบัน
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ผ่าน
(ผ่าน)

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.	มีการด�าเนินการในทุกระบบตามเกณฑ์ฯ
2.	จัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน
3.	มีกิจกรรมพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
4.	จัดกิจกรรมวันคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อให้เป็นเวทีแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจ 
สิริกิติ์ฯ

กลยุทธ์ที่	3	 กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ภำยในองค์กร

มำตรกำรที่	1	 กำรส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้	(KM)	ภำยในคณะฯ
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ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

•	 จ�านวนบทเรียนที่ได้น�าไปใช้
ประโยชน์	(จ�านวน)

10
(12)

20 30 40 1.	จัดกิจกรรม	KM	ด้านการเรียนการสอน
2.	จัดกิจกรรม	KM	ด้านการวิจัย
3.	จัดกิจกรรม	KM	ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4.	มีการถอดบทเรียนเพื่อให้เป็นสินทางปัญญา	และน�าไป

ใช้ในการท�างาน

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

*ตัวเลขในวงเล็บคือผลงาน ปี 2557

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	8	ด้านชุมชนสัมพันธ์ที่ดี	
ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และการสื่อสารองค์กร
ผู้รับผิดชอบร่วม รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์		:  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ การยอมรับ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกับหน่วยงานภายนอก (Corporate social responsibility & community trust)

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
2557* 2558 2559 2560

กลยุทธ์ที่	1	 กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก

มำตรกำรที่	1	 กำรมีกิจกรรมร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก
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•	 จ�านวนเครือข่ายความร่วมมือฯ	
(จ�านวน)

5
(3)

6 7 8 1.	การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2.	การเชิญชวนให้หน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมที่

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
3.	การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชน

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และการสื่อสารองค์กร	

กลยุทธ์ที่	2	 ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

มำตรกำรที่	1	 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพของประชำชนในพื้นที่เป้ำหมำยรอบมหำวิทยำลัย

•	 จ�านวนชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่ง
ตนเองได้	(จ�านวน)

1
(2)

2 3 4 1.	การท�ากิจกรรมส่งเสริมสุภาพในชุมชน
2.	การเสริมพลังอ�านาจให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่ง

ตนเองด้านการดูแลสุขภาพ

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

*ตัวเลขในวงเล็บคือผลงาน ปี 2557
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1. รายละเอียดกิจกรรมการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์

กิจกรรมดำาเนินงานด้านแผนยุทธศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ล�ำดับ รำยกำรกิจกรรม วันที่ สถำนที่ วัตถุประสงค์

1 เสวนาทิศทางการบริหารงานคณะ
แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
ประจ�าปี	2557	–	2560
(ผู้เข้าร่วมประชุม	คณบดี	รองคณบดี	ผู้ช่วย
คณบดี)

28	กันยายน	2556 วิชชิ่งทรี	รีสอร์ท	ขอนแก่น	
ต�าบลท่าพระ	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดขอนแก่น
วิทยากรโดย	คณบดี	+	รอง
คณบดีฝ่ายวางแผนฯ

เพื่อก�าหนดทิศทางการบริหารงาน	การพบปะของทีม
บริหารชุดใหม่	การก�าหนดนโยบาย	ทิศทาง	แนวทาง
การด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2557	–	2560

2 สัมมนากระบวนการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์
การบริหาร	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	ประจ�าปี	2557	–	2560	
(ผู้เข้าร่วมประชุม	คณบดี	รองคณบดี	ผู้
ช่วยคณบดี	เลขานุการ	หัวหน้าภาควิชา	
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)	

19-21	ตุลาคม	2556 เชียงคานริเวอร์	เมาท์เทน	
รีสอร์ท	อ�าเภอเชียงคาน	จังหวัด
เลย	
วิทยากรโดย	อ.สิทธิศักดิ์	พฤกษ์
ปิติกุล

ทบทวนวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยม	วัฒนธรรมองค์กร	
เป้าหมายองค์กร	วิเคราะห์องค์กร	(SWOT)	หาจุด
เด่น	ข้อได้เปรียบ	และภาวะคุกคามที่ส�าคัญ	ก�าหนด
กลยุทธ์ทางการบริการ	ร่างยุทธศาสตร์ทางการบริหาร	
(2557	–	2560)	

3 ประชุมรับฟังค�าชี้แจง	ทิศทาง	กระบวนการ
จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร	คณะ
แพทยศาสตร์	ประจ�าปี	พ.ศ.	2557	–	2560
(ผู้เข้าร่วมประชุม	คณบดี	รองคณบดี	ผู้ช่วย
คณบดี	เลขานุการ)

4	พฤศจิกายน	2556 ห้องประชุม	สว	2	ชั้น	3		คณะ
แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	
วิทยากรโดย	คณบดี	+	รอง
คณบดีฝ่ายวางแผนฯ

ทบทวนกระบวนการ	วิเคราะห์องค์กร	(SWOT)	
หาจุดเด่น	ข้อได้เปรียบ	และภาวะคุกคามที่
ส�าคัญ	ทบทวนก�าหนดกลยุทธ์ทางการบริการ	ร่าง
ยุทธศาสตร์ทางการบริหาร	(2557	–	2560)	แก่ผู้ช่วย
คณบดีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการสัมมนาในวันที่	19	–	
21	ตุลาคม	2556	ที่ผ่านมา	และพิจารณาเลือก	(ร่าง)	
วิสัยทัศน์	ของคณะฯ	
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ล�ำดับ รำยกำรกิจกรรม วันที่ สถำนที่ วัตถุประสงค์

4 สัมมนาก�าหนดโครงการ/กิจกรรมหลัก
ในแผนยุทธศาสตร์การบริหาร	คณะ
แพทยศาสตร์	ประจ�าปี	พ.ศ.	2557	–	2560	
(ผู้เข้าร่วมประชุม	คณบดี	รองคณบดี	ผู้ช่วย
คณบดี	เลขานุการ	หัวหน้างาน	คณบดี/ผู้
แทนกลุ่มศูนย์แพทย์)

7-8	ธันวาคม	2556 ห้องประชุมวารี	โรงแรมมันตรา
วารี	ถนนเฉลิมพระเกียรติ	ต�าบล
ในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัด
ขอนแก่น
วิทยากรโดย	อ.สิทธิศักดิ์	พฤกษ์
ปิติกุล
คณบดี	+	รองคณบดีฝ่ายวาง
แผนฯ

กระบวนการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร	คณะ
แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น		ประจ�าปี	พ.ศ.	
2557	–	2560		ในระดับฝ่าย/หน่วยงาน	การถ่ายทอด
ทิศทางการบริหารถึงระดับหัวฝ่าย	หัวหน้างาน	
-ฝ่ายต่างๆ	ชี้แจงแผนด�าเนินงาน
-ก�าหนดโครงการหลัก	และก�าหนดตัวชี้วัดโครงการ	
-ระบบการน�าองค์กร	
-ภาวะผู้น�า

5 สัมมนา	การพิจารณาโครงการส�าคัญ	
(Flagship	project)	และการจัดท�าแผน
ปฏิบัติราชการ	คณะแพทยศาสตร์(ผู้เข้าร่วม
ประชุม	คณบดี	รองคณบดี	ผู้ช่วยคณบดี	
เลขานุการ	หัวหน้าภาควิชา	รองหัวหน้าภาค
วิชา	หัวหน้างาน	รองหัวหน้างาน	ผู้ตรวจ
การพยาบาล)

25	–	26	มกราคม	
2557

ณ	ห้องประชุม	สว.	2	ชั้น	3	
อาคารสมเด็จพระศรีนครินท
ราบรมราชชนนี	อนุสรณ์	คณะ
แพทยศาสตร์
วิทยากรโดย	อ.สิทธิศักดิ์	พฤกษ์
ปิติกุล

-พิจารณาโครงการส�าคัญ	(Flagship	project)	และ
การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ	คณะแพทยศาสตร์	
-การก�าหนดตัวชี้วัดที่ส�าคัญ	การจัดระดับตัวชี้วัด
-รองฝ่ายต่างๆน�าเสนอโครงการส�าคัญ	(Flagship	
project)

6 สัมมนาการถ่ายทอดตัวชี้วัด	ระบบ
งาน	(Work	system)	และการออกแบบ
โครงสร้างองค์การ	(Organization	struc-
ture)
(ผู้เข้าร่วมประชุม	คณบดี	รองคณบดี	ผู้ช่วย
คณบดี	เลขานุการ	หัวหน้าภาควิชา	รอง
หัวหน้าภาควิชา	หัวหน้างาน	รองหัวหน้า
งาน	ผู้ตรวจการพยาบาล)

1	–	2	มีนาคม	2557 ณ	ห้องประชุมมิตรภาพ	
อาคารเรียนรวมชั้น	3	คณะ
แพทยศาสตร์	
วิทยากรโดย	อ.สิทธิศักดิ์	พฤกษ์
ปิติกุล

1.	การถ่ายทอดตัวชี้วัดของคณะสู่ระดับงาน	และ
บุคคล
2.	ระบบงาน	(Work	system)	กับการออกแบบ
โครงสร้างองค์การ	(Organization	structure)
3.รองฝ่ายต่างๆ	น�าเสนอกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้
วัด	กระบวนการพิจารณาโครงการส�าคัญ(ส�าหรับตัวชี้
วัดของคณะที่ได้เพิ่ม)	และน�าเสนอเป้าหมาย	(Target)	
4	ปี	
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ล�ำดับ รำยกำรกิจกรรม วันที่ สถำนที่ วัตถุประสงค์

7 สัมมนาการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระยะ	4	
ปี	(2557-2560)
(ผู้เข้าร่วมประชุม	คณบดี	รองคณบดี	ผู้ช่วย
คณบดี	เลขานุการ	หัวหน้าภาควิชา	รอง
หัวหน้าภาควิชา	หัวหน้างาน	รองหัวหน้า
งาน	ผู้ตรวจการพยาบาล	และบุคลากรทุก
ท่าน)

22	เมษายน	2557 ณ	ห้องประชุมมิตรภาพ	
อาคารเรียนรวมชั้น	3	คณะ
แพทยศาสตร์
วิทยากรโดย	คณบดี	และรอง
คณบดีฝ่ายวางแผนฯ

1.	การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระยะ	4	ปีสู่บุคลากร
2.	การชี้แจงกระบวนการขับเคลื่อนองค์การด้วยแผน
ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	การจัดสรรงบประมาณ	การ
ขอโครงการพัฒนาหน่วยงาน	การจัดสรรอัตราก�าลัง	
เป็นต้น	

8 สัมมนาการปรับแผนยุทธศาสตร์พร้อมตัวชี้
วัด	และแผนปฏิบัติราชการ	ปีงบประมาณ	
2558
(ผู้เข้าร่วมประชุม	คณบดี	รองคณบดี	ผู้ช่วย
คณบดี	เลขานุการ	หัวหน้าภาควิชา	รอง
หัวหน้าภาควิชา	หัวหน้างาน	รองหัวหน้า
งาน	ผู้ตรวจการพยาบาล)

17-18	มกราคม	2558 ณ	ห้องประชุม	สว.	2	ชั้น	3	
อาคารสมเด็จพระศรีนครินท
ราบรมราชชนนี	อนุสรณ์	คณะ
แพทยศาสตร์
วิทยากรโดย	อ.สิทธิศักดิ์	พฤกษ์
ปิติกุล

1.	น�าเสนอผลงานที่ผ่านมา	ตามตัวชี้วัดส�าคัญ
2.เครื่องมือและแนวทางการปรับปรุงผลการด�าเนิน
การขององค์กร
3.	รวบรวมข้อมูล	ทบทวนผลการปฏิบัติงาน	ปรับตัว
ชี้วัด	พร้อมข้อเสนอแนะ	และน�าเสนอการปรับแผน
และตัวชี้วัดของรองคณบดีฝ่ายต่างๆ
4.	Learning	Organization	for	sustainability
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2. พจนานุกรมตัวชี้วัดส�าคัญ (โครงการส�าคัญ)

1.	ฝ่ายวิชาการ	
รหัสตัวชี้วัด	AA	1

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด จ�านวนนักศึกษานานาชาติ

หน่วยวัด คน

ค�ำนิยำม จ�านวนนักศึกษานานาชาติรวมทั้งระดับปริญญาตรี	และบัณฑิตศึกษา	ที่มีการลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย	3	เดือน	และยังคงอยู่
ในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล

สูตรกำรค�ำนวณ จ�านวนนักศึกษานานาชาติ

แหล่งข้อมูล ฝ่ายวิชาการ	ฝ่ายวิจัย	ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

วิธีกำรเก็บข้อมูล ข้อมูลจากฐานข้อมูลการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย	และคณะ

เกณฑ์กำรให้คะแนน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
ระดับคะแนน	2	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	4	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	5	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลจ�านวนนักศึกษานานาชาติ	ในปีการศึกษานั้นๆ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานบริการวิชาการ
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ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ช่วงเวลำกำรติดตำม รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดีฝ่าย			และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)

รหัสตัวชี้วัด	AA	2

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด จ�านวนโครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	(Number	of	International	Conference)

หน่วยวัด จ�านวน

ค�ำนิยำม การประชุมวิชาการที่มีวิทยากรเป็นชาวต่างประเทศและมีผู้เข้าร่วมเป็นชาวต่างประเทศ

สูตรกำรค�ำนวณ นับจ�านวน

แหล่งข้อมูล ฝ่ายวิชาการ

วิธีกำรเก็บข้อมูล ฐานข้อมูลจากส�านักงานบริหารและบริการวิชาการ

เกณฑ์กำรให้คะแนน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
ระดับคะแนน	2	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	4	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	5	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5

ข้อมูลพื้นฐำน ไม่มี

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด ฝ่ายวิชาการ
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ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ช่วงเวลำกำรติดตำม รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดีฝ่าย			และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)

รหัสตัวชี้วัด	AA	3

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด การรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์	WFME

หน่วยวัด ผ่านการรับรอง

ค�ำนิยำม หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตผ่านการรับรองมาตรฐาน	WFME

สูตรกำรค�ำนวณ ไม่มี

แหล่งข้อมูล ฝ่ายวิชาการ

วิธีกำรเก็บข้อมูล ฝ่ายวิชาการ

เกณฑ์กำรให้คะแนน 	ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ช้ากว่าก�าหนด
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	5	เร็วกว่าก�าหนด

ข้อมูลพื้นฐำน ปัจจุบัน(ปีการศึกษา	2558)	ยังไม่ผ่านการรับรอง

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด ฝ่ายวิชาการ

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
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ช่วงเวลำกำรติดตำม รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดีฝ่าย			และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)

2.	ฝ่ายวิจัย	
รหัสตัวชี้วัด	RA	1

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด ค่าผลกระทบต่อจ�านวนผลงานวิจัย(Impact	factor:papers)

หน่วยวัด สัดส่วน

ค�ำนิยำม วัดค่าผลกระทบของงานวิจัยโดยเฉลี่ย

สูตรกำรค�ำนวณ ผลรวมของค่าผลกระทบของงานวิจัยทั้งหมดในปีนั้นๆ
จ�านวนผลงานวิจัยในปีนั้นๆ

แหล่งข้อมูล 1.จ�านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปีนั้นๆ	โดยค้นจากฐานข้อมูล	ISI	(Web	of	Science),	
Scopus,	Pubmed
2.ผลรวมของค่าผลกระทบของงานวิจัยทั้งหมดในปีนั้นๆ	โดยสืบค้นจาก	Journal	citation	report	(JCR)	ปีล่าสุด

วิธีกำรเก็บข้อมูล ฐานข้อมูลของฝ่ายวิจัย	และจากโปรแกรมที่พัฒนาร่วมระหว่างฝ่าย	QA	และฝ่ายวิจัย

เกณฑ์กำรให้คะแนน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
ระดับคะแนน	2	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	4	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	5	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
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ข้อมูลพื้นฐำน ผลงานปีนั้นๆ	(ม.ค.-ธ.ค.)

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด ภาควิชา/งานบริการวิชาการและวิจัย

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ช่วงเวลำกำรติดตำม รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดีฝ่าย			และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)

รหัสตัวชี้วัด	RA	2

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด จ�านวนผลงานวิจัยต่อจ�านวนอาจารย์	(papers:faculty)

หน่วยวัด สัดส่วน

ค�ำนิยำม ศักยภาพการวิจัยของอาจารย์ในหน่วยงาน	โดยวัดจากจ�านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล	ISI,	scopus	และ	Pubmed	
รวมกัน	(ตัดซ�้า)	ต่อจ�านวนอาจารย์ในหน่วยงานที่สังกัดในปีนั้นๆ

สูตรกำรค�ำนวณ จ�านวนผลงานวิจัยจากทุกฐานข้อมูล	ISI	&	Scopus	&	Pubmed	(ตัดข้อมูลซ�้า)
จ�านวนอาจารย์ทั้งหมด

แหล่งข้อมูล 1.ฐานข้อมูล	ISI,	Scopus,	PubMed
2.จ�านวนอาจารย์	สาย	ก	จากหน่วยการเจ้าหน้าที่

วิธีกำรเก็บข้อมูล ฐานข้อมูลของฝ่ายวิจัย	และจากโปรแกรมที่พัฒนาร่วมระหว่างฝ่าย	QA	และฝ่ายวิจัย
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เกณฑ์กำรให้คะแนน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
ระดับคะแนน	2	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	4	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	5	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลปีนั้นๆ	(ม.ค.-ธ.ค.)

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด ภาควิชา/งานบริการวิชาการและวิจัย

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ช่วงเวลำกำรติดตำม รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดีฝ่าย			และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)

รหัสตัวชี้วัด	RA	3

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด รายได้จากงานวิจัย

หน่วยวัด จ�านวนเงิน

ค�ำนิยำม การน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

สูตรกำรค�ำนวณ จ�านวนเงินรวมทั้งสิ้นที่ได้รับจากงานวิจัยในปีนั้นๆ

แหล่งข้อมูล ฝ่ายวิจัย/งานคลัง

วิธีกำรเก็บข้อมูล ระบบฐานข้อมูลงานคลัง/เอกสารอ้างอิง

เกณฑ์กำรให้คะแนน 	ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
ระดับคะแนน	2	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	4	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	5	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลปีนั้นๆ	(ม.ค.-ธ.ค.)

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานคลัง/งานบริการวิชาการและวิจัย

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ช่วงเวลำกำรติดตำม รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดีฝ่าย			และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)

3.	ฝ่ายโรงพยาบาล	
รหัสตัวชี้วัด	HA	1

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด รายได้จากค่ารักษาพยาบาล

หน่วยวัด จ�านวนเงิน	(ล้านบาท)

ค�ำนิยำม รายได้จากค่ารักษาพยาบาลตามปีงบประมาณครอบคลุมผู้ป่วยในและนอกทุกสิทธิการรักษา		

สูตรกำรค�ำนวณ รายได้ค่ารักษาพยาบาล	(เกณฑ์เงินสด)

แหล่งข้อมูล รายงานรายได้ค่ารักษาพยาบาล	(เกณฑ์เงินสด)
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เกณฑ์กำรให้คะแนน 	ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
ระดับคะแนน	2	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	4	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	5	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลปีนั้นๆ	(ม.ค.-ธ.ค.)

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานคลัง/งานบริการวิชาการและวิจัย

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ช่วงเวลำกำรติดตำม รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดีฝ่าย			และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)

3.	ฝ่ายโรงพยาบาล	
รหัสตัวชี้วัด	HA	1

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด รายได้จากค่ารักษาพยาบาล

หน่วยวัด จ�านวนเงิน	(ล้านบาท)

ค�ำนิยำม รายได้จากค่ารักษาพยาบาลตามปีงบประมาณครอบคลุมผู้ป่วยในและนอกทุกสิทธิการรักษา		

สูตรกำรค�ำนวณ รายได้ค่ารักษาพยาบาล	(เกณฑ์เงินสด)

แหล่งข้อมูล รายงานรายได้ค่ารักษาพยาบาล	(เกณฑ์เงินสด)
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วิธีกำรเก็บข้อมูล บันทึกสถิติจากระบบ	E-Claim,OP	–	TELL	,ประกันสังคม,ช�าระเอง

เกณฑ์กำรให้คะแนน 	ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
ระดับคะแนน	2	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	4	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	5	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5

ข้อมูลพื้นฐำน รายได้จากการรักษาพยาบาล	ประจ�าปีนั้นๆ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด หัวหน้าหน่วยเงินรายได้/รองผู้อ�านวยการฝ่ายการพยาบาล

ผู้ก�ำกับดูแล ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ช่วงเวลำกำรติดตำม รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดีฝ่าย			และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)

รหัสตัวชี้วัด	HA	2

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด ก�าไรจากการรักษาพยาบาล

หน่วยวัด บาท

ค�ำนิยำม ก�าไรจากการรักษาพยาบาลรวมผู้ป่วยนอก	ผู้ป่วยใน	ทุกสิทธิ์การรักษา	(เกณฑ์เงินสด)

สูตรกำรค�ำนวณ รายได้จากการรักษาพยาบาลในช่วงเวลานั้นๆ
ค่าใช้จ่ายในแผนการรักษาพยาบาลในช่วงเวลาเดียวกัน
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แหล่งข้อมูล งานคลัง

วิธีกำรเก็บข้อมูล ฐานข้อมูลงานคลัง/เอกสาร

เกณฑ์กำรให้คะแนน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
ระดับคะแนน	2	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	4	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	5	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลก�าไรปีนั้นๆ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานคลัง/ส�านักงานผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ผู้ก�ำกับดูแล ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ช่วงเวลำกำรติดตำม รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดีฝ่าย			และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)

4.	ฝ่ายศูนย์กลางบริการสุขภาพ
รหัสตัวชี้วัด	MH	1

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด รายได้ค่ารักษาพยาบาล

หน่วยวัด จ�านวนเงิน	(ล้านบาท)

ค�ำนิยำม รายได้จากค่ารักษาพยาบาลตามปีงบประมาณครอบคลุมผู้ป่วยในและนอกกลุ่มบูรณาการทุกสิทธิการรักษา		
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สูตรกำรค�ำนวณ รายได้ค่ารักษาพยาบาล	(เกณฑ์เงินสด)

แหล่งข้อมูล รายงานรายได้ค่ารักษาพยาบาล	(เกณฑ์เงินสด)

วิธีกำรเก็บข้อมูล บันทึกสถิติจากระบบ	E-Claim,OP	–	TELL	,ประกันสังคม,ช�าระเอง

เกณฑ์กำรให้คะแนน 	ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
ระดับคะแนน	2	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	4	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	5	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5

ข้อมูลพื้นฐำน รายได้จากการรักษาพยาบาล	ประจ�าปีนั้นๆ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด หัวหน้าหน่วยเงินรายได้/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์กลางบริการสุขภาพ

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ายศูนย์กลางบริการสุขภาพ

ช่วงเวลำกำรติดตำม รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดีฝ่าย			และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)
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5.	ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์
รหัสตัวชี้วัด	QH	1

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด ส่วนต่างรายรับรายและจ่ายค่ารักษาพยาบาล

หน่วยวัด จ�านวนเงิน	(ล้านบาท)

ค�ำนิยำม ส่วนต่างจากการรักษาพยาบาลรวมผู้ป่วยนอก	ผู้ป่วยใน	ทุกสิทธิ์การรักษา	(เกณฑ์เงินสด)

สูตรกำรค�ำนวณ รายได้จากการรักษาพยาบาลในช่วงเวลานั้นๆ	–	ค่าใช้จ่ายในแผนการรักษาพยาบาลในช่วงเวลาเดียวกัน

แหล่งข้อมูล งานคลัง

วิธีกำรเก็บข้อมูล ฐานข้อมูลงานคลัง/เอกสาร

เกณฑ์กำรให้คะแนน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
ระดับคะแนน	2	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	4	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	5	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลส่วนต่างของรายรับและรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลในปีนั้นๆ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานคลัง/ส�านักงานผู้อ�านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ผู้ก�ำกับดูแล ผศ.นพ.ภัทรพงษ์		มกรเวส,	ผู้อ�านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ช่วงเวลำกำรติดตำม รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดี		และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)
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รหัสตัวชี้วัด	QH	2
QH2.1

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด สัดส่วนงบประมาณส�าหรับการซื้อยา/รายได้จากการรักษาพยาบาล

หน่วยวัด ร้อยละ

ค�ำนิยำม ร้อยละของจ�านวนเงินที่ใช้ไปในการจัดซื้อยา	(รวมทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)	ต่อจ�านวนรายได้ค่ารักษาพยาบาลในปีงบประ
มาณนั้นๆ	

สูตรกำรค�ำนวณ จ�านวนเงินใช้ซื้อยาทั้งหมดในปีงบประมาณ		x	100
รายได้ทั้งหมดจากการรักษาพยาบาลในปีงบประมาณ	(เกณฑ์คงค้าง)

แหล่งข้อมูล หัวหน้างานคลัง,หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ,หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม

วิธีกำรเก็บข้อมูล บันทึกสารสนเทศของโรงพยาบาล	หมวด	รายงานการจ่ายเงินค่ายาฝ่ายเภสัชกรรม

เกณฑ์กำรให้คะแนน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
ระดับคะแนน	2	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	4	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	5	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5

ข้อมูลพื้นฐำน รายงานการจัดซื้อยาประจ�าปีนั้นๆ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานพัสดุ,งานคลัง,งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,ฝ่ายเภสัชกรรม
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ผู้ก�ำกับดูแล รอง	ผอ.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ	(อ.นพ.ศุภฤทธิ์	ศิลารัตน์),ผู้อ�านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ช่วงเวลำกำรติดตำม รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดี	และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)

QH2.2

รายละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด สัดส่วนงบประมาณส�าหรับการซื้อวัสดุการแพทย์/รายได้จากการรักษาพยาบาล

หน่วยวัด ร้อยละ

ค�านิยาม ร้อยละของจ�านวนเงินที่ใช้ไปในการจัดซื้อวัสดุการแพทย์	(รวมทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)	ต่อจ�านวนรายได้ค่ารักษาพยาบาล
ในปีงบประมาณนั้นๆ	

สูตรการค�านวณ จ�านวนเงินใช้ซื้อวัสดุการแพทย์ทั้งหมดในปีงบประมาณ		x	100
รายได้ทั้งหมดจากการรักษาพยาบาลในปีงบประมาณ	(เกณฑ์คงค้าง)

แหล่งข้อมูล หัวหน้างานคลัง,หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ,หัวหน้างานพัสดุ

วิธีการเก็บข้อมูล บันทึกสารสนเทศของโรงพยาบาล	หมวด	รายงานการจ่ายเงินงานพัสดุครุภัณฑ์

เกณฑ์การให้คะแนน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
ระดับคะแนน	2	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	4	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	5	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
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ข้อมูลพื้นฐาน รายงานการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ประจ�าปีนั้นๆ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานพัสดุ,งานคลัง,งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ก�ากับดูแล รอง	ผอ.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ	(อ.นพ.ศุภฤทธิ์	ศิลารัตน์),ผู้อ�านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ช่วงเวลาการติดตาม รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดี	และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)

รหัสตัวชี้วัด	QH	3

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด รายได้ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากผู้ป่วยที่มีประกันชีวิตเอกชน

หน่วยวัด จ�านวนเงิน	(ล้านบาท)

ค�ำนิยำม รายได้ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากผู้ป่วยที่มีประกันชีวิตเอกชนตามปีงบประมาณครอบคลุมผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา

สูตรกำรค�ำนวณ รายได้ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากผู้ป่วยที่มีประกันชีวิตเอกชน

แหล่งข้อมูล รายงานรายได้ค่ารักษาพยาบาล	(เกณฑ์เงินสด)

วิธีกำรเก็บข้อมูล บันทึกสถิติจากระบบการเรียกเก็บเงินผู้ป่วยที่มีประกันชีวิตเอกชน

เกณฑ์กำรให้คะแนน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
ระดับคะแนน	2	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	4	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	5	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
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ข้อมูลพื้นฐำน -

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด หัวหน้างานคลัง

ผู้ก�ำกับดูแล รอง	ผอ.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ	(อ.นพ.ศุภฤทธิ์	ศิลารัตน์),	ผู้อ�านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ช่วงเวลำกำรติดตำม รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดี	และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)

6.	ฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ
รหัสตัวชี้วัด PQ 1

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์	TQA/EdPEx

หน่วยวัด คะแนน	(EdPEx	score)

ค�ำนิยำม ค่าคะแนนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพด้านการศึกษาจากการประเมินจากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	

สูตรกำรค�ำนวณ เกณฑ์รางวัลคุณภาพด้านการศึกษา	(Education	criteria	for	performance	excellence)

แหล่งข้อมูล WWW.TQA.OR.TH

วิธีกำรเก็บข้อมูล ผลการประเมินองค์การตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพด้านการศึกษาจากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในแต่ละปีการ
ศึกษา
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เกณฑ์กำรให้คะแนน ตามที่ก�าหนดไว้ในเกณฑ์รางวัลคุณภาพด้านการศึกษา	(Education	criteria	for	performance	excellence)	และตามเป้า
หมายคะแนนในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	1	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
ระดับคะแนน	2	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	4	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	5	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5

ข้อมูลพื้นฐำน ผลการประเมินในปีการศึกษานั้นๆ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

ช่วงเวลำกำรติดตำม รายงานความก้าวหน้าทุก	3	เดือน	(ต่อรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ	คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ประจ�าคณะ)
รายงานผลคะแนนทุก	1	ปี	(ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ�าคณะ)

7.	ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ
รหัสตัวชี้วัด	IA	1

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด จ�านวน	MOU	ด้านการวิจัยกับองค์การที่อยู่ในล�าดับ	1	ใน	500	ของการจัดล�าดับโดย	QS
(Number	of	research-oriented	MOU	with	QS	World	Top	500	institutions)

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

ค�ำนิยำม จ�านวน	MOU	ด้านการวิจัย	ระหว่าง	คณะฯ	กับ	สถาบัน	ที่เป็น	QS	World	Top	500	institutions
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สูตรกำรค�ำนวณ ไม่มี

แหล่งข้อมูล ภาควิชา/งานวิเทศสัมพันธ์

วิธีกำรเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล/เอกสาร

เกณฑ์กำรให้คะแนน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
ระดับคะแนน	2	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	4	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	5	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5

ข้อมูลพื้นฐำน จ�านวน	active	MOU	ด้านวิจัยทั้งหมดของคณะ	ที่มีกับ	QS	World	Top	500	institution	ในปีนั้น

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานวิเทศสัมพันธ์

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ

ช่วงเวลำกำรติดตำม รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดีฝ่าย			และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)

รหัสตัวชี้วัด	IA	2

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด จ�านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน	Inbound	undergrad	

หน่วยวัด คน

ค�ำนิยำม จ�านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน	Inbound		undergrad	
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สูตรกำรค�ำนวณ ไม่มี

แหล่งข้อมูล ภาควิชา/งานวิเทศสัมพันธ์

วิธีกำรเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล/เอกสาร

เกณฑ์กำรให้คะแนน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
ระดับคะแนน	2	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	4	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	5	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5

ข้อมูลพื้นฐำน จ�านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน	Inbound		undergrad	ทั้งหมดในปีนั้น

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานวิเทศสัมพันธ์

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่าประเทศ

ช่วงเวลำกำรติดตำม รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดีฝ่าย			และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)

รหัสตัวชี้วัด	IA	3

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด จ�านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน	Outbound	undergrad	

หน่วยวัด คน

ค�ำนิยำม จ�านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน	Outbound		undergrad	
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สูตรกำรค�ำนวณ ไม่มี

แหล่งข้อมูล ภาควิชา/งานวิเทศสัมพันธ์

วิธีกำรเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล/เอกสาร

เกณฑ์กำรให้คะแนน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
ระดับคะแนน	2	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	4	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	5	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5

ข้อมูลพื้นฐำน จ�านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน	Outbound		undergrad	ทั้งหมดในปีนั้น

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานวิเทศสัมพันธ์

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ

ช่วงเวลำกำรติดตำม รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดีฝ่าย			และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)

8.	ฝ่ายการคลัง	ทรัพย์สินและพัสดุ
รหัสตัวชี้วัด	TP	1

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด สัดส่วนของรายได้นอกเหนือค่ารักษาพยาบาลต่อรายได้จากค่ารักษาพยาบาล

หน่วยวัด ร้อยละ
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ค�ำนิยำม รายได้นอกเหนือค่ารักษาพยาบาลรวมรายได้ทั้งหมดของคณะยกเว้นรายได้ผลประโยชน์จากการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอก	ต่อจ�านวนรายได้ผลประโยชน์จากการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

สูตรกำรค�ำนวณ รายได้นอกเหนือค่ารักษาพยาบาล*100
รายได้จากการรักษาพยาบาล

แหล่งข้อมูล งานคลัง

วิธีกำรเก็บข้อมูล หน่วยบัญชีรวบรวมข้อมูลรายได้จากระบบฐานข้อมูลและส่วนที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล

เกณฑ์กำรให้คะแนน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
ระดับคะแนน	2	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	4	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	5	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5

ข้อมูลพื้นฐำน เงินรายได้และค่ารักษาพยาบาล	(ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน/คลินิกพิเศษ)	ในปีนั้นๆ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานคลัง

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ายการคลัง	ทรัพย์สินและพัสดุ

ช่วงเวลำกำรติดตำม รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดีฝ่ายการคลัง	ทรัพย์สินและพัสดุ			และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)
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รหัสตัวชี้วัด	TP	2

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด สัดส่วนงบประมาณส�าหรับการซื้อวัสดุต่อรายได้รวม

หน่วยวัด ร้อยละ

ค�ำนิยำม สัดส่วนงบประมาณส�าหรับการจัดซื้อวัสดุรวมขององค์การหารด้วยรายได้รวม	เป็นตัวสะท้อนต้นทุนรวมด้านวัสดุที่ใช้ทั้งองค์กร
และเป็นตัวบอกประสิทธิภาพทั้งด้านการต่อรองราคาการจัดซื้อ	และการควบคุมการใช้จ่าย	ซึ่งจัดเป็นค่าใช้จ่ายหลักล�าดับที่
สองขององค์การ

สูตรกำรค�ำนวณ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
รายได้รวม

แหล่งข้อมูล งานคลัง/งานพัสดุ

วิธีกำรเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล/เอกสาร

เกณฑ์กำรให้คะแนน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
ระดับคะแนน	2	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	4	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	5	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุในปีนั้นๆ	และรายได้รวมทั้งสิ้นในปีนั้นๆ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานพัสดุ/งานคลัง

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ายการคลังฯ
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ช่วงเวลำกำรติดตำม รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดีฝ่าย			และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)

9.	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	
รหัสตัวชี้วัด	SA	1

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด ความพึงพอใจโดยภาพรวมของนักศึกษาตามเกณฑ์	TQF

หน่วยวัด ร้อยละ

ค�ำนิยำม คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาตามเกณฑ์	TQF	แบ่งเป็น	11	ด้าน	เช่น	
ด้านอาจารย์ผู้สอน	ด้านหลักสูตร	ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน	ฯลฯ

สูตรกำรค�ำนวณ ค่าคะแนนทุกด้านหารเฉลี่ยเป็นภาพรวม

แหล่งข้อมูล การส�ารวจโดยภาควิชา/ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

วิธีกำรเก็บข้อมูล การส�ารวจโดยใช้แบบสอบถาม

เกณฑ์กำรให้คะแนน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
ระดับคะแนน	2	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	4	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	5	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลปีการศึกษานั้นๆ
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ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด หน่วยกิจการนักศึกษา/งานบริการวิชาการ

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ช่วงเวลำกำรติดตำม รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดีฝ่าย			และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)

10.	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รหัสตัวชี้วัด	HRD	1

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด ผลิตภาพรายบุคคล

หน่วยวัด จ�านวนรายได้ต่อบุคลากร	(ล้านบาท)

ค�ำนิยำม ผลิตภาพบุคลากรเป็นจ�านวนรายได้ต่อบุคลากรทั้งหมดขององค์การ	เป็นตัวบ่งบอกประสิทธิภาพด้านการสร้างรายได้	
ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพของบุคลากร	และ/หรือองค์การในภาพรวม	รวมถึงกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	และการ
ควบคุมจ�านวนบุคลากร

สูตรกำรค�ำนวณ รายได้ทั้งหมดขององค์การ
จ�านวนบุคลากรทั้งหมด

แหล่งข้อมูล งานคลัง/หน่วยการเจ้าหน้าที่

วิธีกำรเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล/เอกสาร
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เกณฑ์กำรให้คะแนน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
ระดับคะแนน	2	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	4	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	5	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลปีนั้นๆ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด หน่วยการเจ้าหน้าที่

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ช่วงเวลำกำรติดตำม รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดีฝ่าย			และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)

รหัสตัวชี้วัด	HRD	2

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด จ�านวนอาจารย์ชาวต่างชาติ

หน่วยวัด คน

ค�ำนิยำม จ�านวนอาจารย์ต่างชาติ	คือ	จ�านวนอาจารย์ที่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากคณะให้ท�าหน้าที่ในการเรียนการสอนในคณะฯ	
ทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทน	ตามเกณฑ์	QS

สูตรกำรค�ำนวณ นับจ�านวนตามเกณฑ์

แหล่งข้อมูล หน่วยการเจ้าหน้าที่/งานวิเทศสัมพันธ์
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วิธีกำรเก็บข้อมูล ฐานข้อมูลการเจ้าหน้าที่/เอกสาร

เกณฑ์กำรให้คะแนน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
ระดับคะแนน	2	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	4	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	5	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลปีนั้นๆ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานการเจ้าหน้าที่

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ช่วงเวลำกำรติดตำม รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดีฝ่าย			และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)

11.	ฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร
รหัสตัวชี้วัด	SO	1

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด จ�านวนเงินบริจาค

หน่วยวัด ร้อยละ

ค�ำนิยำม จ�านวนเงินบริจาคของศิษย์เก่า/จ�านวนเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป
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สูตรกำรค�ำนวณ จ�านวนเงินบริจาคของศิษย์เก่า*100
จ�านวนเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป

แหล่งข้อมูล งานคลัง/กองทุนวันศรีฯ/มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์

วิธีกำรเก็บข้อมูล ฐานข้อมูลงานคลัง/เอกสาร

เกณฑ์กำรให้คะแนน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
ระดับคะแนน	2	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	4	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	5	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลปีนั้นๆ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานประชาสัมพันธ์/งานคลัง/กองทุนฯ

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์การ

ช่วงเวลำกำรติดตำม รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดีฝ่าย			และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)
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รหัสตัวชี้วัด	SO	2

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด สัดส่วนจ�านวนงบประมาณส�าหรับกิจกรรมเพื่อชุมชนต่อจ�านวนงบประมาณเงินรายได้รวม

หน่วยวัด ร้อยละ

ค�ำนิยำม จ�านวนงบประมาณส�าหรับกิจกรรมเพื่อชุมชน/จ�านวนงบประมาณเงินรายได้

สูตรกำรค�ำนวณ จ�านวนงบประมาณส�าหรับกิจกรรมเพื่อชุมชน
จ�านวนงบประมาณเงินรายได้รวม

แหล่งข้อมูล งานคลัง/งานนโยบาย

วิธีกำรเก็บข้อมูล ฐานข้อมูลงานคลัง/เอกสาร

เกณฑ์กำรให้คะแนน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5
ระดับคะแนน	2	ต�่ากว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	4	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	2.5
ระดับคะแนน	5	สูงกว่าเป้ามากกว่าร้อยละ	5

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลปีนั้นๆ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานประชาสัมพันธ์

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์การ

ช่วงเวลำกำรติดตำม รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดีฝ่าย			และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)
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12.	ฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม
รหัสตัวชี้วัด	PA	1

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด การบริหารจัดการด้านพลังงานให้ได้มาตรฐาน	ISO	50001

หน่วยวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน

ค�ำนิยำม มาตรฐาน	ISO	50001	เป็นมาตรฐานด้านการบริหารจัดการด้านพลังงานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

สูตรกำรค�ำนวณ ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ISO	50001

แหล่งข้อมูล กระทรวงพลังงาน

วิธีกำรเก็บข้อมูล รายงานการตรวจสอบ

เกณฑ์กำรให้คะแนน 	ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ช้ากว่าก�าหนด
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	5	เร็วกว่าก�าหนด

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลการด�าเนินงานต่างๆ	ตามมาตรฐาน	ISO	50001

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานบริหารและธุรการ

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม

ช่วงเวลำกำรติดตำม รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดี		และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)
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รหัสตัวชี้วัด	PA	2

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด การบริหารจัดการอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐาน		JCI

หน่วยวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน

ค�ำนิยำม มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย	สร้างความมั่นใจในสิ่งแวดล้อมส�าหรับการดูแลที่ปลอดภัย	และท�างานอย่างต่อเนื่องเพื่อลด
ความเสี่ยงต่อผู้ป่วยและบุคลากร

สูตรกำรค�ำนวณ ตามเกณฑ์มาตรฐาน	JCI

แหล่งข้อมูล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	(องค์การมหาชน)

วิธีกำรเก็บ
ข้อมูล

รายงานการตรวจสอบ

เกณฑ์กำรให้
คะแนน

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ช้ากว่าก�าหนด
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	5	เร็วกว่าก�าหนด

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลการด�าเนินงานต่างๆ	ตามมาตรฐาน	JCI

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานซ่อมบ�ารุง

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม

ช่วงเวลำกำร
ติดตำม

รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดี		และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)
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รหัสตัวชี้วัด	PA	3

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน		ISO	14001

หน่วยวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน

ค�ำนิยำม มาตรฐาน	ISO	14001	เป็นมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

สูตรกำรค�ำนวณ ตามเกณฑ์มาตรฐาน		ISO	14001

แหล่งข้อมูล SHE

วิธีกำรเก็บข้อมูล รายงานการตรวจสอบ

เกณฑ์กำรให้คะแนน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน
ระดับคะแนน	1	ช้ากว่าก�าหนด
ระดับคะแนน	3	เป็นไปตามเป้าในปีนั้นๆ
ระดับคะแนน	5	เร็วกว่าก�าหนด

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลการด�าเนินงานต่างๆตามมาตรฐาน	ISO	14001

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด ส�านักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผู้ก�ำกับดูแล รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม

ช่วงเวลำกำรติดตำม รายงานทุก	1	เดือน	(ต่อรองคณบดี			และคณะกรรมการบริหาร)
รายงานทุก	3	เดือน	(ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ)
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เสวนาทิศทางการบริหารงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปี 2557 – 2560
(ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี)

28 กันยายน 2556 วิชชิ่งทรี รีสอร์ท ขอนแก่น ต�าบลท่าพระ อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วิทยากรโดย คณบดี และรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

5. ภาพกิจกรรมการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557 – 2560
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สัมมนากระบวนการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปี 2557 – 2560
(ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เลขานุการ หัวหน้าภาควิชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

19 - 21 ตุลาคม 2556 เชียงคานริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วิทยากรโดย อ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
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สัมมนาก�าหนดโครงการ/กิจกรรมหลักในแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะแพทยศาสตร์ ประจ�าปี พ.ศ. 2557 – 2560 
(ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เลขานุการ หัวหน้างาน คณบดี/ผู้แทนกลุ่มศูนย์แพทย์)

7 - 8 ธันวาคม 2556 ห้องประชุมวารี โรงแรมมันตราวารี ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วิทยากรโดย อ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล, คณบดี และ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 
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สัมมนา การพิจารณาโครงการส�าคัญ (Flagship project) และการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ คณะแพทยศาสตร์
(ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เลขานุการ หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน รองหัวหน้างาน ผู้ตรวจการพยาบาล)

25 – 26 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม สว. 2 ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์
วิทยากรโดย อ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
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สัมมนาการถ่ายทอดตัวชี้วัด ระบบงาน (Work system) และการออกแบบโครงสร้างองค์การ (Organization structure)
(ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เลขานุการ หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน รองหัวหน้างาน ผู้ตรวจการพยาบาล)

1 – 2 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวมชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
วิทยากรโดย อ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
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สัมมนาการปรับแผนยุทธศาสตร์พร้อมตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
(ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เลขานุการ หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน ผู้ตรวจการพยาบาล)

17-18 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม สว. 2 ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์
วิทยากรโดย อ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล


