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คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานในรอบ 1 ปี 6
เดือน ที่ 2 (30 กรกฎาคม 2561 – 29 มกราคม 2563) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
นโยบายที่คณบดีได้แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันประกอบด้วย แนวคิดในการบริหารงานสู่เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และ ของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานที่ได้
ให้ไว้ในรอบ 1 ปี 6 เดือนแรกที่ผ่านมา รวมถึง ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารงานที่ผ่านมา และ สิ่งที่
ส่วนงานต้องการให้มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยช่วยเหลือในการดาเนินงาน
เป็นที่น่ายินดีสาหรับการดาเนินงานในรอบ 1 ปี 6 เดือน ที่ 2 นี้ ที่ผลการดาเนินการคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มพี ัฒนาการ ก้าวหน้า จนเกิดผลงานโดนเด่นสาคัญ เป็นที่ภาคภูมิใจของบุคลากร ทุกภาค
ส่วนในคณะฯ ในปี 2562 ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้รับรางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรม
ดีเด่น อีกทั้งยังผ่านการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า หรือ Advanced Healthcare Accreditation (Advanced
HA) และในส่วนของการบริหารงานนั้น คณะฯ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศระดับ Thailand Quality
Class (TQC) ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ Thailand Quality Award (TQA)
ซึ่งผลงานโดดเด่นเหล่านี้ ล้ว นเกิดขึ้นได้จากด้วยความร่ว มแรงร่ว มใจ และการทางานเป็นทีมที่ยึดวิสัยทัศน์
เดียวกัน ระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน คณาจารย์ บุคลากรในส่วนต่าง ๆ รวมทั้งนักศึกษาทุกระดับ ที่ได้ ร่วมคิด
ร่วมลงมือทา พัฒนาคุณภาพการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ขอขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา
ทุกภาควิชา ทุกหน่วยงานที่ทุ่มเทช่วยกันดาเนินงาน ให้ค วามร่วมมือ และ ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์
ต่ อ การด าเนิ น งานของคณะด้ ว ยดี ต ลอดมา คณะฯ หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า รายงานฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์
ต่อคณะกรรมการประเมินฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนที่นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ 2 (รอบ 1 ปี 6 เดือน)
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2563
1. สรุปแนวคิดในการบริหารส่วนงานสู่เป้าหมาย (Concept Paper)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2499 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ
กระจายโอกาสทางการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการแพทย์ของประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้น ในช่วงเวลานั้น
นับเป็ นโรงเรียนแพทย์ แห่งแรกในภูมิภาค และเป็นแห่งที่สามของประเทศไทย ปัจจุบันได้รับการจัดอันดับเป็น
โรงเรียนแพทย์ลาดับที่ 251-300 ของโลก (QS Ranking ปี 2561) ให้บริการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาต่าง ๆ ภายใต้การกากับดูแลและรับรองคุณภาพโดย
World Federation of Medical Education (WFME), สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แพทยสภา
และราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
คณะฯ มีความมุ่งมั่นดาเนินงานตามพันธกิจ 3 ด้าน ได้แก่
พันธกิจด้านการวิจัยด้านสุขภาพ: เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ใช้พัฒนาและสร้างองค์ความรู้สนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้เรียนและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคม
พันธกิจด้านบริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ปุวยที่ได้มาตรฐานสากล:เพื่อใช้เป็นแหล่งสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนและสนับสนุนการวิจัย ผ่านการดาเนินการของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ศูนย์ศรีพัฒน์ และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ นอกจากบริการรั กษาพยาบาลแล้ว ยังครอบคลุมถึงการทานุ
บารุงศิลปะวัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม
พันธกิจด้านการศึกษา:เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง บัณฑิตปริญญาโท-เอกสาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่พร้อมด้วยคุณธรรม ความรู้ ทักษะความสามารถ ระดับสากล
คณะฯ ดาเนินงานโดยยึดถือค่านิยมหลัก 5 ประการ CQIT
C Customer Focus มุ่งเน้นลูกค้าในภารกิจต่าง ๆ
Q Quality
มุ่งเน้นคุณภาพในทุกพันธกิจ
I Innovation
มุ่งเน้นนวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องใช้หลักคุณภาพในการทางาน
Integrity
คุณธรรมคู่ความดี
T Teamwork
มุ่งเน้นการทางานเป็นทีม มีส่วนร่วม ทางานมีความสุข
และมีการนาค่านิยมไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

รูปที่ 1 การนาค่านิยมไปสู่การปฏิบัติ CQIT Program
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ในการบริหารงานคณะฯ คณบดีพร้อมทีมผู้บริหารได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ โดยมีข้อมูลนาเข้าจาก (แผนพัฒนา
ประเทศระยะที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ) พร้อมกับรับฟังความเห็นจากบุคลากรของคณะ และวิเคราะห์ถึงปัจจัย
ภายนอก ปัจจัยภายใน ความท้าทาย ความได้เปรียบ และ โอกาสเชิงกลยุทธ์ โดยร่วมกันระดมสมองเมื่อวันที่ 8 –
10
กรกฎาคม 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์ ท วี ช ล เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง วิ สั ย ทั ศ น์ “คณะแพทยศาสตร์
มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ เป็ น สถาบั น การแพทย์ชั้ น น าระดั บมาตรฐานสากล”และร่ ว มกั น วางแผนกลยุ ท ธ์ ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แผนกลยุทธ์ IWISH วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โครงการริเริ่มและแผนปฏิบัติการที่สาคัญ วาระบริหาร 2560 – 2564

คณะได้ ถ่ายทอดแผนกลยุ ทธ์สู่ การปฏิ บัติ อย่า งเป็น ระบบ ผ่ านการสื่ อ สารหลากหลายช่ องทาง อย่า ง
สม่าเสมอ ทั้งการประชุมผู้บริหารประจาสัปดาห์ ประชุมคณะประจาเดือน การสัมมนาหน่วยงานประจาปี เพื่อให้
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องสามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ สู่แผนการปฏิบัติระยะสั้น และ ระยะกลาง และการบูรณาการ
เชื่อมโยงความเข้าใจระหว่างหน่วยงานให้สอดคล้องกัน เมื่อหน่วยงานได้กาหนดตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการแล้ว
งานนโยบายและแผนฯ ทาหน้าที่ติดตาม และวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจา
คณะรายเดือน หากพบว่า ตัวชี้วัดมีความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุตามเปูาหมาย ผู้บริหารผู้รับผิดชอบ จะทบทวน และ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อให้การดาเนินงานยังคงเป็นไปทิศทางที่กาหนดไว้
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รูปที่ 2 ระบบปรับปรุงผลการดาเนินการ

นอกจากการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่ การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ แล้วคณะ ฯ ยังมุ่งพัฒนาคุณภาพองค์กร
อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้งสามพันธกิจ อย่างเต็มรูปแบบ โดยอิงเกณฑ์พัฒนาคุณภาพองค์กรที่เป็นมาตรฐาน
ระดับประเทศและนานาชาติ ได้แก่ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ Thailand Quality
Award (TQA) ซึ่งคณะฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน TQC ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA จากสานักงานรางวัล
คุณภาพแห่งชาติในปลายเดือนตุลาคม 2562 สาหรับพันธกิจการบริการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(สรพ.) เมื่อ วันที่ 20 กันยายน 2562 คณะฯ ยกระดับการให้บริการเฉพาะโรคสาคัญจนเกิด Disease Specific
Center (DSC) ใหม่ ขึ้น 2 ศูนย์ ได้แก่ Breast cancer center และ Trauma Center ส่วน DSC ที่มีอยู่แล้ว คือ
Stroke Center ได้ผ่านการประเมินเพื่อ reaccredit อีกด้วย สาหรับพันธกิจด้านงานวิจัย งานบริหารงานวิจัยดูแล
คุณภาพการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ โดยผ่านการประเมิน SIDCER-FERCAP จริยธรรมการวิจัย จากต่างประเทศ
ทุกๆ 4 ปี

รูปที่ 3 การประเมินต่างๆ
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และพันธกิจด้านการศึกษา คณะฯ ตอบสนองนโยบายแพทยสภาที่ให้มีการพัฒนามาตรฐานการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะ
ทางทุกสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานของ World Federation of Medical Education: Post Graduate Medical
Education 2015 (WFME) โดยทุกภาควิชาให้ความร่วมมือ พัฒนาหลักสูตร และ แผนการฝึกอบรม มีสาขาวิชาที่
แผนการฝึกอบรม (มคว. 2) ได้รับการรับรอง 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาจักษุวิทยา จิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์เด็ก
และวั ย รุ่ น รั งสี วิ ทยาวิ นิ จ ฉั ย เวชศาสตร์ นิ ว เคลี ยร์ เวชศาสตร์ ฟื้ นฟู วิ สั ญญี วิ ทยา ออร์ โ ธปิ ดิ กส์ อายุ รศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคเลือด (โลหิตวิทยา) และ มีสาขาวิชาที่ผ่านการประเมิน WFME (มคว. 3) แล้ว 3 สาขาวิชา ได้แก่ รังสี
วิทยาวินิ จฉัย เวชศาสตร์ นิ วเคลี ยร์ วิสั ญญีวิทยา นอกจากนี้ยังมีการเปิด หลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในระดับนานาชาติ ดังแสดงในตารางที่ 2
ปริญญาโท
สาขาวิชาปรสิตวิทยา
*สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ปริญญาเอก
สาขาวิชาชีวเคมี
สาขาวิชาปรสิตวิทยา
*สาขาวิขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน
สรีรวิทยา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ตารางที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในระดับนานาชาติ

หมายเหตุ : *หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ที่มีการเปิดหลักสูตรระดับนานาชาติ
ช่วงปีงบประมาณ 2562
จะเห็นได้ว่าคณะฯดาเนินงานบริหารให้บรรลุเปูาหมาย โดยยึดตามค่านิยมองค์กร CQIT อย่างต่อเนื่อง และ
สม่าเสมอ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และ บรรลุเปูาหมายที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นต่อไป
CQIT Leadership Action เป็นการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร โดยมีผู้บริหารเป็นแกนหลัก ทั้งนี้มีการจัดทา
สื่อค่านิยมองค์กรในรูปแบบของโปสเตอร์ และคลิปวิดีโอของผู้บริหาร โดยจัดทาตามค่านิยมทั้ง 5 (C: Customer
Focus, Q: Quality, I: Innovation, I: Integrity, T: Teamwork) และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสังกัดคณะ
แพทยศาสตร์ทราบทั่วทั้งองค์กร

รูปที่ 4 ค่านิยมองค์กร
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Video CQIT
Leadership
Action

รูปที่ 5 คลิปวิดีโอของผู้บริหาร โดยจัดทาตามค่านิยมทั้ง 5

คณะฯ มีกิจกรรมเฟูนหา CQIT Ambassador หรือ บุคลากรต้นแบบด้านค่านิยม CQIT โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้ CQIT Ambassador นาค่านิยมลงสู่ การปฏิบัติจริงทั้งในหน่ว ยงานและคณะฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ CQIT Ambassador เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมค่านิยม CQIT และสร้างช่องทางการ
สื่อสารค่านิยม CQIT ในหน่วยงานตนเอง
3. เพื่อสร้างความตระหนักด้านค่านิยม CQIT แก่บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ ในการส่งเสริมสู่การเป็นผู้นา
โรงเรียนแพทย์ในระดับสากล
มีเส้นทางการดาเนินงานในปีที่ 1 มีดังนี้
 16 ธันวาคม 2561
กิจกรรม Kick Off by Dean
 17 มกราคม 2562
กิจกรรม Change Management ครั้งที่ 1 และ 2
 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรม Workshop 1 Corporate Culture ณ ปตท
และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 21 มีนาคม 2562
กิจกรรม Workshop 2 สรุปผลจากกิจกรรม
Corporate Culture และเตรียมการนาเสนอ
 25 มีนาคม 2562
กิจกรรมมอบรางวัลและแต่งตั้ง CQIT Ambassador
(CQIT Project)
 พฤษภาคม 2562–กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ “นี่แหละคนที่ใช่
CQIT” สาหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดการดาเนินงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ค่านิยมองค์กร CQIT แสดงในภาคผนวก
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2. ผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารงานที่นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (รอบ 1 ปี 6 เดือน)
วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนา ระดับมาตรฐานสากล
พันธกิจ
การศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นสากล
การวิจัย สร้างสรรค์งานวิจัยมาตรฐานสากล เพื่อชี้นาด้านสุขภาพ
การบริการ ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล
การบริหารงานของคณะแพทยศาสตร์ ในช่วงปีพ.ศ. 2560-2563 อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นสองช่วงโดย ช่วงแรก ปี พ.ศ. 2560 ดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปี พ.ศ. 2556 – 2559 ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 3
หลังจากนั้น การดาเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี
พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 8 ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 4
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

เปูาหมาย
ผล
ร้อยละ
หมายเหตุ
ปี 2560
ความสาเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรมและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก
ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิต (360
ระดับดี -หลักสูตร พ.บ. อยู่
100
Evaluation) จากผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิตในด้าน
ในระดับดี
คุณภาพ คุณธรรมและลักษณะ Global Citizen
(มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
Skills (ระดับ)
อย่างต่อเนื่อง)
-หลักสูตร ป.โท อยู่
ในระดับดี
-หลักสูตร ป.เอก
อยู่ในระดับดีมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพิ่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลงานวิจัยตามฐานข้อมูลที่
5
9.3%
100
ได้รับมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559
(ร้อยละ)
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

เปูาหมาย
ปี 2560
ตัว ชี้วั ด : ร้ อยละของงานวิ จั ย และนวั ตกรรมที่
5
น าไปใช้ จ ริ ง และตอบสนองความต้ อ งการของ
ประเทศ (ร้อยละ)
ตัวชี้วัด : QS World University Ranking by
Subject Area ในสาขา Medicine เพิ่มขึ้น

251-300

ผล
5.5%

ร้อยละ
หมายเหตุ
ความสาเร็จ
100

251

100

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริการสุขภาพที่เป็นเลิศ และยอมรับจากสังคมในการเป็นผู้นาด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัด : จานวนการบริการแบบบูรณาการ
3
3
100 1. ศูนย์แก้ไขความ
เฉพาะทาง (Disease Oriented) ที่ได้รับการ
พิการบริเวณ
ยอมรับในระดับประเทศเพิ่มขึ้น (ผลงาน/ชิ้นงาน)
ใบหน้าและศีรษะ
2. ศูนย์การดูแล
ผู้ปุวยแบบ
ประคับประคอง
และระยะท้าย
3. ศูนย์โรคหัวใจ
ภาคเหนือ
ตัวชี้วัด : จานวนงานวิจัยที่สร้างขึ้นเพื่อปรับปรุง
แนวปฏิบัติทางคลินิกของประเทศ (ผลงาน)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ตัวชี้วัด : ระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของ
AHA (คะแนน)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการประหยัดพลังงานเมื่อ
เทียบกับปี 2559 (ร้อยละ)

0

2

100

3.0

2.5

83

5%

1.12%

22.4

มีการขยาย
บริการโดยเพิ่ม
จานวนอาคาร
อาทิ ร.พ สงฆ์/
คลินิก 108
หอพัก 14 ชั้น
ทาให้เพิ่ม
ปริมาณการใช้
ไฟฟูามากขึ้น
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

เปูาหมาย
ปี 2560

ผล

ร้อยละ
ความสาเร็จ

หมายเหตุ

6.01%

60

เนื่องจาก
นโยบาย
กรมบัญชีกลาง
การควบคุม
ราคายา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : แสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเงินรายได้โดยรวม เมื่อเทียบ
กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ร้อยละ)

10%

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ
ตัวชี้วัด : ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา
เพื่อดาเนินการที่เป็นเลิศ
6.1 EdPEx 350
6.2 AHA

250

300

100

ได้รับการรับรอง
คุณภาพ (Hospital
Accreditation)
21 ก.พ. 60-20
ก.พ. 63

100

เป็นการตรวจ
ประเมินเพื่อดู
ความต่อเนื่อง
ของการพัฒนา
คุณภาพ
โรงพยาบาล

ตารางที่ 3 ผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2556 -2559

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

เปูาหมาย
2562

ผล

ร้อยละ
ความสาเร็จ

หมายเหตุ

100

100

ติดตั้งระบบควบคุมมลภาวะ
ทางอากาศจากการก าจั ด
ขยะมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ โดย
ระบบกาจัดขยะที่ได้รับความ
ร่ ว มมื อ จากองค์ ก ารความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของ
ญี่ปุน Japan International
Cooperation Agency –
(JICA)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
การกาจัดขยะติดเชื้อ มีสารพิษ ที่ได้
มาตรฐานสากล

8

รายงานผลการดาเนินงานปี 2561 – 2562 (รอบ 1 ปี 6 เดือน ครั้งที่ 2) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

เปูาหมาย
2562

ผล

มีการดาเนินการเชิงรุกรับมือปัญหา
ฝุุน PM 2.5

100

สนองนโยบายกรมพั ฒ นาพลั ง งาน
ท ด แ ท น แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น
กระทรวงพลังงาน

100

ร้อยละ
หมายเหตุ
ความสาเร็จ
100
1. ติดตั้งแผ่นกรอง PM 2.5
ในเครื่องปรับอากาศตามหอ
ผู้ปุวย
2. จัดพื้นที่ safe zone ใน
รพให้ญาติ บุคลากร และ ที่
หอพักนักศึกษา
3. จั ด หาแผ่ น กรองอากาศ
สาหรับเปลี่ยนให้เครื่องฟอก
อากาศที่ได้รับบริจาค
100

โครงการสนับสนุนการลงทุน
การปรั บ เปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ใ น
โ ร ง พ ย า บ า ล ข อ ง รั ฐ
(Matching Fund) ระยะที่
2 การติดตั้ง Heat Pump
เพื่ อ ผลิ ต น้ าร้ อ น ขนาดไม่
น้อยกว่า 19 kW จานวน 1
ระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
จ านว นกา รอ้ า งอิ ง ผ ลงา นวิ จั ย
(Citations) ในฐานข้ อ มู ล Scopus
เฉลี่ยต่อปี

1,500

2,772

100 เ นื่ อ ง จ า ก ง า น วิ จั ย ค ณ ะ
แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ มี ค ว า ม
เกี่ยวข้องกับ นวัตกรรมด้า น
นวัตกรรมอาหารและสุขภาพ
และการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่
ส าคั ญ งานวิ จั ย ถื อ เป็ น การ
บูรณาการนวัตกรรมระหว่าง
การดูแลผู้ปุวยและงานวิจัย
จ านวนทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และ 180,000,000 284,739,265.60 100
พั ฒ นานวั ต กรรมจากแหล่ ง ทุ น
ภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ล้านนาสร้างสรรค์
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่
ดาเนินการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
ด้านล้านนาสร้างสรรค์

13

100

9

รายงานผลการดาเนินงานปี 2561 – 2562 (รอบ 1 ปี 6 เดือน ครั้งที่ 2) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

เปูาหมาย
2562

ผล

ร้อยละ
ความสาเร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก
จ านวนผลงานของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ป ริ ญ ญ า โ ท ใ น ว า ร ส า ร ร ะ ดั บ
นานาชาติ
จ านวนผลงานของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ป ริ ญ ญ า เ อ ก ใ น ว า ร ส า ร ร ะ ดั บ
นานาชาติ
จ า น ว น ห ลั ก สู ต ร ที่ ส อ น เ ป็ น
ภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทุกระดับที่ได้รับการ
รั บ รองจากเกณฑ์ ม าตรฐานระดั บ
นานาชาติ (นับสะสม)

20

20

100

20

115

100

7

9

100

1

10

100

68

100

13

100

5,946,904,608.47

100

311,138,970.07

100

300

100

ระดับ TQC (300)

100

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม
จ านวนผลงานวิ จั ย บู ร ณาการข้ า ม
สาขา

8

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
การมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าคลั ง
ความรู้ พ ร้ อ มใช้ นวั ต กรรมและ
บทเรียนที่สามารถแก้ไขปัญหาสาคัญ
และเสริ ม พลั ง (Empowerment)
ของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม

6

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : แสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ร า ย ไ ด้ ร า ย รั บ จ า ก ก า ร บ ริ ก า ร
รักษาพยาบาล
จานวนรายได้จากการบริจาค
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ
ผลการประเมิน ตามเกณฑ์ป ระเมิ น
คุณภาพการศึกษาเพื่อดาเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx200)
ผลการประเมิน TQA (Thailand
Quality Award)

หมายเหตุ
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รายงานผลการดาเนินงานปี 2561 – 2562 (รอบ 1 ปี 6 เดือน ครั้งที่ 2) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

เปูาหมาย
2562

ผ่านเกณฑ์การประเมิน สรพ. ในการ
เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานระดับ
AHA

ผล

ร้อยละ
ความสาเร็จ

ได้รับการรับรอง
คุณภาพ (Hospital
Accreditation)
20 ก.ย.62 –
19 ก.ย.65

100

หมายเหตุ

ตารางที่ 4 ผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2561-2564

สรุปผลการดาเนินงานหรือผลงานความก้าวหน้าโดยรวมที่มีความโดดเด่น
คณะแพทยศาสตร์ ได้ มุ่ ง เน้ น ให้ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน การด าเนิ น การวิ จั ย และการให้ บ ริ ก าร
รักษาพยาบาล และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์การเป็น “การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนาระดับ
มาตรฐานสากล”
ด้านการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ได้คานึงถึงความสาคัญของผู้เรียน โดยการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
ให้ได้มาตรฐานทั้งระดับราชวิทยาลัย และ ระดับสากล คือ WFME

หลักสูตรฝึกอบรมทีไ่ ด้มาตรฐานราชวิทยาลัย และ WFME
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รายงานผลการดาเนินงานปี 2561 – 2562 (รอบ 1 ปี 6 เดือน ครั้งที่ 2) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาบัณฑิต และ แพทย์ประจาบ้าน สาเร็จการศึกษาตามรอบเวลาระยะที่กาหนด
จานวนนักศึกษาแพทย์ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและแพทย์ประจาบ้านได้รับวุฒิบัตรเฉพาะทางมีสัดส่วนที่
สูงเหนือกว่าเปูาหมายอย่างต่อเนื่อง

นักศึกษาบัณฑิต ที่สาเร็จการศึกษาตามรอบเวลา

นศพ. และ พปบ. ที่สาเร็จการศึกษาตามรอบเวลา
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รายงานผลการดาเนินงานปี 2561 – 2562 (รอบ 1 ปี 6 เดือน ครั้งที่ 2) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาแพทย์ที่สอบผ่านได้ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

แพทย์ประจาบ้านที่สอบผ่านได้วุฒิบัตรเฉพาะทาง

คณะฯ ส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์มีความสามารถและทักษะการวิจัย ผ่านการปรับปรุงหลักสูตร สนับสนุน
ให้นั กศึ กษามีโ อกาสดาเนิน งานวิจัย ทางคลิ นิกโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กากับดูแล จะเห็ นได้ว่าจานวน
นักศึกษาที่ทาวิจัย สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2562 ที่จานวนนักศึกษาแพทย์ที่ดาเนินโครงการวิจัย เกิน
ระดับเปูาหมายที่ตั้งไว้เป็นปีแรก
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รายงานผลการดาเนินงานปี 2561 – 2562 (รอบ 1 ปี 6 เดือน ครั้งที่ 2) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร้อยละของนักศึกษาแพทย์ที่มีโครงการวิจัยที่ได้รับรองจริยธรรม

เช่นเดียวกัน คณะฯ พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทาให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ที่โดดเด่น สามารถได้รับการตีพิมพ์เกินเปูาหมายที่ตั้งไว้

ร้อยละผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ป.โท

14

รายงานผลการดาเนินงานปี 2561 – 2562 (รอบ 1 ปี 6 เดือน ครั้งที่ 2) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร้อยละผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา ป.เอก

คณะฯ พัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นสากล โดยเพิ่มสัดส่วนการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่โดดเด่น

คะแนนสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของ
ผู้เรียนทุกหลักสูตร
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รายงานผลการดาเนินงานปี 2561 – 2562 (รอบ 1 ปี 6 เดือน ครั้งที่ 2) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะฯ สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ สั ม ผั ส บรรยากาศวิ ช าการ ระดั บ นานาชาติ มี ค วามเป็ น สากล จั ด สรร
ทุนการศึกษาเพื่อไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับทุนไปแลกเปลีย่ นต่างประเทศ

อีกทั้งสนั บสนุ นให้ ผู้เรี ย นเป็ นผู้ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี สอดคล้องพันธกิจของคณะฯ โดยจัดหลักสู ตร
General Education เพื่อให้ผู้เรียนดาเนินโครงการจิตอาสา

ร้อยละของนักศึกษาแพทย์ ที่ดาเนินโครงการจิตอาสา
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รายงานผลการดาเนินงานปี 2561 – 2562 (รอบ 1 ปี 6 เดือน ครั้งที่ 2) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบดังกล่าว ทาให้คณะฯ ผลิตแพทย์ที่มีความสามารถ มีคุณธรรมออกไป
รับใช้สังคม ได้บัณฑิต ป.โท ป.เอก ที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของสังคม เห็นได้จากสัดส่วนของบัณฑิตที่ได้งานทาสูง
กว่าเปูาหมายทุกปี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ได้งานทาหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี

คณะฯ ได้จัดตั้งศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2561 – 2563 เพื่อเพื่อพูนทักษะการดาเนินงานวิจัยทางคลินิก ให้กับแพทย์ประจาบ้าน คณาจารย์ ในระดับ
บัณฑิตศึกษา ส่งผลให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และได้รับการอ้างอิง
จากนักวิจัยทั่วโลก ศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิก ปัจจุบันให้การเรียนการสอน จานวน 4 หลักสูตร
ได้แก่
- หลักสูตร Diploma in Clinical Epidemiology
- หลักสูตร Diploma in Clinical Statistics
- หลักสูตรอบรม Basic to Advanced Sample Size for Clinician Research
- หลักสูตรอบรม Basic in Clinical Statistics
โดยมีนั กศึกษาเรี ย นในหลั กสู ตรดังกล่ าวตั้งแต่ปี 2561-ปัจจุบั น จานวน 435 คน มีคณาจารย์ที่เรีย น
ปริญญาเอกทั้งในและจากนอกคณะ จานวน 25 คน ตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์ระบาดฯ มีผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาจานวน
7 ผลงาน และ ผลงานตีพิมพ์ที่ระบุศูนย์ระบาดฯเป็น affiliation 19 งาน
นอกจากนี้ ศูนย์ยังได้มีส่วนร่วมสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานวิจัยทั้งในระดับภาควิชา ให้
คาปรึกษาการดาเนินงานวิจัยกับแพทย์ประจาบ้าน คณาจารย์ ร่วมสอนในหลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง345701 สาหรับ
แพทย์ประจาบ้าน หัวข้องานวิจัยทางด้าน Clinical Epidemiology and Clinical Statistics และ หลักสูตรอบรม
อาจารย์ใหม่ Associate Instructors (AI) ของคณะฯ ซึง่ ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และขับเคลื่อนกลยุทธ์ IWISH
ของคณะฯ
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เว็บไซต์สาหรับสร้างระบบในการรับปรึกษางานวิจัย สาหรับอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์

ด้านการวิจัย
การสร้ า งผลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพโดยมี ทุ น วิ จั ย จากภายนอกเข้ า มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเพิ่ ม จาก
ปีงบประมาณ 2562 ถึงร้อยละ 63.75

จานวนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

มีผลงานที่เป็นการคิดค้นใหม่ ได้รับการจดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ประกอบไปด้วยประเภทอนุ
สิทธิบัตร 4 รายการ
มีการจัดทาฐานข้อมูลออนไลน์ในการติดตามการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของบุคลากร คณะ ฯ ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐาน คือ https://scholars.med.cmu.ac.th/ สามารถติดตามผล
การดาเนินการด้านวิจัยได้อย่างถูกต้อง และทันเหตุการณ์ โดยการติดตามดังกล่าวอ้างอิงจากฐานข้อมูลมาตรฐาน
Scopus โดยในช่วงปีพ.ศ. 2560-2562 มีจานวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ และ ปริมาณ impact factor
รวมของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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จานวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ

Impact Factor รวมของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นอกจาก impact factor รวมของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว ผลงานที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับมี impact factor สูง ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป ยังมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่า งต่อเนื่อง
เช่นกัน ดังแสดงให้เห็นจาก ร้อยละของผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ impact factor > 2

19

รายงานผลการดาเนินงานปี 2561 – 2562 (รอบ 1 ปี 6 เดือน ครั้งที่ 2) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แ

แ

ร้อยละของผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ Impact Factor
ปี พ.ศ. 2560 - 2563

สาหรับ journal impact factor สะสมรายเดือนในแต่ละปี ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ.2014) – 2562
(ค.ศ.2019) จะเห็นได้ว่า สาหรับปี ค.ศ. 2019 นั้น มี journal impact factor สะสมรายเดือนที่เดือนกันยายน สูง
กว่า journal impact factor สะสมทั้งปีที่เดือน ธันวาคม ของปี ค.ศ. 2018 แสดงถึงอัตราการเพิ่ม journal
impact factor ที่สูงกว่าปี ค.ศ. 2018 อย่างก้าวกระโดด

เปรียบเทียบผล journal impact factor (JIF) ปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ.2014) – 2562 (ค.ศ.2019)
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สิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพงานวิจัยนอกจากการลงตีพิมพ์ในวารสารที่มี impact factor สูงแล้ว คือ การที่
ผลงานได้รับการอ้างอิงจากนักวิจัยท่านอื่นๆ ซึ่งจานวนผลงานที่ได้รับการอ้างอิงนั้น ยังเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ทาให้
เพิ่ม QR ranking ของคณะฯ ด้วย จะเห็นได้ว่าจานวนผลงานวิจั ยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus มี
จานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2562

แ

แ
จานวนครั้งที่ผลงานวิจยั ได้รับการอ้างอิง

นอกจากนี้ ในช่วงปี พ.ศ. 2562 คณะได้รับรางวัล ผลงานวิจัยและรางวัลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทั้ง
ระดับชาติ จานวน 8 ผลงาน และ ระดับนานาชาติ จานวน 6 ผลงาน รายละเอียดแสดงในภาคผนวก

ด้านการบริการ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการรักษาพยาบาลด้วย
มาตรฐานสากลที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้ปุวยมีความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้ปุวย ผู้รับบริการทุกกลุ่ม อีกทั้งให้ความสาคัญดูแลเอาใจใส่บุคลากรเพื่อให้บุคลากรมี ความสุขมีความปลอดภัย
ในการทางาน
จากการการบริหารจัดการเชิงระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการทาให้การหมุนเวียนผู้ปุวยสูงและไม่เพิ่ม
ระยะเวลานอน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจจากผู้รับบริการ มีกระบวนการสารวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ
เป็นประจาทุกปี มีระบบเฝูาติดตามข้อร้องเรียนรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ มาเป็นปัจจัยในการพัฒนาการดาเนินการที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้ปุวยให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นเรื่องวัฒนธรรม
องค์กรที่เป็นองค์กรคุณธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยค่านิยม CQIT ซึ่งเป็นกลยุทธ์สาคัญที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการดูแล
ผู้รับบริการ
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โรงพยาบาลฯพัฒ นาการบริ การให้ มี คุณภาพ ยกระดับความพึงพอใจและความผู ก พันให้ เป็ นเลิ ศด้ว ย
กระบวนการลดเวลารอคอยการตรวจ การลดระยะเวลาคอยการเจาะเลือด การฝึกอบรมพัฒนาพฤติกรรมบริกา ร
การปรับ ปรุงพื้น ที่การให้ บริ การ สิ่งแวดล้อม การนาระบบสารสนเทศเพื่อลดกระบวนงานการบริการผู้ปุว ยทุก
ขั้นตอน ให้แก่ผู้เข้ารับบริการที่มีความหลากหลาย และมีจานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริการไม่
ทั่ว ถึง ระยะเวลาในการเข้ารั บบริ การ และระยะเวลารอตรวจนาน เพื่อให้ ผู้ปุว ยและญาติได้รับการบริการที่มี
มาตรฐาน รวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเมื่อมาใช้บริการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี
เปูาหมายเพื่อให้บริการที่เป็น one stop service และสะดวกสบายขึ้น ลดระยะเวลาในการเข้ารับบริการในแต่ละ
จุด เพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการอย่างสูงสุด
การเปิดศูนย์ประสานงานและบริการผู้ปุวย (CSC: Customer Service Center) ให้บริการด้านการ
ลงทะเบียนตรวจ การตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาลของผู้ปุวย การติดต่อจองห้องพิเศษ การออกใบนัดพร้อมให้
คาแนะนา การดูแลลูกค้าต่างชาติและกลุ่มผู้รับบริการพิเศษ การให้คาแนะนาเกี่ยวกับห้องตรวจ การเข้ารับบริการ
การให้ การช่ว ยเหลื อด้านอื่น ๆ ที่ผู้ รั บ บริ การต้องการปรึกษา การตรวจสอบสถานะการให้ บริการต่างๆ รับข้ อ
ร้องเรียน

ศูนย์ประสานงานและบริการผู้ปุวย (CSC: Customer Service Center)

การดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เห็นได้จากผลสารวจความพึงพอใจต่อการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง สูงกว่าเปูาหมายที่กาหนดทั้งผู้ปุวยในและผู้ปุวยนอก

ความพึงพอใจผู้ปุวย/ผู้รับบริการ
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Engagement & Loyalty

อัตราความไม่พึงพอใจ
OPD service cycle time (2559-2562)

OPD service cycle time
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การพัฒนาระบบ Operation Center เพื่อช่วยในการ
ติดตามประเมินผลขั้นตอนการบริการต่างๆ ข้อร้องเรียน
ภาวะการติดเชื้อ การลง Diagnosis ด้วยการสร้างระบบ
การ Monitor KPI ที่สาคัญ (Med CMU KPI) ด้วย
Application line ส่งข้อมูลผ่านมือถือ เป็นการติดตาม
ผลการดาเนินงานทุกวัน และหาก KPI เกินค่าเปูาหมาย
ที่กาหนด ผู้บริหารและทีมงานสามารถทาการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
ระบบ Operation Center

โรงพยาบาลได้ประกาศ Suandok hospital patient safety goal 2018-2019 และกาหนดให้
prevention and control of multi-resistant organisms เป็นหนึ่งในเรื่องสาคัญที่ต้องเน้นในระยะ 2 ปีนี้ จึงได้มี
การริเริ่มโครงการ First dose carbapenem approval โดยการสั่งยากลุ่ม carbapenem ได้แก่ meropenem
และ imipenem/cilastatin ตั้งแต่ dose แรกจะต้องได้รับการ approve จากผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ (ID) ก่อน
รวมถึง vancomycin ด้วย ส่งผลให้ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะทั้ง 3 รายการ ของโรงพยาบาลลดลงอย่างมาก
ทัง้ นี้จากการติดตามผู้ปุวยรายที่ดื้อยาในโรงพยาบาลผ่านทาง Med CMU KPI และทาการวิเคราะห์สาเหตุ
แก้ไขปัญหากรณีที่มีผู้ปุวยรายใหม่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้ประหยัดการใช้ยาปฏิชีวนะ รวมถึงการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายหลังผู้ปุวยดื้อยาลดลง โรงพยาบาลสามารถประหยัดเงินได้เพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท/ปี

ระบบ Hot Issue
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คณบดีและผู้นาระดับสูงสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการประพฤติป ฏิบัติตามกฏหมายและจริยธรรม
ตามแนวทาง “องค์กรคุณธรรม” โดยพัฒนาต่อยอดมาจากการดาเนินการโรงพยาบาลคุณธรรมในปี 2556 จากการ
สารวจรวบรวมความคิดบุคลากร วิเคราะห์ สังเคราะห์ กาหนดเป็นพฤติกรรมด้านจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมของ
บุคลากร คือ “สามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ” ประกาศนโยบาย “องค์กรคุณธรรม” ให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ติด
ปูายประกาศอย่างชัดเจนเรื่ององค์กรคุณธรรมและค่านิยมทั่วคณะฯ สนับสนุนบุคลากรให้มีการปฏิบัติงานอย่าง มี
จริ ย ธรรม โดยการมอบรางวัล บุคลากรที่มีความประพฤติและจริยธรรมดีเด่น เป็นประจาทุ กปี ติดตามผลการ
ดาเนินการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม อย่างต่อเนื่อง จนได้รับการคัดเลือกจาก มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ให้
เป็นเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงประทานโล่ ร างวั ล เครื อ ข่ า ยโรงพยาบาลคุ ณ ธรรมดี เ ด่ น แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ย งใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพฯ

รางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น

นอกจากนี้การดาเนินการพัฒนาระบบการบริการของโรงพยาบาล จนเกิดผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ มีประสิทธิภาพ
จึงผ่านการประเมินผ่านการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้าเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 จากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รับรองตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2565

ประเมินผ่านการรับรองคุณภาพ AHA (Advanced Healthcare Accreditation)
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3. ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ให้ไว้ในช่วงการเสนอแผนการบริหารของ
หัวหน้าส่วนงาน
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
3.1 การพัฒนาศูนย์กลางบริการสุขภาพ
(Medical Hub)

ผลการดาเนินงาน
1. ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร อาคารศูนย์บริการทาง
การแพทย์หริภุญไชย และ Medical Hub
1.1 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย จังหวัด
ลาพูน อาคาร A, B, C, และ D
- งานก่ อ สร้ า งฯ ผู้ รั บ จ้ า ง บริ ษั ท วี . สถาปั ต ย์ จ ากั ด
งบประมาณการก่อสร้าง 298,880,000 บาท โดยแบ่งงวดงาน
และการง่ า ยเงิ น จ านวน 27 งวด สั ญ ญาจ้ า งเลขที่ พ.
305/2562 ลงวั นที่ 16 กัน ยายน 2562 มี กาหนดแล้ ว เสร็ จ
วันที่ 12 สิงหาคม 2564
- งานควบคุมงานก่อสร้างอาคารฯ ผู้รับจ้าง บริษัท ดีไซน์+
ดีเวลลอป จากัด งบประมาณ 11,311,682.50 บาท โดยแบ่ง
งวดงานและการจ่ายเงิน จานวน 27 งวด สัญญาจ้างเลขที่ พ.
012/2563 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 มีกาหนดแล้วเสร็จ
วันที่ 12 สิงหาคม 2564 (หรือจนกว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ)
- งานตรวจวัด คุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อมงานก่อ สร้ างอาคารฯ
ผู้ รั บ จ้ า ง บริ ษั ท ไมน์ เ อ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง คอนซั ล แตนท์ จ ากั ด
งบประมาณ 1,525,000 บาท โดยแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน
จ านวน 5 งวด สั ญ ญาจ้ า งเลขที่ พ. 012/2563 ลงวั น ที่ 7
พฤศจิกายน 2562 มีกาหนดแล้วเสร็จ วันที่ 12 สิงหาคม 2564
(หรือจนกว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ)
1.2 อาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข พร้อม
ที่จอดรถ (Medical Hub)
- งานก่ อ สร้ า งฯ ผู้ รั บ จ้ า ง บริ ษั ท ไทยโพลี ค อนส์ จ ากั ด
(มหาชน) งบประมาณการก่อสร้าง 1,209,000,000 บาท โดย
แบ่งงวดงานและการง่ายเงิน จานวน 40 งวด สัญญาจ้างเลขที่
พ. 306/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 มีกาหนดแล้วเสร็จ
วันที่ 13 มิถุนายน 2566
- งานควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ผู้รับจ้าง บริษัท ดีไซน์+ดี
เวลลอป จากัด งบประมาณ 30,469,296 บาท โดยแบ่งงวด
งานและการง่ า ยเงิ น จ านวน 40 งวด สั ญ ญาจ้ า งเลขที่ พ.
036/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 มีกาหนดแล้วเสร็จ วันที่
13 มิถุนายน 2566 (หรือจนกว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ)
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
3.1 การพัฒนาศูนย์กลางบริการสุขภาพ
(Medical Hub) (ต่อ)

ผลการดาเนินงาน
- งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างอาคาร ผู้รับ
จ้าง บริษัท ไมน์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จากัด งบประมาณ
5,250,000 บาท โดยแบ่งงวดงานและการง่ายเงิน จานวน 8
งวด สัญญาจ้างเลขที่ พ. 035/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
มีกาหนดแล้วเสร็จ วันที่ 13 มิถุนายน 2566 (หรือจนกว่างาน
ก่อสร้างแล้วเสร็จ)

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
3.2 การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟูาของ
โรงพยาบาลมหาราชฯ

ผลการดาเนินงาน
1. พัฒนาความร่วมมือกับการไฟฟูาส่วนภูมิภาค โครงการ
เปลี่ ย นหลอดไฟ LED (อยู่ ใ นระหว่ า งการประสานงานกั บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายหลังการสารวจในเบื้องต้น)
2. โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใน
โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 2 การติดตั้ง
Heat Pump เพื่อผลิตน้าร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 19 kW
จานวน 1 ระบบ

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน

3.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายใน 1. จ้างทารั้วรอบโครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long
Term Care)
โรงพยาบาล
2. ศูนย์การเรียนรู้ (Smart Conference & Classroom)
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่
3. จ้างทาสีอาคารจิตเวชศาสตร์
4. ปรับปรุงห้อง 0314 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
5. ปรับปรุงทาทางลาดขึ้น – ลง บริเวณชั้น 1 อาคารเอ็ม.ดี.
6. ปรับปรุงห้องตรวจ OPD 10 บริเวณชั้น 1 อาคารบุญสม
มาร์ติน
7. ปรับปรุงอาคารสงฆ์อาพาธ “สุ จิตโต” ในส่ว นปรับปรุง
ภายใน ชั้น 2 – 4
8. ปรับปรุงอาคารสงฆ์อาพาธ “สุจิตโต” ในส่วนปรับปรุง
ภายใน ชั้น 1 และชั้น 5
9. ปรับปรุงห้องเรียน 0209 และ 0210 ภ.ศัลยศาสตร์ ชั้น
2 อาคารเฉลิมฯ
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน

3.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายใน
10. ปรับปรุงศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
โรงพยาบาล (ต่อ)
ชั้น 6 บัณฑิตศึกษา
11. ปรับปรุงห้องตรวจเบอร์ 5 ภ.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
12. ปรับปรุงห้องเก็บน้าเชื้ออสุจิ ชั้น 3 อาคารบุญสม มาร์ติน
13. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ ต้น
กาเนิด 613 ชั้น 6อาคาร 50 ปี
14. จ้างเหมาทาความสะอาดระเบียงด้านนอกอาคารสุจิณโณ
ชั้น 3 -15
15. ซ่อมทาสีผนัง เพดานหอผู้ปุวยออร์โธปิดิกส์ชาย 1 และหอ
ผู้ปุวยออร์โธปิกดิกส์หญิง 2 อาคารสุจิณโณ
16. เปลี่ยนกระเบื้องพื้นจากกระเบื้องเซรามิคเป็นพื้นอีพ๊อกซี่
ชั้น 1 อาคารศัลยกรรมสูติกรรม
17. ซ่อมแซมพื้นดาดฟูาอาคารบุญสม มาร์ติน
18. ปรับปรุงหอผู้ปุวยแบบประคับประคองและระยะสุดท้าย
ชั้น 3 อาคารสุจิณโณ
19. จ้างทารั้วคอนกรีต ผนังตาข่ายเหล็กบริเวณหอพักนศพ.
14 ชั้น
20. ปรับปรุงเคาน์เตอร์ หอผู้ปุวย อช.1 ชั้น 5 บุญสมฯ และ
หอผู้ปุวย อช.3 สุจิณโณ และผู้ปุวย อญ. 1-3 ชั้น 11
สุจิณโณ
21. ติดตั้งระบบ PIPELINE GAS ทางการแพทย์หอผู้ปุวย
พิเศษ 6 ชั้น 6 อาคารตะวันกังวานพงษ์
22. ติดตั้งหลังคาทางเชื่อมบริเวณ ชั้น 2 ภ.สรีรวิทยา อาคาร
บุญสม มาร์ติน
23. ปรับปรุงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี (ZONE A)
24. ปรับปรุงห้องหลวงปูุแหวน “สุจิณโณ” บริเวณชั้น 1 สุจิณ
โณ
25. ปรับปรุงห้องน้าหน้าห้องตรวจเบอร์ 2 ชั้น 1 บุญสม มาร์
ติน
26. ปรั บ ปรุ ง ทางเข้ า บริ เ วณด้ า นในส านั ก งานภาควิ ช าจุ ล
ชีววิทยา
27. ปรับปรุงห้องบรรยาย 0305 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
28. ปรับปรุงห้องบรรยาย 0308 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
29. ปรับปรุงห้องบรรยาย 0408 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน

3.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายใน
30.
โรงพยาบาล (ต่อ)
31.
32.
33.
34.

ปรับปรุงห้องบรรยาย 0305 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
ปรับปรุงห้องบรรยาย 0308 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
ปรับปรุงห้องบรรยาย 0408 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
ปรับปรุงห้องบรรยาย 0410 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
ปรับปรุงห้องบรรยาย 3 ภ.สรีระวิทยา ชั้น 2 อาคารบุญสม
มาร์ติน
35. ปรับปรุงห้องบรรยาย 4 ภ.ชีวเคมี ชั้น 2 อาคารบุญสม
มาร์ติน
36. ปรับปรุงพื้นทางเดิน ด้านข้างอาคารสุจิณโณ
37. ปรับปรุงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี (ZONE B)
38. ปรั บ ปรุ ง หอผู้ ปุ ว ยหลั ง คลอดจากห้ อ งพั ก ผู้ ปุ ว ยสามั ญ
เป็นห้องพักผู้ปุวยพิเศษ ชั้น 3 อาคารบุญสม มาร์ติน
39. ปรับปรุงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี (ZONE C)
40. ปรับปรุงห้องคัดกรองผู้ปุวยติดเชื้อ ชั้น 1 อาคารโรคติดเชื้อ
41. ปรับปรุงศูนย์โรคตาและวุ้นตา ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์
42. ปรับปรุงห้องเด็กหลอดแก้ว(IVF) ชั้น 2 ศูนย์ความเป็นเลิศฯ
43. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (Gross)
44. ปรั บ ปรุ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย แมลงหวี่ ภ. เภสั ช วิ ท ยา
ห้อง 419 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ป
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 2+
(Biosafety Level II plus) ชั้น 6 อาคาร บัณฑิตศึกษา
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3.4 ชื่นชมคณะเรื่องพัฒนาการด้านการสร้าง
เครือข่าย

คณะ ฯ ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ด าเนิ น การวิ จั ย ทั้ ง กั บ
สถาบันภายในและภายนอกคณะ ฯ ดังนี้
1. ศูนย์ผู้สูงอายุ (geriatric medical center) ซึ่งที่ผ่านมา
คณะฯ มีผลงานทางด้านผู้สูงอายุ ดังนี้
- ออกแบบและพั ฒ นาระบบตรวจจับการก้าวเท้า (Step
Sensing System) เพื่อประยุกต์ใช้ในการประเมินความเสี่ยง
และการออกกาลังกายปูองกันภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ และอยู่
ระหว่างการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาโดยมหาวิทยาลัย
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3.4 ชื่นชมคณะเรื่องพัฒนาการด้านการสร้าง
เครือข่าย (ต่อ)

- จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ ณ ห้องตรวจ 110 เพื่อให้บริการแก่
ผู้ปุวย รวมถึงสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอนและการ
วิจัยด้านผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการทุกวันศุกร์
เวลา 13.00-14.30 น.
2. ศูนย์จีโนมิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มีความร่วมมือจาก
หลายภาควิชา ทั้งภายในและภายนอกคณะ นาไปสู่การขอทุน
และพัฒนางานวิจัยจาก genomic Thailand
- ภาควิช าออร์โ ทปิดิกส์ ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์โ อมิกส์ ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Omics Center for Health Sciences
: OCHS)
3. ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ (MedCHIC) ซึ่งที่ผ่านมา คณะฯ
มีนวัตกรรมที่สนับสนุนการบริการรักษาพยาบาล ดังนี้
- MED CMU EV car รถที่ออกแบบเพื่ออานวยความ
สะดวกให้ผู้พิการโดยเฉพาะ ได้รับรางวัล รางวัลสิ่งประดิษฐ์
ยอดเยี่ยม จาก National University of Science and
Technology (MISIS) จากประเทศรัสเซีย ในงาน Thailand
Inventors’ day 2019
- ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการค้นหาผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงที่ต้อง
เข้า ICU หลังการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในการนาเสนอนวัตกรรม งานนวัตกรรมทางการแพทย์ 1st
MedPSU Innovation Conference 2019
- ชุดอุปกรณ์การสอนช่วยฝึกฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (ALIVE)
โดยมีการทาข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท สยามทูลส์
เอ็นจิเนียริ่ง จากัด และบริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จากัด
- นวัตกรรมทางการแพทย์สวนดอก (Suan Dok Medical
Innovation District หรือ SMID) มีความร่วมมือกับสานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่ายและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดการพัฒนา
นวั ต กรรมด้ านการแพทย์แ ละสุ ข ภาพ รายละเอีย ดแสดงใน
ภาคผนวก
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คณะฯ มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ
มีนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน ณ คณะ
แพทยศาสตร์ ทั้งสถาบันที่มี MOU และไม่มี MOU รวมทั้งหมด
130 คน จาก 40 สถาบั น ทั่ ว ประเทศ และนั ก ศึ ก ษาคณะ
แพทยศาสตร์ ได้เดินทางไปศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน ณ สถาบัน
ต่างประเทศ รวมทั้งหมด 41 คน
การติดต่อกับต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ ได้มุ่งเน้น
สร้ า งความร่ ว มมื อ และสั ม พั น ธ์ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา และ
วิชาการ ในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ เพื่อพัฒนาความ
เป็นสากล รวมทั้งสิ้น 38 แห่ง รวม 9 ประเทศ
อาคันตุกะจากต่างประเทศเยือนคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับ
อาคั น ตุ ก ะจากต่ า งประเทศ (จ านวน 19 ครั้ ง รวมทั้ ง สิ้ น 7
ประเทศ)

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
3.5 การบริหารจัดการแก้ไข จุดอ่อน
จากการวิเคราะห์ W (SWOT)
1.ด้านการศึกษา
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนต่อการจัด
การศึกษาไม่เหมาะสม
1.1 จานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ผลการดาเนินงาน

1.1 บุคลากรสายวิช าการ มี แผนการจัดสรรกรอบอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ (AI) จานวน 30 อัตรา/
ปี ทั้งหมด 5 ปี รวม 150 อัตรา เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ข อง
คณะฯ
บุคลากรสายสนับสนุน มีการจัดสรรกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิ ทยาลั ยประจ า สายปฏิ บั ติ การ ตามยุ ทธศาสตร์ เชิ งรุ ก
จานวน 10 อัตรา และตามยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านอาหารและ
สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ จานวน 17 อัตรา อีกทั้งยังได้มีการ
จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งแพทย์ (Service
Doctor) เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์เชิงรุก จานวน
10 อัตรา
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1.2 ปริมาณและความเหมาะสมของผู้ปุวยใน
การจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ

1.2 เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพได้กระจายนักศึ กษา
แพทย์ ไ ปฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านตามโรงพยาบาลศู น ย์ อาทิ ศู น ย์
แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลลาปาง ศูนย์แพทยศาสตร์
ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา
จานวนผู้ปุวยฝึกจากัด โดยปรับรูปแบบการเพิ่มพู นทักษะ โดย
ใช้ ก ารฝึ ก กับ หุ่ น จ าลองที่ ศู น ย์ ฝึ กทั ก ษะทางคลิ นิ ก (Clinical
skills and simulation center) ฝึกกับร่างอาจารย์ใหญ่ที่ศูนย์
ฝึกผ่าตัด (Cadaveric Surgical Training Center) ส่วนของ
ระดั บ การฝึ ก อบรมแพทย์ป ระจาบ้ าน มีการหมุ นเวี ยนให้ ไ ป
ฝึกอบรมในโรงพยาบาลสมทบ โรงพยาบาลต้นสังกัดเพื่อได้ดูแล
ผู้ปุวยระดับปฐมภูมิมากขึ้น สาหรับระดับนักศึกษาแพทย์ มีการ
หมุนเวียนให้ไปปฏิบัติตามโรงพยาบาลศูนย์

1.3 เสริม digital university

มีการจัดตั้งศูนย์ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา
(MTEC) Medical Technology Education Center เป็น
แหล่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสู่การเป็นโรงเรียน
แพทย์ดิจิทัลระดับสากล

2.ด้านการวิจัย
2.1) ขาดความเชื่อมโยงของกลุ่มวิจัยระหว่าง
2.1) คณะ ฯ มี กลุ่ ม Cluster วิจัยที่หัวหน้ากลุ่มมาจาก
นักวิจัย ระดับ วิทยาศาสตร์พื้นฐานและระดับ ภาควิชาระดับคลินิกและปรีคลินิก รวม 9 กลุ่ม และมีการจัดตั้ง
คลินิก
ศูนย์จโี นมิกส์ คณะแพทยศาสตร์ เพื่อดาเนินการวิจัยด้านจีโนมิกส์
ที่มีคณาจารย์/นักวิจัย จากทั้งภาควิชาปรีคลินิกและคลินิกในการ
ดาเนินการวิจัยด้าน Bioinformatics และ Whole genome
sequencing ในกลุ่มโรคสาคัญตามโครงการ Genomic Thailand
ของประเทศ
2.2) จานวนงานวิจัยบูรณาการและนวัตกรรม
2.2) สื บ เนื่ องจากข้ อ 2.1 และการสนับ สนุ นเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ที่ ต อบโจทย์ ข องประเทศ และงานวิ จั ย ที่ มี ชิ้ น งานนวั ต กรรมด้ า นสุ ข ภาพ โดยคณะฯ ได้ ด าเนิ น การ
ผลกระทบ (impact) ไม่มาก
ดังต่อไปนี้
1. ต่ออายุสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง
2. ยื่นจดสิทธิบัตรทุกประเภท
11 เรื่อง ดังนี้
2.1 ยื่นจดอนุสิทธิบัตร
5 เรื่อง
2.2 ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 3 เรื่อง
2.3 ยื่นจดออกแบบผลิตภัณฑ์
3 เรื่อง
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2.2) จานวนงานวิจัยบูรณาการและนวัตกรรม
ที่ ต อบโจทย์ ข องประเทศ และงานวิ จั ย ที่ มี
ผลกระทบ (impact) ไม่มาก (ต่อ)

3. เตรียมการยื่นจดสิทธิบัตร
4 เรื่อง ดังนี้
3.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์
1 เรื่อง
3.2 ออกแบบผลิตภัณฑ์
1 เรื่อง
3.3 ลิขสิทธิ์
2 เรื่อง
4. ได้รับการรับรองลิขสิทธิ์
5 เรื่อง
5. ได้รับการรับรองเครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง
รายละเอียดแสดงในภาคผนวก
- ความร่วมมือด้านการวิจัย Big data ด้านสุขภาพและการ
วินิจฉัยโรค กับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.3) มี ง านวิ จั ย ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ภายนอกและ
2.3) คณะ ฯ ได้จัดตั้งศูนย์ต่าง ๆ เพื่อดาเนินการวิจัยทั้งกับ
นานาชาติไม่มาก
สถาบันภายในและภายนอกคณะ ฯ ดังนี้
1.) ศูนย์วิจัยผู้สูงอายุ
2.) ศูนย์จีโนมิกส์ คณะแพทยศาสตร์
3.) ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ (MedCHIC) พร้อมทั้งเข้าร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งย่านนวัตกรรมสวนดอก
- คณะ ฯ ได้ ล งนามในข้ อ ตกลง (Service
Study
Agreement) ระยะเวลา 5 ปี ร่ ว มกั บ Seoul National
University ประเทศเกาหลี ใ ต้ โครงการ “International
collaborative research on infectious disease” โดยทาง
เกาหลี จ ะให้ ทุ น ปี ล ะ 130,000.- USD และคณะ ฯ จะร่ ว ม
สมทบเงินสนับสนุน จานวนปีละ 94,400.- USD โครงการนี้มี
งบประมาณรวม 1,123,000 USD (Apr 29, 2019)
- คณะฯ ได้ดาเนินการประสานงานการขึ้นทะเบียนองค์กร
ในการร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์การอนามัยโลก ประเทศไทย
(WHO, Thailand)
2.4) ขาดระบบการสนับสนุนการทาวิจัยของ
อาจารย์แพทย์ทางคลินิกที่มีศักยภาพ

2.4) คณะฯ ได้จัดสรรตาแหน่งนักวิจัย/นักวิจัยผู้ช่วย จานวน
10 ตาแหน่งให้กับกลุ่มวิจัยทีมีหัวหน้ากลุ่มที่เป็นอาจารย์ทางคลินิก
- คณะ ฯ ได้ อนุ มั ติ การจั ดจ้ างบุ คลากรในต าแหน่ งผู้ ช่ วย
นั กวิ จั ย คุ ณวุ ฒิ ปริ ญญาตรี จ านวน 18 ต าแหน่ ง ซึ่ งมี หน้ าที่
ปฏิบัติการช่วยบริหารจัดการด้านวิจัยประจาภาควิชาคลินิก โดย
ปัจจุบันมีการจัดจ้างทั้งสิ้น 15 ตาแหน่งใน 12 ภาควิชาคลินิก โดย
กาหนด TOR ให้ภาควิชามีค่า JIF การตีพิมพ์ผลงานวิชาการของ
ภาค ฯ เพิ่มขึ้น 4.0 ต่อ 1 ตาแหน่งนักวิจัยผู้ช่วย/ปี หรือเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 จากสถิติ JIF ของภาคฯ ในปีก่อนหน้า
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3.ด้านการบริการ
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ความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
1. ด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้เชื่อมโยง
3.1) ขาดความเชื่อมโยงของการบริหารจัดการ กับหน่วยซ่อมบารุง ทั้งระบบไฟฟูา ระบบน้าประปา ระบบปรับ
ของโรงพยาบาลหลักทั้ง 3 แห่ง
อากาศ ระบบโทรศัพท์ ระบบเครื่องกลและเครื่องจักร
3.1) ขาดความเชื่อมโยงของการบริหารจัดการ
2. ด้า นการพัฒ นาคุณภาพ มีก ารประสานงานกั บหน่ว ย
ของโรงพยาบาลหลักทั้ง 3 แห่ง (ต่อ)
พัฒนาคุณภาพ มีการใช้ระบบพัฒนาคุณภาพและการเตรียม
สารวจ AHA
3. ด้ า นการบริ ก าร บุ ค ลากรเข้ า มาฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านที่
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ก่อนการปฏิบัติงานที่ศูนย์
ความเป็นเลิศทางการแพทย์
4. ด้านการพัฒนาบุคลากรมีการประสานงานส่งบุคลากร
อบรมวิ ช าการทางการแพทย์ ทุก เดื อ น รวมทั้ ง การฝึ ก อบรม
ระดับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ STEM เป็นเวลา 1 ปี
5. ระบบการเงิน การบัญชี มีการประสานกับโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ โดยงานคลังจะเป็นผู้ออกรหัสการคิดเงิน
สาหรับผู้เก็บเงินของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
6. ด้านระบบยา ใช้โปรแกรมบริหารจัดการ SMI แบบ
เดียวกันทุกโปรแกรม และใช้ระบบคลังยาเดียวกัน
ความเชื่อมโยงกับศูนย์ศรีพัฒน์
1) ด้านการซ้อมอัคคีภัย มีกิจกรรมร่วมกัน
2) ด้า นการดู แลผู้ ปุ ว ยนอก โดยการจั ด ทาระบบคั ด
กรองผู้ปุวยเบื้องต้นร่วมกัน
3.2) ขาดการจั ด ระบบที่ เ น้ น ผู้ ปุ ว ยเป็ น
1. ระบบส่งยาทางไปรษณีย์ กรณีที่ผู้ปุวยต้องรับยาอย่าง
ศูนย์กลาง (Holistic Approach)
ต่อเนื่อง ไม่ต้องมารับยาเอง
2. ระบบการส่งใบขอประวัติการรักษาของผู้ปุวยทางไปรษณีย์
3. ระบบคิวและนัดผู้ปุวยเป็นเวลา เพื่อผู้ปุวยไม่ต้องรอนาน
รวมทั้งกาหนดระยะเวลาแต่ละหน่ว ยบริการไม่ให้ เกินเวลาที่
กาหนด
4. มีบริการรับ-ส่งผู้ปุวยมาตรวจที่ศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ กรณีผู้ปุวยและญาติมีความต้องการ
5. มีนันทนาการส าหรับผู้ ปุว ย/ผู้ มารับบริการ โดยมีการ
บรรเลงดนตรีไทยทุกวันพฤหัสบดี
6. รับ สมัค รและเปิด ใช้ Suandok Hospital LINE
Applicationเพื่ อ ช่ ว ยลดขั้ น ตอนให้ ผู้ ปุ ว ยไม่ ต้ อ งเสี ย เวลา
ดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มสมาชิก
ในครอบครัวเข้ามาร่วมใช้งาน
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3.2) ขาดการจั ด ระบบที่ เ น้ น ผู้ ปุ ว ยเป็ น
ศูนย์กลาง (Holistic Approach) (ต่อ)

3.3) ขาดขวัญกาลังใจของบุคลากรทาง
การแพทย์ทุกระดับ

คณะแพทยศาสตร์ ได้มีสวัสดิการให้แก่บุคลากร ดังนี้
1. การยกเว้ น ค่ า บริ ก ารและส่ ว นลดค่ า รั ก ษาพยาบาล
สาหรับพนักงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2561
2. สวั ส ดิก ารส าหรั บบุ คลากรที่ ศึก ษาต่ อเนื่ องและได้ รั บ
ประกาศนียบัตร จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม
3. มีระเบียบบริหารบุคลากร เรื่องการให้ค่าช่วยเหลืองาน
ศพญาติสายตรง
4. สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาเพิ่มเติมตามสายวิชาชีพ และ
ได้รับเงินเดือนตามปกติระหว่างการศึกษาต่อ
5. จัดกิจกรรมสันทนาการประจาปี เช่น งานเลี้ยงปีใหม่,
งานพัฒนาองค์กร (OD)
6. ให้สิทธิญาติสายตรงบุคลากร มาใช้บัตรทองโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ได้
7. มีนโยบายปรับฐานเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัย
ชั่วคราวให้เท่าฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจา

4. ด้านการบริหาร
4.1) การบริหารจัดการ ทั้งด้านการศึกษา วิจัย มีการบริหารจัดการร่วมกัน โดย
บริการวิชาการ บริหารทรัพยากรบุคคลและ
1. มีการประชุมกลุ่มผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประชุมรอง
โครงสร้างองค์กร ยังมีลักษณะการทางานแบบ คณบดีและผู้ช่วยคณบดี สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
เชิงเดี่ยว (Silo)
2. มีก ารบูรณาการทางด้านการบริห ารมากขึ้น และผ่ าน
การรับรองมาตรฐานการบริหารระดับ TQC
3. มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล Operations
Center เพื่อให้มีการประสานเชื่อมโยงข้อมูล และมุ่งเน้นการ
ทางานเป็นทีม

37

รายงานผลการดาเนินงานปี 2561 – 2562 (รอบ 1 ปี 6 เดือน ครั้งที่ 2) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
4.2) สภาพแวดล้อมและอาคารขาดการ
บารุงรักษา ตามมาตรฐาน AHA

ผลการดาเนินงาน
1. ทาแผนการบริหารจัดการด้าน ENV
2. ทา Master plan
3. ปรับปรุงแผนอัคคีภัย และการซ้อมอัคคีภัย
4. ทาแผนบริหารจัดการเครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค
5. ทาแผนบริหารสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
6. ทาแผนการจัดการภาวะฉุกเฉิน
7. ก่อสร้างโรงเรือนและเตาเผาขยะติดเชื้อ
8. การปรับปรุงก่อสร้าง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและภูมิทัศน์
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ไปสู่การรับรอง
มาตร ISO 17025 และ ISO9001
10. ปรับปรุง TOR จัดซื้อจัดจ้างต่างๆ
12. ปรับปรุงจุดพักขยะและจัดหาถังขยะเพิ่มเติม
13. ปรับ จัดโซนหน่วยโภชนาการ
14. ปรับปรุง ส่วนเก็บสารเคมี โรงซักฟอก
15. ปรับปรุง หน่วยผลิตยา งานเภสัชกรรม
16. ปรับปรุง ระบบอัคคีภัย: ปูายทางออก ปูายเส้นทางหนีไฟ
และจัดทาผังเส้นทางหนีไฟ
17. เริ่มพัฒนาฐานข้อมูลอาคาร: จัดทาผังพื้นที่ใช้งาน ผังงาน
ระบบ รายชั้น รายอาคาร
*หลังจากดาเนินการแก้ไข ได้รับการรับรองมาตรฐาน AHA ใน
วันที่ 20 กันยายน 2562 สิ้นสุดการรับรอง 19 กันยายน 2565

4.3) ขาดระบบการสื่อสารภายในและภายนอก
เพื่อให้การสื่อสารภายในคณะฯ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
องค์กร ที่มีประสิทธิภาพ
คณะได้แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีด้านการสื่อสารองค์กรและเพิ่มการ
สื่อสารภายในองค์กรภายใน ดังต่อไปนี้
4.3.1 การสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร
1. มีการจัดประชุมในหัว ข้อ Med CMU Strategic
Kickoff Town Hall 2019 ผู้บริหารพบบุคลากร ในหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
1.1 Change for Better Research
1.2 Change for Better Education
1.3 Change for Better Service
1.4 Change for Better People
1.5 Change for Better Environment
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4.3) ขาดระบบการสื่อสารภายในและภายนอก
2. การร่ ว มมื อ ท ากิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ คณะ
องค์กร ที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.1 กิ จ กรรมพิ ธี ท าบุ ญ และกิ จ กรรมโรงทาน คณะ
แพทยศาสตร์ วันที่ 24 ธันวาคม 2562
4.3.2. การสื่อสารระหว่างคณบดีถึงบุคลากรภายในคณะ
โดยการผลิ ตคลิ ป วีดี โ อรายการ คณบดีพ บคนสวนดอก
เผยแพร่ผ่านทาง Social media และทาง Youtube เป็น
ประจาทุกเดือน เริ่มเดือน พฤษภาคม 2560 ถึงเดือนมกราคม
2563 เป็นจานวน 14 ตอน
- การติดต่อภายใน Voice of Customer (VOC) เพื่อเพิ่ม
การสื่อสารภายในองค์กร และจะพัฒนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากลูกค้าภายนอกในเฟสถัดไป

4.3.3. การสื่อสารผ่านช่องทาง Social media ได้แก่
1. ช่องทางผ่าน Program line โดยมีการสื่อสารจาก
คณะฯ ไปยังบุคลากรผ่าน Line เพื่อให้บุคลากรเสนอแนะข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ เข้ามาผ่านช่องทางนี้ได้, กลุ่ม Line สื่อมวลชน
ในจังหวัดเชียงใหม่
2. Facebook Fan page คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. Youtube รายการ Suandok Chanel คณะฯ ได้จัดทา
ช่ อ งทางการน าวี ดี โ อที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ คนในองค์ ก ร และ
ประชาชน ซึ่งสามารถติดตามรายการต่าง ๆ ได้
4. Website คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
รูปแบบใหม่ ทาให้ เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งพบว่า Website คณะ
แพทยศาสตร์ มีผู้นิยมสูงสุดโดยบุคลากรมี ความสนใจด้านสิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการมากที่สุด
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4.3) ขาดระบบการสื่อสารภายในและภายนอก 4.3.4 ระบบการสื่อสารภายนอกองค์กร คณะแพทยศาสตร์
องค์กร ที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นอกจากคณะฯ จะมี Facebook Fan page, Facebook
Fan page งานประชาสัมพันธ์, youtube รายการ Suandok
Channel และ Website คณะแพทยศาสตร์ มช.
(http://web.med.cmu.ac.th/index.php/th/)
1. รายการทางสถานีโทรทัศน์ รายการคุยกับหมอสวนดอก
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ NBT
ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 15.30-16.00 น.
2. รายการทางสถานี วิ ท ยุ สถานี วิ ท ยุ สื่ อ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “รายการสร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน
ดอก” ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 20.00-20.30 น.
3. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
FM 93.25 “รายการคุยข่าวสุขภาพ” ออกอากาศทุกวันจันทร์
เวลา 05.30 – 06.00 น.
4. Website คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
รูปแบบใหม่ ทาให้ เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งพบว่า Website คณะ
แพทยศาสตร์ มีผู้นิยมสูงสุดโดยบุคลากรมีความสนใจด้านสิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการ
5. ความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างอาจารย์
มีก ารร่ว มมื อท าวิ จัย ระหว่ า งคณะแพทยศาสตร์กั บคณะ
คณะแพทยศาสตร์ แ ละคณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การศึกษาต้นทุน
ฯลฯ
ทางเศรษฐศาสตร์ของผู้ปุวยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ช่วงอายุ
0 – 8 ขวบที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาที่ โ รงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
**โดยวิจัยฉบับแรกแล้วเสร็จแล้ว มีการทาวิจัยต่อเนื่องในฉบับ
ที่สองต่อไป**
6.การรองรั บ ผู้ ปุ ว ยผู้ สู ง อายุ ที่ มี จ านวน มีการดาเนินการ ดังนี้
ผู้รับบริการเพิ่มขึ้น
1. ให้บริการ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Geriatric Medical
Center, GMC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ความเป็นเลิศ (Center
of Medical Excellence) เพื่อให้บริการและดูแลรักษาผู้สูงอายุ
โดยมีเทคโนโลยีและแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. เปิดหน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์
เพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
6.การรองรั บ ผู้ ปุ ว ยผู้ สู ง อายุ ที่ มี จ านวน
ผู้รับบริการเพิ่มขึ้น (ต่อ)

ผลการดาเนินงาน
3. เปิ ด ห้ อ งตรวจผู้ ปุ ว ยนอกศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทาง
การแพทย์ ชั้ น 3 อาคารเฉลิ ม พระเกี ย ร ติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา (เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561)
4. เปิดหลักสูตรฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 3 เดือน เริ่ม
เดือนพฤศจิกายน 2561 สาหรับประชาชนทั่วไป (ค่าอบรมฟรี)
5. จัดตั้งศูนย์การดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองและผู้ปุวย
ระยะท้ า ย คณะแพทยศาสตร์ ม หาวิ ท ย าลั ย เชี ย งใหม่
Comprehensive Palliative Care Center (CPCC) เพื่อให้
การดู แ ลผู้ ปุ ว ยระยะท้ า ยแบบประคั บ ประคองเป็ น ไปอย่ า ง
ครอบคลุมและเป็นองค์รวม โดย ศูนย์ CPCC ประกอบไปด้วย
หอผู้ปุวยระยะท้าย ระบบการดูแลประสานงานผู้ปุวยระหว่าง
แต่ล ะส่ วนอย่างไร้รอยต่อ ธนาคารอุปกรณ์ และเครื่องมือ
ทางการแพทย์ทันสมัยครบถ้วน

4. ผลการด าเนิน งานตามข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ผลการบริ หารงานของผู้ด ารงต าแหน่ ง
(หัวหน้าส่วนงาน) ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพั ฒนา ในรอบ 1 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา (ส่วนนี้สาหรับรายงานผล
การปฏิบัติงาน เฉพาะการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อดารงตาแหน่งครบ 3 ปี)
ข้อเสนอแนะ:
1. การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของคณาจารย์ ให้แบ่งอาจารย์ออกเป็น 2 Track
1.1 อาจารย์แพทย์ที่เน้นการสอนและทางานวิจัย
1.2 อาจารย์แพทย์ที่เน้นการสอนและทางานปฏิบัติการทางคลินิกในสาขาวิชาตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
จากข้อเสนอแนะดังกล่าว ที่ประชุมกรรมการบริหารคณะแพทย์ เห็นว่า ให้มีศ าสตราจารย์ คลินิก ส่วน
อาจารย์สายวิชาการยังคงใช้ระบบความก้าวหน้าทางวิชาการแบบเดิม
2. การจัดทาแผนแม่บท เสนอให้คณะจัดทาแผนแม่บทด้านบุคลากรและอาคารสถานที่
จากข้อเสนอแนะดังกล่าว คณะฯ ได้ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทด้านบุคลากรและอาคารสถานที่ โดยมี
สาระสาคัญดังนี้
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2.1 แผนแม่บทด้านบุคลากร
คณะฯ เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาโดยตลอด คณะกรรมการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรบุคคลจึงได้จัดทาแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลคณะแพทยศาสตร์ ปี 2560 – 2563 โดยพัฒนาระบบ
ทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ามาทางานสามารถธารงรักษาคนเก่งคนดีให้อยู่กับคณะ และเพื่อให้บุคลากร
ทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถในระดับชาติ นานาชาติ อีกทั้งทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
เกิดความผูกพันต่อองค์กร โดยองค์ประกอบของแผนแม่บท แสดงถึงปัจจัยขับเคลื่อนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR drivers) 3 ด้าน และกลยุทธ์ 8 ข้อ ดังนี้
ปัจจัยขับเคลื่อนที่ 1 เพิ่มศักยภาพองค์กร (organization capability)
1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กร
1.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามยุทธศาสตร์ IWISH
1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคนเก่งคนดี และแผนสืบทอดตาแหน่ง
ปัจจัยขับเคลื่อนที่ 2 วัฒนธรรมองค์กรสมรรถนะสูงที่ยั่งยืน (sustainable high performance
organization)
2.1 ปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบั ติงานให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์
ขององค์กร
2.2 พัฒนาระบบการสร้างความผูกพันของบุคลากรอย่างยั่งยืน
2.3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุขโดยขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านค่านิยม CQIT
ปัจจัยขับเคลื่อนที่ 3 พัฒนาระบบปฏิบัติงานการบริการด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นเลิศ (HR service
excellence)
3.1 พัฒนาบุคลากรฝุายทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรตามแนว
ยุทธศาสตร์ของฝุาย
3.2 ปรับปรุงระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝุายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รายละเอียดแผนแม่บทด้านบุคลลากรดังแสดงในภาคผนวก
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2.2 แผนแม่บทด้านอาคารสถานที่
คณะฯ มีการวางแผนแม่บทด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ในระยะสั้น 5 ปีช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2561-2566
และ ระยะยาว 10 ปี ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2563-2573 ประกอบด้วย
แผนระยะสั้น
การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีความชัดเจน และ ปรับปรุงอาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิม รวมทั้งระบบการบารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ รายละเอียดแสดงในภาคผนวก
แผนระยะยาว 10 ปี
 มุ่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางที่ใช้มาเป็นระยะเวลานาน
 การจั ด กลุ่ ม อาคาร (Zoning) ความหนาแน่ น (Density) และการหั น ทิ ศ ทาง
(Orientation)
 การจัดสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ โครงข่ายคมนาคม(เช่น ถนน ทางเดิน ทางเดินเชื่อม)
 งานระบบสาธารณูปโภค (เช่น ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ )
 งานระบบสาธารณูปการ (เช่น ไปรษณีย์ ศูนย์อาหาร ร้านสะดวกซื้อ)
ให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพการใช้สอย
เชิงพื้นที่สูงสุด รายละเอียดแผนแม่บทด้านอาคารสถานทีแ่ สดงในภาคผนวก
5. ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารงานที่ผ่านมา
5.1. ความล่าช้าของการดาเนินการก่อสร้างอาคารและการบารุงรักษาอาคารสถานที่
5.2 การถูกปรับลดงบประมาณเงินแผ่นดิน
6. สิ่งที่ส่วนงานต้องการให้มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยช่วยเหลือและสนับสนุนการดาเนินงานของส่วน
งาน
6.1 ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญจากทางมหาวิทยาลัยในการช่วยเขียนแบบ คิดราคากลาง และควบคุม
งานก่อสร้าง
6.2 ขอให้มหาวิทยาลัย ออกระเบียบยกเว้นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 บางส่วน เนื่องจากมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้วเพื่อความคล่องตัวในการดาเนินงานด้านการ
รักษาพยาบาล วัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ภาคผนวก
1. การดาเนินงานเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร CQIT
เกี่ยวกับ ค่านิยมองค์กร CQIT
“CQIT” เป็นค่านิยม ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางให้พวกเรามีวิถีการ
ทางานร่วมกัน บนความเชื่อเดียวกันว่าสิ่งนี้จะเป็นรากฐานที่จะทาให้คณะฯ ของเราไปสู่เปูาหมายสูงสุดได้ และ
หล่อหลอม ให้บุคลากรปฏิบัติตามตลอดจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของ “คนสวนดอก”

ค่านิยมองค์กร CQIT

CQIT Leadership Action
CQIT Leadership Action เป็นการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร โดยมีผู้บริหารเป็นแกนหลัก ทั้งนี้มีการ
จั ด ท าสื่ อ ค่า นิ ย มองค์ ก รในรู ป แบบของโปสเตอร์ และคลิ ป วิ ดี โ อของผู้ บริ ห าร โดยจั ด ท าตามค่ า นิย มทั้ ง 5
(C: Customer Focus, Q: Quality, I: Innovation, I: Integrity, T: Teamwork) และประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ทราบทั่วทั้งองค์กร

45

CQIT Leadership Action

Video CQIT
Leadership
Action

รูปที่ 5 คลิปวิดีโอของผู้บริหาร โดยจัดทาตามค่านิยมทั้ง 5 ตัว

กิจกรรมการดาเนินโครงการ
กิจกรรม Kick Off by Dean จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิม
พระบารมี เป็นกิจกรรมการพบปะกันครั้งแรกของ CQIT Ambassador ทั้ง 37 ท่าน และผู้บริหารคณะ
แพทยศาสตร์ นาโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ ภายในงานมีการกล่าวต้อนรับโดยคณบดี
และผู้บริหาร กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
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กิจกรรม Kick Off by Dean

จัดทาคลิปวิดีโอแนะนา CQIT Ambassador มีการจัดทาคลิปวิดีโอแนะนา CQIT Ambassador ทั้ง 37
ท่าน เพื่อให้บุคลากรทราบถึงผลการพิจารณาคัดเลือก CQIT Ambassador และการเป็นฑูตค่านิยมองค์กรของ
คณะแพทยศาสตร์

คลิปวิดีโอแนะนา CQIT Ambassador

CQIT
Ambassador
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กิจกรรม Change Management ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา
13.00-16.00 น. ณ ห้องเรียน RN 203 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ 2 ท่ า น คื อ นายธนา ศิ ริ วั ล ลภ จากสถาบั น บั ณ ฑิ ต บริ ห ารธุ ร กิ จ ศศิ น ทร์ แ ห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และนายธนกร ศิริกันต์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้บุคลากรเข้าใจสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรม
ของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
2. ทราบหลักการและขั้นตอนของการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
3. เพื่อให้ บุคลากรมีแนวคิดร่วมสร้างกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่บรรลุผล มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
4. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในระบบการทางานของคณะฯ ได้อย่า งมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
และนาไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร

กิจกรรม Change Management ครั้งที่ 1

กิจกรรม Change Management ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา
13.00-16.00 น. ณ ห้องเรียน RN 203 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รศ.อรพิณ สันติธีรากุล หัวหน้าภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นการอบรมเพื่อกระตุ้นภายใน (Internal Inspiration) ให้ CQIT Ambassador มีการตั้งเปูาหมายในการ
ทางานอย่างชัดเจน มีเปูาหมายที่ท้าทาย (Challenge) มีความมั่นใจ (Confident) ในการปฏิบัติหน้าที่ CQIT
Ambassador
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กิจกรรม Change Management ครั้งที่ 1

กิจกรรม Corporate Culture ณ ปตท และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดขึ้นในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2562 เป็นการศึกษาดูงานของ CQIT Ambassador ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ณ บริษัท ปตท จากัด .
(มหาชน) และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการนาค่านิยมองค์กรสู่การ
ปฏิบัติ เรียนรู้วิธีการพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ และเข้าใจถึงการพัฒนาองค์กรจากภายในสู่ภายนอก

กิจกรรม Corporate Culture
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กิจกรรม Workshop ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ
ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี เป็นการสรุปผลจากกิจกรรม Corporate Culture ณ ปตท
และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และเตรียมการนาเสนอโครงการเพื่อใช้ในการ Implement ค่านิยม
องค์กรให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์

กิจกรรม Workshop ครั้งที่ 2
กิจกรรมมอบรางวัลและแต่งตั้ง CQIT Ambassador (CQIT Project) จัดขึ้นเมื่อ วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม
2562 เวลา 13.15-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี โดยจัดขึ้นเพื่อพิจารณาคัดเลือก
โครงการจาก CQIT Ambassador ทั้ ง 6 กลุ่ ม (37 ท่ าน) และเพื่อ สร้า งขวั ญ และกาลั งใจแก่ CQIT
Ambassador ในการเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนค่านิยมของคณะฯ

กิจกรรมมอบรางวัลและแต่งตั้ง CQIT Ambassador (CQIT Project)
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โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “นี่แหละคนที่ใช่ CQIT” เป็นการกระตุ้นการรับรู้และเข้าใจค่านิยมองค์กร
โดยสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรผ่านโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “นี่แหละคนที่ใช่ CQIT” โครงการดังกล่าว
จัดขึ้นตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2563 โดยให้บุคลากรส่งคลิปวิดีโอที่สื่อถึงค่านิยมองค์กร
CQIT เข้าร่วมประกวด มีการพิจารณาตัดสินเพื่อมอบรางวัลให้กับคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด มีการร่วมโหวตโดย
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และจัดให้มีการมอบรางวัลในวันค่านิยมองค์กร CQIT Day

โปรเตอร์โครงการประกวดคลิปวิดโี อ “นี่แหละคนที่ใช่ CQIT”

กิจกรรมอื่น ๆ
CQIT Ambassador ได้ร่วมสร้างการรับรู้ค่านิยมองค์กรในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ อาทิ กิจกรรม
AHA Boom กิจกรรม Town Hall Meeting และกิจกรรมวันค่านิยมองค์กร CQIT Day

โปรเตอร์โครงการประกวดคลิปวิดโี อ “นี่แหละคนที่ใช่ CQIT”
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โครงการวันค่านิยมองค์กร CQIT Day จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.45 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มีผู้บริหาร หัวหน้า
ภาควิชา/ฝุาย/งาน CQIT Ambassador ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดในโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “นี่แหละคน
ที่ใช่ CQIT” และบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมโครงการ จานวน 420 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เป็นการกระตุ้นการรับรู้ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในค่านิยม CQIT
2. ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยม CQIT
3. สนับสนุนให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์นาค่านิยม CQIT สู่การปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงทั้ง
องค์กร
โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. กิจกรรม Check-in CQIT Day
2. กิจกรรมบรรยายพิเศษ ค่านิยมองค์กร CQIT DNA คนสวนดอก โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์
3. กิจกรรมเสวนา CQIT Talk with Leaders
4. กิจกรรมร่วมสรุปกับ CQIT Ambassador
5. กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร ได้แก่
- CQIT Ambassador รุ่นที่ 1
- หน่วยงานที่ตอบแบบสารวจการรับรู้ค่านิยมองค์กรสูงสุด
- ผู้ที่ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “นี่แหละคนที่ใช่
CQIT”
- คลิปวิดีโอที่ได้รับรางวัลของโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “นี่แหละคนที่ใช่ CQIT”

กิจกรรมวันค่านิยมองค์กร CQIT Day
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2. รางวัลผลงานวิจัยและรางวัลอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับงานวิจัย
ผลงานวิจัยและรางวัลที่ได้รับระดับนานาชาติ
ผศ.นพ.รุ่งโรจณ์ เนตรศิรินิลกุล สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลในการนาเสนอผลงานวิจัยแบบ
โปสเตอร์ จากผลงานเรื่อง “Rotatory Thromboelastometry (Rotem) versus Disseminated Intravascular
Coagulation Score as the Predictors of Bleeding in Dengue Infection” ในงานประชุมวิชาการ The 40th
Congress of the Janpanese Society on Thrombosis and Hemostasis ณ ประเทศญี่ปุน
____________________________________________________
ผศ.ดร.นริศรา ไล้ เลิศ สั งกัดภาควิช าสรีรวิทยา ได้รับรางวัล “Gold Metal” จากผลงานเรื่อง
“Freshwater algae, a supplement for protection of metabolic syndrome” ในงานประชุม
International Warsaw Invention Show IWIS 2018 ณ ประเทศโปแลนด์ เมื่อวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2561
____________________________________________________
ผศ.ดร.ณรงชัย อัศวพรหมพร สังกัดภาควิชารังสีวิทยา ได้รับรางวัล Travel awards ประจาปี 2561
จากผลงาน เรื่อง “A Correlations Study of Indoor Radon Environment Caused by Climate Change
and Air Pollution in Chiang Mai: A Pilot Study” ในงานประชุมวิชาการ International Conference on
Challenges Faced by Technical and Scientific Support Organizations (TSOs) in Enhancing Nuclear
Safety and Security ณ ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2561 และได้รับรางวัลนักนิวเคลียร์ดีเด่น
ประจาปี 2562 จากผลงาน เรื่อง “Impact of Co-Culturing with Fractionated Carbon Ion-Irradiated
Cancer Cells on Bystander Normal Cells and Their Progeny” ในงานประชุมวิชาการ International
Nuclear Science and Technology Conference Nuclear for Better Life เมื่อวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์
2562 ได้รับรางวัล Travel Bursary ประจาปี 2562 จากผลงาน เรื่อง “Hypoxia and proton microbeams:
Role of gap junction communication in inducing bystander response on human lung cancer
and normal human lung cells” ในงานประชุมวิชาการ 16th International Congress of Radiation
Research ณ สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2562
____________________________________________________
รศ.ดร. พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์ สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Poster Presentation
Award ประจาปี 2561 ในสาขาวิชาโรคติดเชื้อในเด็ก จากผลงานเรื่อง “Anxiety disorder screening among
Thai adolescents living with HIV” ในงานประชุมวิชาการ The 9th Asian Congress of Pediatric
infectious Diseases ณ ประเทศญี่ปุ น เมื่อวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2561 และได้รับรางวัล APACC
Fellow Award ประจาปี 2562 ในสาขาวิชาโรคติดเชื้อในเด็ก ในงานประชุมวิชาการ The 4th Asia Pacific
AIDS & Co-infection Conference ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 27 –
29 มิถุนายน 2562
____________________________________________________
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ผลงานวิจัยและรางวัลที่ได้รับระดับนานาชาติ (ต่อ)
อ.นพ.วิรุทธ์ อุ่นอารมณ์ สังกัดภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล Third Place recipient of the
2019 Junior Research Award in Psychogeriatrics ประจาปี 2019 จากผลงานเรื่อง “Attachment
anxiety, depression, and perceived social support: a moderated mediation model of suicide
ideation among the elderly” ในงานประชุมวิชาการ IPA 2019 International congress ณ ประเทศ
สเปน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562
_____________________________________________________
ผศ.พญ.วรพร ชัยกิจมงคล สังกัดภาควิชาจักษุวิทยา ได้รับรางวัล The Japanese Ophthalmological
Society International Young Investigator Award 2019 จากผลงานเรื่อง “Color Fundus
Photography, Optical Coherence Tomography, and Fluorescein Angiography in Diagnosing
Polypoidal Choroidal Vasculopathy” ในงานประชุม The international crosstalk symposium by
young ophthalmologists at 124th annual meeting of the Japanese ophthalmological society
_____________________________________________________
ผลงานวิจัย และรางวัลที่ได้รับระดับชาติ
ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้รับรางวัล นักเวชศาสตร์ปูองกันดีเด่น
ระดับชาติ แขนงระบาดวิทยาจากสมาคมเวชศาสตร์ปูองกันแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562
_____________________________________________________
ผศ.ดร.ศิรินาฏ คาฟู สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับรางวัล “2019 TRF-OHEC-Scopus Research
Awards รุ่น New Scholar สาขา Biological & Life Sciences” ในงานประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัย
อาวุโส สกว. ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
____________________________________________________ _
รศ.ดร.ภัทรา คารินทร์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ประจาปี 2561 ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
_____________________________________________________
อ.ดร.สมสกุล วงศ์ปาลี สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับรางวัลในการนาเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า
จากผลงานเรื่อง “CryoEM Structures of Arabidopsis DDR Complexes involved in RNA-directed
DNA Methylation” ในงานประชุมวิชาการ The 14th International Symposium of The Protein Society
of Thailand เมื่อวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562
_____________________________________________________
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ผลงานวิจัย และรางวัลที่ได้รับระดับชาติ (ต่อ)
อ.พญ.วรลักษณ์ สัปจาตุระ และคณะ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับรางวัลดีเด่น ในการนาเสนอ
ผลงานวิจั ย แบบปากเปล่ า กลุ่ มการวิจั ย วิทยาศาสตร์สุ ขภาพ จากผลงานเรื่อง “การศึกษาผลของ Gynura
procumbens ต่อการเจริญ และเคลื่อนที่ของ fibroblasts และ keratinocytes และการสร้าง cytokine
เกี่ยวข้องกับการหายของแผล” ในงานประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 25 มกราคม
2562
_____________________________________________________
อ.นพ.ปกปูอง พิริยคุณธร สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัล ที่ 1 ในการนาเสนอผลงานวิจัยแบบ
ปากเปล่า จากผลงานเรื่อง“The Efficacy of Alendronate for the Treatment of ThalassemiaAssociated Osteoporosis:A Randomized Controlled Trial” ในงานประชุมวิชาการประจาปีครั้งที่ 54
สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
_____________________________________________________
อ.นพ.พฤทธิ์ คูสิริสิน สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัล อันดับ 2 Best fellowship Investigator
Award
ในการน าเสนอผลงานวิ จั ย แบบปากเปล่ า เป็ น ภาษาอั ง กฤษจากผลงานเรื่ อ ง “SertraLine
Administration to prevent inTrAdialytic hypotention: A randomized, double-blinded, placebocontrolled, crossover study (SLATAN study)” ในงานประชุมใหญ่ประจาปี 2562 ของสมาคมโรคไตแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562
_____________________________________________________
อ.พญ.ชวิศา สุระดม สังกัดภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่น” ประจาปี 2561
จากผลงานเรื่อง “Prevalence and The Associated factors of comorbid anxiety disorders in late-life
depression: findings from the DAS study”ในงานประชุม ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่ง ประเทศไทย เมื่อวันที่ 8
– 9 พฤศจิกายน 2561
_____________________________________________________
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3. ความร่วมมือเครือข่ายต่างๆ ของคณะฯ และผลงานเด่นจากศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ (MedCHIC)
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
1. ข้อตกลงความร่วมมือในการดาเนินงานทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบชุดอุปกรณ์สาหรับสอน
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับบริษัท
สยามทูลส์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด กับบริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จากัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

2. ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรม ระหว่าง สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

3. ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่เชิงพาณิชย์หรือสู่บัญชีนวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อ
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562
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4. ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานด้านนวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2563
รางวัลนวัตกรรมที่โดดเด่น

คุณณรงค์รัตน์ สวัส ติกานนท์ นักกายภาพบาบัดชานาญการ ประจาภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะ
แพทยศาสตร์ มช. สร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ MED CMU EV car ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม จาก
National University of Science and Technology (MISIS) จากประเทศรัสเซีย ในงาน Thailand
Inventors’ day 2019 จัดโดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.

นพ.ธีรพัฒน์ ตันพิริยะกุล จากภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ใน
การนาเสนอนวัตกรรม งานนวัตกรรมทางการแพทย์ 1st MedPSU Innovation Conference 2019 โดย
นาเสนอเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์(AI) ในการค้นหาผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเข้า ICU หลังการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ ”
ซึ่ง AI สามารถค้นหาผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงร่วมกับการตัดสินใจของแพทย์ เพื่อลดการเข้า ICU แบบไม่ได้เตรียมพร้อม
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ชุดอุปกรณ์การสอนช่วยฝึกฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (ALIVE) โดย ผศ.นพ.บวร วิทยชานาญกุล ภาควิชาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน และคณะ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ และสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แ ละได้ ร่ ว มกั น ลงนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั บ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท สยามทูลส์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด และบริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท
จากัด ไปเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

คณะแพทยศาสตร์ ไ ด้ เ ป็ น แกนน าหลั ก ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ ย่ า นนวั ต กรรมทางการแพทย์ ส วนดอก
(Suan Dok Medical Innovation District หรือ SMID) ร่วมกับสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
และภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์
และสุขภาพ ภายในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาเชิงกายภาพ และการเข้าถึงการให้บริการสาธารณะภายในย่านแก่
ประชาชนให้สัมฤทธิ์ผลและเป็นไปตามนโยบายของรัฐในการพัฒนาเชิงพื้นที่
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4. รายละเอียดงานวิจัยบูรณาการและนวัตกรรม
1. ต่ออายุสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง ได้แก่
ที่

เรื่อง

1 อนุภาคนาโนที่เชื่อมกับโม
โนโคลนอลแอนติบอดีต่อ
พี-กลัยโคโปรตีน เพื่อใช้ใน
การนาส่งยารักษา
โรคมะเร็ง และวิธีการ
เตรียมอนุภาคดังกล่าว
2 สูตรผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง
เสริมงาขี้ม่อนและกรรมวิธี
การผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

3 ถุงคลุมกล้องผ่าตัด

4 ตารับเครื่องดื่มจากสาร
สกัดเนื้อผลกาแฟ

5 อุปกรณ์ดักจับแมลง
6 อุปกรณ์เสริมเตียงผู้ปุวย
สาหรับช่วยพลิกตัว
อัตโนมัติ

คณะผู้ประดิษฐ์
- รศ.ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล
- ผศ.ดร.ชฎารัตน์ อัมพะเศวต
- ผศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา

- รศ.ดร.สมเดช ศรีชัยรัตนกูล
- รศ.ดร.ดวงตา กาญจนโพธิ์
- ดร.วินธนา คูศิริสิน
- อ.โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์
- อ.ณัฐธินี ทรายแก้ว
- อ.อาจรีย์ สุขอินต๊ะ
- ผศ.ดร.ธนัฐ วานิยะพงศ์
- ผศ.อานาจ กิจควรดี
- นางอัจฉรี พัชรากิตติ
- นายวชิรพล สินธวถาวร
- นายอิทธิชัย ศักดิ์อรุณชัย
- นางสาวชุติมา ศรีมะเริง,
- นางกาญจนา นาคประสม
- นางสาววรัญญา เฟื่องชุ่ม
- นางสาวอัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์
- นางสาวอรนิตย์ บุญแฝง
- นางสาวนฤมล บุญมี
- นางดวงพร อมรเลิศพิศาล
- นางสาวอัจฉราภรณ์ ดวงใจ
- นางอัญชลี พงศ์ชัยเดชา
- อ.ดร.สงบ สนิท
- ศ.ดร.นพ.คม สุคนธสรรพ์
- ศ.ดร.กาบแก้ว สุคนธสรรพ์
- นายณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์
- รศ.ดร ระดม พงษ์วุฒิธรรม

เลขที่จด
ทะเบียน
10983

วันที่จดทะเบียน
8/1/2559

14602

16/11/2561

14173

18/7/2561

14624

8/11/2561

14624

5/4/2562

15444

5/8/2562
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2. ยื่นจดสิทธิบัตรทุกประเภท 11 เรื่อง ดังนี้
2.1 ยื่นจดอนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง
ที่
เรื่อง
คณะผู้ประดิษฐ์
1 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวสิน - รศ.ดร.สมเดช ศรีชัยรัตนกูล
เหล็กเข้มข้น และกรรมวิธี - รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง
การผลิต
- รศ.นพ.พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์
- ดร.วินธนา คูศิริสิน
- น.ส.พิมพ์พิสิฐ คุณยศยิ่ง
2 อุปกรณ์ประคบร้อน
- รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
- ผศ.พญ.ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร
3 สูตรเครื่องดื่มชาเขียวเสริม - รศดร.สมเดช ศรีชัยรัตนกูล.
สารสกัดขมิ้นชัน
- รศดร.นิรมล อุตมอ่าง.
- รศ นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์.
- นางสาวพิมพ์พิสิฐ คุณยศยิ่ง
4 องค์ประกอบสมุนไพรที่มี - ผศนพ.สุรัตน์ ตันตระเวช.
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้าน - รศ ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา .
การอักเสบ และด้านการ
- ผศ ดร. สุนีย์ จันทร์สกาว.
แข็งตัวของเลือด
- รศ ดร.นพ.ศุภนิมิต ทีนชุณหเถียร.
- นพประชา กัญญาประสิทธิ์.
5 กรรมวิธีการสกัดสารจาก - ศ.ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล
สาหร่ายที่มีฤทธิ์ปูองกัน
- ผศดร.ศุภชัย ยอดคีรี.
และลดการทาลายผิวหนัง
ด้วยแสงแดด
2.2 ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 3 เรื่อง
ที่
เรื่อง
คณะผู้ประดิษฐ์
1 ชุดตรวจเชื้อลีเจียนเนลลา - ผศดร.อมรรัตน์ อินทรสูต.
และกรรมวิธีการตรวจ
- ผศดร.สรศักดิ์ อินทรสูต.
- นายพลากร เค้าแคน
2 หุ่นสาหรับช่วยฝึก
- นพวิพุธ เล้าสุขศรี.
- ผศนพ. บวร วิทยชานาญกุล.
- ผศนพ.บริบูรณ์ เชนธนากิจ.
- ผศพญ. กรองกาญจน์ สุธรรม.
- นายเวชยันต์ รางศรี
- นายระดม พงษ์วุฒิธรรม
- นายชาย รังสิยากูล

เลขที่คาขอ
1903000212

วันที่ยื่นคาขอ
4/9/2562

1903000680

22/9/2562

1903000909

30/9/2562

1903002494

1903002789

เลขที่คาขอ
1901003696

วันที่ยื่นคาขอ
18/6/2562

1901003336

4/6/2562
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ที่
เรื่อง
2 หุ่นสาหรับช่วยฝึก
(ต่อ)
3 กรรมวิธีการสกัดเมลา
นินจากสาหร่ายที่มีฤทธิ์ลด
ริ้วรอยและลดเม็ดสีผิว
ที่
1
2
3

คณะผู้ประดิษฐ์
- นายตะวัน สุจริตกุ
- นายนวดนย์ คุณเลิศกิจ

เลขที่คาขอ

วันที่ยื่นคาขอ

1901006862

19/7/2562

เลขที่คาขอ
1902002792
1902002792

วันที่ยื่นคาขอ
19/7/2562
19/7/2562

1902002790

9/8/2562

คณะผู้ประดิษฐ์
รศ.ดร.สิริดา ยังฉิม
ศ.ดร.นงนุช วณิตย์ธนาคม
นายกฤษฎา พฤกษผล
นายอัครินทร์ อินทรมาตย์
ศ.ดร. ศกรณ์ มงคลสุข
นางสาวภาวินี สิมศิริวงษ์
ศ.ดร.กวี รัตนบรรณางกูร

เลขที่คาขอ
-

วันที่ยื่นคาขอ
-

คณะผู้ประดิษฐ์
ผศ.นพ.เอกสิทธิ ธาราวิจิตรกุล
และคณะ

เลขที่คาขอ
-

วันที่ยื่นคาขอ
-

คณะผู้ประดิษฐ์
 นายณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์
 นายนราวุฒิ สดับพจน์

เลขที่คาขอ
-

วันที่ยื่นคาขอ
-

- ศ.ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล
- ผศ.ดร.ศุภชัย ยอดคีรี

2.3 ยื่นจดออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 เรื่อง
เรื่อง
คณะผู้ประดิษฐ์
ผ้ารัดตัว
- นางวริทยา ตีรณฐิตาภร
หมอน
- นางวรรณิกา นุสุภะ
- นางสาวอ้อทิพย์ อุปมาลี
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ทาง
- รศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล
การแพทย์

3. เตรียมการยื่นจดสิทธิบัตร 4 เรื่อง ดังนี้
3.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 1 เรื่อง
ที่
เรื่อง
1 ชุดทดสอบวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
ราธาลาโรมัยเสส มาแนฟิ
อายส์ (Talaromycosis
marneffei) โดยใช้
แอนติบอดี 4D1 ที่จาเพาะ
ต่อเชื้อดังกล่าว

-

3.2 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 เรื่อง
ที่
เรื่อง
1 อุปกรณ์ล็อคเท้า

3.3 ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง
ที่
เรื่อง
1 แอปพลิเคชั่นแจ้งเตือนการ
รับประทานยา
(panyadee+)
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ที่
เรื่อง
คณะผู้ประดิษฐ์
2 แอปพลิเคชั่นแสดงกายวิภาค  ผศ.พญ.ศณัฐธร เชาวน์ศิลป์
ของหู (CMU Ear)

เลขที่คาขอ
-

วันที่ยื่นคาขอ
-

เลขที่จด
ทะเบียน
บ.7638
ว1.7870

วันที่จด
ทะเบียน
17/7/2561
17/1/2562

ว1.8016

7/5/2562

ว1.8203

21/8/2562

ว1.8271

15/10/2562

เลขที่คาขอ
190134176

วันที่ยื่นคาขอ
29/1/2562

4. ได้รับการรับรองลิขสิทธิ์ 5 เรื่อง
ที่

เรื่อง

1 ซีดี เรื่อง เสียงบาบัดจิตใจ
2 แอปพลิเคชันแบบฝึกออก
เสียงพยัญชนะภาษาไทย
3 แอปพลิเคชันเชื่อมต่อการ
ทางานด้วยข้อมูลสาหรับทีม
ดูแลแบบสหสาขาเพื่อการ
ดูแลอย่างต่อเนื่อง
4 โปรแกรมบริหารจัดการ
รายละเอียดของนักวิชาการ
ของสถาบันการศึกษา (Suan
Dok Scholars)

คณะผู้ประดิษฐ์





รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ
รศ.พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ
ดร.จักริน ชวชาติ
ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน

 ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์
 นายภัทรวรรธน์ ภมรวัฒนา
พิศุทธิ์
 นายทวีศักดิ์ จิณะเสน
 นายธราเทพ จะวรรณา
5 แอปพลิเคชันสาหรับควบคุม  ผศ.นพ. บวร วิทยชานาญกุล
และแสดงผลการฝึกช่วยชีวิต  นพ.วิพุธ เล้าสุขศรี
จากหุ่นสาหรับช่วยฝึกและ  ผศ.นพ. บริบูรณ์ เชนธนากิจ
เครื่องฝึกฟื้นคืนคลื่นหัวใจ
 พญ. กรองกาญจน์ สุธรรม
ด้วยไฟฟูาแบบอัตโนมัติ
 อ.ดร.นวดนย์ คุณเลิศกิจ
 ผศ.ดร.เวชยันต์ รางศรี
 รศ.ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม
 รศ. ตะวัน สุจริตกุล
5. ได้รับการรับรองเครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง
ที่
เรื่อง
คณะผู้ประดิษฐ์
1 แอปพลิเคชันคลื่นเสียงบาบัด  รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ
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5. รายละเอียดแผนแม่บทด้านบุคลลากร

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560 - 2563
ทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง

แผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลของคณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณพ.ศ.2560–2564 เป็นแผนที่
มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร พัฒนาการะบบการจูงใจ สร้างความผูกพัน ขับเคลื่อนผลักดันให้
บุคคลากรใช้ค่านิยมองค์กรเป็นพื้นฐานในการทางาน และพัฒนาระบบปฏิบัติงานด้าน HR ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการดาเนินงานสู่ความเป็นเลิศ EdPEx/TQA เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ
เนื่องด้วยคณะแพทยศาสตร์ได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ IWISH ของปี 2560
ถึง 2563 งานบริหารงานบุคคลซึ่งรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์และแผน
ยุทธศาสตร์ด้านกาลังคน เพื่อให้การดาเนินงานด้านกาลังคน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และ
เพื่อให้บรรลุเปู าหมายตามที่คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่กาหนดไว้ โดยงาน
บริหารงานบุคคลได้กาหนดวิสัยทัศน์ “คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นองค์กรแห่งความสุข
และเป็นผู้นาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเปี่ยมด้วยบุคลากรที่มีความสามารถและคุณธรรม” มีปัจจัย
ขับเคลื่อนในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR drivers) 3 ด้าน และกลยุทธ์ 8 ข้อ
ปัจจัยขับเคลื่อนที่ 1 เพิ่มศักยภาพองค์กร (organization capability)
1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กร
1.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามยุทธศาสตร์ IWISH
1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคนเก่งคนดี และแผนสืบทอดตาแหน่ง
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ปัจจัยขับเคลื่อนที่ 2 วัฒนธรรมองค์กรสมรรถนะสูงที่ยั่งยืน (sustainable high performance
organization)
2.1 ปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กร
2.2 พัฒนาระบบการสร้างความผูกพันของบุคลากรอย่างยั่งยืน
2.3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุขโดยขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านค่านิยม CQIT

ปัจจัยขับเคลื่อนที่ 3 พัฒนาระบบปฏิบัติงานการบริการด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นเลิศ (HR service
excellence)
3.1 พัฒนาบุคลากรฝุายทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรตามแนวยุทธศาสตร์ของ
ฝุาย
3.2 ปรับปรุงระบบและขั้น ตอนการปฏิบั ติง านของฝุ ายการบริหารทรัพ ยากรบุ คคลเพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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5 Years Strategic Initiatives Journey
Organizational Capability

HR Service Excellence

Sustainable High Performance
Organization

2018

2019

2020

2021

1. ปรับปรุงโครงสร้างงาน
ทรัพยากรบุคคล
2 พัฒนาระบบดูแลสุขภาพ
บุคลากร
3. ปรับปรุงระบบการบริหาร
ผลการปฏิบตั ิงาน (PMS)
4. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการคนดีคนเก่งและ
แผนการสืบทอดตาแหน่ง
5. ปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการของฝุายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
6. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
บุคลากรเข้าใจ CQIT
7. สร้างศูนย์การเรียนรู้ (HRD
Center) ปฏิรูป ระบบ HR
ด้าน PHC
8. พัฒนาระบบการสร้าง
ความผูกพัน

1. ปรับปรุงโครงสร้างฝุาย
สนับสนุนของคณะฯ
2. จัดทาการวางแผนสาย
อาชีพบุคลากร (Career
Management)
3. ต่อเนื่องพัฒนาระบบดูแล
สุขภาพบุคลากร
4. ต่อเนื่องระบบการบริหาร
ผลการปฏิบตั ิงาน
5. ต่อเนื่องการบริหารจัดการ
คนดีคนเก่งและแผนการสืบ
ทอดตาแหน่ง
6. ต่อเนื่องการปรับปรุง
นโยบายและกระบวนการของ
ฝุายบริหารทรัพยากรบุคคล
7. ต่อเนื่องสร้างศูนย์การ
เรียนรู้ (HRD Center) ปฏิรูป
ระบบ HR ด้าน IDS
8. ต่อเนื่องจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมบุคลากรนา CQIT สู่
การปฏิบัติ
9. ต่อเนื่องพัฒนาระบบการ
สร้างความผูกพัน

1. สร้างระบบการให้บริการ
ตามโมเดลการเป็นคู่คิดของ
ฝุายทรัพยากรบุคคล (HR
Partner Model)
2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล (HRIS)
3. จัดทาสมรรถนะของแต่ละ
หน่วยงาน (Functional
Competency)
4. ต่อเนื่องระบบการบริหาร
ผลการปฏิบตั ิงาน5. ต่อเนื่อง
การบริหารจัดการคนดีคนเก่ง
และแผนการสืบทอดตาแหน่ง
6. ต่อเนื่อง สร้างศูนย์การ
เรียนรู้ (HRD Center)
ปฏิรูป ระบบ HR ด้าน PRS
7. ต่อเนื่องจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมบุคลากร ปฏิบตั ิ
ค่านิยม CQIT อย่างต่อเนื่อง
8. ต่อเนื่องพัฒนาระบบการ
สร้างความผูกพัน

1. ต่อเนื่องระบบการบริหาร
ผลการปฏิบตั ิงาน
2. ต่อเนื่องการบริหารจัดการ
คนดีคนเก่งและแผนการสืบ
ทอดตาแหน่ง
3. ต่อเนื่อง สร้างศูนย์การ
เรียนรู้ (HRD Center) ปฏิรูป
ระบบ HR ด้าน PRS
4. ต่อเนื่องจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมบุคลากร ปฏิบตั ิ
ค่านิยม CQIT อย่างต่อเนื่อง
5. ต่อเนื่องระบบ HR
partner model
6. ต่อเนื่องปรับปรุงระบบ
สารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HRIS)
7. ต่อเนื่องพัฒนาระบบการ
สร้างความผูกพัน

ปัจจัยขับเคลื่อนด้าน: เพิ่มศักยภาพองค์กร (organization capability)
ยุทธศาสตร์ 1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์
อัตรากาลัง
ขีด
ความผูกพัน
(Capacity) ความสามารถ (Engagement)
(Capability)

ป รั บ ป รุ ง /
โครงสร้างฝุาย
ท รั พ ย า ก ร
บุคคล

/

ปี 60

ปี 61

ปรับโครงสร้างมุ่งเน้น
ด้าน HRM และ HR
operation

ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปรับโครงสร้าง
สร้างระบบการ
มุ่งเน้นด้าน
ให้บริการตามโมเดล
strategic และ HRD การเป็นคู่คดิ ของฝุาย
ทรัพยากรบุคคล (HR
Partner Model)
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ปัจจัยขับเคลื่อนด้าน: เพิ่มศักยภาพองค์กร (organization capability)
ยุทธศาสตร์ 1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ (ต่อ)
อัตรากาลัง
(Capacity)

ป รั บ ป รุ ง /
โครงสร้างฝุาย
สนับสนุนของ
คณะฯ

ขีด
ความสามารถ
(Capability)

ความผูกพัน
(Engagement)

ปี 60

/

ปี 61

ปี 62

- จัดตั้งศูนย์บริหาร
จัดการระบบสนับสนุน
คณะแพทยศาสตร์
- จัดตั้งศูนย์บริหาร
จัดการข้อมูล

ปี 63

ปี 64

- ปรับโครงสร้างงาน - ปรับโครงสร้างฝุาย
ฝุายเภสัชกรรม
วิขาการ โดยจัดตั้ง
งานการศึกษาหลัง
ปริญญาเพื่อมุ่งเน้น
ลูกค้าพันธกิจด้าน
การศึกษาหลัง
ปริญญญา

โครงการและแผนปฏิบัติการ 2560 – 2564
ปัจจัยขับเคลื่อนด้าน: เพิ่มศักยภาพองค์กร (organization capability)
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามยุทธศาสตร์ IWISH
อัตรากาลัง
(Capacity)

ขีด
ความสามารถ
(Capability)

ความผูกพัน
(Engage
ment)

ปี 60

/

/

/

Personalized
health care

ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์ พั ฒ น า /
บุคลากร HRD center

/

/

90 day onboarding program /

/

/

ปฏิรูประบบ HRD ด้าน

ปี 61

ปี 62

ปี 63

ปี 64

Individual development Perfor
system
mance
review
system

Develo
Learning
pment
course
frame support core
work
and specific
ของ
functional
บุคลากร competency
ทุก
ระดับ
จัดทา อบรมผูเ้ กี่ยวข้อง
โปรแกรม

Imple Imple
ment ment
บุคลากร บุคลากร
ร้อยละ ร้อยละ
50
70
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ปัจจัยขับเคลื่อนด้าน: เพิ่มศักยภาพองค์กร (organization capability) (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามยุทธศาสตร์ IWISH
อัตรากาลัง
(Capacity)

โครงการอาจารย์ AI การ /
พั ฒ นาอาจารย์ ใ หม่ ใ ห้ มี
สมรรถนะหลั ก รู้ ร อบด้ า น
ต า ม พั น ธ กิ จ แ ล ะ มี ขี ด
ความสามารถสูง
การพัฒนาบุค ลากรมุ่งเน้ น /
medical informatics,
genetics, - omics โดยมี
จ านวนอาจารย์ เ ชี่ ย วชาญ
ด้านต่างๆ สะสม (คน)
การพัฒนาอาจารเชี่ ยวชาญ /
ด้าน Med Ed โดยมีจานวน
อาจารย์ สะสมเชี่ ยวชาญไม่
ต่ากว่าระดับ Diploma (คน)

ขีด
ความสามารถ
(Capability)

ความผูกพัน
(Engage
ment)

/

/

ปี
60

ปี
61

ปี 62

ปี 63

Implement
โครงการ

ปี 64

`ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ได้ร้อยละ
50 ของอาจารย์ AI แต่ละปี

/

1

2

ความผูกพัน
ร้อยละ 60
3

/

3

4

5

ความผูกพัน
ร้อยละ 70
4

6

ปัจจัยขับเคลื่อนด้าน : วัฒนธรรมองค์กรสมรรถนะสูงที่ยั่งยืน (Sustainable high performance organization)
อัตรากาลัง
ขีด
(Capacity) ความสามารถ
(Capability)

ปรับปรุงระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (PMS) ให้สามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และวิสยั ทัศน์
ขององค์กร โดยการทาให้บุคลกร
เข้าใจ alignment ตาม I WSHผ่าน
การสื่อสาร OD แต่ละปีในด้าน
พัฒนาระบบการสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรอย่างยั่งยืน
สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่ง
ความสุขโดยขับเคลื่อนกิจกรรม
ผ่านค่านิยม CQIT ผ่าน
โครงการ CQIT ambassador
พัฒนาระบบดูแลสุขภาพ
บุคลากร

/

ความ
ผูกพัน
(Engage
ment)

ปี 60

ปี 61

ปี 62

/

IWISH

/

คะแนนความผูกพัน (AON)

/

/

`

IWISH
strategic
initiative

ปี 63

ปี 64

IWISH OKR IWISH
PMS

คะแนนความผูกพัน
(top box 5/5)

ร้อยละ 64 ร้อยละ70 ร้อยละ 60 ร้อยละ70
Implement
การรับรู้และเข้าใจค่านิยม
โครงการ
ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90
ร้อยละบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
80
85
90
90
95
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แผนปฏิบัติการ
โครงการ

วัตถุประสงค์

1. โครงการปรั บ ปรุ งโครงสร้ า งงาน ปรับโครงสร้างในงานบริหารงานบุคคลเพื่อให้
บริหารงานบุคคล
สามารถทางานตอบสนองพันธกิจด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล H- Happy Organization
2. ปรับปรุงนโยบายและกระบวนการ มีวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนบริหารและพัฒนา
ของฝุายบริหารทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบาย
เปูาหมายคณะ
2. พัฒนาระบบดูแลสุขภาพบุคลากร บุคลากรมีสุขภาพดี / สร้างความผูกพันต่อองค์กร
3. พัฒนาระบบวัคซีนบุคลากร
บุคลากรมีสุขภาพดี / สร้างความผูกพันต่อองค์กร
4. ปรับปรุงโครงสร้างฝุายสนับสนุนคณะ
5. จัดทาการวางแผนสายอาชีพ
โอกาสความก้าวหน้าบุคลากร/สร้างความพึง
บุคลากร
พอใจ
6. ปรับปรุงระบบบริหารผลการ
เพื่อพัฒนาบุคลากร/สร้างความพึงพอใจ ความ
ปฏิบัติงาน
ผูกพัน
7. สร้างศูนย์การเรียนรู้
มีศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรยกเว้นด้าน
วิชาชีพ
8. ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการ พัฒนาประสิทธิภาพการทางาน / สร้างความพึง
บริหารทรัพยากรบุคคล
พอใจผู้รับบริการ
9. จัดทาสมรรถนะของแต่ละ
มีระบบประเมิน ความสามารถในการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน (Functional
ครบทุกวิชาชีพ
Competency)
10. สร้างระบบการให้บริการตาม
มีระบบและมี HR partner ในหน่วยงาน
โมเดลการเป็นคู่คดิ ของฝุายทรัพยากร
บุคคล (HR Partner Model)
11. โครงการกิจกรรมส่งเสริมความรู้ บุคลากรสามารถ รับรู้ และเข้าใจ ค่านิยมองค์กร
ความเข้าใจค่านิยมองค์กร CQIT
CQIT เกิน 80%
(CQIT Ambassador)
12. พัฒนาระบบสร้างความผูกพัน
ผลการสารวจบุคลากรพึงพอใจ/ผูกพัน เกิน 70%
13. พัฒนาระบบจัดการคนดี คนเก่ง มีระบบสร้างคนดี คนเก่ง และระบบสืบทอด
และแผนการสืบทอดตาแหน่ง
ตาแหน่ง
- ระดับ หัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน
- ระดับ หัวหน้าภาค
- ระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยคณบดีขึ้นไป

หมายเหตุ
 แผนระยะสั้น ดาเนินการปี 2560
 แผนระยะกลาง ดาเนินการปี 2561 – 2562
 แผนระยะยาว ดาเนินการปี 2563

การดาเนินการ
2560

2561

*

*

*

*
*
*

*

2562 2563

*
*
*
*

*

*

*
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*
*
*
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*
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*
*
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กรอบการพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับที1่ : การพัฒนาขั้นต้น
บุ ค ลากรทุ ก คนจะได้ รั บ การพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะที่ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะหลั ก ของคณะฯ ได้ แ ก่
สมรรถนะตามลักษณะงานและวิชาชีพ (Functional competency) ค่านิยมองค์กร CQIT ที่มุ่งเน้นผู้เรียนและ
ผู้รั บบริการ และกระบวนการเรีย นรู้ ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาตนเองและองค์กร ปลูกฝังการทางานอย่างมี
จริยธรรม ภายใต้กฎ ระเบียบ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
1.1 ความสามารถหลัก (Faculty of Medicine Core Values: CQIT) คุณสมบัติที่บุคลากรทุกคนต้อง
เรียนรู้และต้องมี ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กรหรือค่านิยมองค์กร CQIT
1) บุคลากรใหม่/บุคลากรแรกเข้า
- โครงการสื่อสารแนะนาองค์กรสาหรับบุคลากรเข้าทางานใหม่ โดยงานบริหารงานบุคคล
- โครงการ 90 days Onboarding Program
- โครงการ Buddy Program
- โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งจัดปีละ 1 ครั้ง
- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และการประชุม/กิจกรรมของคณะ
2) บุคลากรอายุงานมากกว่า 1 ปี
- โครงการ CQIT Ambassador
- โครงการ CQIT The Trainer
- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และการประชุม/กิจกรรมของคณะ
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1.2 การพัฒนาเฉพาะบุคคล ตามหน้าที่ (Functional Competency) คือคุณสมบัติหรือความสามารถ
ที่บุ ค ลากรแต่ ล ะต าแหน่ ง หน้ า ที่ต้ อ งมี เช่น อาจารย์ แพทย์ พยาบาล บุ ค ลากร ฯลฯ แนวทางการพั ฒ นา
ความสามารถบุคลากรตามตาแหน่งหน้าที่แต่ละภาระกิจให้หัวหน้าภาควิชา ฝุาย งาน เป็นผู้เสนอแผนงาน/
โครงการ ของบประมาณผ่านงานนโยบายและแผน คณะจะจัดสรรงบประมาณตามโครงการ หรือเป็น Block
grant ดังนี้
สายอาจารย์
- โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านแพทยศาสตร์ศึกษา
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาอาจารย์ใหม่ Associate Instructor”
สายสนับสนุน
- โครงการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์การจัดทาแทนกาลังคน
(ภาคปฏิบัติ)
- โครงการเข้าร่วมอบรมสัมมนาสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
- โครงการเข้าร่วมอบรมพัฒนาประสิทธิภาพด้านเภสัชกรรมในผู้ปุวยโรคมะเร็ง
- โครงการเข้าร่วมอบรมพัฒนาประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง
- โครงการเข้าร่วมอบรมการใช้ยาในเด็กและการเตรียมยาผู้ปุวยเฉพาะราย
- โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ประจาปี
2562
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานพัฒนาคุณภาพ (Facilitator)
- โครงการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของฝุายการพยาบาล
- โครงการขอรับทุนศึกษาต่อปริญญาโทเฉพาะทาง
1.3 ด้านกฎระเบียบขององค์กร (Learning Organization Ethics CMU Regulations & Career Path)
การพัฒนาเรื่องกฎระเบียบ
- โครงการสื่อสารแนะนาองค์กรสาหรับบุคลากรเข้าทางานใหม่ โดยงานบริหารงานบุคคล
- โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
- โครงการพัฒนาบุคลากรของส่วนกลาง
- มีหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความรู้โดยตรงผ่านหน่วยกฎหมาย งานบริหารงานบุคคล
(ปัจจุบันเป็นงานกฎหมาย 4 สังกัดกองกฎหมาย)
- กฎหมายสาหรับผู้บริหารผ่าน E-book
ความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path)
- โครงการสื่อสารแนะนาองค์กรสาหรับบุคลากรเข้าทางานใหม่ โดยงานบริหารงานบุคคล
- โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
- โครงการฝึกอบรมเรื่องการขอกาหนดตาแหน่งระดับสูงขึ้น ชานาญการ เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ
- โครงการฝึกอบรมเรื่องการขอกาหนดตาแหน่งวิชาการ ผศ. รศ. ศ.
- คลินิก ให้คาปรึกษาการขอกาหนดตาแหน่งระดับสูงขึ้น (งานบริหารงานบุคคล)
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ระดับที่ 2: การพัฒนาเฉพาะบุคคล (Position/Job’s Knowledge and Skill Development)
เป็นการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถตามตาแหน่ง สายวิชาการจะเน้นพัฒนาด้านการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นเลิศ ทักษะในศตวรรษที่ 21 บนหลักการแพทยศาสตร์ศึกษา ทักษะการดาเนินการด้านวิจัย
และการสร้ างนวัตกรรม ส่วนสายสนับสนุน จะได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถตามตาแหน่งงานและ
วิชาชีพ ตามข้อกาหนดของหน่วยงานและความสนใจของบุคคล บุคลากรที่ผลการปฏิบัติงานโดดเด่นจะได้รับ
การคัดเลือกโดยผู้บังคับ บัญชาเพื่อเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น
สายวิชาการ (Academic Staff)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาอาจารย์ใหม่ Associate Instructor”
- โครงการ การประชุมวิชาการต่าง ๆ
- โครงการให้ทุนการศึกษา สาหรับศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สายสนับสนุน (Supporting – Operational Staff)
- โครงการอบรมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการศึกษา
- โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Human Resource : Key success of
organization
- โครงการเข้าร่วมฝึกอบรมการเขียนจดหมาย และ E-mail ภาษาอังกฤษ
- โครงการเข้าร่วมอบรม เรื่อง การจัดการความรู้สู่นวัตกรรม
- โครงการอบรม เรื่อง ภาษาอังกฤษง่าย ๆ สไตล์ Worker Version 3
- โครงการอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้นสาหรับพนักงานรับส่งผู้ปุวย เวอร์ชั่น 2
- โครงการให้ทุนการศึกษา สาหรับศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ฯลฯ
ระดับที่ 3: การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น
ผู้ได้เป็นรับเลือกจากผู้บังคับบัญชาเป็น Talent ของแต่ละหน่วยงาน จะได้รับการสนับสนุนให้พัฒนา
ศักยภาพด้านบริหาร ได้แก่ทักษะด้านการสร้างทีมและเครือข่าย ทักษะด้าน IT ทักษะด้านการสื่อสาร ภาวะ
ผู้นา การจัดการความขัดแย้ง การจัดการเรื่อง คนเงิน ของ เป็นต้น ตามหลักสูตรเตรียมผู้บริหารระดับต้นของ
คณะแพทยศาสตร์
- หลั ก สู ต ร การเตรี ย มผู้ น าสายปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ การท างานในศตวรรษที่ 21
(Management for Excellence Supervisory : MES
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ระดับที่ 4 การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง (Managerial Competency)
ผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือเป็น Talent ของหน่วยงาน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับ
ต้น จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ ทักษะด้านการคิด
ตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ การจัดการความขัดแย้ง การแก้ไขปัญหา เป็นต้น
- หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อการปฏิบัติงานที่ดี (Strategic Thinking for Excellent
Management : STEM)
ระดับที่ 5 การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Leadership Faculty of Medicine)
ผู้บ ริ หารระดับสู งของคณะจะได้รับการสนับสนุนให้ พัฒ นาทักษะการบริหารองค์กรตามกรอบ
EdPEx การบริหารงบประมาณ การวงแผนกลยุทธ์ ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร และได้รับการ
ทบทวนประสิทธิภาพของหลักสูตรทุกปี โดยคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์
- หลักสูตร Mini MBA
- หลักสูตร Executive Management (ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Policy) คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560 - 2563
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากรของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.2 เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า มี ก ารก าหนดแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นบุ ค ลากรมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นโยบายบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล
2. การกากับดูแล
2.1 คณะแพทยศาสตร์มีกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีคณบดีเป็นประธานในการพิจารณากาหนด
นโยบายและทิศทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.2 กรรมการบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล มี ห น้ าที่ ในการตั ดสิ นใจเชิง นโยบายในการบริ ห ารและพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล
2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายตามที่คณะกรรมการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเสนอ
3. ขอบเขต
นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมการวางแผนเกี่ยวกับการกลยุทธ์ด้านบริหารด้านทรัพยากรบุคคลและ
การพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาหมายของคณะแพทยศาสตร์
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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์
“ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นองค์กรแห่งความสุขและเป็นผู้นาด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลซึ่งเปี่ยมด้วยบุคลากรที่ทีความสามารถและคุณธรรม”
พันธกิจ
1. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทุกระดับเพื่อช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนให้องค์กรเป็นองค์กร
ที่มีศักยภาพสูง
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุขผ่านค่านิยม CQIT
2. เสริมสร้างความผูกพันบุคลากรที่ยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้และความชานาญ พัฒนาตนเองไปสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
2. เพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกระดับของคณะให้มีสมรรถนะสูง พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและ
สร้างผลงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ทางานโดยใช้ค่านิยมองค์กรเป็นแนวทาง
เป้าหมายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. ปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. พัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพด้านการเรียนการสอน การผลิตผลงานวิจัยและ
โครงการวิจัยเพิ่มขึ้น
3. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะในการ
บริหาร สมรรถนะในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ
4. ปรับปรุงระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
5. บุคลากรสายปฏิบัติได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาเพิ่มเติม
การนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และติดตามผล
1. ผู้ บริ หารให้ ความส าคั ญกั บการพั ฒนาบุ คลากรทุ กระดั บ และสนั บสนุ นงบประมาณให้ กั บ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนการดาเนินการที่กาหนดไว้
2. บุคลากรต้องเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของการพั ฒนาตนเองตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ตลอดจนความร่วมมือ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้เกิดทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
3. ต้องปรับปรุงแผน การกากับติดตาม และประเมินผลแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป
4. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจั ดการทรัพยากรบุคคลของคณะ เพื่อทาหน้าที่กากับติดตามการ
ดาเนินการตามแผน
5. มี ก ารประเมิ น ผลตามเปู า หมายโดยให้ มี ก ารรายงานในการประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นา
บุคลากรคณะ
6. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรทุกปีเพื่อติดตามความก้าวหน้าและปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์
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6. แผนแม่บทด้านอาคารสถานที่ ระยะสั้น – ระยะยาว
การพัฒนา

1. ระบบ/
การบริหาร
จัดการ

แผนงาน





ตั้งศูนย์
บริหารงาน
ระบบสนับสนุน
พัฒนาระบบ
บริหารงาน
ENV

โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ /แผนงานของฝ่าย ENV
ผู้รับผิดชอบ
59 60 61 62 63 64 65 สถานะ/ผลการ
โครงการ/กิจกรรม
(งาน/หน่วย)
ที่สาคัญ
ดาเนินงาน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง


จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ห ารงาน
ระบบสนับสนุน

ผู้บริหาร
FM



จั ด ท า แ ผ น บ ริ ห า ร
จัดการ ENV

FM
งานที่เกี่ยวข้อง

จัดทาSOP: Standard
Operation
Procedure
 ตั้ ง คณะท างานแต่ ล ะ
ด้ า น ENV เพื่ อ บู ร ณา
การ การทางานร่วมกัน
หลายหน่วยงาน
 จั ด กิ จ กรรมตามรอย
ปัญหาด้าน ENV
- ต า ม ร อ ย ปั ญ ห า
ปัญ หาปริมาณไขมัน
ในน้าเสีย
- ต า ม ร อ ย ปั ญ ห า
คุณภาพอากาศห้ อ ง
ผ่าตัด
 การวิ เ คราะ ห์ ค วา ม
เ สี่ ย ง จ า ก ร า ย ง า น
อุบัติการณ์

FM
งานที่เกี่ยวข้อง



คณะกรรมการ ENV

คณะกรรมการ ENV
FM

FM
คณะกรรมการความ
เสี่ยง
คณะกรรมการ ENV
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การพัฒนา

แผนงาน

โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ /แผนงานของ ENV
โครงการ/กิจกรรม

2. ด้าน
กายภาพ
สิ่งแวดล้อม
และความ
ปลอดภัย

• Master Plan

• จัดทา Master Plan

• ปรับ ปรุงกายภาพและ
• ปรับปรุง
ระบบสาธารณู ป โภค
กายภาพและ
ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
ระบบ
มาตรฐานสากล (AHA
สาธารณูปโภค
ASHRAE OSHA NFPA
ให้เป็นไปตาม
ISO เป็นต้น)
มาตรฐานสากล • ส่ ง เ ส ริ ม Hospital

• ป รั บ ป รุ ง
กายภาพและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
ห้องปฏิ บัติการ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
วิ จั ย ให้ เ ป็ น ไป
ตามมาตรฐาน

Design
by
Standards
• OR Building (AHA)
• Utility Back Office
- CSSD (EN 285)
- ซักฟอก (ISO 9001)
- โภชนาการ (HACCP
GMP)
- ส า นั ก ง า น back
office
• Car park
• ปรับ ปรุงกายภาพและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
ห้องปฏิบัติการส่งเสริม
การวิจั ย ให้เป็ นไปตาม
มาตรฐาน
- ป รั บ ป รุ ง
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
ทาลาสซิเมีย
- ป รั บ ป รุ ง
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
Blood bank
- ป รั บ ป รุ ง
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
Genetic
- โครงการออกแบบ
และก่ อ สร้ า งศู น ย์
สัตว์ทดลอง
• ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน
กลาง

ผู้รับผิดชอบ
59
(งาน/หน่วย)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร คณะกรรมการ
FM
FM
งานอาคาร
งานซ่อมบารุง
งานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการการวิจัย
FM
งานอาคาร
งานซ่อมบารุง
งาน LAB

60

61

62

63

64

65

ผลการ
ดาเนินงาน
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การพัฒนา

แผนงาน

โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ /แผนงานของ ENV
โครงการ/กิจกรรม

2. ด้าน
กายภาพ
สิ่งแวดล้อม
และความ
ปลอดภัย
(ต่อ)

• ป รั บ ป รุ ง • กิจกรรม 5ส
สภาพแวดล้อม
ใ ห้ ส ะ อ า ด
สวยงาม น่าอยู่

3. ด้าน
เครื่องมือ
เครื่องมือและ การแพทย์
ระบบ
• พัฒนางาน
สาธารณูปโภ
บารุงรักษาและ
คและการ
สอบเทียบ
อนุรักษ์
เครื่องมือแพทย์
สิ่งแวดล้อม
ตาม
มาตรฐานสากล
(ECRI)
• โปรแกรมบริหาร
จัดการเครื่องมือ
และระบบ
สาธารณูปโภค
ระบบ
สาธารณูปโภค
 พั ฒ น า ง า น
บ ารุ ง รั ก ษาเชิ ง
ปู อ ง กั น ใ น
ร ะ บ บ
สาธารณู ป โภค
ที่ ส าคั ญ ตาม
มาตรฐาน
 การซ้ อ มแผน
ฉุ ก เ ฉิ น ก ร ณี
ระบบล่ม

ปรั บ แผนการบ ารุ งรั ก ษา
เ ค รื่ อ ง มื อ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ
(งาน/หน่วย)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร
งานพัฒนาคุณภาพ
ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

FM
งานซ่อมบารุง

พัฒนาโปรแกรมบริหาร
เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร
จั ด ก า ร ง า น ซ่ อ ม
บ ารุ ง รั ก ษาและการ
สอบเทียบ

ระบบไฟฟ้า
-ก า ร พั ฒ น า ก า ร
บารุงรักษา และทดสอบ
สมรรถนะอุ ปกรณ์ระบบ
ตู้เมนไฟฟูา
-โครงการอนุรักษ์พลังงาน
-โครงการเปลี่ ย นหลอด
LED
-โครงการ Solar roof
top
-โครงการ BEM Building
Energy
Management
-โครงการ Smart meter
-การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณี
ระบบล่ม

FM
งานซ่อมบารุง
งานอาคาร

59

60

61

62

63

64

65

ผลการ
ดาเนินงาน
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การพัฒนา

แผนงาน

โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ /แผนงานของ ENV
โครงการ/กิจกรรม

3. ด้าน
เครื่องมือและ
ระบบ
สาธารณูปโภ
คและการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
(ต่อ)

ระบบ
สาธารณูปโภค
(ต่อ)
• พัฒนางาน
บารุงรักษาเชิง
ปูองกัน ใน
ระบบ
สาธารณูปโภคที่
สาคัญ ตาม
มาตรฐาน
• การซ้ อมแผ น
ฉุ ก เ ฉิ น ก ร ณี
ระบบล่ม

ระบบไฟฟ้าสารอง
-การสารวจและจัดทาผังการจ่าย
ไ ฟ ฟู า ส า ร อ ง แ ล ะ ต า แ ห น่ ง
อุปกรณ์
-ก า ร จั ด ท า ผั ง บ ริ เ ว ณ ก า ร
ให้บริการที่สาคัญต่อการมีไฟฟูา
สารอง
-การพัฒนาการบารุงรักษา และ
ทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ระบบ
ไฟฟูาสารอง
-โครงการจั ด หาเครื่ อ งก าเนิ ด
ไฟฟูาสารอง
-การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีระบบล่ม
ระบบปรั บ อากาศและระบาย
อากาศ
-การพัฒนาการบารุงรักษา และ
ทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ระบบ
ปรับอากาศและระบายอากาศ
-การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
-การตรวจวั ด เชื้ อ เลจิ แ นร์ ใ น
Cooling Tower
-การพัฒนาการบารุงรักษา และ
ทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ระบบ
ปรับ อากาศและระบายอากาศ
โซนพิเศษ
-การเปลี่ยน Chiller
ระบบอัคคีภัย
-โครงการส ารวจและจั ด ท าผั ง
อุปกรณ์และเส้นทางหนีไฟ
-โครงการจั ด หา ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ อุปกรณ์อัคคีภัย
-โครงการพัฒนาการบารุงรักษา
และทดสอบสมรรถนะอุ ป กรณ์
อัคคีภัย
-การซ้อมแผนอัคคีภัยอาคาร
-การซ้อมแผนอัคคีภัยหน่วยงาน
-การซ้อมแผนอพยพ

ผู้รับผิดชอบ
(งาน/หน่วย)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
FM
งานซ่อมบารุง
งานอาคาร

FM
งานซ่อมบารุง
งานอาคาร

FM
งานซ่อมบารุง
งานอาคาร
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ผลการ
ดาเนินงาน

78

การพัฒนา

แผนงาน

โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ /แผนงานของ ENV
โครงการ/กิจกรรม

3.ด้าน
เครื่องมือและ
ระบบ
สาธารณูปโภค
และการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
(ต่อ)

ระบบ
สาธารณูปโภค
(ต่อ)
• พัฒนางาน
บารุงรักษาเชิง
ปูองกัน ใน
ระบบ
สาธารณูปโภค
ที่สาคัญ ตาม
มาตรฐาน
• การซ้อมแผน
ฉุกเฉินกรณี
ระบบล่ม

ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน
-การซ้ อ มการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ติ ด
ค้างในลิฟต์
-โครงการเปลี่ยนลิฟต์อาคาร
-โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ก า ร
บ ารุ งรั ก ษาลิฟ ต์แ ละบั นได
เลื่อน

ผู้รับผิดชอบ
(งาน/หน่วย)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
FM
งานซ่อมบารุง
งานอาคาร

ระบบแก๊สทางการแพทย์
-โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ก า ร
บารุงรัก ษา ระบบแก๊สทาง
การแพทย์
-โครงการสารวจ พัฒนา และ
จั ด ห า ร ะ บ บ manifold
แก๊สออกซิเจน
-การซ้ อ มแผนฉุ ก เฉิ น กรณี
ระบบล่ม

FM
งานซ่อมบารุง
งานอาคาร

ระบบประปา
-เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
บ า รุ ง รั ก ษ า ร ะ บ บ ผ ลิ ต
น้าประปา
-ก า ร ต ร ว จ วั ด คุ ณ ภ า พ
น้าประปา
-การพั ฒ นาการเติ ม คลอรี น
น้าประปา
-การตรวจคุณ ภาพน้าประปา
ตามมาตรฐานกรมอนามัย
-การจั ดหาเครื่อ งเติ มคลอรี น
แบบอัตโนมัติ
-การซ้ อ มแผนฉุ ก เฉิ น กรณี
ระบบล่ม

FM
งานซ่อมบารุง
งานอาคาร
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ผลการ
ดาเนินงาน

79

การพัฒนา

แผนงาน

โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ /แผนงานของ ENV
โครงการ/กิจกรรม

3.ด้าน
• พัฒนางาน
เครื่องมือและ ด้าน
ระบบ
สิ่งแวดล้อม
สาธารณูปโภ
คและการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
(ต่อ)

ระบบบาบัดน้าเสีย
-การลดค่า ไขมันโดยการปรับ
รอบการตักไขมัน

ระบบขยะมู ล ฝอยและของ
เสียอันตราย
-การตรวจวัด คุณภาพอากาศ
เตาเผาขยะติดเชื้อ
-โครงการจัดสร้างโรงเรือนและ
เตาเผาขยะติดเชื้อใหม่
-การปรั บ ปรุ ง บริ เ วณโรงพั ก
ขยะ
-การตามรอยขยะและของเสีย
อันตราย
--การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีของ
เสีย/ขยะติดเชื้อ รั่วไหล ตก
หล่น

ผู้รับผิดชอบ
(งาน/หน่วย)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
FM
งานซ่อมบารุง
งานอาคาร

ผู้บริหาร
FM
งานซ่อมบารุง
งานอาคาร
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ผลการ
ดาเนินงาน

แผนแม่ บทด้ านการพัฒนาทางกายภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

MED
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การก่อสร้างและปรับปรุงกายภาพ

รายการ

งบประมาณ
ประมาณการ(บาท)

ก. งานก่อสร้าง
1. OPD ศรีพฒ
ั น์
2. อาคารผูป้ ่ วยและศูนย์ผา่ ตัด
3. CAR PARK with BACKUP UTILITY
4. SKY WALK

รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น

180,000,000

1,200,000,000
750,000,000
80,000,000

2,210,000,000

งบประมาณ
รายการ
ประมาณการ(บาท)
ข. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
1. อาคารโรคติดเชือ้

6,500,000

2. ICU CVT

31,000,000

3. ICU Neuro

21,700,000

4. ห้องผ่าตัด

60,000,000

5. หอปลูกถ่ายไขกระดูก

36,500,000

6. ปรับปรุงอาคาร108
7.อาคารปฏิบตั กิ ารสัตว์ทดลอง

รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น

9,800,000
38,200,000

203,700,000
MED
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แผนผังคณะแพทยศาสตร์ มช.
ตาแหน่งพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง/ปรับปรุง 17 โครงการ

อาคารปฏิบตั กิ ารสัตว์ทดลอง
ก่อสร้างอาคารจอดรถ พร้อม CSSD ซักรีด
โภชนาการ และ Back office

SKY WALK
โครงการก่อสร้างอาคารผ่าตัด
ปรับปรุงอาคารโรคติดเชือ้
ชัน้ 1-2

โครงการก่อสร้าง OPD ศรีพฒ
ั น์

ปรับปรุงอาคาร108

ปรับปรุงห้องผ่าตัด
17 ห้อง

ก่อสร้าง
ปรับปรุง

ปรับปรุงหอผูป้ ่ วยปลูก
ถ่ายไขกระดูก ชัน้ 11

ปรับปรุง ICU CVT &
Neuro ชัน้ 3

MED
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MASTER PLAN 2018 - 2023

การสัญจรในปั จจุบัน

เตาเผาขยะ








ถนนภายนอกรถติด
รถฉุกเฉินไม่ มีทางเลือกในการเข้ าถึง
มีอาคารจอดรถ จัดที่ระบบบัตรจอดรถ และ zone ตามกลุ่มผู้ใช้
ปริมาณการจราจรหนาแน่ นภายในรพ.เป็ นช่ วงเวลา เช่ น เลิกงาน
ที่จอดรถไม่ เพียงพอ (ที่เคยสารวจประมาณ 1700 คัน)
ถนนภายในความกว้ างประมาณ 6 ม.

ถนน 2 เลน ติดแนวต้ นไม้ ใหญ่
ทางออกช่ วงเร่ งด่ วน

จอดรถ 900 คัน

ผังเดิมและskywalk
skywalk ที่มีอยู่
skywalk ใหม่

Drop OR

รถติด

ER

เข้ า ER ได้ ทางเดียว

MED
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การก่อสร้างและปรับปรุงกายภาพ
โครงการ

สถานะ

คาดว่าจะเริ่ม

ระยะเวลาโครงการ

โครงการแล้วเสร็จ

ตรวจสอบราคากลาง

ไตรมาสที่ 1-2 (ปี 2562)

1 ปี

ไตรมาสที่ 2 (ปี 2563)

2. อาคารผูป้ ่ วยและศูนย์ผา่ ตัด

1.ปรับแบบอาคาร
2.ออกแบบตกแต่งภายใน

ไตรมาสที่ 4 (ปี 2562)

3 ปี

ไตรมาสที่ 4 (ปี 2565)
เปิ ดแบบ phasing ได้

4. CAR PARK with BACKUP
UTILITY

กาลังรวบรวมข้อมูลเพือ่ ออกแบบ
(คณะสถาปั ตยกรรม)

ไตรมาสที่ 3 (ปี 2562)

2 ปี

ไตรมาสที่ 3 (ปี 2564)
เปิ ดแบบ phasing ได้

-

-

1 ปี

ไตรมาสที่ 1 (ปี 2563)

ก. งานก่อสร้าง
1. OPD ศรีพฒ
ั น์

5. SKY WALK

7. อาคารพักญาติผปู้ ่ วย

-

แบบแล้วเสร็จ กาลังประมาณราคา

เริม่ ทาพร้อม อาคาร OR
และ Car Park (บางส่วน)
ไตรมาสที่ 1 (ปี 2562)
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การก่อสร้างและปรับปรุงกายภาพ (ต่อ)
โครงการ

สถานะ

คาดว่าจะเริ่ม

ระยะเวลาโครงการ

สิ้นสุดโครงการ

1. อาคารโรคติดเชือ้

ออกแบบรายละเอียด design

ไตรมาสที่ 1 (ปี 2562)

4 เดือน

ไตรมาสที่ 2-3 (ปี 2562)

2. ICU CVT

ออกแบบรายละเอียด design

ไตรมาสที่ 2 (ปี 2562)

3 เดือน

ไตรมาสที่ 3-4 (ปี 2563)

3. ICU Neuro

ออกแบบรายละเอียด design
ออกแบบปรับปรุงระบบอากาศ
และปรับปรุงฝาเพดาน ผนัง
แบบและ BOQ แล้วเสร็จ

ไตรมาสที่ 2 (ปี 2562)

ไตรมาสที่ 3-4 (ปี 2563)

ไตรมาสที่ 4 (ปี 2562)

3 เดือน
14 เดือน
(แบ่ง 4 โซน)
6 เดือน

ออกแบบรายละเอียด design

ไตรมาสที่ 1 (ปี 2562)

6 เดือน

ไตรมาสที่ 3 (ปี 2563)

ออกแบบรายละเอียด design

ไตรมาสที่ 3 (ปี 2562)

12 เดือน

ไตรมาสที่ 3 (ปี 2563)

ข. งานปรับปรุงlสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

4. ห้องผ่าตัด
5. หอปลูกถ่ายไขกระดูก
6. ปรับปรุงอาคาร108
7. อาคารปฏิบตั กิ ารสัตว์ทดลอง
สัตว์ทดลอง

ไตรมาสที่ 2 (ปี 2562)

ไตรมาสที่ 2-3 (ปี 2563)
ไตรมาสที่ 2 (ปี 2563)
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MASTER PLAN 2020 - 2030

แนวความคิดเบือ้ งต้ นการสัญจรอนาคต







วางถนนและระบบสาธารณูปโภค แกนหลักใหม่
รองรับการพัฒนาพืน้ ที่ทงั ้ 2 ฝั่ งถนนแกนหลัก
เสริมโครงข่ ายถนนรอง เพิ่มทางเลือกในการเข้ า-ออก
สร้ างอาคารจอดรถใหม่ 900 คัน
เชื่อมระบบโครงข่ าย skywalk ให้ ท่ วั ถึง
วางเส้ นทาง skywalk สนับสนุนทางการแพทย์ ให้ มีประสิทธิภาพ

จอดรถ 900 คัน

4

5

3
จอดรถ 900 คัน

1
2
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MASTER PLAN 2020 - 2030

แนวความคิดเบือ้ งต้ นผังแม่ บทโครงการ
กลุ่มสนับสนุนบริ การ

กลุ่มพักอาศัย 1

กลุ่มบริ การทางการแพทย์
2

ส่ วนโรงพยาบาล
ส่ วนพักอาศัย
ส่ วนสนับสนุนบริการ
ส่ วนสาธารณูปโภค
ส่ วนนันทนาการ
ส่ วนพาณิชยกรรม
คณะพยาบาล
คณะแพทย์

กลุ่มบริ การทางการแพทย์
1
กลุ่มพาณิชยกรรม 2

กลุ่มพักอาศัย
2

กลุ่มพาณิชยกรรม 1
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โครงการก่อสร้าง
OPD ศรีพฒ
ั น์
งบประมาณ 180,000,000 บาท
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โครงการก่อสร้างอาคาร OPD ศูนย์ศรีพฒ
ั น์
การก่อสร้างอาคารขนาด 8 ชัน้ รองรับผูป้ ่ วยนอกของศูนย์ศรีพฒ
ั น์ ก่อสร้างบนพืน้ ทีล่ านจอดรถ ทางด้านทิศเหนือของอาคาร
สวนดอกปาร์ค (อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบแบบเพือ่ ดาเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคาร)
รายละเอียดโครงการก่อสร้าง
1. การก่อสร้างอาคารพร้อมงานระบบ

2. การจัดซือ้ จัดหาประกอบคุรภุ ณ
ั ฑ์ ประกอบอาคาร
เช่น ลิฟต์, Generator, AHU, Pumpดีเซลดับเพลิง
3. งานตกแต่งภายใน

4. งานจัดจ้างผูค้ วบคุมงาน

MED
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โครงการก่อสร้างอาคาร OPD ศูนย์ศรีพฒ
ั น์
รายละเอียดแผนการดาเนินงานโครงการ
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• จัดสร้างอาคารผูป้ ่ วยและศูนย์ผา่ ตัดขนาด 11 ชัน้ เพือ่ ให้เป็ นสถานทีร่ องรับห้องผ่าตัดใหม่ 3-4 ชัน้ หอผูป้ ่ วยหนัก หอผูป้ ่ วยต่างๆ ให้เพียงพอ พืน้ ทีก่ อ่ สร้าง 26,120
ตร.ม.
• (อยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแบบ และออกแบบสถาปั ตยกรรมภายใน)

โครงการก่อสร้าง
อาคารผูป้ ่ วยและศูนย์ผา่ ตัด

งบประมาณ 1,200,000,000 บาท
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โครงการก่อสร้างอาคารผูป้ ่ วยและศูนย์ผา่ ตัด
รายละเอียดโครงการก่อสร้าง
1.งานก่อสร้างอาคารพร้อมระบบ
2.งานครุภณ
ั ฑ์ประกอบอาคาร
3.งานตกแต่งภายในอาคาร
4.งบประมาณงานผูค้ วบคุมงาน
5.งานก่อสร้างอาคารระบบ
6.งานก่อสร้างทางเดินเชือ่ มอาคาร
7.งานภูมสิ ถาปั ตย์ภายนอก
8.งบประมาณงานผูอ้ อกแบบ
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โครงการก่อสร้างอาคารผูป้ ่ วยและศูนย์ผา่ ตัด
รายละเอียดแผนการดาเนินงานโครงการ
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โครงการก่อสร้างอาคารผูป้ ่ วยและศูนย์ผา่ ตัด
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ข. งานปรับปรุงทางกายภาพ
•
•
•
•
•
•

อาคารโรคติดเชื้อ
อาคารปฏิบตั ิ การสัตว์ทดลอง
ICU CVT
ICU Neuro
ห้องผ่าตัด
หอพักปลูกถ่ายไขกระดูก
MED
TREY
cmu
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โครงการปรับปรุง
อาคารโรคติดเชื้อ
งบประมาณ 6,500,000 บาท
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โครงการปรับปรุงอาคารโรคติดเชื้อ งบประมาณ 6,500,000 บาท
ปรับปรุงระบบระบายอากาศเพือ่ แยกการให้บริการระหว่างผูป้ ่ วยทางเดินหายใจ กับผูป้ ่ วยทัวไป
่ เพือ่ ลดการแพร่กระจายเชือ้ ในอากาศ
พืน้ ทีก่ อ่ สร้างบริเวณข้างอาคารนิมาน ชุตมิ า (แบบและประมาณราคาแล้วเสร็จ อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบแบบ และดาเนินการจัดจ้าง)

รายละเอียดโครงการปรับปรุง
1.
2.
3.
4.
5.

งานส่วนปรับปรุงโครงสร้าง และสถาปั ตยกรรม
งานส่วนระบบปรับปรุงระบบไฟฟ้ า
งานส่วนระบบปรับอากาศ และงานระบบระบายอากาศ
งานส่วนระบบสุขาภิบาล
งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
แปลนปรับปรุงอาคารโรคติดเชือ้ ชัน้ 1-2
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การปรับปรุงพืน้ ที่ ICU CVT
ชัน้ 3 อาคารศรีพฒ
ั น์
งบประมาณ 31,000,000 บาท
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โครงการปรับปรุงพืน้ ที่ ICU CVT ชัน้ 3 อาคารศรีพฒ
ั น์ งบประมาณ 31,000,000 บาท
ปรับปรุงพืน้ ทีใ่ ห้บริการผูป้ ่ วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก เป็ นไปตามมาตรฐาน (แบบและประมาณราคาแล้วเสร็จ อยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแบบ ตรวจสอบราคา)

รายละเอียดโครงการปรับปรุง
1. งานส่วนปรับปรุงห้อง ICU-CVT 7 เตียง
- ห้อง isolate
- ห้อง negative Pressure
2. เครือ่ งมือแพทย์ สาหรับห้อง ICU

MED
TREY
rcmu
esearch

การปรับปรุงพืน้ ที่ ICU Neuro
ชัน้ 3 อาคารศรีพฒ
ั น์
งบประมาณ 21,700,000 บาท
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การปรับปรุงพืน้ ที่ ICU Neuroชัน้ 3 อาคารศรีพฒ
ั น์ งบประมาณ 21,700,000 บาท
ปรับปรุ งพื้นที่การให้บริ การผูป้ ่ วยวิกฤตศัลยกรรมประสาทเป็ นไปตามมาตรฐาน (แบบและประมาณราคาแล้วเสร็จ อยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแบบ ตรวจสอบราคา)

รายละเอียดโครงการปรับปรุง
1. งานส่วนปรับปรุงห้อง ICU Neuro 6 เตียง
- ห้อง isolate
2. เครือ่ งมือแพทย์ สาหรับห้อง ICU
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การปรับปรุงพืน้ ที่ห้องผ่าตัด
ชัน้ 2 อาคารบุญสมฯ
งบประมาณ 60,000,000 บาท
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การปรับปรุงพืน้ ที่ห้องผ่าตัด ชัน้ 2 อาคารบุญสมฯ งบประมาณ 60,000,000 บาท
ปรับปรุ งพื้นที่หอ้ งผ่าตัดให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ลดการติดเชื้อ (แบบและประมาณราคาแล้วเสร็จ อยูร่ ะหว่างการปรับปรุ งแบบ ตรวจสอบราคา)

รายละเอียดโครงการปรับปรุง
1. งานโครงสร้างห้องผ่าตัดสาเร็จรูป
- งานผนัง, ฝ้ าเพดาน,พืน้ กระเบือ้ งยาง
2. งานสถาปั ตย์
3. งานระบบไฟฟ้ า และแก๊สทางการแพทย์
4. งานอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
- ประตูบานเลือนอัตโนมัติ
- งานสวิทซ์ควบคุมระบบต่างๆ
5. งานระบบปรับอากาศปลอดเชือ้ สาหรับห้องผ่าตัด ( ISO Class7 )
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การปรับปรุงหอพัก
ผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไขกระดูก
งบประมาณ 36,500,000 บาท
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การปรับปรุงหอพักผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไขกระดูก งบประมาณ 36,500,000 บาท
ปรับปรุงพืน้ ทีห่ อ้ งพักผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไขกระดูก ชัน้ 11 อาคารศรีพฒ
ั น์ ให้มมี าตรฐาน (แบบและประมาณราคาแล้วเสร็จ อยูร่ ะหว่างการปรับปรุ งแบบ ตรวจสอบราคา)

รายละเอียดโครงการปรับปรุง
1. งานสถาปั ตยกรรมและตกแต่ง
2. งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
3. งานระบบไฟฟ้ า และแสงสว่าง
4. งานหมวดสุขาภิบาล
5. งานระบบแก๊สทางการแพทย์
6. งานระบบเรียกพยาบาล
7. งานระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด
8. งานระบบควบคุมประตู
9. งานระบบ INTERCOM
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การปรับปรุงหอพักผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไขกระดูก
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การปรับปรุง
อาคาร 108
งบประมาณ 9,800,000 บาท
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การปรับปรุงอาคาร 108 งบประมาณ 9,800,000 บาท
ขยายพืน้ ที่ สร้างพืน้ ทีร่ บั -ส่ง ปรับปรุงประตูทางเข้า รพ.
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การปรับปรุงอาคาร 108 งบประมาณ 9,800,000 บาท
ขยายพืน้ ที่ สร้างพืน้ ทีร่ บั -ส่ง ปรับปรุงประตูทางเข้า รพ.

MED
TREY
rcmu
esearch

การปรับปรุงอาคาร 108 งบประมาณ 9,800,000 บาท
ขยายพืน้ ที่ สร้างพืน้ ทีร่ บั -ส่ง ปรับปรุงประตูทางเข้า รพ.
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งานก่อสร้างและงานปรับปรุง ที่คณะกรรมการอานวยการประจาคณะฯ พิจารณา
ในคราวประชุมครัง้ ที่ 1/2561
1. เห็นชอบให้ดาเนินการ
รายการ
วงเงิน
ก. งานก่อสร้าง
1. OPD ศรีพฒ
ั น์
180,000,000
2. อาคารผูป้ ่ วยและศูนย์ผา่ ตัด
1,200,000,000
ข. งานปรับปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
1. อาคารโรคติดเชื้อ
6,500,000
2. ICU CVT
31,000,000
3. ICU Neuro
21,660,000
4. หอผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไขกระดูก
16,310,000
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2. ให้ทบทวน
รายการ
งานปรับปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
1. ปรับปรุงห้องผ่าตัด

2. การก่อสร้างที่พกั สัตว์ทดลอง

Add a footer

หมายเหตุ
ให้ทบทวนการปรับปรุงพืน้ ที่ เนื่ องจากคณะฯ มี
โครงการก่อสร้างอาคารผูป้ ่ วยและศูนย์ผา่ ตัด จึง
เสนอให้เป็ นการปรับปรุงเพื่อรออาคารผ่าตัดใหม่
ดังนัน้ ในระหว่างรออาคารผ่าตัด ควรปรับปรุงใน
ส่วนของระบบระบายอากาศของแต่ละห้อง เพื่อลด
การติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยทัง้
ของผูป้ ่ วย และผูป้ ฏิบตั ิ งาน
มีข้อเสนอแนะให้ผเู้ ชี่ยวชาญดูเรื่องการออกแบบที่พกั
สัตว์ทดลอง เช่น สภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้ชิดกับตัว
สัตว์ ที่มีผลต่อตัวสัตว์โดยตรง
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งานก่อสร้างและงานปรับปรุง ที่เสนอให้คณะกรรมการอานวยการประจา
คณะฯ พิจารณา
รายการ
วงเงิน
ก. งานก่อสร้าง

Add a footer

1. CAR PARK with BACKUP UTILITY

750,000,000

2. SKY WALK
ข. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
1. ห้องผ่าตัด
2. ที่พกั สัตว์ทดลอง
3. ปรับปรุงอาคาร108

80,000,000
60,000,000
38,200,000
9,800,000
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โครงการปรับปรุงก่ อสร้ าง
คณะแพทยศาสตร์

Add a footer
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โครงการปรับปรุงก่อสร้ าง คณะแพทยศาสตร์ (ปรับวงเงินงบประมาณ)
ก. งานก่อสร้าง
1. OPD ศรีพฒ
ั น์
2. อาคารผูป้ ่ วยและศูนย์ผา่ ตัด
3. CAR PARK with BACKUP UTILITY
4. SKY WALK
ข. งานปรับปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
1. อาคารโรคติดเชื้อ
2. ICU CVT
3. ICU Neuro
4. หอผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไขกระดูก
5. ห้องผ่าตัด
6. ที่พกั สัตว์ทดลอง
7. ปรับปรุงอาคาร 108
Add a footer

วงเงิน
180,000,000
1,200,000,000
750,000,000
80,000,000
6,500,000
31,000,000
21,700,000
36,500,000
60,000,000
38,200,000
9,800,000
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โครงการปรับปรุงก่อสร้ าง คณะแพทยศาสตร์
ค. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอื่นๆ
1. ขยายเส้นทางจราจรภายใน
2. นาสายไฟฟ้ าลงใต้ดินบริเวณ Skywalk
3. ย้ายออกซิเจน Plant
4. อื่นๆ (ลิฟต์อาคารต่างๆ)
ง. งานก่อสร้างตามกลยุทธ์ของคณะฯ
1. ห้อง Lab ธาลัสซีเมีย
2. ห้อง Lab Genetic
3. Bio bank
4. คลังยา
5. ศูนย์เครื่องมือแพทย์
6. โรงเก็บขยะ (ขยะทัวไป
่ ขยะเคมี และขยะรีไซเคิล)
7. อื่นๆ
รวมวงเงินงบประมาณทัง้ สิ้น
Add a footer

วงเงิน
85,000,000

198,000,000

2,696,700,000
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Add a footer

การปรับเพิม่ -ลดมูลค่ าโครงการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การปรับเพิ่ม-ลดมูลค่าโครงการ
ก. งานก่อสร้าง
1. OPD ศรีพฒ
ั น์
156,933,590.46

สาเหตุ
180,000,000

2. อาคารผูป้ ่ วยและศูนย์ผา่ ตัด
877,560,000.00
1,200,000,000

Add a footer

เพิ่มขึน้
1) มีการปรับราคาจากคณะกรรมการราคากลาง
- เตรียมงาน + Protection
- ปรับ Vender ลิฟต์
2) เพิ่มค่าควบคุมงานตามข้อกาหนด
3) เพิ่มงบงานตกแต่งภายใน
เพิ่มขึน้
1) เพิ่มงบประมาณออกแบบและมูลค่างานตกแต่งภายใน
2) เพิ่มงานปรับแบบ เพิ่มเติมงานระบบที่เกี่ยวข้อง
3) เพิ่มค่าผูค้ วบคุมงานตามข้อกาหนด
4) งาน Sky walk ในช่วงบริเวณอาคาร
5) มูลค่างานรือ้ ถอน
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การปรับเพิ่ม-ลดมูลค่าโครงการ
ก. งานก่อสร้าง
3. CAR PARK with BACKUP UTILITY
300,000,000
750,000,000

4. SKY WALK
80,000,000

Add a footer

เหตุผล
เพิ่มขึน้ เนื่ องจาก
1) เพิ่มหมวดงาน CSSD โภชนาการ ซักฟอก
2) ค่าออกแบบ
3) ค่าผูค้ วบคุมงาน
4) ค่าครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ เพิ่มเติมประกอบงานต่างๆ
เดิมไม่มีงบประมาณ
1) เชื่อมต่อ Car park อาคารผ่าตัด อาคารโรงพยาบาล และ Sky
walk เดิม
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การปรับเพิ่ม-ลดมูลค่าโครงการ

ข. งานปรับปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
1. อาคารโรคติดเชื้อ
7,800,000
6,500,000
2. ห้องผ่าตัด
45,000,000

60,000,000

3. หอผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไขกระดูก
16,302,371
36,500,000
4. ปรับปรุงอาคาร 108
7,800,000
Add a footer

9,800,000

เหตุผล
ลดลง
1) มีการปรับแบบในส่วนระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

เพิ่มขึน้
1) ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ประตู ทาสีฝ้า
เพดาน
เพิ่มขึน้
1) มีการปรับปรุงพืน้ ที่เดิมและพืน้ ที่ใหม่เพิ่มเข้ามา เพื่อให้ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึน้
1) ปรับปรุงประตูเข้า-ออก รพ.
2) สร้างพืน้ ที่รบั -ส่งผูป้ ่ วย
3) ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
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