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ศาสตราจารย ์  นายแพทย ์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน ์ 

คณบดี  คณะแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม ่

ในปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้นำาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้เป็นแนวทาง

ในการบริหารคณะฯอย่างจริงจังทั่วท้ังคณะฯส่งผลให้

เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่ า ง เป ็นระบบใน

ทุกกระบวนการทำางานที่สำาคัญ เป้าหมายและทิศทาง

ของคณะฯ มีความชัดเจน ส่งผลให้คณะฯ สามารถ

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในปัจจุบันท่ีเกิดข้ึนอย่าง

รวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพผมและชาวสวนดอก

ทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างย่ิง 

ท่ีคณะแพทยศาสตร์ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความ

เป็นเลิศในครั้งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำาเนินการและพัฒนาบน

เส้นทางคุณภาพ มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ และ

มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศชาติของเรา

คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม ่
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2499 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระจายโอกาสทางการศึกษา 

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการแพทย์ของประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลานั้น นับเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกในภูมิภาค แห่งที่สาม

ของประเทศไทย ปัจจุบันได้รับการจัดอันดับเป็นโรงเรียนแพทย์ล�าดับที่ 251-300 ของโลก (QS Ranking ปี 2561) ก�าหนดวิสัยทัศน์มุ่งสู่

การเป็น“สถาบันการแพทย์ชั้นน�า ระดับมาตรฐานสากล” มีบุคลากรทั้งสิ้น 5,379 คน ด�าเนินการตามพันธกิจส�าคัญทั้ง 3 ด้าน คือ 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมคีณุภาพ คณุธรรม เป็นสากล ผ่านการให้บริการหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ หลักสูตรบณัฑติศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรม

แพทย์ประจ�าบ้าน 2. สร้างสรรค์งานวิจัยมาตรฐานสากลเพื่อชี้น�าด้านสุขภาพ ด�าเนินการวิจัยด้านสุขภาพเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 

พัฒนาและสร้างองค์ความรู้สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และ 3. ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน

ระดับสากล โดยให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย เพื่อใช้เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนและสนับสนุนการวิจัย ผ่านการ

ด�าเนินการของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ จัดเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

คณะฯ ด�าเนินการโดยใช้แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

เ พ่ือพัฒนาองค์กร ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบปรับปรุงผล

การด�าเนนิงานของคณะ ดงัรปูที ่1 ซึง่เป็นสิ่งส�าคัญที่มีผลต่อวิธกีาร

ท�างานของคณะฯ ในภาพรวม ก่อให้เกดิการพฒันาอย่างต่อเนื่องทั่วทัง้

องค์กร โดยแบ่งการพัฒนาหน่วยงานในคณะฯ ออกเป็น 3 ระยะ 

ตามระดบัการพฒันาหน่วยงาน ได้แก่ ระยะท่ี 1: มุง่เน้นการสร้าง

มาตรฐานการท�างาน โดยใช้กระบวนการประกนัคณุภาพระดบัสากล

ในทกุระบวนการ ระยะที ่2: มุง่เน้นการพฒันากระบวนการท�างานให้

มปีระสทิธภิาพทีส่งูขึน้อย่างต่อเนือ่ง และระยะที ่3: มุง่เน้นการพัฒนา

สูค่วามเป็นเลศิ ตามแนวทางเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาต ิผ่านระบบ

การจดัการความรู ้และการแลกเปลีย่นผลการด�าเนนิการทีเ่ป็นเลิศ

ลักษณะองค ์กร

ส่ิงสำ า คัญท่ี มีผลต ่อวิธีการดำ า เ นินงาน

รปูที ่1: ระบบปรบัปรงุผลการด�าเนินการของคณะแพทยศาสตร์
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ทมีผูบ้รหิารคณะแพทยศาสตร์ วเิคราะห์ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินการ โดยใช้กระบวนการสัมมนาวางแผลกลยุทธ์ประจ�าปี 

ก�าหนดเป็นความท้าทายทีส่�าคญัทีค่ณะแพทยศาสตร์เผชิญอยู่ในปัจจบุนั ซึง่ส่งผลกระทบต่อคณะแพทยศาสตร์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่

ความท ้าทายสำ า คัญท่ีองค ์กรเผชิญ

1.การเพิ่มขึ้นของโรงเรียนแพทย์อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนักเรียนจ�านวนมากเดินทางไปเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ในต่างประเทศ ส่งผลให้การแข่งขันในการรบันกัเรียน นกัศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ 

2. นโยบาย Thailand 4.0 เป็นนโยบายของรัฐบาลทีมุ่ง่เน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลย ีทางด้านการเรียนรู้ และด้านสุขภาพ เพือ่

พฒันาประเทศ การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีและการส่ือสาร ทีม่กีารพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อรปูแบบของหลักสูตร การวิจยั การรกัษาพยาบาล 

และกระบวนการส่งมอบผลติภณัฑ์ไปยงัลกูค้า 

3. ปัญหาทางสขุภาพทีเ่ปลีย่นแปลงไป เนือ่งจาก ปัญหาหมอกควันทีท่วีความรุนแรงขึน้ทกุ ๆ ปี ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนใน

ภมูภิาค ผนวกกบัการเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายขุองประเทศไทย ส่งผลให้อุบติัการณ์และความชกุของ โรคเรือ้รังไม่ติดต่อ (NCD) ซึง่เป็น

สาเหตกุารเสยีชวีติอนัดบัหนึง่ของประชากรไทยเพ่ิมขึน้ตามไปด้วย 

4. ความคาดหวงัของผูเ้รยีนและผูป่้วยทีส่งูขึน้ ส่งผลให้คณะฯ ปรบัปรงุระบบการด�าเนนิการให้มปีระสทิธภิาพ พฒันาบคุลากร ใช้เทคโนโลยี

ช่วยในการด�าเนนิการ พฒันาหลกัสตูรทีต่รงกบัความต้องการของตลาด ขยายตลาดผูใ้ห้ทนุวิจยัรายใหม่ เพ่ือให้คณะฯ มรีายได้อย่างยัง่ยนื
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เพือ่ให้สามารถตอบสนองต่อความท้าทายส�าคญัทีค่ณะเผชญิอยูไ่ด้ คณะฯ ได้ด�าเนนิการทบทวนและวางแผนกลยทุธ์อย่างเป็นระบบเป็นประจ�าทุกปี 

เริม่จากการวเิคราะห์สถานการณ์ของคณะฯ โดยใช้ปัจจัยน�าเข้าที่ส�าคัญ เช่น สภาพด้านการแข่งขัน, สรุปผลการด�าเนนิการตามกลยทุธ์และ

กระบนวการท�างานที่ส�าคัญในรอบปีที่ผ่านมา เป็นต้น เพื่อน�ามาก�าหนดความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของคณะ อนัน�าไปสู่

การก�าหนดแผนกลยทุธ์ในวาระบรหิาร 2560 – 2563: แผนกลยุทธ์ IWISH ดังรูปที่ 2 ที่สามารถตอบสนองต่อความท้าทายดังกล่าวได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลกั ความได้เปรยีบและโอกาสเชงิกลยทุธ์ เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถของคณะฯ ในการมุง่สู่การบรรลุวิสัยทศัน์

ทีก่�าหนด โดยมวีตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ส�าคญั 5 ด้าน คอื 1. International Player: มุง่สู่การยอมรับระดบัสากล ผ่านการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ

ทีด่งึดดูผูเ้รยีน และยกระดบัผลงานวจัิยท่ีมคีณุภาพ ร่วมกบัเครือข่ายสถาบนัทีม่ชีือ่เสียงในต่างประเทศ 2. Wisdom Leader: การเป็นผูน้�าองค์ความรู้

ทางด้านการแพทย์ จดัตัง้ Academic Hub มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ เช่น Medical Informatics เป็นต้น 

3. Innovative Medical School: ยกระดับการเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งนวัตกรรม พัฒนานวัตกรรมทางด้านหลักสูตร และการรักษาพยาบาล 

4. Sophisticated and Comprehensive Medicine: พัฒนาการเป็นผู้น�าการแพทย์อันทันสมัยและบูรณาการ ลงทุนจัดตั้ง Medical Hub 

เพือ่ให้การรกัษาพยาบาลคุณภาพและมาตรฐานสากล และ 5. Happy Organization: ปฏรูิปเป็นองค์กรทีส่ร้างความสุข ด�าเนนิการโดยมุง่เน้นลูกค้า 

ก่อให้เกดิความพงึพอใจกบัลกูค้าทุกกลุม่ และให้การสนบัสนนุชมุชนทีส่�าคัญของคณะฯ คือ ชมุชนพระภกิษุสงฆ์ในเขตภาคเหนือ

รปูที ่2: แผนกลยทุธ์ IWISH คณะแพทยศาสตร์

คณะได้ด�าเนนิการในการสนบัสนุนและสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ชมุชนทีส่�าคัญของคณะฯ คือ ชมุชนพระภกิษุสงฆ์ในเขตภาคเหนือ อย่างเป็นระบบ 

จากการทบทวนผลการด�าเนินการในปีทีผ่่านมา ร่วมกบัการรบัฟังเสียงจากพระภกิษุสงฆ์ในภาคเหนอื ผ่านกระบวนการเยีย่มชมุชนโดยคณบด ีและ

ทมีบรหิาร น�าไปสูก่ารบรรจกุลยุทธ์ด้านให้การสนบัสนนุชมชนลงไปในแผนกลยุทธ์ IWISH ด�าเนินการปรับปรุงจากตึกสงฆ์อาพาธ พัฒนาเป็น

โรงพยาบาลสงฆ์ แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพือ่ให้การรกัษาพยาบาลท่ีมคุีณภาพ มาตรฐานระดบัสากล โดยใช้สมรรถนะหลักของคณะฯ 

ในด้านการให้การรกัษาพยาบาลอย่างเตม็ประสทิธภิาพ  อีกทั้งให้การรักษาพยาบาลภายใต้บรรยากาศและการบริการท่ีเหนอืกว่าความคาดหวงั

ของพระภกิษสุงฆ์ การทบทวนปรบัปรงุอย่างเป็นระบบนี ้ส่งผลให้ชุมชนพระภิกษุสงฆ์มคีวามพึงพอใจสูงขึน้ ไว้วางใจในโรงพยาบาลสงฆ์ ของคณะฯ 

แนะน�าพระภกิษสุงฆ์อาพาธรปูอืน่ๆ มาเข้ารบับรกิาร ท�าให้จ�านวนพระภิกษุสงฆ์มารับบริการเพิ่มที่โรงพยาบาลสงฆ์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การดำา เ นินการ ท่ี โดดเด ่น

ด ้ านกลยุทธ ์และ บุคลากร
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภมู ิอ.เมอืงเชยีงใหม่ 
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