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รองศาสตราจารย์์อภิิชาติ จิระวุุฒิิพงศ์

คณบดีีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวุิทย์าลััย์ขอนแก่่น

จาก่จุดีเริ�มต้นขององค์ก่รในก่ารเป็็นที�พ่�งให้แก่่ชุมชน

ภิาคตะวุันออก่เฉีีย์งเหนือ ขย์าย์ผลัส่่ “ก่ารสร้างคุณค่า

ต่อสังคมไทย์แลัะมวุลัมนุษย์ชาติ” ผ ่ ้บร ิหารคณะ

แพทย์ศาสตร์ มหาวุิทย์าลััย์ขอนแก่่น จ่งมุ่งมั�นพัฒินา

องค์ก่รตามป็ณิธานอย์่างต่อเน่อง โดีย์บ่รณาก่าร 

ก่ระบวุนหลััก่ขององค์ก่ร อันไดี้แก่่ ดี้านก่ารศ่ก่ษา 

ก่ารรัก่ษาพย์าบาลั ก่ารวิุจัย์แลัะนวุัตก่รรม ผนวุก่เข้าก่ับ

ก่ารใช้เก่ณฑ์์รางวุัลัคุณภิาพแห่งชาติ เป็็นเคร่องมือ

พัฒินาก่ารบริหารจัดีก่ารอย่์างเป็็นระบบ ส่่ก่ารย์ก่ระดัีบ

องค์ก่รเป็็น “โรงเรีย์นแพทย์์ที�มีควุามเป็็นเลัิศ เพ่อช่วุย์

แก่้ป็ัญหาสุขภิาพในชุมชน สังคม แลัะสร้างป็ระโย์ชน์

ทางก่ารแพทย์์ในระดีับป็ระเทศแลัะระดีับสาก่ลั”

คณะแพทย์ศาสตร์ 

มหาวุิทย์าลััย์ขอนแก่่น
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คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น (MD KKU) ก่่อตั�งข้�นเม่�อวัินท่� 

9 กั่นยายน พ.ศ. 2515 เป็็นโร์งเร่์ยนแพทย์แห่งท่� 5 ของป็ร์ะเทศ เพ่�อ

ผลิัตบััณฑิิตสาขาแพทยศาสตร์์ เน้นด้้านเวิชป็ฏิิบััติทั�วิไป็แลัะสุขภาพ

ชุมชน ในก่าร์แก้่ปั็ญหาก่าร์ขาด้แคลันบุัคลัาก่ร์ทางก่าร์แพทย์ ปั็จจุบััน

องค์ก่ร์ม่ทิศทางในก่าร์เป็็นศูนย์ก่ลัางควิามร์่วิมม่อในก่าร์เป็็นแหล่ัง

ศ้ก่ษาแลัะค้นควิ้าวิิจัยป็ัญหาด้้านสุขภาพ จ้งได้้มุ ่งผลัิตบััณฑิิตจาก่

หลััก่สูตร์แพทยศาสตร์บััณฑิิต ก่าร์ฝึึก่อบัร์มแพทย์เฉพาะทาง หลััก่สูตร์

บััณฑิิตศ้ก่ษาหลัายสาขา ร์วิมถ้ึงหลััก่สูตร์ด้้านวิิทยาศาสตร์์ก่าร์แพทย์ 

ปั็จจุบััน ร์วิม 116 หลััก่สูตร์ ม่จำานวินนัก่ศ้ก่ษาปี็ 2564 จำานวิน 3,657 คน 

ในส่วินของก่าร์บัร์ิก่าร์ร์ัก่ษาพยาบัาลัซึ่้�งม่ควิามโด้ด้เด้่นในก่าร์ให้

บัริ์ก่าร์ด้้านสุขภาพร์ะด้ับัตติยภูมิขั �นสูงท่�ม่คุณภาพสูง เป็็นท่�พ้ �งแก่่

ป็ร์ะชาชน ภาคตะวิันออก่เฉ่ยงเหน่อโด้ยม่จำานวินผู้ป็่วิยมารั์บับัริ์ก่าร์

ลััก่ษณะองค์ก่ร

เกิ่นก่ว่ิาหน้�งล้ัานคนต่อปี็ ท่�ม่ทิศทางในก่าร์ใช้งานวิิจัยแลัะนวัิตก่ร์ร์ม

เป็็นฐานสู่ก่าร์บัร์ิก่าร์ท่�เป็็นเลัิศตามมาตร์ฐานสาก่ลั AHA แลัะ JCI 

นอก่จาก่น่�ยังม่ศูนย์ควิามเป็็นเลิัศเพ่�อก่าร์วิินิจฉัยแลัะรั์ก่ษาโร์คท่�ม่

ควิามจำาเพาะจำานวิน 22 ศูนย์ ด้้านก่าร์วิิจัยแลัะนวัิตก่ร์ร์มม่ควิามโด้ด้เด่้น

ทางด้้านก่าร์พัฒนางานวิิจัยจาก่โจทย์ป็ัญหาสุขภาพในพ่�นท่� โด้ยก่าร์

ทำาวิิจัยอย่างม่มาตร์ฐานผ่านสถึาบัันวิิจัย 2 แห่ง (สถึาบัันวิิจัยมะเร็์งท่อ

นำ�าด่้แลัะสถึาบัันวิิจัยเพ่�อพัฒนาสมร์ร์ถึนะมนุษย์แลัะก่าร์เสริ์มสร้์าง

สุขภาพ) ศูนย์วิิจัย 2 ศูนย์ แลัะก่ลุ่ัมวิิจัย 19 ก่ลุ่ัม ส่งผลัต่อก่าร์แก้่ไข

ปั็ญหาสุขภาพในชุมชน โด้ยบูัร์ณาก่าร์กั่บัทั�ง 3 พันธกิ่จภายใต้ก่าร์บัริ์หาร์

จัด้ก่าร์ท่�สอด้คล้ัองแลัะบูัร์ณาก่าร์ ตามเก่ณฑ์ิร์างวัิลัคุณภาพแห่งชาติ 

MD KKU มุ่งสู่ก่าร์บัร์ร์ลุัวิิสัยทัศน์ “โร์งเร่์ยนแพทย์ร์ะดั้บัโลัก่ ท่�ม่คุณค่า

ต่อสังคมไทยแลัะมวิลัมนุษยชาติ” เพ่�อเป็็นองค์ก่ร์ท่�ม่ศัก่ยภาพสูง 

(high performance organization) ม่ผลัก่าร์ด้ำาเนินก่าร์ท่�ด่้อย่างย่น 

ยก่ร์ะดั้บัก่าร์ส่งมอบัคุณค่าสู่ชุมชนแลัะสังคม ซ้ึ่�งม่ทิศทางก่าร์ขยายจาก่

ฐานเดิ้มท่�มุ่งก่าร์รั์ก่ษาโร์คซัึ่บัซ้ึ่อน มาเป็็นก่าร์เพิ�มในก่าร์เป็็นท่�พ้�งด้้าน

ก่าร์ส่งเสริ์มสุขภาพในทุก่ช่วิงวัิยเพ่�อให้ป็ร์ะชาชนม่ควิามสุขภาวิะแลัะ

ควิามเป็็นอยู่ท่ �ด้่ (Health and well-being)  แลัะมุ่งเน้นก่าร์เป็็น

ศูนย์ก่ลัางควิามร่์วิมม่อด้้านก่าร์ศ้ก่ษา วิิจัย บัริ์ก่าร์สุขภาพทั�งในภาค

สิ�งสำาคัญที�มีผลั

ต่อวุิธีก่ารดีำาเนินงาน

ตะวิันออก่เฉ่ยงเหน่อ ร์วิมไป็ถึ้งเขตภูมิภาคลัุ่มนำ�าโขงแลัะอาเซึ่่ยน 

สอด้คล้ัองกั่บัทิศทางของมหาวิิทยาลััยในก่าร์เป็็น “มหาวิิทยาลััยวิิจัย

แลัะพัฒนาร์ะดั้บัโลัก่” ร์วิมถ้ึงนโยบัายของก่ร์ะทร์วิง อวิ. ในก่าร์ขับัเคล่ั�อน

เศร์ษฐกิ่จเพิ�มคุณภาพช่วิิตของป็ร์ะชาชน แลัะเพิ�มควิามสามาร์ถึก่าร์แข่งขัน

ของป็ร์ะเทศ ก่อป็ร์ด้้วิยสภาวิะก่าร์ณ์แนวิโน้มควิามท้าทายขององค์ก่ร์

อุด้มศ้ก่ษา ก่าร์เพิ�มป็ร์ะสิทธิภาพก่าร์บัริ์หาร์จัด้ก่าร์องค์ก่ร์ แลัะก่าร์เร่์งเพิ�ม

ผลัด้ำาเนินก่าร์อย่างก้่าวิก่ร์ะโด้ด้ผ่านก่าร์บูัร์ณาก่าร์พันธกิ่จหลััก่ จะเป็็น

ทิศทางก่าร์บัริ์หาร์จัด้ก่าร์ MD KKU อย่างยิ�งยวิด้   

ควิามท้าทายสำาคัญท่� MD KKU เผชิญ ค่อ 1. ก่าร์สร้์างควิามมั�นคง

ทางก่าร์เงินแลัะเพิ�มร์ายได้้เพ่�อขับัเคล่ั�อนแผนก่ลัยุทธ์ โด้ยเฉพาะโคร์งก่าร์ 

Medical Hub เพ่�อเป็็นศูนย์ก่ลัางควิามร่์วิมม่อก่าร์ศ้ก่ษาวิิจัยแลัะสร้์าง

นวัิตก่ร์ร์ม 2. ก่าร์รั์ก่ษาเสถ่ึยร์ภาพแลัะมั�นคงด้้านลูัก่ค้าทั�งปั็จจุบัันแลัะ

อนาคต โด้ยเฉพาะผู้เร์่ยนแลัะผู้ร์ับับัร์ิก่าร์ในสถึานก่าร์ณ์ก่าร์แข่งขัน

ของโร์งเร่์ยนแพทย์แลัะโร์งพยาบัาลัเอก่ชน 3. ก่าร์ขับัเคล่ั�อนผลัด้ำาเนิน

ควุามท้าทาย์สำาคัญ

ที�องค์ก่รเผชิญ

งานในแต่ลัะพันธกิ่จภายใต้สภาวิะภัยธร์ร์มชาติ โด้ยเฉพาะโร์คติด้เช่�อ

อุบััติใหม่ ร์วิมถึ้งก่าร์สร์้างผลัด้ำาเนินก่าร์ท่�ด้่หลัังจาก่สถึานก่าร์ณ์

ด้ังก่ล่ัาวิคล่ั�คลัายแล้ัวิ 4. ก่าร์บัริ์หาร์ทรั์พยาก่ร์บุัคคลัเพ่�อพร้์อมรั์บัก่าร์

เป็ล่ั�ยนแป็ลังแลัะก่าร์พัฒนาผู้นำาเพ่�อยก่ร์ะดั้บัผลัด้ำาเนินก่าร์อย่างก้่าวิ

ก่ร์ะโด้ด้ 5. ก่าร์พัฒนาร์ะบับัก่าร์ส่�อสาร์ขององค์ก่ร์ให้ม่ป็ร์ะสิทธิผลัใน

ก่าร์ขับัเคล่ั�อนผลัก่าร์ด้ำาเนินงาน 
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เพ่�อก่าร์ขับัเคล่ั�อน MD KKU เพ่�อเป็็นโร์งเร่์ยนแพทย์ร์ะดั้บัสาก่ลั ท่�อยู่ใน 

300 อันดั้บัแร์ก่ของ QS-WUR by subject: Medicine แลัะ ก่าร์ม่คุณค่า

ต่อสังคมไทยแลัะมวิลัมนุษยชาติ โด้ยมุ่งเป็็นองค์ก่ร์ท่�อยู่ใน 100 อันดั้บั

แร์ก่ของ THE Social impact ranking by subject: Medicine and 

Dentistry (เน้น SDG3: Good health and well-being) แลัะก่าร์คำาน้งถ้ึง

ควิามสมดุ้ลัในมิติท่�สำาคัญของคณะฯ เช่น ก่าร์หาร์ายได้้เพ่�อควิาม

ยั�งย่นขององค์ก่ร์แลัะก่าร์เพิ�มป็ร์ะสิทธิภาพในก่าร์สร้์างควิามพ้งพอใจ

ของผู้เร์่ยนแลัะผู้ร์ับับัร์ิก่าร์แลัะส่งคุณค่าถึ้งสังคม ก่าร์ขับัเคลั่�อน

องค์ก่ร์ผ่านร์ะบับัก่าร์นำาองค์ก่ร์ เป็็นสิ �งท่ �คณะให้ควิามสำาคัญ

แลัะยังตอบัสนองต่อควิามท้าทายด้้านก่าร์พัฒนาร์ะบับัก่าร์ส่�อสาร์ของ

องค์ก่ร์เพ่�อขับัเคล่ั�อนผลัก่าร์ด้ำาเนินงานท่�ก้่าวิก่ร์ะโด้ด้อ่ก่ด้้วิย LEAD 

model ได้้ถูึก่นำามาใช้ในก่าร์ขับัเคล่ั�อนแนวิทางของผู้นำาทุก่ร์ะดั้บั ร์วิม

ทั�งค่านิยม “ACTS” เพ่�อเป็็นแนวิทางขับัเคล่ั�อนบุัคลัาก่ร์สู่เป้็าหมาย

นอก่จาก่ก่าร์ก่ำากั่บัดู้แลัองค์แลัะป็ฏิิบััติตามก่ฎหมายแลัะก่ฎร์ะเบ่ัยบั 

คณะฯคาด้ก่าร์ณ์ลั่วิงหน้าถึ้งควิามก่ังวิลัของสังคมท่�ม่ต่อหลััก่สูตร์ 

ก่าร์วิิจัย ก่าร์บัริ์ก่าร์ ตลัอด้จนก่าร์ป็ฏิิบััติก่าร์ต่าง ๆ อย่างเป็็นร์ะบับั 

แลัะให้ควิามสำาคัญถึ้งเร์่ �องควิามผาสุก่แลัะป็ร์ะโยชน์สุขของสังคม 

โด้ยก่ำาหนด้ให้อยู่ในวิิสัยทัศน์ แลัะค่านิยม social devotion แลัะ

ได้้ก่ำาหนด้พันธกิ่จด้้านควิามรั์บัผิด้ชอบัต่อสังคม “องค์ก่ร์ท่�ชุมชนผูก่พัน” 

เป็็นวัิตถุึป็ร์ะสงค์เชิงก่ลัยุทธ์ ในก่าร์สนับัสนุนแลัะสร้์างควิามเข้มแข็ง

ให้กั่บัชุมชน เดิ้มใช้เก่ณฑิ์ในก่าร์ก่ำาหนด้ชุมชนโด้ยร์อบัมหาวิิทยาลััย 

เช่น ชุมชนสามเหล่ั�ยม ชุมชนนำ�าพอง 

จาก่ก่าร์ทบัทวินชุมชนเป็้าหมายพบัวิ่า ม่ผลัด้ำาเนินก่าร์ท่�ด่้ในชุมชม

เฉพาะเหล่ัาน่�ซ้ึ่�งม่ก่าร์ขยายผลัไป็ยังชุมชนอ่�น ๆ ต่อเน่�อง ในปี็ 2563 

คณะฯได้้ทบัทวินแลัะได้้นำาแนวิทางของ Sustainable Development 

Goals (SDG) ตามแนวิทางของสหป็ร์ะชาชาติมาใช้เป็็นแนวิทางใน

ก่าร์ส่งเสริ์มก่าร์สนับัสนุนชุมชนผ่านโคร์งก่าร์ต่าง ๆ เช่น โคร์งก่าร์

ป้็องกั่นแลัะชะลัอโร์คไตเร่์�อรั์งในภาคตะวัินออก่เฉ่ยงเหน่อ ก่าร์ขจัด้ปั็ญหา

โร์คพยาธิใบัไม้ตับัแลัะมะเร็์งท่อนำ�าด่้ ร์วิมไป็ถ้ึงสนับัสนุนก่าร์ให้วัิคซ่ึ่น

ป้็องกั่น COVID-19 ภายใต้โคร์งก่าร์ “ขอนแก่่นฉ่ด้แล้ัวิเด้้อ” ก่อป็ร์กั่บั

ด้ำาเนินก่าร์ด้้านก่าร์ช่วิยเหล่ัอสนับัสนุนชุมชนมาอย่างต่อเน่�องทำาให้ ทำาให้ปี็ 

2562 คณะได้้รั์บัก่าร์จัด้อันดั้บัท่� 1 ของป็ร์ะเทศ แลัะท่� 100-200 ของ

โลัก่ THE Social Impact Ranking by subject ในปี็ 2563-2564 

นอก่จาก่น่� ม่ก่าร์ป็ฏิิบััติตามก่ฎหมายแลัะมาตร์ฐานก่าร์จัด้ก่าร์สิ�ง

แวิด้ลั้อม เช่น ISO 14001 ร์ะบับัก่าร์จัด้ก่าร์พลัังงานตามาตร์ฐาน

สาก่ลั ISO 5001 ทำาให้ได้้รั์บัร์างวัิลัร์ะดั้บัชาติ Thailand Energy Award

ก่ารนำาองค์ก่ร

ระบบการนำำาองค์์กร MD KKU

วิิสััยทััศน์ำ พัันำธกิจ ค่์านิำยม ของ MD KKU
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กระบวินำการวิางแผนำกลยุทัธ์ MD KKU

เพ่�อก่าร์บัร์ร์ลุัเป้็าหมาย คณะฯ ใช้ก่ร์ะบัวินวิางแผนก่ลัยุทธ์ ป็ร์ะก่อบั

ด้้วิย 4 ร์ะยะ ก่าร์ก่ำากั่บัทิศทางก่าร์บัริ์หาร์ ค่อ Organization analysis, 

Strategic development, Strategic deployment, Performance 

measurement แลัะม่ 12 ขั�นตอนย่อย  ได้้ก่ำาหนด้ผู้เก่่�ยวิข้องท่�สำาคัญ 

ค่อ ท่มบัริ์หาร์ คณะก่ร์ร์มก่าร์บัริ์หาร์คณะฯ ม่แผนก่ลัยุทธ์ทั�งร์ะยะสั�น

แลัะร์ะยะยาวิ โด้ยให้ควิามสำาคัญกั่บัแผนป็ฏิิบััติก่าร์ท่�สอด้คล้ัองกั่บั

ก่ร์อบัแผนก่ลัยุทธ์ (2P2I: Professional, Premium, International, 

Innovation) แลัะก่าร์บัร์ร์ลุัวิิสัยทัศน์ พร้์อมทั�งม่ก่าร์จัด้สร์ร์ทรั์พยาก่ร์

ทั�งด้้านก่าร์เงิน เทคโนโลัย่ แลัะทรั์พยาก่ร์บุัคคลั หาก่ม่ควิามจำาเป็็น

ต้องป็รั์บัแผนคณะฯ ม่งบัสำาร์องท่�ม่ควิามย่ด้หยุ่นเพ่�อให้เกิ่ด้ควิาม

คล่ัองตัวิแลัะสามาร์ถึด้ำาเนินก่าร์ตามแผนป็ฏิิบััติก่าร์ท่�ก่ำาหนด้ข้�นใหม่

ได้้ทันท่ โด้ยคณะฯทบัทวินแลัะป็รั์บัป็รุ์งก่ร์ะบัวินก่าร์ เช่น ก่าร์เพิ�ม

ปั็จจัยแลัะสาร์สนเทศในก่าร์วิิเคร์าะห์โด้ยใช้ข้อมูลัคู่เท่ยบัจาก่ผลัก่าร์

จัด้อันดั้บั THE impact ranking ก่าร์เพิ�มเคร่์�องม่อในก่าร์วิิเคร์าะห์ เช่น 

Strategic milestone, transformation analysis, business canvas 

analysis เพ่�อตอบัสนองต่อควิามท้าทายเชิงก่ลัยุทธ์ในทุก่ด้้าน โด้ย

คำาน้งถ้ึงสมดุ้ลัร์ะหวิ่างควิามต้องก่าร์ท่�หลัาก่หลัาย ก่่อให้เกิ่ด้ก่าร์

จัด้สร์ร์ทรั์พยาก่ร์ท่�ม่อยู่ได้้อย่างม่ป็ร์ะสิทธิภาพแลัะบูัร์ณาก่าร์แต่ลัะ

พันธกิ่จเข้าด้้วิยก่ัน สอด้คลั้องก่ับัแผนร์ะยะสั�น (1ป็ี)/ยาวิ (4ป็ี)ของ

คณะฯ ใช้เคร่์�องม่อ Balance strategic checkเพ่�อช่วิยให้ตอบัสนอง 

ต่อควิามท้าทายเชิงก่ลัยุทธ์ แลัะใช้ป็ร์ะโยชน์จาก่สมร์ร์ถึนะหลััก่ 

ก่ลัย์ุทธ์

ควิามได้้เป็ร่์ยบัเชิงก่ลัยุทธ์ โอก่าสเชิงก่ลัยุทธ์ แลัะตอบัสนองต้องก่าร์

แลัะควิามคาด้หวัิงของผู้เร์่ยน ผู้ร์ับับัร์ิก่าร์ แลัะผู้ม่ส่วินได้้ส่วินเส่ยท่�

สำาคัญ โด้ยเร์่ยงลัำาด้ับัควิามสำาคัญของผู้ม่ส่วินได้้ส่วินเส่ยตามพันธ

กิ่จแลัะผลัก่ร์ะทบัหลััก่ท่�อาจเกิ่ด้ข้�น นำาสู่แผนป็ฏิิบััติ 6 ด้้านได้้แก่่ 

1.ก่าร์ศ้ก่ษาร์ะดั้บัโลัก่ 2. ก่าร์ร์ัก่ษาพยาบัาลัมาตร์ฐานนานาชาติท่�

มุ่งเน้นผลัก่าร์รั์ก่ษาท่�ด่้ 3.งานวิิจัยคุณภาพสูงแลัะนวัิตก่ร์ร์ม 4.องค์ก่ร์ท่�

ชุมชนผูก่พัน 5. ท่ �ท ำางานท่ �ด้ ่ท ่ �ส ุด้แลัะม่ศ ัก่ยภาพสูง 6. องค์ก่ร์ท่�

ทันสมัยม่ป็ร์ะสิทธิภาพแลัะยั�งย่น ร์ะบุัก่ร์อบัเวิลัาท่�จะบัร์ร์ลุัวัิตถุึป็ร์ะสงค์ 

เป้็าป็ร์ะสงค์แลัะตัวิช่ �วิ ัด้ของวิัตถึุป็ร์ะสงค์เชิงก่ลัยุทธ์ โด้ยก่ลัยุทธ์

แต่ลัะด้้านม่จุด้มุ่งเน้นแลัะควิามคาด้หวัิงในก่าร์ป็รั์บัเป็ล่ั�ยนก่ร์ะบัวินก่าร์

เพ่�อยก่ร์ะดั้บัผลัด้ำาเนินก่าร์

MD KKU ให้ควิามสำาคัญกั่บัควิามเป็็นเลิัศท่�มุ่งเน้นลูัก่ค้า (customer-focus 

excellence) โด้ยผู้นำาร์ะดั้บัสูงก่ำาหนด้ให้ Customer target เป็็นหน้�งในค่า

นิยมขององค์ก่ร์ แลัะก่ำาหนด้พฤติก่ร์ร์มท่�พ้งป็ร์ะสงค์ของบุัคลัาก่ร์ ร์วิมทั�ง

ป็ฏิิบััติด้้วิยตนเองเพ่�อแสด้งให้เห็นถ้ึงควิามมุ่งมั�นในค่านิยม ก่ำาหนด้ก่ลัยุทธ์

ท่�มุ่งเน้นให้ได้้ลูัก่ค้าใหม่โด้ยจัด้ทำาแผนป็ฏิิบััติก่าร์ เช่น แผนพัฒนาก่าร์ศ้ก่ษา

แบับั Non Degree Education แผนพัฒนา International Education 

แผนพัฒนาก่าร์แพทย์แม่นยำา แผนพัฒนาก่าร์แพทย์ส่งเสร์ิมแลัะชะลัอวัิย 

นอก่จาก่น่�ยังม่วิิธ่ก่าร์ในก่าร์จำาแนก่ก่ลุ่ัมลูัก่ค้าแลัะส่วินตลัาด้ ทำาให้ได้้ลูัก่ค้า

ก่ลุ่ัมปั็จจุบััน แลัะก่ลุ่ัมลูัก่ค้าในอนาคต ร์วิมทั�งรั์บัฟัังลูัก่ค้าในอนาคตผ่าน

ลั่ก่ค้า

ก่ร์ะบัวินก่าร์รั์บัฟัังเส่ยงลูัก่ค้า ทำาให้ได้้สาร์สนเทศควิามต้องก่าร์ไป็ใช้ในก่าร์

ออก่แบับัหลััก่สูตร์ ก่าร์บัริ์ก่าร์แลัะก่าร์สนับัสนุนลูัก่ค้า โด้ยด้้านก่าร์ศ้ก่ษา

ให้ควิามสำาคัญนัก่ศ้ก่ษาแพทย์หลััก่สูตร์ พบั. แลัะให้ควิามสำาคัญกั่บัลูัก่ค้า

ในอนาคตก่ลุ่ัม digital education ด้้านก่าร์รั์ก่ษาพยาบัาลัให้ควิามสำาคัญ

กั่บัลูัก่ค้าในอนาคตก่ลุ่ัม digital health platform ลูัก่ค้าก่ลุ่ัม premium 

ด้้านก่าร์วิิจัย ให้ควิามสำาคัญกั่บัทุนภาครั์ฐเท่ยบัเท่าผู้ให้ทุนในก่ลุ่ัม private 

sector  เร์าเช่�อว่ิาวิิธ่ก่าร์ดั้งก่ล่ัาวิจะส่งเสริ์มให้ MD KKU สามาร์ถึส่งคุณค่า

สู่ชุมชนแลัะสังคมผ่านผลิัตภัณฑ์ิบัริ์ก่าร์ แลัะสามาร์ถึช่วิยให้วิางก่ลัยุทธ์ก่าร์

ตลัาด้ท่�เหมาะสมเพ่�อสร้์างควิามผูก่พันกั่บัลูัก่ค้าทั�งในปั็จจุบัันแลัะอนาคต
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MD KKU ให้ควิามสำาคัญกั่บัก่าร์มุ่งเน้นก่ร์ะบัวินก่าร์ป็ฏิิบััติก่าร์ ใช้ร์ะบับัใน

ก่าร์นำาก่ร์ะบัวินก่าร์ไป็สู่ก่าร์ป็ฏิิบััติ ภายหลัังจาก่ออก่แบับัก่ร์ะบัวินก่าร์แล้ัวิ 

เจ้าของก่ร์ะบัวินก่าร์นำาไป็ป็ฏิิบััติแลัะส่�อสาร์ ฝึึก่อบัร์มบุัคลัาก่ร์ ติด้ตามดู้

ก่าร์ด้ำาเนินก่าร์ว่ิาเป็็นไป็ตามข้อก่ำาหนด้แลัะตัวิช่�วัิด้ผ่านก่าร์ใช้ service 

blueprint/ SIPOC เป็็นเคร่์�องม่อ โด้ยก่ร์ะบัวินก่าร์หลััก่ท่�ได้้ออก่แบับัจะ

ถูึก่ก่ำาหนด้เป็็นขั�นตอนก่าร์ด้ำาเนินงานแลัะร์ะบัุตัวิช่ �วิัด้ท่�เป็็น leading 

indicator แลัะ lagging indicator ซ้ึ่�งวิิธ่ก่าร์ท่�เป็็นร์ะบับัดั้งก่ล่ัาวิอาจ

สนับัสนุนให้องค์ก่ร์สามาร์ถึด้ำาเนินก่าร์ให้เป็็นไป็ตามข้อก่ำาหนด้แลัะ

มาตร์ฐานในแต่ลัะก่ร์ะบัวินก่าร์ได้้ นอก่จาก่น่�ยังม่ร์ะบับัในก่าร์ป็รั์บัป็รุ์ง

ก่ร์ะบัวินก่าร์ทำางานท่�ม่ป็ร์ะสิทธิผลั โด้ยใช้ “GAPS model” 4 ขั�นตอน 

ได้้แก่่ 1.วิิเคร์าะห์หาโอก่าสในก่าร์พัฒนา (Gaps) 2. วิิเคร์าะห์แนวิทาง

ป็รั์บัป็รุ์งอย่างเป็็นร์ะบับัโด้ยใช้เคร่์�องม่อคุณภาพ PDCA/ LEAN (Analyze)  

3.ป็รั์บัป็รุ์งก่ร์ะบัวินก่าร์ตาม SIPOC/ service blueprint แลัะนำามาจัด้ทำา

มาตร์ฐานใหม่ (Process execute) 4.นำามาแลัก่เป็ล่ั�ยนเร่์ยนรู้์ โด้ยม่ตัวิอย่าง

ก่าร์ป็รั์บัป็รุ์งหลััก่สูตร์แลัะบัริ์ก่าร์ วิิธ่ก่าร์ท่�เป็็นร์ะบับัดั้งก่ล่ัาวิสะท้อนค่านิยม 

Customer target แลัะ Technology & Innovation (Share) 

ก่ารป็ฏิิบัติก่าร

ก่าร์ใช้แนวิทาง GAPS model น่�นำาไป็สู่ก่าร์ป็รั์บัป็รุ์งก่ร์ะบัวินก่าร์ท่�ม่

ผลัก่ร์ะทบัต่อป็ร์ะสิทธิภาพแลัะผลัด้ำาเนินหลัายเร่์�อง เช่น ก่าร์ป็รั์บัหลััก่สูตร์ 

กิ่จก่ร์ร์มแลัะสิ�งสนับัสนุนก่าร์เร่์ยนก่าร์สอน (ป็รั์บัร์ะบับัติด้ตามผลัลััพธ์

ทางก่าร์ศ้ก่ษาโด้ยใช้ e-portfolio เคร์่�องม่อใหม่ MDKKULife เพ่�อเพิ�ม

ก่าร์ติด้ตาม outcome, ก่าร์พัฒนา KKU MEDEXAM เพ่�อช่วิยจัด้ก่าร์ 

ก่าร์วัิด้ป็ร์ะเมินผลัช่วิง COVID-19, simulation training แลัะก่าร์ป็รั์บั 

rotation ร์ะหว่ิาง ร์พ.ร่์วิมผลิัต) ก่าร์ลัด้ร์ะยะเวิลัาก่าร์ร์อคอยก่าร์บัริ์ก่าร์

สุขภาพ (ร์ะบับัคิวิแลัะก่าร์นัด้หมายผู้ป่็วิยล่ัวิงหน้า ผ่านร์ะบับั mobile/ 

Line ร์ะบับัก่าร์โทร์ศัพท์เต่อนผู้ป็่วิยเพ่�อให้มารั์บับัริ์ก่าร์รั์ก่ษาตามนัด้  

ก่าร์จัด้ทำาป็ร์ะวัิติก่าร์รั์ก่ษาผู้ป่็วิยโร์คเร่์�อรั์งโด้ยใช้ร์ะบับัเทคโนโลัย่

สาร์สนเทศ ก่าร์ Lean ขั�นตอนก่าร์ให้บัริ์ก่าร์ก่าร์เจาะเล่ัอด้แลัะก่าร์ให้บัริ์ก่าร์

ผู้ป่็วิยนอก่ แลัะก่าร์สร้์างร์ะบับัส่งยาถ้ึงบ้ัานในโร์คเร่์�อรั์งโด้ยไม่ต้องเดิ้นทาง

คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น

123 ถึนน มิตร์ภาพ อำาเภอเม่องขอนแก่่น จังหวัิด้ขอนแก่่น 40002

โทร์ศัพท์  043-348888 , 043-202000 อ่เมลั info@md.kku.ac.th

Website  https://md.kku.ac.th/ 


