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ศาสตราจารย์์ นาย์แพทย์์ปิิย์ะมิิตร  ศรีธรา 

คณบดีีคณะแพทย์ศาสตร์โรงพย์าบาลรามิาธิบดีี 

มิหาวิิทย์าลัย์มิหิดีล

สำาหรับควิามิภาคภูมิิใจที�ไดี้รับรางวิัลในครั�งนี� การที�

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพย์าบาลรามิาธิบดีี มิหาวิิทย์าลัย์

มิหิดีล ไดี้รับรางวิัลการบริหารสู�ควิามิเปิ็นเลิศที�มีิควิามิ

โดีดีเดี�นในดี้านนวิัตกรรมิ (TQC Plus Innovation) 

เกิดีจากควิามิร�วิมิแรงร�วิมิใจของชาวิรามิาธิบดีี ที�มิ่�งเน้น

พัฒนาค่ณภาพและรักษามิาตรฐานการทำางาน ผ่�าน

ค�านิย์มิ : มุ่่�งเรีียนรี้� คู่้�คู่่ณธรีรีมุ่ ใฝ่่คู่่ณภาพ รี�วมุ่สาน

ภารีกิิจ คู่ิดนอกิกิรีอบ รีับผิิดชอบสังคู่มุ่ ซึ่่�งแสดีงให้

เห็นเปิ็นที�ปิระจักษ์ไดี้อย์�างภาคภูมิิใจ นับเปิ็นรางวิัล

อันทรงเกีย์รติกับชาวิรามิาธิบดีีเปิ็นอย์�างย์ิ�ง ที�นำาเกณฑ์์

รางวิัลค่ณภาพแห�งชาติมิาเปิ็นเคร่องมิือในการบริหาร

จัดีการ เพ่อกระบวินการและผ่ลลัพธ์ที�ดีี ให้เกิดีควิามิ

ย์ั�งย์ืน โดีย์มิีเปิ้าหมิาย์คำาน่งถึ่งปิระโย์ชน์ต�อผู่้รับบริการ

และปิระเทศชาติเปิ็นสำาคัญ

คณะแพทย์ศาสตร์

โรงพย์าบาลรามิาธิบดีี 

มิหาวิิทย์าลัย์มิหิดีล
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คณะแพทยศาสตร์์โร์งพยาบาลร์ามาธิิบดีี มหาวิิทยาลัยมหิดีล เป็็น

สถาบันอุุดีมศึกษาในสังกัดีมหาวิิทยาลัยมหิดีล ก่อุตั�งขึึ้�นเม่�อุ พ.ศ.2508 

เปิ็ดีดีำาเนินการ์เม่�อุ พ.ศ.2512 มีจุุดีมุ่งหมายในการ์สร้์างและถ่ายทอุดี

อุงค์ควิามร้้์ทางการ์แพทย์และการ์พยาบาลตลอุดีจุนวิิทยาศาสตร์์สุขึ้ภาพ 

เพ่�อุควิามเป็็นเลิศทางวิิชาการ์และวิิจัุย  มีโร์งพยาบาล ศ้นย์การ์แพทย์ 

และศ้นย์ควิามเป็็นเลิศ ให้บริ์การ์ด้ีานสุขึ้ภาพเพ่�อุสนับสนุนการ์เรี์ยน

การ์สอุนและการ์วิิจัุย ลักษณะพิเศษขึ้อุงคณะฯ ค่อุ มีการ์ผลิตบัณฑิิต

ทั�งสาขึ้าแพทยศาสตร์์ พยาบาลศาสตร์์ และวิิทยาศาสตร์์ส ุขึ้ภาพ 

ในคณะเดีียวิกัน มีวิิสัยทัศน์ “เป็็นสถาบันการ์แพทย์ชั �นนำาในร์ะดีับ

สากล” และใช้ค่านิยม “มุ่งเร์ียนร์้้ ค้ ่คุณธิร์ร์ม ใฝ่่คุณภาพ ร่์วิมสาน

ภาร์กิจุ คิดีนอุกกร์อุบ รั์บผิดีชอุบสังคม” เป็็นหลักในการ์ทำางาน 

 
คณะฯ จุัดีการ์ศึกษาร์ะดีับป็ร์ิญญาตร์ี 4 หลักส้ตร์ (แพทยศาสตร์์ 

พยาบาลศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์สาขึ้าควิามผิดีป็กติขึ้อุงการ์ส่�อุควิาม

หมาย และวิิทยาศาสตร์์สาขึ้าป็ฏิิบัติการ์ฉุุกเฉิุนการ์แพทย์) การ์ศึกษา

ลักษณะองค์กร

ร์ะดัีบบัณฑิิตศึกษา 26 หลักส้ตร์ (ป็ร์ิญญาโท  18 หลักส้ตร์ ป็ริ์ญญา

เอุก 7 หลักส้ตร์ ป็ร์ะกาศนียบัตร์ชั�นส้ง 1 หลักส้ตร์) และการ์ศึกษาร์ะดัีบ

วุิฒิิบัตร์ผ้้เชี�ยวิชาญในการ์ป็ร์ะกอุบวิิชาชีพเวิชกร์ร์ม 114 หลักส้ตร์ (การ์

ฝึ่กอุบร์มแพทย์ป็ร์ะจุำาบ้าน 29 หลักส้ตร์ การ์ฝึ่กอุบร์มแพทย์ป็ร์ะจุำาบ้าน

ต่อุยอุดี 84 หลักส้ตร์ การ์ฝึ่กอุบร์มพยาบาลชั�นส้งร์ะดัีบวุิฒิิบัตร์  1 หลักส้ตร์) 

คณะฯ มี 2 วิิทยาเขึ้ต ค่อุ (1) คณะแพทยศาสตร์์โร์งพยาบาลร์ามาธิิบดีี 

วิิทยาเขึ้ตพญาไท (2) สถาบันการ์แพทย์จัุกรี์นฤบดิีนทร์์ (CNMI) อุ.บางพลี 

จุ.สมุทร์ป็ร์าการ์  ซึึ่�ง CNMI ได้ีเริ์�มให้บริ์การ์ผ้้ป่็วิยตั�งแต่ พ.ศ. 2560 

เป็็นแหล่งการ์เรี์ยนร้้์ขึ้อุงนักศึกษาตั�งแต่ป็ี พ.ศ.2562 และจุะเป็็นที�

ฝ่ึกขึ้อุงนักศึกษาแพทย์ตามหลักส้ตร์ใหม่ตั �งแต่ พศ.2563 

คณะฯ มีบุคลากร์สายวิิชาการ์และสายสนับสนุนร์วิมทั�งหมดี 11,505 คน 

มีอุุป็กร์ณ์และเทคโนโลยีทางการ์แพทย์ขัึ้�นก้าวิหน้า เพ่�อุให้สามาร์ถรั์บ

ผ้้ป่็วิยโร์คซัึ่บซ้ึ่อุนที�ถ้กส่งต่อุมาได้ี 

Thailand Quality  Class  Plus –  TQC Plus : Innovation
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สิ�งสำาคัญที�มิีผ่ลต�อ

วิิธีการดีำาเนินงาน

ปั็จุจัุยควิามสำาเร็์จุที �สำาคัญขึ้อุงอุงค์กร์ ได้ีแก่

1) การ์กำาหนดีนโยบายอุย่างชัดีเจุนในการ์นำาแนวิทางเกณฑ์ิร์างวัิลคุณภาพ

แห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาใช้เป็็นกร์อุบในการ์บริ์หาร์จัุดีการ์

2) การ์วิางแผนพัฒินาและบ้ร์ณาการ์การ์ทำางานในทุกพันธิกิจุ ทั�งด้ีาน

การ์ศึกษา วิิจัุย และด้ีแลสุขึ้ภาพ โดียถ่ายทอุดีส่้บุคลากร์ทุกร์ะดัีบ

3) ส่งเสริ์มให้มีการ์พัฒินาคุณภาพในกร์ะบวินการ์ทำางานอุย่างต่อุเน่�อุง 

เพ่�อุให้ทันต่อุสถานการ์ณ์โลกที�มีการ์เป็ลี�ยนแป็ลงอุย่างร์วิดีเร็์วิ การ์ป็รั์บตัวิ 

การ์เตรี์ยมควิามพร้์อุม และการ์พัฒินาป็รั์บป็รุ์งอุย่างต่อุเน่�อุง

4) การ์นำาอุย่างมีวิิสัยทัศน์ขึ้อุงทีมผ้้บริ์หาร์ทำาให้เกิดีนวัิตกร์ร์มต่างๆ เช่น 

ร้์ป็แบบการ์บริ์หาร์จัุดีการ์ที�คล่อุงตัวิและตอุบสนอุงควิามต้อุงการ์ 

หลักส้ตร์แพทยศาสตร์บัณฑิิตควิบวิิศวิกร์ร์มศาสตร์มหาบัณฑิิต 

การ์จัุดีสิ�งแวิดีล้อุมเพ่�อุส่งเสริ์มนวัิตกร์ร์มทางการ์แพทย์ที�ผ้้เชี�ยวิชาญใน

สาขึ้าอุ่�นๆ มาทำางานร่์วิมกับบุคลากร์ทางการ์แพทย์ ร์วิมทั�งการ์สนับสนุน

ให้มีการ์พัฒินาคุณภาพและขึ้อุรั์บร์อุงตามมาตร์ฐานต่างๆ ในพันธิกิจุการ์

ศึกษาและการ์ด้ีแลสุขึ้ภาพ

5) การ์ใช้ควิามเชี�ยวิชาญจุากสมร์ร์ถนะหลักขึ้อุงอุงค์กร์ในทุกพันธิกิจุ 

ทำาให้มีการ์พัฒินาควิามร้์้และเทคโนโลยีทางการ์แพทย์ที�ทันสมัยในการ์

ด้ีแลผ้้ป่็วิยโร์คซัึ่บซ้ึ่อุน มีโคร์งการ์วิิจัุยขึ้นาดีใหญ่เป็็นฐานสำาหรั์บการ์ต่อุยอุดี

6) การ์มีเคร์่อุขึ้่ายควิามร่์วิมม่อุทั�งในป็ร์ะเทศและต่างป็ร์ะเทศ ทั�งใน

ร์ะดัีบอุงค์กร์และร์ะดัีบบุคคล ทั�งด้ีานวิิชาการ์และด้ีานนโยบาย ทั�งกับ

ภาคร์ัฐและกับภาคเอุกชน ทำาให้บุคลากร์ขึ้อุงคณะสามาร์ถติดีตาม

ควิามก้าวิหน้าทางวิิชาการ์และจุุดีป็ร์ะกายให้เกิดีแผนงานโคร์งการ์

ริ์เริ์�มใหม่ๆ นำาไป็ส่้การ์ชี �นำาสังคมทั�งในร์ะดัีบนโยบายและร์ะดัีบป็ฏิิบัติ

7) การ์อุอุกแบบร์ะบบงานที�ส่งเสริ์มให้เกิดีควิามร่์วิมม่อุร์ะหว่ิางวิิชาชีพ

และร์ะหว่ิางพันธิกิจุต่างๆ โดียยึดีป็ร์ะโยชน์ต่อุผ้้ป่็วิย นักศึกษา และ

สังคมเป็็นหลัก

8) การ์เรี์ยนร์้้ที �ฝ่ังอุย่้ในงานป็กติป็ร์ะจุำา เช่น การ์มีร์ะบบขึ้อุคำาป็รึ์กษา

เป็็นลำาดัีบชั�นในการ์ด้ีแลผ้้ป่็วิย การ์วิางแผนด้ีแลผ้้ป่็วิยร่์วิมกัน การ์เรี์ยนร์้้

จุากกร์ณีศึกษาในหลากหลายร้์ป็แบบ

9) การ์ใช้ข้ึ้อุม้ลเพ่�อุการ์ตัดีสินใจุที�สำาคัญ คณะฯ มีร์ะบบธุิร์กิจุอัุจุฉุริ์ยะ

ที�สามาร์ถป็ร์ะมวิลผลข้ึ้อุม้ลจุากแหล่งต่างๆ มาวิิเคร์าะห์เพ่�อุสนับสนุน

การ์ตัดีสินใจุทั�งในร์ะดัีบป็ฏิิบัติการ์และร์ะดัีบนโยบาย

10) ควิามสามาร์ถในการ์หาร์ายไดี้มาเสร์ิมงบป็ร์ะมาณจุากภาคร์ัฐ 

ทั�งในร้์ป็แบบขึ้อุงม้ลนิธิิร์ามาธิิบดีี และการ์จัุดีบริ์การ์ผ้้ป่็วิย
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ควิามิท้าทาย์สำาคัญ

ที�องค์กรเผ่ชิญ

1)  ด้้านธุุรกิิจ 3)  ด้้านกิารทำำาประโยชน์ให้้สัังคม

2)  ด้้านปฏิิบััติิกิาร 4)  ด้้านบุัคลากิร

•  ค่้แข่ึ้งในพันธิกิจุด้ีานต่าง ๆ ที�เร์่งการ์พัฒินา และมีแนวิโน้ม

   ที�จุะส่งกร์ะทบต่อุคณะ ฯ 

•  การ์บริ์หาร์ทร์ัพยากร์อุย่างมีป็ร์ะสิทธิิภาพและ การ์สร้์าง

   ควิามยั�งย่นทางการ์เงิน

•   การ์ตอุบสนอุงควิามคาดีหวัิงขึ้อุงชุมชน สังคม ผ้้รั์บ

บร์ิการ์ ผ้้มีส่วินได้ีส่วินเสีย อุย่างมีป็ร์ะสิทธิิภาพ

• การ์ทำางานป็ร์ะสานกันในด้ีานต่าง ๆ ร์ะหว่ิาง 2 Campuses 

เพ่�อุสนับสนุนพันธิกิจุหลักขึ้อุงคณะ ฯ (Seamless Integration)

• Disruptive Technology นวัิตกร์ร์มบริ์การ์ ควิามก้าวิหน้า

ขึ้อุงเทคโนโลยีในปั็จุจุุบันที�เกิดีขึึ้�นอุย่างต่อุเน่�อุงและมีการ์

เป็ลี�ยนแป็ลงไป็อุย่างร์วิดีเร็์วิ

• โร์คอุุบัติใหม่ (Diseases) ที�ยังไม่สามาร์ถร์ะบุสาเหตุหร่์อุวิิธีิ

การ์รั์กษาได้ีชัดีเจุน จุำาเป็็นต้อุงใช้เวิลาในการ์ศึกษาและวิิจัุย

โร์คใหม่ที�เกิดีขึึ้�น

• ควิามสามาร์ถในการ์ดีึงดี้ดีบุคลากร์ที �ม ีศ ักยภาพและ 

Upskill & Reskill ให้บุคลากร์ส่งมอุบงานได้ีตามแผนยุทธิศาสตร์์

ด้ีานทุนมนุษย์
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เพ่�อุตอุบสนอุงต่อุวิิสัยทัศน์ขึ้อุงอุงค์กร์ในการ์ที�จุะเป็็นสถาบันการ์แพทย์

ชั�นนำาในร์ะดัีบสากล คณะกร์ร์มการ์ป็ร์ะจุำาคณะฯ มีการ์ทบทวินวิิสัยทัศน์

และค่านิยมทุก 4 ปี็ ตามวิาร์ะคณบดีี โดียพิจุาร์ณาวิิสัยทัศน์ขึ้อุง

มหาวิิทยาลัยมหิดีล ค่อุ “มหาวิิทยาลัยมหิดีลมุ่งมั�นที�จุะเป็็นมหาวิิทยาลัย

ร์ะดัีบโลก” ร่์วิมกับควิามต้อุงการ์และควิามคาดีหวิังขึ้อุงผ้้รั์บบริ์การ์ 

ผ้้มีส่วินได้ีส่วินเสีย และชุมชน และใช้ป็ณิธิานเดีียวิกับมหาวิิทยาลัย

มหิดีล ค่อุ “ปั็ญญาขึ้อุงแผ่นดิีน” โดียมีค่านิยมขึ้อุงคณะฯ ค่อุ “มุ่งเรี์ยนร้้์ 

ค่้คุณธิร์ร์ม ใฝ่่คุณภาพ ร่์วิมสานภาร์กิจุ คิดีนอุกกร์อุบ รั์บผิดีชอุบสังคม” 

กำาหนดีขึึ้�นโดียคณะกร์ร์มการ์ป็ร์ะจุำาคณะฯ ในช่วิงทำาแผนกลยุทธ์ิ โดีย

ทบทวินค่านิยมเดิีม (มุ่งเรี์ยนร้้์ ค่้คุณธิร์ร์ม นำาส่้คุณภาพ) และเพิ�มเติม

จุากคุณลักษณะและพฤตินิสัยขึ้อุงคนร์ามาธิิบดีีที�สังเกตได้ี

คณะกร์ร์มการ์ป็ร์ะจุำาคณะฯ ถ่ายทอุดีวิิสัยทัศน์และค่านิยมส่้การ์ป็ฏิิบัติ

ผ่านร์ะบบการ์นำาอุงค์กร์ ส่้กร์ะบวินการ์ทำาแผนกลยุทธ์ิขึ้อุงอุงค์กร์ไป็

ยังวัิตถุป็ร์ะสงค์เชิงกลยุทธิ์และแผนยุทธิศาสตร์์ขึ้อุงอุงค์กร์ แสดีงให้

เห็นควิามมุ่งมั�นต่อุค่านิยม การ์ป็ฏิิบัติตามกฎหมาย และการ์ป็ร์ะพฤติ

ป็ฏิิบัติอุย่างมีจุริ์ยธิร์ร์ม โดียการ์นำาค้่ม่อุจุร์ิยธิร์ร์มขึ้อุงผ้้บริ์หาร์ ค่้ม่อุ 

ธิร์ร์มาภิบาล มายึดีถ่อุป็ฏิิบัติ นอุกจุากนี�ยังมีการ์ส่�อุสาร์กับบุคลากร์ 

ล้กค้า ผ้้ส่งมอุบและพันธิมิตร์อุย่างเป็็นร์ะบบและนำาไป็ใช้ทั�วิทั�งอุงค์กร์

ผ่านช่อุงทาง RAMA Communication Channels 

คณะกร์ร์มการ์ป็ร์ะจุำาคณะฯ ได้ีสร้์างสภาพแวิดีล้อุมเพ่�อุบร์ร์ลุพันธิกิจุ 

ตาม 6 แนวิทาง ได้ีแก่ 1) จัุดีทำาข้ึ้อุตกลงการ์ป็ฏิิบัติงานกับภาควิิชา 

ติดีตามควิามก้าวิหน้าตามข้ึ้อุตกลง  2) เสริ์มพลังการ์ป็ฏิิบัติการ์ สร้์าง

แร์งจุ้งใจุทางการ์เงิน เช่น ค่าตอุบแทนตามภาร์ะงาน  3) ส่งเสริ์มการ์

ป็ฏิิบัติตามมาตร์ฐาน เช่น TQA AHA HA JCI DSC AUNQA WFME 

EdPEx ISO 4) ส่งเสริ์มการ์เร์ียนร์้้ร์ะหว่ิางสหสาขึ้าในการ์ป็ร์ะชุมคณะ

ทำางานทางคลินิก 5) ส่งเสร์ิมการ์ดีำาเนินงานที�ทำาให้เกิดีการ์ป็ฏิิบัติ

อุย่างจุริ์งจัุงเพ่�อุให้บร์ร์ลุพันธิกิจุขึ้อุงอุงค์กร์ด้ีวิยการ์ส่�อุสาร์และถ่ายทอุดี

แผนกลยุทธิ์และแผนป็ฏิิบัต ิการ์ผ่านผ้ ้ร์ ับผิดีชอุบสายงานต่าง ๆ   

6) สร้์างแร์งจุ้งใจุและควิามมุ่งมั�นให้กับบุคลากร์ด้ีวิยการ์เช่�อุมโยงเป้็า

หมายสำาคัญเข้ึ้ากับการ์จุัดีการ์ผลการ์ป็ฏิิบัติงานร์วิมทั�งการ์ยกย่อุง

ชมเชยในวิาร์ะต่าง ๆ    

การนำาองค์กร

เพ่�อุสร้์างสภาพแวิดีล้อุมที�มีควิามคล่อุงตัวิคณะกร์ร์มการ์ป็ร์ะจุำาคณะฯ 

จัุดีโคร์งสร์้างสนับสนุนงานตามพันธิกิจุ การ์มีโคร์งสร์้างการ์บร์ิหาร์

ขึ้อุง CNMI แยกจุากวิิทยาเขึ้ตหลัก ส่งเสริ์มการ์จัุดีตั�งศ้นย์เพ่�อุควิาม

เป็็นเลิศเพ่�อุสร้์างผลงานที�เป็็นเลิศ จัุดีตั�งศ้นย์นโยบายและการ์จัุดีการ์

สุขึ้ภาพในการ์ขัึ้บเคล่�อุนอุงค์ควิามร้้์ มีการ์ส่งเสริ์มการ์เรี์ยนร้้์ในร์ะดัีบ

บุคลากร์และหน่วิยงาน การ์เรี์ยนร้้์เชิงร์ะบบขึ้อุงอุงค์กร์ในเร่์�อุงด้ีานการ์

บริ์หาร์จัุดีการ์ นวัิตกร์ร์มการ์บริ์หาร์ และการ์บริ์หาร์เคร่์อุข่ึ้าย การ์สร้์าง

เคร่์อุขึ้่ายการ์วิิจุัยร์ะดีับป็ร์ะเทศ มายาวินานกว่ิา 30 ปี็ มีโร์งเรี์ยน

บริ์หาร์โร์งพยาบาล ส่งเสริ์มการ์ดีำาเนินงานที�ตอุบสนอุงคุณค่าแก่สังคม 

ได้ีแก่ 1) การ์สร์้างงานวิิจุัยที�มีคุณภาพและผลกร์ะทบส้งก่อุให้เกิดี

ป็ร์ะโยชน์ต่อุอุงค์กร์และป็ร์ะเทศ 2) ร์ะบบด้ีแลสุขึ้ภาพที�มีคุณภาพ

ป็ร์ะสิทธิิภาพ ป็ลอุดีภัย การ์ด้ีแลผ้้ป่็วิยซัึ่บซ้ึ่อุนในร์ะดัีบนานาชาติร์วิม

ไป็ถึงสนับสนุนพันธิกิจุด้ีานการ์ศึกษาและวิิจัุย 3) การ์บริ์หาร์จัุดีการ์

ด้ีานต่าง ๆ  ได้ีแก่ ด้ีานควิามมั�นคงทางการ์เงิน สังคม และสิ�งแวิดีล้อุม

เพ่�อุควิามยั�งย่น 

นอุกจุากนั�นคณะกร์ร์มการ์ป็ร์ะจุำาคณะฯ ยังส่งเสร์ิมการ์สร์้างควิาม

สมบ้ร์ณ์แก่ร์ะบบสิ�งแวิดีล้อุม สังคม และเศร์ษฐกิจุ ผ่านการ์ขัึ้บเคล่�อุน

นโยบายสาธิาร์ณะ การ์สร้์างควิามต่�นตัวิขึ้อุงสังคม ร่์วิมผลักดัีนการ์เพิ�ม

สิทธิิป็ร์ะโยชน์ในร์ะบบป็ร์ะกันสุขึ้ภาพ เช่น การ์ทำา Policy Dialogue 

กับผ้้กำาหนดีนโยบายร์ะดีับชาติ เช่น การ์ร์ณร์งค์เร์่ �อุงการ์ลดีการ์

บริ์โภคยาส้บ การ์ตร์วิจุคัดีกร์อุงป็ร์ะเมินควิามเสี�ยงผ้้ป็่วิยโร์คหัวิใจุ 

การ์สร้์างผลงานวิิจัุยและนวัิตกร์ร์มที�มีคุณภาพตอุบสนอุงต่อุนโยบาย

ขึ้อุงรั์ฐบาลและมหาวิิทยาลัย การ์เขึ้้าส้่สังคมผ้้ส้งอุายุ การ์พัฒินา

ร์ะบบบริ์หาร์จัุดีการ์และการ์จุัดีบริ์การ์ร์้ป็แบบใหม่ ๆ และการ์สร้์าง

ควิามยั�งย่นทางการ์เงิน การ์เปิ็ดีหลักส้ตร์บ้ร์ณาการ์ พ.บ. กับ ป็ริ์ญญา

โทวิิศวิกร์ร์มและการ์จัุดีการ์ การ์เป็็นปั็ญญาขึ้อุงแผ่นดิีนในการ์รั์บม่อุ

การ์ร์ะบาดีโร์ค COVID-19 ซึึ่�งการ์ดีำาเนินการ์ดัีงกล่าวิเป็็นการ์ส่งเสริ์ม

สมร์ร์ถนะขึ้อุงอุงค์กร์ และเป็็นการ์ตอุบสนอุงต่อุวิิสัยทัศน์ขึ้อุงอุงค์กร์

ในการ์ที�จุะเป็็นสถาบันการ์แพทย์ชั�นนำาในร์ะดัีบสากล
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เม่�อุเร์ิ �มวิาร์ะใหม่ขึ้อุงคณบดีี คณะกร์ร์มการ์ป็ร์ะจุำาคณะฯ ทบทวิน 

วิิสัยทัศน์ พันธิกิจุ เป็้าหมาย ขึ้อุงแต่ละพันธิกิจุ และร์อุงคณบดีี

ฝ่่ายต่างๆ ทบทวินควิามสำาเร์็จุขึ้อุงการ์ดีำาเนินการ์ตามเป็้าหมาย 

โดียร์วิบร์วิมผลการ์ดีำาเนินงานที�รั์บผิดีชอุบ ข้ึ้อุม้ลเป็รี์ยบเทียบ วิิเคร์าะห์

สถานการ์ณ์ที�เป็ลี�ยนแป็ลงทั�งภายในและภายนอุก กำาหนดีป็ร์ะเดี็น

สำาคัญที�ต้อุงพัฒินาจุาก gap เม่�อุเทียบกับค่้เทียบและกับมหาวิิทยาลัย

ชั�นนำาในภ้มิภาคและร์ะดัีบโลก เพ่�อุนำาไป็กำาหนดีกลยุทธิ์ในภาพใหญ่ 

และวัิตถุป็ร์ะสงค์เชิงกลยุทธิ์ หลังจุากนั�นร์อุงคณบดีีฝ่่ายต่างๆ จัุดีทำา

แผนป็ฏิิบัติการ์ร์ะยะสั�น ร์ะยะยาวิ และกำาหนดีตัวิชี �วิ ัดีให้ตอุบสนอุง

ต่อุกลยุทธิ์ โดียไดี้ร์ับการ์จุัดีสร์ร์ทร์ัพยากร์และบุคลากร์ที�เหมาะสม 

ก่อุนนำาไป็ถ่ายทอุดีส้่การ์ป็ฏิิบัติ และร์อุงคณบดีีฝ่่ายต่างๆ ติดีตาม

ผลการ์ดีำาเนินงานตาม KPI ที�กำาหนดีไวิ้ ร่์วิมกับ PA และ SLA โดีย

ทบทวินควิามสำาเร์็จุขึ้อุงผลการ์ดีำาเนินการ์เทียบกับเป็้าหมายในที�

ป็ร์ะชุมคณะกร์ร์มการ์บริ์หาร์คณะฯ ทุกไตร์มาสและทุกสิ�นปี็งบป็ร์ะมาณ  

หากแผนป็ฏิิบัติการ์ไม่เป็็นไป็ตามเป็้าหมายจุะมีการ์ป็ร์ับแผนตาม

กร์อุบเวิลาขึ้อุงการ์วิางแผนร์ะยะสั�นและร์ะยะยาวิ

กลย์่ทธ์

คณะฯ กำาหนดีโอุกาสเชิงกลยุทธ์ิผ่านกร์ะบวินการ์จุัดีทำากลยุทธิ์ และ

ทุกโอุกาสเม่�อุสถานการ์ณ์เป็ลี�ยนแป็ลงไป็ โดียมีการ์ติดีตามขึ้้อุม้ลต่างๆ 

อุย่างใกล้ชิดี เช่น นโยบายสนับสนุนการ์วิิจัุยมุ่งเป้็าขึ้อุงรั์ฐบาล ภาคเอุกชน

ที�ต้อุงการ์ผลงานวิิจัุยไป็สร้์างโอุกาสเชิงพาณิชย์ ควิามก้าวิหน้าด้ีานวิิชาการ์

และเทคโนโลยี โดียเฉุพาะอุย่างยิ�งเม่�อุการ์ร์ะบาดีขึ้อุงโร์คติดีเช่�อุอุุบัติใหม่

ผ้้นำาได้ีกร์ะตุ้นให้ใช้โอุกาสนี�ทำาหน้าที�เป็็นปั็ญญาขึ้อุงแผ่นดิีน ในการ์ป็ร์ะชุม

เพ่�อุจัุดีทำาและทบทวินกลยุทธ์ิจุะเป็็นเวิทีที�เปิ็ดีให้แสดีงควิามคิดีเห็น

อุย่างอิุสร์ะและกว้ิางขึ้วิางเพ่�อุพิจุาร์ณาควิามเป็็นไป็ได้ีต่างๆ  มีการ์กลั�นกร์อุง

และจัุดีลำาดัีบควิามสำาคัญเพ่�อุขึ้อุควิามเห็นชอุบจุากที�ป็ร์ะชุมผ้้บริ์หาร์  

จุากนั�นจัุดีเวิทีเฉุพาะเพ่�อุร์ะดีมสมอุงสร้์างนวัิตกร์ร์มสำาหรั์บโอุกาส

เชิงกลยุทธ์ิแต่ละป็ร์ะเด็ีน เช่น ร์ะดีมสมอุงคนรุ่์นใหม่เพ่�อุคิดีนวัิตกร์ร์ม

บริ์การ์ ในบางเร่์�อุงมีการ์ป็รึ์กษาพันธิมิตร์จุากภายนอุก นอุกจุากนั�นยัง

มีการ์จัุดีตั�งศ้นย์พัฒินานวัิตกร์ร์มทางการ์แพทย์ : MIND Center เป็็น 

platform สำาหรั์บการ์ทำางานร่์วิมกันร์ะหว่ิางวิิทยาการ์ต่างสาขึ้าและ

การ์ผลิตเชิงพาณิชย์ 
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คณะฯ อุอุกแบบผลิตภัณฑ์ิและกร์ะบวินการ์ทำางานโดียคณะกร์ร์มการ์

ตามพันธิกิจุแต่ละด้ีาน ซึึ่�งจุะพิจุาร์ณา  (1) กฎร์ะเบียบ (2) มาตร์ฐาน

คุณภาพและการ์รั์บร์อุง (3) กร์ะบวินทัศน์ที�เป็ลี�ยนแป็ลง (4) วัิตถุป็ร์ะสงค์

เชิงกลยุทธิ์ขึ้อุงคณะฯ (5) ควิามร้้์และเทคโนโลยี แนวิคิดีการ์อุอุกแบบ

ผลิตภัณฑ์ิและกร์ะบวินการ์ทำางานป็ร์ะกอุบด้ีวิย (1) การ์จัุดีให้มีโคร์งสร้์าง 

ผ้้ร์ับผิดีชอุบ และช่อุงทางการ์ป็ร์ะสานงานที�ชัดีเจุน เอุ่�อุต่อุการ์ตอุบ

สนอุงล้กค้า การ์กำากับด้ีแล และการ์บ้ร์ณาการ์ร์ะหว่ิางพันธิกิจุต่าง ๆ 

(2) การ์ทำางานร่์วิมกันเป็็นทีมร์ะหว่ิางวิิชาชีพและร์ะหว่ิางหน่วิยงานต่าง ๆ   

เช่น การ์วิางแผนการ์ด้ีแลผ้้ป่็วิยที�ซัึ่บซ้ึ่อุนร่์วิมกัน (3) การ์ใช้นวัิตกร์ร์ม

การ์บริ์หาร์ เพ่�อุสร์้างโอุกาส และส่งเสร์ิมให้มีแร์งจุ้งใจุเพ่�อุผลการ์

ดีำาเนินการ์ที�ดีี (4) การ์มีร์ะบบสนับสนุนที�มีป็ร์ะสิทธิิภาพ เช่น ร์ะบบ IT 

(5) การ์ทำางานร่์วิมกับเคร่์อุข่ึ้ายและพันธิมิตร์ (6) การ์มีป็ฏิิสัมพันธ์ิกับ

ล้กค้า โดียเฉุพาะนักศึกษาและผ้้ป่็วิย

การปิฏิิบัติการ

คณะแพทำยศาสัติร์โรงพยาบัาลรามาธิุบัดี้ มห้าวิิทำยาลัยมหิ้ด้ล

เลขึ้ที� 270 ถนนพร์ะร์ามหก แขึ้วิงทุ่งพญาไท
เขึ้ตร์าชเทวีิ กรุ์งเทพมหานคร์ 10400
https://www.rama.mahidol.ac.th/

ในการ์ป็รั์บป็รุ์งผลิตภัณฑ์ิและกร์ะบวินการ์ จุะใช้ข้ึ้อุม้ลจุากแหล่งต่าง ๆ  

ได้ีแก่ การ์ป็ร์ะเมินผลเสียงจุากล้กค้า ขึ้้อุร์้อุงเร์ียน การ์เป็ลี�ยนแป็ลง

เทคโนโลยี ค้นหาโอุกาสพัฒินาจุากกิจุกร์ร์ม/โคร์งการ์ในร์ะดัีบต่าง ๆ  ผ่าน

เคร่์�อุงม่อุคุณภาพที�หลากหลาย เช่น R2R Lean พัฒินาควิามร้้์ควิามสามาร์ถ

ขึ้อุงบุคลากร์ Standardize common process เพ่�อุลดี Variation 

ซึ่ึ�งการ์ดีำาเนินการ์เหล่านี�จุะช่วิยลดีควิามแป็ร์ป็ร์วินขึ้อุงกร์ะบวินการ์ 

ป็รั์บป็รุ์งผลการ์ดีำาเนินการ์ และเสริ์มสร้์างสมร์ร์ถนะหลักขึ้อุงอุงค์กร์


