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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [ / ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท า Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และการทดลองน าเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท า Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองน าเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หน่วยงานด้านการศึกษา   
[/] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ การบริหารวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาตแิบบ CEO 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[ /  ] 1. การน าองค์กร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ที่อยู่ ฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
โทรศัพท์ 026133333 ตอ่ 1582  038259050  

โทรสาร -       เว็บไซต ์- 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ) รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา  ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา 
โทรศัพท์ 0860011879  โทรสาร - 
มือถือ 0860011879  อีเมล Kammal_kumar@hotmail.com 
ผู้ประสานงาน ดร.อรมณี ภัทรทิพากร โทร 0633094265 อีเมล ormanee_P@hotmail.com 
 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) วิธีปฏิบัติในการน าองค์กรแบบบูรณะการเพื่อก้าวทันโลก การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยยึดมั่นเป้าหมายที่
ยิ่งใหญ่ มีสายตากว้างไกล สร้างสรรค์สิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าเป็นไปได้ให้เป็นไปได้แบบเรียบง่ายที่สุด  

2) วิธีปฏิบัติในการบริหารงานเชิงบูรณการ โดยใช้ยุทธศาสตร์ในการท างาน เริ่มตั้งแต่ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์องค์กร กลยุทธ์ และน าไปสู่ การติดตามผลลัพธ์ KPI และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องใน
เชิงบูรณาการ 

3) วิธีปฏิบัติในการบริหารความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สามารถท างานร่วมกันกับทุกฝ่าย โดยใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในการมุ่งไปสู่ผลส าเร็จและเป้าหมาย   

4) วิธีปฏิบัติในการบริหารงานบุคลากรโดยใช้หลักบัว 4 เหล่า วิเคราะห์บุคลากร ให้ความส าคัญกับบุคลากร จุด
ประกาย ให้เกิดความมุ่งมั่น ท างานด้วยความตั้งใจของตนเอง มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมืใจ น าความส าเร็จ
มาสู่องค์กร 
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ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
 (เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาท างานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง ข้อ 
ร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงานเพิ่มขึ้น อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น วัฒนธรรมองค์กรดีขึ้น 
อัตราการรักษาลูกค้าเพิ่มขึ้น ยอดขายเพ่ิมขึ้น เป็นต้น  

1) ระดับความส าเร็จในการก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่ง เป็น
สถาบันแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย 

2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  ผ่ านเกณฑ์มาตรฐาน World Federation for Medical 
Education 

3) จ านวนผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ ปีงบประมาณ 2562 เท่ากับ จ านวน 84 เรื่อง ประกอบด้วยผลงานวิจัยที่
อยู่ฐานข้อมูล Scopus จ านวน 75 เรื่อง และฐานข้อมูล อื่นๆ จ านวน 9 เรื่อง 

4) จ านวนผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ ปีงบประมาณ 2563 เท่ากับ จ านวน 79 เรื่อง ประกอบด้วยผลงานวิจัยที่
อยู่ฐานข้อมูล Scopus 73 เรื่อง และผลงานวิจัยที่อยู่ฐานข้อมูล อื่นๆ 6 เรื่อง 

5) จ านวนรางวัลเกียรติยศจากผลงานนักศึกษา ได้รับรางวัลระดับองค์กร/ชาติ/นานาชาติ ปีการศึกษา  2559 – 
2562 เท่ากับ 7, 3 ,19, 2 ตัวอย่างผลงานเด่น เช่น Poster Presentation ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
Best rookie Debater in 14th EU in Thailand การเข้าร่วมประชุมสุดยอด ASEAN SUMMIT 2018 The 
winners in the FedEx/Junior Achievement International Trade Challenge Asia Pacific Round in 
Singapore 2015 รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ าป ี2562 

6) รางวัลเกียรติยศ Innovation Best Award ประจ าปี 2020 จากการประกวดงานมหกรรมนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์แห่งสหราชอาณาจักร (IBIX) จากผลงานหุ่นยนต์ให้บริการทางการแพทย์’ หรือ หุ่นยนต์เคลื่อนที่
อัตโนมัติส าหรับการบริการทางการแพทย์ (Autonomous Mobile Robot for Hospital Care Services)  
ทั้งนี้หุ่นยนต์ดังกล่าวมีประโยขน์อย่างยิ่งในการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งแบ่งเบาภารกิจ
ของบุคลากรทางการแพทย์ในการขนส่งอาหาร อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ยา เป็นการพัฒนาร่วมกับบริษัท ทีเค
เค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษัทผู้เชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษาและจัดจ าหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติในโรงงาน และศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  

7) ระดับความความส าเร็จในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อต่อยอดการ
วิจัย และสร้างผลงานนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุ 

 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [ / ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่น าเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [ /  ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
 
  

https://www.tkkcorporation.com/
https://www.tkkcorporation.com/
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 บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : การบริหารวทิยาลัยแพทยศ์าสตร์นานาชาติ แบบ CEO 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  เป็นองค์กรรัฐ ในระบบบริการสุขภาพ สั งกัดคณะ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (Chulabhorn 
International College of Medicine: Thammasat University) เป็นสถาบันแพทยศาสตร์แห่งที่ 2 ที่สังกัดของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ล าดับที่ 21 ของประเทศไทย และเป็นสถาบันแพทยศาสตร์
หลักสูตรนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย ทั้งนี้วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม พ.ศ. 2555 ภายใต้การบริหารวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติ แบบ CEO ของรศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา 
คณบดีคนแรกของวิทยาลัย 

 
- วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  

 Vision 
A leading medical college in the ASEAN community to provide the “next generation” of 

medical professionals with high international standards in medical education. 
 Mission 

Transforming medical professionals through medical education, research, and healthcare 
services 

 Quotation 
1. To offer a curriculum in Thailand in Medicine at Chulabhorn International College of 

Medicine at Thammasat University, which teaches students entirely in English. 
2. To provide an international acclaimed program of medical education and responsiveness 

to the changing needs of the ASEAN healthcare system. 
3. To establish an academic culture and environment with a high standard of medical 

education in order to attract and retain national and international students of the highest 
quality. 

นโยบาย 
 ปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการจัดการศึกษา  

เพื่อรองรับการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นหลัก โดยได้มีการตกลงแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่าง  
สถาบันในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ บริษัท  
แพน ราชเทวี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในท าการเรียนการสอนในรูปแบบโครงการพิเศษ 
ทั้งหมดโดยจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก มีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 
เฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลหลักในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาและให้นักศึกษาใช้เวลาช่วงการศึกษาวิชาเลือก
ไปฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลต่างประเทศ  

 การจัดการศึกษาแพทยศาสตร์เพื่อก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ให้เป็นสถาบัน
แพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทยนั้นต้องอาศัยแนวทางการบริหารงานแบบบูรณาการที่ดี   
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อผลิตบัณฑิตเหล่านี้ให้มี มาตรฐาน คุณภาพและเป็นที่ยอมรับระดับสากล      
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์จึงได้การน าแนวคิดการบริหารสถาบันผลิตแพทย์แบบ Chief  Executive 
Officer: CEO มาใช้ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทยที่มี
สมรรถนะสูง และเป็นที่พึ่งของสังคมได้ CEO เป็นผู้บริหารในระดับสูงสุดขององค์กร รับผิดชอบการด าเนินงานของ
องค์กรทั้งหมด เป็นนักคิดในระดับกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในเรื่องของอนาคต ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมภายนอก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและเต็มไปด้วยการแข่งขันที่รุนแรง มีความพร้อมเสมอในการจัดการกับโอกาส
และปัญหาระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นและสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม วิธีปฏิบัติมีหลักการบริหารดังนี้ 
การให้ความส าคัญกับบุคลากร ให้เกียรติ การยอมรับความเป็นบุคคล ส่งเสริมและให้โอกาสในการเป็นผู้น า เพื่อให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีต่อกัน และท าให้ทีมงานแสดงพลังออกมาได้อย่างเต็มที่  การวางแผนและการระดมทรัพยากรต่าง ๆ 
เพื่อให้สามารถบริหารงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ การสร้างพลังการสื่อสารเชิงบวกในน านโยบายลงสู่การปฏิบัติโดยมี
วุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี การให้ค าปรึกษาที่ดี ผลักดันให้ทีมงานปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมาย การมีความคิด
สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจด้วยข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งมีการจัดระบบการควบคุม
และประเมินผลงานที่ดี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการท างานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้จะเห็นว่า CEO เป็น
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าสูง มีความสามารถในการบริหารเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้ในการ
วางแผน วิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจในด าเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ขององค์กร  
 
 วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม มีดังน้ี 

1) วิธีปฏิบัติในการน าองค์กรแบบบูรณะการเพื่อก้าวทันโลก การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยยึดมั่นเป้าหมายที่
ยิ่งใหญ่ มีสายตากว้างไกล สร้างสรรค์สิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าเป็นไปได้ให้เป็นไปได้แบบเรียบง่ายที่สุด  

2) วิธีปฏิบัติในการบริหารงานเชิงบูรณการ โดยใช้ยุทธศาสตร์ในการท างาน เริ่มตั้งแต่ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์องค์กร กลยุทธ์ และน าไปสู่ การติดตามผลลัพธ์ KPI และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องใน
เชิงบูรณาการ 

3) วิธีปฏิบัติในการบริหารความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สามารถท างานร่วมกันกับทุกฝ่าย โดยใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในการมุ่งไปสู่ผลส าเร็จและเป้าหมาย   

4) วิธีปฏิบัติในการบริหารงานบุคลากรโดยใช้หลักบัว 4 เหล่า วิเคราะห์บุคลากร ให้ความส าคัญกับบุคลากร จุด
ประกาย ให้เกิดความมุ่งมั่น ท างานด้วยความตั้งใจของตนเอง มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจ น าความส าเร็จ
มาสู่องค์กร 
 
ผลลัพธ์จากการบริหารวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติ แบบ CEO เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์เป็นสถาบันแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย สร้างชื่อเสียง 
ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งยกระดับขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ก้าวหน้าในระดับ 
นานาชาติ ทั้งนี้วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ให้แก่ประชาคมและสังคมไทย  

ปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตร
นานาชาติระดับปริญญาตรี โท และเอก ทั้งสิ้น 12 หลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ระดับปริญญาตรีของ
วิทยาลัย จ านวน 3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 4 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร 2. ระดับปริญญาตรี
คู่ความร่วมมือ จ านวน 2 หลัดสูตร ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดยทุกหลักสูตรเน้นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ใช้เทคโนโลยี Mobile based education ในกระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการหลักสูตรและบริการส่งเสริมการเรียนรู้ และเนื่องด้วยเป็นสถาบันทางการแพทย์ วิทยาลัยฯ มีรูปแบบ
การบริการด้านวิชาการ และการรักษาบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนทั่วไป และชุมชนได้แก่ คลินิกการแพทย์
ธรรมรักษา คลินิกแพทย์แผนจีน 
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ผลงานเด่น เช่น 
1. ระดับความส าเร็จในการก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่ง 

เป็นสถาบันแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย 
2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานWorld Federation for Medical 

Education 
3. จ านวนผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ ปีงบประมาณ 2562 เท่ากับ จ านวน 84 เรื่อง ประกอบด้วย 

ผลงานวิจัยที่อยู่ฐานข้อมูล Scopus จ านวน 75 เรื่อง และฐานข้อมูล อื่นๆ จ านวน 9 เรื่อง 
4. จ านวนผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ ปีงบประมาณ 2563 เท่ากับ จ านวน 79 เรื่อง ประกอบด้วย

ผลงานวิจัยที่อยู่ฐานข้อมูล Scopus  73 เรื่อง และผลงานวิจัยที่อยู่ฐานข้อมูล อื่นๆ 6 เรื่อง 
5. จ านวนรางวัลเกียรติยศจากผลงานนักศึกษา ได้รับรางวัลระดับองค์กร/ชาติ/นานาชาติ ปีการศึกษา 2559 

– 2562  เท่ากับ 7, 3 ,19, 2 ตัวอย่างผลงานเด่น เช่น Poster Presentation ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี 
รางวัล Best rookie Debater in 14th EU in Thailand การเข้าร่วมประชุมสุดยอด ASEAN SUMMIT 
2018 รางวัลThe winners in the FedEx/Junior Achievement International Trade Challenge 
Asia Pacific Round in Singapore 2015 รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ าปี 2562 

6. รางวัลเกียรติยศ Innovation Best Award ประจ าปี 2020 จากการประกวดงานมหกรรมนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์แห่งสหราชอาณาจักร (IBIX) จากผลงานหุ่นยนต์ให้บริการทางการแพทย์ หรือ หุ่นยนต์
เคลื่อนที่อัตโนมัติส าหรับการบริการทางการแพทย์ (Autonomous Mobile Robot for Hospital Care 
Services)  ทั้งนี้หุ่นยนต์ดังกล่าวมีประโยขน์อย่างยิ่งในการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้ง
แบ่งเบาภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์ในการขนส่งอาหาร อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ยา เป็นการพัฒนา
ร่วมกับบริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษัทผู้เชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษาและจัดจ าหน่ายสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในโรงงาน และศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  

7. ระดับความความส าเร็จในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
เพื่อต่อยอดการวิจัย และสร้างผลงานนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุ 

 
นอกจากนี้ผู้บริหารสูงสุดได้สรุปบทเรียนเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ในการบริหารสถาบันผลิตแพทย์ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tkkcorporation.com/
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การบริหารวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาต ิแบบ CEO 

โดยรศ.นพ.กมัมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝา่ยบริหารศูนยพ์ัทยา 
 

การบริหารองค์กรภาครัฐ มีโจทย์ค าถามว่าจะสามารถ พัฒนารูปแบบการบริหาร CEO ในองค์กรภาครัฐ ได้
หรือไม่  โดยความจริงแล้ว ผู้บริหารองค์กร มีหน้าที่ดังนี้ การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การ
จัดคนเข้าท างาน (Staffing) การสั่งการ (Directing) และ การควบคุม และประเมินผล ประเด็นที่ส าคัญ คือ ต้องหาผล
การ ประเมินผล มาเป็นการสะท้อนกลับ (Feedback) ไปยัง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์องค์กร กลยุทธ์ และเป้าหมาย
องค์กร  

 
ดังแสดงในแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในด้านการก าหนดบริบทของผู้น าองค์กร คงต้องก าหนดแนวทางปฏิบัติ ว่าผู้น าองค์กรจะก าหนดบริบทเป็น 
CEO หรือ ผู้จัดการ (Manager) ซึ่งทั้งสองบริบทมีความแตกต่าง และมีเง่ือนไขความส าเร็จ ดังนี้ 

1) การท า SWOT analysis คือการท า Situational analysis จากประสบการณ์ของผู้เขียนเห็นว่าการให้น้ าหนัก 
SWOT ให้น้ าหนัก Internal SWOT มากกว่า External SWOT ซึ่งความจริงแล้วผู้บริหารให้ความส าคัญต่อ 
Internal SWOT มากกว่า External SWOT ในทัศนะผู้เขียนให้ความส าคัญต่อ External environment 
เพื่อก าหนดทิศทางในอนาคต และการปรับ Internal environment เพื่อให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ใน
อนาคตที่จะเกิดขึ้น 

2) การก าหนด Vision ต้องได้จากการรวบรวมความคิดของประชาคม ต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และ
ประเด็นที่ส าคัญเป็นการก าหนดในสิ่งที่เป็นไปได้ มิใช่เป็นเป้าหมายที่ด าเนินการมิได้ 

Mission 
องค์กร 

Internal/ 
External 

environment  
(SWOT) 

Vision  
(วิสัยทัศน์) 

วัตถุประสงค์
องค์กร 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

KPI 
(AKI) 

Budget 

กลยุทธ ์
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Review 
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3) การก าหนดวัตถุประสงค์ชององค์กร เป็นขั้นตอนส าคัญในการเขียนแผนกลยุทธ์ว่าจะครอบคลุม ทุกแง่ทุกมุม 
ประเด็นที่ส าคัญขององค์กรภาครัฐ คือมิได้ถูกพัฒนาเป้าหมายขององค์กรว่าเป็นองค์กรที่ท าให้ลูกค้าเป็น 
ศนูย์กลาง หรือเป็นองค์กรที่เลี้ยงตนเอง หรือเป็นองค์กรที่รัฐบาลต้องอดุหนุน  

4) การเขียนแผนกลยุทธ ์ในประสบการณ์ของผู้เขียนพบว่า มีข้อสังเกตใหญ่ๆ 3 ประการ 
4.1 การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร ไม่สอดคล้องกับแบบกลยุทธ ์หรือการจัดสรรงบประมาณ ในแง่      
     การเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข จึงมิได้มุ่งเป้าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

            4.2 การวางแผนกลยุทธ ์มิสอดคล้องกัน มิได้มีการท า Plan mapping คือการเชื่อมโยงระหว่างแผน 
     กลยุทธ ์ซึ่งเป็นการลดความซ้ าซ้อนทางการใช้งบประมาณ 
 4.3 การจัดล าดับแผนกลยุทธ ์โดยทั่วในการจัดล าดับแผนกลยุทธ์ จะมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่ง    
      จ าเป็นต้องก าหนดผลลัพธ ์

        5)  การก าหนด KPI มีข้อสังเกต ในการปฏบิัติ 3 ประการ 
             5.1  การก าหนดค่าผลลัพธ์ KPI มิได้เกิดจากขบวนการมีส่วนร่วม เป็นการก าหนดจากฝ่ายบริหาร 
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