
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
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หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น าเสนอโดย รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พทัยา



ผลจากการก าหนดบทบาทของ CEO ในการบริหารแบบบรูณาการ
โดยใช้ยทุธศาสตรใ์นการท างานเร่ิมตัง้แต่ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ
วตัถปุระสงคอ์งคก์ร กลยทุธ ์และน าไปสู่การติดตามผลลพัธ ์KPI 
และการปรบัปรงุคณุภาพอย่างต่อเน่ืองในเชิงบรูณาการ 
พบวิธีปฏิบติัท่ีดีดงัน้ี

1.บทสรุปของผู้บริหาร
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Situational analysis โดยให้ความส าคญัต่อ External environment เพ่ือก าหนดทิศทางในอนาคต 
และการปรบั Internal  environment เพ่ือให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ในอนาคตท่ีจะเกิดขึน้

SWOT analysis

1.บทสรปุของผูบ้ริหาร
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การก าหนด Vision จากการรวบรวมความคิดของลกูค้าท่ีส าคญัของวิทยาลยัฯ 
ได้แก่นักศึกษาทกุหลกัสตูร อาจารยแ์พทย ์ผูป้กครองและผูใ้ห้ทนุวิจยั

ต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและประเดน็ท่ีส าคญัเป็นการก าหนดในส่ิงท่ีเป็นไปได้ 

1.บทสรปุของผูบ้ริหาร
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การก าหนดวตัถปุระสงค์
ให้ชดัเจนว่าเป็นองคก์รท่ี
ท าให้ลกูค้าเป็นศนูยก์ลาง
หรือเป็นองคก์รท่ีเลี้ยง
ตนเองหรือเป็นองคก์รท่ี
รฐับาลต้องอดุหนุน 
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1.บทสรปุของผูบ้ริหาร
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1.

2.
การจดัล าดบัแผนกลยทุธท่ี์มีความสมัพนัธก์บัผลลพัธท่ี์ต้องการ

3.

การเขียนแผนกลยทุธ์

1.

2.

การจดัสรรงบประมาณและทรพัยากรให้สอดคล้องกบัแผนกล
ยทุธแ์ละมุ่งเป้าไปสู่ผลลพัธท่ี์ต้องการ

การท า Plan mapping เช่ือมโยงระหว่างแผนกลยทุธ ์
ลดความซ า้ซ้อนของการใช้งบประมาณ
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1.บทสรปุของผูบ้ริหาร
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การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบคุลากรในการ
ก าหนดค่าผลลพัธ ์KPI

การจดัล าดบัค่าผลลพัธว่์าKPIใดท่ีมีผลกระทบต่อองคก์รหรือ
แผนงานเพ่ือให้การใช้งบประมาณและทรพัยากรอย่างประสิทธิภาพ

Cost Effective ของการใช้เงินเพ่ือให้สอดคล้องกบั KPI ท่ีต้องการ

การก าหนด 
KPI 
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1.บทสรปุของผูบ้ริหาร
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การก าหนด 

KPI 

การก าหนด
ผลความส าเรจ็
โดยใช้ Reward 
management

และTeam rewards

การน า TQM และ
ดชันีประกนัคณุภาพ

ไปใช้ในการสะท้อนกลบั
ไปสู่ Vision Objective 

และแผนกลยทุธ์
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1.บทสรปุของผูบ้ริหาร
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Mission
Transforming medical professionals through medical 

education, research, and healthcare services

สถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งท่ี 2 ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
สถาบนัแพทยศาสตรห์ลกัสตูรนานาชาติแห่งแรกในประเทศ

Vision
A leading medical college in the ASEAN community 

to provide the “next generation” of medical professionals 
with high international standards in medical education

2. ข้อมลูเก่ียวกบัองคก์รและหน่วยงาน
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COOPERATION INTEGRATION AND INNOVATION

DIGITAL LITERACYAGILITY

CORE VALUES
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2. ข้อมลูเก่ียวกบัองคก์รและหน่วยงาน
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เทคโนโลยีสมยัใหม่เพ่ือการจดั
การศึกษาและบริการทางการแพทย์

งานวิจยัและนวตักรรมทาง
การแพทยส์มยัใหม่ และ
การแพทยบ์รูณาการ

วิทยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาติจฬุาภรณ์

2. ข้อมลูเก่ียวกบัองคก์รและหน่วยงาน
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พนัธกิจ ผลผลิต (Key output) กลุ่มเป้าหมาย (key 
Customer)

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder)

1. ผลิตบณัฑิตท่ีมีวิชาชีพทาง
การแพทย์

บณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะตามบณัฑิต
พึงประสงคแ์ละผ่านการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ

นักศึกษา ผู้ปกครอง/ผู้ใช้บณัฑิต /สถาน
ปฏิบติังานทางคลินิก/โรงพยาบาล/
โรงเรียน/สกอ./ชุมชน/ศิษยเ์ก่า/ผู้ให้
ทุนการศึกษา/อาจารย์

2. งานวิจยัและนวตักรรม ผลงานวิจยั การจดสิทธิบตัร และ 
อนุสิทธิบตัร

หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจยั ผู้ได้รบัประโยชน์จากงานวิจยั หรือ
ผู้ใช้งานวิจยั เช่น ชุมชน 
ผู้ประกอบการ โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลยั นักวิจยัต่อยอด 
หน่วยงานรฐัและเอกชน นักศึกษา

ผลผลิต กลุ่มเป้าหมายและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและพนัธกิจหลกั 

3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวงั
ของ "ลกูค้าของกระบวนการท่ีน าเสนอ" 
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พนัธกิจ ผลผลิต (Key output) กลุ่มเป้าหมาย (Key 
Customer)

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder)

3. การบริการทางการแพทย์

3.1 บริการวิชาการเพ่ือสงัคมและ
ชมุชน

การสร้างประโยชน์ต่อ
ชมุชน

คนไข้และผูเ้ข้ารบับริการ 
หรือประชาชนในภาคส่วน
อ่ืน

อาจารยผ์ูใ้ห้บริการ 
นักศึกษา ชมุชนใกล้เคียง

3.2 บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิด
รายได้

รายได้ คนไข้และผูเ้ข้ารบับริการ อาจารยผ์ูใ้ห้บริการ แพทย ์
บคุลากร นักศึกษา

3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวงั
ของ "ลกูค้าของกระบวนการท่ีน าเสนอ" 
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พนัธมิตร/ผูส่้งมอบ/ผูใ้ห้ความร่วมมือ ความต้องการและความคาดหวงั กลไกการส่ือสารท่ีส าคญั

ผูส่้งมอบ (Supplier)

1. โรงเรียนมธัยมทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ สถาบนัทางการศึกษาอ่ืนๆ

ผลิตนักศึกษาท่ีมีคณุสมบติัตาม
เกณฑก์ารรบัเข้าศึกษาทัง้ความรู้
ทกัษะและการส่ือสารด้วย
ภาษาองักฤษ

Alumni, Social network, 
Website, Direct contact

2. ผูผ้ลิตเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการเรียนการ
สอน

น าเสนอเทคโนโลยี เครื่องมือท่ี
ทนัสมยั และง่ายต่อการใช้งาน 
รวมทัง้ดแูลเคร่ืองมือและอบรมต่อ
ยอดการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง

Direct contact, Meeting

3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวงั
ของ "ลกูค้าของกระบวนการท่ีน าเสนอ" 
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พนัธมิตร/ผูส่้งมอบ/ผูใ้ห้ความร่วมมือ ความต้องการและความคาดหวงั กลไกการส่ือสารท่ีส าคญั

คู่ความร่วมมือ/พันธมิตรที่ส าคัญ (partner)

1. คณะแพทยศาสตร ์คณะทนัต
แพทยศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์
คณะศิลปศาสตร ์โรงพยาบาล
คู่ความร่วมมือ มหาวิทยาลยั
คู่ความร่วมมือในและต่างประเทศ 
หน่วยงานของภาครฐัสถาน
ประกอบการเอกชน

1. การจัดการเรียนการสอนท่ีได้
มาตรฐานสากล

2. การฝึกปฏิบติังานทางคลินิก
3. การพฒันาเทคโนโลยีทางด้านการ

เรียนการสอน การบรูณาการด้าน
งานวิจยัและนวตักรรม และการ
ส่งเสริมด้านการบริการทาง
การแพทยแ์ละเกิดประโยชน์ต่อ
ชมุชน

Direct contact, Meeting, Alumni

3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวงั
ของ "ลกูค้าของกระบวนการท่ีน าเสนอ" 
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พนัธมิตร/ผูส่้งมอบ/ผูใ้ห้ความร่วมมือ ความต้องการและความคาดหวงั กลไกการส่ือสารท่ีส าคญั

คู่ความร่วมมือท่ีไม่เป็นทางการ (Collaborator)

1. หน่วยงานให้ทนุ การให้ทนุเพ่ือขบัเคล่ือนพนัธกิจด้าน
วิจยัและนวตักรรม

Direct contact, Website, Meeting

2. บริษทัรบัเหมาจ้างงานด้านการ
บริหารทรพัยากรด้านต่างๆ อาทิ
อาคารสถานท่ี

ราคาท่ีเป็นธรรม
การแข่งขนัรบังานท่ีเป็นธรรม

Direct contact

3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวงั
ของ "ลกูค้าของกระบวนการท่ีน าเสนอ" 
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ขาดความเช่ือมโยงระหว่างวิสยัทศัน์ 
วตัถปุระสงคแ์ละแผนกลยทุธ์

ขาดการสงัเกตการณ์ความส าคญัของแผน
กลยุทธ์ของแต่ละแผน ทัง้ น้ีรวมถึงการ
จดัล าดบัความส าคญัของแผน

การสร้างวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และวตัถปุระสงค ์มีลกัษณะ
Top down หรือมีการใช้ขบวนการมีส่วนร่วมในลกัษณะ

ให้ความส าคญัต่อ Internal Environment
มากกว่าExternal Environment

4. กระบวนการและวิธีปฏิบติัในอดีต 
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การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเรจ็ (KPI) หลกัมี KPI มากเกินไป

การใช้งบประมาณใช้วิธีการหารเฉล่ียมากกว่าการให้ความส าคญัของแผนงาน

การประเมินผลด าเนินการภายใต้การวดัความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรม
มากกว่าท่ีจะใช้ผลลพัธอ์งคก์รในภาพรวมเป็นไปตามวตัถปุระสงค์

วิทยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาติจฬุาภรณ์

4. กระบวนการและวิธีปฏิบติัในอดีต 
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ปรบัโครงสร้างการจดัท าวิสยัทศัน์พนัธกิจ วตัถปุระสงค์และแผนกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกนัและร้อยเรียงเกื้อหนุนกนั 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบติัท่ีได้ปรบัปรงุใหม่ 

Budget Allocation



วิทยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาติจฬุาภรณ์การท า Plan mapping เพื่อให้แผนกลยทุธส์นับสนุนกนั ลดความซ า้ซ้อน และการจดัPriority ของแผน

5. กระบวนการและวิธีปฏิบติัท่ีได้ปรบัปรงุใหม่ 
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การประเมินผลใช้หลกั
ของKPIและBalanced 

Scorecardมาเป็นกลไก
และมีผลสะท้อนกลบัไปยงั
วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค์

และแผนกลยทุธ์

การจดัการConsolidate
ด้านการเงินโดยให้มีการ
ใช้เงินแต่ละก้อนท่ีมี

วตัถปุระสงคแ์ละมีระเบียบ
การใช้เงินท่ีแตกต่างกนัให้

มีความสอดคล้องกบั
แผนงานและแผนกลยทุธ์

การจดัสรรทรพัยากร

ให้สอดคล้อง

ต่อแผนงานและ

แผนกลยทุธ์

Week 1

5. กระบวนการและวิธีปฏิบติัท่ีได้ปรบัปรงุใหม่ 
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6. การวดัและวิเคราะหค์ณุภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ท่ีได้รบั

วิทยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาติจฬุาภรณ์



ผลงานหุ่นยนตใ์ห้บริการ
ทางการแพทยห์รือหุ่นยนต์
เคล่ือนท่ีอตัโนมติัส าหรบั
การบริการทางการแพทย ์
งานมหกรรมนวตักรรม

ส่ิงประดิษฐแ์ห่ง
สหราชอาณาจกัร (IBIX)

Innovation Best Award 2020 Autonomous Mobile Robot for 
Hospital Care Services

6. การวดัและวิเคราะหค์ณุภาพของผลการท างาน
และประโยชน์ท่ีได้รบั
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สถาบนัเวชศาสตรส์มเดจ็พระสงัฆราช
ญาณสงัวรเพ่ือผูส้งูอายแุละสวทช.
เพ่ือต่อยอดการวิจยั/นวตักรรม
กบัประชาชนท่ีเป็นผูส้งูอายุ

ความร่วมมือ
ทางวิชาการ

วิทยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาติจฬุาภรณ์

6. การวดัและวิเคราะหค์ณุภาพของผลการท างาน
และประโยชน์ท่ีได้รบั
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6. การวดัและวิเคราะหค์ณุภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ท่ีได้รบั

• จ านวนรางวลัเกียรติยศจากผลงานนักศึกษา ได้รบัรางวลัระดบัองค์กร/ชาติ/
นานาชาติ Poster Presentation ณ กรงุโซล ประเทศเกาหลีใต้ 

• Best Rookie Debater in 14th EU in Thailand 
• การเข้าร่วมประชมุสดุยอด ASEAN SUMMIT 2018
• The winners in the FedEx/Junior Achievement International Trade 

Challenge Asia Pacific Round in Singapore 2015 
• รางวลัเดก็และเยาวชนดีเด่น ประจ าปี 2562

ผลงานเด่น

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
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6. การวดัและวิเคราะหค์ณุภาพของผลการท างาน
และประโยชน์ท่ีได้รบั

ตวัช้ีวดั/รายการข้อมูล หน่วยนับ ค่าเป้าหมายปี 2563 ผลด าเนินงาน
ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 1 

สร้างบณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะ GREATS

ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีคณุลกัษณะ
GREATS/Digital skills

ร้อยละ 90.00 80.26

ภาวะการมีงานท าของบณัฑิต ร้อยละ 95.00 100.00
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6. การวดัและวิเคราะหค์ณุภาพของผลการท างาน
และประโยชน์ท่ีได้รบั

ตวัช้ีวดั/รายการข้อมลู หน่วยนับ ค่าเป้าหมายปี 2563 ผลด าเนินงาน
ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 2

สร้างสรรคง์านวิจยัและนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิง
พฒันาต่อสงัคมไทยและสงัคมโลก

ร้อยละของผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพ/์เผยแพร/่จดั
แสดงในฐานข้อมูลเป้าหมายระดบันานาชาติ (Scopus)ต่ออาจารย์

ประจ าและ/หรือนักวิจยัท่ีปฏิบติังานจริง

ร้อยละ 68.68 100.00

ร้อยละของผลงานวิจยั/นวตักรรม/งานสร้างสรรคข์องอาจารย์
ประจ าและนักวิจยัประจ าท่ีได้รบัรางวลันานาชาติ และหรอืระดบั
นานาชาติต่ออาจารยป์ระจ าและ/หรือนักวิจยัท่ีปฏิบติังานจริง

ร้อยละ 5.00 8.45
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6. การวดัและวิเคราะหค์ณุภาพของผลการท างาน
และประโยชน์ท่ีได้รบั

ตวัช้ีวดั/รายการข้อมลู หน่วยนับ ค่าเป้าหมายปี 2563 ผลด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 3 
สร้างเครือข่ายความเป็นนานาชาติและเครือข่ายความ

ร่วมมือทัง้ภายในและภายนอกประเทศ

ร้อยละของนักศึกษาเตม็เวลาต่างชาติ
ต่อนักศึกษาทัง้หมด

ร้อยละ 3.95 10.11

ร้อยละของนักศึกษาแลกเปล่ียนท่ีรบัเข้า
และส่งออกต่อนักศึกษาทัง้หมด

ร้อยละ 7.00 14.89
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6. การวดัและวิเคราะหค์ณุภาพของผลการท างาน
และประโยชน์ท่ีได้รบั

ตวัช้ีวดั/รายการข้อมลู หน่วยนับ ค่าเป้าหมายปี 2563 ผลด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 4
มุ่งเน้นการเป็น “มหาวิทยาลยัเพ่ือประชาชน” 
ท่ีให้บริการวิชาการและบริการสขุภาพท่ีได้

มาตรฐานสากล

จ านวนโครงการบริการวิชาการเพ่ือสงัคม
ท่ีด าเนินการแล้วเสรจ็ตามแผน

และบรรลวุตัถปุระสงค์

โครงการ/ชมุชน 1 1

ความพึงพอใจของผูร้บับริการสขุภาพ ร้อยละ 85 95.2
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6. การวดัและวิเคราะหค์ณุภาพของผลการท างาน
และประโยชน์ท่ีได้รบั

ตวัช้ีวดั/รายการข้อมลู หน่วยนับ ค่าเป้าหมายปี 2563 ผลด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 5 
มุ่งสู่ความมัน่คง ยัง่ยืนด้วยการ

บริหารจดัการท่ีทนัสมยั

ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางการเงิน (รายได้งบ
คลงัต่อรายได้รวม)

ร้อยละ น้อยกว่าหรือเท่ากบั 20 20

ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 80 95.58
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การสร้างวฒันธรรม
องคก์รใหม่

ในการแก้ไขต้องสร้าง
วฒันธรรมใหม่ร่วมกนั

7. ปัญหา อปุสรรค และแนวทางในการแก้ไข
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Cost leadership 1

2 3

4 ระบบประเมินองคก์รท่ีต้องสอดคล้อง
กบัมาตรฐานทางการศึกษา

Human Capital/Performance baseTechnology Intensive

หลกัการท่ีน ามาใช้

การก าหนดทิศทางองคก์รภาครฐัและสถาบนัการศึกษาให้เลี้ยงตวัเอง ในการแก้ไขต้องใช้หลกัการใหม่ 32



การพฒันาระบบ Team-based ภายใต้ระบบ Static Structure 

การพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงู/กลางให้รบัรู้เพ่ือความต่อเน่ืองของนโยบาย

องคก์รยงัไม่สามารถปรบัระบบเป็น Dynamic Structure เน่ืองจาก

จ าเป็นต้องยกร่างกฎระเบียบใหม่

8. ความท้าทายต่อไป 
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Lead Power

Problem 
SolvingMotivate

CEO 

Leadership
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9. ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ และความยัง่ยืน 
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Trust Formula



Trust formula

การสร้างความเช่ือมัน่
ความเช่ือใจของผูร่้วมงาน

ทัง้ในส่วนผูน้ าระดบัสงูขององคก์ร
และผลลพัธข์ององคก์รท่ีตัง้ไว้

วิทยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาติจฬุาภรณ์

9. ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ และความยัง่ยืน 
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ความสามารถของ CEO 
ในการบริหารการเปล่ียนแปลง

ให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค์
และแผนกลยทุธส์ู่อนาคต
ท าให้เกิดผลสมัฤทธ์ิขององคก์ร

Change Management

9. ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ และความยัง่ยืน 
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จดัท ำแผน

หลกัการมีส่วนร่วมของบคุลากร

ให้ความส าคญักบับคุลากรทุกระดบั

รบัฟังความคิดเหน็/ข้อเสนอแนะของลูกค้า

รวมทัง้มีการประสานงานร่วมมือ

ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีทรงพลงั

ท่ีเกิดจากความร่วมมือของทกุภาคส่วน

9. ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ และความยัง่ยืน 
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Cheerfulnessการสร้างพลงัการส่ือสารเชิงบวก

ในการน านโยบายลงสู่การปฏิบติัโดยมีวฒิุภาวะทางอารมณ์ท่ีดี

การให้ความส าคญักบับคุลากร ให้เกียรติ และการให้ค าปรึกษาท่ีดี

9. ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ และความยัง่ยืน 
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