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หัวหนาภาควิชาสูตศิ าสตรและนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โครงรางองคกรของภาควิชา
1. ลักษณะภาควิชา
ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา กอตั้งมาพรอมกับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
และไดโอนมาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อป พ.ศ. 2508 ซึ่งภาควิชาฯ ไดมีพันธกิจในการรวมผลิต
บัณฑิตแพทย มีหนาที่ในการผลิตแพทยเฉพาะทางสูตินรีเวช และแพทยเฉพาะทางตอยอด 3 สาขาไดแก
สาขาเวชศาสตรมารดาและทารก สาขามะเร็งวิทยานรีเวช และสาขา เวชศาสตรการเจริญพันธุ ในดานการ
บริการวิชาชีพไดใหการดูแลรักษาและสงเสริมปองกันโรคแกผูปวยดานสูตินรีเวช โดยเฉพาะในรายที่
ซับ ซ อน รวมทั้งมี บ ทบาทในการทําการคนควาวิจัย ในศาสตร ดานนี้ใ นเชิงลึ กมาอยางต อเนื่องจนถึง
ปจจุบัน

P1a สภาพแวดลอมของภาควิชา
P1a(1) พันธกิจของภาควิชา
ภาควิชามีพันธกิจที่สอดคลองกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตรครบทั้ง 4 ดานไดแกดานการศึกษา
การวิจัย การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม พันธกิจทั้ง 4
ดานมีลักษณะ รายละเอียดและกลไกที่สําคัญในการดําเนินการดังนี้
พันธกิจ ดานการศึกษา มีการจัดหลักสูตรและกระบวนวิชาหลัก เพื่อตอบสนองนักศึกษาตามความจําเปน
ของหลักสูตร ใชรูปแบบการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบเชน บรรยาย ฝกปฏิบัติ PBL(problem base
learning) POL(problem oriented learning) case discussion เปนตนและสงเสริมการเรียนรูโดยการใช
กระบวนการดูแลผูปวยเปนเครื่องมือผานการทํา conference ในรูปแบบตางๆเชน morning conference,
interesting case conference, specialty case conference เปนตน มีการจัดหลักสูตรและกระบวนวิชาหลัก
ดังนี้
• ระดับปริญญาตรี
o หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(รวมผลิตบัณฑิตแพทย)
 กระบวนวิชาที่รับผิดชอบโดยตรง จํานวน 3 กระบวนวิชา
กระบวนวิชา

กลไกการดําเนินงาน

มอบหมายใหมีกลุมอาจารยที่รับผิดชอบในแตละกระบวนวิชา
ทําหนาที่กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝกปฎิบัติ และ
พ.คพ. 331503 (สูติศาสตร)
การประเมินผล ใหเปนไปตามหลักสูตรและแนวทางที่คณะตั้งไว
ภายใตความเห็นชอบของของคณาจารยในภาควิชา โดยผาน
พ.วป. 332603 (สูติศาสตรและนรีเวช)
การประชุมของภาควิชา
พ.คพ. 331403 (นรีเวชวิทยา)

 กระบวนวิชาเลือกของภาควิชา (Selective) จํานวน 7 กระบวนวิชา
กระบวนวิชา

กลไกการดําเนินงาน

การดูแลหญิงตั้งครรภที่มีความเสี่ยงสูง
วัยหมดระดู
การผาตัดผานกลองทางนรีเวช
เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ
การดูแลผูปวยมะเร็งปากมดลูกแบบครบวงจร
อัลตราซาวดทางนรีเวช

มอบหมายให ค ณาจารย ใ นหน ว ยที่ เ กี่ ย วข อ ง
รับผิดชอบในแตละกระบวนวิชา ทําหนาที่กําหนด
กิจกรรมการเรียนการสอน การฝกปฎิบัติ และการ
ประเมิ น ผล และแจ ง ให ค ณาจารย ใ นภาควิ ช า
รับทราบผานกลไกของการประชุมภาควิชา

อัลตราซาวดทางสูติศาสตร

 กระบวนวิชาที่รวมรับผิดชอบ จํานวน 1 กระบวนวิชา
กระบวนวิชา

กลไกการดําเนินงาน

กระบวนวิชาบทนําเวชศาสตรคลินิก พ.คพ. 301
(Introduction to Clinical Medicine)

มอบหมายใหอาจารยในภาควิชาเปนกรรมการรวม
รับผิดชอบกระบวนวิชา ใหมีการจัดการเรียนการ
สอนแบบบรรยาย ฝกปฏิบัติ ตามเปาประสงคของ
หลักสูตรซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการภายใตการ
ดูแลของงานหลักสูตร ทะเบียนและประเมินผล

o หลักสูตรคณะเทคนิคการแพทย (รวมสอนกับภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย)
กระบวนวิชา
กระบวนวิชา 514451
(กายภาพบําบัดในสุขภาพสตรี)

กลไกการดําเนินงาน
มอบหมายใหมีอาจารยที่รับผิดชอบรวมบรรยายและ
ประเมินผลรวมกับคณะเทคนิคการแพทย

• ระดับปริญญาโท-เอก: ไมมีการสอน
• ระดับอื่นๆ
o หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตรการแพทยคลินกิ สาขาวิชาสูติศาสตรและ
นรีเวชวิทยา รับผิดชอบ 22 กระบวนวิชา
กระบวนวิชา
กระบวนวิชา 314701 ถึง 314720
กระบวนวิชา 314723 และ
กระบวนวิชา 314798

TQAปการศึกษา55.doc

กลไกการดําเนินงาน
มอบหมายใหมีก ลุม อาจารยที่รับผิด ชอบ ทํา หนา ที่กํา หนด
กิจกรรมการเรียนการสอน การฝกปฎิบัติ และการประเมินผล
ใหสอดคลองกับหลักสูตรของแพทยสภา และแนวทางของราช
วิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย ภายใตความเห็นชอบ
ของคณาจารย ใ นภาควิ ช าโดยผ า นกลไกของการประชุ ม
ภาควิชา
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o หลักสูตรการฝกอบรมแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (Fellowship training) โดยอยูภายใตหลักสูตร
ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทยและแพทยสภา โดยรวมรับผิดชอบ 3 หลักสูตรการ
ฝกอบรม
สาขาวิชา
เวชศาสตรมารดาและทารก
มะเร็งวิทยานรีเวช
เวชศาสตรการเจริญพันธุ

กลไกการดําเนินงาน
มอบหมายใหกลุมอาจารยที่รับผิดชอบตามหนวยสาขาวิชา
ทํา หนา ที่กําหนดกิจ กรรมการเรียนการสอน การฝกปฎิบัติ
และการประเมินผล ใหสอดคลองกับหลักสูตรของแพทยสภา
และแนวทางของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
และแจงใหคณาจารยในภาควิชารับทราบผานกลไกของการ
ประชุมภาควิชา

o หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน รับผิดชอบรวมกับภาควิชา
เวชศาสตรชุมชน มี 2 กระบวนวิชา ไดแก
กระบวนวิชา

กลไกการดําเนินงานเพื่อการสงมอบ

เวชศาสตรฉุกเฉิน ทางสูติศาสตรและ
นรีเวชวิทยา
คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูตินรีเวช
สําหรับแพทยประจําบานสาขาเวช
ศาสตรฉุกเฉิน

มอบหมายใหกลุมอาจารยที่รับผิดชอบรวมบรรยายและ
ประเมินผลรวมกับภาควิชาเวชศาสตรชุมชน

พันธกิจ ดานการวิจัย
มีงานวิจัยครบทุกสาขาของภาควิชาทั้งดานเวชศาสตรมารดาและทารก ดานมะเร็งวิทยานรีเวช ดาน
อนามัยเจริญพันธุรวมทั้งการวางแผนครอบครัว สตรีวัยทอง และเวชศาสตรการเจริญพันธุอยางตอเนื่อง ซึ่ง
ผลงานวิจัยสวนมากสามารถนํามาใชประโยชนไดทั้งดานการเรียนการสอนและดานบริการ สําหรับการวิจัย
ทางการบริการผูปวยโดยตรงมีนโยบายในดานการเพิ่มจํานวนงานวิจัยดานบริการผูปวยโดยกระตุนใหทีม
พยาบาลและพยาบาลวิจัยของภาควิชารวมมือกับอาจารยแพทยในการดําเนินงานทํา mini-research ใหเปน
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น สวนงานวิจัยทางการศึกษานั้น ไดพยายามใหทีมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับทางการศึกษาหา
ชองทางในการดําเนินการเพราะดวยลักษณะของงานวิจัยดานนี้ไมสามารถจูงใจใหคณาจารยสนใจไดมากนักจึง
ยังเปนปญหาที่ทาทายอยู มีคณะกรรมการวิจัยของภาควิชาดําเนินการและมีกระบวนการตางๆเพื่อใหบรรลุ
ตามเปาหมายทั้งในระดับคณาจารยของภาควิชาและในระดับของแพทยประจําบานมีกิจกรรมเชน การบรรยาย
เชิงปฏิบัติการ ระเบียบวีธีวิจัย จัดประชุมวันวิจัย(research day) การติดตามความกาวหนาของโครงการวิจัย
ของแพทยประจําบาน รวบรวมขอมูลสถิติการตีพิมพผลงานวิจัยรวมทั้งแสดงผลงานตีพิมพไวที่บอรดบริเวณ
หนาสํานักงานภาควิชา รวมทั้งจัดการฐานขอมูลงานวิจัยของภาควิชาฯใหเปนระบบโดยองครวมสอดคลองกับ
นโยบายของคณะฯ สําหรับวิจัยทางการบริการกําหนดผานทางทีมนําทางคลินิก(PCT) รวมกับทางการ
พยาบาล
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ในภาควิชามีคณาจารยหลายทานที่เปนตนแบบและเปนที่ปรึกษาอยางดี (mentor) ใหอาจารยรุนใหมๆ
ในการทําใหเห็ นความสําคัญกับงานวิจัยรวมทั้งการสนับสนุนจากทางคณะฯ รวมทั้งการสรางบรรยากาศ
งานวิจัยในภาควิชาเปนปจจัยเกื้อหนุนการวิจัยที่สําคัญ ภาควิชามีอาจารยที่ไดรับเมธีวิจัยอาวุโส ไดรับรางวัลที่
เกี่ยวกับผลงานวิจัยรวมทั้งทุนวิจัยอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ภาควิชาฯ ไดมีงบประมาณในการบริหารงาน และ
งบประมาณสวนกองทุนมะเร็งนรีเวชวิทยา และกองทุนมีบุตรยาก เพื่อสนับสนุนการวิจัย โดยจางบุคลากร
เพื่อเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยดวยเพื่อแกปญหาในระยะปจจุบัน
ทั้งนี้ภาควิชาฯ ไดพยายามกําหนดทิศทางดานการวิจัย ใหสอดคลองกับความตองการของสังคม และ
มีการรายงานความกาวหนาของการวิจัยโดยผานคณะกรรมการวิจัยของภาควิชา และการประชุมหนวยยอย
ตางๆ รวมทั้งไดมีการเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยแยกตามหนวยตางๆเพื่อสรางบรรยากาศและกระตุนให
คณาจารยสรางผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง
พันธกิจดานการบริการวิชาการ
คณาจารยของภาควิชาฯ ไดใหบริการทางวิชาการแกชุมชนในรูปแบบตาง ๆ โดยมีชองทางการติดตอ
ผานมาทางภาควิชาหรือเปนการสวนตัว ดังตาราง
•
•
•
•

ลักษณะของงานบริการวิชาการ
ประชุมวิชาการ-เชิงปฏิบัติการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
วิทยากรบรรยายและวิทยากรสาธิต
กรรมการวิ ช าการในราชวิ ท ยาลั ย สมาคม ชมรม
วิชาชีพตางๆ
การดูงาน วิชาเลือก และฝกอบรมเพิ่มเติม

• ขอมูลผานทางเวบภาควิชา
• งานแตงตํารา หรือ ผลิตหนังสือ

กลุมลูกคาที่สําคัญ
• แพทย สูติแพทย วิชาชีพที่เกี่ยวของ
• สมาคมวิชาชีพตางๆ
• ผูรับผลงานไดแกประชาชน ผูปวย ผูรับบริการ ผาน
การชี้นําในระบบของกรรมการดานตางๆ
• นักศึกษาแพทย แพทยประจําบา น แพทยตอยอด
สูติแพทย แพทยผูสนใจเฉพาะเรื่อง
• ประชาชน แพทย วิชาชีพที่เกี่ยวของและผูสนใจ
• แพทยทั่วไป สูตินรีแพทย นักศึกษาแพทย

คณาจารยในภาควิชาฯ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการที่เกี่ยวของกับการใหบริการวิชาการ ทั้งที่เปน
กรรมการภายในและภายนอกคณะฯ เชน คณะอนุกรรมการของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
ดานเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ, ดานเวชศาสตรการเจริญพันธุ, ดานมะเร็งอวัยวะสืบพันธุสตรี
กรรมการชมรมคอลโปสโคปแหงประเทศไทย สมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ เปนตน นอกจากนี้
ภาควิชาฯ ยังมีนโยบายใหมีการจัดประชุมวิชาการของแตละหนวยเปนประจําทุกปเพื่อเผยแพรความรูแก
ชุม ชนและบุ ค ลากรทางการแพทย แ ละสาธารณสุข ทั่ว ไป จากทั่ ว ประเทศและตา งประเทศ โดยได รับ การ
สนับสนุนจากคณะฯ นอกจากนี้บรรยากาศและกิจกรรมสงเสริมวิชาการในภาควิชายังคงมีอยางตอเนื่องโดยมี
การกําหนดไวอยางชัดเจน อีกทั้งทางภาควิชายังไดสนับสนุนใหมีการแตงตํารา หนังสือและเขียนบทความทาง
วิชาการตางๆอยางตอเนื่อง
สําหรับระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการบริการวิชาการนั้น ในสวนที่เกี่ยวกับการบริการวิชาชีพ ไดเก็บ
รวบรวมและจัดพิมพเปนรายงานสถิติประจําปของหนวยตาง ๆ ภาควิชาฯ ไดนํารายงานสถิติประจําปของ
หนวยเวชศาสตรมารดาและทารก, หนวยวางแผนครอบครัว หนวยมะเร็งนรีเวชวิทยา และหนวยเวชศาสตร
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การเจริญพันธุ หนวย urogynecology เผยแพรทาง web site ของภาควิชาฯ เพื่อใหหนวยงานของสาธารณสุข
และผูสนใจสามารถนําขอมูลสถิติเหลานี้ไปใชประโยชนได
พันธกิจดานการบริการทางวิชาชีพ (การรักษาพยาบาล)
ภาควิชามีการใหบริการวิชาชีพหลายลักษณะ ไดแก การตรวจดูแลรักษาผูปวยทั่วไปทางสูติกรรมและ
นรีเวชกรรม ทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน การตรวจดูแลรักษาผูปวยเฉพาะทางดานสูติกรรมและนรีเวชกรรม ที่
ซับซอนผานกระบวนการจัดการโดยหนวยแตละหนวยไดแกหนวยเวชศาสตรมารดาและทารก หนวยมะเร็งนรี
เวช หนวยเวชศาสตรการเจริญพันธุ หนวยอนามัยเจริญพันธุ และหนวยurogynecology มีการพัฒนาระบบการ
ดูแลรักษาผูปวยในกลุมตางๆที่เปนความกาวหนาและทันสมัยสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ มี
การปรับปรุงกระบวนการใหบริการเหลานี้อยางตอเนื่อง
พันธกิจ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
มีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลงานดานนี้ ในรอบปภาควิชาฯ จัดกิจกรรมและรวมกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
1. จัดพิธีรดดําหัวอาจารยอาวุโสของภาควิชาฯ ประจําป โดยมีอาจารย แพทยประจําบาน แพทยใช
ทุน นักศึกษาแพทย และเจาหนาที่ภาควิชาฯ รวมกิจกรรม รวมทั้งเขารวมพิธีสรงน้ําพระพุทธ
สิหิงคของจังหวัด และรวมพิธีรดน้ําดําหัวอธิการบดีเชียงใหม
2. รวมงานทําบุญทอดกฐินของคณะฯ และถวายเทียนพรรษา ประจําป
3. จัดงานทําบุญภาควิชารวมกับงานการพยาบาลสูติศาสตรและนรีเวชวิทยาประจําปในชวงเดือน
มกราคม
4. รวมกิจกรรม ของคณะแพทยศาสตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม เชน งานวันไหวครู งานวัน
มหิดล งานวันเด็ก เปนตน
5. จัดงานมุทิตาจิตใหแกอาจารยและเจาหนาที่ที่เกษียณอายุราชการของภาควิชาฯเพื่อเสริมสราง
ความสัมพันธ อันดีงามตอกันและเปนการแสดงความกตัญูตอผูมีพระคุณซึ่งสอดคลองกับ
คานิยมที่จะเปนแบบอยางที่ดีของคนในสังคมโดยใหบุคลากรและแพทยทุกทานเขารวมกิจกรรมนี้
6. อาจารย แพทย แ ละเจ า หน า ที่ ร ว มแต ง กายพื้ น เมื อ ง เพื่ อ ส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ ก ารแต ง กาย
พื้นเมืองในชวงเดือนเมษายน และทุกวันศุกร
7. จัดงานเลี้ยงสงทายปเกาตอนรับปใหม เพื่อเสริมสรางมิตรภาพซึ่งกันและกัน

P1a(2) วัฒนธรรม คานิยม จุดประสงค วิสัยทัศน ของภาควิชา
วิ สั ย ทั ศ น ข องภาควิ ช าฯ ได แ ก “ภาควิ ช าสู ติ ศ าสตร แ ละนรี เ วชวิ ท ยา คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนภาควิชาที่มีความรวมมือรวมใจ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการบริการ
อยางตอเนื่อง เปนที่ยอมรับของสังคม” ซึ่งไดมาจากการประชุมสัมมนาของภาควิชา
คานิยมของภาควิชาใชตามแบบของคณะแพทยไดกําหนดไวคือคานิยม “คนสวนดอก” และเพิ่มเติม
เพื่อใหเกิดความชัดเจนสําหรับภาควิชาอีก 7 ขอดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีจริยธรรมของการเปนแบบอยางของแพทยที่ดี
มีมุมมองในการทํางานอยางเปนองครวมและทํางานเปนทีม
มีความยืดหยุนและพรอมปรับเปลีย่ นเสมอในการทํางาน
มีเปาหมายในการทํางานเพื่องาน
มีความคิดสรางสรรค สนใจเรียนรูสิ่งใหมเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับผลงาน
ใหความสําคัญกับบุคลากรทุกระดับ
หาโอกาสพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อความเปนเลิศทั้งดานวิชาการ (การเรียนการสอน การประเมิน
และการวิจัย) และบริการ

สวนขอตกลงรวมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรไดแก
1. มีน้ําใจในการชวยเหลือเกื้อกูลกันในการทํางาน
2. เคารพในความคิดเห็นของผูรวมงานอยางมีเหตุผล
3. ยอมรับและปฏิบัตติ ามกติกาและขอตกลงรวมของภาควิชา
สมรรถนะหลักของภาควิชากําหนดใหสอดคลองกับของคณะฯโดยมีเพิ่มเติมอยางจําเพาะของ
ภาควิชาดังนี้
1. การสอนในระดับแพทยประจําบานแบบนอกเวลา
2. เชี่ยวชาญงานวิจัยทางคลินกิ ที่ไดรับการปลูกฝงวางรากฐานมาอยางดี
3. บุคลากรเปนตนแบบหลายเรื่องโดยเฉพาะความเปนครู
4. มีบุคลากรสนใจการบริหารจัดการ
P1a(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
ภาควิชามีบุคลากรทั้งหมด 57
คน แบงเปนขาราชการ 24 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 22 คน
ลูกจางประจํา 2 คน และพนักงานชั่วคราว 9 คน โดยมีลักษณะงาน ประเภทและบทบาทหนาที่ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1
ตารางที่ 1 บุคลากรจําแนกตามลักษณะงาน สายงาน ประเภทและบทบาทหนาที่
ลักษณะงาน/
สายงาน

จํานวน

สอน

วิจัย

บริการ

บริหาร

ขาราชการ

18

9

9

9

9

สายวิชาการ
(สาย ก)

พนักงานมหาลัย
ประจํา

9

9

9

9

สนับสนุนวิชาการ

ขาราชการ

4

9

9
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ประเภท

ธุรการ

6

ระดับปฏิบัติการ
(สาย ข)

สนับสนุนวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ
(สาย ค)

พนักงานมหาวิทยาลัย
งบแผนดิน
พนักงานมหาวิทยาลัย
งบเงินรายได
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประจํา
ลูกจางประจํา
พนักงานชั่วคราว
(สวนงาน)

9

9

9

9

2
4

9
9

9
9

2
9

9
9

9

7
2

9

หมายเหตุ
• สายวิชาการ หมายถึง อาจารยแพทย
• สายสนับสนุนวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (สาย ข.) หมายถึง พยาบาล , นักเทคนิคการแพทย ,นักวิชาการศึกษา
• สายสนับสนุนวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (สาย ค.) หมายถึง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป , ผูปฏิบัติงานบริหาร ,
พนักงานธุรการ , เจาหนาที่ธุรการ , เจาหนาที่ชวยวิจัย , คนงานและนักการภารโรง

อาจารยประจําทั้งหมดมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาโดยมีขอมูลของอาจารยประจําตาม
ตําแหนงทางวิชาการ ดังแผนภูมิที่ 2

แผนภูมิที่ 1 บุคลากรรวมจําแนกตามอายุ

แผนภูมิที่ 2 ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
ในภาควิชา

20

ศาสตราจารย

15
บุคลากรรวม

10

อาจารย

รอง
ศาสตราจารย

5

ผูชวย
ศาสตราจารย

0

อาจารย
20‐30 ป 31‐40 ป 41‐50 ป 51‐60 ป

ตารางที่ 2 ความตองการและความคาดหวังที่สําคัญของบุคลากร
สายงาน
สาย ก.

บุคลากร
อาจารย
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ความตองการ ความคาดหวังที่สําคัญ
ความพรอมของเครื่องมือ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนทุกระดับ
การสนับสนุนดานธุรการ ขอมูล สารสนเทศ จากหนวยสนับสนุนวิชาการ
ความชัดเจนในภาระงานและการประเมินภาระงานตามความเปนจริง
โอกาสพัฒนาตนเองตามความเหมาะสม
7

สาย ข.

เจาหนาที่สาย
ปฏิบัติการ

สาย ค.

เจาหนาที่สาย
ปฏิบัติงานบริหาร

- ตองการเพิ่มอัตราของอาจารยใหทันกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น
- โอกาสและทรัพยากรสนับสนุนเพื่อพัฒนาตนเองตามสายงาน
- ความกาวหนาในสายงาน
- การตอบสนองตอขอเสนอแนะ
- สวัสดิการ
- คาตอบแทนที่เหมาะสม
- ความมั่นคง ความกาวหนาในชีวิต
- สวัสดิการ

ความตองการและความคาดหวังของบุคลากรแสดงในตารางที่ 2 โดยภาพรวม คือ ความตองการ
ไดรับการพัฒนาสวนบุคลากรตามสายงานที่ปฏิบัติ ตองการความมั่นคง ความกาวหนาในชีวิต การไดรับ
คาตอบแทนที่เหมาะสม การดูแลดานสุขภาพและความปลอดภัย และความสมดุลระหวางชีวิตกับงาน ซึ่งจาก
การสัมมนาภาควิชาประจําป 2553-2554 ไดความคาดหวังและความตองการของภาควิชาโดยรวมเพิ่มเติมดังนี้
 แผนของภาควิชาฯ ระยะสั้น กลาง ยาว ที่ครอบคลุม มี time frame ที่ชัดเจนและมีการ
ติดตามเปนระยะ
 มีหลักเกณฑพิจารณาความดีความชอบที่ชัดเจนและเปดเผย
 การกระจายงานในแตละดานอยางเหมาะสมและกําหนดภาระงานใหชัดเจนรวมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 มีความรักสามัคคีเปนหนึ่งเดียวกัน พรอมที่จะนําพาภาควิชาฯ ใหเจริญกาวหนาตอไป
P1a(4) อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ ที่สําคัญของภาควิชาฯ
ภาควิชาฯ พยายามใชพื้นที่ซึ่งมีจํากัดเพื่อใหมีความพรอมในการดําเนินการเพื่อทําใหบรรลุพันธกิจ
ของภาควิชาฯ มีความพรอมในเรื่อง อุปกรณ เครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
มีหองเรียนของภาควิชาฯ หองตรวจผูปวยนอก หอผูปวยใน มีอุปกรณการตรวจพื้นฐาน และอุปกรณการ
ตรวจพิเศษตาง ๆ พรอมสําหรับการเรียนรู ฝกปฏิบัติ และการบริการดานสุขภาพแกผูมารับบริการตรวจและ
ปรึกษาถึงปญหาดานสุขภาพ สามารถใหบริการโรคซับซอนตาง ๆ ได และเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน
นักศึกษาแพทย ไดดําเนินการปรับปรุงหองเรียน 2 เพื่อใหใชงานไดอยางดียิ่งขึ้นรวมทั้งติดตั้งอุปกรณตางๆ
ในการชวยสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู เชน พัดลมและไมโครโฟน นอกจากนี้ไดปรับปรุงหองประชุมฯ
และปรับปรุงหองฝกทักษะตางๆของนักศึกษาและแพทยประจําบาน แพทยใชทุน เพื่อใหเกิดความมั่นใจมาก
ขึ้นกอนจะไปปฏิ บัติกับ ผูป ว ยจริง รวมทั้งได จัดเตรี ยมอุปกรณที่เ กี่ยวของและหุ นฝกทักษะตางๆเพิ่มเติม
นอกจากนี้ยังจัดเปนหองพักอาจารยและหองเรียนกลุมยอยเพิ่มเติม(บริเวณหองทารกแรกเกิดเดิม)
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อาคารสถานที่ สภาพแวดลอม
1. หองเรียน ภาควิชาฯ มีหองเรียนสําหรับใชในการบรรยายหรืออภิปราย ดังนี้
ลําดับที่
เลขที่หอง
1
2
3
4
5
6

หองเรียน 1
(มจ.อํานอรสวัสดิ์ฯ-ศุภร)
หองเรียน 2 (อ.กําจัด)
หองเรียน 3 (อ.สุรีย)
หองเรียน 4
หองเรียน 6
หองพัก นศพ.เตรียมสอบ ศรว.

หองบรรยาย
ที่ตั้ง/อาคาร
(ชั้น 3 ของอาคาร)
บุญสม มารติน

พื้นที่
(ตร.ม)
82.5

ความจุ (คน)

บุญสม มารติน
บุญสม มารติน
สุจิณโณ
บุญสม มารติน
บุญสม มารติน

52.5
22.5
32.5
25.08
20

50
20
25
22
10

60

2. หอผูปวยและหองตรวจผูปวย ภาควิชาฯ มีหอผูปวยและหองตรวจผูปวยที่มีผูปวยซึ่งใชสําหรับการเรียน
การสอนนักศึกษาแพทย แพทยประจําบาน แพทยประจําบานตอยอดและแพทยใชทุนของภาควิชา
ดังนี้
 หอผูปวยใน จํานวน 2 หอผูปวย ไดแก หอผูปวย OB 2-3 หอผูปวย GYN 2-4
 หองผาตัด จํานวน 4 หอง หองคลอด รวม 7 เตียงคลอด
 หองตรวจผูปว ยนอก ไดแก หองตรวจ OPD 3 หองตรวจ OPD 4 และหองตรวจ OPD 5
 หองพักอาจารย มีจํานวน 7 หอง ตั้งอยูชั้น 3 อาคารบุญสม มารติน
 หองพักแพทยประจําบาน/ แพทยใชทุน 1 หอง อยูชั้น 3 อาคารบุญสม มารติน
 ที่ทํางานสําหรับนักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 4 (อยูบริเวณหอผูปวยนรีเวชกรรมตึกสุจิณโณ ชั้น 3)
 ที่สําหรับทํางานนักศึกษาแพทยปที่ 5 (อยูบริเวณหนา หองตรวจ U/S ในหองคลอด ชั้น 3
อาคารบุญสม มารติน)
 หองพักนักศึกษาแพทยชนั้ ปที่ 6 สําหรับอานหนังสือเตรียมสอบ ศรว. อยูบริเวณ ชั้น 3
อาคารบุญสม มารติน
 สํานักงานภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยาและหองหัวหนาภาควิชา อยูชั้น 3 อาคารบุญสม
มารติน
 หองพักสําหรับอาจารยพิเศษ (อาจารยอาวุโส) อยูชั้น 3 อาคารบุญสม มารติน
3. หองปฏิบัติการ และหองตรวจพิเศษ ไดแก
 หองปฏิบัติการสําหรับตรวจหาฮอรโมน และ marker ตาง ๆ และหองปฏิบัติการ IVF (In Vitro
Fertilization) อยูที่ชั้น 3 อาคารบุญสม มารติน
 หองตรวจคลืน่ เสียงความถีส่ ูง ใหบริการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูตินรีเวช และตรวจ
Fetal Monitoring อยูชั้น 3 อาคารบุญสม มารติน และหองฝากครรภ ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน
 หองปฏิบัติการวิจัยอณูพันธุศาสตร อยูชั้น 3 ภายในหองคลอด อาคารบุญสม มารติน
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 หองคอลโปสโคป หองตรวจนรีเวช ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน
 หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลลตนกําเนิด (Stem cell laboratory)
 หองปฏิบัติการวิจัย กอสิน อมาตยกุล
ในระดับปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต ทางภาควิชาฯไดการจัดการเรียนการสอนแบบ POL, PBL,
integrate, teaching round, bedside teaching และมีเอกสารคําสอนใน web site ของภาควิชาฯ ทุกหลักสูตร
และไดมีการจัดสอบ pretest และ post test เพื่อสงเสริมการเรียนแบบ self directed learning ในทุกหลักสูตร
ภาควิชาฯไดแจกคูมือและจัดปฐมนิเทศนักศึกษาทุกกระบวนวิชาที่เปดสอน ตลอดจนมีคอมพิวเตอร สําหรับ
นักศึกษาแพทยเพื่อการคนควาหาความรู ใน web site ของภาควิชาฯ ดวยตนเองและไดมีอุปกรณสื่อการเรียน
การสอนในหองเรียนสําหรับนักศึกษาแพทยทุกหอง เชน มี computer, LCD, video presentation stand และ
TV LCD สวนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางสูตินรีเวช รวมทั้งการฝกอบรมแพทยประจําบาน
แพทยประจําบานตอยอด มีการจัดการเรียนการสอนผานการปฏิบัติงาน การสอนขางเตียง การสอนในหอง
ผาตัด ในหนวยตางๆ รวมทั้งมีการบรรยายพิเศษ วารสารสโมสรหรือการทํา topic review ในทุกรายการของ
กิจกรรมทางวิชาการจะมีการเก็บขอมูลเนื้อหาเขาในระบบคอมพิวเตอร เพื่อใชในการทบทวนเพิ่มเติมในกรณีที่
บางคนไมไดเขารวมกิจกรรม หรือสามารถใชทบทวนหัวขอเพื่อจะนําไปพิจารณาเลือกทํากิจกรรมในหัวขอที่ไม
ซ้ําเดิมตอไป นอกจากนี้ยังมีการสอนบรรยายในชวงกลางคืนเวลา 20.00-21.00 น.ทุกวันราชการตั้งแตเดือน
สิงหาคมเปนตนไปของทุกปในหัวขอที่จําเปนสําหรับแพทยประจําบาน
จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน
ภาควิชาฯ มีคอมพิวเตอรเพื่อใชในการเรียนการสอนทั้งสิ้น 48 เครื่อง โดยเชื่อมโยงกับระบบเครือขาย
จํานวนทั้งสิ้น 46 เครื่อง และมี Notebook สวนกลางจํานวน 2 เครื่อง ซึ่งพอเพียงในการใชเพื่อประโยชน
ในการเรียนการสอนและการทํางาน
นอกจากนี้มีอุปกรณสื่อการสอนอื่นๆ ที่จําเปน ไดแก LCD projector, video presentation stand, T.V.
เพื่อใชในกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษา ในทุกหลักสูตรมีโรงพยาบาลลําปาง และโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห (partner) และโรงพยาบาลสมทบ (collaborators) จํานวน 3 แหง เปนคูความรวมมือในการ
จัดกระบวนการเรียนรูและเปนที่ฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทยในชั้นปที่ 4-6 สําหรับแพทยประจําบานมี
แหลงที่เปนโรงพยาบาลสมทบทั้งหมด 4 แหง
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P1a(5) กฎระเบียบขอบังคับที่ภาควิชาฯ ตองปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน ที่สําคัญและเกี่ยวของในพันธกิจดานการจัดการศึกษาและวิจัย ดาน
บริการรักษาพยาบาล การสรางเสริมสุขภาพ และดานการบริหารจัดการการเงินการคลัง ไดแสดงไวในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 กฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐาน ที่สําคัญ
ดานการจัดการศึกษา และวิจัย
 หลักสูตรแพทยประจําบานและแพทยสาขาตอยอดทั้ง 3 สาขา ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยหลักสูตรสาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิต
 มาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการบริหารและจัดการงานวิจัย พ.ศ. 2530
 แนวทางปฏิบัติ การบริหารจัดการเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก พ. ศ. 2545
 แนวทางปฏิบัติ การรับรองเชิงจริยธรรมในการวิจัย
ดานบริการรักษาพยาบาล
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล พ.ศ. 2545
 เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 2545
 พระราชบัญญัติประกันสังคม และพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
 มาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
 มาตรฐานขององคกรวิชาชีพสาธารณสุขอื่น ๆ
ดานการสรางเสริมสุขภาพ
 มาตรฐานบําบัดน้ําเสีย และการกําจัดขยะ/สารพิษ
 แนวทางปฏิบัติ การดูแลสุขภาพบุคลากร
 แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ดานการบริหารจัดการ และการเงินการคลัง
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
 นโยบายของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารงบประมาณ พ. ศ. 2548
 ระเบียบเงินรายไดมหาวิทยาลัยเชียงใหม

TQAปการศึกษา55.doc
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P1b ความสัมพันธระดับองคกร
P1b(1) โครงสรางภาควิชาฯ และระบบการบริหารภาควิชาฯ
ภาควิชาฯ มีโครงสรางและระบบการบริหาร ดังแสดงในแผนภูมิ
แผนภูมิแสดงโครงสรางภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
คณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ
ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา

คณะกรรมการบริหารภาควิชา

คณะกรรมการประเมินผล
- ขาราชการ/ลูกจางประจํา
- พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา/พนักงานชั่วคราว

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

งานการเรียนการสอน

คณะกรรมการดานการเรียนการสอน
- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรแพทยประจําบาน
- หลักสูตรแพทยประจําบานตอยอด

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา

งานวิจัย

คณะกรรมการวิจัย

งานบริการวิชาการ

คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพบริการ

งานธุรการ

คณะกรรมการดานธุรการและ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

การกํากับดูแล (ธรรมาภิบาล)
คณะผูบริหารคณะแพทยศาสตร ทําหนาที่
กํากับดูแลการบริหารงานของภาควิชาสูติศาสตรและ
นรีเวชวิทยา และมีการประเมินหัวหนาภาควิชา

สวนของธรรมาภิบาลภายในนั้น บุคลากรทุกคนทําขอตกลงการปฏิบัติงานผานภาควิชาและรายงาน
ผานหัวหนาภาควิชาขึ้นไปยังคณบดี สวนหัวหนาภาควิชารวมทั้งผูบ ริหารที่ชว ยงานระดับคณะฯทําขอตกลง
การปฏิบัติงานตรงตอคณบดีซึ่งเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน
TQAปการศึกษา55.doc
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แผนภูมิแสดงกิจกรรมภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา

พันธกิจภาควิชา

การจัดการศึกษา
 หลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต
 การฝกอบรมแพทย
โครงการเพิ่มพูนทักษะ
ดานสูติ-นรีเวชกรรม
 การฝกอบรมแพทยเพื่อ
ประกาศนียบัตร
การแพทยคลินิกสาขาสูติ
นรีเวช
 การฝกอบรมแพทยเพื่อ
วุฒิบัตรแสดงความรู
ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาสูติศาสตรและนรี
เวชกรรม
 การฝกอบรมแพทยตอ
ยอด 3 สาขา
 การฝกอบรมอื่น ๆ เชน
Elective แพทยตาง
สถาบัน แพทยตางชาติ
 รวมฝกอบรม นศพ.
ตางชาติ, รวมสอนคณะ
อื่นๆ เชนพยาบาลศาสตร
เทคนิคการแพทย เภสัช
ศาสตร มนุษยศาสตร

TQAปการศึกษา55.doc

ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

การบริการ

การวิจัย
 ดาน Maternal Fetal

Medicine

 ดาน Gynecologic

Oncology
 ดาน Family planning/
menopause
 ดาน Reproductive
Medicine

สูตินรีเวชกรรมทั่วไป
 มะเร็งนรีเวช
 เวชศาสตรมารดาและ
ทารก
 เวชศาสตรการเจริญ
พันธุ คลินิกวัยทอง
 คลินิกวางแผน
ครอบครัว
 การตรวจวินิจฉัยและ
การผาตัดผานกลอง




สรางตัวอยางการมี
จริยธรรม
 รดน้ําดําหัวอาจารย
อาวุโส
 เขารวมกิจกรรมของ
คณะฯ


ระบบทางเดินปสสาวะ
นรีเวชและอุงเชิงกราน
หยอน
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P1b(2) กลุมนักศึกษา ลูกคาสําคัญ กลุมตลาดและผูมีสวนไดสวนเสีย
ภาควิชาแบงกลุมลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียตามพันธกิจดังตารางที่แสดงนี้
พันธกิจดาน
การศึกษา

บริการวิชาการ

บริการวิชาชีพ
วิจัย

ลูกคาสําคัญ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
นั ก ศึ ก ษาแพทย แพทย ป ระจํ า บ า น ผูปกครองของนักศึกษาแพทย โรงพยาบาล
และแพทยประจําบานตอยอด
ทีแ่ พทยประจําบาน แพทยประจําบานตอ
ยอดไปปฏิบัติงาน ราชวิทยาลัยสูตินรี
แพทยแหงประเทศไทย
แ พ ท ย ทั่ ว ไ ป สู ติ แ พ ท ย แ พ ท ย โรงพยาบาลและประชาชนผูเกีย่ วของกับ
ผูเชี่ยวชาญดานสาขาตางๆ ประชาชน แพทยเหลานั้น
องคกรวิชาชีพ
ผูปวยทางสูตินรีเวช ทั้งที่ไมซับซอนและ ญาติ โรงพยาบาลที่ ส ง ต อ กระทรวง
ซับซอน
สาธารณสุข สปสช.
คณาจารยตางๆ แพทยประจําบานและ แหลงทุนตางๆ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
แพทย ต อ ยอด องค ก ร สถาบั น ที่ ใ ช
ผลงานวิจัย แหลงทุนวิจัย

เมื่อแยกตามพันธกิจในการระบุถึงความตองการและความคาดหวังมีดังนี้
พันธกิจดานการศึกษา
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
นักศึกษาแพทย
แพทยประจําบาน และ
แพทยประจําบานตอยอด(fellow)

ผูปกครองของนักศึกษา

*
*
*
*
*
*

*
*
โรงพยาบาลที่แพทยประจําบานและแพทย *
ตอยอดไปปฏิบัติงาน
*
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย
*
แหงประเทศไทย
*
*

TQAปการศึกษา55.doc

ความตองการ / ความคาดหวัง
หลักสูตรการเรียนการสอนที่ไดมาตรฐานและตอบสนองความตองการของ
สังคม
การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน
การมีสิ่งแวดลอมและบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี
การมีผูปวยจํานวนพอเพียงตอการเรียนรู
การมีอุปกรณการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐานและเพียงพอ
บัณฑิตแพทย และแพทยเฉพาะทาง ที่มีความรู ความสามารถ คุณธรรม
และจริยธรรม
นักศึกษาจบการศึกษาอยางมีความรูคูคุณธรรม
มีอาชีพการงานที่มั่นคง
แพทยที่มีความรูความสามารถและความรับผิดชอบ
แพทยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธดี
กําหนดหลักสูตรการฝกอบรมที่มาตรฐานและทันสมัย
สถาบันผานการรับรองการฝกอบรมทุก 5 ป
ชวยประสานและดําเนินงานดานตางๆของราชวิทยาลัยฯ
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พันธกิจดานวิจัย
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
อาจารยในภาควิชาฯ
แพทยประจําบาน และ
แพทยประจําบานตอยอด (fellow)

คณะแพทยศาสตรและ
สถาบันที่ใหทุนวิจัย
ภาควิชาอื่นในคณะแพทยศาสตร มช.
ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
สถาบันตาง ๆ ในประเทศ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ

*
*
*
*
*
*
*
*

ความตองการ / ความคาดหวัง
มีอาจารยที่มีความรูความสามารถในการทําวิจัย
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไดรับการตีพิมพในวารสารทางการแพทยที่อยูใน
Index Medicus และ impact factor สูง
สรางองคความรูใหมทางสูตินรีเวช
มีแหลงเงินทุนสนับสนุนการทําวิจัยที่เพียงพอ
มีการทําวิจัยที่ไดผลสัมฤทธิ์ที่ดี ตรงตามเวลา
ผลงานวิจัยตีพิมพได
รวมทําวิจัยสหสาขาและสหสถาบัน (multidisciplinary)
มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ไดรับการตีพิมพ

พันธกิจดานบริการวิชาการ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
คณะตาง ๆ ในดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
โรงพยาบาลและสถาบันสุขภาพ
สมาคมวิชาชีพทางการแพทยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ

สูตินรีแพทย
ประชาชน

ความตองการ / ความคาดหวัง
* อาจารยในภาควิชาฯ รับเชิญเปนวิทยากรในการประชุมวิชาการ
* อาจารยในภาควิชาฯ รับเชิญเปนอาจารยพิเศษของสถาบันตาง ๆ
* ภาควิชาฯ สามารถจัดอบรม/ประชุมวิชาการใหแกบุคลากรทางการแพทย
อยางสม่ําเสมอ
* สามารถจัดการประชุมใหความรูทางดานสูตินรีเวชแกประชาชน
* อาจารยในภาควิชาฯ เปนกรรมการ อนุกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิและที่
ปรึกษา ในราชวิทยาลัยฯ หนวยงานราชการ และสมาคมทางสูตินรีเวช
* ไดรับทราบความรูทางสูตินรีเวชที่ทันสมัย และ evidence-based
* เปนที่ปรึกษาทางวิชาการไดเมื่อตองการที่พึ่งพิง
* การเขาถึงบริการวิชาการของภาควิชาฯ
* มีความรูที่จะดูแลสุขภาพทางดานสูตินรีเวชไดถูกตอง

พันธกิจดานการบริการวิชาชีพ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูปวย
ญาติผูปวย
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
โรงพยาบาลที่สงตอผูปวย
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*
*
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ความตองการ / ความคาดหวัง
การบริการทางสูตินรีเวชที่มีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัย
ประทับใจในการบริการ
การบริการที่สะดวกและรวดเร็ว
คาบริการที่เหมาะสมและเปนธรรม
การบริการในระดับตติยภูมิ ที่ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญพิเศษ
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P1b(3)Suppliers Partners และ Collaborators ที่สาํ คัญของภาควิชา และบทบาทที่เกี่ยวของในพันธกิจ
ตางๆ และความตองการ/ความคาดหวังของภาควิชาตอกลุมเหลานี้

Supplier Partners ประเด็นที่เกี่ยวของ พันธกิจดาน
และ Collaborators
กับภาควิชา
ผูสงมอบ (suppliers)
การศึกษา
ภาควิชาทาง preclinic ในฐานะเจาของ
กระบวนวิชาของ
ภาควิชา

บทบาทที่สําคัญ

ความตองการ / ความ
คาดหวังของภาควิชา

# เตรียมความพรอมของ
นักศึกษาแพทยในการเรียนตอ
ระดับ clinic มาอยางดี
# มีการประสานงานระหวาง
ภาควิชาในระดับ pre- clinic
และ clinic ในสวนของเนื้อหา
บางอยางเพื่อประโยชนสูงสุด
ของผูเรียน
ผูอนุมัติและรับรอง # รับรองกระบวนการฝกอบรม/
อนุมัติจํานวนที่จะฝกอบรมได
หลักสูตร/จํานวน
แพทยประจําบาน และจัดสรรตําแหนงแพทย
และแพทยตอยอดที่ ประจําบานและแพทยตอยอดมา
อยางเพียงพอ
จะมาฝกอบรมใน
สถาบันตาง ๆ
ดูแลเรื่องตําแหนง # จัดสรรตําแหนงแพทยใชทุน
แพทยใชทุน
มาอยางเพียงพอ
จัดระบบบริการ
# ใหอํานาจการตัดสินใจกับ
ภาควิชา
ดูแลเรื่องตําแหนง # จัดสรรตําแหนงสูตินรีแพทย
อยางเพียงพอ
สูตินรีแพทยที่
# จัดระบบการสงตอผูปวยอยาง
จัดสรรใหรพ.ใน
เหมาะสม
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
จัดการเรียนการ
สอนวิชาพื้นฐาน
ทางการแพทย

แพทยสภา

เจาของกระบวนการ
ฝกอบรม

การศึกษา

โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม

เจาของกระบวนการ
ฝกอบรม

การศึกษา
การบริการ
วิชาชีพ

กระทรวงสาธารณสุข

เจาของกระบวนการ
ฝกอบรม

การศึกษา
การบริการ
วิชาการ
การบริการ
วิชาชีพ

ในฐานะเจาของ
กระบวนวิชาของ
ภาควิชา

การศึกษา

ดูแลนักศึกษาแพทย # มีความรวมมือที่ดีในการรวม
ที่เปนแพทยชนบท ผลิตบัณฑิตแพทย(รวมสอน
รวมประเมิน รวมพัฒนา)

เจาของกระบวนการ
ฝกอบรม

การศึกษา

ดูแลเรื่องหลักสูตร
การจัดอบรม
วิชาการ การ
ประเมิน แพทย
ประจําบาน

พันธมิตร (Partners)
ศูนยแพทย (หนวยสูติ
กรรม)โรงพยาบาล
ลําปางและ
โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห
ราชวิทยาลัยสูติฯ
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# มีการจัดอบรมที่เปนประโยชน
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แพทยประจําบานที่อยู
ตางจังหวัด เชน พัฒนาการ
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# มีการจัดการประเมินแพทย
ประจําบานทีดีและสามารถนํา
ขอมูลกลับมาปรับปรุงได
คูความรวมมือ
(collaborators)
โรงพยาบาลสมทบ

สถาบันวิจัย สถาบัน
วิชาการอื่น ๆ ทั้งใน
และตางประเทศ

เจาของกระบวนการ
ฝกอบรม

การศึกษา

ดูแลแพทยประจํา # มีความรวมมือที่ดีระหวาง
บาน และ นักศึกษา ภาควิชาฯ กับรพ.สมทบในการ
จัด การเรียนการสอนทั้งดาน
แพทยป 6
ทฤษฎี และปฏิบัติอยางดีแก
นักศึกษาแพทย และ แพทย
ประจําบาน

ทุนการวิจัย
ผลงานการวิจัย

การวิจัย

ดูแล ใหความรู และ # มีความรวมมือที่ดีระหวาง
สนับสนุนแหลงทุน สถาบันดังกลาว ภาควิชาฯ ใน
ในการทําวิจัย
การสนับสนุนทุนวิจัย ตลอดจน
พัฒนางานวิจัยของอาจารยให
กาวสูระดับสากลมากยิ่งขึ้น

P1b(4) กลไกการสื่อสารกับนักศึกษา ลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย และคูค วามรวมมือ ที่สําคัญ
การสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ และผูมีสวนได สวนเสีย ทั้งดานการศึกษา การวิจัย
และบริการวิชาการ ทุกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลของภาควิชาฯ ผานทางอินเตอรเน็ต และโทรศัพท ซึ่งทาง
ภาควิชาไดจัดทํา web site และ มีโทรศัพท 5 เลขหมาย นอกจากนี้ ไดจัดใหมีการเยี่ยมโรงพยาบาลสมทบ
ประมาณ 1 ครั้งตอป กลไกการสื่อสารจําแนกตามกลุมตาง ๆ ไดแสดงรายละเอียดในตาราง
ตารางที่ 4 แสดงกลไกการสื่อสารกับนักศึกษา ลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย และ Collaborators ที่สําคัญ
กลุม
-

กลไกการสื่อสาร
การพบหัวหนาภาคตอนเริ่มชั้นเรียน/ แนะนํากระบวนการ
เรียนรูโดยคณาจารยกอนขึ้นปฏิบัติงาน
การมอบหมายใหเจาหนาที่ทําหนาที่สื่อสารตลอดชวงที่
ปฏิบัติงานในภาควิชาสําหรับนักศึกษา
อินเตอรเน็ต เวปบอรดของภาควิชา โทรศัพท ติดประกาศ
ปฐมนิเทศ / ปจฉิมนิเทศน
ระบบอาจารยที่ปรึกษา
การเยี่ยมเยียน รพ.สมทบ
การประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อินเตอรเนต จดหมาย โทรศัพท
การประชุมระหวางสถาบัน/ภาควิชาฯ

นักศึกษา
แพทยประจําบาน
แพทยประจําบานตอยอด

-

แพทยสภา/ กระทรวงสาธารณสุข/ราช
วิทยาลัย

-

โรงพยาบาลสมทบ

- อินเตอรเนต โทรศัพท จดหมาย
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สถาบันดานวิจัย วิชาการ
ผูรับบริการ

-

การเยี่ยมเยียนรพ.สมทบ
การประชุมระหวางรพ.สมทบ/ภาควิชาฯ
อินเตอรเนต โทรศัพท ติดประกาศ
การประชุมระหวางสถาบัน/ภาควิชาฯ
ผานกลไกของโรงพยาบาล
โทรศัพท

2. สภาวะการณของภาควิชา
a. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน
P2a(1) ลําดับที่ของการแขงขันเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น
1.1 พันธกิจดานการศึกษา
ในปจจุบันภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการเรียนการสอนใน
หลักสูตรแพทยศาสตร ที่ใกลเคียงกับคณะแพทยศาสตรแหงอื่นๆ ซึ่งหลักสูตรแพทยศาสตรทั้งหมดอยู
ภายใตการดูแลของคณะแพทยและภาควิชาฯเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นหากจะ
เปรียบเทียบในเฉพาะสวนยอยที่เกี่ยวของกับภาควิชาโดยตรง เชน กระบวนวิชาหรือเนื้อหาตางๆ อาจ
ตองประเมินจากผลการสอบประมวลความรูของแพทยสภา(ศรว.) ในเนื้อหาเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับทาง
สู ติศ าสตรแ ละนรีเ วชกรรม ซึ่ งในป จจุบันทางคณะฯไดส งตอมายั งภาควิช า แตเ นื่องจากยังเปนส ว นที่
เปรี ย บเที ย บเฉพาะส ว นของนั ก ศึ ก ษาของเราเองในแต ล ะป อย า งไรก็ ต ามในส ว นนี้ แ ม ว า ไม ส ามารถ
เปรียบเทียบกับที่อื่นไดแตก็ไดใชประโยชนจากขอมูลเหลานี้ในการปรับปรุง ในขณะนี้จึงยังไมมีขอมูลใน
สวนของการเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น
ในสวนของการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงนั้น ที่ผานมาถาเปรียบเทียบการ
สอบเพื่อวุฒิบัตรความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางดานสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ที่
ขึ้นตรงกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทยและแพทยสภานั้น แพทยใชทุนและแพทยประจําบาน
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม สามารถสอบวุฒิบัตรผานไดรอยละ 100 แตในการเปรียบเทียบผลคะแนน
สอบระหวางสถาบัน ทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยฯไมมีนโยบายที่จะเปดเผยลําดับคะแนนของแพทยผู
เขาสอบ จึงไมสามารถนํามาเปรียบเทียบได
อยางไรก็ตามการเปรียบเทียบอีกลักษณะหนึ่งคือดูจากการสมัครเขาเรียนตอของแพทยประจํา
บานสาขาสูตศิ าสตรและนรีเวชวิทยาวาเต็มตามจํานวนหรือไมนั้น แมวาปจจัยการเลือกจะมีหลายอยางแตก็
อาจจะนํามาใชประกอบการพิจารณาลําดับการแขงขันได ในรอบปที่ผานมาจํานวนผูที่สมัครเขาเรียนตอเปน
แพทยผูเชี่ยวชาญสาขานี้รวมทั้งแพทยตอ ยอดที่ภาควิชามีจํานวนมากเกินจํานวนที่รับไดทั้งสิ้น
1.2 พันธกิจดานการบริการวิชาชีพและวิชาการ
ในสวนของการบริการวิชาชีพ กําลังจะจัดการดําเนินการเพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
กับสถาบันชั้นนําอื่นๆในประเทศ และในระดับสากล โดยใชเปรียบเทียบผลการรักษารวมทั้งสังเกตจากการ
ที่อาจารยประจําสาขาไดรับเชิญเปนวิทยากรอยางตอเนื่อง สวนบริการวิชาการยังไมไดมีการเปรียบเทียบ
ลําดับกับสถาบันอื่นๆ ในพันธกิจดานวิชาชีพนี้เมื่อวิเคราะหในรายละเอียด ผลการดูแลและรักษาของทาง
ภาควิชาอยูในลําดับตนๆของประเทศ หลายอยางถือวาเปนผูชี้นําระดับชาติและนานาชาติเชน การควบคุม
TQAปการศึกษา55.doc
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และปองกันโรคธาลัสซีเมีย การวินิจฉัยกอนการฝงตัว การผาตัดมะเร็งปากมดลูก การใหวัคซีนปองกัน
มะเร็งปากมดลูกเปนตน
1.3 พันธกิจดานการวิจัย
ภาควิชาฯ มีผลงานวิจัยจํานวนมาก และเมื่อเทียบกับภาควิชาฯ อื่น ๆ ในคณะแพทยศาสตร
ภาควิชาอยูในลําดับที่สอง โดยพิจารณาจากผลงานตีพิมพ แมวาไมมีขอมูลของสถาบันอื่นในคูเทียบระดับ
ภาควิชาเดียวกันตางสถาบัน แตก็มั่นใจวาผลลัพธดานนี้ยังคอนขางดี ในอนาคตจะพยายามหาขอมูลเพื่อ
เปรียบเทียบกับสถาบันอื่นๆตอไป ถาเปรียบเทียบขอมูลการนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ
ประจําปของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทยซึ่งถือวาเปนการประชุมใหญประจําปของสูตินรี
แพทยของประเทศไทย ผลงานของภาควิช าจะมีจํานวนมากที่สุดในประเทศเมื่ อเทียบกับสถาบันอื่นๆ
เฉพาะการนําเสนอผลงานดวยวาจา
1.4 พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไมมีการเปรียบเทียบ
P2a(2) ปจจัยหลักทีท่ ําใหภาควิชาประสบความสําเร็จ
ภาควิชาฯ มีขอไดเปรียบในการที่มีบุคลากรที่สั่งสมความเชี่ยวชาญและความชํานาญเฉพาะดานเปน
จํานวนมาก มีการบริหารจัดการโดยอดีตผูบริหารภาควิชาและคณาจารยดีมาอยางตอเนื่อง รวมถึงมีแหลง
สนับสนุนดานอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัย รวมทั้งเนื่องจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมเปน
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิในภูมิภาค จึงตองรับผูปวยสงตอมาจากโรงพยาบาลรอบนอกทั้งหมด จึงสงผล
ตอเนื่องใหมีแหลงการเรียนรูไดแก ผูปวยซับซอนจํานวนมาก และมีความหลากหลาย จึงทําใหมีการ
เรียนรู การทําหัตถการและการผาตัดตาง ๆ ในปริมาณที่เพียงพอตอการเรียนการสอน และมีเทคนิคที่
กาวหนาอยางมากไมวาจะเปนหัตถการดานการวินิจฉัยกอนคลอด การผาตัดผูปวยมะเร็งทางนรีเวช
การใหบริการดานเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ การผาตัดผานกลอง เปนตน ทําใหบุคลากรทางการแพทย
ของภาควิชาฯ เปนที่ยอมรับทั้งระดับในประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งประเมินไดจากการนําเสนอผลงาน
การเป น วิ ท ยากร การได รั บ เลื อ กให เ ป น กรรมการวิ ช าการในงานประชุ ม ต า ง ๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ
นอกจากนี้ในปจจุบันไดมีการนําแนวคิดเรื่องการจัดการใหมๆเขามาชวยสงเสริมเชนแนวทาง TQA
แมวาจะอยูในชวงแรกๆและเปนเรื่องที่ตองทําความเขาใจอยางมาก ทางภาควิชามีอาจารยที่สนใจเรื่อง
บริหารจัดการเหลานี้อยูหลายทาน บางทานไดรับการยอมรับถึงระดับการเปนผูตรวจประเมินของสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแหงชาติ ทําใหมั่นใจไดระดับหนึ่งวานาจะนําพาใหภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา เชียงใหม
มีความกาวหนา อีกทั้งมีคณาจารยที่มีความรูความสามารถในดานการจัดการศึกษา(แพทยศาสตรศึกษา)
หลายทาน นาจะเปนปจจัยที่ทําใหภาควิชาประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นและครอบคลุมทุกพันธกิจของ
ภาควิชา
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P2a(3) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแขงขันที่สําคัญ
การเปรียบเทียบเพื่อการแขงขัน ในดานการเรียนการสอนของภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยานั้น
จะตองเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตรของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เชน มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร และจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย เป น ต น ซึ่ ง อาจ
พิจารณาจากผลการจัดอันดับในการประเมินศักยภาพในดานการเรียนการสอน หรือประเมินจากคะแนน
การสอบของนั ก ศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ ที่ จั ด สอบโดยศู น ย ป ระเมิ น และรั บ รองความรู ค วามสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งตองนํามาคัดแยกและวิเคราะหเฉพาะในสวนเนื้อหา ของภาควิชาสูติศาสตร
และนรีเวชวิทยา ในขณะนี้จึงยังไมมีขอมูลในสวนนี้ สวนดานบริการวิชาชีพอาจเปรียบเทียบโดยขอมูลของ
UHOSNET สวนขอมูลเปรียบเทียบการวิจัยภาควิชาฯเทียบกับภาพรวมคณะฯ ภาพรวมมหาวิทยาลัย และ
ในอนาคตจะหาขอมูลเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นๆตอไป

b. ความทาทายเชิงกลยุทธ
ความทาทายเชิงกลยุทธ และความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญตอความยั่งยืนในแตละพันธกิจ แสดง
ในตารางที่ 5 และ 6
ตารางที่ 5 แสดงความทาทายเชิงกลยุทธ
ดาน
• การผลิตบัณฑิต
แพทย
• การผลิตแพทย
เฉพาะทาง

• การวิจัย
• การบริการ
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สถานการณ
• จํ า นวนผู ป ว ยทางสู ติ ก รรมทั่ ว ไป
ลดลง
• ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
ผูรั บบริก ารที่เพิ่ม มากขึ้นซึ่ งมีผ ล
ตอเนื้อหาในการฝกอบรม
• มีการฟองรอง/รองเรียนสูงขึ้น
• จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาแพทย เ พิ่ ม มาก
ขึ้น
• มีผู ปวยปฏิ เสธการตรวจรั ก ษากั บ
นักศึกษาแพทยมากขึ้น
• การที่ โ รงพยาบาลเป น tertiary
care ทํ า ให ข าดแคลนผู ป ว ยเป น
โรคที่ พ บทั่ ว ไปสํ า หรั บ ใช ใ นด า น
การเรี ย นการสอนของบั ณ ฑิ ต
แพทย แต มี ผู ป ว ยที่ เ ป น โรค
ซับซอนที่ถูกสงมารับการรักษาตอ
มากขึ้น
• อาจารย มี ภ าระงานหลายด า นทํ า
ให มี เ วลาสํ า หรั บ ทํ า วิ จั ย น อ ย มี
ผูชวยวิจัยนอย
• ผู ป ว ย ที่ รั บ ก ารส งต อ มี ค ว า ม
รุน แรงมากขึ้น และโรคที่ ซับ ซอ น

ความทาทายเชิงกลยุทธ
• กระบวนการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะเช น แหล ง ฝ ก ปฏิ บั ติ การใช
เทคโนโลยีทางการศึกษา การฝกทักษะ ฝกฝนเพิ่มเติม
• กระบวนการจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให ผู ป ว ยได รั บ
ความปลอดภัย คุณภาพการดูแลที่ดีและยังสามารถเปนผูที่
ชวยใหนักศึกษามีทักษะเพิ่มไดดวย
• กระบวนการจัดการตอการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ใหทันทวงที
เชน 2-3 ปที่แลวมีผูสมัครเรียนตอทางดานนี้นอยมากทั้ง
ประเทศ แต ป จ จุ บั น มี ม ากเกิ น กํ า ลั ง รั บ ได ด ว ยป จ จั ย
ภายนอกที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
• การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รแพทยศาสตร บั ณ ฑิ ต ในส ว นที่
ภาควิ ช าเกี่ ย วข อ งและต อ งเชื่ อ มโยงกั บ ภาพรวมของ
หลักสูตรทั้งหมด
• การปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารสอนเพื่ อ ตอบสนองกั บ ภาระงานด า น
อื่นๆที่มากขึ้น จํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น เนื้อหาที่ซับซอน
มากขึ้น ในคุณภาพที่ดีขึ้น

•

หาอัตรากําลังที่จะชวยผอนปรนงานบางดานแกอาจารย

•

กระบวนการจัด การที่ มีป ระสิทธิภ าพเพื่อ ใหผูปว ยไดรั บ
ความปลอดภัย คุณภาพการดูแลที่ดีและยังสามารถเปนผูที่
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•

มากขึ้น
มีการฟองรอง/รองเรียนสูงขึ้น

ชวยใหแพทยที่มาเรียนมีทักษะเพิ่มไดดวย
• หากระบวนการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะเช น แหล งฝ ก ปฏิ บัติ การใช
เครื่องมือฝกทักษะ ฝกฝนเพิ่มเติม รวมทั้งทักษะการ
ตัดสินใจ
• พั ฒ นากลไกการป อ งกั น ความเสี่ ย งทั้ ง เชิ ง รั บ และเชิ ง รุ ก
วิเคราะหโดยใช RCA และ FMEA ใหแพทยเกิดการเรียนรู
ผานประสบการณดังกลาว

ตารางที่ 6 แสดงความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
ดาน
• การผลิตบัณฑิตแพทย

• การผลิตแพทยเฉพาะ
ทาง

• ผลงานทางการแพทย
การบริการวิชาชีพ

• การวิจัย

















ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
มีคณาจารยหลายทานที่มีความรู ความสามารถทั้งในเนื้อหาและในกระบวนการถายทอด
วิชาความรู และ ประสบการณแกนักศึกษาแพทย
มีอาจารยที่มีความรูดานแพทยศาสตรศึกษาลึกซึ้งหลายทาน
มีอาจารยที่ทุมเทใหกับการเรียน การสอน ในจํานวนมาก
มีอาจารยที่เปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตนในวิชาชีพ(หมอ+ครู)อยางเหมาะสม
มีระบบที่วางไวอยางดีและมีกระบวนการปรับปรุงตอเนื่อง
มีคณาจารยที่มีความรู ความสามารถในการถายทอดวิชาความรู ทักษะและ
ประสบการณ แกแพทยหลายทาน
จัดใหมีการประชุมทางวิชาการอยางสม่ําเสมอทั้งในและนอกเวลาราชการ
มีอาจารยที่เปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตนในวิชาชีพ(หมอ+ครู)อยางเหมาะสม
มีคณาจารยที่มีความสามารถซึ่งจะพัฒนาผลงานทางการแพทยใหดียิ่งๆ ขึ้นได
มีคณาจารย แพทยตอยอด และ แพทยประจําบานที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญ
อาจารยมีใจรักในการใหบริการทางสาธารณสุขมีความพรอมของบุคลากรในทุกสาย
วิชาชีพ อุปกรณและสถานที่
มีคณาจารยที่สนใจและมีความรูในการทําวิจัยอยูมาก (mentor)
บรรยากาศการทําวิจัยที่ดีในภาควิชาที่วางรากฐานมานาน
มีระบบในการสงเสริมการทําวิจัยในภาควิชามานาน
มีแหลงเงินทุนสนับสนุนหลายแหง ไดรับความไววางใจจากแหลงทุนมาก เชนมีอาจารย
ที่ไดรับทุนเมธีวิจัยอาวุโส 2 รอบ รับทุน สกว.อยางตอเนื่อง

c. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
การประเมินผลการดําเนินการของภาควิชาฯ นั้นมี 2 ระดับ ระดับเปนทางการภาควิชาฯ ไดรับการ
ตรวจประเมินทั้งจากทางมหาวิทยาลัยและหนว ยงานภายนอกปละครั้ ง ตามระบบการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษา (ในสวนของการดําเนินการดานการศึกษารวมงานดานการวิจัย) และตามมาตรฐานของสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องคการมหาชน) ในสวนของการดําเนินการดานการรักษาพยาบาล สวนใน
ระดับที่ทางภาควิชาไดใชเปนแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง คือใชหลักการของ
PDCA ตลอดมาในทุกกิจกรรมของภาควิชาชวงการปรับปรุงมีวงรอบแตกตางกันตามความจําเปนและความ
เหมาะสม รวมทั้งการใชกลไกของ empowerment ใหแตละกลุมที่ไดรับมอบหมายเปนผูดูแลกระบวนการ
ปรับปรุงและตัดสินใจยกเวนในบางกรณีที่ตองนําเขาปรึกษาที่ระดับที่ประชุมภาควิชานอกเหนือจากนั้นจะแจง
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การปรับปรุงที่กําหนดโดยกลุมผูรับผิดชอบ เชนการไดขอมูลสรุปจากการสัมมนาภาควิชา ขอเสนอแนะจาก
นักศึกษาในทุกระดับรวมทั้งการประเมินผลจากนักศึกษาทุกระดับทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่ง
ทางภาควิ ช าฯ ได นํ า ผลการประเมิ น แจ ง ให ห น ว ยงานและบุ ค ลากรโดยเฉพาะกลุ ม ผู รั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด รั บ
มอบหมายไดรับทราบ หาแนวทางปรับปรุงแกไขและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องผานกระบวนการหลาย
อยางเชนการประชุมกลุมดูแลการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยเชนในระดับ postgraduate กลุม
ทีมนําทางคลินิค(PCT) หรือโดยอาศัยการประชุมภาควิชาฯ และการสัมมนาภาควิชาฯ
ในดานการดูแลรักษาผูปวย มีการดําเนินการติดตามผลลัพธและตัวชี้วัดในการดําเนินงานอยางตอเนือ่ ง
ทุก 2-3 เดือน และไดจัดประชุมรวมกับงานการพยาบาลสูติฯ และการพยาบาลผูปวยนอกที่เกี่ยวของกับ
ภาควิชาไดแก OPD 3 OPD 4 โดยการใชเครื่องมือคุณภาพตางๆเชนการตามรอย (Tracer method) การทํา
RCA การทบทวนตางๆ การพัฒนาและปรับปรุง CPG และมีขอแนะนําใหไดรับการปรับปรุง สําหรับคุณภาพ
ในการดูแลในระดับแพทยประจําบานผูมีสวนเกี่ยวของในการดูแลผูปวยมากที่สุด ใชการทบทวนผูปวยรายวัน
ในตอนเชาทุกวันราชการ 7.00-8.00 น. ซึ่งเปนการผสมผสานทั้งพันธกิจดานบริการและการเรียนการสอนใน
ทุกระดับไดแกแพทยประจําบานและนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 5 และ 6 สวนในภาพรวมเมื่อมีปญหาจะนําเขาสู
การทบทวนในที่ประชุมภาควิชา เพื่อหาแนวทางแกไขปรับปรุงเชนในรอบหลายปที่ผานมามีกลุมผูปวยที่ยังมี
คุณภาพการดูแลไมไดตามเปาหมาย ทางภาควิชาฯไดมีการประชุมและกําหนดใหมีคณะทํางานเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการดูแลผูปวยในภาพรวมซึ่งจะเกี่ยวของกับการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางของภาควิชาดวย
สําหรับดานการศึกษา มีการปรับปรุงอยูหลายระดับ เชนระดับปญหาเฉพาะหนา เฉพาะกลุม หรือ
เฉพาะราย ระดับรายปการศึกษา โดยใชกระบวนการ feedback จากหลายแหลงรวมทั้งขอมูลจากทางคณะใน
รายละเอียดของนักศึกษาแตละคนโดยเฉพาะกลุมพิเศษ แลวนําไปสูการปรับปรุงในระดับกลุมอาจารยที่ดูแลแต
ละชั้นป แลวนํามาเสนอในที่ประชุมภาควิชาเพื่อรับรองและนําไปสูการปรับปรุงตอไป
ดานการวิจัย ในระดับแพทยประจําบานใชกระบวนการมอบหมายใหมีอาจารยที่ปรึกษาเพื่อชวยดูแล
ใหคําปรึกษาและติดตามอยางตอเนื่อง สวนในระดับของอาจารยใชกลไกกระตุนผานหัวหนาหนวยใหขอรับทุน
วิจัยตางๆซึ่งภาควิชาไดขอมูลมาจากทางคณะทั้งแหลงทุนภายนอกและภายในคณะ อยางไรก็ตามในพันธกิจ
ดานนี้ทางภาควิชาทําไดผลลัพธอยูในระดับดีมาก จึงมีแนวทางที่จะปรับปรุงในทิศทางของหัวขอการทําวิจัยให
สอดคลองกับแผนกลยุทธของภาควิชาที่ตั้งไวใหมากขึ้นที่จะตองมีการทําวิจัยที่ใชแกปญหาของผูปวยที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งวิจัยทางการศึกษาที่พบวามีนอยมาก เปนขอมูลสวนที่จะนําไปหาทางปรับปรุงตอไป
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หมวด 1 การนําองคกร
1.1 การนําองคกรโดยผูนําระดับสูง
a. วิสัยทัศนและคานิยม
(1) ทีมนําของภาควิชาฯ ปฏิบัติอยางไรทีแ่ สดงถึงความมุงมั่นตอคานิยมของคณะฯ และภาควิชา
ผูนําระดับสูงของภาควิชา(SLT) ไดแกหัวหนาภาค รองหัวหนาภาค หัวหนาหนวย ชวยกัน
บริหารภาควิชาภายใตนโยบายหลักของคณะฯ โดยใชคานิยมของคณะแพทยศาสตร และภาควิชาสูติ
ศาสตรและนรีเวชวิทยา คือ “คนสวนดอก” ซึ่งมีความหมายในภาพรวม คือ “คุณธรรมดี มีคุณภาพ”
SLT ไดดําเนินการสงเสริมใหบุคลากรของภาควิชาฯ รับทราบและมุงมั่นปฏิบัติใหสอดคลองโดยชี้แจง เนน
ย้ํา ในการประชุมภาควิชาฯ และการสัมมนาภาควิชาฯ ประจําป นอกจากนี้ภาควิชาไดกําหนดคานิยมของ
ภาควิชาเพิ่มเติม ซึ่งมีความหมายสอดคลองกับของคณะ แตเปนตัวตนของชาวสูติศาสตรชัดเจนมากขึ้น
ไดแก
1. มีจริยธรรมของการเปนแบบอยางของแพทยที่ดี
2. มีมุมมองในการทํางานอยางเปนองครวมและทํางานเปนทีม
3. มีความยืดหยุนและพรอมปรับเปลีย่ นเสมอในการทํางาน
4. มีเปาหมายในการทํางานเพื่องาน
5. มีความคิดสรางสรรค สนใจเรียนรูสิ่งใหมเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับผลงาน
6. ใหความสําคัญกับบุคลากรทุกระดับ
7. หาโอกาสพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อความเปนเลิศทั้งดานวิชาการ (การเรียนการสอน การประเมิน
และการวิจัย) และบริการ
ใชคานิยมดังกลาว ความทาทาย ความไดเปรียบเชิงกลยุทธมาดําเนินการทําแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการของภาควิชา ทางภาควิชาและบุคลากรไดปฏิบัติตามคานิยมดังกลาว เชนการจัดตั้ง
หนวย urogynecology การเตรียมอาจารยไวรองรับการพัฒนาทั้งการบริการและการเรียนการสอน การวิจัย
ดาน anti-aging
สนับสนุนใหความรวมมือกับทีมงานพยาบาลและทีมงานอื่นๆแบบสหสาขาในการ
สรางสรรคผลงานสูชุมชนเชนจัดงานสัปดาหวันแม วันนมแมโลก สัปดาหรณรงคปองกันการคลอดกอน
กําหนด ที่ลานจัดกิจกรรมอาคารเฉลิมพระบารมี การจัดบริการวิชาการปองกันการตั้งครรภไมพึงประสงคที่
ศูนยการคา การตรวจมะเร็งปากมดลูกของผูตองขังในทันฑสถานหญิงเชียงใหมเปนตน นําเรื่องที่เกี่ยวของ
กับจริยธรรมเขามาปรึกษากันเพื่อใหเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ เปนตน
(2) ทีมนําของภาควิชาฯ ดําเนินการอยางไรในการสรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมใหมีพฤติกรรมที่
ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
ภาควิชาฯ ดูแลและกํากับใหบุคลากรในภาควิชาฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบที่จําเปน
และสอดคลองกับนโยบายของคณะฯ มีจริยธรรมในการวิจัย มีระบบในการสนับสนุนใหทําตามจริยธรรม
การวิ จั ย เช น การให มี ที่ ป รึ ก ษาวิ จั ย การให เ จา หน า ที่ ภ าควิ ช า 1 ท า นรั บ ผิ ด ชอบสนั บ สนุ น การขอผ า น
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จริยธรรมของการวิจัยเพื่อใหสะดวกและไมละเลยตอการกระทํานี้ ทีมนําปฏิบัติตัวเปนตัวอยางที่ดี (role
model) ในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบ มีจริยธรรมในการทํางาน และการดําเนินชีวิต เนนย้ํา
กั บ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ถึ ง ประเด็ น กฏหมายและจริ ย ธรรมอย า งต อ เนื่ อ ง สํ า หรั บ ด า นการรั ก ษาผู ป ว ย
กําหนดใหทุกหนวยใหบริการวิชาชีพปฏิบัติตามมาตรฐานบริการเชน กําหนดใหมี clinical practice
guideline นอกจากนี้ไดมีการสอดแทรกประเด็นเรื่องของกฎหมายและจริยธรรมในการประชุมอภิปราย
ปญหาการทํางาน การดูแลผูปวยในการประชุมตอนเชา (morning conference) ทุกวันจันทรถึงวันศุกร
รวมถึงการกําหนดใหจัดประชุมวิชาการ Topic review ในหัวขอดานจริยธรรมเปนประจําปละ 2 ครั้ง
สําหรับบุคลากรที่ไมใชอาจารยไดชี้นําใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีระบบรายงานตามลําดับชั้นเชนการลา
การชวยเหลือคนไขดวยหัวใจความเปนมนุษย เปนตน
(3) ทีมนําของภาควิชาฯ ดําเนินการอยางไรในการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการและเพื่อใหเกิดการเรียนรูท ั้งในระดับองคกรและบุคลากร
ภาควิชา นํารายละเอียดของแผนขึ้นไวในเวปของภาควิชาเพื่อการเขาถึงที่ดี สรางความรูสึก
ใหสํานึกในความรับผิดชอบของแตละบุคคล แตละหนาที่ ผลกระทบของการไมรวมปรับปรุงภาควิชา ปจจัย
คุกคามจากภายนอก จากนั้นนําเสนอคานิยมของชาวสูติฯดังกลาวมาแลว ไมใชกระบวนการจับผิด แตเนน
การพูดคุยและหาแนวทางการแกไขปรับปรุง เห็นไดจากการเขารวมประชุมภาควิชาที่มีจํานวนอาจารยเขา
รวมมากขึ้นและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมกันอยางตอเนื่อง สงผลใหบรรยากาศเปนไปดวยดี แมวาหลายทานจะ
ติดราชการอื่นดวยเหตุวาเปนผูบริหารระดับคณะ แตยังใหความสําคัญกับการตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆและ
หาโอกาสมารวมประชุมในวาระดังกลาวหรือสงขอคิดเห็นผานเขามาในที่ประชุม สวนรายละเอียดของการ
ดําเนินการนั้น คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ จัดใหมีการประชุมภาควิชาฯ ทุกเดือนดังกลาว นอกจาก
จะมารับทราบเรื่องราวตางๆที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงระดับคณะแลว ยังทําเพื่อใหหนวยวิชาตาง ๆ และ
หัวหนากลุมการเรียนการสอนนักศึกษาแพทยป 4, 5, 6 และแพทยประจําบาน นําเสนอความกาวหนา ผล
การดําเนินการและปญหามาแจงใหที่ประชุมรับทราบเพื่ออภิปรายวางแผน และหาแนวทางดําเนินการใน
การแก ไ ขและการปรั บ ปรุ ง ร ว มกั น เป น มติ ข องภาควิ ช าฯ ติ ด ตามและสื่ อ สารผลการดํ า เนิ น การผ า น
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกั น คุ ณ ภาพด า นการบริ ก าร การรั ก ษา ระดั บ ภาควิ ช าฯ มี ก ารจั ด โครงสร า งควบคุ ม
คุณภาพการใหบริการผานคณะกรรมการ PCT สูตินรีเวช มีการประชุมทุกเดือนเพื่อปรับปรุงแกไขปญหา
สวนผลการดําเนินการจะนําเสนอทุก 2 -3 เดือน รวมทั้งมีการเยี่ยมสํารวจภายในดวยวิธีการ Tracer
รวมกับทีมงานสหสาขาวิชาชีพ เพื่อสรางบรรยากาศของการเรียนรูรวมกัน สวนดานงานวิจัยมีการรายงาน
และการสื่อสารติดตามผลการดําเนินงานดานวิจัยผานคณะกรรมการวิจัยของภาควิชาฯ อยางไรก็ตามใน
รอบปที่ผานมาดวยภาระกิจของทีมนําที่มากขึ้นจึงปรับกระบวนการใหทีม PCT ยอย(ตามหนวยบริการยอย
3 ทีม) มีการประชุมสม่ําเสมอ สวน PCT ใหญจะประชุม 3เดือนตอครั้ง
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1.1b. การสื่อสารและผลการดําเนินการขององคกร
1.1b(1) ทีมนําของภาควิชาฯ ดําเนินการอยางไรในการสื่อสาร และสรางความผูกพันกับบุคลากร
เพื่อเสริมสรางใหเกิดผลการดําเนินการที่ดี
ทีมนําของภาควิชาฯ สื่อสารกับ บุคลากรในหลายวาระ ในประเด็นของการเรียนการสอน
สื่อสารผานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชาฯ ผานการประชุมระดับกลุม(กลุมป 4 5 - 6 และกลุมแพทยประจําบาน) ระดับภาควิชา การแจงผานหนังสือเวียนและการสัมมนาบุคลากรของ
ภาควิชาฯ ประจําป ในการประชุมภาควิชาเปดโอกาสใหอาจารยไดแสดงความคิดเห็น เพื่อใหเกิดความรูสึก
ของการมีคุณคาของอาจารยแตละทาน ในการรวมสรางความแข็งแกรงใหภาควิชา สําหรับขอสรุปของ
ประเด็นตางๆใชที่ประชุมเปนที่ตัดสิน
บุคลากรชวยวิชาการที่เกี่ยวของกับพันธกิจดานการศึกษา ทีมนําภาควิชาฯ และอาจารยที่
ไดรับมอบหมายใหดูแลแตละกลุมชั้นป ไดสื่อสารโดยการชี้แจงผานทางเลขานุการภาควิชาและเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบการเรียนการสอนโดยตรง มีการประชุมทีมงานสนับสนุนการศึกษาเพื่อปรับปรุงแนวทางการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับพันธกิจดานการบริการ ทีมนําภาควิชาฯ ไดสื่อสารโดยผานทางทีม
PCT สูติศาสตรและนรีเวชวิทยาซึ่งมีการประสานงานรวมทีมกับงานการพยาบาลสูตินรีเวชและทารกแรก
คลอด ใหทีมงานมีโอกาสนําเสนอผลงานคุณภาพในเวทีของมหกรรมคุณภาพบริการตางๆ สวนที่เกี่ยวของ
กับงานวิจัยจะแทรกผานทั้งกลุมที่เกี่ยวของกับพันธกิจดานการศึกษา และกลุมที่เกี่ยวของกับพันธกิจดาน
การบริหาร โดยผานการประชุมของภาควิชาฯ และการแจงผานหนังสือเวียน
สําหรับดานการสรางความผูกพันกับบุคลากรที่ผานมาไดพยายามนําเรื่องนี้แทรกเขาไปใน
ระหวางกิจกรรมตางๆของภาควิชาตามที่มีโอกาส รวมทั้งเพิ่มเติมกิจกรรมเชนการจัดงานเลี้ยงสงอาจารยที่
จะเดินทางไปศึกษาตอตางประเทศหรือเดินทางกลับมาหลังจากศึกษาตอเพื่อใหอาจารยรับรูถึงคุณคาของ
ตนเองตอองคกร มีการสรางคุณคาใหกับบุคลากรผานการมอบหมายงานใหรับผิดชอบ นอกจากนี้ก็จะมี
กิจกรรมตามวาระของการมีสัมมนาภาควิชา การจัดงานรดน้ําดําหัว งานเลี้ยงปใหมเปนตน
1.1b(2)
ทีมนําของภาควิชาฯ ทบทวนตัวชี้วัดอะไรอยางสม่ําเสมอเพื่อนํามาใชกําหนดการ
ปฏิบัติการที่สําคัญ
ทางภาควิชาโดยทีมนําไดมีการกําหนดแผนของภาควิชา ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สําคัญๆตามพันธกิจ
ดานตางๆ เชนดานการศึกษาหมายถึงผลสัมฤทธิ์ตางๆ ดานบริการหมายถึงผลการรักษา ขอรองเรียน
ดานวิจัยหมายถึงจํานวนงานวิจัยตีพิมพเปนตน สวนตัวชี้วัดที่ภาควิชาฯ นํามาใชกําหนดการปฏิบัติการใน
ระดับบุคคลและภาพรวม คือ การสงมอบงานที่มอบหมายนั้นตามกําหนด และ Term of reference
(TOR) ทุก 6 เดือน อยางไรก็ตามจากการปฏิบัติที่ผานมาพบวาตัวชี้วัดดังกลาวไมสามารถกํากับ
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานไดจริง เนื่องจากเปนองคกรที่มีบุคลากรอยูในระดับไมมากนัก การแบง
งานในรูปแบบของกรรมการอยางครบถวนดังที่ผานมาอาจจะไมสะทอนการกํากับการทํางานที่ดีได
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1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
ก. ระบบธรรมาภิบาลขององคกร
1.2a(1) ภาควิชาฯ ดําเนินการอยางไรในการทบทวนและทําใหภาควิชาประสบความสําเร็จในเรื่อง
ตางๆที่สําคัญในระบบธรรมาภิบาล
ภาควิชากําหนดใหระบบบริหารของภาควิชาใชกระบวนการที่โปรงใส ชัดเจน ใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การบริหารงาน ในการตัดสินใจเรื่องที่สําคัญของภาควิชาจะใชที่ประชุมภาควิชาแสดงความคิดเห็นและลง
มติ ใชความคิดเห็นของคนสวนใหญเปนแนวทางในการจัดการโดยไมขัดกับนโยบายและทิศทางของคณะ
แพทยศาสตร สวนในบุคลากรสาย ข และ ค จัดใหมีการประชุมแยก มีการสนับสนุนใหมีประธานของกลุม
มอบหมายใหทําหนาที่สนับสนุนกิจการของภาควิชา พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่สมควรไดรับรางวัลเพื่อ
เสนอชื่อขึ้นรับรางวัล นอกจากนี้ยังมีสวนรวมในการพิจารณาความดีความชอบ หัวหนาภาควิชาฯรับฟง
ความคิดเห็นของบุคลากรและใหความเสมอภาคในการจัดการโดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล สําหรับเรื่อง
การเงิน ภาควิชาไดมอบหมายใหหัวหนาภาควิชาดูแลและที่ประชุมภาควิชาอนุญาตใหหัวหนาภาคมีสิทธิใน
การอนุมัติเงินสวนกลางของภาควิชาไดจํานวนหนึ่งโดยไมตองขอจากที่ประชุมภาควิชาเพื่อความคลองตัว
อยางไรก็ตามหัวหนาภาคจะสรุปการใชจายเงินและแจงสถานะการเงินของภาควิชาฯ ที่มีบัญชีกองทุนตาง
ๆ และบัญชีรายรับรายจายของภาควิชาฯ ในการประชุมของภาควิชาฯ เปนระยะๆ การเบิกจายเงินของ
ภาควิชาฯ มีการควบคุมและตรวจสอบโดยหัวหนาภาคและเลขานุการภาควิชา สวนการเงินของแตละ
หนวยซึ่งมีแยกตางหาก หัวหนาภาคไมไดเขาไปกาวกายการใชจายเงิน แตจะย้ําเตือนถึงกระบวนการใช
จายเงินเหลานี้ใหโปรงใส มีกระบวนการตรวจสอบได
1.2a(2) ภาควิชาฯ ดําเนินการอยางไรในการประเมินผลการดําเนินการของผูนําระดับสูงในภาควิชา
ฯ และมีการใชผลการประเมินเหลานี้ไปปรับปรุงประสิทธิผลของการนําองคกรหรือไมอยางไร
ภาควิชาฯ ประเมินผลดานการนําองคกรโดยใชผลลัพธดานตางๆของการบริหารงาน ความสําเร็จใน
การจั ด การป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในภาควิ ช าและในระหว า งภาควิ ช ากั บ ทางคณะฯ ในการประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานจะทางคณะฯจะมีการประเมินหัวหนาภาคดวยกลไกของการใหคํารับรองการปฏิบัติงาน สวน
การบริหารภายในใชวิธีการรับฟงผานที่ประชุมหรือแจงโดยตรง สวนบุคลากรสาย ข และ ค มีสวนรวมใน
การชวยภาควิชาและรับรูเรื่องราว ความกาวหนา ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานของภาควิชา จึงจัดให
มีการรวมกลุมประชุมแยกจากที่ประชุมคณาจารย สงผลใหผลการดําเนินงานของภาควิชาหลายเรื่อง
ประสพผลสําเร็จที่ดีได

b.การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม
1.2b(1) ภาควิชาฯ ดําเนินการอยางไรในกรณีที่การปฏิบัติการของภาควิชาฯ มีผลกระทบเชิงลบตอ
สังคม
ภาควิชาฯ มีทีมบริหารความเสี่ยง (risk management team) ซึ่งมีหัวหนาภาควิชาฯ เปนหัวหนาทีม
ในการรับผิดชอบจัดการ การทํางานที่มีผลกระทบในเชิงลบตอสังคม ซึ่งโดยทั่วไปมีเหตุการณที่เกี่ยวเนื่อง
กับพันธกิจทางการศึกษานอย แตมักจะมีประเด็นความกังวลสงสัยของนักศึกษาหรือผูปกครองในผลการ
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สอบ ทางภาควิชาไดมีระบบในการสอบถามรายละเอียดเหลานี้โดยสอดคลองกับแนวปฏิบัติของคณะและ
มหาวิทยาลัย สําหรับการปฏิบัติตัวของบุคลากรในภาควิชาที่อาจจะมีผลกระทบดังกลาว หัวหนาภาคจะใช
วิธีการพูดคุยเปนการสวนตัวเพื่อรับฟงขอเท็จจริงและแนวทางการปรับปรุงแกไข และโดยที่ลักษณะของ
ผูปวยของภาควิชาจะมีความเสี่ยงสูงตอการถูกปฏิบัติไมเหมาะสม เชนในกรณีที่นักศึกษาหรือแพทยประจํา
บานปฏิบัติตัวแลวอาจจะมีผลกระทบเชิงลบตอคนไขและสังคม หัวหนาภาคจะใชวิธีการเรียกพบเพื่อรับฟง
ขอมูลและหาแนวทางแกไขปรับปรุงเพื่อไมไดปฏิบัติอยางนั้นตอไป สวนผลกระทบในพันธกิจดานบริการ
และดานวิจัย อาจจะมีโอกาสเกิดมากกวา แตสวนใหญมีผลกระทบกับผูปวยโดยตรงไมใชวงกวางตอสังคม
อยางไรก็ตามเนื่องจากการปฏิบัติการบางอยางของภาควิชามีผลกระทบตอสังคมไดงายเชน การตัดสินใจ
เรื่องยุติการตั้งครรภ การใหบริการในเรื่องเวชศาสตรการเจริญพันธุ การเลือกเพศ การผาทองคลอด ดังนั้น
จึงไดมีกระบวนการเชิงปองกันเชนการย้ําเตือนใหบุคลากรทุกคนตระหนักในประเด็นนี้อยางเขมงวด และมี
การกําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนโดยทําในรูปแบบของคณะบุคคล ไมใชการตัดสินใจโดยคนใดคนหนึ่ง สวน
การวิจัยตองผานคณะกรรมการรับรองจริยธรรมกอนเสมอ
1.2b(2) ภาควิชาฯ มีกระบวนการ และตัวชี้วัดสําคัญอะไรที่แสดงใหเห็นถึงการสงเสริมใหมี
พฤติกรรมที่มีจริยธรรม
หัวหนาภาควิชาฯ ดํารงตนเปนตัวอยางในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและจริยธรรม รวมทั้ง
สนับสนุนใหบุคลากรยึดมั่นในการดํารงตนใหมีจริยธรรมเพื่อเปนแบบอยางแกนักศึกษาทุกระดับ ภาควิชาฯ
ยึดมั่นและสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตยสุจริต รูจักเสียสละ
แกผูอื่น ผูรวมงาน ผูปวยและองคกร โดยเริ่มจากการใหตกลงรวมกันในการกําหนดคานิยมขององคกรซึ่ง
ไดกําหนดเรื่องนี้เปนขอที่ 1 ในทั้งหมด 7 ขอ การวัดผลลัพธในดานนี้ไดจากการรวบรวมอุบัติการณที่
เกี่ยวของกับเรื่องจริยธรรม ที่ผานมายังไมพบ ในอนาคตจะหาเครื่องมือประเมินที่มีความไวมากขึ้นเพื่อ
ประเมินผลในดานนี้ตอไป นอกจากนี้ทางภาควิชายังไดมีแนวคิดเรื่องสงเสริมบุคลากรใหไดดีจากการทําดี
ดวยการมอบหมายใหคณะบุคคลทําหนาที่เพื่อพิจารณาสงรายชื่อบุคลากรในภาควิชาเพื่อรับรางวัลการทํา
ดีดานตางๆไมวาจะเปนเรียนดี ปฏิบัติดี การที่บุคลากรไดรับรางวัลนาจะเปนตัวชี้วัดอันหนึ่งที่สะทอนภาพ
ความโดดเดนของบุคลากรของภาควิชาที่สะทอนการสงเสริมใหมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ในรอบปที่ผานมา
บุคลากรของภาควิชาไดรับรางวัลจากทั้งในระดับคณะและระดับชาติ

c. ความรับผิดชอบตอสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ
1.2c(1) ภาควิชาคํานึงถึงเรื่องความผาสุกและประโยชนของสังคมเปนสวนหนึ่งของกลยุทธและการ
ปฏิบัติงานประจําวันอยางไร รวมถึงการสรางความสมบูรณใหกับสภาพแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม
นอกจากที่ภาควิชาจะไดวางกลยุทธพื้นฐานสอดคลองกับกลยุทธของคณะแพทยศาสตรโดยการแบง
พันธกิจใหครบทั้ง 4 ดานแลว ภาควิชายังใหนโยบายกับทุกหนวยวิชาการขั้นสูงซึ่งเกี่ยวของกับทั้งการเรียน
การสอนแพทยตอยอดและการบริการที่ซับซอนใหหาแนวทางที่จะสามารถบูรณาการวิชาการที่คิดคนหรือ
ดําเนินการอยูเขากับการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวันเพื่อใหเกิดประโยชนแกสังคม ตัวอยางเชนการคิดคนองค
ความรูตางๆที่ใชในโครงการควบคุมและปองกันธาลัสซีเมียที่สําเร็จเปนอยางดีเปนตนแบบของประเทศและ
ประเทศเพื่อนบานซึ่งมีปญหาเดียวกัน การควบคุมปองกันกลุมอาการดาวนที่หนวยเวชศาสตรมารดาและทารก
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กําลังรับทุนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติดําเนินการวิจัยอยูก็เพื่อที่จะใหไดเปนแนวปฏิบัติที่จะไดนําเสนอใหกับ
กระบวนการควบคุมระดับชาติตอไป การทํางานวิจัยและหาแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลกลุมผูปวยมะเร็ง
ทางนรีเวช การเปดบริการดาน urogynecology และการเตรียมการสําหรับการเปดสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับเวช
ศาสตรชะลอวัย(anti-aging)ที่ตอบสนองความผาสุกของสังคมที่กําลังมีปญหามากขึ้นที่เกี่ยวเนื่องกับสังคม
ผูสูงอายุ(aging society) การปฏิบัติงานและการเตรียมพรอมเหลานี้เพื่อเปนสวนหนึ่งในการสรางความสมบูรณ
ใหกับสังคมและเศรษฐกิจในวงกวางเชนโครงการควบคุมธาลัสซีเมียสามารถประหยัดเงินของชาติได 72 เทา
หรือประมาณปละเปนระดับพันลานบาท
สวนในดานของพันธกิจหลักไดแกการเรียนการสอน ภาควิชามีนโยบายในการสอดแทรกจิตสํานึกใน
ดานมองประโยชนของผูอื่นและมองประเด็นทางสังคมอยางตอเนื่อง การทําปายพระราชหัตถเลขาของสมเด็จ
พระราชบิดาในหองเรียน การใหแพทยมีสวนรวมในการออกหนวยเพื่อตรวจผูรับบริการกับมูลนิธิสวนดอก และ
การเขาไปตรวจประจําปของผูตองขังในทัณฑสถานหญิง การคํานึงถึงประเด็นครอบครัว สังคมของผูปวยในทุก
เชาวันราชการใน morning conference เปนตัวอยางของการสอดแทรกดังกลาว รวมทั้งการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการในที่สาธารณะเชนโครงการปองการการตั้งครรภในวัยรุน “รักนี้ไมมีพลาด รูทันวันวาเลนไทน” เปนตน
1.2c(2) ภาควิชาดําเนินการอยางไรในการสนับสนุนและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนที่สําคัญอยาง
จริงจัง ชุมชนที่สําคัญของภาควิชาคืออะไร กําหนดชุมชนอยางไร กําหนดเรื่องที่จะเขาไปมีสวนรวม
อยางไร รวมถึงเรื่องที่อาจจะใชสมรรถนะหลักของภาควิชา ผูนําไดมีสวนรวมกับผูปฏิบัติงานในการ
พัฒนาชุมชนดังกลาวอยางไร
ชุมชนที่สําคัญของภาควิชาไดกําหนดโดยแบงตามพันธกิจไดแก ในดานการเรียนการสอน ภาควิชา
มองว านั กศึ ก ษาแพทย ชั้ น คลินิ กทั้ ง หมดทั้ ง ที่ ฝ ก ปฏิบั ติที่ เ ชี ย งใหม ลํ า ปางหรื อ เชี ย งราย ดั ง นั้ น เมื่ อมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอะไรที่เกี่ยวของทั้งหมดจะตองไดรับรูและปรับปรุงในโครงหลักๆเหมือนกัน สวนการศึกษาระดับ
หลังปริญญา ภาควิชาใหความสําคัญในแงที่จะเปนผูที่จบไปปฏิบัติงานดานสูตินรีเวช เปนกําลังสําคัญของชาติ
โดยเฉพาะดานสุขภาพสตรี แมและทารกในเขตภาคเหนือ ดังนั้นภาควิชามีแนวคิดในการสรางเครือขายเหลานี้
ใหเขมแข็งดวยการสรางความผูกพันที่ดีตั้งแตตอนเรียนและพยายามสรางความเชื่อมโยงกับศิษยเกาผาน
กระบวนการทางวิชาการโดยใชเครื่องมือการสื่อสารหลายชองทางเชน การไปเยี่ยม การประชุมวิชาการ การสง
e-mail เวบไซดภาควิชา การสื่อสารผาน facebook และการจัดงานคืนสูเหยา สวนชุมชนดานการวิจัยจะแยก
กลุมตามวิธีดําเนินงานวิจัยรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวของ ถาเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูทางวิชาชีพที่จะ
นําไปใชไดในวงกวาง (implementation research) ภาควิชาจะเลือกกลุมผูเกี่ยวของในเขตภาคเหนือตอนบน
ซึ่งมักจะเปนเครือขายที่ไดพยายามสรางไวตั้งแตกระบวนการทางการศึกษาแลว
สวนเนื้อหาที่จะเขาไปเกี่ยวของ หัวหนาภาควิชาไดใหขอคิดเห็นและแนวทางไววาควรจะเปนเรื่องที่จะ
สรางผลลัพธในวงกวาง เพื่อประโยชนที่ใชไดจริงในประชากร เพื่อชี้นําปญญาโดยเฉพาะศาสตรที่ภาควิชา
เชี่ยวชาญแกสังคม ซึ่งโดยภาพรวมที่ผานมาภาควิชาไดใชสมรรถนะหลักของภาควิชาใหเกิดประโยชนไดอยาง
มากเชนการมุงเนนการสอนในระดับแพทยประจําบานแบบนอกเวลา สงผลใหมีเวลาในการพูดคุยประเด็นทาง
สังคม ประเด็นจริยธรรม รวมทั้งการสรางความผูกพันที่ดี และอื่นๆไดมากกวา การที่ภาควิชามีความเชี่ยวชาญ
งานวิจัยทางคลินิกที่ไดรับการปลูกฝงวางรากฐานมาอยางดีสงผลใหสามารถหาทุนวิจัยไดมากและสอดคลอง
ตามความตองการของภาควิชาและแกปญหาในระดับประเทศชาติได ภาควิชามีบุคลากรสนใจการบริหาร
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จัดการ ทําใหมีประสบการณในการจัดการงานหลายสวนของภาควิชาใหสําเร็จดวยดี รวมทั้งการที่ภาควิชามี
บุคลากรเปนตนแบบหลายเรื่องโดยเฉพาะความเปนครู สงผลใหสามารถใชสมรรถนะนี้ในการถายทอดสิ่งที่
ตองการไดมากขึ้น
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
2.1 การจัดทํากลยุทธ
2.1a(1,2) แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการภาควิชาฯ ในแตละดานของพันธกิจ ตอบสนองตอความทา
ทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธของภาควิชาฯ อยางไร
กระบวนการจั ดทําแผนกลยุท ธและแผนปฏิบัติการ ของภาควิ ช า โดยภาพรวมมี การวิ เ คราะหจุดแข็ง
จุดออน โอกาสและอุปสรรคของภาควิชา ผานการสัมนาภาควิชา การประชุมระดับภาควิชา ระดับหนวย ระดับ
บุคลากร(สาย ก. ใชการประชุมภาควิชา สาย ข. ค. มีการประชุมแยกเพิ่มเติม) เมื่อไดประเด็นการปรับปรุง
พัฒนาที่อยูในระดับหนวย จะแจงหัวหนาภาคผานเรื่องเพื่อนําสูการปรับปรุงซึ่งสวนมากจะเกี่ยวกับพันธกิจดาน
บริการและวิจัย แตถาเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับพันธกิจดานการเรียนการสอน จะใหไดขอสรุปมาจากระดับ
กลุมและหนวยตางๆกอน แลวนําเสนอในที่ประชุมใหญเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติม กอนที่จะได
ขอสรุปเพื่อนําไปใชตอไป ขอแยกรายละเอียดใหเห็นตัวอยางตามพันธกิจดังนี้
พันธกิจดานการศึกษา
ความทาทายในพันธกิจดานนี้ของภาควิชาคือ จํานวนผูปวยที่จะใหนักศึกษาในระดับแพทยศาสตร
บัณฑิตซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นมีไมมากพอกับการเรียนรู แตสําหรับแพทยประจําบานรวมทั้งแพทยตอยอดในอนุ
สาขาตางๆนั้น จํานวนผูปวยในกลุมนี้มีมากพอเพียงในการเรียนรูและฝกอบรมในขณะที่แนวโนมของการสนใจ
เรียนตอในสาขาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยารวมทั้ง 3 อนุสาขาของแพทยทั่วไปมีจํานวนไมแนนอน บางครั้งจะ
ขาดแคลนแต จ ากการวิ เ คราะห จ ะขึ้ น กั บ ป จ จั ย ภายนอกที่ ย ากต อ การควบคุ ม เช น นโยบายของกระทรวง
สาธารณสุ ข ผู ป ว ยส ว นใหญ เ ป น โรคซั บ ซ อ นมากเกิ น ไปที่ ไ ม เ หมาะสํ า หรั บ การเรี ย นการสอนในระดั บ
แพทยศาสตร บั ณ ฑิ ต แต เ หมาะสมสํ า หรั บ แพทย ป ระจํ า บ า นและแพทย ต อ ยอด รวมทั้ ง การฟ อ งร อ งทาง
การแพทยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นและสาขานี้มีความเสี่ยงสูง
จากสถานการณ ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธของภาควิชา(ตารางที่5-6) ในระดับ
แพทยศาสตรบัณฑิตทางภาควิชาไดวางแผนใชกระบวนการเรียนการสอนกับ teaching aid ตางๆเชน หุนฝก
ตรวจตางๆ หุนฝกทําหัตถการตางๆ การเตรียมผูปวยจําลองในการฝกปฏิบัติกอนที่จะไปพบผูปวยจริง ทําใหมี
โอกาสในการเตรียมตัว ที่ดีสงผลใหแมวามีผูปว ยใหฝกจริงนอยลงแตมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น ขณะนี้อยูใ น
ระหวางดําเนินการเชน เตรียมหองฝกทักษะ(ไดพื้นที่ที่ปจจุบันเปนตึกทารกแรกคลอด) วางแผนทําการฝก
ผูปวยจําลองไวในกรณีการเจ็บปวยสมมุติแบบตางๆ รวมทั้งจากความไดเปรียบเชิงกลยุทธของภาควิชาที่มี
อาจารยที่มีความสามารถในการถายทอดสูงรวมทั้งมีอาจารยที่มีเทคนิคเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู
ของนักศึกษาเชนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทําใหการเรียนรูเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น สําหรับนักศึกษาชั้นปที่
6 มีการหมุนเวียนออกไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลในตางจังหวัด นาจะชวยแกปญหานี้ไดระดับหนึ่ง อยางไรก็
ตามเมื่อครบรอบปการศึกษานี้สรุปผลไดระดับหนึ่งวาทักษะของนักศึกษามีไมพอเพียง เชนการสอบ OSCE
ของนักศึกษาที่ไดคะแนนไมดี ทางผูเกี่ยวของในภาควิชาไดแก หัวหนาภาคและกรรมการผูดูแลชั้นปที่ 6 ได
ประชุ มวิ เ คราะห แ ละหาแนวทางปรั บ ปรุง กระบวนการเรี ย นการสอน ซึ่ งข อสรุ ปนี้ จะได นํา เสนอทางคณะ
แพทยศาสตรเพื่อใชในการปรับปรุงตอไป
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ในกรณีของระดับแพทยเฉพาะทางเนื่องจากความทาทายอยูที่จํานวนผูที่จะมาฝกอบรมมีแนวโนมไม
แนนอนบางปจะมีมาก บางปจะมีนอยขึ้นกับปจจัยภายนอกที่ควบคุมไดยาก แตปริมาณผูปวยมีมากพอที่จะได
เรียนรูและฝกอบรม จึงไดเพิ่มกลยุทธในการเชิญชวนใหแพทยทั่วไปไดสนใจมาเรียนตอเชนการเริ่มรับสมัคร
เร็วกวากําหนดเดิม การเชิญชวนผานโรงพยาบาลตางๆ รวมทั้งใชเทคนิคการติดตอผานระบบอินเตอรเนตเชน
facebook เปนตน นอกจากนี้ไดใชความไดเปรียบในการมีอาจารยที่มีความรูความสามารถสูงในสาขาตางๆให
มีโอกาสนําเสนอผลงานวิชาการผานการประชุมตางๆ เพื่อทําใหเกิดภาพลักษณในเชิงวิชาการชั้นสูง รวมทั้ง
พยายามพัฒนากระบวนการฝกอบรมใหดียิ่งขึ้นสงผลใหทุกคนที่มาเรียนที่นี่ตองสอบผานในครั้งแรกที่สอบ เพื่อ
จูงใจใหมีผูสนใจมาเรียนมากยิ่งขึ้น
พันธกิจดานการบริการวิชาชีพ บริการทางวิชาการ
เนื่องจากจํานวนผูปวยที่ซับซอนมีมากยิ่งขึ้น ความคาดหวังของผูรับบริการที่มีมาก รวมทั้งโอกาสใน
การฟองรองมีเพิ่มขึ้น ถือไดวาเปนความทาทายที่คุกคามมาก ทางภาควิชาฯไดใชความไดเปรียบที่มีคณาจารย
มีความสามารถและเชี่ยวชาญสูงและมีพันธมิตรในการทํางานบริการที่ดีเชนสายการพยาบาลรวมทั้งเครื่องมือที่
ทันสมัยพอสมควร โดยไดวางระบบการควบคุมคุณภาพการดูแลผูปวยและความปลอดภัยของผูปวยซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญที่ถูกฟองรองหรือรองเรียนดวยการจัดใหมีทีมนําทางคลินิคหรือคณะกรรมการ PCT ทั้ง 3 สาขา
ยอย เพื่อใหบริการที่มีคุณภาพ มีระบบในการติดตามผลลัพธการดูแลผูปวยผานหลายชองทางเชน การประชุม
morning conference ทุกวันจันทรถึงวันศุกร มี risk management team มีการประชุมทบทวนอุบัติการณ
ตางๆเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแกไขโดยใชกระบวนการ root cause analysis (RCA) มีการกําหนด clinical
practice guideline (CPG) และมาตรฐานการดูแลผูปวยโดยอาศัย evidence-based medicine
ดวยความไดเปรียบเชิงกลยุทธของภาควิชาที่มีบุคลากรที่มีความสามารถสูงในดานวิชาการและบริการ
ทางภาควิชาฯ มอบหมายและสงเสริมใหแตละหนวยฯจัดการประชุมวิชาการใหกับแพทย และบุคลากรเปน
ประจําทุกป รวมทั้งรับฝกอบรมบุคลากรจากทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ภาควิชาฯ ไดใหมีการจัดตั้ง
หองปฏิบัติการ stem cell, Down syndrome screening, เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ, ผาตัดผานกลอง การ
ใหบริการวิชาการผานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตางๆเชนของหนวย urogynecology และการพัฒนาให
thalassemia center เพื่อใหเปน excellence center ของคณะแพทยศาสตรในอนาคตตอไป
พันธกิจดานการวิจัย
ภาควิชาฯ มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยซึ่งประกอบดวยคณาจารยที่สนใจและมีความเชี่ยวชาญ
ดานวิจัยอยางมากเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งไดดําเนินการใหมีการประชุมระเบียบวิธีการวิจัย การวางแผนการทํา
วิจัย และติดตามความกาวหนางานวิจัยของหนวยตาง ๆ ในภาควิชาฯ บางหนวยฯ มีการใชเงินกองทุนเพื่อ
จางผูชวยวิจัยเพื่อแกปญหาการขาดแคลนอัตรากําลัง ภาควิชาฯ มีการสงเสริมใหทําวิจัยบนพื้นฐานของงาน
บริการเชนการจัดตั้ง genetic disease screening และ stem cell ไดสงเสริมใหมีการทําวิจัยสอดคลองกับ
ความตองการของการพัฒนาผลลัพธการดูแลผูปวย
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พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
มีการวางแผนเชิงกลยุทธในดานนี้ดวยความดําริของหัวหนาภาคที่ตองการเสริมสรางความรัก ผูกพันคนใน
ภาควิชาจึงไดวางแผนปฏิ บัติการเพื่ อตอบสนองในเรื่องนี้ ในรอบปที่ ผ านมาได วางแผนในการเสริมสราง
จิตสํานึกดานจิตอาสา ดานสุนทรียศาสตร ดานสังคมดวยการกําหนดจะไปทํากิจกรรมรวมกันในวันหยุด 2
เดือนตอครั้ง โดยเฉพาะผูดอยโอกาสในสังคม เชิญชวนใหครอบครัวของบุคลากรมารวมดวย แตเนื่องจากใน
รอบปที่ผานมาทางภาควิชามีภารกิจที่มากมาย รวมทั้งติดขัดเรื่องทุนทรัพย จึงสามารถจัดไดเพียงครั้งเดียว
จาก 6 ครั้งตามเปาหมาย เมื่อทบทวนแลวคงจะไดวางกลยุทธในปตอไป
2.1b(1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญของภาควิชาฯ มีอะไรบาง และเปาประสงค (Goals) ที่สําคัญ
คืออะไร และวัตถุประสงคเชิงกลยุทธนั้นใหความสําคัญตอความทาทายและความไดเปรียบเชิงกล
ยุทธอยางไร
พันธกิจดาน
• การศึกษา

ความทาทาย(-)/ความ
ไดเปรียบเชิงกลยุทธ(+)
- ความไมสัมพันธกันของ
demand กับ supply
+ มีอาจารยที่มีความสามารถ
และทุมเทดานนี้มาก

• การวิจัย

-ภาระงานที่ไมสมดุลย
+มีผูเชี่ยวชาญมาก
+/-ทิศทางงานวิจัยสอดคลอง
ความตองการของสังคม

• การบริการ

+/-ผูปวยซับซอนมากขึ้น
-ความคาดหวังของผูปวยสูง
+องคความรู เครื่องมือ
อุปกรณทันสมัยมากขึ้น
+บุคลากรมีความรู
ความสามารถสูง
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด/การติดตามผล/
เปาหมาย
* มีกลไกในการจัดการคุณภาพ # ผลการทดสอบความรู
ความสามารถ ทักษะ ผาน
การศึกษาใหตอบสนองตอ
เกณฑ
ความตองการ(ตารางที่ หนา
# มีสถานที่ อุปกรณ ผูปวย
17)
(หรือผูปวยจําลอง)พอเพียง
ไดจากการออกแบบสอบถาม
# จํานวนแพทยที่มาสมัคร
เรียนครบตามจํานวนตองการ
# จํานวนบุคลากรเหมาะสม
* มีแนวทางในการเพิ่มเติม
สอดคลองกับภาระงาน
จํานวนบุคลากร
(ตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 )
* มีแนวทางในการจัดการ
# จํานวนผลงานวิจัยที่ใช
อัตรากําลังใหเหมาะสม
ประโยชนกับสังคมได
* กําหนดทิศทางงานวิจัย
*สรางกลไกปองกันความเสี่ยง #อุบัติการณระดับ E ขึ้นไป
ลดลง
เสริมความปลอดภัย
#ผลลัพธการดูแลรักษาดาน
*สรางกลไกเพิ่มคุณภาพการ
ตางๆดีขึ้นเทียบเคียงกับ
ดูแลรักษา
*กําหนดนโยบายเผยแพร
ระดับชาติ/นานาชาติได
ความรูผานการประชุมหลาย
#มีการจัดประชุมวิชาการ
รูปแบบ
สม่ําเสมอ(หนวยละอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง)
#การประชุมวิชาการ
ตอบสนองความตองการของ
ลูกคา stakeholder,
collaborator, partner
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• การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม

+/- การเคารพยึดถือคานิยม
และวัฒนธรรมองคกร

*สรางกลไกเสริมสรางแนวคิด
เรื่องคานิยมและวัฒนธรรม

#จํานวนตํารา หรือหนังสือที่
ภาควิชาผลิตขึ้น
#ความยั่งยืนขององคกร

พันธกิจดานการศึกษา
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพันธกิจดานนี้ ไดมีวัตถุประสงคเชิงกลยุทธเพื่อสรางกลไกในการจัดการ
คุณภาพการศึกษาใหตอบสนองตอความตองการ ไดคํานึงถึงความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธดัง
แสดงในตารางและไดมีการพัฒนาตางๆใหสอดคลองกันดังนี้
- ปรับปรุงการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับหลักสูตรใหมสําหรับแพทยศาสตรบัณฑิตและการ
ปรั บ ปรุงของราชวิทยาลั ย สูติ นรี แพทยแหงประเทศไทยรวมทั้งความตองการของสังคมโดยมี
เปาหมายเพื่อใหสามารถดําเนินการใหการเรียนการสอนสอดคลองกับเปาหมายหลักสูตรใหมที่
เนนผูเรียน กระตุนใหเรียนรูไดดวยตนเองแบบบูรณาการและไดผลลัพธที่ดีตามเปาหมาย
- ปรับปรุงการประเมินผล โดยมีเปาหมายเพื่อใหมีการประเมินผลที่ตรงตามวัตถุประสงคของ
กระบวนวิชา ดวยการประเมินครบทุกมิติและใหมีคลังขอสอบที่มีจํานวนที่พอเพียงและมีคุณภาพ
- การเตรียมความพรอม ใหกับ อาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวข องใหสอดคลองกับการปรับปรุ ง
หลักสูตรและบุคลากรทางการศึกษาของภาควิชามีความสามารถในการชวยจัดการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงสิ่งแวดลอมและกระบวนการใหมีบรรยากาศแหงการเรียนรู โดยมีเปาหมายใหได
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู เตรียมอุปกรณและสถานที่ใหพรอมในการเรียนรูและสรางแรง
บันดาลใจในการเรียนรู
- มีการติดตามประเมินผล ของกลยุทธโดยวัดผลที่ผลลัพธเชนผลการสอบในแตละระดับเชน
ระดับคณะ ระดับชาติ(ศรว.) หรือผลการสอบของแพทยประจําบานและแพทยตอยอดรวมทั้งมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากจบไปปฏิบัติงานแลวของแพทยประจําบานและแพทยตอยอด
พันธกิจดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพันธกิจดานนี้ ไดมีวัตถุประสงคเชิงกลยุทธดังนี้
- ดําเนินการใหบริการอยางมีมาตรฐาน โดยใหไดมาตรฐาน เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล สราง
ความพึงพอใจระดับสูง ผูปวยมีความปลอดภัยและผลลัพธการดูแลรักษาที่ดีเปนเปาประสงคสําคัญ
สวนเปาประสงคในระยะสั้นไดแกมีกิจกรรมการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยอยาง
ตอเนื่อง
- การใหบริการดานวิชาการสูสังคม สูบุคลากรตางๆโดยมีการเผยแพรความรูเพื่อสาธารณะ เพื่อ
บุคลากร ทั้งระดับภู มิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่ อนําชื่อเสียงมาสูภาควิช า สูคณะ
แพทยศาสตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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- จัดหลักสูตรอบรมแกบุคลากรทางการแพทยโดยมีเปาหมายเพื่อการอบรมความรูทางสูติ-นรีเวช
พื้นฐานที่ทันยุคแกแพทยทั่วไป
- ผลิตตํารา หนังสือ บทความเพื่อเผยแพรสําหรับผูที่สนใจโดยมีเปาหมายตางกันไปในแตละเลม
- ใหทุกหนวยฯ จัดการประชุมวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติใหไดอยางนอยหนวยละ 1
ครั้งตอป และสามารถจัดตั้งศูนย stem cell และ thalassemia center ไดสําเร็จในอนาคต
พันธกิจดานการวิจัย
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพันธกิจดานนี้ ไดมีวัตถุประสงคเชิงกลยุทธดังนี้
- สงเสริมการทําวิจัยของคณาจารยและบุคลากรโดยมีเปาหมายใหมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเฉลี่ยไม
นอยกวา 0.8 เรื่องตอคนตอป ในรอบปที่ผานมามีคาเฉลี่ยอยูที่ 1.4 เรื่องตอคน
- หาแนวทางในการจัดหาผูชวยวิจัยผานโครงการวิจัยที่ไดรับทุนตางๆ
- สงเสริมการทําวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมรวมทั้งวิจัยทางดานการศึกษาโดยมี
เปา หมายเพื่ อมีก ารพัฒ นาในหั ว ข อการวิ จัยที่มีคุ ณค าสูง และไดตีพิ มพ ใ นวารสารที่ มี impact
factor สูงขึ้นรวมทั้งมีงานวิจัยทางการศึกษาเพิ่มขึ้น มีงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับ สนุนจาก สกว. และ
องคกรสนับสนุนตาง ๆ รวมทั้งมีการวิจัยรวมกับหนวยงานอื่น ๆ (multidisciplinary)
พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดลอม
เพื่อความยั่งยืนขององคกร มีหลักคิดเรื่องการยึดถือคานิยมและเคารพวัฒนธรรมองคกร จึงพยายาม
กําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธเพื่อสรางกลไกในการเสริมสรางแนวคิดเรื่องคานิยมและวัฒนธรรม แมวาตอนนี้
จะยังไมสามารถเห็นผลลัพธที่ดีมากก็ตาม

2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
a.การจัดทําแผนปฏิบัติการและนําไปสูการปฏิบัติ
ภาควิชาไดนําพันธกิจทั้ง 4 ดานมาดําเนินการจัดการโดยเริ่มตั้งแตการแบงโครงสรางเพื่อตอบสนอง
ตอพันธกิจครบทุกดาน โดยใชคานิยมของภาควิชาเปนตัวขับเคลื่อน ไดมีการทําความเขาใจผานการสัมมนา
ภาควิชาและชี้แจงในที่ประชุมภาควิชา ทําใหทุกฝายเห็นเปาหมายของพันธกิจดานตางๆชัดเจนไปในทิศทาง
เดียวกัน จากนั้นใหแตละฝายที่รับผิดชอบในแตละพันธกิจไดแก แผนปฏิบัติการทางการเรียนการสอนแบงไป
ตามชั้นป กลุมป 4 กลุมป 5 กลุมป 6 และกลุมแพทยประจําบาน สวนแผนปฏิบัติการดานวิจัยมอบใหกรรมการ
วิจัยไปดําเนินการ สําหรับการบริการวิชาชีพดําเนินการผาน 2 ระบบใหญๆไดแก PCT และหนวยที่รับผิดชอบ
(ดูการแบงความรับผิดชอบที่โครงสรางหนา 12-13) สวนแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม รับผิดชอบโดยกลุมบุคลากรสาย ข.และ ค.โดยมีหัวหนาภาควิชาเปนประธาน กลุมตางๆดังกลาว
ไดดําเนินการทําแผนปฏิบัติการใหสอดคลอง นํากลับมาแจงในที่ประชุมภาควิชา แลวใหทําความเขาใจกับ
ผูเกี่ยวของผานการประชุมชี้แจง จากนั้นใหลงมือปฏิบัติและมีการกําหนดตัวชี้วัดในระดับภาควิชาไว สวน
ตัวชี้วัดในรายกิจกรรมอยูในระหวางการพิจารณาดําเนินการ
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ในกระบวนการจัดการทรัพยากรดําเนินการโดยหัวหนาภาควิชา รองหัวหนาภาคและกรรมการบริหาร
ภาควิชา(หัวหนากลุมและหนวยตางๆเปนองคประกอบ) รวมทั้งเลขาภาควิชา วางแผนในการจัดหาทรัพยากร
ใหเพียงพอ มีการประมาณการตามขอมูลที่ไดรับมาจากคณะในเรื่องจํานวนนักศึกษา รวมทั้งประเมินจากขอมูล
ในรอบปที่ผานมา อยางไรก็ตามทางภาควิชาดําเนินการทําแผนใหสอดคลองกับกระบวนการจัดทําแผนการใช
ทรัพยากรของคณะ ทําใหสามารถมั่นใจในความพรอมใชทรัพยากรเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ ทางภาควิชา
ยังใชการคาดการณในอนาคตโดยใชขอมูลความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธในการจัดการเชนการขอ
อนุมัติใชพื้นที่ของตึกทารกแรกเกิดมาเปนพื้นที่สําหรับการเรียนรูโดยจะจัดทําเปนแหลงฝกทักษะของนักศึกษา
ทุกระดับ ดวยการประสานงานกับฝายพยาบาลในการจัดการปรับปรุงโครงสรางตึกหลังคลอดและตึกแรกคลอด
ที่จะปรับปรุงใหมเพื่อใหสอดคลองและครอบคลุมหลายพันธกิจและความตองการของลูกคาทุกพันธกิจ ใน
ระหวางรอการปรับปรุงสถานที่ ทางภาควิชาไดคอยๆสะสมและยังทําแผนจัดซื้ออุปกรณที่จะใชในศูนยฝก
ทักษะนี้อยางตอเนื่อง
สวนแผนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ภาควิชามีการจัดการดังนี้
- มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตามพันธกิจครบทุกดาน ใหมีการวางแผนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
- มีการวางแผนการจัดการภาระงานของบุคลากรใหชัดเจน เพื่อการบริหารจัดการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- มีการจัดทําแผนเพื่อเตรียมอาจารยรุนใหมที่จะมาทดแทนอาจารยที่เกษียณอายุราชการ รวมทั้ง
บุคลากรดวยเพื่อใหการทํางานไมขาดชวง
- สนับสนุนและผลักดันใหผูปฏิบัติงานมีโอกาสเผยแพรความรูและประสบการณ ทุกสายงาน
- สงเสริมใหอาจารยพัฒนาศักยภาพโดยการเขารวมประชุมวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ
และการศึกษาตอในตางประเทศโดยใหไปศึกษาตอในสาขาที่เปนความตองการของภาควิชาเพื่อ
นําไปสูความเปนเลิศในดานตางๆอันจะสงผลใหสามารถนํามาแกปญหาที่เปนจุดออนหรือความทา
ทายของภาควิชาได
ภาควิชากําหนดตัวชี้วัดทีส่ ําคัญที่ใชตดิ ตามความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการของภาควิชาฯ
แบงเปนดานตางๆตามพันธกิจดังนี้
1. พันธกิจดานการศึกษา
1) ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการของอาจารย ใ นภาควิ ช าฯ มี สั ด ส ว นระหว า งตํ า แหน ง
ศาสตราจารย : รองศาสตราจารย : ผูชวยศาสตราจารย : อาจารย เพิ่มขั้น
2) ตําแหนงวิชาการของอาจารยในภาควิชามีการเปลี่ยนแปลงทุกป
3) จํานวนผูสมัครเรียนตอครบตามจํานวนตองการ
4) จํานวนขอสอบระดับแพทยศาสตรบัณฑิตในคลังขอสอบมีจํานวนเพิ่มขึ้นตามที่ได
ตั้งเปาหมายไวในแผน
5) แพทยประจําบาน แพทยประจําบานตอยอดสอบผานเกณฑของราชวิทยาลัยสูติฯ
มากกวารอยละ 80 ในการสอบครั้งแรก
6) ความพรอมใชของอุปกรณ หองเรียน
7) บรรจุตําแหนงอาจารยเพิ่มขึ้น
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2. พันธกิจดานวิจัย
1) จํานวนผลงานวิจัยของภาควิชาฯ บรรลุตามเกณฑที่กําหนดหรือมากกวา คือ 0.8
เรื่อง/คน/ป
2) จํานวนทุนวิจัยที่ไดรับจากภายนอกเชนสกว.หรือจากตางประเทศมีอยางตอเนื่อง
3) งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษามีจํานวนเพิ่มขึ้นและจํานวนวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ดูแลผูปวยโดยตรง(miniresearch) เพิ่มขึ้น
4) งานวิจัยที่ไดใชประโยชนตอสังคม ประชาชนชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. พันธกิจดานบริการวิชาชีพ
1) จํานวนการฟองรอง/รองเรียน ในดานการบริการรักษาทางสูตินรีเวช
2) ผลลัพธการดูแลรักษามีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง
3) อาจารยที่ไปศึกษาตอตางประเทศไดรับทุนและไดศึกษาตอในสาขาที่เปนเปาหมาย
4. พันธกิจดานบริการวิชาการ
1) มีการประชุมวิชาการตอเนื่องตามเปาหมายทุกป
2) มีการผลิตตํารา หนังสือ บทความวิชาการตอเนื่อง
3) บุคลากรไดรับเชิญเปนวิทยากรในการประชุมตางๆตอเนื่อง
5. พันธกิจดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
1) มีกิจกรรมที่สงเสริมแนวคิดเรื่องคานิยมและวัฒนธรรมองคกร
2) ดําเนินการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ
3) บุคลากรรวมกิจกรรมกับทางคณะอยางสม่ําเสมอ

b. การคาดการณผลการดําเนินการ
ภาควิชามีการดําเนินการตามที่วางแผนไวโดยผูที่ไดรับมอบหมายและทีม รวมทั้งมีนโยบายใหทุกทีม
คาดการณผลการดําเนินการและถาผลที่ดําเนินการไมเปนไปตามแผนที่วางไว ใหทีมหาแนวทางแกไขปญหา
โดยนําเขาปรึกษาหัวหนาภาค รวมทั้งกรรมการบริหาร โดยปกติจะมีการทบทวนผลการดําเนินงานเปนรอบป
การศึกษาในพันธกิจดานการศึกษาและพันธกิจดานวิจัย เปนรายไตรมาสและรอบปงบประมาณในพันธกิจดาน
บริการวิชาชีพและที่เกี่ยวของกับบุคลากร อยางไรก็ตามในระหวางวงรอบดังกลาวถามีเหตุการณไมพึงประสงค
หรือไมเปนตามความคาดหมายและอาจสงผลเสียตอกระบวนการที่เหลือ จะมีการนําเขาปรึกษาหารือกอนได
โดยทั่วไปจะใชแนวคิดในการปองกันความเสี่ยงในทุกพันธกิจ( Risk management policy) การคาดการณที่ทํา
ไดยากที่สุดจะเปนดานบุคลากรโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการเพิ่มอัตรากําลังตามความตองการของภาควิชา
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หมวด 3 การมุงเนนนักศึกษา ผูมีสวนเกี่ยวของ และตลาด
3.1 เสียงของลูกคา: วิธีการรวบรวมและใชสารสนเทศจากผูเรียน ลูกคาอื่นๆ
และผูมีสวนไดสวนเสีย
3.1a(1-2) การรับฟงผูเรียน ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย ภาควิชาฯ ใชขอมูลสารสนเทศที่ไดจาก
ขอคิดเห็นของนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร
ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา จะนําขอคิดเห็นที่ไดรับจากทุกระดับมาทบทวนในการประชุม โดย
อยูในความรับผิดชอบของคณาจารยแตละกลุมยอย เชน กลุมอาจารยผูรับผิดชอบนักศึกษาแพทยชั้นปที 4, 5
และ 6 หรือกลุมอาจารยผูรับผิดชอบแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน เพื่อปรับปรุงระบบการเรียนการสอน
นอกจากนี้ยังสรุปขอคิดเห็นตาง ๆ ที่ไดรับเปนหนึ่งในวาระการประชุมอาจารยและประชุมภาควิชาฯ ดวย
ในชวงที่ผานมาไดมีการปรับปรุงกระบวนการคนหาขอมูลเหลานี้ใหเพิ่มขึ้นในเชิงรุกนอกเหนือจากในระบบ
ปกติที่มีอยูแลวนั้นเชนการกําหนดใหมีเจาหนาที่การศึกษาชวยเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ เพื่อ
นําไปสูการใชแกปญหาในเชิงระบบตอไปได(ดังกลาวไวในหัวขอ 3.2)
3.1b(1-2) การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียน/นักศึกษา ลูกคาอื่นๆและผูมีสวนได
สวนเสีย
แนวทางการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของกับภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวช
วิทยามีหลายแนวทาง ไดแก การใชแบบสอบถาม และแบบประเมินใหแกนักศึกษาทุกชั้นปเปนรายบุคคล และ
มีระบบอาจารยที่ปรึกษาประจําตัว สําหรับการดูแลนักศึกษาในชั้นประกาศนียบัตรชั้นสูง (แพทยใชทุนและ
แพทยประจําบาน) ซึ่งนักศึกษาสามารถปรึกษาปญหาไดทุกดานโดยไดมอบหมายใหทุกคนมีอาจารยที่ปรึกษา
และยังมีอาจารยประจํากลุมแพทยประจําบาน นอกจากนี้สามารถประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวน
เสียทั้งหมด ไมวาจะเปนนักศึกษาเอง หรือผูปกครองของนักศึกษา หรือผูมารับบริการรักษาพยาบาลของ
ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ผานทาง Website โทรศัพทหรือโทรสาร รองเรียนมาที่เจาหนาที่การศึกษา
ของภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยาโดยตรงได ขอมูลจะรวบรวมเพื่อนําขอมูลมาทบทวนตามวงรอบแลวแต
พันธกิจ ยกเวนขอมูลที่ตองไดรับการแกไขเรงดวนจะไดรับการทบทวนและแกไขเรงดวน สําหรับการประเมิน
ความผูกพันที่เปนรูปแบบที่ชัดเจนยังไมไดประเมิน รวมทั้งทางภาควิชายังไมไดดําเนินการเปรียบเทียบระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียกับภาควิชาอื่นหรือมหาวิทยาลัยอื่น แตจากการประเมินโดย
ใชการสังเกต และจากคําชื่นชมที่ผานมาพบวาภาควิชาเปนภาควิชาที่ไดรับความนิยมในกลุมแพทยผูฝกอบรม
และกลุมผูปวยอยางชัดเจน
3.1b(3) การประเมินความไมพึงพอใจ
ภาควิชาไมไดประเมินความไมพึงพอใจอยางชัดเจน แตจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นตางๆทั้ง
ในระดับแพทยศาสตรบัณฑิต(ผานการเสนอความคิดเห็น) และระดับป.บัณฑิตรวมทั้งการอบรมแพทยประจํา
บาน(ผานการสัมมนาประจําปของภาควิชา) ซึ่งเรื่องราวตางๆจะถูกแกไขตามลําดับความสําคัญตอไป
ภาควิชามีการวางระบบการเก็บขอมูลที่จําเปนในการรับฟงลูกคาทุกกลุม ไมวากลุมนักศึกษา แพทย
ประจําบาน ผูปวย ผูรับบริการ ผูใชบริการวิชาการ มีการแบงระดับการดูแลตามลักษณะของกลุมลูกคา เชนใน
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พันธกิจการเรี ยนการสอน นักศึกษาจะไดรับการดูแลอยางใกล ชิด แพทยประจําบานไดรับการดูแลที่ตอง
รับผิดชอบสูงขึ้น ขอมูลผูปวยไดถูกรวบรวมเปนรายป ขอมูลสวนความตองการและขอเสนอแนะของผูปวยถูก
จัดการโดยฝายโรงพยาบาล ขอมูลทั้งหมดจะถูกนํามาวิเคราะหตามความจําเปนและความเหมาะสม
กลุมลูกคาตามพันธกิจ
การเรียนการสอน

วิธีการ
เก็บขอมูลจากแบบ สอบถาม แบบประเมิน
ขอมูลแจงโดยตรง

การบริการ

รวบรวมจากแบบสอบถาม ขอเสนอแนะ
ความตองการของประชาชน
แนวโนมความกาวหนาทางวิชาการ

การนําขอมูลไปใช
ปรับปรุงรายปตามวงรอบปการศึกษา
ปรับปรุงเรงดวนในบางกรณี
แกปญหาเฉพาะหนาและแกปญหาเชิงระบบ
ปรับปรุงรายปตามวงรอบบริการ
วางแผนกลยุทธเพื่อตอบสนองความตองการ
และเตรียมบริการเชิงรุก

3.2 ความผูกพันของผูเรียน/นักศึกษา รวมทั้งลูกคาตามทุกพันธกิจ ผูมีสวนไดสวนเสีย
และตลาด
3.2a(1-2) หลักสูตร การบริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการอื่นๆและการสงเสริมลูกคาและผูมสี วน
ไดสวนเสีย
ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา มีระบบในการจัดการการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรใน
ระดับแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอดโดยไดมอบหมายใหคณาจารยกลุมที่ดูแลแพทยประจํา
บานเปนผูปรับปรุงกระบวนการตางๆรวมทั้งหาวิธีการตางๆในการเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต
การนําหลักสูตรมาขยายความเพื่อกําหนดกิจกรรมที่สอดคลอง ครอบคลุมและหลากหลายเพื่อใหเกิดการเรียนรู
เชนการมีระบบการเรียนการสอนตอนกลางคืนทุกวันราชการ 20.00-21.00 น. ตั้งแตประมาณเดือน สิงหาคม
เปนตนไปจนกระทั่งถึงชวงปดการสอนกอนการสอบวุฒิบัตร การเพิ่มเติมความรูเรื่องการวิจัยตางๆโดยการ
จัดการของกรรมการวิจัย ทั้งนี้ก็เ ปนไปดวยการรับฟงขอคิดเห็นจากแพทยประจําบานเพื่อนํามาปรับปรุง
กระบวนการ ส ว นการเรี ย นการสอนของระดั บ นั ก ศึ ก ษาเนื่ อ งจากภาควิ ช าไม ไ ด เ ป น เจ า ของหลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิตโดยตรง แตเปนเจาของกระบวนวิชา ภาควิชาไดมีระบบในการดูแลลูกคาหรือนักศึกษาใน
แตละกระบวนวิชาอยางชัดเจน รับฟงขอคิดเห็นทั้งจากนักศึกษา จากอาจารยกลุมอื่น อาจารยจากเชียงราย
และลําปาง เพื่อจะไดขอมูลมาปรับปรุงเพื่อสิ่งสงมอบที่ดีที่สุด โดยมีวิธีในการรับฟงขอคิดเห็นหลายทาง ไดแก
มีระบบการประเมินจากนักศึกษาแพทยทั้งชั้นป 4, 5 และ 6 ผานทางแบบสอบถาม และแบบแสดงความ
คิดเห็นเปนรายบุคคลในทุกครั้งที่นักศึกษายายกลุม โดยการประเมินมีทั้งประเมินเปนภาพรวมของการเรียน
การสอนทั้งหมด และยังมีการประเมินแยกเปนแตละกระบวนวิชาดวย นอกจากนี้นักศึกษาแพทยแตละบุคคล
สามารถแสดงความคิดเห็นตอการทํางานและการสอนของอาจารย แพทยใชทุนและแพทยประจําบาน ผานทาง
แบบประเมินพฤติกรรมของแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน ซึ่งสํารวจหลังจากลงกองในแตละกลุม โดย
ขอคิดเห็นในแบบประเมิน ไมมีการลงชื่อนักศึกษาและถือวาเปนความลับเพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงตอไป
ตามวงรอบ ยกเวนในบางเรื่องที่อาจจะมีปญหาถาทิ้งไวโดยไมจัดการ ทางผูเกี่ยวของจะนําเขาปรึกษาหัวหนา
ภาคและกรรมการบริหารกอนวงรอบได
เพื่อสรางความเปนกันเองและผูกพันกับนักศึกษาทุกชั้นป(4-6) ทุกครั้งที่มีการขึ้นเรียนในภาควิชา
กอนที่จะมีการแนะนํากระบวนการเรียนรูทั้งหมดโดยอาจารยประจําชั้นป หัวหนาภาคจะไปพบปะพูดคุยกับ
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นักศึกษาและชี้แจงในประเด็นความเปนอยูในชวงที่เรียนที่ภาควิชาและไดมอบหมายใหเจาหนาที่การศึกษาของ
ภาควิชาทําหนาที่ดูแลนักศึกษา ทําใหนักศึกษารูสึกเปนกันเอง สามารถประสานเชื่อมโยงขอมูลที่นักศึกษา
ตองการสื่อสารกับอาจารย เพื่อใหเกิดการปรับปรุงหรือแกไขปญหาไดทันทวงที ที่ผานมาสามารถแกไขปญหา
ใหนักศึกษาไดทันทวงทีและมีหลายประเด็นที่ทําใหแกไขในเชิงระบบได โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมในเชิง
วิชาชีพที่สําคัญ แตในรอบปที่ผานมาเนื่องจากเปนกระบวนการที่ดีและเปนที่พึงพอใจของนักศึกษาแตเนื่องจาก
มีนักศึกษาจํานวนมากขึ้นการดูแลอาจจะไมทั่วถึงจึงใหเจาหนาที่ที่ดูแลเพิ่มจาก 1 คนเปน 3 คนที่ทําหนาที่นี้
สําหรับนักศึกษาในระดับหลังปริญญา จะมีการรับฟงความคิดเห็นผานทางแบบประเมิน โดยประเมิน
กระบวนวิชาปการศึกษาละ 1 ครั้ง รวมทั้งในการสัมมนาภาควิชาประจําป ซึ่งจะใหโอกาสแพทยประจําบาน
ร ว มงานสั ม มนาทุ ก ครั้ ง และทํ า กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งตามบริ บ ทของตนเองได แ ก ด า นการฝ ก อบรมและ
กระบวนการทํางานการดูแลผูปวย
ผูปกครองของนักศึกษาหรือผูปวยที่มารับบริการดูแลรักษาพยาบาล สามารถเสนอขอคิดเห็นผานทาง
กลองรับความคิดเห็น หรือ Website ของภาควิชาฯหรือผานทางหนวยกิจการนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร
โดยตรงได ในชองทางนี้แมวามีประโยชน แตทีมนําประเมินวามีการเขาถึงนอยไป กําลังดําเนินการหาวิธีการที่
จะสามารถนําเขาขอมูลจากแหลงนี้ใหมากขึ้น สวนหนึ่งไดจากการที่ทางคณะฯไดมีกิจกรรมพบปะผูปกครอง
นักศึกษาชั้นคลินิก(มีขอมูลจากคณะฯ) แมวาจะเปนภาพรวมๆไมใชเฉพาะภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
แตขอมูลที่ไดรับก็จะนํามาพิจารณาวาหัวขอใดที่เขาขาย จะไดดําเนินการปรับปรุงสวนหัวขอใดยังไมใชประเด็น
ของภาควิชาจะไดปองกันไมใหเกิดขึ้น
โรงพยาบาลสมทบที่รับนักศึกษาแพทยและแพทยประจําบานไปฝกปฏิบัติงาน พยาบาลประจําหอ
ผูปวยและหองตรวจผูปวยนอกซึ่งถือวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นผานทางแบบประเมิน
นักศึกษาแพทยและแพทยประจําบานเปนรายบุคคล นอกจากนี้ยังสามารถสงขอมูลผานการพูดคุยโดยตรงกับ
อาจารยที่ดูแล
สําหรับการรับฟงขอคิดเห็นของลูกคาตามพันธกิจบริการวิชาชีพ ผานการรับขอเสนอแนะโดยทีมงาน
ของโรงพยาบาลแลวนํามาปรับปรุง ยกเวนที่ OPD 5 ซึ่งเปนสวนงานของภาควิชาและผูปวยสําคัญของ OPD
นี้ไดแกผูปวยวัยทองจึงมีการรับฟงขอคิดเห็นโดยตรงและนํามาปรับปรุง นอกจากนี้การปรับปรุงการบริการ
วิชาชีพยังมองไปถึงความจําเปนที่จะใหบริการเพื่อผูปวยที่มีจํานวนมากขึ้นในสังคมยุค Aging society เชน
คลินิกปสสาวะเล็ดและอุงเชิงกรานหยอน เปนตน
การบริการวิชาการของภาควิชา โดยนโยบายการประชุมวิชาการที่มีอยูอยางสม่ําเสมอและผลิตตํารา
แลว การรับฟงขอมูลจากผูรวมประชุมและมองประเด็นความจําเปนของสังคม นําขอมูลมากําหนดหัวขอประชุม
ในโอกาสตอไป
ภาควิชาไดสรางระบบและกลไกในการสนับสนุนนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียที่หลากหลายและ
ทั่วถึงรวมทั้งไดสรางสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรู(learning environment) การไดสัมผัสกับบรรยากาศ
การเรียนรูผาน conference รูปแบบตางๆรวมทั้งสรางการเรียนรูผานการฝกทักษะกับหุนจําลองตางๆ
(เนื่องจากเปนสาขาวิชาที่ฝกปฏิบัติกับผูปวยจริงไดไมมากนักดวยเหตุของสิทธิผูปวย) และหองฝกทักษะที่เต็ม
รูปแบบกําลังจะเสร็จเรียบรอยในอนาคตอันใกล
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3.2b(1) การสรางวัฒนธรรมที่มุงเนนผูเรียน ลูกคาตามพันธกิจอื่นๆและผูมีสวนไดสวนเสีย
จากคานิยมของภาควิชาวาดวยการทํางานเพื่องาน และไดเผยแพรใหกับบุคลากรทุกคนของภาควิชา
มีการเนนย้ําถึงการมองลูกคาเปนศูนยกลาง ในสวนพันธกิจการเรียนการสอนซึ่งลูกคาหลักคือนักศึกษาและ
แพทยที่มารับการฝกอบรม ภาควิชาไดมีกระบวนการเพื่อใหลูกคาเหลานี้ไดรับประสบการณที่ดีของการเรียน
และการฝกอบรมที่ภาควิชาโดยเนนย้ํากับบุคลากรอยูเสมอ ตัวอยางเชนเริ่มตั้งแตหัวหนาภาคปฏิบัติตัวเปน
ตัวอยางอยางตอเนื่องเชนการพบกับนักศึกษาในวันแรกกอนเรียนที่ภาควิชาเพื่อพบปะพูดคุย การมอบหมาย
ใหเจาหนาที่ดูแลนักศึกษาดุจลูกหลาน แจงอาจารยประจํากลุมและหัวหนาภาคเมื่อพบเหตุการณที่อาจจะสงผล
เสียกับการเรียนการสอน เจาหนาที่จะทําหนาที่คอยสอดสองดูแลให สรางความประทับใจแกนักศึกษาและผูมา
ฝกอบรม ทําใหภาควิชามีโอกาสรับผูฝกอบรมไดครบตามจํานวนอยางตอเนื่อง แมกระทั่งในปที่แพทยประจํา
บานสมัครทั่วประเทศจํานวนลดลง ภาควิชายังไดรับความนิยมกวาสถาบันอื่นในบริบทเดียวกัน ผูที่มาฝก
Elective บอกตอๆกันสงผลใหมีแพทยที่ฝกอบรมที่อื่นขอมาฝกอบรมเพิ่มเติมที่ภาควิชาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ในลูกคากลุมอื่นๆ เชนผูปวย ทางภาควิชาเนนย้ําผานทีม PCT และผูปฏิบัติงานรวมทั้งแพทยประจํา
บานโดยใหยึดถือผูปวยเปนศูนยกลางเนนย้ําผานการประชุมรายงานผูปวยอยางสม่ําเสมอ สวนลูกคาในแง
บริการวิชาการ ดวยความไดเปรียบเชิงกลยุทธ(มีคณาจารยที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญมาก) รวมทั้ง สมรรถนะ
หลักของภาควิชา(มีความเปนครูสูง) ทําใหเราผูกใจกลุมลูกคาไดอยางตอเนื่อง สังเกตไดจากการมาเขารวม
ประชุมวิชาการอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
3.2b(2)
ภาควิชามีแนวทางในการจัดการกับขอรองเรียนที่เกี่ยวกับการศึกษาจากนักศึกษาและผูมีสวนไดสวน
เสียผานหัวหนาภาควิชาหรืองานบริการการศึกษา เชนการที่นักศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับคะแนนสอบ สามารถ
รองขอการตรวจทานจากระดับคณะฯ โดยทางภาควิชาจะเตรียมขอมูลเพื่อชี้แจงใหหายสงสัยได ซึ่งในการ
ปฏิบัติของภาควิชาที่ผานมาไดกําชับใหทุกคนทั้งอาจารยและเจาหนาที่ใหปฏิบัติหนาที่อยางครบถวนสมบูรณ
เพื่อไมใหมีความผิดพลาดเกิดขึ้น

TQAปการศึกษา55.doc

40

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกร
4.1a(1-4)
ตัววัดผลการดําเนินการที่สําคัญของภาควิชาฯ มีอะไรบาง ภาควิชาฯ ใชขอมูลและ
สารสนเทศเหลานี้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจระดับภาควิชาฯ อยางไร
ภาควิชาฯ มีตัวชี้วัดผลในการดําเนินการในแตละดาน ไดแก ในดานการเรียนการสอน โดย เฉพาะ
ในการผลิตบัณฑิตแพทยนั้น ทางภาควิชาฯ ไดมีการตั้งตัวชี้วัดไววา นักศึกษาแพทยในแตละกระบวนวิชา
ควรจะตองไดคะแนนผาน minimal passing level ที่ตั้งไว โดยมีเปาหมายวาใหมีนักศึกษาที่ไมผานเกณฑ
ไมเกินรอยละ 3 ของทั้งหมด ซึ่งผลการดําเนินการนี้จะไดรับการตรวจสอบและวิเคราะหโดยอาจารยที่ดูแลแต
ละกระบวนวิชา เนื้อหาแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนในปตอไป สวนของกระบวนวิชา พ.วป
332603เพื่ อใหนักศึ กษามี ความสามารถตามเกณฑแพทยสภาจึงตั้ งเปาหมายให ได รับการฝ กอบรมอยาง
เหมาะสมและมีตัวชี้วัดสอดคลองกับเปาหมายเชนนักศึกษาไดปฏิบัติตามเกณฑที่ตั้งไวครบรอยละ 100 หรือ
สอบผาน ศรว.ขั้นตอนที่ 3 มากกวารอยละ 90 ในการสอบครั้งแรก หรือของแพทยตอยอดมีการปฏิบัติตาม
เกณฑของราชวิทยาลัยครบรอยละ 100 เปนตน นอกจากนี้ไดมีการใชขอมูลของการบริหารจัดการเชนจํานวน
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในแตละกลุมและในอนาคตในการบริหารจัดการกระบวนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ การ
จัดการเรื่องสถานที่และการเตรียมการเพื่อรองรับลวนใชขอมูลในการบริหารจัดการ ในสวนของอัตรากําลังของ
บุคลากรไดมีการใชขอมูลอายุราชการและความตองการความเชี่ยวชาญดานตางๆมาประกอบกับการจัดการ
เรื่องบุคลากร สวนการใชขอมูลของบุคลากรดานอื่นๆ การใชขอมูลของการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ การใช
ขอมูลในรายละเอียดของผลการสอบ ผลการประเมินดานตางๆอยางครบถวนนั้นอยูระหวางการดําเนินการ
สวนในการดําเนินการดานการบริการวิชาชีพ ทางภาควิชาฯ รวมกับการพยาบาลสูติศาสตรและนรี
เวชวิทยาและการพยาบาลผูปวยนอกซึ่งมีสวนเกี่ยวของ ไดรวมกันจัดตั้ง Patient Care Team เพื่อชี้นํา
ควบคุม ติดตามและประเมินผลลัพธการดูแลรักษาผูปวยทั้ง 3 PCT ยอย มีการใชตัวชี้วัดหลายตัว ซึ่งจะมี
การวิ เ คราะห ผ ลการดํ า เนิ น งานทุ ก ๆ 3 เดื อ น เพื่ อ นํ า ผลการวิ เ คราะห ม าใช ใ นการปรั บ ปรุ ง ดู แ ล
รักษาพยาบาล โดยอาศัยกลไกของการทบทวนโดยเฉพาะ root cause analysis (RCA) การจัดทํา clinical
practice guideline, การประชุม PCT และการประชุมภาควิชาฯ สวนการดําเนินการดานการวิจัยนั้น การ
ติดตามผลการดําเนินงานสวนหนึ่งจะขึ้นกับตัวชี้วัดที่ใชโดยหนวยตาง ๆ ของภาควิชาฯ จะนําเสนอผลลัพธแก
ที่ประชุมภาควิชาฯเปนรายป
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พันธกิจดาน

ตัวชี้วัด

พันธกิจดานการศึกษา

1) นักศึกษาแพทยทุกชั้นปสอบผานเกณฑ MPL
2) ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการของอาจารย ใ นภาควิ ช าฯ มี สั ด ส ว นระหว า ง
ตําแหนง ศ : รศ : ผศ : อ เพิ่มขึ้น
3) ตําแหนงวิชาการของอาจารยมีการเปลี่ยนแปลงทุกป
4) จํานวนผูสมัครเรียนตอครบตามจํานวนตองการ
5) จํานวนขอสอบระดับแพทยศาสตรบัณฑิตในคลังขอสอบมีจํานวนเพิ่มขึ้น
ตามที่ไดตั้งเปาหมายไวในแผน
6) แพทยป ระจํา บา น แพทยป ระจํา บา นตอยอดสอบผานเกณฑข องราช
วิทยาลัยสูติฯ มากกวารอยละ 80 ในการสอบครั้งแรก
7) ความพรอมใชของอุปกรณ หองเรียน อุบัติการณความไมพรอม
8) ตําแหนงอาจารยเพิ่มขึ้น
1) จํ า นวนผลงานวิ จั ย ของภาควิ ช าฯ บรรลุ ต ามเกณฑ ที่ กํ า หนดหรื อ
พันธกิจดานวิจัย
มากกวา คือ 1.0 เรื่อง/คน/ป
2) มีจํานวนทุนวิจัยที่ไดรับจากภายนอกเชนสกว.หรือจากตางประเทศอยาง
ตอเนื่อง
3) มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาเพิ่มขึ้นและจํานวนวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับ
การดูแลผูปวยโดยตรง(miniresearch) เพิ่มขึ้น
4) งานวิจัยที่ไดใชประโยชนตอสังคม ประชาชนชัดเจนมากยิ่งขึ้น
พั น ธ กิ จ ด า น บ ริ ก า ร 1) ขอรองเรียน/การฟองรองจากผูปวย
2) ผลลัพธการดูแลรักษามีแนวโนมดีขึ้น
วิชาชีพ
3) อาจารยที่ไปศึกษาตอตางประเทศไดรับทุนและไดศึกษาตอในสาขาที่เปน
เปาหมาย
พั น ธ กิ จ ด า น บ ริ ก า ร 1) มีการประชุมวิชาการตอเนื่องตามเปาหมายทุกป
2) มีการผลิตตํารา หนังสือ บทความวิชาการตอเนื่อง
วิชาการ
3) บุคลากรไดรับเชิญเปนวิทยากรในการประชุมตางๆตอเนื่อง
1) มีกิจกรรมที่สงเสริมแนวคิดเรื่องคานิยมและวัฒนธรรมองคกร
พันธกิจดานทํานุบํารุง
2) ดําเนินการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ
ศิลปวัฒนธรรมและ
3) บุคลากรรวมกิจกรรมกับทางคณะอยางสม่ําเสมอ
สิ่งแวดลอม

Reporting
frequency
Yearly
Yearly
Yearly
Yearly
Yearly
Yearly
Yearly
Yearly
Yearly
Yearly
Yearly
Yearly
Quarterly
Quarterly
Yearly
Yearly
Yearly
Yearly
Yearly
Yearly
yearly

4.1b-c การวิเคราะห ทบทวนผลการดําเนินการและการปรับปรุงผลการดําเนินการ
ในรอบปที่ผานมา ภาควิชาฯ ไดทําการทบทวนผลการดําเนินการผานการประชุมในหลายระดับแลว
นํามาสรุปเปนแบบประเมินตนเองรายปในแนวทางของ TQA ตามนโยบายของคณะฯ เชนระดับกลุมที่ดูแล
การศึกษา ระดับภาควิชาในการประชุมภาควิชา หรือการสัมมนาประจําป สําหรับเรื่องที่มีความเรงดวนดวย
ปจจัยทั้งจากภายนอกและภายในและสงผลกระทบมาก ภาควิชาจะใหความสําคัญและจัดการทบทวนในวาระ
พิเศษ ในรอบปที่ผานมาภาควิชาไดทบทวนเรื่องการเรียนการสอนที่สําคัญหลายเรื่อง ไดแก
ในดานการเรียนการสอน อาจารยในกลุมที่ดูแล ไดทําการทบทวนการจัดการจากขอมูลที่ไดจาก
นศพ. และจากอาจารยผูสอน ซึ่งทําใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ไดแก
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•

•

•

ชั้นปที่ 4 ไดมีการนําขอมูลในการเรียนการสอนมาปรับปรุงโดยมีประเด็นเชน วิธีการเรียนโดยลด PBL
เปน POL ตารางการเรียน การฝกปฏิบัติตามจุดตางๆ ปรับเปลี่ยนประเด็นที่มีประโยชนตอการเรียน
แทนจุดที่ไมไดประโยชนมากนัก การอยูเวรเพื่อการเรียนรูและตระหนักถึงความปลอดภัยเมื่อตอง
เดินทางกลับหอพัก จํานวนหัตถการเปนตน
ชั้นปที่ 5 ปรับเปลี่ยนกระบวนการรับผูปวย การเปนเจาของไขในการเรียนการสอนเพื่อใหสามารถ
เรียนรูและมีขอมูลของผูปวยไดอยางครบถวน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนการดูแลผูปวยของแพทยประจํา
บานใหสอดคลองโดยการควบจุดบริการ OB2 และ OB3 ใหดูแลโดยทีมเดียว การกําหนดลักษณะผูที่
จะใหนักศึกษาไดเรียนรู การเขียนรายงาน ปรับเกณฑการทําหัตถการใหสอดคลอง รวมทั้งการดูแล
สถานที่อยูเวรใหปลอดภัยและสะดวกมากขึ้น อีกทั้งปรับเปลี่ยนการประเมินดวย OSCE ในแตละกลุม
ในวันสุดทายของการปฏิบัติงาน และมีการพิจารณาขอสอบในแตละกลุมใหเหมาะสมตอการวัดทั้ง
ความรูและทักษะของนักศึกษา ตลอดจนประเมินความยากงายของขอสอบในแตละกลุมใหเทียบเคียง
กันไดแทนการประเมินรวมแบบเดิมซึ่งมีปญหาในการปฏิบัติ
ในพันธกิจดานการศึกษา ภาควิชาไดทบทบทวนการตัดเกรดของนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4 และปที่ 5
โดยไดแบงเปน 3 ชวง คือ กอนปการศึกษา 2545 เปนการประเมินผลแบบดั้งเดิม ชวงปการศึกษา
2546 – 2548 เปนชวงที่มีการปรับเปลีย่ นกระบวนการประเมินผลจากแบบดั้งเดิมเปนแบบทีป่ ระเมิน
แยกตามโดเมนความรู ทักษะ และ เจตคติ และชวงปการศึกษา 2549 – 2553 เปนกระบวนการตัด
เกรดแยกตามโดเมนโดยใชวิธีทปี่ รับปรุงจากวิธีของ Stuit ดังรายละเอียดในเอกสารเรื่อง “การตัดเกรด
ของภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา”(มีอางอิงที่ภาควิชา) ซึ่งจากการทบทวนผลการดําเนินการโดย
กลุมอาจารยที่รับผิดชอบ พบวาถึงแมจะมีการประเมินผลนักศึกษาแยกในแตละโดเมนแตผลการ
ประเมินก็ยังไมไดสอดคลองกับคุณภาพที่แทจริงของนักศึกษา กลุม อาจารยที่รับผิดชอบจึงไดทําการ
ปรับปรุงวิธีการตัดเกรดใหมโดยทดสอบใชกับคะแนนของกระบวนวิชา พ.สต.502 ปการศึกษา 2553
ซึ่งที่ประชุมเลือกการตัดเกรดแบบใหม version 3 มาใชในการตัดเกรดของนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4
และปที่ 5 ตั้งแตปการศึกษา 2554 ดังในเอกสารเรื่อง “การตัดเกรดแบบใหม 2554” (มีอางอิงที่
ภาควิชา) และเมื่อติดตามผลการตัดเกรดของนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 5 ที่ไดรับการตัดเกรดดวยวิธใี หม
ในปการศึกษา 2554 และ 2555 แลวพบวาสัดสวนของนักศึกษาทีเ่ รียนดี (ไดเกรด A, B+ และ B) จะมี
ใกลเคียงกับความเปนจริงมากขึ้นและใกลเคียงกับผลการประเมินผลในชวงที่ใชการตัดเกรดแบบ
ดั้งเดิมดวย ดังแสดงในตาราง

ปการศึกษา
จํานวนนักศึกษาปที่ 5 ที่ไดเกรด A,
B+ และ B (รอยละ)

•

2543-2545

2549-2553

2554

2555

52.7 – 60.4

85.1 - 87.7

63.2

57.7

ภาควิชาจะติดตามผลการตัดเกรดดวยวิธีใหมนี้ทุกๆป และในกรณีทไี่ มมี critical event ใดๆ ภาควิชา
วางแผนที่ทําการประเมินและปรับปรุงการตัดเกรดใหมอีกครั้งหลังจากใชวธิ ีนี้ครบ 5 ป
กระบวนวิ ช า พ.วป. 603 การฝกปฏิบัติ ของนักศึกษาแพทย ปที่ 6 มีการปรั บ ปรุงกระบวนการ
หมุนเวียนนักศึกษาแบบใหม ทําใหภาควิชาไดรับผลกระทบเนื่องจากจะมีนักศึกษาขึ้นปฏิบัติงาน
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จํ า นวนเพิ่ ม ขึ้ น มาก คณาจารย ที่ ดู แ ลชั้ น ป ที่ 6 ได ท บทวนกระบวนการเรี ย นการสอน และได จั ด
กระบวนการใหม ใ ห ส อดคล อ งและใช อุ ป กรณ ช ว ยการเรี ย นรู เช น การแต ง ตํ า ราช ว ยให เ ป น คู มื อ
ปฏิ บั ติ ง าน การซื้ อ หุ น ฝ ก หั ด ต า งๆเป น ต น ในส ว นการประเมิ น ผลได มี ก ารปรั บ ปรุ ง เช น เดี ย วกั น
อยางไรก็ตามรอบปที่ผานมายังไดมีการทบทวนเพิ่มเติมดังรายละเอียดที่ภาคผนวก
ในดานการบริการวิชาชีพและวิจัย มีการจัดทํารายงานสถิติผูปวยประจําป ผลลัพธการดูแลรักษา
ผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพของแตละหนวย ในรูปแบบรายงานประจําปและใน website ของภาควิชา มี
การวิ เ คราะห ตั ว ชี้ วั ด ผลการดํ า เนิ น งานในส ว นการบริ ก ารนี้ ทุ ก 3 เดื อ น โดยมี ก ารร ว มปรั บ ปรุ ง ผลการ
ดําเนินงานโดยทีม PCT และอภิปรายในการประชุมหนวยทุกสัปดาห มีการทบทวนการดูแลรักษาผูปวยโดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งผลการทบทวนทําใหสามารถพัฒนากระบวนการดูแลผูปวยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สํ าหรั บ ขอมู ลการวิ จัย ทางภาควิ ชามอบหมายเจาหนาที่รับ ผิดชอบ 1 ทา นเปนผูมี หนาที่ชวยการจัด การ
งานวิจัยและรวบรวมขอมูลทั้งหมด และประสานงานการติดตามความกาวหนาโดยเฉพาะที่สัมพันธกับทุนวิจัย
เชนคอยเตือนทีมวิจัยเมื่อครบรอบตองรายงานผลเปนตน นอกจากนี้เมื่อมีงานวิจัยไดตีพิมพก็จะนําเสนอ
ผลงานติดไวที่บอรดหนาหองภาควิชาเพื่อเผยแพรจะเก็บรวบรวมเปนรายป

4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู (ก-ข)
ชองทางในการเขาถึงสารสนเทศแบงตามความปลอดภัยของขอมูลดวย ถาเปนขอมูลเชิงวิชาการ เชน
เกี่ยวกับการนําเสนอ topic, journal club, case conference เปนตนนั้น สามารถเขาถึงไดโดยสะดวกผาน
intranet ของภาควิชาซึ่งปจจุบันพัฒนาไปเปนแบบ web-based สวนเครื่องมือ อุปกรณที่เกี่ยวของไดแก การมี
คอมพิวเตอรสวนกลางสําหรับนักศึกษาแพทยและแพทยประจําบาน รวมถึงมีการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ทไร
สาย (Wireless LAN) เพื่อสามารถเขาถึง website ของภาควิชาฯ ไดงาย สวนขอมูลที่มีความเฉพาะตัวตอง
ผานกระบวนการที่ถูกตองในการขออนุญาตโดยใชกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย แตขอมูลหลายอยาง
สามารถไดขอมูลจากชองทางโดยทั่วไปเชน โทรศัพท โทรสาร นอกจากนี้ยังมีการติดตอผานทางจดหมายหรือ
หนังสือเวียน การกระตุนใหมีการเขาถึง web site เชน อานเอกสารการสอนผานทาง web site มากอน
การเขาถึงและแจงขาวสารของศูนยแพทย รพศ.ลําปาง รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห(partnership)
และโรงพยาบาลสมทบ (collaborator) นั้นจะใชวิธีการติดตอโดยตรงผานทางโทรศัพท และ E-mail โดยผูที่
รับผิดชอบในเรื่องขาวสารคือเจาหนาที่ฝายการศึกษาของภาควิชา นอกจากนี้ยังมีการเยี่ยม รับฟงขอคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันกับรพ.สมทบของอาจารยที่ดูแลชั้นปที่ 6 เพื่อรับทราบปญหาตางๆในการ
เรียนการสอน นอกจากนี้อาจารยกลุมป 4 และป 5 ไดมีการประชุมรวมกับศูนยแพทยลําปางและเชียงราย
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหมเพื่อใหแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน
ภาควิชามีระบบในการดูแลขอมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน และจัดลําดับความสําคัญ
ของขอมูล การเขาถึง เชนขอสอบหรือเอกสารสําคัญจะมีนโยบายใหใชเครื่องคอมพิวเตอร stand alone และ
กําชับเจาหนาที่อยางสม่ําเสมอ สวนเอกสารสําคัญของอาจารยมีสําเนาไวที่ภาควิชา สวนขอมูลที่เปนประโยชน
ในการสงเสริมการเรียนการสอนจะมีการดูแลโดยทีมอาจารยที่ดูแลแพทยประจําบาน โดยจัดใหมีผูที่กรอง
ขอมูล จัดระบบนําเขาขอมูล ทําระบบ intranet เพื่อความนาเชื่อถือ ทันเวลา ทบทวนไดตลอดเวลาของขอมูล
เหลานี้ โดยที่ไมเพียงแตนักศึกษาและแพทยผูฝกอบรมปจจุบันเทานั้น ยังรวมถึงสูติแพทยที่เปนศิษยเกาก็
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สามารถเขาถึงขอมูลชุดนี้ได เปนการสรางความผูกพันที่ดีแบบหนึ่ง ปจจุบันภาควิชาไดประสานขอความ
อนุเคราะหจากระบบ IT ของคณะเพื่อดําเนินการนี้ใหสะดวกขึ้น และมีระบบ backup ที่ดี ปจจุบันอยูในระหวาง
ประสานงานใหสะดวกกับการใชงานใหมากขึ้น
ในส ว นของสารสนเทศที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ บุ ค ลากร ทั้ ง ประวั ติ การทํ า งาน เอกสารคํ า สอน ผลงาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งผลงานวิจัย ภาควิชามีระบบที่สามารถเขาถึงขอมูลนี้อยางสะดวก ในระบบ intranet ของ
ภาควิชา
นอกจากนี้ ในกิจกรรมทางวิชาการเชน topic conference, journal club, case conference,
morbidity & mortality conference ตางๆ หลังจากกิจกรรมแลวมีขอ กําหนดวาใหนําเนื้อหาเก็บไวในระบบของ
ภาควิชาเพื่อที่จะใหผูเรียนและบุคลากรสามารถนํากลับมาทบทวนได แมวาจะไมไดเขารวมในเวลาก็ตาม ใน
อนาคตจะไดจัดใหมกี ารรวบรวมเปนรายปเพื่อใชประโยชนในการจัดการเชิงระบบตอไป
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หมวด 5 การมุงเนนผูปฏิบัติงาน
5.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน(Workforce Environment)
5.1a Workforce Capability and Capacity and Capacity
5.1a(1) Capability and Capacity
ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา เปนสวนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่ง
มีพันธกิจหลัก 4 ดาน ไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม ภาควิชาฯ จึงตองมีบุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการในการดําเนินงานตามพันธกิจ
โดยในสวนของบุคลากรสายวิชาการคณะฯ ไดมอบหมายใหภาควิชาฯ เปนผูพิจารณาคัดเลือกหาบุคลากรที่
เหมาะสมเสนอต อ คณะฯ ดํ า เนิ น การพิ จ ารณาบรรจุ ต ามระเบี ย บข อ บั ง คั บ และกฎเกณฑ ข อง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม อาทิเชน การคํานวณอัตรากําลังโดยใชสูตร FTES บุคลากรที่สมัครจะตองมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา เปนตน นอกจากนี้หากภาควิชาฯ มีความจําเปน ตองการอาจารยที่
เกษียณอายุและมีศักยภาพในการสงเสริมสนับสนุนเปนพี่เลี้ยงใหแกอาจารยรุนใหมและรุนกลาง ภาควิชาก็
สามารถพิจารณานําเสนอใหคณะฯ พิจารณาวาจางตอเปนรายปได
สําหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะฯ มีชวงเวลาใหแตละภาควิชาเสนอขอบุคลากรเพื่อทดแทนผู
เกษียณอายุหรือลาออกทุกป และในกรณีเรงดวนหรือชวงรอการจัดสรรจากคณะฯ คณะฯ จะดําเนินการวาจาง
บุคคลตามความจําเปนที่ภาควิชาฯ ไดรองขอมาเพื่อความตอเนื่องของภารกิจ
บุค ลากรทั้ ง สายวิ ช าการและสายปฏิบั ติการที่ จ ะเขา ทํา งานในภาควิ ชาฯ จะตอ งมีคุ ณสมบัติต าม
ตําแหน งที่ ค ณะฯ กํ าหนด ผ านการทดสอบความรูความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะตําแหนง
(เฉพาะสายปฏิบัติการ) และผานการสัมภาษณจากคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะฯ

5.1a(2) New Workforce members
ภาควิชาฯ มีกระบวนการสรรหาบุคลากรใหมสายวิชาการ (อาจารยใหม) โดยคณาจารยของแตละ
หนวยวิชาการยอยซึ่งมี 5 หนวย เปนผูพิจารณาตามความเหมาะสมเบื้องตน นําเสนอตอที่ประชุมภาควิชาซึ่ง
จะตองไดรับการยอมรับจากคณาจารยในภาควิชาไมนอยกวารอยละ 60 ของคณะจารยประจําในภาควิชา
จากนั้นภาควิชาฯ จะนําเสนอตอคณะฯ เพื่อเขาการพิจารณาสัมภาษณดังกลาวขางตน เมื่ออาจารยใหมไดรับ
การบรรจุแลว ภาควิชาฯ ไดกระตุนสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาตนเองทั้งดานการเปนครูโดยการให
เขารับการอบรมดานแพทยศาสตรศึกษาซึ่งจัดโดยคณะฯและมีระบบอาจารยพี่เลี้ยง ดานการวิจัยโดยการมี
ระบบอาจารยพี่เลี้ยงในการทําวิจัยและการใหไปนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทั้งในประเทศและตางประเทศ
ดานวิชาชีพโดยการแจงแหลงทุนที่จัดสรรโดยคณะฯ ในการลาศึกษาตอ สําหรับดานการบริหารจัดการ ภาค
วิชาฯ ไดแตงตั้งใหเปนกรรมการในกิจกรรมหลาย ๆ อยางของภาควิชาฯ เพื่อเรียนรู
สําหรับบุคลากรใหมสายปฏิบัติการ ภาควิชาไดมีการสอนงานโดยอาจารยที่เกี่ยวของกับงานนั้น ๆ
และเจาหนาที่ประจําปจจุบัน
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5.1a(3) Work Accomplishment
จากโครงสรางของภาควิชาในสวนนําองคกร ที่มีคณะกรรมการดูแลพันธกิจหลักของภาควิชา เชน
ด า นการเรี ย นการสอน จะมี ค ณะกรรมการดู แ ลการศึ ก ษาแต ล ะระดั บ และมี ก ลุ ม คณาจารย ย อ ยที่ ดู แ ล
รับผิดชอบกระบวนวิชาของนักศึกษาแพทยแยกตามชั้นปตั้งแตปที่ 4-ปที่ 6 ในแตละคณะกรรมการหรือกลุม
คณาจารยยอยจะมีองคประกอบในการทํางานซึ่งประกอบดวยอาจารยรุนอาวุโส รุนกลาง รุนใหม และ
บุคลากรสายปฏิบัติการ รวมกันทํางาน ซึ่งเชนเดียวกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริการและกลุม
PCT
ซึ่งจะมีองคประกอบในการทํางานคลายกัน การที่มีองคประกอบในการทํางานเชนนี้ ทําใหการ
ดําเนินงานตามพันธกิจสามารถตอบสนองตอเปาหมาย วิสัยทัศน ผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากจะมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่หลากหลายและครอบคลุม สามารถพัฒนาแนวทาง
และวิธีการใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นได แนวทางและวิธีการที่ไดพัฒนาขึ้นสามารถนําเขาขอความคิดเห็นหรือ
พิจารณาขอความเห็นชอบในที่ประชุมภาควิชา หรือนําไปสูการสัมมนาภาควิชาประจําป ซึ่งจะมีบุคลากรทุก
ระดับของภาควิชาเขารวมสัมมนาตั้งแตคณาจารย บุคลากรสายปฏิบัติการ (ทั้งธุรการและเจาหนาที่พยบาล)
และแพทยประจําบาน/แพทยตอยอด
5.1a(4) Workforce Change management
ภาควิชาไดเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.
2558 ตามแนวทางของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการใหบุคลากรมีความรูและทักษะดานภาษาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการสื่อสารและการแสวงหาความรูใหมทางสื่อ online และ internet นํามาเสริมศักยภาพในการ
ทํางานตามสายงาน สําหรับการเตรียมรับการขาดแคลนบุคลากรตามภาระงานที่จะมีในอนาคต ภาควิชาฯ ได
มีการวางแผนรวมกับ 5 หนวยวิชาการของภาควิชาถึงทิศทางในอนาคต ซึ่งแผนนี้จะรวมถึงการคํานวณ
อัตรากําลังที่ตองการเพิ่มในชวงป 2555-2560 ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการซึ่งแผนกําลังคนจะ
นําเสนอตอคณะฯ ในชวงเวลาที่ประกาศรับ
5.1 b Workforce Climate
5.1b(1-2) Workforce Environment and Workforce Policies and Benefits
ภาควิชาไดดูแลดานความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากรตามแนวทางของคณะฯ อาทิเชน การฉีด
วัคซีนไขหวัดใหญใหบุคลากรทางการแพทยเปนประจําทุกป การซอมรับอัคคีภัยเปนประจําทุกป การคัด
กรองภาวะ metabolic syndrome การสอนวิธีการใชงานคอมพิวเตอรที่ถูกตองใหแกบุคลากร การเปดบริการ
ออกกําลังกายที่ fitness center เปนตน นอกจากนี้ดวยลักษณะหนาที่ตามวิชาชีพของภาควิชาฯ ซึ่ง
รับผิดชอบดานสุขภาพการเจริญพันธุของสตรีกอรปกับบุคลากรของภาควิชามากกวารอยละ 50 เปนเพศหญิง
ดังนั้นเมื่อบุคลากรเหลานี้หรือญาติสายตรงของบุคลากรมีปญหาดานสุขภาพสตรี คณาจารยของภาควิชาจะให
การดูแลรักษา คําปรึกษาและแนะนําอยางใกลชิด เพื่อสรางความผูกพันดุจครอบครัวเดียวกัน โดยบุคลากร
แตละคนสามารถปรึกษากับคณาจารยเปนการสวนตัวไดตลอดเวลา
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5.2 ความผูกใจผูปฏิบัติงาน(Workforce Engagement)
5.2 a Workforce Performance
5.2a(1) Elements of Engagement
ภาควิชาไมไดทําการสํารวจปจจัยความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรแตใชผลการสํารวจใน
คณะฯ เกี่ยวกับปจจัยความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร พบวาปจจัยที่จําเปนตองปรับปรุงแกไข คือ
ดานความกาวหนาในการทํางาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ และดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน ภาควิชา
ฯ จึงไดนําผลสํารวจนี้มาวางแผนดําเนินการ โดยในดานความกาวหนาในการทํางาน ภาควิชาไดสงเสริม
สนับสนุนและกระตุนใหคณาจารยรุนใหมขอทุนไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ ใหคณาจารยทุกคนไปรวมประชุม
วิชาการ/นําเสนอผลงานทางวิชาการ ใหบุคลากรทุกสายงานเขารับการอบรมประชุมวิชาการตามสายงานที่จัด
โดยคณะฯ หรือองคกรตางๆ นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังมีกองทุนซึ่งเปนเงินที่ไดจากการเขารวมโครงการวิจัยกับ
สถาบันวิจัยสุขภาพ (คาoverhead) จัดตั้งเพื่อใชในการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ ในดานสิ่งแวดลอมการ
ทํางานภาควิชาไดดําเนินการปรับพื้นที่ใชสอยเดิมซึ่งเปนพื้นที่ของหนวยบริบาลทารกแรกเกิด เปนหองพัก
อาจารย หองฝกทักษะของนักศึกษา คาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2556
5.2a(2) Organizational Culture
องคประกอบของคณะกรรมการบริหารภาควิชา มีทั้งหัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยวิชาการยอยทั้ง
5 หนวย ตัวแทนบุคลากรสายปฏิบัติการ (พยาบาล) และเลขานุการภาคมีบทบาทหนาที่หนึ่งคือดําเนินงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับนโยบายและแผนกลยุทธที่เกี่ยวของของคณะฯ คณะกรรมการ
บริหารนี้จะทําบทบาทหนาที่ไดโดยอาศัยขอมูลที่ไดรับจากบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวของขณะทํางานรวมกัน
ผานการพูดคุย ประชุม สัมมนา และแสดงความคิดเห็นสวนตัว ขอมูลตาง ๆ เหลานี้จะถูกนําเขาแลกเปลี่ยน
พิจารณาและหาแนวทางดําเนินการในที่ประชุมภาควิชา ซึ่งมีองคประกอบคือหัวหนาภาควิชา คณาจารยของ
ภาค และเลขานุการภาค ขอสรุป/แนวทางที่สรุปในที่ประชุมภาคฯ จะถูกนําไปชี้แจงและประชาสัมพันธสู
บุคลากรทุกระดับผานทางองคประกอบของคณะกรรมการบริหารภาควิชา
5.2a(3) Performance Management
นอกจากแนวทางสรางความผูกพันของบุคลากรตอภาควิชาและคณะดังที่กลาวไวใน 5.2 a(1) แลว
ภาควิชาฯ ไดมีการยกยองและประกาศใหทราบทั่วกันรวมทั้งมีกิจกรรมแสดงความยินดีเมื่อบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายปฏิบัติการไดรับรางวัลตาง ๆ จากองคกรระดับชาติ/นานานชาตะ/คณะฯ เพื่อเปนแรงกระตุน
ใหบุคลากรมี high-performance work โดยบุคลากรของภาควิชาที่ไดรับรางวัลในอดีตไดแก รางวัลเมธีวิจัย
อาวุโส นักวิจัยรุนใหมดีเดน อาจารยดีเดน บุคลากรดีเดน เปนตน
5.2 b Assessment of Workforce Engagement
(1) Assessment of Engagement
(2) Correlation with Organizational results
ภาควิชาฯ ยังไมมีกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการประเมินความผูกพันของบุคลากรตอภาควิชาและ
คณะฯ
5.2 c Workforce and Leader Development
(1) Learning and Development System
TQAปการศึกษา55.doc

48

(2) Learning and Development Effectiveness
(3) Carrer Progression
ภาควิชาดําเนินงานตามพันธกิจหลัก โดยผานทางคณะกรรมการตาง ๆ 8 ชุด ไดแก
1. คณะกรรมการบริหารภาควิชา
2. คณะกรรมการดานการเรียนการสอน
3. คณะกรรมการดานประกันคุณภาพการศึกษา
4. คณะกรรมการดานวิจัย
5. คณะกรรมการดานพัฒนาคุณภาพบริการ
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. คณะกรรมการดานธุรการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
8. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
องคประกอบในแตละชุดคณะกรรมการเหลานี้ จะมีการผสมผสานกันตั้งแตหัวหนาภาควิชา หัวหนา
หนวยวิชาการยอย เลขานุการภาควิชาและตัวแทนบุคลากรสายปฏิบัติการรวมกันดําเนินการตามบทบาท
และหนาที่ที่ไดรับมอบหมายสูกลุมเปาหมายตาง ๆ ซึ่งไดแก ผูเรียน ผูใชผลงานวิจัย/รับบริการวิชาการ ผู
มีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ บุคลากรของภาควิชาอื่นในชวงที่มีการดําเนินการจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไปดวย มีการถายทอดประสบการณและความชํานาญจากรุนอาวุโสสูรุนเยาวทั้งดานวิชาชีพ
การบริหารจัดการและทักษะตางๆ ตัวอยางเชน การจัดการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาแพทยชั้นป
ที่ 4 ดวยชนิดขอสอบ MCQ, MEQและOSCE การจัดทํารายงานตนเองเพื่อรับการประเมินดานคุณภาพ
การศึกษา การทบทวนอุบัติการตาง ๆ ในการใหบริการดานวิชาชีพ การจัดกิจกรรม Research Day
เปนตน นอกจากนี้ ภาควิชาจะพิจารณาบุคลากรที่มีแนวโนมในการเปนผูบริหารในอนาคตเขารับการ
พั ฒ นาเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มสู ก ารเป น ผู บ ริ ห าร ตามหลั ก สู ต รที่ ค ณะฯ จั ด หรื อ เสนอแนะอาทิ เ ช น
หลักสูตรดานการบริหารสูความเปนเลิศของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ หลักสูตรการพัฒนาผูบริหาร
สถาบันผลิ ตแพทยแหงประเทศไทยของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย หลักสูต รพัฒนา
ผูบริหารโรงพยาบาล(CMU Excutive Hospital Management) หลักสูตร MMM (Mini Master of
Management Program) เปนตน
นอกจากนี้ ภาควิชาจะนําระบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของคณะฯ ซึ่งกําลังพัฒนาใหสมบูรณ
มาดําเนินการตอเนื่องเชื่อมโยง ระบบการพัฒนานี้จะดําเนินการภายใตโครงการ “Saundok Individual
Competency Development Model” ที่ไดกําหนด competency ของบุคลากรที่ตองไดรับการพัฒนาไว 6
ดาน คือ
 Core competency
 Professional competency
 Management skill
 Employee health
 Employee wealth
 Spiritual and ethics
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
6.1 การออกแบบระบบงาน
6.1a(1) การออกแบบระบบงาน
ระบบงานของภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ถูกออกแบบใหสอดคลองกับวิสยั ทัศน พันธกิจ และ
เปาหมายของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จากพันธกิจที่คณะแพทยศาสตรที่ตองการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม เปนสากล สรางสรรคงานวิจัยเพื่อชี้นําดานสุขภาพ ใหบริการสุขภาพทีไ่ ดมาตรฐาน และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ภาควิชาฯ จึงไดพิจารณาออกแบบระบบงานโดยใหมกี ระบวนหลัก
ทั้งหมด 5 กระบวนการ ไดแก กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการงานวิจัย กระบวนการบริการ
วิชาการ กระบวนการบริการสุขภาพ และกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม กระบวนการ
หลักดังกลาวสวนใหญเปนกระบวนการภายในภาควิชาฯ โดยภาควิชาฯ ไดนําสมรรถนะหลักทั้ง 4 ขอ มา
พิจารณาในการกําหนดวากระบวนการใดภาควิชาฯ จะเปนผูดําเนินการเอง หรือจะพิจารณาใชทรัพยากรจาก
แหลงภายนอกภาควิชาฯ ทัง้ จากภาควิชาอื่นๆ หนวยงานในคณะฯ ศูนยศรีพัฒน ศูนยความเปนเลิศทาง
การแพทย โรงพยาบาลสมทบ สถาบันสงเสริมการวิจัยในประเทศ และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศ
ไทย มาสนับสนุนระบบงานและกระบวนการทํางานที่ภาควิชาฯ ไมสามารถดําเนินการเองได
6.1a(2) จากสมรรถนะหลักของภาควิชาฯ ไดแก
1. การสอนในระดับแพทยประจําบานแบบนอกเวลา
2. เชี่ยวชาญงานวิจัยทางคลินกิ ที่ไดรับการปลูกฝงวางรากฐานมาอยางดี
3. บุคลากรเปนตนแบบหลายเรื่องโดยเฉพาะความเปนครู
4. มีบุคลากรสนใจการบริหารจัดการ
โดยมีผลงานโดดเดนอยูในระดับชั้นนําของคณะฯ ประเทศ และเทียบเทาระดับสากล ซึ่งถือวาเปนขอไดเปรียบ
เชิงกลยุทธ ภาควิชาฯ ไดนําเอาจุดไดเปรียบนี้ไปใชในการออกแบบระบบงานเพื่อใหสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของนักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูสงมอบ และคูค วามรวมมือ โดยออกแบบระบบงานแยกตาม
พันธกิจซึ่งถือวาเปนกระบวนการหลักทั้ง 5 กระบวนการของภาควิชาฯ
6.1b กระบวนการทํางานที่สําคัญ
6.1b(1) กระบวนการทํางานหลักของภาควิชาฯ ไดแก
1. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ไดจัดแบงอาจารยเปนกลุมๆ รับผิดชอบนักศึกษาในแตละกลุม
ทั้งหมด 5 กลุม ครอบคลุมลูกคาดานการศึกษาทั้งหมด สําหรับในกรณีที่เปนนักศึกษาที่มาจากสถาบัน
อื่นอยูในความดูแลของกลุมที่แบงไวนี้เชนกัน ไดแก กลุมป 4, กลุมป 5, กลุมป 6, กลุมแพทยเพิ่มพูน
ทักษะ และกลุม แพทยชดใชทุนและแพทยประจําบาน สําหรับแพทยตอ ยอดใหอยูในความดูแลของ
คณาจารยประจําหนวยที่เปดฝกอบรม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนไดกําหนดใหมีการ
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ประเมินผลนักศึกษาโดยออกแบบการวัดผลใหครอบคลุมทุกโดเมน โดยมีรูปแบบการประเมินที่
หลากหลาย รวมทั้ง formative evaluation ซึ่งทางภาควิชาไดมอบหมายใหอาจารยประจําแตละชั้นป
รวมทั้งอาจารยกลุมแพทยประจําบานออกแบบ โดยมีหลักการใหครอบคลุมตามวัตถุประสงค โดยมี
กระบวนการประเมินผลที่โดดเดนไดแก การสอบ OSCE รวมทั้งชัน้ ปของนักศึกษาชั้นปที่ 4 (กระบวน
วิชานรีเวชวิทยา) โดยแบงการสอบออกเปน 2 รอบรอบละครึ่งชั้นป, การสอบขอเขียน (MCQ) ของ
นักศึกษาชั้นปที่ 5 (กระบวนวิชาสูติศาสตร) และแพทยประจําบานที่ใช computer-based examination
สงผลใหสามารถทราบคะแนนไดเร็ว สามารถวิเคราะหขอสอบไดงาย รูปภาพที่ตัวขอสอบมีความ
ชัดเจนมากขึ้น จากการสอบถามนักศึกษาพบวามีความพึงพอใจอยางมาก อีกทั้งยังสนองนโยบายเรื่อง
การประหยัดทรัพยากรโดยเฉพาะกระดาษรวมทั้งทีเ่ ก็บขอสอบเการอทําลายไดอยางมาก ในอนาคตจะ
ขยายผลไปยังการสอบชนิดอื่นๆ (นอกเหนือไปจาก MCQ) และครอบคลุมทุกชั้นปดวย
2. กระบวนการงานวิจัย มีคณะกรรมการวิจัยเปนผูดูแลงานดานนี้ ไดแบงการดําเนินงานเปนสองระดับ
ไดแกในระดับแพทยประจําบานเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการทําวิจัยที่ถกู ตอง การควบคุม
ติดตามการทําวิจัยและนําเสนอที่มีคุณภาพ จึงไดจัดกิจกรรมที่สอดคลองกัน ไดแกการเขาอบรม
ระเบียบวิธีวิจยั ซึ่งจัดโดยราชวิทยาลัยกอนเขาฝกอบรมแพทยประจําบาน สําหรับทางคณะกรรมการ
วิจัยของภาควิชาไดดําเนินการจัดการบรรยายเชิงปฏิบตั ิการเพื่อใหความรูเรื่อง “ระเบียบวิธวี ิจัย” แก
แพทยประจําบานทุกชั้นปเพิ่มเติมในประเด็นตางๆ โดยจัดใหมีกิจกรรมดังกลาวเดือนละครั้ง ชวงบาย
วันศุกร มีการติดตามความกาวหนาของโครงการวิจัยของแพทยประจําบาน ใหคําปรึกษาในภาพรวม
และประสานงานกับอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัยในกรณีที่เกิดปญหาในการดําเนินโครงการ รวมทั้ง
จัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ “วันวิจัย (research day)” เพื่อเปนการฝกใหแพทยประจําบานปสุดทาย
ทุกคน นําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และเพือ่ สงเสริมใหมีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
ประสบการณเกี่ยวกับกระบวนการทําวิจัยระหวางคณาจารยและแพทยประจําบาน และในสวนของ
แพทยประจําบานปที่ 1 ไดนําเสนอโครงรางวิจัยเพื่อใหคณาจารยไดวิพากษ ใหขอเสนอแนะเพื่อทําให
มีความมั่นใจที่จะทําวิจัยตอไปใหสําเร็จได โดยทั้ง 2 กรณีมีการมอบรางวัลเพื่อเปนขวัญและกําลังใจ
สวนการดําเนินงานในระดับคณาจารยไดรวบรวมขอมูลสถิติการตีพมิ พในระดับชาติและระดับ
นานาชาติของคณาจารย มีการเผยแพรผลงานวิจยั ที่ไดรับการตีพิมพ โดยการติดแสดงผลงานวิจัย
ฉบับทีต่ ีพิมพไวที่บอรดแสดงผลงานวิจัย ซึ่งจัดไวที่บริเวณหนาสํานักงานภาควิชาฯ รวมทั้งทําหนาที่
เปนสื่อกลางในการติดตามผลงานที่ไดรบั การตีพิมพในระดับนานาชาติของคณาจารยในภาควิชาฯ เพื่อ
สงชื่อคณาจารยที่สมควรไดรับการเสนอชื่อใหไดรับรางวัลเกี่ยวกับการวิจัยในระดับตางๆ ใหแก
ผูบริหารภาควิชาฯ พิจารณาเสนอชื่อตอไปตามที่เห็นสมควร
3. กระบวนการบริการวิชาการ ไดกําหนดใหคณาจารยแตละสาขาวางแผนในการจัดประชุมวิชาการ
หรือบริการวิชาการสูชุมชนผานชองทางตางๆ ในหลายระดับ เชนประชุมวิชาการประจําปของแตละ
หนวย การจัดวิชาการโดยรวมมือกับงานการพยาบาลในงานสัปดาหวันแม วันนมแมโลก สัปดาห
รณรงคปองกันการคลอดกอนกําหนด วัยรุนตั้งครรภ เพื่อเปนการเผยแพรความรูสูประชาชนอันเปน
เปาหมายสวนหนึ่งของภาควิชาฯ และสอดคลองกับสมรรถนะของบุคลากรในภาควิชาฯ ดวย
นอกจากนี้ทางภาควิชาฯ ยังสนับสนุนใหคณาจารยโดยเฉพาะแตละหนวยไดมีการผลิตตํารา หนังสือ
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และบทความตางๆ เพื่อประโยชนในการเผยแพรความรูและยังใชเปนเอกสารในการยื่นขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการดวย
4. กระบวนการบริการสุขภาพ มีการจัดตั้งทีมนําทางคลินิก (PCT) ใหครอบคลุมลูกดานดานการรับ
บริการของภาควิชาฯ ไดแก ทีมนําทางคลินิกดานมารดาและทารกในครรภ (และรวมกับทีมนําทาง
คลินิกดานทารกแรกเกิด) ดานนรีเวชทัว่ ไปและมะเร็งนรีเวช ดานเวชศาสตรการเจริญพันธุและวัยทอง
รวมทั้งทีมที่ดแู ลปญหาระบบทางเดินปสสาวะในทางนรีเวช ใหทําหนาที่ในการกําหนดและชี้นําการ
ดูแลผูปวยในสาขาตางๆ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดูแลผูปวยดังกลาวใหไดผลดีที่สุดโดยมีการ
เทียบเคียงผลลัพธกับสถาบันชั้นนําของประเทศอื่นๆ รวมทั้งเทียบเคียงขอมูลผลการดูแลรักษากับ
ขอมูลระดับโลกเทาที่จะมีขอมูลเอื้ออํานวย
5. กระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ไมไดมีการจัดกระบวนการเพิ่มเติม
นอกจากการใชกระบวนการของทางคณะฯ ในเชิงนโยบายของภาควิชา ไดดําเนินการใหสอดคลองกับ
ของทางคณะฯ อยางไรก็ตามในดานสิ่งแวดลอมของการทํางาน ทางภาควิชาติดขัดดานสถานที่แต
พยายามจัดการใหบุคลากรไดทํางานอยางราบรื่นมากที่สุดเทาที่จะทําได
6.1b(2) ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับแพทยศาสตรบัณฑิตซึ่งใชเกณฑมาตรฐานแพทยสภาเปน
เปาหมาย ไดกําหนดใหมีการประชุมรวมกันในระดับภาควิชาและประชุมแยกกันในรายละเอียดของแตละชั้นป
โดยใหอิสระในการหาแนวทางของกระบวนการตางๆ ตามแตกลุมจะเห็นสมควร รวมทั้งใชขอมูลประเมิน
ยอนกลับของนักศึกษาดวย แลวทั้งหมดจะนําเขามาใหรับรองจากที่ประชุมภาควิชาฯ กอนนําไปปฏิบตั ิ เพื่อให
เกิดความยุตธิ รรมสําหรับนักศึกษากระบวนการหลักๆ จะไดรับการทบทวนและประกาศใชเปนรายป สวนใน
ระดับแพทยประจําบานและแพทยใชทุนรวมทั้งแพทยตอ ยอด มีการใชหลักสูตรของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย
แหงประเทศไทยเปนเปาหมาย แตในกระบวนการ คณาจารยที่ไดรับมอบหมายและคณาจารยที่เกี่ยวของจะ
พิจารณารวมกับผูเรียนซึ่งถือวาเปนผูใหญมากพอที่จะรวมวางแผนการเรียนรู หรือจัดตารางการเรียนรู เปนตน
ในกระบวนการงานวิจัยในระดับแพทยประจําบานใชเกณฑการฝกอบรมของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย
ซึ่งกําหนดใหแพทยประจําบานสงรายงานวิจัย 1 เรื่อง/คน/ป ทางภาควิชาฯ ไดกําหนดใหมีระบบอาจารยที่
ปรึกษาในการทําวิจัย และระบบการติดตามความกาวหนาเปนระยะในการประชุมวันวิจัย ในระดับอาจารยได
กําหนดใหใชเกณฑในการตีพิมพผลงานวิจัยตามเปาหมายของคณะฯ คือ 0.8 เรื่อง/คน/ป
ในกระบวนการบริการสุขภาพใชเกณฑของศูนยพัฒนาคุณภาพเปนเปาหมาย โดยใหทีมนําทางคลินิก
ในแตละสาขาจัดทําขอกําหนดของกระบวนการทํางาน
ในกระบวนการบริการวิชาการ ไดกําหนดใหคณาจารยแตละสาขาวางแผนในการจัดประชุมวิชาการ
หรือบริการวิชาการสูชุมชนอยางนอย 1 ครั้ง/สาขา/ป
6.1c การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน
ภาควิชาฯ ไดวางแผนดําเนินการบริหารความเสี่ยงในดานตางๆ 6 ดานสอดคลองกับการดําเนินการ
ของคณะฯ ไดแก ดานทรัพยากร ดานยุทธศาสตร ดานกายภาพ ดานการปฏิบัติงาน ดานบุคคลและธรรมาภิ
บาล และดานกฎระเบียบและวินยั โดยภาควิชาฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพือ่ บริหารจัดการ
ภายใน และเขารวมกับคณะฯ ที่จัดอบรมใหความรูและซอมอัคคีภัยอยางสม่ําเสมอ
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6.2 กระบวนการทํางาน
6.2a(1-2) การออกแบบกระบวนการทํางาน
ภาควิชาฯ ออกแบบกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับระบบงานทีภ่ าควิชาฯ ไดกําหนดไวในแตละ
กระบวนการหลัก และตอบสนองตอนโยบายของคณะฯ เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคณ
ุ ภาพ โดยภาควิชาฯ จะ
ออกแบบใหมีกระบวนการยอยในแตละกระบวนการหลักเพื่อใหภาควิชาฯ สามารถดําเนินงานตามขอกําหนดที่
ไดตั้งไว โดยเนนการใชเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรมาชวยในหลายๆ กระบวนการยอย
6.2b การจัดการกระบวนการทํางาน
6.2b(1) ภาควิชาฯ จัดกระบวนการทํางานตามกระบวนการหลักของภาควิชาฯ ไดแก
1. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
• คณะกรรมการบริหารภาควิชากําหนดและแบงกลุมอาจารยเพื่อรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาแตละชั้น
ป รวมทั้งระดับแพทยประจําบาน โดยสอบถามความสมัครใจและความเหมาะสม
• อาจารยประจํากลุมพิจารณากําหนดหัวขอการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเกณฑ แลวนําเสนอที่
ประชุมภาควิชาเพื่อใหความเห็น และสรุปผลเพื่อดําเนินการ
• การดําเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดตารางการเรียน จะไดรับการสรุปเพื่อเปนแนว
ทางการดําเนินงานที่ชัดเจน สามารถปฏิบตั ติ ามและทําซ้ําได โดยอาจารยประจํากลุมจะประชุมกลุมแต
ละกลุมเปนระยะๆ และมีการประชุมสัมมนาประจําป เพื่อทบทวนและปรับปรุงการเรียนการสอน
• สนับสนุนใหมกี ารพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการประเมิน โดยกระตุนใหอาจารยเขาไปมีสวน
ในงานปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของคณะฯ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองใน
ความรูดานแพทยศาสตรศกึ ษา และสนับสนุนใหใชเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อชวยในการเรียนการสอนและ
การประเมิน
• มีการพัฒนาและปรับปรุงวิธกี ารประเมินผลโดยอาจารยประจํากลุม เชน การตัดเกรด การตัดสินผลการ
สอบ การคิดคะแนน เปนตน และจัดประชุมในระดับภาควิชาฯ เพื่อรวมแตงขอสอบเพื่อนํามาปรับปรุง
ใหไดคลังขอสอบของภาควิชาฯ
• มีการปรับปรุงเนื้อหาในชั่วโมงสอนใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานแพทยสภา พ.ศ.2555 สําหรับ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยรวบรวมขอมูลจากปกอนๆ และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับ
ภาควิชาทีเ่ กีย่ วของในบางหัวขอเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหไมซ้ําซอนและบูรณาการมากขึ้น
และสรุปในทีป่ ระชุมภาควิชาฯ หรือสัมมนาภาควิชาฯ เพื่อใหมีการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
• มีการปรับปรุงการหมุนเวียนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการเรียนรูของแพทยประจําบาน โดยทบทวน
การหมุนเวียนการปฏิบัติงานในรอบปทผี่ านมารวมกันระหวางแพทยประจําบานและอาจารยกลุมที่ดูแล
• มีการปรับปรุงกระบวนการเรียนแบบบูรณาการในระดับแพทยประจําบานและแพทยตอยอดสาขา
ตางๆ โดยกําหนดหัวขอที่ตอ งเรียนรูรวมกันระหวางภาควิชาใหจัดการเรียนรูในรูปแบบการสัมมนา
วิชาการรวมกันเชน ภาควิชาอายุรศาสตร ภาควิชากุมารเวชศาสตรหนวยทารกแรกคลอด ภาควิชา
พยาธิวทิ ยา เปนตน
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• สนับสนุนใหอาจารยเขารับการอบรมดานแพทยศาสตรศึกษาอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อาจารยใหมใหเขารับการอบรมทุกคน
• มีระบบการดูแลนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายใหมีกลุมอาจารยคอยติดตามดูแล
นักศึกษาในแตละชั้นป และจัดใหมีเจาหนาที่ภาควิชาฯ 3 คนที่ดูแลนักศึกษาในดานพฤติกรรมที่
เกี่ยวของกับการเรียน โดยมีหนาที่รวบรวมขอมูลและรายงานแนวโนมที่จะเกิดปญหาแกกลุมอาจารยที่
ไดรับมอบหมาย และดําเนินการแกไขปญหาเชิงรุกอยางทันทวงที
• มีการดูแลทรัพยากรที่เพียงพอกับการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการและเลขาภาควิชาฯ มีหนาที่
จัดหาทัศนูปกรณที่มีประสิทธิภาพ จัดหาคอมพิวเตอรใหเพียงพอกับการใชงาน และจัดหาอุปกรณชวย
การเรียนรู เชนหุนฝกปฏิบตั ิตางๆ เพื่อรองรับปญหาจํานวนผูปวยทีล่ ดลง จํานวนนักศึกษาทีเ่ พิม่ ขึ้น
และปญหาดานสิทธิผูปว ย
• มีการจัดการสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู โดยสอบถามนักศึกษา แพทยประจําบานเกี่ยวกับ
ปญหาอุปสรรคเพื่อนําไปปรับปรุง จัดผูดูแลสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ
และจัดหาสถานที่เพิ่มเติมเพื่อเปนศูนยฝก การเรียนรูกอนปฏิบัติกับผูปวยจริง
2. กระบวนการงานวิจัย
• สงเสริมใหบุคลากรมีความรูด านวิธีการทําวิจัยที่ถูกตองเหมาะสม โดยสนับสนุนใหบคุ ลากรเขารวม
ประชุมและฝกอบรมเรื่องกระบวนการวิจยั รวมทั้งจัดการประชุมเพิ่มเติมใหแพทยประจําบานเรือ่ ง
ระเบียบวิธีวิจยั
• จัดการดูแลใหผูวิจัยมีการขอรับการพิจารณาทางจริยธรรมและมอบหมายใหเจาหนาที่ภาควิชาหนึ่งคน
ดูแลเรื่องวิจัยโดยตรง เพื่อสรางความเขมแข็งและปองกันปญหาในเรื่องจริยธรรมของการวิจัย
• จัดใหมีงานวันวิจัย “Research day” โดยมีการจัดลําดับคุณภาพผลงานของแพทยประจําบานในงาน
เพื่อเตรียมพรอมในการนําเสนอที่งานประชุมราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย และใหแพทยประจําบานปที่ 1
เสนอโครงรางวิจัยเพื่อใหคณาจารยชวยกันพิจารณา
• กระตุนใหมีการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก เชน สกว. สภาวิจัยแหงชาติ เปนตน
• สรางแรงจูงใจในการทํางานวิจัย โดยมีการประกาศผลงานวิจัยที่ไดรางวัลใน website และติดแสดง
งานวิจัยที่บอรดของภาควิชาฯ
• สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
• กระตุนใหอาจารยมีการทําวิจัยรวมสหสถาบันมากขึ้น
3. กระบวนการบริการวิชาการ
• เผยแพรความรูโดยสงเสริมใหทุกหนวยจัดการประชุมวิชาการประจําป
• กระตุนใหทกุ หนวยทําแผนปฏิบัติการในการจัดประชุมเพื่อกํากับเปาหมายการประชุมใหไดผลดี
• สนับสนุนใหผลิตตํารา หนังสือ และบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพรความรู
4. กระบวนการบริการสุขภาพ
• พัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยโดยแบงเปน 3 PCT ยอยใหครอบคลุมทุกสาขา และกําหนดใหมีการ
ประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของ PCT ทุกสามเดือน
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• กําหนดใหมีการทบทวนผลการดูแลผูปวยโดยเฉพาะทีส่ งผลเสียหรืออุบัติการณตางๆ ตามระดับความ
รุนแรงที่เกิดขึน้ (ระดับ E ขึ้นไป) โดยคณะกรรมการ PCT ยอยทั้ง 3 PCT รวมทั้งสมาชิกเชน
พยาบาลประจํา ward, พยาบาล OPD และอาจารยในหนวยที่เกี่ยวของ
• คณาจารยในภาควิชาฯ รวมกันทบทวนและปรับปรุงกระบวนการดูแลผูปวยกลุม general obstetrics
และ general gynecology รวมทั้งกระบวนการเรียนการสอนของทุกระดับใหสอดคลอง
• คณาจารยในหนวยรวมกับฝายการพยาบาลรวมกันลดขั้นตอนที่ไมจําเปนซ้ําซอนเพื่อสามารถ
ใหบริการไดรวดเร็วขึ้น (lean management) เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแกผูรับบริการ
• ลดความเสี่ยงของผูปวยในการรอคอยการรักษาที่เนิ่นนานเกินไป โดยเพิ่มวันสองกลองตรวจปาก
มดลูก (colposcope) เปน 2 วัน/สัปดาห, เพิ่มจํานวนการผาตัด radical hysterectomy อีก 2 ราย/
สัปดาห, เพิ่มการบริการสองกลองโพรงมดลูก (hysteroscope), เพิ่มจํานวนวันรับผูปวยมะเร็งเขานอน
รพ., จัดใหมีแพทยตอยอดที่ออกตรวจทีแ่ ผนกผูปวยนอก และเพิ่มจํานวนคิวผาตัดสองกลอง
• เปดคลินิกใหความรูและใหคําปรึกษาแกสตรีตั้งครรภ และดําเนินการตรวจคัดกรองทารกกลุมอาการ
ดาวนโดยการตรวจอัลตราซาวดและตรวจสารชีวเคมีในกระแสเลือดมารดา
• เพิ่มหองปลอดเชื้อเพื่อเลี้ยงตัวออน เพื่อใหบริการตรวจวินิจฉัยกอนการยายฝากตัวออนของโรคตางๆ
ที่เกิดจากยีนเดี่ยว โดยเฉพาะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแอลฟาและเบตา
• เปดคลินิกระบบทางเดินปสสาวะและอุงเชิงกรานเพิ่มเปนสัปดาหละครั้ง
• เปด one day chemotherapy clinic ที่ตกึ นรีเวช
• มอบหมายใหแตละ PCT หาโอกาสพัฒนาวิธีการดูแลรักษาผูปวยใหมากขึ้น ทันสมัยขึ้น แลวนําไปสู
การวางแผนใหรองรับการพัฒนานั้นๆ ในระดับภาควิชา
6.2b(2) ภาควิชาฯ เนนการลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการ ดวยการใชเทคโนโลยีตางๆ เชน
การจัดสอบนักศึกษาแพทย แพทยประจําบานดวยการใชระบบคอมพิวเตอร, การเขารวมประชุมวิชาการ
ระหวางสถาบันดวย teleconference, การใช website ภาควิชาเพื่อเปนสื่อการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ และรวบรวมขอมูลการประชุมวิชาการ งานวิจัยของภาควิชาฯ, การติดตอสื่อสารระหวางเจาหนาที่
ภาควิชาฯ และคณาจารยโดยใช E-mail เปนตน นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังนํา lean management มาใชในการ
จัดกระบวนการตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการบริการสุขภาพ เพื่อลดขั้นตอนที่ไมจําเปนและซ้ําซอน
6.2b(3) การปรับปรุงกระบวนการทํางาน
แนวคิดหลักทีใ่ ชในการปรับปรุงกระบวนการทํางานใชแนวทาง P-D-C-A เปนตัวชวยจัดการ ขอมูล
นําเขาในกระบวนการนี้ไดจากลูกคา ผูเกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้การประเมินกระบวนการทํางานจะ
กระทําโดยการประเมินตนเองจากการติดตามตัวชี้วัดทีต่ ั้งไว และโดยการประเมินจากภายนอกภาควิชาฯ โดย
ในกระบวนการหลักแตละกระบวนการจะมีกลุมอาจารยที่ไดรับมอบหมายทําหนาที่ในการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการทํางานเปนระยะ และนําเขาที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อสรุปแนวทางการดําเนินการใหชัดเจน และ
สามารถปฏิบตั ิไดอยางถูกตองเหมือนกันทั้งภาควิชาฯ
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ
7.1 ผลลัพธแตละดานของพันธกิจ (การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ)
7.1.1 ผลลัพธของพันธกิจดานการศึกษา
ระดับแพทยศาสตรบัณฑิต
ผลการเรียน
กระบวนวิชา พ.คพ 331403 นักศึกษาแพทยปที่ 4 สอบผาน(ตั้งแตลําดับขั้น C ขึ้นไป) รอยละ 95.0
 กระบวนวิชา พ.คพ 331503 นักศึกษาแพทยปที่ 5 สอบผาน(ตั้งแตลําดับขั้น C ขึ้นไป) รอยละ 93.0
 กระบวนวิชา พ.วป 332603 นักศึกษาแพทยปท่ี 6 สอบผาน(ตั้งแตลําดับขั้น C ขึ้นไป) รอยละ 88.0
 ในปการศึกษานี้ภาควิชาไดกําหนดเอาขอสอบ OSCE ที่ทางคณะฯจัดสอบเปนสวนของการคิด
คะแนนและกระจายขอสอบออกใน 3 หมวด(ตามโควตาขอสอบ)ไดแก หมวดซักประวัติ หมวด
หัตถการและหมวดตรวจรางกาย จะทําใหเห็นผลลัพธในภาพรวมไดดีระดับหนึ่ง พบขอมูลดังนี้
1. หมวด history taking เนื้อหาเกี่ยวกับการซักประวัติเลือดออกทางชองคลอด สอบผานรอยละ
80.63
2. หมวด procedural skill เนื้อหาเกี่ยวกับการทําหัตถการ cervical polypectomy สอบผานรอยละ
59.51
3. หมวด communication skill เนื้อหาเกี่ยวกับการใหคําแนะนํากินยาคุม สอบผานรอยละ 18.92
จากผลลัพธดังกลาวแมวาจะไมสามารถเปรียบเทียบเพื่อดูแนวโนมได แตทางภาควิชาตระหนักและได
นําขอมูลนี้กลับมาทบทวนเพื่อจะปรับปรุง กระบวนการเรียนการสอนตอไป
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ผลการประเมินกระบวนวิชา แบงตามกระบวนวิชา พ.คพ 331403, พ.คพ 331503, พ.วป 332603(มีการ
เปลี่ยนชื่อกระบวนวิชาแตสามารถใชเปรียบเทียบกันได) ประเมินตามหัวขอดังแสดง และเปรียบเทียบ
กับปการศึกษาที่ผานมา
แผนภูมิที่ 4 แสดงผลการประเมินกระบวนวิชา พ.คพ 331403
มากขึ้นไปเปรียบเทียบปการศึกษา 2553 , 2554 และ 2555
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หัวขอประเมิน

1. ความเหมาะสมของตารางเรียน
2. การสอนที่ OPD
3. Service Round
4. การสอน teaching round ป 2553 ได
ยกเลิกไป
5. การอยูเวรนอกเวลาราชการ
6. การเขียนรายงาน 3 ฉบับ
7. หัตถการที่กาํ หนด
8. การประเมินผล
9. ความเอาใจใสของอาจารย
10. การบริการของเจาหนาทีภ่ าควิชา ฯ

แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการประเมินกระบวนวิชา พ.คพ 331503 ตามหัวขอประเมินที่มีระดับดีและดีมาก
ขึ้นไปเปรียบเทียบปการศึกษา 2553 , 2554 และ 2555
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1. ความเหมาะสมของตารางเรียน
2. การสอนที่ OPD
3. Service Round
4. การสอน teaching round
5. การอยูเวรนอกเวลาราชการ
6. การเขียนรายงาน 3 ฉบับ
7. หัตถการที่กาํ หนด
8. การประเมินผล
9. ความเอาใจใสของอาจารย
10. การบริการของเจาหนาทีภ่ าควิชา ฯ
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แผนภูมิที่ 6 แสดงผลการประเมินกระบวนวิชา พ.วป 332603 ตามหัวขอประเมินที่มีระดับดีและดีมาก
ขึ้นไปเปรียบเทียบปการศึกษา 2553 , 2554 และ 2555
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หัวขอประเมิน

หัวขอประเมิน
ก. การฝกปฏิบัตกิ าร
1 มีโอกาสและผูปวยในการฝกปฏิบัติการ
2 มีทักษะและหัตถกรรมเพียงพอ
3 มีโอกาสไดรับความรูจากอาจารย
4 มีโอกาสไดรับความรูจากแพทยประจําบาน/
แพทยใชทุน
5 มีโอกาสไดปรึกษาปญหากับอาจารย
6 มีโอกาสไดปรึกษาปญหากับแพทยประจําบาน/
แพทยใชทุน
ข. บรรยากาศการฝกเวชปฏิบัติ
7 ไดรับความรวมมือจากบุคลากรระดับตาง ๆ
8 ไดรับความรวมมือเพื่อนนักศึกษาแพทย
9 มีความสบายใจในการฝกปฏิบัติงาน
ค. สภาพความเปนอยูทั่วไป
10 ที่พักอาศัยมีความสะดวก
11 ที่พักอาศัยมีความปลอดภัย
12 หองพักเวรมีความเหมาะสม

ภาควิชาไดนาํ ผลของการประเมินดังกลาวไปปรับปรุงในปการศึกษาตอไป ในสวนที่ปรับปรุงไดโดยดูตามความ
เหมาะสมและวัตถุประสงคของกิจกรรมนั้นๆ
ระดับแพทยประจําบานและระดับแพทยประจําบานตอยอด
 สอบผานไดรับวุฒิบตั ร รอยละ 100 ในปที่จบการฝกอบรม
7.1.2 ผลลัพธของพันธกิจดานการวิจยั เปรียบเทียบ 4 ปที่ผานมา
หัวขอผลลัพธ
• จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ
(เรื่อง)
• จํา นวนโครงการวิ จัย กํ า ลั งดํ า เนิ น
การ
• จํานวนโครงการที่รับทุนวิจัย
• ทุนวิจัยรวม(บาท)
• ทุนภายในคณะฯ(บาท)
• ทุนภายนอกคณะฯ(บาท)
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ปการศึกษา
2552
26

ปการศึกษา
2553
41

ปการศึกษา
2554
36

ปการศึกษา
2555
29

-

26

34

18+22

13
5,500,000

2
8,931,894
3,618,094
5,313,800

5
47,313,388
2,414,448
44,898,940

7
34,807,643
395,843
34,411,800
58

• ผลงานวิจัยเฉลี่ย
(เรื่องตอคนตอป)
• รอยละของอาจารยที่มีผลงานวิจัย
ใน Pubmed
• รอยละของผลงานตีพิมพเทียบกับ
ผลงานตีพิมพทั้งคณะ

1.0

1.6

1.4

1.1

69

85

82

82

25.5

29.1

22(เฉพาะคลินิก)

NA

 โครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการอยูและอาจารยในภาควิชาฯ มีสวนรวมทําวิจัยจํานวน 40 โครงการ
(เปนโครงการตอเนื่องจากป 2554 จํานวน 22 โครงการ) โดยมีโครงการรวมหลายสถาบันกับองคกร
อื่นในประเทศอยู 2 โครงการ
 การนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศ
ไทย อาจารยและแพทยตอยอดของภาควิชาไดมีการนําเสนอในเวที free communication เปน
สัดสวนสูงที่สุดของทุกสถาบันที่มีการฝกอบรม ดังตาราง
ปที่ประชุม
2551
2552
2553
2554
2555

จํานวนของภาควิชา
8
19
13
8
10

จํานวนรวมทุกสถาบัน
42
51
55
32
30

รอยละ
19
37
24
25
33

7.1.3
ผลลัพธของพันธกิจดานการบริการวิชาการ
ในปการศึกษา 2555 คณาจารย ในภาควิชาสูติฯ ไดรับเชิญเปนวิทยากรใหกับหนวยงานนอกภาควิชา
ภายในประเทศ 86 ครั้ง โดยมีรายละเอียดแยกตามระดับของการเปนวิทยากรเปรียบเทียบขอมูล 3 ป ดังตาราง
หัวขอ
1.
2.
3.
4.

ระดับนอกภาควิชาฯ แตอยูในคณะแพทย
ระดับนอกคณะแพทย แตอยูในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ระดับนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหมแตอยูภายในองคกรการศึกษา
ระดับนอกองคกรการศึกษา
รวม

ปการศึกษา
2553
8
2
27
2
39

ปการศึกษา
2554
5
2
44
0
51

ปการศึกษา
2555
3
5
78
0
86

7.1.4 ผลลัพธของพันธกิจดานการบริการวิชาชีพ

ผลลัพธทางคลินิกที่ดี (clinical indicators) มีรายละเอียดในรายงานของ PCT

สามารถจัดการขอรองเรียน จากผูรับบริการไดทั้งหมด ไมมีผลเสียหายตอองคกร

ไมมีกรณีฟองรอง
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ผลลัพธความสมบูรณเวชระเบียนของภาควิชา ไดคะแนนอยูในระดับดีมากและมีแนวโนมดีขึ้น
อยางตอเนื่อง

7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนนักศึกษาและผูมีสวนเกีย่ วของ
ระดับนักศึกษา :
จากผลการประเมินกระบวนวิชา พ.คพ 331403, พ.คพ 331503 และ พ.วป
332603 นักศึกษาแพทยสวนใหญมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของทั้ง 3 กระบวนวิชา
ในระดับดีถึงดีมาก และมีผลการประเมินอาจารยโดยนักศึกษาแพทย ดังนี้
จํานวนแพทยประจําบาน, แพทยตอยอด, นักศึกษาแพทย
รวมทั้งแพทยและนักศึกษาแพทย
ตางประเทศที่มาเขารับการฝกอบรม / ศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติงานที่ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งมีแนวโนมที่มากขึ้น
ระดับ
นักศึกษาแพทย
แพทยประจําบาน
แพทยตอยอด
แพทยจากตางประเทศ
นักศึกษาตางประเทศ
นักศึกษาแพทยตางประเทศ
รวม

2549
2
12
11
2
-

2550
4
15
25
2
14

27
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การฝกอบรม / ดูงาน
2551
2552
13
25
7
17
16
30
1
2
15
3
52

77

2553
42
22
34
1
16
115

2555
31
16
14
0
16
16
89

7.3 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด
(1) ระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดที่สําคัญของผลการดําเนินการดานงบประมาณ การเงินและ
การตลาดรวมทั้งตัววัดดานวงเงินและงบประมาณที่มี (ตามความเหมาะสม)
ในระดับภาควิชา ดานงบประมาณไดจากทางราชการผานมาทางคณะแพทยศาสตร สิ่งที่ไดจัดการคือ
การใชงบประมาณใหเหมาะสม สวนหนึ่งใชเพื่อรักษาสถานะในการดําเนินงาน(maintainance budjet) อีกสวน
ใชสําหรั บพัฒนางานตามพันธกิจและความท าทาย ในปจจุบันยังไมสามารถกําหนดรอยละไดทั้งหมด(อยู
ระหวางดําเนินการคิดวิธีใหสมดุล) รายไดของภาควิชามีอีกสวนหนึ่งไดจากสวนของการสนับสนุนจากศูนย
ศรีพัฒนเพื่อใชในการพัฒนางานตามเปาหมายโดยเฉพาะที่เรงดวนหรือไมสามารถไดจากงบประมาณ ใน
ปจจุบันอยูในเกณฑที่สามารถใชได(คงคลัง) ประมาณ 4 เดือน
ในรอบ 3 ปที่ผานมา มีการใชงบประมาณ ยังอยูในเกณฑสมดุล ดังตารางที่แสดง
ปงบประมาณ

งบครุภัณฑที่ไดรับ

2552
2553

4,233,120.00
4,560,930.00

TQAปการศึกษา55.doc

งบประชุมวิชาการ
(ไดรับ/ใชจริง)
224,000/210,508
216,000/137,510

งบประชุมบริหาร
(ไดรับ/ใชจริง)
252,000/124,445
243,000/121,214
60

2554
2555

6,963,220.00
8,391,500.00

192,000/116,685
216,000/149,920

210,000/143,350
243,000/141,785

(2) ระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดที่สําคัญของผลการดําเนินการดานตลาด รวมถึงสวนแบง
ตลาดและตําแหนงในตลาด การเติบโตของตลาดและสวนแบงตลาด และการเจาะตลาดใหม (ถามี)
ในส ว นของผู รั บ บริ ก าร คื อ นั ก ศึ ก ษาแพทย ไ ม ไ ด ทํ า การวิ เ คราะห แ ยกเนื่ อ งจากเป น หลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิตโดยรวม สวนจํานวนผูที่สมัครเรียนตอแพทยใชทุนมีปริมาณเกินจํานวนที่รับไดทุกปอยาง
ตอเนื่อง สวนแพทยประจําบานสาขาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยารวมทั้งแพทยสาขาตอยอด ดวยปจจัยหลาย
อยางโดยเฉพาะกรณีฟองรองสูติแพทยที่มีอยางตอเนื่อง ทําใหจํานวนผูเรียนตอในสาขานี้มีจํานวนลดลง ทาง
ภาควิชาไดดําเนินการหาแนวทางใหมดังกลาวไวในกระบวนการแลวเพื่อเพิ่มจํานวนรวมทั้งปจจัยหลายอยาง
สงผลใหรอบปที่ผานมามีจํานวนครบถวนทุกสาขา
ในส ว นของนั ก ศึ ก ษาแพทยป ระเมิน ไดจ ากการลงทะเบี ย นเลื อกเรีย นวิ ช าเลือ กบั ง คับ (selective
course) ตามหลักสูตรใหม ซึ่งปการศึกษา 2555 มีนักศึกษาเลือกเต็มตามจํานวนรับได

7.4 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร
(1) ระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดที่สําคัญของการผูกมัดใจบุคลากร ความพึงพอใจของ
บุคลากร และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งรวมทั้งผูนํา เปนอยางไร
ตัวชี้วัดดานการผูกมัดใจและความพึงพอใจของบุคลากร
ภาควิชาได ดําเนิ นการสรางความรูสึ กรว มรับ ผิ ดชอบภาควิช า ได รับ ข อมูลอยางต อเนื่ อง และใช
กระบวนการใหพลังอํานาจ(empowerment) อยางเหมาะสม รวมถึงการใหการสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง แตยังไมไดประเมินความผูกพันอยางเปนรูปธรรม
ตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากร
• ตําแหนงวิชาการของอาจารยเพิ่มขึ้นกวาเดิม ในรอบปที่ผานมา
 ไดรับการแตงตั้งเปน ศาสตราจารยเพิ่มขึ้น 1 ราย ผูชวยศาสตราจารย 1 ราย
มีอาจารยยื่นขอตําแหนง รองศาสตราจารย 1 ราย ผานที่ประชุมคณะแลว รอพิจารณา
ปการศึกษา

ศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย

2554

2

12

6

7

2555

3

11

5

8
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• ขอมูลการพัฒนาบุคลากรในแงการเขารวมประชุมวิชาการ แสดงในตาราง
รายละเอียดการเขารวมประชุมวิชาการ
จํานวนครั้งของอาจารยที่เขารวมประชุมวิชาการ
- ระดับประเทศ
- ระดับนานาชาติ
จํานวนครั้งของบุคลากรอื่นๆที่รวมประชุมวิชาการ
- ระดับประเทศ
- ระดับนานาชาติ
จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนในการศึกษาตอตางประเทศ

2553

2554

2555

66
23

59
25

190
27

14
2
2

10
2
2

45
5
1

• ในป 2554-2555 มีผลการพัฒนาบุคลากรในประเด็นการอบรม/ประชุม/สัมมนา ดังนี้
จํานวนครั้งในการเขารวม
1.
2.
3.
4.

รับการอบรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมวิชาการ
สัมมนาภาควิชา
รวม
เฉลี่ย ครั้ง/คน

2554
1
4
84
23
112
4.31

คณาจารย
2555
10
4
176
25
215
7.97

บุคลากรอื่น ๆ
2554
2555
10
7
0
0
12
38
30
30
52
75
1.68
2.42

รวม
2554
11
4
96
55
166
2.91

2555
17
4
214
55
290
5.0

7.5 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ
ในรอบปที่ผานมาภาควิชาฯ ไดมีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว ซึ่งเปนแนวโนมที่นาพอใจเมื่อ
เทียบเคียงกับรอบ 3 ปที่ผานมา มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ มีการเตรียมความพรอมของคณาจารย และ
เจาหนาที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงหลักสูตรและผลการประเมินของแผนงานตาง ๆ สําเร็จตามวัตถุประสงค
อยางไรก็ตามมีกระบวนการบางอยางที่กําลังเริ่มจัดการไดแกการปรับปรุงกระบวนการทํางานของคณาจารย
ของภาควิชา ซึ่งสงผลใหผลลัพธดานการดูแลผูปวยสูตินรีเวชทั่วไป ผลลัพธดานการเรียนการสอนในระดับ
แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยประจําบานและแพทยตอยอดดีขึ้น รวมทั้งนาจะสงผลใหการอยูรวมกันในภาควิชา
มีความผาสุขมากขึ้นจากความชัดเจนในการประเมินภาระงานไดดีมากยิ่งขึ้นตามที่เปนความตองการของ
บุคลากรที่ไดจากการสํารวจในปที่ผานมา
ตัวชี้วัดที่บงบอกประสิทธิผลขององคกร มีดังนี้
1. การเขารวมประชุมภาควิชาของคณาจารยเฉลี่ยรอยละ 56 (เปาหมาย > รอยละ 70) ในป 2554 ใน
ป 2555 เฉลี่ย รอยละ 65
2. การประชุมภาควิชาครบองคประชุมรอยละ 100
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3. เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้น
4. มีบุคลากรไดรับรางวัล จากองคกรนอกภาควิชา ทุกป ในรอบป2554 ไดรับ 6 รางวัล ในรอบป 2555
ไดรับ 9 รางวัล
5. อัตราความสมบูรณเวชระเบียนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องปปจจุบันไดคะแนน 5 (เต็ม)มา 6 รอบเดือนแลว
6. การใชเงินงบประมาณของภาควิชาเปนไปตามแผนการและอยูในสมดุล
ทางภาควิชาไดกําหนดตัวชีว้ ัดในการดําเนินงานไวครอบคลุมทุกดานตามพันธกิจ แตยังไมไดทบทวน
เปนขอมูลที่ชดั เจน

7.6 ผลลัพธดานการนําองคกร
หัวหนาภาควิชาและคณาจารยหลายทาน มีการปฏิบัติตนเปนตัวอยางในลักษณะตางๆซึ่งเปนไปดวย
ความสอดคลองกับบริบทของภาควิชา สงผลใหมีบุคลากรไดรับความไววางใจในการทําหนาที่ในลักษณะของ
การนําหรือผูนําอยูหลายตําแหนง อยางไรก็ตามในภาพรวมของภาควิชา หัวหนาภาคและบุคลากรบางทาน
ไดรับมอบหมายเพื่อเปนผูนําในการเปนทีมตรวจเยี่ยมคุณภาพการศึกษา(QA) คุณภาพบริการ(HA) อยาง
ตอเนื่องทุกป ไดรับการขอมาดูงานดานการจัดการในหลายเรื่องเชนการจัดการงานวิจัยในภาควิชา การใช
web-based ในการชวยการเรียนการสอนและการสื่อสาร นอกจากนี้ในแงของผลการปฏิบัติงานในหลายดาน
เชนการเปนผูคิดคนกระบวนการควบคุมปองกันโรคทางพันธุกรรมที่สําคัญๆของชาติไดแก ธาลัสซีเมียหรือ
กลุมอาการดาวน ซึ่งประเทศไทยใชตนแบบจากของทีมงานจากภาควิชา ผลสําเร็จในกระบวนการทํางานดาน
การวินิจฉัยกอนการฝงตัวเปนครั้งแรกในประเทศไทย เทคนิคการผาตัดมะเร็งนรีเวชที่เปนตนแบบ การวินิจฉัย
ภาวะซีดในทารกดวยการใชอุลตราซาวดในทารกที่สงสัยโรคฮีโมโกลบินบารท ทั้งนี้เปนการทํางานและพัฒนา
องคกรใหสอดคลองและเพื่อตอบสนองตามพันธกิจที่สําคัญของคณะแพทยศาสตรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม
นอกจากนี้บุคลากรในภาควิชายังเปนผูที่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของคุณธรรม จริยธรรม ทําหนาที่
อยางดีที่สุดเปนการทํางานเพื่องานอยางแทจริงสงผลใหไดมีโอกาสรับรางวัลมากมาย เชนรางวัลบุคคลตนแบบ
ของกรมอนามัย ในการที่เปนนักวิชาการที่ใชความรูใหเกิดประโยชนกับสังคมโดยรวม รางวัลคนสวนดอกรักษ
คุณภาพ เมธีวิจัยอาวุโส รางวัลอาจารยดีเดนของ สออ.ประเทศไทย รางวัลชางทองคํานักวิจัยรุนใหม รางวัล
ชางทองคํานักวิจัยยอดเยี่ยม รวมทั้งรางวัลการนําเสนอผลงานดีเดนในหลายๆเวทีทั้งระดับชาติและนานาชาติ
เปนตน
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7.7 ผลลัพธตามตัวชีว้ ัดของคณะแพทยศาสตร
KPI KPI ปการศึกษา 2555 (1เมษายน 2555 ถึง 31 มีนาคม 2556)

ผลลัพธ

1

รอยละของการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

100

2

รอยละการจบการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

100

3

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรและ
รายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ

4

บุคลากรสายวิชาการที่มีโครงการวิจัย(รอยละ)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการทําวิจัย นวัตกรรม จากแหลง
ทุนภายในและภายนอก ตอ อาจารยและนักวิจัยทั้งหมด
จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ
จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน ฐานขอมูล scopus
สัดสวนจํานวนครั้งของผลงานวิจัยถูกอางอิงทางวิชาการในฐานขอมูล Scopus ตอ
จํานวนบุคลากรสายวิชาการ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ถายทอดความรู/บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
หรือนานาชาติ
ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ทองถิ่นลานนา และกลุมชาติพันธุ
จํานวนผลงานที่สวนงานไดดําเนินการเพื่ออนุรักษ/แกไข/ลดปญหาสิ่งแวดลอม
ใหกับชุมชนและสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย
จํานวนโครงการความรวมมือหรือสรางเครือขายกับสถาบันวิชาการตางประเทศ
จํานวนบุคลากรแลกเปลีย่ นในระดับ อาจารย นักวิจัย บุคลากรสายปฏิบัติการ และ
นักศึกษานานาชาติ
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย) ตอ
อาจารยทั้งหมด
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85.18
81.48
29
9.75
280
45.92
86
NA
2
0
2
0
0
18.0
64

18
19
20

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย) ตออาจารยทั้งหมด
รอยละของบุคลากรสายวิชาการ (อาจารยและนักวิจัย) ไดรับการพัฒนาใหมีความรู
ความสามารถในการสอน การวิจัย และทักษะในวิชาชีพตอบุคลากรสายวิชาการ
ทั้งหมด
รอยละของบุคลากรสายปฏิบัติการไดรบั การพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ และ
ทักษะ ในการทํางานตอบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด(ไมนับรวม OD ภาควิชา)

21

การพัฒนาสวนงานสูสถาบันการเรียนรู

22

ระบบบริหารความเสี่ยง
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40.0
100
33
0
1 (ดาน
ปฏิบัติงาน)

65

