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โครงรางองคกร/บริบทของฝาย 

 

 โครงสรางการบรหิารองคกร 

โครงสรางการบริหารองคกรในพันธกิจดานการวิจัยของคณะแพทยศาสตร  ฝายวิจัย มีการ

กําหนดโครงสรางตามภารกิจ โดยผูบริหารสูงสุดคอืรองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ มีวาระ 4 ป  มีผูชวย

คณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 1 ทาน และผูชวยฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 2 ทาน  ทําหนาที่รวมกัน

พิจารณาและกําหนดนโยบายดานการวิจัย ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน แผนกลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ แผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการที่สําคัญของคณะฯ พรอมท้ังทํา

หนาท่ีกํากับ ติดตาม ประเมิน ทบทวนผลการดําเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน มีงานบริการ

การวิจัย (ชื่อเดิมงานบริการวิชาการและวิจัย) เปนหนวยงานในกํากับที่ปฏิบัติหนาที่  มีหัวหนางานบริการการ

วิจัยกํากับดูแลการทํางานของบุคลากร และประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ ตามแผนงานที่ฝายวิจัย

กําหนด โดยงานบริการวิชาการและวิจัย มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 4 หนวยงาน ประกอบดวย 

หนวยบริหารงานวิจัย หนวยเครื่องมือและหองปฏิบัติงานวิจัย (ชื่อเดิมหนวยวิจัยกลาง) หนวยสัตวทดลอง และ

หนวยระบาดวิทยาคลินิก  

ในการบริหารงานดานการวิจัยของคณะแพทยศาสตร ผานงานบริการการวิจัย รองคณบดี 

ผูชวยคณบดี และผูชวยฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ  มีการกําหนดทิศทางการบริหารรวมกัน ตามนโยบายการ

บริหารของคณะ โดยปฏิบัติตามคําสั่ง ประกาศ หรือระเบียบขอบังคับ และมีการแบงความรับผิดชอบ แตละ

ดาน โดยมอบหมายใหผูชวยแตละทานเปนผูกํากับดูแลภารกิจแตละกิจกรรมของงานบริการการวิจัย ตาม

แผนการดําเนินงาน โดยมีการประชุมรวมกันของผูบริหารระดับรองคณบดี และผูชวย รวมกับหัวหนางาน

บริการการวิจัย หัวหนาหนวยในกํากับทั้งสี่หนวยอยางสม่ําเสมอทุกสองสัปดาห การพิจารณาตัดสินเรื่องสําคัญ

อาศัยการทํางานในรูปแบบคณะกรรมการฯ ผูบริหารที่มีสวนไดสวนเสียในเรื่องนั้นๆ จะไมรวมอยูใน

คณะกรรมการ หรืออยูในการประชุมฯ และมีการถายทอดมอบหมายแผนปฏิบัติการในการประชุมระหวาง

ผูบริหารกับหัวหนางาน หัวหนาหนวย ซึ่งหัวหนางาน หัวหนาหนวย จะทําหนาที่ถายทอดแผนการปฏิบัติงาน 

กํากับ ดูแล แนะนํา แกเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ ใหมีการดําเนินงานตามแผน ผูบริหารจะมีการติดตาม

ประเมิน มีการรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับงานและระดับหนวยงาน ตลอดจนการรายงานผลภารกิจท่ี

สําคัญ ที่ตองมีการติดตามอยางใกลชิดตามกําหนดระยะเวลา 

 

 



โครงสรางการบริหารองคกร 

 

 โครงสรางบุคลากร และปจจัยความผูกพัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรงานบริการการวิจัย ระดับปฏิบัติงาน รวมหัวหนางานบริการการวิจัย มีท้ังหมด 26 

คน  ผูบริหารถายทอดนโยบาย และกํากับ ดูแลผานหัวหนางาน หัวหนาหนวย เนนการทํางานแบบมีสวน

งานบริการการวิจัย 

รองคณบดีฝายวจิัยและวเิทศสมัพันธ (1) 

ผูชวยคณบดีฝายฯ (1) และผูชวยฝายฯ (2) 

หัวหนางานบริการการวจิัย    

พ.มข. ป.ตรี (1) 

หนวยบริหารงานวิจัย 

(7) 

พ.มข. ป.ตรี (1)           

ลูกจาง มข. ป.ตรี (3)     

ลูกจาง มข. ปวส. (3) 

 

หนวยเครื่องมือและ

หองปฏิบัตกิารวิจัย (6) 

พ.มข. ป.โท (1)        

ลูกจาง มข. ป.โท (2) 

ลูกจาง มข. ป.ตรี (2) 

ลูกจาง มข. ปวส. (1) 

หนวยสัตวทดลอง (5)  

พ.มข. ป.โท (1)              

พ.มข. ป.ตรี (1)     

ลูกจางประจาํ (1)       

ลูกจาง มข. ปวช. (1)  

ลูกจาง มข. ม.3  (1) 

หนวยระบาดวิทยา

คลินิก (7) 

พ.มข. ป.ตรี (4)          

ลูกจาง มข. ป.ตรี (1)    

ลูกจาง มข. ปวส (2) 

คณบดีคณะแพทยศาสตร 



รวมเปนทีม ใหความสําคัญกับทุกฝายที่เก่ียวของ มีการดูแลสุขภาพบุคลากรตั้งแตเริ่มเขาปฏิบัติงานในคณะ

แพทยศาสตร โดยจะไดรับการตรวจรางกายและไดรับวัคซีนที่ยังไมเคยไดรับหรือไมมีภูมิคุมกันที่จําเปนและ

เหมาะสมกับสถานการณ เชน วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนโควิด 19 เปนตน และมีการเขารับการตรวจสุขภาพ

ประจําป ตามแนวทางและตารางเวลาการตรวจสุขภาพประจําปของคณะแพทยศาสตร สําหรับบุคลากรที่

ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง เชน เจาหนาท่ีหนวยสัตวทดลองจะไดรับการตรวจสุขภาพที่มีความจําเพาะเพิ่มเติม 

 นอกจากการดูแลดานสุขภาพแลว บุคลากรงานบริการการวิจัย  จะไดรับการสนับสนุนใหมีการพัฒนา

ศักยภาพ  โดยการสงเขารวมการอบรมเพิ่มพูนทักษะดานตางๆ ที่เก่ียวของกับงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ 

สรางความเชื่อมั่นและความกาวหนาในงาน สนับสนุนการเรียนรูและชวยเหลือซึ่งกันและกัน  เพื่อใหเกิด

ความรักความผูกพันในองคกร  บุคลากรงานบริการการวิจัยที่เปนลูกจางมหาวิทยาลัย จะมีอายุการ

ปฏิบัติงานที่ฝายวิจัยยาวนาน โดยมีผูท่ีเริ่มปฏิบัติงานยาวนานสุดเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตป 2553 –ปจจุบัน เปน

เวลารวม 11 ป  

 

 กระบวนการหรือการบริการหลักที่ฝายรับผิดชอบ(CP.3 Research process) ประกอบดวย 

1. การบริหารจัดการดานการวิจัย 

หนวยบริหารงานวิจัย ทําหนาที่สนับสนุนการสรางผลงานวิจัย โดยประสานหนวยงานอื่นที่

เก่ียวของ เชน กองบริหารงานวิจัย เพื่อประชาสัมพันธ ใหขอมูลดานทุนวิจัยภายนอกและกฎระเบียบ

ที่เก่ียวของแกนักวิจัย มีระบบบริหารจัดการทุนภายในคณะแพทยศาสตร เพื่อสนับสนนุการทําวิจัย

ใหแกนักศึกษาระดับหลังปริญญาและนักวิจัยของคณะแพทยศาสตรทั้งสายวชิาการและสายสนับสนุน 

มีระบบการสนับสนุนผูชวยวิจัยใหกับภาควิชาทางคลินิก เพื่อชวยเหลืองานดานเอกสารและอ่ืนๆแก

นักวิจัย และชวยในการกํากับติดตาม ผลการดาํเนินงานตามตัวชี้วัดตางๆ มีระบบสนับสนุนการ

ผลิตผลงานตพีิมพในวารสารระดับนานาชาติรวมกับมหาวิทยาลัย  และมีระบบเชิดชูเกียรตินักวิจัย

ผานการใหรางวัลของคณะฯ เปนประจําทุกป และการประชาสัมพันธใน Hall of Fame  

หนวยเครื่องมือและหองปฏิบัติการวิจัย มีระบบการจัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงาน ใหบริการ

หองปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัยขั้นพื้นฐาน มี platform การบริการครุภัณฑวิจัยขั้นสูง ใหบริการ 

Biobank  

หนวยสัตวทดลอง มีระบบการสนบัสนุนและกํากับมาตรฐานการใชงานสัตวทดลองเพื่อการ

วิจัย   

หนวยระบาดวิทยาคลินิก  มีระบบสนับสนุนบริการวชิาการดานการวิจัยและบริการวิเคราะห

ทางสถิต ิ 

 

 



2. การพัฒนาบุคลากร (ดานการวิจัย) 

 งานบริการการวิจัย มีระบบสนับสนุนการสรางนักวิจัยรุนใหม การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

และผูชวยวิจัย  การธํารงไวซึ่งนักวิจัยสมรรถนะสูง และการสนบัสนุนการสรางเครือขายนักวิจัย มีการ

จัดหลักสูตรฝกอบรมดานการวิจัย  สําหรับผูสนใจหลายระดับ ท้ังระยะสั้นและระยะยาว ไดแก

หลักสูตรระยะสั้นดานระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ  การอบรมการใชสถิติในการวิจัย การอบรมเพิ่มพูน

ศักยภาพผูชวยวิจัย พยาบาลชวยวิจัย การอบรม ICH-GCP  , GLP การอบรมการใชสัตวทดลองเพื่อ

การวิจัย การขอทุนวิจัยภายนอก และอื่นๆที่เก่ียวของกับการสรางผลงานวิจัย มีหลักสูตร PhD in 

Clinical Science เพื่อสนับสนุนการสรางอาจารยแพทยนักวิจัยที่มีความรูความสามารถใน

วิทยาศาสตรการแพทยเชิงลึก เพื่อแกปญหาทางคลินิก  

 

3. การสนับสนุนการสรางนวัตกรรม 

งานบริการการวิจัย  สนับสนนุการสรางนวัตกรรมวิจัยเพื่อแกปญหาสุขภาพ และพัฒนาตอ

ยอดเพื่อสรางประโยชนเชิงพาณิชย โดยสนับสนุนทุนหลายระดับตามศักยภาพของนักวิจัย เพื่อพัฒนา

นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐที่สามารถนาํไปใชประโยชนทางการแพทยหรือสาธารณสุขไดอยางเปน

รูปธรรม   มีกิจกรรมประสานหาคูความรวมมือในการสรางนวัตกรรม จัดอบรมดานนวัตกรรม 

ประสานงานกับสาํนักงานทรพัยสินทางปญญา สนับสนุนแพลทฟอรมสําหรับสรางนวัตกรรมทาง

การแพทย ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 

 

 

  



1) CP 3 กระบวนการวิจัย (Research Process) 

งานบริการการวิจัยไดมีการระดมสมองในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสรุปรวมกัน เพื่อ

วางแผนกลยุทธทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยในการกําหนดลําดับความสําคัญของโอกาสเชิงกลยุทธ ได

พิจารณาถึงปจจัยตางๆ ไดแก 1. แนวโนมโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน 2. ผลกระทบตอพันธกิจ/วิสัยทัศน ของคณะและ

มหาวิทยาลัย 3. ความยากงายในการดําเนินการ 4. ปจจัยขับเคลื่อนอื่นๆ รวมทั้งความสอดคลองกับสมรรถนะ

หลัก ตลอดจนทรัพยากร และคูความรวมมือที่มีอยู รวมวิเคราะหองคกรและสถานการณโดยใชปจจัยนําเขา

สําคัญ ไดแก สภาพการแขงขัน กลุมลูกคาปจจุบันและในอนาคต สวนแบงการตลาด และผลลัพธการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการในรอบปที่ผานมา ขอมูลสารสนเทศภายในและภายนอก การวิเคราะหแนวโนม

และสถานการณโดยพิจารณาแนวโนมที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอการดําเนินการตามพันธกิจ  พรอมทั้งมี

การปรับปรุงวิธีการในการใหไดมาซึ่งขอมูลเชิงลึก เพื่อนํามาใชในการวางแผนกลยุทธ เชน การใชสถิติผูปวย

ที่มารับการรักษาที่ โรงพยาบาลศรีนครินทร เพื่อนํามาวิเคราะหปญหาสุขภาพของประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ทําใหทราบถึงโรคหรือภาวะของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ควรเปน

เปาหมายในการชวยเหลือสนับสนุน ทําใหสามารถกําหนดทิศทางของแผนปฏิบัติการในการสงเสริมการวิจัยท่ี

แกปญหาชุมชนไดดีมากยิ่งข้ึน (นอกเหนือจากโรคที่สําคัญที่ไดดําเนินการแลว เชน โรคมะเร็งทอน้ําดี) ไดแก 

โรคมะเร็ง กลุมโรคเมแทบอลิกซินโดรม เปนตน จากการวิเคราะหองคประกอบเหลานี้ในภาพองครวม รวมกับ

นโยบายดาน Sustainable development goal (SDG) ของคณะและทิศทางของมหาวิทยาลัยที่มีการปรับ

แผนกลยุทธดานการวิจัยจากสถานการณโควิดดวย ทําใหงานบริการการวิจัยมีการวางแผนกลยุทธเพื่อใหสอด

รับกับนโยบายดังกลาว ไดแก การสงเสริมงานวิจัยเพื่อแกปญหาชุมชน/เพื่ออุตสาหกรรมที่สรางรายไดเชิง

พานิชย /เพื่อสนับสนุนการบริการรักษาพยาบาลที่เปนเลิศ  โดยมีแผนปฏิบัติงานที่สามารถจัดทําไดในระยะสั้น 

ไดแก 1. โครงการคลังตัวอยางชีวภาพ เพื่อการจัดเก็บตัวอยางชีวภาพดวยระบบท่ีเปนมาตรฐานและเปนแหลง

ทรัพยากรสําหรับนักวิจัย ใหสามารถนําตัวอยางชีวภาพเหลานี้ไปใชในการทําการศึกษาวิจัยดานการแพทย

แมนยํา 2. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ ACRO ในดานตางๆ  ท้ังดานทรัพยากรและระเบียบปฏิบัติ 

เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่เปนผูใหทุนวิจัยภาคเอกชน ท้ังนี้เพื่อเปนการขยายโอกาสดาน

การตลาด และเพิ่มฐานลูกคา  3. โครงการ Ph.D. clinics เพื่อเปนการบมเพาะและพัฒนานักวิจัยที่มีศักยภาพ

ของคณะแพทยศาสตร   นอกจากนั้นป 2564 ยังไดเพิ่มวิธีวิเคราะหโดย Strategic milestone และขยายชวง

การพิจารณากลยุทธระยะยาวเปน 15 ป เพื่อใหมองเห็นภาพแนวโนมระยะยาว ทําใหสามารถพิจารณา

ผลกระทบของปจจัยและความตอเน่ืองของแผนระยะยาวไดดีมากยิ่งขึ้น โดยการเนนปจจัยโครงสรางลูกคาใน

อนาคต เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการและผลการดําเนินการที่ดีระยะยาว และเพ่ือใหสามารถ

วางแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับแนวโนมและสถานการณไดดีย่ิงขึ้น  ขอมูลแผนกลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการที่สําคัญของฝายวิจัยทั้งในระยะสั้นและ

ยาว แสดงในตารางที่ 1 

 

 



ตารางท ี1 แสดงวัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์ตัววัด เป้าหมายและแผนปฏิบัติการ 

วัตถุประสงคเชิงกล

ยุทธ  
ตัววัดเชิงกลยุทธ (KPI) 

เปาหมาย แผนปฏิบัติการ / ตวัอยางโครงการการที่

สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ  

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (S แผนระยะส้ัน = 1 

ป และ  L แผนระยะยาว = 4 ป) 

20
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20
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20
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20
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20
24

 

Uj งานวิจัยคุณภาพสูง

และนวัตกรรม  

: High quality 

research and 

innovation 

 

 

 

1.Research income 

(outbound grant and 

industrial & 

commerce) (หนวย: 

บาท)  

500,000 

/11,000 

600,000/1

2,000 

700,000 

/15,000 

800,000 

/17,500 

900,000 

/20,000 

1. แผนการสงเสริมงานวิจัยเพ่ือชุมชน 

(Community research) เชน โครงการ 

1.1 Social health research (No. 

transferred projects) L  

2. แผนการสงเสริมงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม 

(Industrial research) เชน โครงการ 

2.1 ACRO supportive and 

Company solution (Private sector) 

(Outbound grant) L  

2.2 Commercial innovation (Food 

for health, Diagnostics, Med 

supplies, Digital application) (No. 

of innovation and income) L  

3. แผนการสงเสริมงานวิจัยเพ่ือการบริการ

รักษาพยาบาลที่เปนเลิศ (Healthcare 

research) เชน โครงการ 

3.1 COE research (No. transferred 

projects) L  

4. แผนสนับสนุนตัวขับเคลื่อนการวิจัย 

(Research enablers) เชน โครงการ 

4.1 Research institute (% 

achievement) L  

4.2 Biomedical innovation centers 

(No. of innovation) L  

4.3 Bio-banking (No. of project 

used Biobank, No. of paper) S  

4.4 Research networking (No. 

MOU/ visiting prof) L  

4.5 Ph.D. clinics (สัดสวนอาจารย

แพทยที่รวมโครงการ) S   

4.6 Researcher and Innovator 

management system (สัดสวนนักวิจัย

และ 

นวัตกรท่ีสรางผลงาน) L  

4.7 Strategic research system 

(จํานวน research aligned to 

strategic area)L  

2.Citation/ faculty 

(หนวย: สัดสวน)  

15 17.5 17.5 20 25 

3. Paper/ faculty  

(หนวย: สัดสวน) 

1.1 1.2 1.3 1.5 1.7 

4. No. of 

technology/ 

knowledge 

transferred for 

utilization (เรื่อง)  

30 40 50 60 70 

 

2. งานบริการการวิจัย ไดผลักดันแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่สําคัญของกระบวนการวิจัยไปสูการปฏิบัติ 

โดยการมอบหมายผูรบัผิดชอบเพ่ือจัดทํารายละเอียดโครงการ นอกจากนี้ รองคณบดีฝายวิจัย ไดมีการ

ถายทอดแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ และตัวชีว้ัดที่สอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธเปนลําดับชั้น ผาน



การสัมมนารวมกับผูบริหารทุกระดับ มีการชี้แจงการถายทอดแผนปฏิบัติการในที่ประชุมตางๆ ไดแก ที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ที่ประชุมผูบริหารพบหัวหนาภาควิชา ที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยปรีคลินิกและ

คลินิก และท่ีประชุมผูบริหารพบหัวหนางาน เปนตน และมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานและกําหนด KPIs 

ระหวางรองคณบดีกับคณบดี และระหวางหัวหนาภาควิชากับฝายบริหารที่เก่ียวของ และกําหนด TOR ระดับ

บุคคลโดยหัวหนาภาควิชา/หัวหนางาน ซึ่งสอดคลองและมีผลกับคาตอบแทนและการเลื่อนข้ัน  นอกจากนี้ 

ฝายวิจัยยังมีกลไกในการสงเสริมการทํางานวิจัย/นวัตกรรม ทั้งการบมเพาะ จัดสรรทรพัยากร การยกยอง

ชมเชยบุคลากรที่มีผลงานที่โดดเดน มีความรวมมือกับสถาบันการศกึษา/วิจัยตางประเทศรวมดําเนินการวิจัย 

สงผลใหมีจํานวนและคุณภาพของผลงานวิจัยดีข้ึน และมีนวัตกรรม/ผลงานวิจัยไปใชประโยชนเพิ่มข้ึน  เชน 

ชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทยทดสอบโรคพยาธิใบไมในตับในคนแบบรวดเร็ว งานวิจัยที่กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางนโยบายระดบัประเทศ เชน การคดักรองการไดยินในทารกแรกเกิด งานวิจัยที่ชวยแกปญหา

สุขภาพชุมชนอยางเปนรูปธรรม เชน งานวิจัยมะเร็งทอน้ําดี และโครงการชะลอและปองกันโรคไตเรื้อรังภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน  

 

ผลลัพธการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการแสดงในภาพที่ 1 และ 3  

 
ภาพท่ี 1 แสดงแผนปฏิบัติการและผลการดําเนินงานดาน community และ industrial research  

 

 
 

ซึ่งผลลัพธทุนภายนอกภาคเอกชนที่ดําเนินการผาน ACRO ในป 2564 ที่ยังคงไดรับผลกระทบจาก

สถานการณโควิด ทําใหไดผลลัพธนอยกวาที่คาดการณ ดังแสดงในภาพที่ 2  เนื่องจากสามารถดําเนินกิจกรรม

ไดจํากัด ทั้งเรื่องการเดินทางของอาสาสมัครและการเขาพื้นที่เพื่อ monitor ของผูใหทุน  

 

 

                        

 



ภาพท่ี 2 แสดงเงินทุนวิจัยภาคเอกชน รายงานจากสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินกิ (ACRO) 

 

                     
 
ภาพท่ี 3 แสดงแผนปฏิบัติการและผลการดําเนินงานดาน health care research และ research enablers   

 
 

สวนผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงกลยุทธในปงบประมาณ 2564 เทียบกับปที่ผานมา แสดงดัง

กราฟดานลางนี้ (เนื่องจากผลงานวิจัยรายงานตามปปฏิทิน ดังนั้นผลงานป 2564  ที่แสดงเปนผลงาน 9 เดือน) 

 



     
 

  

                              
 

3.  งานบริการการวิจัย มีการติดตามความคืบหนา (Monitoring KPI) การดําเนินการตามแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการที่สําคัญของกระบวนการวิจัยหลากหลายชองทาง  ไดแก การติดตามผานทางการประชุม

ผูบรหิารฝายวิจัย ซึ่งมีการประชุมเปนประจําทุก 2 สัปดาห  การติดตามดวยระบบรายงานผลจากผูชวยวิจัยที่มี

การจัดสรรใหภาควิชา  ซึ่งเดิมมีกําหนดการรายงานอยางสม่ําเสมอทุก 6 เดือน แตเพื่อทําใหสามารถเห็น

แนวโนมของผลการดําเนนิงานไดรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงไดปรับเปนรายงานทุก 3 เดือน นอกจากนี้ ผูบริหารฝายวิจัย

ยังใชเครื่องมือ Power BI  ในเว็บไซตของงานบริการการวิจัย (https://resmd.kku.ac.th) ท่ีแสดงขอมูล

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานท้ังในภาพรวมและรายภาควิชา และเปรียบเทียบกับผลงานท่ีผานมาในปกอนๆ 

โดยการมอบหมายผูรับผิดชอบให update ขอมูลในทุกไตรมาส  ดังนั้น จึงสามารถนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห

แนวโนมของผลการปฏิบัติการ และสามารถปรับเปลี่ยนหรือวางแผนการดําเนินงานตอไปได นอกจากนี้ รอง

คณบดีฝายวิจัยฯ ยังมีการประชุมรวมกับผูบริหาร ACRO อยางสม่ําเสมอ ทําใหสามารถติดตามสถานการณ

การดําเนินการวิจัยของนักวิจัยในคณะ และติดตามตัวชี้วัดตางๆ โดยเฉพาะดานรายไดจากทุนวิจัยภายนอก

ภาคเอกชนไดอยางใกลชิด   โดยจากแนวโนมความตองการงานวิจัยที่สรางผลกระทบ และนวัตกรรม จากผูมี

สวนไดสวนเสีย ฝายวิจัยจึงไดเพิ่มประเด็นการติดตามดานงานวิจัยเพื่อการใชประโยชนและนวัตกรรม

ขับเคลื่อนดานชุมชน การรักษาพยาบาล และอุตสาหกรรมเขาไปดวย  และจากการวิเคราะหสถานการณ 

รวมกับขอมูลจาก ACRO พบวาแหลงทุนภายนอกภาคเอกชนที่เปนผูประกอบการในประเทศ มีความสนใจที่



จะใหทุนวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ  แตมีขอจํากัดดานเงินทุนเนื่องจากคณะฯและมหาวิทยาลัย มีการคิด

คาธรรมเนียมในอัตราท่ีสูง  หรือกลุมแหลงทุนในประเทศภาครัฐ ที่มีความตองการสรางผลงานวิจัยเพื่อ

แกปญหาสาธารณสุขเรงดวน เชน โรคติดเชื้ออุบัติใหม   การทํา clinical trial เก่ียวกับวัคซีนโควิด เปนตน   

ซึ่งตองการความพรอมทั้งในดานความสามารถของนักวิจัย และระบบสนับสนุนตางๆ เชน หองปฏิบัติการ 

พื้นที่ทํางาน ครุภัณฑวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง ตลอดจน ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการวิจัย  

งานบริการการวิจัย จึงไดมีการปรับปรุงกระบวนการหลายกระบวนการ เพื่อเตรียมความพรอม ใหนักวิจัยไดมี

โอกาสทํางานวิจัยดังกลาวมากขึ้น  ไดแก 1. การมีนโยบายดานการปรับคาบริหารจัดการสําหรับแหลงทุนวิจัย

ภาคเอกชนท่ีเปนผูประกอบการในประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนดังกลาว และสามารถแขงขัน

กับ CRO สถาบันอื่นที่มีคาบริหารจัดการในระดับเดียวกันได   2. การสรางหองปฏิบัติการ BSL 3 เพื่อรองรับ

การทํางานวิจัยที่ตองใชความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับสูง 3. การจัดสรรพื้นที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการ

งานวิจัยทางคลินิกของ ACRO เพิ่มเติม 4. การสราง platform บริการครุภัณฑวิจัยที่ใชเทคโนโลยีชีวภาพขั้น

สูง เปนตน  สวนโครงการสนับสนุนอาจารยแพทยเรียน PhD in Clinical Science ที่พบวาแนวโนม มีอาจารย

แพทยสนใจสมัครเขาเรียนเพิ่มขึ้น จาก 2 คนในปการศึกษา 2563 เปน 4 คน ในปการศึกษา 2564  และมี

ความหลากหลายของภาควิชาที่สงอาจารยเขาเรียนมากขึ้น คือจากเพียง 1 ภาควิชาในปการศึกษา 2563 เปน 

3 ภาควิชาในปการศึกษา 2564 ซึ่งเปนแนวโนมท่ีดี  ทางงานบริการการวิจัยจึงมีแผนการที่จะเสนอใหคณะมี 

นโยบายสนับสนุนทุนและมีโควตาสําหรับภาควิชาตางๆ  ที่ยังไมมีอาจารยแพทยวุฒิ PhD ที่ตองการศึกษาใน

หลักสูตรนี้ตอไป  

 

4.  งานบริการการวิจัยไดติดตามผลการปฏิบัติงานผานเครื่องมือตางๆ และใชขอมูลยอนกลับจาก ผูมีสวนได

สวนเสีย เชน นักวิจัยในคณะ  นําผลมาวิเคราะห และปรับปรุงกระบวนการเพื่อใหเกิดผลลัพธท่ีดีข้ึน ดังนี้ 

 1. จากแนวโนมจํานวนผลงานตีพิมพตอจํานวนอาจารยท่ีลดลง  วิเคราะหสาเหตุพบวาสวนหนึ่งอาจ

เกิดจากการที่มีจํานวนอาจารยใหมเพิ่มข้ึนรวดเรว็โดยเฉพาะทางคลินิก  ที่เกิดขึ้นในปงบประมาณ 2562-2563 

สงผลใหปงบประมาณ 2564 มีตัวหารที่สูงขึ้นจากในป 2562 และ 2563 ฝายวิจัยไดมีการปรับกระบวนการ

เพื่อสนับสนุนใหอาจารยรุนใหม ไดมีโอกาสตีพิมพผลงานวิจัยไดเร็วขึ้น ไดแก 1) ปรับประเภททุนวิจัยให

หลากหลายและสอดคลองกับศักยภาพนักวิจัยแตละระดับ เชน ทุนวิจัยนํารอง สําหรับอาจารยที่บรรจุใหมไม

เกิน 3 ป ทุนสนบัสนุนผูชวยวิจัยที่มีความหลากหลาย เพ่ิมประเภททุนผูชวยวิจัยระดับวุฒิบัตร ทุนนวัตกรรมท่ี

สนับสนุนใหไดสรางผลงานที่สามารถนําไปพัฒนาใหดียิ่งขึ้นกอนที่จะยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาได ทํา

ใหอาจารยรุนใหมรวมผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพไดเร็ว 2) เสนอใหมีผูเชี่ยวชาญเพิ่มข้ึนเพื่อชวยปรับปรุง 

manuscript ใน publication clinic  3) การจัดสรรผูชวยวิจัยใหทั่วถึงมากขึ้น เพื่อชวยงานนักวิจัย ในแตละ



ภาควิชาคลินิก  4) มีการสงเสริมความรวมมือสหสาขา เพื่อการสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมและเพิ่มขีด

ความสามารถในการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบของ research mall 

และ research program ซึ่งก็พบวามีการรวมกลุมของนักวิจัยสหสาขา ที่ไดรับอนุมัติทุน research program 

ในป 2564 แลวจํานวน 8  โปรแกรมและอยูระหวางขั้นตอนการอนุมัติอีก 4 โปรแกรม  5) สนับสนุนการ

ทํางานของ ACRO ในการสงเสริมใหนักวิจัยมีโอกาสรับทุนภายนอกภาคเอกชน และปรับลดคาธรรมเนียมจาก

แหลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ  5) ปรับประกาศหลักเกณฑการใหทุนวิจัยภายในใหเหมาะสมกับ

ศักยภาพของนักวิจัยในแตละระดับและตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดอันดับ เชน ใช

ประเภทของผลงานตีพิมพในวารสารตาม Q เปนเกณฑในการพิจารณาละปรับเพิ่มการกํากับติดตามผลลัพธ

ดานการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร Q1 ซึ่งพบวาสัดสวนของผลงานวิจัยที่ตีพิมพใน Q1 มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น

กลาวคือจากรอยละ 44.9 ในป 2563 เปนรอยละ 50.69 ในป 2564  6) สนับสนุนการดําเนินการวิจัยใหมี 

alignment ไปกับยุทธศาสตรของคณะและนโยบายดาน SDG  ทบทวนการจัดสรรทุนวิจัยที่เนนหัวขอการวิจัย

ตามทิศทางกลยุทธของคณะฯ และการสงเสริมงานวิจัยเพื่อชุมชน งานวิจัยที่สนับสนุนผลิตภัณฑที่สรางรายได

เชิงพานิชย งานวิจัยที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรักษาพยาบาล งานวิจัยที่สงเสริม การดําเนินงานของ 

center of excellence  

 2. ปรับระบบการสื่อสารสารสนเทศเก่ียวกับแหลงทุน ครภุัณฑ และบริการการวิจัยใหนักวิจัยทราบ มี

การประชุมรวมกับคณะกรรมการวิจัยทางปรีคลินิกและคลินิกอยางสม่ําเสมอ เพื่อรับทราบความตองการและ

ตอบสนองไดทัน ตลอดจนใชเปนคณะกรรมการในการพิจารณาเสนอรายการครุภัณฑวิจัย ที่ชวยสราง

ผลงานสหสาขา และสอดคลองกับความตองการของนักวิจัยอยางเพียงพอและมีความคุมคา  ประสานความ

รวมมือดานการวิจัยระหวางนักวิจัยที่เชี่ยวชาญในสาขาและตางสาขารวมตัวกันจัดต้ังกลุมวิจัยเชิงบูรณาการ

และโปรแกรมวิจัยใหมเพิ่มขึ้น สงเสริมเครือขายบูรณาการวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อจัดทํา

ขอเสนอโครงการที่ตอบสนองตอนโยบายและทิศทางการวิจัยของแหลงทุน    

 3. จากการวิเคราะหนโยบายของแหลงทุนภายนอกภาครัฐ แนวโนมทิศทางการวิจัยของประเทศและ

ของสากล ตลอดจนนโยบายดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่มีการเนนสนับสนุน Fundamental Fund ใน 

13 cluster งานบริการการวิจัยไดนําขอมูลมาใชเปนแนวทางในการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยตามทิศทาง

เหลานั้น เชนการจัดหาครุภัณฑวิจัยข้ันสูง  การใหบริการของโครงการคลังตัวอยางชีวภาพ โดยมีแผนการ

ดําเนินงานท่ีมีการประชาสัมพันธโครงการอยางตอเนื่อง และรักษามาตรฐานการดําเนินการของโครงการดวย

ระบบ ISO9001  จากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการคลังตัวอยางชีวภาพ พบวา นักวิจัยมีการนํา

ตัวอยางชีวภาพมาฝากในโครงการคลังตัวอยางชีวภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม จากการวิเคราะห

ขอมูลในเชิงลึกเก่ียวกับทิศทางนโยบายการใหทุนวิจัยของประเทศ และแนวโนมทิศทางงานวิจัยของประเทศ

และโลก ท่ีมุงเนนไปยังดานงานวิจัยการแพทยแมนยํา (precision medicine)  ดวยวัตถุประสงคเพื่อนําผล

การศึกษาวิจัยไปตอยอดในการพัฒนาวิธีการรักษาผูปวย เชน ผูปวยมะเร็ง  ประกอบกับการนําขอมูลผูปวย

ที่มารับการรักษาที่ โรงพยาบาลศรีนครินทร เพื่อนํามาวิเคราะหปญหาสุขภาพของประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหทราบวา  โรคมะเร็ ง เปนหน่ึงในโรคที่พบบอยของประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีควรเปนเปาหมายในการทําการศึกษาวิจัยเพื่อจะไดมีสวนรวมในการสงเสริมแกปญหา

ของชุมชนไดดีมากขึ้น  ดังนั้น งานบริการการวิจัย จึงจัดทําโครงการคลังตัวอยางชีวภาพเนื้อเย่ือมะเร็งเพื่อ



งานวิจัยการแพทยแมนยํา โดยมีเปาหมายเพื่อจัดเก็บตัวอยางชีวภาพของผูปวยมะเร็ง เพ่ือเปนแหลงทรัพยากร

สําหรับนักวิจัย ใหสามารถนําตัวอยางชีวภาพเหลานี้ไปวิเคราะหรหัสพันธุกรรม สรางฐานขอมูล สนับสนุนการ

ศึกษาวิ จัยรวมกันแบบสหสาขาระหวางแพทย อาจารยปรีคลินิกและคลินิก และบัณฑิตศึกษา  เพื่อ

ทําการศึกษาวิจัยเชิงลึกทั้งทางอณูชีววิทยาและคลินิกวิทยา เพื่อนําไปสูการรักษาท่ีแมนยําของมะเร็งไดใน

อนาคต  

 4. จากการทบทวนดานการสรางนวัตกรรม เพื่อนําไปสูการสรางรายไดเชิงพานิชย พบวายังสามารถ

ทําไดไมมากนัก งานบริการการวิจัยจึงไดมีระบบสนับสนุนโครงการวิจัยบูรณาการท่ีทํางานรวมกันระหวาง

นักวิจัยสาขาแพทยกับสาขาอื่นทั้งในและนอกคณะ เพื่อพัฒนางานวิจัยไปสูนวัตกรรมเชิงพาณิชยและ

อุตสาหกรรม เพื่อสรางรายไดและลดการนําเขาผลิตภัณฑที่มีราคาแพงจากตางประเทศ  นอกจากนี้ยังเพิ่มการ

ขยายผลสูงานวิจัยเพื่อสงเสริมความเปนเลิศของการรักษาพยาบาล (Medical hub) โดยการทํา MOU กับ

คณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อสนับสนุนการสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรม มีการจัดกิจกรรม Lunch talk เพื่อนํา

โจทยวิจัยมาวิเคราะหและสรางทีมเพื่อคูความรวมมือเพื่อแกโจทยวิจัย จัดให มีระบบการสงเสริมสมรรถนะ

ของนักวิจัยและนวัตกร โดยการจัดการอบรมดานนวัตกรรมหองปฏิบัติการพัฒนาและผลิตนวัตกรรมชุด

ทดสอบทางการแพทย สรางเครือขายความรวมมือดานสหสาขา AI For healthcare รวมกับคณะ

วิศวกรรมศาสตร, การจัดอบรมนักวิจัยใหมีความรูพื้นฐานดานการวิจัย และเทคโนโลยีสมัยใหม รวมถึงการ

พัฒนาบุคลากรที่ใหบริการดานการวิจัย เชน นักวิทยาศาสตร พยาบาลวิจัย ผูชวยวิจัย, จัดอบรมดานระเบียบ

วิธีวิจัยและชีวสถิติ GCP/GLP จัดทาํหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและระดับหลังปริญญาหลักสูตรนานาชาติ, 

สรางแผนการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทําวิจัยใหประสบผลสําเร็จ, อบรม

การวิจัยดานผลิตภัณฑและเคร่ืองมือทางการแพทย และอบรมการสืบคนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เปนตน  

    

 

  



3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อปรับปรุงกระบวนการและผลัพธที่สําคัญ และแผนการดําเนินการ  

ลํา

ดับ 

แผนพฒันาคุณภาพ/  

แผนปรับปรุง 
KPIs 

ระยะเวลา 

 

Resource  

ที่ตองการ 

1 ขยายงานและจัดทาํมาตรฐาน

โครงการคลังตัวอยางชีวภาพ (ISO 

20378) 

% 

Achieveme

nt 

3 ป  เจาหนาที่ประจํา ระดับ ป.โท 

 งบประมาณในการขอรับรองมาตรฐาน 

2 เพิ่มจํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับทุน

ภาคเอกชน เพ่ือสรางรายไดจาก

งานวิจัยและนวัตกรรม 

Research 

Income 

2 ป  สถานท่ีเพ่ือรองรับการทําวิจัยทางคลินิก 

ทั้ง IPD และ OPD 

 ระบบบรกิาร Fast Track เฉพาะสําหรับ

งานวิจัยที่ไดรบัทุนภายนอก 

 เจาหนาที่/พยาบาล  

3 เพิ่มจํานวนอาจารยแพทยที่มีวุฒิ 

PhD.  

จํานวน Ph.D 3 ป 

 
 นโยบายของฝายทรัพยากรบุคคลในการ

สนับสนุนอาจารยแพทยเรียนตอ PhD. 

 เงนิทุนสนับสนุนการเรยีน และวิจัย ปละ 

5 คน 

4 ขยายจํานวนและการบริการแพลท

ฟอรมครภุัณฑวิจัยขั้นสูงเพ่ือสราง

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

จํานวนแพลท

ฟอรม 

2 ป  งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑวิจัยขั้นสูง 

 นักวิชาการวิทยาศาสตรใหบริการ

เคร่ืองมือ 

 พื้นท่ีใหบริการหองปฏิบัติการ 

 

  



4) ผลดําเนินการตามกิจกรรมอ่ืนๆ  

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานรางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร 

ตามที่ ฝายวิจยัดําเนินงานรางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร เปนประจําทุกป ตั้งแต ป พ.ศ. 2539 เปนตนมา เพ่ือ

เปนการเชิดชูเกียรติ สรางขวัญและกําลังใจแกคณาจารยที่สรางผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาต ิอัน

เปนการกอใหเกิดตัวชี้วัดดานการวิจัยตามเปาหมายของแผนงานดานการวิจัย  

ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการดําเนินงานรางวัลการวิจัย คณะ

แพทยศาสตร โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการเปนระบบออนไลน ตั้งแตขั้นตอนการย่ืนขอรบัพิจารณารางวัล การ

ประเมินใหคะแนนผลงานวิจัย การประมวลผลคาคะแนน และการสรุปตัดสินรางวัล ซึ่งสงผลใหลดการใชกระดาษไดเปนอยาง

มาก ลดระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสารของนักวิจัยโดยนักวิจยัสามารถดําเนินการไดตลอด 24 ชั่วโมง ในชวงระยะเวลาที่

เปดรบัสมัคร อํานวยความสะดวกใหแกนกัวิจัย และคณะกรรมการพิจารณารางวัล และลดขั้นตอนการดําเนนิงาน 

 

หนาแรกของระบบสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานรางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร 

 

2. พฒันาระบบฐานขอมลูเชดิชูเกียรตินักวจิัย คณะแพทยศาสตร 

การเชิดชูเกียรตินกัวิจัยคณะแพทยศาสตรที่ไดรบัรางวัลดานการวิจัยทั้งระดับคณะ มหาวิทยาลยั ในประเทศ และ

นานาชาต ิตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนภารกิจหลักของฝายวิจยั เพ่ือใหการจัดทําฐานขอมลูเปนระบบมีความทันสมัย เขาถึง

งาย สวยงาม และสามารเผยแพรขอมูลตอสาธารณชนใหเปนที่ประจักษ จึงนําไปสูการพัฒนาระบบฐานขอมลูเชิดชูเกียรติ

นักวิจัย คณะแพทยศาสตร เกิดขึน้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประชาสัมพันธไวบนเว็บไซตฝายวิจัย และเว็บไซตของคณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงการทํางานไปยังผูชวยนักวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

และทันสมัยของขอมลูในแตละภาควิชาผานการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของผูชวยนักวิจัย 



 

หนาแรกของระบบฐานขอมลูเชิดชูเกียรตินักวิจัย คณะแพทยศาสตร 

 

3. พฒันาระบบการเลี้ยงสัตวทดลองภายใตสภาวะปลอดเชื้อพรอมเครื่องควบคุมอากาศ 

(Individually Ventilated Cages; IVC) เพ่ือรองรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเชื้อโรค และสารกอมะเร็ง 

ที่มาของปญหา: ในกระบวนการเลี้ยงสัตวทดลองเพ่ือการวิจัย ในโครงการที่มีความเก่ียวของกับสารท่ีเหนี่ยวนํา

มะเร็งในสารทดลอง หรอืเชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคติดตอในสตัวทดลอง ผูดูแลหรือนักวิจยัมีโอกาสสมัผัสสารดังกลาวไดใน

ขั้นตอนการใหอาหาร การเปลี่ยนวัสดุรองนอน การทําความสะอาด และกําจัดของเสีย ซึ่งหารหายใจ กลืนกิน สัมผัสเปน

เวลานาน หรือสัมผัสซ้าํ สงผลตอการกอมะเร็ง หรือติดเชือ้ในมนุษยได 

การแกไข: สวมอปุกรณปองกันสวนบุคคลในระหวางปฏิบัติงาน และหนวยงานติดตั้งเครื่องมอื และอุปกรณสําหรับ

การเลี้ยงสัตวทดลองภายใตสภาวะปลอดเช้ือพรอมเครื่องควบคมุอากาศ ((Individually Ventilated Cages; IVC)  ไดแก ชดุ

กรงเลี้ยงสัตวทดลองภายใตสภาวะปลอดเชือ้พรอมเครื่องควบคุมอากาศ ตูเปลีย่นกรงสัตวทดลองพรอมเคร่ืองควบคุมอากาศ 

และตูทิ้งวัสดุรองนอนจากกรงสัตวทดลองพรอมเคร่ืองควบคุมอากาศ 

 

ชุดกรงเลี้ยงสัตวทดลองภายใตสภาวะปลอดเชือ้พรอมเครื่องควบคุมอากาศ 



 

ตูเปลี่ยนกรงสัตวทดลองพรอมเคร่ืองควบคุมอากาศ  

 

ตูทิ้งวัสดุรองนอนจากกรงสัตวทดลองพรอมเครื่องควบคุมอากาศ 

4. การสรางหองเรียนสําหรับการฝกอบรมมาตรฐานหองปฏิบัติการวิจัย Good laboratory Practice ในรูปแบบ

ออนไลน : หองเรยีน Online บนแพลตฟอรม Google classroom ที่สรางโดยทีมงานหนวยวิจัยกลางและไมมีคาใชจายเรื่อง

ลิขสิทธ์ิแพลตฟอรม 

 

 
 



   
 

วัตถุประสงค  

 เพ่ือสรางหองเรียนออนไลนที่มีการบริหารจัดการหองปฏิบัติการวิจัยที่ดีและการใชงานเครื่องมอืพ้ืนฐาน

ทางวิทยาศาสตรที่ถูกตอง (Good Laboratory Practice and Basic Instruments Online) สําหรับบุคลากรคณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 



 
นักศึกษา นักวิจัย ผูชวยวิจยั ตองทําการทดสอบกอนและหลังการเขาเรียนบทเรยีนในหองเรียนออนไลน   

ผลการทดสอบมากกวาหรือเทากับ 80 % จะไดใบรับรอง นํามาขอรบั Key card ได 

สําหรับผูที่ทาํแบบทดสอบแลวไมผานเกณฑ สามารถเขาเรียนและทําแบบทดสอบใหม จนกวาจะผาน 

สวนผูที่ตองการทบทวนความรู และไมตองการใบรับรอง สามารถเขามาเรียนรูไดตลอด โดยการ login เขาใชงานได 

 

 
 

ประชากร : นักศึกษา นักวิจัย ผูชวยวิจัย และบุคลากรคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่รับเขาหรือบรรจุ 

   ใหมและตองใชพ้ืนที่หองปฏิบตักิารวิจัยหรือเครื่องมือวิจัยในปการศกึษา 2564  

 กลุมตัวอยาง :   

 



 
 

 
จากผลการทดสอบกอนและหลังการเขาบทเรียนในหองเรียนออนไลน พบวามีความแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคญัทางสถิติที ่0.05  

 และเมื่อประเมินความพึงพอใจในการใชงานหองเรยีนออนไลน พบวา มีระดับความพึงพอใจในเกณฑ มาก

ที่สุดในทุกดาน  

 

 

  



 

 

 

ภาคผนวก 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.จากรูปที่ 2.1-2 และตารางท่ี 2.1-3 ไดแสดงถึงกระบวนการที่ฝาย... รับผิดชอบได แกกระบวนการ  

*QA จะอํานวยความสะดวกระบุขอมูลนี้ใหกอนสงไปยัง Owner 

 

 EX. ฝายวิจัย และวิเทศสัมพันธ 

CP/SP ชื่อกระบวนการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

CP3 Research process บริหารงานวิจัย 

SP6 International collaboration วิเทศสัมพันธ 

ระบบงานและการพิจารณากระบวนการ 
 

กระบวนการหลัก (Core Process; CP) และกระบวนการสนบัสนนุ 

(Supportive process; SP) 

 

 

 

ฝายที่รับผิดชอบหลัก 

CP1 Education process AA/ SD 

CP2 Healthcare process SH/SMC/QH-HR 

CP3 Research process RA 

SP1 Strategic process PQ 

SP2 HR management QH-HR 

SP3 KM & Innovation QH-HR, RA 

SP4 IT management SMC 

SP5 Administrative & environment TP 

SP6 International collaboration RA 

SP7 CSR and relation SMC 

ระบบงาน (work system) MD KKU 



 แผนกลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงค ตัวช้ีวัด และแผนปฏิบัติการ และตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการท่ีสําคัญ 
วิสั

ยท
ศัน

 ์

กล
ยุท

ธ ์ วัตถุประสงคเ์ชิงกล
ยุทธ ์(Balance 

strategic check) 
ตัววัดเชิงกลยุทธ ์(KPI) 
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บ
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ชอ
บ

 เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ / ตัวอย่างโครงการการทสีอดคลอ้งกบัแผนปฏิบัติการ
ตัวชวีัดแผนปฏิบัติการ/ และความสอดคล้องของโครงการตามแผนปฏิบัติการและตัววัดเชงิกลยุทธ์
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1. การศึกษาระดับ
โลก: World class 

education  
(SC2, SC3 

SA1, SA2, SA4 
SO2, SO4, SO5 

CC1) 
 
 
 
 
 

1. Employer satisfaction 
level  (7.1ก- . ) 

AA/ 
SD 80 82.5 85  87.5 90 

1. แผนพัฒนา International education เชน่ โครงการ 
1.1 การพฒันาหลกัสตูร international และ double degree programAA

1.2 การสง่เสรมิ Inbound/outbound student projectRA (จาํนวน Inbound/outbound student
1.3 International scholarship & financial aidsAA, RA (จาํนวน supported student
1.4 Strategic MOU with world class institutesRA  (จาํนวน active MOU/ total MOU
2. แผนพัฒนาการศึกษาแบบ Non-degree education เชน่ 2.1 KKU MedX 
ระบบ) L  KPI3 KPI4 2.2 International short course/ workshop training
3. แผนพัฒนา New paradigm education เชน่ โครงการ 
3.1 MD-MBA (healthcare business)AA (จาํนวน student) L KPI1 KPI3
3.2 Multidisciplinary and 21St century program AA (จาํนวนหลกัสตูร) 
3.3 Clinical informatics and AI/Cloud AA (จาํนวน participant) KPI1 KPI2
4. แผนสนับสนุนตัวขับเคลือนการศึกษา (Education enablers) เชน่ 
4.1 MDKKULife digital supportive system SD (% satisfaction) L KPI1 
4.2 WFME and AUN-QA certified program AA (จาํนวนหลกัสตูร) L KPI1 KPI2 KPI3
4.3 โครงการชอ่กลัปพฤกษ ์SD (No. of publication from participated students
4.4  MedMind AA (% satisfaction) L KPI3 

2. QS Employer 
reputation score  
(7.1ก-1. )   

AA/ 
SD/ RA 45 47.5 50 55 60 

3. Student engagement 
level (%)(7.2ก2-1) 

AA/ 
SD 45 50 60 70 80 

4. Revenue (MB) (7.5ก
1-2) 

AA/ 
SD 

 
60 

 
65 

 
70 

 
75 

 
80 
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2. การรกัษาพยาบาล
มาตรฐานนานาชาติที
มุงเน้นผลการรักษาที

ดี 
: International 
standard and 
hospital outcome 

(SC1, SC2, SC3 
SA1, SA2  

SO1, SO2, SO3 
CC2) 

 

5.Revenue (ลา้นบาท) 
(7.5ก1-1) 

SH 4,200 4,400 4,600 4,850 5,000 5. แผนพัฒนาการแพทยแ์ม่นยาํ (Precision Medicine) เชน่  โครงการ
5.1 Personalized and precision medicine services SH, SMC  (revenue
6. แผนพัฒนา E-Medicine เชน่    
6.1 Smart services, service platform & Telemedicine SH, SMC, QH-HR  (revenue
6.2 Smart ICU and OPD SH, SMC (Satisfaction) L  KPI8 
7. แผนพัฒนาการแพทยส่์งเสริมสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Rejuvenile)
7.1. Aging society and Elderly clinicSMC  (revenue) L KPI5 KPI6  7.2 End of life care
7.3 Heart Premium service QH-HR  (revenue) L KPI5 KPI6   7.4 Maternal and Child clinics 
KPI5 KPI6  7.5 Health Checkup SH,SMC(revenue) L KPI5 KPI6 
8. แผนสนับสนุนตัวขับเคลือนการบริการรักษาพยาบาล (Healthcare service enablers)
8.1 Medical hub SH, SMC  (revenue) L KPI5 KPI6 KPI7 KPI8    8.2 COEs
8.3 International Healthcare Standards H, SMC, QH-HR  (ผ่านการรบัรอง)  
8.4 International referral centers and joint-venture H, SMC, QH-HR  (จาํนวนโครงการ

SMC 820 900 1,000 1,200 1,250 
QH-HR 950 1,000 1,050 1,100 1,200 

6.Margin (7.5ก1-4) SH 640 670 700 735 750 
QH-HR 120 125 130 135 150 

7. Patients satisfaction 
(7.2ก1-12ถึง- ) 

SH 95 95 95 95 95 
SMC 93 93 94 95 96 

QH-HR 95 95 95 95 95 

8. Patients outcomes 
(7.1ก1-16ถึง-28) 

SH 85 87.5 90 92.5 95 
SMC 85 87.5 90 92.5 95 

QH-HR 85 87.5 90 92.5 95 
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3. งานวิจัย
คุณภาพสูงและ

นวตักรรม  
: High quality 
research and 
innovation 

(SC1  
SA1, SA3, SA4  

SO1, SO2, SO4, SO5 
CC3) 

9.Research income 
(outbound grant and 
industrial & commerce) 
(หน่วย: บาท) (7.1ก-8,-9, 
7.5ก1-10,-11) 

RA 500,0
00/11,

000 

600,0
00/12
,000 

700,00
0 

/15,00
0 

800,00
0 

/17,500 

900,0
00 

/20,0
00 

9. แผนการส่งเสริมงานวิจัยเพือชุมชน (Community research) เชน่ 
9.1 Social health research RA (No. transferred projects) L KPI12 KPI13 
10. แผนการส่งเสริมงานวิจัยเพืออุตสาหกรรม (Industrial research)
10.1 ACRO supportive and Company solution (Private sector) RA (
10.2 Commercial innovation (Food for health, Diagnostics, Med supplies, Digital application) 
innovation and income) L KPI9 KPI12 
11. แผนการส่งเสริมงานวิจัยเพือการบริการรักษาพยาบาลทเีป็นเลิศ 
11.1 COE research RA (No. transferred projects) L KPI9 KP12 
12. แผนสนับสนุนตัวขับเคลือนการวิจัย (Research enablers) เชน่ 
12.1 Research institute RA (% achievement) L KPI9 KP12  
12.2 Biomedical innovation centers RA (No. of innovation) L KPI9 KP12

10.Citation/ faculty 
(หน่วย: สดัสว่น) (7.3ก1-
17) 

RA 15 17.5 17.5 20 25 

11. Paper/ faculty  
(หน่วย: สดัสว่น) (7.1ก-

RA 1.1 1.2 1.3 1.5 1.7 



 

 

 

 

 
 

10) 12.3 Bio-banking RA (No. of project used Biobank, No. of paper) S KPI9 KPI10 KPI11  
12.4 Research networking RA (No. MOU/ visiting prof) L KPI10 KPI11 
12.5 Ph.D. clinics RA (สดัสว่นอาจารยแ์พทยท์รีว่มโครงการ) S  KP12 
12.7 Researcher and Innovator management system RA(สดัสว่นนักวิจยัและนวตักรทีสรา้งผลงาน) L KPI9 KPI12 
12.8 Strategic research system AA, RA (จาํนวน research aligned to strategic area)L KPI9 KPI10 KPI11 KP12 

12. No. of technology/ 
knowledge transferred 
for utilization (เรอืง) 
(7.1ก-11) 

RA 30 40 50 60 70 
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4. องคก์รทีชุมชม
ผูกพัน: High 
community 

engagement 
(SC3 

SA1, SA2, SA3 
SO3, SO4, SO5 
CC1, CC2, CC3) 

 
 

13. THE Social impact 
raking by subject 
(Rank) ( . ก - ) 

SMC/ 
PQ 

100-
200 

100-
200 

100-
200 

100-
200 

<100 13. แผนพัฒนาระบบการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน (Social health solution) เชน่ โครงการ 
13.1 การแกปั้ญหาสขุภาพชมุชนเชิงรุก SMC (รอ้ยละการคน้พบผูป่้วยสะสม) L  KPI13 KPI14 
14. แผนสนับสนุนความผูกพันชุมชนผ่านการใหบ้ริการสุขภาพ (Health engagement and CSR) เชน่ 
14.1 การบรกิารชมุชนดา้นสขุภาพ SMC  (จาํนวนผูร้บับรกิาร) L KPI13 KPI14 
14.2 Srinagarind channel, Srinagarind connect (YouTube and Line) SMC (revenue from donation) S KPI14 
14.3 CSR MD KKU to social residence SMC (No. of participants) L  KPI14 
15. แผนสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยงัยืน (Sustainable development goals) เช่น โครงการ 
15.1 โครงการขบัเคลือนการแกปั้ญหาและสง่เสรมิชมุชนแบบบรูณาการ  SMC/ PQ (SDG rank) L KPI13 
15.2 การพฒันาระบบการสง่เสรมิและสารสนเทศ SDG จากหน่วยงานตา่ง  ๆPQ (SDG rank) S KPI13 
16. แผนพัฒนาคณะแพทยศาสตรส์ีเขยีว (Green faculty) เชน่ โครงการ 
16.1 Waste management project TP (% reduced waste, revenue) L  KPI14 
16.2 Green and universal environment TP (% satisfaction`) L KPI14 KPI15 KPI7 

14. Community 
engagement level (%) 

SMC 60 65 70 80 90 

5. ททีาํงานทดีีสุด
และมีศักยภาพสูง: 

Best workplace with 
high performance 
(SC3, SC4, SC5 

SA1 
SO2, SO4) 

 

15.Engagement score 
(%) (7.3ก3-1) 

QH-
HR/ 

SMC/ 
 

80 82.5 85 90 95 17. High engagement organization เชน่ โครงการ 
17.1 การดแูลบุคลากรแบบบรูณาการ QH-HR (% satisfaction) S KPI15 
17.2 ปรบัปรุงระบบ PMS QH-HR (% สดัสว่นบคุลากรทมีีแฟม้ขอ้มลูสว่นบคุคล) L KPI15 KPI16 
17.3 การขบัเคลอืนคา่นิยมในการทาํงาน QH-HR (%บคุลากรทแีสดงพฤติกรรมตามคา่นิยมทีกาํหนด) L KPI15 KPI16 
17.4 Leader management system QH-HR (สัดสวนผูบริหารที่ผานการประเมินจากการอบรม) S KPI15 KPI16 
18. Productivity max เชน่ โครงการ 
18.1 การสง่เสริม productivity QH-HR (%หน่วยงานทีกาํหนด productivity) L KPI16 
18.2 Talent and successor management QH-HR (%หน่วยงานทีมี successor plan/ % achieved) L KPI15 KPI16 
18.3 Strategic competency project QH-HR(สดัสว่นของหน่วยงานทีกาํหนดและประเมิน competency level) L KPI16 

16.Productivity (หน่วย: 
รายไดต้อ่บคุลากร;ลา้น
บาท) (7.3ก1-7) 

QH-HR 
/ 

PQ 

0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 

6. องคก์รทีทนัสมยั มี
ประสทิธิภาพและ
ยังยืน : Modern, 

efficient and 
sustainable 
organization 

(SC1, SC3, SC4, SC5 
SA1, SA2  

SO1, SO2, SO4) 

17. TQA/EdPEx score 
(คะแนน) (7.4ก3-1) 
 

PQ 
/TP 

350 350  375 
TQC 

 

 

 

 

400 
EdPEx 

400 

450 
TQC

+ 

19. TQA/ EdPEx driven organization L เชน่ โครงการ 

19.1 MD KKU data portal system PQ (% achievement) L KPI17   
19.2 TQA/EdPEx deployment PQ (coverage of organization) L KPI17 
20. Digital work process เชน่ โครงการ 

20.1 E-documents TP (cycle time/ saved cost) S KPI17    
20.2 E-payment and cashless society TP (cycle time, satisfaction) S KPI15   
20.3 E-procurement TP (No. of procurement failure)  S KPI17   
20.4 E-maintenance and repair TP (cycle time/ saved cost) S KPI17  
20.5 Organization Productivity TP (revenue/head) L KPI16 
21. Non-core business management     
21.1  Car park management TP (revenue) L  KPI7 KPI15 


