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แถลงนโยบาย 

คณบดีคณะแพทยศาสตร 

ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ 

๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

คณะแพทยศาสตรของเรามีอายุครบ ๒๐ปเต็มแลวนับตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหจัดตั้งข้ึนเม่ือป 

พ.ศ.๒๕๓๗ และเริ่มรับนิสิตแพทยรุนแรกเม่ือป พ.ศ.๒๕๓๘ ผมบรรจุเขารับราชการท่ีคณะแพทยศาสตรตั้งแต

ป พ.ศ. ๒๕๔๒ นับถึงปจจุบันเปนเวลา ๑๕ ป โดยดํารงตําแหนงบริหารทํางานรวมกับทานคณบดีทานแรก คือ 

ศ.พิเศษ นพ.สุจินต อ้ึงถาวร ตอมาสมัยทานคณบดี รศ.นพ.ดร.ชุมนุม พรหมขัติแกว จนถึงคณบดี ศ.นพ.ดร.ศุภ

สิทธิ์ พรรณารุโณทัย และไดดํารงตําแหนงรองอธิการบดีเปนระยะเวลา ๔ ป ซ่ึงทําใหมีโอกาสไดเขาไปมี

บทบาทในโครงการสําคัญๆของคณะหลายตอหลายโครงการท่ีผานมา 

สําหรับการพัฒนาคณะแพทยศาสตรในอีก ๔ ปขางหนาจากนี้ไป (๒๕๕๗-๒๕๖๑) โดยมีวิสัยทัศน 

พันธกิจ และแผนยุทธศาสตรท่ีชัดเจนซ่ึงจะดําเนินการทันทีในวันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ อยางไรก็ตาม

องคประกอบท่ีสําคัญในการนําคณะแพทยศาสตรไปสูความสําเร็จ คือ “พวกเรา” ทุกคน ดังนั้น “เรา” ทุกคน

จึงตองเดินไปพรอมๆกัน ดังสโลแกนท่ีวา 

“Let’s walk together … to our vision” 
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วิสัยทัศน (vision) 

 “ผลิตบัณฑิตแพทยคุณภาพ 

บริการทางการแพทยมาตรฐานสากล” 

“To provide the society 

with quality graduates in medicine 

and International standard of medical services” 

 

พันธกิจ (Mission) 

“บริหารการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตแพทยและบุคลากรทางการแพทย 

ท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

สรางเสริมงานวิจัยท้ังระดับพ้ืนฐานและประยุกต 

ใหบริการทางการแพทยระดับมาตรฐานสากล ดวยหัวใจความเปนมนุษย 

เนนการทํางานรวมกับภาคีเครือขายทุกภาคสวนและเขาถึงประชาชน” 

"Educational administration aimed to provide medical doctor and staff of quality, 

 morality and ethics. 

To facilitate and promote both fundamental and applied research endeavors. 

To provide international standard of medical services with humanistically orientedness. 

Focus on all stakeholder networking and accessibility." 

 

 



3 แถลงนโยบายโดยคณบดี คณะแพทยศาสตร ๑ กันยายน ๒๕๕๗ 
 

ผมพรอมดวยรองคณบดี ผูชวยคณบดี คณะท่ีปรึกษา และคณะกรรมการในชุดตางๆ ขอใหคําม่ันวา 

“จะดําเนินงานภายใตอุดมการณท่ีจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงคณะแพทยศาสตรใหกาวไปขางหนาควบคูไปกับ

ความสําเร็จตามวิสัยทัศน” โดย คณะแพทยศาสตรจะตองมีลักษณะ ๕ ประการ คือ 

๑. บุคลากรมีความสุข 

๒. เปนแหลงเรียนรูมากดวยภูมิปญญา 

๓. มีประสิทธิภาพสูง 

๔. มีใจท่ีระลึกถึงความดีงาม มีสํานึกรวมพัฒนาและมีจิตอาสา 

๕. มีความเคารพรักระหวางครูและศิษยท่ีมีใจใฝศึกษา 

ท้ัง ๕ ประการจะเกิดข้ึนได ก็ตอเม่ือ “เรา” ตองเชื่อม่ันกอนวา “เราทําได” ตองศรัทธาตองานท่ีทํา 

ศรัทธาตอคณะของเรา ตองคนหาทําความเขาใจและฝกฝนทักษะจนสามารถแกปญหาตางๆไดอยางมืออาชีพ 

กลาคิดแตกตางโดยคํานึงถึงประโยชนขององคกรเปนหลัก ทํางานตางๆดวยความอดทนอยางตอเนื่องและตอง

มีความใฝรูในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

ผูบริหารจะไมหยุดนิ่งในการพัฒนา รวมถึงการสรางสิ่งใหมใหเกิดข้ึนอยูเสมอ เพ่ือกาวใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ พวกเราตองระลึกไวเสมอวา “หากเราไมพัฒนาตนเอง ไมพัฒนาหนวยงาน” เราไม

อาจอยูในโลกปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและแขงขันสูงไดเลย 

“You may want to be the same, but you can’t be the same” 

ภาวะผูนํา (Leadership) 

ภาวะผูนํา มิไดหมายถึงเฉพาะภาวะผูนําของคณบดีหรือผูบริหารของคณะเทานั้นแตหมายถึง ภาวะท่ี

ทุกคนตองมีเพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาหนวยงาน พัฒนาองคกร คือ สามารถวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส

และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) ได มีหลักการคุณภาพคือ Plan- Do- Check- Act (PDCA) มีคุณธรรม 

จริยธรรม รูผิดชอบชั่วดีในจิตสํานึก (Mind-Set) เกิดทัศนคติ (Attitude) ท่ีดีตอเรื่องตางๆท่ีผานขามา 

 

 



4 แถลงนโยบายโดยคณบดี คณะแพทยศาสตร ๑ กันยายน ๒๕๕๗ 
 

ความโปรงใส ตรวจสอบได 

ผมและทีมบริหารขอใหสัญญาวาจะบริหารงานดวยความโปรงใสสามารถตรวจสอบได “มีเจตนารมณ

และความมุงม่ันในการตอตานคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ” การตัดสินใจในการบริหารงานเรื่องตางๆยึดถือ

ผลประโยชนขององคกรและคนสวนใหญเปนหลัก 

 

ความเทาเทียมและความเสมอภาค 

บุคลากรทุกคนท่ีทํางานในคณะแพทยศาสตร ลวนแลวแตมีความสําคัญอยางยิ่ง ตางคนตางมีหนาท่ี

ของตนเอง การขาดบุคลากรสวนใดสวนหนึ่งไป ยอมสงผลกระทบตอการกาวไปขางหนาของคณะ

แพทยศาสตร ดังนั้นขอใหบุคลากรทุกคนม่ันใจวา ผมและทีมบริหารจะบริหารงานดวยความเปนธรรม พรอม

รับฟงทุกความคิดเห็นและชวยแกปญหาตางๆ นํามาซ่ึงความสุขของคนในองคกร 

 

 

สิ่งท่ีเราตองทํารวมกัน 

๑. สื่อสารดี พูดคุยทําความเขาใจใหมากข้ึน ลดขาวลือ ขาวบิดเบือน 

๒. โปรงใสในการบริหารงาน ไมมีสองมาตรฐาน ลดความไมเปนธรรม 

๓. กระตุนใหเกิดผลงาน โดยผูบริหารทุกระดับตองชวยผูปฏิบัติ 

๔. ทํางานเชิงรุกใหมากข้ึน เพ่ือสรางโอกาสดีใหกับคณะแพทย 

๕. อดทนตออุปสรรค เพ่ือความภาคภูมิใจของทุกคน เม่ือเดินถึงจุดหมาย 
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“เม่ือคิดวางแผนดี แลวลงมือทําอยางมืออาชีพ 

ทําอยางอดทนและตอเนื่อง โดยมีคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน 

เราไปถึงเปาหมาย คือ การผลิตบัณฑิตเกงและดี 

รวมถึงการใหบริการทางการแพทยมาตรฐานสากล 

ไดอยางแนนอน” 

 

 

ขอบคุณท่ีใหความรวมมือ 

……..Walk together 

 

(ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ) 

 



คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

๑ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 



วิสัยทัศน์(vision) 
“ผลิตบัณฑิตแพทย์คุณภาพ 

บริการทางการแพทย์มาตรฐานสากล” 
“To provide the society with  
quality graduates in medicine 

and International standard of medical services” 



พันธกิจ 
“บริหารการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์และ 

บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
สร้างเสริมงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์  
ให้บริการทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากล  

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เน้นการท างานร่วมกับภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนและเข้าถึงประชาชน” 



• Educational administration aimed to provide medical 
doctor and staff of quality, morality and ethics.  
• To facilitate and promote both fundamental and 

applied research endeavors.  
• To provide international standard of medical services 

with humanistically orientedness.  
• Focus on all stakeholder networking and 

accessibility."  

Mission  



ปณิธาน 
เป็นสถาบันทางการแพทย์ในเขตภาคเหนือตอนล่างเพื่อ

สร้างระบบสุขภาพและแพทย์ที่ดีให้กับประเทศและ
ตอบสนองการบริการสุขภาพให้ประชาชน 

To be medical institutions in lower northern part 
of Thailand for provide excellent health system 

and good doctor  



กลยุทธ์ด้านการเรียนการสอน  
• พัฒนาหลักสูตร พัฒนาผู้สอนและพัฒนาผู้เรียน ให้เหมาะสมกับการเรียน

การสอนในศตวรรษที่ ๒๑ 

• พัฒนาเครือข่ายที่ร่วมสอนทุกระดับให้ได้มาตรฐานสากล 

• พัฒนาระบบ Telemedicineในด้านการเรียนการสอน“ให้เกิดมาตรฐาน
และคุณภาพในทุกศูนย์แพทย์” 

• ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่ครบเป็นแพทย์เจ็ดดาว ( 7 star-Doctor) 
ตามวัตถุประสงค์ปลายทางของหลักสูตร 

• ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแพทย์ประจ าบ้านในทุกภาควิชา  

• ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทีมสหสาขาวิชาชีพ 



• ก าหนดโจทย์วิจัยแบบมุ่งเป้าหมายสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ
ระดับชาติ 

•  สร้างเสริมงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์  

• เน้นการวิจัยที่ชุมชนมีส่วนร่วมและท าให้เกิดสุขภาวะในชุมชน  

• บริหารจัดการในส่วนสนับสนุนการสร้างงานวิจัยตลอดกระบวนการ 

• ส่งเสริมงานวิจัยแบบสหสถาบัน  

กลยุทธ์ด้านวิจัย   



• จัดระบบบริการสุขภาพตามหลักมาตรฐานสากล (HA, JCI, ISO) 

• ก าหนดมาตรการในด้าน“พฤติกรรมบริการที่ดี” ในทุกหน่วยงาน“ระดมความเห็น
จากคนในองค์กรและจัดตั้งหน่วยงานดูแลด้านนี้โดยเฉพาะแบบครบวงจร” 

• จัดบริการแบบครบวงจร (one stop service) 

• จัดระบบให้สามารถตรวจสอบและแก้ไขความผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว (early 
detection and intervention) 

• มีบริการเชิงรุกในด้านการตรวจสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพให้กับชุมชน (Check 
up and Wellness center, Alternative medicine etc.) 

กลยุทธ์ด้านบริการทางการแพทย์   



กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ 

• จัดคนให้เหมาะสมกับงานและพัฒนาศักยภาพคนด้วยระบบการบริหารคนเก่ง 
(Talent Management)  

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication 
Technology) ให้มีความทันสมัยและสามารถใช้งานได้จริง ทั้ง 3 ส่วน คือ 
การศึกษา วิจัย และบริการสุขภาพ  

• สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Utility) และใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ได้ (Resource sharing)  

• จัดระบบบริหารทุกหน่วยย่อยในองค์กรโดยมุ่งประสิทธิผลด้วยหลักธรรมาภิบาล 



บูรณาการ 
การเรียนการสอน  

การวิจัย 
และบริการสุขภาพ 

Triple Helix 



คุณลักษณะบัณฑิต  แพทย์เจ็ดดาว 
• Care Provider  แก้ไขปัญหาสุขภาพโดยการประยุกต์วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และทักษะทาง

คลินิกในการวินิจฉัย รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเป็น
รายบุคคล ครอบครัว และชุมชน ด้วยความรู้ทักษะที่เป็นองค์รวม 

• Decision Maker ตัดสินใจอย่างเป็นระบบโดยการรายงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเก็บเป็นข้อมูล 

• Community Leader เป็นผู้น าชุมชนด้านสุขภาพ ให้ค าปรึกษา และท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนใน
การแก้ไขปัญหา สุขภาพได้ 

• Life Long Learner เป็นผู้แสวงหาความรู้ใหม่และศึกษาด้วยตนเองตลอดชีวิต  

• Manager บริหารจัดการตนเองและกิจกรรมหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบ  

• Communicator  ใช้ส่ือภาพ สัญลักษณ์ และทักษะทางภาษาเพื่อส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

• Humanistic doctor มีเจตคติที่ดีและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักเวชจริยศาสตร์และกฎหมาย 
สามารถด ารงตนในฐานะแพทย์ และสมาชิกในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 



ค่านิยมองค์กร คือ NARESUAN  
N Novelty                           นวัตกรรม  

A Accountability                ความรับผิดชอบต่อสังคม  

R Respect                  ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน 

E Excellence                 ความเป็นเลิศ  

S Sustainable/sufficiency     ความยั่งยืนและความพอเพียง  

U Unity      สามัคคี เป็นหนึ่งเดียว  

A Agility       ความคล่องตัว  

N Network      สร้างเครือข่าย 

 




