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บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper) 
ช่ือเร่ืองน าเสนอ   การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอย่างมี 

  ประสิทธิภาพ   
ช่ือหน่วยงาน  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
ผูน้ ำเสนอ     นำงสำวสุชำดำ ชยัขจรภทัร์   
ต ำแหน่ง  หวัหนำ้งำนบริหำรยทุธศำสตร์ ฝ่ำยนโยบำยและแผน  

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  มหำวทิยำลยัมหิดล 
 

1. บทสรุปของผู้บริหาร 
 ระบุวธีิปฏิบติัของ Best Practices  

 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล น ำแนวคิด Siriraj Knowledge Management  
อนัประกอบด้วย  Link- Share- Learn มำใช้เป็นแนวคิดในกำรสนับสนุนกำรขบัเคล่ือนผลลพัธ์ดำ้นตวัช้ีวดั
ยทุธศำสตร์ขององคก์ร จำกแนวคิดดงักล่ำวประกอบดว้ย 
 
Learn หมำยถึง กำรทบทวนและวเิครำะห์ผลลพัธ์กำรด ำเนินกำร (KPI) ในกระบวนกำรวำงแผนกลยทุธ์ (SiSPP) 
ผลจำกกำรวเิครำะห์พบวำ่ 

Concept:  ควำมเช่ือมโยงของตัวช้ีวดัระดับ MUPA, Strategy KPI, Department KPI ขำดกำรก ำหนด
น ้ำหนกัเพื่อขบัเคล่ือนตำมกลยทุธ์ท่ีตอ้งกำร 

Process:  บำงกระบวนกำรขำดกำรออกแบบขั้นตอนท่ีจะสนบัสนุนกำรขบัเคล่ือนอยำ่งเป็นรูปธรรม 
System:  กำรก ำหนดทิศทำง และกำรส่ือสำรอย่ำงเป็นระบบของกำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ลงสู่ระดับ

ภำควชิำ/หน่วยงำน 
Information: กำรสร้ำงระบบฐำนข้อมูลสนับสนุน เพื่อน ำมำวิเครำะห์และก ำหนดกลุ่ม Focus & 

Management by fact ท่ีจะขบัเคล่ือนอยำ่งมีกลยทุธ์  
People: กำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรในทุกระดบั เพื่อยกระดบักำรขบัเคล่ือนผลลพัธ์ 

Link หมำยถึง กำรส่งเสริมใหบุ้คลำกรในหน่วยงำนคน้หำควำมรู้ท่ีส ำคญัและจ ำเป็นต่อกำรท ำงำน ทีมสหสำขำ 
เพื่อน ำควำมรู้ไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของหน่วยงำน และคณะฯ  
กลุ่มผู้สนับสนุนการขับเคล่ือนกลยุทธ์ เดิมคือ หน่วยงำนท่ีเป็น Process Owner ของแต่ละยุทธศำสตร์ ในปี 2558 
ท ำกำรพฒันำต่อยอดโดยรวมหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัช้ีวดัยุทธศำสตร์คณะฯ จ ำนวน 18 หน่วยงำนท่ีเป็น 
Process Owner และเพิ่ม Facilitator โดยจัดต้ังเป็นงานบริหารยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและแผน และฝ่ำย
สำรสนเทศ เพื่อส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนบัสนุนกำรจดัท ำระบบสำรสนเทศต่ำงๆ  จัดต้ังเป็น 

Community of Practice (CoP) : Strategy and Department Performance Agreement เพื่อร่วมหำแนวทำงในกำร
ขบัเคล่ือนอยำ่งเป็นรูปธรรม 
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กลุ่มผู้ขับเคล่ือนกลยุทธ์ คือ หวัหนำ้ภำควชิำ กรรมกำรภำควชิำ อำจำรยแ์ละบุคลำกร เป็นกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล               
แนวทำงกำรออกแบบระบบเพื่อน ำขอ้มูลไปใชใ้นกำรขบัเคล่ือนผลลพัธ์ ตำมยทุธศำสตร์คณะฯ 
 
Share หมำยถึง กำรร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ำยโอน ต่อยอดควำมรู้ ทั้งภำยใน/ภำยนอกหน่วยงำน เพื่อใหเ้กิดกำร
สร้ำงควำมรู้ท่ีดี และ/หรือนวตักรรม ส่งผลต่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ผำ่นกิจกรรมต่ำงๆ 
 CoP Strategy and Department Performance Agreement ท่ีจัดตั้ ง น้ีเพื่อร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพิ่ม
ประสบกำรณ์ พฒันำระบบกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ลงสู่ระดบัภำควิชำ/ หน่วยงำน พฒันำระบบสำรสนเทศ
เพื่อรองรับกำรบริหำรจดักำรด้วยขอ้มูลจริง (Management by fact) รวมทั้งกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรกลุ่ม
สนับสนุนให้มีศกัยภำพในกำรวิเครำะห์ขอ้มูล กำรออกแบบระบบ กำรออกแบบรำยงำน และกำรน ำเสนอ
ผลลพัธ์ และแนวทำงกำรแกไ้ข เพื่อแสดงลกัษณะ Enabling staff ตำมท่ีผูบ้ริหำรตอ้งกำร 
 จำกกำรด ำเนินกำรและพฒันำตำมแนวคิด Siriraj KM ส่งผลให้คณะฯ พฒันำกระบวนกำรต่ำงๆ เพื่อ
ขบัเคล่ือนผลลพัธ์ดำ้นยุทธศำสตร์อยำ่งเป็นรูปธรรม ท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนดำ้นตวัช้ีวดัยทุธศำสตร์เป็นไปตำม
ค่ำเป้ำหมำยท่ีวำงแผนไว ้ ดงัน้ี 

1) ผลความส าเร็จของตวัช้ีวดัยทุธศาสตร์คณะฯ ร้อยละ 80 
2) พฒันาแนวคิดเชิงระบบในการวเิคราะห์ ประเด็นปัญหา ก่อนการพฒันากระบวนการขบัเคล่ือน

ผลลพัธ์องคก์ร 
3) พฒันาระบบการถ่ายทอดยทุธศาสตร์สู่การขบัเคล่ือนระดบัภาควชิา/ หน่วยงาน 
4) พฒันาระบบสารสนเทศในการรายงานขอ้มูล โดยใชร้ายงาน Dash board  ในการแสดงผลการ

ด าเนินงานยุทธศาสตร์คณะฯ ท่ีสามารถแสดงขอ้มูลเช่ือมโยงของผลตวัช้ีวดัยุทธศาสตร์สู่โครงการแผนปฏิบติั
การ (Action Plan) ท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลสะดวกง่ายต่อการความเข้าใจและน าไปสู่การตดัสินในระดับ
ผูบ้ริหาร 

5) พฒันาระบบสารสนเทศในการจดัท าขอ้ตกลงการปฏิบติังานระดบัภาควชิา/ หน่วยงาน เพื่อ
ขบัเคล่ือนผลลพัธ์ตวัช้ีวดัยทุธศาสตร์คณะฯ และตวัช้ีวดัระดบัภาควชิา 

6) พฒันาบุคลากรกลุ่มสนบัสนุนดา้นยุทธศาสตร์คณะฯ โดยพฒันาเป็น Community of Practice 
(CoP) : Strategy and Department Performance Agreement ให้มีองค์ความรู้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์
กำรวิเครำะห์ขอ้มูล กำรออกแบบระบบ กำรออกแบบรำยงำน และกำรน ำเสนอผลลพัธ์  และแนวทำงกำรแกไ้ข 
เพื่อแสดงลกัษณะ Enabling staff ตำมท่ีผูบ้ริหำรตอ้งกำร 
  
2. ข้อมูลเกีย่วกบัหน่วยงาน 

 โครงสร้ำงขององคก์ร  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการจดัโครงสร้างและระบบการก ากบัดูแลองค์กรใน พ.ศ. 2554 

เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญติั (พรบ.) มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2550 โดยมีคณบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชา
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สูงสุดรายงานผลโดยตรงต่ออธิการบดีมหาวทิยาลยัมหิดล  และมีคณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นองคก์รสูงสุด 
จดัโครงสร้างการบริหารจดัการเป็น 3 กลุ่มใหญ่ตามพนัธกิจ คือ กลุ่มท่ี 1 ภาควิชา/สถาน/ศูนย ์หรือเทียบเท่า 
รับผิดชอบโดยหวัหน้าภาควิชา/สถาน/ศูนย ์ท าหน้าท่ีจดัการเรียนการสอนสนบัสนุนการบริการทางการแพทย ์
การวิจยั สนบัสนุนการบรรลุพนัธกิจหลกัทั้ง 3 ดา้น โดยมีบุคลากรสายวิชาการเป็นกลุ่มบุคลากรหลกั กลุ่มท่ี 2 
โรงพยาบาลศิริราช รับผิดชอบโดย ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล ท าหน้าท่ีบริหารจดัการพนัธกิจบริการทาง
การแพทย ์บุคลากรในสังกดัส่วนใหญ่เป็นสายสนบัสนุนทั้งวิชาชีพเฉพาะและทัว่ไป และ กลุ่มท่ี 3 ส านกังาน
คณบดี รับผดิชอบโดยรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ และหวัหนา้ฝ่าย/งาน ท าหนา้ท่ีบริหารจดัการระบบและกระบวนการ
สนบัสนุนของคณะฯ บุคลากรส่วนใหญ่เป็นสายสนบัสนุนทัว่ไป (แผนภาพท่ี 1 โครงสร้างคณะแพทยศาสตร์               
ศิริราชพยาบาล) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 1 โครงสร้างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 

การติดตามและประเมินผลตัวช้ีวัดคณะฯ  จะประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 2 ระดบัคือ ตวัช้ีวดัยุทธศาสตร์คณะฯ และ
ตวัช้ีวดัระดบัภาควชิา 
โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกอบไปดว้ย 
คณะกรรมการบริหารคณะฯ โดยมอบหมายการด าเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ให้กบัรองคณบดีท่ีก าหนด ซ่ึง
ท างานร่วมกบัหน่วยงานภายใตก้ารก ากบัดูแล ซ่ึงหน่วยงานเหล่าน้ีจะดูแลกระบวนการต่างๆ ท่ีสนับสนุนให้
ตวัช้ีวดัระดบัภาควิชาท่ีด าเนินการโดยกลุ่มผูข้บัเคล่ือนคือ หวัหนา้ กรรมการ อาจารยแ์ละบุคลากรในภาควิชา 
สามารถด าเนินงานได ้และส่งผลลพัธ์ใหต้วัช้ีวดัระดบัยทุธศาสตร์คณะฯ ไดต้ามเป้าหมาย  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
หน่ว

หน่วยงานองคก์รวชิาชีพ 
 

ส านักงาน
คณบดี 
8 ฝ่าย  
14 งาน 

 3 หน่วย  
1 โครงการ 

ภาควชิา 
25 ภาควิชา  

2 สถาน   
1 ศูนย ์  

1 โรงเรียน 

โรงพยาบาลศิริราช 
ปิยมหาราชการุณย์ 

3 ฝ่าย 
19 งาน 

1 ส านกั 

 

ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภเิษก 

2 ฝ่าย 
19 งาน 

 

สถาน 
1 สถาน 

โรงพยาบาลศิริราช 
3 ฝ่าย   
14 งาน  
1 ส านกั  
9 ศูนย ์

 

ศูนยว์จิยัเป็นเลิศ 
หน่ว 
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กลุ่มผูข้บัเคล่ือน 

หวัหนา้ กรรมการ อาจารย ์และบุคลากรในภาควชิา 
 

แผนภาพท่ี 2 โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 

 วสัิยทัศน์ ค่านิยม วฒันธรรม พนัธกจิ นโยบาย  
วสิัยทศัน์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคือ “เป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความ

เป็นเลิศระดับสากล” โดยมุ่งหวงัใหศิ้ริราชเป็นมากกวา่โรงเรียนแพทย ์“Siriraj is Beyond a Medical School”  
มีพนัธกิจหลกั 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) จดัการศึกษา เพื่อผลิตบณัฑิตและบุคลากรทางการแพทยทุ์กระดบัและแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง 2) ท าการวจิยั และใหบ้ริการทางวชิาการ และ 3) ใหบ้ริการทางการแพทย ์ โดยพนัธกิจทั้ง 
3 ดา้นนั้นเนน้การด าเนินงานท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม ทนัสมยั ไดม้าตรฐานสากล สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ประเทศ และน ามาซ่ึงศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน รวมทั้งช้ีน าสังคมไทยในดา้นสุขภาพอนามยั 
และคุณภาพชีวติ  วฒันธรรมองคก์ร “SIRIRAJ” ประกอบดว้ย Seniority (รักกนัดุจพี่นอ้ง) Integrity (ซ่ือสัตย ์
ถูกตอ้ง เช่ือถือได)้ Responsibility (รับผดิชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา) Innovation (คิดสร้างสรรค)์ 

กลุ่มผูส้นบัสนุนกำรขบัเคล่ือน 
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Respect (ใหเ้กียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา) Altruism (ค านึงถึงประโยชน์ของผูอ่ื้นและส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง) Journey 
to Excellence and Sustainability (มุ่งมัน่พฒันาสู่ความเป็นเลิศอยา่งย ัง่ยนื)  

 
 ผลติภัณฑ์ บริการ และกลไกในการส่งมอบทีส่ าคัญ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก าหนดผลิตภณัฑแ์ละบริการหลกั โดยมีกลไกการส่งมอบแก่ลูกคา้
กลุ่มต่าง ๆ แบ่งตามพนัธกิจหลกั 3 ดา้น  

1) ดา้นการศึกษา จดัการเรียนการสอนทั้งหลกัสูตรการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี
และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ไดแ้ก่ หลกัสูตรผูช่้วยพยาบาล หลกัสูตรแพทยศาสตร์บณัฑิต (พบ.) หลกัสูตร
วทิยาศาสตร์สุขภาพ แพทยเ์ฉพาะทาง และบณัฑิตศึกษา รวมทั้งส้ิน 152 หลกัสูตร   

2) ดา้นการวิจยั : เนน้การผลิตผลงานวจิยัทั้งทางคลินิก ปรีคลินิก นวตักรรมทางการแพทยแ์ละ
วทิยาศาสตร์สุขภาพ ท่ีเป็นองคค์วามรู้/วทิยาการทางการแพทยใ์หม่ ๆ ท่ีช้ีน าสังคม  

3) ดา้นการบริการทางการแพทย ์: ด าเนินการรักษาพยาบาลผูป่้วยระดบัตติยภูมิขั้นสูงอยา่งเป็นองค์
รวมดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและตน้ทุนท่ีเหมาะสม โดยไม่มุ่งหวงัผลก าไร ผา่นทาง โรงพยาบาล ศิริราชซ่ึงเป็น
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัขนาด 2,100 เตียง  

ตารางที ่1 บริการหลกัทีส่ าคญั กลไกการส่งมอบผลติภณัฑ์และบริการแก่ลูกค้า แบ่งตามพนัธกจิหลกั 

ผลติภัณฑ์/บริการหลกัทีส่ าคญั กลไกส่งมอบผลติภณัฑ์และบริการแก่ลูกค้า 
การศึกษา :  
- ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีและปริญญาตรี  
8  หลกัสูตร : ประกอบดว้ย 
• ผูช่้วยพยาบาล 1  ปี 1 หลกัสูตร 
• แพทยศาสตรบณัฑิต 6 ปี 1หลกัสูตร 
• วทิยาศาสตร์สุขภาพ หลกัสูตร 4 ปี  6 

หลกัสูตร 

 หลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีไดรั้บมาตรฐานตามเกณฑ ์WFME   มาตรฐาน AUN-QA 
และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 จดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนเนน้ Active Learning และสร้างประสบการณ์และ
ทกัษะหตัถการทางคลินิกท่ีทนัสมยั มีการเรียนรู้ภาคทฤษฎี สถานการณ์จ าลอง การ
ปฏิบติังานจริง และการเรียนรู้ภาคปฏิบติัภายใตก้ารดูแลของอาจารยแ์พทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ  
มีหอ้งปฏิบติัการวจิยัท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานสากลและสภาพแวดลอ้มท่ีเก้ือหนุน
การเรียนรู้ 

 แพทยศาสตรบณัฑิต ปริญญาตรี เม่ือจบการศึกษาจะมีการใชทุ้นโรงพยาบาลท่ี
ต่างจงัหวดั  

 บณัฑิตหลกัสูตรวทิยาศาสตร์สุขภาพ เม่ือจบการศึกษาแลว้ก็เขา้ท างานท่ีคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือโรงพยาบาลทัว่ประเทศ 

 ผูช่้วยพยาบาล เม่ือจบการศึกษาจะเขา้ท างานท่ีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
- ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 154 หลกัสูตร
ประกอบดว้ย 
• หลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้น  
• หลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  
• หลกัสูตรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง 
• หลกัสูตรบณัฑิตศึกษา  

 หลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีอยูร่ะหวา่งการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ ์WFME   
มาตรฐาน AUN-QA  

 จดัการเรียนการสอน Learning by Practice under Supervision โดยภาควชิา ทั้งใน
หอ้งเรียน/หอ้งปฏิบติัการ  ฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จ าลอง/จริง  ภายใน/ภายนอก
โรงพยาบาลศิริราช/สถาบนัต่างประเทศ และท าวจิยั  

 จดัการเรียนการสอน Learning-centered Education โดยภาควชิาปรีคลินิก ท าวจิยัใน
หอ้งปฏิบติัการท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 ISO 15190 และใหบ้ริการใน 
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ผลติภัณฑ์/บริการหลกัทีส่ าคญั กลไกส่งมอบผลติภณัฑ์และบริการแก่ลูกค้า 
• หลกัสูตรต่อเน่ือง/หลกัสูตรฝึกอบรม

ระยะสั้นทางวชิาการ  
Super Tertiary Hospital สนบัสนุนการไปศึกษาและท าวจิยัในต่างประเทศ และทุน
วทิยานิพนธ์ 

 การจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้น หลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 
หลกัสูตรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง จะเป็นเพ่ิมพนูความรู้ของแพทยซ่ึ์งจะมีทั้งแพทยจ์าก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แพทยจ์ากทัว่ประเทศ และแพทยจ์ากต่างประเทศ 

การวจิยั ดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 3 ดา้น  
• วจิยัชีวการแพทย ์หรือปรีคลินิก 

(Biomedical or Preclinical Research)  
• วจิยัคลินิก (Clinical Research)  
• วจิยันวตักรรมทางการแพทย ์              

(Medical Innovative Research)  

 ส่งมอบผลงานวจิยัท่ีตอบสนองปัญหาสุขภาพท่ีส าคญัโดยทีมสหสาขา ดว้ย
มาตรฐานสากล และการสร้างเครือข่ายวจิยัทั้งระดบัชาติ และนานาชาติ รวมทั้ง
สิทธิบตัร นวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ ์แนวทางการบริการสุขภาพ และนโยบายสุขภาพ 
ผา่นทางวารสารทางการแพทย ์น าเสนอในท่ีประชุมวชิาการทางการแพทยร์ะดบัชาติ
และนานาชาติ ต ารา/บทความ/คู่มือ และสู่สงัคมผา่นทางส่ือต่างๆ และผลงาน
นวตักรรมเชิงพาณิชย ์ 

การบริการสุขภาพ :  
• โรงพยาบาลศิริราช 
• โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย ์
• ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก 
 

 การบริการผูป่้วยตามมาตรฐาน Advanced HA และ JCIA  
 ใหบ้ริการผูป่้วยทุกชนชั้นและทุกระดบัความรุนแรงของโรค โดยเฉพาะระดบัตติยภูมิ

และสูงกวา่ตติยภูมิอยา่งเป็นองคร์วม โดยทีมสหสาขาวชิาชีพ (Multidisciplinary Care) 
เคร่ืองมือและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ในรูปแบบผูป่้วยนอก (ผูป่้วยทัว่ไป/คลินิกเฉพาะ
โรค/ศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย)์ และผูป่้วยใน (ในหอผูป่้วย หอ้งผา่ตดั หอ้ง
คลอด ICU)  

บริการวชิาการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การบริการ
ทางเทคนิควชิาการเฉพาะดา้นแก่
บุคลากรทางการแพทย ์ใหค้วามรู้ดา้น
วทิยาศาสตร์สุขภาพแก่ประชาชนและ
ช้ีน าสงัคม และพิพิธภณัฑท์างการแพทย ์
และการเขา้ร่วมกบัชมรม/สมาคมวชิาชีพ  

 ใหบ้ริการตรวจวนิิจฉยัโรคเฉพาะดา้นทางหอ้งปฏิบติัการแก่สถานพยาบาลภายนอก  
 ฝึกอบรมระยะสั้น จดัประชุมวชิาการ เป็นท่ีปรึกษาของสมาคมหรือชมรมวชิาชีพ ร่วม

วางนโยบายดา้นสุขภาพองคก์รระดบัชาติและนานาชาติ  
 ผลิตหนงัสือ/วารสารทางวชิาการสุขภาพ และเผยแพร่ความรู้ผา่นทางส่ือต่างๆ และ

ประวติัทางการแพทยผ์า่นทางพิพิธภณัฑส์ถาน 6 แห่ง  
 อบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนในโรงพยาบาลโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายและผา่น Siriraj 

Online ใหค้วามรู้ผา่นรายการทีวแีละส่ือต่างๆ  เช่น รายการพบหมอศิริราช Siriraj 
Channel และ Dr. OZ Thailand 

 
 กลุ่มลูกคา้ท่ีส าคญั 

             ตารางที ่2 กลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีส่ าคัญ แบ่งตามพนัธกจิหลกั 

พนัธกจิ กลุ่มลูกค้า 
การศึกษา นกัศึกษาแพทย ์ 

นกัศึกษาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

แพทยป์ระจ าบา้น/แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด/แพทยเ์ฟลโลว ์ 
นกัศึกษาต่างประเทศ 

การวจิยั แหล่งสนบัสนุนทุนการวจิยัภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ 
การบริการสุขภาพ ผูป่้วยนอก                     ผูป่้วยใน  ผูป่้วยคลินิกพิเศษนอกเวลา 
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พนัธกจิ กลุ่มลูกค้า 
การบริการวชิาการ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมระยะสั้น/

การศึกษาต่อเน่ือง 
ผูเ้ยีย่มชมดูงานดา้นต่าง ๆ ของคณะฯ  

โรงพยาบาล หน่วยงานดา้นสาธารณสุข  
คณะแพทยท์ัว่ประเทศ 
แพทยต์่างประเทศ 

ระบบคุณภาพ สถาบนัรับรองคุณภาพ  
บุคลากรกลุ่มผูป้ฏิบติังานทางคลินิก  

บุคลากรกลุ่มผูบ้ริหาร  
บุคลากรกลุ่มผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุนทัว่ไป 

บุคลากรกลุ่มผูป้ฏิบติังานทางปรีคลินิก/ หอ้งปฏิบติัการ กลุ่มภาควชิาและเทียบเท่า 
ระบบบริหาร    ภาควชิา/หน่วยงาน 

   คณะกรรมการงบประมาณคณะฯ  
   คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
   คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

   คณะกรรมการงบประมาณ  
   มหาวทิยาลยัมหิดล 
   สภามหาวทิยาลยัมหิดล 

 

 รางวลั /ประกาศนียบัตรทีไ่ด้รับ (ปี 2555 – 2560)  
1) ได้รับรางว ัลในการประชุมระดับชาติ 14th HA National Forum โดยสถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (สรพ.) ประเภทรางวลัดีเด่น ได้แก่ การดูแลผูป่้วยผูใ้หญ่ท่ีมีภาวะ severe sepsis/septic shock 
ประเภทรางวลัชมเชย 3 รางวลั ได้แก่ Siriraj Surgical Safety Checklists : Optimal Caring และ Siriraj Model : 
Prevention and Control of Multi-drug Resistant Bateria in Resource-Limited Setting  และผลของการพยาบาล
ตามแนวปฏิบติั เพื่อป้องกนัการเกิดแผลกดทบัของศิริราช เม่ือวนัท่ี 12-15 มี.ค. 2556 ณ IMPACT Convention 
Center เมืองทองธานี 

2) ไดรั้บรางวลับริการภาครัฐแห่งชาติ รางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ และรางวลัความเป็น
เลิศดา้นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ.2556 จากส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2556 

3) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล ไดรั้บการตดัสินให้เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมี
วธีิปฏิบติังานท่ีดี (Good Practice) ดา้นการเงินและงบประมาณ จากสถาบนัพระบรมราชชนก ส านกังาน
ปลดักระทรวงสาธารณสุข โดยเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2557 

4) ไดรั้บรางวลัผลงานท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี TQM-Best Practices in Thailand จากการน าเสนอบทความ 
เร่ือง “รายงานประจ าปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มากกวา่รายงานประจ าปี” จากมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็ม
ในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2557 ในงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 
15th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ภายใต้หัวข้อ  Knowledge Sharing Practitioner to Best 
Practices : เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่สังคมคุณภาพ ณ โรงแรมรอยลั เบญจา 

5) ได้รับรองมาตรฐานและบริการสุขภาพโรงพยาบาลจากสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
(องค์การมหาชน) (สรพ.) ในกระบวนการพฒันาคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นกา้วหน้า (Advanced HA) ในการ
ประชุม HA National Forum คร้ังท่ี 16 ภายใตห้วัขอ้ “จินตนาการสร้างสรรคคุ์ณภาพ (Imagination for Quality)” 
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เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2558  ณ อาคารอิมแพค็ ฟอร่ัม ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพค็ เมืองทองธานี  และ
ผา่นการ Reaccredit ปี 2560  

6) ได้รับรางว ัล  Allianz Ayudhaya Hospital Service Awards 2015 รางว ัลชนะเลิศประเภท Best 
Medical Performance Award รางวลัการบริหารและการบริการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 
2559 ณ โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพ 

7) โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย ์ไดรั้บประกาศนียบตัรการรับรองมาตรฐาน ISO27001 และ
มาตรฐาน ISO27799 ซ่ึงเป็นมาตรฐานเก่ียวกบัการบริหารจดัการสารสนเทศให้มัน่คงปลอดภยั (Information 
Security Management System: ISMS)  จากตวัแทนบริษทั TÜV NORD  เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2558    

8) ไดรั้บรางวลั ผลงาน R2R ดีเด่น ประจ าปี 2558 ในการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจ าสู่
งานวจิยั Routine to Research (R2R) คร้ังท่ี 8 “R2R สร้างสรรค ์สู่การเปล่ียนแปลง: R2R to Transformation” โดย
สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) และภาคีเครือข่าย R2R จดัประกวดผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มตติยภูมิ และ
กลุ่มนวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ ์เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนยป์ระชุมอิมแพค็เมืองทองธานี 

9) ไดรั้บรางวลัผลงานท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี TQM-Best Practices in Thailand จากการน าเสนอบทความ 
เร่ือง “ระบบการวางแผนงบประมาณประจ าปี เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล” จากมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2558 ในงานประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 16th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ภายใต้
หัวข้อ Knowledge Sharing Practitioner to Best Practices : เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่สังคมคุณภาพ ณ โรงแรม
รอยลั เบญจา  

10) ได้รับประกาศนียบตัรการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (Disease Specific Certification) การผ่าตดั
เปล่ียนขอ้เข่าเทียม (Total Knee Replacement : TKR)  และการผา่ตดัปลูกถ่ายอวยัวะตบั (Liver Transplantation) 
ในงานประชุมวิชาการ HA National Forum คร้ังท่ี 17  โดยสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) (สรพ.) เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอร่ัม ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุม อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี 

11) ไดรั้บรางวลัผลงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี TQM-Best Practices in Thailand เร่ือง “ระบบการติดตาม
และประเมินผลด้านงบประมาณ อย่างบูรณาการเพื่อความย ั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล”จากมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย โดยเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2559 ในงานประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 17th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand  

12) โรงพยาบาลศิริราช ไดรั้บรางวลั รางวลั Best Utilization Provider 2016 ในงานประกาศรางวลั AXA 
ASISSTANCE AWARD ประจ าปี 2559   

13) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร ท่ีไดรั้บ
รางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ: Thailand Quality Class (TQC) รางวลัมาตรฐานระดบัโลก ประจ าปี 2559 จาก
ส านักงานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ นับเป็นสถาบนัการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยซ่ึงบูรณาการทั้งพนัธ
กิจการศึกษา การวจิยั และการบริการทางการแพทยท่ี์ไดรั้บรางวลัน้ี 
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14) ได้ รับรางว ัลผลงาน ท่ี เ ป็นแบบอย่าง ท่ี ดี  TQM-Best Practices in Thailand ในงานประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 18th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand  จ  านวน 
3 รางวลั ไดแ้ก่ 1. เร่ือง “การพฒันากระบวนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อความย ัง่ยืนขององค์กร”  จากฝ่าย
นโยบายและแผน 2. เร่ือง “Governance costing for fair pricing ธรรมาภิบาลตน้ทุนส าหรับการก าหนดราคาท่ี
เป็นธรรม” จากฝ่ายการคลงั และ 3. เร่ือง “ระบบบริหารลูกหน้ีเพื่อการจดัการท่ีเป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล” จากมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอม็ในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559  

15)  ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล ไดผ้า่นการรับรองมาตรฐาน 
เก่ียวกบัการบริหารจดัการสารสนเทศใหม้ัน่คงปลอดภยั (Information Security Management System) ตาม 
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560  
 20)  โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรผ่านการรับรองมาตรฐานจาก ISPO (International Society for 
Prosthetics and Orthotics) 3 หลกัสูตร ในปี 2560 ไดแ้ก่ 1. หลกัสูตรกายอุปกรณ์ศาสตรบณัฑิต 2. หลกัสูตรกาย
อุปกรณ์ศาสตรบณัฑิต(นานาชาติ) และ 3. หลกัสูตรกายอุปกรณ์ศาสตรบณัฑิต (ทางไกล-ผสมผสาน) 
 21)  ผา่นการรับรองมาตรฐาน World Federation for Medical Education (WFME) หลกัสูตรแพทยป์ระจ า
บา้น จ านวน 2 หลกัสูตร ไดแ้ก่ 1. หลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นสาขาวิสัญญีวิทยา และ 2. หลกัสูตรแพทยป์ระจ า
บา้นสาขาศลัยศาสตร์  

 
3. การเรียนรู้ ความคาดหวงั ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ"      
    ในกระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มีกลุ่มลูกคา้ส าคญั 5 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดตามตามตารางท่ี 3  
 

ตารางที ่3 ลูกค้า และการศึกษาความต้องการของลูกค้า 
กลุ่มลูกค้า ความคาดหวงัที่ส าคัญ ผลงานที่ส่งมอบ 

1. คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ  

- ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนทีก่ าหนด 
- ขอ้มูลถูกตอ้ง ตรวจสอบ เช่ือถือได ้ 

- ผลการด าเนินเป็นไดผ้ลตามค่าเป้าหมาย 
- รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

2. คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 

- ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
- การพฒันาระบบการตดิตามผลการด าเนินงาน 
- ขอ้มูลถูกตอ้ง เช่ือถือได ้ 
- บุคลากรสายสนบัสนุนถูกพฒันาศักยภาพ               
(Enabling Staff) 

- ผลการด าเนินเป็นไดผ้ลตามค่าเป้าหมาย 
- ปฏิทินการติดตามผลการด าเนินงานดา้น
ยทุธศาสตร์คณะฯ รายไตรมาส 

- ระบบสารสนเทศตวัช้ีวดัยทุธศาสตร์คณะฯ ท่ี
ออกแบบโดยผูป้ระสานงานยทุธศาสตร์ และ
ตรวจสอบโดยรองคณบดีท่ีก ากบั 

- รายงานผลการด าเนินงานโดยผูป้ระสานงาน
ยทุธศาสตร์รายไตรมาส พร้อมขอ้เสนอแนะหรือ
แนวทางแกไ้ข 
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กลุ่มลูกค้า ความคาดหวงัที่ส าคัญ ผลงานที่ส่งมอบ 
3. หัวหน้าภาควชิา 
กรรมการ
ภาควชิา 
อาจารย์ 

- กระบวนการท่ีเป็นรูปธรรมในการขบัเคล่ือนผลลพัธ์ 
- ความถูกตอ้งของขอ้มูลเช่ือถือได ้ 
- ผูป้ระสานงานยทุธศาสตร์สามารถตอบขอ้ซกัถามได ้

-  ออกแบบกระบวนการถ่ายทอดแผนยทุธศาสตร์
คณะฯลงสู่ระดบัภาควชิา 

- รายงานผลการด าเนินตามขอ้ตกลงการปฏิบติังาน
ระดบัภาควชิา โดยระบุกระบวนการและจุดท่ีจะ
ปรับเปล่ียนผลลพัธ์รายไตรมาส 

- Strategy Clinic/ PA Talks 
- ผูป้ระสานงานท่ีตอบค าถาม และเสนอแนะแนวทาง 

4. ผู้ประสานงาน
ด้าน
ยุทธศาสตร์/ 
หัวหน้า
หน่วยงาน
สนับสนุน 

- กระบวนการทีเ่ป็นรูปธรรมในการขับเคล่ือนผลลพัธ์ 
- ความถูกตอ้งของขอ้มูลเช่ือถือได ้ 
- การมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการท างาน 
- การได้รับการยอมรับในทุกระดบั 
- ความก้าวหน้าทางอาชีพ 
-  

- แลกเปล่ียนความรู้พ้ืนฐานในการจดัท าและติดดาม
ผลดา้นกลยทุธ์ผา่นการประชุมสปัดาห์ละ                 
1 คร้ังๆ ละ 2 ชัว่โมง 

- ปฏิทินการรายงานผลการด าเนินงานท่ีก าหนดเวลา
ใหผู้ป้ระสานงานยทุธศาสตร์ไดซ้กัซอ้มและรับ
ค าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนน าเสนอระดบั
บริหาร 

- ระบบสารสนเทศตวัช้ีวดัยทุธศาสตร์คณะฯ ท่ี
ออกแบบโดยผูป้ระสานงานยทุธศาสตร์ และ
ตรวจสอบโดยรองคณบดีท่ีก ากบั 

- รายงานผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัยทุธศาสตร์คณะฯ 
รายไตรมาสพร้อมขอ้เสนอแนะ 

- รายงานผลการด าเนินตามขอ้ตกลงการปฏิบติังาน
ระดบัภาควชิา โดยระบุกระบวนการและจุดท่ีจะ
ปรับเปล่ียนผลลพัธ์รายไตรมาส 

- Strategy Clinic/ PA Talks 
- สนบัสนุนการวเิคราะห์ขอ้มูล และการจดัท า
เอกสารเพื่อขอช านาญการ เพื่อเติบโตทางอาชีพ 

5. บุคลากรภายใน
คณะฯ  

- ความกา้วหนา้ของการด าเนินงานตามแผน
ยทุธศาสตร์คณะฯ  

- บทความและการน าเสนอความคืบหนา้ของแผน
ยทุธศาสตร์คณะฯ ผา่นส่ือต่าง ๆ ภายในคณะฯ  

 
4. กระบวนการและวธีิปฏิบัติในอดีต  
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดลเร่ิมจดัท าแผนยุทธศาสตร์คณะฯ เป็นฉบบัแรกใน
ปี พ.ศ. 2548-2551  โดยไม่ไดมี้การติดตามผลการด าเนินงาน ต่อมาเม่ือมีการศึกษาเก่ียวกบัระบบคุณภาพและ
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์จึงเร่ิมวางแผนยุทธศาสตร์อยา่งเป็นระบบ กล่าวคือมีทั้งกระบวนการวางแผนและการ
ติดตามผลการด าเนินงาน โดยแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฉบบั พ.ศ. 2551 – 2554 เป็น
ฉบบัแรกท่ีเกิดจากกระบวนการคิดเชิงระบบ  มีกลยุทธ์ระดบัองค์กรจ านวน 25 กลยุทธ์  มีตวัช้ีวดั Corporate 
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KPIs ทั้งส้ิน 50 ตวัช้ีวดั และเร่ิมมีการติดตามและประเมินผลด าเนินงานเป็น “รายปี” โดยมอบหมายให้รอง
คณบดีท่ีรับผิดชอบตวัช้ีวดัน าส่งขอ้มูลมาให้ฝ่ายนโยบายและแผนเป็นผูร้วบรวมและรายงานในการประชุม
ผูบ้ริหารคณะฯ ซ่ึงพบวา่การรายงานผลเพียงปีละ 1 คร้ังท าให้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนได้
อยา่งทนัท่วงที ขาดการประเมินผลระหวา่งการด าเนินการ และหลายคร้ังท่ีพบวา่ขาดผูรั้บผิดชอบในการรายงาน
ผลบางตวัช้ีวดั และตอ้งใช้ระยะเวลาในการติดตามดา้นเอกสารจากหน่วยงานผูรั้บผิดชอบแต่ละตวัช้ีวดัเป็น
เวลานาน  
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไดพ้ฒันากระบวนการจดัท าและติดตามแผนยทุธศาสตร์ท่ีเป็นระบบ 
และเร่ิมออกแบบ “Siriraj Strategic Planning Process Model (SiSPP)” และกรอบระยะเวลาในการด าเนินงานแต่
ละขั้นตอน โดยผลลัพธ์ท่ีต้องการ คือกระบวนการวางแผนและติดตามผลยุทธศาสตร์ท่ีน ามาใช้ก าหนดทิศ
ทางการพฒันาและปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปไดท้นัการณ์  เกิดการพฒันากระบวนการ
ติดตามผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์คณะฯ ตามแผนภาพการพฒันา  สรุปภาพกระบวนการ  จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (SiSPP) ในปัจจุบนัประกอบดว้ย  11 กระบวนการ (แผนภาพ 3) 
โดยแบ่งเป็น 4 ช่วง  ได้แก่  SiSPP ขั้นตอน 1 : เตรียมการ คือ การวิเคราะห์หาโอกาสเชิงกลยุทธ์ โดยการ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก และสภาพแวดลอ้มภายใน  ทบทวนวสิัยทศัน์  พนัธกิจ  วฒันธรรมองคก์ร และ 
สมรรถนะหลกัของคณะฯ เพื่อหาโอกาสเชิงกลยทุธ์ และความเส่ียงเชิงกลยทุธ์  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SiSPP ขั้นตอน 2 : วางแผนกลยุทธ์ โดยการน าขอ้มูลจากการวิเคราะห์มาก าหนดทิศทาง เป้าหมาย (Goal)  

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายความส าเร็จในระยะสั้ น/ยาว ทบทวนระบบงาน
ส าคญัเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ สอบทานกบัแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล และความสมดุลของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย   

SiSPP ขั้นตอน 3 : ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ เป็นกระบวนการถ่ายทอดแผนยทุธศาสตร์ให้กบัระดบัรองคณบดีท่ี
รับผิดชอบตวัช้ีวดัยุทธศาสตร์ สู่การน าไปปฎิบติัระดับกลยุทธ์ย่อย และแผนปฏิบติัการเพื่อผลกัดนั รวมทั้ง
ถ่ายทอดจากระดับคณะฯ สู่ตัวช้ีวดัระดับภาควิชา (Department KPI)  ผ่านระบบ Department Performance 

แผนภาพที่ 3 Siriraj Strategic Planning Process (SiSPP) 
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Agreement หลงัจากนั้นคณะกรรมการงบประมาณ จะพิจารณาจดัสรรรงบประมาณเพื่อขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ไป
ยงัโครงการตามแผนปฏิบติัการยอ่ยต่าง ๆ ทั้งระดบัคณะฯและระดบัภาควิชา  และทา้ยสุดคือ ส่ือสารยุทธศาสตร์
สู่บุคลากรทุกระดบัเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในเป้าหมายร่วมกนั   

 
แผนภาพท่ี 4 กระบวนการถ่ายทอดและติดตามประเมินผลตวัช้ีวดัยทุธศาสตร์และตวัช้ีวดัระดบัภาควชิา 

 
SiSPP ขั้นตอน 4 : มุ่งเป้า ปรับปรุง  มีกิจกรรมหลกัคือ ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ ตวัช้ีวดั 

ต่างๆ เพื่อเร่งรัดใหเ้กิดผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้แก่ผูบ้ริหารคณะฯ 
เพื่อปรับปรุงปิดช่องว่างของแผนยุทธศาสตร์ทั้งท่ีเป็นการปรับปรุงใหญ่และปรับปรุงย่อย  กระบวนการการ
ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพน้ี คณะฯ มี
พฒันาการท่ีชดัเจนตั้งแต่ในแผนยุทธศาสตร์ฉบบั พ.ศ. 2555 – 2557 ซ่ึงไดก้ าหนดตวัช้ีวดัยุทธศาสตร์สอดคลอ้ง
กบัแนวทางเป้าหมายการพฒันาแต่ละยทุธศาสตร์ และเร่ิมพฒันากระบวนการติดตามแผนยทุธศาสตร์ใหบ้รรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไวโ้ดยพฒันากระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง เร่ิมต้นจากจากการรายงานผลตวัช้ีวดัยุทธศาสตร์เป็นรายปี และปรับรอบ
ระยะเวลาการรายงานผลยุทธศาสตร์ทุก 3 เดือนตั้งแต่ปี 2556 จดัท าปฏิทินการรายงานผลการด าเนินงานแผน
ยทุธศาสตร์คณะฯ ประจ าปี เพื่อใชเ้ป็นปฏิทินกลางในการท างานร่วมกนัของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ โดยก าหนด
ขั้นตอน วนัและเวลา เพื่อให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานตามช่วงเวลาท่ีก าหนด เพื่อให้ฝ่าย
นโยบายและแผนรวบรวมขอ้มูลก่อนน าเสนอผูบ้ริหารคณะฯ  

 
 
 
 
 

SiSPP-7 

SiSPP-10 
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5. กระบวนการและวธีิปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่   

            ในปี 2558 คณะฯ ใหค้วามส าคญักบัการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ เพื่อพฒันาให ้ “ศิริราชเป็นมากกวา่
โรงเรียนแพทย ์ (Siriraj is Beyond a Medical School)” จึงก าหนดใหมี้หน่วยงานหลกัในการประสานงานกลาง
และน าระบบสารสนเทศมาใชม้ากข้ึน โดยจดัตั้ง “หน่วยยทุธศาสตร์” ภายหลงัจดัตั้งเป็นงานบริหารยทุธศาสตร์ 
ฝ่ายนโยบายและแผน ซ่ึงน าเอาแนวคิด Siriraj Knowledge Management (Link-Share-Learn) (แผนภาพท่ี 5) มาใช้
ในการผลกัดนัการบริหารเชิงกลยทุธ์อยา่งเป็นระบบ  

Learn หมายถึง การทบทวนและวิเคราะห์ผลลพัธ์การด าเนินการ (KPI) ขอ้มูล
รายงานอุบติัการณ์ความเส่ียง การวิเคราะห์ตนเอง (เยีย่มส ารวจ/ตรวจประเมิน) 
การเทียบเคียง ทั้งในระดบัหน่วยงานและคณะฯ รวมทั้งในกระบวนการ
วางแผนกลยทุธ์ (SiSPP) เพ่ือให้เกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยใชเ้คร่ืองมือ
คุณภาพต่างๆ สร้างนวตักรรม (โครงการติดดาว) องคค์วามรู้ และงานวิจยัจาก
งานประจ า (R2R) 
Link หมายถึง การส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานคน้หาความรู้ท่ีส าคญัและ
จ าเป็นต่อการท างาน จากคลงัความรู้ทั้งท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญภายใน/นอกคณะฯ 
หรือทีมสหสาขา หรือคลงัความรู้ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น หนงัสือ เอกสาร 
ต ารา ระบบเอกสารคุณภาพ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Intranet/internet) 
เป็นตน้ เพื่อน าความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงาน 
และคณะฯ 
Share หมายถึง การร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ายโอน ต่อยอดความรู้ ทั้งภายใน/
ภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการสร้างความรู้ท่ีดี และ/หรือนวตักรรม ส่งผล
ต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ผา่นกิจกรรมต่างๆ เช่น Content 
conference, CoP, Quality conference การประชุม/อบรม/สมัมนา เป็นตน้ 
แผนภาพท่ี 5 Siriraj Knowledge management 

และรวบรวมหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แลตวัช้ีวดัยุทธศาสตร์ จ  านวน 18 หน่วยงาน เป็น CoP: Strategy 
and Department Performance Agreement เพื่อร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์ พฒันาระบบการ
ถ่ายทอดแผนยทุธศาสตร์ลงสู่ระดบัภาควชิา/หน่วยงาน พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจดัการดว้ย
ขอ้มูลจริง (Management by fact) รวมทั้งการพฒันาศกัยภาพบุคลากรกลุ่มสนบัสนุนใหมี้ศกัยภาพในการวเิคราะห์
ขอ้มูล การออกแบบระบบ การออกแบบรายงาน และการน าเสนอผลลพัธ์ และแนวทางการแกไ้ข เพื่อแสดง
ลกัษณะ enabling staff ตามท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ  

กระบวนงานใหม่ทีค่ณะฯ ได้ด าเนินการพฒันา มีรายละเอียดดงัน้ี 
 จำกกำรด ำเนินกำรและพฒันำตำมแนวคิด Siriraj KM ส่งผลให้คณะฯ พฒันำกระบวนกำรต่ำงๆ เพื่อ
ขบัเคล่ือนผลลพัธ์ดำ้นยุทธศำสตร์คณะฯ อย่ำงเป็นรูปธรรม ท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนตวัช้ีวดัยุทธศำสตร์
เป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยท่ีวำงแผนไว ้(แผนภำพท่ี 6)  ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 6 กระบวนการถ่ายทอดและติดตามประเมินผลตวัช้ีวดัยทุธศาสตร์และตวัช้ีวดัระดบัภาควชิาใหม่ 

Learn หมำยถึง กำรทบทวนและวเิครำะห์ผลลพัธ์กำรด ำเนินกำร (KPI) ในกระบวนกำรวำงแผนกลยทุธ์ (SiSPP) 
ผลจำกกำรวเิครำะห์พบวำ่ 

Concept:  ควำมเช่ือมโยงของตวัช้ีวดัระดบั MUPA, Strategy KPI, Department KPI ไม่สอดคลอ้งกนั 
Process:  บำงกระบวนกำรขำดกำรก ำหนดแนวทำงท่ีจะสนบัสนุนกำรขบัเคล่ือนอยำ่งเป็นรูปธรรม 
System:  กำรก ำหนดทิศทำงของระบบกำรถ่ำยทอดไปยงัภำควิชำ/หน่วยงำนไม่ชดัเจน ขำดกำรติดตำมผล

อยำ่งต่อเน่ือง 
Information: กำรสร้ำงระบบฐำนขอ้มูลสนบัสนุน เพื่อก ำหนดกลุ่ม Focus ท่ีจะขบัเคล่ือนอยำ่งมีกลยุทธ์ 

ยงัไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดทุ้กกระบวนกำร  
People : ตอ้งกำรกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรในกำรขบัเคล่ือนทุกระดบั 
 

Link หมำยถึง กำรส่งเสริมใหบุ้คลำกรในหน่วยงำนคน้หำควำมรู้ท่ีส ำคญัและจ ำเป็นต่อกำรท ำงำน ทีมสหสำขำ 
เพื่อน ำควำมรู้ไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของหน่วยงำน และคณะฯ  
 คณะฯ จึงรวมหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัช้ีวดัยทุธศำสตร์คณะฯ และ ตวัช้ีวดัภำควชิำ ออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มผู้สนับสนุนการขับเคล่ือนกลยุทธ์ และกลุ่มผู้ขับเคล่ือนกลยุทธ์ รำยละเอียด ดงัน้ี 
 
กลุ่มผู้สนับสนุนการขับเคล่ือนกลยุทธ์  เดิมคือ หน่วยงำนท่ีเป็น Process Owner ของแต่ละยทุธศำสตร์ ในปี 2558 
ท ำกำรพฒันำต่อยอดโดยรวมหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัช้ีวดัยุทธศำสตร์คณะฯ จ ำนวน 18 หน่วยงำนท่ีเป็น 
Process Owner และเพิ่ม Facilitator โดยจัดต้ังเป็นงานบริหารยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและแผน และฝ่ำย
สำรสนเทศ เพื่อส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนบัสนุนกำรจดัท ำระบบสำรสนเทศต่ำงๆ  จัดต้ังเป็น 

Community of Practice (CoP) : Strategy and Department Performance Agreement เพื่อร่วมหำแนวทำงในกำร
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ขบัเคล่ือนอย่ำงเป็นรูปธรรม เป็นการรวมตวักนัของหน่วยงานสนับสนุนจ านวน 18 หน่วยงาน ได้แก่ 1.ฝ่าย
การศึกษา  2.ฝ่ายวจิยั  3.ฝ่ายการคลงั   4.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 5.ฝ่ายทรัพยสิ์นและพสัดุ  6.ฝ่ายสารสนเทศ  7.งาน
การศึกษาระดบัหลงัปริญญา  8.งานวเิทศสัมพนัธ์ 9.งานวชิาการ 10. ส านกังานผูอ้  านวยการโรงพยาบาล  11.งาน
พฒันาคุณภาพ 12.งานบริหารและธุรการ 13.งานบริหารจดัการความเส่ียง 14.งานจัดการความรู้ 15.งาน
ประชาสัมพนัธ์และกิจการพิเศษ 16.งานกิจกรรมเพื่อสังคม 17. หน่วยตรวจสอบภายใน และ18. ฝ่ายนโยบายและ
แผน ในปี 2558 เป็นตน้มำ 
 
กลุ่มผู้ขับเคล่ือนกลยุทธ์ คือ หัวหน้ำภำควิชำ กรรมกำรภำควิชำ อำจำรยแ์ละบุคลำกร เป็นกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลแนว
ทำงกำรออกแบบระบบเพื่อน ำขอ้มูลไปใชใ้นกำรขบัเคล่ือนผลลพัธ์ ตำมยทุธศำสตร์คณะฯ 
 
Share หมำยถึง กำรร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ำยโอน ต่อยอดควำมรู้ ทั้งภำยใน/ภำยนอกหน่วยงำน เพื่อใหเ้กิดกำร
สร้ำงควำมรู้ท่ีดี และ/หรือนวตักรรม ส่งผลต่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ผำ่นกิจกรรมต่ำงๆ 
 CoP ท่ีจดัตั้งน้ีจดัใหมี้การประชุมร่วมกนั 1 คร้ังต่อสัปดาห์ภายใตว้ตัถุประสงค ์ 4 ประการ  ดงัน้ี   

1)  เพื่อพฒันาองคค์วามรู้กระบวนการดา้นยุทธศาสตร์คณะฯ ในเชิงบูรณาการร่วมกนัของหน่วยงาน
สนบัสนุนต่าง ๆ ภายในคณะฯ อยา่งต่อเน่ือง   

2) เป็นเวทีส าหรับแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนและการติดตามผลยุทธศาสตร์
คณะฯ    

3) เป็นเวทีน าเสนอผลการด าเนินงานรายไตรมาสพร้อมทั้งรับฟังความเห็นของทีมเพื่อปรับปรุงการ
น าเสนอและการวเิคราะห์ปัญหาของทุก ๆ หน่วยงานก่อนน าเสนอต่อผูบ้ริหารคณะฯ   

4) พฒันาศกัยภาพของผูป้ระสานงานยุทธศาสตร์ผ่านการอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศกัยภาพใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล เช่น ทกัษะการใช ้Advance Excel เพื่อการวเิคราะห์และสรุปงานการ Coaching เป็นตน้  
กระบวนการทีไ่ด้พฒันาขึน้มาใหม่ ได้แก่ 
1. หัวข้อการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ในกลุ่ม CoP Strategy and Department Performance Agreement 
ความรู้พืน้ฐานด้านกลยุทธ์ และการสนับสนุนการท างาน 

- Strategic Management/ Systematic Thinking (2558) 
- Strategic Performance Management System / 9 Cells (2558-9) 
- แนวทำงกำรน ำเสนอกลยทุธ์อยำ่งมีประสิทธิภำพ (2559) 
- แนวทำงกำรวเิครำะห์ขอ้มูลเพื่อน ำเสนอต่อผูบ้ริหำร (2559) 
- How to design Report (2559) 
- Leader/Manager as Coach (2560) 
- KPI และกำรก ำหนด KPI (2560) 
- กำรท ำช ำนำญกำร (2561) 
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การแนะน า Tools ต่างๆ มาใช้งาน  
- กำรใช ้One Note (2559) 
- Application เพื่อช่วยบนัทึกขอ้มูล ภำพ (2559) 
- VBA for Graph (2560) 
- เทคนิค Advance Excel 12 Technics for design report (2560) 
- กำรจดัท ำ Database ดว้ย Excel (2560) 
- Functions and advance Pivot for Analyze data (2560-ปัจจุบนั) 
- Task monitoring (2561) 

2. การพฒันาเกณฑ์การประเมินผลตัวช้ีวดัยุทธศาสตร์คณะฯ และการวดัผลความส าเร็จ ในปี 2555- 2556ไดท้  า
การประเมินผลเพียงแค่ผลด าเนินงานส าเร็จหรือไม่ จากนั้นในปี 2557-ปัจจุบนั ไดน้ าเกณฑ์ประเมินของ Henry 
Ford Health System มาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินตวัช้ีวดัยุทธศาสตร์คณะฯ และพฒันารูปแบบการน าเสนอ
ผลการด าเนินงานดา้นยทุธศาสตร์คณะฯ เพื่อส่ือสารเชิงสัญลกัษณ์  โดยมีการใชส้ัญลกัษณ์สีในการน าเสนอแยก
ชดัเจน ระหวา่งผลการด าเนินงานของตวัช้ีวดัท่ีบรรลุเป้าหมาย ตวัช้ีวดัท่ีต ่ากวา่ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5  และ
ไม่บรรลุเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่4 เกณฑ์การประเมินผลตัวช้ีวดัยุทธศาสตร์คณะฯ 

ผลส าเร็จ แผนยุทธศาสตร์คณะฯฉบับปี 2555 - 2558 แผนยุทธศาสตร์คณะฯฉบับปี 2557 -2561 
Achieved   Favorable :   Actual > Plan  Green  : Actual > Plan (>100%) 

Yellow : Actual > Plan (Within 5% : 95-99%) 
Not Achieved  Unfavorable :  Actual < Plan  Red : Actual < Plan (Below target 5% : <95%) 

In Process อยูร่ะหวา่งด าเนินการ/ยงัไม่ถึงรอบรายงาน  In Process : อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
N/A -  N/A : ยงัไม่ถึงรอบด าเนินการ 

 
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามและประเมินผลตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์คณะฯ Siriraj Strategic KPI 
Monitoring System (SiSMS) พฒันาระบบสารสนเทศในการรายงานขอ้มูล โดยใช้รายงาน Dash board    ใน
การแสดงผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์คณะฯ ท่ีสามารถแสดงขอ้มูลเช่ือมโยงของผลตวัช้ีวดัยุทธศาสตร์สู่
โครงการแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ท าให้การวิเคราะห์ขอ้มูลสะดวกง่ายต่อการความเขา้ใจและน าไปสู่การ
ตดัสินในระดบัผูบ้ริหาร (แผนภาพท่ี 7) 
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แผนภาพที ่7 Siriraj Strategic KPI Monitoring System (SiSMS) 

 
4. การพัฒนาระบบการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การขับเคล่ือนระดับภาควิชา/ หน่วยงาน เพื่อให้ภาควิชา/ 
หน่วยงานมีความเขา้ใจในความเช่ือมโยงระหวา่งตวัช้ีวดัภาควชิา กบัตวัช้ีวดัยุทธศาสตร์คณะฯ ผา่นกระบวนการ
ท างานทั้ง 9 กระบวนการ และระดบัการท างาน รวมทั้งแผน Roadmap โครงการระดบัภาควิชาเพื่อขบัเคล่ือน
ผลลพัธ์ในระดบัภาควชิาท่ีส่งผลใหร้ะดบัคณะฯ บรรลุดว้ยเช่นกนั (แผนภาพท่ี 8,9) 
 

 
แผนภาพที ่8 กระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การขับเคล่ือนระดับภาควชิา/ หน่วยงาน 
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แผนภาพที ่9 Roadmap ของภาควชิา 

 
5. พัฒนากระบวนการใหม่ หรือปรับปรุงกระบวนการ 14 กระบวนกำร เพื่อสนับสนุนให้ตวัช้ีวดัภำควิชำ
สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผน และส่งผลให ้ตวัช้ีวดัยทุธศำสตร์คณะฯเป็นไปตำมผลลพัธ์ท่ีก ำหนด 

1. กระบวนกำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนหลกัสูตร WFME -งานการศึกษาระดับหลังปริญญา 
2. กระบวนกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนหลักสูตร AUN-QA -ฝ่ายการศึกษาและงาน

การศึกษาระดับหลังปริญญา 
3. กระบวนกำรใหม่โดยใช้ขอ้มูลจริง (Management By Fact) H-Index ของภำควิชำเพื่อขบัเคล่ือนตวัช้ีวดั

ยทุธศำสตร์ - งานวิเทศสัมพันธ์ 
4. กำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับกระบวนกำรสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำรของภำควิชำ -งาน

วิชาการ 
5. กระบวนกำรขอ้มูล Citation Publication per Faculty จำกภำพรวมกระจำยสู่ภำควชิำ -ฝ่ายวิจัย 
6. กระบวนกำรรำยงำนผลตวัช้ีวดั Hospital Efficiencyโดยใช้ขอ้มูลจริง (Management By Fact)-สนง.ผอ.

รพ.ศิริราช  
7. กระบวนกำรกำรปรับอตัรำค่ำบริกำร ในรพ.ศิริรำช  -ฝ่ายการคลังและสนง.ผอ.รพ.ศิริราช  
8. กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองขอ้มูลงบกำรเงิน เพื่อใชว้ิเครำะห์ขอ้มูลดำ้นรำยไดแ้ต่ละพนัธกิจ - ฝ่ายการคลัง

และหน่วยงานแต่ละพันธกิจ 
9. กระบวนกำรแบ่ง segment ของผูมี้ขีดควำมสำมำรถสูง เพื่อขบัเคล่ือนผลลพัธ์ -ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
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10. กระบวนกำรส ำรวจกำรรับรู้และควำมพึงพอใจต่อกำรส่ือสำร –งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
พัฒนา 

11. กระบวนกำรติดตำมผลกระทบภำยนอกคณะฯ –งานบริหารยทุธศาสตร์ 
12. กระบวนกำรรวบรวม และวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนดำ้น Action Plan –งานบริหารยทุธศาสตร์ 
13. กระบวนกำรวิเครำะห์และคำดกำรณืผลกำรด ำเนินงำนตวัช้ีวดัระดบัภำควิชำเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ระดบั

องคก์ร  –งานบริหารยทุธศาสตร์ 
14. กระบวนกำรเช่ือมโยงผลกำรด ำเนินงำนดำ้นยุทธศำสตร์คณะฯ ทั้งในระดบัมหำวิทยำลยั ระดบัคณะฯ 

และระดบัภำควชิำ-งานบริหารยทุธศาสตร์คณะฯ  เป็นต้น 
 

6. พฒันาระบบสารสนเทศในการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชา/ หน่วยงาน  Siriraj Performance 
Agreement System (SiPAS) เพื่อขบัเคล่ือนผลลัพธ์ตวัช้ีวดัยุทธศาสตร์คณะฯ และระดับภาควิชา เป็นระบบ
สารสนเทศท่ีช่วยสนบัสนุนการบริหารจากขอ้มูลจริง โดยแสดงขั้นตอนการด าเนินงานของแต่ละตวัช้ีวดัในแต่
ละภาควิชา รวมทั้ งแสดงผลความส าเร็จท่ีได้ท าการตกลงไวก้ับคณะฯ และรายช่ือผูรั้บผิดชอบในแต่ละ
กระบวนการนั้นๆ เพื่อหารือแนวทางในการขบัเคล่ือน หรือรายละเอียดของขอ้มูล เพื่อน าไปใชผ้ลกัดนัให้ไดผ้ล
ลพัธ์ตามเป้าหมาย (แผนภาพท่ี 10,11) 
 

 
แผนภาพที ่10 ภาพรวมผลการด าเนินงานตัวช้ีวดัรายภาควชิา 
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แผนภาพที ่11 ผลการด าเนินงานรายตัวช้ีวดั 

 
7. การเดินสายเปิดรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า 

 
 

6. การวดัและวเิคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
คณะฯ มีการวดัและวเิคราะห์กระบวนการติดตามและประเมินผลเพื่อวเิคราะห์และพฒันา

กระบวนงานผลการด าเนินงานดา้นตวัช้ีวดัยทุธศาสตร์คณะฯ ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ   2 ตวัช้ีวดั  คือ         
1)  ผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัยทุธศาสตร์คณะฯ และ  2) ความรู้ ความเขา้ใจของผูป้ระสานงาน ดงัน้ี 
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แผนภาพที่ 6  ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะ ฯ ประจ าปี 2555 - 2560 
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ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการปรับปรุงกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ไดแ้ก่  
 1)  เกิดกระบวนการท่ีบูรณาการร่วมกนัของหน่วยงานสายสนบัสนุนของคณะฯ ในการด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์คณะฯ ไปจนถึงกระบวนการติดตามขอ้มูลและวิเคราะห์เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์  ซ่ึงท าให้เกิด Sense of Belonging ท่ีจะรับผิดชอบ
การด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ภายในองคก์รอยา่งเป็นรูปธรรม  ภายใตแ้นวคิด Link Share Learn  

2)  เกิดการท างานร่วมกบัฝ่ายสารสนเทศเพื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลการด าเนินงาน 
ไปจนกระทัง่พฒันารายงานการแสดงผลความส าเร็จดา้นยุทธศาสตร์คณะฯ อยา่งครบวงจร ซ่ึงเป็นตน้แบบของ
กระบวนการพฒันางานร่วมกนัแบบสหสาขาอยา่งเต็มรูปแบบและเป็นตวัอยา่งให้หน่วยงานภายนอกมาศึกษาดู
งานกระบวนการต่าง ๆ เหล่าน้ีได้ บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน เป็นตน้ 
     
7. ความท้าทายต่อไป  
 จากการวเิคราะห์พบวา่คณะฯ มีโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการติดตามและประเมินผลใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ไดแ้ก่  

7.1 การน าผลงานในการวเิคราะห์ของบุคลากรไปต่อยอดความกา้วหนา้ในสายอาชีพ (การท าช านาญการ) 
7.2 คณะฯ อยูร่ะหวา่งการจดัท ายุทธศาสตร์คณะฯ ฉบบัปี 2563-2567 โดยบูรณาการทุกพนัธกจิเข้าร่วมกนั

อยา่งกา้วกระโดดเพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง ดงันั้นการเรียนรู้ระหวา่งพนัธกิจ ตอ้งเกิดข้ึนอยา่งมาก 

8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
การสนบัสนุนการท าช านาญการ
จากงานท่ีพฒันาใหก้บัองคก์ร 

1. การแนะน าแนวทางการจดัท าเอกสาร การเลือกหวัขอ้ท าช านาญการ 
2. การจดัทีมพี่เล้ียงสนบัสนุนการท าช านาญการ 
3. การขอความร่วมมือกบัหวัหนา้หน่วยงาน รองคณบดีเพื่อสนบัสนุน

การท าช านาญการ  
4. การติดตามผลการท าช านาญการ เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์และเป็นตน้แบบ

ในหน่วยงาน 
การจดัท ายทุธศาสตร์ฉบบัใหม่ 
2563-2567  
Action based Strategy 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งองคก์ร 
2. การวเิคราะห์ขอ้มูลในลกัษณะบูรณาการพนัธกิจ ของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 
3. พฒันาระบบสารสนเทศ เช่ือมโยงเพื่อรายงานผลการด าเนินงานและ 

Management by fact 
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยัง่ยืน  
1) ผูบ้ริหารระดบัสูงให้ความส าคญักบัการพฒันาคณะฯ อย่างมีทิศทางผ่าน “แผนยุทธศาสตร์” และ

ติดตามผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ ก าหนดการประชุมติดตามผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน   
2) การพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจดัท าโครงการ ให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ 

กลุ่มผูบ้ริหารคณะฯ ระดบัตน้  ระดบักลาง และระดบัสูง ผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ  และ  Learning by 
Doing ผา่นการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดา้นยทุธศาสตร์อยา่งสม ่าเสมอ  

3) การน าแนวคิด KM ซ่ึงเป็นหน่ึงในระบบพื้นฐานดา้นการพฒันาคุณภาพของคณะฯ มาประยุกตใ์ช ้ท า
ให้เกิด CoP (Community of Practice) ผูป้ระสานงานดา้นยุทธศาสตร์คณะฯ เพื่อเป็นเวทีส าหรับการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ และ แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการแก้ไขขอ้ปัญหาแก่บุคลากรในระดบัผูป้ฏิบติัเป็น
ประจ าทุกสัปดาห์  

4) การพัฒนาและเช่ือมโยงระบบสารสนเทศระบบต่าง ๆ ของคณะฯ ไม่ว่าจะเป็นระบบงาน
โรงพยาบาลศิริราช ระบบบริหารงานของสายสนบัสนุน  เพื่อน าขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เชิงบริหารมาใชใ้นการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตามผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์  ซ่ึงท าให้มีข้อมูล
ประกอบการวางแผน และแสดงขอ้มูลผลการด าเนินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว และสะดวกต่อผูใ้ชง้านทั้ง
ในระดบัผูร้ายงานผล และผูบ้ริหารคณะฯ ซ่ึงจะน าขอ้มูลดงักล่าวมาประกอบการตดัสินใจวางแผน หรือ ปรับ
แผนต่อไป   

5) วฒันธรรมศิริราช ส่งเสริมให้บุคลากรคิดสร้างสรรคแ์ละพฒันาองคก์รอยา่งต่อเน่ือง โดยอาศยัขอ้มูล
จริงมาปรับปรุงกระบวนงาน (Management by Fact)  
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3. SMART GOAL SETTING & ACTION PLAN RESOURCE  
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4. Putting Strategy into Action, Building a Discipline for Better Performance 
http://www.strategyand.pwc.com/media/file/Putting_Stategy_into_Action.pdf 

5. ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ ร่วมกบั บริษทั Tris Corporation. กรอบการประเมินผลโครงการภายใต้
แผนการลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐานฯ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และโครงการเงินกู ้DPL 
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8. HR 7023 Strategic Performance Management for High Performance Organization 
http://www.hrd.nida.ac.th/website/hrodnida/rtefile/rte_690.pdf 

9. การพฒันาสมรรถนะองคก์ารกบัเคร่ืองมือ 9 Cells 
http://103.28.101.10/opdc/opdc/news_download/%E2%A4%C3%A7%A1%D2%C3%BE%D5%E8%BB%D9%B917-
181257/%E0%CD%A1%CA%D2%C3%CA%D1%C1%C1%B9%D2/%A1%BE%C3/9%20Cells%20-
%20%A1.%C1%CB%D2%B4%E4%B7%C2.pdf 
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