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บทคัดย่อ (Abstract) 
ประเภทการสมัคร TQM-Progressive Learners 

ประเภทองค์กร  หน่วยงานด้านการศึกษา   

ชื3อเรื3องนําเสนอ   เพิ3มประสิทธิภาพการจัดการด้วยระบบแผนปฏิบัติการประจําปีออนไลน์  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

เป็น“วธีิปฏิบัติที3เป็นแบบอย่างที3ดีเยี3ยม” ของกระบวนการในหมวด 6. การจัดการกระบวนการ 

ชื3อหน่วยงาน  คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                     

ที�อยู ่   ถนนสุเทพ  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 
โทรศพัท ์  053-944344    
โทรสาร     053-222741  
เวบ็ไซต ์  www.pharmacy.cmu.ac.th                                                                        
ชื�อผูเ้ขียน(ผูน้าํเสนอ) นายสุวฒัน์  งามดี             

ตาํแหน่ง  หวัหนา้งานนโยบายและแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา 
โทรศพัท ์ 053-944344 โทรสาร  053-222-741  
มือถือ  081-7843063 อิเมล  suwat.ng@cmu.ac.th 
             

สรุปจุดที3เป็น “วธีิปฏิบัติที3เป็นแบบอย่างที3ดีเยี3ยม”  

1) การทาํงานที�มุ่งเนน้ประสิทธิภาพโดยการพฒันากระบวนการทาํงานอยา่งต่อเนื�อง                        
P) การประยกุตใ์ชร้ะบบเทคโนโลยใีนการพฒันางานประจาํอยา่งมีประสิทธิภาพ                                   

3) ระบบที�ดีในการจดัทาํโปรแกรมเพื�อพฒันางานประจาํ                                                                               

 

ประสิทธิผล 
1) ลดการใชก้ระดาษในขัQนตอนการจดัทาํแผนปฏิบติัการโดยในปีงบประมาณพ.ศ. PSST ลดการใช้

กระดาษร้อยละTU  จากระบบเดิมใชก้ระดาษ VW,SWW แผน่หลงัปรับปรุงลดลงเหลือ YWW แผน่ 
2)  ลดเวลาในขัQนตอนการขออนุมติัแผนปฏิบติัการร้อยละZP.S จากระบบเดิมใชเ้วลา PWW ชั�วโมงหลงั

ปรับปรุงลดลงเหลือ PS ชั�วโมง 
                     
 

การอนุญาตใหมู้ลนิธิฯจดัใหผู้ส้นใจเขา้เยี�ยมชม “Best-Practices” ขององคก์รผูส้มคัรนีQได ้ [/ ] อนุญาต 
การอนุญาตใหมู้ลนิธิฯ บนัทึกวดีีโอผลงานระหวา่งที�นาํเสนอในวนัการจดังานขององคก์รผูส้มคัรนีQได ้ [ /] อนุญาต 
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ประวตัิและความเป็นมาโดยย่อ : 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เริ�มจดัการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ตั"งแต่ปี พ.ศ. '()* จดัเป็น
สถานศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์แห่งแรกในส่วนภูมิภาค และเป็นแห่งที� 2ของประเทศ ปัจจุบนัเปิดสอนหลกัสูตร
ระดับปริญญาตรี จาํนวน1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จาํนวน 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จาํนวน 2 
หลกัสูตร คณะฯ มีการผลิตผลงานวจิยัที�ใชค้วามรู้ทางเภสัชกรรมในการพฒันาเภสัชภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์สุขภาพและ
เครื�องสําอางจากสมุนไพรและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น และสนับสนุนการต่อยอดเชิงพาณิชย ์มีศูนยป์ฏิบติัการเภสัช
ชุมชนที�เป็นร้านยาคุณภาพตามการรับรองของสภาเภสัชกรรม เน้นการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน และ
พฒันามาตรฐานทางวชิาชีพ และมีศูนยบ์ริการเภสัชกรรมใหบ้ริการงานวจิยัดา้นชีวสมมูลของผลิตภณัฑย์า 
วสัิยทัศน์  :  คณะเภสัชศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่เป็นสถาบนัชั"นเยี�ยมผลิตเภสัชกรที�เป็นผูน้าํ 
  และมีองคค์วามรู้เพื�อรับใชแ้ผน่ดิน 
ค่านิยม  : มุ่งเนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ยดึมั�นต่อการทาํงานเป็นทีมตั"งมั�นต่อการบริหาร 
  ดว้ยคุณภาพและธรรมาภิบาลธาํรงไวซึ้� งมาตรฐานวชิาชีพคุณธรรมและจริยธรรม 
พนัธกจิหลกั: ผลิตบณัฑิตที�มีคุณธรรมจริยธรรมมีภาวะผูน้าํมีความรู้และทกัษะตามมาตรฐานสากลของ 

วชิาชีพเภสัชกรรมพฒันางานวจิยัเพื�อความเป็นเลิศทางวชิาการที�สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ 
ในการเรียนการสอนการบริการวชิาการและการพฒันาผลิตภณัฑสู่์เชิงพาณิชยน์าํศกัยภาพทาง 
วชิาการดา้นเภสัชศาสตร์มาพฒันาชุมชนและสังคมใหเ้ขม้แขง็พึ�งตนเองได ้

สรุปจุดที"เป็น “วธีิปฏิบัติที"เป็นแบบอย่างที"ดีเยี"ยม”  

1) การทาํงานที�มุ่งเนน้ประสิทธิภาพ โดยการพฒันากระบวนการทาํงานอยา่งต่อเนื�อง 
2) การประยกุตใ์ชร้ะบบเทคโนโลยใีนการพฒันางานประจาํอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) ระบบที�ดีในการจดัทาํโปรแกรมเพื�อพฒันางานประจาํ 

ประสิทธิผล 

1) ลดการใชก้ระดาษในขั"นตอนการจดัทาํแผนปฏิบติัการโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลดการใช้
กระดาษ ร้อยละ 93จากระบบเดิมใชก้ระดาษ10,500 แผน่ หลงัปรับปรุงลดลงเหลือ 700 แผน่  

2)  ลดเวลาในขั"นตอนการขออนุมติัแผนปฏิบติัการร้อยละ 82.5 จากระบบเดิมใชเ้วลา200ชั�วโมงหลงั
ปรับปรุงลดลงเหลือ25 ชั�วโมง 
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รูปที3 2ขัLนตอนการขออนุมัตโิครงการ 

รายละเอยีดเพิ"มเติมของวธีิปฏิบัติที"เป็นแบบอย่างที"ดีเยี"ยมที"สอดคล้องกบัค่าประสิทธิผล : 

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการดําเนินงานด้านการจดัทําแผนกลยุทธ์และจดัทํา
แผนปฏิบติัการประจาํปี ตั"งแต่ปี พ.ศ. '(KL โดยในระยะเริ�มตน้ไดมี้การดาํเนินงานโดยใช้โปรแกรม MS-Word  

และพิมพเ์อกสารออกมาเพื�อการคิดวิเคราะห์ ต่อมาในปี '((K ไดมี้
การปรับมาใชโ้ปรแกรม MS-Excel และมีส่งขอ้มูลผา่นทาง e-mail
 ในปี  '((\ งานนโยบ ายและแผนฯ ได้จัดทํา Service 
Blueprint เพื�อวิเคราะห์กระบวนการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี
ของคณะฯ ทาํให้พบว่ามีขั"นตอนที�ความซํ" าซ้อนและมีการรอคอย
แฝงอยูใ่นกระบวนการดงักล่าว จึงไดพ้ฒันาโปรแกรม Pharmacy e-
Project (PEP)ขึ"นตามกระบวนการดังรูปที� iจากการใช้โปรแกรม
ดงักล่าวทาํให้มีการปรับเปลี�ยนกระบวนการจดัทาํแผนปฏิบติัการ j 
ส่วน ดงันี"  

 ส่วนที"  + การจัดทําแผนปฏิบัติการ เดิมหน่วยงานจะต้องจัดทําแผนปฏิบัติการตามแบบฟอร์มใน
โปรแกรม MS-Word และพิมพ์เอกสารพร้อมไฟล์ขอ้มูลส่งให้งานนโยบายและแผนฯ เพื�อวิเคราะห์ขอ้มูลและ
เสนอผูบ้ริหารเพื�อพิจารณา เมื�อมีการใช้โปรแกรม PEP หน่วยงานจะดาํเนินการจดัทาํแผนปฏิบติัการบนระบบ
Onlineและมีการปิดระบบตามเวลาที�กาํหนด ซึ� งในขั"นตอนนี" สามารถเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงานให้รวดเร็วขึ"น 
ลดความผิดพลาด (Human Error) ในส่วนของการพิมพ์เอกสาร ผลรวมของตัวเลขงบประมาณ การเลือก
ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ และตวัชี"วดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวมถึงลดการใชก้ระดาษอยา่งมาก 
 ส่วนที" - การขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ในขั"นตอนนี" มีการ
เปลี�ยนแปลงรูปแบบการทาํงานใหม่ทั"งหมด โดยหน่วยงานที�จะ
ขออนุมติัแผนปฏิบติัการต้องเขา้ไปขออนุมติัแผนปฏิบติัการใน
โปรแกรม PEP แล้วแจ้งให้งานนโยบายและแผนฯ ทราบเพื�อ
ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งต่อผู ้บริหาร เพื�อพิจารณาอนุมัติใน
โปรแกรม PEP เมื�อแผนฯ ไดรั้บอนุมติัให้ดาํเนินการงานนโยบาย
และแผนฯ จะแจง้ใหก้บัหน่วยงานตน้เรื�องไดท้ราบและดาํเนินการ
ตามแผนต่อไป ซึ� งการเปลี�ยนแปลงในส่วนที� ' นี" จะช่วยทาํให้ประหยดัเวลาในการทาํงานลดเวลาในการรอคอย 
และไม่ตอ้งใชเ้จา้หนา้ที�ในการเดินเอกสาร เพราะเอกสารจะถูกส่งต่อในระบบ Online โดยอตัโนมติั ดงัรูปที� '  
 ส่วนที" . การรายงานผล จากเดิมงานนโยบายและแผนฯ จะจดัทาํแบบฟอร์มใหห้น่วยงาน Download ผา่น
หน้าเว็บไซต์ และส่งข้อมูลกลับทาง e-mail แล้วนํามาวิเคราะห์สรุปข้อมูล เมื�อปรับมาใช้โปรแกรม PEP 
หน่วยงานสามารถรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการผา่นระบบ Online ตามช่วงเวลาที�กาํหนดไว ้แลว้
งานนโยบายและแผนฯ สามารถรายงานขอ้มูลแผนและผลการปฏิบติัการจาํแนกตามหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์ และเปรียบเทียบขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ�งการติดตามการดาํเนินการและการใชง้บประมาณ
เพื�อนาํเสนอผูบ้ริหารสําหรับการตดัสินใจในการบริหารจดัการแผนปฏิบติัการไดอ้ย่างทนัท่วงที ซึ� งในส่วนนี"จะ
ช่วยในการลดการใชก้ระดาษและลดภาระการทาํงานของเจา้หนา้ที�ไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

รูปที3 N กระบวนการจัดทาํโปรแกรม Pharmacy e-Project 

Do 
1. จดัทําโปรแกรม 

2. จดัทําคู่มือใช้โปรแกรม 

3. อบรมการใช้โปรแกรม 

Check 
1. ประเมนิความพงึพอใจ 

2. ประเมนิประสิทธิภาพ 

 

Action 
1. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

-. ปรับปรุงเพื"อเพิ"ม

ประสิทธิภาพ 

 

Plan 
1. Process Analysis 

2. VOC 

3. Site Visit 

4. Brainstorm 


