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1. บทสรปุของผูบ้รหิาร

2. ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัและหนว่ยงาน

3. การเรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงัของ                                           

"ลกูคา้ของกระบวนการ" 

4. กระบวนการและวธิปีฏบิตัใินอดตี 

5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงุใหม่

6. การวดัและวเิคราะหค์ณุภาพของผลการท างาน และประโยชนท์ีไ่ดร้บั

7. ความทา้ทายตอ่ไป 

8. ปญัหา อปุสรรค และแนวทางในการแกไ้ข

9. ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ และความย ัง่ยนื 

10.เอกสารอา้งองิ

หวัขอ้น าเสนอ
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1. บทสรปุของผูบ้รหิาร
แ น ว คิด  S I R I R A J

K n o w l e d g e M a n a g e m e n t
L i n k - S h a r e - L e a r n

การตดิตามและประเมนิผลแผนยทุธศาสตร์
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลอยา่งมปีระสทิธภิาพ

CoP : ผูป้ระสานงานยทุธศาสตร ์
(Key Process / Facilitator/ IT)

Deployment process

หวัหนา้ กรรมการ อาจารยภ์าควชิา

Integrated System& Information Technology driven
Management by fact ขบัเคลือ่นผลลพัธอ์งคก์ร

Before

Learn - Link       - Share

Siriraj Strategic Monitoring System (SiSMS) Siriraj Performance Agreement
System (SiPAS) 

Monitoring & Evaluation Process

KPI

After
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นยิามศพัท์
รอ้ยละความส าเร็จตวัชีว้ดัยทุธศาสตร*์

Target Achieved*

* benchmark: Henry Ford Health System

Within 5%

Below target >5%

Target

รอ้ยละความส าเร็จของตวัชีว้ดัยทุธศาสตร*์* ** ภาพรวม= จ านวน          + จ านวน

จ านวนตวัชีว้ดัทัง้หมด 

}


ยทุธศาสตรค์ณะฯ 
ฉบบั พ.ศ.2555-2558

70 77 65 64
รอ้ยละความส าเร็จ

ของตวัชีว้ดั
ยทุธศาสตร์

ยทุธศาสตรค์ณะฯ 
ฉบบั พ.ศ.2557-2561

2557 2558 2555 2556

คา่เป้าหมายรอ้ยละความส าเร็จตวัชีว้ดั เทา่กบั 80

KPI
Actual
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2.ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัและหนว่ยงาน

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
“โรงพยาบาลหลวงแหง่แรกในประเทศไทย ”

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที่ 5
ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ 

พระราชทานแกป่วงชนชาวไทย
ใน พ.ศ.2431  และมกีารพฒันาเป็นโรงเรยีนแพทย ์
และเป็นคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลในปจัจบุนั

วสิยัทศัน:์
สถาบนัทางการแพทยข์องแผน่ดนิ
มุง่สูค่วามเป็นเลศิในระดบัสากล

พนัธกจิ: 
1) จดัการศกึษา เพือ่ผลติบณัฑติและบคุลากรทางการแพทยท์กุระดบัและแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ
เฉพาะทาง 2) ท าการวจิยั และใหบ้รกิารทางวชิาการ และ 3) ใหบ้รกิารทางการแพทย ์ โดย
พนัธกจิท ัง้ 3 ดา้นน ัน้เนน้การด าเนนิงานทีม่คีณุภาพ คณุธรรม ทนัสมยั ไดม้าตรฐานสากล 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ และน ามาซึง่ศรทัธาและความนยิมสงูสดุจากประชาชน 
รวมท ัง้ชีน้ าสงัคมไทยในดา้นสขุภาพอนามยั และคณุภาพชวีติ
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ผลติภณัฑ ์& บรกิาร

การบรกิาร
สขุภาพ

ผูป่้วยนอก 3.1  ลา้นคน/ ปี
ผูป่้วยใน  84,000 คน : ปี
จ านวนเตยีง 2,071 เตยีง

ใหบ้รกิารผูป่้วยทกุชนช ัน้
และทกุระดบัความรนุแรง
ของโรค โดยเฉพาะระดบั
ตตยิภมูแิละ  สงูกวา่ตตยิภมู ิ
อยา่งเป็นองคร์วม โดย
ทมีสหสาขาวชิาชพี ดว้ย
เครือ่งมอืและเทคโนโลย ี   
ทีท่นัสมยั

การบรกิาร
วชิาการ

ผูร้บับรกิารเผยแพร่
ความรูบ้รกิารวชิาการ 
187,000 คน : ปี

ใหบ้รกิารตรวจวนิจิฉยั
หอ้งปฏบิตักิาร ฝึกอบรม
ระยะส ัน้ จดัประชุม
วชิาการ
รว่มวางนโยบายดา้น
สขุภาพ
ผลติหนงัสอื/วารสารทาง
วชิาการสขุภาพ อบรมให้
ความรูแ้กป่ระชาชน

จดัการเรยีนการสอน
162 หลกัสตูร

- ระดบัต า่กวา่ปรญิญาตรี
และปรญิญาตรี
8 หลกัสตูร

- ระดบัสงูกวา่ปรญิญาตรี
154 หลกัสตูร

ผลติแพทยศาสตรบณัฑติ 
บณัฑติวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 
แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ
ทาง ผูช้ว่ยพยาบาล ทีเ่นน้ 
Active Learning 

การศกึษา การวจิยั

ผลงานวจิยั 893 เรือ่ง : ปี

ผลงานวจิยัดา้น
ชวีการแพทย(์ปรคีลนิกิ) 
วจิยัคลนิกิ 
วจิยันวตักรรมทาง-
การแพทย ์
ตอบสนองปญัหาสขุภาพ           
ทีส่ าคญั รวมท ัง้สทิธบิตัร 
นวตักรรม/สิง่ประดษิฐ ์
แนวทางการบรกิารสขุภาพ 
และนโยบายสขุภาพ 

8
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3 ฝ่าย
14 งาน

1 ส านกั
9 ศนูย์

25 ภาควชิา
2 สถาน
1 ศนูย์
1 โรงเรยีน

8 ฝ่าย       
14 งาน       

3 หนว่ย

2 ฝ่าย
19 งาน
1 ส านกั

โครงสรา้งคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

3 ฝ่าย
3 ส านกั

มหาวทิยาลยัมหดิล

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล หนว่ยงานองคก์ร
วชิาชพี/หนว่ย
ตรวจสอบภายใน

หนว่ยงาน
ที่

เก ีย่วขอ้ง

ศนูยค์วาม
เป็นเลศิ

ส านกังานคณบดี ภาควชิา โรงพยาบาลศริริาช
โรงพยาบาลศริริาช          
ปิยมหาราชการณุย์

ศนูยก์ารแพทย์
กาญจนาภเิษก

จ านวนบคุลากรรวมท ัง้ส ิน้   >15,000 คน

รองคณบดกี ากบั ผูอ้ านวยการรพ.ก ากบัหวัหนา้ภาควชิาก ากบั ผูอ้ านวยการรพ.ก ากบั ผูอ้ านวยการรพ.
ก ากบั
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แผนทียุ่ทธศาสตร์คณะฯ

วตัถปุระสงค์
เพือ่พัฒนาองคก์ร

กลยทุธห์ลัก
ตัง้เป้าหมายมุง่สูค่วามเป็นเลศิ
ระดับสากล

ยทุธศาสตร์
พัฒนาภารกจิหลกั 3 ดา้น
• ดา้นการเรยีนการสอน
• ดา้นวจิัยและบรกิารวชิาการ
• ดา้นนวัตกรรมการบรกิาร
ทางการแพทย์

พัฒนางานสนับสนุน 3 ดา้น
• การบรหิารจัดการอยา่ง
ยั่งยนื

• ประสทิธภิาพของบคุลากร
• การสือ่สารและความ
รับผดิชอบตอ่สงัคม
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โครงสรา้งการตดิตามและประเมนิผลตวัชีว้ดัยทุธศาสตรค์ณะฯ

ตวัชีว้ดัยทุธศาสตรค์ณะฯ
(Strategic KPI)

กลุม่ผูป้ระสานงานยทุธศาสตร์

คณะกรรมการประจ าคณะฯ

หวัหนา้ กรรมการ อาจารยแ์ละบคุลากร

ตวัชีว้ดัระดบัภาควชิา (Department KPI)กลุม่ผูข้บัเคลือ่นผลลพัธ์
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5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงุใหม่
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หวัขอ้น าเสนอ
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“SIRIRAJ” is beyond a medical school
“ศริริาช” เป็นมากกวา่คณะแพทยห์รอืโรงเรยีนแพทย์
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3. การเรยีนรู ้ความคาดหวงั ของ "ลกูคา้ของกระบวนการ"

การตดิตามและประเมนิผลแผนยทุธศาสตร์
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ความคาดหวงัทีส่ าคญั

ความตอ้งการของบคุลากรสายสนับสนุน ไดร้บัการพฒันา ถกูยอมรบัและกา้วหนา้ทางอาชพี

Integrated Process
Monitoring & Evaluation system

Information Technology driven

Enabling Staff

Career path

กระบวนการท างานแบบบรูณาการ พัฒนาระบบการตดิตามผลการด าเนนิงานเป็นรปูธรรมในการ
ขบัเคลือ่นผลลพัธ ์ผลการด าเนนิงานเป็นไปตามแผนทีก่ าหนด

การขบัเคลือ่นดว้ยระบบสารสนเทศ  Management by fact ถกูตอ้ง ตรวจสอบ เชือ่ถอืได ้

บคุลากรสายสนับสนุนสามารถออกแบบกระบวนการท างาน ตอบขอ้ซกัถาม น าเสนอผลลพัธ ์และแนวทางแกไ้ข
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4.กระบวนการและวธิปีฏบิตัใินอดตี

หวัหนา้ กรรมการ อาจารยภ์าควชิา
ด าเนนิการตามขอ้ตกลงของตวัชีว้ัด

รองคณบดพีจิารณาแนวทางการขบัเคลือ่นตวัชีว้ัด และ
ก าหนดตวัชีว้ัดไปยังระดบัภาควชิา

คณะกรรมการบรหิารคณะฯ 
มอบหมายตวัชีว้ัดแตล่ะรองคณบดี

KPI Process Owner
หวัหนา้/ ผูป้ระสานงานหน่วยงานสนับสนุน รวบรวมผล
การด าเนนิงาน สง่ตอ่รองคณบดทีีก่ ากับเพือ่รายงานผล

รองคณบดรีายงานผลตอ่
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารคณะฯ

ผลการด าเนนิงานจะถกูจัดเก็บเขา้ระบบ

Department
KPI

Strategic
KPI





















NEW

CoP : ผูป้ระสานงานยทุธศาสตรน์ าเสนอ

CoP : ผูป้ระสานงานยทุธศาสตร์
หวัหนา้/ ผูป้ระสานงานหน่วยงานสนับสนุน / Facilitator/ 

IT รวบรวมผลการด าเนนิงาน เพือ่รายงานผล

HRD: Enabling staff
เพือ่เพิม่ทกัษะ
การวเิคราะหข์อ้มลูและ
น าเสนอแนวทางแกไ้ข

Siriraj Strategic Monitoring System (SiSMS) 

Siriraj
Performance 

Agreement System
(SiPAS) 
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Siriraj KM : http://www1.si.mahidol.ac.th/km/
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นยิามศพัท์

5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรุงใหม่

Learn

Concept: ความเชือ่มโยงของ Strategy, Initiative, Action Plan ไมส่อดคลอ้ง
Process: บางกระบวนการขาดการก าหนดแนวทางทีจ่ะสนับสนุนการขบัเคลือ่น
อยา่งเป็นรปูธรรม

System: การก าหนดทศิทางของระบบการถา่ยทอดไปยังภาควชิา/หน่วยงานไม่
ชดัเจน ขาดการตดิตามผลอยา่งตอ่เนือ่ง

Information: การสรา้งระบบฐานขอ้มลูสนับสนุน เพือ่ก าหนดกลุม่ Focus ทีจ่ะ
ขบัเคลือ่นอยา่งมกีลยทุธ ์ระบบรายงานเพือ่ใชใ้นการ Management by fact

People : ตอ้งการการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรในการขบัเคลือ่นทกุระดบั

ผลการวเิคราะหเ์หตทุีย่งัไมไ่ดต้ามคา่เป้าหมาย

หมายถงึ การทบทวนและ
วเิคราะหผ์ลลพัธก์ารด าเนนิการ 
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นยิามศพัท์

5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรุงใหม่

Link
หมายถงึ การสง่เสรมิใหบ้คุลากรในหน่วยงานคน้หาความรูท้ีส่ าคญั
และจ าเป็นตอ่การท างาน ทัง้ทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญภายใน/นอกคณะฯ 
หรอืทมีสหสาขา

หวัหนา้ กรรมการ อาจารย ์ของ
ภาควชิา/หนว่ยงานเทยีบเทา่

กลุม่ขบัเคลือ่นผลลพัธ์
1. Process Owner: หวัหนา้/ผูป้ระสานงาน

หนว่ยงานสนบัสนุน
2. Facilitator: งานบรหิารยทุธศาสตร ์     

ฝ่ายนโยบายและแผน
3. IT Support team: ฝ่ายสารสนเทศ

CoP : 
ผูป้ระสานงานยทุธศาสตรค์ณะฯ
และภาควชิา

รวมตวัในปี 2558
กอ่ต ัง้ในปี  2560

กลุม่ผูป้ระสานงานยทุธศาสตร์

Management by fact
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ประกอบดว้ย หน.หนว่ยงาน ผูป้ระสานงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหด้แูล

ตวัชีว้ดัยทุธศาสตรแ์ละระดบัภาควชิา

CoP ผูป้ระสานงานยทุธศาสตรค์ณะฯ และภาควชิา

การพฒันาศกัยภาพผู ้ประสานงาน

18 หนว่ยงาน 36 คน 
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หมายถึง การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู  ้ถ่ายโอน ต่อยอดความรู ้ทั ้งภายใน/
ภายนอกหน่วยงาน เพือ่ใหเ้กดิการสรา้งความรูท้ีด่ ีและ/หรอืนวตักรรม สง่ผลตอ่
การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น Content 
conference, CoP, Quality conference การประชมุ/อบรม/สมัมนา เป็นตน้

Share

- แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ สปัดาหล์ะคร ัง้ๆ ละ 2 ชม.
- Develop Siriraj Strategic KPI Monitoring System (SiSMS)
- Deployment Process
- Design or redesign Process
- Develop Siriraj Performance Agreement System(SiPAS)
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ตวัอยา่งหวัขอ้ทีแ่ลกเปลีย่นความรู ้

ความรูพ้ ืน้ฐานดา้นกลยทุธ์ และการสนบัสนนุการท างาน
- Strategic Management/ Systematic Thinking (2558)
- Strategic Performance Management System / 9 Cells (2558-9)
- แนวทางการน าเสนอกลยทุธอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ (2559)
- แนวทางการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่น าเสนอตอ่ผูบ้รหิาร (2559)
- How to design Report (2559)
- Leader/Manager as Coach (2560)
- KPI และการก าหนด KPI (2560)
- การท าช านาญการ (2561)

2558-2561

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5s4a4oY3VAhVDsJQKHdCEA-4QjRwIBw&url=https://www.freakalytics.com/blog/category/data-science/page/5/&psig=AFQjCNGxuhlAnyIxJZvavwuDLHY2BXcJfQ&ust=1500275896469792
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การพฒันาศกัยภาพผู ้ประสานงาน

พฒันาศกัยภาพใน
การน าเสนองาน

Meeting 
ผูป้ระสานงาน ฯทกุวนัองัคาร 

เวทเีรือ่งเลา่ประสบการณ์
AAR หลงัการน าเสนอ

Leader/Manager as Coach
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ตวัอยา่งระบบสารสนเทศ Siriraj Strategic Monitoring System(SiSMS)

5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงุใหม่
Management by fact

Concept of Report Design
- One page
- Trend/Current Quarter/ 

Current Year
- Linkage / Detail

Strategy->Initiative->Action Plan Project

ระยะเวลาพฒันา 6 เดอืน
ออกแบบโดยผูป้ระสานงานยทุธศาสตร์

Strategic KPI
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25Picture from: https://blog.pipedrive.com/2016/03/determine-customers-pain-points/

Survey หน.ภาควชิา

• ใหท้ าอะไรบอกมาเป็นรปูธรรม

• อยา่ใหภ้าควชิาตอ้งหาผลลพัธ์

• หากภาควชิาทราบวา่อยูจ่ดุ
ไหน ก็จะไปเรง่รดัความรว่มมอื
และชว่ยขบัเคลือ่น

• มคีนใหค้ าแนะน า

• ขอตรวจสอบขอ้มลูความ
ถกูตอ้งวา่ตรงกนั เพือ่ให ้
ประเมนิไดต้รงกนั
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26Deployment Process

CC & CSR

2559
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New or Redesign Process Innovation อยา่งนอ้ย 14 กระบวนงาน
5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงุใหม่

1) กระบวนการสนับสนุนการด าเนนิงานตามมาตรฐานหลักสตูร WFME -งานการศกึษาระดับหลังปรญิญา
2) กระบวนการสนับสนุนการด าเนนิงานตามมาตรฐานหลักสตูร AUN-QA -ฝ่ายการศกึษาและงานการศกึษา

ระดับหลังปรญิญา
3) กระบวนการใหมโ่ดยใชข้อ้มลูจรงิ (Management By Fact) H-Index ของภาควชิาเพือ่ขับเคลือ่นตัวชีว้ัด

ยทุธศาสตร ์- งานวเิทศสมัพันธ์
4) การปรับปรงุระบบสารสนเทศเพือ่รองรับกระบวนการสนับสนุนงานดา้นวชิาการของภาควชิา-งานวชิาการ
5) กระบวนการขอ้มลู Citation Publication per Faculty จากภาพรวมกระจายสูภ่าควชิา -ฝ่ายวจัิย
6) กระบวนการรายงานผลตัวชีว้ดั Hospital Efficiencyโดยใชข้อ้มลูจรงิ (Management By Fact)-สนง.ผอ.

รพ.ศริริาช
7) กระบวนการการปรับอตัราคา่บรกิาร ในรพ.ศริริาช  -ฝ่ายการคลังและสนง.ผอ.รพ.ศริริาช
8) การแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้รือ่งขอ้มลูงบการเงนิ เพือ่ใชว้เิคราะหข์อ้มลูดา้นรายไดแ้ตล่ะพันธกจิ - ฝ่ายการคลัง

และหน่วยงานแตล่ะพันธกจิ
9) กระบวนการแบง่ segment ของผูม้ขีดีความสามารถสงู เพือ่ขับเคลือ่นผลลัพธ ์-ฝ่ายทรัพยากรบคุคล
10) กระบวนการส ารวจการรับรูแ้ละความพงึพอใจตอ่การสือ่สาร –งานประชาสมัพันธแ์ละกจิการพเิศษพัฒนา
11) กระบวนการตดิตามผลกระทบภายนอกคณะฯ –งานบรหิารยทุธศาสตร์
12) กระบวนการรวบรวม และวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานดา้น Action Plan –งานบรหิารยทุธศาสตร์
13) กระบวนการวเิคราะหแ์ละคาดการณืผลการด าเนนิงานตัวชีว้ัดระดับภาควชิาเพือ่ใหไ้ดผ้ลลัพธร์ะดับองคก์ร  

–งานบรหิารยทุธศาสตร์
14) กระบวนการเชือ่มโยงผลการด าเนนิงานดา้นยทุธศาสตรค์ณะฯ ทัง้ในระดับมหาวทิยาลัย ระดับคณะฯ และ

ระดับภาควชิา-งานบรหิารยทุธศาสตรค์ณะฯ  เป็นตน้
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ตวัอยา่งหวัขอ้ทีแ่ลกเปลีย่นความรู ้

การแนะน า Tools ตา่งๆ มาใชง้าน 
- การใช ้One Note (2559)
- Application เพือ่ชว่ยบนัทกึขอ้มลู ภาพ (2559)
- VBA for Graph (2560)
- เทคนคิ Advance Excel 12 Technics for design report (2560)
- การจัดท า Database ดว้ย Excel (2560)
- Functions and advance Pivot for Analyze data

(2560-ปัจจบุนั)
- Task monitoring (2561)

Design database 
ดว้ย Excel Task Monitoring12 Technics Excel to design report 

บรรยากาศการ
แลกเปลีย่นความรู ้

2559-2561

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5s4a4oY3VAhVDsJQKHdCEA-4QjRwIBw&url=https://www.freakalytics.com/blog/category/data-science/page/5/&psig=AFQjCNGxuhlAnyIxJZvavwuDLHY2BXcJfQ&ust=1500275896469792
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5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงุใหม่

ระยะเวลาพฒันา 3 เดอืน
ออกแบบโดยผูป้ระสานงานยทุธศาสตร์

Management by fact
ตวัอยา่งระบบสารสนเทศ Siriraj Performance Agreement System(SiPAS)

สือ่สารผา่น Graphic
ทีแ่สดงสถานะ

แสดงสถานะของกระบวนการ

แสดงชือ่
ผูใ้ห้

ค าปรกึษา
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5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงุใหม่

ระยะเวลาพฒันา 3 เดอืน
ออกแบบโดยผูป้ระสานงานยทุธศาสตร์

Management by fact
ตวัอยา่งระบบสารสนเทศ Siriraj Performance Agreement System(SiPAS)
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ตวัอยา่ง ปฏทินิการเตรยีมรายงานผลการด าเนนิงานยทุธศาสตรค์ณะฯ  

ส าหรบัผูป้ระสานงานยทุธศาสตร ์

1

2

3

4

รอบการฝึกการน าเสนอ
1. ภาพรวมขอ้มลู
2. น าเสนอผูบ้รหิาร          

ทีก่ ากบั
3. ทบทวนประเด็นที่

ตอบไมค่รบถว้น
4. ฟงัการน าเสนอจาก

ทมีอืน่ๆ เพือ่ปรบั
แนวทางการ
น าเสนอให้
สอดคลอ้งกนั

5. น าเสนอทีป่ระชุม
ระดบัคณะฯ

5
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ความคดิเห็นจากภาควชิา 
- หารอืขอ้ตกลงการ

ปฏบิตังิานประจ าปี
- โครงการสญัจรภาควชิา
- รายงานผลการ

ด าเนนิงานรายไตรมาส

33

การเดินสายเปิดรบัฟังความคิดเห็นของลูกค้า

ความคดิเห็นจาก 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ
คณะกรรมการบรหิารคณะฯ 
มาจาก 
– ประชุมน าเสนอผลการด าเนนิงานดา้น

ยทุธศาสตรค์ณะฯ รายไตรมาส
– การทบทวนแผนปฏบิตักิารประจ าปี
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Task คณะกรรมการ
บรหิาร

ภาควชิา งานบรหิาร
ยทุธศาสตร์

Process 
Owner

IT
Technical

1. Create Deployment Process Approved Feedback Design

2. Create 14 New or redesign 
Process flows to drive KPI

Approved Feedback Facilitator Design

3. Strengthen CoP: 
- Siriraj KM, SIRIRAJ Culture
- HRD: Basic Knowledge, 

Present skills, การตอบค าถาม การ
เสนอแนะแนวทางแกไ้ข

- PA Talk

Facilitator
Feedback

Feedback

Design
Facilitator



4. Information technology driven
- Strategy level (SiSMS)

- Department level (SiPMS)

Approved

Approved Approved

Design
(Overall)
Facilitator

Design
(Overall)
Facilitator

Design

Design





หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบในแตล่ะทมีทีเ่ก ีย่วขอ้ง
|-- CoP Strategy& Dept PA --|
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1. บทสรปุของผูบ้รหิาร

2. ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัและหนว่ยงาน

3. การเรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงัของ                                           

"ลกูคา้ของกระบวนการ" 

4. กระบวนการและวธิปีฏบิตัใินอดตี 

5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงุใหม่

6. การวดัและวเิคราะหค์ณุภาพของผลการท างาน และประโยชนท์ีไ่ดร้บั

7. ความทา้ทายตอ่ไป 

8. ปญัหา อปุสรรค และแนวทางในการแกไ้ข

9. ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ และความย ัง่ยนื 

10.เอกสารอา้งองิ

หวัขอ้น าเสนอ
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6.การวดัและวเิคราะหค์ณุภาพของผลการท างาน และประโยชนท์ีไ่ดร้บั

คา่เป้าหมายรอ้ยละความส าเร็จตวัชีว้ดั เทา่กบั 80

ภาพรวม

การน าขอ้มลูไปใช้
รอ้ยละของภาควชิา/ หนว่ยงาน น าผลการด าเนนิงานขอ้ตกลงฯ

ไปสือ่สารตอ่บคุลากรของภาควชิา และตอ่หนว่ยงานอืน่ๆ

2560

ทีป่ระชุมกรรมการบรหิารภาค

ทีป่ระชุมภาควชิา

ทีป่ระชุมประจ าคณะ

50%

33%

7%

2561

97%

100%

100%

หมายเหต ุ: ส ารวจหลงัจากสง่รายงานฯ ไป 2 สปัดาห์
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6.การวดัและวเิคราะหค์ณุภาพของผลการท างาน และประโยชนท์ีไ่ดร้บั

ความรู ้ความเขา้ใจทกัษะของผูป้ระสานงานยทุธศาสตร์

ความรู ้
ทกัษะ

ความรู ้ความเขา้ใจ Output Outcome

ความคดิ
เชงิระบบ

รอ้ยละของ
การ

ออกแบบ
กระบวนงาน

รอ้ยละ
ของการ
วเิคราะห์
ขอ้มลู

ฐานขอ้มลู
สนับสนุน
ตัวชีว้ดัที่
ดแูล

รอ้ยละความ
ลา่ชา้ในการ
สง่ขอ้มลูเขา้
ระบบ

จ านวนครัง้ 
error

ของการสง่
ขอ้มลูเขา้
ระบบ

การน าเสนอ
ผลลัพธ์

ผลการ
ประเมนิ

++ 90% 80% 100% Strategic KPI

2558: 22%
2559: 17%
2560-61: -%
Dept. KPI

2560: 25%
2561    6%

Strategic KPI

2558: 3
2559: 2
2560-61: -
Dept. KPI

2560:   2
2561    1

 น าเสนอ
ตวัเลข

 น าเสนอ
ตวัเลขและ
เหตผุล

 น าเสนอ
ตวัเลข 
เหตผุลและ
แนว
ทางแกไ้ข

Enabling Staff
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AAR by Self Assessment ของทมี CoP

6.การวดัและวเิคราะหค์ณุภาพของผลการท างาน และประโยชนท์ีไ่ดร้บั

“เรยีนรูจ้ากการท างานรว่มกนั จนวนันีเ้ราสามารถคาดเดาเหตกุารณ์อนาคตบางเรือ่งได”้

Management by Fact จรงิๆ

“ไดแ้นวคดิ แนวทางการท างานไปใชใ้นหนว่ยงานตนเอง”

“มคีวามรูใ้หมไ่ปใชใ้นงานท าใหป้ระหยดัเวลา”

“เขา้ใจภาพรวม
ทศิทางคณะฯทีก่ าลงัไป”

“เรา” มสีว่นขบัเคลือ่นองคก์ร

การ Feedback จากคนทีเ่อาขอ้มลูไปใชท้ าใหเ้ราปรบังานไดด้ขี ึน้

“เรยีนรูก้ารวเิคราะหง์าน”

เกดิเครอืขา่ยทีช่ว่ยใหเ้ราท างานตอ่กนังา่ยขึน้

การรวมพลงัสายสนบัสนนุทีร่ว่มกนัพฒันาองคก์ร

“ท างานสอนใหเ้ราตอ้งวางแผน ต ัง้เป้า และท าใหไ้ดผ้ลลพัธ”์

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5s4a4oY3VAhVDsJQKHdCEA-4QjRwIBw&url=https://www.freakalytics.com/blog/category/data-science/page/5/&psig=AFQjCNGxuhlAnyIxJZvavwuDLHY2BXcJfQ&ust=1500275896469792
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โรงพยาบาลกรงุเทพ – ระยอง 

ศกึษาดงูาน : แนวทางการบรหิารเชงิกลยทุธ ์และ

ระบบตดิตามตัวชีว้ัดยทุธศาสตรค์ณะฯ

วทิยากรรับเชญิ

วทิยากรรับเชญิ
ท าอยา่งไร & ไดอ้ะไรจากเกณฑ ์TQA 
หวัขอ้ : การบรหิารเชงิยทุธศาสตร ์

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

การอบรม โปรแกรมพฒันาศกัยภาพดา้นการบรหิารจดัการในศตวรรษใหม ่

หวัขอ้ : การพัฒนาการบรหิารเชงิกลยทุธ ์คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

การอบรม Learning and Sharing with Winner Organizations

หวัขอ้ : Strategic Risk Management & แนวทางสรา้งนวัตกรรมของศริริาช

บรษิทั เอ็ม บ ีเค จ ากดั (มหาชน) 
ศกึษาดงูาน : แนวทางการพัฒนาคณุภาพตามเกณฑ ์TQA

และแผนกลยทุธ์ (หมวด 2)
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

วทิยากรรับเชญิ
หวัขอ้ : แนวทางการจดัท าแผนยทุธศาสตร ์
กรณีศกึษา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

รับการศกึษาดงูานดา้นยทุธศาสตร์

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล 

ศกึษาดงูาน : กระบวนการจัดท าแผนยทุธศาสตร์

เพือ่ความยั่งยนืขององคก์ร

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

และระบบตดิตามตัวชีว้ัดยทุธศาสตรค์ณะฯ และ

ระดับภาควชิา

คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน

ศกึษาดงูาน : การวางแผนและการบรหิารจัดการขอ้มลู

เพือ่การตัดสนิใจเชงิยทุธศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ศกึษาดงูาน : การใชร้ะบบสารสนเทศ

เพือ่การบรหิารงานดา้นยทุธศาสตร ์

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

วทิยากรรับเชญิ

หวัขอ้ การจดัท าแผนยทุธศาสตร ์
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

สถานเทคโนโลยแีพทยศาสตรศกึษา
ส านกังานคลนิกิพเิศษ รพ.ศริริาช

รายชือ่หน่วยงานทีรั่บเป็นวทิยากร และการรับการศกึษาดงูาน

วทิยากรรับเชญิการจัดท าแผนยทุธศาสตร์
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7.ความทา้ทายตอ่ไป 

1) การน าผลงานในการวเิคราะหข์องบคุลากรไปตอ่ยอดความกา้วหนา้
ในสายอาชพี ..การท าช านาญการ..

2) คณะฯ อยูร่ะหวา่งการจัดท ายทุธศาสตรค์ณะฯ ฉบบัปี 2563-2567 
โดยบรูณาการทกุพนัธกจิเขา้รว่มกนัอยา่งกา้วกระโดดใหท้ัน
ตอ่การเปลีย่นแปลง 
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8. ปญัหา อปุสรรค และแนวทางการแกไ้ข

ประเด็น แนวทางขอ้เสนอแนะ

การสนบัสนนุการท าช านาญการ
จากงานทีพ่ฒันาใหก้บัองคก์ร

1) การแนะน าแนวทางการจัดท าเอกสารช านาญการ
2) การใหค้ าแนะน าในการเลอืกหัวขอ้ท าช านาญการ
3) การจัดทมีพีเ่ลีย้งสนับสนุนการท าช านาญการ
4) การขอความรว่มมอืกบัหวัหนา้หน่วยงาน รองคณบดเีพือ่

สนับสนุนการท าช านาญการ
5) การตดิตามผลการท าช านาญการ เพือ่ใหไ้ดผ้ลลัพธแ์ละเป็น

ตน้แบบในหน่วยงาน

การจดัท ายทุธศาสตรฉ์บบัใหม ่
2563-2567
Action based Strategy

1) Implement Strategy: การมสีว่นรว่มของบคุลากรทัง้องคก์ร
2) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรว่มวเิคราะหข์อ้มลูในลักษณะบรูณาการ

พันธกจิ
3) ปรับรปูแบบการตดิตามและประเมนิผล
4) พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่เชือ่มโยงรายงานผลการ 

ด าเนนิงานทกุกระบวนงานและทกุระดับ
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9. ปจัจยัแหง่ความส าเร็จและความย ัง่ยนื

1. Leaders and leadership ผูน้ าทกุระดบัมคีวามเป็นผูน้ าและมุง่มั่นตอ่ความส าเร็จ 
2. Information technology driven ขบัเคลือ่นองคก์รดว้ยระบบสารสนเทศ
3. Integration ความรว่มมอืภายในองคก์ร
4. Attitude and shared commitment ทัศนคตแิละความมุง่มั่นรว่มกนัของบคุลากรทกุระดับ
5. Competency of human resources ทรัพยากรบคุคลทีม่คีวามรูส้ามารถ ทักษะทีเ่หมาะ
6. Working environment and motivation สิง่แวดลอ้มการท างาน และแรงจงูใจของบคุลากร

ทกุฝ่าย
7. Monitoring and Supporting system  ระบบการตดิตามผลและระบบสนับสนุน
8. Learning organization and Knowledge Management การเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้

และระบบการบรหิารจัดการความรู ้
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ขอบคณุคะ
ถาม-ตอบ

CoP ผูป้ระสานงานยทุธศาสตรค์ณะฯ และภาควชิา
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