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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
   [√] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนั้น) 
ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  [√] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   

[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ  [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 
ชื่อเรื่องน าเสนอ Lean กระบวนงำนด้วยระบบ Template และตรวจสอบกำรรำยงำนผลด้วยระบบ Checklist 
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [√] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล 
ที่อยู ่  2 ถนนวังหลัง แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย กรุทเทพฯ 10700  
โทรศัพท์  0 2419 7000         
เว็บไซต์   www.si.mahidol.ac.th 

ชื่อผู้เขียน 1   นำงสำวอัญชนำ ศรีฟ้ำ     ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
โทรศัพท์  0 2419 7000 ต่อ 41016      
มือถือ      095 590 4162    อีเมล peace_ann@hotmail.com  

ชื่อผู้เขียน 2   นำงสำวอรปทุม ศรีงำม    ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
โทรศัพท์  0 2419 7000 ต่อ 41016      
มือถือ   093 265 4555       อีเมล ximarionet@hotmail.com 

สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) จัดท ำระบบ Template กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนระดับภำควิชำ ที่สำมำรถเก็บ
ข้อมูลได้อย่ำงเหมำะสมกับตัวช้ีวัดน้ัน ๆ ทั้งนี้ ได้มีกำรแนบ Manual Sheet เพื่อเป็นคู่มือในกำรใช้งำน Template  
2) จัดท ำระบบ Checklist เพื่อตรวจสอบ Template กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน
ระดับภำควิชำ ที่สำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้อย่ำงเป็นระบบด้วยตัวผู้ปฏิบัติเอง รวมทั้ง สำมำรถน ำระบบ Checklist 
นี้ส่งไปยังระดับหัวหน้ำงำนและผู้บริหำร เพื่อใช้ในกำรติดตำมผลในแต่ละรำยไตรมำสอีกด้วย 
3) เกิดกำรพัฒนำบุคลำกรในกำรเรียนรู้ร่วมกันถึงวิธีกำรแก้ไขปัญหำและวิธีกำรใช้งำนระบบ Template และ 
Checklist อันน ำมำสู่กำรเพิ่มทักษะกำรท ำงำนด้วยกำรใช้งำนโปรแกรม Excel ข้ันสูง 
 
 
 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) เกิดกำรเก็บข้อมูลกำรด ำเนินงำนด้ำนยุทธศำสตร์ระดับภำควิชำที่เปน็ระบบ มีควำมละเอยีด และติดตำมกำรท ำงำน
ได้ง่ำยข้ึน นอกจำกนี้ ยังสำมำรถน ำข้อมูลที่ได้มำใช้ในกำรวิเครำะห์ผลเพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำกระบวนงำนต่อไป 
2) เนื่องจำกมีกำรตรวจสอบข้อมูลด้วย Checklist เกิดกำรลดกระบวนกำรท ำงำนลงจำก 12 ข้ันตอน เหลือ 10 
ข้ันตอน ท ำให้ Process Time ลดลงจำก 22 วัน เหลือ 15 วัน 5 ช่ัวโมง ร้อยละของข้อมูลถูกต้องและไม่มี         กำร
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ปรับแก้ไขเพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 46 เป็นร้อยละ 100 และท ำให้ Total First Time Quality เพิ่มข้ึน จำกร้อยละ 9 เป็น
ร้อยละ 87  
 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [√] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [√] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
 
 

บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง: Lean กระบวนงำนด้วยระบบ Template และตรวจสอบกำรรำยงำนผลด้วยระบบ Checklist  
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ: 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลเป็นโรงพยำบำลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และเก่ำแก่ที่สุดของ
ประเทศไทย ได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวสถำปนำข้ึนเมื่อวันที่             
26 เมษำยน พ.ศ. 2431 พระรำชทำนนำมว่ำ "โรงศิริรำชพยำบำล" ต่อมำได้โปรดเกล้ำให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่ง
แรกของไทย "โรงเรียนศิริรำชแพทยำกร" และเริ่มเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 5 กันยำยน 2433 นักศึกษำแพทย์รุ่นแรกได้
ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับประกำศนียบัตรแพทย์ พ.ศ. 2436 และต่อมำเมื่อ พ.ศ. 2443 โรงเรียนแพทย์นี้ได้รับ
พระรำชทำนนำมจำกรัชกำลที่ 5 ว่ำ "รำชแพทยำลัย" 

จำกโรงเรียนแพทย์ ต่อมำได้พัฒนำข้ึนเป็นคณะแพทยศำสตร์ จัดกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรีแห่ง
แรกในประเทศไทย จำกนั้นได้จัดตั้ง "มหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์" ใน พ.ศ.2485 ครั้นถึง พ.ศ.2512 ได้สถำปนำ
มหำวิทยำลัยมหิดล เปลี่ยนนำมจำกคณะแพทยศำสตร์และศิริรำชพยำบำลเป็นคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
ด้วยพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก ได้ทรงพัฒนำยกระดับ
มำตรฐำนทำงวิชำกำรแพทย์ และคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 

วิสัยทัศน์ 
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลเป็นสถำบันทำงกำรแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล 

ค่านิยมองค์กร 
ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เช่ือถือได้ (Integrity) คิดสร้ำงสรรค์ (Innovation) บูรณำกำร (Integration) ค ำนึงถึง

ประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (Altruism) มุ่งมั่นพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน (Journey to 
Excellence and Sustainability) 
วัฒนธรรม 

“วัฒนธรรมศิริรำช” เป็นค ำที่ ใ ช้เรียกวัฒนธรรมองค์กรของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
มหำวิทยำลัยมหิดล ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงลักษณะของ ค่ำนิยม ควำมเช่ือ รวมทั้งพฤติกรรมในกำรท ำงำนและกำร
ด ำเนินชีวิต ของ “คนศิริรำช” ที่ได้รับกำรปลูกฝัง หล่อหลอม และยึดถือปฏิบัติ สืบทอดกันมำอย่ำงต่อเนื่อง 
ตลอดจนกลำยเป็นเอกลักษณ์ของ “คนศิริรำช” 

พันธกิจ 
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลมีพันธกิจที่จะจัดกำรศึกษำ เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลำกรทำงกำรแพทย์

ทุกระดับ และแพทย์ผู้เช่ียวชำญเฉพำะทำง ท ำกำรวิจัย สร้ำงบรรยำกำศทำงวิชำกำร ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ที่มี
คุณภำพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มำตรฐำนสำกล สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ และน ำมำซึ่งศรัทธำและ
ควำมนิยมสูงสุดจำกประชำชน รวมทั้งช้ีน ำสังคมไทยในด้ำนสุขภำพอนำมัยและคุณภำพชีวิต 
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รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ปี 2558-2562 ภำยใต้วิสัยทัศน์
สถำบันทำงกำรแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล คณะฯ จ ำเป็นจะต้องถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ลงไปยัง
ภำควิชำและหน่วยงำนเทียบเท่ำเพื่อปฏิบัตริ่วมกันตำมแผนฯ ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ได้ก ำหนดไว้ ภำยใต้กำรจัดท ำ
ข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจระดับภำควิชำ (Performance Agreement: PA) เพื่อน ำมำเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนให้เป็นไปในทิศทำงตำมที่ได้ก ำหนดไว้ ทั้งนี้ แบ่งกำรท ำงำนเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ตัวช้ีวัดระดับภำควิชำ และ
โครงกำรตำมพันธกิจระดับภำควิชำ  

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดระดับภำควิชำและหน่วยงำนเทียบเท่ำ ซึ่งจะรำยงำนโดยผู้
ประสำนงำนจ ำนวน 11 หน่วยงำน ได้แก่ ฝ่ำยกำรศึกษำก่อนปริญญำ งำนกำรศึกษำหลังปริญญำ งำนวิจัย         งำน
วิชำกำร งำนวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศิริรำช ฝ่ำยกำรคลัง ฝ่ำยนโยบำยและแผน      ฝ่ำย
ทรัพย์สินและพัสดุ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และงำนพัฒนำคุณภำพ ส่วนกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
รำยงำนโดย 30 ภำควิชำและหน่วยงำนเทียบเท่ำ ทั้งนี้ ฝ่ำยนโยบำยและแผนเป็นผู้ด ำเนินกำรรวบรวมและน ำข้อมูล
เข้ำสู่ระบบสำรสนเทศและระบบ Tableau เพื่อประมวลผลข้อมูลออกมำในรูปแบบรำยงำนข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน
ระดับภำควิชำและหน่วยงำนเทียบเท่ำตำมรำยไตรมำส เพื่อน ำเสนอแก่ผู้บริหำรคณะฯ และส่งรำยงำนให้แก่ภำควิชำ
เพื่อน ำข้อมูลไปใช้ในกำรบริหำรกำรจัดกำรภำยในหน่วยงำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ตำมยุทธศำสตร์ที่คณะฯ วำงเป้ำไว้ ทั้งนี้ จำกกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำพบปัญหำในกระบวนงำนและน ำมำสู่
กำรใช้แนวคิด Lean ในกำรแก้ไขปัญหำ ดังตำรำงด้ำนล่ำง 

Waste ของกระบวนการ 
(DOWNTIME)  

รากปัญหา 
(Root cause) 

เครื่องมือ Lean : สรุปแนวทางแก้ไข 

1. Defect rework : 
- บุคลำกรใช้เวลำในกำรท ำงำนมำกเนือ่งจำก
แก้ไขข้อมูลหลำยครั้ง 
- กำรใช้เวลำในกำรตรวจสอบมำกเนื่องจำก
เอกสำรแก้ไขหลำยครัง้ 

- วิธีกำรตรวจสอบซับซ้อนไม่
มีเอกสำรอย่ำงเป็นรปูธรรมที่
ง่ำยในกำรท ำงำน 
- ข้ันตอนกระบวนกำรท ำงำน
ไม่มีประสทิธิภำพ 
- กำรขำดกระบวนกำร
ตรวจสอบท ำให้ข้อมลู
ผิดพลำดโดยขอแก้ไขข้อมูล
หลำยรอบ 
- กำรออกแบบระบบกำร
ท ำงำนที่ไม่มปีระสทิธิภำพ 
- ข้ันตอนของกำรด ำเนินงำน
ขำดกระบวนกำรท ำงำนที่
ชัดเจน 
 

Standardized work, Visual/ Control: 
- จัดท ำแบบฟอร์ม Check List ที่
สอดคล้องกบักำรท ำงำนแต่ละหน่วยงำน
เพื่อใช้ตรวจสอบ ลดควำมผิดพลำดของ
ข้อมูล และเพื่อก ำหนดรปูแบบกำรก ำงำน
อย่ำงเป็นรปูธรรม 

VSM, Standard work Cycle time, 
office file system : 
- ปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนร่วมกัน
ระหว่ำงหน่วยงำน 
- ปรับวิธีกำรตรวจสอบข้อมลูโดยให้
หัวหน้ำงำนตรวจสอบข้อมลูก่อนส่ง 

Work load balance : 
- ปรับกระบวนกำรท ำงำนให้เหมำะสม
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

2. Overproduction : 
- ถ่ำยส ำเนำเอกสำรเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ 
หลำยครัง้ 
3. Not using staff talent : 
- กำรแก้ไขงำนไม่ได้ท ำให้เกิดกำรฝกึทักษะกำร
ท ำงำนด้ำนอื่น  
4. Waiting : 
- ระยะเวลำในกำรรอรวบรวมข้อมูลใช้ระยะ
เวลำนำนเกินกว่ำก ำหนด 
5. Motion : 
- กำรเดิน Walk in เพื่อขอค ำปรึกษำ 
6. Excessive processing 
- บุคคลำกรใช้เวลำในข้ันตอนกำรกรอกข้อมลู
หลำยครัง้ เนื่องจำกมีกำรแก้ไขหลำยครัง้ ส่งผล
ต่อกำรท ำงำนในช้ันตอนกำรประมวลผลรำยงำน
ข้ึนระบบตำมมำอีกหลำยครั้งจำกกำรแก้ไขงำน 
ในเบื้องต้นที่เกิดข้ึน  
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 ทั้งนี ้ได้ร่วมกันวิเครำะห์ปัญหำและหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด้วยกำรร่วมกัน
ก ำหนดหน่วยงำนน ำร่องต้นแบบ จ ำนวน 4 หน่วยงำนจำก 11 หน่วยงำนข้ำงต้น  ได้แก่ (1) งำนวิเทศสัมพันธ์      
เป็นต้นแบบของข้อมูลจัดท ำผ่ำนโปรแกรม Excel งำนวิชำกำรเป็นต้นแบบของข้อมูลจำกระบบ SAP ที่มีปริมำณ
ข้อมูลมำก (2) ฝ่ำยกำรคลังและส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศิริรำช เป็นต้นแบบของกำรบูรณำกำรข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำน และข้อมูลที่ซับซ้อนน ำเข้ำจำกหลำยระบบ และ (4) ฝ่ำยวิจัยเป็นต้นแบบของผู้ปฏิบัติงำนใหม่
ของกำรรำยงำน จึงได้พัฒนำ Template ด้วยกำรใช้ Excel Base โดยคัดเลือกตำมควำมถนัดของผู้ใช้งำนเป็นหลัก
ในกำรเก็บข้อมูลให้มีคุณภำพและเหมำะสมกับแต่ละหน่วยงำน นอกจำกนี้ยังได้จัดท ำ Sheet Manual เพื่อเป็นคู่มือ
เพื่อประกอบกำรใช้งำนด้วย  

ทั้งนี้ เมื่อมีกำรน ำระบบ Template มำใช้ในกำรเก็บข้อมูลแล้ว แต่กำรรำยงำนผลฯ จะเกิดข้ึนเป็น        
รำยไตรมำส ประกอบกับควำมไม่ช ำนำญในกำรใช้ Template จึงยังท ำให้เกิดควำมสับสนในกำรใช้งำน ฝ่ำยนโยบำย
และแผนจึงได้จัดท ำระบบ Checklist ข้ึนมำประกอบกำรใช้งำนควบคู่กันเพื่อเป็นแนวทำงในกำรกรอกข้อมูล       
โดยก ำหนดและแนะแนวทำงกำรกรอกข้อมูลที่เป็นล ำดับข้ัน มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดกำรตรวจสอบที่เป็นระบบ 
สอดคล้องกับกำรท ำงำนของแต่ละ Template ท ำให้ลดกำรแก้ไขงำนและลดระยะเวลำกำรท ำงำน ป้องกันควำม
สับสนในกำรกรอกรำยละเอียดข้อมูล ประกำรส ำคัญ สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องของ Template ผ่ำนระบบ 
Checklist ได้ นอกจำกนี้ เมื่อได้ท ำกำรกรอกข้อมูลเพือ่เตรยีมรำยงำนผลแลว้ ในระบบ Checklist ยังให้ควำมส ำคัญ
กับกำรตรวจสอบข้อมูลโดยระดับหัวหน้ำงำนและระดับผู้บรหิำร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนที่เปน็
รูปธรรม ซึ่งจะท ำให้ภำควิชำได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อกำรน ำข้อมูลไปใช้งำนต่อไป 

กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีปรับปรุงใหม่ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจำกมีกำรตรวจสอบข้อมูลด้วยระบบ Checklist ท ำให้ลดกระบวนกำรท ำงำนลงจำก 12 ข้ันตอน เหลอื 
10 ข้ันตอน มี Process Time ลดลงจำก 22 วัน เหลือ 15 วัน 5 ช่ัวโมง ท ำให้ Total First Time Quality เพิ่มขึ้น
จำกร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 87 ประกำรส ำคัญท ำให้ร้อยละของข้อมูลถูกต้องและไม่มีกำรปรับแก้ไขเพิ่มข้ึนจำกรอ้ยละ 
46 เป็นร้อยละ 100  

3. ผู้ประสำนงำน 
/หัวหน้ำงำน ตรวจสอบข้อมูล และน ำเสนอต่อ

ผู้บริหำรรับทรำบ ผ่ำนระบบ Checklist 
(เดิม: ไม่มีการตรวจสอบดว้ย Checklist) 

 

4. ผู้ประสำนงำนส่งTemplate KPI  
ให้นโยบำยและแผน 

1. นโยบำยและแผนเตรียม Template  
ไตรมำสปัจจุบันและอพัข้ึนระบบ Google drive 

(เดิม: นโยบายและแผนส่งทาง Email) 

2. ผู้ประสำนงำน 
ดำวน์โหลด Template และกรอกข้อมูลรำยงำน

ผลกำรด ำเนินงำน 

 
5. นโยบำยและแผนตรวจสอบ Template KPI  

 
6. นโยบำยและแผนน ำข้อมูลข้ึนระบบ Tableau 

  

7. ผู้ประสำนงำนตรวจสอบข้อมูลบนระบบ
Tableau  

(เดิม: นโยบายและแผนเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล
ก่อนส่งให้ผู้ประสานงาน) 

8. นโยบำยและแผนประมวลผลรำยงำน 
(เดิม: นโยบายและแผนตอ้งแจ้ง IT เพื่อให้

ประมวลผลรายงานให้) 

10.น ำส่งรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส
ปัจจุบันให้แก่ภำควิชำ 

9. นโยบำยและแผน 
ตรวจสอบรำยงำน 

  
  


