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1.บทสรุปของผู้บริหำร

Change strategy to implement

Quick win focus

People

Key 
Success 
Factors

เตรยีมความพรอ้มบคุลากร

Information System for Strategic Management by 

ผลลพัธ์

1) สรา้ง Model ความเชือ่มโยงของ
ตวัชีว้ดัทกุระดบัและน าไปตอ่ยอด

2) Management by fact ในระดบั
ปฏบิตักิาร เพือ่แกไ้ขเชงินโยบาย
หรอืเชงิระบบ
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงำน

วสิยัทศัน:์
สถาบนัทางการแพทยข์องแผน่ดนิมุง่สูค่วามเป็นเลศิในระดบัสากล พนัธกจิ: 

1)จดัการศกึษา เพือ่ผลติบณัฑติและบคุลากรทางการแพทยท์กุระดบัและแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง                                         
2) ท าการวจิยั และใหบ้รกิารทางวชิาการ และ 3) ใหบ้รกิารทางการแพทย ์                                                                             

โดยพนัธกจิท ัง้ 3 ดา้นน ัน้เนน้การด าเนนิงานทีม่คีณุภาพ คณุธรรม ทนัสมยั ไดม้าตรฐานสากล สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ประเทศ และน ามาซึง่ศรทัธาและความนยิมสงูสดุจากประชาชน รวมท ัง้ชีน้ าสงัคมไทยในดา้นสขุภาพอนามยั และคณุภาพชวีติ
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงำน
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงำน
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 ์
ตอบสนองปัญหาสขุภาพ           
ทีส่ าคญั รวมท ัง้สทิธบิตัร 
นวตักรรม/สิง่ประดษิฐ ์  
แนวทางการบรกิารสขุภาพ 
และนโยบายสขุภาพ 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงำน

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

เกีย่วขอ้ง

ศนูยค์วาม
เป็นเลศิ

ส านกังานคณบดี ภาควชิา โรงพยาบาลศริริาช
โรงพยาบาลศริริาช          
ปิยมหาราชการุณย์

ศนูยก์ารแพทย์
กาญจนาภเิษก

จ านวนบคุลากรรวมท ัง้ส ิน้   
>17,000 คน

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

คณะกรรมการ
บรหิารคณะฯ

ผูป้ระสานงานยทุธศาสตร ์

หวัหนา้หนว่ยงาน



ผลการส ารวจ ความคาดหวงัทีส่ าคญัของกลุม่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง
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3. กำรเรียนรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ของ "ลูกค้ำของกระบวนกำรที่น ำเสนอ" 

ไดร้บัการพฒันาความรู ้ทกัษะ ถูกยอมรบัและกา้วหนา้ทางอาชพี

Integrated Process

Information Technology driven

Enabling Staff
กระบวนการท างานแบบบูรณาการ พัฒนาระบบการตดิตาม
ผลการด าเนนิงานเป็นรูปธรรมในการขับเคลือ่นผลลพัธ ์ผล

การด าเนนิงานเป็นไปตามแผนทีก่ าหนด

การขบัเคลือ่นดว้ยระบบสารสนเทศ  Management by fact 
ถกูตอ้ง ตรวจสอบ เชือ่ถอืได ้

บคุลากรสายสนับสนุนสามารถออกแบบกระบวนการท างาน
ตอบขอ้ซกัถาม น าเสนอผลลพัธ ์และแนวทางแกไ้ข

หวัหนา้และกรรมการ
ภาควชิา/หนว่ยงาน

เทยีบเทา่

รองคณบดี

คณะกรรมการ
บรหิารคณะฯ

หวัหนา้หนว่ยงาน

ผูป้ระสานงานยทุธศาสตร์

• กระบวนการทีเ่ป็นรูปธรรม / ผลลพัธแ์สดงดว้ยระบบ/ บอกจุดเปลีย่นของผลลพัธ/์ มคีนแนะน า/ ขอ้มูลสามารถ
ตรวจสอบทีม่าไดช้ดัเจน ครบถว้น ถูกตอ้ง

ตอบขอ้ซกัถาม น าเสนอผลลพัธ ์และแนวทางแกไ้ข

User friendly
ระบบง่ายทีจ่ะพัฒนาและสะดวกตอ่การใชง้าน

ลูกค้ำ ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
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4. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติในอดีต 
แผนทีย่ทุธศาสตรค์ณะฯ

วัตถปุระสงค์
เพือ่พัฒนาองคก์ร

กลยทุธห์ลัก
ตัง้เป้าหมายมุง่สูค่วามเป็นเลศิระดบัสากล

ยทุธศาสตร์
พฒันาภารกจิหลกั 3 ดา้น
• ดา้นการเรยีนการสอน
• ดา้นวจัิยและบรกิารวชิาการ
• ดา้นนวตักรรมการบรกิารทางการแพทย์
พฒันางานสนับสนุน 3 ดา้น
• การบรหิารจัดการอยา่งยั่งยนื
• ประสทิธภิาพของบคุลากร
• การสือ่สารและความรับผดิชอบตอ่สงัคม
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4. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติในอดีต 

20001983-1992 2002 2004 2006 2008

Back Office SAP III SAP BI + XI 100*600*SAP I & IILegacy Back Office Systems Tableau

2015

Roadmap of Data warehouse development

Executive report
9 Groups 513 reports

Developing time:2 yrs.

Corporate KPIs 
27 KPIs >300 reports

Developing time:2 yrs.

Strategic KPIs: 19 KPIs 
Initiative KPIS: 59 PIs

Detail reports >200 reports
Action Plan Pj.: 54 Pjs.
Developing time: 6 mths.

Department KPIs: 36 KPIs
Process reports 25 reports

Developing time: 3 mths.

2016 2017 2019

Stock reports > 200 reports

Web portal: Self analysis
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
Change strategy to implement

Quick win focus

People

Key 
Success 
Factors
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

Data Manager

People

Key 
Success 
Factors

Partner: Policy and Planning Dept.
: Department

Past Future
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
Partner: Policy and Planning Department

Meeting 
ผูป้ระสานงาน ฯทกุวนัองัคาร 

Design database ดว้ย Excel12 Technics Excel to design report Design report to close pain point

Set monitoring Process

User Problems:
1. No experience to 

design process to 
drive KPIs

2. No database of KPIs
3. No skills of Tableau



คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 14

6. กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

1) สรา้ง Model ความเชือ่มโยงของตัวชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้งกับยทุธศาสตรท์กุระดับน าไป
ตอ่ยอดสูข่อ้ตกลงการปฏบัิตงิานระดับภาควชิา

2) เกดิกระบวนการ Management by fact ในระดับปฏบิัตกิารเพือ่น าเสนอตอ่ที่
ประชมุระดับบรหิาร ในการเสนอแนวทางแกไ้ขเชงินโยบายหรอืเชงิระบบ

ระยะเวลาพฒันา 3 เดอืน
ออกแบบโดยผูป้ระสานงานยทุธศาสตร์

Management by fact
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6. กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ความรู ้ความเขา้ใจทกัษะของผูป้ระสานงานยทุธศาสตร์

ความรู ้
ทกัษะ

ความรู ้ความเขา้ใจ Output Outcome

ความคดิเชงิ
ระบบ

รอ้ยละของการ
ออกแบบ

กระบวนงาน

รอ้ยละของ
การ

วเิคราะห์
ขอ้มลู

ฐานขอ้มลู
สนับสนุน

ตวัชีว้ดัทีด่แูล

รอ้ยละความลา่ชา้
ในการสง่ขอ้มลู

เขา้ระบบ

จ านวนครัง้ error
ของการสง่ขอ้มลู

เขา้ระบบ

การน าเสนอ
ผลลพัธ์

ผลการ
ประเมนิ

++ 90% 90% 100% Strategic KPI

2558: 50%
2559: 20%
2560-61: 0%
Dept. KPI

2560: 25%
2561    6%

Strategic KPI

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

2560:   2
2561    1

 น าเสนอตัวเลข
 น าเสนอตัวเลข

และเหตผุล
 น าเสนอตัวเลข 

เหตผุลและแนว
ทางแกไ้ข

 การท าการ
คาดการณ์
ผลลัพธ์

วดัผลจากแบบส ารวจในปี 2561
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7. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรแก้ไข

ปญัหา อุปสรรค แนวทางแกไ้ข

ความตอ้งการของระบบ
สารสนเทศไมช่ดัเจน 

- ศกึษา คน้ควา้ Best practice ทีเ่หมาะสมกอ่นเริม่ออกแบบระบบสารสนเทศ
- น าเสนอตอ่ผูบ้รหิารเพือ่สรุปความตอ้งการ
- ก าหนด Quick win focus

ระยะเวลาพัฒนาระบบ
สารสนเทศนาน

- ก าหนดขอบเขตการพัฒนาใหช้ดัเจน หรอืแบง่ระยะในการพัฒนาระบบ
- จัดเตรยีมกระบวนการท างานทีส่อดคลอ้งกบัระบบทีพั่ฒนา
- คดัเลอืกโปรแกรมทีจ่ะสอดคลอ้งกับกระบวนงานทีป่รับใหม่

บคุลากรไมพ่รอ้มดา้น
ความรู ้ทกัษะ และการรับ
งาน

- เตรยีมบคุลากรในดา้นความรูแ้ละทกัษะทีต่อ้งใชใ้นการพัฒนาระบบ
- ใหบ้คุลากรมสีว่นในการออกแบบ และร่วมพัฒนาระบบ
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8. ควำมท้ำทำยต่อไป 
Web portal: Self analysis

Future
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9. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ และควำมยั่งยืน 

• ก าหนด Goal ทีต่อ้งการและ
มอบหมายใหก้ับผูเ้กีย่วขอ้ง

• เปิดโอกาสใหค้ดิ ออกแบบ
การท างาน

• ใหค้ าแนะน า ชีแ้นะตัดสนิใจ

• Trust วา่ทกุคนพัฒนาได ้

1. Policy Maker 2. Facilitator/
Mentor/ Coach
• ยอมรับ

• ศกึษาเพิม่เตมิ 

• ลงมอืท าตวัอยา่ง 

• สือ่สาร สรา้งบรรยากาศ               
การเรยีนรู ้เชน่ หาเวที
รว่มกนั

• ท างานเป็นทมี..รวมกันเราอยู.่. 

• เปิดใจ เรยีนรู ้และลองลงมอืท า
ในกระบวนการทีร่ับผดิชอบ 

• สือ่สาร และรว่มสรา้งบรรยากาศ
การเรยีนรู ้

• อดทน มุง่มั่นทีจ่ะท าใหเ้กดิ 
ผลลัพธ์

3. “Key process”

• ท างานเป็นทมี

• รับฟัง น าเสนอเทคโนโลยทีมีา
สนับสนุนกระบวนงานได ้

• สือ่สาร และรว่มสรา้ง
บรรยากาศการเรยีนรู ้

• ใหค้ าแนะน า ทางเลอืก ตาม
ประสบการณ์ทีม่ี

4. IT Staff
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ถำม - ตอบ


