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บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper)
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลอย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นำงสำวสุ ชำดำ ชัยขจรภัทร์
หัวหน้ำงำนบริ หำรยุทธศำสตร์ ฝ่ ำยนโยบำยและแผน
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

1. บทสรุ ปของผู้บริหาร
 ระบุวธิ ีปฏิบตั ิของ Best Practices
คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิ ดล นำแนวคิ ด Siriraj Knowledge Management
อันประกอบด้วย Link- Share- Learn มำใช้เป็ นแนวคิ ดในกำรสนับสนุ นกำรขับเคลื่ อนผลลัพธ์ ดำ้ นตัวชี้ วดั
ยุทธศำสตร์ ขององค์กร จำกแนวคิดดังกล่ำวประกอบด้วย
Learn หมำยถึง กำรทบทวนและวิเครำะห์ผลลัพธ์กำรดำเนินกำร (KPI) ในกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ (SiSPP)
ผลจำกกำรวิเครำะห์พบว่ำ
Concept: ควำมเชื่ อ มโยงของตัว ชี้ วัด ระดับ MUPA, Strategy KPI, Department KPI ขำดกำรก ำหนด
น้ ำหนักเพื่อขับเคลื่อนตำมกลยุทธ์ที่ตอ้ งกำร
Process: บำงกระบวนกำรขำดกำรออกแบบขั้นตอนที่จะสนับสนุนกำรขับเคลื่อนอย่ำงเป็ นรู ปธรรม
System: กำรกำหนดทิ ศทำง และกำรสื่ อสำรอย่ำงเป็ นระบบของกำรถ่ ำ ยทอดยุท ธศำสตร์ ล งสู่ ระดับ
ภำควิชำ/หน่วยงำน
Information: กำรสร้ ำ งระบบฐำนข้อ มู ล สนับ สนุ น เพื่ อ น ำมำวิ เ ครำะห์ แ ละก ำหนดกลุ่ ม Focus &
Management by fact ที่จะขับเคลื่อนอย่ำงมีกลยุทธ์
People: กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในทุกระดับ เพื่อยกระดับกำรขับเคลื่อนผลลัพธ์
Link หมำยถึง กำรส่ งเสริ มให้บุคลำกรในหน่วยงำนค้นหำควำมรู ้ที่สำคัญและจำเป็ นต่อกำรทำงำน ทีมสหสำขำ
เพื่อนำควำมรู ้ไปใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำนของหน่วยงำน และคณะฯ
กลุ่มผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ เดิมคือ หน่วยงำนที่เป็ น Process Owner ของแต่ละยุทธศำสตร์ ในปี 2558
ทำกำรพัฒนำต่อยอดโดยรวมหน่ วยงำนที่เกี่ ยวข้องกับตัวชี้ วดั ยุทธศำสตร์ คณะฯ จำนวน 18 หน่ วยงำนที่ เป็ น
Process Owner และเพิ่ม Facilitator โดยจั ด ตั้ งเป็ นงานบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ ฝ่ ายนโยบายและแผน และฝ่ ำย
สำรสนเทศ เพื่อส่ งเสริ มกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนับสนุ นกำรจัดทำระบบสำรสนเทศต่ำงๆ จัดตั้งเป็ น
Community of Practice (CoP) : Strategy and Department Performance Agreement เพื่อร่ วมหำแนวทำงในกำร
ขับเคลื่อนอย่ำงเป็ นรู ปธรรม
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กลุ่มผู้ขับเคลื่อนกลยุทธ์ คือ หัวหน้ำภำควิชำ กรรมกำรภำควิชำ อำจำรย์และบุคลำกร เป็ นกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
แนวทำงกำรออกแบบระบบเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในกำรขับเคลื่อนผลลัพธ์ ตำมยุทธศำสตร์คณะฯ
Share หมำยถึง กำรร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ถ่ำยโอน ต่อยอดควำมรู ้ ทั้งภำยใน/ภำยนอกหน่วยงำน เพื่อให้เกิดกำร
สร้ำงควำมรู ้ที่ดี และ/หรื อนวัตกรรม ส่ งผลต่อกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำน ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ
CoP Strategy and Department Performance Agreement ที่ จ ัด ตั้ง นี้ เพื่ อ ร่ วมแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ เพิ่ ม
ประสบกำรณ์ พัฒนำระบบกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ ลงสู่ ระดับภำควิชำ/ หน่วยงำน พัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อรองรับ กำรบริ หำรจัดกำรด้วยข้อมูล จริ ง (Management by fact) รวมทั้งกำรพัฒนำศัก ยภำพบุ คลำกรกลุ่ ม
สนับ สนุ นให้มี ศกั ยภำพในกำรวิเครำะห์ ขอ้ มูล กำรออกแบบระบบ กำรออกแบบรำยงำน และกำรนำเสนอ
ผลลัพธ์ และแนวทำงกำรแก้ไข เพื่อแสดงลักษณะ Enabling staff ตำมที่ผบู ้ ริ หำรต้องกำร
จำกกำรดำเนิ นกำรและพัฒนำตำมแนวคิด Siriraj KM ส่ งผลให้คณะฯ พัฒนำกระบวนกำรต่ำงๆ เพื่อ
ขับเคลื่อนผลลัพธ์ดำ้ นยุทธศำสตร์ อย่ำงเป็ นรู ปธรรม ทำให้ผลกำรดำเนิ นงำนด้ำนตัวชี้วดั ยุทธศำสตร์ เป็ นไปตำม
ค่ำเป้ ำหมำยที่วำงแผนไว้ ดังนี้
1) ผลความสาเร็ จของตัวชี้ วดั ยุทธศาสตร์ คณะฯ ร้อยละ 80
2) พัฒนาแนวคิดเชิงระบบในการวิเคราะห์ ประเด็นปั ญหา ก่อนการพัฒนากระบวนการขับเคลื่อน
ผลลัพธ์องค์กร
3) พัฒนาระบบการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ สู่การขับเคลื่อนระดับภาควิชา/ หน่วยงาน
4) พัฒนาระบบสารสนเทศในการรายงานข้อมูล โดยใช้รายงาน Dash board ในการแสดงผลการ
ดาเนินงานยุทธศาสตร์ คณะฯ ที่สามารถแสดงข้อมูลเชื่ อมโยงของผลตัวชี้ วดั ยุทธศาสตร์ สู่โครงการแผนปฏิบตั ิ
การ (Action Plan) ท าให้ก ารวิเคราะห์ ข ้อมู ล สะดวกง่ า ยต่ อการความเข้า ใจและนาไปสู่ ก ารตัดสิ น ในระดับ
ผูบ้ ริ หาร
5) พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดทาข้อตกลงการปฏิบตั ิงานระดับภาควิชา/ หน่วยงาน เพื่อ
ขับเคลื่อนผลลัพธ์ตวั ชี้วดั ยุทธศาสตร์ คณะฯ และตัวชี้วดั ระดับภาควิชา
6) พัฒนาบุคลากรกลุ่มสนับสนุ นด้านยุทธศาสตร์ คณะฯ โดยพัฒนาเป็ น Community of Practice
(CoP) : Strategy and Department Performance Agreement ให้มี องค์ความรู ้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล เชิ งกลยุทธ์
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล กำรออกแบบระบบ กำรออกแบบรำยงำน และกำรนำเสนอผลลัพธ์ และแนวทำงกำรแก้ไข
เพื่อแสดงลักษณะ Enabling staff ตำมที่ผบู ้ ริ หำรต้องกำร
2. ข้ อมูลเกีย่ วกับหน่ วยงาน
 โครงสร้ำงขององค์กร
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมีการจัดโครงสร้ างและระบบการกากับดู แลองค์กรใน พ.ศ. 2554
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ (พรบ.) มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2550 โดยมีคณบดี เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
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สู งสุ ดรายงานผลโดยตรงต่ออธิ การบดีมหาวิทยาลัยมหิ ดล และมีคณะกรรมการประจาคณะฯ เป็ นองค์กรสู งสุ ด
จัดโครงสร้างการบริ หารจัดการเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ตามพันธกิ จ คือ กลุ่มที่ 1 ภาควิชา/สถาน/ศูนย์ หรื อเทียบเท่า
รับผิดชอบโดยหัวหน้าภาควิชา/สถาน/ศูนย์ ทาหน้าที่จดั การเรี ยนการสอนสนับสนุ นการบริ การทางการแพทย์
การวิจยั สนับสนุ นการบรรลุพนั ธกิจหลักทั้ง 3 ด้าน โดยมีบุคลากรสายวิชาการเป็ นกลุ่มบุคลากรหลัก กลุ่มที่ 2
โรงพยาบาลศิ ริร าช รั บ ผิ ดชอบโดย ผู อ้ านวยการโรงพยาบาล ท าหน้า ที่ บ ริ ห ารจัด การพันธกิ จ บริ ก ารทาง
การแพทย์ บุคลากรในสังกัดส่ วนใหญ่เป็ นสายสนับสนุ นทั้งวิชาชี พเฉพาะและทัว่ ไป และ กลุ่มที่ 3 สานักงาน
คณบดี รับผิดชอบโดยรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ และหัวหน้าฝ่ าย/งาน ทาหน้าที่บริ หารจัดการระบบและกระบวนการ
สนับสนุ นของคณะฯ บุคลากรส่ วนใหญ่เป็ นสายสนับสนุ นทัว่ ไป (แผนภาพที่ 1 โครงสร้างคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล)
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่ว

สานักงาน
คณบดี
8 ฝ่ าย
14 งาน
3 หน่วย
1 โครงการ

ภาควิชา
25 ภาควิชา
2 สถาน
1 ศูนย์
1 โรงเรี ยน

สถาน
1 สถาน

หน่วยงานองค์กรวิชาชีพ
ศูนย์วจิ ยั เป็ นเลิศ
หน่ว
โรงพยาบาลศิริราช
3 ฝ่ าย
14 งาน
1 สานัก
9 ศูนย์

โรงพยาบาลศิริราช
ปิ ยมหาราชการุณย์
3 ฝ่ าย
19 งาน
1 สานัก

ศู นย์ การแพทย์
กาญจนาภิเษก
2 ฝ่ าย
19 งาน

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดคณะฯ จะประกอบด้วยตัวชี้ วดั 2 ระดับคือ ตัวชี้ วดั ยุทธศาสตร์ คณะฯ และ
ตัวชี้วดั ระดับภาควิชา
โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกอบไปด้วย
คณะกรรมการบริ หารคณะฯ โดยมอบหมายการดาเนิ นงานแต่ละยุทธศาสตร์ ใ ห้กบั รองคณบดี ที่กาหนด ซึ่ ง
ทางานร่ วมกับหน่ วยงานภายใต้การกากับดู แล ซึ่ งหน่ วยงานเหล่านี้ จะดู แลกระบวนการต่างๆ ที่สนับสนุ นให้
ตัวชี้ วดั ระดับภาควิชาที่ดาเนิ นการโดยกลุ่มผูข้ บั เคลื่อนคือ หัวหน้า กรรมการ อาจารย์และบุคลากรในภาควิชา
สามารถดาเนินงานได้ และส่ งผลลัพธ์ให้ตวั ชี้วดั ระดับยุทธศาสตร์ คณะฯ ได้ตามเป้ าหมาย
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กลุ่มผูส้ นับสนุนกำรขับเคลื่อน
กลุ่มผูข้ บั เคลื่อน
หัวหน้า กรรมการ อาจารย์ และบุคลากรในภาควิชา
แผนภาพที่ 2 โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 วิสัยทัศน์ ค่ านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย
วิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคือ “เป็ นสถาบันทางการแพทย์ ของแผ่ นดิน มุ่งสู่ ความ
เป็ นเลิศระดับสากล” โดยมุ่งหวังให้ศิริราชเป็ นมากกว่าโรงเรี ยนแพทย์ “Siriraj is Beyond a Medical School”
มีพนั ธกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) จัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับและแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง 2) ทาการวิจยั และให้บริ การทางวิชาการ และ 3) ให้บริ การทางการแพทย์ โดยพันธกิจทั้ง
3 ด้านนั้นเน้นการดาเนินงานที่มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ และนามาซึ่ งศรัทธาและความนิยมสู งสุ ดจากประชาชน รวมทั้งชี้นาสังคมไทยในด้านสุ ขภาพอนามัย
และคุณภาพชีวติ วัฒนธรรมองค์กร “SIRIRAJ” ประกอบด้วย Seniority (รักกันดุจพี่นอ้ ง) Integrity (ซื่อสัตย์
ถูกต้อง เชื่อถือได้) Responsibility (รับผิดชอบ มีประสิ ทธิ ภาพ ตรงต่อเวลา) Innovation (คิดสร้างสรรค์)
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Respect (ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ ใจเรา) Altruism (คานึงถึงประโยชน์ของผูอ้ ื่นและส่ วนรวมเป็ นที่ต้ งั ) Journey
to Excellence and Sustainability (มุ่งมัน่ พัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศอย่างยัง่ ยืน)
 ผลิตภัณฑ์ บริการ และกลไกในการส่ งมอบทีส่ าคัญ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลกาหนดผลิตภัณฑ์และบริ การหลัก โดยมีกลไกการส่ งมอบแก่ลูกค้า
กลุ่มต่าง ๆ แบ่งตามพันธกิจหลัก 3 ด้าน
1) ด้านการศึกษา จัดการเรี ยนการสอนทั้งหลักสู ตรการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี ปริ ญญาตรี
และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี ได้แก่ หลักสู ตรผูช้ ่วยพยาบาล หลักสู ตรแพทยศาสตร์ บณั ฑิต (พบ.) หลักสู ตร
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ แพทย์เฉพาะทาง และบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้ น 152 หลักสู ตร
2) ด้านการวิจยั : เน้นการผลิตผลงานวิจยั ทั้งทางคลินิก ปรี คลินิก นวัตกรรมทางการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ ที่เป็ นองค์ความรู ้/วิทยาการทางการแพทย์ใหม่ ๆ ที่ช้ ีนาสังคม
3) ด้านการบริ การทางการแพทย์ : ดาเนิ นการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยระดับตติยภูมิข้ นั สู งอย่างเป็ นองค์
รวมด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและต้นทุนที่เหมาะสม โดยไม่มุ่งหวังผลกาไร ผ่านทาง โรงพยาบาล ศิริราชซึ่งเป็ น
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขนาด 2,100 เตียง
ตารางที่ 1 บริการหลักทีส่ าคัญ กลไกการส่ งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการแก่ลูกค้ า แบ่ งตามพันธกิจหลัก
ผลิตภัณฑ์ /บริการหลักทีส่ าคัญ
กลไกส่ งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการแก่ ลูกค้ า
การศึกษา :
 หลักสูตรการเรี ยนการสอนที่ได้รับมาตรฐานตามเกณฑ์ WFME มาตรฐาน AUN-QA
- ระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี
และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8 หลักสูตร : ประกอบด้วย
 จัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนเน้น Active Learning และสร้างประสบการณ์และ
• ผูช้ ่วยพยาบาล 1 ปี 1 หลักสูตร
ทักษะหัตถการทางคลินิกที่ทนั สมัย มีการเรี ยนรู ้ภาคทฤษฎี สถานการณ์จาลอง การ
• แพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี 1หลักสู ตร
ปฏิบตั ิงานจริ ง และการเรี ยนรู ้ภาคปฏิบตั ิภายใต้การดูแลของอาจารย์แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
• วิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตร 4 ปี 6
มีหอ้ งปฏิบตั ิการวิจยั ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลและสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน
หลักสูตร
การเรี ยนรู ้
 แพทยศาสตรบัณฑิต ปริ ญญาตรี เมื่อจบการศึกษาจะมีการใช้ทุนโรงพยาบาลที่
ต่างจังหวัด
 บัณฑิตหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ สุขภาพ เมื่อจบการศึกษาแล้วก็เข้าทางานที่คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรื อโรงพยาบาลทัว่ ประเทศ
 ผูช้ ่วยพยาบาล เมื่อจบการศึกษาจะเข้าทางานที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- ระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี 154 หลักสูตร  หลักสูตรการเรี ยนการสอนที่อยูร่ ะหว่างการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ WFME
ประกอบด้วย
มาตรฐาน AUN-QA
• หลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน
 จัดการเรี ยนการสอน Learning by Practice under Supervision โดยภาควิชา ทั้งใน
• หลักสูตรแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
ห้องเรี ยน/ห้องปฏิบตั ิการ ฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์จาลอง/จริ ง ภายใน/ภายนอก
• หลักสูตรผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง
โรงพยาบาลศิริราช/สถาบันต่างประเทศ และทาวิจยั
• หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
 จัดการเรี ยนการสอน Learning-centered Education โดยภาควิชาปรี คลินิก ทาวิจยั ใน
ห้องปฏิบตั ิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 ISO 15190 และให้บริ การใน

5

ผลิตภัณฑ์ /บริการหลักทีส่ าคัญ
• หลักสูตรต่อเนื่อง/หลักสูตรฝึ กอบรม
ระยะสั้นทางวิชาการ


การวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 ด้าน 
• วิจยั ชีวการแพทย์ หรื อปรี คลินิก
(Biomedical or Preclinical Research)
• วิจยั คลินิก (Clinical Research)
• วิจยั นวัตกรรมทางการแพทย์
(Medical Innovative Research)
การบริ การสุขภาพ :

• โรงพยาบาลศิริราช

• โรงพยาบาลศิริราชปิ ยมหาราชการุ ณย์
• ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

บริ การวิชาการอื่นๆ ได้แก่ การบริ การ
ทางเทคนิควิชาการเฉพาะด้านแก่
บุคลากรทางการแพทย์ ให้ความรู ้ดา้ น
วิทยาศาสตร์สุขภาพแก่ประชาชนและ
ชี้นาสังคม และพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์
และการเข้าร่ วมกับชมรม/สมาคมวิชาชีพ






กลไกส่ งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการแก่ ลูกค้ า
Super Tertiary Hospital สนับสนุนการไปศึกษาและทาวิจยั ในต่างประเทศ และทุน
วิทยานิพนธ์
การจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน หลักสูตรแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
หลักสูตรผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง จะเป็ นเพิ่มพูนความรู ้ของแพทย์ซ่ ึงจะมีท้ งั แพทย์จาก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แพทย์จากทัว่ ประเทศ และแพทย์จากต่างประเทศ
ส่งมอบผลงานวิจยั ที่ตอบสนองปัญหาสุขภาพที่สาคัญโดยทีมสหสาขา ด้วย
มาตรฐานสากล และการสร้างเครื อข่ายวิจยั ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ รวมทั้ง
สิ ทธิบตั ร นวัตกรรม/สิ่ งประดิษฐ์ แนวทางการบริ การสุขภาพ และนโยบายสุขภาพ
ผ่านทางวารสารทางการแพทย์ นาเสนอในที่ประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับชาติ
และนานาชาติ ตารา/บทความ/คู่มือ และสู่สงั คมผ่านทางสื่ อต่างๆ และผลงาน
นวัตกรรมเชิงพาณิ ชย์
การบริ การผูป้ ่ วยตามมาตรฐาน Advanced HA และ JCIA
ให้บริ การผูป้ ่ วยทุกชนชั้นและทุกระดับความรุ นแรงของโรค โดยเฉพาะระดับตติยภูมิ
และสูงกว่าตติยภูมิอย่างเป็ นองค์รวม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Care)
เครื่ องมือและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ในรู ปแบบผูป้ ่ วยนอก (ผูป้ ่ วยทัว่ ไป/คลินิกเฉพาะ
โรค/ศูนย์ความเป็ นเลิศทางการแพทย์) และผูป้ ่ วยใน (ในหอผูป้ ่ วย ห้องผ่าตัด ห้อง
คลอด ICU)
ให้บริ การตรวจวินิจฉัยโรคเฉพาะด้านทางห้องปฏิบตั ิการแก่สถานพยาบาลภายนอก
ฝึ กอบรมระยะสั้น จัดประชุมวิชาการ เป็ นที่ปรึ กษาของสมาคมหรื อชมรมวิชาชีพ ร่ วม
วางนโยบายด้านสุขภาพองค์กรระดับชาติและนานาชาติ
ผลิตหนังสื อ/วารสารทางวิชาการสุขภาพ และเผยแพร่ ความรู ้ผา่ นทางสื่ อต่างๆ และ
ประวัติทางการแพทย์ผา่ นทางพิพธิ ภัณฑ์สถาน 6 แห่ง
อบรมให้ความรู ้แก่ประชาชนในโรงพยาบาลโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายและผ่าน Siriraj
Online ให้ความรู ้ผา่ นรายการทีวแี ละสื่ อต่างๆ เช่น รายการพบหมอศิริราช Siriraj
Channel และ Dr. OZ Thailand

 กลุ่มลูกค้าที่สาคัญ
ตารางที่ 2 กลุ่มลูกค้ าและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยทีส่ าคัญ แบ่ งตามพันธกิจหลัก
พันธกิจ
การศึกษา

การวิจยั
การบริ การสุขภาพ

กลุ่มลูกค้ า
แพทย์ประจาบ้าน/แพทย์ประจาบ้านต่อยอด/แพทย์เฟลโลว์
นักศึกษาต่างประเทศ

นักศึกษาแพทย์
นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แหล่งสนับสนุนทุนการวิจยั ภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ
ผูป้ ่ วยนอก
ผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วยคลินิกพิเศษนอกเวลา
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พันธกิจ
การบริ การวิชาการ

ระบบคุณภาพ

ระบบบริ หาร

กลุ่มลูกค้ า
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมระยะสั้น/
โรงพยาบาล หน่วยงานด้านสาธารณสุข
การศึกษาต่อเนื่อง
คณะแพทย์ทวั่ ประเทศ
ผูเ้ ยีย่ มชมดูงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ
แพทย์ต่างประเทศ
สถาบันรับรองคุณภาพ
บุคลากรกลุ่มผูบ้ ริ หาร
บุคลากรกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานทางคลินิก
บุคลากรกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานสายสนับสนุนทัว่ ไป
บุคลากรกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานทางปรี คลินิก/ ห้องปฏิบตั ิการ กลุ่มภาควิชาและเทียบเท่า
ภาควิชา/หน่วยงาน
คณะกรรมการงบประมาณ
คณะกรรมการงบประมาณคณะฯ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
คณะกรรมการบริ หารคณะฯ
สภามหาวิทยาลัยมหิ ดล
คณะกรรมการประจาคณะฯ

 รางวัล /ประกาศนียบัตรทีไ่ ด้ รับ (ปี 2555 – 2560)
1) ได้รั บ รางวัล ในการประชุ ม ระดับ ชาติ 14th HA National Forum โดยสถาบัน รั บ รองคุ ณ ภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.) ประเภทรางวัลดี เด่ น ได้แก่ การดู แลผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ที่ มีภาวะ severe sepsis/septic shock
ประเภทรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ Siriraj Surgical Safety Checklists : Optimal Caring และ Siriraj Model :
Prevention and Control of Multi-drug Resistant Bateria in Resource-Limited Setting และผลของการพยาบาล
ตามแนวปฏิบตั ิ เพื่อป้ องกันการเกิ ดแผลกดทับของศิริราช เมื่อวันที่ 12-15 มี.ค. 2556 ณ IMPACT Convention
Center เมืองทองธานี
2) ได้รับรางวัลบริ การภาครัฐแห่ งชาติ รางวัลคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็ น
เลิศด้านการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วม ประจาปี พ.ศ.2556 จากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556
3) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการตัดสิ นให้เป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่มี
วิธีปฏิบตั ิงานที่ดี (Good Practice) ด้านการเงินและงบประมาณ จากสถาบันพระบรมราชชนก สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข โดยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557
4) ได้รับรางวัลผลงานที่เป็ นแบบอย่างที่ดี TQM-Best Practices in Thailand จากการนาเสนอบทความ
เรื่ อง “รายงานประจาปี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มากกว่ารายงานประจาปี ” จากมูลนิ ธิส่งเสริ มทีคิวเอ็ม
ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ในงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The
15th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ภายใต้ หั ว ข้ อ Knowledge Sharing Practitioner to Best
Practices : เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้สู่สังคมคุณภาพ ณ โรงแรมรอยัล เบญจา
5) ได้รับ รองมาตรฐานและบริ ก ารสุ ขภาพโรงพยาบาลจากสถาบันรั บรองคุ ณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) (สรพ.) ในกระบวนการพัฒนาคุ ณภาพสถานพยาบาล ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ในการ
ประชุม HA National Forum ครั้งที่ 16 ภายใต้หวั ข้อ “จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ (Imagination for Quality)”
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เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และ
ผ่านการ Reaccredit ปี 2560
6) ได้ รั บ รางวัล Allianz Ayudhaya Hospital Service Awards 2015 รางวัล ชนะเลิ ศ ประเภท Best
Medical Performance Award รางวัล การบริ หารและการบริ ก ารทางการแพทย์ย อดเยี่ย ม เมื่ อวันที่ 17 มี นาคม
2559 ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุ งเทพ
7) โรงพยาบาลศิริราช ปิ ยมหาราชการุ ณย์ ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐาน ISO27001 และ
มาตรฐาน ISO27799 ซึ่ งเป็ นมาตรฐานเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการสารสนเทศให้มนั่ คงปลอดภัย (Information
Security Management System: ISMS) จากตัวแทนบริ ษทั TÜV NORD เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
8) ได้รับรางวัล ผลงาน R2R ดี เด่น ประจาปี 2558 ในการประชุ มแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ จากงานประจาสู่
งานวิจยั Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 8 “R2R สร้างสรรค์ สู่ การเปลี่ยนแปลง: R2R to Transformation” โดย
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข (สวรส.) และภาคีเครื อข่าย R2R จัดประกวดผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มตติยภูมิ และ
กลุ่มนวัตกรรม/สิ่ งประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี
9) ได้รับรางวัลผลงานที่เป็ นแบบอย่างที่ดี TQM-Best Practices in Thailand จากการนาเสนอบทความ
เรื่ อง “ระบบการวางแผนงบประมาณประจาปี เพื่อความเป็ นเลิศขององค์กร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล” จากมู ลนิ ธิ ส่งเสริ มที คิวเอ็มในประเทศไทย เมื่ อวันที่ 19 สิ งหาคม 2558 ในงานประชุ ม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 16th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ภายใต้
หัวข้อ Knowledge Sharing Practitioner to Best Practices : เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ สู่ สั ง คมคุ ณภาพ ณ โรงแรม
รอยัล เบญจา
10) ได้รับประกาศนี ยบัตรการรั บรองมาตรฐานเฉพาะโรค (Disease Specific Certification) การผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Replacement : TKR) และการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะตับ (Liver Transplantation)
ในงานประชุ ม วิช าการ HA National Forum ครั้ งที่ 17 โดยสถาบันรั บ รองคุ ณภาพสถานพยาบาล (องค์ก าร
มหาชน) (สรพ.) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศู นย์แสดงสิ นค้าและการประชุ ม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี
11) ได้รับรางวัลผลงานที่เป็ นแบบอย่างที่ดี TQM-Best Practices in Thailand เรื่ อง “ระบบการติดตาม
และประเมิ น ผลด้ า นงบประมาณ อย่ า งบู ร ณาการเพื่ อ ความยั่ง ยื น คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล”จากมูลนิ ธิส่งเสริ มทีคิวเอ็มในประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2559 ในงานประชุ ม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 17th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
12) โรงพยาบาลศิริราช ได้รับรางวัล รางวัล Best Utilization Provider 2016 ในงานประกาศรางวัล AXA
ASISSTANCE AWARD ประจาปี 2559
13) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล เป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร ที่ได้รับ
รางวัลการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศ: Thailand Quality Class (TQC) รางวัลมาตรฐานระดับโลก ประจาปี 2559 จาก
สานัก งานรางวัล คุ ณภาพแห่ งชาติ นับเป็ นสถาบันการศึ กษาแห่ งแรกของประเทศไทยซึ่ ง บู รณาการทั้งพันธ
กิจการศึกษา การวิจยั และการบริ การทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลนี้
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14) ได้ รั บ รางวัล ผลงานที่ เ ป็ นแบบอย่ า งที่ ดี TQM-Best Practices in Thailand ในงานประชุ ม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 18th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand จานวน
3 รางวัล ได้แก่ 1. เรื่ อง “การพัฒนากระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เพื่อความยัง่ ยืนขององค์กร” จากฝ่ าย
นโยบายและแผน 2. เรื่ อง “Governance costing for fair pricing ธรรมาภิ บาลต้นทุนสาหรั บการกาหนดราคาที่
เป็ นธรรม” จากฝ่ ายการคลัง และ 3. เรื่ อง “ระบบบริ หารลูกหนี้เพื่อการจัดการที่เป็ นเลิศของคณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล” จากมูลนิธิส่งเสริ มทีคิวเอ็มในประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2559
15) ฝ่ ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผา่ นการรับรองมาตรฐาน
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการสารสนเทศให้มนั่ คงปลอดภัย (Information Security Management System) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
20) โรงเรี ยนกายอุ ป กรณ์ สิ ริ นธรผ่ า นการรั บ รองมาตรฐานจาก ISPO (International Society for
Prosthetics and Orthotics) 3 หลักสู ตร ในปี 2560 ได้แก่ 1. หลักสู ตรกายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต 2. หลักสู ตรกาย
อุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ) และ 3. หลักสู ตรกายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต (ทางไกล-ผสมผสาน)
21) ผ่านการรับรองมาตรฐาน World Federation for Medical Education (WFME) หลักสู ตรแพทย์ประจา
บ้าน จานวน 2 หลักสู ตร ได้แก่ 1. หลักสู ตรแพทย์ประจาบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา และ 2. หลักสู ตรแพทย์ประจา
บ้านสาขาศัลยศาสตร์
3. การเรี ยนรู้ ความคาดหวัง ของ "ลูกค้ าของกระบวนการที่นาเสนอ"
ในกระบวนการติดตามและประเมิ นผลการดาเนิ นงานแผนยุทธศาสตร์ ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มีกลุ่มลูกค้าสาคัญ 5 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดตามตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ลูกค้ า และการศึกษาความต้ องการของลูกค้ า
กลุ่มลูกค้ า

ความคาดหวังที่สาคัญ

ผลงานที่ส่งมอบ

1. คณะกรรมการ - ผลการดาเนินงานเป็ นไปตามแผนทีก่ าหนด
ประจาคณะฯ - ข้อมูลถูกต้อง ตรวจสอบ เชื่อถือได้

- ผลการดาเนินเป็ นได้ผลตามค่าเป้าหมาย
- รายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส

2. คณะกรรมการ - ผลการดาเนินงานเป็ นไปตามแผนที่กาหนด
บริหารคณะฯ - การพัฒนาระบบการติดตามผลการดาเนินงาน
- ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้
- บุคลากรสายสนับสนุนถูกพัฒนาศักยภาพ
(Enabling Staff)

- ผลการดาเนินเป็ นได้ผลตามค่าเป้าหมาย
- ปฏิทินการติดตามผลการดาเนินงานด้าน
ยุทธศาสตร์คณะฯ รายไตรมาส
- ระบบสารสนเทศตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์คณะฯ ที่
ออกแบบโดยผูป้ ระสานงานยุทธศาสตร์ และ
ตรวจสอบโดยรองคณบดีที่กากับ
- รายงานผลการดาเนินงานโดยผูป้ ระสานงาน
ยุทธศาสตร์รายไตรมาส พร้อมข้อเสนอแนะหรื อ
แนวทางแก้ไข
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กลุ่มลูกค้ า

ความคาดหวังที่สาคัญ

ผลงานที่ส่งมอบ

3. หัวหน้ าภาควิชา - กระบวนการที่เป็ นรู ปธรรมในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ - ออกแบบกระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
- ความถูกต้องของข้อมูลเชื่อถือได้
คณะฯลงสู่ระดับภาควิชา
กรรมการ
- ผูป้ ระสานงานยุทธศาสตร์สามารถตอบข้อซักถามได้ - รายงานผลการดาเนินตามข้อตกลงการปฏิบตั ิงาน
ภาควิชา
ระดับภาควิชา โดยระบุกระบวนการและจุดที่จะ
อาจารย์
ปรับเปลี่ยนผลลัพธ์รายไตรมาส
- Strategy Clinic/ PA Talks
- ผูป้ ระสานงานที่ตอบคาถาม และเสนอแนะแนวทาง
4. ผู้ประสานงาน
ด้ าน
ยุทธศาสตร์ /
หัวหน้ า
หน่ วยงาน
สนับสนุน

-

กระบวนการทีเ่ ป็ นรู ปธรรมในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ - แลกเปลี่ยนความรู ้พ้นื ฐานในการจัดทาและติดดาม
ผลด้านกลยุทธ์ผา่ นการประชุมสัปดาห์ละ
ความถูกต้องของข้อมูลเชื่อถือได้
1 ครั้งๆ ละ 2 ชัว่ โมง
การมีส่วนร่ วมในการออกแบบกระบวนการทางาน
- ปฏิทินการรายงานผลการดาเนินงานที่กาหนดเวลา
การได้ รับการยอมรับในทุกระดับ
ให้ผปู ้ ระสานงานยุทธศาสตร์ได้ซกั ซ้อมและรับ
ความก้ าวหน้ าทางอาชีพ
คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนนาเสนอระดับ
บริ หาร
- ระบบสารสนเทศตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์คณะฯ ที่
ออกแบบโดยผูป้ ระสานงานยุทธศาสตร์ และ
ตรวจสอบโดยรองคณบดีที่กากับ
- รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์คณะฯ
รายไตรมาสพร้อมข้อเสนอแนะ
- รายงานผลการดาเนินตามข้อตกลงการปฏิบตั ิงาน
ระดับภาควิชา โดยระบุกระบวนการและจุดที่จะ
ปรับเปลี่ยนผลลัพธ์รายไตรมาส
- Strategy Clinic/ PA Talks
- สนับสนุนการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการจัดทา
เอกสารเพื่อขอชานาญการ เพื่อเติบโตทางอาชีพ

5. บุคลากรภายใน - ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์คณะฯ
คณะฯ

- บทความและการนาเสนอความคืบหน้าของแผน
ยุทธศาสตร์คณะฯ ผ่านสื่ อต่าง ๆ ภายในคณะฯ

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเริ่ มจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะฯ เป็ นฉบับแรกใน
ปี พ.ศ. 2548-2551 โดยไม่ได้มีการติดตามผลการดาเนิ นงาน ต่อมาเมื่อมีการศึกษาเกี่ ยวกับระบบคุณภาพและ
การบริ หารเชิ งยุทธศาสตร์ จึงเริ่ มวางแผนยุทธศาสตร์ อย่างเป็ นระบบ กล่าวคือมีท้ งั กระบวนการวางแผนและการ
ติดตามผลการดาเนินงาน โดยแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ฉบับ พ.ศ. 2551 – 2554 เป็ น
ฉบับแรกที่ เกิ ดจากกระบวนการคิดเชิ งระบบ มีกลยุทธ์ระดับองค์กรจานวน 25 กลยุทธ์ มีตวั ชี้ วดั Corporate
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KPIs ทั้งสิ้ น 50 ตัวชี้ วดั และเริ่ มมีการติดตามและประเมินผลดาเนิ นงานเป็ น “รายปี ” โดยมอบหมายให้รอง
คณบดี ที่รับผิดชอบตัวชี้ วดั นาส่ งข้อมู ลมาให้ฝ่ายนโยบายและแผนเป็ นผูร้ วบรวมและรายงานในการประชุ ม
ผูบ้ ริ หารคณะฯ ซึ่ งพบว่าการรายงานผลเพียงปี ละ 1 ครั้งทาให้ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาหรื ออุปสรรคที่เกิดขึ้นได้
อย่างทันท่วงที ขาดการประเมินผลระหว่างการดาเนินการ และหลายครั้งที่พบว่าขาดผูร้ ับผิดชอบในการรายงาน
ผลบางตัวชี้ วดั และต้องใช้ระยะเวลาในการติ ดตามด้านเอกสารจากหน่ วยงานผูร้ ับผิดชอบแต่ละตัวชี้ วดั เป็ น
เวลานาน
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้พฒั นากระบวนการจัดทาและติดตามแผนยุทธศาสตร์ ที่เป็ นระบบ
และเริ่ มออกแบบ “Siriraj Strategic Planning Process Model (SiSPP)” และกรอบระยะเวลาในการดาเนิ นงานแต่
ละขั้นตอน โดยผลลัพธ์ที่ต้องการ คือกระบวนการวางแผนและติ ดตามผลยุทธศาสตร์ ที่นามาใช้กาหนดทิ ศ
ทางการพัฒนาและปรับปรุ งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ ยนไปได้ทนั การณ์ เกิ ดการพัฒนากระบวนการ
ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานยุท ธศาสตร์ ค ณะฯ ตามแผนภาพการพัฒ นา สรุ ป ภาพกระบวนการ จัด ท าแผน
ยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (SiSPP) ในปั จจุบนั ประกอบด้วย 11 กระบวนการ (แผนภาพ 3)
โดยแบ่ ง เป็ น 4 ช่ ว ง ได้แ ก่ SiSPP ขั้นตอน 1 : เตรี ย มการ คื อ การวิเคราะห์ หาโอกาสเชิ ง กลยุทธ์ โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร และ
สมรรถนะหลักของคณะฯ เพื่อหาโอกาสเชิงกลยุทธ์ และความเสี่ ยงเชิงกลยุทธ์

แผนภาพที่ 3 Siriraj Strategic Planning Process (SiSPP)

SiSPP ขั้นตอน 2 : วางแผนกลยุทธ์ โดยการนาข้อมู ลจากการวิเคราะห์ มากาหนดทิศทาง เป้ าหมาย (Goal)
ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้ วดั และค่าเป้ าหมายความสาเร็ จในระยะสั้น/ยาว ทบทวนระบบงาน
สาคัญเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ สอบทานกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล และความสมดุ ลของผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย
SiSPP ขั้นตอน 3 : ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ เป็ นกระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ให้กบั ระดับรองคณบดีที่
รับผิดชอบตัวชี้ วดั ยุทธศาสตร์ สู่ การนาไปปฎิ บตั ิ ระดับกลยุทธ์ ย่อย และแผนปฏิ บตั ิ ก ารเพื่อผลัก ดัน รวมทั้ง
ถ่ า ยทอดจากระดับ คณะฯ สู่ ต ัว ชี้ วัด ระดับ ภาควิ ช า (Department KPI) ผ่ า นระบบ Department Performance
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Agreement หลังจากนั้นคณะกรรมการงบประมาณ จะพิจารณาจัดสรรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ไป
ยังโครงการตามแผนปฏิบตั ิการย่อยต่าง ๆ ทั้งระดับคณะฯและระดับภาควิชา และท้ายสุ ดคือ สื่ อสารยุทธศาสตร์
สู่ บุคลากรทุกระดับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเป้ าหมายร่ วมกัน
SiSPP-7

SiSPP-10

แผนภาพที่ 4 กระบวนการถ่ายทอดและติดตามประเมินผลตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วดั ระดับภาควิชา
SiSPP ขั้นตอน 4 : มุ่งเป้ า ปรับปรุ ง มีกิจกรรมหลักคือ ติ ดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ ตัวชี้ วดั
ต่างๆ เพื่อเร่ งรัดให้เกิดผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ รวมทั้งรายงานผลการดาเนิ นงานให้แก่ผบู ้ ริ หารคณะฯ
เพื่อปรั บปรุ งปิ ดช่ องว่างของแผนยุทธศาสตร์ ท้ งั ที่ เป็ นการปรั บปรุ งใหญ่และปรั บปรุ งย่อย กระบวนการการ
ติ ดตามและประเมิ นผลแผนยุท ธศาสตร์ ค ณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราชพยาบาลอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพนี้ คณะฯ มี
พัฒนาการที่ชดั เจนตั้งแต่ในแผนยุทธศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2555 – 2557 ซึ่ งได้กาหนดตัวชี้ วดั ยุทธศาสตร์ สอดคล้อง
กับแนวทางเป้ าหมายการพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์ และเริ่ มพัฒนากระบวนการติดตามแผนยุทธศาสตร์ ให้บรรลุผล
สาเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้โดยพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานแผนยุทธศาสตร์ คณะฯ
ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพอย่า งต่ อเนื่ อง เริ่ ม ต้นจากจากการรายงานผลตัวชี้ วดั ยุทธศาสตร์ เป็ นรายปี และปรั บรอบ
ระยะเวลาการรายงานผลยุทธศาสตร์ ทุก 3 เดื อนตั้งแต่ปี 2556 จัดทาปฏิ ทินการรายงานผลการดาเนิ นงานแผน
ยุทธศาสตร์คณะฯ ประจาปี เพื่อใช้เป็ นปฏิทินกลางในการทางานร่ วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยกาหนด
ขั้นตอน วันและเวลา เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการดาเนิ นงานตามช่วงเวลาที่กาหนด เพื่อให้ฝ่าย
นโยบายและแผนรวบรวมข้อมูลก่อนนาเสนอผูบ้ ริ หารคณะฯ

12

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ ปรับปรุ งใหม่
ในปี 2558 คณะฯ ให้ความสาคัญกับการบริ หารเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาให้ “ศิริราชเป็ นมากกว่า
โรงเรี ยนแพทย์ (Siriraj is Beyond a Medical School)” จึงกาหนดให้มีหน่วยงานหลักในการประสานงานกลาง
และนาระบบสารสนเทศมาใช้มากขึ้น โดยจัดตั้ง “หน่วยยุทธศาสตร์ ” ภายหลังจัดตั้งเป็ นงานบริ หารยุทธศาสตร์
ฝ่ ายนโยบายและแผน ซึ่งนาเอาแนวคิด Siriraj Knowledge Management (Link-Share-Learn) (แผนภาพที่ 5) มาใช้
ในการผลักดันการบริ หารเชิงกลยุทธ์อย่างเป็ นระบบ
Learn หมายถึง การทบทวนและวิเคราะห์ผลลัพธ์การดาเนินการ (KPI) ข้อมูล
รายงานอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยง การวิเคราะห์ตนเอง (เยีย่ มสารวจ/ตรวจประเมิน)
การเทียบเคียง ทั้งในระดับหน่วยงานและคณะฯ รวมทั้งในกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์ (SiSPP) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยใช้เครื่ องมือ
คุณภาพต่างๆ สร้างนวัตกรรม (โครงการติดดาว) องค์ความรู ้ และงานวิจยั จาก
งานประจา (R2R)
Link หมายถึง การส่ งเสริ มให้บุคลากรในหน่วยงานค้นหาความรู้ที่สาคัญและ
จาเป็ นต่อการทางาน จากคลังความรู ้ท้ งั ที่เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญภายใน/นอกคณะฯ
หรื อทีมสหสาขา หรื อคลังความรู ้ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น หนังสื อ เอกสาร
ตารา ระบบเอกสารคุณภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Intranet/internet)
เป็ นต้น เพื่อนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทางานของหน่วยงาน
และคณะฯ
Share หมายถึง การร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ถ่ายโอน ต่อยอดความรู ้ ทั้งภายใน/
ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการสร้างความรู ้ที่ดี และ/หรื อนวัตกรรม ส่ งผล
ต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น Content
conference, CoP, Quality conference การประชุม/อบรม/สัมมนา เป็ นต้น
แผนภาพที่ 5 Siriraj Knowledge management

และรวบรวมหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ จานวน 18 หน่วยงาน เป็ น CoP: Strategy
and Department Performance Agreement เพื่อร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เพิม่ ประสบการณ์ พัฒนาระบบการ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ลงสู่ ระดับภาควิชา/หน่วยงาน พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริ หารจัดการด้วย
ข้อมูลจริ ง (Management by fact) รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มสนับสนุนให้มีศกั ยภาพในการวิเคราะห์
ข้อมูล การออกแบบระบบ การออกแบบรายงาน และการนาเสนอผลลัพธ์ และแนวทางการแก้ไข เพื่อแสดง
ลักษณะ enabling staff ตามที่ผบู ้ ริ หารต้องการ
กระบวนงานใหม่ ทคี่ ณะฯ ได้ ดาเนินการพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
จำกกำรดำเนินกำรและพัฒนำตำมแนวคิด Siriraj KM ส่ งผลให้คณะฯ พัฒนำกระบวนกำรต่ำงๆ เพื่อ
ขับเคลื่ อนผลลัพธ์ ดำ้ นยุทธศำสตร์ คณะฯ อย่ำงเป็ นรู ปธรรม ทำให้ผลกำรดำเนิ นงำนด้ำนตัวชี้ วดั ยุทธศำสตร์
เป็ นไปตำมค่ำเป้ ำหมำยที่วำงแผนไว้ (แผนภำพที่ 6) ดังนี้
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แผนภาพที่ 6 กระบวนการถ่ายทอดและติดตามประเมินผลตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วดั ระดับภาควิชาใหม่
Learn หมำยถึง กำรทบทวนและวิเครำะห์ผลลัพธ์กำรดำเนินกำร (KPI) ในกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ (SiSPP)
ผลจำกกำรวิเครำะห์พบว่ำ
Concept: ควำมเชื่อมโยงของตัวชี้วดั ระดับ MUPA, Strategy KPI, Department KPI ไม่สอดคล้องกัน
Process: บำงกระบวนกำรขำดกำรกำหนดแนวทำงที่จะสนับสนุนกำรขับเคลื่อนอย่ำงเป็ นรู ปธรรม
System: กำรกำหนดทิศทำงของระบบกำรถ่ำยทอดไปยังภำควิชำ/หน่วยงำนไม่ชดั เจน ขำดกำรติดตำมผล
อย่ำงต่อเนื่อง
Information: กำรสร้ำงระบบฐำนข้อมูลสนับสนุ น เพื่อกำหนดกลุ่ม Focus ที่จะขับเคลื่อนอย่ำงมีกลยุทธ์
ยังไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ทุกกระบวนกำร
People : ต้องกำรกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรขับเคลื่อนทุกระดับ
Link หมำยถึง กำรส่ งเสริ มให้บุคลำกรในหน่วยงำนค้นหำควำมรู ้ที่สำคัญและจำเป็ นต่อกำรทำงำน ทีมสหสำขำ
เพื่อนำควำมรู ้ไปใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำนของหน่วยงำน และคณะฯ
คณะฯ จึงรวมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วดั ยุทธศำสตร์ คณะฯ และ ตัวชี้วดั ภำควิชำ ออกเป็ น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ และกลุ่มผู้ขับเคลื่อนกลยุทธ์ รำยละเอียด ดังนี้
กลุ่มผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ เดิมคือ หน่วยงำนที่เป็ น Process Owner ของแต่ละยุทธศำสตร์ ในปี 2558
ทำกำรพัฒนำต่อยอดโดยรวมหน่ วยงำนที่เกี่ ยวข้องกับตัวชี้ วดั ยุทธศำสตร์ คณะฯ จำนวน 18 หน่ วยงำนที่ เป็ น
Process Owner และเพิ่ม Facilitator โดยจั ด ตั้ งเป็ นงานบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ ฝ่ ายนโยบายและแผน และฝ่ ำย
สำรสนเทศ เพื่อส่ งเสริ มกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนับสนุ นกำรจัดทำระบบสำรสนเทศต่ำงๆ จัดตั้งเป็ น
Community of Practice (CoP) : Strategy and Department Performance Agreement เพื่อร่ วมหำแนวทำงในกำร
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ขับเคลื่ อนอย่ำงเป็ นรู ปธรรม เป็ นการรวมตัวกันของหน่ วยงานสนับสนุ นจานวน 18 หน่ วยงาน ได้แก่ 1.ฝ่ าย
การศึกษา 2.ฝ่ ายวิจยั 3.ฝ่ ายการคลัง 4.ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล 5.ฝ่ ายทรัพย์สินและพัสดุ 6.ฝ่ ายสารสนเทศ 7.งาน
การศึกษาระดับหลังปริ ญญา 8.งานวิเทศสัมพันธ์ 9.งานวิชาการ 10. สานักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาล 11.งาน
พัฒนาคุ ณภาพ 12.งานบริ ห ารและธุ รการ 13.งานบริ ห ารจัดการความเสี่ ย ง 14.งานจัดการความรู ้ 15.งาน
ประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 16.งานกิจกรรมเพื่อสังคม 17. หน่วยตรวจสอบภายใน และ18. ฝ่ ายนโยบายและ
แผน ในปี 2558 เป็ นต้นมำ
กลุ่มผู้ขับเคลื่อนกลยุทธ์ คือ หัวหน้ำภำควิชำ กรรมกำรภำควิชำ อำจำรย์และบุคลำกร เป็ นกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลแนว
ทำงกำรออกแบบระบบเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในกำรขับเคลื่อนผลลัพธ์ ตำมยุทธศำสตร์คณะฯ
Share หมำยถึง กำรร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ถ่ำยโอน ต่อยอดควำมรู ้ ทั้งภำยใน/ภำยนอกหน่วยงำน เพื่อให้เกิดกำร
สร้ำงควำมรู ้ที่ดี และ/หรื อนวัตกรรม ส่ งผลต่อกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำน ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ
CoP ที่จดั ตั้งนี้จดั ให้มีการประชุมร่ วมกัน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ภายใต้วตั ถุประสงค์ 4 ประการ ดังนี้
1) เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้กระบวนการด้านยุทธศาสตร์ คณะฯ ในเชิ งบูรณาการร่ วมกันของหน่วยงาน
สนับสนุนต่าง ๆ ภายในคณะฯ อย่างต่อเนื่อง
2) เป็ นเวทีสาหรับแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการติดตามผลยุทธศาสตร์
คณะฯ
3) เป็ นเวที นาเสนอผลการดาเนิ นงานรายไตรมาสพร้ อมทั้งรับฟั งความเห็ นของทีมเพื่อปรับปรุ งการ
นาเสนอและการวิเคราะห์ปัญหาของทุก ๆ หน่วยงานก่อนนาเสนอต่อผูบ้ ริ หารคณะฯ
4) พัฒนาศักยภาพของผูป้ ระสานงานยุทธศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสู ตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เช่น ทักษะการใช้ Advance Excel เพื่อการวิเคราะห์และสรุ ปงานการ Coaching เป็ นต้น
กระบวนการทีไ่ ด้ พฒ
ั นาขึน้ มาใหม่ ได้ แก่
1. หัวข้ อการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในกลุ่ม CoP Strategy and Department Performance Agreement
ความรู้ พืน้ ฐานด้ านกลยุทธ์ และการสนับสนุนการทางาน
- Strategic Management/ Systematic Thinking (2558)
- Strategic Performance Management System / 9 Cells (2558-9)
- แนวทำงกำรนำเสนอกลยุทธ์อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ (2559)
- แนวทำงกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเพื่อนำเสนอต่อผูบ้ ริ หำร (2559)
- How to design Report (2559)
- Leader/Manager as Coach (2560)
- KPI และกำรกำหนด KPI (2560)
- กำรทำชำนำญกำร (2561)
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การแนะนา Tools ต่ างๆ มาใช้ งาน
- กำรใช้ One Note (2559)
- Application เพื่อช่วยบันทึกข้อมูล ภำพ (2559)
- VBA for Graph (2560)
- เทคนิค Advance Excel 12 Technics for design report (2560)
- กำรจัดทำ Database ด้วย Excel (2560)
- Functions and advance Pivot for Analyze data (2560-ปัจจุบนั )
- Task monitoring (2561)
2. การพัฒนาเกณฑ์ การประเมินผลตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ คณะฯ และการวัดผลความสาเร็ จ ในปี 2555- 2556ได้ทา
การประเมินผลเพียงแค่ผลดาเนิ นงานสาเร็ จหรื อไม่ จากนั้นในปี 2557-ปั จจุบนั ได้นาเกณฑ์ประเมินของ Henry
Ford Health System มาใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินตัวชี้ วดั ยุทธศาสตร์ คณะฯ และพัฒนารู ปแบบการนาเสนอ
ผลการดาเนินงานด้านยุทธศาสตร์คณะฯ เพื่อสื่ อสารเชิงสัญลักษณ์ โดยมีการใช้สัญลักษณ์สีในการนาเสนอแยก
ชัดเจน ระหว่างผลการดาเนิ นงานของตัวชี้วดั ที่บรรลุเป้ าหมาย ตัวชี้วดั ที่ต่ากว่าค่าเป้ าหมายไม่เกินร้อยละ 5 และ
ไม่บรรลุเป้ าหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4 เกณฑ์ การประเมินผลตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ คณะฯ
ผลสาเร็จ แผนยุทธศาสตร์ คณะฯฉบับปี 2555 - 2558
แผนยุทธศาสตร์ คณะฯฉบับปี 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 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ/ยังไม่ถึงรอบรายงาน  In Process : อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
N/A
N/A : ยังไม่ถึงรอบดาเนิ นการ
3. การพั ฒ นาระบบสารสนเทศติ ด ตามและประเมิ น ผลตั ว ชี้ วั ด ยุ ท ธศาสตร์ คณะฯ Siriraj Strategic KPI
Monitoring System (SiSMS) พัฒนาระบบสารสนเทศในการรายงานข้อมูล โดยใช้รายงาน Dash board ใน
การแสดงผลการดาเนิ นงานยุท ธศาสตร์ คณะฯ ที่ สามารถแสดงข้อมู ล เชื่ อมโยงของผลตัวชี้ วดั ยุทธศาสตร์ สู่
โครงการแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) ทาให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลสะดวกง่ายต่อการความเข้าใจและนาไปสู่ การ
ตัดสิ นในระดับผูบ้ ริ หาร (แผนภาพที่ 7)
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แผนภาพที่ 7 Siriraj Strategic KPI Monitoring System (SiSMS)
4. การพัฒ นาระบบการถ่ า ยทอดยุ ทธศาสตร์ ส่ ู การขั บ เคลื่ อ นระดั บ ภาควิ ช า/ หน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ภ าควิช า/
หน่วยงานมีความเข้าใจในความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วดั ภาควิชา กับตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ คณะฯ ผ่านกระบวนการ
ทางานทั้ง 9 กระบวนการ และระดับการทางาน รวมทั้งแผน Roadmap โครงการระดับภาควิชาเพื่อขับเคลื่อน
ผลลัพธ์ในระดับภาควิชาที่ส่งผลให้ระดับคณะฯ บรรลุดว้ ยเช่นกัน (แผนภาพที่ 8,9)

แผนภาพที่ 8 กระบวนการถ่ ายทอดยุทธศาสตร์ ส่ ู การขับเคลื่อนระดับภาควิชา/ หน่ วยงาน
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แผนภาพที่ 9 Roadmap ของภาควิชา
5. พัฒ นากระบวนการใหม่ หรื อ ปรั บ ปรุ งกระบวนการ 14 กระบวนกำร เพื่ อสนับ สนุ นให้ตวั ชี้ วดั ภำควิช ำ
สำมำรถดำเนินกำรตำมแผน และส่ งผลให้ ตัวชี้วดั ยุทธศำสตร์ คณะฯเป็ นไปตำมผลลัพธ์ที่กำหนด
1. กระบวนกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนหลักสู ตร WFME -งานการศึกษาระดับหลังปริ ญญา
2. กระบวนกำรสนับ สนุ น กำรด ำเนิ น งำนตำมมำตรฐำนหลัก สู ต ร AUN-QA -ฝ่ ายการศึ ก ษาและงาน
การศึกษาระดับหลังปริ ญญา
3. กระบวนกำรใหม่โดยใช้ขอ้ มูลจริ ง (Management By Fact) H-Index ของภำควิชำเพื่อขับเคลื่ อนตัวชี้ วดั
ยุทธศำสตร์ - งานวิเทศสัมพันธ์
4. กำรปรับปรุ งระบบสำรสนเทศเพื่อรองรั บกระบวนกำรสนับสนุ นงำนด้ำนวิชำกำรของภำควิชำ-งาน
วิชาการ
5. กระบวนกำรข้อมูล Citation Publication per Faculty จำกภำพรวมกระจำยสู่ ภำควิชำ -ฝ่ ายวิจัย
6. กระบวนกำรรำยงำนผลตัวชี้ วดั Hospital Efficiencyโดยใช้ขอ้ มูลจริ ง (Management By Fact)-สนง.ผอ.
รพ.ศิริราช
7. กระบวนกำรกำรปรับอัตรำค่ำบริ กำร ในรพ.ศิริรำช -ฝ่ ายการคลังและสนง.ผอ.รพ.ศิริราช
8. กำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เรื่ องข้อมูลงบกำรเงิน เพื่อใช้วิเครำะห์ขอ้ มูลด้ำนรำยได้แต่ละพันธกิจ - ฝ่ ายการคลัง
และหน่ วยงานแต่ ละพันธกิจ
9. กระบวนกำรแบ่ง segment ของผูม้ ีขีดควำมสำมำรถสู ง เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ -ฝ่ ายทรั พยากรบุคคล
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10. กระบวนกำรสำรวจกำรรั บรู ้ และควำมพึงพอใจต่อกำรสื่ อสำร –งานประชาสั มพันธ์ และกิ จการพิ เศษ
พัฒนา
11. กระบวนกำรติดตำมผลกระทบภำยนอกคณะฯ –งานบริ หารยุทธศาสตร์
12. กระบวนกำรรวบรวม และวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนด้ำน Action Plan –งานบริ หารยุทธศาสตร์
13. กระบวนกำรวิเครำะห์ และคำดกำรณื ผลกำรดำเนิ นงำนตัวชี้ วดั ระดับภำควิชำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ระดับ
องค์กร –งานบริ หารยุทธศาสตร์
14. กระบวนกำรเชื่ อมโยงผลกำรดำเนิ นงำนด้ำนยุทธศำสตร์ คณะฯ ทั้งในระดับมหำวิทยำลัย ระดับคณะฯ
และระดับภำควิชำ-งานบริ หารยุทธศาสตร์ คณะฯ เป็ นต้ น
6. พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดทาข้ อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชา/ หน่ วยงาน Siriraj Performance
Agreement System (SiPAS) เพื่ อขับ เคลื่ อนผลลัพ ธ์ ตวั ชี้ วดั ยุท ธศาสตร์ ค ณะฯ และระดับ ภาควิช า เป็ นระบบ
สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุ นการบริ หารจากข้อมูลจริ ง โดยแสดงขั้นตอนการดาเนิ นงานของแต่ละตัวชี้ วดั ในแต่
ละภาควิ ช า รวมทั้ง แสดงผลความส าเร็ จ ที่ ไ ด้ท าการตกลงไว้ก ับ คณะฯ และรายชื่ อ ผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะ
กระบวนการนั้นๆ เพื่อหารื อแนวทางในการขับเคลื่อน หรื อรายละเอียดของข้อมูล เพื่อนาไปใช้ผลักดันให้ได้ผล
ลัพธ์ตามเป้าหมาย (แผนภาพที่ 10,11)

แผนภาพที่ 10 ภาพรวมผลการดาเนินงานตัวชี้วดั รายภาควิชา
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แผนภาพที่ 11 ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วดั
7. การเดินสายเปิ ดรับฟังความคิดเห็นของลูกค้ า

6. การวัดและวิเคราะห์ คุณภาพของผลการทางาน และประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
คณะฯ มีการวัดและวิเคราะห์กระบวนการติดตามและประเมินผลเพื่อวิเคราะห์และพัฒนา
กระบวนงานผลการดาเนิ นงานด้านตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ คณะฯ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 2 ตัวชี้วดั คือ
1) ผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ คณะฯ และ 2) ความรู ้ ความเข้าใจของผูป้ ระสานงาน ดังนี้
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แผนภาพที่ 6 ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คณะ ฯ ประจาปี 2555 - 2560
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ประโยชน์ที่ได้จากการปรับปรุ งกระบวนการติดตามและประเมิ นผลอย่างสม่ าเสมอ ตั้งแต่อดี ตจนถึ ง
ปั จจุบนั ได้แก่
1) เกิดกระบวนการที่บูรณาการร่ วมกันของหน่วยงานสายสนับสนุ นของคณะฯ ในการดาเนิ นการตาม
แผนยุทธศาสตร์ คณะฯ ไปจนถึงกระบวนการติดตามข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อนามาปรับปรุ งกระบวนการต่าง ๆ
เพื่อให้เกิ ดบรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ซึ่ งทาให้เกิด Sense of Belonging ที่จะรับผิดชอบ
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ภายในองค์กรอย่างเป็ นรู ปธรรม ภายใต้แนวคิด Link Share Learn
2) เกิดการทางานร่ วมกับฝ่ ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลการดาเนิ นงาน
ไปจนกระทัง่ พัฒนารายงานการแสดงผลความสาเร็ จด้านยุทธศาสตร์ คณะฯ อย่างครบวงจร ซึ่ งเป็ นต้นแบบของ
กระบวนการพัฒนางานร่ วมกันแบบสหสาขาอย่างเต็มรู ปแบบและเป็ นตัวอย่างให้หน่วยงานภายนอกมาศึกษาดู
งานกระบวนการต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ ได้ บริ ษัท เอ็ ม บี เค จ ากัด (มหาชน) มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน เป็ นต้น
7. ความท้าทายต่ อไป
จากการวิเคราะห์พบว่าคณะฯ มีโอกาสในการปรับปรุ งกระบวนการติดตามและประเมินผลให้มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น ได้แก่
7.1 การนาผลงานในการวิเคราะห์ของบุคลากรไปต่อยอดความก้าวหน้าในสายอาชีพ (การทาชานาญการ)
7.2 คณะฯ อยูร่ ะหว่างการจัดทายุทธศาสตร์ คณะฯ ฉบับปี 2563-2567 โดยบูรณาการทุกพันธกิจเข้ าร่ วมกัน
อย่างก้าวกระโดดเพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการเรี ยนรู ้ระหว่างพันธกิจ ต้องเกิดขึ้นอย่างมาก
8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
การสนับสนุนการทาชานาญการ 1. การแนะนาแนวทางการจัดทาเอกสาร การเลือกหัวข้อทาชานาญการ
จากงานที่พฒั นาให้กบั องค์กร
2. การจัดทีมพี่เลี้ยงสนับสนุนการทาชานาญการ
3. การขอความร่ วมมือกับหัวหน้าหน่วยงาน รองคณบดีเพื่อสนับสนุน
การทาชานาญการ
4. การติดตามผลการทาชานาญการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์และเป็ นต้นแบบ
ในหน่วยงาน
การจัดทายุทธศาสตร์ ฉบับใหม่ 1. การมีส่วนร่ วมของบุคลากรทั้งองค์กร
2563-2567
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลในลักษณะบูรณาการพันธกิจ ของหน่วยงานที่
Action based Strategy
เกี่ยวข้อง
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ เชื่อมโยงเพื่อรายงานผลการดาเนินงานและ
Management by fact
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9. ปัจจัยแห่ งความสาเร็จ และความยัง่ ยืน
1) ผูบ้ ริ หารระดับสู งให้ความสาคัญกับการพัฒนาคณะฯ อย่างมี ทิศทางผ่าน “แผนยุทธศาสตร์ ” และ
ติดตามผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ กาหนดการประชุมติดตามผลการดาเนินงานทุก 3 เดือน
2) การพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การจัดทาโครงการ ให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ
กลุ่มผูบ้ ริ หารคณะฯ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสู ง ผ่านการฝึ กอบรมหลักสู ตรต่าง ๆ และ Learning by
Doing ผ่านการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้านยุทธศาสตร์ อย่างสม่าเสมอ
3) การนาแนวคิด KM ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในระบบพื้นฐานด้านการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ มาประยุกต์ใช้ ทา
ให้เกิด CoP (Community of Practice) ผูป้ ระสานงานด้านยุทธศาสตร์ คณะฯ เพื่อเป็ นเวทีสาหรับการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ ประสบการณ์ และ แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ในการแก้ไ ขข้อปั ญหาแก่ บุคลากรในระดับผูป้ ฏิ บตั ิเป็ น
ประจาทุกสัปดาห์
4) การพัฒ นาและเชื่ อ มโยงระบบสารสนเทศระบบต่ า ง ๆ ของคณะฯ ไม่ ว่ า จะเป็ นระบบงาน
โรงพยาบาลศิริราช ระบบบริ หารงานของสายสนับสนุน เพื่อนาข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เชิ งบริ หารมาใช้ในการ
พัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การวางแผนและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ งท าให้ มี ข้อ มู ล
ประกอบการวางแผน และแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว และสะดวกต่อผูใ้ ช้งานทั้ง
ในระดับผูร้ ายงานผล และผูบ้ ริ หารคณะฯ ซึ่ งจะนาข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการตัดสิ นใจวางแผน หรื อ ปรับ
แผนต่อไป
5) วัฒนธรรมศิริราช ส่ งเสริ มให้บุคลากรคิดสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยข้อมูล
จริ งมาปรับปรุ งกระบวนงาน (Management by Fact)
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