ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
ประเภทการสมัคร
[ ] TQM-Best Practices (ต้องจัดทำ Abstract, Full Paper, Presentation Slide
และกำรทดลองนำเสนอผลงำน)
[ ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนั้น)
ประเภทองค์กร [ ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน
[ ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ [ ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ
[ ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ [ ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข
ชื่อเรื่องนาเสนอ …การบูรณาการสารสนเทศเพื่อการอนุมัติครุภัณฑ์ประจาปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล..
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)
[ ] 1. กำรนำองค์กร
[ ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย
[ ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด
[ ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้
[ ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล
[ ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร
[ ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร
ชื่อหน่วยงาน …ฝ่ำยนโยบำยและแผน คณะแพทยศำสตร์ศริ ิรำพยำบำล………………………………..............................
ที่อยู่ ..คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700…
โทรศัพท์ …0-2419-9650-3 ….. โทรสำร …-…. เว็บไซต์ … http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/pp/ …
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ)
1. นำงสำวนภำกร แสงมหำชัย ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน งำนติดตำมและประเมินผล
ฝ่ำยนโยบำยและแผน
2. นำงสำวณัชชยำน์ บุญประคอง ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน งำนวำงแผนงบประมำณ
ฝ่ำยนโยบำยและแผน
โทรศัพท์ …0-2419-9650-3 ….. โทรสำร …-…. อีเมล siplan@mahidol.ac.th.
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)
1) เป็นวิธีกำรปฏิบัติงำนแบบบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงงำนวำงแผนงบประมำณ งำนติดตำมและประเมินผล
2) บู ร ณำกำรข้ อ มู ล สำรสนเทศหลำยระบบจำก SAP (SAP: System Application and Product in Data
Processing) Qlikview และ Excel ของงบลงทุ นเพื่อนำมำใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรประชุม
คณะกรรมกำรงบประมำณพิจำรณำจัดสรรครุภัณฑ์ประจำปีของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาทางานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง
ข้อร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงาน เพิ่มขึ้น อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น วัฒนธรรมองค์กรดี
ขึ้น อัตราการรักษาลูกค้าเพิ่มขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้น เป็นต้น
1) สำมำรถลดกำรใช้ทรัพยำกรบุคคลและระยะเวลำในกำรจัดเตรียมและสืบค้นข้อมูลก่อนเข้ำประชุมพิจำรณำ
จัดสรรครุภัณฑ์ประจำปีของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
2) เป็นกำรบูรณำกำรระบบสำรสนเทศ เพื่อนำมำพัฒนำเป็นรำยงำนศักยภำพของภำควิชำ/หน่วยงำน และ
ระบบฐำนข้อมูลสินทรัพย์ของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ สำหรับใช้เป็น
ข้อมูลสนับสนุนในกำรพิจำรณำ
3) เป็นกำรทำงำนแบบบูรณำกำรร่วมกัน ระหว่ำงงำนวำงแผนงบประมำณ งำนติดตำมและประเมินผล ในด้ำน
ข้อมูลสนับสนุนกำรพิจำรณำจัดสรรครุภัณฑ์ประจำปีของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
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4) ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในด้ำนกำรนำข้อมูลไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำได้อย่ำงรวดเร็ว แม่นยำ ในกำร
ตั ด สิ น ใจ ท ำให้ ก ระบวนกำรพิ จ ำรณำจั ด สรรครุ ภั ณ ฑ์ ป ระจ ำปีข องคณะแพทยศำสตร์ ศิ ริ ร ำชพยำบำลมี
ประสิทธิภำพที่ดียิ่งขึ้น
กำรอนุญำตให้มลู นิธิฯ จัดให้ผสู้ นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้ มัครนี้ได้
[ ] อนุญำต
[ ] ไม่อนุญำต
กำรอนุญำตให้มลู นิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่นำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้ มัครนี้ได้
[ ] อนุญำต
[ ] ไม่อนุญำต
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : …การบูรณาการสารสนเทศเพื่อการอนุมัติครุภัณฑ์ประจาปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล….
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลเป็นโรงพยำบำลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และเก่ำแก่ที่สุดของ
ประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน์เป็นสถำบันทำงกำรแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล และ พันธกิจทั้ง
ด้ำนกำรศึก ษำ ผลิตบัณฑิ ตและแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง ด้ำนกำรวิจัย และด้ำนบริกำรทำงกำรแพทย์ที่มี
คุณภำพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มำตรฐำนสำกล สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ รวมทั้งชี้นำสังคมไทยในด้ำน
สุขภำพอนำมัยและคุณภำพชีวิต ซึ่งทุกภำควิชำ/หน่วยงำนในคณะฯ จำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ในกำรสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนในแต่ละพันธกิจ ฝ่ำยนโยบำยและแผนซึ่งเป็นหน่วยงำนส่วนกลำงมีหน้ำที่หลักในกำรวำงแผนงบประมำณ
รำยจ่ำยทุกหมวดงบรวมทั้ งหมวดงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง) จึงต้องมี กำรจัดประชุมเพื่อพิจำรณำ
จัดสรรครุภัณฑ์ ป ระจ ำปี ซึ่ง ในอดีตที่ ผ่ำนมำฝ่ำยนโยบำยและแผนได้นำข้อมู ล สินทรัพย์ จ ำกระบบ SAP (SAP:
System Application and Product in Data Processing) ข้ อ มู ล ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ ำ งกำรจั ด หำ และข้ อ มู ล
ศักยภำพของคณะฯ มำใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติครุภัณฑ์ของคณะกรรมกำรงบประมำณคณะฯ แต่
พบว่ำข้อมูลสินทรัพย์มีจำนวนมำกกว่ำ 100,000 รำยกำร มีควำมหลำกหลำย มีกำรจัดใช้ระยะเวลำเตรียมข้อมูล
นำนมำกกว่ำ 3 เดือน เกิดควำมไม่สะดวกต่อกำรใช้งำน ขำดข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำที่สำคัญ เช่น กลุ่มของ
ครุภัณฑ์ วงเงินจัดซื้อ อำยุกำรใช้งำน จำนวนที่มีในปัจจุบัน อีกทั้งยังขำดกำรจัดกำรฐำนข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ จำก
ปัญหำดังกล่ำวฝ่ำยนโยบำยและแผนจึงได้พัฒนำฐำนข้อมูล และรูปแบบกำรนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรครุภัณฑ์ โดยนำโปรแกรม Qlikview มำพัฒนำในเรื่องกำรสืบค้นฐำนข้อมูลสินทรัพย์ของคณะฯ ที่ขึ้นทะเบียน
ในระบบ SAP และข้อมูลครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่ำงกำรจัดหำ และนำโปรแกรม Excel มำพัฒนำในเรื่องของรำยงำน
ศัก ยภำพของภำควิชำ/หน่วยงำน ทั้ ง ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรรัก ษำพยำบำล กำรวิจัย และกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณของภำควิชำ/หน่วยงำน เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภำพในกำรพิจำรณำจัดสรรครุภัณฑ์ และควำมพึงพอใจของ
คณะกรรมกำรงบประมำณคณะฯ
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ตัวชี้วัด :

ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. วิเคราะห์กระบวนการ
พิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์

- กำรเตรียมข้อมูลใช้ระยะเวลำนำนมำกกว่ำ 1 เดือน
- ข้อมูลสนับสนุนยังขำดประสิทธิภำพในกำรรำยงำน
- ข้อมูลสินทรัพย์ของคณะฯ จำกระบบ SAP
- ข้อมูลศักยภำพของคณะฯ (Education Research
and service)

Plan
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2. วิเคราะห์ทรัพยากรที่มอี ยู่

3. ออกแบบและพัฒนาข้อมูล
ด้วยระบบสารสนเทศ

- ออกแบบและจัดฐำนข้อมูล
- วิเครำะห์ระบบสำรสนเทศที่สอดคล้องกับกำรใช้งำน
(Excel และ Qlikview)
- พัฒนำรำยงำนและระบบ (ระบบฐำนข้อมูลสินทรัพย์ ใช้
โปรแกรมQlikview และรำยงำนศักยภำพ ใช้โปรแกรม
Excel)

4. นาไปใช้งาน

- นำไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในกำรพิจำรณำอนุมัติงบ
ลงทุนประจำปีของคณะฯ

5. ประเมินและวิเคราะห์
ผลการใช้งาน

- เทียบกับตัวชี้วัด (KPI)
- ทบทวนกระบวนงำน (After Action Review)

6. พัฒนาระบบในอนาคต
สารสนเทศ

- พัฒนำวิธีกำรให้ดียิ่งขึ้น และเป็นมำตรฐำน
- วิเครำะห์และพัฒนำฐำนข้อมูลในกำรตัดสินใจด้ำนอื่นๆ
เช่น โครงกำร P’Pep data ต้นทุน

Check
Act

ตัวอย่างระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ ด้วยโปรแกรมQlikview

ตัวอย่างรายงานศักยภาพ ด้วยโปรแกรม Excel
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