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1. บทสรุปผู้บริหาร 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พัฒนากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์คณะฯ เพื่อขับเคลื่อนการ
วางแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2560 คณะฯ จัดตั้งหน่วยยุทธศาสตร์ ภายใต้ฝ่ายนโยบายและ
แผน เพ่ือเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ประสานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากที่คณะฯ 
กำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องติดตามผลลัพธ์ของหน่วยงานผ่านตัวชี้วัด ซึ่งในขณะนั้น ฝ่ายนโยบายและแผนได้
กำหนดให้แต่ละหน่วยงานภายใต้การกำกับนำเสนอผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบแต่ละงานในที่ประชุม
ความคืบหน้าประจำเดือน กรณีที่มีผลการดำเนินงานใดที่น้อยกว่าค่าเป้าหมาย ด้วยลักษณะงานที่ดำเนินการ
ด้วยหลาย ๆ คน บุคลากรจะยังไม่สามารถตอบข้อซักถามได้ทันที รวมทั้งพบว่าบุคลากรใหม่ท่ีเข้ามาปฏิบัติงาน 
ยังไม่สามารถออกแบบขั้นตอนการทำงานใหม่เพ่ือปรับให้ผลลัพธ์ดีขึ้น ดังนั้นฝ่ายฯ จึงพัฒนาระบบสารสนเทศ 
PP Dashboard (ภาพท่ี 1) 

 
ภาพที่ 1 ระบบรายงงานผลการดำเนินงานเพ่ือการทำงานอย่างมีส่วนร่วม (PP Dashboard) 

PP Dashboard ประกอบด้วย 1. กระดานตัวชี้วัด(KPI Dashboard) เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายคณะฯ ลงสู่
หน่วยงานผ่านการกำหนดตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงกันในแต่ละระดับตั้งแต่ ระดับคณะฯ ระดับฝ่าย ระดับงาน ระดับ
บุคคล  2. ระบบติดตามภาระงาน(PP Tracking) ที่วางแผนและติดตามภาระงานที่สอดคล้องกับการ
ขับเคลื ่อนตัวชี ้ว ัด  3.ระบบพัฒนาสมรรถนะบุคลากร(PP Competency Development) เพื ่อเป็น
ฐานข้อมูลสรรถนะรายบุคคล และต่อยอดการพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ เพื ่อผลักดันการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและคณะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยทั้งสาม



ระบบย่อยนี้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการออกแบบและรายงานผล ซึ่งฝ่ายนโยบายและแผน ดำเนินการพัฒนา
ตามระยะดังนี้ 

ระยะแรก นำร่องหน่วยงานตั้งใหม่ ด้วยการสร้างระบบสารสนเทศท่ีสะท้อนผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 
โดยเชื ่อมโยงกระบวนการทำงาน เพื ่อติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื ่อง ภายใต้แนวคิดที ่ว่า 
“กระบวนงานงานเชื ่อมโยงกับผลลัพธ์ ซึ ่งทุกคนมีส่วนร่วมและเรียนรู ้ในการออกแบบขั้นตอนเพื่อ
ขับเคลื่อนผลลัพธ์ของหน่วยงานและองค์กร” จากการเรียนรู้โครงการนำร่องดังกล่าว จึงเข้าสู่  ระยะที่สอง 
ขยายผลการดำเนินการดำเนินงาน จากการสำรวจพบว่าผู้ปฏิบัติงานมีความรู้  ความเข้าใจในการกำหนด
เป้าหมายผ่านตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงผลลัพธ์กับองค์กรน้อย ดังนั้นจึงเริ่มต้นด้วยการพัฒนาสมรรถนะความรู้ ความ
เข้าใจโดยทบทวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ต่อประชาคมซึ่งท่านคณบดี การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ต่อ
คณะกรรมการปฏิบัติการ การถ่ายทอดเป้าหมายนโยบายของรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนที่กำกับดูแล 
การทบทวนพันธกิจของหน่วยงานภายใต้ฝ่ายนโยบายและแผน เพ่ือสรุปพันธกิจและเป้าหมายของหน่วยงานใน
การขับเคลื่อนองค์กร แล้วผู้ปฏิบัติงานจึงกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละระดับที่สอดคล้องผลลัพธ์คณะฯ เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานตระหนักในงานที่รับผิดชอบว่าส่งผลต่อหน่วยงานและคณะฯ ในด้านใด รวมทั้งการเพิ่มมิติความ
หลากหลายของตัวชี้วัด โดยนำมุมมองตัวชี้วัดด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลาการนำส่ง ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และต้นทุน มาเพิ่มเติม และขยายไปทุกหน่วยงานในฝ่ายฯ จำนวน 4 งาน 2 หน่วยย่อย ได้แก่ 
งานบริหารยุทธศาสตร์ งานวางแผนงบประมาณ งานติดตามและประเมินผล งานธุรการและสนับสนุน หน่วย
สนับสนุนนโยบายคณะฯ และหน่วยบริหารข้อมูลกลาง ด้วยการแสดงข้อมูลของผลการดำเนินงานตัวชี ้วัด 
ภายใต้แนวคิดที่ว่า “กระบวนงานงานเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ ซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมและเรียนรู้ในการออกแบบ
ขั้นตอนเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ของหน่วยงานและองค์กร” และในส่วนของกระบวนการ ขั้นตอน ได้นำ
แนวคิดมาตรฐานการบริหารโครงการของสถาบัน The Project Management Institute (PMI) มาช่วยใน
การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดมุมมองที่ครอบคลุม และดึงความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ มา
ประสานกัน เพื ่อร ับมือกับการเปลี ่ยนแปลงด้านปัจจัยภายใน และภายนอก เช ่น 1.ดิจ ิท ัลไลเซชั่น 
(Digitalization) การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ (Business Model) หรือ
กระบวนการทำงาน (Process) 2.ความผันผวนทางเทคโนโลยี (Disruptive Technology) เกิดเทคโนโลยีใหม่
ทดแทนเทคโนโลยีเดิมที่รวดเร็วขึ้น 3.การทำงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยการบูรณาการงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 4.การพัฒนาบุคลากรด้าน 21st century skills ซึ่งการดำเนินงานและการกำหนด
แผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้น มีความซับซ้อนและมีปริมานเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การจัดการภาระ
งานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนงาน โดยนำระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการแสดงข้อมูลใน
รูปแบบ Visualization เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by Fact) ให้
ดีขึ้น ระยะที่สาม เพิ่มความรู้ ทักษะการออกแบบกระบวนการ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อลดเวลาการทำงาน 
สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ “Anywhere” การปรับวิธีและระบบการ Input data 
และการ Display report “Anywhere”ผ่าน Cloud เพ่ือความสะดวกในการเรียกใช้งานโดยเฉพาะการ Work 
from Home ในช่วงวิกฤติทางโรคระบาดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ฝ่ายนโยบายและแผนได้ใช้ระบบต่าง 
ๆ ที่พัฒนาขึ้นมาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างสูงสุดอาทิ เช่น การวางแผนงานออนไลน์ผ่าน 
Google Cloud Platform การติดตามและรายงานผลออนไลน์ผ่านโปรแกรม Tableau การแสดงรายงาน



ตัวชี ้ว ัดทั ้งระดับคณะฯ ระดับฝ่ายฯ ระดับงาน กระบวนการ กิจกรรม ขั ้นตอน และรายงานสมรรถนะ
รายบุคคลผ่านโปรแกรม Tableau ทำให้เกิดการทำงานอย่างมีส่วนร่วม (Participation) ของบุคลากรภายใน
ฝ่ายฯ เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ฝ่ายนโยบายและแผนมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 โครงสร้างฝ่ายนโยบายและแผน  ขาดหน่วยสนบัสนุนนโยบายในภาพ 

 

ภาพที่ 2 โครงสร้างฝ่ายนโยบายและแผน (Policy & Planning Organization Chart) 

ฝ่ายนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานหลักที่ประสานและร่วมกำหนดนโยบายและแผนของคณะฯ อย่าง
บูรณาการเพ่ือสนับสนุนให้คณะฯ เป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 

วิสัยทัศน์ 
สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพ่ือสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ 
เป้าหมายองค์กร 
องค์กรที่เป็นเลิศ มุ่งสู่อนาคตด้วยผลงานที่เป็นเลิศ 
 
 
พันธกิจ 
1. เป็นหน่วยงานหลักที่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของคณะฯ อย่างบูรณาการและผลักดันการ

ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ 
2. ประสานงานในการวางแผนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายได้โครงการพิเศษและผลผลิตเพ่ือ

จัดทำแผนและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนปฏิบัติราชการประจำ 4 ปี ของคณะฯ 
3. ติดตาม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณและผลผลิตของคณะฯ ต่อ

ผู้บริหารคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล 
4. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานของคณะฯ เพื่อจัดทำรายงานประจำปีและข้อมูล

เผยแพร่ สำหรับนำเสนอความก้าวหน้าของคณะฯ ต่อหน่วยงานภายใน และภายนอกคณะฯ 
วัฒนธรรม 
S Seniority :    รักกันดุจพี่น้อง 



I  Integrity :   ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ 
R Responsibility :   รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา 
I  Innovation :   คิดสร้างสรรค์ 
R Respect :   ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
A Altruism :    คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
J Journey to excellence and sustainability :  มุ่งม่ันพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

ผลิตภัณฑ์ บริการ ที่สำคัญคืออะไร กลไกลในการส่งมอบให้กับลูกค้า 
ฝ่ายนโยบายและแผนต้องการระบบรวบรวมข้อมูลแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เห็นภาพรวมของภาระงานที่

ได้รับมอบหมาย และเป็นการสร้างระบบเพื่อจัดเก็บข้อมูลแผนการดำเนินงาน นำไปสู่การพัฒนาแผนการ
ดำเนินงานเพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานให้ชัดเจน และมีการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ระดับคณะฯ ลงมาเป็นตัวชี้วัดระดับฝ่าย และตัวชี้วัดระดับงาน เพ่ือให้การกำหนด
แผนการดำเนินงานสอดคล้องกับตัวชี้วัดในระดับต่าง ๆ 

หลังจากกำหนดทิศทางและพัฒนาแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ หน่วยงานจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายในฝ่าย และรวมรวมฐานข้อมูลแหล่งความรู้เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการพัฒนาทักษะความรู้
ต่อไป 

 
บริการหลักท่ีสำคัญ กลไกส่งมอบบริการลูกค้า 

- รวบรวมข้อมูลแผนการดำเนินงาน 
- ถ่ายทอดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ระดับคณะฯ ลงมา

เป็นตัวชี้วัดระดับฝ่าย และตัวชี้วัดระดับงาน 
- พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร

ภายในฝ่าย 

- ผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/ผู้ปฏิบัติงาน
เห็นภาพรวมของภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
- ผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน กำหนด
แผนการดำเนินงานสอดคล้องกับตัวชี้วัดในระดับ
ต่าง ๆ 
- หัวหน้างาน/ผู้ปฏิบัติงาน มีฐานข้อมูลแหล่ง
ความรู้เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการพัฒนา
ทักษะความรู้ 

 
กลุ่มลูกค้าที่สำคัญ 

ประเภทผู้รับบริการ กลุ่มลูกค้า 

บุคลากรภายในฝ่ายนโยบายและแผน  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ผู้บริหาร 

- หัวหน้าฝ่าย 

- หัวหน้างาน 

- ผู้ปฏิบัติงาน 
 
รางวัล / ประกาศนียบัตรที่ได้รับ 
รางวัล TQM-Best Practices in Thailand 



• ปี 2562 ได้รับรางวัล TQM-Best Practices ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ล่วงหน้าเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารพัสดุและงบประมาณ” 

• ปี 2562 ได้ร ับรางวัล TQM-Best Practices ครั ้งที ่ 20 ประจำปี 2561 เรื ่อง “การบูรณาการ
สารสนเทศเพ่ือการอนุมัติครุภัณฑ์ประจำปี ” 

• ปี 2562 ได้รับรางวัล TQM-Best Practices ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 เรื่อง “Information System 
for Strategic Management by Tableau” 

• ปี 2562 ได้รับรางวัล TQM-Best Practices ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 เรื่อง “โครงการพัฒนาระบบ
การวางแผนและติดตามรายได้ค่ารักษาพยาบาลอย่างบูรณาการ” 

• ปี 2562 ได้รับรางวัล TQM-Best Practices ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการอนุมัติจัดสรรงบลงทุน กรณีจำเป็นเร่งด่วนระหว่างปีงบประมาณ” 

• ปี 2562 ได้รับรางวัล TQM-Best Practices ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 เรื่อง “Lean กระบวนงาน
ด้วยระบบ Template และตรวจสอบการรายงานผลด้วยระบบ Check list” 

• ปี 2561 ได้รับรางวัล TQM-Best Practices ครั ้งที ่ 19 ประจำปี 2560 เรื ่อง “การติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อย่างมีประสิทธิภาพ” 

• ปี 2560 ได้รับรางวัล TQM-Best Practices ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 เรื่อง “การพัฒนากระบวนการ
จดัทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อความยั่งยืนขององค์กร” 

• ปี 2559 ได้รับรางวัล TQM-Best Practices ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 เรื่อง “ระบบการติดตามและ
ประเมินผลด้านงบประมาณอย่างบูรณาการ เพื่อความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล” 

• ปี 2558 ได้รับรางวัล TQM-Best Practices ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 เรื ่อง “ระบบการวางแผน
งบประมาณประจำป ี เพ ื ่อความเป ็นเล ิศขององค ์กร คณะแพทยศาสตร ์ศ ิร ิราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล” 

• ปี 2557 ได้รับรางวัล TQM-Best Practices ครั้งที่ 15 ประจำปี 2556 เรื่อง “รายงานประจำปีคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มากกว่ารายงานประจำปี” 

โครงการติดดาว 
• Quality Fair ประจำปี 2562 ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น ประเภทดาวทอง ปี 2561 
• Quality Fair ประจำปี 2561 ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น ประเภทแพลตินั่ม ปี 2560 
• Quality Fair ประจำปี 2560 ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น ประเภทดาวทอง ปี 2559 
• Quality Fair ประจำปี 2559 ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น ประเภทดาวทอง ปี 2558 
• Quality Fair ประจำปี 2558 ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น ปี 2557 
• Quality Fair ประจำปี 2557 ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น ปี 2556 
• Quality Fair ประจำปี 2552 - 2554 ได้รับรางวัล “หน่วยงานดีเด่นประเภทดาวทอง 3 ปีซ้อน ” 
• Quality Fair ประจำปี 2550 - 2551 ได้รับรางวัล “หน่วยงานดีเด่น 2 ปีซ้อน ” 

นวัตกรรมดีเด่น 
• Quality Fair ประจำปี 2562  



o โครงการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุและงบประมาณคณะฯ 
(สหสาขาร่วมกับฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายการคลัง) ปี 2561 

o Information System for Strategic Management (สหสาขาร่วมกับฝ่ายนโยบายและแผน 
ฝ่ายสารสนเทศ) ปี 2561 

• Quality Fair ประจำปี 2561 
o การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อย่างมี

ประสิทธิภาพ (สหสาขาร่วมกับทีม COP ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์ คณะฯ) ปี 2560 
• Quality Fair ประจำปี 2560 

o Strategic KPI Update @ One Stop (สหสาขาร่วมกับหน่วยประชุม งานบริหารและธุรการ 
ฝ่ายสารสนเทศ) ปี 2559 

• Quality Fair ประจำปี 2559 
o Power Full Capex Monitor S 
o ศึกษาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนงบลงทุน – หมวดสิ่งก่อสร้างและปัญหาอุปสรรค

ในการดำเนินการหมวดสิ่งก่อสร้าง ปี 2558 
• Quality Fair ประจำปี 2557 

o โครงการบริหารจัดการ Website ด้วย 4 S ปี 2556 
o โครงการวางแผนงบลงทุนง่ายจัง!!! ปี 2556 

• Quality Fair ประจำปี 2556 
o โครงการพัฒนากระบวนการวางแผนงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากร (สหสาขาร่วมกับฝา่ย

ทรัพยากรบุคคล) ปี 2555 
o โครงการวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน ปี 2555 
o การพัฒนารายงานผลการดำเนิน KM ด้านงบลงทุนด้วยรายงานผู้บริหารระดับหน่วยงานผ่าน

ระบบ BI ปี 2555 
• Quality Fair ประจำปี 2555 

o โครงการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการวางแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
หมวดงบลงทุน ปี 2554 

• Quality Fair ประจำปี 2552 
o โครงการจัดทำตัวชี้วัดเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล ปี 2551 
• Quality Fair ประจำปี 2551 

o โครงการพัฒนาระบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ปี 2550 

o โครงการพัฒนากระบวนการวางแผนงบประมาณโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย(BI/BPS)ปี 2550 
• Quality Fair ปี 2550 

o โครงการพัฒนากระบวนการวางแผนงบประมาณการติดตามโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ ปี 2549 

o โครงการพัฒนาศักยภาพฝ่ายนโยบายและแผนด้วย Competency ปี 2549 



• รางวัล ภารกิจ "เรื่องเล่า" พิชิตองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย KM 
o ปี 2556 รางวัล ภารกิจ "เรื่องเล่า" พิชิตองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย KM เรื่อง "จุดมุ่งหมายที่

ฝันกันไว้ ก็คงไม่เกินมือเรา" 
o ปี 2556 รางวัล ภารกิจ "เรื ่องเล่า" พิชิตองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย KM เรื ่อง "เรื ่องเล่า

ประสบการณ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการวัสดุคงคลัง" 
 
3. การเรียนรู้ ความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่นำเสนอ" 
 
ลูกค้าของกระบวนการ ความต้องการและความคาดหวัง คุณลักษณะด้านคุณภาพและดัชนีชี้วัด 
ผู้บริหาร • อัตราการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดรวมของฝ่ายฯ 
• ระบบสารสนเทศที่สะดวกต่อ

การใช้งาน 

คุณลักษณะด้านคุณภาพ 
• การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้ว ัดรวม

ของฝ่ายฯ 
• ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 

KPI : ตัวชี้วัดเป็นไปตามท่ีกำหนด 
หัวหน้าฝ่าย • อัตราการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดรวมของฝ่ายฯ 
• อัตราการส่งมอบงานได้ตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 
• ระบบสารสนเทศที่สะดวกต่อ

การใช้งาน 

คุณลักษณะด้านคุณภาพ 
• การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้ว ัดรวม

ของฝ่ายฯ 
• การส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่

กำหนด 
• ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 

KPI : ตัวชี้วัดเป็นไปตามท่ีกำหนด 
หัวหน้างาน • อัตราการส่งมอบงานได้ตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 
• การบริหารจัดการข้อมูลผลการ

ดำเนินงาน และภาระงานของ
องค์กรอย่างเป็นระบบ 

• ระบบสารสนเทศที่สะดวกต่อ
การใช้งาน 

คุณลักษณะด้านคุณภาพ และเวลาการส่งมอบ 
• การส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่

กำหนด 
• ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 

KPI : ส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 

ผู้ปฏิบัติงาน • ลดเวลาการรอคอยในการกรอก
ข ้ อม ู ล ภ า ร ะ ง านของฝ ่ า ย
นโยบายและแผน 

• ระบบสารสนเทศที่สะดวกต่อ
การใช้งาน 

คุณลักษณะด้านคุณภาพ และเวลาการส่งมอบ 
• เวลาการรอคอยในการกรอกข้อมูล 
• ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 

KPI : เวลาการรอคอยในการกรอกข้อมูลลดลง 

 
 
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 



 ฝ่ายนโยบายและแผนได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงานภายใต้การกำกับนำเสนอผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่
รับผิดชอบแต่ละงานในท่ีประชุมความคืบหน้าประจำเดือน กรณีท่ีมีผลการดำเนินงานใดที่น้อยกว่าค่าเป้าหมาย 
ด้วยลักษณะงานที่ดำเนินการด้วยหลาย ๆ คน บุคลากรจะยังไม่สามารถตอบข้อซักถามได้ทันที รวมทั้งพบว่า
บุคลากรใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติงาน ยังไม่สามารถออกแบบขั้นตอนการทำงานใหม่เพื่อปรับให้ผลลัพธ์ดีขึ้น ฝ่ายฯ 
จึงทำการวิเคราะห์และสรุปปัญหาอุปสรรคที่พบ ดังนี้ 
 ปัญหาที่พบในอดีต 

1. ตัวชี ้ว ัดเป็นการถ่ายทอดมาจากระดับสูง ดังนั ้นบุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดผลลัพธ์ต่อ
หน่วยงานหรือองค์กร 

2. ผู้ปฏิบัติงานจดจ่อเฉพาะส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ ขาดการฝึกทักษะการมองภาพรวม ความเชื่อมโยง
ของผลลัพธ์หน่วยงานต่อองค์กร และการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

3. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีระบบช่วยในการชี้นำกระบวนการ ขั้นตอนที่ควรปรับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ 
4. ข้อจำกัดของระบบสารสนเทศเดิม 

• กรอกข้อมูลได้เฉพาะเมื่ออยู่ภายในองค์กรเท่านั้น 
• ต้องจัดทำตารางนัดหมายวันเวลาออกการจัดทำข้อมมูลเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงไฟล์

สำหรับบันทึกข้อมูลได้พร้อมกันหลายคน 
• เกิดการประชุมหลายครั้งเกินความจำเป็นส่งผลให้รบกวนเวลาการดำเนินงานตามภาระงานที่

ได้รับมอบหมาย. 
• ขาดความสะดวกในการเข้าถึง 

5. ผู้บริหารระดับสูง/ผู้บริหารหน่วยงาน ไม่สามารถทราบผลการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบในระดับ
ปฏิบัติการได้ทันต่อสถานการณ์ 

 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
 เพื่อให้ผลลัพธ์จากการจัดทำรายงานตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้งานในด้าน
คุณภาพข้อมูลและสารสนเทศในการรายงานผลการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ และทันต่อ
การนำไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ฝ่ายนโยบายและแผนจึงได้มีการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรม 
ดังตารางที่ 1 เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามกระบวนการและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1 แผนการดำเนินกิจกรรม 

กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 
1. ระยะที่ 1 นำร่องหน่วยงานตั้งใหม่ ด้วยการสร้างระบบสารสนเทศท่ี
สะท้อนผลการดำเนินงานตัวชี้วัด โดยเชื่อมโยงกระบวนการทำงาน เพื่อ
ติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง 

งานบริหารยุทธศาสตร์ 2560-
2561 

  

2. ระยะที่ 2 ขยายผลการดำเนินการดำเนินงานเพื่อให้เกิดมิติความ
หลากหลายของตัวชี้วัด พัฒนาระบบ PP Dashboard ผ่านระบบ
สารสนเทศมาแสดงข้อมูลของผลการดำเนินงานตัวชี้วัด โดยเชื่อมโยงกับ

รองคณบดี, หน.ฝ่ายฯ 
หน.งานฯ และบุคลากร 

   



กิจกรรมของกระบวนงานท่ีแสดง Visualization เพื่อ Management 
by Factเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น 
2.1 ถ่ายทอดเป้าหมายยุทธศาสตร์คณะฯ ลงสู่ระดับฝ่ายระดับงาน และ

ระดับบุคคล ผ่านแนวคิด Logic Model และกำหนดตัวชี้วัดท่ีมีมิติ
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับภาระงานของแต่ละหน่วยงาน 

รองคณบดี, หน.ฝ่ายฯ 
หน.งานฯ และบุคลากร 

   

2.2 ทบทวนพันธกิจ เป้าหมายฝ่ายนโยบายและแผนเพ่ือสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับคณะฯ ระดับฝ่าย ระดับองค์กร 

หน.ฝ่ายฯ, หน.งานฯ และ
บุคลากร 

   

2.3 ออกแบบกระบวนการท่ีขับเคลื่อนผลลัพธ์การดำเนินงานท่ีสอดคล้อง
กับตัวช้ีวัดในแต่ละระดับท่ีถ่ายทอด โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

หน.งานฯ และบุคลากร    

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการ
ขับเคลื่อนกระบวนงานท่ีออกแบบ 

หน่วยบริหารขอ้มูล (ระดับฝ่ายฯ)  
 

 
ระดับฝ่ายฯ 

4. ระยะที่ 3 พัฒนาสมรรถนะทั้งความรู้ และทักษะเพื่อลดเวลาการ
ทำงานและพัฒนาการออกแบบกระบวนการ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
เป็นการสนับสนุนให้เกิดกการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ 

งานบริหารและธุรการ    

5. จัดเวทีให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน เพื่อติดตาม ประเมินผลการ
ทำงานอย่างต่อเน่ือง และปรับวิธีการ กระบวนงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ี
กำหนด 

รองคณบดี, หน.ฝ่ายฯ 
หน.งานฯ  

   

6. นำผลการดำเนินงานใน PP Dash board มา AAR เพื่อทบทวนหา
โอกาสการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

หน.ฝ่ายฯ หน.งานฯ และ
บุคลากร 

⚫ ⚫ ⚫ 

7. ปรับวิธีและระบบการ Input data และการ Display report 
Anywhere เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งานในทุกสถานท่ี โดยเฉพาะ
การ Work from Home 

หน่วยบริหารข้อมูล   ⚫ 

 
 จากกระบวนการพัฒนาระบบรายงงานผลการดำเนินงานเพื่อการทำงานอย่างมีส่วนร่วม พบว่า วิธีปฏิบตัทิี่
เป็นเลิศของฝ่ายนโยบายและแผน ในด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ คือ การใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมต้องให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการในทุกกระบวนการ และนำความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของข้อมูลมาวินิจฉัย 
คาดการณ์ และใช้เพ่ือปรับกระบวนการให้ทันต่อสถานการณ์ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
การปฏิบัติงานของบุคลากร และการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมแก่องค์กร ทั้งนี้ ข้อมูลและ
สารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นสำหรับใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม เช่น  
 • วิสัยทัศน์ขององค์กร  
 • ความคิดเห็นและความต้องการของผู้รับบริการ  
 • ข้อมูลที่เก่ียวกับการบริหารจัดการตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่วางไว้  
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการ (Process Redesign)  
 • ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร 
ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว องค์กรสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการกำหนดทิศทางขององค์กร การวางแผน
ยุทธศาสตร์ และการออกแบบกระบวนการเพ่ือให้เกิดนวัตกรรม พร้อมทั้งทบทวนผลการดำเนินงานเป็นประจำ 
อย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการทั้งองค์กร หากตัวชี้วัดใดไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ จะได้ดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลประกอบในการดำเนินการ
ปฏิบัติการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ ส่งผลให้อัตราการส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่
กำหนดมีแนวโน้มสูงขึ้น 



 
6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทำงาน และประโยชน์ที่ได้รับ 
 รายงานผลที่แสดงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และครอบคลุมประเด็น ดังนี้  Safety, Quality, 
Delivery, Cost saving, Satisfaction 

คุณภาพของตัวชี้วัดให้สอดคล้อง ดังนี้ 
มิติคุณภาพ ตัวอย่างตัวชี้วดั 

1.  ความปลอดภัย -  ความปลอดภัย ความเส่ียง อุบัติการณ์ 
2.  คุณภาพงาน -  ผลลัพธ์ที่ต้องการส่งมอบถึงผู้รับบริการ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  
3.  ระยะเวลาการส่งมอบ -  อัตราการส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ระยะเวลา/เวลาการดำเนินการให้บริการ อัตราการลดลงของเวลาดำเนินการ 
4.  ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย** -  จำนวนเงินที่ใช้ในการให้บริการ/ทำงานลดลง 
5.  ความพึงพอใจ -  ผู้รับบริการ + ผู้ให้บริการ 

 
7. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และความยั่งยืน 

• การมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูลจากผู้ใช้งาน และการตระหนักถึงเป้าหมายของหน่วยงานที่ใช้
ขับเคลื่อนการทำงานของฝ่ายนโยบายและแผนอย่างเป็นระบบร่วมกัน 

• หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 
(Management by Fact) รวมถึงส่งเสริมค่านิยมเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการใช้ข้อมูลจริงเพื่อการ
ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กร 

 

ตัววัด/ตัวชี้วัดสำคัญ 
(PI/KPI) 

ตอบมิติคุณภาพ* 
ที่แสดงในวัตถุประสงค์ 
(ใส่เครื่องหมาย ✓) 

เป้าหมาย (Target) 

ผลลัพธ์การดำเนินการ 

ก่อนเริ่ม
โครงการ 

วัน/เดือน/ปี 
ธ.ค. 61 

หลังดำเนินการโครงการ 
(>3 รอบการวดัผล) 

1 2 3 4 5 

คร้ังท่ี 1 
วัน/เดือน/
ปี ม.ค. 62 
– ก.ย. 62 

คร้ังท่ี 2 
วัน/เดือน/ปี 
ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

คร้ังท่ี 3 
วัน/เดือน/ปี 
ต.ค. 63 – 
ธ.ค. 63  

1. อัตราการส่งมอบ
งานได้ตามระยะเวลา
ที่กำหนด 

 ✓    
ส่งมอบงานได้ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด
มากกว่า ร้อยละ 90 

- 50 90 95 

2. อัตราการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัด
รวมของฝ่ายฯ 

  ✓   
ตัวชี้วัดเปน็ไปตามที่
กำหนดร้อยละ 100 90 91.7 100 100 

3. ลดเวลาการรอ
คอยในการกรอก
ข้อมูลภาระงานของ
ฝ่ายนโยบายและแผน 

  ✓   

เวลาการรอคอยในการ
กรอกข้อมูลลดลง 66 

ชั่วโมง 
33 

ชั่วโมง 
17 

ชั่วโมง 
0 ชั่วโมง 

4. การพัฒนา
สมรรถนะของ
บุคลากรเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ทำงาน 

 ✓    

การพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรเพ่ิม
มากกว่าร้อยละ 80 86.4% 86.4% 

N/A* 
(มีการ

ปรับระบบ
การ

ประเมิน) 

96% 



8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางในการแก้ไข 

การตระหนักถึงความสำคัญใน
การใช้งานระบบ 

• การนำร่องโครงการ เพื่อสร้างแนวทางที่สะดวกของการใช้งานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

• สร้างความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการใช้ระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้น 

• นำเสนอผลการดำเนินงานจากระบบอย่างต่อเนื่องในที่ประชุมระดับ
งานและระดับฝ่ายฯ 

• จัดทำรายงานในรูปแบบ Visualization เพ่ือนำไปสู่การวิเคราะห์และ
ตัดสินใจ 

การกำหนด KPI ไม่สอดคล้อง
เชื่อมโยงในระดับต่าง ๆ  

• สร้างความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในแต่ละระดับ 
• ดึงความมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละ

ระดับ 
• สร้างเครื่องมือที่สามารถแสดงข้อมูลจริง เพื่อนำไปสู่การปรับให้ได้

ตัวชี้วัดที่ขับเคลื่อนอย่างเหมาะสม 
ความรู้ ความเข้าใจในการปรับ
กระบวนงานให ้ข ับ เคล ื ่อน
ผลลัพธ์ 

• ศึกษา Best Practice แนวคิด ตัวอย่างการออกแบบกระบวนการ
ขับเคลื่อน 

• ทดลองออกแบบกระบวนงาน ประชุมติดตามผลกระบวนการที่
ออกแบบ เพื่อให้เกิดการ Feedback หรือการทำ AAR ร่วมกัน เพ่ือ
นำโอกาสต่างๆไปปรับปรุงพัฒนา  

 
9. ความท้าทายต่อไป 

• ในช่วงการดำเนินการกรอกข้อมูลหรือการทำงานที่มีการทำซ้ำอาจจะนำ RPA (Robotic Process 
Automation) มาช่วยในการทำงานเพื่อให้เกิดการทำงานแบบอัตโนมัติ และลดข้อผิดพลาดของข้อมูล 

• เพิ่มฟังก์ชันเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดสารสนเทศที่สามารถ
ตอบสนองต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 
10. เอกสารอ้างอิง 

• Most Popular Project Management Methodologies : 
https://thedigitalprojectmanager.com/project-management-methodologies-made-
simple/#pmbok 

• Good enough to great: A quick guide for better data visualizations 
• Tableau Blueprint 
• Google Apps For Education : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (MUIT) 


