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1.บทสรุปของผู้บริหาร
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กระบวนการ แนวทางการพัฒนา วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม

1. ปรับกระบวนการให้อยู่ในระบบประเมินออนไลน์
ท้าให้ลดการใช้ทรัพยากรไม่จ้าเป็น

2. ปรับกระบวนการแต่งตั งคณะกรรมการประเมินให้เป็นระบบ    
ออนไลน์ มีฐานข้อมูลโดยสามารถเข้าตรวจสอบความถูกต้องของ
การแต่งตั งคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานได้สะดวกมากขึ น เพื่อให้  
รายชื่อและจ้านวนของคณะกรรมการฯ ในแต่ละหน่วยงานเป็นไป    
ตามระเบียบ และท้าให้ลดกระบวนการจัดท้าแบบฟอร์มของ  
หน่วยงาน

3. การจัดท้าข้อตกลงการปฏิบัติงาน ในระบบออนไลน์แทนการ   
จัดท้าข้อตกลงการปฏิบัติงานแบบกระดาษ

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถบันทึกคะแนน และ            
ข้อควรพัฒนาในระบบประเมินออนไลน์แล้วพิมพ์ใบสรุปผลการ  
ประเมินเพื่อลงนาม ท้าให้ลดการใช้กระดาษเหลือเพียง 1 แผ่นต่อคน

1. การแต่งตั งคณะกรรมการ  
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. การจัดท้าข้อตกลง
การปฏิบัติงาน

3. การประเมินผลการ  
ปฏิบัติงาน

✓ปรับกระบวนการท้ างานให้หน่ วยงานเสนอรายชื่ อ
คณะกรรมการประเมินฯ เพียงช่องทางเดียว และหน่วยงานไม่

ต้องพิมพ์แบบฟอร์ม

✓ปรับกระบวนการให้มีการบันทึกข้อมูลผลการประเมินใน
ระบบประเมินออนไลน์ และพิมพ์แบบฟอร์มประเมิน เฉพาะ
หน้าที่ 1 (แบบสรุปผลการประเมินเพื่อใช้ส้าหรับแจ้งผลการ
ประเมิน)

✓ปรับกระบวนการให้จัดท้าข้อตกลงการปฏิบัติงานใน
ระบบประเมินออนไลน์ โดยที่ไม่ต้องพิมพ์แบบฟอร์ม

น า ท ฤ ษ ฎี  Lean ม า ป รั บ ใ ช้  เ พื่ อ ล ด

กระบวนการท างานที่ซ  าซ้อน ได้แก่
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

I
Integrity

ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือ
ได้

S
Seniority

รักกันดุจพี่น้อง

ปรัชญา : ความส้าเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน้าความรู้ไปประยุกต์ใชเ้พื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

พันธกิจ : 1. จัดการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อผลิตบัณฑิต บุคลากรด้านสุขภาพ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาาเฉพาะทางที่ตอบสนองต่อความ 
ต้องการในอนาคต

2. ให้บริการทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาวะโดยเน้นระดับตติยภูมิ เพื่อเป็นต้นแบบของระบบบริการสุขภาพ
3. วิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านสุขภาพและการศึกษา ด้วยการบูรณาการพันธกิจ เพื่อด้าเนินการให้มี  

คุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล น้ามาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน รวมทั งเป็นสถาบันหลักในการ 
ชี น้าสังคมไทยและนานาชาติ ในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต

J
Journey to Excellence 

and Sustainability
มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

อย่างยั่งยืน

A
Altruism

ค้านึงถึงประโยชน์ของ
ผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั ง

R
Respect

ให้เกียรติ เอาใจเขามา
ใส่ใจเรา

R
Responsibility

รับผิดชอบ มี
ประสิทธิภาพ ตรงต่อ

เวลา

I
Innovation
คิดสร้างสรรค์
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 สรรหาคัดเลือก 
บรรจุบุคลากร 
 บริหารบุคลากร 
 สวัสดิการและ  

สิทธิประโยชน์
 เงินเดือนและ 

ค่าตอบแทน

 ศึกษาวิจัยและ   
พัฒนาองค์กรและ    
ระบบงานฯ 
 พัฒนาระบบ    

สารสนเทศฯ
 พัฒนาระบบ  

บริหารจัดการ 
ความเสี่ยงฯ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ส้านักงานคณบดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสารสนเทศ

รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

ส้านักงานฝ่าย
งานบริหารบุคลากร
และค่าตอบแทน

งานสร้างเสิรมศักยภาพ
และพัฒนาบุคลากร

งานพนักงานสัมพันธ์
และสื่อสาร

งานวิเคราะห์และ
พัฒนาระบบ

หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

 บริหาร
งบประมาณ  
แลอัตราก้าลัง
 ธุรการ 

และสนับสนุน
 นิติการ

 พัฒนาศักยภาพ  
บุคลากร
 กองทุนฯ
 ศูนย์ฝึกอบรม  

และปฏิบัติธรรมศิริ 
ราช

 สื่อสารด้าน   
ทรัพยากรบุคคล    
 พนักงาน 

สัมพันธ์

งานธุรการและ
สนับสนุน งานเทคนิคและปฏิบัติการ

งานบริการสารสนเทศ
และฝึกอบรม

งานวิเคราะห์และ
พัฒนาโปรแกรม

 ธุรการ และ  
เลขานุการ
 จัดซื อ จัดจ้าง
 ทรัพยากร  

บุคคล 
 ครุภัณฑ์ และ       

วัสคอมพิวเตอร์

 Server&Operator
 จัดซื อ จัดจ้าง
 ทรัพยากรบุคคล
 ครุภัณฑ์และวัสดุ   

คอมพิวเตอร์

 Data
 Training
 IT Helpsesk

 BA&SA
 Config & UAT
 Interface
 Programming

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชา/หน่วยงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

1. สะดวกในการเรียกดูแบบประเมินย้อนหลังเพื่อน้าไปใช้งานบริหารบุคคล  
2. ลดระยะเวลาค้นหาเอกสารของหน่วยงาน
3. สามารถแจ้งปัาหา/รายงานข้อผิดพลาดไดจ้ากระบบประเมินฯทนัที กรณีที่พบ 

ข้อมูลไม่ถูกต้อง 
4. มีฐานข้อมูลได้แก่ ภาระงานของบุคลากร ข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการประเมิน 

ข้อมูลสถานะการท้า PA ข้อมูลรายงานสถานะการส่งคะแนน

1. สะดวกในการเรียกดูรายงานภาระงานของบุคลากรในคณะ เพื่อน้าไปวิเคราะห์    
อัตราก้าลังภาพรวมของแต่ละหน่วยงาน

2. เกิดความสะดวก รวดเร็วในการเรียกดูคะแนน (Report) ที่มีความถูกต้อง เพื่อ    
น้าไปใช้ในงานบริหารงานบุคคล 

3. สามารถตรวจสอบและตดิตามรายชื่อคณะกรรมการประเมิน รายงานการจัดท้า 
PA รายงานการส่งคะแนน

4. การพัฒนาบุคลากร มีฐานข้อมูลรายงานผลการประเมินสมรรถนะ (Competency)
เพื่อน้าไปวิเคราะห์จุดเด่น จุดอ่อน ด้านสมรรถนะบุคลากร

การเรียนรู้

1. ลูกค้าโทรมาสอบถาม  2.ได้รับการแจ้งปัาหา
3. รายงานข้อผิดพลาด    4. ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรม

การเรียนรู้
1. สอบถามจากผู้ปฏิบัติงาน        2. ประชุม/หารือ
3. กรณีคัดค้านและการร้องทุกข์   4. นโยบายผู้บริหาร

ความต้องการและความคาดหวงัความต้องการและความคาดหวงั
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 
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สรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ 
จ านวนผู้ตอบ 236 คน

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

การสรุปความพึงพอใจจากผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการเข้าใช้งานระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานออนไลน์ (Workshop) ประจ าปีงบประมาณ 2563 ผู้ตอบจ านวน 333 ราย

อัตราความพึงพอใจด้านเนื้อหา การใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์

ในระดับดีและดีมาก 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจเก่ียวกับ

เนื้อหาหลังการอบรม

ผู้เข้าอบรมได้รับความรู/้แนวคิด/ทักษะ/

ประสบการณ์ใหม่ๆ จากการอบรม

ผู้เข้าอบรมสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากการอบรม
ไปประยุกต์ใช้กับการท างาน

เสนอแนะอื่นๆ

เหน็ด้วยกับการใช้งาน 
ของระบบประเมิน
ออนไลนใ์นปีปัจจุบัน 
(ปีงบประมาณ 2563)

เสนอแนะให้มีการ
พัฒนาปรับปรุงในครั้ง
ถัดไป 

เสนอแนะเร่ือง
ระยะเวลาใน
การจัดอบรม
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ

การเลือนเงินเดือน  การให้รางวัลประจ้าปี
การให้รางวัลจูงใจ การต่อสัาาาจ้าง การเปลี่ยน
ประเภทการจ้าง  พิจารณาความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ระบบบรหิารงานบุคคล

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ท้างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้อมูลผลการประเมินประกอบการพิจารณาของผูบริหาร/
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

การร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือด าเนินการทางวินัย 

มีฐานข้อมูลภาระงาน เพื่อน้าไปค้านวณ
อัตราก้าลังการพิจารณาในเรื่องต่างๆ

HR
หน่วยงาน

การเลือนเงินเดือน  การเปลี่ยนประเภทการจ้าง 
การสมัครต้าแหน่งผู้บริหาร

ระบบบรหิารงานบุคคล

การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิเคราะห์ภาระงานและ 
ค านวณอัตราก าลังของหน่วยงาน

เพื่อการพัฒนาผลงาน และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยงาน
จัดท้าข้อมูลในระบบประเมิน และ

แบบฟอร์มนอกระบบฯ 
ส่งให้HR

(PT= 10 วัน)

HR
ออกค้าสั่งแต่งตั ง / Scan ค้าสั่งแบ่งแยกตาม
หน่วยงาน / 

เวียนแจ้งค้าสั่งให้หน่วยงานเพื่อแจ้ง     
ผู้เกี่ยวข้อง

(PT= 5 วัน)

หน่วยงาน
เวียนแจ้งค้าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่  

กรรมการประเมินและผู้รับการประเมิน

(PT= 5 วัน)

ขั นตอน
การแต่งตั งคณะกรรมการ

ประเมิน

หน่วยงาน
จัดท้า PA ในระบบ และPrintเอกสารให้ 

กรรมการและผู้รับการประเมินลงนามรับทราบ
ส่งแบบฟอร์ม PA ให้ HR

(PT= 20 วัน)

HR
เวียนแจ้งหน่วยงานให้ด้าเนินการจัดท้าข้อตกลง  

การปฏิบัติงานประจ้าปี (PA)

(PT= 5 วัน)

HR
ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร   
Scan เอกสาร แล้วส่งคืนหน่วยงาน
Verify ข้อมูล ก่อนน าขึ นระบบ

(PT= 30 วัน)

ขั นตอน
การจัดท าPA

HR
เตรียมข้อมูลบุคลากร แยกไฟล์เป็นหน่วยงาน
เวียนแจ้งหน่วยงานให้ด้าเนินการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานประจ้าปี 
(PT= 5 วัน)

หน่วยงาน
ด้าเนินการประเมินฯ
Printเอกสารให้กรรมการและผู้รับการประเมิน   

ลงนามรับทราบ
ส่งแบบประเมินฯ และCDคะแนนประเมิน ให้ HR

(PT= 20 วัน)

HR
ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร  
ตรวจสอบคะแนน พร้อมน้าเข้าระบบSAP
Scanเอกสาร แล้วส่งคืนหน่วยงาน
Verify ข้อมูล ก่อนน้าเข้าระบบประเมินฯ    

(PT= 40 วัน)

ขั นตอน
การประเมิน
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Committee Data Performance Agreement

Performance Evaluation System
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

HR
ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร  
Upload คะแนน เข้าระบบ SAP
Scan เอกสาร แล้วส่งคืนหน่วยงาน
Verify ข้อมูล ก่อนน้าเข้าระบบประเมินฯ    

(PT= 20 วัน)

หน่วยงาน
ด้าเนินการประเมินฯ
Printเ แบบฟอร์มประเมินฯหนา้ที่ 1 ให้ 

กรรมการและผู้รับการประเมินลงนามรับทราบ
ส่งแบบประเมินฯ ให้ HR

(PT= 15 วัน)

หน่วยงาน
จัดท้าข้อมูลคณะกรรมการประเมินในระบบ  

ประเมิน
ส่งให้ HR

(PT= 5 วัน)

HR
ออกค้าสั่งแต่งตั งเพียง 1 ชุด แล้ว เวียนแจ้ง 

ค้าสั่งให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

(PT= 4 วัน) 

หน่วยงาน
เวียนแจ้งค้าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่  

กรรมการประเมินและผู้รับการประเมิน

(PT= 5 วัน)

หน่วยงาน
จัดท้าข้อตกลงการปฏิบัติงาน

ในระบบประเมินออนไลน์

(PT= 15 วัน)

HR
เวียนแจ้งหน่วยงานให้ด้าเนินการจัดท้าข้อตกลง  

การปฏิบัติงานประจ้าปี

(PT= 3 วัน)

HR
เวียนแจ้งหน่วยงานให้ด้าเนินการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานประจ้าปี 

(PT= 3 วัน)

ขั นตอน
การแต่งตั งคณะกรรมการ

ประเมิน

ขั นตอน
การจัดท า PA

ขั นตอน
การประเมิน
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Committee Data
Performance Agreement

Performance Evaluation System
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวชี วัด 

ผลลัพธ์ก่อนเริ่มโครงการ
1 ก.ค. 61 –
30 มิ.ย. 62

(ปีการประเมิน 2562)
เป้าหมาย

ผลลัพธ์หลังการด าเนินการ

ครั้งที่ 1 
ก.ค.62 - ม.ิย. 63
(ปีการประเมิน

2563)

ครั้งที่ 2
ก.ค.63 - มิ.ย. 64
(ปีการประเมินฯ 

2564)

ครั้งที่ 3
ก.ค. 64 – มิ.ย. 65
(ปีการประเมินฯ 

2565)

1. ระยะเวลากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 140 วัน ≤ 110 วัน 70 วัน 70 วัน 70 วัน

2. จ้านวนความผิดพลาดของข้อมูล 
คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน

6 ครั ง 0 ครั ง 0 ครั ง 0 ครั ง 0 ครั ง

3. ระยะเวลาการท้างานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- การแต่งตั งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การจัดท้าข้อตกลงการปฏิบัติงาน
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน

5 วัน
35 วัน
45 วัน

≤  5 วัน
≤  35 วัน
≤ 45 วัน

4 วัน
3 วัน
23 วัน

4 วัน
3 วัน
23 วัน

4 วัน
3 วัน
23 วัน
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวชี วัด
ผลลัพธ์ก่อนเริ่มโครงการ
1 ก.ค. 61 – 30 มิ.ย. 62

(ปีการประเมิน 2562)

เป้าหมาย
ผลลัพธ์หลังการด าเนินการ

ครั้งที่ 1 
ก.ค.62 - ม.ิย. 63

(ปีการประเมิน 2563)

ครั้งที่ 2
ก.ค.63 - มิ.ย. 64

(ปีการประเมิน 2564)

ครั้งที่ 3
ก.ค. 64 – ม.ิย. 65

(ปีการประเมิน 2565)

4. จ้านวนกระดาษในกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- แบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติงาน (ข้อมูล ณ 31 
ธันวาคม 2562) จ้านวน 14,886 คน
X4 แผ่น/คน = 59,544 แผ่นต่อปี

59,544 แผ่น/ปี 0
แผ่น/ปี

0 แผ่น/ปี
(หรือลดลงไป 100%)

0 แผ่น/ปี
(หรือลดลงไป 100%)

0 แผ่น/ปี
(หรือลดลงไป 100%)

- แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน 14,886 คน 
(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562)  x 6 แผ่น/คน = 
89,316 แผ่นต่อ 6 เดือน (178,632 ต่อป)ี

178,632 แผ่น/ปี
(6 แผ่น/คน)

1 แผ่น/คน 29,264 แผ่น/ปี 
หรือลดลงไป 83.62%

(1 แผ่น/คน)

29,962 แผ่น/ปี
หรือลดลงไป 83.23%

(1 แผ่น/คน)

29,954 แผ่น/ปี
หรือลดลงไป 83.23%

(1 แผ่น/คน)

- ทรัพยากรส้าหรับการบันทึกข้อมูลผลการประเมิน
ด้วยแผ่น CD จ้านวน 144 แผ่นต่อ 6 เดือน (288 
แผ่นต่อปี)

288 แผ่น/ปี 0 แผ่น/ปี 0 แผ่น/ปี
หรือลดลงไป 100%

0 แผ่น/ปี
หรือลดลงไป 100%

0 แผ่น/ปี
หรือลดลงไป 100%
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

- กระบวนการท้างานน้อยลง
- เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
- เกิดความสะดวกรวดเร็ว สามารถเรียกดูผลประเมิน
ย้อนหลัง เพื่อน้าไปใช้ในงานบริหารบุคคล ได้ทันที

หน่วยงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ลดต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรกระดาษหรอืแผ่น CD
ลดพื นที่ในการจัดเก็บเอกสาร

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ  

การค้นหาและการน้าไปใช้ได้ทันท่วงที

ประโยชน์
ประสิทธิพล

ข้อมูลคะแนนมีความถูกต้อง 100%

ลดกระบวนการท้างานของ HR 

และหน่วยงาน

- การน้าข้อมูลไปใช้ในงานบริหารบุคคล มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง 
และตรวจสอบได้
- การติดตามกระบวนการประเมินของหนว่ยงาน ได้ง่ายขึ น และ
รวดเรว็
- มีฐานข้อมูลภาระงาน เพื่อน้าไปค้านวณอัตราก้าลัง 
การพิจารณาในเรื่องต่างๆ รวมถึงการจัดท้าแผนพัฒนาบุคลากร

ลดต้นทุนวัสดุอุปกรณ์

และลดพื นที่ในการจัดเก็บ
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การที่คณะฯ ได้พัฒนาระบบจนเกิดฐานข้อมูลที่หลากหลาย เช่น การ
น้าเข้าข้อมูลบุคลากร การจัดเก็บฐานข้อมูลข้อตกลงการปฏิบัติงาน จัดเก็บ
ฐานข้อมูลผลการประเมินฯ การส่งออกข้อมูลข้อตกลงการปฏิบัติงาน ข้อมูล
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเรียกดูรายงานต่างๆ ซึ่งข้อมูลนี ในแต่ละ
ปีงบประมาณจะต้องเพิ่มอัตราการจัดเก็บข้อมูลที่มากขึ นเรื่อยๆ พร้อมกับ
การจัดเก็บผลการประเมินอย่างน้อย 5 ปี แล้ว  ในฐานะของผู้ปฏิบัติงานเอง
ก็พบปัาหาระบบเครือข่ายล่ม เกิดข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Error)  
มีผลต่อผู้ใช้งานท้าให้ไม่สามารถเข้าระบบได้ชั่วคราว ท้าให้เกิดผลกระทบใน
เรื่อง Delay timeline ที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน 

ดังนั นเสนอให้มีการเตรียมความพร้อมของเครือข่าย (Server) ความ
พร้อมของทีมวิเคราะห์ปรับปรุงระบบงาน เพื่อให้เกิดการวางแผนระยะยาว 
ต่อไปได้
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8. ความท้าทายต่อไป 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบันนี  ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Information System) มีบทบาทและส้าคัากับทุก
องค์กรในภาครัฐหรือเอกชน  ซึ่งประโยชน์ของระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Information System) ช่วย
รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ จัดเก็บ ข้อมูล  รายงาน ที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถเรียกดูเรียนใช้ได้ตลอดเวลา เกิดการ
วิเคราะห์เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์องค์กรให้ไปสู่ความส้าเร็จแบบยั่งยืนได้  

จากการใช้งานระบบประเมินฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีข้อเสนอแนะในเรื่องการพัฒนาระบบให้
รับทราบผลการประเมินฯในระบบออนไลน์  โดยที่ไม่ต้องพิมพ์เอกสารแบบประเมินหน้าที่ 1 (แบบสรุปและแจ้งผลการประเมินการ
ปฏิบัต)ิ ซึ่งจะท้าให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย้าขึ น ลดกระดาษ ลดกระบวนการตรวจสอบ
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจ       
ในการใช้งานมากยิ่งขึ น

2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดอบรมให้ความรู้ หัวหน้างาน/หน้าหน้าฝ่าย และadmin หน่วยงาน  เพื่อให้เข้าใจการ                         
ด าเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายสารสนเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (คร่อมสายงาน) ร่วมกันน าไปปรับใช้  
เพื่อพัฒนาโปรแกรมต่อไป
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10. เอกสารอ้างอิง

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ.2565



(ชื่อบริษัท) 20

ถาม - ตอบ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


