
CoP

การตดิตามและประเมนิผลแผนยทุธศาสตร์
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ฝ่ายการศกึษา, งานการศกึษาระดบัหลงัปรญิญา, งานกจิการนกัศกึษา, ฝ่ายวจิยั, งานวชิาการ,
งานวเิทศสมัพนัธ,์ ส านกังานผูอ้ านวยการโรงพยาบาล, งานประเมนิตน้ทนุ งานบญัช ีฝ่ายการคลงั,

ฝ่ายทรพัยส์นิและพสัด,ุ งานบรหิารธรุการ, ฝ่ายทรพัยากรบคุคล, งานพฒันาคณุภาพ, งานจดัการความรู,้ 
งานบรหิารความเสีย่ง, งานบรหิารทรพัยากรสขุภาพ, งานสถาปตักรรม ฝ่ายวศิวกรรมฯ, งานประชาสมัพนัธ,์ 

งานกจิกรรมเพือ่สงัคม, ฝ่ายสารสนเทศ และฝ่ายนโยบายและแผน

ผูป้ระสานงานยทุธศาสตรค์ณะฯและภาควชิา (Strategy Team)
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Link

หวัหนา้ กรรมการ อาจารย ์
ของภาควชิา/หนว่ยงานเทยีบเทา่

กลุม่ขบัเคลือ่นผลลพัธ์

1. Process Owner: หวัหนา้/ผูป้ระสานงานหนว่ยงานสนบัสนนุ
2. Facilitator: งานบรหิารยทุธศาสตร ์ฝ่ายนโยบายและแผน
3. IT Support team: ฝ่ายสารสนเทศ

CoP : 
ผูป้ระสานงานยทุธศาสตรค์ณะฯและภาควชิา

รวมตวัในปี 2558
กอ่ต ัง้ในปี  2560

กลุม่ผูป้ระสานงานยทุธศาสตร์

Management by fact

Share
- แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ สปัดาหล์ะคร ัง้  
คร ัง้ละ 2 ชม.

- Develop Siriraj Strategic KPI 
Monitoring System (SiSMS)

- Deployment Process
- Design or redesign Process
- Develop Siriraj Performance 

Agreement System(SiPAS) 

Learn

Concept: ความเชือ่มโยงของ Strategy, Initiative, 
Action Plan ไมส่อดคลอ้ง
Process: บางกระบวนการขาดการก าหนดแนวทางที่
จะสนับสนุนการขับเคลือ่นอยา่งเป็นรปูธรรม

System: การก าหนดทศิทางของระบบการถา่ยทอดไปยังภาควชิา/
หน่วยงานไมช่ดัเจน ขาดการตดิตามผลอยา่งตอ่เนือ่ง

Information: การสรา้งระบบฐานขอ้มลูสนับสนุน เพือ่ก าหนดกลุม่ 
Focus ทีจ่ะขบัเคลือ่นอยา่งมกีลยทุธ ์ระบบรายงานเพือ่ใชใ้นการ
Management by fact

People : ตอ้งการการพัฒนาศักยภาพบคุลากรในการขบัเคลือ่นทกุ
ระดับ

ผลการวเิคราะหเ์หตทุีย่งัไมไ่ดต้ามคา่เป้าหมาย



“

ตวัอยา่งหวัขอ้ทีแ่ลกเปลีย่นความรู ้
ความรูพ้ ืน้ฐานดา้นกลยทุธ์ และการสนบัสนนุการท างาน

2558-2561

- แนวทางการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่น าเสนอตอ่
ผูบ้รหิาร (2559)

- How to design Report (2559)
- Leader/Manager as Coach (2560)
- KPI และการก าหนด KPI (2560)
- การท าช านาญการ (2561)

- Strategic Management/ Systematic 
Thinking (2558)

- Strategic Performance Management 
System / 9 Cells (2558-2559)

- แนวทางการน าเสนอกลยทุธอ์ยา่งมี
ประสทิธภิาพ (2559)



“

ตวัอยา่งหวัขอ้ทีแ่ลกเปลีย่นความรู ้
การแนะน า Tools ตา่งๆ มาใชง้าน 
- การใช ้One Note (2559)
- Application เพือ่ชว่ยบนัทกึขอ้มลู ภาพ (2559)
- VBA for Graph (2560)
- เทคนคิ Advance Excel 12 Technics for design report (2560)
- การจัดท า Database ดว้ย Excel (2560)
- Functions and advance Pivot for Analyze data (2560-ปัจจบุนั)
- Task monitoring (2561)

Design database ดว้ย Excel

บรรยากาศ
การแลกเปลีย่นความรู ้

12 Technics Excel to 
design report 

2558-2561

Task Monitoring



AAR by Self Assessment ของทมี CoP

“เรยีนรูจ้ากการท างานรว่มกนั 
จนวนันีเ้ราสามารถคาดเดาเหตกุารณอ์นาคตบางเรือ่งได”้

Management by Fact 
จรงิๆ

“ไดแ้นวคดิ แนวทางการท างานไปใชใ้นหนว่ยงานตนเอง”

“มคีวามรูใ้หมไ่ปใชใ้นงานท าใหป้ระหยดัเวลา”

“เขา้ใจภาพรวม
ทศิทางคณะฯทีก่ าลงัไป”

“เรา” มสีว่นขบัเคลือ่นองคก์ร

การ Feedback จากคนทีเ่อาขอ้มลู
ไปใช ้ ท าใหเ้ราปรบังานไดด้ขี ึน้

“เรยีนรูก้ารวเิคราะหง์าน”

เกดิเครอืขา่ยทีช่ว่ยใหเ้ราท างานตอ่กนังา่ยขึน้

การรวมพลงัสายสนบัสนนุทีร่ว่มกนัพฒันาองคก์ร

“ท างานสอนใหเ้ราตอ้งวางแผน ต ัง้เป้า และท าใหไ้ดผ้ลลพัธ”์



ปจัจยัแหง่ความส าเร็จและความย ัง่ยนื

1. Leaders and leadership ผูน้ าทกุระดบัมคีวามเป็นผูน้ าและมุง่มั่นตอ่
ความส าเร็จ 

2. Attitude and shared commitment ทัศนคตแิละความมุง่มัน่รว่มกนัของ
บคุลากรทกุระดบั

3. Integration ความรว่มมอืภายในองคก์ร
4. Learning organization and Knowledge Management การเป็นองคก์ร

แหง่การเรยีนรู ้และระบบการบรหิารจัดการความรู ้
5. Information technology driven ขบัเคลือ่นองคก์รดว้ยระบบ

สารสนเทศ
6. Competency of human resources ทรัพยากรบคุคลทีม่คีวามรูส้ามารถ 

ทักษะทีเ่หมาะสม
7. Working environment and motivation สิง่แวดลอ้มการท างาน และ

แรงจงูใจของบคุลากรทกุฝ่าย
8. Monitoring and Supporting system  ระบบการตดิตามผลและระบบ

สนับสนุน



รางวลั TQM

กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงุใหมท่ีเ่ป็น Best Practice  

1. แนวคดิด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะฯ (Strategy Development)

1.2 สร้างความรู้เกีย่วกบัการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการบริหารเชิงยุทธศาสตร์แก่บุคลากรกลุ่มทีม่คีวามเกีย่วข้อง
ทุกกลุ่มอย่างต่อเน่ือง   

1.1 วเิคราะห์ข้อก าหนดตาม TQA มาจัดท าเป็น กระบวนการ SiSPP ของคณะฯ และพฒันาอย่างต่อเน่ืองผ่านโครงการ
พฒันากระบวนงานเพือ่ปิด Gap

2. การวเิคราะห์ข้อมูลและจัดท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพือ่ค้นหานวตักรรมและโอกาสเชิงกลยุทธ์  

5. การพฒันาสารสนเทศและการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศเพือ่การวเิคราะห์ผล

3. การจัดท าแผนปฏบัิติการและการถ่ายทอดสู่การปฏบัิติ

4. การพฒันาการส่ือสารยุทธศาสตร์คณะ ฯ 

ปี 2560

การพฒันากระบวนการจดัท าแผนยทุธศาสตร ์เพือ่ความย ัง่ยนืขององคก์ร



โครงการตดิดาว ปี 2559

1. พัฒนากระบวนการ (Work Flow) การขอแกไ้ขตัวชีว้ดัยทุธศาสตร์
2. พัฒนาแบบฟอรม์ขอแกไ้ขตัวชีว้ดัยทุธศาสตร์
3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานเพือ่ขอแกไ้ขตัวชีว้ดัฯ ลดลง 
4. ความพงึพอใจตอ่การใชแ้บบฟอรม์ ฯ 

Strategic KPI Updated @ One Stop

ก าหนดผลลพัธ์
Enabling Staff

1. พัฒนาศักยภาพผูป้ระสานงาน
2. การสือ่สารการท างานดว้ยปฏทินิ
3. พัฒนากระบวนการ/ระบบสารสนเทศ
4. พัฒนาความเชือ่มโยงการรายงานผลตัวชีว้ดั 3 ระดับ 

ปี 2560
SiRiRaj STRATEGic Monitoring 

Efficiency
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KM Inspiration : เรือ่งเลา่สร้างแรงบนัดาลใจ

◉
“ทุกๆ โอกาสเป็นการสร้างคณุค่า หากเราใส่

เครือ่งประดบัใดๆ เมือ่เราถอดออกกจ็ะหมดค่า 

อยากให้หาโอกาสของงานทีเ่ข้ามาใช้ประโยชน์
จากโอกาสนัน้ แล้วจะพบว่าทุกๆ โอกาสสร้าง

คณุค่าให้คณะฯ และเราได้เสมอ”

“โอกาสคอืคณุคา่” 

“เมือ่คณุคอืคนทีถ่กูเลอืก” 

◉
“หากในอนาคตเราเป็นคนหนึง่ทีถ่กูเลือกให้
ท างานช้ึนหนึง่ทีไ่ม่เคยท ามาก่อน อยากให้
น้องๆ อดทน การท างานทุกอย่างล้วนมี

อปุสรรค หากเราสามารถก้าวข้ามผ่านพ้นไป
ได้ สิง่เราได้รบัมนัมากกว่าค าว่า “ภมิูใจ” ”

“เมือ่เราไดรั้บมอบหมายใหม้สีว่นใน
การขับเคลือ่นองคก์ร” 

◉
“ไม่เคยปฏิเสธการท างานจากผูบ้ริหาร เพราะเรา

มีแนวคิด 3 ข้อในใจเสมอ คือ..
1. ผูบ้ริหารได้เลือกว่าท่านหรือทีมมีพลงัมากพอ  
ทีจ่ะน าพาอีกหลายคนร่วมท าสิง่ดีดีให้องคก์ร 
2. เรือ่งใหม่เป็น โอกาสในการเรียนรู้ เมือ่เผชิญ
เรือ่งในอนาคตเราจะรู้วิธีการบริหารจดัการ
3. เรามี Partner ทีดี่ เพราะงานทีเ่ดินได้ดีคือ 

งานบรูณาการ แต่ละทีมรบัผิดชอบส่งไม้ต่อกนั”



ผลลพัธจ์ากการด าเนินโครงการ

ร้อยละความส าเรจ็
ตวัช้ีวดัยทุธศาสตร์
คณะฯ ในแต่ละปี

เพ่ิมขึน้

One Page 
Summary 

Report 

การน า
ข้อมลูไปใช้
เพ่ิมขึน้

Enabling 

Staff

Management 
By 

Fact

จ านวน
กระบวนการ

ท างานท่ีพฒันา

Best 

Practices


