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ส่วนที่ 1  

บทน า 

1.1 ประวัติคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลเป็นโรงพยำบำลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และเก่ำแก่ที่สุด

ของประเทศไทย ได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวสถำปนำขึ้นเมื่อวันที่ 

26 เมษำยน พ.ศ. 2431 พระรำชทำนนำมว่ำ "โรงศิริรำชพยำบำล" ต่อมำได้โปรดเกล้ำให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์

แห่งแรกของไทย "โรงเรียนศิริรำชแพทยำกร" และเริ่มเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 5 กันยำยน 2433 นักศึกษำแพทย์

รุ่นแรกได้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับประกำศนียบัตรแพทย์ พ.ศ. 2436 และต่อมำเมื่อ พ.ศ. 2443 โรงเรียน

แพทย์นี้ได้รับพระรำชทำนนำมจำกรัชกำลที่ 5 ว่ำ "รำชแพทยำลัย" 

จำกโรงเรียนแพทย์ ต่อมำได้พัฒนำขึ้นเป็นคณะแพทยศำสตร์ จัดกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี

แห่งแรกในประเทศไทย จำกนั้นได้จัดตั้ง "มหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์" ใน พ.ศ.2485 ครั้นถึง พ.ศ.2512 ได้

สถำปนำมหำวิทยำลัยมหิดล เปลี่ยนนำมจำกคณะแพทยศำสตร์และศิริรำชพยำบำลเป็นคณะแพทยศำสตร์ศิริ

รำชพยำบำล ด้วยพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก ได้ทรง

พัฒนำยกระดับมำตรฐำนทำงวิชำกำรแพทย์ และคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 

1.2 โครงสร้างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 
รูปที่ 1 โครงสร้ำงคณะแพทยศำสตร์ศิรริำชพยำบำล 

ม าวิทยาลัยม ิดล

ส านัก

งานคณบดี
ภาควิชา ส าน

โรงพยาบาล

ศิริราช
ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเ ก

โรงพยาบาลศิริราช 

ป ยม าราชการุณย์

 น่วยงาน งค์กร
วิชาชีพ  น่วย

ตรวจส บภาย น

 น่วยงาน

ที่เกี่ยว ้ ง

ศูนย์วิจัย

เป นเลิศ

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

                                   

3   าย
14 งาน
1 ส านัก
1 ศูนย์

25 ภาควิชา
3 ส าน
1 ศูนย์
1 โรงเรียน

8   าย       
14 งาน       
3  น่วย
1 โครงการ 

1 ส าน 3   าย
3 ส านัก

2   าย
19 งาน
1 ส านัก

                     25  
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1.3 ผลการด าเนินงานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล อยู่ในสังกัดของมหำวิทยำลัยมหิดล เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ให้
กำรศึกษำ ผลิตบัณฑิตทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ท ำกำรวิจัย ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ โดยมีโรงพยำบำลศิริ
รำชเป็นสถำนพยำบำล และท่ีฝึกปฏิบัติงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำน นักศึกษำแพทย์ พยำบำล และนักศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์สุขภำพ โดยมีผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ดังนี้ 
 1.3.1 ผลผลิตด้านการศึก า ประกอบด้วย ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ โครงกำรเร่งรัด

ผลิตบัณฑิตสำขำวิชำที่ขำดแคลน และโครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม 

แผนภูมิที่ 1 จ ำนวนหลักสูตร  

 

แผนภูมิที่ 2 จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่  

 

3 ฝ่าย 
14 งาน 
1 ส านกั 
1 ศนูย ์

3 ฝ่าย 
3 ส านกั 

2 ฝ่าย 
19 งาน 
1 ส านกั 
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แผนภูมิที่ 3 จ ำนวนนักศึกษำคงอยู่      

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

แผนภูมิที่ 4 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
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 1.3.2 ผลผลิตด้านบริการวิชาการ  

แผนภูมิที่ 5 จ ำนวนงำนเผยแพร่ควำมรู้บริกำรวิชำกำร 

 

แผนภูมิที่ 6 จ ำนวนผู้รับบริกำรเผยแพร่ควำมรู้บริกำรวิชำกำร  

 

แผนภูมิที่ 7 จ ำนวนกำรให้บริกำรชันสูตรพลิกศพ  

 
หมำยเหตุ :   ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2558 เป็นต้นไป จะไม่มีกำรวำงแผนนอกสถำนีที่รับผิดชอบ  
                ส ำหรับนอกสถำนีที่รับผิดชอบจะรับชันสูตรพลิกศพเฉพำะรำยที่เป็นเรื่องของกำรเรียนกำรสอน 
                จ ำนวนกำรให้บริกำรชันสูตรพลิกศพมี 32 สถำนี  สถำนีละ 100 ศพ รวมเป็น 3,200 ศพ 
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 1.3.3 ผลผลิตด้านสาธารณสุ   

แผนภูมิที่ 8 จ ำนวนผู้ป่วยนอก  

 
 

แผนภูมิที่ 9 จ ำนวนผู้ป่วยใน  
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แผนภูมิที่ 10 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรศึกษำ/ฝึกปฏิบัติงำน 

 

แผนภูมิที่ 11 จ ำนวนงำนวิจัยที่เก่ียวข้องกับกำรรักษำพยำบำล 
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 1.3.4 ผลผลิตด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

แผนภูมิที่ 12 จ ำนวนโครงกำรศิลปวัฒนธรรม  

 

 

แผนภูมิที่ 13 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร  
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 1.3.5 ผลผลิตด้านวิจัย ประกอบ ด้วยงำนวิจัยเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยี และงำนวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้  

แผนภูมิที่ 14 จ ำนวนโครงกำรวิจัยใหม่  

 

 

แผนภูมิที่ 15 จ ำนวนโครงกำรวิจัยที่แล้วเสร็จ 
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ส่วนที่ 2  

แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม าวิทยาลัยม ดิล  

พ.ศ. 2558 – 2562 
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2.1 แผนที่ยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม าวิทยาลัยม ิดล พ.ศ. 2558 - 2562 

วัต ุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

     1. ยกระดับกำรศึกษำแพทย์และวิทยำศำสตร์สุขภำพให้แข่งขันได้ในระดับสำกล 
     2. เพ่ิมผลงำนตีพิมพ์และชื่อเสียงด้ำนวิชำกำรในระดับนำนำชำติ 
     3. ได้รับกำรยอมรับเป็นหนึ่งในผู้น ำของโรงพยำบำลโรงเรียนแพทย์ 
     4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพ่ือสนับสนุนให้คณะฯเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพสูง สำมำรถแข่งขันได้ใน

ระดับสำกลและเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
     5. ยกระดับบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพสูง และเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
     6. เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ สื่อสำรองค์กร สร้ำงและแสดงควำมเป็นผู้น ำเครือข่ำยด้ำนสุขภำวะในกลุ่ม

โรงเรียนแพทย์ 

 
รูปที่ 2 แผนทียุ่ทธศำสตร์คณะแพทยศำสตร์ศิรริำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2558 - 2562 
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2.2 โครงการแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2562 

 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลได้ก ำหนดแผนยุทธศำสตร์หลัก 6 ยุทธศำสตร์  โดยมีโครงกำร

แผนปฏิบัติกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ดังนี้ 

 
รูปที่ 3 โครงกำรแผนปฏิบัติกำรตำมแผนยุทธศำสตร์คณะแพทยศำสตรศ์ิริรำชพยำบำล ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ความเป นเลิศด้านการเรียนการส น  
  1. โครงกำรยกระดบัหลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนสู่มำตรฐำนระดับสำกล 

2. โครงกำรยกระดับหลักสูตรวิทยำศำสตร์สุขภำพระดับปริญญำตรี ปริญญำโทและปริญญำ
เอกสู่มำตรฐำนสำกล 

3. โครงกำร Strategic Marketing of Siriraj Magnet Program 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป นเลิศด้านการวิจัยและวิชาการ 
  ระยะเวลา ตุลาคม 2559 – กันยายน 2562 

1. โครงกำรพัฒนำงำนวิจัยที่ต้องกำรเป็นเลิศแบบมุ่งเป้ำ สหสำขำและส่งเสริมศูนย์ควำมเป็น
เลิศด้ำนวิจัย  

2. โครงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนในต่ำงประเทศ 
ระยะเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพบทควำมสำรศิริรำชเพ่ือให้เป็นไปตำมเกณฑ์ PubMed 
2. โครงกำรพัฒนำฑูตศิริรำชเพ่ือกำรสื่อสำรนำนำชำติ 
3. โครงกำร Siriraj Academic Ambassador   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป นเลิศด้านนวัตกรรมการบริการทางการแพทย์  
1. โครงกำรสร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งให้ศูนย์แห่งควำมเป็นเลิศ  

(Foster Integrated Center of Excellence) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  งค์กรที่มีการบริ ารจัดการเป นเลิศ ย่างยั่งยืน  

1. โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ   
(Thailand Quality Award: TQA) 

2. โครงกำร Tracer งบลงทุน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   งค์กรที่บุคลากรมีความผูกพันและมีประสิทธิภาพสูง 

1. โครงกำรวำงแผนอัตรำก ำลังและขีดควำมสำมำรถเพ่ือรองรับแผนยุทธศำสตร์ของคณะ     
(Workforce Planning) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  งค์กรที่มีการสื่ สาร ย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดช บต่ สังคม  

1. โครงกำรระดมทุนบริจำคเพ่ืออำคำรนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษำ 

2. โครงกำรบำงกอกน้อยโมเดล 
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2.3 ความเชื่ มโยงระ ว่างยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ม าวิทยาลัยม ิดล และยุทธศาสตร์คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ด ำเนินกำรขับเคลื่อนภำรกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ของคณะฯ ซึ่งสอดคล้อง

กับยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำต่ำง ๆ โดยสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยในและเชื่อมโยงประเทศกับประชำคม

โลกบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลมุ่งเน้นกำรสร้ำงบัณฑิตที่มีคุณภำพ มีหลักคิด

ที่ถูกต้อง มีทักษะในกำรใช้ชีวิต กำรท ำงำน และกำรอยู่ ร่ วมกับผู้ อ่ืน สร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยกับ

สถำบันกำรศึกษำ และสถำบันวิจัยต่ำง ๆ ทั่วโลก สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับเอกชนในกำร

พัฒนำผลงำนวิจัยเชิงพำณิชย์ รวมถึงกำรยกระดับกำรพัฒนำกำรรักษำพยำบำลและกำรสำธำรณสุข กำร

เตรียมกำรรองรับสังคมผูสู้งอำยุอย่ำงเป็นระบบมีคุณภำพมำตรฐำน เป็นศูนย์กลำงสุขภำพในภูมิภำคเอเซีย 

 
ยุทธศำสตร์ชำต ิ

 
2. ด้ำนสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ 

3. ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสรมิสร้ำงศักยภำพคน 

4. ด้ำนกำรแก้ไขปญัหำควำมยำกจน 
ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงกำร

เติบโตจำกภำยใน 
ยุทธศำสตร์ ม.มหดิล 

 

1.Excellence in  
research with global  
and social impact 

2.Excellence in outcome-
based education for 
globally- competent 

graduates 

3.Excellence in professional  
services and social  

engagement 

4.Excellence in management for sustainable organization 
ยุทธศำสตร์ คณะฯ 

 

 2. สร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำน
กำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร  

1. ควำมเป็นเลศิ 
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

3. ควำมเป็นเลศิด้ำนนวัตกรรม
กำรบริกำรทำงกำรแพทย ์

4. องค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรเปน็เลิศอย่ำงยั่งยืน 
5. องค์กรที่บุคลำกรมีควำมผูกพัน และมีประสิทธิภำพสูง 

6. องค์กรที่มีกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและรับผิดชอบต่อสังคม 

รูปที่ 4 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยมหดิล ยุทธศำสตร์คณะฯ แผนงำน และผลผลิต 
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ส่วนที่ 3 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ได้ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ตำม
สภำพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของคณะฯ เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติแต่ละปีตำมที่กล่ำว
รำยละเอียดในส่วนที่ 2 แล้วนั้น คณะฯ จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ของคณะฯ ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำต่ำง ๆ เพ่ือน ำไปสู่กำรด ำเนินงำนให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ซึ่ง
สำมำรถสรุปควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติกับแผนงำน ผลผลิต/โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิต ได้ดังนี ้

ตำรำงที่ 1 ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติกับแผนงำน ผลผลิต/โครงกำร คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

(ภำพรวม) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ 

แผนงาน ผลผลิต โครงการ รวมทั้งสิ้น 

รวมทั้งสิ้น   25,110,408,400 

ยุทธศาสตร์ด้านสรา้ง
ความสามาร  นการแ ่ง ัน  ง
ประเทศ 

แผนงานบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม 

ผลผลิตที่ 1 : โครงกำรวิจยัและนวัตกรรมเพื่อ
กำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม  

105,944,100  

ผลผลิตที่ 2 : โครงกำรวิจยัและนวัตกรรมเพื่อ
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนของประเทศ 

138,804,200  

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคน 
  
  
  
  
  
  

แผนงานบุคลากรภาครัฐ  2,972,369,900  
แผนงานพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน 

ผลผลิตที่ 1 : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์สุขภำพ 

3,234,906,100  

ผลผลิตที่ 2 : ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร 173,860,100  
ผลผลิตที่ 3 : ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 900,000  

แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง
เสริม  ้คนมีสุ ภาวะทีด่ ี

ผลผลิตที่ 1 : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมโครงกำร
เร่งรัดผลิตบัณฑิตสำขำวิชำที่ขำดแคลน 

10,836,000  

ผลผลิตที่ 2 : โครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม 195,789,000  

ผลผลิตที่ 3 : พัฒนำศักยภำพกำรให้บรกิำรด้ำน
สำธำณสุข 

18,049,727,700 

ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไ ปัญ า
ความยากจน ลดความเ ลื่ มล้ า 
และสร้างการเตบิโตจากภาย น 

แผนงานบูรณาการสร้าง
ความเสม ภาคเพื่ ร งรับ
สังคมผู้สูง าย ุ

ผลผลิตที่ 1 : โครงกำรพัฒนำระบบดูแลสุขภำพ
ของผู้สูงอำย ุ

136,321,700  

แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค 

ผลผลิตที่ 1 : โครงกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนคร 
และเมืองปริมณฑล 

90,949,600 
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ตำรำงที่ 2 ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติกับแผนงำน ผลผลิต/โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิต คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล (ภำพรวม) 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ผลผลิต โครงการ 
เป้า มายผลผลิต งบประมาณ  

(บาท) ตัวชี้วดั แผน  น่วยนับ 
รวมทั้งสิ้น           25,110,408,400  

ยุทธศาสตร์ด้านสรา้งความสามาร  น
การแ ง่ ัน  งประเทศ 

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ผลผลิตที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่ การพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล ้ม  105,944,100  
  จ ำนวนโครงกำรวิจัยใหม่          720  โครงกำร   
 จ ำนวนโครงกำรวิจัยทีอ่ยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร        2,000  โครงกำร   
 จ ำนวนโครงกำรวิจัยทีแ่ล้วเสร็จ           260  โครงกำร   
ผลผลิตที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่ การสร้าง งค์ความรู้พื้นฐาน  งประเทศ 138,804,200  
  จ ำนวนโครงกำรวิจัยใหม่          140  โครงกำร   
  จ ำนวนโครงกำรวิจัยทีอ่ยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร          500  โครงกำร   
  จ ำนวนโครงกำรวิจัยทีแ่ล้วเสร็จ            80  โครงกำร   

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและสรา้ง
เสริมศักยภาพคน 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานบุคลากรภาครัฐ     2,972,369,900  
  - คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล     2,873,790,100  
  - ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก     98,579,800  

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา 
และเสริมสรา้งศักยภาพคน 
 
 
 

ผลผลิตที่ 1 : ผู้ส าเร็จการศึก าดา้นวทิยาศาสตร์สุ ภาพ 3,234,906,100  
  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ         1,272  คน   
  จ ำนวนนกัศึกษำที่เขำ้ใหม ่        1,328  คน   
  จ ำนวนนกัศึกษำที่คงอยู ่        3,555  คน   
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการ  ้บริการวชิาการ 173,860,100  
  จ ำนวนงำนเผยแพร่ควำมรู้และบริกำรวชิำกำร        7,812  ครั้ง   
  จ ำนวนผู้รับบริกำรเผยแพร่ควำมรู้และบริกำรวิชำกำร    151,665  คน   
  จ ำนวนกำรให้บริกำรชันสูตรพลิกศพ        3,200  ศพ  
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 900,000  
  จ ำนวนโครงกำรศิลปวัฒนธรรม           38  โครงกำร   

  จ ำนวนผู้เข้ำรว่มโครงกำร      39,165  คน  
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ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ผลผลิต โครงการ 
เป้า มายผลผลิต งบประมาณ  

(บาท) ตัวชี้วดั แผน  น่วยนับ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและสรา้ง
เสริมศักยภาพคน 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม 
  ้คนมีสุ ภาวะที่ด ี

ผลผลิตที่ 1 : ผู้ส าเร็จการศึก าตามโครงการเร่งรดัผลิตบณัฑิตสา าวิชาที่ าดแคลน 10,836,000  
  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ            84  คน   
ผลผลิตที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 195,789,000  
  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ            48  คน   
  จ ำนวนนกัศึกษำที่เขำ้ใหม ่          132  คน   
  จ ำนวนนกัศึกษำที่คงอยู ่          792  คน   
ผลผลิตที่ 3 : พัฒนาศักยภาพการ  บ้ริการด้านสาธาณสุ  18,049,727,700  
- คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล      13,060,700,700  
- โรงพยำบำลศิริรำช ปยิมหำรำชกำรุณย์     4,353,325,000  
- ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก     635,702,000  
  จ ำนวนผู้ปว่ยนอก        
  - คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล   3,000,000  รำย   
  - โรงพยำบำลศิริรำช ปยิมหำรำชกำรุณย์    585,507  รำย   
  - ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก    343,200  รำย   
  จ ำนวนผู้ปว่ยใน        
  - คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล       85,000  รำย   
  - โรงพยำบำลศิริรำช ปยิมหำรำชกำรุณย์      17,918  รำย   
  - ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก        2,300  รำย   
  จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรศึกษำ/ฝึกปฏิบัติงำน        
  - คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล         5,024  คน   
  - ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก          300  คน   
  จ ำนวนงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำพยำบำล        
  - คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล            48  งำน   
  - ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก             5  งำน  
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ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ผลผลิต โครงการ 
เป้า มายผลผลิต งบประมาณ  

(บาท) ตัวชี้วดั แผน  น่วยนับ 
ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไ ปัญ าความ
ยากจนลดความเ ลื่ มล้ า และสร้างการ
เติบโตจากภาย น 

แผนงานบูรณาการสร้างความเสม 
ภาคเพื่ ร งรับสังคมผู้สูง าย ุ

ผลผลิตที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุ ภาพ  งผู้สูง ายุ 136,321,700  
  กำรก่อสร้ำงศูนยว์ิทยำกำรเวชศำสตร์ผสูู้งอำยุระดับชำติ  

(พื้นที่สมุทรสำคร) แล้วเสร็จ (สะสม) 
          30  ร้อยละ   

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ 
ระดับภาค 

ผลผลิตที่ 1 :โครงการพัฒนากรุงเทพม านคร และเมื งปริมณฑล 90,949,600  
  ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (สะสม) ของกำร

ก่อสร้ำงอำคำรศูนยก์ำรแพทย์กำญจนำภิเษก 
          40  ร้อยละ 

  

 

หมำยเหตุ:  คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล (ภำพรวม) ประกอบด้วย 

1. คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล (Main Complex) 

2. โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์ 

3. ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก 
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ตำรำงที่ 3 ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติกับแผนงำน ผลผลิต/โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิต คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล (Main Complex) 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ผลผลิต โครงการ 
เป้า มายผลผลิต งบประมาณ  

(บาท) ตัวชี้วดั แผน  น่วยนับ 
รวมทั้งสิ้น           19,931,852,000  

ยุทธศาสตร์ด้านสรา้งความสามาร  น
การแ ง่ ัน  งประเทศ 

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ผลผลิตที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่ การพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล ้ม  105,944,100  
  จ ำนวนโครงกำรวิจัยใหม่          720  โครงกำร   
 จ ำนวนโครงกำรวิจัยทีอ่ยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร        2,000  โครงกำร   
 จ ำนวนโครงกำรวิจัยทีแ่ล้วเสร็จ           260  โครงกำร   
ผลผลิตที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่ การสร้าง งค์ความรู้พื้นฐาน  งประเทศ 138,804,200  
  จ ำนวนโครงกำรวิจัยใหม่          140  โครงกำร   
  จ ำนวนโครงกำรวิจัยทีอ่ยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร          500  โครงกำร   
  จ ำนวนโครงกำรวิจัยทีแ่ล้วเสร็จ            80  โครงกำร   

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและสรา้ง
เสริมศักยภาพคน 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานบุคลากรภาครัฐ     2,873,790,100  
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา 
และเสริมสรา้งศักยภาพคน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิตที่ 1 : ผู้ส าเร็จการศึก าดา้นวทิยาศาสตร์สุ ภาพ 3,234,906,100  
  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ         1,272  คน   
  จ ำนวนนกัศึกษำที่เขำ้ใหม ่        1,328  คน   
  จ ำนวนนกัศึกษำที่คงอยู ่        3,555  คน   
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการ  ้บริการวชิาการ 173,860,100  
  จ ำนวนงำนเผยแพร่ควำมรู้และบริกำรวชิำกำร        7,812  ครั้ง   
  จ ำนวนผู้รับบริกำรเผยแพร่ควำมรู้และบริกำรวิชำกำร    151,665  คน   
  จ ำนวนกำรให้บริกำรชันสูตรพลิกศพ        3,200  ศพ   
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 900,000  
  จ ำนวนโครงกำรศิลปวัฒนธรรม           38  โครงกำร   
  จ ำนวนผู้เข้ำรว่มโครงกำร      39,165  คน  

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม 
  ้คนมีสุ ภาวะที่ด ี

ผลผลิตที่ 1 : ผู้ส าเร็จการศึก าตามโครงการเร่งรดัผลิตบณัฑิตสา าวิชาที่ าดแคลน 10,836,000  
  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ            84 คน   
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ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ผลผลิต โครงการ 
เป้า มายผลผลิต งบประมาณ  

(บาท) ตัวชี้วดั แผน  น่วยนับ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและสรา้ง
เสริมศักยภาพคน 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม 
  ้คนมีสุ ภาวะที่ด ี

ผลผลิตที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 195,789,000  
  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ            48  คน   
  จ ำนวนนกัศึกษำที่เขำ้ใหม ่          132  คน   
  จ ำนวนนกัศึกษำที่คงอยู ่          792  คน   
ผลผลิตที่ 3 : พัฒนาศักยภาพการ  บ้ริการด้านสาธาณสุ  13,060,700,700  
  จ ำนวนผู้ปว่ยนอก   3,000,000  รำย   
  จ ำนวนผู้ปว่ยใน       85,000  รำย   
  จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรศึกษำ/ฝึกปฏิบัติงำน         5,024  คน   
  จ ำนวนงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำพยำบำล            48  งำน   

ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไ ปัญ าความ
ยากจนลดความเ ลื่ มล้ า และสร้างการ
เติบโตจากภาย น 

แผนงานบูรณาการสร้างความเสม 
ภาคเพื่ ร งรับสังคมผู้สูง าย ุ

ผลผลิตที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุ ภาพ  งผู้สูง ายุ 136,321,700  
  กำรก่อสร้ำงศูนยว์ิทยำกำรเวชศำสตร์ผูสู้งอำยุระดับชำต ิ 

(พื้นที่สมุทรสำคร) แล้วเสร็จ (สะสม) 
          30  ร้อยละ   
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ตำรำงที่ 4 ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติกับแผนงำน ผลผลิต/โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิต โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์ 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ผลผลิต โครงการ 
เป้า มายผลผลิต งบประมาณ  

(บาท) ตัวชี้วดั แผน  น่วยนับ 
รวมทั้งสิ้น           4,353,325,000  

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและสรา้ง
เสริมศักยภาพคน 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม 
  ้คนมีสุ ภาวะที่ด ี

ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการ  บ้ริการด้านสาธาณสุ  4,353,325,000  
  จ ำนวนผู้ปว่ยนอก     585,507  รำย   
  จ ำนวนผู้ปว่ยใน       17,918  รำย   

 

ตำรำงที่ 5 ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติกับแผนงำน ผลผลิต/โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิต ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ผลผลิต โครงการ 
เป้า มายผลผลิต งบประมาณ  

(บาท) ตัวชี้วดั แผน  น่วยนับ 
รวมทั้งสิ้น           825,231,400  

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและสรา้ง
เสริมศักยภาพคน 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานบุคลากรภาครัฐ     98,579,800  
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม 
  ้คนมีสุ ภาวะที่ด ี

ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการ  บ้ริการด้านสาธาณสุ  635,702,000  
  จ ำนวนผู้ปว่ยนอก     343,200  รำย  
  จ ำนวนผู้ปว่ยใน         2,300  รำย   
  จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรศึกษำ/ฝึกปฏิบัติงำน           300  คน   
  จ ำนวนงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำพยำบำล              5  งำน   

ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไ ปัญ าความ
ยากจนลดความเ ลื่ มล้ า และสร้างการ
เติบโตจากภาย น 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ 
ระดับภาค 

ผลผลิตที่ 1 :โครงการพัฒนากรุงเทพม านคร และเมื งปริมณฑล 90,949,600  
  ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (สะสม) ของกำร

ก่อสร้ำงอำคำรศูนยก์ำรแพทย์กำญจนำภิเษก 
          40  ร้อยละ 
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ส่วนที่ 4  

แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติ และการตดิตามประเมินผล 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลบริหำรงำนตำมหลัก Good Governance ซึ่งเน้นกำรบริหำรงำนที่

โปร่งใสและตรวจสอบได้มีประสิทธิภำพ ประกอบกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ “เป นส าบันทางการแพทย์  ง

แผ่นดิน มุ่งสู่ความเป นเลิศระดับสากล” ทิศทำงกำรพัฒนำของคณะฯ จึงเน้นกำรปรับปรุงกระบวนงำน     

ในพันธกิจหลักทั้งหมด 3 ด้ำน คือ ให้บริกำรสุขภำพแก่ผู้ป่วยทุกระดับ ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงทุก

สำขำและนักวิทยำศำสตร์สุขภำพ และวิจัยทำงกำรแพทย์เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ ให้ได้มำตรฐำนระดับสำกล โดย

มีกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้  

น ำแผนงำนที่ก ำหนดไว้ไปด ำเนินกำรได้ส ำเร็จ คือ “เงิน” หรือ งบประมำณ ดังนั้น กำรวำงแผนงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี จึงเป็นสิ่งส ำคัญขององค์กร เพ่ือให้มีทรัพยำกรส ำคัญเพียงพอที่จะพัฒนำคณะฯ ส ำหรับกำร

พัฒนำและขับเคลื่อนของคณะฯ ผู้บริหำรระดับสูงให้ควำมส ำคัญอย่ำงมีทิศทำงท่ีชัดเจนผ่ำน                 “แผน

ยุทธศำสตร์” และแผนกลยุทธ์ย่อยต่ำง ๆ ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์

กำรจัดท ำโครงกำร กำรสร้ำงนวัตกรรมให้แก่บุคลำกรภำยในคณะฯ รวมถึงกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์

มีกำรติดตำมและวิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอตำมวงจร PDCA  ซึ่งน ำมำสู่กำรพัฒนำ

กระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์คณะฯ (SiSPP) เพ่ือปิด Gap ต่ำง ๆ จึงเห็นพัฒนำกำรของกระบวนกำร

จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบันอย่ำงชัดเจน ดังนั้นเพื่อให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจที่

คณะฯ ก ำหนดไว้จึงต้องมีกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฎิบัติและติดตำมประเมินผล โดยมีกำรวิเครำะห์ถึงควำม

สมเหตุสมผลด้ำนรำยรับเพ่ือรองรับรำยจ่ำยที่จะเพ่ิมขึ้น มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรลงทุนต่ำง ๆ และ

เน้นกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม  มีกำรวำงแผนพัฒนำคณะฯ อย่ำงมีทิศทำง และมีกำรติดตำมประเมินผล

แบบเน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นในกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะฯ ในทุกๆ พันธกิจ 

4.1  การ ับเคลื่ นแผนสู่การปฏิบัติ  
      กำรขับเคลื่อนแผนไปสู่กำรปฏิบัติของคณะฯ เพ่ือบรรลุตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วำงไว้นั้น จะเน้น
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกส่วนงำนในคณะฯ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนส ำคัญหลัก 2 กระบวนกำร ดังนี้ 

     4.1.1  กระบวนการวางแผนงบประมาณรายได้ รายจ่าย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
      คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลเห็นควำมส ำคัญของกำรวำงแผนงบประมำณ จึงได้พัฒนำ
กระบวนกำรวำงแผนงบประมำณของคณะฯ อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกระบวนกำรรวบรวมและ
วิเครำะห์ข้อมูลส ำหรับกำรวำงแผน ทั้งในส่วนที่เป็นงบประมำณรำยได้และงบประมำณรำยจ่ำย ภำควิชำและหน่วยงำน
ต่ำง ๆ มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนงบประมำณคณะฯ หรือท่ีเรียกว่ำ กำรวำงแผนแบบ Bottom – Up Planning 
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ควบคู่กับกำรวำงแผนงบประมำณแบบ Top – Down Planning (ตำมรูปที่ 5 Siriraj Budget Planning & Simulation 
Model)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 5 Siriraj Budget Planning & Simulation Model 

กำรจัดท ำข้อมูลปริมำณมำกเพ่ือให้มีข้อมูลที่ส ำคัญ ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ในกำรวำงแผน
งบประมำณประจ ำปีต่ำง ๆ ของคณะฯ จึงต้องมีกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลเป็นอย่ำงดี สำมำรถรวบรวม
ข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และมีข้อมูลสนับสนุนในกำรตัดสินใจของผู้บริหำรได้
อย่ำงรวดเร็ว คณะฯ จึงน ำระบบ SAP Business Intelligence (SAP BI) ในส่วนระบบงำน Business Planning 
and Simulation (BI-BPS) มำใช้เป็นเครื่องมืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรวำงแผนงบประมำณของคณะฯ และ
ได้พัฒนำระบบกำรวำงแผนงบประมำณผ่ำนสำรสนเทศดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้ภำควิชำและหน่วยงำน
ภำยในคณะฯ ใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรวำงแผนงบประมำณ นอกจำกนี้ได้พัฒนำรำยงำนที่ช่วยสนับสนุน
ข้อมูลกำรวำงแผนงบประมำณผ่ำนระบบสำรสนเทศ (Business Intelligence – BI) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรตัดสินใจให้กับทั้งระดับผู้บริหำรคณะฯ (Top – Down Planning)  และระดับผู้บริหำรภำควิชำและ
หน่วยงำน (Bottom – Up Planning) โดยคณะฯ สำมำรถวำงแผนงบประมำณได้ในระดับงบประมำณรำยได้/
รำยจ่ำยประจ ำปี และงบประมำณแบบระยะปำนกลำง MTEF (Medium Term Expenditure Framework) 
ท ำให้สำมำรถมองทิศทำงกำรพัฒนำคณะฯ ในระยะเวลำ 6 ปี ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ในด้ำนของกำรพัฒนำควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรวำงแผนงบประมำณนั้น คณะฯ จัดอบรมเพ่ือสร้ำงองค์
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวำงแผนงบประมำณและให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศผ่ำนรำยงำนต่ำง ๆ ที่ได้
พัฒนำขึ้นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหำรคณะฯ  ผู้บริหำรภำควิชำและหน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยนโยบำย
และแผน และเจ้ำหน้ำที่จำกภำควิชำ/หน่วยงำนต่ำงๆ ที่รับผิดชอบงำนด้ำนกำรวำงแผนงบประมำณ  
อย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจในกระบวนกำรและสำมำรถใช้ข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจงำนได้     

คณะฯ มีกำรพัฒนำงำน “ปฏิทินงบประมำณ” (ตำมรูปที่ 5 ปฎิทินงบประมำณส ำหรับกำรวำงแผน
งบประมำณประจ ำปี) เพ่ือก ำหนดระยะเวลำกำรวำงแผนงบประมำณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนกำร โดย



  

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  มหำวิทยำลยัมหิดล 28 

 

ปฏิทินดังกล่ำวสอดคล้องกับระยะเวลำกำรจัดท ำงบประมำณของมหำวิทยำลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงำนต้น
สังกัดของคณะฯ และสอดคล้องกับปฏิทินงบประมำณของส ำนักงบประมำณและเมื่อจบรอบระยะเวลำกำร
วำงแผนงบประมำณแล้ว ทำงฝ่ำยนโยบำยและแผนจะท ำกำรทบทวนกำรท ำงำนเพ่ือหำโอกำสในกำรพัฒนำ
กระบวนงำนให้เหมำะสมส ำหรับรอบระยะเวลำต่อไป โดยเน้นกำรปรับปรุงกระบวนงำนเพ่ือลดระยะเวลำกำร
ท ำงำน ลดข้อผิดพลำดของกระบวนงำน และเพ่ิมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและท้ำยสุด คณะฯ สำมำรถ
จัดท ำฐำนข้อมูลโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือผลักดันให้เป็นโครงกำรที่สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล โดยสำมำรถ
เสนอโครงกำรตำมนโยบำยเร่งด่วนได้  เพ่ือเสนอของบประมำณได้อย่ำงรวดเร็วทันเวลำและขณะนี้ก ำลังพัฒนำ
ข้อมูลประกอบส ำหรับกำรวำงแผนต่ำงๆ ด้วยกำรวำงแผน /ประมำณกำรตำมแผนกลยุทธ์ (Strategic 
Planning) เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพสูงสุดในกำรน ำสู่เป้ำหมำย สำมำรถเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลง  
เพ่ือควำมอยู่รอดและควำมก้ำวหน้ำของคณะฯ ในอนำคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 ปฎิทินงบประมำณส ำหรับกำรวำงแผนงบประมำณประจ ำปี    

กระบวนกำรวำงแผนงบประมำณประจ ำปี มีกำรพัฒนำที่ เป็นระบบอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous 
Quality Improvement) โดยมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนงบประมำณระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภำยนอก และภำยในคณะฯ มีกำรจัดตั้งกลุ่ม CoP “รวมพลคนวำงแผนและประเมินผล” และกลุ่ม CoP ที่เกิด
ควำมร่วมมือแบบสหสำขำ “โครงกำรบริหำรวัสดุคงคลังอย่ำงมีประสิทธิภำพ” เพ่ือผลักดันให้เกิดกำรท ำงำน
ร่วมกันกับหน่วยงำนภำยในคณะฯ และสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ และเป็นต้นแบบด้ำนกำรวำงแผน
งบประมำณเพ่ือเป็นที่ศึกษำดูงำนเกี่ยวกับระบบกำรวำงแผนงบประมำณ และระบบสำรสนเทศที่ใช้ในกำร
วำงแผนงบประมำณให้กับส่วนรำชกำร หน่วยงำนอ่ืน ๆ เช่น สภำกำชำดไทย มหำวิทยำลัยมหิดล  
คณะแพทยศำสตร์รำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล  คณะแพทยศำสตร์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โรงพยำบำลจุฬำ
ภรณ์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยำบำลศรีนครินทร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
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คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสนฯลฯ โดยมีกระบวนกำรที่
โดดเด่น ได้แก่   

1) กำรก ำหนดปฏิทินกำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปีซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลำของมหำวิทยำลัยมหิดล
และส ำนักงบประมำณ 

2) กำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรงบประมำณ เพ่ือพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  พร้อมทั้ งมี
คณะอนุกรรมกำรฯ เพ่ือพิจำรณำกลั่นกรองรำยกำรงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์) และค่ำวัสดุ 

3) มีกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัย BI-BPS มำใช้ในกระบวนกำรวำงแผนงบประมำณประจ ำปีอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และลดระยะเวลำในกำรวำงแผน  

4) พัฒนำแบบฟอร์มกำรวำงแผนงบประมำณ  เอกสำรคู่มือกำรวำงแผนงบประมำณ  พร้อมทั้ง 
Check List กระบวนงำนส ำคัญ  ส ำหรับหน่วยงำนภำยในคณะฯ 

5) จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวำงแผนงบประมำณ และกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรกรอกข้อมูล
ผ่ำนระบบสำรสนเทศ โดยเน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมทั้งในส่วนงบประมำณรำยได้และงบประมำณรำยจ่ำยที่
ถูกต้อง แม่นย ำ รวดเร็ว  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

6) มีกำรพัฒนำรำยงำนงบประมำณและรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้อง ทันสมัยและสำมำรถปรับ
มุมมองได้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำร และหน่วยงำนในคณะฯ 

7) มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำกำรวำงแผนงบประมำณประจ ำปีเพ่ือปรับปรุงกระบวนงำน  
8) มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร และน ำมำปรับปรุงทั้งในส่วนของเนื้อหำและ

รูปแบบของวำงแผนงบประมำณประจ ำปีในปีต่อ ๆ ไป  โดยมีรำยงำนทำงงบประมำณและรำยงำนทำงกำรเงิน
ล่วงหน้ำซึ่งผู้บริหำรคณะฯ ใช้เป็นเครื่องมือประกอบกำรตัดสินใจด้ำนกำรด ำเนินงำนของคณะฯ  

 
4.1.2  การพัฒนากระบวนการ  งการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

                คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล มีวิวัฒนำกำรของกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ใน “แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ฉบับที่ 8 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2542 – 2544)” ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น  แผนยุทธศำสตร์ของคณะฯ โดยก ำหนดวิสัยทัศน์แรกคือ  
“คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป นส าบันการแพทย์ชั้นเลิศ นเ เชีย าคเนย์” และมีพันธกิจอย่ำง
ชัดเจน (ตำมรูปที่ 7 พัฒนำกำรกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล)   
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   รูปที่ 7 พัฒนำกำรกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

 ในปี 2548 คณะฯ เริ่มให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ในฐำนะที่ช่วยก ำหนด  
ทิศทำงกำรบริหำรงำนให้สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก จึงว่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนแผนยุทธศำสตร์มำศึกษำข้อมูลและจัดท ำแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฉบับ พ.ศ. 
2548 – 2551 โดยวำงกรอบตำมมุมมอง Balanced Scorecard พร้อมทั้งเป้ำหมำยเป็นตัวชี้วัด Corporate 
KPIs ซึ่งพบปัญหำกำรน ำไปปฏิบัติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมไม่สมดุลในระหว่ำง 3 พันธกิจคือ กำรเรียน      
กำรสอน กำรวิจัย และกำรรักษำพยำบำล และให้ควำมส ำคัญกับ Finance Perspective ซึ่งไม่สอดคล้อง
วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลก ำไร  นอกจำกนี้บุคลำกรภำยในของคณะฯ ยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
และไม่ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรน ำแผนยุทธศำสตร์มำใช้ในมุมมองของกำรด ำเนินงำนและพัฒนำองค์กร    

 หลังจำกนั้นคณะฯ เริ่มให้ควำมส ำคัญในกำรน ำเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพต่ำง ๆ เข้ำมำใช้พัฒนำและ
ควบคุมกระบวนกำรบริหำรไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรศึกษำ มำตรฐำนโรงพยำบำลภำครัฐ และให้ควำมส ำคัญกับ
กำรน ำข้อมูลตัวชี้วัด (KPI) มำวิเครำะห์ผลส ำเร็จขององค์กร จึงน ำมำสู่กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ที่เป็นระบบ โดยผลลัพธ์ที่ต้องกำรคือกระบวนกำรแผนยุทธศำตร์ที่วัดผลส ำเร็จได้จริง และสำมำรถ
เก็บข้อมูลในอดีตมำใช้ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำในอนำคตได้ แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ฉบับ พ.ศ. 2551 – 2554  จึงเกิดข้ึนภำยใต้แนวคิดใหม่ในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ คือมีกำรศึกษำ
และวิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ ทั้งสภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยใน ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม 
สมรรถนะหลักและวัฒนธรรมองค์กร โดยคณะท ำงำนเพ่ือกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ที่มำจำกบุคลำกรของ
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คณะฯเอง มีที่ปรึกษำให้ค ำแนะน ำและควบคุมกระบวนกำรกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์  นับเป็นจุดเริ่มต้ น    
กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ “Siriraj Strategic Planning Process Model (SiSPP)”   

ตำมกระบวนกำร  PDCA กำรก ำหนดยุทธศำสตร์มองแต่ละพันธกิจแยกกันอย่ำงชัดเจน มีกำรก ำหนด
ตัวชี้วัดที่ส ำคัญโดยน ำตัวชี้วัดที่หน่วยงำนในระดับสูงก ำหนดมำให้รำยงำนผลมำปรับเป็นตั วชี้วัดยุทธศำสตร์ 
(Strategic KPIs) ในแผนยุทธศำสตร์ฉบับ พ.ศ. 2555 – 2557 ก ำหนดตัวชี้วัดยุทธศำสตร์สอดคล้องกับ
แนวทำงเป้ำหมำยกำรพัฒนำแต่ละยุทธศำสตร์ และเริ่มพัฒนำกระบวนกำรติดตำมแผนยุทธศำสตร์ให้น ำข้อมูล
มำใช้เป็นแนวทำงกำรพัฒนำ  โดยเริ่มก ำหนดรอบระยะเวลำกำรรำยงำนผลยุทธศำสตร์ ทุก 6 เดือน เพ่ือน ำมำ
วิเครำะห์และน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหำรคณะฯ   

 ในปี พ.ศ. 2558 ผู้บริหำรคณะฯ ชุดปัจจุบัน ทบทวนแผนยุทธศำสตร์คณะฯ เมื่อเข้ำรับต ำแหน่ง และ
พบว่ำสภำพแวดล้อม ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วมำก  ประเด็นส ำคัญคือเตรียมควำมพร้อมให้ศิริ รำช
สำมำรถด ำเนินกิจกำรในทุกพันธกิจอย่ำงยั่งยืน ในแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฉบับ 
พ.ศ. 2558 – 2562 จึงนับเป็นพัฒนำกำรอีกครั้งหนึ่งของกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ โดยมีกำรตกผลึก
เรื่องทิศทำงในอีก 20 ปี ของคณะฯอย่ำงชัดเจน ดังนั้นแผนยุทธศำสตร์ฯ จึงถูกมองในมุมมองใหม่ที่เป็น 
Milestone ของทิศทำง 20 ปีข้ำงหน้ำ พร้อมกับกำรเตรียมควำมพร้อมขององค์กรให้เป็น High Performance 
Organization  จึงสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรหลำยระดับ ไม่ว่ำจะเป็นผู้บริหำรระดับต้น ระดับกลำง และ
ระดับสูง มีกำรทบทวนเชิงโครงสร้ำงและจัดตั้งงำนบริหำรยุทธศำสตร์ เพ่ือประสำนงำนในกำรจัดท ำแผน 
ติดตำม  ประเมินผลส ำเร็จของแผนยุทธศำสตร์สม่ ำเสมอ โดยติดตำมเชื่อมโยงกันทั้งตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ ไปถึงแผนปฏิบัติกำร ก ำหนดกำรรำยงำนผลส ำเร็จต่อที่ประชุมผู้ บริหำรฯ เป็นวำระประจ ำไตรมำส  
พร้อมทั้งมีนโยบำยชัดเจนที่จะพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกระบวนกำรแผนยุทธศำสตร์คณะฯ ให้แก่บุคลำกรระดับ
ผู้บริหำรคณะฯ และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับตำมล ำดับผ่ำนกำรศึกษำอบรม และกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ด้ำนแผนยุทธศำสตร์อย่ำงต่อเนื่องในฐำนะเป็น Successor ขององค์กร  ตั้ง Strategy Clinic เพ่ือให้
ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และกำรจัดท ำโครงกำรต่ำง ๆ แก่ทุกหน่วยงำน ในส่วนที่ส ำคัญ
ที่สุดคือกำรพัฒนำกระบวนกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติกำรในระดับคณะฯ  และถ่ำยทอดแผนสู่
หน่วยงำนระดับย่อย และระดับบุคคล ผ่ำนแผนพัฒนำภำควิชำ  พร้อมทั้งสื่อสำรแผนยุทธศำตร์ให้บุคลำกรทุก
ระดับรับทรำบและเกิดควำมเข้ำใจอย่ำงสม่ ำเสมอ   

จำกพัฒนำกำรกว่ำ 10 ปี กระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
(Siriraj Strategic Planning Process (SiSPP)  ประกอบด้วยกระบวนกำรหลัก ๆ 4 ขั้นตอน คือ 1) วิเครำะห์
ข้อมูลเพ่ือกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 2) กำรวำงแผนยุทธศำสตร์  3) กำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ  
และ 4) กำรติดตำมประเมินผล มีกำรก ำหนดช่วงเวลำของแต่ละขั้นตอน และมีกำรประเมินผลกิจกรรมของแต่
ละกระบวนกำร พร้อมทั้งประเมินปัญหำและอุปสรรค จนน ำมำสู่กำรพัฒนำกระบวนกำร SiSPP อย่ำงต่อเนื่อง 
(Continue Quality Improvement) โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรคณะฯ และมีกำรพัฒนำปรับปรุง 
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SiSPP จนกระทั่งได้รูปแบบที่สมบูรณ์ (ตำมรูปที่ 8 กระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์คณะแพทยศำสตร์ศิริ
รำชพยำบำล  (Siriraj Strategic Planning Process (SiSPP))   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 8 กระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  (Siriraj Strategic Planning Process (SiSPP) 

 กระบวนกำรในกำรขับเคลื่อนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลให้
ประสบควำมส ำเร็จ ได้แก่ 

1) ผู้บริหำรระดับสูงให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคณะฯ อย่ำงมีทิศทำงที่ชัดเจน ผ่ำนกำรก ำหนด 
“แผนยุทธศำสตร์”และแผนกลยุทธ์ย่อยต่ำง ๆ ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์กำรจัดท ำโครงกำร กำรสร้ำงนวัตกรรม ให้แก่บุคลำกรภำยในคณะฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มที่ 1  
กลุ่มผู้บริหำรคณะฯ ระดับต้น  ระดับกลำง และระดับสูง ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ  และจำกกำรร่วม
กิจกรรมต่ำง ๆ ด้ำนยุทธศำสตร์อย่ำงสม่ ำเสมอ และกลุ่มที่ 2 CoP (Community of Practice) ผู้ประสำนงำน
ด้ำนยุทธศำสตร์คณะฯ เพ่ือจัดประชุมเป็นประจ ำทุกสัปดำห์ เพ่ือเป็นเวทีส ำหรับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ ์และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรแก้ไขข้อปัญหำที่เกิดขึ้น 

2) ในกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์  มีกำรติดตำมและวิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ 
อย่ำงสม่ ำเสมอ  ตำมวงจร PDCA  ซึ่งน ำมำสู่กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์คณะฯ หรือ SiSPP 
เพ่ือปิด Gap ต่ำง ๆ จึงเห็นพัฒนำกำรของกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน
อย่ำงชัดเจน  

3) พัฒนำกระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์คณะฯ ทั้งสภำพแวดล้อม
ภำยนอก รวมทั้ง Voice of Customer และข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ และมีกำรพัฒนำกระบวนกำร
ก ำหนดยุทธศำสตร์คณะฯ ผ่ำนกำรระดมสมองและกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
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4) มีพัฒนำกำรของกำรก ำหนดตัวชี้วัดที่เหมำะสม เพ่ือผลักดันแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม รวมทั้งวิเครำะห์ผลเพ่ือปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ได้ และที่น่ำสนใจคือ ผู้รับผิดชอบยุทธศำสตร์เกิด 
กำรเรียนรู้ในกำรก ำหนดตัวชี้วัด เดิมก ำหนดตัวชี้วัดเพ่ือตอบ KPI ตำมโจทย์ที่รัฐบำลก ำหนดมำ ในปัจจุบัน
ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ก ำหนดขึ้นเพ่ือตอบโจทย์กำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืน 

5) พัฒนำรูปแบบกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ในรูปแบบต่ำง ๆ ที่เหมำะสมกับกลุ่มผู้รับและ     
กำรน ำไปใช้ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ มีกำรเดินสำยเชิงรุกเพ่ือถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ให้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ โดย
ผู้บริหำรเพ่ือแสดงให้บุคลำกรทุกระดับเห็นว่ำผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญในเรื่องเหล่ำนี้     

6) สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรภำยในคณะฯ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ด้ำนแผนยุทธศำสตร์ โดยเชิญให้
ผู้บริหำรระดับหัวหน้ำภำควิชำ หัวหน้ำฝ่ำย และหัวหน้ำงำนต่ำง ๆ เข้ำมำแสดงควำมคิดเห็นและระดมสมอง
เพ่ือจัดท ำแผนยุทธศำสตร์คณะฯ ฉบับปัจจุบัน และเริ่มกระจำยแผนปฏิบัติงำนเผื่อผลักดันยุทธศำสตร์คณะฯ 
ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนำกระบวนกำรถ่ำยทอดสู่กำรน ำไปปฏิบัติในระดับภำควิชำผ่ำน       
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของภำควิชำ 

7) พัฒนำระบบกำรติดตำมและวิเครำะห์ผลส ำเร็จด้ำนยุทธศำสตร์คณะฯ ตำมรอบระยะเวลำ    กำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ทุก 3 เดือน ซึ่งในกำรติดตำมและวิเครำะห์ผลตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ย่อย และแผนปฏิบัติงำน และพัฒนำระบบจัดเก็บที่สะดวกและง่ำยต่อทั้งผู้ปฏิบัติและผู้บริหำรและเริ่ม
จัดเก็บเป็นฐำนข้อมูลในระบบสำรสนเทศของคณะฯ  

8) จัดท ำ Strategy  Clinic ในลักษณะ Mobile Team เพ่ือให้ค ำปรึกษำแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ 
เกี่ยวกับยุทธศำสตร์คณะฯ และกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงำนย่อย รวมทั้งกำรเขียนโครงกำร         
โดยตลอดระยะเวลำ 10 ปีที่ผ่ำนมำนั้น ในกระบวนกำร SiSPP มีพัฒนำกำรที่ส ำคัญที่สุดคือ คณะฯ มีข้อมูล  
ในกำรก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยในอนำคต  ผลกำรพัฒนำตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ผ่ำนมำท ำให้เกิดนวัตกรรม
ต่ำง ๆภำยในคณะฯ มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรก่อตั้งโรงพยำบำล ศิริรำชปิยมหำรำชกำรุณย์ กำรพัฒนำ
หลักสูตรนำนำชำติและที่ส ำคัญคือกำรใช้แผนยุทธศำสตร์อย่ำงต่อเนื่องท ำให้ปักธงเป้ำหมำยกำรพัฒนำใน 20 
ปี ข้ำงหน้ำได้ชัดเจน  
 
4.2  การติดตามและประเมินผล 

 กำรด ำเนินงำนของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพงำนทั้งใน
กระบวนงำนหลักและกระบวนงำนสนับสนุน และเริ่มมีกำรประยุกต์ใช้เกณฑ์ Thailand Quality Award 
(TQA) เพ่ือกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรคณะฯ โดยองค์รวมอย่ำงจริงจัง ควบคู่กับแนวคิดเรื่องกำร
จัดกำรควำมรู้ (KM) และกำรพัฒนำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) เข้ำมำใช้พัฒนำและ
ควบคุมกระบวนกำรบริหำร จึงน ำมำสู่กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ที่เป็นระบบ โดยผลลัพธ์ที่
ต้องกำร คือ กระบวนกำรแผนยุทธศำสตร์ที่วัดผลส ำเร็จได้จริง และสำมำรถเก็บข้อมูลในอดีตมำใช้ก ำหนดทิศ
ทำงกำรพัฒนำในอนำคตได้ โดยมีกระบวนกำรติดตำม ประเมินและปรับปรุงเป็นกระบวนหลักที่ส ำคัญ  พัฒนำ
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กระบวนกำรรำยงำนผลด้ำนยุทธศำสตร์คณะฯ เพ่ือกระตุ้นในเกิด Sense of Belonging ให้เกิดขึ้นภำยใน
องค์กรทุกระดับ เริ่มต้นจำกกำรรำยงำนผลตัวชี้วัดยุทธศำสตร์เป็นรำยปี ปรับรอบระยะเวลำกำรรำยงำนผล
ยุทธศำสตร์ทุก 3 เดือนจัดท ำ“ปฏิทินการรายงานผลการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์คณะ  ประจ าปี” เป็นปฏิทิน
กลำงในกำรท ำงำนร่วมกันของหน่วยงำนที่รับผิดชอบตัวชี้วัดและโครงกำรแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) โดย
ก ำหนดขั้นตอน วันและเวลำ เพ่ือให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบวำงแผนกำรท ำงำนพร้อมทั้งวิเครำะห์ ก ำหนด
แนวทำงกำรปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรได้ทันท่วงทีต่อสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงและจัดเตรียมกำรน ำเสนอต่อ
ผู้บริหำรในกำรประชุมผู้บริหำรคณะฯ 
 เมื่อเริ่มเข้ำสู่กำรบริหำรคณะฯ ของผู้บริหำรชุดปัจจุบัน ในปี 2558 คณะฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำร
เชิงยุทธศำสตร์ เพ่ือพัฒนำให้ “ศิริรำชเป็นมำกกว่ำโรงเรียนแพทย์ (Siriraj is Beyond a Medical School)” 
จึงก ำหนดให้มีหน่วยงำนหลักในกำรประสำนงำนกลำงและน ำระบบสำรสนเทศมำใช้มำกขึ้น เพ่ือให้เกิดกำร
บริหำรเชิงกลยุทธ์อย่ำงครบวงจร ตำมกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ศิริรำชพยำบำล (SiSPP) 
 อีกทั้งกำรพัฒนำคุณภำพงำนทั้งในกระบวนงำนหลักและกระบวนงำนสนับสนุนใช้วงจร PDCA มำ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือทบทวนและพัฒนำคุณภำพงำนอย่ำงต่อเนื่อง (CQI)  
 กระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นขั้นตอนส ำคัญส ำหรับองค์กร เนื่องจำกกำรวัดและ
ประเมินประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นภำยหลังจำกที่วำงแผนงบประมำณและ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนแล้ว เพ่ือติดตำมอย่ำงเป็นระยะ ๆ ว่ำ
กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับแผนที่วำงไว้หรือไม่ เกิดปัญหำในกำรด ำเนินกำรเรื่องต่ำง ๆ หรือไม่ และหำแนว
ทำงแก้ไขปัญหำได้ทันกำรณ์และสำมำรถปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำนได้ทันท่วงที เพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดี
ที่สุดต่อคณะฯ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมต่อส่วนงำนในระดับสูงกว่ำคณะแพทยศำสตร์ศิริรำช
พยำบำลได้ ในระดับกำรบริหำรงำนภำยในองค์กร คณะฯ ยังใช้ผลกำรประเมินมำวิเครำะห์เพ่ือปรับปรุง
กระบวนงำนและยังใช้เพ่ือเป็นข้อมูลเชิงสถิติประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติงบประมำณในปีงบประมำณต่อ ๆ ไป
ด้วยเช่นกัน  
 กระบวนกำรติดตำมและประเมินผลของคณะฯ ประกอบด้วยกระบวนกำรหลัก 2 กระบวนกำร ดังนี้ 

4.2.1 กระบวนการติดตามและประเมินผลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งภำยใต้สังกัดมหำวิทยำลัยมหิดล ซึ่ง

ภำยในโครงสร้ำงด ำเนินงำนของคณะฯ นอกจำกจะครอบคลุมด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยตำม
รูปแบบของมหำวิทยำลัยทั่วไปแล้ว ยังครอบคลุมไปถึง “โรงพยำบำลศิริรำช” ซึ่งเป็นโรงพยำบำลขนำดใหญ่ มี
งบประมำณในกำรด ำเนินกิจกำรปีละไม่ต่ ำกว่ำหนึ่งหมื่นหกพันล้ำนบำท  มีหน่วยงำนย่อยภำยใต้คณะฯ 
มำกกว่ำ 90 หน่วยงำน ภำยใต้โครงสร้ำงขนำดใหญ่นี้ คณะฯ ต้องมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ 
รวมทั้งผลกำรใช้งบประมำณไปยังหน่วยงำนต้นสังกัด คือ มหำวิทยำลัยมหิดล และรำยงำนต่อไป
กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงบประมำณตำมล ำดับ กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนแบบเดิม จะเป็นกำรใช้
ระบบเอกสำร มีควำมซ้ ำซ้อน ขำดกำรเชื่อมโยงของระบบงำนที่เกี่ยวข้อง ใช้เวลำมำกในกำรสืบค้นและ
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ตรวจสอบข้อมูล ซึ่งส่งผลต่อกระทบต่อกำรติดตำมประเมินผลประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน  รวมถึงกำร
จัดท ำรำยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท ำให้คณะฯ มีข้อมูลที่ขำดควำมสมบูรณ์ และควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนที่
ไม่สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้  มุมมองของรำยงำนไม่เพียงพอต่อกำรติดสินใจในเชิงบริหำร 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมำ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลได้น ำระบบสำรสนเทศระดับ ERP 
(Enterprise Resource Planning) มำใช้ในกำรวำงแผนทรัพยำกรทำงธุรกิจโดยรวม เพ่ือให้เกิดกำรใช้
ประโยชน์ทรัพยำกรอย่ำงสูงสุด โดยน ำแนวคิดและวิธีกำรบริหำรแบบใหม่มำท ำให้เกิดเป็นระบบเชิงปฏิบัติกำร 
สำมำรถบูรณำกำรรวมงำนหลักต่ำงๆ ในองค์กรทั้งหมดเข้ำด้วยกันที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่ำง Real time 
ลดกำรบันทึกข้อมูลซ้ ำซ้อนและเพ่ิมควำมถูกต้องของข้อมูล ในช่วงระยะเวลำกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ ERP 
กว่ำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ คณะฯ มีกำรพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือรองรับกระบวนงำนต่ำง ๆ ที่พัฒนำไปตำมทิศ
ทำงกำรพัฒนำของคณะฯ  

ด้วยโครงสร้ำงขนำดใหญ่ของคณะฯ นั้น กำรจัดท ำและบริหำรข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนปริมำณมำก
และจำกหลำกหลำยหน่วยงำน เพ่ือให้มีข้อมูลที่ส ำคัญ ถูกต้อง ส ำหรับจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกคณะฯ และเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนงบประมำณประจ ำปี
ต่อๆ ไป คณะฯ จึงต้องมีระบบกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลที่ดี สำมำรถรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีข้อมูลสนับสนุนในกำรตัดสินใจของผู้บริหำรได้อย่ำงรวดเร็ว   ด้วยเหตุผลเหล่ำนี้ 
ฝ่ำยนโยบำยและแผนในฐำนะผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผลข้อมูลต่ำง ๆ สู่หน่วยงำนภำยนอกจึงพัฒนำ
กระบวนกำรติดตำมและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพผ่ำนกระบวนกำรต่ำง ๆ เริ่มจำกวิเครำะห์กระบวนกำร
ติดตำม ประเมินผล และกำรจัดท ำรำยงำนเพื่อ จัดท ำ “ปฏิทินบริหำรงบประมำณ” เพ่ือก ำหนดระยะเวลำกำร
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนรำยปีและผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผลต่ำง ๆ  และเผยแพร่ปฏิทินกำรบริหำร
งบประมำณให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรนี้ได้ทรำบแผนกำรด ำเนินงำนล่วงหน้ำ โดยปฏิทิน
ดังกล่ำวสอดคล้องกับระยะเวลำกำรรำยงำนผลของมหำวิทยำลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงำนต้นสังกัดของคณะฯ 
และส ำนักงบประมำณ 

จำกนั้น “พัฒนำกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลผ่ำนระบบสำรสนเทศ” เริ่มจำกกำรพัฒนำ
ระบบปฏิบัติกำร SAP-ECC6  ซึ่งสำมำรถเชื่อมโยงระบบงำนต่ำงๆ  ตั้งแต่กำรวำงแผนและบริหำรงบประมำณ 
กำรพัสดุ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ หลังจำกนั้นก็มองเห็นโอกำสพัฒนำในกำรที่จะเชื่อมโยงระบบปฏิบัติกำร 
SAP-ECC6 กับระบบฐำนข้อมูล Data Warehouse ของคณะฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดท ำรำยงำนให้
รวดเร็วและแสดงผลข้อมูลในมุมมองที่หลำกหลำยตำมควำมต้องกำรใช้งำน  พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับระบบกำร
วำงแผนงบประมำณของคณะฯ ที่ใช้ระบบ BI-BPS (Business Intelligence - Business Planning and 
Simulation) เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรรำยงำนผลของข้อมูลที่ระบบ SAP-ECC6 ไม่สำมำรถตอบสนองได้  ผลกำร
พัฒนำท ำให้เกิดกระบวนกำรรำยงำนผลที่ครอบคลุมทั้งในด้ำนกำรใช้งบประมำณและกำรรำยงำนผล
ปฏิบัติงำน  คณะฯ จึงน ำระบบ SAP  Business Intelligence (SAP BI)  ในส่วนระบบงำน Business 
Planning and Simulation (BI-BPS) มำใช้เป็นเครื่องมืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรวำงแผน และติดตำม
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ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะฯ โดยผู้ใช้ระบบงำนเองสำมำรถเรียกดูสถำนะกำรรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน รวมถึงกำรน ำข้อมูลในระบบไปจัดท ำรำยงำนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก
คณะฯ ได้อย่ำงถูกต้อง และรวดเร็ว (ตำมรูปที่ 9 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวงจรงบประมำณคณะแพทยศำสตร์ศิริ
รำชพยำบำลกับกำรพัฒนำกระบวนงำน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวงจรงบประมำณคณะแพทยศำสตร์ศริิรำชพยำบำลกับกำรพัฒนำกระบวนงำน 

ปัจจุบันคณะฯ สำมำรถจัดท ำ “ฐำนข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำน” อย่ำงเป็นระบบที่เป็นข้อมูลสำรสนเทศ
สนับสนุนกำรบริหำรงำนและตัดสินใจของผู้บริหำรฯ และกำรวำงแผนงบประมำณและผลกำรปฏิบัติงำนได้
อย่ำงรวดเร็วทันท่วงที เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพสูงในกำรน ำสู่เป้ำหมำย  สำมำรถเผชิญกับกำร
เปลี่ยนแปลง เพ่ือควำมอยู่รอดและควำมก้ำวหน้ำของคณะฯในอนำคต และมีกำรจัดท ำ “รำยงำนวิเครำะห์
งบประมำณ” เป็นประจ ำทุกปี  

ท้ำยสุด เกิดกำรพัฒนำกระบวนงำนอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) สอดคล้อง
กับ PDCA พร้อมทั้งกำรพัฒนำบุคลำกรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงบประมำณ  กำรติดตำม กำร
ประเมินผล และกำรรำยงำนผล ทั้งในระดับบุคลำกรส่วนกลำง และบุคลำกรจำกภำควิชำและหน่วยงำนต่ำง 
โดยมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนกระบวนกำรต่ำง ๆ ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในคณะฯ  รวมทั้งสร้ำง Successor 
ในทุก ๆ ภำควิชำและหน่วยงำน มีกำรจัดตั้งกลุ่ม “CoP รวมพลคนวำงแผนและประเมินผล” และเกิด “ควำม
ร่วมมือแบบบูรณำกำร” เช่น “กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนงบลงทุนอย่ำงบูรณำกำร กำรจัดหำพัสดุรวม 
กำรพัฒนำกระบวนกำรปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำง” เพ่ือผลักดันให้เกิดกำรระดมสมองเพ่ือแก้ไขปัญหำร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนภำยในคณะฯ  และยังเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนกำรต่ำง ๆ ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก
คณะฯ และที่ภำคภูมิใจมำกคือกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลของคณะฯ เป็นต้นแบบด้ำนกำรติดตำม
และประเมินผลเพ่ือกำรศึกษำดูงำนให้กับส่วนรำชกำรอ่ืนๆ  โดยสรุปกระบวนกำรที่โดดเด่น ได้แก่   

1) กำรก ำหนดปฏิทินบริหำรกำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปี  ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลำของ
มหำวิทยำลัย มหิดลและส ำนักงบประมำณ 
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2) ปรับปรุงกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลในด้ำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ผลกำรปฏิบัติงำนด้ำน
ผลผลิต โครงกำร ด้ำนงบลงทุน โดยบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

3) จัดท ำเอกสำรคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมและประเมินผล เผยแพร่ผ่ำน Website ฝ่ำยนโยบำย
และแผน คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

4) วิเครำะห์ระบบงำนต่ำง ๆ ของคณะฯ สร้ำงควำมเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยของ
คณะฯ  มำใช้ในกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดกำรพัฒนำต่อยอด
เพ่ือปิดจุดบกพร่องต่ำง ๆ   

5) จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรติดตำมและประเมินผลทั้งเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจถึงควำมส ำคัญ
ของกำรติดตำมประเมินผล  เข้ำใจระบบงำนที่เชื่อมโยงกัน และเข้ำใจ วิธีกำรบันทึก ข้อมูลรวมทั้ง
กำรแสดงผลรำยงำนผ่ำนระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ  

6) พัฒนำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ที่ถูกต้อง ทันสมัย สำมำรถปรับมุมมองได้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ส ำหรับประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำร และหน่วยงำนในคณะฯ และพัฒนำกำรส่งข้อมูลผ่ำน
ระบบจดหมำยอิเล็คโทรนิคเพื่อลดกระบวนกำรด้ำนเอกสำรและยังช่วยลดกำรใช้กระดำษของคณะฯ  

7) ประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร และน ำมำปรับปรุงทั้งในส่วนของเนื้อหำและรูปแบบของ
รำยงำน 
 

4.2.2  กระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์ 
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

  กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์อย่ำงครบวงจร ตำมกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
(SiSPP) เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ดังนี้  

1) โครงสร้ำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนยุทธศำสตร์ : หน่วยงำนกลำง

รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์และน ำเสนอภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนแผนยุทธศำสตร์คณะฯ ได้จัดตั้ง  “หน่วย

ยุทธศำสตร์” เป็นหน่วยที่รับผิดชอบด้ำนกำรจัดท ำแผน ติดตำมและประเมินผลส ำเร็จของยุทธศำสตร์และ

วิเครำะห์ข้อมูลเสนอผู้บริหำรอย่ำงสม่ ำเสมอ ซึ่งต่อมำได้กลำยเป็น “งำนบริหำรยุทธศำสตร์” และเพ่ือพัฒนำ

ระบบกำรติดตำม ประเมินผลยุทธศำสตร์ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยใช้กระบวนกำร PDCA พร้อมทั้งสร้ำง

กำรมีส่วนร่วมของผู้ประสำนงำนยุทธศำสตร์ เพื่อกระตุ้นให้เกิด Sense of Belonging ภำยในองค์กรอย่ำงเป็น

รูปธรรม จึงได้จัดตั้งกลุ่ม “CoP ผู้ประสำนงำนยุทธศำสตร์ในระดับคณะฯ และภำควิชำ (Strategy Team)” มี

กำรพัฒนำองค์ควำมรู้กระบวนกำรด้ำนยุทธศำสตร์คณะฯ อย่ำงต่อเนื่องและบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำน

สนับสนุนต่ำง ๆ ภำยในคณะฯ โดยกลุ่ม CoP ได้พัฒนำศักยภำพของผู้ประสำนงำนยุทธศำสตร์ มีกำรอบรม

กำรจัดท ำข้อมูลเพื่อกำรวิเครำะห์ผล แลกเปลี่ยนควำมรู้ประสบกำรณ์กำรท ำงำน สร้ำงควำมเข้ำใจกระบวนกำร

ท ำงำนที่เชื่อมโยงและมีมุมมองในทิศทำงเดียวกัน รวมถึงกำรระดมสมองเพ่ือแก้ไขปรับปรุงกระบวนกำรร่วมกัน 
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2) จัดกำรประชุมรำยงำนผลยุทธศำสตร์ทุก 3 เดือน เป็นวำระพิเศษจำกกำรประชุมผู้บริหำร

ปกติ เพ่ือเพ่ิมเวลำในกำรประชุมร่วมกัน เน้นถึงแผนยุทธศำสตร์เป็นหลัก เจำะลึกถึงปัญหำและอุปสรรค เพ่ือ

หำแนวทำงแก้ไข และมีกำรปรับรูปแบบกำรน ำเสนอให้กระชับ และเปลี่ยนบทบำทของของหัวหน้ำหน่ วยงำน

สำยสนันสนุน จำกเดิมเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลแก่รองคณบดีมำเป็นผู้น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละด้ำน เพ่ือ

สร้ำง Responsibility รวมถึงกำรสร้ำง Enabling Staff และSuccessor ในอนำคตของหน่วยงำน ในส่วนของ

ผู้บริหำรจะมีบทบำทในกำรซักถำม แสดงควำมเห็นในกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรค 

3) พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรติดตำมและประเมินผล 2 ระบบและแบบฟอร์มกำรติดตำม

โครงกำรแผนปฏิบัติกำร 1 แบบฟอร์ม ดังนี้  

3.1 พัฒนำระบบที่กรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์ จำกกำรกรอกข้อมูลในไฟล์ 

Excel เป็นกำรออกแบบกำรกรอกข้อมูลผ่ำน Web Application ใน“ระบบสำรสนเทศ 

Siriraj Information Management Center (SiIMC)” ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถกรอกข้อมูล

ได้ตั้งแต่กำรวำงแผนค่ำเป้ำหมำย รำยไตรมำส รำยปี และผลกำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์

ตำมรอบที่รำยงำนผล และข้อมูลดังกล่ำวจะถูกส่งไปยังหน้ำ Dash board เพ่ือแสดงผล

ต่อไป 

3.2 พัฒนำระบบกำรวิเครำะห์ข้อมูลขององค์กรได้อย่ำงรวดเร็วและง่ำยดำย โดยกำรแสดง

รำยงำนแบบ Dash board โดยใช้ “Tableau” ในกำรรำยงำนผลสำมำรถ Drill Down 

ขัอมูลเชื่อมโยงตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ซ่ึง

น ำมำวิเครำะห์ได้ถึงควำมสัมพันธ์ของตัวชี้วัดทั้งสำมระดับ 

พัฒนำแบบฟอร์มติดตำมโครงกำรแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) เพ่ือวัดผลส ำเร็จ 4 มุมมอง คือ 1) 

มุมมองด้ำนกิจกรรรม 2) มุมมองด้ำนเวลำ 3) มุมมองด้ำนผลผลิต และ 4) มุมมองด้ำนกำรใช้งบประมำณ ซึ่ง

น ำผลที่ได้จำกกำรประเมินไปปรับปรุงโครงกำรให้สอดคล้องและขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์มำกยิ่งขึ้น โดย

พัฒนำเป็น Excel Template ที่อ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้รับผิดชอบโครงกำรให้กรอกข้อมูลได้ง่ำย และได้

ข้อมูลที่มีประโยชน์ในเชิงวิเครำะห์ โดยข้อมูลดังกล่ำวจะถูกส่งเข้ำไปแสดงผลในรำยงำน Dash Board 
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ภาคผนวก 
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