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รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) เริ่มด�าเนินการนับตั้งแต่มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2539 เพื่อศึกษา

แนวทางการจัดตั้งรางวัลคุณภาพแห่งชาติขึ้นในประเทศไทย และด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของรางวัลนี้ ส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้บรรจุรางวัลคุณภาพแห่งชาติไว้ในแผนยุทธศาสตร์การเพ่ิมผลผลิตของ

ประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 โดยมีส�านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบัน

เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเผยแพร่ 

สนับสนุน และผลักดันให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการ น�าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความ

สามารถด้านการบริหารจัดการ ซึ่งองค์กรที่มีวิ ธีปฏิบัติและผลการด�าเนินในระดับมาตรฐานโลกจะได้รับการประกาศเกียรติคุณ

ด้วยรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และองค์กรที่ได ้ รับรางวัลจะน�าเสนอวิธีปฏิบัติที่น�าองค์กรของตนไปสู ่ความส�าเร็จ เพ่ือเป็นแบบ

อย่างให้องค์กรอ่ืนๆ น�าไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ประสบผลส�าเร็จเช ่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อมีการขยายการด�าเนินงานไปอย่างกว้างขวาง 

ย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้ รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ ถือเป็นรางวัลระดับโลก (World Class) เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัล เช่นเดียวกับ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Baldrige National Quality Award (BNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัล

คุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลกน�าไปประยุกต์ใช้

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
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 ปัจจุบัน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน ตลอด 2 ปีท่ีผ่านมา ได้เผชิญกับสถานการณ์ท้าทายหลายเร่ือง ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

ประชากร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่ิงแวดล้อม การแข่งขันท่ีสูงข้ึน โรค COVID-19 และภูมิรัฐศาสตร์ท่ีเปล่ียนไป ส่งผลกระทบต่อการท�างานและ

การประกอบการอย่างรุนแรง และดูเหมือนว่าวิกฤตน้ีจะยืดเย้ือ และจะถูกซ�้าเติมโดยการเปล่ียนแปลงจากพฤติกรรมและวิถีชีวิตของผู้บริโภครุ่นใหม่

 ดังน้ัน การปรับตัวสู่ความเป็นเลิศ (Performance Excellence) จึงมีความจ�าเป็นและส�าคัญย่ิงต่อความอยู่รอด ความม่ันคง 

และความย่ังยืนของทุกองค์กร

 “ผลิตภาพ” ในความหมายในหลักคิดของ Malcolm Baldrige National Quality Award มีความก้าวไกล ครอบคลุมถึงทุกอณู

ท่ีเป็นตัวขับเคล่ือนไปสู่ความส�าเร็จ บรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ ความม่ันคงและความย่ังยืนขององค์กร

 ภายใต้การเปล่ียนแปลงฉับพลันและรุนแรงดังท่ีกล่าวข้างต้นน้ี ยังมีองค์กรถึง 14 องค์กร ท่ีได้พัฒนาศักยภาพ การจัดการ 

การปรับตัว และสร้างความร ่วมมือของบุคลากรในองค์กร จนได้รับการยอมรับว่ามีการบริหารจัดการเป็นเลิศ และได้รับรางวัล TQA, 

TQC Plus และ TQC ตามล�าดับ

 และในปี 2564 มีองค์กรท่ีได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจ�าปี 2564 จ�านวน 1 องค์กร 

ในนามของ คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ากัด ซ่ึงเป็นองค์กรต้นแบบท่ีมุ่งม่ัน

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาโดยตลอด มุ่งสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ  เตรียมความพร้อมองค์กร 

เพ่ือรับมือกับความเปล่ียนแปลง (Disruption) มาอย่างต่อเน่ือง และคงความเป็นผู้น�าในธุรกิจมาได้อย่างยาวนาน 

 ขอแสดงความยินดีกับองค์กรท่ีได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ในระดับ Thailand Quality Class Plus : TQC Plus ท้ัง 5 องค์กร 

ท่ีมีการบริหารจัดการองค์กรท่ีมีความโดดเด่นด้านในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 1. ด้านนวัตกรรม (Innovation) ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ�ากัด 2. ด้านลูกค้า (Customer) ได้แก่ ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร และ 3. ด้านบุคลากร (People) ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงพยาบาลพญาไท 2

 ขอแสดงความช่ืนชมกับ 8 องค์กร ท่ีได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ซ่ึงทุกองค์กรท่ี

ได้รับรางวัล เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ และผลักดันประเทศให้เติบโตในด้านต่าง ๆ ทุกภาคส่วน 

 คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คณะอนุกรรมการด้านเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ และคณะผู้ตรวจประเมินรางวัล

คุณภาพแห่งชาติ ขอถือโอกาสน้ี แสดงความยินดีและช่ืนชม ผู้บริหาร และบุคลากรของท้ัง 14 องค์กรท่ีได้รับรางวัล ในความมุ่งม่ันอย่างต่อเน่ือง 

ภายใต้สภาวการณ์ของโลกท่ีมีความเปล่ียนแปลง และมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ก้าวข้ามอุปสรรค พัฒนาองค์กรเพ่ือมุ่งสู่การเติบโต

อย่างม่ันคงและย่ังยืน และขอขอบคุณท่ีได้แบ่งปันความส�าเร็จจากการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือเป็นแนวทางให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้ศึกษา 

และใช้เน้ือหาจากหนังสือวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศเล่มน้ี ให้เกิดประโยชน์

       นายปิิยะบุุตร  ชลวิิจารณ์์

    ปิระธานคณ์ะกรรมการรางวัิลคุณ์ภาพแห่่งชาติ

สารแสดงความยิินดีจากประธาน

คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
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ผู้้�ช่วิยศาสตราจารย์ ดร.อธิศานต์ วิายุภาพ

   ผู้้�อำานวิยการสถาบัุนเพิ�มผู้ลผู้ลิตแห่่งชาติ

กรรมการและเลขานุการคณ์ะกรรมการรางวัิลคุณ์ภาพแห่่งชาติ

 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ได้จัดต้ังข้ึนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการผลักดันให้ทุกองค์กรท่ีด�าเนินธุรกิจ

ในประเทศไทย มีการพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล โดยใช้เกณฑ์ของ The Malcolm Baldrige 

National Quality Award (MBNQA) ซ่ึงเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติท่ีประเทศต่าง ๆ กว่า 90 ประเทศท่ัวโลกน�าไปประยุกต์ใช้ 

อีกท้ัง รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ยังมุ่งตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 รวมท้ัง

ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนไปสู่อุตสาหกรรมไทย 4.0 เพ่ือการเติบโตอย่างเป็นมิตรต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

 ในปี 2564 น้ี มีองค์กรจากหลากหลายภาคธุรกิจ ประกอบด้วย ภาคการผลิต การบริการ การสาธารณสุข การศึกษา รวมถึง

ภาครัฐ และภาครัฐวิสาหกิจ ท่ีได้น�าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้และสมัครขอรับรางวัล ซ่ึงเป็นท่ีน่ายินดีอย่างย่ิงท่ีในปีน้ี มีองค์กร

ท่ีได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ได้แก่ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ากัด และยังมี 5 องค์กร ท่ีได้รับ

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศระดับ Thailand Quality Class Plus : TQC Plus ท่ีมีการบริหารจัดการองค์กรท่ีมีความโดดเด่นในด้าน

ต่าง ๆ ท้ัง ด้านนวัตกรรม (Innovation) ด้านลูกค้า (Customer) และ ด้านบุคลากร (People) และมีองค์กรแนวหน้าของประเทศไทย 

อีก 8 องค์กร ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) นับเป็นความส�าเร็จและความภาคภูมิใจอย่างย่ิง

จากการส่งเสริมให้มีการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติอย่างแพร่หลายทุกภาคส่วน

 และโอกาสน้ี ขอแสดงความยินดีกับท้ัง 14 องค์กร ท่ีได้น�าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบท

ขององค์กร อันน�ามาซ่ึงความส�าเร็จในการคว้ารางวัล ขอขอบคุณและแสดงความช่ืนชมต่อผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร ในความมุ่งม่ัน 

ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาองค์กร มุ ่งสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ สามารถเป็นต้นแบบให้องค์กรอ่ืนได้เรียนรู้ปัจจัย

แห่งความส�าเร็จ เพ่ือขับเคล่ือนองค์กรในทุกภาคส่วนของประเทศให้ก้าวหน้า มีการการบริหารจัดการองค์กรท่ีเป็นเลิศ ทัดเทียมระดับ

สากลอย่างย่ังยืนต่อไป

สารแสดงความยิินดีจาก

ผู้้�อำำานวยิการสถาบัันเพิ�มผู้ลผู้ลิตแห่งชาติกรรมการ

และเลขานุการคณะกรรมการางวัลคุณภาพแห่งชาติ
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รางวัลการบัริหารส้่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class Plus : TQC Plus

สารบััญ

คณะแพทยิศาสตร์โรงพยิาบัาลรามาธิบัดี มหาวิทยิาลัยิมหิดล

บัริษัท พีทีที แอำลเอำ็นจี จำากัด

ธนาคารเพื่อำการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

คณะทันตแพทยิศาสตร์ มหาวิทยิาลัยิขอำนแก่น

โรงพยิาบัาลพญาไท 2
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16

24

32

40
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ตราสัญลักษณ์

สัญลักษณ์

ช่อฟ้าสีทองอร่ามลอยเด่นในห้วงจักรวาล เคียงข้างด้วยดาวฤกษ์ดวงใหญ่
ส่องประกายระยิบระยับ อยู่ในกรอบรูปช่องหน้าต่างทรงไทย

ความหมายิ

รางวลัคณุภาพแห่งชาตเิป็นรางวลัอันทรงเกียรตท่ีิพึงปรารถนาของทกุหน่วยงาน 
เพราะเป็นเครือ่งหมายแห่งความเป็นเลศิในการบรหิารจดัการทกุด้าน ตลอดจน
ผลประกอบการที่ดี เทียบเท่าองค์กรที่ยอมรับกันวา่มีคุณภาพสูงสุดในโลก

อำงค์ประกอำบั

ดาวฤกษ์  สื่อให้เห็นถึงจุดสูงสุดแห่งความส�าเร็จ ความรุ่งโรจน์ และการเป็น
ที่ยอมรับทั่วไปอันเป็นสิ่งพึงปรารถนาของทุกองค์กร

ช่อฟ้าสีทอง  สื่อให้เห็นถึงความเป็นเลิศและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐาน 
คุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

ช่องหน้าต่างทรงไทย  สื่อถึงวิสัยทัศน์ การมองการณ์ไกลสู่ความส�าเร็จ
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ศาสตราจารยิ์ นายิแพทยิ์ปิยิะมิตร  ศรีธรา 

คณบัดีคณะแพทยิศาสตร์โรงพยิาบัาลรามาธิบัดี 

มหาวิทยิาลัยิมหิดล

สำาหรับัความภาคภ้มิใจที�ได�รับัรางวัลในครั�งนี� การที�

คณะแพทยิศาสตร์โรงพยิาบัาลรามาธิบัดี มหาวิทยิาลัยิ

มหิดล ได�รับัรางวัลการบัริหารส้่ความเป็นเลิศที�มีความ

โดดเด่นในด�านนวัตกรรม (TQC Plus Innovation) 

เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจขอำงชาวรามาธิบัดี ที�มุ่งเน�น

พัฒนาคุณภาพและรักษามาตรฐานการทำางาน ผู้่าน

ค่านิยิม : มุ่่่งเรียนร้้ คู่้่คู่่ณธรรมุ่ ใฝ่่คู่่ณภาพ ร่วมุ่สาน

ภารกิจ คู่ิดนอกกรอบ รับผิิดชอบสังคู่มุ่ ซึ่่�งแสดงให�

เห็นเป็นที�ประจักษ์ได�อำยิ่างภาคภ้มิใจ นับัเป็นรางวัล

อำันทรงเกียิรติกับัชาวรามาธิบัดีเป็นอำยิ่างยิิ�ง ที�นำาเกณฑ์์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาเป็นเครื่อำงมือำในการบัริหาร

จัดการ เพื่อำกระบัวนการและผู้ลลัพธ์ที�ดี ให�เกิดความ

ยิั�งยิืน โดยิมีเป้าหมายิคำาน่งถ่งประโยิชน์ต่อำผู้้�รับับัริการ

และประเทศชาติเป็นสำาคัญ

คณะแพทยิศาสตร์

โรงพยิาบัาลรามาธิบัดี 

มหาวิทยิาลัยิมหิดล
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คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ก่อต้ังข้ึนเม่ือ พ.ศ.2508 

เปิดด�าเนินการเม่ือ พ.ศ.2512 มีจุดมุ่งหมายในการสร้างและถ่ายทอด

องค์ความรู้ทางการแพทย์และการพยาบาลตลอดจนวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย  มีโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ 

และศูนย์ความเป็นเลิศ ให้บริการด้านสุขภาพเพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอนและการวิจัย ลักษณะพิเศษของคณะฯ คือ มีการผลิตบัณฑิต

ท้ังสาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ในคณะเดียวกัน มีวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันการแพทย์ช้ันน�าในระดับ

สากล” และใช้ค่านิยม “มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่่คุณภาพ ร่วมสาน

ภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม” เป็นหลักในการท�างาน 

 
คณะฯ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร (แพทยศาสตร์ 

พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สาขาความผิดปกติของการส่ือความ

หมาย และวิทยาศาสตร์สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) การศึกษา

ลักษณะอำงค์กร

ระดับบัณฑิตศึกษา 26 หลักสูตร (ปริญญาโท  18 หลักสูตร ปริญญา

เอก 7 หลักสูตร ประกาศนียบัตรช้ันสูง 1 หลักสูตร) และการศึกษาระดับ

วุฒิบัตรผู้เช่ียวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 114 หลักสูตร (การ

ฝึ่กอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน 29 หลักสูตร การฝึ่กอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน

ต่อยอด 84 หลักสูตร การฝึ่กอบรมพยาบาลช้ันสูงระดับวุฒิบัตร  1 หลักสูตร) 

คณะฯ มี 2 วิทยาเขต คือ (1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

วิทยาเขตพญาไท (2) สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (CNMI) อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ  ซ่ึง CNMI ได้เร่ิมให้บริการผู้ป่วยต้ังแต่ พ.ศ. 2560 

เป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ.2562 และจะเป็นท่ี

ฝ่ึกของนักศึกษาแพทย์ตามหลักสูตรใหม่ต้ังแต่ พศ.2563 

คณะฯ มีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนรวมท้ังหมด 11,505 คน 

มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ข้ันก้าวหน้า เพ่ือให้สามารถรับ

ผู้ป่วยโรคซับซ้อนท่ีถูกส่งต่อมาได้ 

Thailand Quality  Class  Plus –  TQC Plus : Innovation
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สิ�งสำาคัญที�มีผู้ลต่อำ

วิธีการดำาเนินงาน

ปัจจัยความส�าเร็จท่ีส�าคัญขององค์กร ได้แก่

1) การก�าหนดนโยบายอย่างชัดเจนในการน�าแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการ

2) การวางแผนพัฒนาและบูรณาการการท�างานในทุกพันธกิจ ท้ังด้าน

การศึกษา วิจัย และดูแลสุขภาพ โดยถ่ายทอดสู่บุคลากรทุกระดับ

3) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพในกระบวนการท�างานอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์โลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การปรับตัว 

การเตรียมความพร้อม และการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

4) การน�าอย่างมีวิสัยทัศน์ของทีมผู้บริหารท�าให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ เช่น 

รูปแบบการบริหารจัดการท่ีคล่องตัวและตอบสนองความต้องการ 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตควบวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

การจัดส่ิงแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมทางการแพทย์ท่ีผู้เช่ียวชาญใน

สาขาอ่ืนๆ มาท�างานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ รวมท้ังการสนับสนุน

ให้มีการพัฒนาคุณภาพและขอรับรองตามมาตรฐานต่างๆ ในพันธกิจการ

ศึกษาและการดูแลสุขภาพ

5) การใช้ความเช่ียวชาญจากสมรรถนะหลักขององค์กรในทุกพันธกิจ 

ท�าให้มีการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีทันสมัยในการ

ดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อน มีโครงการวิจัยขนาดใหญ่เป็นฐานส�าหรับการต่อยอด

6) การมีเครือข่ายความร่วมมือท้ังในประเทศและต่างประเทศ ท้ังใน

ระดับองค์กรและระดับบุคคล ท้ังด้านวิชาการและด้านนโยบาย ท้ังกับ

ภาครัฐและกับภาคเอกชน ท�าให้บุคลากรของคณะสามารถติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการและจุดประกายให้เกิดแผนงานโครงการ

ริเร่ิมใหม่ๆ น�าไปสู่การช้ีน�าสังคมท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

7) การออกแบบระบบงานท่ีส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างวิชาชีพ

และระหว่างพันธกิจต่างๆ โดยยึดประโยชน์ต่อผู้ป่วย นักศึกษา และ

สังคมเป็นหลัก

8) การเรียนรู้ท่ีฝ่ังอยู่ในงานปกติประจ�า เช่น การมีระบบขอค�าปรึกษา

เป็นล�าดับช้ันในการดูแลผู้ป่วย การวางแผนดูแลผู้ป่วยร่วมกัน การเรียนรู้

จากกรณีศึกษาในหลากหลายรูปแบบ

9) การใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจท่ีส�าคัญ คณะฯ มีระบบธุรกิจอัจฉริยะ

ท่ีสามารถประมวลผลข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุน

การตัดสินใจท้ังในระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย

10) ความสามารถในการหารายได้มาเสริมงบประมาณจากภาครัฐ 

ท้ังในรูปแบบของมูลนิธิรามาธิบดี และการจัดบริการผู้ป่วย
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ความท�าทายิสำาคัญ

ที�อำงค์กรเผู้ชิญ

1)  ด�านธุรกิจ 3)  ด�านการทำำาปิระโยชน์ให่�สังคม

2)  ด�านปิฏิิบัุติการ 4)  ด�านบุุคลากร

•  คู่แข่งในพันธกิจด้านต่าง ๆ ท่ีเร่งการพัฒนา และมีแนวโน้ม

   ท่ีจะส่งกระทบต่อคณะ ฯ 

•  การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ การสร้าง

   ความย่ังยืนทางการเงิน

•   การตอบสนองความคาดหวังของชุมชน สังคม ผู้รับ

บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ

• การท�างานประสานกันในด้านต่าง ๆ ระหว่าง 2 Campuses 

เพ่ือสนับสนุนพันธกิจหลักของคณะ ฯ (Seamless Integration)

• Disruptive Technology นวัตกรรมบริการ ความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีในปัจจุบันท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองและมีการ

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

• โรคอุบัติใหม่ (Diseases) ท่ียังไม่สามารถระบุสาเหตุหรือวิธี

การรักษาได้ชัดเจน จ�าเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษาและวิจัย

โรคใหม่ท่ีเกิดข้ึน

• ความสามารถในการดึงดูดบุคลากรท่ีมีศักยภาพและ 

Upskill & Reskill ให้บุคลากรส่งมอบงานได้ตามแผนยุทธศาสตร์

ด้านทุนมนุษย์
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เพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ขององค์กรในการท่ีจะเป็นสถาบันการแพทย์

ช้ันน�าในระดับสากล คณะกรรมการประจ�าคณะฯ มีการทบทวนวิสัยทัศน์

และค่านิยมทุก 4 ปี ตามวาระคณบดี โดยพิจารณาวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล คือ “มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งม่ันท่ีจะเป็นมหาวิทยาลัย

ระดับโลก” ร่วมกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน และใช้ปณิธานเดียวกับมหาวิทยาลัย

มหิดล คือ “ปัญญาของแผ่นดิน” โดยมีค่านิยมของคณะฯ คือ “มุ่งเรียนรู้ 

คู่คุณธรรม ใฝ่่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม” 

ก�าหนดข้ึนโดยคณะกรรมการประจ�าคณะฯ ในช่วงท�าแผนกลยุทธ์ โดย

ทบทวนค่านิยมเดิม (มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม น�าสู่คุณภาพ) และเพ่ิมเติม

จากคุณลักษณะและพฤตินิสัยของคนรามาธิบดีท่ีสังเกตได้

คณะกรรมการประจ�าคณะฯ ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติ

ผ่านระบบการน�าองค์กร สู่กระบวนการท�าแผนกลยุทธ์ขององค์กรไป

ยังวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร แสดงให้

เห็นความมุ่งม่ันต่อค่านิยม การปฏิบัติตามกฎหมาย และการประพฤติ

ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม โดยการน�าคู่มือจริยธรรมของผู้บริหาร คู่มือ 

ธรรมาภิบาล มายึดถือปฏิบัติ นอกจากน้ียังมีการส่ือสารกับบุคลากร 

ลูกค้า ผู้ส่งมอบและพันธมิตรอย่างเป็นระบบและน�าไปใช้ท่ัวท้ังองค์กร

ผ่านช่องทาง RAMA Communication Channels 

คณะกรรมการประจ�าคณะฯ ได้สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือบรรลุพันธกิจ 

ตาม 6 แนวทาง ได้แก่ 1) จัดท�าข้อตกลงการปฏิบัติงานกับภาควิชา 

ติดตามความก้าวหน้าตามข้อตกลง  2) เสริมพลังการปฏิบัติการ สร้าง

แรงจูงใจทางการเงิน เช่น ค่าตอบแทนตามภาระงาน  3) ส่งเสริมการ

ปฏิบัติตามมาตรฐาน เช่น TQA AHA HA JCI DSC AUNQA WFME 

EdPEx ISO 4) ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างสหสาขาในการประชุมคณะ

ท�างานทางคลินิก 5) ส่งเสริมการด�าเนินงานท่ีท�าให้เกิดการปฏิบัติ

อย่างจริงจังเพ่ือให้บรรลุพันธกิจขององค์กรด้วยการส่ือสารและถ่ายทอด

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการผ่านผู ้ รับผิดชอบสายงานต่าง ๆ  

6) สร้างแรงจูงใจและความมุ่งม่ันให้กับบุคลากรด้วยการเช่ือมโยงเป้า

หมายส�าคัญเข้ากับการจัดการผลการปฏิบัติงานรวมท้ังการยกย่อง

ชมเชยในวาระต่าง ๆ    

การนำาอำงค์กร

เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีมีความคล่องตัวคณะกรรมการประจ�าคณะฯ 

จัดโครงสร้างสนับสนุนงานตามพันธกิจ การมีโครงสร้างการบริหาร

ของ CNMI แยกจากวิทยาเขตหลัก ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์เพ่ือความ

เป็นเลิศเพ่ือสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ จัดต้ังศูนย์นโยบายและการจัดการ

สุขภาพในการขับเคล่ือนองค์ความรู้ มีการส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับ

บุคลากรและหน่วยงาน การเรียนรู้เชิงระบบขององค์กรในเร่ืองด้านการ

บริหารจัดการ นวัตกรรมการบริหาร และการบริหารเครือข่าย การสร้าง

เครือข่ายการวิจัยระดับประเทศ มายาวนานกว่า 30 ปี มีโรงเรียน

บริหารโรงพยาบาล ส่งเสริมการด�าเนินงานท่ีตอบสนองคุณค่าแก่สังคม 

ได้แก่ 1) การสร้างงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและผลกระทบสูงก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศ 2) ระบบดูแลสุขภาพท่ีมีคุณภาพ

ประสิทธิภาพ ปลอดภัย การดูแลผู้ป่วยซับซ้อนในระดับนานาชาติรวม

ไปถึงสนับสนุนพันธกิจด้านการศึกษาและวิจัย 3) การบริหารจัดการ

ด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ด้านความม่ันคงทางการเงิน สังคม และส่ิงแวดล้อม

เพ่ือความย่ังยืน 

นอกจากน้ันคณะกรรมการประจ�าคณะฯ ยังส่งเสริมการสร้างความ

สมบูรณ์แก่ระบบส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ผ่านการขับเคล่ือน

นโยบายสาธารณะ การสร้างความต่ืนตัวของสังคม ร่วมผลักดันการเพ่ิม

สิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพ เช่น การท�า Policy Dialogue 

กับผู้ก�าหนดนโยบายระดับชาติ เช่น การรณรงค์เร่ืองการลดการ

บริโภคยาสูบ การตรวจคัดกรองประเมินความเส่ียงผู้ป่วยโรคหัวใจ 

การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพตอบสนองต่อนโยบาย

ของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการและการจัดบริการรูปแบบใหม่ ๆ และการสร้าง

ความย่ังยืนทางการเงิน การเปิดหลักสูตรบูรณาการ พ.บ. กับ ปริญญา

โทวิศวกรรมและการจัดการ การเป็นปัญญาของแผ่นดินในการรับมือ

การระบาดโรค COVID-19 ซ่ึงการด�าเนินการดังกล่าวเป็นการส่งเสริม

สมรรถนะขององค์กร และเป็นการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร

ในการท่ีจะเป็นสถาบันการแพทย์ช้ันน�าในระดับสากล
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เม่ือเร่ิมวาระใหม่ของคณบดี คณะกรรมการประจ�าคณะฯ ทบทวน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของแต่ละพันธกิจ และรองคณบดี

ฝ่่ายต่างๆ ทบทวนความส�าเร็จของการด�าเนินการตามเป้าหมาย 

โดยรวบรวมผลการด�าเนินงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลเปรียบเทียบ วิเคราะห์

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอก ก�าหนดประเด็น

ส�าคัญท่ีต้องพัฒนาจาก gap เม่ือเทียบกับคู่เทียบและกับมหาวิทยาลัย

ช้ันน�าในภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือน�าไปก�าหนดกลยุทธ์ในภาพใหญ่ 

และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หลังจากน้ันรองคณบดีฝ่่ายต่างๆ จัดท�า

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน ระยะยาว และก�าหนดตัวช้ีวัดให้ตอบสนอง

ต่อกลยุทธ์ โดยได้รับการจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรท่ีเหมาะสม 

ก่อนน�าไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ และรองคณบดีฝ่่ายต่างๆ ติดตาม

ผลการด�าเนินงานตาม KPI ท่ีก�าหนดไว้ ร่วมกับ PA และ SLA โดย

ทบทวนความส�าเร็จของผลการด�าเนินการเทียบกับเป้าหมายในท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ทุกไตรมาสและทุกส้ินปีงบประมาณ  

หากแผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะมีการปรับแผนตาม

กรอบเวลาของการวางแผนระยะส้ันและระยะยาว

กลยิุทธ์

คณะฯ ก�าหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ผ่านกระบวนการจัดท�ากลยุทธ์ และ

ทุกโอกาสเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป โดยมีการติดตามข้อมูลต่างๆ 

อย่างใกล้ชิด เช่น นโยบายสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าของรัฐบาล ภาคเอกชน

ท่ีต้องการผลงานวิจัยไปสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์ ความก้าวหน้าด้านวิชาการ

และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือการระบาดของโรคติดเช้ืออุบัติใหม่

ผู้น�าได้กระตุ้นให้ใช้โอกาสน้ีท�าหน้าท่ีเป็นปัญญาของแผ่นดิน ในการประชุม

เพ่ือจัดท�าและทบทวนกลยุทธ์จะเป็นเวทีท่ีเปิดให้แสดงความคิดเห็น

อย่างอิสระและกว้างขวางเพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ต่างๆ  มีการกล่ันกรอง

และจัดล�าดับความส�าคัญเพ่ือขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้บริหาร  

จากน้ันจัดเวทีเฉพาะเพ่ือระดมสมองสร้างนวัตกรรมส�าหรับโอกาส

เชิงกลยุทธ์แต่ละประเด็น เช่น ระดมสมองคนรุ่นใหม่เพ่ือคิดนวัตกรรม

บริการ ในบางเร่ืองมีการปรึกษาพันธมิตรจากภายนอก นอกจากน้ันยัง

มีการจัดต้ังศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ : MIND Center เป็น 

platform ส�าหรับการท�างานร่วมกันระหว่างวิทยาการต่างสาขาและ

การผลิตเชิงพาณิชย์ 
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คณะฯ ออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการท�างานโดยคณะกรรมการ

ตามพันธกิจแต่ละด้าน ซ่ึงจะพิจารณา  (1) กฎระเบียบ (2) มาตรฐาน

คุณภาพและการรับรอง (3) กระบวนทัศน์ท่ีเปล่ียนแปลง (4) วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ (5) ความรู้และเทคโนโลยี แนวคิดการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการท�างานประกอบด้วย (1) การจัดให้มีโครงสร้าง 

ผู้รับผิดชอบ และช่องทางการประสานงานท่ีชัดเจน เอ้ือต่อการตอบ

สนองลูกค้า การก�ากับดูแล และการบูรณาการระหว่างพันธกิจต่าง ๆ 

(2) การท�างานร่วมกันเป็นทีมระหว่างวิชาชีพและระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ   

เช่น การวางแผนการดูแลผู้ป่วยท่ีซับซ้อนร่วมกัน (3) การใช้นวัตกรรม

การบริหาร เพ่ือสร้างโอกาส และส่งเสริมให้มีแรงจูงใจเพ่ือผลการ

ด�าเนินการท่ีดี (4) การมีระบบสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ IT 

(5) การท�างานร่วมกับเครือข่ายและพันธมิตร (6) การมีปฏิสัมพันธ์กับ

ลูกค้า โดยเฉพาะนักศึกษาและผู้ป่วย

การปฏิิบััติการ

คณ์ะแพทำยศาสตร์โรงพยาบุาลรามาธิบุดี มห่าวิิทำยาลัยมหิ่ดล

เลขท่ี 270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
https://www.rama.mahidol.ac.th/

ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการ จะใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ  

ได้แก่ การประเมินผลเสียงจากลูกค้า ข้อร้องเรียน การเปล่ียนแปลง

เทคโนโลยี ค้นหาโอกาสพัฒนาจากกิจกรรม/โครงการในระดับต่าง ๆ  ผ่าน

เคร่ืองมือคุณภาพท่ีหลากหลาย เช่น R2R Lean พัฒนาความรู้ความสามารถ

ของบุคลากร Standardize common process เพ่ือลด Variation 

ซ่ึงการด�าเนินการเหล่าน้ีจะช่วยลดความแปรปรวนของกระบวนการ 

ปรับปรุงผลการด�าเนินการ และเสริมสร้างสมรรถนะหลักขององค์กร
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คุณรัตติก้ล ปิยิะวงค์วาณิชยิ์

กรรมการผู้้ �จ ัดการใหญ่

จากพันธกิจในการสร�างความมั�นคงทางพลังงาน 

ให�ประเทศ ทำาให� PTTLNG ต�อำงสร�างความเชื่อำมั�น

ในการให�บัริการให�กับัผู้้�ม ีส ่วนได�ส่วนเสียิ จ่งได�นำา

เกณฑ์์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาเป็นเครื่อำงมือำในการ

บัริหารจัดการขอำงอำงค์กร ตั�งแต่เริ�มเปิดดำาเนินการ

ในปี 2557 โดยิขอำรับัการตรวจประเมินในปี 2559 และ

นำาข�อำม้ลรายิงานป้อำนกลับัมาใช�ปรับัปรุงกระบัวนการ

อำยิ่างต่อำเนื่อำง จนกระทั�ง PTTLNG ได�รับัรางวัล TQC 

2 ครั�ง ในปี 2561 และ 2563 และ รางวัล TQC+ ด�าน 

Innovation 1 ครั�ง ในปี 2564 ซึ่่�งรางวัลนี�แสดงให�

เห็นว่า PTTLNG มีการบัริหารจัดการที�ดีเทียิบัได�กับั

อำงค์กรชั�นนำาขอำงประเทศ มีความสามารถในการแข่งขัน 

มีการปรับัปรุงประสิทธิภาพขอำงอำงค์กรอำยิ่างบ้ัรณาการ 

สอำดคล�อำงกับัวิสัยิทัศน์ขอำงอำงค์กร และ PTTLNG มี

ความมุ่งมั�นในการพัฒนาตนเอำงอำยิ่างต่อำเนื่อำง เพื่อำให�

อำงค์กรมีความยิั�งยิืนสืบัต่อำไป

บัริษัท พีทีที แอำลเอำ็นจี จำากัด
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บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ�ากัด (PTTLNG) เป็น LNG Receiving Terminal 

แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือรองรับการน�าเข้าก๊าซ

ธรรมชาติเหลวจากต่างประเทศ โดยมีพันธกิจเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง

ทางพลังงานของประเทศท่ีมิได้มุ่งเน้นการสร้างก�าไรสูงสุด ซ่ึงจะต้องเตรียม

ความพร้อมในการจ่ายก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบ เพ่ือทดแทนปริมาณ

ก๊าซธรรมชาติในส่วนท่ีแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและประเทศ

เมียนมาไม่สามารถรองรับได้ ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ 

โดยเปิดด�าเนินกิจการเชิงพาณิชย์ เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2554 PTTLNG 

ต้ังอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ด�าเนินธุรกิจ

ให้บริการรับและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว ให้เป็นก๊าซธรรมชาติ 

ประกอบด้วย 4 กระบวนการหลัก ได้แก่ 1. การรับ LNG จากเรือขนส่ง 

2. การจัดเก็บ LNG ในถังเก็บ 3. การแปรสภาพ LNG จากของเหลว

ให้เป็นก๊าซธรรมชาติ และ 4. จ่ายก๊าซธรรมชาติ (RLNG) เข้าระบบท่อ

ส่งหรือการจ่าย LNG ทางรถขนส่ง โดยปัจจุบันมีความสามารถในการให้

ลักษณะอำงค์กร

บริการท่ี 11.5 ล้านตันต่อปี (MTPA) และยังมีภารกิจในการ

ก่อสร้าง New LNG Receiving Terminal ท่ีบ้านหนองแฟบ ต.

มาบตาพุด จ.ระยอง รองรับการน�าเข้า LNG ท่ี 7.5 ล้านตันต่อปี 

(MTPA) ให้แล้วเสร็จและเปิดด�าเนินการได้ในปี 2565 เพ่ือให้ทันต่อ

ความต้องการท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว รวมท้ังเป็นช่วงท่ีแหล่งผลิตใน

อ่าวไทยมีการเปล่ียนผ่านผู้ผลิต PTTLNG จึงต้องเตรียมความพร้อมใน

การจ่ายก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบ ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ใน

ประเทศ รวมท้ังล่าสุดในปี 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีนโยบายท่ีจะ

ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติเหลวใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้มอบหมายให้บริษัท ปตท. จ�ากัด 

(มหาชน) และ PTTLNG ปรับปรุงท่าเทียบเรือและรูปแบบของการให้

บริการ เพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น LNG Hub ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

LNG RECEIVING TERMINAL (PTTLNG)
Unloading LNG Storage

6 EMPLOYEE

5

4 3 CUSTOMER
SUPPLIER / 

PARTNERSHIP

COMMUNITY

LNG Regasification RLNG Send Out

LNG Truck Loading

ขอบข่ายการด าเนินงานของ PTTLNG (ECOSYSTEMS)

1COUNTRY / REGULATOR
กกพ., กระทรวงพลงังาน, กนอ., 
กรมเจา้ท่า, อตุสาหกรรมจงัหวดั PTT , EGAT

Customer of Customer
PTT : Power Plant. Industrial, Vehicle

EGAT : Power Plant
Supplier of Customer

PTT : QG , BP, PETRONAS, SHELL
EGAT: PETRONAS, 
Truck Transporter 

(V2, BIG, BIG GAS, etc.)
Tugboat (SC Carrier)

Competitor
GMTP (LNG Terminal), 

SIAM GAS 
(Port & Truck Loading)

22 ชมุชนรอบ PTTLNG Terminal

Terminal Technology
PTT Transmission Pipeline, 
PTT Digital, Construction 

(POSCO), Equipment & Spare 
parts (IHI, ABB, Yokogawa), 

SPCC, Tokyo Gas 
Terminal Support 

Maintenance Vendor, PEA, 
GUSGO, BIG, SIWA 
Engineering, KANIT 

Engineering, Emerson, NPC 
S&E, INSUTECH 
General Support 
BSA , Security 

2 SHAREHOLDER
PTT (Direct), 

กระทรวงการคลงั (Indirect)
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สิ�งสำาคัญที�มีผู้ลต่อำ

วิธีการดำาเนินงาน

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ�ากัด (PTTLNG) ก่อต้ังข้ึนโดยมี บริษัท ปตท. 

จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น 100% ดังน้ันกระทรวงพลังงานในฐานะ

ท่ีก�ากับดูแล ปตท. และกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ จะมีการ

ก�าหนดนโยบายจากภาครัฐและการก�าหนดกลยุทธ์ของ ปตท. ท่ีถ่ายทอด

ผ่านฝ่่ายบริหารบริษัทในเครือ (บษต.) มายัง PTTLNG รวมท้ังนโยบาย

จากคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มาก�าหนดเป็นกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการ PTTLNG มีโครงสร้างการบริหาร โดยมีกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ (กจญ.) เป็นผู้บริหารสูงสุด ท่ีคัดเลือกมาจากคณะกรรมการบริษัท 

(Board of Director; BOD) ให้ปฏิบัติหน้าท่ี กจญ., คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยผู้แทนจาก ปตท. จ�านวน 4 คน ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

ความท�าทายิสำาคัญ

ที�อำงค์กรเผู้ชิญ

ในปัจจุบัน PTTLNG มีลูกค้า 2 ราย คือ ปตท. และ การไฟฟ้าฝ่่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (EGAT) และจากนโยบายภาครัฐท่ีได้เปิดให้มีการท�า 

Third Party Access (TPA) เป็นการน�าเข้า LNG อย่างเสรี ส่งผลให้

คาดว่าลูกค้าในอนาคต คือ ผู้ท่ีมีความต้องการ LNG เพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิง

สามารถน�าเข้า LNG เองได้ แต่จะต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ

ก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ก่อน ซ่ึงในปี 2563 ทาง กกพ. ได้ออก

ใบอนุญาต ให้สามารถน�าเข้า LNG เพ่ิมข้ึนอีก 3 ราย ได้แก่ GULF, 

B-GRIMM และ หินกองพาวเวอร์  อีกท้ังยังได้มีการอนุมัติให้มีการก่อสร้าง

สถานีเพ่ิมข้ึนอีก 1 แห่ง ส่งผลให้มีคู่แข่งและเกิดการแข่งขัน รวมท้ังใน

สภาวะการของราคาเช้ือเพลิงท่ีผันผวน ส่งผลให้ต้นทุนทางพลังงานเพ่ิมข้ึน 

1 คน มีวาระในการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย BOD จะได้รับ

การคัดเลือกและแต่งต้ังตามมติเห็นชอบในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มี

บทบาทหน้าท่ีท่ีส�าคัญ ได้แก่ การพิจารณาวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย 

และแผนงานท่ีส�าคัญของบริษัทฯ ปัจจัยความเส่ียงและวางแนวทาง

การบริหารจัดการให้มีความเหมาะสม รวมถึงก�ากับดูแลให้ม่ันใจได้ใน

ระบบบัญชี การเงิน การสอบบัญชีให้มีความน่าเช่ือถือ โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได้ตามความมุ่งม่ันต่อการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

(Good Corporate Governance; CG) มีมาตรฐานทางจริยธรรม 

และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

ท�าให้การเพ่ิมประสิทธิภาพของการท�างาน การลดต้นทุนเป็นส่ิงท่ีต้อง

ด�าเนินการ ดังน้ันเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้าง

ความสมดุลในการด�าเนินธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้จัดกลุ่มลูกค้า

ในการน�าไปสู่กระบวนการหาความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 

ท้ังลูกค้าในปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพ่ือน�าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้เข้าสู่กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และ

วางแผนการปฏิบัติงานในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง 

จนเกิดเป็นความสัมพันธ์ท่ีดีและส่งผลต่อความพึงพอใจ ท้ังกับลูกค้าและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ผู้น�าระดับสูง (LT) มีความมุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ จึงรวมกันก�าหนด

วิถีการน�าองค์กรท่ีเรียกว่า LEAD Model ประกอบด้วย 4 องค์

ประกอบหลัก คือ 1. Strategic Leadership การน�าองค์กรของ LT 

ผ่านการจัดท�าแผนกลยุทธ์องค์กร (SPP) 2. Execution การถ่ายทอด

ไปยัง Stakeholder และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง 3. 

Analysis การติดตาม ประเมินผล และทบทวนผลการด�าเนิน

งาน เพ่ือให้บรรลุ VMV และ ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญ และ 

การนำาอำงค์กร

Enter Text 
Here

LEAD Model

S P I R I T

PTTLNG VMV
Strategic Objective & Goal
Business Plan, Benchmark

Deploy, Communication
Engage, Motivate

• Improve
• Share
• Innovation

Review & Monitoring

L ข้อ 1.1ก(1)
Strategic Leadership

ข้อ 1.1ก(3)
AnalysisA

ข้อ 1.1ก(2), 1.1ข
ExecutionEข้อ 1.1ก(3)

Development & LearningD SUSTAINABLE 
GROWTH

HPO

ระบบการน าองคก์ร (LEAD MODEL)

ข้อ 1.2ก, 1.2ข : CG
• Accountability
• Ethics & Legal
• Vision to Create Long-term Value
• Equitable Treatment
• Responsibility
• Transparency

ข้อ 1.2ค : CSR
• Society
• Community
• Safety
• Environmental

4. Development & Learning ส่งเสริมและสนับสนุน น�าไปสู่การ

พัฒนาปรับปรุงกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม 

เพ่ือใช้เป็นกรอบในการน�าองค์กร รวมถึงการสร้างบรรยากาศให้แก่

บุคคลาการ การท�า Two-way communication ในทุกกระบวนการ

เพ่ือรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน รวมท้ังการสร้างความสมดุล

ของผู้มีส่วนได้เสีย
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เพ่ือแปลงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มาเป็นกลยุทธ์และลงสู่แผนปฏิบัติการ โดยน�าจุดแข็งและจุดได้เปรียบ

เชิงกลยุทธ์มาเป็นแกนในการพิจารณา รวมท้ังการน�าแนวคิดจากการ

ท�า Strategy Bottom up จากพนักงาน มาหาโอกาสในการสร้าง/

ปรับปรุงธุรกิจให้ดีย่ิงๆ ข้ึนไป และมีการก�าหนดเป้าหมาย คู่เทียบ 

รวมท้ังการก�าหนดและกระจายตัวช้ีวัดออกโดยใช้ X-matrix เป็น

เคร่ืองมือ  โดยมีการติดตามผลการด�าเนินการเป็นระยะๆ ตามวงรอบ 

และมีการมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับมีอ�านาจในการ

ตัดสินใจได้เอง โดยยังยึดอยู่กับความต้องการของลูกค้า 

ท้ังในปัจจุบันและอนาคต มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ให้เป็นไปตามความต้องการและความคาดหวังอย่างเหมาะสม เพ่ือสร้าง

ความม่ันใจในผลิตภัณฑ์และบริการ อย่างไรก็ตามการด�าเนินการของทาง

กลยิุทธ์

บริษัทน้ันให้ความส�าคัญกับระบบข้อมูลท่ีต้องมีความรวดเร็ว ปลอดภัย 

ใช้งานง่าย และมีระบบป้องกันจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ดี  

ซ่ึงการก�าหนด/ทบทวน VMV เป้าหมายระบบงาน ให้สามารถ

ปรับตัวได้ทันต่อสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเพ่ือ

ความอยู่รอด (Survive) และความเติบโต (Growth) ขององค์กร 

กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นกลไกท่ีมีความส�าคัญ โดยมีการ

ก�าหนดกรอบ เวลาท�าแผนกลยุทธ์แบ่งเป็น ระยะส้ัน 1 ปี, ระยะกลาง 

5 ปี และระยะยาว 10 ปี ซ่ึงกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์มี 

9ข้ันตอน (ตามภาพ) มีวงรอบการจัดท�าแผนโดยบูรณาการ ต้ังแต่

การจัดท�าแผนกลยุทธ์ขององค์กร (ข้ันตอนท่ี 1-3) แผนธุรกิจของ

หน่วยงานระดับฝ่่ายและส่วน (ข้ันตอนท่ี 4-6) และถ่ายทอดไปสู่

แผนปฏิบัติการสู่พนักงานทุกระดับ (ข้ันตอนท่ี 7-9)

Strategy Monitoring 
• Monthly Board Meeting 
• Bi-weekly PTTLNG-MC Meeting
• Mid-year Budget Review 

Strategy 
Development

Strategic Planning Process (SPP)

1 Strategy Review
โดย ผก.

ช่วงเดอืนกุมภาพันธ์

Action Plan Monitoring & Performance Review
• Management Review (PTTLNG-MSC) 
Business Impact Monitoring 
• Monthly Business Review in PTTLNG-MC and BOD Meeting 
• External and internal Context Information

• KPI Quarterly Report 
• Risk Mitigation 

Quarterly Report 

2 Strategy &Business Plan 
Development (Overview)

โดย ผก. และทุกหน่วยงาน
ช่วงเดอืนมีนาคม-เมษายน

3 BOD Review
โดย ผก.

ช่วงเดอืนพฤษภาคม-มิถุนายน

4 Deploy Strategic 
Alignment
โดย ผก.

ช่วงเดอืนกรกฎาคม

5 Develop Business Plans, Budget 
Requirements, KPIs and Risk Profile

โดย ทุกหน่วยงาน
ช่วงเดอืนกรกฎาคม-สิงหาคม

6 PTTLNG-MC and 
BOD Approval

โดย ผก.
ช่วงเดอืนสิงหาคม-กันยายน

Continuous Improvement Process 

7
โดย ผก.และ ทุกหน่วยงาน

ช่วงเดอืนตุลาคม

Develop Division Action Plan 
- KPIs Alignment8

โดย ทุกหน่วยงาน
ช่วงเดอืนพฤศจกิายน

Deployed Action Plan9
โดย พนักงาน PTTLNG

ช่วงเดอืนธันวาคม

Action Plan 
Development

Develop Department Action Plan 
- KPIs Alignment
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ด้วยท่ี PTTLNG เป็นธุรกิจบริการเพ่ือตอบสนองการบรรลุวิสัยทัศน์ของ

องค์กรและยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า จึงให้

ความส�าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการรับฟังเสียงของ

ลูกค้าท้ังปัจจุบันและอนาคต ผ่านการก�าหนดแผนและกิจกรรมต่างๆ 

เช่น การประชุม, การสัมมนา ประจ�าปี, Lunch Talk , การเย่ียมชม

องค์กร, การประเมินความพึงพอใจ เป็นต้น จากกิจกรรมเหล่าน้ีท�าให้

ได้มาซ่ึงข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า น�าไปสู่

กระบวนการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการท�างานหรือออกแบบ

กระบวนการท�างานใหม่ และหากประเด็นใดพบว่ามีความเส่ียงหรือ 

เป็นโอกาสทางธุรกิจก็จะถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

เพ่ือพิจารณาเป็นแผนด�าเนินงานพร้อมก�าหนดผู้รับผิดชอบและให้การ

สนับสนุนด้านทรัพยากรท่ีจ�าเป็น

ล้กค�า

Customer Focus Cycle

Data Collection

Source Finding

Data Interpretation

Identify Significant
Information

VOC
(Fig. 3.1B)

Potential Customer/ 
Customer of 

Customer Voice
(Fig. 3.1B)

Customer Satisfaction 
& Engagement

(Fig. 3.2E)

Customer Support
(3.2ก(2))

CRM
(Fig. 3.2A)

การออกแบบ
ผลิตภณัฑแ์ละ
กระบวนการ 
(Fig. 6.1A)

Input
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PTTLNG ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับ 

การขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีมุ่งม่ันไว้ โดยมีระบบการ

ประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก�าลังให้เพียง

พอตามแผนการด�าเนินงานขององค์กร และรองรับการเปล่ียนแปลง/

ทิศทางของแผนธุรกิจในอนาคต เพ่ือให้เกิดความส�าเร็จในงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับ

บริบทท่ีส�าคัญต่างๆ ขององค์กร และน�าไปเป็นข้อมูลป้อนเข้าของ

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส�าคัญอย่างมี

ประสิทธิภาพ ในการออกแบบบริการและก�าหนดกระบวนการท�างาน

ของ PTTLNG จ�าเป็นต้องพิจารณาข้อก�าหนดต่างๆ ได้แก่ กฎหมาย

ข้อบังคับ ความต้องการความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และทิศทางกลยุทธ์ ในการตัดสินใจผ่านคณะกรรมการบริหาร

องค์กร (PTTLNG-MC) โดย PTTLNG ถูกก่อต้ังเพ่ือเสริมสร้างความ

ม่ันคงด้านพลังงานของประเทศมิได้มุ่นเน้นการสร้างรายได้หรือก�าไร

เป็นหลัก ดังน้ันเพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ขององค์กร PTTLNG จึงมุ่งเน้น

การบริหารจัดการต้นทุนและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยใช้ข้อมูล 

Benchmarking และ GAP Analysis อีกท้ังเพ่ือให้การสนับสนุน

กระบวนการให้บริการและตอบสนองพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีการก�าหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การให้

ความส�าคัญด้านความปลอดภัย โดยมีการก�าหนดมาตรฐาน/ระเบียบ

บัุคลากร

การปฏิิบััติการ

กระบวนการ SPP และน�าข้อมูลจาก SPP มาทบทวนกระบวนการเป็น

ประจ�าทุกปี อีกท้ังยังมีการเตรียมบุคคลากรเพ่ือการขยายตัวทางธุรกิจ 

จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาระบบการสรรหา การรักษาพนักงาน การพัฒนา

ทักษะของพนักงาน ควบคู่ไปกับการสร้างความผูกพันให้พนักงานกับ

องค์กรซ่ึงเป็นส่ิงท่ีต้องผสานไปด้วยกัน โดยท่ีจะขาดเสียไม่ได้ คือ 

การสร้างองค์ความรู้ให้เกิดข้ึนและน�าไปประยุกต์ใช้ในรุ่นต่อรุ่น

วิธีการในการปฏิบัติงานท้ังในสภาวะปกติ/ไม่ปกติ หรือ กรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินและการหยุดชะงักของการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือให้ม่ันใจว่าพนักงาน

ปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย ควบคู่กับการส่งมอบบริการ

ให้ลูกค้าได้ตามความต้องการ ซ่ึงส่งผลไปสู่การปฏิบัติการท่ีดีจากการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

การให้บริการ โดยมีกระบวนการหลัก 4 กระบวนการ ซ่ึงมีการก�าหนด

เป้าหมายและค่าเทียบเคียงในแต่ละกระบวนการ เพ่ือให้ม่ันใจว่าการ

ด�าเนินการจะท�าให้บริษัทได้บรรลุ VMV แล้ว การท่ีได้ปรับปรุง องค์กร

เพ่ือให้มีความสามารถในเชิงแข่งขันได้แล้วน้ัน การพัฒนาบริษัทให้เป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ ย่ิงจะท�าได้มีโอกาสท่ีจะได้รับแนวคิดท่ีน�าไป

สู่นวัตกรรมได้ จากการสนับสนุนให้มีเวลาของการแบ่งปัน ได้มีแหล่งเก็บ

ความรู้ท่ีน�าไปใช้งานได้ง่ายและใช้ได้จริง ทราบว่าผู้รู้คือใคร ต่างๆ 

เหล่าน้ีจะน�าไปสู่การปรับปรุงองค์อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด
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จากภารกิจการให้บริการของ PTTLNG พบว่า มีความพร้อมและ

ความสามารถในการให้บริการกับลูกค้าโดยคิดเป็น % Plant Reliability 

และ Plant Availability เฉล่ียอยู่ท่ี 99.997% ท้ังน้ีจากกรณีฉุกเฉินต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นจากเหตุพายุปาบึกเข้าประเทศไทยหรือก๊าซธรรมชาติจาก

ประเทศเมียนมามีการหยุดบ�ารุงรักษา ท�าให้ก๊าซธรรมชาติในประเทศ

ลดลง ส่งผลให้มีการเรียกใช้ก๊าซธรรมชาติจาก PTTLNG เข้าทดแทน 

หรือจากนโยบายของภาครัฐในปี 2563 ท่ีต้องการทดสอบความพร้อม

ในการจ่าย LNG ทางเรือ เพ่ือรองรับความเป็น LNG Hub ในภูมิภาค 

ซ่ึง PTTLNG ได้เตรียมความพร้อมจนสามารถทดสอบและด�าเนินการ

ได้เม่ือมกราคม 2564 ซ่ึงการด�าเนินงานดังกล่าวได้แสดงถึงความ

พร้อมในการให้บริการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เช่นเดียวกัน มีการติดตาม ควบคุมมาตรการด้านความปลอดภัยอย่าง

เข้มงวด มีการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆ ด้านการเกิดเหตุ

ฉุกเฉินและการหยุดชะงักของการด�าเนินธุรกิจ ซ่ึงจะมีการจัดซ้อมทุกปี 

รวมท้ังไม่มีการบาดเจ็บจากการท�างานถึงข้ันหยุดงานหรือการเจ็บป่วย

จากการท�างาน รวมถึงไม่มีอุบัติเหตุในกระบวนการผลิตในระดับร้ายแรง 

และยังสามารถควบคุมตัวช้ีวัดด้านส่ิงแวดล้อมและรักษาสภาพแวดล้อม

ในการท�างานได้ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก�าหนด จากผลส�าเร็จในการ

ด�าเนินงานเหล่าน้ี ส่งผลให้สามารถสร้างความเช่ือม่ันและความพึงพอใจ

ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านอาชีอนามัย 

ความปลอดภัย และการจัดการส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

ต้ังแต่เร่ิมด�าเนินการไม่เคยได้รับการร้องเรียนใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จึงท�าให้ได้รับความไว้วางใจจากทางภาครัฐท่ีก�ากับดูแลในการพิจารณา

อนุมัติให้ขยายก�าลังการผลิตเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

ผู้ลลัพธ์

และการขยายตัวของธุรกิจในแต่ละปีได้จัดท�าแผนการพัฒนาศักยภาพ

พนักงาน ท�าให้พบว่าปัจจุบันมีพนักงานเติบโตก้าวหน้าผ่านเกณฑ์และ

ได้รับการพิจารณาเล่ือนระดับมีลัดส่วนเพ่ิมข้ึน และหากมองผลการ

ด�าเนินงานด้านการเงินเน่ืองจาก PTTLNG อยู่ภายใต้การก�ากับดูแล

ของ กกพ. ซ่ึงอัตราผลตอบแทนการลงทุนสะท้อนอยู่ในอัตราค่าบริการ

ท่ีต้องความเห็นชอบจาก กกพ. เท่าน้ัน ไม่ได้เปล่ียนแปลงตามราคา

กลไกตลาด โดยอัตราค่าบริการในส่วนต้นทุนคงท่ีจะคิดตามประมาณ

การจองขอใช้บริการ และอัตราค่าบริการในส่วนต้นทุนผันแปรจะคิดตาม

ปริมาณการส่งก๊าซจริง จากผลการด�าเนินงานปัจจุบัน พบว่ารายได้

และผลก�าไรของ PTTLNG มีแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองมาจาก 2 ปัจจัย 

ได้แก่ 1. การเพ่ิม-ปรับปรุงประสิทธิภาพของการให้บริการ และ 2. 

การควบคุมค่าใช้จ่ายการด�าเนินงาน ท้ังค่าใช้จ่ายในงานปฏิบัติการและ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารให้มีประสิทธิภาพตามเหตุผลสมควร ท�าให้สามารถ

ควบคุมได้ต�่ากว่าแผนงบประมาณมาโดยตลอด

บุริษััทำ พีทีำทีำ แอลเอ็นจี จำากัด

ส�านักงานใหญ่ : เลขท่ี 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ

ช้ันท่ี 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

10900 โทรศัพท์ : +66 (0) 2140-1555

สถานประกอบการ :  เลขท่ี 8/1 ถนนไอแปด ต�าบลมาบตาพุด 

อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

โทรศัพท์ : +66 (0) 3897-8266-7
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ผู้้�จัดการ ธ.ก.ส.

ธนาคารเพื่อำการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีพันธกิจ

สำาคัญในการทำาให�เกษตรกรเข�าถ่งแหล่งเงินทุนควบัค่้กับัการให�

ความร้� โดยิการเป็นที�ปร่กษาทางการเงินและส่งเสริมการพัฒนา

อำาชีพให�กับัล้กค�า เพ ื่อำสร�างความเข�มแข็งขอำงเศรษฐกิจ

ฐานรากและยิกระดับัคุณภาพชีวิตขอำงคนในชนบัท ซึ่่�งในการ

ดำาเนินการ ธ.ก.ส. เผู้ชิญกับัความท�าทายิต่างๆ อำาทิ เกษตรกรเข�าส่้

วัยิส้งอำายุิ หนี�สินภาคครัวเรือำน ภัยิธรรมชาติ Disruptive Technology 

และการแพร่ระบัาดขอำง COVID-19 ทำาให� ธ.ก.ส. ต�อำงปรับัตัวและ

เตรียิมความพร�อำม ดังนั�น การนำาเกณฑ์์ TQA มาประยิุกต์ใช�กับัการ

บัริหารจัดการในร้ปแบับัวิถีผู้้�นำา ธ.ก.ส. (BAAC WAY) ทำาให� ธ.ก.ส. 

มีการกำาหนดทิศทาง และกลยิุทธ์ที�สามารถตอำบัสนอำงผู้้�มีส่วนได�ส่วน

เสียิอำย่ิางสมดุล (Balance) มีการเชื่อำมโยิงระบับังานและกระบัวนการ

ทำางานที�สอำดคล�อำงกัน (Align) และเกิดการเสริมสร�างวัฒนธรรม 

SPARK ขอำง ธ.ก.ส. ให�เข�มแข็งผู่้านการเป็นแบับัอำย่ิางขอำงผู้้�นำา (Act) 

รวมทั�งสร�างการมีส่วนร่วมขอำงบุัคลากรทุกระดับัและเครือำข่ายิทั�ง

ภาครัฐ/เอำกชน (Connect) จนเกิดการพัฒนาปรับัปรุงผู้ลการดำาเนินงาน

ทั�งด�านบุัคลากร (People) กระบัวนการ (Process) และเทคโนโลยีิ 

(Technology) มาอำย่ิางต่อำเนื่อำง ซ่ึ่�งสะท�อำนประสิทธิผู้ลผู่้านรางวัล

การบัริหารส่้ความเป็นเลิศที�มีความโดดเด่นด�านล้กค�า (TQC Plus 

Customer) ในปี 2564 และก�าวต่อำไป ธ.ก.ส. ยัิงคงมุ่งมั�นที�จะยิกระดับั

ประสิทธิภาพการบัริหารจัดการอำงค์กรตามกรอำบัแนวทาง TQA 

เพื่อำการพัฒนาและยิกระดับัคุณภาพชีวิตขอำงคนในชนบัทอำย่ิางยัิ�งยืิน 

ภายิใต�คำามั�นสัญญาขอำงธนาคาร “ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย 

ส้่สังคู่มุ่ที�ภาคู่ภ้มุ่ิ” 

ธนาคารเพื่อำการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร
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ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ

สหกรณ์การเกษตรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพท่ีเก่ียวเน่ือง

กับเกษตรกรรม หรืออาชีพนอกภาคเกษตรกรรม อันจะเป็นการเพ่ิมรายได้ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และครอบครัว ลดบทบาทของเงินกู้

นอกระบบ และช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ตลอดจนสามารถให้บริการด้านการเงินการธนาคารแก่บุคคลท่ัวไป

ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและทันสมัย ภายใต้วิสัยทัศน์ 

“ธนาคารพัฒนาชนบุทำทำี�ยั �งยืน”  ซ่ึงตลอดระยะเวลา 56 ปีท่ีผ่านมา 

ธ.ก.ส. เป็นศูนย์กลางทางการเงินภาคเกษตรและภาคชนบท

ลักษณะอำงค์กร

โดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) เพ่ือให้บริการท่ี

สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม โดยมีผลิตภัณฑ์

หลักท้ังด้านสินเช่ือและเงินฝ่าก และช่องทางการส่งมอบท่ีครอบคลุม

ทุกอ�าเภอท่ัวประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสาขาของ ธ.ก.ส. กว่า 1,258 สาขา 

เครือข่ายทางการเงิน (Banking Agent) และ A-Mobile Application 

รวมถึงบุคลากรจ�านวนกว่า 20,014 คน ท่ีร่วมกันขับเคล่ือนภารกิจ 

ภายใต้ค่านิยม SPARK ซ่ึงประกอบด้วย Sustainability Participation 

Accountability Respect และ Knowledge เพ่ือไปสู่เป้าหมายในการ

สร้างคุณภาพชีวิตของคนในชนบทให้ดีข้ึน (Better Life) สร้างชุมชน

ไทยให้เข้มแข็งข้ึน (Better Community) สร้างความภาคภูมิใจใน

อาชีพการเกษตรให้มากย่ิงข้ึน (Better Pride)
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สิ�งสำาคัญที�มีผู้ลต่อำ

วิธีการดำาเนินงาน

ธ.ก.ส. มีอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค เป็นผู้ก่อต้ังและเป็นผู้จัดการธนาคาร

คนแรก ท่านได้วางรากฐานท่ีส�าคัญในการท�างาน เพ่ือขับเคล่ือนองค์กรให้

ประสบความส�าเร็จไว้ว่า “งานจะสำาเร็จ ต�องจัดระเบีุยบุงาน ระเบีุยบุคน 

และเข�าใจชนบุทำ” ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งและเป็นแนวทางท่ีส�าคัญ

ในการบริหารจัดการองค์กรของผู้น�า ธ.ก.ส. ทุกคน ท่ีสืบทอดจาก

รุ่นสู่รุ ่นมาจนถึงปัจจุบัน โดยสามารถปรับเปล่ียนได้ตามยุคสมัยท่ีมี

การเปล่ียนแปลงท้ังบริบท เทคโนโลยี และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ 

ซ่ึง ธ.ก.ส. ได้น�ากรอบการบริหารจัดการตามแนวทาง TQA มาประยุกต์

ให้เข้ากับวิถีการบริหารจัดการในรูปแบบของ ธ.ก.ส. ต้ังแต่ปี 2554 

ท�าให้ธนาคารสามารถค้นหาจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการท�างานอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้กระบวนการท�างานมีความ

เป็นระบบ ลดความซ�า้ซ้อน โปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมกับ ธ.ก.ส. 

ได้ปลูกฝ่ัง วัฒนธรรมการท�างานให้บุคลากรรักลูกค้าและองค์กร 

ผ่านค่านิยม SPARK ด้วยการหล่อหลอมอุดมการณ์ในการมุ่งม่ันท่ีจะ

ช่วยเหลือเกษตรกรให้ มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี ข้ึนต้ังแต่ก ้าวแรกท่ี

เข้ามาร่วมงานกับธนาคาร โดยให้พนักงานได ้ เ รียนรู ้ วิ ถี ชีวิตและ

การท�ากินของลูกค้า ท�าให้พนักงาน ธ.ก.ส. ทุกคนเต็มใจท่ีจะ

ทุ่มเทปฏิบัติท�างานเพ่ือช่วยเหลือลูกค้า จนเกิดเป็นความภาคภูมิใจ 

ในการท�างาน และพนักงานมีความผูกพันกับท้ังลูกค้าและองค์กร
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ความท�าทายิสำาคัญ

ที�อำงค์กรเผู้ชิญ

ความท้าทายในการด�าเนินงาน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

การด�าเนินธุรกิจ พบว่า ธ.ก.ส. มีความท้าทายในการด�าเนินธุรกิจ 

ได้แก่ การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ซ่ึงต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปลายปี 

2562 และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

อย่างรุนแรงโดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียว ท�าให้เกิดการลดลงของรายได้จาก

สภาพการว่างงานจ�านวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาหน้ีสินภาคครัวเรือน

ท่ีสูงข้ึน และน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตสังคมในแบบปกติใหม่ 

(New Normal) ท่ีซ่ึงพฤติกรรมผู้บริโภคมีการปรับตัวเข้าสู่บริบทใหม่

ท่ีต้องรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ประกอบกับ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อรูปแบบ

การด�าเนินชีวิตในปัจจุบัน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย 

รวมถึงผลกระทบจากภัยธรรมชาติ อาทิ ปัญหาน�้าท่วม ภัยแล้ง ไฟป่า

ซ่ึงล้วนกระทบกับเกษตรกรลูกค้าท่ี ธ.ก.ส. ต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือ 

จากปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ีท�าให้ ธ.ก.ส. ต้องเร่งปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลง

และจัดการกับความท้าทายดังกล่าว โดยน�ากรอบแนวทางเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาประยุกต์ใช้เพ่ือบริหารจัดการองค์กรภายใต้

สถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงกรอบการบริหารจัดการน้ีได้สอนให้ ธ.ก.ส. รู้จัก

ประเมินตนเองอย่างรอบด้านมีการท�างานแบบบูรณาการร่วมกัน 

ตลอดจนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองอันน�าไปสู่การสร้าง

นวัตกรรมต่างๆ ส�าหรับใช้ในการท�างานภายในธนาคาร รวมถึงพัฒนา

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการท่ีสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส�าคัญได้อย่างสมดุล
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กว่า 56 ปีท่ี ธ.ก.ส. เป็นศูนย์กลางทางการเงินภาคเกษตรและ

ภาคชนบท ในการส่งเสริมเกษตรกรของประเทศให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสนับสนุนความรู้ โดยมุ่งเน้น

การดูแลลูกค้าแบบ Customer Centric ธ.ก.ส. จึึงจึำ�แนกลููกค้้�ตาม

ศักยภาพการสร้างรายได้ของลูกค้า โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ลูกค้า S1 (ลูกค้าผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ) 2. ลูกค้า S2 

(ลูกค้าบุคคลและเกษตรกรท่ีไม่ได้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ) และ 

3. ลูกค้า S3 (กลุ่มบุคคล สถาบันเกษตรกรและนิติบุคคล) ซ่ึงมีลูกค้า

หลักส่วนใหญ่อยู่ในตลาดสินเช่ือภาคการเกษตร อีกท้ังมีการเรียนรู้

ความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้าด้วยก�รรับฟัังเสีียงของลููกค้้�

ท้ังปัจจุบัน อดีต และอนาคต จากหลากหลายช่องทางท้ังแบบ Offline 

และ Online ท่ีแตกต่างกันตามกลุ่มลูกค้า ส่วนตลาด และวงจรชีวิต

ด�านการมุ่งเน�นล้กค�า

ของลูกค้า อาทิ การประชุมกลุ่มลูกค้า การตรวจเย่ียมลูกค้าถึงบ้านและ

นาไร่ การส�ารวจความพึงพอใจ งานวิจัย ธ.ก.ส. Call Center รวมถึง

มีระบบ Chatbot และ AI (TH.AI Text Analytics) มาใช้ในการรวบรวม

เสียงลูกค้าเชิงรุกบน Social Media และมีการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าตาม 

Customer Journey ท่ีได้ทราบถึง Pain Point ของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม 

พร้อมจัดท�าข้อมูลลูกค้าเชิงลึก (Customer Segment Profile) ส�าหรับใช้

เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ การสนับสนุน

และบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า โดยมีคณะกรรมการนโยบายกลยุทธ์

การตลาดของธนาคารท�าหน้าท่ีก�าหนดกลยุทธ์ให้สามารถตอบสนอง

ต่อความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า ติดตามและประเมินผล

การด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
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ท้ังน้ี การส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. มุ่งม่ันดูแล

ลูกค้าในทุกช่วงการเติบโตต้ังแต่เกิดจนตาย ดังน้ันประเด็นส�าคัญใน

ก�รออกแบบผลิูตภััณฑ์์แลูะบริก�ร ธ.ก.ส. จึงพิจารณาถึงความจ�าเป็น

และความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก อาทิ พิจารณาจากชีวิตความ

เป็นอยู่ของลูกค้าเกษตรกรรายย่อยท่ีส่วนใหญ่ไม่มีกรรมสิทธิ�ท่ีดินเป็น

ของตนเอง ท�าให้ไม่มีหลักทรัพย์ในการค�้าประกัน เพ่ือช่วยเหลือลูกค้า

ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนส�าหรับน�าไปใช้ในการประกอบอาชีพและยก

ระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธ.ก.ส. จึงได้

ก�าหนดผลิตภัณฑ์สินเช่ือร่วมกลุ่ม โดยให้ลูกค้ารวมกลุ่มกันข้ึนทะเบียน

เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. และร่วมกลุ่มกันค�้าประกันเพ่ือรับรองรับผิดอย่าง

ลูกหน้ีร่วม (Joint Liability) ส�าหรับลูกค้าท่ีมีหลักประกัน ธ.ก.ส. 

พิจารณารอบของผลผลิต วิธีการท�าการเกษตร และความต้องการของ

ลูกค้าในแต่ละห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร ซ่ึงจ�าแนกออกเป็น 3 กิจกรรม

หลัก ได้แก่ กิจกรรมต้นน�้า (การผลิต)  กิจกรรมกลางน�้า (การรวบรวม) 

และกิจกรรมปลายน�้า (การแปรรูป) เพ่ือก�าหนดผลิตภัณฑ์สินเช่ือให้

ครบวงจรและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดห่วงโซ่มูลค่า

สินค้าเกษตร นอกจากน้ี ในด้านผลิตภัณฑ์เงินฝ่าก (ออมทรัพย์ ฝ่ากประจ�า 

และกระแสรายวัน) ธ.ก.ส. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง อาทิ 

เงินฝ่ากออมทรัพย์ทวีโชค ท่ีให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบ้ียและของ

รางวัลท่ี ธ.ก.ส. คัดสรรมาให้กับลูกค้าแตกต่างกันตามความนิยมของ
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ลูกค้าในแต่ละพ้ืนท่ี เงินฝ่ากสงเคราะห์ชีวิต เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน

ทางการเงินและสร้างวินัยการออมให้กับลูกค้าและครอบครัว นอกจากน้ี 

ยังมีนวัตกรรมออกมาให้บริการกับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง เช่น บริการฝ่าก

สลากออมทรัพย์ผ่าน A-Mobile Application โดยลูกค้าจะได้รับ

สลากในรูปแบบดิจิทัล บริการสัญญาเงินกู้แบบสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Contract) โดยลูกค้าสามารถท�าสัญญาเงินกู้ผ่าน Line Application : 

BAAC Family บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือ New Gen Hug บ้านเกิด โดย

สนับสนุนเงินทุนและความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ท่ีย้ายกลับภูมิล�าเนารวมถึง

ทายาทเกษตรกร ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้และพัฒนาบ้านเกิด เป็นต้น 

อีกท้ังได้ส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับลูกค้าผ่านก�รสีร้�ง

ค้ว�มสีัมพัันธ์์ลููกค้้� อาทิ การเย่ียมเยียนถึงบ้านและนาไร่ การให้ความรู้

จัดท�าบัญชีครัวเรือน การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) 

ตามหลัก 3 รู้ (รู้ชีวิต รู้การออม รู้ก่อนกู้) การให้ความรู้การท�าธุรกิจ

เกษตรและความรู้เกษตรสมัยใหม่ (Argi-Tech) และการให้ค�าปรึกษา

แนะน�าในการประกอบอาชีพ โดยบูรณาการกับการท�างานในด้านการ

พัฒนาลูกค้า/ชุมชน และการท�างานด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) 

ของ ธ.ก.ส. ท่ีด�าเนินการครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศท้ัง 9 ฝ่่ายภาค

ของ ธ.ก.ส. โดย ธ.ก.ส. เข้าไปรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน 

และร่วมกับชุมชนจัดท�าแผนพัฒนาชุมชน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 แผนตาม

ระดับความสามารถของชุมชน ได้แก่ 1) แผนชีวิต เป็นแผนท่ีเน้นให้

แต่ละครัวเรือนพ่ึงพาตนเอง 2) แผนชุนชน เป็นแผนท่ีเน้นให้แต่ละครัว

เรือนพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 3) แผนธุรกิจชุมชน เป็นแผนท่ีเน้นการเช่ือม

โยงเครือข่ายระหว่างชุมชน และ 4) แผนชุมชนอุดมสุข เป็นแผนท่ี

เน้นการเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างชุมชนใน 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม 

ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมประเพณี ซ่ึงในการด�าเนินงาน ธ.ก.ส. 

อาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายของธนาคารท้ังท่ีเป็นทางการและไม่

เป็นทางการ อาทิ มหาวิทยาลัย ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ/จังหวัด 

โรงเรียน และวัด ในการบูรณาการท�างานและแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ โครงการปลูกป่าสร้างรายได้ โครงการส่งเสริม

การผลิตเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย โครงการยกระดับขีดความ

สามารถของเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer  โครงการชุมชน

สร้างไทย จากความมุ่งม่ันทุ่มเทเพ่ือยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย 

ท�าให้ ธ.ก.ส. อยู่เคียงข้างกับเกษตรกรมายาวนานกว่า 56 ปี และ 

ธ.ก.ส. ยังคงมีปณิธานในการสร้างความย่ังยืนให้ลูกค้าต่อไป ภายใต้

ค�าม่ันสัญญา Better Life สร้างคุณภาพชีวิตในชนบทให้ดีข้ึน Better 

Community สร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็งข้ึน และ Better Pride 

สร้างความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตรให้มากย่ิงข้ึน
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ธนาคารเพื�อการเกษัตรและสห่กรณ์์การเกษัตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. (66) 0 2558 6555 แฟกซ์ (66) 0 2558 6298

เว็ปไซต์: www.baac.or.th
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รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์

คณบัดีคณะทันตแพทยิศาสตร์

มหาวิทยิาลัยิขอำนแก่น

คณะทันตแพทยิศาสตร์ มหาวิทยิาลัยิขอำนแก่น เป็น

อำงค์กรการศ่กษาภาครัฐที�มีการบัริหารส่้ความเป็นเลิศ

ที �ม ีความโดดเด่นด�านบัุคลากร การนำาเกณฑ์์รางวัล

คุณภาพมาใช�ขับัเคลื่อำนการดำาเนินงานตามพันธกิจ

เพื่อำบัรรลุวิสัยิทัศน์ ทำาให�เกิดการปรับัปรุงกระบัวนการ

ทำางานอำยิ่างเป็นระบับั มีการสื่อำสารถ่ายิทอำดนโยิบัายิ

และเป้าหมายิที�ชัดเจนไปยิังบัุคลากรทุกระดับั เกิดการ 

บั้รณาการการทำางาน ทำาให�บัุคลากรมีความผู้้กพัน 

และภาคภ้มิใจที�ตนเอำงเป็นส่วนหน่�งขอำงความสำาเร็จ

ขอำงอำงค์กร การได�รับัรางวัลอำันทรงเกียิรติในครั�งนี� 

สะท�อำนถ่งการยิกระดับัการบัริหารจัดการส่้ความเป็นเลิศ 

ส่งผู้ลให�เกิดความสำาเร็จอำย่ิางต่อำเนื่อำงด�วยิความร่วมมือำ

ขอำงทุกคนในอำงค์กร และเป็นกำาลังใจให�เรามุ่งมั�นพัฒนา

เพื่อำส่งมอำบัคุณค่าที�ดีส้ ่สังคมสืบัไป

คณะทันตแพทยิศาสตร์ 

มหาวิทยิาลัยิขอำนแก่น
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อต้ังเป็นทางการตาม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 เป็น

สถาบันการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งท่ี 4 ของประเทศไทย และ

เป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิต

เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านทันตสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ มีความมุ่งม่ันในการผลิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

การฝึ่กอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสามารถต่อยอดเชิง

พาณิชย์และใช้ประโยชน์ได้จริง พัฒนาการบริการรักษาพยาบาล รวมท้ัง

การดูแลรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ บริการวิชาการเพ่ือการส่งเสริมและ

ป้องกันโรคในช่องปากในชุมชน รวมท้ังเป็นศูนย์กลางการฝึ่กอบรมเพ่ือ

พัฒนาองค์ความรู้ทางทันตกรรมและทันตแพทยศาสตรศึกษา ท่ีตอบสนอง

ต่อการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก อย่างเป็นองค์รวมในชุมชนและสังคม

วิิสัยทำัศน์ :  “โรงเรียนทันตแพทย์ท่ีดีท่ีสุดส�าหรับทุกคน : A Great 

Dental School for All” 

พันธกิจ : 1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ  2) 

สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพระดับนานาชาติเพ่ือรับใช้

สังคม  3) บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและสังคม   4) การบริการ

รักษาทางทันตกรรมข้ันสูงภายใต้มาตรฐานคุณภาพ

ค่านิยม : “SMILE”  ได้แก่

S = Social Devotion การอุทิศเพ่ือสังคม 

M = Management by Fact การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง 

I = Innovation Focus มุ่งเน้นนวัตกรรม

L = Life-long Learning เรียนรู้ตลอดชีวิต 

E = Excellent Service for All การให้บริการท่ีเป็นเลิศส�าหรับทุกคน

ผู้ลิตภัณ์ฑ์์และบุริการ :

1. การจัดการศึกษัา มีหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร ระดับ

บัณฑิตศึกษา จ�านวน 11 หลักสูตร (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4 หลักสูตร 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 2 หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 หลักสูตร 

การฝึ่กอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพ่ือวุฒิบัตร 4 หลักสูตร) 

2.  การวิิจัย ด�าเนินการร่วมกับเครือข่ายสถาบันอ่ืนๆ ท้ังในและต่าง

ประเทศ ผ่านกลุ่มวิจัย 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิจัยไบโอฟิล์ม กลุ่มวิจัย

เลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านประสาท

วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิจัยโรคอักเสบเร้ือรังของช่องปากฯ และศูนย์วิจัย 1 ศูนย์ 

ได้แก่ ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่ก�าเนิดของ

ศีรษะและใบหน้า 

3. การบุริการรักษัาพยาบุาล ผ่านโรงพยาบาลทันตกรรม ให้บริการใน

คลินิกการเรียนการสอนและคลินิกอาจารย์/คลินิกพิเศษ มีศูนย์ความ

เป็นเลิศทางทันตกรรม 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม ศูนย์เลเซอร์

ทางทันตกรรม ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ คลินิกบ�าบัด

ความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า และคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุและ

ผู้ป่วยความต้องการพิเศษ เพ่ือให้บริการทางทันตกรรมข้ันสูง ท่ีมีความ

ซับซ้อน ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ในรูปแบบสหสาขาของ

กลุ่มผู้ป่วยโรคส�าคัญ 

4. การบุริการวิิชาการ ด�าเนินการฝ่ึกอบรม จัดประชุมวิชาการต่าง ๆ  

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะข้ันสูงให้ทันตแพทย์ท่ัวไปและทันตแพทย์ใน

ทวีปเอเชีย รวมท้ังด�าเนินโครงการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพช่องปากอย่างเป็น

องค์รวมให้ประชาชนและผู้ป่วยความต้องการพิเศษในชุมชนต่าง ๆ

ลักษณะอำงค์กร



34Thailand Quality  Class  Plus –  TQC Plus : People

ล้กค�า : จ�าแนกตามพันธกิจ ได้แก่ 1) ผู้เรียน แบ่งเป็น นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาไทย นักศึกษา

ต่างชาติ) 2) ผู้ให้ทุนวิจัย 3) ผู้ป่วยท่ีรับบริการรักษาพยาบาล แบ่งเป็น 

ผู้ป่วย Student Clinic ผู้ป่วย Faculty/ Special Clinic ผู้ป่วยโรคส�าคัญ 

4) ผู้รับบริการวิชาการ แบ่งเป็น ทันตแพทย์ ชุมชน และโรงเรียน

บัุคลากร

ความท�าทายิสำาคัญ

ที�อำงค์กรเผู้ชิญ

1) Internationalization 2) Learning Transformation 3) การสร้าง

เสริมศักยภาพด้านวิจัย 4) การเพ่ิมรายได้เพ่ือพ่ึงพาตนเอง 5) Digital 

Transformation 6) การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 7) การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ

ตลอดระยะเวลา 43 ปี ท่ีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ได้จัดการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

การพัฒนาก�าลังคนท่ีส�าคัญของประเทศ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

สุขภาพช่องปากของประชาชนอย่างเป็นองค์รวม คณะฯ มุ่งม่ันในการเป็น 

“โรงเรียนทันตแพทย์ท่ีดีท่ีสุดส�าหรับทุกคน” มีการทบทวน วางแผน 

เรียนรู้และพัฒนา เพ่ือให้สามารถชนะความท้าทายและบรรลุเป้าหมาย

ขององค์กรท่ีวางไว้ โดยมีการด�าเนินการท่ีโดดเด่น คือ 1.การพัฒนา

บุคลากรเพ่่ือสนับสนุนความส�าเร็จขององค์กร 2. การด�าเนินการเพ่ือ

สร้างความผาสุกของสังคม
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1. การพัฒนาบุุคลากรเพื��อสนับุสนุนควิามสำาเร็จขององค์กร

การประสบความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์กร มีปัจจัยความส�าเร็จ

จากการด�าเนินงานของบุคลากร ดังน้ัน การวางแผนทรัพยากรบุคคล 

การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลง การสร้างความเข้าใจ

ถึงเป้าหมายขององค์กร ท�าให้บุคลากรรู้จักหน้าท่ี และบทบาทของตนเอง 

เกิดการบูรณาการการท�างานร่วมกัน และมีความภาคภูมิใจในตนเองท่ีเป็น

ส่วนหน่ึงของความส�าเร็จขององค์กร โดยหน่ึงในความหมายของวิสัยทัศน์

ของคณะฯ คือ เพ่ือให้เป็น “Best Place to Work” ส�าหรับบุคลากรทุกคน 

โดยมีแนวทางการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ คือ 1.1 การวางแผนบุคลากร

เพ่ือสนับสนุนความส�าเร็จของกลยุทธ์ 1.2 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี

ในการท�างาน 1.3 การเสริมสร้างความผูกพัน

1.1 การวิางแผู้นบุุคลากรเพื�อสนับุสนุนควิามสำาเร็จของกลยุทำธ์ 

คณะฯ ได้ทบทวนและจัดท�า Workforce Profile ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

โดยค�านึงถึงผลกระทบและการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ก�าหนดสมรรถนะ

ท่ีพึงมีของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และวิเคราะห์อัตราก�าลังตามวัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์และข้อก�าหนดตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือจัดท�าแผนแม่บท

ด้านบุคลากร จัดรูปแบบการท�างานและบริหารบุคลากร โดยใช้ประโยชน์

เต็มท่ีจากสมรรถนะหลัก รวมกลุ่มผู้เช่ียวชาญ เพ่ือให้เกิดผลงานท่ีโดดเด่น 

มุ่งส่งเสริมสนับสนุนลูกค้า โดยจัดให้มีศูนย์/กลุ่มวิจัยท่ีมีความช�านาญเฉพาะ 

และศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมต่าง ๆ  มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ

และตัวช้ีวัดไปตามล�าดับช้ัน ต้ังแต่ระดับฝ่่าย งาน จนถึงระดับบุคคล 

ผ่านการจัดท�าข้อตกลงการปฏิบัติงานประจ�าปีรายบุคคล (Personal 

Agreement: PA) ซ่ึงใช้ท่ัวท้ังองค์กรโดยมีการแบ่งน�้าหนักข้อตกลง

ปฏิบัติราชการตามพันธกิจและงานส่วนรวมอย่างชัดเจน ติดตามความ

ก้าวหน้าและความส�าเร็จของแผนปฏิบัติการและตัวช้ีวัดใน Agenda 

-Based Meet ing และน�าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการประจ�า

คณะฯ เป็นรายไตรมาส ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรทุกด้าน 

ได้ท�า Gap analysis เพ่ือน�าไปจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

รวมท้ังมีการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้สามารถผลักดันให้องค์กรประสบความส�าเร็จ

ท้ังปัจจุบันและอนาคต 

1.2 การสร�างสภาพแวิดล�อมทีำ�ดีในการทำำางาน คณะฯ วางแนวทางและ

นโยบายการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือจัดการ

ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐานของ พรบ. อาชีวอนามัย และก�ากับติดตามผ่านตัวช้ีวัด 

เพ่ือปรับปรุงปัจจัยส�าคัญด้านสภาพแวดล้อมการท�างานของบุคลากร 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสถานการณ์ระบาด COVID-19 คณะฯ ได้ปรับปรุง

ระบบระบายอากาศและคุณภาพอากาศของคลินิกทันตกรรม เพ่ือป้องกัน

การแพร่กระจายเช้ือสู่บุคลากรและผู้ป่วย ด�าเนินการตามมาตรฐาน 

ASHRAE 62.1-2019 และแนวปฏิบัติในการจัดส่ิงแวดล้อมเพ่ือควบคุม

การติดเช้ือในห้องทันตกรรมของทันตแพทยสภา มีการติดตามตัวช้ีวัด

ตามข้อก�าหนดท่ีส�าคัญอย่างต่อเน่ือง เช่น 1) การถ่ายเทอากาศใน

บริเวณท่ีให้การรักษาต้องมากกว่า 12 ACH 2) ระดับดัชนีการปนเป้�อน

เช้ือจุลชีพในอากาศ (IMA classes) โดยนับจ�านวนโคโลนีของเช้ือ

แบคทีเรียต่อตารางเดซิเมตรต่อช่ัวโมง (CFU/dm2/h) ท�าให้มีจ�านวนผู้

ป่วยและรายได้ขององค์กรท่ีเพ่ิมข้ึนถึงแม้อยู่ในสภาวะระบาดของ 

COVID-19

ตัวอย่างการตดิตามผลปรับปรุงระบบระบายอากาศและคุณภาพอากาศ (ข้อมูล ณ ก.พ. 2565) 
คลินิก ขนาดพืน้ที่

ใหบ้ริการ 
การปรับปรุง การถ่ายเทอากาศ 

(ACH) 
สมรรถนะการปรับปรุง 

ตามดัชนีการปนเป้ือนของ
จุลินทรียใ์นอากาศ (IMA Class) 

คลินิกทนัตกรรมพิเศษ 13 Isolation rooms ปรบัปรุงเต็มระบบ 20-24 ดี-ดีมาก* 
คลินิกทนัตกรรมประดิษฐ ์ 21 ยนิูต ปรบัปรุงเต็มระบบ 20-24 ดี-ดีมาก* 
คลินิกทนัตกรรมรวม 2  66 ยนิูต ปรบัปรุงเต็มระบบ 20-24 ดี-ดีมาก* 
คลินิกทนัตกรรมบรูณะ 17 ยนิูต ปรบัปรุงเต็มระบบ 20-24 ดี-ดีมาก* 
* ดีมาก = จ านวน CFU/dm2/h ระหวา่ง 0-9, ดี = จ านวน CFU/dm2/h ระหวา่ง 10-39,  ปานกลาง = จ านวน CFU/dm2/h ระหวา่ง 40-84 
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ระดับุควิามผู้้กพันบุุคลากรในภาพรวิม
ควิามสัมพันธ์ระห่วิ่างระดับุควิามผู้้กพันของ
บุุคลากรและผู้ลิตภัณ์ฑ์์ภาพ (Productivity)

1.3 การเสริมสร�างควิามผู้้กพัน คณะฯ ทบทวนและก�าหนดปัจจัยขับเคล่ือน

ความผูกพันของบุคลากรโดยใช้แนวคิดของ Gallup Q12 Engagement 

Hierarchy ส�ารวจความผูกพันตามปัจจัย เพ่ือวางแผนกลยุทธ์/แผน

ปฏิบัติการรองรับในเร่ืองดังกล่าว เพ่ือเพ่ิมความผูกพันบุคลากร เช่น 

การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาการเรียนรู้และความก้าวหน้าในสายงาน 

จากผลการประเมิน ซ่ึงจะส่งผลต่อ Productivity ขององค์กร 
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2. การดำาเนินการเพื�อสร�างควิามผู้าสุกของสังคม จากปณิธานการก่อต้ัง

คณะฯ ได้น�ามาก�าหนดเป็นวิสัยทัศน์ ค่านิยมขององค์กร และจัดท�ากลยุทธ์

และแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน เพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่่ายใช้ความเช่ียวชาญ

และสมรรถนะหลัก ในการด�าเนินการแบบบูรณาการกับสหสาขาวิชาชีพ 

น�าไปช่วยแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคม เช่น ด้านเศรษฐกิจ สามารถลด

ค่าใช้จ่ายจากการใช้ยาและลดการพ่ึงพาระบบสาธารณสุข ลดการน�าเข้า

อุปกรณ์จากต่างประเทศ เช่น การพัฒนาอุปกรณ์ปรับแต่งจมูก พัฒนา

เคร่ืองเลเซอร์ต้นแบบ พัฒนานวัตกรรม Photodynamic พัฒนา

น�้าลายเทียม โครงการรักษาโรคนอนกรน ด้านสังคม ดูแลคุณภาพชีวิต

ในโครงการสร้างเสริมทันตสุขภาพ ในประชาชน ผู้ด้อยโอกาสและ

ผู้ป่วยพิเศษ พัฒนาทันตแพทย์ท้ังในและต่างประเทศ  ผ่านโครงการ 

Clinical , Publ ic  Hea l t h  and Behav io ra l  O ra l  Heal th 

Research Training for Thai land and Southeast As ia 

(สนับสนุนโดย National Institutes of Health, USA)  โครงการ

ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศก�าลงัพัฒนาในภมิูภาคลุ่มน�า้โขง

และประชาคมอาเซียน ด้านส่ิงแวดล้อม ลดการปนเป้�อนจากการ

ปฏิบัติงานท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยการ

ปรับปรุงระบบระบายอากาศและคณุภาพอากาศของคลินิกทันตกรรม 

ในสถานการณ์ COVID-19 ซ่ึงการด�าเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับ

ค่านิยม SMILE ในส่วนการอุทิศเพ่ือสังคมและการให้การบริการ

ท่ีเป็นเลิศส�าหรับทุกคน

คณ์ะทัำนตแพทำยศาสตร์ มห่าวิิทำยาลัยขอนแก่น

123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

กองบริหารงานคณะ โทรศัพท์ 043 009 700,043 202 405

โทรสาร 043 202 862

โรงพยาบาลทันตกรรม โทรศัพท์ 043 203 704
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นพ.อำนันตศักดิ ์ อำภัยิรัตน์ 

ผู้้ �อำ ำานวยิการโรงพยิาบัาลพญาไท 2

รพ.พญาไท 2 ได�มุ่งมั�นในการพัฒนาคุณภาพ อำยิ่าง

ต่อำเนื่อำงจนได�รับัรอำงมาตรฐาน HA และ มาตรฐาน 

JCI อำันเป็นมาตรฐานการด้แลผู้้�ป่วยิในระดับัสากล 

จนในปี 2015 อำงค์กรได�เริ�มใช�เกณฑ์์ TQA มาพัฒนา

อำงค์กร ให�มีมุมมอำงเชิงระบับัต่อำยิอำดจากมาตรฐาน

ต่างๆที�มีอำยิ้่ ทำาให�เกิดการพัฒนาในทุกๆด�านอำยิ่าง

ก�าวกระโดด รางวัลแห่งความภาคภ้มิใจในครั�งนี� 

จะเป็นแรงผู้ลักดันที�ทำาให�อำงค์กรมีกำาลังใจในการ

มุ่งมั�นพัฒนาอำงค์กรตามค่านิยิมหลักขอำง TQA เพื่อำ

ความสำาเร็จที�ยัิ�งยืินในอำนาคตที�มีการเปลี�ยินแปลง

ตลอำดเวลาต่อำไป

โรงพยิาบัาลพญาไท 2
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รพ.พญาไท 2 เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิขนาด 260 เตียง 

ก่อต้ังเม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 1987 บนเน้ือท่ี 7 ไร่ ในพ้ืนท่ีเขตพญาไท 

ให้บริการครอบคลุมท้ังการตรวจวินจิฉัยและรักษา,ฟ้�นฟูสุขภาพ,ป้องกัน

และส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้เครือโรงพยาบาลพญาไทและโรงพยาบาล

เปาโลซ่ึงเป็นองค์กรแม่ และอยู่ในกลุ่มธุรกิจท่ี 5 ของเครือ BDMS โดย

ยึดค่านิยม “BEST: Build up the Excellence, Effective Communication, 

Service for Happiness, Together We Win” และวัฒนธรรมองค์กร 

We before Me เดียวกันท้ังองค์กรแม่ 

องค์กรไว้ก�าหนดวิสัยทัศน์ว่า “จะเป็นหน่ึงใน รพ.ศูนย์กลางความเป็น

เลิศของประเทศไทย” ภายใต้พันธกิจ เราให้การดูแลทางการแพทย์

ด้วยคุณภาพระดับโลกบนพ้ืนฐานด้านวิชาการ งานวิจัย โดย

โปรแกรมการรักษาท่ีทันสมัยเทคโนโลยีล่าสุด ระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

องค์กรมีความมุ่งม่ันในส่ิงส�าคัญท่ีมีผลต่อวิธีการด�าเนินงานในทุก

ระดับต้ังแต่ผู้น�าระดับสูงมุ่งม่ันในการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและ

การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการ

ประพฤติตามกฎหมายและจริยธรรม มีการสร้างส่ิงแวดล้อมให้มี

การท�างานแบบเป็นระบบ และขับเคล่ือนด้วยกลยุทธ์ และแผนการ

ปฏิบัติงานท่ีคล่องตัว ปรับเปล่ียนได้ทันกับสถานการณ์  มุ่งเน้นลูกค้า

การบริการท่ีเป็นไทยและสภาพแวดล้อมท่ีโดดเด่น ผ่านกระบวนการ

วางแผนและขับเคล่ือนกลยุทธ์ขององค์กร (P2 Strategic Planning 

Process : P2SPP) 

องค์กรมีบุคลากรประมาณ1300 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่ม

แพทย์และทันตแพทย์ 2. กลุ่มพนักงานสายวิชาชีพ 3. กลุ่มพนักงาน

สายสนับสนุน 4. กลุ่มผู้บริหาร บุคลากรถือเป็นทรัพย์สินท่ีทรงคุณค่า

และมีส่วนส�าคัญในการผลักดันให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ องค์กรจึงให้

ความส�าคัญในการดูแลและคงไว้ซ่ึงบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ โดยในทุกปี

จะมีการส�ารวจความผูกพันของบุคลากรแยกรายกลุ่ม โดยกลุ่มแพทย์และ

ทันตแพทย์ท�าการส�ารวจโดยเครือ BDMS และบุคลากรกลุ่มอ่ืนๆ 

ท�าการส�ารวจโดยผู้เช่ียวชาญภายนอกให้ได้มาซ่ึงปัจจัยท่ีท�าให้บุคลากร

ผูกพันกับองค์กร

ลักษณะอำงค์กร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมีระบบการรับฟังเสียงลูกค้าและมี

การปรับเปล่ียนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและความจงรักภักดี มีระบบ

การก�าหนดตัวช้ีวัดและการวัดผล รวมท้ังมีแนวทางในการสร้าง ค้นหา 

เผยแพร่ และจัดเก็บข้อมูลท่ีเป็นการเรียนรู้ระดับองค์กร ให้ความส�าคัญ

สูงสุดกับบุคลากร มีระบบในการสร้างความผูกพัน การประเมินผล

งานและมีการพัฒนาอย่างสม�่าเสมอ

สิ�งสำาคัญที�มีผู้ลต่อำ

วิธีการดำาเนินงาน
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บุคลากรถือเป็นทรัพย์สินท่ีทรงคุณค่า โรงพยาบาลพญาไท 2 ให้

ความส�าคัญด้านบุคลากรในทุกมิติ โดยมีการวางแผนท้ังในระยะ

ส้ันและระยะยาว และมีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อย

ปีละ 1 คร้ัง ใน P2SPP เพ่ือให้ม่ันใจว่าองค์กรจัดเตรียมอัตรา

ก�าลังและพัฒนาความสามารถของบุคลากรเพียงพอท่ีจะผลักดัน

ให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ องค์กรมีวิธีการในการสรรหา ว่าจ้าง

และดูแลบุคลากรใหม่อย่างเป็นระบบ โดยสรรหาท้ังจากภายใน

และภายนอก ท�าการประเมินความรู้ผ่าน Job Based Interview, 

Competency based interview, personality test และเม่ือได้

บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีต้องการแล้วก็จะมีการพัฒนาและ

รักษาการคงอยู่ของบุคลากรใหม่ ด�าเนินการผ่านการพัฒนาความรู ้

จัดสภาพแวดล้อม ระบบบริหารค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี 

องค์กรได้มีการว่าจ้างชาวต่างชาติในบางต�าแหน่งงานเพ่ือให้เกิด

ความหลากหลายทางความคิดและตอบสนองต่อผู้ รับบริการท่ีมี

หลากลายวัฒนธรรม เพ่ือให้สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้า

ท่ีแท้จริง

บัุคลากร
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องค์กรมีการทบทวนระบบการดูแลบุคลากรทุกปี ท้ังจากการท�า

แบบส�ารวจปัจจัยความผูกพัน  ปริมาณงาน อัตราการลาออก รวมถึง

การตรวจสุขภาพ เพ่ือน�าปรับปรุงระบบการดูแลบุคลากรอย่างต่อเน่ือง

เช่นการจัดต้ัง Team mentor เพ่ือพัฒนาคุณภาพพ่ีเล้ียงพนักงานใหม่  

ให้มีความรู้และความเข้าใจพนักงานใหม่มากข้ึน เน่ืองจากองค์กรเล็ง

เห็นว่าวิธีการน้ีอาจเพ่ิมความสามารถในการตอบสนองความท้าทาย

เชิงกลยุทธ์ ในเร่ืองการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในระดับ

ประเทศ และการแย่งชิงบุคลากรท่ีมีความสามารถได้ นอกจากน้ีองค์กรมีวิธี

ในการสนับสนุนบุคลากรในด้านการบริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบาย

ท่ีแตกต่าง ในแต่ละประเภทบุคลากรท่ีมีความต้องการท่ีหลายหลาย 

โดยน�านโยบายจากองค์กรแม่ ร่วมกับการส�ารวจปัจจัยด้านความผูกพัน 

ความพึงพอใจของบุคลากร และการส�ารวจตลาดแรงงาน ในธุรกิจเพ่ือ

สุขภาพ น�ามาก�าหนดนโนบายขององค์กร และออกแบบปรับปรุงการ

บริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม รวมถึงกลุ่ม

บุคลากรชาวต่างชาติท่ีมีความต้องการพิเศษท่ีแตกต่างกับกลุ่มอ่ืนๆ

  

องค์กรมีแนวทางท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิผลในการสร้างความม่ันใจ

ด้านสุขภาพ การสร้างสภาพ แวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการท�างาน ท่ีได้

มาตรฐานตามกฏหมายและมาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง เช่น การตรวจ

สุขภาพบุคลากรตามอายุและลักษณะงาน การตรวจระดับรังสีในร่างกาย

ของเจ้าหน้าท่ีศูนย์รังสี นอกจากน้ี ยังมีการส�ารวจความเส่ียงของโรคท่ี

เกิดจากการท�างาน มีการอบรมหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมตามการท�างาน ท�าให้เกิดการด�าเนินการเพ่ิมเติม

ท้ังในเร่ืองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคท่ัวไปและวัคซีนเฉพาะในกลุ่มเส่ียง 

การจัดกิจกรรมเพ่ือลดความเส่ียงจากโรคท่ีเกิดจากการท�างาน เช่น 

การออกก�าลังกาย การจัดการความเครียด รวมถึงการใช้ Application 

LGH (Let’s get healthy) เพ่ือประเมินความเส่ียงด้านสุขภาพท่ีเกิดจาก

พฤติกรรมของบุคลากร ในช่วงการระบาดของ COVID-19 องค์กรได้ปรับปรุง

ระบบอากาศในห้องตรวจโรค ห้องพักผู้ป่วย ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณ์

ป้องกัน PPE เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากร แนวทางเหล่าน้ี ช่วยส่งเสริม

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้านบุคลากรจนได้รับรางวัล Thailand’s 

Healthiest Workplace by AIA Vitality
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องค์กรมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการก�าหนดปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลต่อ

ความผูกพัน และประเมินความผูกพันของบุคลากร เช่น กระบวนการ

ประเมินความผูกพัน ครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่ม มีการทบทวนวิธีการ

ในการก�าหนดปัจจัยความผูกพันและวิธีการประเมินความผูกพัน ส่งผลให้

องค์กรได้รับรางวัลอย่างต่อเน่ือง เช่น Best Employer Awards 

แนวทางท่ีเป็นระบบดังกล่าว อาจช่วยให้องค์กรได้รับทราบถึงปัจจัยและ

ระดับความผูกพันของบุคลากร ในปัจจุบัน และน�าไปใช้ในการยกระดับ

ความผูกพันของบุคลากรให้เพ่ิมมากย่ิงข้ึน และมีระบบในการจัดการผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร สนับสนุนให้เกิดการท�างานท่ีให้ผลการด�าเนินการ

ท่ีดี ผ่าน P2WPMS (Phyathai 2 Workforce performance management 

system) 9 ข้ันตอน  โดยมีการก�าหนด เป้าหมายในแต่ละระดับ จัดท�า

เป็น IPA ( Individual performance appraisal) ตาม Balance score 

card รวมถึงวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร มีรอบการทบทวน 

Performance องค์กร และ IPA ในเดือนกรกฎาคมและเดือนพฤศจิกายน 

จะมีการประเมินผลการปฏิบัติการในทุกระดับเทียบเป้าหมาย โดยใช้

ระบบ Enterprise Performance Management System ส�าหรับการ

ประเมิน เฉพาะในกลุ่มแพทย์ เพ่ือพิจารณาการต่อ Privilege ปลายปี  

ซ่ีงองค์กรน�าผลการประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาการบริหารค่า

ตอบแทน โบนัส รวมถึงการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจ เช่น 

การให้ Special Adjust ระหว่างปีแก่พนักงานท่ีท�ารายได้ New High, 

การให้รางวัล Best Service Award ท่ีได้รับค�าชมจากผู้รับบริการ 

เป็นต้น แนวทางท่ีเป็นระบบในเร่ืองดังกล่าวช่วยกระตุ้นให้เกิดผลการ

ด�าเนินการท่ีดี สนับสนุนการตอบสนองต่อความท้าทาย เชิงกลยุทธ์

ขององค์กร และปัจจัยขับเคล่ือนความผูกพันในเร่ือง ค่าจ้างท่ีเป็น

ธรรม รางวัลท่ีเหมาะสม และค�าช่ืนชมจากความทุ่มเท 
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องค์กรมีแนวทางท่ีเป็นระบบในการจัดการการพัฒนาหน้าท่ีการงาน

ของบุคลากรตาม Career Development system เช่นแผนกทรัพยากร

บุคคลจะ จัดท�าข้อก�าหนดตาม Job Spec, Job description และ 

Career path ส่ือสารให้บุคลากรทราบ วางแผนในการพัฒนาแต่ละ

สายงานตาม Training need และ Individual Development Plan น�า

เสนอให้ ทีมน�าทราบเพ่ือปรับปรุงแผนในกระบวนการ P2SPP และมี

ระบบในการพัฒนาผู้น�าในอนาคต ในส่วนของการพัฒนาผู้น�าในอนาคต 

วางแผนการสืบทอดต�าแหน่งของ ต�าแหน่งผู้บริหารและผู้น�าโดยจัด

ระดับการพัฒนาเป็น Top performer, Talent, Top talent หรือ 

Successor มีการฝ่ึกปฏิบัติงานเสมือนจริง โดยมีผู้บริหารปัจจุบัน

เป็นพ่ีเล้ียง แนวทางท่ีเป็นระบบจะช่วยตอบสนองต่อความท้าทาย

เชิงกลยุทธ์ ในเร่ืองของ การแย่งชิงบุคลากรท่ีมีความสามารถ และการ

พัฒนาบุคลากรท่ีมีความสามารถให้ทันต่อแผนกลยุทธ์ขององค์กร  
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นอกจากน้ี องค์กรยังมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ

สูงข้ึนตลอดเวลา โดยมีระบบการพัฒนารายบุคคล P2PDS ( Phyathai 2 

Performance development system) ท่ีจะท�าการส�ารวจ training 

need ร่วมกับผลการประเมิน IPA และความต้องการขององค์กร 

มาจัดท�า IDP (Individual development plan) และ Corporate 

Training program พร้อมกับจัดต้ังหน่วยงาน CIL รับผิดชอบ การพัฒนา

บุคลากรท่ีหลากหลาย platform ครอบคลุมทุกด้านผ่านการเรียนออนไลน์

ในช่ือของ Application CILA การด�าเนินการดังกล่าว ส่งเสริมให้องค์กร

สามารถบรรลุพันธกิจขององค์กรด้วยบุคลากรท่ีมีศักยภาพ องค์กร

มีวิธีการท่ีเป็นระบบในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการ

ส่ือสารท่ีเปิดกว้าง การท�างานท่ีให้ผลการด�าเนินการท่ีดี และบุคลากร

มีความผูกพัน ตามกระบวนการในการสร้าง เสริมวัฒนธรรมองค์กร 

โรงพยาบุาลพญาไทำ 2 

เลขท่ี 943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท

เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400

we before me  ด�าเนินการตามตัวอย่างการด�าเนินการ เสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรด้านต่าง ๆ เช่น ใช้วัฒนธรรม We Open เพ่ือเสริม

สร้างการส่ือสารท่ีเปิดกว้าง, We Can เพ่ือสนับสนุนให้เกิดผลการ

ด�าเนินการท่ีดี และ We Own  We Happy เพ่ือบุคลากรมีความผูกพัน 

และมีการทบทวนปรับปรุงแนวทางเป็นระยะ เช่น โครงการ Huddle 

ในปี 2019 กระบวนการดังกล่าวสนับสนุนให้องค์กรประสบความส�าเร็จ 

ตามเป้าหมายท่ีวางไว้
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