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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

รางวัลค ุณภาพแห่งชาติ
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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�อำำานวยิการสถาบัันเพิ่มผู้ลผู้ลิตแห่งชาติกรรมการ

และเลขานุการคณะกรรมการางวัลคุณภาพแห่งชาติ
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เขื่อำนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายิผู้ลิตแห่งประเทศไทยิ 

คณะเทคนิคการแพทยิ์ มหาวิทยิาลัยิมหิดล

คณะแพทยิศาสตร์ มหาวิทยิาลัยิขอำนแก่น

บัรรษัทประกันสินเชื่อำอำุตสาหกรรมขนาดยิ่อำม (บัสยิ.)

บัริษัท อำาร์เอำฟเอำส จำากัด

มหาวิทยิาลัยิมหิดล

มหาวิทยิาลัยิสงขลานครินทร์

โรงไฟฟ้าวังน�อำยิ

สารบััญ

 8

13

18

23

28

33

38

43

รางวัลการบัริหารส้่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class : TQC
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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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คุณชาญณรงค์ จันทมงคล

ผู้้�อำำานวยิการเขื่อำนสิริกิติ์

การไฟฟ้าฝ่ายิผู้ลิตแห่งประเทศไทยิ

เขื่อำนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายิผู้ลิตแห่งประเทศไทยิ มี

ความมุ่งม่ันท่ีจะดำาเนินงานในการผู้ลิตพลังงานไฟฟ้า 

ให�มีประสิทธิภาพส้งสุด ด�วยิการบัริหารงานตามแนวทาง

เกณฑ์์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อำพัฒนาปรับัปรุง

กระบัวนการในการทำางานให�ได�ผู้ลลัพธ์ที่ดีข้ �นอำย่ิาง

ต่อำเนื่อำง และมีความร้�ส้กยิินดี ภาคภ้มิใจ เป็นอำยิ่างยิิ่ง 

ที่ เป็นหน้ ่งในอำงค์กรที ่ ได�ร ับัรางวัลการบัริหารส่้

ความเป็นเลิศในปี 2564 เราจะยิังคงมุ ่งมั่นพัฒนา 

โดยิใช�เกณฑ์์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ Feedback 

Report เป็นแนวทางการขับัเคลื่อำนเพื่อำก่อำให�เกิด

ความเข�มแข็ง ความยิั่งยิืน ก�าวส้่มาตรฐานในระดับั

สากล ตลอำดไป

เขื่อำนสิริกิติ ์

การไฟฟ้าฝ่ายิผู้ลิตแห่งประเทศไทยิ
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เข่ือนสิริกิติ�เป็นเข่ือนดินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยต้ังอยู่ เลขท่ี 40 

หมู ่10 ต�าบลผาเลือด อ�าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับ

พระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย ของสมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ�พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขนานนามว่า 

“เข่ือนสิริกิติ�” เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2511 มีพ้ืนท่ีอ่างเก็บน�้า

ประมาณ 259 ตารางกิโลเมตร ความจุน�้า 9,510 ล้านลูกบาศก์เมตร 

เป็นโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดใหญ่ในภาคเหนือมีเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า  

ขนาด  125  MW. จ�านวน 4 เคร่ือง รวมก�าลังผลิตติดต้ัง 500 MW. 

ทางกายภาพโรงไฟฟ้าสามารถเดินเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือเสริม

ความม่ันคงระบบได้รวดเร็ว

วิสัยทัศน์ : ผลิตไฟฟ้าเพ่ือความม่ันคง ย่ังยืน ด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม “Smart Energy For Sustainability”

พันธกิจ : ผลิตไฟฟ้าให้มีความม่ันคงและตอบสนองลูกค้า มีต้นทุนท่ี

เหมาะสม พัฒนาบุคลากร เสริมสร้างนวัตกรรมใส่ใจส่ิงแวดล้อม 

สร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลให้เกิดความย่ังยืน

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร : SPEED 

ลักษณะอำงค์กร

เข่ือนสิริกิติ� มีความพร้อมจ่ายพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลา ตามสัญญา

การซ้ือไฟฟ้า (Power Purchase Agreement : PPA) โดยจ่ายพลังงาน

ไฟฟ้าได้ตามความต้องการของศูนย์ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้าแห่งชาติ 

(NCC) ซ่ึงเป็นลูกค้า เพ่ือให้เกิดความม่ันคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ 

รวมท้ังการด�าเนินงานท้ังหมดต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม 

และส่ิงแวดล้อม 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพ่ือให้มีความ

   ม่ันคงและเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้า

2. การบริหารต้นทุนด้านการผลิตและบ�ารุงรักษาให้มีต้นทุนท่ีลดลง

3. การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

4. เพ่ิมระดับความไว้วางใจและการยอมรับจากชุมชน

5. การพัฒนางานไปสู่นวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง  

สิ่งสำาคัญที่มีผู้ล

ต่อำวิธีการดำาเนินงาน

ความท�าทายิสำาคัญ

ที่อำงค์กรเผู้ชิญ

เขื่อำนสิริกิติ ์

การไฟฟ้าฝ่ายิผู้ลิตแห่งประเทศไทยิ
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ผู้อ�านวยการเข่ือนสิริกิติ� เป็นผู้น�าสูงสุด ก�าหนดทิศทางองค์กรโดยน�า

วิสัยทัศน์ท่ีได้รับมาจาก กฟผ.  โดยมีการทบทวนจากคณะกรรมการ

บริหารเข่ือนสิริกิติ� ระหว่างการวางแผนกลยุทธ์ โดยพิจารณาปัจจัยน�าเข้า 

ประกอบด้วย ผลการด�าเนินงานท่ีผ่านมา ข้อมูลความต้องการของลูกค้าผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และชุมชน ปัจจัยเส่ียงและ

ข้อมูล Benchmarking เพ่ือเป็นกรอบก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน  

โดยให้ทุกคนถือเป็นภารกิจส�าคัญท่ีต้องย�้าเตือนส่ือสารถ่ายทอด VMV 

ตัวช้ีวัดท่ีส�าคัญ (KPI) และแผนปฏิบัติการไปยังบุคลากร โดยมีการจัดท�า

บันทึกข้อตกลงประเมนิผลการด�าเนนิงานระหว่างผู้บริหารไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน

ทุกคน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานและความส�าเร็จ

เข่ือนสิริกิติ�มีการติดตามตัวช้ีวัดท่ีส�าคัญของแผนปฏิบัติการตามวาระท่ี

ก�าหนดหากมีแนวโน้มไม่บรรลุเป้าหมายจะทบทวน และวิเคราะห์สาเหตุ

ผ่านระบบปรับปรุงผลการด�าเนินงาน เพ่ือด�าเนินการปรับปรุงแผนการ

ด�าเนินงานและถ่ายทอดผลสรุปของกิจกรรม รวมถึงวิธีการก�าหนด 

วิธีการด�าเนินงานให้ทุกหน่วยงานทราบเพ่ือน�าไปปฏิบัติต่อไป การถ่ายทอด

ครอบคลุมถึงลูกค้า ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือ เข่ือนสิริกิติ�

สร้างบรรยากาศด้านนวัตกรรมต้ังแต่กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ โดยเฉพาะ

การสนับสนุนให้มีการประกวดแข่งขันผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานสร้าง

นวัตกรรมในหน่วยงานของตนเองโดยมีการให้ Reward & Promotion

ให้กับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีส่วนร่วมปรับปรุง

ระบบงาน อีกท้ังผู้บริหารน�าการสนับสนุนชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่

ชุมชน โดยใช้กระบวนการก�าหนดวิธีการมีส่วนร่วมกับชุมชน รับฟังความ

ต้องการและความคาดหวังของชุมชน มาเป็นปัจจัยน�าเข้าในการจัดท�าแผนด้าน 

CSR น�าความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มาก�าหนดกิจกรรมเพ่ือ

สร้างความเข้มแข็งโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างย่ังยืน ส่งผลให้

ไม่มีข้อร้องเรียนของชุมชน มีระดับทัศนคติเชิงบวกด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมท่ีดีกว่าเป้าหมาย

การด�าเนินงานในปีท่ีผ่านมา และปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ มาทบทวนเพ่ือก�าหนด

นโยบายและกลยุทธ์ของเข่ือนสิริกิติ� ให้สอดคล้องกับ VMV กฟผ. โดย

เข่ือนสิริกิติ�จะทบทวนสมรรถนะหลักขององค์กร ให้รองรับ VMV ท่ี

เปล่ียนแปลง จัดท�า SWOT Analysis หา SC, SA แล้วจึงก�าหนด SO 

เป้าประสงค์เพ่ือจัดท�าแผนกลยุทธ์ระยะส้ัน-ยาว ในการจัดท�าแผนท่ี

กลยุทธ์ เข่ือนสิริกิติ�ใช้ Balanced Scorecard (BSC) ก�าหนดเป้าหมาย

และตัวช้ีวัดรองรับ SO และมีการติดตามผลการด�าเนินงานโดยใช้ 

Trigger Point ใน Lead Indicator ในการติดตาม Action plan ทุก

เดือน เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ อย่างรวดเร็ว

ส่งผลให้มีผลการด�าเนินงานบรรลุกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดีข้ึน

การนำาอำงค์กร

กลยิุทธ์

ระบบการนำำาองค์์กร

เข่ือนสิริกิติ� ก�าหนดกรอบเวลากระบวนการวางแผนกลยุทธ์ แบ่งเป็น 2 ระยะ 

คือ 1) แผนระยะยาว 10 ปี ให้สอดคล้องกับกรอบเวลาแผนรัฐวิสาหกิจ กฟผ.  

 2) แผนระยะส้ัน 1 ปี เพ่ือตอบสนองความต้องการพลังงานไฟฟ้าของ NCC

โดยมีแผนการผลิตพลังงานไฟฟ้ารายปี  เข่ือนสิริกิติ�น�าข้อมูลจากผล
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เข่ือนสิริกิติ�มีการวัดวิเคราะห์ 2 ระดับ คือ ระดับกลยุทธ์ และระดับปฏิบัติ

การโดยใช้ตัวช้ีวัดท่ีส�าคัญ (KPI) ในการติดตามการปฏิบัติงานและผลการ

ด�าเนินงานผ่านระบบ Balloon Office (BO) พร้อมท้ังถ่ายทอดตัวช้ีวัด

ลงสู่หน่วยงาน และรายบุคคล โดยตัวช้ีวัดท่ีส�าคัญ (KPI) ในการตอบสนอง

พันธกิจและสมรรถนะหลักของเข่ือนสิริกิติ� ได้แก่ ค่าความพร้อมจ่าย 

เป็นต้น เข่ือนสิริกิติ�ทบทวนข้อมูลองค์ความรู้ท่ีจัดเก็บไว้ใน KM corner 

ตามประเภทความรู้ของเข่ือนสิริกิติ�  เพ่ือคัดเลือกองค์ความรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้

ปฏิบัติงานน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานประจ�า และน�าไปปรับปรุง

กระบวนการท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงเข่ือนสิริกิติ�มุ่งเน้นองค์ความรู้หลักท่ีสนับสนุน

ให้กระบวนการท่ีส�าคัญ เป็นองค์ความรู้ท่ีส�าคัญต่อการปฏิบัติงานของ 

เข่ือนสิริกิติ� โดยมีการคัดเลือกองค์ความรู้ท่ีส�าคัญน�าไปต่อยอดและแสวงหา

ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกองค์กร ด้วยระบบปรับปรุง

ผลการด�าเนินงาน และจัดท�าแผนฝึึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ใน

การใช้เคร่ืองมือในการพัฒนางาน เพ่ือสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ี

สนับสนุนการเกิดนวัตกรรม เพ่ือให้มีการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ 

และมีนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่ลูกค้าและองค์กร 

การวัด การวิเคราะห์  

และการจัดการความร้�

บัุคลากร

เข่ือนสิริกิติ�ให้ความส�าคัญกับบุคลากร ซ่ึงเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคล่ือน

องค์กรสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ โดยมีระบบประเมินความต้องการด้าน

ขีดความสามารถและทบทวนกรอบอัตราก�าลังทุกปี มีการวิเคราะห์

กระบวนการท�างาน ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทิศทางองค์กรใน

อนาคต และวิสัยทัศน์ท่ีก�าหนดซ่ึงพิจารณาจากพันธกิจ ในกรณีจ�าเป็น

เร่งด่วนท่ีอัตราก�าลังมีไม่เพียงพอจะจัดสรรบุคลากรท่ีมีอยู่ให้ช่วย

ปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มี Multi-skill เพ่ือให้สามารถ

ท�างานทดแทนกัน เข่ือนสิริกิติ�มีการประเมินขีดความสามารถบุคลากร

โดยใช้ EGAT Core Competency เพ่ือหา Competency Gap และ

น�ามาจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) เพ่ือพัฒนาจุดอ่อน 

และเสริมสร้างจุดแข็งของบุคลากร ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร 

และ VMV ขององค์กร

นอกจากน้ี เข่ือนสิริกิติ�ก�าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(Global Standard) และมีการบริหารจัดการตามระบบมอก./OHSAS 

18001 เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีให้กับบุคลากร และก่อให้เกิดผล

การด�าเนินการท่ีดี ส่งผลให้เข่ือนสิริกิติ�ได้รับรางวัลสถานประกอบการ

ดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ในการท�างานระดับประเทศ 10 ปีติดต่อกัน 

เข่ือนสิริกิติ�มีวิธีสร ้างความผูกพันกับบุคลากร โดยใช้ข้อมูลปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอก น�ามาวิเคราะห์และทบทวนปัจจัยขับเคล่ือน

ความผูกพัน และก�าหนด Engagement Driver และ Engagement 

Behavior เช่น โอกาสก้าวหน้าในการท�างาน การมอบอ�านาจ/อิสระ

ในการท�างาน ส่งผลให้ผลส�ารวจความผูกพันของบุคลากรเพ่ิมสูง

ข้ึนอย่างต่อเน่ือง สูงกว่าค่า Thailand Average 
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เข่�อนสิริกิติ� การไฟฟ้าฝ่่ายผู้ลิตแห่่งปิระเทศไทย

เลขท่ี 40 หมู่  10 ต�าบลผาเลือด 

อ�าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

เข่ือนสิริกิติ�มีการพัฒนางานเพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ นวัตกรรมผลิต

พลังงานไฟฟ้าเพ่ือความม่ันคง ส่งผลให้ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการท่ีมุ่งเน้นต่อลูกค้า ได้แก่ ค่าความพร้อมจ่าย (GWEAF) มีระดับ

สูงกว่าเป้าหมายและดีกว่าคู่เทียบ และอัตราการตอบสนองแรงดันไฟฟ้าต่อ 

NCC อัตราการตอบสนองความถ่ีต่อ NCC มีระดับดีตามเป้าหมาย ซ่ึง

สะท้อนถึงความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ขององค์กรท่ีสามารถเดินเคร่ือง

ตอบสนองระบบ ได้รวดเร็วทันความต้องการของ NCC ด้านประสิทธิผล

และประสิทธิภาพของกระบวนการท�างานท่ีมผีลลัพธ์ส่วนใหญ่มรีะดับตาม

เป้าหมายท่ีก�าหนดหรือดีกว่า เช่น ความสามารถในการขนานเคร่ืองเข้าสู่

ระบบ (SR) อัตราส่วนการหยุดเคร่ืองนอกแผน, จ�านวนช่ัวโมงการซ่อมบ�ารุง

รักษาเทียบแผนมีผลลัพธ์บางส่วนท่ีมีแนวโน้มท่ีดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง เช่น 

อัตราการหยุดเคร่ืองตามแผน, จ�านวนงานท่ีพัฒนา, การประหยัดพลังงาน 

รวมถึงอัตราการหยุดเคร่ืองฉุกเฉินมีแนวโน้มดีต่อเน่ืองและมีข้อมูลเปรียบ

เทียบกับคู่เทียบ และ NERC สะท้อนความสามารถของเข่ือนสิริกิติ� 

ในการตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ผลิตพลังงานไฟฟ้า เพ่ือให้มีความม่ันคงและเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้า 

การจัดการเครือข่ายอุปทาน แสดงผลลัพธ์บรรลุค่าเป้าหมาย สามารถ

ส่งมอบอะไหล่โรงไฟฟ้าถูกต้องตามเง่ือนไข ไม่มีอัตรางาน Rework

อัตราการส่งมอบงานจ้างตรงตามเง่ือนไขการจ้าง ซ่ึงสะท้อนถึงการจัดการ

เครือข่ายอุปทานซ่ึงส่งเสริมการบรรลพัุนธกิจในด้านการผลติไฟฟ้าให้มี

ความม่ันคงและตอบสนองลูกค้าได้ดี จากผลลัพธ์ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า 

เข่ือนสิริกิติ�มีการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลุม

ทุกด้าน และมีแนวโน้มท่ีจะสามารถยกระดับมาตรฐานการจัดการองค์กรให้

มีคุณภาพเทียบเท่าองค์กรระดับสากลในอนาคต

เข่ือนสิริกิติ�จัดท�าข้อก�าหนดท่ีส�าคัญของผลิตภัณฑ์และกระบวนการท�างาน 

โดยน�าทิศทางกลยุทธ์ และระบบงานท่ีส�าคัญของเข่ือนสิริกิติ� ด�าเนินการ

ทบทวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการท�างาน และการปรับปรุง 

เพ่ือใช้ควบคุมการปฏิบัติตามกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุ

ผลลัพธ์ของกระบวนการ และก�าหนดตัวช้ีวัดกระบวนการท่ีตอบสนอง

ข้อก�าหนดท่ีส�าคัญของกระบวนการ (Output process indicator : OP) 

โดยติดตามผลส�าเร็จของกระบวนการผ่าน KPI ซ่ึงแบ่งออกเป็น KPI ท่ี

เป็นผลจากการปฏิบัติงาน (Lagging Indicator) และ KPI ท่ีเป็นสาเหตุ 

(Leading Indicator) ซ่ึงการติดตามผลส�าเร็จของการด�าเนินงานให้

ท�าการบันทึกผลการด�าเนินงานเป็น Electronic Documents ผ่านระบบ

จัดการเอกสาร (Balloon Office) มีการติดตามทุกเดือนในทุกระดับ 

ส่งผลให้ค่าคุณภาพของพลังงานไฟฟ้าเป็นไปตาม COCs นอกจากน้ี

ด้านระบบความปลอดภัยสารสนเทศ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

ผู้ลลัพธ์

การปฏิิบััติการ

เข่ือนสิริกิติ�ให้ความส�าคัญต่อ NCC มีการด�าเนินการในการรับฟังการ

ปฏิสัมพันธ์ และการสังเกต โดยมีการติดต่อส่ือสารและรับฟังข้อมูลป้อน

กลับของ NCC ตลอดเวลา ผ่านโทรศัพท์, Party Line และ Social Media 

ท�าให้เข่ือนสิริกิติ�สามารถติดตามความต้องการของ NCC ได้ตลอดเวลา 

ท้ังน้ียังมีการประเมินความพึงพอใจไม่พึงพอใจ และความผูกพันของ NCC 

เพ่ือน�ามาปรับปรุง แก้ไขปัญหาและมีมาตรการไม่ให้เกิดซ�า้ นอกจากน้ียังมี

การน�าสารสนเทศให้ NCC สามารถดูข้อมูลได้จาก Website ฐานข้อมูล 

คือ สภาพการณ์น�า้และการผลิตกระแสไฟฟ้าของเข่ือนสิริกิติ� ได้ตลอดเวลา

ล้กค�า

Dashboard แสดงข้้อมููลการระบายนำำ�าและผลิตกระแสไฟฟ้า สำาหรับลูกค้์า
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ศ.ดร.ฉััตรเฉัลิม อำิศรางก้ร ณ อำยิุธยิา 

คณบัดี คณะเทคนิคการแพทยิ์ มหาวิทยิาลัยิมหิดล

คณะเทคนิคการแพทยิ์ มหาวิทยิาลัยิมหิดล ได�นำา

แนวทางตามเกณฑ์์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเข�า

มาเป็นเครื่อำงมือำหลักในการบัริหารจัดการอำงค์กร

ต ั �งแต่ปี พ.ศ. 2555 จากความมุ ่งมั ่นในการนำาพา

อำงค์กร บันเส�นทางการพัฒนาไปส ้ ่ความเป็นเลิศ

และการสร�างคุณ้ปการแก่สังคมและประเทศอำยิ่าง

ยิั ่งยิืน ด�วยิการแสวงหาโอำกาสเชิงกลยิุทธ์ที ่ด ี และ

การวางยิุทธศาสตร์ที่มุ ่งเน�นการขับัเคลื่อำนอำงค์กร

ด�วยินวัตกรรม เพื่อำรับัมือำต่อำการเปลี่ยินแปลงความ

สามารถในการแข่งขัน รางวัล TQC ที่ได�รับัในครั �งนี � 

นับัเป็นเกียิรติยิศและความภาคภ้มิใจอำยิ่างยิิ ่งขอำง

ชาวคณะฯและจะมุ ่งมั ่นต่อำไปในการพัฒนา สมด ัง

ปณิธานขอำงคณะฯ ในการเป็น “สถาบั ันช ั �นน ำามุ ่ง

พ ัฒนาเพ ื่อำส ังคม”

คณะเทคนิคการแพทยิ์ 

มหาวิทยิาลัยิมหิดล
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อต้ังข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2500 

เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนท่ี

ผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค ท้ังระดับปริญญา

ตรีและบัณฑิตศึกษา คณะฯ ได้รับการยอมรับในฐานะสถาบันช้ันน�าท่ี

มีความเป็นเลิศทางการศึกษา การวิจัยและการบริการทางวิชาการและ

บริการสุขภาพ โดยก�าหนดวิสัยทัศน์ “การสร้างความเป็นเลิศทาง

วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคในมาตรฐานระดับสากล 

ท่ีสร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรม เพ่ือเป็นต้นแบบการดูแล

สุขภาพ และสร้างประโยชน์ต่อสังคม” ด�าเนินการผ่านพันธกิจผลิต

บัณฑิตท่ีมีศักยภาพรอบด้านและสมรรถนะสูงทางวิชาชีพ พัฒนางาน

วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการใช้ประโยชน์ในประเทศและนานาชาติ 

บูรณาการทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือการดูแลสร้างเสริมสุขภาพท่ีดี

แก่ประชาชนในสังคม มีจ�านวนบุคลากรสายวิชาการ 79 คน และ

สายสนับสนุน 163 คน ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพ และ

ปรับปรุงผลการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยน�าเกณฑ์มาตรฐานระดับ

สากลในการบริหารองค์กร เกณฑ์ TQA ในระดับองค์กร เกณฑ์ AUN-QA 

ส�าหรับหลักสูตรการเรียนการสอน มาตรฐาน ISO15189 และ ISO 

15190 ส�าหรับการให้บริการทางเทคนิคการแพทย์ และมาตรฐานการ

ปฏิบัติทางวิชาชีพรังสีเทคนิค

ลักษณะอำงค์กร

การปรับตัวอย่างมีทิศทางได้อย่างทันท่วงที โดยอาศัยโอกาสเชิงกลยุทธ์

และสมรรถนะหลักขององค์กรเพ่ือให้สอดคล้องไปกับสถานการณ์ 

การเปล่ียนแปลงในระดับโลก และยุคแห่งการ Disruption ท่ีถาโถมเข้ามา

อย่างไม่หยุดย้ัง การเรียนรู้และกล้าเผชิญหน้ากับการปรับตัวคร้ังย่ิงใหญ่

เพ่ือเปล่ียนแปลงต�าแหน่งแห่งท่ี (Positioning) ขององค์กร จากมุมมอง

การปฏิบัติทางวิชาชีพแบบต้ังรับออกมาสู่การเป็นองค์กรท่ีขับเคล่ือนด้วย

นวัตกรรมในมิติต่างๆเพ่ือรองรับในทุกพันธกิจ ร่วมกับระบบการน�าองค์กร

และการมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรทุกภาคส่วนเป็นปัจจัยส�าคัญ

สิ่งสำาคัญที่มีผู้ล

ต่อำวิธีการดำาเนินงาน



Thailand Quality Class : TQC 15

ผู้น�าระดับสูงน�าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดย

ใช้แนวคิดเชิงระบบ (Leadership system) (ภาพท่ี 1) ก�าหนดวิสัยทัศน์

และค่านิยมท่ีให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร และมีการ

ทบทวนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

ไป รวมถึงการใช้ข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า คู่

ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความสามารถในการแข่งขัน 

สมรรถนะหลัก ความเส่ียงระดับองค์กร Benchmarking และสัมฤทธิ

ผลในแต่ละปีท่ีผ่านมาร่วมพิจารณา และมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ฉบับ

ปัจจุบัน และแผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัดเป้าหมายในแต่ละปี ผู้น�าระดับสูง

ถ่ายทอด VMV แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แก่บุคลากรท้ังหมดด้วย

วิธีท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ท้ังด้วยตัวเองและมอบหมายให้

ทีมบริหาร และหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับเป็นผู้ส่ือสาร คณบดีส่ือสาร

ด้วยตนเองผ่านการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจ�าปีและวาระคณบดี

พบประชาคม ท่ีเน้นการส่ือสารสองทาง และครอบคลุมไปถึงกลุ่ม

ลูกค้า และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยช่องทางท่ีหลากหลายและแตกต่าง

กัน รวมถึงมีวิธีการท�าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง เพ่ือให้บรรลุพันธ

กิจขององค์กรผ่านกระบวนการท�ากลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

การเป็นองค์กรท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม การวางแผนบุคลากรและงบ

ประมาณเพ่ือรองรับแผนกลยุทธ์ ถูกถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติผ่านข้อ

ตกลงการปฏิบัติงาน (Performance agreement; PA) ในทุกระดับ 

ก�าหนดแผนปฏิบัติการท้ังระยะส้ันและระยะยาว ระบุผู้รับผิดชอบและ

ติดตามตัวช้ีวัดอย่างสม�่าเสมอในท่ีประชุมกรรมการประจ�าส่วนงาน 

ซ่ึงการด�าเนินการดังกล่าวท�าให้ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของ

การนำาอำงค์กร

ความท้าทายท่ีส�าคัญขององค์กร ได้แก่ ความก้าวหน้าและการเปล่ียนแปลง

ของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) กระบวนการ

บริหารจัดการด้านการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับยุคดิจิทัล และผู้เรียนกลุ่มใหม่ 

การเตรยีมบุคลากรเพ่ือรองรบัการด�าเนนิงานเชงิกลยทุธ์ให้สอดคล้องและ

ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก การเตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลง

ของภาวะสังคมสู่สังคมผู้สูงอายุและประชากรวัยศึกษาลดลง นโยบายทาง

ด้านสาธารณสุขของประเทศท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 

ความท�าทายิสำาคัญ

ที่อำงค์กรเผู้ชิญ

บุคลากรต่อวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์เพ่ิมมากข้ึนทุกปี นอกจากน้ียัง

มุ่งม่ันในการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรอย่างต่อเน่ือง 

เช่น การมุ่งเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างความส�าเร็จให้แก่

องค์กร การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง การยกย่อง

ชมเชย และเสริมสร้างบรรยากาศในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากร 

ส่งผลให้ผลลัพธ์การน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และผลการบรรลุเป้าหมาย

ตามแผนกลยุทธ์มีแนวโน้มท่ีดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง

ภาพท่ี่� 1 ระบบการนำำาองค์์กร (Leadership system)
ค์ณะเที่ค์นิำค์การแพที่ย์ มู.มูหิดล
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ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ คณะฯ ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ปัจจัยน�าเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์ ด้วย SWOT Analysis และ

ก�าหนดความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และระบบงานท่ีส�าคัญ 

เพ่ือใช้ในการปรับปรุงกระบวนการหลัก (Core process) และ

กระบวนการสนับสนุน (Supportive process) และน�ามาวิเคราะห์แนว

โน้ม (Trend) และเป้าหมายของวิสัยทัศน์ ด้วย TOWS matrix เพ่ือใช้

ในการวางกลยุทธ์ให้มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นพร้อมรับต่อการ

เปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญๆ ควบคู่กับการท�าแผนบริหารความเส่ียง ท้ัง 4 

ด้าน ได้แก่ Strategic risk, Operational risk , Financial risk และ 

Compliance risk ท่ีมาจากความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบและแนวโน้มตลาด จัดท�าแผนกลยุทธ์ 

เป้าหมาย และตัวช้ีวัด มีงานยุทธศาสตร์ฯ ผู้บริหารในระดับต่างๆเป็น

ผู้รับผิดชอบตามพันธกิจ ก�าหนดกรอบเวลาแผนระยะส้ัน 1 ปี และ

แผนระยะยาว 3-5 ปี รวมท้ังมีการติดตามการด�าเนินการตามตัวช้ีวัด

ของแผนกลยุทธ์ น�าผลลัพธ์และผลการประเมินคุณภาพในระดับต่างๆ 

กลยิุทธ์

ท้ัง EdPEx/TQA, วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และสมรรถนะหลัก มา

วิเคราะห์หาโอกาสเชิงกลยุทธ์ และพัฒนานวัตกรรม ท้ังในมิติการ

สร้างสรรค์ผลงานวิจัยระดับโลกในหลากหลายศาสตร์    การพัฒนา 

Platform งานวิจัยสู่นวัตกรรมเพ่ือการใช้ประโยชน์และการพัฒนาเชิง

พาณิชย์อย่างครบวงจร (วิจัยพัฒนา-ผลิตโดย Pilot plant-

จ�าหน่ายโดยบริษัท MT InnoTrEx ท่ีถือหุ้น 100% โดยคณะฯ) เพ่ือส่ง

เสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ของประเทศ    

การผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพรอบด้านด้วยคุณลักษณะทางวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคผ่านหลักสูตรท่ีได้รับรองมาตรฐาน

คุณภาพระดับสากล (AUN-QA) การขยายบทบาททางวิชาชีพผ่าน

ศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตรเพ่ือส่งเสริมการมีสุขภาวะ

ท่ีดี (Good Health & Well-being) เพ่ือรองรับประชาชนทุกกลุ่มวัย

และสังคมผู้สูงอายุ การขยายศักยภาพการเป็นแม่ข่ายดูแลมาตรฐาน

ทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ท่ัวประเทศและในระดับ

อาเซียน รวมถึงบทบาทน�าทางวิชาชีพเพ่ือร่วมป้องกันการระบาดของ

โรคในวิกฤติการณ์โควิด-19 ของประเทศในช่วงท่ีผ่านมา

ภาพประกอบท่ี่� 2
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คณะเทคนิคการแพทย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ ระบบงานและกระบวนการ

ท�างาน ผ่านการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีส�าคัญ จากเสียงของผู้

เรียน/ลูกค้า สมรรถนะหลัก ความได้เปรียบและความท้าทายเชิงกล

ยุทธ์ ศักยภาพบุคลากร ทรัพยากร องค์ความรู้ และเทคโนโลยีของ

คณะฯ รวมถึงการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลจากการจัดท�า SWOT 

และ TOWS matrix จัดท�าข้อก�าหนดผลิตภัณฑ์และบริการ ก�าหนด

ระบบงานและกระบวนการส�าคัญท้ังระบบงานหลักและระบบสนับสนุน 

เพ่ือส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้าตามพันธกิจ การน�า

กระบวนการไปปฏิบัติมีการมอบหมายผู้บริหารในระดับต่างๆ 

ถ่ายทอด ติดตามการด�าเนินการ รวมถึงก�าหนดตัวช้ีวัดในกระบวนการ 

(Leading KPI) และ ตัวช้ีวัดผลการด�าเนินงาน (Lagging KPI)เพ่ือ

ควบคุมและก�ากับการด�าเนินงานให้เป็นไปตามข้อก�าหนดท่ีส�าคัญ มี

การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลด�าเนินการเพ่ือใช้ในการ

ปรับปรุงกระบวนการท�างาน และกระบวนการสนับสนุน โดยใช้เกณฑ์

มาตรฐานระดับสากลเป็นเคร่ืองมือหลักในการปรับปรุงผลการด�าเนิน

งาน เช่น EdPEx/TQA, AUN-QA, ISO และ PDSA ซ่ึงส่งเสริมโอกาส

และบรรยากาศในการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ของบุคลากร

การปฏิิบััติการ

คณ์ะเทคนิคการแพทย์ มห่าวิิทยาลัยมหิ่ดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต. ศาลายา 

อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-4371-5  โทรสาร 02-441-4380

https://mt.mahidol.ac.th/
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รอำงศาสตราจารยิ์อำภิชาติ จิระวุฒิพงศ์

คณบัดีคณะแพทยิศาสตร์ มหาวิทยิาลัยิขอำนแก่น

จากจุดเร่ิมต�นขอำงอำงค์กรในการเป็นท่ีพ่้งให�แก่ชุมชน

ภาคตะวันอำอำกเฉีัยิงเหนือำ ขยิายิผู้ลส่้ “การสร�างคุณค่า

ต่อำสังคมไทยิและมวลมนุษยิชาติ” ผู้ ้ �บัร ิหารคณะ

แพทยิศาสตร์ มหาวิทยิาลัยิขอำนแก่น จ้งมุ่งมั่นพัฒนา

อำงค์กรตามปณิธานอำยิ่างต่อำเนื่อำง โดยิบั้รณาการ 

กระบัวนหลักขอำงอำงค์กร อำันได�แก่ ด�านการศ้กษา 

การรักษาพยิาบัาล การวิจัยิและนวัตกรรม ผู้นวกเข�ากับั

การใช�เกณฑ์์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นเครื่อำงมือำ

พัฒนาการบัริหารจัดการอำย่ิางเป็นระบับั ส่้การยิกระดับั

อำงค์กรเป็น “โรงเรียินแพทยิ์ที่มีความเป็นเลิศ เพื่อำช่วยิ

แก�ปัญหาสุขภาพในชุมชน สังคม และสร�างประโยิชน์

ทางการแพทยิ์ในระดับัประเทศและระดับัสากล”

คณะแพทยิศาสตร์ 

มหาวิทยิาลัยิขอำนแก่น
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MD KKU) ก่อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 

9 กันยายน พ.ศ. 2515 เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งท่ี 5 ของประเทศ เพ่ือ

ผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ เน้นด้านเวชปฏิบัติท่ัวไปและสุขภาพ

ชุมชน ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ปัจจุบัน

องค์กรมีทิศทางในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการเป็นแหล่ง

ศึกษาและค้นคว้าวิจัยปัญหาด้านสุขภาพ จึงได้มุ่งผลิตบัณฑิตจาก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต การฝึึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง หลักสูตร

บัณฑิตศึกษาหลายสาขา รวมถึงหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ปัจจุบัน รวม 116 หลักสูตร มีจ�านวนนักศึกษาปี 2564 จ�านวน 3,657 คน 

ในส่วนของการบริการรักษาพยาบาลซ่ึงมีความโดดเด่นในการให้

บริการด้านสุขภาพระดับตติยภูมิข้ันสูงท่ีมีคุณภาพสูง เป็นท่ีพ่ึงแก่

ประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีจ�านวนผู้ป่วยมารับบริการ

ลักษณะอำงค์กร

เกินกว่าหน่ึงล้านคนต่อปี ท่ีมีทิศทางในการใช้งานวิจัยและนวัตกรรม

เป็นฐานสู่การบริการท่ีเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล AHA และ JCI 

นอกจากน้ียังมีศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือการวินิจฉัยและรักษาโรคท่ีมี

ความจ�าเพาะจ�านวน 22 ศูนย์ ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมีความโดดเด่น

ทางด้านการพัฒนางานวิจัยจากโจทย์ปัญหาสุขภาพในพ้ืนท่ี โดยการ

ท�าวิจัยอย่างมีมาตรฐานผ่านสถาบันวิจัย 2 แห่ง (สถาบันวิจัยมะเร็งท่อ

น�้าดีและสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้าง

สุขภาพ) ศูนย์วิจัย 2 ศูนย์ และกลุ่มวิจัย 19 กลุ่ม ส่งผลต่อการแก้ไข

ปัญหาสุขภาพในชุมชน โดยบูรณาการกับท้ัง 3 พันธกิจภายใต้การบริหาร

จัดการท่ีสอดคล้องและบูรณาการ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

MD KKU มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “โรงเรียนแพทย์ระดับโลก ท่ีมีคุณค่า

ต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ” เพ่ือเป็นองค์กรท่ีมีศักยภาพสูง 

(high performance organization) มีผลการด�าเนินการท่ีดีอย่างยืน 

ยกระดับการส่งมอบคุณค่าสู่ชุมชนและสังคม ซ่ึงมีทิศทางการขยายจาก

ฐานเดิมท่ีมุ่งการรักษาโรคซับซ้อน มาเป็นการเพ่ิมในการเป็นท่ีพ่ึงด้าน

การส่งเสริมสุขภาพในทุกช่วงวัยเพ่ือให้ประชาชนมีความสุขภาวะและ

ความเป็นอยู่ท่ีดี (Health and well-being)  และมุ่งเน้นการเป็น

ศูนย์กลางความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย บริการสุขภาพท้ังในภาค

สิ่งสำาคัญที่มีผู้ล

ต่อำวิธีการดำาเนินงาน

ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไปถึงเขตภูมิภาคลุ่มน�้าโขงและอาเซียน 

สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยในการเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย

และพัฒนาระดับโลก” รวมถึงนโยบายของกระทรวง อว. ในการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ิมความสามารถการแข่งขัน

ของประเทศ กอปรด้วยสภาวะการณ์แนวโน้มความท้าทายขององค์กร

อุดมศึกษา การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร และการเร่งเพ่ิม

ผลด�าเนินการอย่างก้าวกระโดดผ่านการบูรณาการพันธกิจหลัก จะเป็น

ทิศทางการบริหารจัดการ MD KKU อย่างย่ิงยวด   

ความท้าทายส�าคัญท่ี MD KKU เผชิญ คือ 1. การสร้างความม่ันคง

ทางการเงินและเพ่ิมรายได้เพ่ือขับเคล่ือนแผนกลยุทธ์ โดยเฉพาะโครงการ 

Medical Hub เพ่ือเป็นศูนย์กลางความร่วมมือการศึกษาวิจัยและสร้าง

นวัตกรรม 2. การรักษาเสถียรภาพและม่ันคงด้านลูกค้าท้ังปัจจุบันและ

อนาคต โดยเฉพาะผู้เรียนและผู้รับบริการในสถานการณ์การแข่งขัน

ของโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลเอกชน 3. การขับเคล่ือนผลด�าเนิน

ความท�าทายิสำาคัญ

ที่อำงค์กรเผู้ชิญ

งานในแต่ละพันธกิจภายใต้สภาวะภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะโรคติดเช้ือ

อุบัติใหม่ รวมถึงการสร้างผลด�าเนินการท่ีดีหลังจากสถานการณ์

ดังกล่าวคล่ีคลายแล้ว 4. การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพร้อมรับการ

เปล่ียนแปลงและการพัฒนาผู้น�าเพ่ือยกระดับผลด�าเนินการอย่างก้าว

กระโดด 5. การพัฒนาระบบการส่ือสารขององค์กรให้มีประสิทธิผลใน

การขับเคล่ือนผลการด�าเนินงาน 
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เพ่ือการขับเคล่ือน MD KKU เพ่ือเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับสากล ท่ีอยู่ใน 

300 อันดับแรกของ QS-WUR by subject: Medicine และ การมีคุณค่า

ต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ โดยมุ่งเป็นองค์กรท่ีอยู่ใน 100 อันดับ

แรกของ THE Social impact ranking by subject: Medicine and 

Dentistry (เน้น SDG3: Good health and well-being) และการค�านึงถึง

ความสมดุลในมิติท่ีส�าคัญของคณะฯ เช่น การหารายได้เพ่ือความ

ย่ังยืนขององค์กรและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างความพึงพอใจ

ของผู้เรียนและผู้รับบริการและส่งคุณค่าถึงสังคม การขับเคล่ือน

องค์กรผ่านระบบการน�าองค์กร เป็นส่ิงท่ีคณะให้ความส�าคัญ

และยังตอบสนองต่อความท้าทายด้านการพัฒนาระบบการส่ือสารของ

องค์กรเพ่ือขับเคล่ือนผลการด�าเนินงานท่ีก้าวกระโดดอีกด้วย LEAD 

model ได้ถูกน�ามาใช้ในการขับเคล่ือนแนวทางของผู้น�าทุกระดับ รวม

ท้ังค่านิยม “ACTS” เพ่ือเป็นแนวทางขับเคล่ือนบุคลากรสู่เป้าหมาย

นอกจากการก�ากับดูแลองค์และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

คณะฯคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสังคมท่ีมีต่อหลักสูตร 

การวิจัย การบริการ ตลอดจนการปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

และให้ความส�าคัญถึงเร่ืองความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคม 

โดยก�าหนดให้อยู่ในวิสัยทัศน์ และค่านิยม social devotion และ

ได้ก�าหนดพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “องค์กรท่ีชุมชนผูกพัน” 

เป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชน เดิมใช้เกณฑ์ในการก�าหนดชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

เช่น ชุมชนสามเหล่ียม ชุมชนน�้าพอง 

จากการทบทวนชุมชนเป้าหมายพบว่า มีผลด�าเนินการท่ีดีในชุมชม

เฉพาะเหล่าน้ีซ่ึงมีการขยายผลไปยังชุมชนอ่ืน ๆ ต่อเน่ือง ในปี 2563 

คณะฯได้ทบทวนและได้น�าแนวทางของ Sustainable Development 

Goals (SDG) ตามแนวทางของสหประชาชาติมาใช้เป็นแนวทางใน

การส่งเสริมการสนับสนุนชุมชนผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ

ป้องกันและชะลอโรคไตเร้ือรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การขจัดปัญหา

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี รวมไปถึงสนับสนุนการให้วัคซีน

ป้องกัน COVID-19 ภายใต้โครงการ “ขอนแก่นฉีดแล้วเด้อ” กอปรกับ

ด�าเนินการด้านการช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนมาอย่างต่อเน่ืองท�าให้ ท�าให้ปี 

2562 คณะได้รับการจัดอันดับท่ี 1 ของประเทศ และท่ี 100-200 ของ

โลก THE Social Impact Ranking by subject ในปี 2563-2564 

นอกจากน้ีมีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานการจัดการส่ิง

แวดล้อม เช่น ISO 14001 ระบบการจัดการพลังงานตามาตรฐาน

สากล ISO 5001 ท�าให้ได้รับรางวัลระดับชาติ Thailand Energy Award

การนำาอำงค์กร

ระบบการนำำาองค์์กร MD KKU

วิิสัยทัี่ศน์ำ พันำธกิจ ค่์านิำยมู ข้อง MD KKU
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กระบวินำการวิางแผนำกลยุที่ธ์ MD KKU

เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย คณะฯ ใช้กระบวนวางแผนกลยุทธ์ ประกอบ

ด้วย 4 ระยะ การก�ากับทิศทางการบริหาร คือ Organization analysis, 

Strategic development, Strategic deployment, Performance 

measurement และมี 12 ข้ันตอนย่อย  ได้ก�าหนดผู้เก่ียวข้องท่ีส�าคัญ 

คือ ทีมบริหาร คณะกรรมการบริหารคณะฯ มีแผนกลยุทธ์ท้ังระยะส้ัน

และระยะยาว โดยให้ความส�าคัญกับแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับ

กรอบแผนกลยุทธ์ (2P2I: Professional, Premium, International, 

Innovation) และการบรรลุวิสัยทัศน์ พร้อมท้ังมีการจัดสรรทรัพยากร

ท้ังด้านการเงิน เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคล หากมีความจ�าเป็น

ต้องปรับแผนคณะฯ มีงบส�ารองท่ีมีความยืดหยุ่นเพ่ือให้เกิดความ

คล่องตัวและสามารถด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการท่ีก�าหนดข้ึนใหม่

ได้ทันที โดยคณะฯทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ เช่น การเพ่ิม

ปัจจัยและสารสนเทศในการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลคู่เทียบจากผลการ

จัดอันดับ THE impact ranking การเพ่ิมเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ เช่น 

Strategic milestone, transformation analysis, business canvas 

analysis เพ่ือตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในทุกด้าน โดย

ค�านึงถึงสมดุลระหว่างความต้องการท่ีหลากหลาย ก่อให้เกิดการ

จัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการแต่ละ

พันธกิจเข้าด้วยกัน สอดคล้องกับแผนระยะส้ัน (1ปี)/ยาว (4ปี)ของ

คณะฯ ใช้เคร่ืองมือ Balance strategic checkเพ่ือช่วยให้ตอบสนอง 

ต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลัก 

กลยิุทธ์

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกาสเชิงกลยุทธ์ และตอบสนองต้องการ

และความคาดหวังของผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี

ส�าคัญ โดยเรียงล�าดับความส�าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธ

กิจและผลกระทบหลักท่ีอาจเกิดข้ึน น�าสู่แผนปฏิบัติ 6 ด้านได้แก่ 

1.การศึกษาระดับโลก 2. การรักษาพยาบาลมาตรฐานนานาชาติท่ี

มุ่งเน้นผลการรักษาท่ีดี 3.งานวิจัยคุณภาพสูงและนวัตกรรม 4.องค์กรท่ี

ชุมชนผูกพัน 5. ท่ีท�างานท่ีดีท่ีสุดและมีศักยภาพสูง 6. องค์กรท่ี

ทันสมัยมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ระบุกรอบเวลาท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ 

เป้าประสงค์และตัวช้ีวัดของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยกลยุทธ์

แต่ละด้านมีจุดมุ่งเน้นและความคาดหวงัในการปรับเปล่ียนกระบวนการ

เพ่ือยกระดับผลด�าเนินการ

MD KKU ให้ความส�าคัญกับความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นลูกค้า (customer-focus 

excellence) โดยผู้น�าระดับสูงก�าหนดให้ Customer target เป็นหน่ึงในค่า

นิยมขององค์กร และก�าหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของบุคลากร รวมท้ัง

ปฏิบัติด้วยตนเองเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในค่านิยม ก�าหนดกลยุทธ์

ท่ีมุ่งเน้นให้ได้ลูกค้าใหม่โดยจัดท�าแผนปฏิบัติการ เช่น แผนพัฒนาการศึกษา

แบบ Non Degree Education แผนพัฒนา International Education 

แผนพัฒนาการแพทย์แม่นย�า แผนพัฒนาการแพทย์ส่งเสริมและชะลอวัย 

นอกจากน้ียังมีวิธีการในการจ�าแนกกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด ท�าให้ได้ลูกค้า

กลุ่มปัจจุบัน และกลุ่มลูกค้าในอนาคต รวมท้ังรับฟังลูกค้าในอนาคตผ่าน

ล้กค�า

กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า ท�าให้ได้สารสนเทศความต้องการไปใช้ในการ

ออกแบบหลักสูตร การบริการและการสนับสนุนลูกค้า โดยด้านการศึกษา

ให้ความส�าคัญนักศึกษาแพทย์หลักสูตร พบ. และให้ความส�าคัญกับลูกค้า

ในอนาคตกลุ่ม digital education ด้านการรักษาพยาบาลให้ความส�าคัญ

กับลูกค้าในอนาคตกลุ่ม digital health platform ลูกค้ากลุ่ม premium 

ด้านการวิจัย ให้ความส�าคัญกับทุนภาครัฐเทียบเท่าผู้ให้ทุนในกลุ่ม private 

sector  เราเช่ือว่าวิธีการดังกล่าวจะส่งเสริมให้ MD KKU สามารถส่งคุณค่า

สู่ชุมชนและสังคมผ่านผลิตภัณฑ์บริการ และสามารถช่วยให้วางกลยุทธ์การ

ตลาดท่ีเหมาะสมเพ่ือสร้างความผูกพันกับลูกค้าท้ังในปัจจุบันและอนาคต
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MD KKU ให้ความส�าคัญกับการมุ่งเน้นกระบวนการปฏิบัติการ ใช้ระบบใน

การน�ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ ภายหลังจากออกแบบกระบวนการแล้ว 

เจ้าของกระบวนการน�าไปปฏิบัติและส่ือสาร ฝึึกอบรมบุคลากร ติดตามดู

การด�าเนินการว่าเป็นไปตามข้อก�าหนดและตัวช้ีวัดผ่านการใช้ service 

blueprint/ SIPOC เป็นเคร่ืองมือ โดยกระบวนการหลักท่ีได้ออกแบบจะ

ถูกก�าหนดเป็นข้ันตอนการด�าเนินงานและระบุตัวช้ีวัดท่ีเป็น leading 

indicator และ lagging indicator ซ่ึงวิธีการท่ีเป็นระบบดังกล่าวอาจ

สนับสนุนให้องค์กรสามารถด�าเนินการให้เป็นไปตามข้อก�าหนดและ

มาตรฐานในแต่ละกระบวนการได้ นอกจากน้ียังมีระบบในการปรับปรุง

กระบวนการท�างานท่ีมีประสิทธิผล โดยใช้ “GAPS model” 4 ข้ันตอน 

ได้แก่ 1.วิเคราะห์หาโอกาสในการพัฒนา (Gaps) 2. วิเคราะห์แนวทาง

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้เคร่ืองมือคุณภาพ PDCA/ LEAN (Analyze)  

3.ปรับปรุงกระบวนการตาม SIPOC/ service blueprint และน�ามาจัดท�า

มาตรฐานใหม่ (Process execute) 4.น�ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยมีตัวอย่าง

การปรับปรุงหลักสูตรและบริการ วิธีการท่ีเป็นระบบดังกล่าวสะท้อนค่านิยม 

Customer target และ Technology & Innovation (Share) 

การปฏิิบััติการ

การใช้แนวทาง GAPS model น้ีน�าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท่ีมี

ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและผลด�าเนินหลายเร่ือง เช่น การปรับหลักสูตร 

กิจกรรมและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน (ปรับระบบติดตามผลลัพธ์

ทางการศึกษาโดยใช้ e-portfolio เคร่ืองมือใหม่ MDKKULife เพ่ือเพ่ิม

การติดตาม outcome, การพัฒนา KKU MEDEXAM เพ่ือช่วยจัดการ 

การวัดประเมินผลช่วง COVID-19, simulation training และการปรับ 

rotation ระหว่าง รพ.ร่วมผลิต) การลดระยะเวลาการรอคอยการบริการ

สุขภาพ (ระบบคิวและการนัดหมายผู้ป่วยล่วงหน้า ผ่านระบบ mobile/ 

Line ระบบการโทรศัพท์เตือนผู้ป่วยเพ่ือให้มารับบริการรักษาตามนัด  

การจัดท�าประวัติการรักษาผู้ป่วยโรคเร้ือรังโดยใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ การ Lean ข้ันตอนการให้บริการการเจาะเลือดและการให้บริการ

ผู้ป่วยนอก และการสร้างระบบส่งยาถึงบ้านในโรคเร้ือรังโดยไม่ต้องเดินทาง

คณ์ะแพทยศาสตร์ มห่าวิิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนน มิตรภาพ อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์  043-348888 , 043-202000 อีเมล info@md.kku.ac.th

Website  https://md.kku.ac.th/ 
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นับัจากแผู้น Transformation ในปี 2562 ซ่้ึ่ง บัสยิ. 

ได�นำาเกณฑ์์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาประยิุกต์

ใช�บัริหารจัดการทั ่วทั �งอำงค์กรด�วยิความมุ่งมั่น 

ก่อำให�เกิดการพัฒนาและผู้ลลัพธ์ที่ดีต่อำเนื่อำงในทุก

กระบัวนการอำยิ่างเป็นระบับัและเชื่อำมโยิง ดังประจักษ์ 

ในช่วงแพร่ระบัาดวิกฤต COVID-19 การได�รับัรางวัล 

การบัร ิหารส้ ่ความเป ็นเล ิศหร ือำ TQC ในครั �งน ี � 

นอำกจากจะเป ็นความสำาเร็จและความภาคภ ้ม ิ ใจ

ยิิ่งขอำงอำงค์กรแล�ว ยิังส ่งผู้ลให �ผู้้ �ม ีส่วนได�เสียิ

ทุกกลุ ่ มรวมถ้งพนักงานต่างทวีความมั ่ น ใจใน

การก�าวไปข�างหน�าขอำง บัสยิ. เพื่อำมุ่งส้่การเป ็น

อำงค ์กรท ี ่ เป ็นเล ิศและยิ ั ่งยิืน ที ่คอำยิท ำาหน�าท ี ่ เป ็น

กลไกสำาคัญในการช่วยิเหลือำ SMEs และมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาประเทศดังวิสัยิทัศน์ “เป็นศ้นยิ์กลาง

การเชื่อำมโยิงเงินทุนและโอำกาสทางธุรกิจแห่งชาติ

ให�แก่ SMEs เพื่อำการเติบัโตที่ยิั ่งยิืน” ท่ีเราชาว บัสยิ. 

ได�ตระหนักและยิ้ดถือำร่วมกัน”

บัรรษัทประกันสินเชื่อำ

อุำตสาหกรรมขนาดย่ิอำม (บัสยิ.)

นายิสิทธิกร ดิเรกสุนทร

กรรมการและผู้้ �จ ัดการทั ่วไป
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“บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม” หรือ บสย. เป็นสถาบันการ

เงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงการคลัง ท�าหน้าท่ี

ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พร้อมท้ังสร้างความ

เช่ือม่ันให้กับผู้ให้บริการสินเช่ือในระบบสถาบันการเงิน ก่อให้เกิดสมดุล

ทางเศรษฐกิจและลดความเหล่ือมล�า้ทางสังคมโดยอาศัยกลไกการค�า้

ประกันสินเช่ือของ บสย. อย่างต่อเน่ือง ท้ังในภาวะปรกติและในภาวะวิกฤต

ต่างๆ อาทิ วิกฤตการณ์การเงินเอเชีย ปี 2540 มหาอุทกภัยปี 2554 ตลอด

จนวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ซ่ึง บสย. มีบทบาทส�าคัญในการเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินและรักษา

การจ้างงานในระบบเศรษฐกิจของ SMEs ไทย ตลอดจนได้ขยายบทบาทใน

การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินโดยให้ค�าปรึกษา แก้ปัญหาหน้ี แนะน�า และ

เสริมความรู้ทางธุรกิจให้กับ SMEs ทุกกลุ่ม ท้ังกลุ่มท่ัวไป กลุ่มฐานราก และ

กลุ่มเปราะบางอย่างท่ัวถึง ผ่านช่องทางส�าคัญท้ัง 11 ส�านักงานเขต และ

ศูนย์ท่ีปรึกษาทางการเงิน SMEs  หรือ บสย. F.A. Center โดยเพ่ิม

ช่องทางออนไลน์ต่างๆ  ด้วย เพ่ือก้าวน�ากลุ่มลูกค้าเข้าสู่ระบบนิเวศดิจิทัล 

(Digital Ecosystem) ท้ังน้ี ตลอดระยะเวลา 30 ปีท่ีผ่านมา บสย. ได้มี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์การค�า้ประกันสินเช่ือให้หลากหลายสามารถตอบ

สนองต่อความต้องการเฉพาะกลุ่มของลูกค้าได้อย่างตรงจุดย่ิงข้ึน  

ลักษณะอำงค์กร 

โดยในปี 2564 บสย. สามารถช่วยให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน (SMEs 

Penetration Rate) สะสมได้กว่าร้อยละ 22.52 จากการอนุมัติค�า้ประกัน

สินเช่ือในปี 2564 เพ่ิมข้ึน 226,308 ราย คิดเป็นยอดอนุมัติการค�้าประกัน

สินเช่ือท่ี 245,548 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์นับจากการจัดต้ัง

องค์กร และเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการ “เป็ินศ้นย์กลางการเช่�อมโยง

เงินทุนและโอกาสทางธุรกิจแห่่งชาติให่�แก่ SMEs เพ่�อการเติบุโตท่�ยั�งย่น” 

ผ่านกระบวนการสร้างองค์กรเพ่ือเป็นเลิศและมีสมรรถนะสูงท่ีสามารถ

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ได้คาดคิดได้อย่างทันท่วงทีด้วย

วิธีการท่ีเหมาะสม บสย. ยังได้มุ่งสร้างขีดความสามารถใหม่ในการ

แข่งขันขององค์กร (Core Competency) พัฒนาบุคลากรในทุกระดับ

และพฒันากระบวนการท�างานให้เช่ือมโยงไปสู่ความต้องการของกลุ่มลูกค้า

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์

แพร่ระบาด COVID-19 ท่ี บสย. ได้เร่งพัฒนาระบบการอนุมัติค�า้ประกัน

สินเช่ือในอัตราเร่งกว่า 4 เท่าเพ่ือรองรับความต้องการค�้าประกันสินเช่ือ

ท่ีเพ่ิมข้ึนด้วยการผสานเทคโนโลยีสารสนเทศกับเคร่ืองมือการจัดการ

คุณภาพ ส่งผลให้ การด�าเนินงานบรรลุตามข้อตกลงการให้บริการ 

(Service Level Agreement: SLA) ท่ีตรงตามความต้องการและ

คาดหวังของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ภายใต้ความน่าเช่ือถือในฐานะท่ีเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจและการบริหาร

จัดการองค์กรของผู้น�าระดับสูงท่ีมุ่งยกระดับการบรรลุพันธกิจของ

องค์กรอย่างยืดหยุ่น (Resilience) ด้วยความเข้าใจในอัตลักษณ์และ

ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ของ บสย. ผ่านกลยุทธ์

ท่ีมุ่งเน้นการมองไปในอนาคตเพ่ือแสวงหาโอกาสและสร้างการเปล่ียนแปลง

ท่ีดีกว่า รวมท้ังการสร้างระบบงานและกระบวนการท�างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

พร้อมก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศอันสอดคล้องกับความต้องการและ

คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีค่านิยมท่ี บสย. ยึดถือซ่ึงเก้ือหนุน

ต่อการเติบโตอย่างย่ังยืนขององค์กร ประกอบด้วย 

สิ่งสำาคัญที่มีผู้ล

ต่อำวิธีการดำาเนินงาน

•  True Innovative financial-partner for SMEs: มุ่งสู่การเป็นคู่คิดทาง   

    การเงินด้วยนวัตกรรมให้กับ SMEs ในด้านการพัฒนาเพ่ือยกระดับธุรกิจ 

•  Connectivity for business possibilities: เช่ือมโยงองค์กรและ SMEs 

   เพ่ือผลักดันความเป็นไปได้ในด้านเงินทุนและโอกาสทางธุรกิจ

•   Governance for sustainable growth: ก�ากับดูแลด้วยหลัก

    ธรรมาภิบาลท่ีผลักดันการเติบโตขององค์กรอย่างย่ังยืน
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ผู้น�าระดับสูงร่วมกันขับเคล่ือนองค์กรผ่านระบบการน�าองค์กรของ 

บสย. โดยมีการทบทวนและก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยนับจากปี 2562 ปีเร่ิมต้นของแผน 

Transformation ท่ีได้มีการปรับรูปแบบการด�า เ นินธุรกิจ หรือ 

New Business Model และ HR Transformation โดยยังคงค�านึง

ถึงความสมดุลระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

และการสร้างบรรยากาศท่ีมุ่งเน้นลูกค้าและการส่งมอบคุณค่าให้

กับลูกค้าเป็นส�าคัญเพ่ือยกระดับขีดความสามารถให้เทียบเคียงกับ

องค์กรค�้าประกันสินเช่ือช้ันน�าในต่างประเทศ พร้อมท้ังถ่ายทอด

ให้กับพนักงานในทุกระดับและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยช่องทางท่ี

หลากหลายอย่างประสมประสานและต่อเน่ือง 

การนำาอำงค์กร

จากสภาพแวดล้อมในการด�าเนินงานของ บสย. ภายใต้การเปล่ียนแปลง

ทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดซ่ึงรวมถึงเทคโนโลยีทางการเงิน 

(FinTech) ตลอดจนผลจาก Digital Disruption ท่ีเกิดข้ึนอย่างกว้างขวาง

ทุกอุตสาหกรรม รวมท้ังบริบทในการลดการพ่ึงพาภาครัฐของ บสย.  

อาจกล่าวโดยสรุปถึงความท้าทายท่ีองค์กรต้องเผชิญประกอบด้วย

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ค�้าประกันสินเช่ือให้เข้าถึง SMEs ด้วยความ

หลากหลายและอย่างเฉพาะเจาะจงในแต่ละอุตสาหกรรม รวมถึงการ

เร่งสร้างระบบการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนเพ่ือลดการพ่ึงพา

ภาครัฐ และสนับสนุน SMEs ในภาวะการแข่งขันท่ีมีแรงกดดันสูง 

• การตอบสนองต่อความต้องการของสถาบันการเงินทุกกลุ่ม อาทิ 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารพาณิชย์ ผู้ให้สินเช่ือท่ีไม่ใช่สถาบัน

การเงิน (Non-Bank) รวมถึงความต้องการของ SMEs ในทุกกลุ่มธุรกิจ

เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นท่ีรู้จักย่ิงข้ึน

• การบริหารจัดการทางการเงินในแต่ละช่วงเวลาให้เพียงพอต่อภาระ

การจ่ายค่าประกันชดเชย (Claim) เพ่ือรักษาความน่าเช่ือถือองค์กร

• การปรับตัวเข้าสู่ยุค Digital Technology ผ่านการบริหารจัดการข้อมูล

และสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

อาทิ การขยายฐานลูกค้า การป้องกันและติดตามหน้ีเสีย การบริหาร

จัดการความเส่ียง 

• การสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ

แบบใหม่ (New Business Model) และการพัฒนาเข้าสู่ยุค Digital 

Technology ขององค์กร

ความท�าทายิสำาคัญ

ที่อำงค์กรต�อำงเผู้ชิญ
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โดยมุ่งเน้นส่ือสารแบบ 2 ทิศทางเพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจและ

ความร่วมมือท่ีส่งผลให้บรรลุในเป้าประสงค์ตามระยะเวลาท่ีก�าหนด 

อาทิ Stakeholder Day, การประชุมผู้ถือหุ้น, Vision Meeting, Town Hall 

Meeting, กิจกรรมสัมพันธ์ท้ังภายในและภายนอกองค์กร ท�าให้ผลลัพธ์

มีแนวโน้มท่ีดีต่อเน่ือง พร้อมกับการส่งเสริมระบบการวัดผลการด�าเนินการ

ท่ีสนับสนุนต่อการก�ากับติดตาม โดยก�าหนดให้มีการวิเคราะห์และ

การคาดการณ์ผ่านการก�าหนดตัวช้ีวัดท่ีส�าคัญและท้าทายต่อองค์กร 

อันน�าไปสู่การวางแผน ตัดสินใจ ปรับปรุงผลการด�าเนินการ และสร้าง

มาตรฐานการท�างานในทุกระะดับด้วยระบบคุณภาพต่าง  ๆอาทิ ISO/IEC 

27001-2013 และ ISO/IEC 22301-2019 เพ่ือเตรียมความพร้อมองค์กรเข้าสู่

ยุค Digital ผ่านการประชุม MC Meeting และการประชุมคณะกรรมการ

ชุดต่าง  ๆอย่างสม�า่เสมอ  รวมท้ังผู้น�าระดับสูงยังเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ

ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับและ

จริยธรรมต่าง ๆ ตลอดจนการก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลัก

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือให้บุคลากรตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ี

ด้วยความโปร่งใสอย่างมีประสิทธิผล อีกท้ังผู้น�าระดับสูงยังมุ่งม่ันต่อ

การประพฤติตนเพ่ือเป็นแบบอย่างตามค่านิยม TCG ขององค์กร ท้ังในด้าน

การริเร่ิมจัดต้ังศูนย์ท่ีปรึกษาทางการเงิน SMEs บสย. F.A. Center เพ่ือให้

ค�าปรึกษาแก่ SMEs โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (True Innovative financial- 

partner for SMEs) การเป็นผู้น�าในการเจรจาและประสานความร่วมมือกับ

คู่ความร่วมมือและพันธมิตรทุกกลุ่ม เพ่ือสร้างโอกาสร่วมกันในการพัฒนา

ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ (Connectivity for business possibilities) ดังเช่น

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bundling ระหว่าง บสย. กับสถาบันการเงิน 18 แห่ง 

รวมถึงการเป็น Role Model ภายใต้นโยบาย No Gift Policy, TCG 

White Day และ Anti-Corruption (Governance for sustainable 

growth) ซ่ึงส่งผลให้ บสย. ได้รับรางวัลองค์กรโปรงใส 3 ปีต่อเน่ือง 

สานต่อจากความมุ่งม่ันของผู้น�า บสย. ในการสร้างบรรยากาศท่ีมุ่งเน้น

ลูกค้า (Customer Centric) และค�านึงถึงการส่งมอบคุณค่าให้สอดคล้องกับ

ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าเป็นส�าคัญ ผ่านแผนการปรับรูป

แบบการด�าเนินธุรกิจหรือ New Business Model ตามแผน Transformation 

ท่ีได้เช่ือมโยงกระบวนการท�างานต่าง ๆ ขององค์กรอย่างสอดประสาน 

นับต้ังแต่การมุ่งแสวงหาเสยีงของลกูค้าในเชงิรุกเพ่ือมาวเิคราะห์หาโอกาสใน

การปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองด้วย KANO Model 

และ SERVQUAL Model เพ่ือจัดกลุ่มปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการ 

และน�าเสียงของลูกค้าหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ มาวิเคราะห์ จัดล�าดับ และ

พัฒนาอย่างเป็นระบบ ท้ังในด้านการจัดท�าข้อก�าหนดของผลิตภัณฑ์เพ่ือ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงความต้องการลูกค้าแต่ละกลุ่ม การพัฒนา

กระบวนการท�างาน การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การพัฒนาช่องทาง 

รวมถึงการให้บริการข้อมูลสนับสนุนลูกค้า อาทิ การให้ค�าแนะน�าข้อปรึกษา

และองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ ตลอดจน TCG Call Center 

ล้กค�า

(0-2890-9999) เพ่ือประสานงานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเชิงรุกได้อย่าง

ทันท่วงที มีประสิทธิผล และป้องกันไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ�้า โดย 

บสย. ได้สร้างมาตรฐานการให้บริการเพ่ือเพ่ิมความม่ันใจต่อลูกค้าโดย

ก�าหนด S LA เช่น พิจารณาอนุมัติค�า้ประกันสินเช่ือภายใน 3 วันท�าการ 

การจัดการข้อร้องเรียนและการให้ความช่วยเหลือลูกค้าในจุดให้บริการ

ท้ังแบบ Digital Touch Points และ Physical Touch Points ภายใน 

1 วันท�าการ  โดย บสย. ได้น�าข้อมูลการด�าเนินงานเหล่าน้ีมาพัฒนา

กระบวนการท�างานอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้มีผลลัพธ์ท่ีดีมาโดยตลอด

ดังจะเห็นได้จากข้อร้องเรียนต่าง ๆ  มีแนวโน้มลดลงด้วยความพึงพอใจ

ในการจัดการข้อร้องเรียนสูงกว่าเป้าหมาย และมีผลส�ารวจความผูกพัน

กับลูกค้าและความพึงพอใจจากลูกค้าอยู่ในระดับท่ีดีมาโดยตลอดและ

มีแนวโน้มท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะส่งเสริมต่อการสร้างสมรรถนะหลัก

ขององค์กรอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพท่ีดีต่อไป
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นับจากแผน HR Transformation ในปี 2562 ท่ี บสย. ได้มุ่งบริหารจัดการ

บุคลากรผ่านแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรซ่ึงได้วิเคราะห์

เช่ือมโยงและบูรณาการกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และแผนแม่บทด้าน

อ่ืน ๆ  รวมท้ังผลการประเมินสมรรถนะขององค์กรและเป้าประสงค์ในระดับ

ต่าง ๆ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า บสย. มีบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถและมีอัตรา

ก�าลังท่ีเหมาะสมและสนับสนุนต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยด�าเนินการผ่าน

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มอย่าง

เป็นระบบ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

พนักงานในทุกพ้ืนท่ีอย่างเหมาะสม ซ่ึงเก้ือหนุนให้บุคลากรท�างานได้อย่างมี

ประสิทธิผลย่ิงข้ึน รวมถึงมีระบบการสร้างแรงจูงใจและกระบวนการสร้าง

ความผูกพันในทุกกลุ่มบุคลากร โดยน�าปัจจัยหลักและปัจจัยรองในการ

จากความมุ่งหมายเพ่ือบรรลุในวิสัยทัศน์ของ บสย. โดยน�าเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติซ่ึงเป็นการประเมินผลองค์กรระดับมาตรฐานโลกมา

ประยุกต์ใช้ เป็นผลให้ผลลัพธ์ท่ีส�าคัญขององค์กรสะท้อนการก้าวเข้าสู่

ความเป็นเลิศ ท้ังในด้านการด�าเนินการก�ากับดูแลและการน�าองค์กรท่ีมี

ประสิทธิภาพและการมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่าง

ต่อเน่ือง ท้ังในด้านการส่งเสริมให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน (SMEs 

Penetration Rate) ด้วยยอดวงเงินการค�้าประกันสินเช่ือและการ

ขยายฐานจ�านวนลูกค้า รวมท้ังผลการด�าเนินงานด้านผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการ  อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีตอบสนองต่อความท้าทาย

เชิงกลยุทธ์ท�าให้เข้าถึง SMEs อย่างหลากหลายและเฉพาะเจาะจงย่ิงข้ึน  

ประสิทธิภาพในการพิจารณาอนุมัติและออกหนังสือค�้าประกันได้ตาม

ระยะเวลา SLA และผลด�าเนินงานด้านการเงินท่ีดีกว่าเป้าหมายและคู่เทียบ 

ท้ังการเพ่ิมข้ึนของอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อัตรา

บัุคลากร 

ผู้ลลัพธ์ 

สร้างความผูกพันมาประยุกต์จัดท�าแผนยกระดับความผูกพันจ�าแนกตาม

กลุ่มบุคลากร เป็นผลให้ระดับความผูกพันโดยรวมของพนักงานมีแนวโน้มท่ีดี

และเหนือกว่าคู่เทียบ รวมถึงได้ก�าหนดกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานในรูปแบบผสมผสาน (Mixed Model) ท่ีถ่ายทอดผ่านตัวช้ีวัดสู่

บุคลากรอย่างเป็นล�าดับ โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ด้วย

ทิศทางท่ีชัดเจน ซ่ึงจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการด�าเนินงาน เห็นได้จาก

ผลลัพธ์ด้านผลิตภาพท่ีส�าคัญของพนักงานมีแนวโน้มท่ีดี อาทิ อัตราการค�า้

ประกันสินเช่ือต่อพนักงาน และความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการ ท้ังน้ี บสย. 

ยังให้ความส�าคัญกับการวางแผนสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารในระดับฝ่ึาย

และในต�าแหน่งท่ีมีความส�าคญัสูงต่อองค์กรเพ่ือเตรยีมความพร้อมในอนาคต

ให้กับองค์กรด้วย

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิ (ROA) และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน

ต่อรายได้ (Cost to Income) ท่ีลดลงอย่างต่อเน่ืองซ่ึงแสดงถึงการ

บริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนเช่นกัน นอกจากน้ี 

ผลการด�าเนินงานด้านบุคลากร ยังสะท้อนให้เห็นถึงผลส�าเร็จขององค์กร

ในการสร้างความผูกพันของบุคลากรและขีดความสามารถระดับบุคคล

และระดับองค์กรท่ีท�าให้สามารถม่ันใจถึงความพร้อมท่ีจะสนับสนุน

การด�าเนินงานของ บสย. ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์องค์กรท่ีวางไว้ 

และท�าให้องค์กรมุ ่งสู ่ความเลิศอย่างย่ังยืนภายใต้แนวคิด “TCG 

Fast & First รวิดเร็วิ รอบุคอบุ เป็ินท่�ห่น่�งในใจ SMEs” 

บุรรษััทปิระกันสินเช่�ออุตสาห่กรรมขนาดย่อม (บุสย.)

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ช้ัน 16-18 เลขท่ี 2922/243 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: 0-2890-9988
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ศ.นพ.อำร่าม โรจนสกุล 

กรรมการผู้้�จัดการ

บัริษัท อำาร์เอำฟเอำส จำากัด

RFS เชื่อำมั ่นว่าระบับัสิ ่งสนับัสนุนโรงพยิาบัาลที ่ด ี 

มีส ่วนสำาคัญต่อำการด้แลสุขภาพที ่ม ีค ุณภาพและ

ความปลอำดภัยิแก่ทั�งผู้้�ป่วยิ บัุคลากรทางการแพทยิ์

และสังคม ตลอำดจนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ในการเป็นศ้นยิ์กลางทางการแพทยิ์ระดับัโลก จ้งได�นำา

เกณฑ์์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาเป็นแนวทางใน

การบัริหารจัดการอำงค์กรและเป็นกรอำบัในการประเมิน

ตนเอำงเพื่อำหาโอำกาสพัฒนาอำยิ่างต่อำเนื่อำง การได�รับั

รางวัลในครั�งนี� ทำาให�ชาว RFS ทุกคนมีความภาคภ้มิใจ 

และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน เพื่อำก�าวส้่วิสัยิทัศน์

ในการเป็นผู้้�นำาด�านการจัดการและเป็นต�นแบับัขอำง

ประเทศด�านสิ ่งสนับัสนุนโรงพยิาบัาล รวมทั �งเป็น 

การสร�างความเชื่อำม่ันขอำงล้กค�าและผู้้�มีส่วนได�ส่วนเสียิ

ต่อำการดำาเนินงานขอำง RFS

บัริษัท อำาร์เอำฟเอำส จำากัด
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โครงร่างองค์กร Ramathibodi Facilities Services (RFS) เป็นบริษัท

ไม่แสวงหาผลก�าไรภายใต้การก�ากบัดูแลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถือหุ้นท้ังหมด) เร่ิมด�าเนินกิจการเม่ือปี 2554  

มีพันธกิจหลักในการพัฒนางานระบบส่ิงสนับสนุนโรงพยาบาล สร้างองค์

ความรู้เพ่ือเผยแพร่ไปยังผู้เก่ียวข้อง รวมท้ังร่วมสร้างบุคลากรซ่ึงยังขาดแคลน 

อยู่อีกมาก RFS มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น�าการจัดการและเป็นต้นแบบของ

ประเทศด้านระบบส่ิงสนับสนุนโรงพยาบาล มีสมรรถนะหลักคือความเช่ียวชาญ

ในการบริหารจัดการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ณ มิ.ย.64 มีพนักงานรวม 

653 คน ซ่ึงมีความหลากหลายท้ังด้านอายุ การศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพ 

ตลอดจนปัจจัยสร้างความผูกพันท่ีส�าคัญ โดยมีค่านิยมหลักคือ RFS-CARE 

การด�าเนินการของ RFS อยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณพนักงาน  มีการบริการหลัก ได้แก่ 1)การบริการวิศวกรรมชีว

การแพทย์ 2)การบริการวิศวกรรมอาคารและส่ิงแวดล้อม 3)การบริการ

ขนส่งในโรงพยาบาล 4)การบริการอาหารผู้ป่วย มีกลุ่มลูกค้าท่ีส�าคัญ 

ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ และลูกค้าปลายทาง คือ ผู้ป่วยและญาติ 

มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส�าคัญ คือ ผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคมและประเทศ

ชาติ ผู้ส่งมอบและพันธมิตรท่ีส�าคัญได้แก่ ECRI และสถาบันการศึกษาท่ี

ผลิตบัณฑิตในสาขาท่ีเก่ียวข้อง การเปล่ียนแปลง ท่ีส�าคัญและความท้าทาย

ลักษณะอำงค์กร

ขององค์กรได้แก่ 1)การขยายตัวอย่างรวดเร็วของคณะฯ 2)การเปล่ียนแปลง

เทคโนโลยี เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3)ความต้องการและ

ความคาดหวังของลูกค้าท่ีหลากหลายและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 4)การจัดหา

บุคลากรท่ีมีความสามารถให้เพียงพอ และการสร้าง ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

5)การเกิดสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 RFS ใช้ PDSA เป็นวิธีการ

หลักในการปรับปรุงผลการด�าเนินการ โดยมีแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบท่ี

หลากหลายท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

RFS วางระบบการน�าองค์กร โดยน�าความต้องการและความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ึายเป็นศูนย์กลางในการด�าเนินการทุกระดับ 

ต้ังแต่การก�าหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และกลยุทธ์ ออกแบบ

โครงสร้างองค์กรท่ียืดหยุ่น สามารถปรับเปล่ียนได้ตามกลยุทธ์และ

สถานการณ์ ใช้กรอบ ESG เพ่ือการบริหารจัดการองค์กรอย่างย่ังยืน 

ออกแบบระบบนิเวศ วางระบบการจัดการผลการด�าเนินการและระบบ

บริหารจัดการความเส่ียง ผู้น�าระดับสูงส่ือสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

และกลยุทธ์ สู่พนักงาน ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น�าไปสู่การ

ปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กร ก�ากับติดตามการปฏิบัติงาน ทบทวนและปรับปรุง

ผลการด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอ สร้างวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศและนวัตกรรม 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกองค์กร ผู้น�าระดับสูงปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างตามค่านิยม ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย 

และจริยธรรม สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือความส�าเร็จ กระจายอ�านาจ

การตัดสินใจสู่ระดับต่างๆ มีระบบการประเมินคณะกรรมการบริษัท 

การนำาอำงค์กร 

(ประเมินตนเอง) และทีมบริหารอย่างชัดเจน โดยน�าผลการประเมิน

มาใช้พัฒนาสมรรถนะและก�าหนดค่าตอบแทน ใช้หลักการบริหาร

ความเส่ียงเพ่ือด�าเนินการในกรณีท่ีการบริการและการปฏิบัติการ

อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ก�าหนดแนวทางการปฏิสัมพันธ์

ทุกด้านกับลูกค้าและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก�ากับดูแลให้ปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด เช่น การไม่รับของก�านัลจากลูกค้าและผู้ส่งมอบ เป็นต้น 

RFS ร่วมสร้างความสมบูรณ์แก่ระบบส่ิงแวดล้อมในหลายโครงการ เช่น 

การลดก๊าซเรือนกระจก การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การจัดการขยะ

และการจัดการน�้าอย่างเหมาะสม เป็นต้น ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

RFS เผยแพร่องค์ความรู้ไปยังผู้เก่ียวข้องด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย RFS 

มีส่วนร่วมในการยกระดบัวิชาชีพด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และนักยก

เคล่ือนย้ายผู้ป่วย รวมท้ังน�าสมรรถนะหลักมาสนับสนุนชุมชนท่ีส�าคัญ

ในการผลิตนักศึกษาในสาขาท่ีเก่ียวข้อง
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RFS มีการจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ แบ่งออกเป็น 

7 ข้ันตอน โดยข้ันตอนท่ี 1-3 เป็นการวางแผนและทบทวนกลยุทธ์ 

ข้ันตอนท่ี 4-6 เป็นการน�าสู่การปฏิบัติ และข้ันตอนท่ี 7 เป็นการทบทวน

และปรับปรุงซ่ึงมีการด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปีและเม่ือมีการเปล่ียนแปลง

ท่ีส�าคัญ ในการจัดท�ากลยุทธ์มีการวิเคราะห์ปัจจัยท้ังภายในและภายนอก

โดย PEST และ SWOT ทบทวนความท้าทาย ความได้เปรียบและโอกาส

RFS ก�าหนดและทบทวนกระบวนการมุ่งเน้นลูกค้า ด้วยแนวคิด PDSA 

มีการจ�าแนกกลุ่มลูกค้าท้ังในปัจจุบันและในอนาคต มีวิธีการรับฟังเสียง

ของลูกค้ากลุ่มต่างๆ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ได้แก่ การพบปะ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสารและการส�ารวจ RFS ประเมินความพึงพอใจ 

ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้ได้

สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบและปรับปรุงการบริการ

และกระบวนการส�าคัญ รวมท้ังเป็นปัจจัยน�าเข้าในการทบทวนกลยุทธ์ 

ท�าการทบทวนและปรับปรุงแนวทางรับฟังเสียงของลูกค้าเป็นประจ�าทุกปี

กลยิุทธ์

ล้กค�า 

เชิงกลยุทธ์ รวมท้ังสมรรถนะหลัก ก�าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ี

ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยระบุเป้าหมาย กรอบเวลาและ

ตัวช้ีวัด ท�าการส่ือสารถ่ายทอดสู่ฝ่ึายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือจัดท�า

แผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้อง เม่ือผ่านความเห็นชอบจากทีมบริหารจะได้รับ

การสนับสนุนด้านทรัพยากรท่ีจ�าเป็นต่อการด�าเนินการ มีการก�ากับติดตาม

ผลการด�าเนินงานเพ่ือให้ม่ันใจในความส�าเร็จ 

และเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญ เช่น การระบาดของ COVID-19 

มีการใช้ Line Group และ Hot Line ท�าให้สามารถส่ือสารได้อย่างทัน

ท่วงที มีกระบวนการจัดการความสัมพันธ์และสนับสนุนข้อมูลท่ีส�าคัญ

ให้กับลูกค้า มีระบบการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยการสร้าง

ทัศนคติให้พนักงานมองเป็นโอกาสในการปรับปรุงผลการด�าเนินการ 

ในกรณีเร่งด่วนมีแนวทางการตอบสนองโดยทันที น�าข้อร้องเรียนมา

วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและวางแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดข้ึนอีก รวมท้ัง

การส่ือสารไปยังลูกค้าเพ่ือเรียกความเช่ือม่ันกลับคืนมา 
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RFS แบ่งตัววัดออกเป็น 3 ระดับ คือ  1)Corporate KPIs ติดตามความส�าเร็จ

โดยรวมขององค์กร 2)Department/Unit KPIs ติดตามการปฏิบัติการ

ส�าคัญของหน่วยงาน และ 3)Personal KPIs ติดตามการปฏิบัติงาน

ประจ�าวัน โดยมีการก�าหนดวิธีการเลือก ผู้รับผิดชอบ วิธีการรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ การรายงานและการทบทวน ตลอดจนการน�าไปใช้ มีการ

เสาะแสวงหาสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบซ่ึงมีอยู่อย่างจ�ากัด RFS จัดต้ัง 

IT Committee เพ่ือวางระบบการจัดการสารสนเทศให้มีคุณภาพ พร้อมใช้

และเช่ือถือได้โดยก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติรวมถึงสิทธิ�การ

เข้าถึงข้อมูลของพนักงานกลุ่มต่างๆ มีการก�ากับดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบ 

การวัด วิเคราะห์

และการจัดการความร้� 

จัดหาระบบและอุปกรณ์ด้าน IT ต่าง  ๆอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ และท�าให้ได้น�าข้อมูลไป

ใช้ในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน RFS วางกระบวนการจัดการความรู้

อย่างเป็นระบบ โดยแต่ละหน่วยงานก�าหนดและทบทวนความรู้ท่ีจ�าเป็น

ต่อการปฏิบัติงาน ให้พนักงานได้เรียนรู้และเพ่ิมสมรรถนะด้วยตนเองและ

เรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงานจากหัวหน้าและผู้ควบคุมงาน มีกระบวนการ

สร้างและจัดเก็บองค์ความรู้เพ่ือน�าไปเผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังภายใน

และภายนอกองค์กรด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

มีการทบทวนและปรับปรุงการจัดการความรู้อย่างสม�่าเสมอ

RFS จัดต้ังคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล เพ่ือวางนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 

ก�ากับติดตาม ทบทวนและปรับปรุงให้พนักงานขับเคล่ือนองค์กรได้อย่าง

เต็มศักยภาพ การพิจารณาด้านขีดความสามารถและอัตราก�าลังค�านึงถึง

ผลิตภาพ (Productivity Base) มีระบบการสรรหา คัดเลือก ปฐมนิเทศ

และทดลองงาน มีการจัดท�าข้อตกลงการปฏิบัติงาน การพัฒนาความรู้

ความสามารถ การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยน�าผลการประเมินไปใช้ใน

การพัฒนาสมรรถนะและเช่ือมโยงกับผลตอบแทน RFS วางระบบให้บุคลากร

มีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการท�างาน ผ่านคณะกรรมการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน และคณะ

กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ซ่ึงผ่านการคัดเลือกจากบุคลากร

โดยตรง RFS สร้างความผูกพันกับพนักงาน โดยส�ารวจปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผล

ต่อความผูกพันตามแนวทางของ AON Hewitt น�ามาประเมินและวิเคราะห์

เพ่ือปรับปรุงกระบวนการสร้างความผูกพัน RFS จัดการผลการปฏิบัติงาน

โดยพิจารณาจาก Competency และการบรรลุผลการปฏิบัติงานตาม 

KPI ซ่ึงมีสัดส่วนแตกต่างกันไปตามระดับของพนักงาน พร้อมท้ังเช่ือมโยง

ผลการปฏิบัติงานกับค่าตอบแทน รางวัล และการปรับระดับต�าแหน่งงาน

บัุคลากร
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ผลลัพธ์ด้านการบริการและกระบวนการ ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย

มีแนวโน้มท่ีดี และดีกว่าค่าเทียบอย่างต่อเน่ืองเช่นเดียวกับผลลัพธ์

ด้านความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน ส่วนผลลัพธ์

ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการส�าคัญอยู่ในระดับ

และมีแนวโน้มท่ีดีในทุกการบริการส�าคัญ ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจ

ของลูกค้าหลายเร่ืองอยู่ในระดับและมีแนวโน้มท่ีดี เช่น ความพึงพอใจ

ต่อการบริการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ การบริการด้านอาหารและ

การขนส่ง เป็นต้น ผลลัพธ์ด้านขีดความสามารถและอัตราก�าลังส่วนใหญ่

บรรลุเป้าหมายและมีแนวโน้มท่ีดี มีบรรยากาศการท�างานท่ีดี ความผูกพัน

ของบุคลากรอยู่ในระดับสูง ในด้านการน�าองค์กร มีการปฏิบัติตาม 

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

ผ่านการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก ผลลัพธ์ด้านการส่ือสารมีแนวโน้ม

ท่ีดีและมีผลการส�ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยท่ีดีกว่าคู่เทียบในระดับ

สากล ส่วนผลลัพธ์ด้านการเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ผู้ลลัพธ์ 

มีส่วนตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนตามล�าดับ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของลูกค้า

ผ่านหลายแนวทาง เช่น การจัดท�าสัญญาบ�ารุงรักษาระยะยาว การจัดซ้ือ

จัดจ้างรวมในปริมาณมาก การจัดหาอะไหล่ทดแทน การแสวงหาข้อมูล

สารสนเทศอ้างอิง และการต่อรองราคา เป็นต้น  RFS ได้รับการรับรอง

มาตรฐานสากล เช่น ISO 9001, GMP&HACCP, ISO 14001 และสนับสนุน

การด�าเนินงานของคณะฯ เพ่ือการรับรอง ISO 50001, AHA(III-2) และ 

JCI(FMS) นอกจากน้ียังได้รับรางวัล Q-Mark รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น 

Thailand 5S Award และในปี 2564 ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 

(Thailand Quality Class)

บุริษััท อาร์เอฟเอส จำากัด
270 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ช้ัน 8 โรงพยาบาลรามาธิบดี

ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

RFS ก�าหนดการออกแบบบริการและกระบวนการอย่างเป็นระบบตาม 

PDSA ค้นหาข้อก�าหนดของการบริการและกระบวนการ จากน้ันน�าไป

ออกแบบกระบวนการท่ีส�าคัญพร้อมตัวช้ีวัดโดยใช้ SIPOC & Service 

Blueprint แบ่งเป็นกระบวนการหลัก กระบวนการสนับสนุน และการ

จัดการเครือข่ายอุปทาน จัดท�า SOP และ WI ท�าการส่ือสารสู่ผู้เก่ียวข้อง 

ทดลองปฏิบัติและฝึึกอบรม เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความสามารถต่อ

การปฏิบัติงาน มีการก�ากับติดตามผ่านตัวช้ีวัดของกระบวนการใน 

Daily Brief, Huddle และการตรวจติดตามภายใน น�าผลการด�าเนินงาน

มาวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการท�างาน น�าเทคโนโลยีสารสนเทศ 

MAXIMO, SIFFMs มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของกระบวนการ RFS วาง

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผู้ส่งมอบ เพ่ือน�ามาประกอบการ

ตัดสินใจคัดเลือก มีการส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ส่งมอบ 

RFS จัดท�างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยก�าหนดให้แต่ละ

แผนกจัดท�าแผนงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุน วางเป้าหมายและ

แนวทางในการลดต้นทุน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรักษา

การปฏิิบััติการ  

สภาพคล่องทางการเงิน RFS วางระบบป้องกันภัยบนโลกไซเบอร์ และ

จัดการให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยโดยพิจารณาจากความเส่ียงท่ี

อาจเกิดข้ึนได้จากการปฏิบัติการและกรณีภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน 

เพ่ือให้การด�าเนินการของลูกค้าและบริษัทไม่หยุดชะงัก 
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ศาสตราจารยิ์ นายิแพทยิ์บัรรจง มไหสวริยิะ

อำธิการบัดี มหาวิทยิาลัยิมหิดล

มหาวิทยิาลัยิมหิดลมีความมุ่งม่ันจะเป็นมหาวิทยิาลัยิ

ระดับัโลก (World Class University) เพื่อำทำาหน�าท่ีในการ

พัฒนาศักยิภาพทุนมนุษยิ์ให�กับัประเทศด�วยิการสร�าง

บััณฑ์ิตที่เป็น Global Citizen ตอำบัสนอำงความต�อำงการ

ขอำงตลาดแรงงานและสังคม สร�างสรรค์งานวิจัยิ

และนวัตกรรมคุณภาพส้ง เพื่อำช่วยิแก�ไขปัญหาใน

ระดับัช ุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ เป็นผู้้�นำา

เชิงนโยิบัายิด�านสุขภาวะและการให�บัริการสุขภาพและ

บัริการวิชาการที ่ได�มาตรฐานสากล สมดังปรัชญา

ขอำงมหาวิทยิาลัยิมหิดล “True success is not in 

the learning but in its application to the benefit 

of mankind” 

มหาวิทยิาลัยิมหิดล
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มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นองค์กรใน

ก�ากับของรัฐท่ีด�าเนินการโดยไม่มุ่งหวังก�าไร มีต้นก�าเนิดมาจาก 

“โรงศิริราชพยาบาล” ในปี พ.ศ. 2432 ท่ีต่อมาขยายเป็นโรงเรียน

แพทย์แห่งแรกของประเทศไทย และเปิดสอนวิชาแพทย์ในปีถัดมา 

จนกระท่ัง ปี พ.ศ. 2485 ได้รับการสถาปนาเป็น “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” 

และในปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

นาม “มหิดล” แทนมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ อันเป็นพระนามของ

ลักษณะอำงค์กร

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และให้พัฒนา

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีสมบูรณ์ตามความหมาย และเพ่ิมเติมขอบเขตของ

วิชาการให้กว้างขวางออกไปจากวิชาแพทยศาสตร์ มีความหลากหลาย

ของสาขาวิชาการท้ังด้านศาสตร์และศิลป์ ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดล

จัดอยู่ในกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลกด้วยปณิธาน 

“ปัญญาของแผ่นดิน” และยึดม่ันในปรัชญา ความส�าเร็จท่ีแท้จริงอยู่ท่ี

การน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ”

มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกกลุ่ม

ของมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรสายวิชาการ และ

สายสนับสนุนทุกคน ท่ีร่วมแรงร่วมใจขับเคล่ือนองค์กรสู่วิสัยทัศน์ 

ความมุ่งม่ันของผู้บริหารต่อระบบคุณภาพท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศ บุคลากร

ท่ีปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจในระบบงานท่ีถูกออกแบบโดยค�านึงถึง

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม กฎระเบียบข้อบังคับ แนวโน้ม

การเปล่ียนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก กระบวนการติดตามผลลัพธ์

ของการด�าเนินการ และการจัดการความรู้ และท่ีส�าคัญท่ีสุดคือวัฒนธรรม

คุณภาพท่ีฝัึงลึกในการด�าเนินงานทุกพันธกิจ

สิ่งสำาคัญที่มีผู้ล

ต่อำวิธีการดำาเนินงาน
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ผู้น�าระดับสูงน�าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ โดยก�าหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งม่ัน

ท่ีจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก” ใช้ค่านิยม “M-A-H-I-D-O-L” 

สนับสนุนและช้ีน�าองค์กรให้ด�าเนินการตามพันธกิจและมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 

โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ท่ีจัดท�าอย่างเป็นระบบผ่านการวิเคราะห์ปัจจัย

น�าเข้าท่ีส�าคัญ อาทิ สมรรถนะหลักขององค์กร การเปล่ียนแปลง

สภาพแวดล้อม สารสนเทศจากการรับฟังนักศึกษาและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

จนได้แผนยุทธศาสตร์และน�ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติ

การท่ีส�าคัญและ Flagship Projects รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการท�างานส�าคัญ ท่ีสนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กร ด้วยแนวคิด 

Backward Design มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรตามพันธกิจ 

ท้ังในเร่ืองอัตราก�าลังและขีดความสามารถ ตลอดจนก�ากับ ติดตาม 

และวัดผลการด�าเนินการของการปฏิบัติการ ต้ังแต่ระดับปฏิบัติการ

จนถึงระดับยุทธศาสตร์ด้วยระบบ MU-PAIS ส่งผลให้องค์กรรักษา

ความเป็นผู้น�าของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศและเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันในเวทีมหาวิทยาลัยระดับโลกได้

การนำาอำงค์กร

ความท�าทายิสำาคัญ

ขอำงอำงค์กร
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มหาวิทยาลัยรับฟังลูกค้าและการน�าไปใช้ประโยชน์ในการก�าหนด

กลุ่มผู้เรียนและลูกค้าในอนาคต น�ามาสู่การเปิดหลักสูตรใหม่เพ่ือรับมือกับ

การเปิดเสรีด้านการศึกษา และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในอนาคต 

การใช้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีได้จากลูกค้า เพ่ือประกอบการตัดสินใจใน

การบริหารจัดการในเร่ืองท่ีส�าคัญ โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย ด�าเนินการโดยผู้รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจร่วมกับส่วนงาน 

ด้วยการน�าสารสนเทศท่ีได้ในช่องทางต่างๆ ตามกระบวนการรับฟังเสียง

ลูกค้ามาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส�าคัญสารสนเทศท่ีได้

จะน�ามาวิเคราะห์ออกเป็น 5 ประเภท คือ ความต้องการและความคาดหวัง 

ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน และข้อร้องเรียนโดยน�า

ความต้องการและความคาดหวงัไปใช้ในการออกแบบและปรบัปรุงหลักสูตร

วิจัย และบริการวิชาการ ความพึงพอใจและความผูกพันน�ามาสร้างความสัมพันธ์

และก�าหนดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษา ผู้ให้ทุนวิจัย และผู้ใช้บริการวิชาการ

กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าจะถูกทบทวนโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

มหาวิทยาลัยมหิดลอ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถสืบค้น

สารสนเทศและรับการสนับสนุน ผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย

เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ส�าหรับนักศึกษามีการให้

บริการผ่าน Application We Mahidol เช่น ตารางสอน ห้องสมุด และ

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย คุณภาพอากาศ และในสถานการณ์ COVID-19 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ปรับกระบวนการสนับสนุนผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับ

มาตรการป้องกัน เช่น การประกันสุขภาพนักศึกษา การสนับสนุนการเรียน

ออนไลน์ ทุนการศึกษา เป็นต้น

กลยิุทธ์ ล้กค�า
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มหาวิทยาลัยมหิดลมีกระบวนการก�าหนดข้อก�าหนดหลักสูตร บริการ และ

กระบวนการ จากความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มมาก�าหนดเป็นข้อก�าหนดของการศึกษา การวิจัย และ

การบริการวิชาการ เช่น ด้านการศึกษา ได้ก�าหนดคุณลักษณะบัณฑิต 

ท่ีพึงประสงค์ โดยพิจารณาจาก 21st  Century Skills และบริบทของสังคม

โลกท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นทรัพยากรบุคคล

ท่ีส�าคัญของประเทศท่ีจะท�าให้ประเทศไทยมขีีดความสามารถในการแข่งขัน

ในโลกยุคต่อไปได้ มหาวิทยาลัยออกแบบหลักสูตรและบริการ และกระบวนการ

ท�างานท่ีส�าคัญโดยใช้แนวทาง 5 ข้ันตอน 1) ระบุและรวบรวมสารสนเทศ  

2) จัดท�าข้อก�าหนดผลิตภัณฑ์และบริการ 3) ก�าหนดกระบวนการส�าคัญ

ในการส่งมอบหลักสูตรและบริการ 4) วิเคราะห์เครือข่ายอุปทาน เพ่ือก�าหนด

ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือท่ีส�าคัญ และ 5) ท�าการรวบรวม วิเคราะห์

สรุปผลการด�าเนินการของกระบวนการต่างๆ  เพ่ือคาดการณ์และวางแผน

จัดการความเส่ียงระหว่างการด�าเนินงานติดตามประสิทธิผลของ

กระบวนการท�างานส�าคัญ และใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับเพ่ือการทบทวน

และปรับปรุงกระบวนการท่ีเก่ียวข้องในภาพรวม

มหาวิทยาลัยมหิดลก�าหนดวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ในการเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยใช้การจัดการ

ความรู้เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกันและกันภายใน

ระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก อันจะน�าไป

สู่แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) เพ่ือส่งเสริมและคงความเข้มแข็ง

ของ Core competency ขององค์กร ได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์

การปฏิิบััติการ

การวัด การวิเคราะห์ 

และการจัดการความร้�

การจัดการความรู้ ร่วมกับองค์ประกอบในการด�าเนินการให้การจัดการ

ความรู้ประสบความส�าเร็จ ประกอบด้วย ความมุ่งม่ันของผู้บริหาร 

การสร้างผู้มีความเข้าใจด้านการจัดการความรู้ และ Platform การจัดการ

ความรู้ของมหาวิทยาลัยท่ีส�าคัญ คือ งานมหกรรมคุณภาพ กิจกรรม Share & 

Learn Forums และ Digital KM Masterclass ส�าหรับการเรียนรู้ออนไลน์

ของบุคลากรท้ังองค์กร เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้ท่ังถึงท้ังองค์กร

มห่าวิิทยาลัยมหิ่ดล

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต�าบลศาลายา 

อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์  02-849-6000  โทรสาร 02-800-2909

Website https://mahidol.ac.th
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ผู้้�ช่วยิศาสตราจารยิ์ ดร.นิวัติ แก�วประดับั

อำธิการบัดี มหาวิทยิาลัยิสงขลานครินทร์

มหาวิทยิาลัยิสงขลานครินทร์เป ็นมหาว ิทยิาลัยิที่

มี 5 วิทยิาเขต นับัเป็นความท�าทายิขอำงการบัริหาร

จัดการในสถานการณ์ที่เปลี่ยินแปลงอำยิ่างรวดเร็ว

ในปัจจุบััน การนำาเกณฑ์์รางว ัลค ุณภาพแห่งชาติ

มาใช� ทำาให�เกิดการมุ่งเน�นความสำาเร็จอำยิ่างมีวิสัยิทัศน์ 

บัริหารจัดการโดยิใช�ข�อำม้ลจริง พัฒนาความเป็นระบับั

ขอำงงานและสร�างนวัตกรรม อำยิ่างมีความรับัผู้ิดชอำบั

ต่อำสังคม สามารถส่งมอำบัผู้ลิตภัณฑ์์และบัริการที่มี

คุณค่าให�กับัล้กค�าและสังคม สอำดคล�อำงกับัวัฒนธรรม 

“ประโยิชน์เพื่อำนมนุษยิ์เป็นกิจท่ีหน้่ง“ การได�รับั TQC 

ครั�งนี�สะท�อำนความมุ่งมั่นในการพัฒนาอำงค์กรเพื่อำ

ให�ประสบัความสำาเร็จอำยิ่างยิั่งยิืน

มหาวิทยิาลัยิสงขลานครินทร์
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อต้ังข้ึนในปี พ.ศ. 2510 มีวัตถุประสงค์

เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันจะเป็น

พ้ืนฐานส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม และยัง

เป็นแหล่งบริการวิชาการชุมชน ท้ังในชนบทและในเมือง โดยเร่ิมต้นท่ี

วิทยาเขตปัตตานีเป็นแห่งแรก และขยายต่อมาท่ีวิทยาเขตหาดใหญ่

และได้พัฒนาการมาเป็นล�าดับ จนในปัจจุบัน มี 5 วิทยาเขตครอบคลุม

พ้ืนท่ีท้ัง 2 ฝัึ�งของคาบสมุทร คือ ปัตตานี สงขลา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี 

และตรัง เพ่ือให้โอกาสกับประชากรอย่างท่ัวถึง โดยแต่ละวิทยาเขตมี

ลักษณะอำงค์กร

จุดเน้นของการพัฒนาท่ีแตกต่างกันตามสถานท่ีต้ัง มหาวิทยาลัย

ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการท่ี 9 

และยึดถึงพระราชด�ารัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบตอดุลยเดชวิกรม

พระบรมราชชนกในการถือ “ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง” 

เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการด�าเนินการทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ท้ังด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิจัย บริการวิชาการและวิชาชีพ 

รวมถึงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒธรรม โดยบูรณาการงานทุกอย่างภายใต้

สังคมพหุวัฒนธรรม

ปัจจุบันสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยท่ีด�าเนินการสอนครอบคลุม

ทุกกลุ่มสาขาท้ังด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (comprehensive university) โดย

จัดส่วนงานท่ีด�าเนินงานตามพันธกิจเป็น 37 คณะ ใน 5 วิทยาเขต เปิดสอน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และหลักสูตรระยะส้ันเพ่ือเพ่ิม

ทักษะของประชาชน มีงานวิจัยท่ีตอบโจทย์พ้ืนท่ี และงานวิจัยเชิงลึก 

มีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ท่ีให้บริการทางการแพทย์ระดับมากกว่า

ตติยภูมิ นอกจากน้ียังมีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลทันตกรรม 

และโรงพยาบาลสัตว์ ให้บริการประชาชนในภาคใต้

นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก ท้ังด้านสังคมผู้สูงอายุ 

การเกิดของประชากรลดลง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และสถาบันการศึกษา

ท่ีเปิดให้บริการคล้ายคลึงกันเพ่ิมข้ึนแล้ว การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยท่ีมี

หลายวิทยาเขตให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ก็นับเป็นความท้าทายท่ีส�าคัญ

อีกอย่างหน่ึง ในปี พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยฯ ได้เห็นชอบการใช้

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด�าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria 

for Performance Excellence : EdPEx) เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยและส่วนงานท่ีจัดการศึกษา และใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

(Thailand Quality Award TQA) ส�าหรับส่วนงานกลางของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วน้ัน

สิ่งสำาคัญที่มีผู้ล

ต่อำวิธีการดำาเนินงาน

ความท�าทายิสำาคัญ

ที่อำงค์กรเผู้ชิญ
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เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็น “มหาวิทยาลัย เพ่ือนวัตกรรม

และสังคม มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนา

ภาคใต้และประเทศ” ผู้น�าระดับสูงสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อความส�าเร็จ   

โดย ด�าเนินการก�าหนดวิสัยทัศน์ ท่ีให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก�าหนด

ทิศทาง จัดการระบบการน�าองค์กรท่ีมีหลายวิทยาเขต ให้เป็น PSU system 

ท่ีมีความเข้มแข็ง โดยการวางแผนกลยุทธ์ท่ีมีความเช่ือมโยงกัน การวิเคราะห์

และบริหารจัดการความเส่ียง มอบอ�านาจการด�าเนินงานแก่รองอธิการบดี

วิทยาเขตและคณบดีตามล�าดับช้ันการบริหารเพ่ือความคล่องตัว ด�าเนินการใน

รูปแบบคณะกรรมการหลายระดับเพ่ือความโปร่งใส พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี

ส�าคัญร่วมกัน เช่น ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน ระบบจัดการ

งานวิจัย ระบบการจัดการด้านการเงิน และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรท�าให้สามารถติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลจริงอย่างรอบด้าน 

รวมถึงการใช้ทรัพยากรท่ีแต่ละ วิทยาเขตมีร่วมกันอย่างคุ้มค่า จัดการให้มี

การด�าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล โดยผู้น�าระดับสูงปฏิบัติตนเป็นแบบ

อย่างท่ีดีท้ังด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม สนับสนุน

ในการด�าเนินงานเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาภาคใต้ 

มหาวิทยาลัยได้ค�านึงถึงการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ในการก�าหนด

หลักสูตรและบริการท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย โดยส่วนงานกลางท่ีรับผิดชอบพันธกิจ ด�าเนินการให้แต่ละ

ส่วนงาน/คณะด�าเนินการรับฟังเสียงลูกค้าปัจจุบัน อดีตลูกค้า และลูกค้า

ในอนาคต ก�าหนดประเด็น ปรับวิธีการรับฟังและรอบเวลาท่ีเหมาะสมกับ

แต่ละกลุ่มลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูล และจัดการตอบสนองความต้องการ

ท้ังท่ีเป็นหลักสูตรและบริการหลัก ได้แก่ ระบบการเรียนออนไลน์ (LMS2), 

การเรียนการสอนแบบใหม่ (Massive Open Online Course, MOOC), 

การจัดการเรียนเป็นแบบ module (PSU Next-U: credit bank) โดย

บางรายวิชาได้รับการเลือกจากองค์กรนานาชาติ ให้ร่วมในโครงการ ได้แก่ 

ศิลปะอิสลาม และ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม จาก The ASEAN 

Cyber University Project ของประเทศเกาหลีใต้ งานวิจัยท่ีตอบโจทย์พ้ืนท่ี 

การนำาอำงค์กร

ล้กค�า

การใช้เคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพ เช่น TQA, EdPEx, AUN-QA, HA, 

LEAN, KAIZEN, 5ส ผู้น�าระดับสูงส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง 

โดยยึดถือ “ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง” ในการด�าเนินงานทุก

พันธกิจ ก�าหนดให้มีการบูรณาการพันธกิจในบริบทของพหุวัฒนธรรม 

ซ่ึงส่งเสริมการให้ความส�าคัญกับลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตอบสนอง

สังคมโดยเฉพาะภาคใต้ มหาวิทยาลัยก�าหนดให้แต่ละวิทยาเขตมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาพ้ืนท่ี ท้ังด้านวิชาการ วิจัยและการให้บริการวิชาการท่ีใช้

สมรรถนะหลัก ซ่ึงเป็นท่ีประจักษ์ท้ังด้านการแพทย์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เกษตรและอาหาร และเพ่ือให้การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกิดการ

ปฏิบัติอย่างจริงจัง มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างส่วนงานและโครงสร้าง

การบริหารเพ่ือให้สามารถรับผิดชอบงานแต่ละพันธกิจและครอบคลุม

งานท่ีส�าคัญ เช่ือมโยงกับส่วนงานระดับคณะและเครือข่ายอุปทาน วางแผน

กลยุทธ์ท่ีเช่ือมโยงกัน และก�ากับติดตามความก้าวหน้าของงาน และให้

งานทุกด้านเป็นไปตามกฎระเบียบมีจริยธรรม และผ่านเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ท�าให้ได้พันธ์ุสัตว์/พันธ์ุพืชใหม่ การจัดการ

อาหารและเกษตรแบบใหม่ อาหารฮาลาล การอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล และ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด รวมถึงการสนับสนุนอ่ืน เพ่ือตอบสนอง

ลูกค้าท้ังด้านข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนท่ีเอ้ือต่อการเรียน การวิจัย

และบริการวิชาการ เช่น การก�าหนดคุณลักษณะบัณฑิตของสงขลานครินทร์ 

(I-WiSe: Integrity, Wisdom, Social engagement) และวิธีการพัฒนา

นักศึกษาเพ่ือให้ได้คุณลักษณะท่ีต้องการ การก�าหนดวิธีการรับนักศึกษาท่ี

หลากหลาย เพ่ือให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาสและประชากรในพ้ืนท่ี การจัด

หอพักและทุนการศึกษา นอกจากน้ียังมีการติดตามข้อร้องเรียนโดยก�าหนด

ข้ันตอนของการจัดการข้อร้องเรียนท่ีชัดเจน แตกต่างกันตามความเร่งด่วน

และความรุนแรงของปัญหา น�าข้อมูลมาพัฒนากระบวนการท�างานท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาซ�า้และแจ้งกลับผู้ร้องเพ่ือแก้ไขความไม่พึงพอใจ

และกลับมาผูกพันกับมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยให้ความส�าคัญกับส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัย ท้ังด้านกายภาพ

และความปลอดภัยในการท�างาน ส�าหรับสถานท่ีท�างานท่ีแตกต่างกัน 

ครอบคลุม ส�านักงาน ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาล พ้ืนท่ีฟาร์ม อาคารวิจัย 

อาคารท่ีพัก โดยน�าแนวทางมาตรฐานมาใช้ตามลักษณะของท่ีท�างาน 

โดยกองกายภาพ ของแต่ละวิทยาเขต รับผิดชอบ ปรับให้มี ศูนย์บริหาร

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมด�าเนินการด้านความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการ จัดต้ังศูนย์บริการฉุกเฉิน ให้บริการภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน

ภายในมหาวิทยาลัยซ่ึงมีประชากรอาศัยในวิทยาเขตจ�านวนมาก พัฒนาจน

ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ Basic life support unit และข้ึนทะเบียน

เป็นเครือข่ายกับศูนย์นเรนทร และศูนย์วิจัยภัยพิบัติธรรมชาติภาคใต้

เพ่ือเตรียมความพร้อมในเชิงรุก รวมถึงเป็นเครือข่ายของหน่วยงานภายนอก 

เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน�้า กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

บัุคลากร

ในด้านการวัดวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้บริหารจัดการ โดยใช้ข้อมูลจริง 

มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศโดยจัดท�าฐานข้อมูลรวมของ

ทุกวิทยาเขต หลายระบบท้ังฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร งานวิจัย 

การเงิน และอ่ืนๆ ซ่ึงก�าลังทยอยพัฒนา ท�าให้ผู้บริหารมีข้อมูลรอบด้าน

เพ่ือการตัดสินใจ ส่วนการด�าเนินการเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ท้ังองค์กร 

มหาวิทยาลัยก�าหนดนโยบายด้านการจัดการความรู้ท้ังในระดับ

มหาวิทยาลัยและส่วนงาน โดยสนับสนุนกลุ่มคนท่ีสนใจเร่ืองเดียวกัน

ให้สามารถพัฒนางานด้านน้ัน (community of practice) ค้นหา

ความรู้ตามหมวดหมู่ความรู้ท่ีก�าหนดไว้ รวมถึงค้นหาแนวทางปฏิบัติ

ท่ีเป็นเลิศ ก�าหนดโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ยกย่องชมเชยผู้ท่ี

มีผลงานเด่น และให้ส่วนงานอ่ืนน�าไปขยายผลได้ ได้แก่ การจัดการ

เพ่ือลงบันทึกผลการปฏิบัติงานเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร รวมถึงสนับสนุนให้เผยแพร่งานในระดับประเทศ ท�าให้เกิด

ความต่ืนตัวในการปรับปรุงงานในทุกระดับ

การวัด วิเคราะห์ 

และการจัดการความร้�
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เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างย่ังยืน มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดปรัชญา

การศึกษา เป็นพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ใช้กระบวนการ

จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาจากความต้องการ

ของผู้เรียนผ่านกระบวนการแก้ปัญหา/ค้นคว้า/ลงมือปฏิบัติท้ังในและ

นอกห้องเรียนด้วยตนเอง และการเรียนรู้จะด�าเนินไปตลอดชีวิตน�าสู่

การจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดย

การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ท่ีมหาวิทยาลัยเช่ือ

ว่าสามารถตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรู้ท่ีใช้

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะ 

การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) 

การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรู้

โดยการบริการสังคม (Service Learning) และกระบวนการออกแบบ

ใช้ backward design ก�ากับการด�าเนินการโดยคณะกรรมการ

วิชาการ และยกระดับสู่สากล โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้รับการ

ประเมินโดย AUNQA (ASEAN University Network Quality 

Assurance) และมาตรฐานสากลอ่ืน ได้แก่ World Federation 

for Medical Education (WFME), The Association to Advance 

Collegiate Schools of Business (AACSB)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความมุ่งม่ันในการด�าเนินตามพันธกิจ 

ท่ีส�าคัญ ในการสร้างคนรุ่นใหม่ เป็นพลเมืองโลกท่ีพร้อมจะเป็นผู้น�าใน

อนาคต ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ท้ังด้านวิชาชีพ วิชาการ และมีทักษะท่ี

ส�าคัญต่อการท�างานและด�ารงชีวิตในโลกยุคใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลง

และแข่งขันท่ีสูง (21st century skills) มหาวิทยาลัยจะยังคงเดินหน้า 

การปฏิิบััติการ

ผู้ลลัพธ์

การด�าเนินการเพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถด�าเนินงานได้แม้ใน

ภาวะฉุกเฉิน ในด้านโลกไซเบอร์ มหาวิทยาลัยได้น�าแนวทางตาม

ข้อก�าหนดของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ

แนวทางมาตรฐานมาใช้ ISO:9001:2015 (ISO9000 certified) 

เคร่ืองมือพัฒนาระบบไฟร์วอลล์ระดับเอ็นเตอร์ไพรซ์ รวมถึงระบบ

การเช่ือมต่อท่ีแยกสัดส่วนเพ่ือป้องกันการเข้าถึงจากภายนอก เช่น  

ระบบโรงพยาบาล การส�ารองข้อมูลมากกว่าหน่ึงท่ี ในด้านภาวะฉุกเฉิน

อ่ืน รวมถึงโรคระบาด เช่น สถานการณ์โควิด 19 มหาวิทยาลัยก�าหนด

ภาวะฉุกเฉินท่ีอาจกระทบการด�าเนินงานและก�าหนดแนวทางเพ่ือ

ตอบสนองภาวะฉุกเฉินน้ัน โดยใช้สมรรถนะและทรัพยากรท่ีมหาวิทยาลัย

มี เพ่ือให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่การจัดโครงสร้าง

รองรับ การสนับสนุนอุปกรณ์เพ่ิมท้ังของผู้สอนและผู้เรียน การพัฒนา

ทักษะของบุคลากรส�าหรับการปฏิบัติงานแบบใหม่ท้ังการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ และได้

ร่วมกับจังหวัดท่ีต้ังของวิทยาเขตในการเปิดโรงพยาบาลสนาม และ

ศูนย์ฉีดวัคซีน เพ่ือบริการประชาชนด้วย

ด้วยความมุ่งม่ัน ทุ่มเท กับการท�างานเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตของประชาชน 

การน�าความรู้ปรับใช้ในพันธกิจสังคม รวมถึงการท�านุบ�ารุง และพัฒนา

คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของไทยและภูมิภาค ภายใต้จิตวิญญาณของ

สงขลานครินทร์  “ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง”

มห่าวิิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถนนกาญจนวณิชย์ อ�าเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 90110
www.psu.ac.th
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นายิทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์

ผู้้ �อำ ำานวยิการโรงไฟฟ้าวังน�อำยิ

โรงไฟฟ้าวังน�อำยิ ได�นำาเกณฑ์์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

มาปรับัปรุงกระบัวนการทำางาน โดยิมุ่งเน�นผู้ลลัพธ์

ที่ตอำบัสนอำงต่อำพันธกิจและวิสัยิทัศน์ ทำาให�ได�รับัรางวัล

การบัริหารส้่ความเป็นเลิศในปี 2564 เรายิังคงมุ่งมั่น

ท่ีจะดำาเนินการต่อำไป  เพื่อำให�มีความพร�อำมรอำงรับัต่อำ

สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยินแปลง   เพื่อำเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันในธุรกิจพลังงานในอำนาคต และ

เพื่อำมุ่งไปส้่อำงค์กรแห่งความเป็นเลิศในระดับัสากลต่อำไป

โรงไฟฟ้าวังน�อำยิ การไฟฟ้า

ฝ่ายิผู้ลิตแห่งประเทศไทยิ
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     โรงไฟฟ้าวังน้อย เป็นหน่วยงานระดับฝึ่าย สังกัดผู้ช ่วยผู้ว่า 

การผลิตไฟฟ้า 2 สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝึ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวง

พลังงานประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติ

เป็นเช้ือเพลิงหลักและน�า้มันดีเซลเป็นเช้ือเพลิงส�ารองในการผลิตไฟฟ้า

ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าวังน้อยชุดท่ี 3 ก�าลังผลิตติดต้ัง 729 เมกะวัตต์ 

และโรงไฟฟ้าวังน้อยชุดท่ี 4 ก�าลังผลิตติดต้ัง 788 เมกะวัตต์ ซ่ึงโรงไฟฟ้า

ท้ัง 2 ชุด เป็นโรงไฟฟ้าท่ีผลิตไฟฟ้าเพ่ือรักษาความม่ันคงในระบบการผลิต

ก�าลังไฟฟ้า และลดความสูญเสียระบบส่ง เน่ืองจากอยู่ใกล้ศูนย์กลาง

การใช้ไฟฟ้า(ภาคกลาง)

ลักษณะอำงค์กร
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 โรงไฟฟ้าวังน้อย ต้ังอยู่ใกล้ศูนย์กลางการใช้พลังงานไฟฟ้า 

และมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าวังน้อยชุดท่ี 4 เป็นโรง

ไฟฟ้าแบบ Flexible Power Plant สามารถผลิตไฟฟ้ารองรับความ

ผันผวนของพลังงานทดแทนท่ีมีต่อระบบก�าลังไฟฟ้า เช่น การลดเวลา

ในการ Startup / Shutdown เพ่ิมอัตราเร่งการเพ่ิม/การลดก�าลัง

การผลิต สามารถเดินเคร่ืองท่ีก�าลังการผลิตต�่ากว่าเดิม นอกจากน้ี

กระบวนการผลิตยังไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สามารถตอบสนอง

ต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ชุมชนรอบข้างและผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียได้เป็นอย่างดี

      ปัจจุบันธุรกิจพลังงานมี Disruptive อันเน่ืองมาจาก Renewable 

energy , Energy Storage, Digital Technology รวมถึงความคาดหวัง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีมากข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นความท้าทายท่ีองค์กร

ต้องเผชิญ โรงไฟฟ้าวังน้อยจึงได้ก�าหนดมุมมองเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Viewpoint) ในการด�าเนินงานจ�านวน 6 ด้าน อันได้แก่ 1 . Customer 

2. Operation and Maintenance 3. Innovation 4. Digital 5. CSR 

and Environment และ 6. Human Resource รวมถึงมีแผนงานการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต

สิ่งสำาคัญที่มีผู้ล

ต่อำวิธีการดำาเนินงาน

ความท�าทายิสำาคัญ

ที่อำงค์กรเผู้ชิญ
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              โรงไฟฟ้าวังน้อยมีความมุ่งม่ันในการขับเคล่ือนองค์กร

สู่ความเป็นเลิศจึงได้น�าความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงปัจจัยภายในและภายนอกมาก�าหนดวิสัยทัศน์ 

มีการน�าค่านิยม SPEED ของ กฟผ. มาเป็นแนวทางในการท�างาน  มุ่งเน้น

ให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังโดยการก�าหนดเป็นนโยบาย เป้าประสงค์ 

และตัวช้ีวัดสู่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ผ่านกระบวนการส่ือสาร การจัดท�า

 โรงไฟฟ้าวังน้อยให้ความส�าคัญกับลูกค้าโดยใช้กรอบแนวคิด 

เข้าใจ เข้าถึง ผูกพัน ในการรักษา ครองใจลูกค้า และเข้าใจความต้องการ

ความคาดหวังของลูกค้า ตามสัญญาและข้อก�าหนดในการซ้ือขายไฟฟ้า 

จากน้ันน�าข้อมูลมาจัดล�าดับความเร่งด่วนในการแก้ปัญหา และพัฒนา

ปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ก่อนส่งมอบพลังงานไฟฟ้า ตลอดจน

มีการพัฒนาปรับปรุงการบริการท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า

อย่างครบถ้วน รวมถึงมีกิจกรรมอย่างสม�า่เสมอท่ีเช่ือถือไว้ใจได้ โดยลูกค้า

จะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ลูกค้ามีมุมมองท่ีดี

ต่อองค์กรเพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจและเกินความคาดหวังของลูกค้า

   กระบวนการวางแผนกลยุทธ์เป็นหัวใจส�าคัญในการขับเคล่ือน

องค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และให้ความส�าคัญต่อ

การก�าหนดกลยุทธ์โดยน�าข้อมูลน�าเข้าท่ีผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ 

อย่างครบถ้วนรอบด้าน เพ่ือตอบสนองความท้าทายท่ีองค์กรต้องเผชิญ 

มีการก�าหนดแผนปฏิบัติการรองรับให้สอดคล้องกับระบบงานและ

สมรรถนะหลักขององค์กร สร้างความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีการวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างรอบด้านจากการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญ

เพ่ือหาโอกาสเชิงกลยุทธ์ จากน้ันส่ือสารและถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่

การปฏิบัติผ่านตัวช้ีวัด (KPIs) ตามล�าดับข้ัน

การนำาอำงค์กร

ล้กค�ากลยิุทธ์

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  ติดตามการปฏิบัติงานและการ

ประเมินผล นอกจากน้ีผู้น�าระดับสูงยังมุ ่งเน้นถึงความผาสุกและ

ผลประโยชน์ของสังคมโดยก�าหนดเป็นส่วนหน่ึงในพันธกิจและ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 

(ISO26000) ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตนตามค่านิยม SPEED ตามท่ีต้ังไว้

         โรงไฟฟ้าวังน้อย ก�าหนดตัวช้ีวัดผลการด�าเนินงานโดยใช้ระบบ 

X-Matrix ท่ีส�าคัญท้ังในกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน เพ่ือ

ติดตามและสะท้อนผลการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิผล โดยก�าหนดตัว

ช้ีวัดในระดับกลยุทธ์ ระดับปฏิบัติการและระดับบุคคลผ่านกระบวนการวัด 

ผลการด�าเนินงานท�าให้เกิดความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันท่ัว

ท้ังองค์กรส่งผลให้ผลลัพธ์ท่ีผ่านมาดีข้ึน โรงไฟฟ้าวังน้อย น�าผลการ

ทบทวนผลการด�าเนินงานมาวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงโดยใช้ 

การวัด วิเคราะห์

และการจัดการความร้�

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Benchmark) และข้อมูลเชิงแข่งขันมาวิเคราะห์

ด้วย Trend และ Gap Analysis จัดล�าดับความส�าคัญของงานท่ีจะต้อง

น�าไปปรับปรุงผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน เช่น QCC/Kaizen, 

AAR, BAR และมีการจัดเก็บไว้เป็นองค์ความรู้ท้ังระดับองค์กรและ

บุคคลท่ี KM Corner เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้เรียนรู้และน�าไป

ปฏิบัติ มีการน�าความรู้จาก KM Corner ไปต่อยอดความรู้ เกิดการพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพงานต่อไป
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 โรงไฟฟ้าวังน้อย ให้ความส�าคัญกับบุคลากรทุกระดับ ซ่ึงเป็น

ปัจจัยท่ีส�าคัญในการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ โดยการวิเคราะห์

และวางแผนอัตราก�าลังให้เพียงพอ   การพัฒนาสมรรถนะท่ีส�าคัญ 

เพ่ือตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ผ่านการถ่ายทอดเป้าหมายขององค์กรสู่ KP I  รายบุคคลอย่างเป็น

 โรงไฟฟ้าวังน้อยก�าหนดกระบวนการหลักและสนับสนุนท่ี

ส�าคัญภายใต้ระบบงาน จาก Core Competency ประกอบด้วย

กระบวนการหลัก 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการผลิตไฟฟ้า 

กระบวนการบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า และกระบวนการความรับผิดชอบต่อ

สังคมและชุมชน มีกระบวนการสนับสนุน 4 กระบวนการ ได้แก่ 

กระบวนการด้านจัดหาและพัสดุ กระบวนการด้านงบประมาณ กระบวนการ

ด้านบุคลากร และกระบวนการด้านดิจิตอล โดยมีการระบุข้อก�าหนด

ท่ีส�าคัญของตัวช้ีวัดในแต่ละกระบวนการ ท�าให้สามารถติดตามประเมิน

ประสิทธิผลของกระบวนการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดี การออกแบบกระบวนการท�างานมีการใช้

ผลลัพธ์ท่ีส�าคัญของโรงไฟฟ้าวังน้อยหลายด้านมีระดับดีกว่าเป้าหมาย 

แนวโน้มดี และดีกว่าคู่เทียบ ซ่ึงสะท้อนถึงความส�าเร็จในการตอบสนองต่อ

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เช่น 

ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากร ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

และการสนับสนุนชุมชน นอกจากน้ี ผลลัพธ์หลายด้านมีระดับดีกว่าเป้าหมาย 

และมีแนวโน้มดี สะท้อนถึงความส�าเร็จในการบรรลุพันธกิจขององค์กร 

บัุคลากร

การปฏิิบััติการ

ผู้ลลัพธ์

ระบบด้วย X-Matrix นอกจากน้ีมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมในการท�างาน 

ท่ีดี และยกระดับความผูกพันของบุคลากรด้วยการสร้างสภาพแวดล้อม

ในการท�างานท่ีมีความปลอดภัย เปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็น

ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย รวมถึงให้การสนับสนุนและตอบสนอง

ความต้องการของบุคลากรทุกระดับ 

ข้อมูลทางกฎหมาย ข้อบังคับ ความต้องการความคาดหวังของลูกค้า และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาพิจารณาโดยมีเกณฑ์การพิจารณาท่ีต้องสอดคล้อง

กับข้อตกลงซ้ือขายไฟฟ้า และดีกว่าเกณฑ์ท่ีกฎหมายก�าหนดสอดคล้อง

กับท่ีระบุไว้ใน E IA มุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าได้ตามข้อตกลงตามสัญญา

ซ้ือขายไฟฟ้า ซ่ึงท�าให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียได้ดีย่ิงข้ึน นอกจากน้ียังมุ่งเน้นการจัดการนวัตกรรม จากการ

พิจารณาปัจจัยเส่ียงท่ีมาจากการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญ อันจะส่งผลกระทบ

ต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ท�าให้สร้างความม่ันคงในระบบการ

ผลิตพลังงานไฟฟ้า และเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าช้ันน�าของประเทศ

ด้วยนวัตกรรมการผลิต

  โรงไฟฟ้าวัิงน�อย การไฟฟ้าฝ่่ายผู้ลิตแห่่งปิระเทศไทย 

  32 ม.4 ต.วังจุฬา อ. วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 

   โทร.02-4368740 

เช่น ผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

ผลลัพธ์ด้านการน�าองค์กรก�ากับดูแลองค์กร  ร้อยละการรับรู้และเข้าใจ

วิสัยทัศน์และค่านิยมของผู้ปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ด้านการน�ากลยุทธ์ไป

ปฏิบัติ ปัจจัยค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า (AFoee) ร้อยละค่าอัตราการใช้

ความร้อนในการผลิตไฟฟ้าสุทธิ (Net Heat Rate) 
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