
 
รายงานผลการจัดการความรู้ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปีงบประมาณ 2564 

 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 1 : บริหารจัดการให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

องค์ความรู้เรื่อง : การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic performance management 

system) : PMS ของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 

ผู้ด าเนินการจัดการความรู้: ตัวแทนชุมชนนักปฏิบัติคนใกล้หมอเติมเต็มความรูเ้รื่อง การบริหารผลการ

ปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic performance management system) : PMS วิทยากรโดย รศ.พญ.

สุรินทรพ์ร ลิขติเสถียร รองคณบดีด้านทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันท่ีจัดกิจกรรม   

 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา  9.00 – 12.00 น.   

สถานที่ หอ้งประชุมช้ัน 9 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตัวแทนสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติคนใกล้หมอ จ านวน 4 คน  

1. นางเพียงขอบฟ้า  ปัญญาเพ็ชร     

2. นายสุรชาติ สุวรรณ์      

3. นายชัยรัตน์  คีรีเมฆ     

4. นางสาวกมลชนก มาแสงตา      

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อเติมเต็มความรู้ เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงานเชงิกลยุทธ์ (Strategic performance 

management system) : PMS 

2. เพื่อเข้าใจการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์และน าไปใช้เป็นเครื่องมอืส าหรับการ

บริหารในหน่วยงาน 

สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม 

 ตัวแทนชุมชนนักปฏิบัติคนใกล้หมอได้มีการเติมเต็มความรู ้เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงาน

เชงิกลยุทธ์ (Strategic performance management system) : PMS โดยองค์ความรู้ที่ส าคัญ มีดังนี ้ 
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 การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management: PM) หมายถึง การบริหารแบบบูรณา

การที่มุง่เนน้ผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร เพื่อให้องคก์รบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (1) 

 การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management: PM) หมายถึง กระบวนการ

ด าเนนิการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายดว้ยการเชื่อมโยง

ผลการปฏิบัติในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานจนถึงระดับบุคคลเข้าด้วยกัน (2) 

 สรุปแล้ว การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management: PM) หมายถึง กลยุทธ์หรอื

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ท าให้องคก์รมีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย

ผ่านกระบวนการปรับปรุงผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และมุ่งเนน้การพัฒนาบุคลากร 

สถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงโลกในปัจจุบัน เรยีกว่า VUCA World ได้แก่ 

Volatility - ความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงสูง ยากต่อการท านายและคาดเดาสถานการณ์

เปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนแบบฉับพลัน 

Uncertainty – สภาวะที่ไม่มีความแน่นอนสูง หาความชัดเจนได้ยาก 

Complexity – ความซับซ้อนที่มมีากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจัยในการตัดสันใจมีมากขึ้น 

Ambiguity – ความคลุมเครือ 

 โดยสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ได้ด้วยวิธีการ ดังนี้ 

Vision – การที่องค์กรมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 

Understanding – การสร้างความเข้าใจใหก้ับบุคลากรภายในองค์กร 

Clarity – การสร้างความกระจ่างในเรื่องที่คลุมเครือ 

Agility – ความว่องไวและคล่องตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

บริบทของคณะแพทยศาสตร์ 
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“การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่มคีวามส าคัญต่อผลการปฏิบัติงาน และความผูกพันของ

บุคลากรขององคก์ร” 

 

ผลการปฏิบัติงาน [Performance] 

 
 

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 
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การบรหิารผลการปฏิบัติงาน และกระบวนการ 

 
 

กระบวนการบรหิารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ควรท าตลอดทั้งปีโดย 

เริ่มตน้จาก 

1] การต้ังเป้าหมาย [goal setting] 

2] การสอนงานและให้ขอ้มูลย้อนกลับ [coaching and feedback] 

3] การประเมินผลงานประจ าปี [year-end performance review] และ 

4] การให้รางวัลและผลตอบแทน [reward and recognition] 

โดยมีการสอนงานและให้ข้อมูลย้อนกลับ [coaching and feedback] ตลอดเวลาเพื่อช่วยให้

บุคลากรท างานตามเป้าหมาย 
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SMART GOAL SETTING 

 
1) การตั้งเป้าหมายตามแนวคดิ OKRs 

วัตถุประสงค์ (Objective) จะเป็นสิ่ง (What) ที่คุณต้องการให้ส าเร็จและผลลัพท์ที่ส าคัญ [Key 

Results] จะระบุถึงแนวทาง [How] ที่จะท า ให้วัตถุประสงค์เหล่านั้นส าเร็จได้ตอ้งท าอะไรให้เกิดขึ้นบ้าง 

การตั้งเป้าหมาย 
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O = Objective 

• แสดงเป้าหมายขององค์กรที่ตอ้งการจะบรรลุในช่วงเวลาที่ก าหนด 

• ส าคัญและสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร ที่แสดงผ่านวิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

• ช่วยองค์กรบรรลุทิศทางที่ต้องการมุ่งไป 

• มีความท้าทาย และเกิดประโยชน์กับองค์กร 

• ยกระดับความสามารถขององค์กร 

• สรา้งแรงบันดาลใจ 

= ส าคัญ ชัดเจน สร้างการเปลี่ยนแปลง ท้าทาย และท าให้เกิดแรงบันดาลใจในการท างาน 

KR = Key Results 

 • ตอบค าถามถ้าจะท าให้วัตถุประสงค์ส าเร็จ จะต้องท าอะไร และให้ได้เท่าไหร่ 

• เน้นท าแลว้ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 

• 3-5 เรื่องตอ่วัตถุประสงค์ 

• มีก าหนดเวลาแน่นอน 

• มีความท้าทาย แต่เป็ นไปได้ 
• สามารถวัดได้ และตรวจสอบได้ 

• ไม่ก าหนดหรอืเขียนในรูปของกิจกรรมหรอืขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เชงิปริมาณ [value] 

เพิ่มระดับความพึงพอใจผู้รับบริการแผนกอายุรกรรมเป็น 90% 

เชงิกิจกรรม [activity] 

ติดตัง้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติให้แลว้เสร็จและน าไปใช้กับผูร้ับบริการภายในเดือนธันวาคม 

Key Performance Indicator (KPI) 

ดัชนวีัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญ เป็นสิ่งที่ก าหนดขึ้นมา เพื่อใชว้ัดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าจะเป็น

อย่างไรบ้าง โดยมีการแบ่ง KPI ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1] Input KPI หรอื ดัชนีวัดผลการด าเนินงานของปัจจัยน าเข้ากระบวนการ เช่น จ านวนอาจารย์ตอ่

นักศึกษา 

2] Process KPI หรอืดัชนวีัดผลการด าเนินงานของกระบวนการ เช่น เวลาเฉลี่ยในการรักษา 



7 
 

3] Output KPI หรือดัชนีวัดผลการด าเนินงานของผลผลิตของกระบวนการ เช่น จ านวนงานวิจัย

ของอาจารย์ 

4] Outcome KPI หรอืดัชนวีัดผลการด าเนินงานของผลลัพธ์ของกระบวนการ เช่น อัตราการ

ลาออกของพนักงาน 

 

Key Result = Outcome KPI + Target 

 

การเขียน Key Results 

 
ตัวอย่าง เช่น เผยแพร่งานวิจัยในวารสารนานาชาติจ านวน 25 งานวิจัย ภายในปี 2564 

 

ประเภทของการตั้งเป้าหมายตามหลักการ OKRS 

Committed OKRs = เป้าหมายที่ต้องท าใหไ้ด้ 

• Performance 

• Productivity [Compliance, Efficiency and Effectiveness 

Aspirational OKRs = เป้าหมายทะเยอทะยาน 

• Transformation [Innovation] 

People OKRs = เป้าหมายที่เกี่ยวกับบุคลากร 

• People and organization (Engagement Self Development) 

 

การตั้งเป้าหมาย 
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แผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 

 
สิ่งที่ตอ้งพัฒนารวมถึงแผนการปฏิบัติ [Development Plan] 

70% คือ ON-THE-JOB เรียนรู้จากงานที่ท า หรอื การท า Project 

20% คือ PEOPLE ได้แก่ • Coaching • Discussion • Communities 

10% คือ TRAINING ได้แก่ เรียนรูจ้ากการฝึกอบรม จากในห้องเรียน การ Online Learning การ 

Conference 

แผนพัฒนารายบุคคล [Individual Development Plan] คือ เครื่องมือที่ช่วยให้พนักงานวาง

แผนการพัฒนาตนเอง เพื่อสามารถท างานบรรลุเป้าหมายในอาชีพของตนเอง และเชื่อมโยงกับเป้าหมาย

ขององค์กร 

 
 

ขั้นตอนการท าแผนพัฒนาตนเอง 

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาเป้าหมาย ของตนเอง 

ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาผลการปฏิบัติงานจากที่ผ่านมา แล้วก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 3 ระบุศักยภาพที่สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับจากการพัฒนา พร้อมทั้งระยะเวลา 
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ขั้นตอนที่ 5 พิจารณาคู่มือการพัฒนาตามศักยภาพ (Competency Development Guide) ตาม

ระดับที่สอดคล้อง 

ขั้นตอนที่ 6 เตรียมการประชุมกับผู้บังคับบัญชาเพื่อน าเสนอแผนการพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 7 กรอกข้อมูลแผนการพัฒนาลงในแบบฟอร์ม 

 

2) การสอนงานและให้ข้อมูลย้อนกลับ 

 
 

Coaching and feedback 

 
 

3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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เกณฑก์ารให้คะแนน 

 
 

4) การให้รางวัลและผลตอบแทน 

การจัดอันดับผลการปฏิบัติงาน [Ranking Curve] 

 
แนวทางการจัดสรรรางวัลและการขึน้เงนิเดือน 

§ ใชแ้นวทาง normal distribution 

§ สามารถยืดหยุ่นได้ ± 10% หากผลการปฏิบัติงานดีกว่าหรอืแย่กว่า 

§ ใชว้ิธีการควบคุมการให้รางวัลตามงบประมาณที่ได้จัดสรร 
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แนวทางการน ามาทดลองใช้ในระยะแรก 

แนวทางและสัดส่วนน้ าหนักของตัวช้ีวัด 

 
การเชื่อมโยงตัวชี้วัดกับเป้าหมายการปฏิบัติงาน 

 
 

แนวทางการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวแทนชุมชนคนใกล้หมอได้รับความรู้ เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

performance management system) : PMS และน าไปปรับใช้ และทดลองสร้างแผนการบริหารผลการ

ปฏิบัติ ง าน เ ชิ งกลยุทธ์  (Strategic performance management system) : PMS ของห้องสมุดคณะ

แพทยศาสตรต์่อไป 

 
 


