กําหนดการ
โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 11 ประจําป 2560
วันศุกรทีท่ ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 12.20 น.
ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป มก.
..............................
ลงทะเบียน พรอมรับอาหารวาง หนาหองประชุมสุธรรม อารีกลุ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50
พิธีเปดโครงการภาคโปสเตอร โดย ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน รักษาการแทนอธิการบดี
พิธีเปดโครงการภาคบรรยาย
- กลาวรายงานการจัดโครงการ
โดย รศ.ดร.ลดาวัลย พวงจิตร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ
- กลาวเปดงาน
โดย ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน รักษาการแทนอธิการบดี
เวลา 09.45 – 12.00 น.
การนําเสนอผลงาน พรอมซักถาม (ผลงานละ 15 นาที) ดังนี้
• ประเภทที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน จํานวน 7 ผลงาน

เวลา 08:30 – 09:00 น.
เวลา 09.00 – 09.30 น.
เวลา 09.30 – 09.45 น.

เวลา 09.45 – 10.00 น.
เวลา 10.00 – 10.15 น.

เวลา 10.15 – 10:30 น.
เวลา 10.30 – 10.45 น.

เวลา 10.45 – 11.00 น.
เวลา 11.00 – 11.15 น.
เวลา 11.15 – 11.30 น.

เวลา 11.30 – 11.45 น.
เวลา 11.45 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 12.20 น.

• ประเภทที่ 2.1 การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัตงิ าน จํานวน 2 ผลงาน
ระบบการลาออนไลนแบบไรกระดาษ
โดย...สํานักบริการคอมพิวเตอร
การใหบริการธนาคารสายพันธุจ ุลินทรียดวยแนวความคิดลีน
โดย...คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
• ประเภทที่ 2.2 แนวปฏิบัติที่ดี จํานวน 2 ผลงาน
หองสมุดสีเขียว
โดย...สํานักหอสมุด
กระบวนการสรางความสําเร็จสูอ งคกรแหงการเรียนรู
โดย...สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ประเภทที่ 2.3 นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน จํานวน 3 ผลงาน
Say Hi Mobile app กับ NisitKU
โดย...สํานักบริการคอมพิวเตอร
InsideKU
โดย...สํานักบริการคอมพิวเตอร
ระบบจัดการและจองหอพักนิสติ แบบออนไลน
โดย...งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
• ประเภทที่ 1 หนวยงานที่มีผลงานดีเดน ไดรับรางวัลผลงานระดับดีเยี่ยม จํานวน 2 ผลงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสิ่งแวดลอม
- คณะกรรมการใหขอเสนอแนะผลงานทีน่ ําเสนอ
- มอบของที่ระลึก และรวมถายภาพกับผูเขารวมนําเสนอผลงาน
- สงแบบประเมิน และรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน
************
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การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร จํานวน 17 ผลงาน ดังนี้
• ประเภทที่ 1 หนวยงานที่มีผลงานดีเดน ไดรับรางวัลผลงานระดับดีเยี่ยม จํานวน 2 ผลงาน
- คณะวิศวกรรมศาสตร
- คณะสิ่งแวดลอม
• ประเภทที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน แบงเปน 3 ประเภท ไดแก
 2.1 การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน จํานวน 7 ผลงาน
2.1.1 ระบบการลาออนไลนแบบไรกระดาษ
โดย...สํานักบริการคอมพิวเตอร
2.1.2 การใหบริการธนาคารสายพันธุจุลินทรียดวยแนวความคิดลีน
โดย...คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
2.1.3 ระบบการใหบริการและบริหารจัดการขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร
โดย...คณะวิทยาศาสตร
2.1.4 นัดประชุมฉับไวใชแอพพลิเคชั่นไลน
โดย...สํานักบริการคอมพิวเตอร
2.1.5 บริการเอกสารทางการศึกษาดวน ดวยบริการ OSS ของ KUKPS (One Stop Student Services)
โดย...กองบริหารวิชาการและนิสิต สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
2.1.6 การปรับปรุงงานดวยการลดระยะเวลาการดําเนินงาน ดวยแบบฟอรมตรวจสอบโครงการและคาใชจาย
(Improvement of the work by reducing the operating time with the project monitoring form
and cost) โดย...คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
2.1.7 การจายคาตอบแทนวิชาบูรณาการ โดย...สํานักทะเบียนและประมวลผล
 2.2 แนวปฏิบัติที่ดี จํานวน 3 ผลงาน
2.2.1 หองสมุดสีเขียว โดย... สํานักหอสมุด
2.2.2 กระบวนการสรงความสําเร็จสูองคกรแหงการเรียนรู โดย... สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.2.3 การพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน : กลุมผูผลิตผาครามจังหวัดสกลนคร
โดย...งานบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
 2.3 นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน จํานวน 5 ผลงาน
2.3.1 Say Hi Mobile app กับ NisitKU
โดย..สํานักบริการคอมพิวเตอร
2.3.2 InsideKU
โดย...สํานักบริการคอมพิวเตอร
2.3.3 ระบบจัดการและจองหอพักนิสิตแบบออนไลน
โดย...งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
2.3.4 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Smart PMS)
โดย....สํานักบริการคอมพิวเตอร
2.3.5 SAFETY ZONE
โดย...สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

