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คำนำ
มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ มี น โยบำยน ำระบบและกลไกกำรประกัน คุณ ภำพ มำใช้ ใ นกำรขั บ เคลื่ อ น
กำรพัฒนำคุณภำพกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ทุกส่วนงำนมีกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรดำเนินงำน
ต่ำงๆ เพื่อรองรับกำรดำเนินงำนในแต่ละพันธกิจให้บรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ และเป็นกลไกกระตุ้นให้
ส่วนงำนและบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เห็นควำมสำคัญและมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
และยั่งยืน
กำรจัดโครงกำรรำงวัลคุณภำพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จึงเป็นกลไกที่สำคัญ ในกำรพัฒนำคุณภำพวิถีชีวิต
ในกำรทำงำน และกำรขับเคลื่อนสู่วัฒนธรรมคุณภำพที่ดีร่วมกันของมหำวิทยำลัย และนำไปสู่กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
แห่งกำรเรียนรู้ โดยกำรขยำยผลงำนที่ได้รับรำงวัลคุณภำพมำสู่กำรปฏิบัติจริงที่เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งจำกกำร
เยี่ยมชม และกำรร่วมแลกเปลี่ย นเรียนรู้ระหว่ำงกัน มำกขึ้น สำหรับกำรจัดประกวดโครงกำรรำงวัลคุณภำพครั้งนี้
ดำเนินกำรมำเป็นครั้งที่ 10 ซึ่งได้รวบรวมผลงำนที่มีคุณภำพ เพื่อเป็นกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมที่
เกิดผลสำเร็จจำกกำรดำเนินงำนที่ได้รับรำงวัลคุณภำพ จำนวน 17 ผลงำน โดยมีผลงำนที่ได้รับรำงวัลดีเยี่ยม 5 ผลงำน
ผลงำนรำงวัลดี 12 ผลงำน
ส ำนั ก งำนประกั น คุ ณ ภำพ มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ขอขอบคุ ณ คณะกรรมกำรนโยบำยด้ ำ น
กำรประกันคุณภำพ ซึ่งทำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำกลั่นกรองผลงำน และขอขอบคุณ นำยวิฑูรย์ สิมะโชคดี นำยนก
สมำคมศิษ ย์เก่ำ มหำวิท ยำลั ยเกษตรศำสตร์ รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนิ ต เข็ม ทอง รองศาสตราจารย์ ดร.ลิล ลี่
กาวีต๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ งามเจริญ และรองศำสตรำจำรย์ ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนำ ที่ให้เกียรติเป็น
คณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสินรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 รวมทั้งส่วนงำน คณะบุคคล และบุคคลที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีในกำรส่งผลงำนเข้ำ
ร่วมโครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ในครั้งนี้
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ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559

คำนำ
มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ มี น โยบำยน ำระบบและกลไกกำรประกัน คุณ ภำพ มำใช้ ในกำรขับ เคลื่ อน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ทุกส่วนงำนมีกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรดำเนินงำน
ต่ำงๆ เพื่อรองรับกำรดำเนินงำนในแต่ละพันธกิจให้บรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ และเป็นกลไกกระตุ้นให้
ส่วนงำนและบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เห็นควำมสำคัญและมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
และยั่งยืน
กำรจัดโครงกำรรำงวัลคุณภำพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จึงเป็นกลไกที่สำคัญ ในกำรพัฒนำคุณภำพวิถีชีวิต
ในกำรทำงำน และกำรขับเคลื่อนสู่วัฒนธรรมคุณภำพที่ดีร่วมกันของมหำวิทยำลัย และนำไปสู่กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
แห่งกำรเรียนรู้ โดยกำรขยำยผลงำนที่ได้รับรำงวัลคุณภำพมำสู่กำรปฏิบัติจริงที่เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งจำกกำร
เยี่ยมชม และกำรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันมำกขึ้น สำหรับกำรจัดประกวดโครงกำรรำงวัลคุณภำพครั้งนี้
ดำเนินกำรมำเป็นครั้งที่ 10 ซึ่งได้รวบรวมผลงำนที่มีคุณภำพ เพื่อเป็นกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมที่
เกิดผลสำเร็จจำกกำรดำเนินงำนที่ได้รับรำงวัลคุณภำพ จำนวน 17 ผลงำน โดยมีผลงำนที่ได้รับรำงวัลดีเยี่ยม 5 ผลงำน
ผลงำนรำงวัลดี 12 ผลงำน
ส ำนั ก งำนประกั น คุ ณ ภำพ มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ขอขอบคุ ณ คณะกรรมกำรนโยบำยด้ ำ น
กำรประกั น คุ ณ ภำพ ซึ่ ง ท ำหน้ ำ ที่ ใ นกำรพิ จ ำรณำกลั่ น กรองผลงำน และขอขอบคุ ณ นำยวิ ฑู ร ย์ สิ ม ะโชคดี
นำยกสมำคมศิษย์เก่ำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนิต เข็มทอง รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่
กาวีต๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ งามเจริญ และรองศำสตรำจำรย์ ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนำ ที่ให้เกียรติเป็น
คณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสินรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 รวมทั้งส่วนงำน คณะบุคคล และบุคคลที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีในกำรส่งผลงำน
เข้ำร่วมโครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ในครั้งนี้
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รำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีกลไกในกำรกระตุ้นให้ส่วนงำนและบุคลำกรเห็นควำมสำคัญและมีส่วนร่วมใน
กำรปรับปรุงคุณภำพ และยกย่องบุคลำกรที่ดำเนินงำนจำกกำรประกันคุณภำพ จนเป็นแบบอย่ำงแก่ส่วนงำนทั้งภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัย อีกทั้งยังเป็นกลไกที่นำไปสู่กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ เพื่อก้ำวสู่กำรปฏิบัติที่เป็น
เลิศอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยื นในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ส่งผลให้ทุกส่วนงำนมี กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนกำรดำเนินงำนสู่กำรปฏิบัติจริงที่เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม
กำรเสนอผลงำนที่ เ ข้ ำ รั บ รำงวั ล คุ ณ ภำพ มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ครั้ ง ที่ 10 ประจ ำปี 2559 นั้ น
ประกอบด้วย 2 ประเภท โดยประเภทที่ 1 ผลงำนดีเด่น เป็นผลงำนที่คัดเลือกจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
ประจำปีกำรศึกษำ 2558 ในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชำ หน่วยงำนสนับสนุน ส่วนประเภทที่ 2 กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนงำน ซึ่งได้เชิญชวนให้ หน่วยงำน คณะบุคคล และบุคคล ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวด โดยในครั้งนี้มี
ผลงำนที่ส่งเข้ำร่วมประกวด จำนวน 32 ผลงำนจำก 13 หน่วยงำน มีผลงำนผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรอง 22 ผลงำน ซึ่ง
แบ่งผลงำนเป็นกำรนำเสนอภำคบรรยำยและภำคโปสเตอร์ 14 ผลงำน เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสิน และ
ผลงำนภำคโปสเตอร์ 8 ผลงำน เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรพิจำรณำตัดสินจำกกำรลงคะแนนโหวต ในวันพฤหัสบดีที่ 16
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 มีผลกำรพิจำรณำตัดสินรำงวัลประเภทต่ำงๆ ดังนี้
 ประเภทที่ 1 ผลงำนดีเด่น ประจำปีกำรศึกษำ 2558 แบ่งเป็น 3 ระดับ จำนวน 23 รำงวัล ดังนี้
1.1 ระดับหลักสูตร
 กำรบริหำรหลักสูตรดีเด่น คะแนนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร
ปีกำรศึกษำ 2558 มีคะแนนระดับดีอย่ำงต่อเนื่องจำกปีที่แล้ว และผลกำรประเมินฯ ปีกำรศึกษำ 2558 เป็นไปตำม
เงื่อนไขของ สกอ. โดยพิจำรณำจำกคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่
1) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์
2) หลั ก สู ต รศึ ก ษำศำสตรมหำบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำกำรวิ จั ย และประเมิ น ทำงกำรศึ ก ษำ
คณะศึกษำศำสตร์
3) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหำรธุรกิจ
4) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์
5) หลั ก สู ต รศึ ก ษำศำสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำกำรวิ จั ย และประเมิ น ทำงกำรศึ ก ษำ
คณะศึกษำศำสตร์
6) ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ ำ ส ต ร ม ห ำ บั ณ ฑิ ต ส ำ ข ำ วิ ช ำ นิ เ ท ศ ศ ำ ส ต ร์ แ ล ะ ส ำ ร ส น เ ท ศ
คณะมนุษยศำสตร์
7) หลั ก สู ต รปรั ช ญำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำกำรพั ฒ นำทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ แ ละชุ ม ชน
คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
8) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์
9) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์
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10) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์
 พัฒนำกำรหลักสูตรอย่ำงก้ำวกระโดด พิจำรณำจำกพัฒนำกำรของผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน โดยพิจำรณำจำผลต่ำงของคะแนนกำรประเมินของปีปัจจุบันและปีที่ผ่ำนมำ พิจำรณำจำกคะแนน
สูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่
1) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์
2) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์
3) หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนวิทยำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์
4) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์
5) หลั ก สู ต รวิ ท ยำศำสตรมหำบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำกำรจั ด กำรลุ่ ม น้ ำและสิ่ ง แวดล้ อ มป่ ำ ไม้
คณะวนศำสตร์
6) หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำปฐมวัยศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์
7) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน คณะมนุษยศำสตร์
8) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น คณะมนุษยศำสตร์
9) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์
10) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรสำหรับชำวต่ำงประเทศ
(นำนำชำติ) คณะมนุษยศำสตร์
1.2 ระดับคณะวิชำ พิจำรณำจำกคะแนนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในปีกำรศึกษำ 2558
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยไม่มีองค์ประกอบใดได้ระดับพอใช้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ มสำขำ ได้แก่ กลุ่มวิทยำศำสตร์เกษตร
กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่ม สำขำมนุ ษยศำสตร์และสัง คมศำสตร์ โดยผลงำนดีเด่นระดับ คณะวิช ำ
จะนำเสนอภำคบรรยำยและภำคโปสเตอร์ ในวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2560
 รำงวัลดีเยี่ยม เงินรำงวัลละ 10,000 บำท พร้อมโล่และใบประกำศเกียรติคุณ ได้แก่
1) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์เกษตร ได้แก่ คณะเกษตร กำแพงแสน
2) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยำศำสตร์
3) กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้แก่ คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
1.3 ระดับส่วนงำนสนับสนุน
- ไม่มีผลงำนได้รับรำงวัล
 ประเภทที่ 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน จำนวน 6 รำงวัล ดังนี้
 2.1 กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน เป็นกำรทำงำนอย่ำงมีแบบแผนและต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นกำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของกำรทำงำน เพื่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลขององค์กร สำมำรถลดเวลำและลดขั้นตอนกำรดำเนินงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม จำนวน 6 รำงวัล ดังนี้
 รำงวัลดี เงินรำงวัลละ 5,000 บำท พร้อมโล่และใบประกำศเกียรติคุณ ได้แก่
1) ระบบเกรดออนไลน์
โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล
2) ใบแจ้งหนี้ (KU9) แบบ E-bill payment
โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล
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3) เสนอชื่อจบเร็ว ได้งำนเร็ว
โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล
4) ระบบเปลี่ยนแปลงรำยวิชำล่ำช้ำ
โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล
5) ระบบยืน่ คำร้องออนไลน์ (Online Graduate Request Form,OGRF)
โดย บัณฑิตวิทยำลัย
6) กำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
กำรกีฬำและกำรออกกำลังกำย คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
โดย คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
 2.2 แนวปฏิบัติที่ดี กระบวนกำรที่มีวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ทำให้ส่วนงำนประสบ
ควำมสำเร็จหรือนำไปสู่ควำมเป็นเลิศตำมเป้ำหมำยและเป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพนั้นๆ และมีหลักฐำนของ
ควำมสำเร็จปรำกฎอย่ำงชัดเจน มีกำรเผยแพร่แนวปฏิบัตทิ ี่ดีให้ส่วนงำนอื่นนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 4 รำงวัล ดังนี้
 รำงวัลดีเยี่ยม เงินรำงวัลละ 10,000 บำท พร้อมโล่และใบประกำศเกียรติคุณ ได้แก่
1) คลังควำมรู้ดิจิทลั มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
โดย สำนักหอสมุด
 รำงวัลดี เงินรำงวัลละ 5,000 บำท พร้อมโล่และใบประกำศเกียรติคุณ ได้แก่
1) โครงกำร KU Night Eat & Read
โดย สำนักงำนทรัพย์สิน สำนักงำนอธิกำรบดี
2) กำรยกระดับคุณภำพวำรสำรเศรษฐศำสตร์ประยุกต์ในระดับสำกล
โดย คณะเศรษฐศำสตร์
3) ทำง่ำยสำเร็จง่ำยด้วย Quality Worksheet
โดย สถำนพยำบำล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
 2.3 นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน เป็นกำรทำสิ่งต่ำงๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอำจหมำยถึงกำร
เปลี่ยนแปลงทำงควำมคิด กำรผลิต กระบวนกำร หรือองค์กร เพื่อทำให้สิ่งต่ำงๆเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงทีด่ ีขึ้น
ก่อให้เกิดผลผลิตเพิ่มขึ้น เพิ่มมูลค่ำ มูลค่ำของลูกค้ำ หรือมูลค่ำของผู้ผลิต จำนวน 4 รำงวัล ดังนี้
 รำงวัลดีเยี่ยม เงินรำงวัลละ 10,000 บำท พร้อมโล่และใบประกำศเกียรติคุณ ได้แก่
1) กำรพัฒนำเทคนิคกำรเตรียม Egg yolk emulsion เพื่อทดสอบเอนไซม์ Lecithinase สำหรับ
ปฏิบัติกำรทำงด้ำนจุลชีววิทยำอำหำร
โดย คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร
 รำงวัลดี เงินรำงวัลละ 5,000 บำท พร้อมโล่และใบประกำศเกียรติคุณ ได้แก่
1) ยิ้มได้คลำยปวดด้วย Cold Pack
โดย สถำนพยำบำล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
2) กำรพัฒนำระบบ มคอ.ออนไลน์ เพื่อกำรจัดเก็บ/สืบค้น/แลละรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของ
หลักสูตรและรำยวิชำ
โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล
ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
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3) ระบบบริกำรพื้นที่จัดเก็บและแบ่งปันข้อมูล KU CLOUDBOX
โดย สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
คะแนนโหวตสูงสุด 3 อันดับแรก
สำหรับ ผลงำนน ำเสนอภำคโปสเตอร์ พิจ ำรณำตัด สิน จำกคณะกรรมกำรฯ และผู้ เข้ำร่วมโครงกำร
โดยมีผลงำนที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 ผลงำนภำคบรรยำยและภำคโปสเตอร์
รำงวัลอันดับที่ 1 ได้รับเงินรำงวัล 3,000 บำท พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ
 เรื่อง ยิ้มได้คลำยปวดด้วย Cold Pack
โดย สถำนพยำบำล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
รำงวัลอันดับที่ 2 ได้รับเงินรำงวัล 2,000 บำทพร้อมใบประกำศเกียรติคุณ
 เรื่อง กำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตรวิทยำศำสตรบั ณฑิต สำชำวิชำ
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกกำลังกำย คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
โดย คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
รำงวัลอันดับที่ 3 ได้รับเงินรำงวัล 1,000 บำท พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ
 เรื่อง ระบบพื้นที่จัดเก็บและแบ่งปันข้อมูล KU CLOUDBOX
โดย สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
 ผลงำนภำคภำคโปสเตอร์
รำงวัลอันดับที่ 1 ได้รับเงินรำงวัล 3,000 บำท พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ
 เรื่อง กำรพัฒนำ Google Add-ons สำหรับประชำคมมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
โดย สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
รำงวัลอันดับที่ 2 ได้รับเงินรำงวัล 2,000 บำทพร้อมใบประกำศเกียรติคุณ
 เรื่อง KUTidTid : ระบบแจ้งเตือนผ่ำนเครือข่ำยมือถือ โดย คณะวิศวกรรมศำสตร์
รำงวัลอันดับที่ 3 ได้รับเงินรำงวัล 1,000 บำท พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ
 เรื่อง ระบบปฏิทินกิจกรรมสำนักหอสมุด โดย สำนักหอสมุด
สรุปผลกำรตัดสินรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 ที่ได้รับรำงวัล
แบ่ง เป็ น รำงวั ลผลงำนดีเด่ น ระดั บหลั กสู ตร 20 รำงวัล รำงวั ลดี เยี่ ยม 5 รำงวั ล และรำงวัล ดี จำนวน 12 รำงวั ล
รำงวัลผลงำนภำคโปสเตอร์ 6 รำงวัล โดยมีพิธีมอบรำงวัลดังกล่ำวในที่ป ระชุมกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.)
จำนวนทั้งสิ้น 43 รำงวัล เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนำคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ
50 ปี มก.
ในเอกสำรเล่มนี้ขอนำเสนอผลงำนที่ได้รับรำงวัลดีเยี่ยมจำนวน 5 รำงวัล และผลงำนดี จำนวน 12
รำงวัล เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้สนใจ หวังอย่ำงยิ่งที่ทุกท่ำนจะได้รับประโยชน์นำไปใช้พัฒนำในส่วนงำน
ต่อไป
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ประเภทที่ 1 ผลงำนดีเด่น
ระดับคณะวิชำ จำนวน 3 ผลงำน
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รำงวัลดีเยี่ยม ประเภทผลงำนดีเด่น

คณะเกษตร กำแพงแสน
ปรัชญำ ปณิธำน
มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งใน
ระดับชำติและนำนำชำติ ตลอดจนพัฒนำและส่งเสริมให้มีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน และองค์ควำมรู้ใหม่
พร้อมถ่ำยทอดสู่สังคม
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำด้ำนวิชำกำรเกษตรในระดับสำกล
To be a World Class Leader in Agricultural Science
พันธกิจ
สร้ำงทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมรูแ้ ละคุณธรรม ผลิตผลงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำรคุณภำพสำกล
Establish knowledgeable, competent and integrity graduates. Create international quality
research and academic services
เอกลักษณ์
รอบรู้ เชี่ยวชำญ ชี้นำกำรเกษตร
Knowledgeable experienced leadership in agriculture หรือ KEL- AGGIE
โครงสร้ างการบริหารงาน

คณบดี
ที่ปรึกษำภำยนอก
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรประจำคณะ
รองคณบดี

ที่ปรึกษำภำยใน
สำนักงำนเลขำนุกำร

ผู้ช่วยคณบดี

คณะกรรมกำรประจำคณะ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปริญญำตรี 4 หลักสูตร
ปริญญำโท 10 หลักสูตร
ปริญญำเอก 4 หลักสูตร

เอก ตรี
22% 22%
โท
56%

ตรี
โท
เอก
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จำนวนนิสิต
ระดับปริญญำ
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
รวมทั้งหมด

รวมทั้งหมด
1,621
221
74
1,916

ปริญญำตรี
ปริญญำโท
84.60%

สำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำ

ปริญญำเอก

2.47%

14.83%

รวมทั้งหมด

ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
รวมทั้งหมด

3.86%

11.53%

ปริญญาตรี

437
83
10
530

ปริญญาโท

82.70%

ปริญญาเอก

อำจำรย์ประจำ
วุฒิ/ตำแหน่งทำงวิชำกำร
อำจำรย์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
รองศำสตรำจำรย์
ศำสตรำจำรย์
รวม

ตรี
-

โท
22
7
8
0
37

สำย ข
ตำแหน่งอื่นๆ
9
52
6
29

รวม
15
80
6
29

เอก
33.5
38
32
3
106.5

รวม
55.5
45
40
3
143.5

สำยสนับสนุน
ประเภท
ข้ำรำชกำร
พ.เงินงบประมำณ
พ.รำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
พ.เงินรำยได้
รวมทั้งหมด
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นักวิจัย
6
28
-

สำย ค

รวม

3
29
4
95
103

18
109
10
95
132
364
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กำรเรียนกำรสอน
 แนะแนวหลักสูตรในงำนนิทรรศกำรตลำดนัดหลักสูตรอุดมศึกษำ ครั้งที่ 20
 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยำ
 โรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยำคำร จ.กำญจนบุรี
 โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1 จ.สุพรรณบุรี
 โรงเรียนท่ำมะกำวิทยำคม จ.กำญจนบุรี
 ร่วมแนะแนวหลักสูตรฯ ในงำน เปิดรั้วโรงเรียน
วัดสุทธิวรำรำม (Open house)
กิจกรรมนิสิต
 โครงกำรอบรมกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
 งำน “Aggie Road ครั้งที่ 9 : ลอยรักลอย LOVE”
 โครงกำร AGGIE ROAD ครั้งที่ 10 สงกรำนต์ FESTIVAL
 โครงกำร “AGGIE GAME ครั้งที่ 8”
 โครงกำรสร้ำงเสริมคุณลักษณะที่ดี และกำรสร้ำงควำมภำคภูมิใจใน
กำรเป็นนิสติ คณะเกษตร กำแพงแสน (อบรมบุคลิกภำพ)
 “Job Fair” งำนที่ใช่ กับบริษัทที่ชอบ
 โครงกำรนิสิตเกษตรศำสตร์ ชั้นปีที่ 1 พบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 2558
 โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ทำงกำรเกษตรสู่ชนบท โรงเรียนเมืองเก่ำ
กำแพงแสน
 โครงกำรพบผูป้ กครองนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2558
โครงกำรค่ำย
 โครงกำรค่ำยเยำวชนบริหำรกำรเกษตร รุ่นที่ 9
 โครงกำร “ค่ำยนักปรับปรุงพันธุพ์ ืชรุ่นเยำว์ รุ่นที่ 4” ร่วมกับ สวทน.
 โครงกำรมองโลกกว้ำงกับพี่เกษตร
 โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำในเชิงรุก “Open House”
 ค่ำยนำเสนอผลงำนวิจัยวิทยำศำสตร์ทำงดิน ในรูปแบบ STEM EDUCATION
 ค่ำยสนับสนุนควำมโดดเด่นทำงกำรเกษตรและเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร ประจำปีกำรศึกษำ 2559
 ค่ำยวิทยำศำสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยำคม ปทุมธำนี
วิเทศสัมพันธ์
 Hokkaido University
 Miyazaki University
 University of Malaysia Terengganu
 Meiji University
 Nagoya University
 Niigata University
 คณะครูและนักเรียนจำกประเทศอินโดนีเซีย เข้ำศึกษำดูงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคณะฯ
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 โครงกำร International Symposium for Agriculture Biotechnology
 สถำนทูตไนจีเรีย ประจำประเทศไทย ดูงำนภำควิชำเกษตรกลวิธำน
 สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เข้ำศึกษำดูงำนด้ำนเครื่องจักรกลกำรเกษตรและระบบกำรบริหำรจัดกำรใน
ไร่อ้อยขนำดใหญ่
 รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ให้กำรต้อนรับผูบ้ ริหำรของ Sugar Regulatory Administration (SRA) เข้ำศึกษำดูงำน
 PARE Spring School 2016 in Thailand
 ผู้บริหำรคณะฯ ให้กำรต้อนรับและร่วมเจรจำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับผู้บริหำรจำก ม.สะหวันนะเขต
 จีน เข้ำเยี่ยมชม ศึกษำดูงำน และหำรือควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรเกษตร
กำรวิจัย
เงินสนับสนุน
ภำยใน
ภำยนอก
รวม

ปี 2558
8,333,742.00
58,354,080.00
66,687,822.00

11.35%

ภายใน
ภายนอก

88.65%

กำรบริกำรวิชำกำร
 ภำควิชำเกษตรกลวิธำน ร่วมจัดแสดงนิทรรศกำร “กำรพัฒนำและขยำยอ้อยพันธุ์ด”ี ในงำน Thailand Industry
Expo 2015
 หลักสูตรอบรมระยะสั้น “กำรจัดกำรโรงงำนอำหำรสัตว์น้ำ” หลักสูตรที่ 2 ของโครงกำร “อะกริ-สคูล”
จัดนิทรรศกำรแมลง ในงำน The Back Yard
 ภำควิชำเกษตรกลวิธำนประชุมร่วมกับภำคเอกชนเพื่อออกแบบและพัฒนำรถไถเดินตำม
 เจ้ำหน้ำที่กรมส่งเสริมกำรเกษตร เข้ำรับกำรฝึกอบรมควำมรู้ด้ำนดินและปุ๋ย
 โครงกำรเสวนำ หัวข้อเรื่อง “กำรพัฒนำกล้วยไม้สกุลหวำยสำหรับผลิตเป็นไม้ตัดดอก”
 จัดนิทรรศกำรงำนเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 19
 โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร “กำรเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนคุณภำพ” รุ่นที่ 2/58
 งำน Thanya Park Kids & Family Lifestyle ครั้งที่ 3 : ฟำร์มเด็ก ฟำร์มดี สนุกเรียนรู้วิถีเกษตรกลำงกรุง
 โครงกำรพัฒนำวิชำกำร “กำรพัฒนำศักยภำพกำรปรับปรุงพันธุผ์ ัก ให้แก่บุคลำกร กัมพูชำ“
 โครงกำรฝึกอบรมผสมเทียมโค รุ่นที่ 2/58
 โครงกำรฝึกอบรม เทคนิคกำรเพำะเลี้ยงและรวมโปรโตพลำสต์พืช
 โครงกำรฝึกอบรม กำรจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผล
 อบรมหลักสูตร “มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย สำหรับผู้ที่เตรียมเข้ำสู่ภำคอุตสำหกรรม รุ่นที่ 3“
 โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคกำรผลิตมะนำวนอกฤดูและกำรผลิตใบมะกรูดเชิงกำรค้ำ รุน่ ที่ 33
 โครงกำรฝึกอบรมกำรผลิตกล้วยให้คุณภำพ รุ่นที่ 1
 โครงกำรฝึกอบรมเทคโนโลยีกำรแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่ำ รุ่นที่ 17
 โครงกำรฝึกอบรมเรื่อง กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีและปุ๋ยชีวภำพเพื่อกำรค้ำ
 โครงกำรฝึกอบรมกำรผลิตผักปลอดภัยและเทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ยหมักจำกวัตถุดิบในท้องถิน่
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 อบรมกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้ำงเครือข่ำยเกษตรกรฯ รุ่นที่ 2
 อบรมทรัพยำกรดินกับกำรเกษตร เทคนิคกำรวิเครำะห์ดินภำคสนำมแบบรวดเร็ว และกำรผลิตปุ๋ย
 โครงกำรจัดกำรองค์ควำมรู้เรื่อง กำรเตรียมตัวต้นฉบับเพื่อกำรตีพิมพ์ และกำรสร้ำงสื่อเพื่อนำเสนอผลงำนทำง
วิชำกำร
 โครงกำรฝึกอบรม กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกกล้วยเชิงธุรกิจ
 โครงกำรฝึกอบรมผสมเทียมสุกรขั้นสูง
กำรทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีงบประมำณ 2558
 รวมพลังใจ สำนรักและผูกพัน ผูเ้ กษียณอำยุรำชกำร 58
 โครงกำรสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมของบุคลำกร
 สัมมนำบุคลำกรใหม่ คณะเกษตร กำแพงแสน
กำรบริหำรจัดกำร
รำงวัล
 นักวิจัยคณะเกษตร กำแพงแสน รับรำงวัลงำนวิจัยคุณภำพ
 อำจำรย์ ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกำมำศ รับรำงวัลบุคคลำกรสำยวิชำกำรดีเด่น ปี 2558
 ดร.ศิวเรศ อำรีกิจ อำจำรย์ภำควิชำพืชไร่นำ รับรำงวัลจำกมูลนิธิโทเร 2558
 อำจำรย์ภำควิชำปฐพีวิทยำ รับโล่ประกำศเกียรติคุณ โครงกำร “ตำรำคุณภำพฯ”
ศึกษำดูงำน
 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ม.รำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึงอุดมศึกษำ
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
 โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน
 โรงเรียนมัธยมฐำนบินกำแพงแสน
 คณะผู้บริหำร บริษทั น้ำตำลมิตรผล จำกัด
 ประธำนกรรมกำรสวนเสือศรีรำชำและคณะ
 บริษัท Kohkan เข้ำเยี่ยมชมและปรึกษำเรื่องกำรต่อสัญญำ MOU กวำวเครือ
 สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย เข้ำศึกษำดูงำนกำรวิจัยด้ำนอ้อย
 เด็กและเยำวชนจำกโครงกำรอบรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กและเยำวชนเข้ำศึกษำดูงำนด้ำนปศุสตั ว์
 อำจำรย์และนิสิต คณะวนศำสตร์ บำงเขน ดูงำน ภำควิชำเกษตรกลวิธำน กำแพงแสน
 บริษัท มิตซูบชิ ิ มำฮินดร้ำ อะกริคัลเชอรัล แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 ดูงำนภำควิชำเกษตรกลวิธำน
 บริษัท โตโยต้ำ (ประเทศญีป่ ุ่น) เข้ำหำรือควำมร่วมมือกำรวิจัยด้ำนอ้อยกับภำควิชำเกษตรกลวิธำน
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน รำยตัวบ่งชี้
ผลกำรดำเนินงำน ปี 2558
คะแนนผล
ตัวบ่งชี้
หน่วย
กำรประเมิน
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
ตัวหำร
(% หรือสัดส่วน) ตนเอง
คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. (13 ตัวบ่งชี้)
4.73
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
4.42
1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม
ค่ำเฉลี่ย
54.45
18
3.03
3.03
1.2 อำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
ร้อยละ
106.5
143.5
74.22
4.64
1.3 อำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ร้อยละ
88
143.5
61.32
3.83
1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำ สัดส่วน
1799.96
132.5
13.58
5.00
ค่ำควำมแตกต่ำง
ร้อยละ
1.5 กำรบริกำรนิสิตระดับปริญญำตรี
1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญำตรี
องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย
2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจยั หรือ
งำนสร้ำงสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจยั
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมข้อ
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรกำกับติดตำมผลลัพธ์ตำม
พันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร

ข้อ
ข้อ

6 ข้อ
6 ข้อ

5.00
5.00
5.00

ข้อ

6 ข้อ

5.00

สัดส่วน
ร้อยละ

66,687,822
122.8

ข้อ

7 ข้อ

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ข้อ

6 ข้อ

5.00

ข้อ

164.5
176.5

405,397.10
69.58

6 ข้อ

ข้อ

7 ข้อ

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
องค์ประกอบคุณภำพ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ
ผลกำรประเมิน

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย
I
P
O
4.49
5.00
3.03
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
-

รวม
4.42
5.00
5.00
5.00
5.00

ผลกำร
ประเมิน
ดี
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

4.62

5.00

4.01

4.73

ดีมำก

ดีมำก

ดีมำก

ดี

ดีมำก

โดย : คณะเกษตร กำแพงแสน
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รำงวัลดีเยี่ยม ประเภทผลงำนดีเด่น

คณะวิทยำศำสตร์
ตอนที่ได้เริ่มปฏิบัติงำนในฐำนะคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ ในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2557 ได้มีคำถำมสำหรับ
ตนเองว่ำ จะต้องเตรียมกำรอย่ำงไรสำหรับ 50 ปี คณะวิทยำศำสตร์ โดยในปี พ.ศ.2559 (ปีที่แล้ว) โดยตั้งคำถำม
บุคลำกรว่ำ แล้วเรำจะมอบอะไรให้เป็นของขวัญให้กับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้กับประเทศ และเมื่อมองไปอีก
27 ปี มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ จ ะครบ 100 ปี ในฐำนะของคณะวิ ท ยำศำสตร์ เรำจะช่ ว ยให้
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มอบของขวัญอะไรให้กับแผ่นดิน นั้นคือคำถำมที่เรำได้ถำมบุคลำกร ในที่สุดเรำได้สร้ำง
วิสัยทัศน์ใหม่ คือ “Excellence in Natural Science in ASEAN by 2022” โดยมี Keyword คือ Excellence และ
Natural Science ซึ่ ง Natural Science ประกอบด้ ว ย Biological science, Physical science และ Geology
ซึ่งเป็นตัวสะท้อนภำควิชำทั้ง 13 ภำควิชำของคณะวิทยำศำสตร์ เรำมีอำจำรย์ 285 คน นิสิตประมำณ 3,000 คน
สร้ำงองค์ควำมรู้ตลอด 50 ปี ให้กับสังคมมำโดยตลอด มีควำมโดดเด่นในด้ำนของวิชำกำรชั้นสูง
ในส่ ว นของ distinctive competency คณะวิ ท ยำศำสตร์ มี ค ณำจำรย์ ที่ ส ร้ ำ งองค์ ค วำมรู้ ท ำงด้ ำ น
Microbiology ระดับโลก และทำงด้ำน Materials science แต่องค์ควำมรู้เหล่ำนั้น จะติดตัวอำจำรย์ไป ไม่ได้ยั่งยืน
อยู่ กั บ องค์ ก ร ดั ง นั้ น สิ่ ง ที่ ค ณะวิ ท ยำศำสตร์ ไ ด้ ท ำเมื่ อ เรำได้ รั บ ค ำแนะน ำจำกคณะกรรมกำรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ให้ควำมรู้และชี้แนะว่ำควรจะทำ New Way of Management

ซึ่งใช้ตัว Vision เป็นตัวนำ โดยจะขอแชร์กับทุกท่ำนในที่นี้ จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
 Project management planning ประกอบด้วยสำมส่วนที่สำคัญ คือ
- Vision making and Strategic planning (กำรวำงแผนกลยุทธ์)
- Management planning (กำรวำงแผนกำรจัดกำร/ระบบ)
- Organization planning (กำรวำงแผนองค์กร)
 กระบวนกำรทำงำน
Phase I : ศึกษำสภำพปัจจุบัน ตัวตนที่เป็นอยู่ โดยศึกษำข้อมูลจำกระบบกำรบริหำรงำน ศึก ษำว่ำปัญหำ
อยู่ที่ใด (ต้องกำรควำมมีส่วนร่วมจำกบุคลำกรทุกคน)
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Phase II : Strategy Development purpose : design the best effective system/Activities
Phase III : ปรับเปลี่ยน process ของกระบวนกำรทำงำน
คณะวิทยำศำสตร์ได้ดำเนินกำรออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กำรศึกษำตนเอง (As-Is) ดูว่ำ 50 ปี เรำมีอะไร
แล้ ว จะน ำเอำองค์ ค วำมรู้ ที่ เ รำมี นั้ น มำปรั บ ดู ก ำรเปลี่ ย นแปลงต่ ำ งๆ สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ภำยใ นและภำยนอก
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรำจะทำอย่ำงไรกับ Process ของกระบวนกำรทำงำน ซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่คณะวิทยำศำสตร์
ได้ดำเนินกำรทำมำตลอดระยะเวลำ ตั้งแต่ปี 2558 – 2559 ในปี 2558 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ออกนอกระบบ
ทุกอย่ำงเปลี่ยนแปลงหมด คณะวิทยำศำสตร์จะทำเหมือนเดิมไม่ได้ จะสอนเหมือนเดิมไม่ได้ และที่สำคัญเรำจะต้อง
สร้ำงบัณฑิตในอนำคต
โดยกรรมกำรสภำผู้ทรงคุณวุฒิ คือ คุณวนัส แต้ไ พสิฐพงษ์ ได้ให้ที่ปรึกษำด้ำนกำรปรับเปลี่ยนองค์กร คือ
JMAC ได้ให้คำแนะนำ และนี่คือเส้นทำงในกำรทำ Vision and strategy ของคณะวิทยำศำสตร์ที่ใช้เวลำถึง 15 เดือน

และตอนที่ ไ ด้ รับ กำรสั ม ภำษณ์ ในช่ ว งของกำรสรรหำคณบดี มี กรรมกำรผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ท่ ำ นหนึ่ ง ถำมว่ ำ
วิสั ย ทั ศ น์ที่ ดี จ ะทำอย่ ำ งไรให้ ส อดคล้ องกับ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) ซึ่ ง กำร
บริหำรองค์กรนั้น ผู้บริหำรระดับสูง หรือคณบดีต้องมีควำมมุ่งมั่น
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ผู้นำต้อง commit และรับฟังเสียงจำกสมำชิกในองค์กร นิสิต ผู้ปกครอง หรือผู้ใช้บริกำร องค์ควำมรู้ต่ำงๆ
ต้ องมี กำรส ำรวจ (survey) ให้ ดี เพื่ อวำงแผนกลยุ ท ธ์ ในขณะที่ บุ คลำกรคือกลไกที่ ส ำคัญ และกระบวนกำรหรื อ
กระบวนงำนที่เรำมีจ ะท ำให้ outcome ดี ขึ้น ได้ แต่ที่ สำคัญ ที่สุด คือกำรวั ด กำรวิ เครำะห์ โดยใช้ IT ซึ่ งจะช่ วยให้
เรำทำงำนได้ภำยใต้สิ่งจำกัด และสภำวะคนที่จำกัด
คณะวิทยำศำสตร์ได้ดำเนินโครงกำร Sci KU Transformation ซึ่งได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ประจำคณะวิทยำศำสตร์ ที่เรำจะ Transform อันเนื่องมำจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เปลี่ยนเป็นมหำวิทยำลัยใน
กำกับของรัฐ โดยเปลี่ยนทุกอย่ำง ดังนั้นกำรบริหำรงำนในองค์กรของเรำ จึงต้องทำเพื่อให้องค์กรเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ถ้ ำ ท ำกำรบริ ห ำรไปแล้ ว องค์ ก รไม่ เ ปลี่ ย นก็ ไ ม่ มี ป ระโยชน์ เสี ย เวลำ เหนื่ อ ยเปล่ ำ ดั ง นั้ น Leadership system
จึงสำคัญมำก

แต่กำรนำองค์กรนั้น สุดท้ำยต้องยั่งยืน ไม่ใช่เป็นคณบดี 4 ปี พอเปลี่ยนคณบดีก็ต้องเริ่มต้นใหม่ หรือ อำจำรย์
เกษียณอำยุไปแล้ว มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ไว้มำกมำยแต่ไม่มีผู้ที่จะสืบทอดองค์ควำมรู้ และควำมเก่งนั้นต้องทำให้อยู่กับ
องค์กร ซึ่ง Keyword “Leadership and sustainability” ควรจะตระหนักให้ดี ซึ่งมี contribution หลำยเรื่อง ไม่ว่ำ
จะเป็น Environment Corporate communication และ Value creation ซึ่ง Value creation นั้น สำคัญที่สุดเรำ
บอกว่ำเรำอยำกจะเป็น Society ที่เป็น Knowledge-based society แต่นั้นไม่เพียงพอแล้ว ปัจจุบันจะต้องปรับเป็น
Knowledge-creation society ต้องสร้ำงสิ่งมี value มำกขึ้น

ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559

15

ดังนั้น ในระยะเวลำที่ผ่ำนมำเรำจึงทำ Selected project อันที่ 1 คือ ทำเรื่องวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์
ผ่ำน How to ซึ่งจะต้อง Manage based on fact ที่ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมำก จึงได้ Vision ใหม่ “Excellence in
Natural Science in ASEAN by 2022”

Value ที่มี คือ เรำต้องกำรเอำ Science technology สร้ำง Innovation เพื่อมีคุณค่ำส่งมอบให้ กับมวล
มนุษยชำติ ซึ่งคือ ควำมหมำยของ Create Science for All
โดยที่นับแต่ต่อนี้ไป คณะวิทยำศำสตร์จะพยำยำมทำตัวให้ visible เป็นที่มองเห็น และมี attractive force
คือให้คนอยำกมำทำงำนกับเรำ อยำกมำเรียนกับเรำ ดังนั้น visible and attractive จึงเป็น Direction behavior
ของคนในคณะวิทยำศำสตร์ที่จะเกิดขึ้น อันนำไปสู่กำรสื่อสำรวิสัยทัศน์ด้วยภำพ
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- Soil หมำยถึง ดิ น “ศำสตร์แห่ง แผ่น ดิน ” fundamental science ที่คณะวิ ทยำศำสตร์มีภำรกิจ ในกำรสอนวิช ำ
พื้นฐำน
- Water หมำยถึง น้ำ ก้อนเมฆที่กลำยเป็นน้ำ และน้ำคือ Knowledge creation โดยธรรมชำติของน้ำจะเผยแพร่
และกระจำยไปทั่วแผ่นดิน
- ควำมหลำกหลำยของ 13 ภำควิชำในคณะวิทยำศำสตร์ คือ Eco system ที่เรำจะส่งมอบควำมรู้ของเรำ ดูแลสังคม
และสิ่งแวดล้อมผ่ำน Social responsibility
- ที่สำคัญที่สุดเลย Internationalization จะต้องผ่ำน supporting ผ่ำนอำจำรย์ ผ่ำนบุคลำกร ผ่ำนนิสิต ทุกคนเหล่ำนี้
คือคนที่จะนำเอำชื่อเสียงของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ไปทั่วโลก
- Superman หมำยถึง SCIKU คือบัณฑิตของเรำ SCI Graduate เรำต้องกำรบัณฑิตอย่ำงไร เรำต้องคิด เรำต้องกำร
ให้เค้ำเป็นคนดี เรำต้องสร้ำงคนดี เรำต้องกำรให้เขำมีควำมรู้ เรำต้องให้ควำมรู้ที่ดีที่สุด
- Philosophy ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรำจะสร้ำงศำสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อควำมกินดีอยู่ดีของมวลมนุษยชำติ
คือ“Well Being” ผ่ ำนกำรให้ Love to give คนของคณะวิ ท ยำศำสตร์ต อนนี้ จึ งคุ้น เคยกับ คำว่ ำ Love to give
คือเรำจะมอบสิ่งดีให้กับผู้อื่นและกำรแบ่งปัน (sharing)
กำรที่เรำจะมีสิ่งเหล่ำนี้ได้ ต้องมี commitment ในระดับผู้บริหำร คณบดี รองคณบดี หัวหน้ำภำควิชำ คน
กลุ่มนี้ คือกลุ่มคนที่สำคัญที่สุด เพรำะตัวอำจำรย์ หรือ supporting สำยสนับสนุน ก็ทำงำนหนักกันอยู่แล้ว ทุกท่ำนทำ
ดีแล้ว แต่กระบวนกำร หรือระบบของเรำต่ำงหำกที่จะทำให้อำจำรย์และบุคลำกรสำมำรถที่จะทำงำนได้ดียิ่งขึ้น และ
ทำพันธกิจของเรำ 3 ด้ำน ให้เป็นเลิศ คือ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และบริกำรวิชำกำร

ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
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ตั ว อย่ ำ งกำรวิ เ ครำะห์ As-Is Perspective คื อ ท ำอย่ ำ งไรสี แ ดง ที่ แ สดงถึ ง สถำนภำพที่ ก ำลั ง เป็ น ปั ญ หำตอนนี้
จะเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือ ปัญหำทุกอย่ำงมันโยงใยกันหมด ไม่ใช่ว่ำเรำจะแก้ปัญหำหนึ่งปัญหำได้
เลยเพรำะมันจะเชื่อมโยงไปกับปัญหำอื่น ๆ อีกมำกมำย ดังนั้น เรำจึงต้องแก้ปัญหำแบบองค์รวม ตอนนี้ทีมรองคณบดี
ทำงำนร่วมกัน ต่ำงคนต่ำงทำไม่ได้ เช่น เรื่องบัณฑิต วิชำกำรเรื่องเดียว โยงกันหมด เป็นต้น

โดยเรำมี Requirement ที่ ส ำคั ญ สู่ ค วำมเป็ น เลิ ศ ทั้ ง 4 ด้ ำ น ที่ ต้ อ งท ำให้ ดี คือ Excellent Research Excellent
Teaching Excellent Social Responsibility และ Excellent Utilization & Excellent Staff power
เรำมีกำรวิเครำะห์ Competency เช่น ด้ำนวิจัย ดูศักยภำพย้อนหลัง 3 ปี ดูไปถึงภำควิชำ ว่ำภำควิชำใดมี
ศักยภำพในกำรทำวิจัย หรือบริกำรวิชำกำรอย่ำงไร ดูเรื่องเป้ำหมำยที่ต้อง Growth เรำทำเหมือนเดิมไม่ได้ เรำต้องทำ
เพิ่มและมีคุณภำพด้วย ข้อมูลเหล่ำนั้นทำให้เรำรู้ว่ำอำจำรย์เรำมีศักยภำพดีมำก เช่น มีคนมำใช้บริกำรทำงด้ำนวิชำกำร
สูงมำก
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ในแง่ของ Output เรำมองถึงคุณภำพของ papers หรือ publication รวมทั้งกำรดู paper per heard
ทำให้เรำมองเห็นภำพว่ำเรำมีภำควิชำที่ควำมโดดเด่น paper per heard สูงกว่ำ 1 หลำยภำควิชำ และภำควิชำกลุ่มนี้
ที่เป็น high performance ของเรำ ทำอย่ำงไรจะทำให้ดียิ่งขึ้น ทำอย่ำงไรทำให้ภำควิชำที่ยังต้องพัฒนำต่อจะสำมำรถ
พัฒนำได้เต็มศักยภำพ ดู Contribution factor และ Opportunity improvement ในแต่ละเรื่อง เช่น research
academic จริงๆ แล้วคณะวิทยำศำสตร์ทำอะไรได้อีกมำกมำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง Thailand 4.0 ที่เปิดโอกำสให้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสร้ำงนวัตกรรม ซึ่งเรำจะมีอำคำรศูนย์นวัตกรรมของคณะวิทยำศำสตร์ จะก่อสร้ำงแล้ว
เสร็จภำยในปีนี้ ก็จะเป็นตัว engine ตัวที่จะ drive ควำมเป็นเลิศให้กับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

เรำได้ ตั้ ง เป้ ำ หมำย และ KPI ที่ ส ำคัญ จริง ๆ แล้ ว KPI มี เยอะมำก แต่ เรำต้ องเลื อก KPI ที่ จ ะท ำให้ เกิ ด
high performance หรือ growth ขึ้นไปได้เร็ว เพรำะมีเวลำน้ อย ทรัพยำกรเรำก็มีจำกัด ดังนั้นในปี 2016 – 2020
เรำได้ พ ยำกรณ์ ไ ปล่ ว งหน้ ำ ถึง ปี 2022 ตำมเป้ ำ หมำยและวิ สั ย ทั ศน์ ในแง่ ของ research publication หรือ กำร
citation patent และ internalization ต่ำงๆ เรำตั้งเป้ำอย่ำงไร แล้ว deploy ให้กับภำควิชำ ภำควิชำไหนเน้นวิจัย
ก็ทำวิจัย ทำให้เรำมี productivity ด้ำน publication สูงขึ้น และที่สำคัญ ภำควิชำประมำณ 5-6 ภำควิชำ ตอนนี้
publication per heard เกิน 1 ซึ่งเรำตั้งเป้ำไว้ 2 แต่ก็จะค่อยๆทำไป
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Excellence in Natural Science in ASEAN by 2022
SciKU Target Performance
Category
Research

KPI
Publications (Scopus/ISI)
Excellent publications (IF>3)
Citations
Patents
Petty Patents
Books

2013
165
36
3000
1
2
1

Actual
2014
181
24
3300
2
2

2015
2016
187 200(210)
31
40
3630
3993
1
2
2
3
6
5

2017
230
46
4400
3
4
5

2018
250
50
4840
4
5
5

Targets
2019
270
55
5324
5
6
5

2020
300
60
5800
6
7
5

2021
330
65
6380
7
8
5

2022
360
70
7018
8
9
5

Databases (Chemicals, Digital
Science, Plants, Animal, Microbials,
Geophysics)

1

2

3

4

5

6

External Fundings

100

120

140

150

160

170

Leading National Funding

1

2

3

4

5

6

Leading Asean Funding
Innovation Awards
National Awards
Staffs
Students
International Awards
Staffs
Students

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0
27

3
22

3
22

4
25

5
28

6
30

7
33

8
36

9
40

1
9

0
6

1
7

1
8

1
9

1
10

1
10

1
12

1
14

เรำมี Business Model ที่ จ ะใช้ Knowledge ของคณะวิ ท ยำศำสตร์ และมหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์
ขับเคลื่อนในเรื่องของ Student graduate และ Social contribution เพื่อสร้ำง Branding รวมทั้งกำรทำให้บัณฑิต
ของเรำมีลักษณะของ Global citizen “Lifelong Leaning”
citizen “Lifelong Leaning”
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ทั้งหมดเรำจะต้องวำงสิ่งที่เรำจะทำในอนำคตอันใกล้ ในเรื่องโครงสร้ำงองค์กร คณะวิทยำศำสตร์เองได้
วิเครำะห์ว่ำจะมี 19 function และ 195 Processes

ทำให้เรำเห็นว่ำต้องเตรียม Performance ของบุคลำกรบำงอย่ำงเรำต้องลด ซึ่งในที่นี้ Manager คือ ผู้บริหำร
หรือ Professor หรือ Researcher หรือ Staff จะต้ อ งมี กำรปรับ เปลี่ ย น ตั ว Key point ต่ ำ งๆ เพื่ อ Promotion
organization ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งจ ำเป็ น ที่ เ รำจะต้ อ งท ำ ส ำหรั บ คณะวิ ท ยำศำสตร์ จ ำเป็ น ต้ อ งมี IT System ของ
มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ม ำช่ ว ยสนั บ สนุ น กำร Transformation เพื่ อ ท ำให้ ค ณะวิ ท ยำศำสตร์ แ ละ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มี Visibility & Attractive มำกขึ้น
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สุดท้ำยอยำกจะเรียนว่ำ คณะวิทยำศำสตร์ได้วิเครำะห์ควำมเป็นมำใน 50 ปี เพื่อวำงรำกฐำนในกำรวำงแผน
อนำคตให้กับคณำจำรย์ บุคลำกรในคณะ และเพื่อส่งเสริมให้ควำมเป็นเลิศของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ให้ควำมโดด
เด่นและสร้ำง Well Being ให้กับมวลมนุษยชำติในอนำคต
โดย คณะวิทยำศำสตร์
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รำงวัลดีเยี่ยม ประเภทผลงำนดีเด่น

คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์

เริ่ ม ต้ น จำกกำรเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของคณะศึ ก ษำศำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ต่ อมำสภำ
มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ไ ด้ มี ป ระกำศจั ด ตั้ ง คณะศึ ก ษำศำสตร์ ก ำแพงแสน เป็ น หน่ ว ยงำนในสั ง กั ด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2547 และได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะศึกษำศำสตร์
และ พัฒนศำสตร์” ตำมประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยำยน 2550 โดยมีโครงสร้ำงกำร
แบ่งส่วนรำชกำรภำยในคณะออกเป็น 6 หน่วยงำน ประกอบด้วย สำนักงำนเลขำนุกำร ภำควิชำครุศึกษำ ภำควิชำกำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และชุมชน ภำควิชำพลศึกษำและกีฬำ ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร และโรงเรียนสำธิตแห่ง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ มีบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำย
สนับสนุนทั้งสิ้น 217 คน นิสิตทั้งหมด 1,290 คน หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่
1. หลักสูตรระดับปริญญำตรี
1.1 หลักสูตร 5 ปี ศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเรียนรู้
- สำขำพลศึกษำและสุขศึกษำ
- สำขำวิชำภำษำอังกฤษศึกษำ
- สำขำวิชำคณิตศำสตร์ศึกษำ
- สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ศึกษำ
1.2 หลักสูตร 4 ปี วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษำ
2. หลักสูตรระดับปริญญำโท
2.1 หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และชุมชน
3. หลักสูตรระดับปริญญำเอก
3.1 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และชุมชน
3.2 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ศึกษำ
o ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ปรัชญำ
ศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์เป็นศำสตร์แห่งกำรพัฒนำมนุษย์ สู่สังคมอุดมปัญญำ
ปณิธำน
ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรม ปัญญำ พัฒนำองค์ค วำมรู้ด้วยจิตสำนึกแห่งควำมรับผิดชอบต่อวิชำชีพและ
สังคม
วิสัยทัศน์
คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ เป็นองค์กรชั้นนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำเป็นทีย่ อมรับในระดับสำกล
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พันธกิจ
1. ผลิ ตบั ณฑิ ตในระดับ ปริญ ญำตรีและบัณ ฑิต ศึกษำด้ ำนกำรศึกษำและกำรพั ฒนำที่ มี ควำมรู้ควำมสำมำรถ
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในกำรรับใช้สังคม
2. วิจัยและสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำให้เป็นที่ยอมรับและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำน
กำรศึกษำ เศรษฐกิจ และสังคม
3. บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมหรือชุมชน
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำไทย และสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนำโรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ
ให้เป็นแหล่งฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูและเป็นต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตทำงกำรศึกษำและกำรพัฒนำ ในระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอกให้มีคุณธรรม
ควำมรู้ สมรรถนะ และภำวะผู้นำ ในกำรจัดกำรศึกษำและกำรพัฒนำสังคมสู่ระดับสำกล
2. เพื่อพัฒนำและสร้ำงองค์ ควำมรู้จำกกำรวิจัยหรือนวัตกรรมสู่กำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำคน ชุมชน และ
สังคมให้มีประสิทธิภำพและคุณภำพ ตลอดจนสำมำรถแข่งขันได้ในทำงวิชำกำร วิชำชีพ และนำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
3. เพื่อบริกำรวิชำกำร ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำสู่ชุมชน สังคม ให้มี
ศักยภำพในกำรประกอบอำชีพ ที่สำมำรถแข่งขันได้ทั้งในและต่ำงประเทศ รวมทั้งเพื่อนำควำมรู้จำกกำรบริกำรวิชำกำร
กลับมำพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรจัด กำรศึกษำ และกำรวิจัย
4. เพื่ออนุรักษ์ สืบสำน เผยแพร่ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำไทยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ
ไปสู่นำนำชำติ รวมทั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่ำนิยมที่ดีงำมให้แก่นิสิตและบุคลำกร โดยเฉพำะอัตลักษณ์ “สำนึกดี
มุ่งมั่น สร้ำงสรรค์ สำมัคคี” เพื่อให้สังคมไทยดีงำมและน่ำอยู่
5. เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล มีกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจขององค์กรและสำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ ภำยใต้วัฒ นธรรมองค์กรคุณภำพ โดยบุคลำกรได้รับกำรพัฒ นำอย่ำงเต็ ม
ศักยภำพ มีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
6. เพื่อพัฒนำส่งเสริมโรงเรียนสำธิตฯ ให้เป็นสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนต้นแบบที่มีกำรใช้นวัตกรรม ทำงกำรศึกษำ
และเป็นแหล่งฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูที่ได้มำตรฐำน
แผนภูมิโครงสร้ำงองค์กรคณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์

สำนักงำน
เลขำนุกำร
(Office of

ภำควิชำครุศึกษำ
(Department of
Teacher

ภำควิชำพลศึกษำ
และกีฬำ
(Department of

ศูนย์วิจัยและบริกำร
วิชำกำร

ภำควิชำกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์และ
ชุมชน

โรงเรียนสำธิตแห่ง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

(Department of
Human and
Community
Resource

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ

Development :

24

วิทยำเขตกำแพงแสน

(Kasetsart
University )Laboratory
School Kamphaeng-saen

Campus Education
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o นโยบำยหลัก
นโยบำยกำรพั ฒ นำคณะศึ ก ษำศำสตร์ แ ละพั ฒ นศำสตร์ (โดยผ่ ำ นควำมเห็ น ชอบจำกสภำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2556)
1. ด้ำนกำรศึกษำ : พัฒนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ หลักสูตรนำนำชำติหรือหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภำษำอังกฤษ
ในสำขำทำงกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทำงวิชำกำร
ที่สูงขึ้น รวมทั้งจัดสัดส่วนของอำจำรย์ต่อนิสิตให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่ สกอ. กำหนดพัฒนำระบบผู้ช่วยสอน (TA)
ให้มีศักยภำพ สร้ำงเครือข่ำยวิชำกำรกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
2. ด้ำนกำรวิจัย : พัฒนำงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม เน้นกำรแสวงหำแหล่งทุนวิจัย ทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อสนับสนุนกำรวิจัยให้มำกยิ่งขึ้น สนับสนุนกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงำนวิจัย และสร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ ส่งเสริมนิสิตให้มี
ศักยภำพในกำรวิจัยโดยกำรเป็นผู้ช่วยวิจัย (RA)
3. ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร : พัฒนำโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนบูรณำกำร
กำรให้บริกำรกำรไปสู่กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย พัฒนำทักษะคณำจำรย์และบุค ลำกรเพื่อรองรับกำรบริกำร
วิชำกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกประเทศจัดระบบศูนย์บริกำรวิ ชำกำรเพื่อหำ
รำยได้
4. ด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : อนุรักษ์ สืบสำน เผยแพร่ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ไทยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชำติไปสู่นำนำชำติ ปลูกฝังจิตสำนึกและค่ำนิยมที่ดีงำมให้แก่นิสิตและบุคลำกร
พัฒนำภำวะผู้นำและอัตลักษณ์ “สำนึกดี มุ่งมั่น สร้ำงสรรค์ สำมัคคี” ให้แก่นิสิต
5. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ ถูกต้อง รวดเร็ว เน้นกำรมีส่วนร่วม
ของบุคลำกรโดยยึ ดหลักธรรมำภิบำลและกำรพึ่งพำตนเอง พัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมู ล
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรในทุ ก ภำรกิจ พัฒนำควำมรู้และควำมสำมำรถของบุ คลำกรสำยสนับ สนุน ให้ปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
o นโยบำยคุณภำพ
คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ ให้ควำมสำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จึงได้กำหนดนโยบำย
และแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบกำรจัดกำรประกันคุณ ภำพ พร้อมทั้งกำหนดมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ มีกลไกเชื่อมโยง
กำรปฏิบัติงำน ตั้งแต่ระดับบุคคล ภำควิชำ คณะวิชำ จนถึงระดับมหำวิทยำลัย มีกลไกกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมิน
คุณภำพ และกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะนโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่สภำมหำวิทยำลัยได้ให้
ควำมเห็นชอบ คือ บูรณำกำรระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นส่วนหนึ่งของงำนประจำ
o กำรจัดระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน
คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ ใช้ระบบกำรประกันคุณภำพตำมบริบทที่สอดคล้องกับพันธกิจและกำร
พัฒนำคณะฯ ภำยใต้หลักกำรและระบบกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึ กษำที่มหำวิทยำลัยกำหนด ระบบกำรประกัน
คุณภำพที่นำมำใช้ จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง เริ่มจำกกระบวนกำร
วำงแผน กำรดำเนินกำรตำมแผน กำรติดตำมตรวจสอบ กำรประเมินผล รวมถึงกำรปรับปรุงและพัฒนำ โดยกำหนด
ผู้รับผิดชอบตำมโครงสร้ำงกำรบังคับบัญชำ คือ รองคณบดีฝ่ำยวิชำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ และคณะกรรมกำร
จำนวน 2 ชุด ได้แก่
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1) คณะกรรมกำรกำกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วยรองคณบดี
ทุกฝ่ำย หัวหน้ำภำควิชำ และหัวหน้ำหน่วยงำนภำยใน ทำหน้ำที่กำกับกำรดำเนินงำนและควบคุมคุณภำพในภำรกิจ
ตำมองค์ ป ระกอบและตั ว บ่ ง ชี้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของควำมรั บ ผิ ด ชอบ รวมถึ ง กำรใช้ ร ะบบกลไกกำรประกั น คุ ณ ภำพ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพในภำรกิจที่รับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
2) คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ใช้หลักกำรสร้ำงกำรมีส่ วนร่วมของบุคลำกรทุกๆ ฝ่ำย เพื่อทำ
หน้ำที่จัดทำข้อตกลงและแนวปฏิบัติในกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน จัดทำเอกสำรรำยงำน
ประจำปี และอำนวยควำมสะดวกด้ำนข้อมูลหลักฐำนแก่คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ จำกหน่วยงำนต้นสังกัด และ
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ระบบประกันคุณภำพของคณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ ยึดหลักกำรดำเนินงำน 3 ส่วน คือ กำรควบคุม
คุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ สอดคล้องกับกำรบริหำรและกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน ได้แก่
รูปแบบที่ 1 ระบบกำรประกันคุณภำพระดับคณะวิชำ ดำเนินกำรตำม 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้
รูปแบบที่ 2 ระบบกำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตร ดำเนินกำรตำม 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้
รูปแบบที่ 3 โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ
ดำเนินกำรตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กำรดำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2558
คณบดี
คณะกรรมกำรกำกับองค์ประกอบ
และตัวบ่งชีก้ ำรประกันคุณภำพ
กำกษำ
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและประกัน
คุณภำพฯ

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร

งำนบริหำรและ
ธุรกำร

ตัวบ่งชี้ที่1.2,1.3, 4.1

งำนนโยบำยและแผน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
บริกำรวิชำกำร

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นิสิต

งำนบริกำร
กำรศึกษำ

ศูนย์วิจยั และบริกำร
วิชำกำร

งำนบริกำร
กำรศึกษำ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.4,
1.5, 5.2

ตัวบ่งชี้ที่
2.1,2.2,2.3,3.1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

o กระบวนกำรทำงำนที่สำคัญของคณะฯ
ระบบงำน
กระบวนกำร
กำรผลิตบัณฑิต
1) กระบวนกำรออกแบบ พัฒนำ และปรับปรุงหลักสูตร
2) กระบวนกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร
3) กระบวนกำรคัดเลือกรับเข้ำศึกษำ
4) กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
5) กระบวนกำรประเมินผลผู้เรียน
6) กระบวนกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กำรวิจัย
1) กระบวนกำรสนับสนุนทุนวิจยั ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยและกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ของคณะฯ สำหรับบุคลำกรและนิสติ บัณฑิตศึกษำ
2) กระบวนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยของคณะฯ
กำรบริกำรวิชำกำร
กำรบริหำรจัดกำร

1) กระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม
2) กระบวนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร
1) กระบวนกำรสรรหำ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และพัฒนำบุคลำกร
2) กระบวนกำรทำงกำรเงิน
3) กระบวนกำรกำรจัดหำและดูแลรักษำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
4) กระบวนกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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o ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
ปีกำรศึกษำ 2558 คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนำศำสตร์ ได้ดำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระหว่ำงวันที่ 22-23 กันยำยน พ.ศ. 2559 ตำมกระบวนกำรในระบบประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
โดยคณะกรรมกำรประเมิ น ฯ ได้ ป ระเมิ น จำกรำยงำนกำรประเมิ น ตนเอง (SAR) ตำมรอบปี ก ำรศึ ก ษำ 2558
(1 สิ ง หำคม 2558 - 31 กรกฎำคม 2559) ตำมระบบและกลไกกำรประกั น คุ ณ ภำพ ครบทั้ ง 5 องค์ ป ระกอบ
จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 คุณภำพระดับดีมำก และผลกำร
ประเมินระดับหลักสูตร “ผ่ำน” ตำมเกณฑ์มำตรฐำนทุกหลักสูตร
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย

องค์ประกอบคุณภำพ

ผลกำรประเมิน

ปัจจัยนำเข้ำ

กระบวนกำร

ผลผลิต

รวม

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต

4.26

5.00

3.60

4.40

กำรดำเนินงำนระดับดี

องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย

5.00

5.00

5.00

5.00

กำรดำเนินงำนระดับดีมำก

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร

5.00

5.00

กำรดำเนินงำนระดับดีมำก

องค์ประกอบที 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

5.00

5.00

กำรดำเนินงำนระดับดีมำก

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร

4.50

4.50

กำรดำเนินงำนระดับดี

4.64

กำรดำเนินงำนระดับดีมำก

รวม

4.44

ผลกำรประเมิน

4.86

4.30

กำรดำเนินงำน กำรดำเนินงำน กำรดำเนินงำน กำรดำเนินงำน
ระดับดี
ระดับดีมำก
ระดับดี
ระดับดีมำก

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2550 - 2558
5.00
4.00

3.31

4.68

4.54

4.70

4.72

4.58

4.64

2553

2554

2555

2556

2557

2558

3.71

3.00

2.35

2.00
1.00
0.00
2550

2551

2552

หมำยเหตุ : ปีกำรศึกษำ 2550-2551 ใช้เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม 4.50 คะแนน อยู่ในระดับดีเยี่ยม
ปีกำรศึกษำ 2552 ใช้เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมำก
ปีกำรศึกษำ 2553-2558 ใช้เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมำก
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(ปีกำรศึกษำ)

o ข้อมูลกำรดำเนินงำนของคณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
ปีกำรศึกษำ 2558 คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ ดำเนินงำนตำมภำรกิจ 4 ด้ำน ได้แก่ กำรเรียนกำรสอน
กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีผลกำรดำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน :
เปิดหลักสูตรระดับปริญญำตรี จำนวน 2 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษำ จำนวน 3 หลักสูตร จำแนกเป็นระดับ
ปริญญำโท 1 หลักสูตร (ภำคพิเศษ) และระดับปริญญำเอก 2 หลักสูตร (ภำคปกติ 1 หลักสูตร และภำคพิเศษ 1
หลักสูตร) โดยทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ได้มำตรฐำน และมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตร วท.บ. (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษำ) มีผลประเมิน 3.51 คะแนน ระดับคุณภำพดี
2) หลักสูตร ศษ.บ. (กำรจัดกำรเรียนรู้) มีผลประเมิน 3.48 คะแนน ระดับคุณภำพดี
3) หลักสูตร ศศ.ม. (กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และชุมชน) มีผลประเมิน 3.63 คะแนน ระดับคุณภำพดี
4) หลักสูตร ปร.ด. (กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และชุมชน) มีผลประเมิน 3.77 คะแนน ระดับคุณภำพดี
5) หลักสูตร ปร.ด. (วิทยำศำสตร์ศึกษำ) มีผลประเมิน 3.65 คะแนน ระดับคุณภำพดี (หลักสูตรยืม)
ด้ำ นกำรวิจั ย : มี โ ครงกำรวิ จัย ที่ ไ ด้ รับ ทุน สนั บ สนุ นทั้ ง จำกภำยในและภำยนอกมหำวิ ท ยำลั ยทั้ ง สิ้ น 36
โครงกำร โดยได้รับเงินอุดหนุนวิจัยจำกภำยใน จำนวน 1,958,250 บำท และได้รับเงินอุดหนุนวิ จัยจำกภำยนอก
จำนวน 8,513,664 บำท รวมเงินที่ได้รับกำรสนับสนุนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เป็นเงินทั้งสิ้น 10,471,914 บำท
ซึ่งเมื่อเทียบกับอำจำรย์ประจำ (เฉพำะที่ปฏิบัติงำนจริง) จำนวน 44 คน คิดเป็นเงินสนับสนุนงำนวิจัยต่ออำจำรย์
ประจำ เท่ำกับ 237,998.05 บำท : คน และมีกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัย จำนวน 53 เรื่อง จำแนกเป็นกำรตีพิมพ์
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ จำนวน 21 เรื่อง กำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติและนำนำชำติ
จำนวน 29 เรื่อง ตำรำหรือหนังสือที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว จำนวน 1 เรื่อง และ
ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร จำนวน 2 เรื่อง
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร : อำจำรย์ประจำของคณะฯ มีส่วนร่ วมในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมทั้งภำยใน
และภำยนอกมหำวิท ยำลัย รวมทั้ ง นำควำมรู้และประสบกำรณ์ ในกำรบริกำรวิ ช ำกำรมำใช้ในกำรเรีย นกำรสอน
และกำรวิจัย โดยในปีกำรศึกษำ 2558 บุคลำกรของคณะฯ มีกำรให้บริกำรวิชำกำรทั้งสิ้น 32 โครงกำร จำแนกเป็น
โครงกำรบริกำรวิชำกำรจำกภำควิชำ จำนวน 23 โครงกำร โครงกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อจัดหำรำยได้ที่ดำเนินกำรโดย
ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำรคณะฯ จำนวน 6 โครงกำร มีรำยรับ 676,400 บำท โครงกำรพัฒนำวิชำกำรที่ได้รับเงิน
อุ ด หนุ น ทุ น จำกหน่ ว ยงำนภำยนอก จ ำนวน 3 โครงกำร มี ร ำยรั บ 2,110,000 บำท รวมเป็ น รำยรั บ ทั้ ง สิ้ น
2,786,400 บำท
ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : คณะฯ มีกำรดำเนินโครงกำรทำนุบำรุงศิลปวั ฒนธรรม ทั้งในส่วนที่คณะฯ
จัดเอง และส่งเสริมให้นิสิตและบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรกับกิจกรรมที่ทำงมหำวิทยำลัยจัดขึ้น รวมทั้งสิ้น 23 โครงกำร/
กิจกรรม
นอกจำกนี้ ยังมีกำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและกำรดำเนินงำนของคณะฯ เพื่อให้สำมำรถบริหำรงำนได้
สอดคล้องกับจุดเน้น มีคุณภำพ มีควำมเป็นสำกล และเจริญเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน โดยกำรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตลอดจนมีกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนต่อไป
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o กิจกรรมและผลงำน
1. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรกำรเรียนกำร
สอน คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ ได้ดำเนินกำร
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และมี พิ ธี เ ปิ ด อำคำร เมื่ อ วั น ที่ 23
พฤศจิกำยน 2559
2. คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ ได้จัดโครงกำร
พั ฒ นำและเพิ่ ม พู น ศั ก ยภำพทำงภำษำอั ง กฤษเพื่ อ
พัฒนำกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษส่งเสริมทักษะกำรฟัง พูด
อ่ ำ น เขี ย น ให้ แ ก่ นิ สิ ต และบุ ค ลำกร เพื่ อ น ำทั ก ษะ
ดั ง กล่ ำ วไปใช้
ในชี วิ ต ประจ ำวั น และเพื่ อให้ ส อดรับ กับ กำรเข้ำ สู่ ป ระชำคมเศรษฐกิ จ
อ ำ เ ซี ย น ASEAN Economic Community : AEC โ ด ย กิ จ ก ร ร ม ที่
ดำเนินกำร คือ 1) กำรทดสอบทักษะทำงภำษำอังกฤษแก่นิสิต กำรปรับ
พื้นฐำนทักษะภำษำอังกฤษให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 กำรฝึกทักษะในกำรสื่อสำร
สำหรับกำรใช้ชีวิตประจำวันกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำอังกฤษในแก่
นิสิตที่กำรแลกเปลี่ยนกับต่ำงประเทศ
2) กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรสอบวัดทักษะภำษำอังกฤษสำหรับธุรกิจ : TOEIC (Test of English for
International Communication) ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3-5 โดยกำรจัดอบรม ทดสอบทักษะก่อนและหลังเข้ำรับกำร
อบรม อีกทั้งยังมีกำรจัดทำคลีนิกภำษำอังกฤษสำหรับนิสิตและบุคลำกร เพื่อให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษ
โดยมีชำวต่ำงประเทศที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนภำษำอังกฤษเป็นผู้ให้คำปรึกษำ
3. คณะฯ มีอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร จำนวน 24 คน จำแนกเป็น
- ตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ จำนวน 7 คน
- ตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จำนวน 16 คน
คิดเป็นร้อยละ 53.35 ของอำจำรย์ประจำทั้งหมด 43 คน ซึ่งบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำของคณบดี และแผนกำร
พัฒนำบุคลำกรของคณะ ซึ่งคณะฯ ได้ดำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณวุฒิและควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร เพื่อ
กระตุ้นบุคลำกรให้ขอตำแหน่งทำงวิชำกำร เป็นประจำอย่ำงต่อเนื่อง จึงส่งผลให้มีบุคลำกรได้รับตำแหน่งทำงวิชำกำร
เพิ่มมำกขึ้น
4. สำขำกำรศึกษำ มหำวิ ทยำลัย เกษตรศำสตร์ ได้รับกำรจั ดอั นดับ ของ QS World University Rankings by
Subject 2016 เป็นลำดับ 1 ของประเทศไทย เกณฑ์กำรจัดอันดับแยกตำมรำยวิชำประกอบด้วยตัวชี้วัดจำนวน 4 ตัว
ได้แก่ Academic reputation, Employer reputation, Citations per paper และ H – Index
5. นิสิตคณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ ได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขัน “ยุทธลีลำมวยไทย ระดับอุดมศึกษำ
และประชำชนทั่วไป” เนื่องในวันมวยไทย ประจำปี 2560 จำกกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พันธมิตร
มวยไทย
6. คณะศึ ก ษำศำสตร์ แ ละพั ฒ นศำสตร์ ได้ รั บ รำงวั ล “หน่ ว ยงำนที่ มี ผ ลงำนดี เ ด่ น ” ในโครงกำรคุ ณ ภำพ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 ด้วยผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะวิชำ
4.58 คะแนน
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7. คณะศึ กษำศำสตร์ และพั ฒ นศำสตร์ ได้ รั บ รำงวั ล จำก
โครงกำรวันแห่งกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KU-KM Day ครั้งที่
3” ประจำปี 2559 จำนวน 2 รำงวัล คือ 1. รำงวัลผลงำน
เด่นและนวัตกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ และ 2. รำงวัล Popular
Vote จำกผลงำน “1 คน 1 ควำมรู้สู่กำรพัฒนำองค์กร”

8. ปีงบประมำณ 2558 คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ มีอำจำรย์ที่ได้รับรำงวัลด้ำนกำรวิจัย จำนวน 3 รำงวัล
ได้แก่
1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พินดำ วรำสุนันท์ ได้รับรำงวัลผลงำนวิจัยนำเสนอในกำรประชุมวิชำกำร ประจำปี
งบประมำณ 2558 ในกำรประชุมวิชำกำรแห่งชำติ ครั้งที่ 10 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน
2) ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิ ริ ชั ย ศรี พ รหม ได้ รับ รำงวั ล ประกำศเกี ย รติ คุ ณ /รำงวั ล นั ก วิ จั ย จำกคณะ
ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
3) ผศ.ดร.อภิชำติ ใจอำรีย์ รศ.ดร.ประสงค์ ตันพิชัย รศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง และคณะวิจัย ได้รับรำงวัล
ผลงำนวิจัยนำเสนอในกำรประชุมวิชำกำร ประจำปีงบประมำณ 2558 ในกำรประชุมวิชำกำรแห่งชำติ ครั้งที่ 10
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน
โดย : คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
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ประเภทที่ 2
กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน
(2.1) กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน

รำงวัลดี จำนวน 6 ผลงำน
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รำงวัลดี ประเภท 2.1 กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน

ระบบเกรดออนไลน์
สำนักทะเบียนและประมวลผล
1. ที่มำของปัญหำ
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิทยำลัย ฝ่ำยประมวลผลกำรศึกษำ สำนักทะเบียนและประมวลผล มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรบันทึกคะแนนและ
รำยงำนผลคะแนนให้นิสิตทรำบ โดยจัดพิมพ์แบบฟอร์มใบรำยงำนคะแนน (KU5) ส่งไปที่คณะเพื่อให้อำจำรย์ผู้สอน
กรอกคะแนนของนิสิตและส่งกลับไปที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ตำมวันที่กำหนดไว้ในปฏิทินกำรศึกษำ และฝ่ำย
ประมวลผลกำรศึกษำรวบรวมเอกสำรและบันทึกคะแนน โดยวิธีกำรแบ่งบุคลำกรออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ง
บันทึกคะแนน ส่วนกลุ่มที่สองบันทึกคะแนนเพื่อตรวจสอบ หลังจำกนั้นนำทั้งสองกลุ่มมำตรวจสอบ โดยจะมีระบบ
ตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนตรงกัน หรือไม่ ถ้ำไม่ตรงกันจะทำกำรตรวจสอบจำกเอกสำรต้นฉบับและแก้ไขให้ถูกต้อง
ตำมต้นฉบับ จำกกำรทำงำนในระบบเดิมได้รวบรวมปัญหำที่พบได้ดังนี้
ใช้วัสดุ
จำนวนมำก
ใช้บุคลำกร
จำนวนมำก

มีหลำยขั้นตอนใน
กำรดำเนินงำน

ปัญหำที่พบ
ล่ำช้ำต่อกำร
รำยงำนผลคะแนน

พื้นที่ในกำร
จัดเก็บเอกสำร
เอกสำรมีจำนวนมำก/
ยำกต่อกำรค้นหำ

2. ลักษณะกำรปฏิบัติงำน (ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ควำมสำคัญ ผู้มำใช้บริกำร จำนวนผู้มำใช้บริกำร)
สำนักทะเบียนและประมวลผล นำเทคโนโลยีเข้ำมำบริหำรจัดกำร เพื่อให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว และระบบ
มีควำมปลอดภัยสูงสุด รองรับกำรให้บริกำรกับอำจำรย์ผู้สอนและนิสิต
2.1 สภำพกำรปฏิบัติงำนเดิม
สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดพิมพ์แบบฟอร์มใบรำยงำนคะแนน (KU5) สำหรับอำจำรย์ผู้สอนกรอก
คะแนนในเอกสำร และจัดส่งกลับไปที่สำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อบันทึกคะแนนเข้ำระบบ และยืนยันคะแนน
นิสิตจะทรำบผลคะแนน ใช้เวลำในกำรดำเนินกำรเป็นสัปดำห์จึงจะดำเนินกำรแล้ว เสร็จ ใช้เวลำในกำรดำเนินงำน
15 วัน 11 ขั้นตอน โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้
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ระยะพัฒนำ
1. พิมพ์แบบฟอร์มใบรำยงำนคะแนน (KU5)

11.นิสิตและผู้ทเี่ กี่ยวข้องสำมำรถดูคะแนนอย่ำง
เป็นทำงกำรในระบบสำรสนเทศนิสิต

2. ส่งเอกสำรไปคณะ
3. อำจำรย์ผู้สอนหลักกรอกคะแนนตำมแบบฟอร์ม

4. คณะ/ภำควิชำรวบรวมส่ง สำนักทะเบียนและ
ประมวลผล
5. งำนสำรบรรณลงรับและรวบรวม
ส่งฝ่ำยประมวลผลกำรศึกษำ
6. ฝ่ำยประมวลผลกำรศึกษำจัดทำเป็นเล่ม
(1 เล่ม มี 50 แผ่น)

10. ระบบรำยงำนผลคะแนนตำมรอบเวลำ
อย่ำงเป็นทำงกำร
9. ตรวจสอบผลคะแนน ถ้ำไม่ตรงกันทั้ง 2 กลุ่ม
ตรวจสอบกับเอกสำรต้นฉบับและแก้ไขให้ถูกต้อง
นำเข้ำระบบ
8. ตรวจสอบคะแนนถูกต้องตรงกัน ถ้ำถูกต้อง
นำเข้ำระบบ
7. จัดเจ้ำหน้ำทีเ่ ป็น 2 กลุ่ม
กลุ่ม 1 บันทึกคะแนน
กลุ่ม 2 บันทึกคะแนนตรวจสอบ
กลุ่ม 2 บันทึกคะแนนเพื่อตรวจสอบ

ระยะปัจจุบัน (ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2558 – ปัจจุบัน)
หลังจำกที่ดำเนินกำรมำระยะหนึ่งพบปัญหำที่เกิดขึ้น จึงได้พฒ
ั นำระบบในระยะที่ 2 เพื่อลดขั้นตอน และมี
ควำมคล่องตัวในกำรทำงำน ทำให้นิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบผลกำรเรียนที่เป็นทำงกำรได้อย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้น ขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนในระยะที่ 2 อำจำรย์ผู้สอนหลักเป็นผู้เข้ำไปกรอกคะแนน และยืนยันในระบบ หลังจำกนัน้ ประมำณ 1
ชั่วโมง ระบบจะแจ้งให้ทรำบว่ำ “ปรับเกรดที่ระบบ oracle แล้ว” นิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้องสำมำรถดูผลคะแนนอย่ำงเป็น
ทำงกำรได้ในระบบสำรสนเทศ อำจำรย์ผู้สอนพิมพ์เอกสำรใบรำยงำนคะแนน (KU5) จำนวน 1 ชุด เก็บไว้ที่คณะ/
ภำควิชำ เพื่อกำรตรวจทำนและยืนยันต่อไป และยกเลิกเอกสำรใบรำยงำนคะแนน (KU5) ในส่วนของสำนักทะเบียน
และประมวลผล จำกเดิมใช้เวลำ 5 วัน 9 ขั้นตอน ลดเหลือ 1 ชั่วโมง 4 ขั้นตอน

แผนผังกำรปฏิบัติงำนระยะปัจจุบัน
1.อำจำรย์ประจำวิชำ/หมู่ กรอกคะแนนในระบบ

2. อำจำรย์ยืนยันคะแนนเข้ำระบบ/พิมพ์ใบรำยงำนคะแนน (KU5) จำนวน 1 ชุด

3. ระบบตรวจสอบยืนยันคะแนนหลังจำกนั้นประมำณ 1 ชั่วโมง ระบบจะแจ้งให้ทรำบว่ำ“ปรับเกรดที่ระบบoracle แล้ว”

4. นิสิตและผู้เกี่ยวข้องดูผลคะแนนได้ที่ ระบบสำรสนเทศนิสิต
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วัน/ เวลำอำจำรย์ยืนยันคะแนน

วัน/ เวลำปรับคะแนนที่ oracle

รูปภำพ แสดงกำรส่งคะแนนในระบบเกรดออนไลน์ และกำรตอบรับของระบบ oracle

3. แนวคิด วิธีกำร และกำรดำเนินกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
สำนักทะเบียนและประมวลผล ตระหนักในเรื่องของกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่องให้สำมำรถเข้ำ
มำช่วยสร้ำงกระบวนกำรทำงำนใหม่ๆ ให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออก
แนวทำงกำรปฏิบัตงิ ำน

วิธีกำรลดขั้นตอน

•

นำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรทำระบบ



•

อำจำรย์ผู้สอนกรอกและยืนยันคะแนนในระบบเกรด

ลดขั้นตอนกำรดำเนินงำนของผู้รับบริกำร/
ผู้ให้บริกำร

•

นิสิตทรำบผลคะแนนอย่ำงเป็นทำงกำรผ่ำนระบบ
สำรสนเทศภำยใน 1 ชัว่ โมง



ประหยัดกำรใช้ต้นทุนวัสดุและทรัพยำกร



•

ลดพื้นที่ในกำรจัดเก็บเอกสำร

ยกเลิกส่งใบรำยงำนคะแนน (KU5) ในส่วนของ
สำนักทะเบียนและประมวลผล

4. แนวคิด วิธีกำร และกำรดำเนินกำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำร และกำรให้บริกำร
ช่องทำง/วิธีกำรของผู้รบั บริกำร รับฟัง ของผู้รับบริกำร
• ผ่ำนเว็บบอร์ด

ช่องทำง/วิธีกำรรับฟัง

• แบบสอบถำม

• ทำงโทรศัพท์
• ติดต่อโดยตรง
• ประชำสัมพันธ์ คณะ/ภำควิชำ/ทุกวิทยำเขต
ตำมปฏิทินกำรศึกษำของทุกภำคกำรศึกษำ

กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์

• สัมมนำเครือข่ำยแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่ำง
กลุ่มผู้รับบริกำร คณะ/ภำควิชำ/ทุกวิทยำเขต
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5. แนวคิด วิธีกำร และกำรดำเนินกำรอำนวยควำมสะดวกที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
วิธีกำร/รูปแบบกำรอำนวยควำมสะดวก
Upload คะแนน
จำกโปรแกรมอื่นๆ
เข้ำระบบได้

บันทึกคะแนนเก็บและ
ตัดเกรดจำกระบบได้

มีโปรแกรม VPN (Virtual
Private Network) ช่วยใน
กำรกรอกคะแนนนอก
มหำวิทยำลัย

ใช้งำนด้วย Browser
ที่หลำกหลำย รองรับ
ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ

ยืนยันคะแนนในระบบภำยใน
1 ชั่วโมง/รู้ผลคะแนนอย่ำง
เป็นทำงกำรจำกระบบ

6. กำรส่งเสริมกำรกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในหน่วยงำน
สำนักทะเบียนและประมวลผล จัดสัมมนำเครือข่ำยระบบทะเบียนนิสติ ระหว่ำงสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล และคณะทุกวิทยำเขต ประจำปีประจำทุกปี ผู้ที่เข้ำร่วมกำรสัมมนำประกอบไปด้วย อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่
คณะ/ภำควิชำ เจ้ำหน้ำที่วิทยำเขต และผู้บริหำรแต่ละวิทยำเขต เพื่อรับทรำบกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน แสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกัน
7. ผลกำรดำเนินงำน (Output) ที่สำคัญ
อำจำรย์ยืนยันคะแนนในระบบเกรดออนไลน์ หลังจำกนั้น 1 ชั่วโมง นิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้องสำมำรถทรำบผล
คะแนนอย่ำงเป็นทำงกำรได้จำกระบบสำรสนเทศนิสิต
8. ผลลัพธ์ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน (Outcome)
• อำจำรย์กรอกคะแนนและบันทึกในระบบเกรดออนไลน์ โดยผ่ำนระบบเครือข่ำย
• ภำยใน 1 ชั่วโมงหลังยืนยันคะแนน ผู้รับบริกำร (นิสิต/ผูเ้ กี่ยวข้อง) ทรำบผลคะแนนอย่ำงเป็นทำงกำรได้จำก
ระบบสำรสนเทศนิสติ

9. ประสิ ท ธิ ภ ำพของกำรใช้ ท รั พยำกรในกำรด ำเนิ น งำน (หมำยถึง ควำมคุ้ ม ค่ ำ ของกำรใช้ ท รัพ ยำกรในกำร
ดำเนินงำน)
 ลดกำรใช้กระดำษในกำรจัดพิมพ์ใบรำยงำนคะแนน (KU5)
 ลดระยะเวลำและขัน้ ตอนในกำรดำเนินงำน
 ลดค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรจัดซื้อกระดำษ หมึกพิมพ์ เป็นต้น
 ลดกำรลงนำมในใบรำยงำนคะแนน (KU5) ของอำจำรย์ผู้สอน และหัวหน้ำภำควิชำ
 ลดกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่คณะ/ภำควิชำ และเจ้ำหน้ำที่ของสำนักทะเบียนและประมวลผล
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10. กำรนำไปใช้ประโยชน์ทั้งภำยในและภำยนอก
ภำยใน สำมำรถลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่สำนักทะเบียนและประมวลผล กำรจัดเก็บ
เอกสำร และลดมลพิษจำกกำรทำลำยเอกสำรใบรำยงำนคะแนน (KU5)
ภำยนอก นิสิตทรำบผลคะแนนได้รวดเร็ว คณะ/ภำควิชำประหยัดกำรใช้ทรัพยำกรกระดำษ และลด
ขั้นตอนในกำรจัดส่งเอกสำรใบรำยงำนคะแนน (KU5)
11. กำรประเมินผลและกำรนำผลกำรประเมินมำใช้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงในอนำคต
ด้ำนผู้รับบริกำร
 จำกกำรที่ได้มีกำรประชำสัมพันธ์ แจ้งให้คณะทรำบถึงกำรยกเลิกเอกสำรใบรำยงำนคะแนน (KU5) ใน
ส่วนของสำนักทะเบียนและประมวลผล พบว่ำมีบำงรำยวิชำยังคงส่งเอกสำร คิดเป็นร้อยละ 0.10 ใน
ภำคกำรศึกษำถัดไปยังคงต้องมีหนังสือประชำสัมพันธ์แจ้งกลับไปที่คณะอีก
ด้ำนผู้ให้บริกำร
 ระบบเกรดออนไลน์จะปรับคะแนนจำก I และ N เป็นคะแนน F โดยอัตโนมัติตำมปฏิทิน
กำรศึกษำ
12. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
 ผู้บริหำรของสำนักทะเบียนและประมวลผล ตระหนักถึงควำม สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีระบบ
ป้องกันควำมปลอดภัยของข้อมูล จึงได้มีกำรพัฒนำระบบเกรดออนไลน์มำอย่ำงต่อเนื่อง
 กำรแก้ไขปรับปรุงรูปแบบของโปรแกรมให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
13. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
 รำยวิชำ Thesis ลงท้ำยด้วย รหัส 599 และ 699 สำมำรถส่งคะแนนให้นิสิตรำยคนก่อนได้ โดยนิสิต
ที่เหลือจะไม่ติด I
 วำงแผนศึกษำดูงำนที่เกี่ยวกับกำรส่งคะแนนผลกำรรำยงำนผลคะแนนของนิสิต ในมหำวิทยำลัยอื่นๆ
เพื่อนำมำเปรียบเทียบและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพต่อไป
โดย : สำนักทะเบียนและประมวลผล
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รำงวัลดี ประเภท 2.1 กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน

ใบแจ้งหนี้ (KU 9) แบบ E-bill payment
สำนักทะเบียนและประมวลผล
1. ที่มำของปัญหำ
ฝ่ำยบริกำรกำรเรียนกำรสอนและกำรสอบ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็น
หน่วยงำนที่มีภำรกิจหลักในด้ำนกำรให้บริกำรนิสิต กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรลงทะเบียนเรียน รวมไปถึงรับผิดชอบ
กำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรรับชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเป็นเรื่อง
สำคัญเพรำะมีกำรเชื่อมโยงกับระบบลงทะเบียนเรียน กล่ำวคือ หำกนิสิตไม่ชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจะไม่
สำมำรถลงทะเบียนเรียนได้ ยกเว้ นเป็ นนิสิ ตกองทุนเงินกู้ยื มเพื่ อกำรศึกษำ (กรอ./กยศ.) หรือนิสิตที่ ขอผ่ อนผั น
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำไว้เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปกระบวนกำรได้ดังนี้
กลุ่มที่ 1 นิสิ ตที่ลงทะเบีย นผ่ำนระบบสำรสนเทศนิ สิต (www.regis.ku.ac.th) ประกอบด้ว ย นิสิ ตระดั บ
ปริญญำตรี ภำคปกติ/ภำคพิเศษ และนิสิตบัณฑิตศึกษำ ภำคปกติ
กลุ่ ม ที่ 2 นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นผ่ ำ นระบบสำรสนเทศนิ สิ ต ส ำหรับ นิ สิ ต หลั กสู ต รนำนำชำติ ( www.interregis.ku.ac.th) ประกอบด้วย นิสิตระดับปริญญำตรี ภำคพิเศษหลักสูตรนำนำชำติ
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2532 – 2548) : นิสิตต้องยื่นเอกสำรกำรลงทะเบียนเรียน KU1 ด้วยตนเอง
ณ อำคำรจักรพันธุ์ เพ็ญศิริ เมื่อลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้ำหน้ำที่จำกธนำคำรมำรับชำระเงินสดพร้อมออก
ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ให้ทันที
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2549) : สำนักทะเบียนฯ ปรับระบบกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ โดยกำร
ให้นิสิตดำวน์โหลดแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ (KU9) และกรอกข้อมูลด้วยลำยมือของนิสิตนำไปชำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์
ธนำคำรอย่ ำ งน้ อยล่ วงหน้ ำ 1 วั นท ำกำร จำกนั้ นให้ นิ สิ ตตรวจสอบกำรช ำระเงิ น หำกข้อมู ลกำรช ำระเงิ นถูกต้ อง
จึงจะสำมำรถลงทะเบียนเรียนได้
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 – พ.ศ.2557) : จำกกำรปรับกระบวนงำนของระยะที่ 2 พบข้อผิดพลำดจำก
เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรบันทึกข้อมูลกำรชำระเงินไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบให้นิสิตไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนได้ จึงได้พัฒนำ
ระบบกำรพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) ได้ให้ระบบแสดงข้อมูลพื้นฐำนของนิสิตบนใบแจ้งหนี้ (KU9) เช่น เลขประจำตัวนิสิต
ชื่อ-สกุล จำนวนเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ พร้อมนำบำร์โค้ดมำช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรบันทึกข้อมูลของธนำคำร
กลุ่ ม ที่ 3 นิสิ ตที่ ลงทะเบี ยนผ่ำนเว็บลงทะเบี ยนเรียนนิ สิ ตโครงกำรภำคพิ เศษ มก. (www.sp-regis.ku.ac.th)
ประกอบด้วย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ภำคพิเศษ
ระยะที่ 1 (พ.ศ.2532 – พ.ศ.2555) : นิสิตชำระเงินให้กับโครงกำรพิเศษที่นิสิตสังกัดโดยตรงเช่น จ่ำยเป็น
แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค หรื อ ช ำระเงิ น ด้ ว ยเงิ น สดที่ เ คำน์ เ ตอร์ ธ นำคำรแบบ pay in slip และน ำส ำเนำพร้ อ มเอกสำร
กำรลงทะเบียนเรียนส่งเจ้ำหน้ำที่โครงกำรเพื่อรวบรวมส่งสำนักทะเบียนฯ ดำเนินกำรบันทึกข้อมูลรำยวิชำที่นิสิตยื่นขอ
ลงทะเบียนเรียนเข้ำระบบ รวมทั้งสิ้น 80 โครงกำร
จำกรูปแบบกำรปฏิบัติงำนในระยะที่ 1 พบปัญหำ ดังนี้
1. มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์สูญเสียดอกเบี้ยจำกค่ำ ธรรมเนียมกำรศึกษำที่นิสิตชำระเงิน ผ่ำนโครงกำร
โดยตรง
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2. กำรจัดสรรเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเกิดควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจะถูกเก็บไว้
ที่โครงกำรก่อน เพื่อดำเนินกำรแจกแจงยอดค่ำบำรุงกำรศึกษำให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและโอนเงินให้กับมหำวิทยำลัย
ซึ่งผ่ำนหลำยขั้นตอนทำให้ใช้เวลำนำน
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 – พ.ศ.2557) : นโยบำยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้คิดปรับระบบกำรชำระเงิน
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำรูปแบบเดียวกันกับนิสิตระดับปริญญำตรี ภำคปกติ/ภำคพิเศษ และนิสิตบัณฑิตศึกษำ ภำคปกติ
โดยกำรให้นิสิตพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) นำไปชำระเงินผ่ำนธนำคำรอย่ำงน้อยล่วงหน้ำ 1 วันทำกำร จำกนั้นให้นิสิตตรวจสอบ
ข้อมูลกำรชำระเงิน หำกข้อมูล กำรชำระเงินถูกต้องจึงจะสำมำรถลงทะเบียนเรียนได้
ปัญหำที่พบ :
1. เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรบันทึกข้อมูลกำรชำระเงินของนิสิตผิดพลำด เช่น เลขประจำตัวนิสิต โอนเงินเข้ำบัญชี
ผิด หรือจำนวนเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำไม่ถูกต้อง เป็นต้น ทำให้นิสิตไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนได้ตำมระยะเวลำที่
กำหนด
2. เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรรับชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเกินช่วงเวลำที่กำหนดส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ในกำรนำเข้ำข้อมูลกำรชำระเงินของนิสิตตกหล่นได้
3. นิสิตที่ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำด้วยเงินสดโดยกำรฝำกเข้ำผิดเลขที่บัญชี
สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำวจึงคิดพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรรับชำระเงิน
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ โดยนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยสนับสนุน เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและข้อมูลมี
ควำมถูกต้องทันสมัย นอกจำกนี้ นิสิตสำมำรถตรวจสอบสถำนกำรชำระเงินได้ในวันถัดไป และสำมำรถลงทะเบียน
เรียนได้ตำมช่วงเวลำที่กำหนด
2. ลักษณะกำรปฏิบัติงำน
สำนักทะเบียนและประมวลผล มีหน้ำที่หลักในกำรบริกำรนิสิตทุกระดับ ทุกชั้นปี ในส่วนของกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรลงทะเบี ย นเรี ย น กำรตรวจสอบกำรช ำระเงิ น ค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรศึ ก ษำ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น นิ สิ ต
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีกำรศึกษำ กำรรับชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
จึงต้องอำศัยควำมถูกต้องและรวดเร็วของข้อมูล
2.1 สภำพกำรปฏิบัติงำนเดิม
สภำพกำรปฏิบัติงำนเดิม

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

กลุ่มที่ 1
นิสิตที่ลงทะเบียนผ่ำน
ระบบสำรสนเทศนิสิต
(www.regis.ku.ac.th)

1) นิสิตยื่นเอกสำรกำรลงทะเบียน
(KU1) ให้ เจ้ำหน้ำที่สำนักทะเบียนฯ
บันทึกรำยวิชำ ณ อำคำรจักรพันธ์
เพ็ญศิริ

1) นิสิตพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้
(KU9) ที่ระบบสำรสนเทศนิสิต และ
นำมำกรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อม
จำนวนเงินที่ต้องชำระด้วยลำยมือ

1) นิสิตพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9 ที่
ระบบสำรสนเทศนิสิต ซึ่งใบแจ้งหนี้
(KU9) จะแสดงรำยละเอียดของนิสิต
เรียบร้อยแล้ว เช่น เลประจำตัวนิสิต
ชื่อ-นำมสกุล จำนวนเงินที่ต้องชำระ
พร้อมเพิ่มบำร์โค้ดเพื่ออำนวยควำม
สะดวกในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่

กลุ่มที่ 2
นิสิตที่ลงทะเบียนผ่ำนระบบ
สำรสนเทศนิสิตสำหรับนิสิต
หลักสูตรนำนำชำติ
(www.inter-regis.ku.ac.th)

2) นิสิตชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 2) นิสิตนำใบแจ้งหนี้ (KU9)
ด้วยเงินสดให้กับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร/ ไปชำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร
เจ้ำหน้ำที่กองคลัง พร้อมรับ
ใบเสร็จรับเงิน (KU2)

2) นิสิตนำใบแจ้งหนี้ (KU9)
ไปชำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร
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สภำพกำรปฏิบัติงำนเดิม

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

3) เมื่อสิ้นวันเจ้ำหน้ำที่ ทั้ง 3
หน่วยงำน (สำนักทะเบียนฯ, กอง
คลัง, ธนำคำร) จะมีกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของจำนวนเงินที่ได้รับ
กับเอกสำรกำรลงทะเบียน (KU1)
ของนิสิตให้ตรงกัน

3) เจ้ำหน้ำที่สำนักบริกำร
คอมพิวเตอร์ นำเข้ำข้อมูลกำรชำระ
เงินของนิสิตหำกพบข้อมูลผิดพลำด
จำกกำรบันทึกของเจ้ำหน้ำที่
ธนำคำร จะแจ้งให้สำนักทะเบียนฯ
ประสำนกับธนำคำรเพื่อยืนยันข้อมูล
ที่ถูกต้องต่อไป

3) เจ้ำหน้ำที่สำนักทะเบียนฯ นำเข้ำ
ข้อมูลกำรชำระเงินของนิสิต หำกพบ
ข้อมูลผิดพลำดที่มำจำกธนำคำร จะ
ดำเนินกำรประสำนกับธนำคำรเพื่อ
ยืนยันข้อมูลที่ถูกต้อง และปรับปรุง
ข้อมูลในระบบต่อไป

4) เมื่อมีกำรประสำนเพื่อยืนยันข้อมูลที่
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เจ้ำหน้ำที่สำนัก
ทะเบียนฯ จะแจ้งให้สำนักบริกำร
คอมพิวเตอร์ ปรับปรุงข้อมูลในระบบให้
ถูกต้อง

กลุ่มที่ 3
นิสิตที่ลงทะเบียนผ่ำนเว็บ
ลงทะเบียนเรียนนิสิต
โครงกำรภำคพิเศษ มก.
(www.sp-regis.ku.ac.th)

หมำยเหตุ : หำกพบควำมผิดพลำด
ของจำนวนเงินไม่ตรงกันจะต้อง
ค้นหำเอกสำรกำรลงทะเบียน (KU1)
ของนิสิตที่ไม่ได้ชำระเงินให้พบ เพื่อ
ตรวจสอบจำนวนเงินกับธนำคำร
และกองคลัง

หมำยเหตุ : มีกำรกำหนดข้อมูล
สำหรับใช้ในกำรอ้ำงอิง ดังนี้
Ref.1 คือ เลขประจำตัวนิสิต
Ref.2 คือ รหัสโครงกำร/รหัส
ภำควิชำ

1) นิสิตติดต่อโครงกำรภำคพิเศษที่สังกัด เพื่อรับทรำบเลขที่บัญชีของ
โครงกำรและจำนวนเงินที่ต้องชำระ

1) นิสิตพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9)
ที่ระบบสำรสนเทศนิสิต

2) นิสิตสำมำรถชำระเงินได้ 2 แบบ คือ
- ชำระด้วยเงินสดผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร โดยกำรแจ้งเลขที่บัญชีและ
จำนวนเงิน และสำเนำใบ pay in ให้โครงกำร
- ชำระด้วยแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ำยในนำม...(โครงกำรภำคพิเศษที่สังกัด)...
และนำไปยื่นที่โครงกำร
3) เจ้ำหน้ำที่โครงกำรพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ให้นิสิต

2) นิสิตนำใบแจ้งหนี้ (KU9)
ไปชำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร

3) เจ้ำหน้ำที่สำนักทะเบียนฯ นำเข้ำ
ข้อมูลกำรชำระเงินของนิสิต หำกพบ
ข้อมูลผิดพลำดที่มำจำกธนำคำร จะ
ดำเนินกำรประสำนกับธนำคำรเพื่อ
ยืนยันข้อมูลที่ถูกต้อง และปรับปรุง
ข้อมูลในระบบต่อไป

4) เจ้ำหน้ำที่โครงกำรรวบรวมเอกสำรกำรลงทะเบียนเรียน (KU1) ส่งให้
สำนักทะเบียนฯ ดำเนินกำรลงทะเบียนให้แก่นิสิต
หมำยเหตุ : เงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำอยู่ที่โครงกำร มหำวิทยำลัยไม่
สำมำรถตรวจสอบข้อมูลทำงกำรเงินได้

หมำยเหตุ : เงินค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำเข้ำบัญชีมหำวิทยำลัย
และมหำวิทยำลัยสำมำรถตรวจสอบ
ข้อมูลทำงกำรเงินได้

หมำยเหตุ : ทุกระยะ หำกข้อมูลกำรชำระเงินของนิสิตถูกต้องแล้ว นิสิตจึงจะสำมำรถดำเนินกำรลงทะเบียนได้
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2.2 สภำพกำรปฏิบัติงำนใหม่
จำกปัญหำที่พบสำนักทะเบียนและประมวลผลได้มีกำรจัดประชุมหำรือเพื่อหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ
โดยกำรพัฒนำปรับปรุงระบบใบแจ้งหนี้ (KU9) ให้นิสิต 3 กลุ่ ม ใช้ใบแจ้งหนี้ (KU9) รูปแบบเดียวกัน และได้กำหนด
ข้อมูลสำหรับอ้ำงอิง 2 รหัส คือ Ref.1 และ Ref.2 (เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่ให้ธนำคำรรำยงำนกำรชำระเงินของนิสิตให้กับ
มหำวิทยำลัย พร้อมเพิ่ม Barcode ในกำรอ่ำนข้อมูลเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำรแทนกำรคีย์ข้อมูล

ข้อดีของระบบใบแจ้งหนี้ (KU9) รูปแบบใหม่
1. ลดควำมผิดพลำดกำรบันทึกข้อมูลของเจ้ำหน้ำที่ธนำคำรในกำรบันทึกข้อมูล โดยกำรอ่ำน Barcode
2. ลดปัญหำกำรชำระเงินเกินระยะเวลำที่กำหนด
3. มหำวิทยำลัยสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรเงินจำกรำยได้เงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเข้ำมหำวิทยำลัยได้
ทันที
4. มหำวิทยำลัยมีรำยได้เป็นดอกเบี้ยจำกเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำสำหรับใช้ในกำรบริหำรจัดกำร ประมำณ 15–
20 ล้ำนบำทต่อปี
5. สำนักทะเบียนและประมวลผลสำมำรถจัดทำรำยงำนกำรจัดสรรเงินให้แต่ละหน่วยงำนได้อย่ำงถูกต้อง
6. ผู้บริหำรสำมำรถตรวจสอบข้อมูลและประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยจำกรำยรับในแต่ละปีงบประมำณได้
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กระบวนกำรกำรชำระเงินด้วยใบแจ้งหนี้ (KU9) แบบ E-bill payment

3. แนวคิด วิธีกำร และกำรดำเนินกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
สำนักทะเบียนและประมวลผล มีนโยบำยในกำรดำเนินกำรโดยต้องกำรปรับปรุ งกำรให้บริกำรที่สะดวก
รวดเร็ว ถูกต้อง และสำมำรถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่ำงรวดเร็ว โดยมีแผนกำรดำเนินงำน ดังนี้
รำยกำร
 กำรวำงแผน (P)

 กำรปฏิบตั ิ (D)

 กำรตรวจสอบ/
ประเมินผล (C)

ขั้นตอน









 แนวทำงกำรนำผล
กำรประเมินไป
ปรับปรุง (A)





44

รำยละเอียดกิจกรรม
ฝ่ำยบริกำรกำรเรียนกำรสอนและกำรสอบ สำนักทะเบียนและประมวลผลสรุปปัญหำจำก
กำรชำระเงินในรูปแบบเดิม
ประชุมหำรือหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง เพื่อวิเครำะห์กำรเชื่อมโยงของข้อมูลและแนวทำงปฏิบัติ
ดำเนินกำรออกแบบและพัฒนำระบบ
เชิญธนำคำรทั้ง 6 ธนำคำรประชุมหำรือเพื่อแจ้งให้ทรำบถึงกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบใบแจ้ง
หนี้ (KU9) แบบ E-bill payment
ประชำสัมพันธ์กำรใช้งำนให้นิสิตทรำบ พร้อมจัดทำคู่มือกำรใช้งำน
ทดสอบระบบโดยกำรส่งสูตรกำรคำนวณต่ำง ๆ และตัวอย่ำงใบแจ้งหนี้ (KU9) ให้ธนำคำร
ทดสอบก่อนใช้งำนจริง
ปรับปรุงข้อมูลตำมผลกำรทดสอบจำกธนำคำร
ประชำสัมพันธ์กำรเปลี่ยนแปลงให้กับทุกคณะ หน่วยงำน และผู้นำนิสิต (องค์กำรบริหำร
องค์กำรนิสิต, สภำนิสิต) ทรำบ
เริ่มใช้ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2557 พบว่ำปัญหำจำกกำรใช้งำนใบแจ้งหนี้ (KU9) แบบ
E-bill payment ลดลง พร้อมกับสำรวจควำมต้องกำรจำกผู้ใช้บริกำร และควำมพึงพอใจ
ของผู้ปฏิบัติงำน พบว่ำ มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด
ปรับปรุงกำรใช้งำนตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
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3.1 นโยบำย แนวทำงกำรดำเนินงำน แผนงำน
 ด้ำนกำรบริกำร
- มีควำมสะดวกเพรำะไม่ต้องกรอกข้อมูลมำก
- ลดข้อผิดพลำดต่ำง ๆ เช่น เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรบันทึกข้อมูลจำนวนเงิน ภำคกำรศึกษำ เลขที่บัญชี
เลขประจำตัวผิด ลดปัญหำกำรชำระเงินเกินระยะเวลำที่กำหนดไว้ในปฏิทินกำรศึกษำ เป็นต้น
 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
- สำมำรถจัดสรรเงินให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้ถูกต้อง
- ลดขั้นตอนกำรตรวจสอบข้อมูลกำรชำระเงินของเจ้ำหน้ำที่ เนื่องจำกปัญหำต่ำง ๆ ลดลง
- คณะ/โครงกำรพิเศษ สำมำรถทรำบยอดกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำของนิสิตในสังกัดได้
อย่ำงรวดเร็ว
- สำมำรถรำยงำนข้อมูลให้ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย โดยแบ่งตำมคณะ/ภำควิชำ/โครงกำรฯ ได้ถูกต้องและ
รวดเร็ว
4. แนวคิด วิธีกำร และกำรดำเนินกำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำร และกำรให้บริกำร
สำนักทะเบียนและประมวลผล มุ่งพัฒนำงำนด้ำนกำรให้บริกำรกับนิสิต และเจ้ำหน้ำที่ของมหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ โดยมีแนวกำรให้บริกำรที่สร้ำงสรรค์ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้ปฏิบัติงำน
4.1 ช่องทำง หรือวิธีกำร กำรรับฟัง ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้มีกำรประชำสัมพันธ์กำรใช้งำนกำรพิมพ์ ใบแจ้งหนี้ (KU9) แบบ
E-bill payment ไปยังคณะ โครงกำรพิเศษ และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้นำนิสิ ตวิทยำเขตบำงเขน
เกี่ยวกับกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบใบแจ้งหนี้ (KU9) โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้คำแนะนำและตอบข้อซักถำม
นอกจำกนี้ ในภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2558 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน ได้นำ
แนวทำงกำรปรับปรุงรูปแบบใบแจ้งหนี้ (KU9) ไปใช้สำหรับนิสิตภำยในวิทยำเขตด้วย
4.2 วิธีกำรในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริกำร
สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดประชุมหำรือร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถำมควำม
พึงพอใจในกำรใช้งำนใบแจ้งหนี้ (KU9) แบบ E-bill payment กับเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมำวิ เครำะห์ปัญหำและ
พัฒนำปรับปรุงรูปแบบใบแจ้งหนี้ (KU9) ต่อไป
5. แนวคิด วิธีกำร และกำรดำเนินกำรอำนวยควำมสะดวก
สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ปรับปรุงรูปแบบใบแจ้งหนี้ (KU9) ให้สำมำรถรำยงำนข้อมูลกำรชำระเงิน
ตำมรำยบุคคล และสังกัดของนิสิตได้ โดยกำรนำเทคโนโลยีกำรอ่ำนบำร์โค้ด และเพิ่มข้อมูลรหัสอ้ำงอิงเพื่อใช้ในกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้อง (Ref.1 และ Ref.2) ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหำข้อผิดจำกกำรคีย์ข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร ปัญหำ
กำรชำระเงินผิดภำคกำรศึกษำ ปัญหำกำรชำระเงินเกินระยะเวลำที่กำหนด ปัญหำข้อมูลไม่ทันสมัย ปัญหำกำรจัดทำ
รำยงำนกำรจัดสรรเงินและรำยงำนประมำณกำรรำยรับไม่ถูกต้อง โดยหลังจำกกำรปรับปรุงรูปแบบใบแจ้งหนี้ (KU9)
แล้ว ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็ว ลดขั้นตอนในกำรคีย์ข้อมูล และข้อมูลมีควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือได้
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6. กำรส่งเสริมกำรกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในหน่วยงำน
สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้มีกำรให้เจ้ำ หน้ำที่สำนักทะเบียนและประมวลผลเข้ำ ร่วมประชุมเพื่ อ
รับทรำบแนวทำงกำรปรับปรุงใบแจ้งหนี้ (KU9) ตั้งแต่ครั้งแรกและมีกำรจัดทำเอกสำรประชำสัมพันธ์กำรใช้งำนแจ้งให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และบุคลำกรทุกฝ่ำยของสำนักทะเบียนและประมวลผลทรำบ นอกจำกนี้ ได้นำเข้ำวำระกำร
ประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งทรำบร่วมกัน
7. ผลกำรดำเนินงำน (Output) ที่สำคัญ
7.1 ผู้รับบริกำร
 นิสิต
- ข้อมูลกำรชำระเงินถูกต้อง
- นิสิตสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรชำระเงินได้ หลังชำระเงิน 1 วันทำกำร
 คณะ/โครงกำร
- สำมำรถวำงแผนงบประมำณรำยรับจำกค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำของนิสิตได้รวดเร็วและถูกต้อง
7.2 ผู้ให้บริกำร
 เจ้ำหน้ำที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
- สำมำรถปฏิบัติงำนได้รวดเร็วรำยงำนจำกระบบมำใช้งำนต่อได้ทันที
- ลดขั้นตอนกำรดำวน์โหลดข้อมูลกำรชำระเงินจำกระบบของธนำคำร เพรำะเหลือเพียงธนำคำรละ
1 เลขบัญชี (นิสิต 3 กลุ่ม ใช้งำนรูปแบบใบแจ้งหนี้ (KU9) เหมือนกัน)
- ลดขั้นตอนกำรประสำนงำนกับธนำคำร เมื่อพบข้อผิดพลำดที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของธนำคำร
 ธนำคำร
- ลดปัญหำข้อมูลผิดพลำดจำกกำรคีย์ข้อมูลในใบแจ้งหนี้ (KU9) โดยใช้กำรอ่ำนบำร์โค้ดแทน
- ลดปัญหำกำรโอนเงินผิดบัญชีและกำรรับชำระเงินเกินช่วงเวลำที่กำหนด
8. ผลลัพธ์ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน (Outcome) ที่สำคัญ
ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำนสำมำรถสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบั ติงำน ผู้รับบริกำรให้ควำมเชื่อถือและ
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร สรุปได้ดังนี้
8.1 ด้ำนกระบวนกำรปฏิบัติงำน
 มีแผนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน
 ลดขั้นตอนกำรทำงำนและแต่ละขั้นตอนใช้ระยะเวลำน้อยลง
 ผู้ให้บริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน
8.2 ด้ำนคุณภำพของกำรให้บริกำร
 ข้อมูลกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำถูกต้อง
 ลดขั้นตอนในกำรให้บริกำร
 นิสิตสำมำรถตรวจสอบผลกำรชำระเงินได้ในวันถัดไป
 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ
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9. ประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน
 ลดระยะเวลำในกำรปฏิบัตงิ ำน
 ลดจำนวนเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน
10. กำรประเมินผลและกำรนำผลกำรประเมินมำใช้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงในอนำคต
สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดโครงกำร “สัมมนำสำนักทะเบียนฯ พบ ผู้นำนิสิต” ประจำปี พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 16 – 17 กรกฎำคม 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ นั้น ผู้นำนิสิตมีกำรนำเสนอ
ปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำของกำรพิมพ์ ใบแจ้งหนี้ (KU9) แบบ E-bill payment ให้ข้อควำมที่ต้องกำรสื่อสำรมี
ควำมชัดเจน เพรำะช่วงเวลำกำรชำระเงินในใบแจ้งหนี้ (KU9) ปัจจุบันข้อควำมที่แสดง คือ“วันแรกที่เริ่มชำระเงินถึงวัน
สุดท้ำยตำมปฏิทินกำรศึกษำกำหนด” มีช่วงระยะเวลำนำนจนถึงกำรชำระเงินรอบสอง ทำให้นิสิตเข้ำใจผิด ชำระเงิน
เกินช่วงเวลำ ส่งผลให้นิสิตลงทะเบียนไม่ทัน พร้อมทั้งเสนอให้เพิ่มช่องทำงกำรรับชำระเงิน เช่น E-banking หรือ
สำมำรถชำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิสได้ ซึ่งสำนักทะเบียนและประมวลผลรับไว้พิจำรณำปรับปรุงต่อไป
11. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
 ได้ รับ กำรสนั บ สนุ น จำกผู้ บ ริหำรส ำนั กทะเบี ย นและประมวลผลที่ ผ ลั ก ดั น ให้ มี กำรพั ฒ นำปรับ ปรุ ง
กระบวนงำนเพื่อให้กำรบริกำรนิสิตมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
 ได้รับกำรพัฒนำระบบจำกสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ที่ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
 กำรทำงำนเป็นทีมและกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรที่ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงดี เพื่อให้
กำรปรับปรุงกระบวนงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย
12. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้วำงแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพกำรดำเนินงำนในอนำคต เพื่อ
แก้ไขปัญหำและอุปสรรคในแต่ละขั้นตอน โดยกำรเพิ่มช่องทำงกำรชำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิส ระบบ E-banking
กำรโอนเงินผ่ำนบัตร ATM และกำรชำระผ่ำนบัตรเครดิต
โดย : สำนักทะเบียนและประมวลผล
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รำงวัลดี ประเภท 2.1 กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน

เสนอชื่อจบเร็ว ได้งำนเร็ว
สำนักทะเบียนและประมวลผล
1. ที่มำของปัญหำ
สำนักทะเบียนและประมวลผล มีภำรกิจหลักในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ ซึ่งกำรตรวจสอบหลักสูตรและกำรเสนอรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ กำรประกำศให้ปริญญำแก่นิสิต และ
กำรออกเอกสำรสำคัญทำงกำรศึกษำ เป็นกระบวนกำรหนึ่งที่อยู่ภำยใต้ภำรกิจหลักของสำนักทะเบียนฯ ซึ่งงำนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรเสนอรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ มีกำรดำเนินงำนหลำยขั้นตอน ใช้ระยะเวลำดำเนินงำนนำน
บำงครั้งพบว่ำมีนิสิตที่ตกหล่นในกำรยื่นขอจบกำรศึกษำ หรือกำรเสนอรำยชื่อเพื่อประกำศให้ปริญญำแก่นิสิตมีควำม
ล่ำช้ำ ทำให้นิสิตเสียโอกำสในกำรสมัครงำนหรือศึกษำต่อ เนื่องจำกบำงสถำนประกอบกำรหรือบำงสถำบัน ต้องกำร
เอกสำรทำงกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์หรือรำยชื่อที่ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยแล้วเท่ำนั้น เช่น
กำรขอใบประกอบวิชำชีพครูของนิสิตคณะศึกษำศำสตร์ กำรสมัครงำนของกรมวิชำกำรเกษตรเป็นต้น
จำกปัญหำดังกล่ำว ฝ่ำยทะเบียนและสถิติกำรศึกษำได้ร่วมกันหำแนวทำงปรับลดขั้นตอนของกระบวนกำร
ต่ำงๆ โดยปรับในส่วนของขั้นตอนกำรจัดทำประกำศมหำวิทยำลัยเรื่องให้ปริญญำแก่นิสิต จำกเดิมจะต้องรอให้ รำยชื่อ
เสนอจบผ่ำนกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณบดี จึงจะเริ่มจัดพิมพ์ประกำศฯ โดยรวบรวมรำยชื่อของนิสิตทุกคณะ จัดเรียง
ใหม่และพิมพ์ตำมรูปแบบที่ถูกต้อง และเสนออธิกำรบดีลงนำม ขั้นตอนนี้จะใช้เวลำประมำณ 1 - 2 เดือนจึงจะสำมำรถ
ประกำศให้ปริญญำแก่นิสิตได้ ซึ่งถือเป็นระยะเวลำที่นำน และไม่ทันต่อควำมต้องกำรใช้เอกสำรของนิสิต จึงได้มีกำร
ปรับกระบวนกำรลงเหลือเพียงไม่เกิน 30 วัน โดยกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ให้สำมำรถประกำศให้ปริญญำและออกเอกสำรฉบับสมบูรณ์ได้เร็วขึ้น
2. ลักษณะกำรปฏิบัติงำน
ฝ่ำยทะเบียนและสถิติกำรศึกษำ สำนักทะเบียนและประมวลผล มีกำรวำงแผนปรับปรุงกระบวนกำรเสนอให้
ปริญญำเพื่อลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนและอำนวยควำมสะดวกให้กับบุคลำกรของสำนักทะเบียนฯ และคณะ รวมถึง
กำรออกเอกสำรสำคัญทำงกำรศึกษำให้แก่นิสิต โดยแบ่งสภำพกำรปฏิบัติงำนออกเป็น 3 ระยะดังนี้
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ขั้นตอนที่ 2.1 กำรส่งใบขอจบกำรศึกษำ
1) นิสิตใบขอจบกำรศึกษำผ่ำนคณะที่สงั กัด

ระยะที่ 1 (เดิม)

กรอกข้อมูลในเอกสำรด้วย
ลำยมือ

2) คณะตรวจสอบและรวบรวมใบขอจบกำรศึกษำเพื่อ
เสนอคณบดีลงนำม และส่งคืนสำนักทะเบียนฯ

ขั้นตอนที่ 2.2 กำรเสนอรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ
3) สำนักทะเบียนฯ ตรวจสอบหลักสูตรและนำส่งคณะ
(บำงเขน) เพื่อตรวจสอบรำยชื่อและประสำนงำนกับ
บัณฑิตวิทยำลัย วิทยำเขต และสถำบันสมทบ
4) คณะ/บัณฑิตวิทยำลัย/สถำบันสมทบ ดำเนินกำร
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลส่งคืนที่สำนักทะเบียนฯ
5) สำนักทะเบียนฯ สำเนำรำยชื่อนิสิต 12 ชุด ส่ง
กองกลำงเพื่อเข้ำวำระประชุม (1 ครั้ง/เดือน)
6) กองกลำงแจ้งรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ผ่ำนจำกที่
ประชุมคณบดีให้สำนักทะเบียนฯ ทรำบ
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ระยะที่ 2 (เดิม)

ระยะที่ 3 (ใหม่)


 บันทึกข้อมูลผ่ำนระบบ กรณี
ดำเนินกำร “ล่ำช้ำ” ต้องกรอกข้อมูลใน
เอกสำรด้วยลำยมือ

 สำนักทะเบียนฯ พิมพ์รำยชื่อนิสิต
และบันทึกข้อควำมที่ให้คณบดีลงนำม
ส่งให้คณะตรวจสอบ


 บันทึกข้อมูลผ่ำนระบบได้ตลอดจนถึงกรณี “ล่ำช้ำ” โดยเอกสำรจะระบุคำว่ำ
“ล่ำช้ำ”
กำกับไว้ด้ำนบน

 สำนักทะเบียนฯ พิมพ์รำยชื่อนิสิตพร้อมแสดงข้อมูลค้ำงชำระค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำและบันทึกข้อควำมที่ให้คณบดีลงนำม ส่งให้คณะตรวจสอบ


สำนักทะเบียนฯ พิมพ์
รำยชื่อนิสิตด้วยโปรแกรม
Excel



 สำนักทะเบียนฯ บันทึกรำยชื่อนิสิต
ผ่ำนระบบ


สำนักทะเบียนฯ บันทึกรำยชื่อนิสิตผ่ำนระบบ
















 สำนักทะเบียนฯ พิมพ์ประกำศฯ ด้วยกำรนำข้อมูลผูส้ ำเร็จกำรศึกษำจำกระบบ
มำใช้งำน และนำเสนออธิกำรบดีลงนำมโดยส่งไปพร้อมกับสำเนำรำยชื่อ


คณะพิมพ์รำยชื่อนิสิตแนบ
มำพร้อมบันทึกและใบขอ
จบกำรศึกษำ
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
7) สำนักทะเบียนฯ พิมพ์ประกำศฯ ให้ปริญญำแก่นสิ ิต
และเสนออธิกำรบดีลงนำม

ระยะที่ 1 (เดิม)


8) สำนักทะเบียนฯ ออกเอกสำรฉบับสภำ

มหำวิทยำลัยอนุมัติแก่นสิ ิต
ขั้นตอนที่ 2.3 กำรเตรียมงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
9) สำนักทะเบียนฯ จัดทำลำดับผู้เข้ำรับพระรำชทำน

ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ปริญญำบัตร
ก่อนพิมพ์ โดยจัดเรียงจำก
รำยชื่อแรกไปจนถึงรำยชื่อ
สุดท้ำยของ
แต่ละวัน

10) สำนักทะเบียนฯ จัดพิมพ์บัตรฝึกซ้อม

11) สำนักทะเบียนฯ จัดพิมพ์ปริญญำบัตร

12) เสนอนำยกสภำฯ ลงนำม

ระยะที่ 2 (เดิม)

 สำนักทะเบียนฯ นำข้อมูลผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำจำกระบบมำใช้งำน


ระยะที่ 3 (ใหม่)

สำนักทะเบียนฯ นำข้อมูลผูส้ ำเร็จกำรศึกษำจำกระบบมำใช้งำนและปรับเวลำ
จัดพิมพ์ให้เร็วขึ้น





 นำข้อมูลผูส้ ำเร็จกำรศึกษำจำกระบบมำใช้งำน โดยจัดเรียงรำยชื่อบัณฑิตตำม
กลุ่มของแต่ละวัน เช่นบัณฑิตทีเ่ ข้ำรับฯ วันที่ 1
ลำดับจะเป็น
10001 - 13000
บัณฑิตที่เข้ำรับฯ วันที่ 2
ลำดับจะเป็น
20001 - 23000

 พัฒนำระบบ
ให้สำมำรถพิมพ์บัตรฝึกซ้อมตำมรูปแบบทีก่ ำหนด

 นำข้อมูลผูส้ ำเร็จกำรศึกษำจำกระบบมำใช้งำนในกำรจัดพิมพ์ปริญญำบัตร และ
ตรวจสอบปริญญำบัตรอีกครัง้ หลังพิมพ์เสร็จ


ใช้เครื่องตรอกเลข
ลงบัตรฝึกซ้อม

บันทึกข้อมูลเข้ำระบบและพิมพ์
รำยชื่อสำหรับตรวจสอบก่อนสัง่
พิมพ์ปริญญำบัตร


หมำยเหตุ :  หมำยถึง มีกำรปรับปรุงขั้นตอนในระยะที่ 2









 หมำยถึง มีกำรปรับปรุงขั้นตอนในระยะที่ 3

3. แนวคิด วิธีกำร และกำรดำเนินกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน
สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้มีกำรดำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรเพื่อลดขั้นตอนและพัฒนำกำรทำงำน
ให้ดีขึ้น โดยมีหลักกำร 3 ประกำร คือ
1) ประโยชน์ต่อส่วนรวม
2) ลดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน
3) ไม่เพิ่มภำระให้กับผู้อื่น
กำรวิ เครำะห์ กำรท ำงำนจึง เป็ นเครื่องมือที่ท ำให้เกิด ควำมเข้ำใจขั้นตอนกำรปฏิบั ติง ำน ควำมเกี่ย วข้อง
ควำมเชื่อมโยง สรุปกระบวนกำรได้ ดังนี้

กระบวนกำรเสนอให้ปริญญำ
กำรเสนอรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ
• นิสิตใบขอจบกำรศึกษำผ่ำน
คณะที่สังกัด
• คณะตรวจสอบและรวบรวม
ใบขอจบกำรศึกษำเพื่อเสนอ
คณบดีลงนำม และส่งคืน
สำนักทะเบียนฯ

กำรส่งใบขอจบ
กำรศึกษำ

ประโยชน์ต่อส่วนรวม

• สำนักทะเบียนฯ ตรวจสอบหลักสูตรและนำส่งคณะ (บำงเขน)
เพื่อตรวจสอบรำยชื่อและประสำนงำนกับบัณฑิตวิทยำลัย
วิทยำเขต และสถำบันสมทบ
• คณะ/บัณฑิตวิทยำลัย/สถำบันสมทบ ดำเนินกำรตรวจสอบและ
ยืนยันข้อมูลส่งคืนที่สำนักทะเบียนฯ
• สำนักทะเบียนฯ สำเนำรำยชื่อนิสิต 12 ชุด ส่งกองกลำงเพื่อเข้ำ
วำระประชุม (1 ครั้ง/เดือน)
• กองกลำงแจ้งรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ผ่ำนจำกที่ประชุมคณบดี
ให้สำนักทะเบียนฯ ทรำบ
• สำนักทะเบียนฯ พิมพ์ประกำศฯ ให้ปริญญำแก่นิสิต และเสนอ
อธิกำรบดี ลงนำม

ลดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน

• สำนักทะเบียนฯ จัดทำลำดับผู้เข้ำรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตร
• สำนักทะเบียนฯ จัดพิมพ์บัตรฝึกซ้อม
• สำนักทะเบียนฯ จัดพิมพ์ปริญญำบัตร
• เสนอนำยกสภำฯ ลงนำม

กำรเตรียมงำนพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตร

ไม่เพิ่มภำระให้กับผู้อื่น
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3.1 นโยบำย แนวทำงกำรทำงำน แผนงำน
สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้นำปัญหำต่ำงๆ ที่ได้สำรวจและจัดลำดับควำมสำคัญมำศึกษำควำมเป็นไป
ได้ในกำรแก้ไขเพื่อกำหนดนโยบำยที่สนองตำมควำมต้องกำรของผู้ปฏิบัติงำน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ซึ่งนำไปสู่กำรวำงแผน
ดำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยที่กำหนดโดยนำหลักกำรของวงจร PDCA มำเป็นเครื่องมือในกำรกำหนดแนวทำงกำร
ทำงำนเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้ดียิ่งขึ้น มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1) กำหนดกำรประชุมเพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนงำนในกำรประชุมประจำเดือนของ
ฝ่ำย
2) ผู้บริหำรสูงสุดขององค์กรติดตำมและกระตุ้นให้บุคลำกรในฝ่ำยปฏิบัติตำมนโยบำยและแผนงำนขององค์กร
อย่ำงต่อเนื่อง
3) รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนงำนของฝ่ำย ให้ผู้เกี่ยวข้องในองค์กรได้ทรำบ
อย่ำงสม่ำเสมอ
4) จัดประชุมเพื่อทบทวนกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนงำนทุกเดือนหรือรำยไตรมำสเพื่อรับทรำบ
ปัญหำอุปสรรคและควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนงำนของบุคลำกรในฝ่ำย รวมทั้งทบทวนและ
แก้ไขแผนงำนที่มีปัญหำและไม่สำมำรถดำเนินงำนได้จริง
5) วำงแผนในกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนของฝ่ำยล่วงหน้ำเพื่อให้มีเวลำดำเนินงำนอย่ำงเพียงพอและมี
ประสิทธิภำพ
6) ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรในองค์กรเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นตำมนโยบำยและแผนงำนอย่ำงต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ
3.2 วิธีกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำ
3.2.1 กำรส่งใบขอจบกำรศึกษำ (ใช้ระยะเวลำประมำณไม่เกิน 30 วัน จำกเดิม 40-50 วัน)
สภำพกำรปฏิบัติงำนเดิม
นิสิตเขียนข้อมูลลงในใบขอ
จบกำรศึกษำโดยระบุ
รำยวิชำที่ลงทะเบียนในภำค
กำรศึกษำสุดท้ำยส่งคณะ
สภำพกำรปฏิบัติงำนเดิม
คณะรวบรวมและตรวจสอบ
ใบขอจบกำรศึกษำ ส่ง
สทป.

ข้อเสีย
นิสิตกรอกข้อมูลด้วยลำยมือ
ทำให้เกิดควำมผิดพลำด เช่น
รำยวิชำไม่ครบถ้วน และยำก
ต่อกำรตรวจสอบได้ยำก
ข้อเสีย
คณะเสียเวลำในกำรจัดพิมพ์
รำยชื่อ เพรำะไม่ทรำบ
สถำนะที่แน่นอนว่ำนิสิตคน
ไหนจะยื่นขอจบกำรศึกษำ

คณบดีลงนำมเพื่อยืนยันกำร คณบดีแต่ละคณะไม่ได้รับ
คำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ
ควำมสะดวกในกำร
ของนิสิตและส่งคืนสทป.
ปฏิบัติงำน เนื่องจำกต้องลง
นำมใบขอจบกำรศึกษำของ
นิสิตทุกฉบับ
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สภำพกำรปฏิบัติงำนใหม่
นิสิตบันทึกข้อมูลขอจบกำรศึกษำผ่ำนระบบ
ออนไลน์ และพิมพ์เอกสำรส่งคณะกรณี
นิสิตดำเนินกำรล่ำช้ำ จะระบุคำว่ำ “ล่ำช้ำ”
เพื่อคิดค่ำปรับ
สภำพกำรปฏิบัติงำนใหม่
สทป. ส่งบันทึกข้อควำมพร้อมรำยชื่อที่
Export จำกระบบบันทึกขอจบกำรศึกษำ
ออนไลน์ และรำยชื่อนิสิตที่ค้ำงชำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส่งให้คณะ
รวบรวมและติดตำมนิสิตต่อไป
สทป. จัดพิมพ์รำยชื่อพร้อมบันทึกข้อควำม
ส่งให้คณะตรวจสอบใบขอจบตำมรำยชือ่ ทุก
ฉบับ เสนอคณบดีลงนำมบันทึกข้อควำม
เพียงฉบับเดียว

ข้อดีจำกกำรปรับปรุง
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน นิสิตสะดวก
ตรวจสอบง่ำย ลดข้อผิดพลำด นำข้อมูล
ไปใช้ต่อได้
ข้อดีจำกกำรปรับปรุง
ทรำบสถำนะของนิสิตทีต่ ้องกำรขอจบ
กำรศึกษำ ทำให้สะดวกต่อกำรติดตำม
และมีกำรแสดงข้อมูลค้ำงชำระ
เพื่อให้นิสิตเคลียร์สภำพหนี้ค้ำงชำระ
ก่อนเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
เจ้ำหน้ำที่คณะสำมำรถนำส่งเอกสำรได้
ครบตำมรำยชื่อ และลดภำระคณบดีที่
ต้องลงนำมในใบขอจบทุกฉบับ ให้ลง
นำมเพียงจุดเดียวคือบันทึกข้อควำม
ลดเวลำกำรปฏิบัติงำน
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3.2.2 กำรเสนอรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ (ใช้ระยะเวลำประมำณ 30 วัน จำกเดิม 45 – 60 วัน)
เมื่อสำนักทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบหลักสูตร รอคะแนนออกครบ และตรวจสอบอีกครั้ง จึงจะ
เริ่มจัดเรียงลำดับเพื่อพิมพ์รำยชือ่ เสนอจบ
สภำพกำรปฏิบัติงำนเดิม
สทป. ตรวจสอบหลักสูตร
และนำส่งคณะ เพื่อ
ตรวจสอบรำยชื่อและ
ประสำนงำนกับ บัณฑิต
วิทยำลัย วิทยำเขต และ
สถำบันสมทบ

ข้อเสีย
กำรจัดเก็บข้อมูลของ สทป.
และคณะไม่ตรงกัน ทำให้มี
กำรแก้ไขหลำยครั้ง ส่งผลให้
ขั้นตอนอื่นล่ำช้ำ

สภำพกำรปฏิบัติงำนใหม่
เจ้ำหน้ำที่สทป. บันทึกข้อมูลขอจบ
เข้ำระบบเสนอชื่อจบออนไลน์ โดย
แยกตำมคณะ และรอบกำรนำส่ง
จัดพิมพ์เสนอไปยังคณะเพื่อ
ตรวจสอบ

คณะ/บัณฑิตวิทยำลัย/
วิทยำเขต/สถำบันสมทบ
ตรวจสอบและส่งคืน สทป.
สทป. สำเนำรำยชือ่ 12 ชุด
ส่งกองกลำง เสนอเข้ำที่
ประชุมคณบดี ซึ่งมีกำร
ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
กองกลำงแจ้งรำยชือ่
ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำที่ผำ่ นที่
ประชุมคณบดีไปที่ สทป.
สทป. จัดพิมพ์ประกำศฯ
ให้ปริญญำแก่นิสิต
เสนอประกำศฯ อธิกำรบดี
ลงนำม
สทป. ออกเอกสำรฉบับสภำ
มหำวิทยำลัยอนุมัติให้แก่นิสิต

เนื่องจำกที่ประชุมคณบดี มี
กำรประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
ทำให้กำรปฏิบัติงำนถูก
บังคับด้วยกรอบเวลำ และ
ต้องรอกำรอนุมัติจึงรวบรวม
รำยชื่อเพื่อ จัดเรียงพิมพ์ใหม่
จำกนั้นดำเนินกำรตรวจสอบ
อีกครั้งจึงทำให้เสนอ
ประกำศลงนำมล่ำช้ำ มีผล
ต่อกำรออกเอกสำรฉบับสภำ
มหำวิทยำลัยอนุมัติ ให้นิสิต
ไม่ได้ทันตำมควำมต้องกำร

คณะ/บัณฑิตวิทยำลัย/วิทยำเขต/
สถำบันสมทบ
ตรวจสอบ และส่งคืน สทป.
สทป. จัดทำสำเนำรำยชื่อ 12 ชุด
ส่งกองกลำง
เสนอเข้ำที่ประชุมคณบดี ซึ่งมีกำร
ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
พร้อมพิมพ์ประกำศฯ เรื่องให้
ปริญญำแก่นิสิต โดย Export
รำยชื่อจำกระบบ แบ่งตำมคณะ
และรอบกำรส่งเข้ำวำระกำรประชุม
เพื่อเตรียมสำหรับอธิกำรบดีลงนำม
เมื่อรำยชื่อผ่ำนกำรอนุมัติจำกที่
ประชุมคณบดีเรียบร้อย
สทป.ออกเอกสำรฉบับสภำ
มหำวิทยำลัยอนุมัติให้แก่นิสิต

ข้อดีจำกกำรปรับปรุง
ลดเวลำในกำรพิมพ์รำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ
และกำรตรวจสอบ เนื่องจำกสำมำรถ
Export ข้อมูลจำกระบบได้ทันที ซึ่งมีกำร
เชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลประวัตินิสิต และ
ฐำนข้อมูลคะแนน ทำให้ข้อมูลมีควำมถูกต้อง
สำหรับข้อมูลผู้ขอจบกำรศึกษำของบัณฑิต
วิทยำลัย / วิทยำเขต / สถำบันสมทบ จะ
ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำทีว่ ิทยำเขตให้บนั ทึก
ข้อมูลผ่ำนระบบเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำร
ข้อมูลรวมอยูจ่ ุดเดียว ทำให้ง่ำยต่อกำรนำ
ข้อมูลไปใช้ในกำรเตรียมงำนส่วนอื่น
- อำนวยควำมสะดวกให้เจ้ำหน้ำที่ในกำร
พิมพ์ประกำศฯ เพรำะระบบสำมำรถพิมพ์
ให้ได้ทันทีตำมรูปแบบที่กำหนด โดย
เจ้ำหน้ำที่ไม่ต้องพิมพ์เอง
- ลดเวลำในกำรจัดเรียงและพิมพ์รำยชือ่
ผู้สำเร็จกำรศึกษำตำมรูปแบบทีก่ ำหนด
ส่งผลให้เสนอรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำให้
อธิกำรบดีลงนำมได้รวดเร็ว
- นิสิตได้รับเอกสำรฉบับสภำมหำวิทยำลัย
อนุมัติทันต่อควำมต้องกำรนำไปใช้งำน

3.2.3 กำรเตรียมงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
สภำพกำรปฏิบัติงำนเดิม
สำนักทะเบียนฯ จัดทำลำดับ
ผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำ
บัตร โดยตรวจสอบควำม
ถูกต้องก่อนพิมพ์ โดยจัดเรียง
จำกรำยชื่อแรกไปจนถึง
รำยชื่อสุดท้ำยของแต่ละวัน

ข้อเสีย
- กำรเรียงเลขลำดับจำกเลข
แรกจนถึงเลขสุดท้ำยนั้นฝ่ำย
ฝึกซ้อมอำจไม่สะดวกในกำร
จำแนกหรือตรวจสอบ
บัณฑิต

สภำพกำรปฏิบัติงำนใหม่
นำข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกระบบมำ
ใช้งำน โดยจัดเรียงรำยชือ่ บัณฑิตตำม
กลุ่มของแต่ละวัน เช่น บัณฑิตที่เข้ำรับ
วันที่ 1 ลำดับจะเป็น
10001 - 13000
บัณฑิตที่เข้ำรับฯ วันที่ 2 ลำดับจะเป็น
20001 - 23000

ข้อดีจำกกำรปรับปรุง
- ไม่ต้องเสียเวลำบันทึกรำยชือ่ ใหม่
- ไม่ต้องตรวจสอบซ้ำ เพรำะใช้
ข้อมูลจำกระบบที่รำยชื่อได้รับกำร
ตรวจสอบแล้ว
- ฝ่ำยฝึกซ้อมฯ สำมำรถจำแนกและ
ตรวจสอบจำนวนบัณฑิตตำมกลุ่ม
วันที่เข้ำรับ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
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สำนักทะเบียนฯ จัดทำบัตร
ฝึกซ้อม โดยใช้เครื่องตอกเลข
ลงบนบัตรฝึกซ้อม

เกิดข้อผิดพลำดในกำรตอก
เลขซ้ำกัน ทำให้มีบัตร
ฝึกซ้อม ไม่ตรงตำมลำดับ
รำยชื่อ หรือไม่มีข้อมูลอื่นใด
ในบัตรฝึกซ้อมที่จะสำมำรถ
ตรวจสอบได้ มีเพียงเลข
ลำดับเท่ำนั้น

พัฒนำระบบให้สำมำรถพิมพ์บัตร
ฝึกซ้อมตำมรูปแบบทีก่ ำหนด

สำนักทะเบียนฯ จัดพิมพ์
ปริญญำบัตร โดยบันทึกข้อมูล
เข้ำระบบและพิมพ์รำยชื่อ
สำหรับใช้ในกำรตรวจสอบ
ก่อนสั่งพิมพ์ปริญญำบัตร

- ใช้ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำนค่อนข้ำงนำน
ฐำนข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
รำยชื่อไม่ตรงกับที่เสนอจบ
เสียเวลำในกำรตรวจสอบ
แก้ไขซ้ำหลำยครั้ง

นำข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกระบบมำ
ใช้งำนในกำรจัดพิมพ์ปริญญำบัตรและ
ตรวจสอบปริญญำบัตรอีกครั้ง

เสนอปริญญำบัตรลงนำม

- จัดทำบัตรฝึกซ้อมได้รวดเร็วขึ้น
- บัตรฝึกซ้อมมีข้อมูลครบถ้วน บัณฑิต

ไม่ต้องเขียนเอง ลดข้อผิดพลำด
- ฝ่ำยฝึกซ้อมสำมำรถตรวจสอบ
ข้อมูลบัณฑิตจำกบัตรฝึกซ้อม
ได้ง่ำย และรวดเร็วขึ้น
- ไม่ต้องเสียเวลำบันทึกรำยชือ่ ใหม่
- สำมำรถจัดพิมพ์ปริญญำบัตรและ

ตรวจสอบเพื่อเสนอลงนำมได้ทันที
เนื่องจำกนำข้อมูลจำกฐำนเดียวกัน
มำใช้ และลดควำมผิดพลำด

เสนอปริญญำบัตรลงนำม

4. แนวคิด วิธีกำร และกำรดำเนินกำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำร และกำรให้บริกำร
1) เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำกรของคณะ ในกำรจัดพิมพ์รำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ และ
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล
2) นิสิตสำมำรถได้รับเอกสำรสำคัญทำงกำรศึกษำ เพื่อใช้ในกำรสมัครงำนและศึกษำต่อได้ทันตำมควำมต้องกำร
และช่วงเวลำที่กำหนด
3) กรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมฯ สำมำรถตรวจสอบบัณฑิตได้อย่ำงรวดเร็วจำกบัตรฝึกซ้อมที่ปรับรูปแบบกำรกำหนดใหม่
4.1 ช่องทำง หรือวิธีกำร กำรรับฟัง ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
1) รับฟังข้อร้องเรียนจำกนิสิตจำกช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) นิสิตร้องเรียนโดยตรง
กับผู้อำนวยกำรสำนักทะเบียนฯ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น
2) สอบถำมจำกเจ้ำหน้ำที่คณะต่ำงๆ เกี่ยวกับปัญหำกำรปฏิบัติงำนในแต่ละขั้นตอน
3) กำรประชุมหำรือร่วมกับกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมฯ เพื่อหำแนวทำงกำรลดขั้นตอนและกำรอำนวยควำม
สะดวกในกำรปฏิบัติงำนให้กับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
4) ส ำรวจควำมพึ ง พอใจของกรรมกำรฝ่ ำ ยฝึ ก ซ้ อ มฯ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ท ะเบี ย นประจ ำคณะ เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล
สำรสนเทศ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพื่อนำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง แก้ไขกระบวนกำรให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
4.2 วิธีกำรในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริกำร
1) มุ่งพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนให้มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริ กำรด้วยใจ โดย
หำวิธีแก้ไขปัญหำและช่วยเหลือนิสิตในด้ำนต่ำงๆ ให้คำแนะนำที่ถูกต้องตำมข้อบังคับฯ ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค
พร้อมกับมุ่งปรับปรุงพัฒนำงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนิสิต
2) จัดสัมมนำสำนักทะเบียนฯ กับคณะ วิทยำเขต และกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด
วิธีแก้ไขปัญหำที่พบในงำนทะเบียนอย่ำงต่อเนื่อง
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5. แนวคิด วิธีกำร และกำรดำเนินกำรอำนวยควำมสะดวกที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
1) ด้ำนกระบวนกำร
 มีกำรประชุมหำรือร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน
 หำแนวทำงกำรออกเอกสำรสำคัญทำงกำรศึกษำของนิสิตให้ทันต่อควำมต้องกำรใช้งำน
2) ด้ำนผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรปรับปรุงกระบวนงำน
 มีกำรพัฒนำระบบเพื่อช่ วยสนั บสนุ นกำรปฏิบัติ งำน โดยกำรใช้ ข้อมู ลจำกฐำนเดียวกันทุกขั้นตอน
เพื่อให้ข้อมูลมีควำมถูกต้องมำกที่สุด และลดภำระในกำรตรวจสอบลง
5.1 กำรกำหนดรูปแบบกำรอำนวยควำมสะดวก
1) ด้ำนกระบวนกำร
 ลดระยะเวลำในกำรกรอกข้อมูลในใบขอจบ เช่น กำรส่งใบขอจบกำรศึกษำ จำกเดิมนิสิตต้องกรอก
เอกสำรด้วยลำยมือ ได้ปรับเป็นนิสิตสำมำรถบันทึกข้อมูลผ่ำนระบบได้ตลอดเวลำ
 ลดระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร สทป. และคณะ เช่น กำรเสนอรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ
จำกเดิม เมื่อกองกลำงแจ้ งรำยชื่อผู้ สำเร็จกำรศึกษำที่มำจำกมติที่ประชุม คณบดี แล้ว จะต้องดำเนินกำรต่ออีก 2
ขั้นตอน ซึ่งปรับขั้นตอนโดย สทป. จะพิมพ์ประกำศฯ นำเสนอไปพร้อมกับสำเนำรำยชื่อในครั้งเดียวกัน
2) ด้ำนผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรปรับปรุงกระบวนงำน
 ยกเลิกกำรให้คณบดีลงนำมใบขอจบกำรศึกษำของนิสิตทุกใบ โดยเปลี่ยนเป็นลงนำมบันทึกข้อควำม
เพียงฉบับเดียว เพรำะจำกกำรพัฒนำระบบส่งผลให้ข้อมูลมีควำมถูกต้องมำกขึ้น จึงลดขั้นตอนกำรตรวจสอบลง
6. กำรส่งเสริมกำรกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในหน่วยงำน
กำรปรับปรุงกระบวนกำรเสนอให้ปริญญำ มีกำรระดมควำมคิดจำกบุคลำกรสำนักทะเบียนและประมวลผล
และผู้เกี่ยวข้องจำกหลำยส่วน เพื่อวิเครำะห์และออกแบบกำรทำงำนของระบบ ทั้งนี้ผู้เข้ำร่วมประชุมเป็นผู้ที่มีควำมรู้
และประสบกำรณ์ในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่ำงดี ซึ่งเป็นกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และกระจำยควำมรู้ ในตัวบุคคล
นอกจำกนี้ ระบบดังกล่ำวได้ออกแบบให้สำมำรถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ในทุกขั้นตอน เพื่อลดภำระแก่ผู้ปฏิบัติงำนทุกส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
7. ผลกำรดำเนินงำน (Output) ที่สำคัญ
1) มีระบบเสนอรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำที่มีข้อมูลครบถ้วน ช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในทุกมิติ
2) สำมำรถประกำศให้ปริญญำแก่นิสิตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
3) สำมำรถลดขัน้ ตอนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน
8. ผลลัพธ์ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน (Outcome)
สำนักทะเบียนและประมวลผล สำมำรถบูรณำกำรฐำนข้อมูลกำรเสนอรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ ให้ร วมอยู่ใน
ฐำนข้อมูลเดียวกัน สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงำนให้
สำมำรถตรวจสอบและเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย ทำให้ กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำร
ปฏิบัติงำน ผู้ปฏิบัติงำนและผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจเป็นอย่ำงมำก
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ระบบเสนอรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ

ประกำศฯ ให้ปริญญำแก่นิสิตที่พิมพ์จำก
ระบบ

ผู้รับบริกำรรับเอกสำรฉบับสมบูรณ์

บัตรฝึกซ้อมที่พิมพ์จำกระบบเพื่อใช้ตรวจนับบัณฑิตที่เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร

ปริญญำบัตรที่พิมพ์โดยนำข้อมูลมำจำกระบบ เตรียมสำหรับพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
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9. ประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน
1) ลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน ส่งผลให้นิสิตได้รับเอกสำรสำคัญทำงกำรศึกษำเร็วขึ้น
2) ลดทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน เช่น ลดกำรใช้กระดำษที่พิมพ์รำยชื่อผู้จบมำตรวจสอบหลำยครั้ง เป็นต้น
3) บุคลำกรภำยในฝ่ำยสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และทำงำนแทนกันได้ เนื่องจำกระบบ
ที่พัฒนำขึ้นมำใช้งำนง่ำยและข้อมูลที่เก็บมีครบถ้วนต่อกำรนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
10. กำรประเมินผลและกำรนำผลกำรประเมินมำใช้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงในอนำคต
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้งำนระบบ
มีกำรประเมินผลโดยกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้งำนระบบ เกี่ยวกับควำมพึงพอใจและปัญหำที่พบต่อกำรใช้
งำนระบบเสนอรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำระบบให้เป็นไปตำมควำมต้องกำร
ของผู้ใช้งำนในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำกผลกำรสัมภำษณ์ ในช่วงแรกของกำรเริ่มทดสอบกำรใช้งำน พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่
ยังไม่พึงพอใจต่อระบบเท่ำที่ควร เนื่องจำกยังไม่เห็นประโยชน์ที่ชัดเจนของกำรใช้งำนระบบนี้ และยังไม่คุ้นเคยกับ
ระบบ จึงเห็นว่ำมีควำมยุ่งยำกในช่วงเริ่มต้น คณะทำงำนจึงได้ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
เพื่อให้มีกำรแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนำระบบเพิ่มเติมตำมข้อมูลควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมๆ
กับกำรร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ และลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในกระบวนกำรเสนอรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ควบคู่ไปด้วย ซึ่งช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ได้รับควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งทำให้กระบวนกำรเสนอรำยชื่อมีควำม
ถูกต้อง ลดเวลำ ลดทรัพยำกร ประกอบกับคณะทำงำนได้จัดให้มีกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรใช้งำนระบบ
และเปิดโอกำสให้ผู้ใช้งำนเสนอแนะควำมต้องกำรได้ตลอดเวลำ จึงทำให้ผู้ใช้งำนเกิดกำรยอมรับและมีควำมพึงพอใจต่อ
ประสิทธิภำพของผลกำรปฏิบัติงำนที่เกิดขึ้นอย่ำงมำก
ด้ำนผู้รับบริกำร
ผู้รับบริกำรหลักได้แก่นิสิตที่สำเร็จกำรศึกษำ ซึ่งต้องกำรได้รับเอกสำรฉบับสมบูรณ์ที่สำมำรถนำไปใช้สมัคร
งำนหรือศึกษำต่อได้ทันตำมที่สถำนประกอบกำรหรือสถำนศึกษำกำหนด ซึ่งผลจำกกำรปรับลดขั้นตอนกำรเสนอชื่อ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำและประกำศให้ปริญญำแก่นิสิต ที่ส่งผลให้สำมำรถออกเอกสำรฉบับสมบูรณ์ให้ผู้รับบริกำรได้รวดเร็ว
ขึ้นนั้น เป็น กำรสนับสนุนให้ ผู้รับ บริกำรได้รับโอกำสทำงอำชีพ หรือโอกำสทำงกำรศึกษำต่ อได้ ตำมที่ ผู้รับบริกำร
คำดหวัง ทำให้ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจมำกขึ้นจำกผลกำรสัมภำษณ์ และปฏิกิริยำตอบกลับที่มีต่อเจ้ำหน้ำที่ที่
เป็นไปในเชิงบวก รวมถึงไม่มีข้อร้องเรียนเหมือนปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนนั้น ประสบผลสำเร็จและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้
จำกผลกำรประเมินที่เป็นที่น่ำพอใจนี้ ทำให้สำนักทะเบียนและประมวลผลเล็งเห็นควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำ
ปรับปรุงระบบเพื่อให้บริกำรนิสิตในอนำคต โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับบัณฑิตวิทยำลัย วิทยำเขต และสถำบันสมทบ
เพื่อให้ ครอบคลุม กำรให้ บริกำรอย่ ำงทั่ว ถึงทั้ งมหำวิทยำลั ย ซึ่งส ำนั กทะเบี ยนฯ กำลั งพั ฒนำระบบดัง กล่ำ ว และ
ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์และหน่วยทะเบียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดระบบกำรเสนอ
รำยชื่อที่มีควำมสมบูรณ์ และสำมำรถนำข้อมูลไปต่อยอดในกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกั บกำรสำเร็จกำรศึกษำได้อย่ำง
ถูกต้องครบถ้วนมำกที่สุด
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11. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
1) ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้บริหำร บุคลำกรทุกระดับ และผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน ที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตระหนักถึง
ควำมสำคัญและประโยชน์ของกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) และองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
(Learning Organization) เพื่อนำมำปรับปรุงกระบวนกำรกำรปฏิบัติงำน
2) นโยบำย แนวทำงกำรดำเนินงำน และแผนงำนที่ชัดเจนและใช้ได้จริง
3) กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
4) มีกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
5) ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดอย่ำงสม่ำเสมอ
6) กำรได้รับควำมร่วมมือจำกสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ในกำรพัฒนำระบบที่ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
12. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
สำนักทะเบียนและประมวลผล มีกำรวำงแผนที่จะพัฒนำปรับปรุงคุณภำพกำรดำเนินงำนในทุกๆ ด้ำน โดยมี
นโยบำยพัฒนำและปรับปรุงต่อยอดระบบฐำนข้อมูลบัณฑิตให้มีควำมสมบูรณ์ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้งำนและผู้รับบริกำรได้เป็นอย่ำงดี โดยเน้นให้ระบบใช้งำนง่ำย จัดเก็บข้อมูล ครบถ้วน ตำมควำมต้องกำรนำไปใช้
ประโยชน์ต่อ รวมถึงวิทยำเขต สถำบันสมทบ และบัณฑิตวิทยำลัย สำมำรถใช้งำนระบบร่วมกันได้ เพื่อลดเวลำในกำร
ส่งข้อมูล นอกจำกนี้ยังเป็นกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรภำยในองค์กรให้เกิดควำมสำมัคคี และสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพอย่ำงยั่งยืนต่อไป
โดย : สำนักทะเบียนและประมวลผล
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รำงวัลดี ประเภท 2.1 กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน

ระบบเปลี่ยนแปลงรำยวิชำล่ำช้ำ (KU3 Online)
สำนักทะเบียนและประมวลผล
1. ที่มำของปัญหำ
ฝ่ำยบริกำรกำรเรียนกำรสอนและกำรสอบ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็น
หน่วยงำนที่มีภำรกิจหลักในกำรให้บริกำรนิสิตด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรลงทะเบียนเรียน และกำรเพิ่ม -ถอนรำยวิชำ
ซึ่งเดิมกำรลงทะเบียนเรียนและกำรเปลี่ยนแปลงรำยวิชำของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน มีกำร
เปลี่ยนแปลงแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ( ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2532 – ภำคฤดูร้อน พ.ศ.2552) นิสิตนำเอกสำรขอเปลี่ยนแปลงรำยวิชำ KU3
(Add/Drop) ยื่นที่อำคำรจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่บันทึกรำยวิชำ
ปัญหำที่พบ :
1. ใช้เจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนจำนวนมำก (จัดสถำนที่ ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ำยและเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล)
2. ค่ำ ใช้ จ่ำ ยในกำรด ำเนินงำนสูง เช่น ค่ำ ไฟฟ้ำ ค่ำ น้ำประปำ ค่ำอำหำร และค่ำตอบแทนเจ้ ำหน้ำ ที่ใน
กำรปฏิบัติงำน เป็นต้น
3. นิสิตเสียเวลำเรียนเพื่อมำต่อแถวยื่นเอกสำรในช่วงกำหนดกำรขอเปลี่ยนแปลงรำยวิชำ (Add/Drop)
ระยะที่ 2 ( พ.ศ.2552 – ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2558)
สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้นำปัญหำที่พบจำกระยะที่ 1 หำรือร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและได้มี
กำรปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนโดยกำรให้นิสิตยื่นเอกสำรขอเปลี่ยนแปลงรำยวิชำ KU3 (Add/Drop) ที่ผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกอำจำรย์ ประจ ำวิชำและอำจำรย์ที่ป รึกษำนำส่ งให้ภำควิช ำ/โครงกำรพิเศษ/คณะ รวบรวมส่ง สำนั ก
ทะเบียนฯ ดำเนินกำรต่อไป
ปัญหำที่พบ :
1. นิสิตกรอกข้อมูลในเอกสำรขอเปลี่ยนแปลงรำยวิชำ KU3 (Add/Drop) ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน เช่น
รหัสนิสิต/รหัสวิชำ/หมู่เรียนผิด ลืมกรอกประเภทกำรลงทะเบียน (Credit/Audit) เป็นต้น
2. นิสิตไม่สำมำรถใช้งำนระบบ KU3 Online ได้ตั้งแต่เปิดภำคกำรศึกษำ ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรขอ
เปลี่ยนแปลงรำยวิชำ (Add/Drop)
3. เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลผิดพลำด และนิสิตไม่ตรวจสอบผลกำรลงทะเบียนเรียนหลังจำกยื่นเอกสำร
4. ภำควิชำ/โครงกำรพิเศษ/คณะไม่มีกำรแจ้งเปิดวิชำหรือหมู่เรียนมำที่สำนักทะเบียนฯ ทำให้ไม่สำมำรถ
บันทึกรำยวิชำหรือหมู่เรียนที่นิสิตยื่นเอกสำร KU3 เข้ำระบบได้
5. สิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน เช่น กระดำษที่ใช้สำเนำเอกสำร KU3 ที่มีปัญหำเพื่อส่งกลับคณะให้
ติดตำมนิสิตมำแก้ไขข้อมูล หมึกพิมพ์ และค่ำโทรศัพท์ติดตำมนิสิตเพื่อสอบถำมข้อมูลที่ผิดพลำดเบื้องต้น
6. ข้อมูลกำรขอเปลี่ยนแปลงรำยวิชำเข้ำระบบสำรสนเทศนิสิตช้ำ เนื่องจำกใช้เวลำในกำรดำเนินกำรประมำณ
10-15 วันทำกำร ส่งผลกระทบต่ออำจำรย์ประจำวิชำไม่สำมำรถตรวจสอบจำนวนนิสิตภำยในรำยวิชำ/หมู่เรียน และ
นิสิตไม่สำมำรถทำเรื่องขอจบกำรศึกษำภำคกำรศึกษำนั้น ๆ เป็นต้น
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ส ำนั กทะเบี ย นและประมวลผล ตระหนั ก ถึง ปั ญ หำดั ง กล่ ำ วจึ ง เป็ น ที่ ม ำของกำรปรับ ปรุ ง กระบวนกำร
กำรขอเปลี่ยนแปลงรำยวิชำ KU3 (Add/Drop) โดยกำรนำระบบ barcode มำใช้เพื่อให้นิสิตได้รับกำรบริกำรที่รวดเร็ว
ข้อมูลถูกต้อง และทันสมัย ในส่วนของเจ้ำหน้ำที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็ ว ลดขั้นตอนในกำรบันทึกข้อมูล
รำยวิชำ และลดควำมผิดพลำดจำกกำรบันทึกข้อมูลได้
2. ลักษณะกำรปฏิบัติงำน
ฝ่ำยบริกำรกำรเรียนกำรสอนและกำรสอบ สำนักทะเบียนและประมวลผล มีหน้ำที่หลักในกำรรับผิดชอบกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของนิสิตทุกระดับ ทุกชั้นปี และกำรเปลี่ยนแปลงรำยวิช ำด้วยเอกสำร KU3 เป็นส่วนหนึ่งของกำร
ลงทะเบียนเรียน ซึ่งในปัจจุบันนิสิตยื่นเอกสำรขอเปลี่ยนแปลงรำยวิชำ KU3 (Add/Drop) เป็นจำนวนมำกส่งผลต่อกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ให้ทันต่อควำมต้องกำรของนิสิต เจ้ำหน้ำที่ และอำจำรย์ประจำวิชำ
2.1 สภำพกำรปฏิบัติงำนเดิม
ระยะที่ 1 นิสิตยืน่ เอกสำรขอเปลี่ยนแปลงรำยวิชำ KU3 (Add/Drop) ด้วยตนเองที่อำคำรจักรพันธ์เพ็ญศิริ
โดยมีระยะเวลำดำเนินกำร 5 – 6 วันทำกำร

ระยะที่ 2 คณะเป็นผู้รวบรวมเอกสำรขอเปลี่ยนแปลงรำยวิชำ KU3 (Add/Drop) ส่งสำนักทะเบียนและ
ประมวลผลเพื่อบันทึกข้อมูล
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2.2 สภำพกำรปฏิบัติงำนใหม่
นิ สิ ต ยื่ น เอกสำร KU3 Online ที่ ส ำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผลด้ ว ยตนเอง และเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ด ำเนิ น กำร
Scan barcode เพื่อบันทึกข้อมูลทันที
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หมำยเหตุ : KU3 Online คื อ กำรท ำงำนผ่ ำ นระบบ ซึ่ ง เป็ น เพี ย งขั้ น ตอนกำรจองรำยวิ ช ำที่ นิ สิ ต ต้ อ งกำรขอ
เปลี่ยนแปลง แต่ยังไม่มีกำรพัฒนำระบบไปถึงขั้นตอนกำรให้อำจำรย์ประจำวิชำและอำจำรย์ที่ปรึกษำ
ดำเนินกำรเห็นชอบผ่ำนระบบได้ ซึ่งขั้นตอนกำรทำงำนในปัจจุบันจะเสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริกำร
กำรเรียนกำรสอนและกำรสอบ Scan Barcode เพื่อยืนยันกำรขอเปลี่ยนแปลงรำยวิชำของนิสิต
3. แนวคิด วิธีกำร และกำรดำเนินกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
สำนักทะเบียนและประมวลผล มีนโยบำยในกำรดำเนินกำรโดยต้องกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรที่รวดเร็ว
ถูกต้อง และสำมำรถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่ำงรวดเร็ว โดยมีแผนกำรดำเนินงำน ดังนี้
รำยกำร
ขั้นตอน
รำยละเอียดกิจกรรม
 กำรวำงแผน (P)




 กำรปฏิบัติ (D)
 กำรตรวจสอบ/
ประเมินผล (C)






 แนวทำงกำรนำผล
กำรประเมินไป
ปรับปรุง
(A)







ฝ่ำยบริกำรกำรเรียนกำรสอนและกำรสอบ สำนักทะเบียนและประมวลผล
สรุปปัญหำ และจำนวนเอกสำรจำกที่นิสิตส่งเอกสำร KU3
ประชุมหำรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเครำะห์กำรเชื่อมโยงของระบบ
และวิธีปฏิบตั ิ
ดำเนินกำรออกแบบและพัฒนำโปรแกรม
ทดสอบกำรใช้งำนโปรแกรม โดยกำรทดสอบได้ให้ผู้ใช้งำนหลำยท่ำนในกำร
ทดสอบ เพื่อแก้ไขปรับปรุงรูปแบบให้เหมำะสมใช้งำนง่ำย
ปรับปรุงโปรแกรมจำกกำรทดสอบ พร้อมจัดทำคู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม
เพื่อให้นิสิตศึกษำก่อนใช้งำนจริง
ประชำสัมพันธ์กำรใช้ระบบไปยังคณะ หน่วยงำน อบก. และสภำนิสิตทรำบทุก
ภำคส่วน
เริ่มใช้ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2558 ฝ่ำยบริกำรกำรเรียนกำรสอนและกำร
สอบ และกองบริหำรวิชำกำรนิสิต วิทยำเขตกำแพงแสน สรุปปัญหำกำรใช้
ระบบ KU3 Online และสำรวจควำมพึงพอใจผู้ปฏิบัติงำนแล้วพบว่ำ มี
ควำมพึงพอใจมำกที่สุด
ประชุมหำรือสรุปผลกำรดำเนินงำนร่วมกันระหว่ำง สำนักบริกำร
คอมพิวเตอร์ สำนักทะเบียนและประมวลผล และ กองบริหำรวิชำกำรนิสิต
วิทยำเขตกำแพงแสน
ปรับปรุงระบบพร้อมปรับเปลี่ยนกำรดำเนินงำนเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว

3.1 นโยบำย แนวทำงกำรดำเนินงำน แผนงำน
 ด้ำนกำรบริกำร
- กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรได้อย่ำงรวดเร็ว ลดขั้นตอนกำรส่งเอกสำร KU3 ผ่ำนคณะ
- ลดข้อผิดพลำดกำรกรอกข้อมูลด้วยลำยมือเป็นกำรพัฒนำระบบ KU3 Online โดยให้นิสิตบันทึกข้อมูล
ผ่ำนระบบ
 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
- ลดต้นทุนด้ำนค่ำใช้จ่ำย เช่น กระดำษ ค่ำหมึกพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์
- ลดกำรใช้บุคลำกรในกำรปฏิบัติหน้ำที่
- ลดระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
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4. แนวคิด วิธีกำร และกำรดำเนินกำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำร และกำรให้บริกำร
ส ำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล มุ่ ง พั ฒ นำด้ ำ นกำรบริ ก ำรให้ กั บ นิ สิ ต เจ้ ำ หน้ ำ ที่ และอำจำรย์ ข อง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยมีกำรคิดวิธีบริกำรที่สร้ำงสรรค์ เพื่อกำรอำนวยควำมสะดวกและประหยัดเวลำให้แก่
ผู้รับบริกำรและผู้ปฏิบัติงำน
4.1 ช่องทำง หรือวิธีกำร กำรรับฟัง ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้มีกำรประชำสัมพันธ์กำรใช้งำนระบบ KU3 Online กับผู้นำนิสิต
วิทยำเขตบำงเขน เกี่ยวกับวิธีกำรใช้งำนระบบช่องทำงในกำรสอบถำมปั ญหำและข้อสงสัยต่ำง ๆ โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอย
ให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถำม
นอกจำกนี้ทำงสภำผู้นิสิต องค์กำรนิสิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้ช่วยประชำสัมพันธ์โดยกำร
สัมภำษณ์ผู้อำนวยกำรสำนักทะเบียนและประมวลผล เกี่ยวกับกำรใช้งำนระบบ KU3 Online เพื่อนำเผยแพร่ให้กับ
นิ สิ ต มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ท รำบผ่ ำ นช่ อ งทำง YouTube ที่ https://www.youtube.com/watch?v=OFFWi9EvRI

4.2 วิธีกำรในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริกำร
ระบบ KU3 Online เริ่มใช้งำนภำคปลำย ปีกำรศึ กษำ 2558 ทำงสำนักทะเบียนและประมวลผลได้มี
กำรหำรือกับผู้นำนิสิตเพื่อสอบถำมควำมพึงพอใจกำรใช้งำนของระบบอีกครั้งเพื่อนำมำพัฒนำปรับปรุงระบบต่อไป
สำนักทะเบียนและประมวลผลได้จัดโครงกำร “สัมมนำสำนักทะเบียนฯ พบ ผู้นำนิสิต ” ทุกปี ซึ่งในปี
พ.ศ.2559 ได้จัดโครงกำรเมื่อวั นที่ 16 – 17 กรกฎำคม 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
พร้อมกับ น ำประเด็ น กำรใช้ง ำนระบบ KU3 Online ให้ นิสิ ต ที่ เข้ำ ร่วมโครงกำรสรุปปั ญ หำและข้อเสนอแนะแนว
ทำงแก้ไขปัญหำร่วมกัน ซึ่งในภำคฤดูร้อน พ.ศ.2559 สรุปปัญหำได้ดังนี้
1. คณะส่งเอกสำร KU3 Online ถึงสำนักทะเบี ยนและประมวลผลล่ำช้ำ กว่ำวันที่ปฏิทินกำรศึกษำ
กำหนด
2. เอกสำร KU3 Online ของนิสิตบำงรำยไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ประจำวิชำ/อำจำรย์ที่
ปรึกษำ
3. นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์กำหนด เจ้ำหน้ำที่จะไม่ดำเนินกำร
ให้ ต้องมีคำร้องลงทะเบียนเรียนเกินแนบมำด้วย
4. นิ สิ ต ที่ ยื่ น เอกสำร KU3 Online แล้ ว แต่ ข้ อ มู ล รำยวิ ช ำไม่ ถู ก ต้ อ ง หรื อ ไม่ พ บข้ อ มู ล กำรขอ
เปลี่ยนแปลงรำยวิชำ
5. ควำมล่ำช้ำในกำรประสำนงำนไปยังคณะหรือนิสิต เพื่อติดตำมนิสิตมำรับเอกสำรไปแก้ไขให้ถูกต้อง
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จำกปัญหำดังกล่ำว สำนักทะเบียนและประมวลผลได้มีกำรปรับปรุงโดยเปิดเคำน์เตอร์บริกำรพิเศษเพื่อรับ
เอกสำร KU3 Online และ Scan Barcode ทันที และแจ้งให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลกำรลงทะเบียนเรียนหลังจำก Scan
barcode เรียบร้อย สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับนิสิต อำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงมำก
5. แนวคิด วิธีกำร และกำรดำเนินกำรอำนวยควำมสะดวก
5.1 กำรกำหนดรูปแบบกำรอำนวยควำมสะดวก
สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้กำหนดรูปแบบกำรอำนวยควำมสะดวก โดยนำระบบเทคโนโลยีเข้ำมำเพิ่ม
ประสิทธิภำพของกำรทำงำน เพื่อควำมถูกต้องของข้อมูล ลดระยะเวลำ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน จำกเดิมนิสิตกรอก
ข้อมูลด้วยลำยมือ และเจ้ำหน้ำที่ทำกำรบันทึกข้อมูลเข้ำผ่ำนโปรแกรมด้วยกำรคีย์ข้อมูล ซึ่งได้ออกแบบกำรทำงำนใหม่
เพื่อลดปัญหำที่เกิดขึ้น โดยกำรให้นิสิตบันทึกข้อมูลผ่ำนระบบ KU3 Online ด้วยตนเอง และพิมพ์เอกสำรส่งอำจำรย์
ประจำวิชำและอำจำรย์ ที่ปรึกษำให้ควำมเห็นชอบ จำกนั้นนำมำยื่นที่สำนักทะเบียนและประมวลผลด้วยตนเองตำม
ช่วงเวลำที่ปฏิทินกำรศึกษำกำหนด กำรทำงำนรูปแบบใหม่นี้ เจ้ำหน้ำที่จะ Scan Barcode แทนกำรคีย์ข้อมูลแบบเดิม
ทำให้ข้อมูลเข้ำระบบเร็วและมีควำมถูกต้อง นิสิตไม่ต้องรอนำน สำมำรถตรวจสอบข้อมู ลได้ทันที นอกจำกนี้ ยังส่งผล
ให้อำจำรย์ประจำวิชำทรำบจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในวิชำของท่ำนทันทีเช่นกัน
6. กำรส่งเสริมกำรกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในหน่วยงำน
สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดทำคู่มือกำรใช้งำนระบบ KU3 Online ไว้ในระบบสำรสนเทศนิสิต
เพื่ อให้ นิ สิต สำมำรถศึกษำทำควำมเข้ำ ใจวิ ธี กำรใช้ ง ำน รวมถึงได้ จัด ท ำเอกสำรประชำสั มพั น ธ์กำรใช้ งำนแจ้ ง ให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และบุคลำกรทุกฝ่ำยของสำนักทะเบียนและประมวลผลทรำบ นอกจำกนี้ ได้นำเข้ำวำระแจ้งเพื่อ
ทรำบในกำรประชุมที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ ให้รับทรำบร่วมกัน
7. ผลกำรดำเนินงำน (Output) ที่สำคัญ
7.1 ผู้รับบริกำร
 นิสิต - ข้อมูลรำยวิชำเข้ำระบบลงทะเบียนเรียนได้อย่ำงรวดเร็ว
- ข้ อมู ล รำยวิ ช ำ หมู่ เรี ย น ประเภทกำรลงทะเบี ย นเรี ย น หน่ ว ยกิ ต ถูก ต้ องตำมที่ นิ สิ ต บั น ทึ ก
เข้ำระบบ KU3 Online
 อำจำรย์ - ได้ทรำบรำยชื่อนิสิตและจำนวนทันที หลังจำกกำร Scan barcode ของเจ้ำหน้ำที่สำนัก
ทะเบียนและประมวลผล
7.2 ผู้ให้บริกำร - เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ฝ่ ำ ยบริ ก ำรกำรเรี ย นกำรสอนและกำรสอบปฏิ บั ติ ง ำนได้ ร วดเร็ ว
โดยกำรใช้ Scan Barcode
- ลดขั้นตอนกำรประสำนงำน กรณีนิสิตส่งเอกสำร KU3 Online ที่ไม่สมบูรณ์ เจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยบริกำรกำรเรียนกำรสอนและกำรสอบสำมำรถแจ้งให้นิสิต ดำเนินกำรแก้ไขได้ทันที โดยไม่ต้องส่ง
เอกสำรคืนที่คณะหรือโทรแจ้งนิสิต
8. ผลลัพธ์ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน (Outcome) ที่สำคัญ
ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำนสำมำรถสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ผู้รับบริกำรให้ควำมเชื่อถือและ
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร สรุปได้ดังนี้
8.1 ด้ำนกระบวนกำรปฏิบัติงำน
 มีแผนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน
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 ลดขั้นตอนกำรทำงำน แต่ละขั้นตอนใช้ระยะเวลำน้อย
 ใช้พื้นที่ในกำรปฏิบัติงำนไม่มำกเพียงแค่มีเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องอ่ำน barcode เท่ำนั้น
 ผู้ให้บริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน
8.2 ด้ำนคุณภำพของกำรให้บริกำร
 ข้อมูลกำรลงทะเบียนเรียนของนิสิตถูกต้อง
 ลดขั้นตอนในกำรให้บริกำร
 นิสิตสำมำรถตรวจสอบผลกำรขอเปลี่ยนแปลงรำยวิชำได้ทันที
 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ
8.3 ด้ำนกำรพัฒนำหน่วยงำน
 สำมำรถนำข้อมูลมำวิเครำะห์เพื่อศึกษำปัญหำกำรเปิดรับนิสิตได้ โดยกำรนำข้อมูล
(1) จำนวนนิสิตที่เข้ำใช้ระบบ
(2) จำนวนเอกสำรที่ให้สำนักทะเบียนและประมวลผลดำเนินกำร
โดยสำมำรถแบ่งเป็นจำนวนรำยวิชำ จำนวนนิสิต แบ่งตำมคณะและวิทยำเขต (บำงเขน/กำแพงแสน)
9. ประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน
 ลดค่ำใช้จ่ำย เช่น กระดำษ หมึกพิมพ์ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำตอบแทนนอกเวลำรำชกำร เป็นต้น
 ลดกำรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวนหลำยเครื่อง
 ลดจำนวนเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนบันทึกข้อมูล
10. กำรประเมินผลและกำรนำผลกำรประเมินมำใช้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงในอนำคต
สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดโครงกำร “สัมมนำสำนักทะเบียนฯ พบ ผู้นำนิสิต” ประจำปี พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 16 – 17 กรกฎำคม 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ นั้น ผู้นำนิสิต มีกำรนำเสนอ
ปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำของระบบ KU3 Online โดยพัฒนำให้เป็นระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ คือ สำมำรถให้
อำจำรย์ประจำวิชำและอำจำรย์ที่ปรึกษำให้ควำมเห็นชอบผ่ำนระบบได้
11. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
- ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรสำนักทะเบียนและประมวลผลที่ผลักดันให้มีกำรพัฒนำระบบเพื่อให้บริกำร
นิสิตมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
- ได้รับกำรพัฒนำโปรแกรมจำกสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ได้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
- กำรทำงำนเป็นทีมและกำรมีส่วนร่ว มของบุคลำกรที่ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงดี เพื่อให้กำร
ปรับกระบวนงำนบรรลุเป้ำหมำย
12. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้วำงแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพกำรดำเนินงำนเพื่อแก้ไขปัญหำ
และอุปสรรคในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
- พัฒนำให้นิสิตสำมำรถใช้งำนระบบ KU3 Online ได้ตั้งแต่วันแรกของกำรเปิดภำคกำรศึกษำตำมควำม
ต้องกำรของนิสิต
- พัฒนำระบบโดยกำรกำหนดสิทธิ์ให้อำจำรย์ประจำวิชำให้ควำมเห็นชอบกำรขอเปลี่ยนแปลงรำยวิชำ
โดย : สำนักทะเบียนและประมวลผล
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รำงวัลดี ประเภท 2.1 กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน

ระบบยื่นคำร้องออนไลน์
(Online Graduate Request Form, OGRF)
บัณฑิตวิทยำลัย
1. ที่มำของปัญหำ
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นหน่วยงำนกลำงที่ทำหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล สนับสนุน และ
ประสำนงำนเพื่อให้สำขำวิชำต่ำง ๆ พัฒนำกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำให้เต็มศักยภำพของแต่ละสำขำ และเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และสร้ำงผลงำนที่มีมำตรฐำนสำมำรถแข่งขันได้ในตลำดโลก ตลอดระยะเวลำ 50 ปี
ที่บัณฑิตวิทยำลัยดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนของกำรผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษำ
ภำรกิจสำคัญประกำรหนึ่งของบัณฑิตวิทยำลัย คือ กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำแก่นิสิตและคณำจำรย์ โดยเฉพำะกำร
กำกับดูแลมำตรฐำนกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำให้ตอบสนองต่อนโยบำยมหำวิทยำลัย ด้วยพั นธกิจของบัณฑิ ต
วิทยำลัยซึ่งให้ควำมสำคัญในด้ำนกำรบริกำรทำงกำรศึกษำแก่นิสิตและคณำจำรย์
บัณฑิตวิทยำลัย เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ที่มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำจำนวน 10,439 คน มีกำรเรียนกำรสอนอยู่ใน 4 วิทยำเขต กำรดำเนินงำนของบัณฑิต
วิทยำลัยเริ่มตั้งแต่กำรรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ำศึกษำจนกระทั่งสำเร็จกำรศึกษำ นิสิตบัณฑิตศึกษำที่ต้องกำรรับ
บริกำรของบัณฑิตวิทยำลัยในเรื่องต่ำง ๆ จะต้องมำยื่นคำร้อง และรับเอกสำร หรือผลกำรดำเนิน กำรที่เคำน์เตอร์
บริกำรนิสิต ชั้น 1 ซึ่งกำรบริกำรเคำน์เตอร์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) กำรยื่นคำร้อง 2) กำรติดตำมคำร้อง และ
3) กำรเงิน โดยมียอดคำร้องรวมประมำณ 38,000 – 42,000 คำร้องต่อปี
กำรให้บริกำรกำรศึกษำของบัณฑิตวิทยำลัย มีลักษณะต้องมำติดต่อที่เคำน์เตอร์บริกำรไม่ว่ำจะเป็นกำรยื่นคำ
ร้อง กำรติดตำมคำร้อง กำรติดต่อสอบถำม นิสิตจะมำใช้บริกำรเป็นจำนวนมำกในช่วงใกล้เที่ยง คือ ช่วงเวลำประมำณ
11.00 – 13.30 น. ซึ่งในเวลำ 12.00 – 13.00 น. เป็นช่วงเวลำที่มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรแค่เพียงคนเดียว จึงทำให้เกิด
ปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรให้บริกำร ดังนั้น บัณฑิตวิทยำลัยจึงได้เพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรกำรศึกษำ ผ่ำนทำงระบบ
ออนไลน์ ซึ่งเป็นกำรให้บริกำรเรื่องกำรยื่นขอหนังสือรับรองออนไลน์ กำรติดตำมคำร้องออนไลน์ โดยเริ่มให้บริกำรมำ
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 20 มกรำคม 2556 เป็ น ต้ น มำ และเริ่ ม ประกำศใช้ ใ นวั น ที่ 5 กั น ยำยน 2557 โดยยื่ น ค ำร้ อ งได้ ที่
http://ogrf.grad.ku.ac.th/request/ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยำยน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งมีผู้มำใช้บริกำรทั้งสิ้น 7,825 ครั้ง
2. ลักษณะกำรปฏิบัติงำน
2.1 สภำพกำรปฏิบัติงำนเดิม
ตั้ ง แต่ ปี 2550 บั ณ ฑิ ต วิ ท ยำลั ย ได้ พั ฒ นำระบบติ ด ตำมค้ น หำค ำร้ อ ง (Work Recording and
Tracking System, WRTS) และใช้ระบบบัตรคิวเพื่ออำนวยควำมสะดวก จำกสภำพเดิมที่นิสิตที่มำยื่นคำร้องจะต้อง
ยืนต่อแถวตำมลำดับในแต่ละประเภทของกำรให้บริกำรเพื่อยื่นเอกสำรคำร้อง ซึ่งกำรใช้ระบบ WRTS นิสิตสำมำรถ
ตรวจสอบผลกำรดำเนินกำรของคำร้อง ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมรหัสนิสิตหรือเลขที่คำร้องที่ได้รับ ซึ่งนิสิต
สำมำรถมำรับเรื่องคืนได้ล่วงหน้ำ ก่อนกำหนดเวลำนัด
ปัญหำที่พบคือ กำรให้บริกำรเคำน์เตอร์ในบำงช่วงเวลำ เช่น ช่วงวันสุดท้ำยของกำรยื่นและติดตำม
คำร้องประเภทต่ำง ๆ ได้แก่ คำร้องขอสอบ ส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ เอกสำรประกอบเพื่อขอสำเร็จกำรศึกษำ โดยเฉพำะ
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อย่ำงยิ่งภำคฤดูร้อน (เมษำยน – กรกฎำคม) มีจำนวนนิสิตที่มำยื่นคำร้อง จำนวน 18,556 คำร้อง ในช่วงเวลำใกล้เคียง
กัน ทำให้กำรให้บริกำรไม่สำมำรถทำได้ดีเท่ำที่ควร

ภำพที่ 1 รูปแบบกำรยื่นคำร้องแบบเดิม

2.2 สภำพกำรปฏิบัติงำนใหม่
ตั้งแต่ปี 2556 บัณฑิตวิทยำลัยได้พัฒนำระบบยื่นคำร้องออนไลน์ (Online Graduate Request
Form, OGRF) โดยให้ บ ริ ก ำรในกำรยื่ น ค ำร้ อ งขอหนั ง สื อ รั บ รองฉบั บ นิ สิ ต หนั ง สื อ รั บ รองฉบั บ รอสภำอนุ มั ติ
และหนังสือรับรองฉบับสภำอนุมัติ เพื่ ออำนวยควำมสะดวกนิสิตในกำรยื่นคำร้องผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
และสำมำรถมำรับหนังสือรับรองคืนใน 2 วันทำกำรถัดไป
บัณฑิตวิทยำลัยดำเนินกำรให้บริกำรระบบยื่นคำร้องออนไลน์ (OGRF) สำหรับนิสิตไทย และได้มี
กำรจัดทำภำคภำษำอังกฤษเพื่อให้บริกำรสำหรับนิสิตต่ำงชำติ

ภำพที่ 2 ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ (Online Graduate Request Form, OGRF)
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3. ประสิทธิภำพของกำรให้บริกำร
กำรยื่นคำร้องแบบเดิม (ระบบเอกสำร)
1. กำรลดขั้นตอนและ
1. ผู้รับบริกำรกรอกใบคำร้องขอหนังสือ
ระยะเวลำของกระบวนกำร รับรอง ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องกรอกข้อมูลส่วน
ให้บริกำร
บุคคล จำนวน 16 รำยกำร
2. กดบัตรคิว และรอเรียกคิว
3. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบสถำนะผูย้ นื่ คำร้อง
4. เจ้ำหน้ำที่กรอกข้อมูลจำกใบคำร้อง เข้ำสู่
ระบบ
5. เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำโอนข้อมูลใบ
คำร้องไปยังเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน เพื่อรับชำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำร
6. รอเรียกคิวชำระเงิน
7. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินออกใบเสร็จรับเงินให้
ผู้ขอรับบริกำร
8. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินโอนข้อมูลกลับไปยัง
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ เพื่อออกใบ
ติดตำมคำร้องและนัดรับเอกสำร (Slip)
รวมเวลำยื่นคำร้องระบบเอกสำร ประมำณ
30 นำที
9. ผู้รับบริกำรมำรับเอกสำรตำมเวลำนัด

2. กำรให้บริกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร
(ควำมต้องกำรหนังสือ
รับรองที่ถูกต้อง เชื่อถือได้)

3. กำรยกระดับคุณภำพกำร
ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ใ น ร ะ ดั บ
นำนำชำติ
4. กำรอำนวยควำมสะดวก
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กำรยื่นคำร้องระบบออนไลน์
1. ผู้รับบริกำรพิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคล
จำนวน 3 รำยกำร ได้แก่
- รหัสประจำตัวนิสิต
- วัน เดือน ปีเกิด
- เลขบัตรประจำตัวประชำชน
(5 ตัวสุดท้ำย) / เลขที่ Passport
ระบบจะเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลนิสิต/ผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ และตรวจสอบยืนยันควำมถูกต้อง

รวมเวลำยื่นคำร้องระบบออนไลน์ ไม่เกิน 1
นำที
2. ผู้รับบริกำรมำรับเอกสำรตำมเวลำนัดใน
ระบบ พร้อมชำระเงิน
(รอคิวรับเอกสำรและชำระเงิน)
3. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินออกใบเสร็จรับเงิน
1. โอกำสผิดพลำดจำกผู้ขอรับบริกำร ไม่ได้ 1. ควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ เพรำะระบบจะ
กรอกข้อมูลเข้ำระบบด้วยตนเอง และ
เชื่อมโยงกับระบบฐำนข้อมูลนิสิตและ
เจ้ำหน้ำที่ต้องมำกรอกข้อมูลจำกใบคำร้อง
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผ่ำนกำร
เข้ำระบบอีกครั้งหนึ่ง
ตรวจสอบแล้ว
2. โอกำสผิดพลำดจำกกำรขอหนังสือรับรอง 2. ระบบจะตรวจสอบทันที่ที่ยื่นคำร้อง
ผิดประเภท
ผู้รับบริกำรจะสำมำรถยื่นหนังสือรับรองได้
ถูกประเภท ตรงกับสถำนภำพที่แท้จริง
- ผู้สำเร็จกำรศึกษำชำวต่ำงชำติตอ้ งเดินทำง - ผู้สำเร็จกำรศึกษำชำวต่ำงชำติ สำมำรถยื่น
มำยื่นคำร้องด้วยตนเอง
คำร้องขอหนังสือรับรองมำจำกประเทศของ
ตนเองได้โดยตรง
- ผู้รับบริกำรต้องเสียเวลำและค่ำใช้จ่ำยใน
ผู้รับบริกำรสำมำรถยื่นคำร้องผ่ำนระบบ
กำรเดินทำงมำยื่นคำร้อง ณ ที่ทำกำร
ออนไลน์ จำกทุกที่ทุกเวลำ อย่ำงไม่มี
บัณฑิตวิทยำลัย
ข้อจำกัดด้ำนสถำนที่ และเวลำ สำมำรถยื่น
คำร้องได้ตำมควำมสะดวก
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4. ประสิทธิผลของกำรใช้ระบบออนไลน์
ปีกำรศึกษำ 2558 มี ผู้ ส ำเร็จ กำรศึกษำ จ ำนวน 2,967 คน มี กำรยื่ น คำร้องขอหนั ง สื อรับ รองว่ ำ ส ำเร็จ
กำรศึกษำผ่ำนระบบออนไลน์ จำนวน 2,803 คน คิดเป็นร้อยละ 94.47 แสดงให้เห็นถึงควำมสะดวก รวดเร็ว และเป็น
ที่ต้องกำรของผู้รับบริกำร ซึ่งในอนำคตบัณฑิตวิทยำลัยคำดว่ำจะดำเนินกำรให้ครบทุกประเภทคำร้อง
โดย : บัณฑิตวิทยำลัย
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รำงวัลดี ประเภท 2.1 กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน

กำรพัฒนำระบบตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
สำขำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกกำลังกำย
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
1. ที่มำของปัญหำ
จำกแผนพัฒนำหน่วยงำนเพื่อให้บรรลุตำมนโยบำยของหน่วยงำนในระยะ 4 ปี (วันที่ 28 กันยำยน 2557 –
27 กันยำยน 2561) คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มีนโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรในกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศและฐำนข้อมูลให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ งำนบริกำรกำรศึกษำซึ่งเป็นกลุ่มงำนหนึ่งที่
ให้บริกำรแก่นิสิตในด้ำนกำรเรียนกำรสอน งำนทะเบียนนิสิต และจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรในด้ำน
ต่ำงๆ แก่นิสิต มีข้อเสนอแนะให้คณะมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ช่วยในกำรวำงแผนกำรลงทะเบียนเรียนของนิสิต
ระดับปริญญำตรี เพื่อให้สะดวก และง่ำยต่อกำรรับบริกำร
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำร
ออกกำลัง กำย โดยหลั กสู ตรกำหนดให้ นิสิ ตต้ องลงทะเบีย นเรีย นให้ ครบตำมโครงสร้ำ งหลักสูต รซึ่ง ประกอบด้ว ย
1) หมวดวิ ช ำศึกษำทั่ ว ไป 2)หมวดวิ ช ำเฉพำะ และ 3)หมวดวิ ช ำเลื อ กเสรี จ ำนวน 130 หน่ ว ยกิ ต นั้ น ดั ง นั้ น กำร
ลงทะเบียนเรียนให้ครบตำมหลักสูตรจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จ ะใช้ในกำรขอสำเร็จกำรศึกษำในปีสุดท้ำยของภำคเรีย น
หำกนิสิตเลือกลงทะเบียนเรียนรำยวิชำไม่ถูกต้องตำมแผนที่กำหนดไว้จะส่งผลให้นิสิตไม่สำเร็จกำรศึกษำตำมแผนที่
กำหนดได้
เนื่องจำกคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ยั งใช้กำรตรวจสอบแผนกำรเรียนโดยให้นิสิตใช้กำรตรวจสอบจำก
แบบฟอร์มกำรตรวจสอบแผนกำรเรียนที่เป็นกระดำษ ซึ่งทำให้เกิดกำรสิ้นเปลือง และใช้เวลำในกำรตรวจสอบทั้งตัว
นิสิต และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำ ที่ต้องตรวจสอบควำมถูกต้องจำกแบบฟอร์มที่นิสิตนำมำส่ง และใช้เวลำ
ในกำรตรวจสอบค่อนข้ำงนำน นอกจำกนี้ยังประสบปัญหำนิสิตไม่ได้ตรวจสอบล่วงหน้ำว่ำลงเรียนไปแล้วกี่หน่วยกิต
และวิชำที่เรียนอยู่ในหมวดใดบ้ำง หรืออยู่ในกลุ่มวิชำใดบ้ ำง ทำให้ไม่แน่ใจว่ำลงทะเบียนเรียนครบตำมหลักสูตร หรือ
วำงแผนกำรลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ส่งผลให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนไม่ครบหรือเลือกเรียนในบำงรำยวิชำไม่ตรงตำมแผน
ที่กำหนดอำจทำให้เกิดปัญหำและผลกระทบต่อกำรเรียนในชั้นปีสุดท้ำยที่ต้องดำเนินกำรขอสำเร็จกำรศึกษำ
ดังนั้นจำกปัญหำดังกล่ำวจึงเป็นที่มำของกำรคิดค้นระบบตรวจสอบกำรจบกำรศึกษำของนิสิตหลักสูตรวิทยำศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกกำลังกำย คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ขึ้นมำ โดยเป็นระบบกำร
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนิสิตชั้นปีที่ 1 - 4 และกำรลงทะเบียนของนิสิตตลอดหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำร
ตรวจสอบจบกำรศึกษำของนิสิตเองและกำรสรุปผลกำรดำเนินงำนหลักสูตรของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยนิสิตสำมำรถตรวจสอบกำรลงทะเบียนของตนเอง และรำยวิชำที่ลงเรียนไปว่ำตรง
ตำมที่หลักสูตรกำหนดไว้หรือไม่ และจะต้องลงวิชำใดบ้ำงจึงจะสำมำรถจบกำรศึกษำได้ภำยในระยะเวลำ 4 ปี
กำรจัดทำระบบกำรตรวจสอบกำรจบกำรศึกษำนี้ มีประโยชน์และควำมสะดวกรวดเร็วในกำรตรวจสอบจบกำรศึกษำ
ของนิสิตแต่ละคน และสำมำรถแก้ปัญหำกำรลงทะเบียนเรียนให้ครบตำมหลักสูตรได้ดียิ่งขึ้น นอกจำกนี้ยังเป็นกำรลด
กำรใช้กระดำษ ลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบกำรจบกำรศึกษำของนิสิต มีฐำนข้อมูล
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ด้ำนกำรลงทะเบียนของนิสิต รวมถึงกำรสำเร็จกำรศึกษำ และนำผลของระยะเวลำในกำรสำเร็จกำรศึกษำของนิสิตมำ
วิเครำะห์ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีประสิทธิภำพสูงสุด
2. ลักษณะกำรปฏิบัติงำน (ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ควำมสำคัญ ผู้มำใช้บริกำร จำนวนผู้มำใช้บริกำร)
งำนทะเบียนและประมวลผล เป็นงำนให้บริกำรแก่นิสิตปัจจุบันของงำนบริกำรกำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์
กำรกีฬำ เช่น กำรให้บริกำรคำร้องกำรลงทะเบียนเรียนของนิสิต กำรตรวจสอบกำรจบกำรศึกษำของนิ สิต เป็นต้น กำร
พัฒนำกระบวนกำรตรวจสอบกำรลงทะเบียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรของนิสิต เมื่อปรับปรุงแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อ
นิสิตระดับปริญญำตรีทุกคนที่ศึกษำอยู่ในคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประมำณ 450 คน นิสิตทุกคนสำมำรถใช้บริกำร
ระบบตรำจสอบโครงสร้ำงหลักสูตรได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 เพื่อใช้ตรวจสอบแผนกำรเรียนล่วงหน้ำว่ำลงเรียนไป
แล้วกี่หน่วยกิตและวิชำที่เรียนอยู่ในหมวดใดบ้ำง หรืออยู่ในกลุ่มวิชำใดบ้ำง และงำนบริกำรกำรศึกษำสำมำรถนำมำใช้
เป็นข้อมูลกำรตรวจสอบและใช้ประกอบกำรขอจบกำรศึกษำของนิสิตชั้นปีสุดท้ำยที่จะจบในปีกำรศึก ษำ และภำค
กำรเรียนนั้นว่ำเรียนครบตำมที่หลักสูตรกำหนดหรือไม่ ก่อนเสนอมหำวิทยำลัย อนุมัติจบกำรศึกษำ
ระบบกำรตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตรเป็นระบบที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อนิสิตทุกคน เพรำะนิสิตทุกคน
ต้องใช้ตรวจสอบกำรลงทะเบียนเรียน กำรวำงแผนกำรเรียนให้เรียนครบตำมหลักสูตร และกำรจบกำรศึกษำ จึงจำเป็น
ที่จะต้องยกระดับคุณภำพกำรบริกำรให้มีควำมสะดวกรวดเร็ว ตอบสนองต่อกำรใช้บริกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจแก่
ผู้รับบริกำร เป็นกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรและวิธีกำรปฏิบัติงำนใหม่ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศช่วยในกำร
ลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน และใช้จัดเก็บเป็นฐำนข้อมูลกำรลงทะเบียนของนิสิต นำมำเป็นข้อมูลใน
กำรวิเครำะห์กำรบริหำรหลักสูตร จำกปัจจัยนำเข้ำ กระบวนกำร และผลผลิต ว่ำมีปริมำณและคุณภำพเป็นอย่ำงไร
เพื่อเสนอเป็นข้อมูลในกำรวำงแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรของคณะต่อไป
2.1 สภำพกำรปฏิบัติงำนเดิม
กระบวนกำรตรวจสอบโครงสร้ำ งหลั ก สู ต รแบบเดิ ม มี 8 ขั้ น ตอน ใช้ ร ะยะเวลำ 16 ชั่ ว โมง 12 นำที
รำยละเอียดดังนี้
- ขั้นตอนกำรขอเอกสำรและตรวจสอบกำรจบโดยนิสิต มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
1) นิสิตชั้นปีที่ 4 ขอรับเอกสำรแบบฟอร์มกำรตรวจสอบแผนกำรเรียนของหลักสู ตรและตรวจสอบ
รำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียนและมีผลกำรเรียนของตนเองตำมแบบฟอร์ม
2) นิสิตยื่นแบบฟอร์มที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วแนบใบแสดงผลกำรเรียนของนิสิตให้กับงำนบริกำร
กำรศึกษำ
- ขั้นตอนกำรรับเอกสำรและตรวจสอบผลกำรเรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรของนิสิตโดยเจ้ำหน้ำที่ด้ำน
กำรศึกษำ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) นักวิชำกำรศึกษำรับเอกสำรและตรวจสอบรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียนของนิสิตกับใบแสดงผลกำร
เรียนของนิสิตรำยบุคคล
2) ตรวจสอบจำนวนและรำยชื่อนิสิตที่ส่งใบตรวจสอบแผนกำรเรียน
3) แจ้งให้นิสิตทรำบผลกำรตรวจสอบว่ำลงเรียนครบ/ไม่ครบ อย่ำงไร
- ขั้นตอนกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำนผล มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) นักวิชำกำรศึกษำกรอกข้อมูลกำรจบกำรศึกษำในฐำนข้อมูลนิสิตที่เป็น Exel
2) เก็บเอกสำรใส่แฟ้มเอกสำร
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3) ดำเนินกำรพิมพ์เป็นรำยงำนสรุปเสนอคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร

ขั้นตอนกำรตรวจสอบผลกำรลงทะเบียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตร
นิสิตรับเอกสำรและกรอกแบบฟอร์มตรวจสอบแผนกำรเรียน
45 นำที

นิสิตยื่นแบบฟอร์มกำรตรวจสอบแผนกำรเรียนพร้อมใบ
แสดงผลกำรเรียนที่งำนบริกำรกำรศึกษำ
2 นำที

นักวิชำกำรศึกษำรับเอกสำรและตรวจสอบรำยวิชำที่
ลงทะเบียนของนิสิตรำยบุคคล
10 นำที/คน (นิสิตปี 4 ประมำณ 70 คน = 700 นำที)

นักวิชำกำรศึกษำตรวจสอบจำนวนและรำยชื่อผู้ที่ส่งใบขอจบ
60 นำที

แจ้งให้นิสิตทรำบผลกำรเรียนครบ/ไม่ครบ ตำมหลักสูตร
5 นำที

นักวิชำกำรศึกษำกรอกข้อมูลกำรจบกำรศึกษำในฐำนข้อมูล
นิสิต
2 ชม.

จัดเก็บเอกสำรใส่แฟ้มเอกสำร
5 นำที

พิมพ์รำยงำนสรุปเสนอคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ
แผนผังกำรปฏิบัติงำนเดิม
สรุป แผนผังกำรปฏิบัตงิ ำนเดิม มี 8 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลำ 16 ชั่วโมง 12 นำที และมีค่ำถ่ำยเอกสำร 105 บำท
1.2 สภำพกำรปฏิบัติงำนใหม่
กระบวนกำรตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตรแบบใหม่มี 3 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลำ 1 ชั่วโมง รำยละเอียดดังนี้
- ขั้นตอนกำรตรวจสอบกำรจบของนิสิต มี 1 ขั้นตอน ดังนี้
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1) นิสิตทุกชั้นปีสำมำรถตรวจสอบรำยวิชำที่ลงเรียนแล้วผ่ำนระบบตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตร
ออนไลน์ตำมผลกำรเรียนของตนเองที่ปรำกฏในระบบสำรสนเทศนิสิต
- ขั้นตอนกำรตรวจสอบกำรจบของนิสิตโดยนักวิชำกำรศึกษำและรำยงำนผล มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
1) นักวิชำกำรศึกษำตรวจสอบผลกำรลงทะเบียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรของนิสิตชั้นปีที่ 4 จำก
ระบบตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตร
2) เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรพิมพ์เป็นรำยงำนสรุปเสนอคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
ขั้นตอนกำรตรวจส อบผลกำรเรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตร
นิสิตตรวจสอบผลกำรเรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรผ่ำนระบบออนไลน์
30 นำที

นักวิชำกำรศึกษำตรวจสอบรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียนของนิสิต
ชั้นปีที่ 4 จำกระบบตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตรออนไลน์
20 นำที

พิมพ์รำยงำนสรุปเสนอคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
10 นำที

แผนผังกำรปฏิบัติงำนใหม่
สรุป แผนผังกำรฏิบัติงำนใหม่ มี 3 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลำ 1 ชั่วโมง และไม่มีค่ำถ่ำยเอกสำร
ตำรำงเปรียบเทียบขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเดิม-กำรปฏิบัติงำนใหม่
ลำดับ
ที่
1

2

3

4

กำรปฏิบัติงำนเดิม
ขั้นตอน
นิสิตชั้นปีที่ 4 ขอรับเอกสำรและ
ตรวจสอบรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียน
และมีผลกำรเรียนของตนเองตำม
แบบฟอร์ม
นิสิตยื่นเอกสำรทีต่ รวจสอบเรียบร้อย
แนบใบแสดงผลกำรเรียนของนิสติ ให้กับ
งำนบริกำรกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำรับเอกสำรและ
ตรวจสอบรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียนของ
นิสิตกับใบแสดงผลกำรเรียน
นักวิชำกำรศึ
4 กษำตรวจสอบจำนวนและ
รำยชื่อผู้ที่ส่งใบขอจบ

ระยะเวลำ

กำรปฏิบัติงำนใหม่
ขั้นตอน

45 นำที

นิสิตตรวจสอบรำยวิชำที่ลงเรียนแล้ว
ผ่ำนระบบตรวจจบกำรศึกษำออนไลน์
ตำมผลกำรเรียนของตนเอง

2 นำที

ลดขั้นตอน

700 นำที
(10 นำที/
คน)
60 นำที

นักวิชำกำรศึกษำตรวจสอบรำยวิชำ
ทีล่ งทะเบียนเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 4
จำกระบบตรวจสอบกำรจบออนไลน์
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ระยะเวลำ
30 นำที

30 นำที
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ลำดับ
ที่

กำรปฏิบัติงำนเดิม
ขั้นตอน

ระยะเวลำ

กำรปฏิบัติงำนใหม่
ขั้นตอน

ระยะเวลำ

แจ้งให้นิสิตทรำบผลกำรตรวจสอบว่ำลง
5 นำที
เรียนครบ/ไม่ครบ ตำมหลักสูตร
นักวิชำกำรศึกษำกรอกข้อมูลกำรจบ
2 ชม.
6 กำรศึกษำในฐำนข้อมูลนิสิตในรูปแบบ
Excel
7 จัดเก็บเอกสำรใส่แฟ้ม
30 นำที
เจ้ำหน้ำที่ทำพิมพ์เป็นรำยงำนสรุปเสนอ 10 นำที เจ้ำหน้ำที่ทำพิมพ์เป็นรำยงำนสรุป
10 นำที
8
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
เสนอคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
กระบวนกำร 8 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลำปฏิบตั ิงำน 16 ชม. 12 นำที
กระบวนกำร 3 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลำปฏิบตั ิงำน
และมีคำ่ ถ่ำยเอกสำร 105 บำท
1 ชม. และไม่มีค่ำถ่ำยเอกสำร
5

โดย : คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
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ประเภทที่ 2
กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน
(2.2) แนวปฏิบัตทิ ดี่ ี

รำงวัลดีเยี่ยม จำนวน 1 ผลงำน
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รำงวัลดีเยี่ยม ประเภท 2.2 แนวปฏิบัติที่ดี

คลังควำมรู้ดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
สำนักหอสมุด
ควำมเป็นมำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นมหำวิทยำลัยชั้นนำของประเทศ ที่มีกำรสั่งสมองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องมำ
เป็นเวลำอันยำวนำน บุคลำกรของมหำวิทยำลัย ได้สร้ำงสรรค์ผลงำนทั้งที่เป็นผลงำนวิชำกำรในเชิงองค์ควำมรู้ใหม่
และผลงำนวิชำกำรในเชิงประยุกต์เพื่อกำรแก้ปัญหำและกำรพัฒนำประเทศ ผลงำนจำนวนมำกไม่ไ ด้รับกำรรวบรวม
เพื่อเก็บรักษำและใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นระบบ ผลงำนอันทรงคุณค่ำดังกล่ำว จึงถูกละทิ้งให้สูญหำยไปตำมกำลเวลำ
ในส่วนที่ยังคงอยู่ก็ชำรุดหรือถูกใช้ประโยชน์ในกำรศึกษำอ้ำงอิง จนอยู่ในสภำพเกินกว่ำที่จะนำมำใช้ประโยชน์ต่อไปได้
สำนักหอสมุด ได้เล็งเห็นคุณค่ ำและควำมสำคัญของผลงำนทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
จึงได้จัดทำโครงกำรนำร่องในกำรจัดทำฐำนข้อมูลภูมิปัญญำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกำส 60 ปี
แห่งกำรสถำปนำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยได้ทำกำรรวบรวมผลงำนของผู้ทำประโยชน์ให้กับมหำวิ ทยำลัย
คณำจำรย์และนักวิจัยอำวุโสที่มีชื่อเสียง จำนวน 107 ท่ำน จัดทำเป็นฐำนข้อมูลบรรณำนุกรม พร้อมผลงำนฉบับเต็ม
ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยมหำวิทยำลัย และได้ทำกำรรวบรวมผลงำนของอำจำรย์
นั ก วิ จั ย ที่ เ กษี ย ณอำยุ ร ำชกำรมำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี พร้ อ มกั บ จั ด ท ำซี ดี ฐ ำนข้ อ มู ล มอบให้ กั บ เจ้ ำ ของผลงำน
โดยสำมำรถรวบรวมผลงำนของอำจำรย์นักวิจัยได้รวม 677 ท่ำน
ในปี 2558 เป็นวำระครบรอบ 72 ปี แห่งกำรสถำปนำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สำนักหอสมุด ในฐำนะ
ที่เป็นหน่วยงำนบริกำรควำมรู้เพื่อสนับสนุน กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย และมีประสบกำรณ์
กำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศในระดับชำติมำกว่ำ 35 ปี ในฐำนะที่เป็นศูนย์สนเทศทำงกำรเกษตรแห่งชำติ
จึงได้นำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศระดับชำติ มำประยุกต์ใช้ในกำรขยำยผลฐำนข้อมูล
ภูมิปัญญำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อต่อยอดเป็นคลังควำมรู้ดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยร่วมกับ
ห้องสมุดวิทยำเขต จัดทำโครงกำรพัฒนำคลังควำมรู้ดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้ทำกำรสำรวจและรวบรวม
ผลงำนเพื่ อ บั น ทึ ก ไว้ ใ นระบบเป็ น รำยวิ ท ยำเขต แ ละส ำนั ก หอสมุ ด ได้ บั น ทึ ก ผลงำนสร้ ำ งสรรค์ ข อง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่รวบรวมได้ภำยในสำนักหอสมุด บำงเขน ทั้งหมดไว้ในคลังควำมรู้ดิจิทัลฯ
ระบบบริกำรคลังควำมรู้ดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้เปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ 2
กุมภำพันธ์ 2558 ในวำระ 72 ปี แห่งกำรสถำปนำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ หำกแต่ผลงำนในระบบคลังควำมรู้ฯ
ยังขำดควำมสมบูรณ์ เนื่องจำกไม่สำมำรถจัดเก็บผลงำนภำยในของคณะ สถำบัน สำนัก ได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์
สำนักหอสมุดจึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในกำรรวบรวมผลงำน โดยให้ทุกส่วนงำนของมหำวิทยำลัยมี ส่วนร่วมในกำร
รวบรวมและบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง โดยมุ่งเป้ำกำรรวบรวมผลงำนทั้งหมดของมหำวิทยำลัย ด้วยกำรเริ่มต้นจำกส่วน
งำนในบำงเขนแล้วจึงขยำยผลสู่วิทยำเขต เพื่อให้ผลงำนสร้ำงสรรค์ของมหำวิทยำลัยที่สั่งสมมำเป็นเวลำยำวนำนได้รับ
กำรเก็บรักษำ และสำมำรถให้บริกำรอย่ำงเป็ ระบบในรูปดิจิทัลตำมมำตรฐำนสำกล สำมำรถใช้เป็นฐำนควำมรู้ของ
มหำวิทยำลัยเพื่อกำรใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงกำรอ้ำงอิงทำงวิชำกำร สำมำรถเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งในระดับส่วน
งำน ระดั บมหำวิ ทยำลัย และระดั บ ชุม ชน รวมทั้ ง สำมำรถขยำยผลกำรเผยแพร่ผ ลงำนให้ไ ด้ รับ กำรอ้ำ งอิ ง ทั้ง ใน
ระดับชำติและระดับนำนำชำติตำมนโยบำย Digital University และ World Class University ของ มก.
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แนวทำงกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ
สำนักหอสมุดโดยฝ่ำยสำรสนเทศ ได้ถอดบทเรียนจำกกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศในระดับชำติ ในฐำนะ
ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ส นเทศทำงกำรเกษตรแห่ ง ชำติ มำตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2523 ได้ น ำบทเรี ย นและแนวทำงกำรปฏิบั ติ ที่ ดี
มำประยุกต์ใช้ในกำรกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนพัฒนำงำนคลังควำมรู้ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ดังนี้
● นโยบำยระดับสูงนำเสนอแนวคิดต่อผู้บริหำรระดับสูง ขอรับนโยบำยกำรดำเนินงำนและควำมสนับสนุน
● ประสำนงำนควำมร่วมมือนำเสนอแนวคิดกำรดำเนินงำนกับหัวหน้ำส่วนงำน (คณบดี ผู้อำนวยกำรสำนัก
สถำบั น ) จั ด ท ำข้ อ ตกลงควำมร่ ว มมื อ ในกำรท ำงำนร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรพั ฒ นำองค์ ค วำมรู้ ข อง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
● วำงแผนร่ ว มกั น ส ำรวจข้อ มู ล ของส่ ว นงำนเพื่ อ ใช้ ใ นกำรวำงแผน จั ด กำรประชุ ม ก ำหนดแผนกำร
ดำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงสำนักหอสมุด และผู้แทนของทุกคณะ สำนัก สถำบัน
● กำหนดขอบเขตงำน กำหนดหน้ ำ ที่ควำมรับ ผิด ชอบของแต่ ละส่ว นงำนอย่ำ งชัด เจน ทั้ งในส่ว นของ
สำนักหอสมุดในฐำนะหน่วยประสำนงำน และส่วนงำนในฐำนะผู้รวบรวมและบันทึกข้อมูล
● กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน ตั้งคณะกรรมกำรในระดับมหำวิทยำลัย ได้แก่ คณะกรรมกำรอำนวยกำร
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรมหำวิทยำลัย (รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร) และผู้บริหำรทุกส่วนงำน (คณบดี
ผู้อำนวยกำรสำนัก สถำบัน) และคณะกรรมกำรดำเนินงำน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรและผู้ประสำนงำน
ของส่วนงำน และคณะทำงำนของสำนักหอสมุด
ในส่วนของกำรตั้งคณะกรรมกำรระดับส่วนงำน ได้เสนอให้ส่วนงำนตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำรและ
คณะกรรมกำรดำเนินงำนภำยในส่วนงำน โดยใช้ต้นแบบในทำนองเดียวกันกับกำรตั้งคณะกรรมกำร
ระดับมหำวิทยำลัย เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจนทั้งในระดับกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำน
ภำยในคณะ สำนัก สถำบัน
● ดำเนินงำนอย่ำงมีมำตรฐำน กำหนดให้กำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล กำรบันทึกข้อมูล และกำรให้บริกำร
ข้อมูล เป็นไปตำมระบบมำตรฐำนสำกล เพื่อประโยชน์ในกำรเผยแพร่และใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนี้
 ระบบกำรจัด กำรและบริกำรคลัง ควำมรู้ เป็น ไปตำมมำตรฐำน DSA (Data Seal of Approval)
ในเรื่องของกำรจัดกำรคลังควำมรู้ดิจิทัล และมำตรฐำน CIARD Initiative ในเรื่องของกำรจัดกำร
คลังควำมรู้งำนวิจัยด้ำนกำรเกษตรในรูปดิจิทัล
 โครงสร้ำงข้อมูลและกำรลงรำยกำรเป็นไปตำมมำตรฐำน Dublin Core และ AgMES (Agricultural
Metadata Element set)
 กำรจัดกำรเรื่องลิขสิทธิ์ผลงำน เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ โดยจะต้องมีกำรขออนุญำตสิทธิ์
ในกำรเผยแพร่ผลงำน ก่อนที่จะนำผลงำนเอกสำรฉบับเต็มขึ้นเผยแพร่ ทั้ งในรูป PDF และ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และประกำศคุ้มครองสิทธิในกำรนำไปใช้ประโยชน์ ตำมสัญญำอนุญำตครีเอทีฟคอม
มอนส์
● สร้ำงควำมเข้ำใจ ทำควำมเข้ำใจกับทุกส่วนงำน โดยคณะทำงำนของสำนักหอสมุดเดินทำงไปประชุม
ชี้แจงรำยละเอียดและทำควำมตกลงแนวทำงกำรปฏิบัติงำนร่วมกันกับผู้บริหำร และผู้ปฏิบัติงำนของ
แต่ละส่วนงำน ในเรื่อง ควำมเป็นมำของโครงกำร ประโยชน์ที่ส่วนงำนจะได้รับ แผนกำรดำเนินงำน
เป้ำหมำย กำหนดเวลำแนวทำงกำรทำงำนร่วมกัน บทบำทหน้ ำที่และควำมรับผิ ดชอบของผู้ บริหำร
ผู้ประสำนงำน และผู้ปฏิบัติงำนของส่วนงำน และของสำนักหอสมุด
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● แสดงให้เห็นประโยชน์ แสดงให้ผู้บริหำร ผู้ประสำนงำน และอำจำรย์ นักวิจัยที่เป็นเจ้ำของผลงำนเห็น
ประโยชน์ที่ได้จำกงำนคลังควำมรู้ เช่น กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนให้เป็นรู้จักผ่ำนระบบคลัง
ควำมรู้ฯ โดยมีกำรแสดงผลงำนที่ได้รับควำมนิยมสูงสุด แสดงประวัติและผลงำนของส่วนงำนในช่วงวัน
คล้ำยวันสถำปนำส่วนงำน จัดทำซีดีผลงำนให้ผู้เกษียณอำยุ จัดทำแผ่นพับประชำสัมพันธ์เผยแพร่คลัง
ควำมรู้ของส่วนงำนเพื่อใช้ในกำรประกันคุณภำพ
● ให้ควำมรู้ก่อนลงมือปฏิบัติ จัดกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ เรื่องกำรรวบรวมผลงำน แบ่งหมวดหมู่เอกสำร
มำตรฐำนกำรลงรำยกำร กำรบันทึกข้อมูล และวิธีกำรจัดเตรียมไฟล์เพื่อส่งข้อมูล ให้กับผู้ประสำนงำน
และผู้ปฏิบัติงำนของทุกส่วนงำน ซึ่งรูปแบบกำรฝึกอบรม นอกจำกกำรบรรยำยและยกตัวอย่ำงให้เห็น
จริงแล้ว ยังได้จัดทำคลิปวีดีโอ อธิบำยทุ กขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ ชัดเจน เข้ำใจง่ำย และสนุกสนำน
พร้อมกับฝึกอบรมด้วยกำรลงมือปฏิบัติจริง มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ชี้จุดผิดพลำด สร้ำงบรรยำกำศ
กำรเรียนรู้ ด้วยกำรแข่งขันบันทึกข้อมูลและจับฉลำก มอบรำงวัล
● อำนวยควำมสะดวก คณะทำงำนและผู้ประสำนงำนของสำนักหอสมุด ได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่มีควำม
จ ำเป็ น ในกำรด ำเนิ น งำนเป็ น แพคเกจพร้ อมใช้ เพื่ อ ลดภำระ ลดขั้ น ตอน ลดควำมยุ่ ง ยำก ให้ กั บ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนจำกทุ ก ส่ ว นงำนให้ ม ำกที่ สุ ด โดยงำนส่ ว นใดที่ ส ำนั ก หอสมุ ด สำมำรถด ำเนิ น กำรได้
สำนักหอสมุดจะรับภำระเป็นผู้ดำเนินกำร จะเหลือเพียงภำระงำนที่ ส่วนงำนต้องเป็นผู้ดำเนินกำรหรือ
ควรจะต้องดำเนินกำรเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืนในกำรบันทึกผลงำนสร้ำงสรรค์
ของส่วนงำนเองในอนำคต
● ติดตำมงำนทุกระยะ คณะทำงำนของสำนักหอสมุดติดตำมกำรรวบรวมและบันทึกข้อมูลของส่วนงำน
ตอบคำถำมทันทีผ่ำนไลน์กลุ่ม ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำและแก้ปัญหำ
● แก้ปัญหำทันที รวบรวมปัญหำ อุปสรรคในกำรดำเนินงำน รวมทั้งข้อเสนอแนะ มำปรับรูปแบบกำร
ทำงำนให้เกิดควำมคล่องตัวที่สุด โดยแก้ไขทันทีในส่วนที่แก้ไขได้ และเสนอปัญหำให้ผู้บริหำรที่เกี่ยวข้อง
ทรำบทันที ในส่วนที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรหรืออยู่นอกเหนืออำนำจหน้ำที่
● รำยงำนผลต่อเนื่อง มีกำรสรุปผลกำรดำเนินงำนและรำยงำนผลเป็นประจำทุกเดือนในที่ประชุม กบม.
และส่งรำยงำนตรงถึงหัวหน้ำส่วนงำนเป็นประจำทุกเดือน
● สรุปบทเรียน รวบรวมปัญหำและข้อเสนอแนะ จำกส่วนงำนและจำกคณะทำงำนของสำนักหอสมุด เพื่อ
กำหนดแนวทำงแก้ปัญหำและเป็นข้อมูลสำหรับกำรวำงแผนในปีต่อไป
● ถอดบทเรียน วิเครำะห์แผนงำน กำรดำเนินงำน และผลงำน ปัญหำ ควำมสำเร็จและควำมล้มเหลว สรุป
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนต่อไป
● ถ่ ำ ยทอดควำมรู้ ขยำยผลสู่ วิ ท ยำเขต ประสำนงำนและขยำยผลกำรด ำเนิ น งำนไปยั ง วิ ท ยำเขต
กำแพงแสน วิทยำเขตศรีรำชำ และวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยได้จัดทำโครงกำร
ระยะที่ 2 พร้อมกับของบประมำณสนับสนุนให้กับวิทยำเขต ทำกำรถ่ำยทอดควำมรู้และบทเรียนที่ได้
จำกกำรดำเนินงำนในบำงเขน เสนอเป็นแนวทำงให้กับวิทยำเขต พิจำรณำใช้ประโยชน์ ในกำรวำง
แผนกำรพัฒนำคลังควำมรู้ดิจิทัล ในระดับวิทยำเขตต่อไป

ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559

77

กำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ดำเนินกำรใน 2 ระดับ ดังนี้
1. กำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่กำรปฏิบัตงิ ำนภำยในองค์กร
● ผู้อำนวยกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสำรสนเทศของศูนย์สนเทศทำง
กำรเกษตรแห่งชำติ ที่สั่งสมมำเป็นเวลำกว่ำ 30 ปี สูผ่ ู้บริหำรรุน่ ใหม่และผู้ปฏิบัติงำน
● หัวหน้ำฝ่ำยและหัวหน้ำงำน ถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์สู่ผู้ปฏิบัติงำน จำกกำรปฏิบัติจริง
เพื่อกำรพัฒนำงำนบริหำรจัดกำรสำรสนเทศอย่ำงมีคุณภำพและเป็นระบบ ต่อไปในอนำคต
2. ถ่ำยทอดควำมรู้สู่ส่วนงำนในมหำวิทยำลัย
● ถ่ำยทอดควำมรู้กำรจัดกำรสำรสนเทศ ทั้งกำรคัดเลือก กำรรวบรวม กำรลงรำยกำร กำรบันทึก
ข้อมูล กำรจัดระบบงำน และกำรตรวจสอบข้อมูล จำกคณะทำงำนของสำนักหอสมุด
สู่
ผู้ประสำนงำนและผู้ปฏิบัติงำนของทุกส่วนงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร
● ถ่ำยทอดควำมรู้และบทเรียนจำกกำรดำเนินโครงกำรฯที่บำงเขน สู่วิทยำเขต ในกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำร และกำรบริหำรจัด กำรข้อมู ลในระดั บ วิท ยำเขต ซึ่ง เคยมี กำรถ่ำ ยทอดควำมรู้มำแล้ ว
ในกำรดำเนินโครงกำรระยะที่ 1 ในปี 2556 และจะขยำยผลไปยังวิทยำเขตอีกครั้งในกำรดำเนินงำน
ปี 2560
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (Work Flow)
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กำรส่งเสริมกำรกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในหน่วยงำน
กำรส่งเสริมกำรกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรดำเนินงำนทัง้ หมด ได้รับกำรบันทึกและผลิต
เป็นสื่อเพื่อเผยแพร่และสำมำรถนำมำกลับมำใช้ในกำรเรียนรู้ใหม่ ได้ตลอดเวลำ ที่ http://kukr.lib.ku.ac.th/db/doc
ดังนี้
● คู่มือกำรจัดกำรสำรสนเทศในระบบคลังควำมรู้ดิจิทลั มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
● เอกสำรประชำสัมพันธ์ระบบกำรบริกำรคลังควำมรู้ดิจิทลั มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
● เอกสำรประชำสัมพันธ์ระบบกำรบริกำรคลังควำมรู้ดิจิทลั ของแต่ละส่วนงำน
● คลิปวีดีโอ กำรจัดกำรสำรสนเทศในระบบคลังควำมรู้ดิจิทลั มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
นอกจำกนี้ ยังมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิ คกำรดำเนินงำนหรือกำรแก้ปัญหำของแต่ละส่วนงำน ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรทำงไลน์กลุ่ม "คลังควำมรู้ มก."
แหล่งรวมควำมรู้และข้อมูล ข่ำวสำรที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน บนหน้ำเว็บไซต์

ประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน
กำรพัฒนำคลังควำมรู้ดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ช่วยประหยัดกำรใช้ทรัพยำกรในภำพรวมของ
มหำวิทยำลัย รวมเป็นมูลค่ำ 24 ล้ำนบำท ดังนี้
● ระบบคลังข้อมูลเดียว ใช้ร่วมกันทั้งมหำวิทยำลัย ไม่ต้องจัดเก็บซ้ำซ้อนด้วยกำรบริหำรจัดกำรระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและโปรแกรมจัดกำรคลังควำมรู้เพียงระบบเดียว สำหรับจัดเก็บผลงำนสร้ำงสรรค์
จำกทุกส่วนงำนในบำงเขน จำนวน 24 ส่วนงำน (ประมำณกำรคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยรวมโปรแกรมคลัง
ควำมรู้ ส่วนงำนละ 1 ล้ำนบำท 24 ส่วนงำน คิดเป็น 24 ล้ำนบำทเป็นอย่ำงน้อย)
● บันทึ กผลงำนครั้ง เดียว เผยแพร่ไ ปทั่วโลก ไม่ต้ องบันทึ กและถ่ำยโอนข้อมูล หลำยครั้ง เพื่ อน ำไป
เผยแพร่ในหลำยระบบ เช่น สำมำรถเข้ำถึงโดย search engine บนอินเทอร์เน็ต เผยแพร่ผ่ำนกำร
เชื่อมโยงเครือข่ำยห้องสมุดจำกทั่วโลก เผยแพร่ผ่ำนกำรเชื่อมต่อกับระบบบริกำรควำมรู้ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ
● จัดกำรควำมรู้ 1:23 ประหยัดค่ำวัสดุและกำลังคนในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ โดยกำรรวบรวมองค์ควำมรู้
ในกำรปฏิบัติงำนและจัดกำรควำมรู้จำกส่วนกลำง จัดทำคู่มือและเอกสำรคำแนะนำกำรปฏิบัติงำนชุด
เดี ยวของสำนั กหอสมุ ด ใช้ไ ด้ กับ 23 ส่ ว นงำน เผยแพร่ผ่ ำ นเว็ บไซต์ คลัง ควำมรู้เพื่อกำรปฏิบั ติง ำน
ที่ http://kukr.lib.ku.ac.th/db/doc
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ผลกำรดำเนินงำน (Output) ที่สำคัญ
ผลกำรดำเนินงำนที่สำคัญของโครงกำรพัฒนำคลังควำมรู้ดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีดังนี้
1. คลั ง ควำมรู้ ดิ จิ ทั ล มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ที่ http://kukr.lib.ku.ac.th คลั ง ควำมรู้ ดิ จิ ทั ล ฯ
ประกอบด้ว ยผลงำนสร้ำ งสรรค์ข องมหำวิ ท ยำลัย เกษตรศำสตร์ จำนวนประมำณ 1 แสนรำยกำร
(เป็ น ข้อมู ล ที่ บั น ทึ กโดยส ำนั กหอสมุ ด 77,230 รำยกำร และบั น ทึ กโดยส่ ว นงำน 14,551 รำยกำร)
เผยแพร่ในรูปบรรณำนุกรมและเอกสำรฉบับเต็ม ทั้งในรูป PDF และ eBook และได้รับอนุญำตสิทธิ์ให้
เผยแพร่ผลงำนที่เป็นเอกสำรฉบับเต็ม จำนวน 40,437 รำยกำร
2. ฐำนข้อมูลจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่เก็บรักษำข้อมูลสำคัญและข้อมูลประวัติศำสตร์
ของมหำวิทยำลัย จำนวนกว่ำ 4,941 รำยกำร
3. คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ผลงำนที่เป็นหนังสือ /ตำรำ ที่ได้รับอนุญำต
สิทธิ์ในกำรเผยแพร่ จะถูกคัดเลือกและจัดทำเป็น eBook เพื่อให้บริกำรบน Electronic Shelf
4. คลังวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งเป็นวำรสำรที่จัดพิมพ์โดยมหำวิทยำลัย
ทุกชื่อวำรสำร ตั้งแต่ฉบับแรก จนถึงฉบับปัจจุบัน
5. คลังเอกสำรกำรประชุมทำงวิชำกำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตั้งแต่ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2504) จนถึงปี
ปัจจุบัน
6. คลังควำมรู้ดิจิทัลฯ สำมำรถแสดงผลงำนแยกเป็นรำยส่วนงำน โดยแต่ละส่วนงำนสำมำรถนำ URL ไป
วำงบนหน้ำเว็บไซต์ของ คณะ สำนัก สถำบัน เพื่อแสดงผลงำนของส่วนงำนได้ในทันที
7. ระบบบริกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ใช้ ประโยชน์ร่วมกันได้ทั้งภำยในมหำวิทยำลัย และ
เข้ำถึงได้โดยง่ำยผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตจำกทั่วโลก
คลังควำมรู้ดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (http://kukr.lib.ku.ac.th)
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ผลลัพธ์ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน (Outcome)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในฐำนะสถำบันกำรศึกษำชั้นนำของประเทศ มีฐำนควำมรู้ที่เป็นมำตรฐำนสำกล
สำมำรถเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งขยำยผลกำรเผยแพร่ผลงำนให้ได้รับ
กำรอ้ำ งอิง ทั้ งในระดั บชำติและระดับ นำนำชำติ ตำมนโยบำย Digital University และ World Class University
ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ทั้งยังเป็นปัจจัยสนับสนุนกำรจัดอันดับของมหำวิทยำลัย นอกจำกนี้ยังใช้ประโยชน์ได้
ทั้งในระดับคณะ สำนัก สถำบัน และระดับวิทยำเขต โดยก่อให้เกิดฐำนควำมรู้ เพื่อใช้ในกำรต่อยอดขยำยผลให้เกิด
ประโยชน์ ในรูปแบบต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
1. กำรเผยแพร่ผลงำน
● เผยแพร่ผ่ำนระบบคลังควำมรู้ดิจิทลั มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สำมำรถสืบค้นผลงำนได้จำกทั่วโลก
● เผยแพร่ผ่ำนระบบสืบค้น Single search ของเครือข่ำย OCLC ที่เชื่อมต่อกับห้องสมุด 72,000 แห่ง
ทั่วโลก
● เผยแพร่ผ่ำนระบบ Open access ที่ search engine ต่ำงๆ สำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำย
● เผยแพร่ผ่ำนระบบคลังข้อมูลงำนวิจัยไทย (Thai National Research Repository) ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรวิ จั ย แห่ ง ชำติ (วช.) และระบบ Thai Digital Collection (TDC) ของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
● เผยแพร่ผ่ำนระบบบริกำรผลงำนสร้ำงสรรค์บนเว็บไซต์ของแต่ละคณะ/สถำบัน เพียงนำลิงค์ผลงำน
ของแต่ละหน่วยงำนไปวำงไว้ที่เว็บไซต์ของตนเอง
● ผลงำนสำขำเกษตรและสำขำที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร จะได้รับกำรคัดสรรเพื่อส่งไปเผยแพร่ใน
ฐำนข้ อ มู ล AGRIS ของ FAO และระบบบริ ก ำรข้ อ มู ล ในเครื อ ข่ ำ ย CIARD (Coherence in
Information for Agricultural Research for Development)
● ผลงำนที่เป็นหนังสือ/ตำรำ ที่ได้รับอนุญำตสิทธิ์ในกำรเผยแพร่ จะถูกคัดเลือกและจัดทำเป็น eBook
เพื่อให้บริกำรบน Electronic Shelf
ตัวอย่ำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนภำยนอก ที่นำลิงค์คลังควำมรู้ดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ไปเผยแพร่

เว็บไซต์Thailibary (http://www.thailibrary.in.th) ห้องสมุด ธกส. (http://library.baac.or.th)
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2. กำรต่อยอดและขยำยผล
สำมำรถนำผลงำนในคลังควำมรู้ดิจิทัล ฯ ไปใช้ในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลเฉพำะทำง ตำมควำมต้องกำรของ
มหำวิ ท ยำลั ย หรื อ แสดงผลงำนเฉพำะกิ จ ตำมวิ ก ฤตกำรณ์ เพื่ อ กำรแก้ ปั ญ หำในระดั บ ประเทศ ตั ว อย่ ำ งเช่ น
กำรนำผลงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้ง มำแสดงเป็น "ฐำนควำมรู้สู้ภัยแล้ง " ได้ในทันที
เมื่อเกิดวิกฤตกำรณ์ภัยแล้งตั้งแต่เดือนมกรำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ เพื่อเป็นแหล่งควำมรู้สำหรับนักวิจัยและประชำชน
ทั่วไป ได้ศึกษำหำควำมรู้เพื่อกำรแก้ปัญหำ

กำรประเมินผลและกำรนำผลกำรประเมินมำใช้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงในอนำคต
กำรดำเนินงำนโครงกำรคลังควำมรู้ดิจิทัลฯ ได้มีกำรกำหนดให้มีกำรประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง โดยในส่วนของ
กำรพัฒนำระบบ กำหนดให้มีกำรสำรวจควำมต้องกำร และประเมินผลหลังกำรปรับปรุงระบบทุกครั้ง และนำผลกำร
ประเมินมำพัฒนำปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร โดยปรับแก้
ระบบเบื้องต้นในส่วนที่สำมำรถปรับแก้ได้ และวำงแผนปรับแก้โครงสร้ำงฐำนข้อมูลในระยะต่อไป
ส่วนของกำรสำรวจปัญหำกำรดำเนินงำน โดยสอบถำมปัญหำจำกผู้ประสำนงำนและผู้ปฏิบัติงำน ผ่ำนกำร
ประชุม ผู้ประสำนงำนโครงกำรทุก 3 เดือน และสอบถำมโดยตรงจำกผู้ปฏิบัติงำน ได้มีกำรสรุปปัญหำ กำหนด
แนวทำง และดำเนินกำรกำรแก้ไขปัญหำในทันที
ส่ ว นของกำรจั ด กิ จ กรรมหรื อ กำรฝึ ก อบรม จะต้ อ งมี ก ำรประเมิ น ผลควำมพึ ง พอใจทุ ก ครั้ ง โดยมี ก ำร
ประเมิน ผลกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง กำรจัดกำรสำรสนเทศในคลังควำมรู้ดิจิ ทัลและฐำนข้อมู ลจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี และได้นำข้อเสนอแนะมำใช้ปรับปรุง
กระบวนงำน ทั้งเรื่องกำรปรับปรุงระบบ กำรขยำยผลกิจกรรม กำรประชำสัมพันธ์ และกำรเพิ่มจำนวนครั้งในกำร
ฝึกอบรม
บ่งชี้ควำมเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
กำรพัฒนำคลังควำมรู้ดิจิทัลมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นงำนที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกส่วนงำน
กำรมีส่วนร่วมจึงเป็นเรื่องที่มีควำมสำคัญมำก และเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งควำมสำเร็จของงำน ในกำรดำเนินงำนได้มีกำร
กำหนดกลยุทธ์ สร้ำงควำมมีส่วนร่วมในทุกระดับ ทั้งอธิกำรบดี และ คณบดี ผู้อำนวยกำรสำนัก สถำบัน ซึ่งมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนโครงกำร โดยได้ลงนำมควำมร่วมมือตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงกำร และมีส่วนร่วมในกำรกำกับติดตำมผลกำร
ดำเนินงำน นอกจำกนี้ ยังมีผู้ประสำนงำน และผู้ปฏิบัติงำน ทั้งในส่วนของสำนักหอสมุด และคณะ สำนัก สถำบัน
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มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน โดยผู้ประสำนงำน ทำหน้ำที่ประสำนและกำกับติดตำม และผู้ปฏิบัติงำนทำหน้ำที่รวบรวม
บันทึก ตรวจสอบและแก้ไขบรรณำนุกรม ตรวจสอบตัวเล่มและไฟล์เอกสำรฉบับเต็ม
กำรพัฒนำคลังควำมรู้ดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นกำรดำเนินงำนที่ต้องอำศัยทั้งศำสตร์และศิลป์
ในกำรบริหำรจัดกำร ประสำนงำน จัดระบบงำน สร้ำงกำรมีส่วนร่วม จนกระทั่งกำรดำเนินงำนประสบผลสำเร็ จ
โดยสำมำรถสรุปแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดังนี้
1. คณะ สำนัก สถำบัน ทั้งหมด 24 ส่วนงำนในบำงเขน ให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนรวบรวมผลงำน
สร้ำงสรรค์และข้อมูลจดหมำยเหตุ อย่ำงที่ไม่เคยปรำกฏมำก่อน ทุกส่วนงำนมีส่วนร่วม เปลี่ยนงำนประจำให้เป็นงำน
เชิงรุก สร้ำงสรรค์เพื่อมหำวิทยำลัย
2. ผู้ปฏิบัติงำนหลำยระดับ จำกทั้งหมด 24 ส่วนงำน สำมำรถบันทึกข้อมูลและดำเนินกำรได้ถูกต้องตำม
มำตรฐำนที่กำหนด เกิดกำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่กำรปฏิบัติจริง เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกภำระ
งำนพิมพ์ตำมปกติเป็นงำนบันทึกควำมรู้ให้มหำวิทยำลัย
3. กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ทำงำนซ้ำซ้อน ไม่สิ้นเปลืองทรัพยำกร
4. ทุกคณะ สำนัก สถำบัน ได้คลังควำมรู้ของส่วนงำน ใช้ต่อยอดขยำยผลเพื่อกำรใช้ประโยชน์ และเกิด
กระบวนกำรรวบรวมและบันทึกผลงำนเพื่อสร้ำงคลังควำมรู้ของทุกส่วนงำนอย่ำงต่อเนื่อง
5. เกิดคลังควำมรู้ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่รวบรวมองค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัยที่สั่งสมมำยำวนำน
กว่ำ 72 ปี เพื่อกำรนำไปต่อยอดขยำยผลในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยในอนำคต
ทั้งนี้ แนวปฏิบัติที่ดีจำกกำรพัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับชำติ ที่นำมำประยุกต์ใช้ จะส่งผลให้กำร
พัฒนำคลังควำมรู้ดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประสบผลสำเร็จและเกิดแนวปฏิบัติที่ดีในกำรดำเนินงำนของส่วน
งำนในบำงเขน ซึ่งสำมำรถนำไปขยำยผลต่อไปในระดับวิทยำเขต
กำรนำไปใช้ประโยชน์ทั้งภำยในและภำยนอก
กำรพัฒนำคลังควำมรู้ดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ทำให้ ผลงำนสร้ำงสรรค์และเอกสำรจดหมำยเหตุ
ของหน่วยงำน ได้รับกำรจัดเก็บในรูปดิจิทัลตำมมำตรฐำนสำกล สำมำรถสืบค้นเพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนและเป็น
แหล่งอ้ำงอิงในทำงวิชำกำร ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ โดยสรุป ดังนี้
1. สำธำรณชนได้ประโยชน์จำกกำรศึกษำผลงำนสร้ำงสรรค์ และประวัติของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
2. อำจำรย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษำ ประชำชนทั่วไป ได้ใช้คลังควำมรู้ดิจิทัลมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ในกำรศึกษำค้นคว้ำ วิจัย และเป็นแหล่งอ้ำงอิงผลงำนทำงวิชำกำรในระดับชำติและระดับนำนำชำติ
3. มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สำมำรถใช้คลังควำมรู้ดิจิทัลเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับกำรเรียน กำรสอน กำร
วิจัย กำรพิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำร และเชื่อมโยงผลงำนกับควำมเชี่ยวชำญของอำจำรย์ นักวิจัย และบุคลำกรใน
มหำวิทยำลัย
4. หน่ ว ยงำนมี เว็ บ ไซต์ และชั้ น หนั ง สื ออิ เล็ กทรอนิ กส์เสมื อนจริง แสดงผลงำนทั้ ง หมดของหน่ ว ยงำน
ซึ่งสำมำรถแสดงรำยกำร สืบค้นข้อมูล และแสดงสถิติกำรเข้ำใช้งำนได้อย่ำงชัดเจน
5. หน่วยงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรเผยแพร่ประวัติและผลงำนในวันคล้ำยวันสถำปนำของหน่วยงำน
ผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด
6. อำจำรย์ และบุคลำกรของหน่ว ยงำนที่ เข้ำ ร่ว มโครงกำรได้ เผยแพร่ผลงำน เป็นที่ รู้จั ก และได้รับซี ดี
รวบรวมผลงำนเพื่อเป็นเกียรติประวัติในวันเกษียณอำยุ
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ตัวอย่ำงเว็บไซต์ส่วนงำนในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ที่นำลิงค์คลังควำมรู้ดิจิทัลของส่วนงำนไปใช้ประโยชน์

คณะเศรษฐศำสตร์ (http://eco.ku.ac.th)

คณะเกษตร (http://agr.ku.ac.th)

ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
1. ผู้ บ ริ ห ำรมหำวิ ท ยำลั ย ตั้ ง แต่ น ำยกสภำมหำวิ ท ยำลั ย อธิ ก ำรบดี และรองอธิ ก ำรบดี ฝ่ ำ ยวิ ช ำกำ ร
ให้ควำมสำคัญ และให้กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำน ทั้งงบประมำณ คำแนะนำ และกำลังใจ
2. ส่วนงำนในบำงเขน ทั้ง 24 ส่วนงำน (16 คณะ 3 สถำบัน 5 สำนัก) ให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำน ในทุก
ระดับ ตั้งแต่ คณบดี ผู้อำนวยกำร จนถึงผู้ปฏิบัติงำนที่เป็นเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
3. ทีมงำนของสำนักหอสมุด มีควำมมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะผลักดันให้โครงกำรให้ประสบควำมสำเร็จ ในวำระ 72 ปี
แห่งกำรสถำปนำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
4. บุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศกว่ำ 30 ปี บนมำตรฐำนและระบบงำนในระดับ
สำกล (AGRIS) ร่วมกับองค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ ในฐำนะของศูนย์สนเทศทำงกำรเกษตร
แห่งชำติ
กำรตั้งเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในอนำคต
เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2560
➢ ขยำยผลโครงกำรพัฒนำคลังควำมรู้ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้ครบทุกวิทยำเขต
➢ เชื่อมต่อระบบคลังควำมรู้ฯ กับระบบภำระงำนของมหำวิทยำลัย และระบบกำรประกันคุณภำพ
➢ ให้ควำมรู้เรื่องลิขสิทธิ์และข้อควรระวังเพื่อป้องกันปัญหำกำรคัดลอกผลงำนโดยไม่เจตนำ
➢ สร้ำงกลไกกำรดำเนินงำน ในกำรตรวจสอบข้อมูลและกำรอนุญำตสิทธิ์เผยแพร่โดยเจ้ำของผลงำน
➢ สร้ำงเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนของผู้ปฏิบัติงำนจำกทุกส่วนงำนและสำนักหอสมุด
เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2561-2563
➢ ต่อยอดควำมรู้โดยใช้คลังควำมรู้เพื่อเป็นฐำน เพื่อกำรวำงแผนงำนและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่
➢ สำมำรถเชื่อมโยงผลงำนสร้ำงสรรค์ และข้อมูลจดหมำยเหตุ ในคลังควำมรู้ฯ กับระบบภำระงำน และระบบ
ต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรข้อมูลในระดับมหำวิทยำลัย
➢ สำมำรถติดตำมรวบรวมผลงำนสร้ำงสรรค์ ที่กระจัดกระจำยและสูญหำยไปตำมกำล เข้ำสู่คลังควำมรู้ฯ ได้
โดยสมบูรณ์
โดย : สำนักหอสมุด
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ประเภทที่ 2
กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน
(2.2) แนวปฏิบัตทิ ดี่ ี

รำงวัลดี จำนวน 3 ผลงำน
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รำงวัลดี ประเภท 2.2 แนวปฏิบัติที่ดี

โครงกำร Value added Service กับ KU Night Eat & Read
สำนักงำนทรัพย์สิน สำนักงำนอธิกำรบดี
1. ควำมเป็นมำ/หลักกำร
ด้วยสำนักงำนทรัพย์สินได้รับมอบนโยบำยจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ให้เปิดพื้นที่โรงอำหำรกลำงให้เป็นที่
อ่ำนหนังสือตำมนโยบำย Happiness Univensity สำนักงำนทรัพย์สินจึงได้มีกำรใช้พื้นที่โรงอำหำรกลำง 1 จัดทำ
โครงกำร KU Night EAT & READ ซึ่งสำมำรถที่จะรองรับนิสิตได้มำกกว่ำ 1,000 คน ในกำรให้บริกำรเป็นพื้นที่อ่ำน
หนังสือในช่วงระหว่ำงกำรสอบกลำงภำคและกำรสอบปลำยภำคตลอด 24 ชม. พื้นที่ดังกล่ำวยังเป็นศูน ย์กลำงของ
มหำวิทยำลัยที่เชื่อมต่อหอพักชำย/หญิง และศูนย์เรียนรวม ตลอดจนคณะต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัยได้สะดวก ทั้งยังมี
WiFi ฟรีให้ใช้บริกำรทั่วพื้นที่โรงอำหำรกลำง 1 และกำรเดินทำงกลับบ้ำนของนิสิตสำมำรถใช้เส้นทำงออกไปยังประตู
งำมวงศ์วำน 3 และประตูวิภำวดีรังสิตที่ ใกล้และมีควำมปลอดภัย กำรเปิดพื้นที่โรงอำหำรกลำงให้นิสิตอ่ำนหนังสือ
เนื่องจำกเป็นกำรตอบโจทย์สำหรับพื้นที่เดิมที่ไม่เพียงพอและเป็นกำรตอบสนองพฤติกรรมนิสิตปัจจุบันที่ต้องกำร
รับประทำนอำหำร ของว่ำง และเครื่องดื่มไปพร้อมกับกำรอ่ำนหนังสือหรือติวหนังสือ ซึ่งจะต่ำ งจำกพื้นที่เดิมหรือ
ห้องสมุด ที่ มี กำรจั ดให้ อ่ำนหนั งสื อ แต่ มี ข้อห้ ำ มในส่ วนอำหำรหรือส่ ง เสี ย งดัง อี กทั้ง ในบริเวณใกล้ เคีย งด้ำ นหน้ ำ
โรงอำหำรยังมีกำรเปิดร้ำนอำหำร KU Night Food ให้บริกำรในช่วงกลำงคืนอีกด้วย นอกจำกสำนักงำนทรัพย์สิน
จะได้จัดพื้นที่รับประทำนอำหำรเป็นที่อ่ำนหนังสือแล้วยังได้มีกำรจัด โซน green zone ( เป็นมุมสบำยๆๆ เอน/นอน
ปูเสื่อ ตั้งวงอ่ำน) เพื่อลดควำมเมื่อยล้ำจำกกำรครั่งเคร่งอ่ำนหนังสือสอบและยังมีกำรติดตั้งจุดให้บริกำรปลั๊กไฟเพิ่ม
เพื่อให้นิสิตได้ใช้คอมพิวเตอร์ในกำรค้นหำข้อมูลในกำรเตรียมสอบได้สะดวกและรวดเร็วมำกขึ้น
ดังนั้น กำรจัดโครงกำร KU Night EAT & READ จึงเป็นกำรพัฒนำกำรให้บริกำรโรงอำหำรแนวใหม่และเป็น
กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรให้บริกำรด้ำนอำหำรของมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็น Happy & Healthy Food Center ต่อไป
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มด้ำนกำรให้บริกำรของโรงอำหำรเพื่อเป็นสถำนที่อ่ำนหนังสือในช่วงระหว่ำง
กำรสอบให้กับนิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
2. เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรใช้พื้นที่และกำรให้บริกำรของโรงอำหำรกลำง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
1.2 เป้ำหมำย
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
1. ทำให้สถำนทีบ่ ริกำรของมหำวิทยำลัยเป็นสถำนที่ที่ใช้ประโยชน์และมีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น
2. ทำให้นิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มีพื้นที่อ่ำนหนังสือเพียงพอ
เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
1. จำนวนนิสิตที่ใช้บริกำรมีจำนวนวันละ 500 คนขึ้นไป
2. จำนวนผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำรในภำพรวมได้คะแนนมำกกว่ำ 4.00 ขึ้นไป
1.3 กลุ่มเป้ำหมำย : นิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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1.4 วิธีกำรดำเนินกำร
1. ขออนุมัติหลักกำรจัดทำโครงกำร
2. ตรวจสอบปฎิทินกำรสอบในแต่ละปีกำรศึกษำ เพื่อที่จะได้กำหนดแผนกำรดำเนินงำน
3. กำหนดแผนกำรเตรียมงำน/เตรียมอุปกรณ์
4. กำหนดพื้นที่โซน green zone มุมสบำยๆ เอน/นอน ตั้งวงอ่ำนผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำเมื่อ
อ่ำนหนังสือนำนๆ
5. กำหนดตำรำงเจ้ำหน้ำที่สำหรับดูแลควำมสะอำด ควำมเรียบร้อยของสถำนที่
ตั้งแต่เวลำ 20.00 น.-06.00 น.
6. ประสำนงำนบริษัท/ห้ำงร้ำนที่จะขอควำมอนุเครำะห์ผลิตภัณฑ์ที่จะนำมำแจกให้กับนิสิต
7. มีกำรประเมินผลเพื่อจะได้ปรับปรุงกำรให้บริกำรในรอบกำรบริกำรต่อไป
2. ปัจจัยนำเข้ำ (Input)
- งบประมำณจำกภำยใน จำกเงินรำยได้สำนักงำนทรัพย์สิน
- งบประมำณจำกกำรขอควำมอนุเครำะห์จำกหน่วยงำนภำยใน
- งบประมำณจำกกำรขอควำมอนุเครำะห์จำกบริษัท/ห้ำงร้ำน/บุคคล ภำยนอก
- วั สดุอุปกรณ์ ขอควำมอนุเครำะห์เฟอร์นิ เจอร์จำกโครงกำรเกษตรศำสตร์รักษ์สิ่ง แวดล้อม โดย รศ.ดร.สิ งห์
อินทรชูโต
- วัสดุอุปกรณ์ รีไซลเคิลจำกอุปกรณ์เหลือใช้เช่น โต๊ะญี่ปุ่น ซึ่งนำมำใช้เป็นอุปกรณ์ให้นิสิตใช้อ่ำนหนังสือ
3. วิธีกำรดำเนินงำน/แนวทำงกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ
- กำหนดเปิดพื้นที่สำหรับอ่ำนหนังสือโถงรับประทำนบริเวณโรงอำหำรกลำง 1 เวลำ 20.00 - 06.00 น.
- กำหนดพื้นที่บริเวณโถงรับประทำนสำหรับเป็นพื้นที่โซน green zone (เป็นมุมสบำยๆๆ เอน/นอน
ปูเสื่อ ตั้งวงอ่ำน)
- กำหนดเวลำในกำรแจกอำหำรเพื่อบำรุงสมองให้กับน้องๆ นิสิต คือเวลำ 20.00 น. ของทุกวัน
- กำหนดจัดเจ้ำหน้ำที่สำหรับดูแลควำมสะอำด ควำมเรียบร้อยของสถำนที่ให้บริกำร
- จัดระบบประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขกำรให้บริกำรในรอบกำรให้บริกำรต่อไปทุกครั้ง
3.1 รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำน
- ผู้บริหำรกำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบขั้นตอน
- จัดทีมดูแลควำมพร้อมของอุปกรณ์ แอร์ ไฟฟ้ำ น้ำ สถำนที่ ก่อนวันเริ่มโครงกำร
- จัดทีมสำหรับดูแลควำมสะอำด ควำมเรียบร้อยของสถำนที่ให้บริกำร คืนละ 3 คน
- จัดทีมที่สำหรับบริกำรแจกอำหำรให้กับนิสิต เวลำ 20.00 น. ทุกวัน วันละ 3 คน
- จัดเก็บข้อมูลประเมินผลทั้งในรูปแบบเอกสำร/ออนไลน์ และกำรสัมภำษณ์ปำกเปล่ำ
3.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (Work Flow)
- ประชุมจัดเตรียมโครงกำรภำยในหน่วยงำน
- แบ่งภำระงำนจำแนกออกเป็นลักษณะงำน คือ ทีมอำหำรประสำนขอควำมอนุเครำะห์ ทีมช่ำงดูแล
ควำมพร้อมของสถำนที่ ทีมเจ้ำหน้ำที่ดูแลสถำนที่ดูแลควำมสะอำด ควำมเรียบร้อย ช่วงกลำงคืน
- เริ่มปฏิบัติงำนตำมภำระงำนที่ได้รับมอบหมำยก่อนเริ่มโครงกำร
- ปฏิบัติงำนตำมภำระงำนที่ได้รับมอบหมำยระหว่ำงโครงกำร
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- สรุปประเมินผลรำยงำนต่อผู้บริหำร
- วำงแผนปรับปรุงกำรให้บริกำรในรอบกำรให้บริกำรต่อไป
4. กำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ
- เป็นกำรถ่ำยทอดกำรปฏิบัติที่สำมำรถนำพื้นที่ ที่นอกจำกจะเป็นโถงรับประทำนอำหำรในวันปกติสำมำรถทำให้
เป็นพื้นที่อ่ำนหนังสือและ นั่ง/เอน/นอน ผักผ่อนอิริยำบถ ตอนกลำงคืนด้วย และช่วยให้นิสิตมีพื้นที่เพียงพอ
สำหรับกำรอ่ำนหนังสือ
- มีกำรจัดทำแนวปฏิบัติ procedure เพื่อกำกับและตรวจสอบกำรให้บริกำรในทุกจุดอย่ำงเป็นระบบ
5. กำรส่งเสริมกำรกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในหน่วยงำน
มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงำน โดยให้บุคลำกรได้มีส่วนดังนี้
- ดำเนินกำรประสำนงำนขอควำมอนุเครำะห์ผู้สนับสนุนเข้ำร่วมโครงกำรต่ำง ๆ
- แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรออกแบบตกแต่งพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สำหรับ นั่ง/เอน/นอน ผักผ่อนอิริยำบถ
- แลกเปลี่ยนกำรประสำนงำนหน่วยงำนภำยใน ซึ่งต้องขอควำมร่วมมือต่ำง ๆ
6. ผลกำรดำเนินงำน (Output) ที่สำคัญ
- จำนวนนิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรจำนวน 500 คน/วัน
- ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
7. ผลลัพธ์ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน (Outcome) (หมำยถึง คุณภำพของผลผลิตที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เช่น กำรมีงำนทำของบัณฑิต กำรจดสิทธิบัตรของงำนวิจัย ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร กำรได้รับ รำงวัล)
ที่สำคัญ (สะท้อนให้เห็นกำรพัฒนำแนวโน้มที่ดี และรักษำระดับผลลัพธ์ที่ดี)
- นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจ
- นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถทำข้อสอบได้
- ควำมปลอดภัยของนิสิตในกำรอ่ำนหนังสือในมหำวิทยำลัย
- นิสิตไม่ต้องไปนั่งติวหนังสือตำมร้ำนอำหำรที่ต้องเสียค่ำบริกำร
- ผู้สนับสนุนภำยนอกมีจำนวนมำกขึ้น
- กำรพึงพอใจของผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ และบุคคลทั่วไป
8. ประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน
ด้ำนงบประมำณ - งบประมำณที่ได้รับใช้สำหรับค่ำตอบแทนบุคลำกรที่เข้ำปฏิบัติหน้ำที่ในตอนกลำงคืน
- งบประมำณที่ได้รับจำกภำยนอก นำมำจัดสรรให้เป็นเสบียงอำหำร/นม/กำแฟ/เครื่องดื่ม
ให้แก่นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำร
ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ - ได้รับควำมอนุเครำะห์เฟอร์นิเจอร์จำกโครงกำรเกษตรศำสตร์รักษ์สิ่งแวดล้อม
โดย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต และวัสดุ รีไซลเคิล จำกอุปกรณ์เหลือใช้เช่น โต๊ะ ซึ่งนำมำใช้เป็นอุปกรณ์ให้นิสิตใช้อ่ำน
หนังสือ
9. กำรประเมินผลและกำรนำผลกำรประเมินมำใช้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงในอนำคต
9.1 กำรประเมินผลครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 19-26 มีนำคม 2559 นิสิตต้องกำรให้มีกำรปรับปรุงดังนี้
1. ควรปรับปรุงสภำพอุณหภูมิให้เย็นขึ้น เนื่องจำกอำกำศร้อน
2. ควรเพิ่มปลั๊กไฟให้มำกขึ้น
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9.2 จำกกำรประเมินผลครั้งที่ 1 ได้นำผลกำรประเมินมำพัฒนำปรับปรุงครั้งที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 14-27 พฤษภำคม
2559) โดยทีมช่ำงได้จัดหำบริษัทที่จะเข้ำมำปรับปรุงซ่อมแซมระบบแอร์ใหม่ทั้งระบบและจัดเพิ่มปลั๊กไฟ
9.3 กำรประเมินผลครั้งที่ 2 2 (ตั้งแต่วันที่ 14-27 พฤษภำคม 2559) นิสิตต้องกำรให้มีบริกำรกำแฟ/โอวัลติน ร้อน
ซึ่งเป็นจุดบริกำรตนเอง เพิ่มพื้นที่ green zone ให้มำกขึ้น
9.4 ในกำรจัดครั้งที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 กันยำยน 2559 ) ได้จัดจุดให้บริ กำรเครื่องต้มน้ำร้อน กำแฟ และ
โอวัลตินร้อน แก่นิสิต และได้มีกำรจัดทำโต๊ะญี่ปุ่นเพิ่มเพื่อให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของนิสิต
10. กำรเทียบเคียงกับหน่วยงำนอื่น (ถ้ำมี)
- กำรจัดบริกำรอ่ำนหนังสือ โครงกำร KU Night Eat & Read สำมำรถที่จะเทียบเคียงได้กับสำนักหอสมุด ซึ่งไม่
สำมำรถที่ จะน ำอำหำรเข้ำ รับ ประทำนด้ วยเวลำอ่ ำนหนัง สือและโครงกำร KU Night Eat & Read จัดบริเวณโถง
รับประทำนอำหำรอยู่แล้วสำมำรถนำอำหำร/เครื่องดื่มทำนด้วยได้ในทุกเวลำที่อ่ำนหนังสือ ซึ่งเพิ่มทำงเลือกให้กับนิสิต
มำกยิ่งขึ้น
11. บ่งชี้ควำมเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
- มีขั้นตอนที่ชัดเจน หน่วยงำนอื่น เช่น คณะ/สำนัก/กอง สำมำรถนำไปเป็นต้นแบบในกำรปฏิบัติ เพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้พื้นที่และกำรให้บริกำร
12. กำรนำไปใช้ประโยชน์ทั้งภำยในและภำยนอก
- ภำยใน นิสิตได้รับประโยชน์โดยตรง ซึ่งไม่ต้องไปหำที่นั่งอ่ำน/ติว หนังสือตำมสถำนที่ ภำยนอก/สถำนที่ภำยนอก
ที่เสียเงินและไม่มีควำมปลอดภัย
13. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
- นโยบำย Happiness Univensity ที่ปรับตัวให้นิสิตใช้ช่วงเวลำในมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีควำมสุขตลอดเวลำ
- ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญกับกำรดูแลนิสิตเกี่ยวกับกำรหำสถำนที่อ่ำนหนังสือให้เพี ยงพอกับควำมต้องกำรของนิสิต
และมีสิ่งอำนวยควำมสะดวกให้กับนิสิต
- กำรพัฒนำกำรปรับกำรทำงำนให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร จนนำไปสู่กำรวำงแผนกำรทำงำนอย่ำง
เป็นทีม
- กำรได้รับควำมสนับสนุนจำกหน่วยงำน/องค์กร/บริษัท/บุคคล ผู้เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง
- นิสิตให้ควำมสนใจเข้ำร่วมโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องทุกครั้งที่มีกำรจัดโครงกำร
- กำรนำผลกำรประเมินไปแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในทุกรอบกำรให้บริกำร
14. กำรตั้งเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในอนำคต
- เป้ำหมำยคือให้นิสิตเข้ำร่วมโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องทุกครั้งที่จัดโครงกำรและมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำร สำมำรถ
ท ำข้ อ สอบได้ และสำมำรถเป็ น แนวคิ ด ให้ นิ สิ ต สำมำรถน ำไปปรั บ ในกำรใช้ ชี วิ ต เช่ น กำรแบ่ ง ปั น ที่ นั่ ง กั น อ่ ำ น
กำรช่วยเหลือเพื่อนในกำรติวหนังสือ กำรพยำยำมทำสิ่งต่ำง ๆ ในชีวิต และไม่เป็นแค่โรงอำหำรของมหำวิทยำลัยแหล่ง
เสบียงอำหำรหรือเท่ำนั้น แต่ยังเป็นแหล่งสะสม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงปัญญำอีกด้วย
- องค์กรนิสิตต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริกำรจัดกำรและให้บริกำรนิสิตเพิ่มเติมด้วยตัวเขำเอง
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15. ภำพกิจกรรม
15.1 กำรเตรียมควำมพร้อมของสถำนที่
( 1 ) ติดสติ๊กเกอร์กันแดดในส่วนโซน green zone (เป็นมุมสบำยๆๆ เอน/นอน ปูเสื่อ ตั้งวงอ่ำน)

( 2 ) ทีมงำนดำเนินกำรติดตัง้ และซ่อมแซมดังนี้
- จัดทำรำงปลั๊กไฟ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้นิสิตในกำรใช้คอมพิวเตอร์ค้นคว้ำควำมรู้เพิ่มเติม

- จัดทำโต๊ะญี่ปุ่น โดยนำโต๊ะที่ชำรุดมำดัดแปลงตัดขำ ใส่ยำงรองขำและเพิ่มลวดลำยให้ดูสวยงำม เพื่อประหยั ด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำร

- ตรวจสอบ ปรับปรุงกำรซ่อมแซมแอร์ เพื่อรองรับกิจกรรม เนื่องจำกต้องเปิดแอร์มำกกว่ำ 3 ชั่วโมง ซึ่งเดิมแอร์ที่
โรงอำหำรกลำง 1 จะสำมำรถเปิดติดต่อกันได้ 3 ชั่วโมงเท่ำนั้น
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15.2 ขอควำมอนุเครำะห์กับบริษัท/ผู้บริหำร ในกำรสนับสนุนกำรอ่ำนของนิสิต

15.3 พิธีเปิดโครงกำร KU Night Eat & Read

พิธีเปิดโดยรักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำเชิงยุทธศำสตร์และสื่อสำรองค์กร (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัชด ชมภูนิช)
ท่ำนรักษำกำรแทนอธิกำรบดี รองอธิกำรบดี และคณบดีพร้อมด้วยผู้บริหำรตรวจเยี่ยมชมโครงกำรและให้ กำลังใจนิสิต
ในกำรอ่ำนหนังสือสอบตลอดระยะดำเนินโครงกำร
15.4 บรรยำยกำศนิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรเกษตรศำสตร์ในช่วงโครงกำร KU Night Eat & Read
โซน green zone ( เป็นมุมสบำยๆๆ เอน/นอน ปูเสื่อ ตั้งวงอ่ำน )
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15.5 บรรยำยกำศกำรอ่ำนหนังสือของนิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยรอบโถงโรงอำหำรกลำง 1

กำรดำเนินโครงกำรถือว่ำเป็นไปตำมเป้ำทีโ่ ครงกำรได้ตงั้ ใว้ที่จะให้มีนิสิตมำใช้บริกำรจำนวนมำกกว่ำ 500 คน/วันขึ้นไป
15.6 กำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดโครงกำร KU Night Eat & Read
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กำรจัดบริกำร KU Night EAT & READ
ณ ห้องโถงรับประทำนอำหำร โรงอำหำรกลำง 1
กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรม KU Night EAT & READ
ครั้งที่ 1: กลำงภำค ปีกำรศึกษำ 2558 ครั้งที่ 2 : ปลำยภำค ปีกำรศึกษำ 2558 และ ครั้งที่ 3: กลำงภำคต้น ปีกำรศึกษำ2559

รำยกำรประเมิน

1. ท่ำนคิดว่ำโครงกำรนี้ช่วยพัฒนำผลกำรเรียนของท่ำน
2. กำรเข้ำร่วมกิจกรรม KU Night EAT & READ ส่งเสริมควำมพร้อม
ในกำรสอบครั้งนี้
3. ควำมเหมำะสมของสถำนที่สำหรับอ่ำนหนังสือ
4. ปริมำณแสงสว่ำงมีเพียงพอสำหรับอ่ำนหนังสือ
5. ปริมำณของโต๊ะ-เก้ำอี้สำหรับนั่งอ่ำนหนังสือมีเพียงพอ
6. สภำพอุณหภูมิที่เหมำะสมกับกำรอ่ำนหนังสือ
7. ควำมเพียงพอกำรให้บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มรอบดึก
8. ควำมเหมำะสมของสภำพเสียงในพื้นที่
9. ควำมสะอำดของกำรให้บริกำรห้องน้ำ
10. ควำมเพียงพอของสิ่งอำนวยควำมสะดวก เช่น ตู้น้ำดื่ม เครือข่ำย
Wifi ฯลฯ
11. ควำมปลอดภัยของสถำนที่สำหรับอ่ำนหนังสือ
12. กำรรักษำควำมสะอำดและกำรจัดบริกำรของเจ้ำหน้ำที่
13.กำรป้องกันสิ่งรบกวนที่มีผลต่อกำรอ่ำนหนังสือ เช่น ยุง/แมลง
เสียงรบกวน ฯลฯ
14. ควำมเหมำะสมของพื้นที่ Green Zone (เฟอร์นิเจอร์รัก ษ์โ ลก
Upcycling)
15. ควำมเหมำะสมในกำรจัดบริกำรอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (ฟรี)
16. กำรจัดบริกำรรถรับ-ส่งนอกเวลำปกติ
17. กำรจัดบริกำรรักษำควำมปลอดภัยเพิ่มเติม
18.กำรเพิ่มเติมไฟฟ้ำแสงสว่ำงตำมเส้นทำงสัญจรภำยในมหำวิทยำลัย
19. ควำมพึงพอใจต่อภำพรวมกำรให้บริกำร KU Night EAT&READ

รวม

ครั้งที่ 1
กลำงภำค

̅)
ค่ำเฉลี่ย (𝒙
ครั้งที่ 2
ปลำยภำค

ครั้งที่ 3
กลำงภำคต้น

ปีกำรศึกษำ 2558

ปีกำรศึกษำ 2558

ปีกำรศึกษำ 2559

-

4.13
4.24

4.30
4.36

3.97
4.24
4.23
3.65
3.71
3.19
3.55
3.90

3.96
4.24
4.29
3.59
3.70
3.28
3.53
3.89

4.36
4.54
4.41
4.36
4.16
3.74
3.90
4.23

4.04
4.03
3.67

4.05
4.18
3.62

4.30
4.34
4.12

-

3.93

4.17

3.97

4.28
3.70
3.85
3.90
4.73
3.95

4.49
4.03
4.21
4.23
4.46
4.25

โดย : สำนักงำนทรัพย์สนิ
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รำงวัลดี ประเภท 2.2 แนวปฏิบัติที่ดี

กำรยกระดับคุณภำพวำรสำรเศรษฐศำสตร์ประยุกต์ในระดับสำกล
คณะเศรษฐศำสตร์
ควำมเป็นมำ/หลักกำร
ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรวิจัย รวมถึงผลงำนทำงวิชำกำรต่ำง ๆ ทั้งในกลุ่ม
สำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และกลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเน้นคุณภำพของผลงำน โดยมี
กำรใช้เกณฑ์ต่ำง ๆ เข้ำมำมีบทบำทในกำรรับรองคุณภำพของผลงำน เช่น กำรประเมินคุณภำพผลงำนวิจัยเชิงวิชำกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของสถำบันอุดมศึกษำในประเทศไทย โดย สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)
กำรกำหนดวำรสำรวิชำกำรระดับชำติเพื่อตีพิมพ์ผลงำนวิจัยของผู้รับทุนปริญญำเอกกำญจนำภิเษก (คปก.)
กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 เพื่อกำรขอกำหนดตำแหน่งทำง
วิชำกำร ของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (ก.พ.อ.) เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดั บอุดมศึกษำ 2557 โดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) รวมถึงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสำม (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดั บ อุ ด มศึ กษำ โดยส ำนั กงำนรับ รองมำตรฐำนและประเมิ น คุณ ภำพ
กำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) หรือ สมศ. และเกณฑ์ที่มีผลกระทบในวงกว้ำงโดยตรงคือ เกณฑ์เชิงคุณภำพในกำร
ประเมินคุณภำพวำรสำรของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (TCI) ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ประเมินคุณภำพของ
วำรสำรในประเทศไทย รวมทั้งเป็นหน่วยงำนที่มีกำรยอมรับในระดับสำกล สำมำรถประเมินคุณภำพวำรสำรและ
ทำกำรเสนอรำยชื่อวำรสำรไปยังระดับสำกลได้ ในปัจจุบันมีรำยชื่อวำรสำรทั้งหมด 696 วำรสำร ที่อยู่ในฐำนของ TCI
จำกหลำย ๆ เกณฑ์ที่กล่ำวมำ ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงำนวำรสำรมีควำมตื่นตัว และพยำยำมพัฒนำมำตรฐำนวำรสำร
ตลอดเวลำ ทั้ ง นี้ ม หำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ได้ มุ่ ง เน้ น พั ฒ นำด้ ำ นวิ ช ำกำรต่ ำ ง ๆ ดั ง วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ก ล่ ำ วว่ ำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นมหำวิทยำลัย ที่มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ มีผ ลงำนเป็นที่ยอมรับใน
มำตรฐำนสำกล เป็นแกนนำในกำรระดมภูมิปัญญำ เพื่อพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน และให้มีอำนำจต่อรองในประชำคม
โลก และรวมถึ ง วิ สั ย ทั ศน์ ของคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ วิ ท ยำเขตบำงเขน ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์
เป็นองค์กรที่ก้ำวนำร่วมมือกันสรรค์สร้ำงองค์ควำมรู้ทำงเศรษฐศำสตร์สู่สำกลและรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นวำรสำร
เศรษฐศำสตร์ ป ระยุ ก ต์ ที่ ไ ด้ รั บ กำรสนั บ สนุ น จำกศู น ย์ วิ จั ย เศรษฐศำสตร์ ป ระยุ ก ต์ คณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน ซึ่งได้เริ่มทำกำรตีพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ
(มิถุนำยน และธันวำคม) จำกเดิมใช้ชื่อในกำรตีพิมพ์ว่ำ “วำรสำรเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์” หลังจำก
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มิถุนำยน 2553) นั้นได้มีกำรเปลี่ยนชื่อวำรสำรเป็น “วำรสำรเศรษฐศำสตร์ประยุกต์” โดยเนื้อหำเน้น
ถึงกำรประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศำสตร์จุลภำคหรือมหภำค ทั้งนี้บทควำมที่ตีพิมพ์ทั้งหมดจะต้องผ่ำนกำร
พิจำรณำจำกผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ถึงควำมถูกต้องเหมำะสมและประโยชน์แก่นักวิชำกำร นักศึกษำ
นัก
นโยบำย และผู้อ่ำนทั่วไป โดยคณะทำงำนวำรสำรได้ พยำยำมพัฒนำคุณภำพวำรสำรด้วยดีเสมอมำ ซึ่งปัจจุบันได้
ยกระดับสู่อำเซียนเป็นที่เรียบร้อย แต่วำรสำรยังมีควำมต้องกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และยกระดับในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ ดั ง เช่ น วิ สั ย ทั ศ น์ ของมหำวิ ท ยำลั ย และคณะเศรษฐศำสตร์แ ละเพื่ อ ควำมเป็ น เลิ ศ ทำงวำรสำรด้ ำ น
เศรษฐศำสตร์ และเป็นที่ยอมรับในมำตรฐำนระดับสำกลต่อไป
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กำรกำหนดแผนงำนประจำปีของวำรสำรเศรษฐศำสตร์ประยุกต์

ปัจจัยนำเข้ำ (Input) กระบวนกำร (Process) และ ผลกำรดำเนินงำน (Output) ที่สำคัญ
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วิธีกำรดำเนินงำน/แนวทำงกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ

ขั้นตอนของระบบบทควำม
ผู้เขียนเสนอบทควำม
……………………...…………………………………………………………………………………………………

กองบรรณำธิกำร

………. 1 วัน

……………………...………………………………………………………………………………………………….

ตอบรับ/แก้ไข/ปฏิเสธ

/

/

………. 10 วัน

……………………...…………………………………………………………………………………………………

สรรหำผู้ทรงคุณวุฒิ

......3-14 วัน

……………………...…………………………………………………………………………………………………

......31 วัน
……………………...…………………………………………………………………………………………………

กองบรรณำธิกำรพิจำรณำผลจำก
บทควำมผู้ทรงคุณวุฒิในกำรประเมิน

……. 7 วัน

……………………...…………………………………………………………………………………………………

ตอบรับกำรตีพิมพ์
...... 7 วัน
……………………...…………………………………………………………………………………………………

จัดทำต้นฉบับ เพื่อดำเนินกำรจัดพิมพ์
….... 7 วัน

……………………...…………………………………………………………………………………………………

โรงพิมพ์จัดพิมพ์
……………………...…………………………………………………………………………………………………

ตรวจสอบรูปแบบบทควำม กำรอ้ำงอิง
โดยกองบรรณำธิกำร และผู้เขียน

..... 31 วัน

……………………...………………………………………………………………………………………………..

นำเผยแพร่ผลงำน

……. 3 วัน
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กำรส่งเสริมกำรกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในหน่วยงำน
กำรปฏิบัติแนวทำงกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ของวำรสำร สำมำรถถ่ำยทอดเทคนิคและประสบกำรณ์ต่ำงๆ ให้กับ
หน่วยงำนวำรสำรภำยในมหำวิทยำลัย เช่น วำรสำรสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ของ มก. คณะเศรษฐศำ สตร์
ศรีรำชำ เป็นต้น และหน่วยงำนวำรสำรของมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ เช่น คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กระทรวงพำณิชย์ เป็นต้น และนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงำนวำรสำรนั้นๆ ได้
ผลลัพธ์ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน (Outcome)
กำรรับรองคุณภำพวำรสำรจำกฐำนต่ำงๆ
กำรรับรองคุณภำพวำรสำร
The Emerging Sources Citation Index (ESCI). The ESCI is launched
by Thomson Reuters
ASEAN Citation Index (ACI)

2556

2557

2558

2559

-

-

-

-

กำรรับรองคุณภำพวำรสำรในกลุ่มที่ 1 จำกกำรประเมินคุณภำพวำรสำรของ
ศูนย์ TCI

ประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน (หมำยถึง ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน)
ด้ำนบุ คลำกร : บรรณำธิกำร คณะบรรณำธิกำร คณะทำงำน และผู้จัด กำรวำรสำร ที่ ร่วมมือกัน พัฒนำ
คุณภำพวำรสำรผ่ำนกำรทำหน้ำที่ของตน และกำรร่วมกำหนดแนวทำงวำรสำรในกำรยกระดั บคุณภำพวำรสำรตำม
เกณฑ์ต่ำง ๆ ตลอดจนกำรพัฒนำทักษะของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนให้มีศักยภำพ ด้วยกำรส่งเข้ำร่วมกำรประชุม และเข้ำ
รับกำรอบรมต่ำง ๆ และนำควำมรู้มำพัฒนำปรับปรุงกำรดำเนินงำนด้ำนวำรสำรอย่ำงต่อเนื่อง
ด้ำนงบประมำณ : ได้รับกำรสนับสนุนจำกศูนย์วิจัยเศรษฐศำสตร์ ประยุกต์ในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนต่ำง ๆ
ที่จำเป็นต่อวำรสำร และค่ำตีพิมพ์วำรสำร ซึ่งปัจจุบันวำรสำรสำมำรถลดต้นทุนกำรตีพิมพ์ได้เป็นอย่ำงดี เนื่องจำกกำร
ใช้สื่อออนไลน์เข้ำมำช่วยในกำรลดต้นทุน
ด้ ำ นวั ส ดุ อุ ป กรณ์ : ได้ รั บ กำรสนั บ สนุ น จำกศู น ย์ วิ จั ย เศรษฐศำสตร์ ป ระยุ ก ต์ ส ำหรั บ อุ ป กรณ์ ที่ จ ำเป็ น
ในสำนักงำน รวมถึงโปรแกรมสำเร็จรูปที่นำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
กำรประเมินผลและกำรนำผลกำรประเมินมำใช้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงในอนำคต
จำกกำรประเมินคุณภำพวำรสำรพบว่ ำ อยู่ในลำดับแถวหน้ำของประเทศไทยปัจจุบันเข้ำไปในฐำนข้อมูล
ต่ำงประเทศมำกขึ้น แต่ยังไม่สำมำรถเข้ำฐำนสำกลที่อยู่ระดับสูงได้ ทำงวำรสำรจึงพยำยำมนำเกณฑ์กำรเข้ำฐำนข้อมูล
สำกลต่ำง ๆ มำปรับแผน
- ประชุมหำรือในกองวำรสำร ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ปรับเปลี่ยนตำมบริบท
- ประสำนงำนกับศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (TCI) กำรในรับทรำบเกณฑ์ ขั้นตอน เทคนิคต่ำง ๆ
- กำรสรรหำผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำมำเป็นคณะบรรณำธิกำร
- กำรสรรหำผู้ทรงคุณวุฒิในกำรประเมินบทควำม เพื่อให้เตรียมควำมพร้อมในกำรคัดเลือกบทควำมที่มี
คุณภำพ
- กำรประชำสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดควำมหลำกหลำยของบทควำมจำกในและต่ำงประเทศ
- กำรเตรียมปรับสัดส่วนบทควำมภำษำอังกฤษ และภำษำไทย
- กำรเตรียมปรับสัดส่วนคณะบรรณำธิกำร
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- เพิ่มกำรประชำสัมพันธ์วำรสำรให้มำกขึ้น
- กำรเพิ่มรำงวัลสำหรับผลงำนบทควำมที่มีคุณภำพในวำรสำรของแต่ละปี
- รักษำคุณภำพวำรสำรให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง
กำรเทียบเคียงกับหน่วยงำนอื่น
มควำมแตกต่ำงในเรื่องกำรได้รับกำรคัดเลือกเข้ำสู่ฐำนข้อมูล
กำรเทียบเคียงกับวำรสำรในด้ำนเศรษฐศำสตร์ของประเทศไทย
รำยชื่อวำรสำร

วำรสำรเศรษฐศำสตร์ประยุกต์
Southeast Asian Journal of Economics
(จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย)
วำรสำรเศรษฐศำสตร์ (มหำวิทยำลัยเชียงใหม่)
วำรสำรเศรษฐศำสตร์ธรรมศำสตร์
(มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์)
วำรสำรเศรษฐศำสตร์และนโยบำยสำธำรณะ
(มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
เศรษฐศำสตร์ปริทรรศน์สถำบัณฑิตพัฒนบริ
หำรศำสตร์ (สถำบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์)

the Emerging Sources
Citation Index (ESCI). The
ESCI is launched by
Thomson Reuters

ASEAN Citation
Index (ACI)

กำรรับรองคุณภำพวำรสำรใน
กลุ่มที่ 1 จำกกำรประเมิน
คุณภำพวำรสำรของศูนย์ TCI

*

*

*

-

*

*

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

*

หมำยเหตุ ทำงวำรสำรเศรษฐศำสตร์ เชื่อว่ำ กลุ่มวำรสำรต่ำง ๆ จะมีกำรพัฒนำในทิศทำงที่ดีตำมลำดับ ซึ่งทำงวำรสำร
เศรษฐศำสตร์ประยุกต์เอง จะพัฒนำวำรสำรให้มีคุณภำพ และยกระดับวำรสำรเช่นเดียวกัน
บ่งชี้ควำมเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
- วำรสำรเศรษฐศำสตร์ประยุกต์มีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภำพวำรสำร และยอมรับในวงกำรวิชำกำรอย่ำงกว้ำงขวำง
- เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อหน่วยงำน หรือวำรสำรอื่น ๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำนวำรสำร
- คณะทำงำนมีผลงำนด้ำนวิชำกำร และเป็นที่ยอมรับในวงกำรวิชำกำร ได้รับเชิญเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิของวำรสำร
ทั้งพิจำรณำบทควำม และเป็นคณะบรรณำธิกำร รวมถึงเป็นวิทยำกรบรรยำยให้กับหน่วยงำนที่สนใจ
กำรนำไปใช้ประโยชน์ทั้งภำยในและภำยนอก
กำรปฏิบัติแนวทำงกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ของวำรสำร สำมำรถถ่ำยทอดเทคนิคและประสบกำรณ์ต่ำงๆ ให้กับ
หน่วยงำนวำรสำรภำยในมหำวิทยำลัย เช่น วำรสำรสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ของ มก. คณะเศรษฐศำสตร์
ศรีรำชำ เป็นต้น และหน่วยงำนวำรสำรของมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ เช่น คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
เป็นต้น เพื่อเผยแพร่และนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงำนวำรสำรนั้น ๆ ได้
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
- คณะทำงำนวำรสำร มีเป้ำหมำย และแนวทำงเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
- กำรได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น ศูนย์ดัช นีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (TCI) สำนักบริกำร
คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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- กำรได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยในคณะเศรษฐศำสตร์ เช่น ศูนย์วิจัยเศรษฐศำสตร์ประยุกต์
สำนักงำนเลขำนุกำรคณะ ภำควิชำทั้ง 3 ภำควิชำในคณะเศรษฐศำสตร์ (ภำควิขำเศรษฐศำสตร์เกษตรและทรัพยำกร
ภำควิชำเศรษฐศำสตร์ และภำควิชำสหกรณ์) ศูนย์บัณฑิตศึกษำ ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ และห้องสมุดพิทยำลงกรณ
กำรตั้งเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในอนำคต
- วำรสำรเศรษฐศำสตร์ประยุกต์เป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ และสำมำรถเข้ำสืบค้นได้ในฐำนข้ อมูล
วำรสำรนำนำชำติ อำทิ Cabell's และ Scopus ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินกำรตำมขั้นตอน
โดย : คณะเศรษฐศำสตร์
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รำงวัลดี ประเภท 2.2 แนวปฏิบัติที่ดี

ทำง่ำยสำเร็จง่ำยด้วย Quality Worksheet
สถำนพยำบำล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
1. หลักกำรและเหตุผล
สถำนพยำบำลได้มีกำรปรับเพิ่มแนวคิดและวิธีกำรพัฒนำกระบวนงำนโดยมุ่งเน้นให้ บุคลำกรทุกคนต้อง
ทบทวนกระบวนงำนในหน้ำที่รับผิดชอบว่ำสิ่งใดสมควรได้รับกำรพัฒนำหรือปรับปรุงใหม่ และต้องเรียนรู้วิธีกำร
ยกระดับมำตรฐำนคุณภำพในงำนประจำ จำกแนวคิดแบบเดิมสู่แนวคิดแบบใหม่อย่ำงไม่ยุ่งยำก สำมำรถวิเครำะห์
ขั้นตอนกำรทำงำนของตนเองและมองหำจุดคุณภำพ (Control Point: CP) ได้ พร้อมกับสำมำรถกำหนดระดับจุด
ควบคุมคุณภำพ (Control Level) เพื่อเป็นกำรแจ้งเตือนตนเองให้สำมำรถควบคุมคุณภำพให้คงมีมำตรฐำนอยู่ใน
ระดับที่ดีให้ได้ อันจะนำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) มำกขึ้น
เป็นกำรตอบสนองต่อนโยบำยและ vision ของสถำนพยำบำลที่ต้องกำรให้มีบริกำรที่มีมำตรฐำนภำยใต้วิชำชีพและมี
ควำมเท่ำเทียมกัน จึงได้จัดทำแบบฟอร์ม เอกสำรวิธีปฏิบัติงำนคุณภำพ (Quality Worksheet) ในกำรกำหนดแนว
ทำงกำรพัฒนำตำมแนวคิดแบบใหม่ เพื่อยกระดับมำตรฐำนกระบวนงำนอันจะตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำม
พึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ำร และก ำหนดช่ อ งทำงพั ฒ นำองค์ ก รแบบทำงเลื อกในรูป แบบต่ ำ ง ๆ ส ำหรั บ ใช้ พั ฒ นำ
กระบวนงำนที่เหมำะสมกับงำนของตนเอง ซึ่งเน้นให้เกิดกำรไหลของข้อมูล กำรไหลของวัสดุอุปกรณ์ และกำรไหลของ
ผู้รับบริกำร ซึ่งกำรทำให้เกิดกำรไหล (Flow) เหล่ำนี้ ต้องใช้เครื่องมือคุณภำพที่ เคยเรียนรู้มำ หรือนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเข้ำมำช่วยพัฒนำหรือบูรณกำรกระบวนงำนของตนเองตำมควำมเหมำะสม ซึ่งจะส่งผลต่อกำรบริกำรที่
รวดเร็วขึ้นทั่วทั้งระบบ รวมถึงควำมปลอดภัยในชีวิตอีกด้วย
แต่สิ่งสำคัญในปีนี้เรำได้นำกระบวนกำรบริกำรทำงด้ำนสุขภำพในทุกงำนเข้ำมำสู่กระบวนกำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ ในรูปแบบของกำรนำเสนอมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนแบบกรอบควำมคิด (Concept) สำมำรถมองและเข้ำใจใน
ครั้งแรกที่เห็น ด้วยกำรใช้โปรแกรม Info graphic เป็นกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ยุคใหม่ เพื่อกำรจัดเก็บที่คงอยู่มองเห็น
ได้ชัดเจนและง่ำยต่อกำรนำไปปฏิบัติให้ครบถ้วนตำมขั้นตอน โดยหวังว่ำควำมรู้ที่สร้ำงขึ้นสำมำรถกระจำยสู่บุคลำกร
ทุกคน ทำให้เกิดควำมเข้ำใจในวิธีกำรที่ดีและถูกต้อง เกิดกำรเชื่อมโยงกระบวนกำรระหว่ำงงำนและระหว่ำงหน่วยงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
วิธีกำรกำหนดแผน/แนวทำง/โครงกำร
แนวทำงกำรกำหนดแผนกำรพัฒนำ
 จัดตั้งทีมคุณภำพ ทำหน้ำที่วำงแผน จัดตั้งทีมพี่เลี้ยง ทำหน้ำที่ให้คำปรึกษำ จัดตั้งโครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ทำหน้ำที่พัฒนำควำมรู้และทักษะบุคลำกรในงำนประจำ จัดตั้งโครงกำรส่งเสริมบุคลำกรในกำรมีส่วนร่วมในระบบ
ประกันคุณภำพ 2 โครงกำร ใช้เป็นกลยุทธ์สำหรับแผนกำรพัฒนำงำนองค์กร เพื่อเชิญชวนบุคลำกรเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำงำน
แนวทำงกำรดำเนินโครงกำร
 ประเมินผลกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำงำนของปีที่ ผ่ำนมำว่ำมีปัญหำอะไรที่ต้องแก้ไขเพื่อสร้ำงควำม
ร่วมมือในครั้งต่อไปแล้วนำเสนอแผนงำนให้บุคลำกรรับทรำบในที่ประชุมพร้อมสำรวจควำมต้องกำรมีส่วนร่วม
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 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนำทักษะในกำรบันทึกข้อมูลกิจกรรมปรับปรุงงำนอย่ำงเป็นระบบ
- เพื่อพัฒนำสมรรถนะกำรปรับปรุงงำนตำมวงจรคุณภำพ Plan Do Check Act (PDCA)
- เพื่อส่งเสริมบุคลำกรให้มีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภำพขององค์กร
- เพื่อกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ต่ำงๆ
 จุดคุณภำพ (Quality Point)
- บุคลำกรมีควำมเข้ำใจกำรปรับปรุงงำน สำมำรถดำเนินกำรอย่ำงเป็นขั้นตอน ตำมวงจรคุณภำพ
Plan Do Check Act (PDCA) ได้อย่ำงครบถ้วน ตำมแบบฟอร์มที่กำหนด
 เป้ำหมำย
- บุคลำกรระดับปฏิบัติกำรมีส่วนร่วม มำกกว่ำ ร้อยละ 80
 ระดับจุดควบคุม (Control Level)
- ร้อยละ 80 – 100 ระดับปกติ (Normal Level) หมำยถึง ยังควบคุมกระบวนกำรได้
- ร้อยละ 70 – 79 ระดับสำคัญ (Ultimate Level) หมำยถึง เป็นกำรเตือนให้รีบแก้ไขที่หน้ำงำน
- ร้อยละ 69 ลงไป ระดับวิกฤติ (Critical Level) หมำยถึง ต้องลงมือปฏิบัติกำรแก้ไขปรับปรุงระบบ
ใหม่ทันทีด้วยวงจร PDCA
1. ปัจจัยนำเข้ำ (Input)
คู่มือกำรปฏิบัติงำนและแบบฟอร์มต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรควบคุมคุณภำพดังนี้
1.เอกสำรวิธีปฏิบัติงำนคุณภำพ (Quality Worksheet)
2.เกณฑ์มำตรฐำนกำรปรับปรุงงำน 8 ข้อ
3.PDCA กระดำษ 1 แผ่น
2. วิธีกำรดำเนินงำน
2.1 รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำน
กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรพัฒนำปรับปรุงงำน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ
 รูปแบบที่ 1 เป็น Project Assignment เป็นกำรกำหนดให้แต่ละงำน ทบทวนกระบวนงำนหลัก และ
คัดเลือก 1 กระบวนกำรมำพัฒนำ ด้วยวิธี Brain Storming ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรพัฒนำงำน 8 ข้อ บุคลำกรทุกคน
จะมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำงำนทันทีในรูปแบบของกำรประชุมประจำแต่ละงำน มีกำรดำเนินงำนในทุกวันศุกร์ที่ 4 ของ
เดือน
 รูปแบบที่ 2 เป็น Individual Routine Work Development เป็นกำรพัฒนำงำนประจำรำยบุคคล
ซึ่งจะมีอิสระในกำรตัดสิน ใจเข้ำร่วมโครงกำร โดยเมื่อเข้ำร่วมโครงกำรต้องทบทวนกระบวนกำรและขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนจำกคู่มือปฏิบัติงำนและทบทวนวิธีปฏิบัติที่ตนเองรับผิดชอบในปัจจุบัน แล้วจึงพัฒนำปรับปรุงงำนตำม
แบบฟอร์ม เอกสำรวิธีปฏิบัติงำนคุณภำพ (Quality Worksheet)
2.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (Work Flow)
 ถ่ ำ ยทอดนโยบำยสู่ ก ำรปฏิ บั ติ (Deployment) ผู้ อ ำนวยกำร ให้ น โยบำยกำรพั ฒ นำองค์ ก ร
แก่บุคลำกรทุกคนในที่ประชุม
 นำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ (Implement) ทีมงำนพัฒนำที่เกี่ยวข้องนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ เพื่อให้
โครงกำรหรืองำนประสบผลสำเร็จ
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 บุคลำกรดำเนินกำรพัฒนำงำนประจำ (Routine Work Development) บุคลำกรพัฒนำงำนตำม
แบบฟอร์ม
 ทีมงำนพัฒนำที่เกี่ยวข้องติดตำมงำน (Check)
 สร้ำงฉันทำมติ (consensus) ในที่ประชุม โดยบุคลำกรนำเสนอผลงำนในที่ประชุม และใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในกำรตัดสินใจที่จะให้ดำเนินกำร (Get Approval) หรือไม่ดำเนินกำร ร่วมกับงำนต่ำงๆที่ให้ควำมเห็นพ้อง
ร่วมกันในผลงำนที่นำเสนออย่ำงเป็นทำงกำร (Formal) เพื่อจัดเก็บองค์ควำมรู้เข้ำสู่ระบบกำรจัดกำรควำมรู้ ด้วยกำร
เผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรปรับปรุงงำนในที่ประชุม และรวบรวมเก็บเป็นคู่มือปฏิบัติงำนประจำแต่ละงำนต่อไป
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (Work Flow)
Deployment
Implement
Routine Work Development
Check

Encourage and Establish
the document

Build consensus with
affected parties

Get Approval

Maintain and Integrate
into the system

Core Improvement
of Processes

Strategy

Vision

Quality of
Service

Goal Target

ผังกำรพัฒนำองค์กร

3. กำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ
กำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 2 ระดับ
 ระดับบริหำร ผู้อำนวยกำรมอบนโยบำยกับทีมพัฒนำที่เกี่ยวข้อง และมอบนโยบำยแก่บุคลำกรทุกคนทรำบ
ในที่ประชุมอีกครั้ง
 ระดับปฏิบัติกำร ทีมพัฒนำถ่ำยทอดให้บุคลำกรนำไปปฏิบัติ ด้วยแบบฟอร์ม และเกณฑ์ปฏิบัติ ดังภำพ
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QUALITY WORKSHEET

เอกสำรวิธีปฏิบตั ิงำนคุณภำพ (Quality Worksheet)

D
P

C
A

เอกสำรวิธีปฏิบัติงำนคุณภำพ (Quality Worksheet)
แบบฟอร์มนี้มี 16 ขั้นตอนในกำรใช้พัฒนำปรับปรุงงำนทั้งในระดับงำนและระดับบุคคล เพื่อควบคุมคุณภำพ
กำรเข้ำไปพัฒนำงำนประจำให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยยังคงใช้หลักกำร PDCA ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญดังนี้
1. ทบทวนขั้ น ตอน วิ ธี ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนและระบุ เ ทคนิ ค กำรควบคุ ม คุ ณ ภำพ ซึ่ ง เป็ น Key Activity
ของกระบวนกำร
2. กำหนดจุดคุณภำพ (Quality Point) ตั้งค่ำเป้ำหมำย และค่ำของระดับจุดควบคุม (Quality Level)
3. ออกแบบวิธีกำรปรับปรุงพัฒนำงำนใหม่
4. ติดตำม / ควบคุม
5. ประเมินผล นำเสนอผลงำน บรรจุคู่มือและนำไปใช้
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4. กำรส่งเสริมกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในหน่วยงำน
สถำนพยำบำลมีกำรสร้ำงระบบกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อให้มีกำรนำควำมรู้ไปใช้ได้จริงและยั่งยืน ด้วยกำร
สร้ำงสรรค์ จัดเก็บ ควบคุม และเผยแพร่ตำม Model ของ Core Improvement of Processes
5. ผลกำรดำเนินงำน (Output) ที่สำคัญ
จำกกำรดำเนินโครงกำรส่งเสริมบุคลำกรในกำรมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภำพ ได้ผลกำรดำเนินโครงกำร
(output) ดังนี้
1. บุคลำกรมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภำพ ร้อยละ 81 บรรลุเป้ำหมำย
2. บุคลำกรสำมำรถดำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพบรรลุเป้ำหมำยครบทุกโครงกำร ร้อยละ 100
3. จำนวนกระบวนกำรที่ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงมีจำนวนทั้งสิ้น 18 กระบวนกำร
4. ประเภทกำรพัฒนำที่สนับสนุนกำรไหล (Flows) ขององค์กร ดังภำพ

ผลลัพธ์ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน (Outcome)
 กำรดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมีแนวทำงกำรควบคุมคุณภำพงำนที่ชัดเจนมำกขึ้นง่ำยต่อกำร
ทบทวนกระบวนกำรหลักของแต่ละงำน
 มีกำรกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำตำมแนวคิดแบบใหม่ โดยกำรใช้แบบฟอร์มเอกสำรวิธีปฏิบัติงำนคุณภำพ
(Quality Worksheet) ท ำให้ ส ำมำรถยกระดั บ มำตรฐำนกระบวนงำน จ ำนวน 18 กระบวนกำร ส่ ง ผลต่ อ กำร
ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
 มีกำรกำหนดช่ องทำงพัฒ นำองค์กรแบบทำงเลือกในรูปแบบต่ ำง ๆ สำหรับใช้ พัฒ นำกระบวนงำนที่
เหมำะสมกับงำนของตนเอง ซึ่งเน้นให้เกิดกำรไหลของข้อมูล กำรไหลของวัสดุอุปกรณ์ และกำรไหลของผู้ป่วย และ
ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย
 มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยพัฒนำหรือบูรณกำรกระบวนงำนของตนเองตำมควำมเหมำะสม
ส่งผลต่อกำรบริกำรที่รวดเร็วขึ้นทั่วทั้งระบบ รวมถึงควำมปลอดภัยในชีวิตอีกด้วย
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 สิ่งสำคัญที่ได้จำกผลของกำรพัฒนำงำนคือองค์ควำมรู้ที่มีส่ วนผสมของวิธีกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำร
เทคนิค และวิธีกำรต่ำง ๆ ของกำรพัฒนำงำน ซึ่งเป็นองค์ควำมรู้ที่สำคัญจะได้รับกำรเผยแพร่ให้บุคลำกรทุกคนได้รับรู้
เรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง
6. ประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน
สถำนพยำบำลได้มีกำรสร้ำงจิตสำนึกบุคคลำกรทุกคนในกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ และพลังงำน อย่ำงคุ้มค่ำ ในกำร
พัฒนำงำนประจำที่ทำอยู่ โดยจะมีหัวหน้ำงำนช่วยกำกับดูแล และวิธีกำรที่หน่วยงำนใช้ควบคุมต้นทุน มีดังนี้
 ดำเนินงำนปรับลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น และกำรกำจัดสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่ำออกไปจำกกระบวนกำร
อย่ ำ งสม่ำเสมอและต่ อเนื่อง โดยกำรใช้ เทคนิ คของ LEAN ใช้เทคโนโลยี ส ำรสนเทศที่ มีใช้ อยู่ ในงำนประจ ำ เช่ น
Microsoft Excel กำรปรับปรุงโปรแกรมฐำนข้อมูลที่มีใช้อยู่ในแต่ละงำน และกำรใช้ Application ที่เหมำะสม เช่น
QR Code หรือ กำรใช้ Infographic มำประยุกต์ใช้งำน เป็นต้น จึงทำให้องค์กรมีระบบกำรทำงำนภำยในงำนและ
ระหว่ำงงำนคล่องตัว
 กำรปรับเส้นทำงกำรเคลื่อนที่ของคนหรือสิ่งของ กำรใช้เครื่องทุ่นแรงช่วยในกำรขนย้ำย ก็สำมำรถทำให้
งำนมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้นแต่ไม่เพิ่มภำระค่ำใช้จ่ำย
 กำรรณรงค์ให้มีกำรใช้ของทดแทน/กำรใช้ ซ้ำ เช่น กำรนำกระดำษหน้ำเดียวมำใช้อีกครั้ง และกำรใช้วัสดุ
ทดแทน ตัวอย่ำงเช่น กำรประยุกต์ถุงน้ำแข็งแช่ยำมำปรับใช้เป็น Cold Pack ในรูปแบบต่ำง ๆ กำรประยุกต์กระดำษ
A4 มำตัดใช้แทนกระดำษรองคำงที่เครื่องตรวจตำ กำรใช้ขวดที่ใช้แล้วมำทำที่ใส่ขยะติดเชื้อประเภทของมีคม เป็นต้น
7. กำรประเมินผลและกำรนำผลประเมินมำใช้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงในอนำคต
สถำนพยำบำลได้ประเมินผลควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร ได้สถำนพยำบำลได้
ดังนี้
ประเมินผลควำมพึงพอใจผูร้ ับบริกำร ได้ดงั นี้

4.33
4.28

4.35

พ.ศ. 2556

4.28

พ.ศ. 2557

4.33

พ.ศ. 2558

4.35

8. บ่งชี้ควำมเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
กล่ำวได้วำ่ สถำนพยำบำลมีระบบบริหำรจัดกำรพัฒนำองค์กรที่เป็นเลิศได้ (Best Practice) ด้วย
 มีวิธีกำรถ่ำยทอดนโยบำยและกำรแปลงนโยบำยสู่กำรปฏิบัติงำนที่ดีนำไปสูผ่ ลสำเร็จขององค์กร
 มีกำรแลกเปลี่ยนวิธีกำรปฏิบัตงิ ำนระหว่ำงงำนภำยในหน่วยงำนและมีกำรส่งผลงำนเพื่อเผยแพร่แนว
ปฏิบัติที่ดีกบั องค์กรภำยนอกในงำน HA National Forum อย่ำงต่อเนื่อง
 มีกำรนำ Best practice ไปใช้อย่ำงต่อเนื่องและใช้เป็นมำตรฐำนของหน่วยงำน
 มีกำรปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนทุกปี
 มีกำรพัฒนำบุคลกรให้มีกำรเรียนรู้ คิดเป็น ทำเป็น วิเครำะห์ และแก้ปัญหำเป็นได้อย่ำงเป็นระบบ
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9. กำรนำไปใช้ประโยชน์ทงั้ ภำยในและภำยนอก
กำรปรับปรุงงำนที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ภำยนอกได้มี 3 ผลงำน คือ กำรควบคุมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง อย่ำง
มีประสิทธิภำพ (ตกลงรำคำ) และกำรบริหำรงบประมำณประจำปีอย่ำงมีประสิทธิภำพ ที่เชื่อมโยงกับกองคลัง และ
ผลงำนกำรประเมินผลโครงกำรอบรมปฐมพยำบำลโดยใช้ QR code เชื่อมโยงกับนิสิตคณะต่ำง ๆ
10. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
กำรสนับสนุนจำกผูบ้ ริหำร ด้ำนเวลำ งบประมำณ ควำมร่วมมือที่ดีของบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ที่มีควำมพร้อมใน
ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำนของตน และควำมเข้ำใจในควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ส่งผลให้บุคลำกรซึ่งเป็น
ผู้ให้บริกำร มีควำมเต็มใจ พร้อมที่จะปรับปรุงงำนให้มีวิธีกำรทำงำน และขั้นตอนกำรบริกำรที่กระชับ เหมำะสมกับ
ควำมต้องกำรบริกำรที่ดีทสี่ ุดของผู้มำรับบริกำร
11. กำรตั้งเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในอนำคต
ควบคุมมำตรฐำนให้ได้มำตรฐำน โดยกำรสร้ำงคุณภำพกำรบริกำรด้วยกระบวนกำรตรวจสอบและควบคุม
คุณภำพกระบวนกำรให้ตรงตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่อง
โดย : สถำนพยำบำล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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ประเภทที่ 2
กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน
(2.3) นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัตงิ ำน

รำงวัลดีเยี่ยม จำนวน 1 ผลงำน
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รำงวัลดีเยี่ยม ประเภท 2.3 นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัตงิ ำน

กำรพัฒนำเทคนิคกำรเตรียม Egg yolk emulsion เพื่อทดสอบเอนไซม์ lecithinase
สำหรับปฏิบัติกำรทำงด้ำนจุลชีววิทยำอำหำร
คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร
1. ควำมเป็นมำ/หลักกำร
1.1 วิธีกำรกำหนดแผน / แนวทำง / โครงกำร
กำรพัฒนำงำนในครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจำกโครงกำรประกวดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำโดยใช้หลัก
Research from Routine ของคณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตรซึ่งเปิดโอกำสให้สำยสนับสนุนและ
ช่วยวิชำกำรของคณะได้พัฒนำ งำนวิจัยจำกงำนประจำที่ทำในทุก ๆ วันเพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ สำมำรถถ่ำยทอด
ให้กับนิสิต และสำมำรถลดงบประมำณในกำรเตรียมปฏิบัติกำรได้ ในกำรเตรียมปฏิบัติกำรรำยวิชำทำงด้ำนจุลชีววิทยำ
นั้น เมื่อวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อสำรเคมี อำหำรเลี้ยงเชื้อ และส่วนประกอบอำหำรเลี้ยงเชื้อต่ำง ๆ แล้วพบว่ำ
กำรจัดซื้ อ Egg yolk emulsion นั้นใช้ งบประมำณคิดเป็ น 33% ของงบประมำณทั้งหมดของรำยวิชำจุล ชีววิทยำ
อำหำร และจุลชีววิทยำผลิตภัณฑ์อำหำร นอกจำกนี้ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร ด้ำนควำม
พอเพียงของวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำ ในปีกำรศึกษำ 2554, 2555 และ 2556 พบว่ำมีระดับคะแนน
ควำมพึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.45, 3.42 และ 3.46 ตำมลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับปำนกลำงและมักมีข้อเสนอแนะว่ำอุปกรณ์
เครื่องแก้วไม่เพียงพอ จึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะช่วยลดงบประมำณดังกล่ำว และนำงบประมำณที่ประหยัดได้มำจัดซื้อ
วัสดุ เครื่องแก้ว และอำหำรเลี้ยงเชื้อชั้นสูงที่ทันสมัยให้ นิสิตได้ใช้ในกำรทำปฏิบัติกำร
Egg yolk Emulsion เป็ น ส่ ว นประกอบที่ ใ ช้ เ ติ ม ในอำหำรเลี้ ย งเชื้ อ ที่ ต้ อ งกำรศึ ก ษำกำรสร้ ำ งเอนไซม์
lecithinase ของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอำหำรบำงชนิด ซึ่งเตรียมมำจำกไข่แดงของไข่ไก่หรือไข่เป็ดผสมกับน้ำเกลือใน
อัตรำส่วน 1:1 โดยทุกขั้นตอนจะต้องทำในสภำวะปลอดเชื้อ ซึ่งเทคนิคกำรแยกไข่แดงออกจำกไข่ขำวในสภำวะที่
ปลอดเชื้ อท ำได้ หลำยวิ ธี ทั้ ง นี้ ต้ องใช้ เทคนิ คและควำมช ำนำญของผู้ ป ฏิบั ติ ง ำนในกำรเตรีย มอำหำรเลี้ ย งเชื้ อใน
ปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำอำหำร และปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำของผลิตภัณฑ์อำหำรจะต้องใช้ส่วนประกอบจำก Egg yolk
emulsion จำนวน 3 ปฏิบัติกำรต่อภำคกำรศึกษำ ซึ่งคิดเป็น 6 ปฏิบัติกำรต่อปีกำรศึกษำในแต่ละภำคกำรศึกษำต้อง
เตรียมอำหำรเลี้ยงเชื้อที่มีส่วนประกอบของ Egg yolk emulsion เป็นจำนวนมำก ดังนี้
1. ปฏิบัติกำรวิเครำะห์เชื้อ Bacillus cereus ในอำหำร
2. ปฏิบัติกำรวิเครำะห์เชื้อ Staphylococcus aureus ในอำหำร
3. ปฏิบัติกำรวิเครำะห์เชื้อ Clostridium perfringens ในอำหำร
ซึ่งนิสิตในแต่ละภำคกำรศึกษำประมำณ 25 กลุ่ม ต้องเตรียมอำหำรเลี้ยงเชื้อ 3,000 มิลลิลิตร ใช้ egg yolk
emulsion 333.33 มิลลิลิตรต่อ 1 บทปฏิบัติกำร ซึ่งรวมในแต่ละภำคกำรศึกษำต้องใช้ egg yolk emulsion ปริมำตร
1,000 มิ ลลิ ลิ ตรจ ำเป็ นต้ องสั่ งซื้ อส่ว นประกอบดัง กล่ ำ วภำคกำรศึกษำละ 10 ขวด หรือ 20 ขวดต่ อปี กำรศึกษำ
(ขวดละ 100 มิลลิลิตร)
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1.2 แผนงำน และเป้ำหมำยของหน่วยงำน
ด้ำนแผนงำน
กำรพัฒนำงำนในครั้งนี้จะได้พัฒนำเทคนิคกำรเตรียม Egg yolk emulsion โดยเน้นกำรเตรียมปริมำณมำก
โดยไม่ป นเปื้ อนเชื้อจุลิน ทรีย์ที่ไ ม่ต้องกำร รวมถึงศึกษำคุณ ภำพของอำหำรเลี้ย งเชื้อทั้ งด้ำ นคุณ ภำพและปริมำณ
ตำม ISO 11133 : 2003,2011 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อพัฒนำเทคนิคในกำรเตรียม Egg yolk emulsion ให้สำมำรถเตรียมในปริมำณมำกได้โดยไม่เกิดกำร
ปนเปื้อน
2. เพื่ อศึ กษำคุ ณ ภำพของอำหำรเลี้ ย งเชื้ อ ที่ ผ สม Egg yolk emulsion ที่ เตรีย มเองทั้ ง ด้ ำ นคุ ณ ภำพ และ
ปริมำณตำมมำตรฐำน ISO 11133 : 2003,2011
3. เพื่อเปรียบเทียบงบประมำณในกำรสั่งซื้อ Egg yolk emulsion แบบสำเร็จรูปและแบบที่เตรียมเอง และ
บริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยรำยวิชำใหม่
4. เพื่อศึกษำระดับคะแนนควำมพึงพอใจกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำ ด้ำนควำมพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์
5. เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่ได้สู่กำรนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
เป้ำหมำยของหน่วยงำน
กำรพัฒนำงำนในครั้งนี้เป็นเพื่อตอบสนองนโยบำยคณะ ในด้ำนกำรลดงบประมำณในกำรสั่งซื้อสำรเคมีและ
วัสดุประกอบกำรเรียนกำรสอน อีกทั้งยังได้ผลกำรศึกษำระดับควำมพึงพอใจของนิสิต ด้ำนควำมพอเพียงของวัสดุ
อุปกรณ์ ซึ่งถือเป็นผู้รับบริกำรหลักของคณะ ทำให้ทรำบถึงควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของกำรทำงำน และ
นำผลที่ได้มำปรับปรุงและพัฒนำงำนต่อไป
2. ปัจจัยนำเข้ำ (Input)
งำนวิจัยครั้งนี้ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกโครงกำรประกวดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ โดยใช้หลัก
Research from Routine ของคณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร เป็นจำนวนเงิน 7,000 บำท
3. วิธีกำรดำเนินงำน / แนวทำงกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ
3.1 รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำน
งำนวิจัยครั้งนี้ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกโครงกำรประกวดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำโดยใช้หลัก
Research from Routine ของคณะทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละอุ ต สำหกรรมเกษตรเป็ น จ ำนวนเงิ น 7,000 บำท
เมื่อได้รับทุนวิจัยมำแล้วนักวิทยำศำสตร์และพนักงำนห้องปฏิบัติกำรได้ทำงำนวิจัยร่วมกัน จนได้ผลกำรวิจัยที่คุณภำพ
ของอำหำรเลี้ยงเชื้อที่ผสม Egg yolk emulsion ที่ผลิตเองมีคุณภำพเทียบเคียงกับ Egg yolk emulsion ที่ซื้อจำก
บริษัททั้งด้ำนคุณภำพและปริมำณตำมมำตรฐำน ISO 11133 :2003,2011 และทำกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับนิสิต
ในรำยวิช ำจุ ล ชีว วิท ยำอำหำร จุล ชี ววิ ทยำของผลิ ตภัณ ฑ์อำหำร นิสิ ต เทคนิ คกำรวิ จั ย และนิสิ ตปริญญำเอกจำก
วิทยำเขตบำงเขนอีกด้วย
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3.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (Work Flow)
ขั้นตอน

วิธีกำรทำงำน

Plan

กำรทบทวนงำน
 จำกผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร ด้ำนควำมพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติกำรจุล
ชีววิทยำ ในปีกำรศึกษำ 2554, 2555 และ 2556 พบว่ำมีระดับคะแนนควำมพึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.45, 3.42 และ 3.46
ตำมลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับปำนกลำง และมักมีข้อเสนอแนะว่ำอุปกรณ์เครื่องแก้วไม่เพียงพอ เมื่อทำกำรวิเครำะห์
ค่ำใช้จ่ำยรำยวิชำพบว่ำ กำรจัดซื้อ Egg yolk emulsion นั้นใช้งบประมำณคิดเป็น 33% ของงบประมำณทั้งหมด
ของรำยวิชำจุลชีววิทยำอำหำร และจุลชีววิทยำผลิตภัณฑ์อำหำร
กำรวำงแผน
 จำกผลกำรวิเครำะห์ที่ได้ จึงมีแนวควำมคิดที่จะลดกำรสั่งซื้อ Egg yolk emulsionโดยเน้นกำรเตรียมปริมำณมำก
โดยไม่ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องกำร รวมถึงศึกษำคุณภำพของอำหำรเลี้ยงเชื้อทั้งด้ำนคุณภำพและปริมำณ ตำม
ISO 11133 :2003,2011
 ทำกำรขอเสนอโครงกำรวิจัย และได้รับงบประมำณในกำรทำงำนวิจัยทั้งสิ้น 7,000 บำท
 วำงแผนกำรทำวิจัย เพื่อพัฒนำเทคนิคกำรเตรียม Egg yolk emulsion ในปริมำณมำกได้โดยไม่เกิดกำรปนเปื้อน
ซึ่งคุณภำพของอำหำรเลี้ยงเชื้อที่ผสม Egg yolk emulsion ที่ผลิตเองต้องมีคุณภำพเทียบเคียงกับ Egg yolk
emulsion ที่ซื้อจำกบริษัททั้งด้ำนคุณภำพและปริมำณตำมมำตรฐำน ISO 11133 :2003,2011

Do

 ทำกำรทดลองตำมแผนที่วำงไว้ วิธีกำรทดลองดังรำยงำนกำรพัฒนำงำน เรื่อง กำรพัฒนำเทคนิคกำรเตรียม Egg
Yolk emulsion ในกำรทดสอบ เอนไซม์ lecithinase สำหรับปฏิบัติกำรทำงด้ำนจุลชีววิทยำอำหำร
 ซึง่ เมื่อทำกำรวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้ได้เทคนิคกำรเตรียม Egg yolk emulsion ที่สำมำรถเตรียมได้ในปริมำณมำก
โดยไม่เกิดกำรปนเปื้อนและมีคุณภำพของอำหำรเลี้ยงเชื้อที่ผสม Egg yolk emulsion ที่ผลิตเองต้องมีคุณภำพ
เทียบเคียงกับ Egg yolk emulsion ที่ซื้อจำกบริษัททั้งด้ำนคุณภำพและปริมำณตำมมำตรฐำน ISO 11133
:2003,2011

Check

 ทำกำรเปรียบเทียบงบประมำณในกำรสั่งซื้อ Egg yolk emulsion แบบสำเร็จรูปและแบบที่เตรียมเอง ซึ่งสำมำรถ
ลดงบประมำณในกำรสั่งซื้อ Egg yolk emulsion ได้ 13,596 บำทต่อภำคกำรศึกษำหรือ 27,192 บำทต่อปี
กำรศึกษำ
 นำงบประมำณที่ลดลงไปได้ไปทำกำรจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติกำรเพื่อปรับปรุงผลกำรประเมินของนิสิต
 ส่งผลให้ระดับคะแนนควำมพึงพอใจกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำ ด้ำนควำมพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น
อย่ำงมีนัยสำคัญจำกระดับปำนกลำงเป็นระดับดี
ด้ำนกำรปรับปรุงงำน
 งำนวิ จั ย ครั้ งนี้ ไ ด้ท ำกำรทดลองโดยใช้เ ชื้ อ Bacillus cereus เป็น เชื้ อ แบคทีเ รี ย เป้ ำหมำย ซึ่ง ในปฏิ บัติ ก ำรจุ ล
ชีววิทยำอำหำรและจุลชีววิทยำของผลิตภัณฑ์อำหำรจะต้องใช้เชื้อจุลินทรีย์อีก 2 สำยพันธุ์คือ Staphylococcus
aureus และ Clostridium perfringens ซึ่ง ผู้วิจัย จะทำกำรศึก ษำคุณ ภำพของอำหำรเลี้ย งเชื้อที่ผสม Egg yolk
emulsion ที่เตรียมเองทั้งด้ำนคุณภำพและ ปริมำณตำม ISO 11133 :2003,2011 ต่อไป
 จำกกำรศึกษำระดับคะแนนควำมพึงพอใจกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำ ด้ำนควำมพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์
พบว่ำระดับควำมพึงพอใจของนิสิต ในด้ำนควำมพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำมีคะแนน
สูงขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ ทำให้เกิดแนวควำมคิดที่จะลดงบประมำณในอำหำรเลี้ยงเชื้อตัวอื่นๆ เพื่อที่จะนำงบประมำณ
ที่ประหยัดได้ไปจัดซื้อเครื่องแก้ว หรืออำหำรเลี้ยงเชื้อที่ทันสมัย เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของนิสิตต่อไป
ด้ำนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
 ได้ทำกำรถ่ำยทอดเทคนิคที่ได้จำกกำรวิจัยในครั้งนี้ให้กับนิสิตทั้งในคณะฯ และนิสิตจำกต่ำงวิทยำเขต

Act
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4. กำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ
เทคนิคกำรเตรียม Egg yolk emulsion เพื่อทดสอบเอนไซม์ lecithinase ได้ถูกถ่ำยทอดให้นิสิตในรำยวิชำ
จุลชีววิทยำอำหำร จุลชีววิทยำของผลิตภัณฑ์อำหำร เทคนิคกำรวิจัย นิสิตปริญญำเอกจำกวิทยำเขตบำงเขน เพื่อใช้
เทคนิคนี้ในกำรเตรียมปฏิบัติกำรที่จะต้องใช้ Egg yolk emulsion ผสมในอำหำรเลี้ยงเชื้อ นอกจำกนี้ยังได้ถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ให้กับนักวิทยำศำสตร์จำกคณะสำธำรณสุขศำสตร์เพื่อนำไปใช้ในกำรเตรียมอำหำรเลี้ยงเชื้อให้กับนิสิต
ในคณะสำธำรณสุขศำสตร์
5. กำรส่งเสริมกำรกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในหน่วยงำน
เทคนิคกำรเตรียม Egg yolk emulsion เพื่อทดสอบเอนไซม์ lecithinase ได้ถูกถ่ำยทอดให้
กับ
นักวิท ยำศำสตร์ต่ำงคณะ ได้แก่นักวิ ทยำศำสตร์ของคณะสำธำรณสุ ขศำสตร์เพื่อใช้เทคนิคดั งกล่ำ วในกำรเตรีย ม
ปฏิบัติกำร นอกจำกนี้ได้นำผลงำนวิจัยไปเข้ำร่วมกำรประกวดด้ำนกำรพัฒนำงำนประจำของที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร
พนักงำน และลูกจ้ำงมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับรำงวัลชนะเลิศ
6. ผลกำรดำเนินงำน (Output) ที่สำคัญ
1. ได้เทคนิคในกำรแยกไข่แดงภำยใต้สภำวะปลอดเชื้อ และนำมำเตรียมเป็น Egg yolk emulsion ที่ได้จำก
กำรพัฒนำงำนในครั้งนี้สำมำรถทำให้เกิดกำรพัฒนำทักษะและควำมชำนำญในกำรเตรียมปฏิบัติกำรโดยผ่ำนกำรคิด
วิเครำะห์ ก่อนลงมือปฏิบัติงำนซึ่งเทคนิคที่พัฒนำดังกล่ำวถูกต้องตำมหลักวิชำกำรโดยได้ทดสอบทำงด้ำนคุณภำพและ
ปริมำณ ตำมมำตรฐำน ISO 11133 : 2003,2011
2. เทคนิ คที่ ไ ด้ ส ำมำรถท ำให้ ล ดงบประมำณในกำรจั ด ซื้ อ Egg yolk emulsion ไปได้ ภ ำคกำรศึกษำละ
13,596 บำท หรือปีกำรศึกษำละ 27,192 บำท ซึ่งงบประมำณดังกล่ำวได้นำไปจัดซื้อวัสดุเครื่องแก้วและอำหำรเลี้ยง
เชื้อชั้นสูงที่ทันสมัยให้นิสิตได้รับควำมรู้สูงสุด
3. เทคนิคที่พัฒนำได้ดังกล่ำวทำให้กำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยนำงบประมำณที่สำมำรถลดได้
ในแต่ละภำคกำรศึกษำมำจัดซื้อวัสดุ เครื่องแก้วและอำหำรเลี้ยงเชื้อ ชั้นสูงที่ทันสมัยให้นิสิตได้รับควำมรู้สูงสุดส่งผลให้
ระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยในด้ำนควำมพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำเพิ่มขึ้นจำกในปีกำรศึกษำ
2554, 2555 และ 2556 ซึ่งมีระดับคะแนนควำมพึงพอใจที่ 3.45, 3.42 และ 3.46 ตำมลำดับ (อยู่ในระดับปำนกลำง)
เป็น 4.01 และ 4.22 (ปีกำรศึกษำ 2557 และ 2558 (เทอมต้น) ตำมลำดับ) ซึ่งอยู่ในระดับดี
4. เมื่อสำมำรถพัฒนำเทคนิคกำรเตรียม Egg yolk emulsion ในปริมำณมำกโดยไม่เกิดกำรปนเปื้อนได้แล้ว
ทำให้ไม่ต้องสั่งซื้อจำกบริษัทซึ่งกำรขนส่งต้องควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 4 องศำเซลเซียสในบำงช่วงควำมเย็นอำจจะลดลง
ทำให้คุณภำพของ Egg yolk emulsion สำเร็จรูปลดลงไป ดังนั้นเมื่อเตรียม Egg yolk emulsion แล้วใช้เลยทันทีจะ
ทำให้ประสิทธิภำพของ Egg yolk emulsion ยังคงเดิมส่งผลให้กำรทำปฏิบัติกำรของนิสิตมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
5. นอกจำกนี้กำรที่ไม่ต้องสั่งซื้อจำกบริษัทเป็นกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรทำงำนโดยไม่ต้องออกไป
รับของที่สถำนีขนส่งซึ่งอยู่ในตัวเมืองห่ำงจำกมหำวิทยำลัยไปกลับประมำณ 40 กิโลเมตรซึ่งจะต้องไปรับตำมเวลำที่
กำหนดเนื่องจำกเป็นสำรประกอบที่ต้องควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 4 องศำเซลเซียส นอกจำกจะลดระยะเวลำในกำร
ทำงำนแล้วยังสำมำรถลดงบประมำณในกำรเดินทำงไปรับของได้อีกด้วย
7. ผลลัพธ์ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน (Outcome)
1. ควำมพึงพอใจของนิสิตในด้ำนควำมพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำเพิ่มขึ้นจำกใน
ปีกำรศึกษำ 2554, 2555 และ 2556 ซึ่งมีระดั บคะแนนควำมพึงพอใจที่ 3.45, 3.42 และ 3.46 ตำมลำดับ (อยู่ใน
ระดับปำนกลำง) เป็น 4.01 และ 4.22 (ปีกำรศึกษำ 2557 และ 2558 (เทอมต้น) ตำมลำดับ) ซึ่งอยู่ในระดับดี
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2. ควำมภำคภูมิใจในกำรเป็นส่ วนหนึ่งที่ช่วยลดงบประมำณของคณะ ในกำรจัดซื้ออำหำรเลี้ยงเชื้อต่ำง ๆ
โดยสำมำรถลดงบประมำณได้ ได้ภำคกำรศึกษำละ 13,596 บำท หรือปีกำรศึกษำละ 27,192 บำท ซึ่งสำมำรถ
คำนวณควำมคุ้มค่ำในระยะยำวได้ดังภำพที่ 1

20 ปีการศึกษา
= 543,840 บาท
10 ปีการศึกษา
= 271,920 บาท

1 ปีการศึกษา
= 27,192 บาท

ภำพที่ 1 : แสดงงบประมำณที่สำมำรถลดกำรจัดซื้อ Egg yolk emulsion ได้ในระยะยำว

3. ได้รับรำงวัลงำนวิจัยคุณภำพระดับดีเด่นในกำรประกวดโครงกำร CSC Quality Award 2015
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำกผลงำนวิจัยเรื่อง "กำรพัฒนำเทคนิคกำร
เตรีย ม egg yolk emulsion ในกำรทดสอบเอนไซม์ lecithinase สำหรับ ปฏิบัติ กำรทำงด้ำ นจุล ชีว วิ ทยำอำหำร"
ดังภำพที่ 2

ภำพที่ 2 : กำรรับรำงวัลงำนวิจัยคุณภำพระดับดีเด่นในกำรประกวดโครงกำร CSC Quality Award 2015 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

4. ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 กำรประกวดในโครงกำรกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำโดยหลัก Research
from Routine คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร จำกผลงำนวิจัยเรื่อง "กำรพัฒนำเทคนิคกำรเตรียม
Egg yolk emulsion ใช้เองสำหรับปฏิบัติกำรทำงด้ำนจุลชีววิทยำอำหำร"
5. รำงวัลชนะเลิศด้ำนกำรพัฒนำงำนประจำ จำกที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย
แห่งประเทศไทย (ปขมท.) ในงำนมหกรรมแสดงผลงำนด้ำนสร้ำงสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย และกำรพัฒนำ
งำนประจำ วันที่ 6 มกรำคม 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ จำกผลงำนเรื่องกำรพัฒนำเทคนิค
กำรเตรียม Egg yolk emulsion ในกำรทดสอบเอนไซม์ lecithinase สำหรับปฏิบัติกำรทำงด้ ำนจุลชีววิทยำอำหำร
ดังภำพที่ 3
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ภำพที่ 3 : กำรรับรำงวัลรำงวัลชนะเลิศด้ำนกำรพัฒนำงำนประจำ จำกที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย
(ปขมท.) ในงำนมหกรรมแสดงผลงำนด้ำนสร้ำงสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย และกำรพัฒนำงำนประจำ วันที่ 6 มกรำคม 2559
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

8. ประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน
งบประมำณที่ ไ ด้ รับ จ ำนวน 7,000 บำทจำกโครงกำรประกวดกำรใช้ ท รัพ ยำกรอย่ ำ งคุ้ม ค่ำ โดยใช้ หลั ก
Research from Routine ของคณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร ทำให้ได้เทคนิคกำรเตรียม Egg yolk
emulsion ซึ่งได้ทำกำรเทียบเคียงผลกำรทดลองกับมำตรฐำน ISO 11133 :2003,2011 ได้ผลในกำรตรวจเท่ำกับ Egg
yolk emulsion ที่ซื้อจำกบริษัท ทำให้สำมำรถประหยัดงบประมำณคณะได้ 13,596 บำท หรือปีกำรศึกษำละ 27,192
บำท ซึ่งงบประมำณที่สำมำรถประหยัดได้นั้นสำมำรถนำไปจัดซื้อสำรเคมี อำหำรเลี้ยงเชื้อ และวัสดุเครื่องแก้วต่ำง ๆ
ได้มำกขึ้นส่ งผลให้ระดับควำมพึง พอใจของนิสิตด้ ำนควำมพอเพีย งของวัสดุ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติกำร
จุ ล
ชีววิทยำมีคะแนนสูงขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ
9. กำรประเมินผลและกำรนำผลกำรประเมินมำใช้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงในอนำคต
1. งำนวิจยั ครั้งนี้ได้ทำกำรทดลองโดยใช้เชื้อ Bacillus cereus เป็นเชื้อแบคทีเรียเป้ำหมำย ซึ่งในปฏิบัติกำร
จุลชีววิทยำอำหำรและจุลชีววิทยำของผลิตภัณฑ์อำหำรจะต้องใช้เชื้อจุลินทรีย์อีก 2 สำยพันธุค์ ือ Staphylococcus
aureus และ Clostridium perfringens ซึ่งผู้วิจัยจะทำกำรศึกษำคุณภำพของอำหำรเลี้ยงเชื้อที่ผสม Egg yolk
emulsion ที่เตรียมเองทั้งด้ำนคุณภำพและปริมำณตำม ISO 11133 :2003,2011 ต่อไป
2. จำกกำรศึกษำระดับคะแนนควำมพึงพอใจกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำ ด้ำนควำมพอเพียงของวัสดุ
อุปกรณ์พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจของนิสิต ในด้ำนควำมพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำมี
คะแนนสู ง ขึ้นอย่ ำ งมี นั ย สำคัญ ทำให้ เกิด แนวควำมคิด ที่ จะลดงบประมำณในอำหำรเลี้ ยงเชื้ อตั ว อื่ นๆเพื่ อที่ จ ะน ำ
งบประมำณที่ประหยัดได้ไปจัดซื้อเครื่องแก้วหรืออำหำรเลี้ยงเชื้อที่ทันสมัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของนิสิตต่อไป
10. กำรเทียบเคียงกับหน่วยงำนอื่น (ถ้ำมี)
คุณภำพของอำหำรเลี้ยงเชื้อที่ผสม Egg yolk emulsion ที่ผลิตเองได้เทียบเคียงทั้งด้ำนคุณภำพและปริมำณ
ตำมมำตรฐำน ISO 11133 :2003,2011 ซึ่งจำกผลกำรทดลองพบว่ำคุณภำพของอำหำรเลี้ยงเชื้อที่ผสม Egg yolk
emulsion ที่ผลิตเองมีคุณภำพเทียบเคียงกับ Egg yolk emulsion ที่ซื้อจำกบริษัททั้งด้ำนคุณภำพและปริมำณตำม
มำตรฐำน ISO 11133 : 2003,201
11. บ่งชี้ควำมเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ในกำรทำงำนในตำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ ผู้รับบริกำรคนสำคัญคือนิสิต ดังนั้ นกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจในกำรใช้ห้องปฏิบั ติกำรจึงมีควำมสำคัญเป็นอย่ำงมำก และเมื่อวิเครำะห์ผลประเมินควำมพึงพอใจ
ย้อนหลัง 3 ปี (ปีกำรศึกษำ 2554-2556) ในด้ำนควำมพอเพียงของวัสดุและอุปกรณ์แล้วพบว่ำ นิสิตมีควำมพึงพอใจอยู่
ในระดับปำนกลำงและมักมีข้อเสนอแนะว่ำอุปกรณ์เครื่องแก้วไม่เพียงพอ และเมื่อทำกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยรำยวิชำ
พบว่ ำ กำรจั ด ซื้ อ Egg yolk emulsion นั้ น ใช้ ง บประมำณคิด เป็ น 30-35% ของงบประมำณทั้ ง หมดของรำยวิ ช ำ
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จุลชีววิทยำอำหำร และจุลชีววิทยำผลิตภัณฑ์อำหำร จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนำเทคนิคกำรเตรียม Egg yolk emulsion
ขึ้นเองแต่ต้องคงคุณภำพของอำหำรเลี้ยงเชื้อตำมมำตรฐำนสำกลคือ ISO 11133 :2003, 2011 เมื่อได้เทคนิคกำร
เตรียม Egg yolk emulsion ที่ได้มำตรฐำนทั้งคุณภำพและปริมำณแล้วนั้น ได้นำงบประมำณที่สำมำรถลดได้ในแต่ละ
ปีกำรศึกษำไปจัดซื้อเครื่องแก้วและสำรเคมีที่จำเป็นในกำรทำปฏิบัติกำรให้พอเพียงต่อควำมต้องกำร และในปีต่อๆมำ
ได้ทำกำรจัดซื้ออำหำรเลี้ยงเชื้อที่ใช้ทดสอบเชื้อก่อโรคในอำหำรแบบรวดเร็วได้หลำยชนิด ส่งผลให้ผลกำ รประเมิน
ควำมพึงพอใจในกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรมีคะแนนในระดับสูงขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ
นอกจำกนี้องค์ควำมรู้ที่ได้ยังได้นำมำถ่ำ ยทอดให้กับนักวิทยำศำสตร์ต่ำงคณะ นิสิตในรำยวิชำปฏิบัติกำรจุล
ชีววิทยำอำหำร และปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำของผลิตภัณฑ์อำหำร และนิสิตที่ต้องใช้ Egg yolk emulsion ในกำรทำงำน
วิจัยอีกด้วย
12. กำรนำไปใช้ประโยชน์ทงั้ ภำยในและภำยนอก
1. เทคนิคที่ได้จำกกำรพัฒนำสำมำรถนำมำใช้ได้ในกำรเตรียมปฏิบัติกำรทำงด้ำนจุลชีววิทยำอำหำรทั้งหมด
6 ปฏิบัติกำรแบ่งเป็น 2 รำยวิชำคือ ปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำอำหำร และปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำของผลิตภัณฑ์อำหำร
2. เทคนิคที่ได้จำกกำรพัฒนำได้นำมำใช้ถ่ำยทอดให้นักวิทยำศำสตร์รุ่นน้องที่ต้องรับผิดชอบกำรเตรีย ม
ปฏิบัติกำรทั้งภำยในคณะ และภำยนอกคณะ
3. เทคนิคที่ได้จำกกำรพัฒนำได้นำมำถ่ำยทอดให้กับนิสิตในรำยวิชำจุลชีววิทยำของผลิตภัณฑ์อำหำรซึ่งต้อง
ทำโครงงำนตรวจสอบคุณภำพอำหำรทำงจุลชีววิทยำโดยต้องเตรียม Egg yolk Emulsion ใช้ผสมกับอำหำรเลี้ยงเชื้อ
4. เทคนิคที่ได้จำกกำรพัฒนำได้นำมำถ่ำยทอดให้กับนิสิตเทคนิคกำรวิจัยที่ต้องเตรียมสำรประกอบดังกล่ำว
13. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
ตลอดระยะเวลำกำรทำงำนในตำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ได้วำงแผนกำรทำงำนในทุกๆ ปฏิบัติกำรในกำรเตรียม
อำหำรเลี้ยงเชื้อต้องใช้เทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic technique) ต่ำง ๆ ซึ่งเมื่อเกิดปัญหำระหว่ำงกำรเตรียมจะจด
บันทึกเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำงำน รวมถึงกำรจัดซื้ออำหำรเลี้ยงเชื้อ สำรเคมีและส่วนประกอบต่ำง ๆ ที่ใช้
และนำมำวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในภำพรวม
ซึ่ ง ผลกำรวิ เ ครำะห์ นั้ น พบว่ ำ กำรจั ด ซื้ อ Egg yolk emulsion นั้ น ใช้ ง บประมำณคิ ด เป็ น 33% ของ
งบประมำณทั้งหมดของรำยวิชำจุลชีววิทยำอำหำร และจุลชีววิทยำผลิตภัณฑ์อำหำร อีกทั้งผลคะแนนควำมพึงพอใจ
ของนิสิตเป็นสิ่งสะท้อนอย่ำงมีนัยสำคัญ จึงทำให้เกิดควำมคิดที่จะช่วยลดงบประมำณดังกล่ำวและเกิดเป็นหัวข้อกำร
พัฒนำงำนนี้ขึ้น ซึ่งผลกำรพัฒนำนอกจำกจะช่วยลดงบประมำณได้แล้วยังสำมำรถถ่ำยทอดให้กับนิสิตนำไปใช้กำร
เตรียมอำหำรเลี้ยงเชื้อที่ใช้ได้จริงอีกด้วย ทั้งนี้งำนวิจัยดังกล่ำวจะเกิดขึ้นไม่ได้ หำกไม่ได้รับกำรสนับสนุนทั้งด้ำน
งบประมำณและเวลำจำกคณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร
14. กำรตั้งเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในอนำคต
1. งำนวิจัยครั้งนี้ได้ทำกำรทดลองโดยใช้เชื้อ Bacillus cereus เป็นเชื้อแบคทีเรียเป้ำหมำย ซึ่งในปฏิบัติกำร
จุลชีววิทยำอำหำรและจุลชีววิทยำของผลิตภัณฑ์อำหำรจะต้องใช้เชื้อจุลินทรีย์อีก 2 สำยพันธุ์คือ Staphylococcus
aureus และ Clostridium perfringens ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย จะท ำกำรศึ กษำคุณ ภำพของอำหำรเลี้ ย งเชื้ อ ที่ ผ สม Egg yolk
emulsion ที่เตรียมเองทั้งด้ำนคุณภำพและ ปริมำณตำม ISO 11133 :2003 2011 ต่อไป
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2. แนวคิดในกำรช่วยคณะลดงบประมำณในกำรจัดซื้อสำรเคมีและอำหำรเลี้ยงเชื้อที่ได้จำกกำรวิจัยในครั้งนี้
ทำให้เกิดควำมคิดต่อยอดในกำรลดกำรจัดซื้ออำหำรเลี้ยงเชื้อตัวอื่นๆ ในปัจจุบันกำลังทำงำนวิจัยเรื่องกำรใช้ปลำยข้ำว
เหนียวและข้ำวเจ้ำในกำรทำอำหำรเลี้ยงเชื้อรำและยีสต์ เพื่อทดแทนกำรสั่งซื้ออำหำรเลี้ยงเชื้อPotato dextrose agar
ภำพกิจกรรม

ภำพที่ 4 : เทคนิคในกำรแยกไข่แดงภำยใต้สภำวะปลอดเชื้อ ที่ทำกำรทดลองแล้วไม่เกิดกำรปนเปื้อน

ภำพที่ 5 : กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กบั นิสิตรำยวิชำจุลชีววิทยำของผลิตภัณฑ์อำหำร ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2558

ภำพที่ 6 : กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กบั นิสิตรำยวิชำจุลชีววิทยำอำหำร ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2559

ภำพที่ 7 : กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กบั นิสิตรำยวิชำรำยวิชำเทคนิคกำรวิจัย ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2559

โดย : คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร
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ประเภทที่ 2
กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน
(2.3) นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัตงิ ำน

รำงวัลดี จำนวน 3 ผลงำน
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รำงวัลดี ประเภท 2.3 นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน

ยิ้มได้คลำยปวดด้วย Cold Pack
สถำนพยำบำล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
1. ควำมเป็นมำ/หลักกำร
สถำนพยำบำลมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (Infirmary of Kasatsart University) เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำร
ด้ำนสุขภำพแก่นิสิต บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป ในด้ำนกำรส่งเสริม ป้องกัน รักษำ ฟื้นฟู ให้บริกำร
รักษำโรคในเวลำรำชกำรวันจันทร์ – ศุกร์ เวลำ 08.30 – 20.00 น. โดยมีกำรให้บริกำรตรวจโรคทั่วไป คลินิกเฉพำะ
ทำง งำนอุ บั ติ เหตุ ฉุ กเฉิน งำนออกหน่ ว ยนอกสถำนที จำกสถิติ ของผู้รับบริกำรที่ มำรับกำรรั กษำที่ สถำนพยำบำล
มหำวิ ทยำลั ยเกษตรศำสตร์ ปี 2558 ที่ ผ่ ำ นมำ มี จ ำนวนผู้ ม ำรับ บริก ำรด้ ว ยสำเหตุ ของอุ บั ติ เหตุ ที่ ส ำมำรถให้ กำร
รักษำพยำบำลได้ในสถำนพยำบำลและที่ต้องส่งต่อไปยังโรงพยำบำลอื่น ๆ จำนวนมำก และกำรออกหน่วยบริกำรตำม
กิจกรรมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งผู้รับบริกำรดังกล่ำวมีปัญหำควำมเจ็บปวดจำกหลำย ๆ สำเหตุ เช่น
กำรปวดแผล ปวดกระดูกและข้อ อำกำรบวมต่ำง ๆ กำรได้รับควำมร้อน เป็นต้น ซึ่งเหล่ำนี้จำเป็นต้องใช้กำรประคบ
เย็ น ด้ ว ย Cold Pack เป็ น จ ำนวน 265 รำย/ปี ซึ่ ง บำงเหตุ กำรณ์ จ ะต้ องใช้ Cold Pack พร้ อมกัน หลำยอั น เช่ น
อุบัติเหตุหมู่ กิจกรรมของนิสิตจำนวนมำกระหว่ำงกำรนำส่งผู้ ป่วยไปยัง รพ. อื่น ฯลฯ ทำให้มีจำนวน Cold Pack
ไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน ฝ่ำยกำรพยำบำลจึงได้มีกำรประชุมเพื่อวิเครำะห์ปัญหำ พบว่ำ บำงครั้งมีจำนวน Cold Pack
ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้งำน ซึ่งพบว่ำมีหลำยเหตุกำรณ์ที่ผู้รับบริกำรมำใช้บริกำร cold pack พร้อมกัน เช่น
1. กรณีกำรอักเสบของเอ็น กล้ำมเนื้อ กำรเจ็บป่วย ( ลดอุณหภูมิร่ำงกำย ) อุบัติเหตุ ฯลฯ ที่มีผู้รับบริกำรมำ
ใช้บริกำรพร้อม ๆ กัน จำนวน cold pack ที่มีในสถำนพยำบำลไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร และกำรประคบเย็น
เพื่อบรรเทำอำกำรนั้น ต้องมีกำรใช้งำนต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภำพในกำรรักษำ
2. เมื่อนำ cold pack ไปใช้แล้วในแต่ละครั้ง จะต้องนำกลับไปทำควำมเย็นใหม่ ซึ่งกำรทำควำมเย็นในแต่ละ
ครั้ ง ต้ องใช้ ระยะเวลำประมำณ 2 ชั่ ง โมง จึ ง จะได้ ค วำมเย็ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ซึ่ ง จำกกำรทบทวนปั ญ หำข้ ำ งต้ น
สถำนพยำบำลที่ต้องเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสุขภำพ เพื่อบรรเทำจำกควำมเจ็บปวดให้มำกที่สุดและเกิด
ควำมพึงพอใจสูงสุด เนื่องจำกควำมพึงพอใจสำมำรถสะท้อนถึงคุณภำพของกำรบริกำรทำงสุขภำพได้ส่ว นหนึ่ง ทำให้
บุคลำกรในสถำนพยำบำลคิดหำแนวทำงร่วมกันในกำรจัดกำรควำมเจ็บปวด พบว่ำกำรใช้ควำมเย็นลดปวดเป็นวิธีกำร
หนึ่งที่มีประสิทธิภำพ และเป็นบทบำทอิสระของพยำบำลที่จะกระทำได้ สถำนพยำบำล จึงได้คิดนวัตกรรมโดยประยุกต์หำสิ่ง
ทดแทน cold pack จำกบริษัทที่มีรำคำสูง โดยเฉลี่ยรำคำชิ้นละ 300-600 บำท ซึ่งทำงสถำนพยำบำลสำมำรถผลิตนวัตกรรม
cold pack จำกวัสดุเจลแช่ยำเย็นเหลือใช้จำกคลังยำ ที่มีอยู่จำนวนมำก นำมำใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริกำรและหน่วยงำน
โดยจะมีกำรปรับรูปลักษณ์ เพื่อให้สะดวกและเหมำะสมกับอวัยวะในส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย
ฝ่ำยกำรพยำบำลจึงได้จัดทำแนวทำงปฏิบัติและปรับวิธีปฏิบัติ โดยใช้วงจร PDCA จนได้นวัตกรรม “ยิ้มได้ คลำย
ปวด ด้วย Cold Pack”
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2. แผนงำนและเป้ำหมำยของหน่วยงำน
แนวคิดกำรพัฒนำปรับปรุง
นำ Cold Pack จำกงำนเภสัชกรรมมำประยุกต์ใช้ โดยกำรปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้เหมำะกับกำรนำมำใช้
ประคบเย็นบรรเทำอำกำร (Cold Compression)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มี Cold Pack จำนวนเพียงพอต่อกำรใช้งำน
2. เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อ Cold Pack ที่มีรำคำแพง
3. เพื่อลดเวลำในกำรรอนำ Cold Pack กลับ เมื่อต้องส่งคนไข้ยังโรงพยำบำลอื่น
4. เพื่อประโยชน์ต่อกำรพยำบำล
4.1 ลดปวด ลดบวม และลดไข้ในผู้รับบริกำร
4.2 สำมำรถใช้ Cold Pack ได้กับทุกส่วนของร่ำงกำย
5. ประหยัดทรัพยำกร โดยกำรนำสิ่งของเหลือใช้ในสถำนพยำบำลมำใช้ประโยชน์
กำหนดจุดคุณภำพ (Quality Point) : Cold Packที่ประดิษฐ์ใหม่ สำมำรถใช้ประคบเย็นบรรเทำอำกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
เป้ำหมำย : ร้อยละของจำนวนผู้รับบริกำรที่รอคอย cold pack เป็น 0
ระดับของจุดควบคุม
1. มีจำนวนผู้รับบริกำรที่รอคอย Cold Pack ร้อยละ 0 ระดับปกติ
2. มีจำนวนผู้รับบริกำรที่รอคอย Cold Pack มำกกว่ำร้อยละ 2 ควรปรับปรุง
3. มีจำนวนผู้รับบริกำรที่รอคอย Cold Pack มำกกว่ำร้อยละ 2 ขึ้นไป ควรปรับปรุงเร่งด่วน
แผนดำเนินงำน (วำงกำหนดกำรดำเนินงำน หรือ จัดทำ 5W1H -ใครทำ (Who) ทำอะไร (What) ทำที่ไหน (Where)
ทำเมื่อไหร่ & มีเวลำเท่ำไหร่ (When) ทำอย่ำงไร (How) ภำยใต้งบประมำณเท่ำไหร่ (How much)
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3. ปัจจัยนำเข้ำ (Input) (หมำยถึง งบประมำณ และทรัพยำกรต่ำงๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิต) งำนกำรพยำบำลมีกำร
assignment งำนกำรผลิตนวัตกรรม cold pack ให้พยำบำลแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีทรัพยำกร
ที่ก่อให้เกิดกำรผลิตได้แก่
1. เครื่องซีลถุง
2. เจลแช่ยำเย็นจำกงำนคลังยำ
4. วิธีกำรดำเนินงำน

4.1 รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำน
1. มี ก ำรประชุ ม ประจ ำเดื อ นของงำนกำรพยำบำล โดยมี ก ำรระดมควำมคิ ด ( brainstorm )
หำแนวทำงในกำรผลิตนวัตกรรม Cold Pack
2. บุคลำกรสำมำรถผลิตนวัตกรรม cold pack ได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
4.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ขั้นเตรียมกำร
1. ร่วมกันวิเครำะห์ปัญหำกำรให้บริกำรในหน่วยงำน
2. เก็บข้อมูลทำงสถิติผู้รับบริกำรที่มีกำรใช้ Cold Pack ในกรณีต่ำง ๆ
3. ร่วมสร้ำงนวัตกรรม
4. พัฒนำและปรับปรุงนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง จนได้รูปลักษณ์ที่ใช้งำนได้จริงกับทุกส่วนของร่ำงกำย
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ขั้นดำเนินงำน

วิธีกำรทำ Cold Pack
1. ถุง Cold Pack ชนิดต่ำง ๆ (ติดต่อขอถุงเจลที่ห้องคลังยำที่ได้มำพร้อมกับยำที่ต้องควบคุมควำมเย็น)

2. ตัดถุงเจลที่ได้จำกงำนคลังยำ เป็นขนำดต่ำง ๆ 3 ขนำด และนำเนื้อเจลแยกใส่ภำชนะไว้ก่อน
ตัดถุงเจลเป็นขนำดต่ำงๆ ดังนี้
ขนำดที่ 1 7x15 ซม. ขนำดที่ 2 7x7 ซม. ขนำดที่ 3 5x5 ซม.
นำถุงเจลไปทำควำมสะอำด รอให้ถุงแห้ง จึงนำไปบรรจุเจล ลงในถุง Cold Pack
15 ซม.

7 ซม.

7ซม.

7ซม.

5 ซม.
5 ซม.

124

ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559

3. นำไปซีลด้วยเครื่องซีลปำกถุง บริเวณปำกถุง ตำมขอบ ให้เป็นรูปตำมแบบที่ออกแบบไว้

4. เมื่อซีลปำกถุง ตำมขอบ ให้เข้ำรูปตำมแบบที่ออกแบบไว้จะได้ดังรูปตำมนี้

5. ถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ
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ได้นำควำมรู้กระบวนกำรผลิต วิธีกำรใช้งำน Cold Pack มำเผยแพร่แก่บุคลำกรในหน่วยงำน โดยมีกำรใช้ Infographic
แสดงวิธีกำรผลิตไปติดไว้ ณ ห้องที่ทำกำรผลิตนวัตกรรม เพื่อให้บุคคลำกรในหน่วยงำนสำมำรถทำตำม ได้อย่ำง
ถูกต้อง และมี Cold Pack ในจำนวนพอใช้ตลอดเวลำ
5. กำรส่งเสริมกำรกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในหน่วยงำน
มี ก ำรจั ด ประชุ ม ประจ ำเดื อ น ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 4 ของเดื อ น ทุ ก หน่ ว ยงำน ให้ เ สนอผลงำนระหว่ ำ งฝ่ ำ ย
เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ของทุกฝ่ำย เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำน
6. ผลกำรดำเนินงำน (Output) ที่สำคัญ
จำกกำรเก็บสถิติกำรใช้งำน Cold Pack ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้น ตั้งแต่เดือน ก.พ.59 – มิ.ย.59 มีผู้รับกำรพยำบำล
ด้วย Cold Pack ทั้งสิ้น 40 รำย โดยแบ่งเป็นผู้มำรั บบริกำรประคบเย็นที่สถำนพยำบำล 30 รำย ผู้รับบริกำรที่ต้อง
นำส่งยัง รพ.อื่น 10 รำย
ตำรำงที่ 1 แสดงจำนวนผู้รับบริกำรที่ได้รับกำรพยำบำลด้วย Cold Pack ยิ้มได้ คลำยปวด

ผลกำรดำเนินงำน
จ ำนวนผู้ รั บ บริ ก ำรทั้ ง หมด 40 รำย จ ำนวนผู้ รั บ บริ ก ำรรอคอย Cold Pack 0 รำย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0
บรรลุเป้ำหมำยได้ผลิตนวัตกรรมที่มีคุณภำพที่สำมำรถเก็บควำมเย็น ทนต่อแรงกดทับได้ ไม่แตกต่ำงจำกของบริษัท
ตัวอย่ำงกำรนำ cold pack ไปใช้งำน
ใช้งำนกรณี บวมบริเวณศีรษะ เพื่อลดอำกำรบวม
ใช้งำนกรณี ข้อเคล็ดบริเวณแขน เพื่อลดอำกำรบวม

ใช้งำนกรณี ข้อเคล็ดบริเวณข้อเท้ำ เพื่อลดอำกำรบวม
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ใช้งำนกรณี บวมบริเวณใบหน้ำเพื่อลดอำกำรบวม
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ใช้งำนกรณีบำดเจ็บบริเวณมือ ประคบก่อนทำแผลเพื่อบรรเทำอำกำรเจ็บขณะทำแผล

ใช้งำนกรณีบำดเจ็บบริเวณเข่ำ ประคบก่อนทำแผลเพื่อบรรเทำอำกำรเจ็บขณะทำแผล

7. ผลลัพธ์ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน (Outcome)
1. สำมำรถผลิตนวัตกรรม Cold Pack ได้ตรงกับควำมต้องกำรกำรใช้งำนของผู้รับบริกำร โดยทำงงำนกำร
พยำบำลได้คำนวณอัตรำกำรใช้งำนกำรประคบเย็นต่ออัตรำควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
2. สำมำรถผลิตเพิ่มได้อีกเป็นจำนวนมำก
3. ผู้รับบริกำรสำมำรถนำ Cold Pack ที่ผลิตขึ้นเองนี้ กลับบ้ำนเพื่อไปเป็นกำรดูแลอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งภำยใน 24
ชั่วโมงแรก ต้องประคบเย็นทุก 15 นำที จะทำให้อำกำรปวดบวมต่ำง ๆ ดีขึ้นอย่ำงมีประสิทธิภำพ
8. ประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน (หมำยถึง ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน)
1. สำมำรถผลิตได้ปริมำณเพียงพอต่อกำรใช้งำนและผู้มำรับบริกำรสำมำรถนำไปประคบต่อที่บ้ำนได้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพต่อกำรรักษำ
2. นวัตกรรม cold pack สำมำรถเก็บควำมเย็นได้ประมำณ 20 – 30 นำที ในอุณหภูมิห้อง และสำมำรถนำ
กลับมำใช้ได้ใหม่หลำยครั้ง
3. จำกกำรใช้งำนนวัตกรรม Cold Pack เป็นระยะเวลำ 3 เดือน พบว่ำ Cold Pack ที่ผลิตขึ้นเองสำมำรถทน
ต่อแรงกดทับ ไม่เกิดกำรรั่วซึมระหว่ำงกำรใช้งำน
9. กำรประเมินผลและกำรนำผลกำรประเมินมำใช้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงในอนำคต
ประเมินประสิทธิภำพของผลงำนจำกเจ้ำหน้ำที่ที่ได้ใช้งำน cold pack พบว่ำ (จำกกำรสำรวจ 10 คน)
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จำกตำรำงพบว่ำ ร้อยละ
1. บุคลำกรผู้ใช้งำน Cold Pack มีควำมพึงพอใจด้ำนควำมพึงพอด้ำนควำมแข็งแรงทนทำน อยู่ใน
ระดับคะแนน 2.8 คิดเป็นร้อยละ 93.33
2. บุคลำกรผู้ใช้งำน Cold Pack มีควำมพึงพอใจด้ำนควำมพึงพอด้ำนขนำดและรูปแบบ สะดวกต่อกำร
ใช้งำน อยู่ในระดับคะแนน 2.9 คิดเป็นร้อยละ 96.67
3. บุคลำกรผู้ใช้งำน Cold Pack มีควำมพึงพอใจด้ำนควำมพึงพอควำมปลอดภัย อยู่ในระดับคะแนน
2.8 คิดเป็นร้อยละ 93.33
4. บุคลำกรผู้ใช้งำน Cold Pack มีควำมพึงพอใจด้ำนควำมพึงพอด้ำนประสิทธิภำพอยู่ในระดับคะแนน
2.9 คิดเป็นร้อยละ 96.67
5. บุคลำกรผู้ใช้งำน Cold Pack มีควำมพึงพอใจด้ำนควำมพึงพออำยุกำรใช้งำนมำกกว่ำ 3 เดือนอยู่ใน
ระดับคะแนน 3.0 คิดเป็นร้อยละ 100
ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่ใช้ Cold Pack ยิ้มได้คลำยปวด

จำกตำรำงพบว่ำ ร้อยละ
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนควำมสำมำรถลดควำมเจ็บปวด อยู่ในระดับคะแนน 2.8 คิดเป็นร้อยละ 80
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนปริมำณเพียงพอต่อกำรใช้งำน อยู่ในระดับคะแนน 3 คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนควำมพึงพอใจหลังกำรใช้งำน อยู่ในระดับคะแนน 2.9 คิดเป็นร้อยละ 90
10. บ่งชี้ควำมเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
บุ ค ลำกรในหน่ ว ยงำนสำมำรถผลิ ต นวั ต กรรม cold pack ตำมแนวทำงกำรผลิ ต หรื อ ปฏิ บั ติ ไ ด้ ต ำม
Infographic ที่ ติ ด ไว้ ใ นหน่ ว ยงำน ได้ ทุ ก คน และ cold pack ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น เองนั้ น สำมำรถใช้ ง ำนได้ จ ริ ง อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ ทำให้จำนวน cold pack มีจำนวนเพียงพอต่อกำรใช้งำนตลอดเวลำ
11. กำรนำไปใช้ประโยชน์ทั้งภำยในและภำยนอก
จำกกำรผลิตนวัตกรรม cold pack นี้ได้มีกำรนำไปใช้งำนจริง ทั้งในและนอกสถำนพยำบำล ในกรณีต่ำง ๆ
ดังนี้
- กรณีนำไปใช้นอกสถำนพยำบำล / ออกหน่วยบริกำร เช่น กรณีอุบัติเหตุ กิจกรรมต่ำง ๆ ของนิสิต
- กรณีนำไปใช้ในสถำนพยำบำล เช่น ผู้รับบริกำรมำด้วยอำกำรปวดต่ำงๆ จำกอุบัติเหตุ ข้อพลิก บรรเทำอำกำรบวม
แดง หรือผู้ที่สัมผัสควำมร้อน รวมถึงกำร นำไปประคบอวัยวะที่จะฉีดยำลดกำรเจ็บปวด และสำมำรถให้ cold pack
กับผู้รับบริกำรที่ต้องมีกำรประคบเย็นอย่ำงต่อเนื่องนำไปประคบเย็นต่อที่บ้ำนได้ด้วย
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- กรณีส่งต่อผู้ป่วย กรณีกำรเจ็บป่วยที่ต้องนำ cold pack ติดไปกับผู้รับบริกำรด้วย เมื่อถึงยังโรงพยำบำลที่ส่งต่อนั้นๆ
ทำงโรงพยำบำลจะมีขั้นตอนต่ำงๆในกำรรับ ผู้ป่วย ซึ่งทำงสถำนพยำบำลไม่สำมำรถรอคอยจนเสร็จสิ้นกระบวนกำร
เพื่อรอนำ cold pack กลับมำด้วย หลังจำกกำรผลิตนวัตกรรม cold pack ได้เอง เรำสำมำรถให้ cold pack ที่ผลิต
ให้กับผู้รับบริกำรไว้เลย โดยไม่รอนำ cold pack กลับมำยังสถำนพยำบำล
12. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
ในกำรคิดและผลิตนวัตกรรม cold pack ในครั้งนี้ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกหน่วยพัสดุ และหน่วย
ธุรกำร งำนบริหำร สถำนพยำบำล เป็นอย่ำงดี ได้ให้ข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ นำมำพัฒนำให้เครื่องมือ
ที่ได้ออกแบบไว้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งบุคลำกรในฝ่ำยกำรพยำบำลที่ช่วยกันค้นหำข้อมูล ปรับปรุง พัฒนำ
นวัตกรรมให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร
13. กำรตั้งเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในอนำคต
- ดำเนินกำรผลิต cold pack ให้ได้ตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และทำให้มีคุณภำพดีเทียบเท่ำจำกของ
บริษัท
- พัฒนำเพิ่มกำรผลิตถุงใส่ cold pack เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรใช้งำน
โดย : สถำนพยำบำล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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รำงวัลดี ประเภท 2.3 นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน

กำรพัฒนำระบบ มคอ. ออนไลน์
เพื่อกำรจัดเก็บ/สืบค้น/และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตรและรำยวิชำ

สำนักทะเบียนและประมวลผล
1. หลักกำรและเหตุผล
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กำหนดให้สถำบันอุดมศึกษำดำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษำแห่ ง ชำติ (มคอ.) ซึ่ ง ต้ อ งมี ก ำรจั ด ท ำข้ อ มู ล รำยละเอี ย ดของรำยวิ ช ำที่ เ ปิ ด สอน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์จึงได้พัฒนำโปรแกรมและขยำยผลกำรใช้งำนทั่วทั้งมหำวิทยำลัย เพื่อ อำนวยควำมสะดวก
ในกำรจัดทำข้อมูลและกำรรำยงำน มคอ.ของคณำจำรย์ นอกจำกนี้ยั งเป็นศูนย์กลำงข้อมูลระดับคณะและระดั บ
มหำวิทยำลัย สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดทำรำยงำนสรุปผลและวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อประกอบกำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำรได้ นำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพของหลักสูตร/รำยวิชำของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ต่อไป

2. ปัจจัยนำเข้ำ (Input)
- ได้รับอนุมัติโครงกำรฯ จำกเงินรำยได้ส่วนกลำงของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย + ซอฟต์แวร์ในกำรพัฒนำระบบ
- บุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ผนู้ ำเข้ำข้อมูลหลักสูตร/รำยวิชำทีไ่ ด้รับอนุมตั ิ
- ข้อมูลหลักสูตร/รำยวิชำที่ได้รบั อนุมัติ ตั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2555 ถึงปัจจุบัน
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3. วิธีกำรดำเนินงำน
ระบบและกลไกในกำรกำกับและติดตำม เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกภำคส่วน ประกอบด้วย
1) คณะทำงำนกำรจัดทำระบบ มคอ.ออนไลน์ มีหน้ำที่
- พิจำรณำปรับปรุงระบบ มคอ.มก. ออนไลน์
- ประสำนงำนกับวิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ และคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ในกำรติดตำมผลกำร
ดำเนินงำน
- จัดอบรมและเชิญวิทยำกรบรรยำยเชิงปฏิบัติกำร
- ตรวจสอบข้อมูลกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติของคณำจำรย์จำกระบบ
2) คณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. มีหน้ำที่
- พิจำรณำแนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- พิจำรณำกำรปรับปรุงหลักสูตรเดิมและวำงแผนพัฒนำหลักสูตรใหม่
- กำหนดมำตรฐำนหลักสูตร แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
- ประสำนงำนกับวิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ และคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ในด้ำนกำรจัดทำและ
กลั่นกรองหลักสูตร
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1) จัดทำระบบ มคอ.3-7 ออนไลน์ แบ่งเป็น 3 ระยะ
- ระยะที่ 1 พัฒนำระบบ มคอ.3-4 ออนไลน์
- ระยะที่ 2 พัฒนำระบบ มคอ.5-6 ออนไลน์
- ระยะที่ 3 พัฒนำระบบ มคอ.7 ออนไลน์
2) ปรับปรุงและพัฒนำระบบ มคอ.7 ออนไลน์ ให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรประกันคุณภำพทุกปี
- รำยงำนข้อมูลกำรประเมินตนเอง (SAR)
- พัฒนำระบบตำมเกณฑ์กำรประเมินใหม่ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง (ตบช.)
- รำยงำนผลกำรตรวจประเมิ นกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอก และคะแนนกำรประเมิน
(CHEQA)
3) จัดอบรมกลุ่มผู้ใช้งำนทุกวิทยำเขต โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
3.1 ผู้ประสำนงำน ระดับคณะ/หลักสูตร
- รู้หลักกำรทำงำนของระบบ
- วิธีกำรนำเข้ำข้อมูล และรำยงำนผลข้อมูล
3.2 คณำจำรย์ ผู้ประสำนงำนระดับหลักสูตร/รำยวิชำ
- รู้หลักกำรทำงำนของระบบ
- วิธีกำรนำเข้ำข้อมูล มคอ.3-4
- วิธีกำรนำเข้ำข้อมูล มคอ.5-6
- วิธีกำรนำเข้ำข้อมูล มคอ.7
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4. ผลกำรดำเนินงำน (Output)
- กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลที่เป็นระบบ
- กำรนำข้อมูลมำใช้ประโยชน์
- ลดกำรใช้กระดำษ
- ลดเวลำกำรจัดทำข้อมูลที่ซำๆ
้ กันทุกภำคกำรศึกษำ
- ลดขั้นตอนกำรติดตำมงำนของผู้บริหำร
5. ผลลัพธ์ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน (Outcome)
- เป็นศูนย์กลำงข้อมูลรำยวิชำ/หลักสูตรที่เปิดสอน
- สำมำรถรำยงำนข้อมูลซึ่งตรวจสอบกำรดำเนินงำนได้ตลอดเวลำ
- คณำจำรย์สำมำรถลดภำระกำรจัดทำ มคอ. 3-7
- เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของผู้บริหำร/คณำจำรย์ และผู้ตดิ ตำมผลหรือใช้ประโยชน์ข้อมูล
- เกิดควำมเชื่อมโยงกับกำรตรวจประเมินคุณภำพหลักสูตร และบันทึกผลกำรประเมินใน มคอ.7
- ผลกำรประเมินระดับหลักสูตร สำมำรถนำไปพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพจำกหลักสูตรสู่
รำยวิชำได้
- เป็นตัวอย่ำงและต้นแบบที่ดีเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ มีสถำบันกำรศึกษำมำศึกษำดูงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ได้แก่
สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ุ่น
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
6. กำรพัฒนำระบบในอนำคต
- กำรจัดทำ มคอ.2 ในรูปแบบออนไลน์
- กระบวนกำรเสนอเปิด/ปิด/ปรับปรุง หลักสูตรออนไลน์
- กระบวนกำรเสนอเปิด/ปิด/ปรับปรุง รำยวิชำออนไลน์
- กระบวนกำรเปลีย่ นแปลงอำจำรย์ประจำหลักสูตรและอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรออนไลน์
- กำรเชื่อมโยงทุกระบบที่เกี่ยวข้องผ่ำน Web Service
- พัฒนำสู่ระบบสำรสนเทศบริหำรกำรศึกษำ (KU-ISEA)
โดย : สำนักทะเบียนและประมวลผล
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รำงวัลดี ประเภท 2.3 นัวตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน

ระบบบริกำรพื้นที่จัดเก็บและแบ่งปันข้อมูล KU CLOUDBOX
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
1. หลักกำรและเหตุผล
ในบรรดำสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ อันได้แก่ ฮำร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ข้อมูล และบุคลำกร
“ข้อมูล” ถือว่ำเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ำมำกที่สุดเป็นอันดับสองรองจำกชีวิตและควำมปลอดภัยของบุคลำกร กำรสูญเสีย
ข้อมูลจึงเป็นควำมเสียหำยที่ส่งผลอย่ำงรุนแรงต่อองค์กร
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นกับข้อมูลเกิดจำกสองสำเหตุหลัก ๆ คือ โดยธรรมชำติและโดยมนุษย์ ซึ่งในกรณีหลัง
แบ่งออกได้เป็นอีกสองสำเหตุคือ โดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยควำมจงใจ และควำมเสียหำยที่เกิดจำกธรรมชำติ ได้แก่ กรณีที่
สื่อบันทึกข้อมูลเสียหำยหรือเสื่อมสภำพ แผ่นซีดีอำร์มีอำยุกำรใช้งำนประมำณ 2-5 ปี ตำมแต่คุณภำพของแผ่นซีดีอำร์
ฮำร์ดดิสค์มีอำยุกำรใช้งำนประมำณ 3 ปี หลังจำกนั้นโอกำสที่เสียจะเพิ่มขึ้นมำก ควำมเสียหำยที่เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
ได้แก่ กำรเผลอลบข้อมูลหรือเผลอบันทึกข้อมูลทับ ทำน้ำหกใส่อุปกรณ์
ควำมเสี ย หำยที่เกิดจำกมนุษ ย์ โดยจงใจเป็น ควำมเสี่ ยงที่ เพิ่ มมำกขึ้น เรื่อย ๆ โดยเฉพำะในยุ คปั จ จุบั น ที่
คอมพิ ว เตอร์ เชื่ อ มต่ อ อยู่ กั บ อิ น เตอร์ เ น็ ต ตลอดเวลำ มั ล แวร์ (malware) หรื อ ซอฟต์ แ วร์ ป ระสงค์ ร้ ำ ยต่ อ ระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย เช่น ไวรัส (virus), สปำยแวร์ (spyware), แอดแวร์ (adware) และมัลแวร์เรียกค่ำไถ่ หรือ
ransomware ซึ่งเป็นมัลแวร์ประเภทใหม่ที่สร้ำงควำมเดือดร้อนกันอย่ำงมำกในช่วงนี้ rensomware จะเข้ำรหัสข้อมูล
ต่ำง ๆ (encrypt) ทำให้เจ้ำของข้อมูลไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของตนเองได้ และบังคับให้จ่ำยค่ำไถ่ภำยในระยะเวลำที่
กำหนด เพื่อขอรับกำรถอดรหัสข้อมูล ดังแสดงในรูปตัวอย่ำงที่ 1 ซึ่งค่ำใช้จ่ำยอยู่ที่ประมำณ 7,000 บำท

รูปที่ 1 หน้ำจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกโจมตีโดย ransomware ที่จะเข้ำรหัสข้อมูล
(จำก https://www.fixmestick.com/blog/what-is-ransomware-and-how-to-deal-with-it/)

แนวทำงหนึ่งในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ข้ำงต้นคือ กำรสำรองข้อมูล (backup) ซึ่งมีหลำยทำงเลือก ยกตัวอย่ำง
เช่น กำรบันทึกข้อมูลลง CD DVD กำรบันทึกข้อมูลลง USB flash drive กำรบันทึกลง external hard disk drive
เป็นต้น กำรบันทึกลงอุปกรณ์เหล่ำนี้ก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่ำงกันไป เช่น ควำมสะดวกในกำรใช้งำน ควำมสะดวกในกำร
พกพำ ปริมำณข้อมูลที่สำมำรถบันทึกได้ อำยุกำรใช้งำนรวมไปถึงควำมเสี่ยงในกำรสูญเสียหรือสูญหำย เป็นต้น
ในปัจจุบันมีระบบคลำวด์ (cloud) เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทำงเลือกในกำรสำรองข้อมูล ผู้ใช้งำนสำมำรถสำรองข้อมูล
ไว้บนอินเทอร์เน็ตได้ และผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลำที่เชื่อมต่ ออินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริกำรระบบคลำวด์
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(cloud) มี ม ำกมำยที่ รู้ จั ก กั น ดี ไ ด้ แก่ Dropbox GoogleDrive OneDrive เป็ น ต้ น แต่ เ นื่ องจำกเครื่อ งบริ ก ำรของ
ผู้ให้บริกำรเหล่ำนี้อยู่ในต่ำงประเทศ กำรอัพโหลด (upload) หรือดำวน์โหลด (download) ข้อมูลขนำดใหญ่หรือใน
ปริ ม ำณมำก ๆ จึ ง เวลำนำนกว่ ำ เมื่ อ เที ย บกั น กำรอั พ โหลดหรื อ ดำวน์ โ หลดจำกเซิ ร์ ฟ เวอร์ ที่ อยู่ ใ นประเทศไทย
นอกจำกนั้นตำมมติคณะรัฐมนตรีว่ำด้วย “ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๔” กำหนดให้
ส่ว นงำนรำชกำรจั ด เก็บ และแบ่ง ปั น ข้อมู ล ภำยในหน่ ว ยงำนแบบมี ชั้ น ควำมลั บ ดั ง นั้ น กำรน ำข้อมู ล ไปเก็บ ไว้ กับ
หน่วยงำนภำยนอกจึงขัดต่อระเบียบดังกล่ำว
ด้วยเหตุผลดังที่ได้กล่ำวมำ สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดเก็บและ
รักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล และให้บริกำรระบบไอทีที่อำนวยควำมสะดวกและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน จึงริเริ่ม
พัฒนำระบบคลำวด์ (cloud) ขึ้นมำให้บริกำรภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในกำรดำเนินกำรโครงกำรประจำปี
2558 มีกำรมอบหมำยฝ่ำยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำ “โครงกำรบริกำรระบบ Cloud
Storage” เพื่ อตอบสนองยุ ท ธศำสตร์กำรยกระดับ คุณ ภำพกำรให้ บ ริกำรและระบบบริหำรจั ด กำร ในชื่ อว่ ำ KU
Cloudbox ดังรูปที่ 4 และต่อมำในปี พ.ศ. 2559 ได้ดำเนินกำรจัดทำ “โครงกำรขยำยพื้นที่ Harddisk เพื่อกำรเก็บ
ข้อมูลแบบ Cloud Storage” ขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรใช้งำน เพื่อตอบสนองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
และบำรุงรักษำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้วย ICT

รูปที่ 2 รำยละเอียดโครงกำรบริกำรระบบ Cloud Storage

ระบบ KU Cloudbox นอกจำกจะใช้สำหรับสำรองข้อมูลแล้ว ยังสำมำรถแบ่งปันข้อมูลกันภำยในหน่วยงำน
ได้ด้วย และยังสนับสนุนกำรทำเวอร์ชันของข้อมูลทำให้ผู้ใช้งำนสำมำรถย้อนกลับไปดูข้อมูลของไฟล์ยังเวอร์ ชั่นก่อน
หน้ำได้ เช่นเมื่อไฟล์ถูกเข้ำรหัสจำกมัลแวร์เรียกค่ำไถ่ ransomware หรือไฟล์ถูกบันทึกทับก็สำมำรถย้อนไปเวอร์ ชั่น
ก่อนได้ เป็นต้น อีกทั้งยังสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้จำกทุกที่ทุกเวลำผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
1.1 วัตถุประสงค์
1.1.1 เพื่อให้บุคลำกร และหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยมีแหล่งจัดเก็บ และแบ่งปันข้อมูลภำยใน
มหำวิทยำลัย ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๔
1.1.2 เพื่อลดกำรใช้กระดำษและวัสดุสิ้นเปลืองในกำรเผยแพร่ หรือแบ่งปันข้อมูลขนำดใหญ่
1.1.3 เพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับข้อมูลของหน่วยงำน ในกรณีที่เกิดควำมเสียหำย
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1.2 วิธีกำรกำหนดแผน/แนวทำง/โครงกำร

ศึกษำและ
รวบรวมข้อมูล

สำรวจและเก็บ
ข้อมูล

ออกแบบและ
ติดตั้งพัฒนำระบบ

ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ (KM)

จัดทำคู่มือกำรใช้
งำน

ทดสอบกำรใช้งำน

เผยแพร่และ
ส่งเสริมกำรใช้งำน

ประเมินผลกำรใช้
งำนระบบ

1.3 แผนงำน และเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับส่วนงำน
แผนงำน
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดแผนงำนเพื่อให้หัวหน้ำโครงกำรรับทรำบ และจัดเตรียมข้อมูล โดย
หัวหน้ำโครงกำรจะต้องบันทึกข้อมูลรำยละเอียดของโครงกำรผ่ำนระบบ OCS Project Management และรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้กำหนดไว้ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อติดตำมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผน และ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้เทียบกับค่ำเป้ำหมำยเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป
เป้ำหมำย
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มีภำรกิจหลักในกำรให้บริกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ของ
มหำวิทยำลัย และให้บริกำรเครือข่ำยไร้ สำยแก่นิสิตและบุคลำกร ตลอดจนถึงให้บริกำรระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับกำร
ใช้งำนของนิสิต บุคลำกรและหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย โดยได้พัฒนำระบบ Cloud Storage เพื่อให้บุคลำกร และ
หน่วยงำนมีแหล่งจัดเก็บข้อมูลสำรอง และแบ่งปันข้อมูลภำยในมหำวิทยำลัย ตำมพันธกิจหลักด้ำนกำรพัฒนำปรับปรุง
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไอทีของมหำวิทยำลัยให้ทันสมั ย และมีประสิทธิภำพ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบำย KU
Super Plus ++
2. ปัจจัยนำเข้ำ (Input)
● โปรแกรม ownCloud ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ open source สำหรับให้บริกำร cloud storage
● เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ทันสมัยมีควำมมั่นคงและปลอดภัย มีหน่วยเก็บข้อมูลขนำดใหญ่ พร้อมระบบสำรองข้อมูล
● ห้องศูนย์ข้อมูล (data center) เป็นห้องที่ติดตั้งระบบเครือข่ำยควำมเร็วสูง
● ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
● ระบบสำรสนเทศบริหำรโครงกำร (OCS Project Management) สำหรับใช้ในกำรบริหำรจัดกำร ติดตำม
และประเมินผลโครงกำรประจำปี อย่ำงมีประสิทธิภำพที่เว็บ https://project.ocs.ku.ac.th
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3. วิธีกำรดำเนินงำน
ศึกษำข้อมูลของโปรแกรมระบบคลำวด์ (cloud) ที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต โดยเลือกชนิดที่มีกำรใช้งำนอย่ำง
แพร่หลำย เพื่อที่จะสำมำรถมั่นใจในระดับหนึ่งว่ำระบบมีเสถียรภำพในกำรใช้งำน และมีผู้พัฒนำต่อยอดเพื่อควำม
มั่นคงปลอดภัยในกำรใช้งำน นอกจำกนี้ยังดูในรำยละเอียดคุณสมบัติของระบบ เพื่อให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้งำนภำยในมหำวิทยำลัย และมีรูปแบบลักษณะที่ง่ำยต่อกำรใช้งำน เมื่อได้โปรแกรมแล้วนำมำติดตั้ง ทดสอบกำรใช้
งำน จัดทำคู่มือกำรใช้ง ำน และกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ภำยในหน่วยงำนให้ร่วมกันทดสอบปรับปรุงระบบ และจึง
ประกำศเปิ ด ระบบกำรใช้ ง ำนอย่ ำ งเป็ น ทำงกำรโดยให้ ใช้ ง ำนในระดั บ มหำวิ ท ยำลั ย ทั้ ง นิ สิ ต บุ คลำกร อำจำรย์
ทุกวิทยำเขต
3.1 รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำน
● ผู้ใช้งำนสำมำรถจัดเก็บข้อมูลไว้บน KU Cloudbox สำมำรถแก้ไข และแบ่งปันข้อมูลร่วมกันของ
บุคลำกรในหน่วยงำน ผ่ำนช่องทำงกำรทำงำนแบบออนไลน์
● กำรจำกัดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงข้อมูลได้ (ชั้นควำมลับ)
3.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
• สรุปผลและติดตำม
กำรผลกำร
ดำเนินงำน

• แผนดำเนินงำน
ตำมโครงกำร
ประจำปี 2558

ACT

PLAN

CHECK

DO

• ทดสอบระบบ
และจัดกิจกรรม
KM

• ติดตั้งกำรใช้งำน
ระบบ

รูปที่ 3 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน KU Cloudbox

PLAN : วำงแผนกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรประจำปี 2558 ของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ตำมยุทธศำสตร์
กำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำร และสอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัย
DO : ดำเนินกำรศึกษำข้อมูล ติดตั้ง และทดสอบกำรใช้งำนของระบบ จัดทำคู่มือกำรใช้งำน และประกำศ
เปิดระบบกำรใช้งำนอย่ำงเป็นทำงกำรโดยให้ใช้งำนในระดับมหำวิทยำลัย ทั้งนิสิต บุคลำกร อำจำรย์ ทุกวิทยำเขต
CHECK : ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ (KM) ภำยในหน่วยงำน และภำยนอกหน่วยงำนให้ร่วมกันทดสอบระบบ
และมีกำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยของโครงกำรที่กำหนดไว้
ACT : สรุปผลและติดตำมผลกำรดำเนินงำน ปรับปรุงระบบเวอร์ชั่ นของโปรแกรมระบบคลำวด์ (cloud)
ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน เนื่องจำกมีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรทำงำนต่ำง ๆ ทั้งด้ำนควำมปลอดภัยของระบบ และ
กำรเพิ่มคุณสมบัติ
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4. กำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบตั ิ
จัดกิจกรรมถ่ำยถอดควำมรู้ (KM) ในหน่วยงำนแก่กลุ่มงำนย่อย อำทิ งำนสำนักงำน (ธุรกำรและเลขำนุกำร)
เพื่อแนะนำควำมรู้ กำรใช้งำน ประโยชน์ และส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง
จำนวน
ผลประเมิน
ครั้งที่
หัวข้อเรื่อง
วันที่
ผู้เข้ำร่วม/หน่วยงำน
(คน)
ควำมพึงพอใจ
1
2
3

“KU Cloudbox” รอบที่ 1 19 พ.ค. 59
“KU Cloudbox” รอบที่ 2 25 พ.ค. 59
“KU Cloudbox” รอบที่ 3 11 ส.ค. 59

บุคลำกรสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
บุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ผู้บริหำรและบุคลำกรสำนักงำน
ประกันคุณภำพ มก.

47
101
16

4.19
4.08
4.3

รูปที่ 4 - 6 กิจกรรมกำรถ่ำยถอดควำมรู้ (KM) ให้แก่หน่วยงำนภำยใน และภำยนอก

5. กำรส่งเสริมกำรกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในหน่วยงำน
ส ำนั กบริกำรคอมพิ ว เตอร์ จั ด ให้ มี กิจ กรรมอบรมเชิ ง ปฏิบั ติ กำร (workshop) แก่บุ คลำกรในหน่ ว ยงำน
ทั้งบุคลำกรส่วนงำนธุรกำร และบุคลำกรส่วนงำนเทคนิค บรรจุลงในแผนดำเนินงำนของคณะทำงำนกำรจัดกำรและ
แบ่งปันควำมรู้ในองค์กร (KM) ประจำเดือน เพื่อจัดกำรอบรมและถ่ำยทอดควำมรู้ให้บุคลำกรในหน่วยงำนสำมำรถเป็น
กลุ่มต้นแบบกำรเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับกำรปฏิบัติงำนจริง รวมถึงมีกำรรณรงค์และกระตุ้นให้
เกิดกำรใช้งำน เพื่อสร้ำงเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้มีเครื่องมือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม รวมถึงกำรสร้ำง
เครื่ องมื อ แบ่ ง ปั น ควำมรู้ ผ่ ำ นโซเชี ย ลมี เ ดี ย ให้ เป็ น แหล่ ง จั ด เก็ บ และแบ่ ง ปั น ควำมรู้ ควำมคิ ด เห็ น ร่ ว มกั น อำทิ
yammer.com นอกจำกนี้ ยังมีกำรเผยแพร่ควำมรู้แก่ผู้เข้ำศึกษำดูงำนของหน่วยงำน โดยแนะนำประโยชน์ของระบบ
กับกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลตำม พรบ.คอมพิวเตอร์
6. ผลกำรดำเนินงำน (Output) ที่สำคัญ
ได้ดำเนินกำรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ open source ซึ่งไม่มีค่ำใช้จ่ำย แต่ได้ผลสำมำรถแก้ไขปัญหำกำรให้บริกำร
กำรพัฒนำระบบนี้ด้วยตนเองจึงมีควำมคุ้มค่ำทำให้ประหยัดงบประมำณในกำรว่ำจ้ำงหน่วยงำนเอกชน หรือหน่วยงำน
อื่ น ด ำเนิ น กำรมี มู ล ค่ ำ หลำยล้ ำ นบำทโดยได้ พั ฒ นำระบบให้ บ ริ ก ำรพื้ น ที่ จั ด เก็ บ แฟ้ ม ข้ อ มู ล ออนไลน์ ใ นชื่ อ
KU Cloudbox ที่เว็บ https://cloudbox.ku.ac.th ดังรูป

รูปที่ 7 - 8 หน้ำเว็บระบบ KUCloudBox
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7. ผลลัพธ์ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน (Outcome)
ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำนโดยมีหน่วยงำนที่นำไปใช้แล้ว ได้แก่ สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ สำนักงำนประกัน
คุณภำพ ซึ่งสำมำรถช่วยสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนแบ่งออกเป็นด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
● ด้ำนควำมถูกต้องและควำมปลอดภัย
o ควำมปลอดภั ย ของข้อ มู ล ทำงรำชกำร ตำมระเบี ย บว่ ำ ด้ ว ยกำรรั กษำควำมลั บ ของทำงรำชกำร
พ.ศ. 2544
o มีชั้นควำมลับของข้อมูลที่สำมำรถกำหนดสิทธิ์กำรเข้ำถึงของบุคลำกรในหน่วยงำนได้
o ข้อมูลที่มีกำรสำรองสำมำรถย้อนกลับไปยังรุ่นก่อนหน้ำที่ต้องกำรได้ สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ
● ด้ำนค่ำใช้จ่ำย
o ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งและดูแลระบบ เนื่องจำกใช้ Open Source ซึ่งไม่มีค่ำใช้จ่ำย
o ลดกำรใช้กระดำษ และวัสดุสิ้นเปลืองในกำรจัดเก็บและถ่ำยโอนข้อมูลภำยในหน่วยงำนได้ 100%
สนับสนุนต่อนโยบำยที่จะมุ่งมั่นพัฒนำไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยด้ำน Green University
o ลดขั้นตอนกำร และระยะเวลำปฏิบัติงำนของกำรจัดส่งเอกสำรต่ำง ๆ
● ด้ำนกำรใช้งำน
o มีแหล่งจัดเก็บ และแบ่งปันข้อมูลขนำดใหญ่ (Cloud) โดยสำมำรถใช้งำนได้ผ่ำนเว็บเบรำว์ เซอร์ และ
อุปกรณ์สมำร์ทโฟน
o เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลภำยในมหำวิทยำลัยจึงไม่ส่งผลกระทบกับโควตำกำรใช้งำนเครือข่ำย
8. ประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน
8.1 ค่ำฮำร์ดแวร์ คิดเฉลี่ยต่อผู้ใช้คนละ 142 บำท (บุคลำกรมีประมำณ 7,000 คน) สำมำรถรองรับกำรใช้
งำนพื้นที่ด้วยขนำดโควต้ำคนละ 10GB
8.1 ค่ำซอฟท์แวร์ ไม่มีค่ำใช้จ่ำยเนื่องจำกเป็นซอฟท์แวร์ Open Source
8.2 ค่ำอบรบ
9. กำรประเมินผลและกำรนำผลกำรประเมินมำใช้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงในอนำคต
9.1 แบบสอบถำมวัดระดับควำมพึงพอใจจำกกำรอบรม
9.2 แบบสอบถำมวัดระดับควำมพึงพอใจจำกกำรนำไปใช้งำนจริง
9.3 กำรจัดเก็บข้อมูลทำงสถิติ (logs)
10. กำรนำนวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหำเพื่อพัฒนำคุณภำพ
10.1 ส่งเสริมและเผยแพร่กำรใช้งำนไปยังหน่วยงำนย่อยของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
10.2 สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดแนวปฏิบัติในกำรใช้งำนอย่ำงเป็นรูปธรรม
11. บ่งชี้ควำมเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
11.1 ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในกำรเก็บรักษำข้อมูลภำยในองค์กร
11.2 เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ลดกำรใช้กระดำษ และวัสดุสิ้นเปลือง
11.3 กระตุ้นให้เกิดกำรทำงำนร่วมกัน และลดข้อจำกัดด้ำนเวลำและสถำนที่ (Anytime, Anywhere)
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12. คุณค่ำของนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งภำยในและภำยนอก
12.1 ข้อมูลไฟล์งำนที่สำคัญสำมำรถสำรองข้อมูลได้ง่ำยผ่ำนระบบเครือข่ำย เพื่อป้องกำรเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ
ที่อำจเกิดขึ้น รวมถึงสอดคล้องกับระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๔ เพื่อไม่ให้ข้อมูลทำง
รำชกำรเสียหำย สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตที่ทุกที่ทุกเวลำ จำกเครื่องที่บ้ำน เครื่องที่ทำงำน เห็นข้อมูล
ชุดเดียวกันโดยไม่ต้องพกพำอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภำยนอก (removeable storage) ซึ่งเสี่ยงต่อกำรสูญหำย รองรับ
กำรเชื่อมต่อข้อมูล (sync) ของผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงได้จำกหลำยแพลตฟอร์ม และกำรแบ่งบันข้อมูล (share) ให้เพื่อน
ร่วมงำนได้
12.2 รองรับกำรทำงำนร่วม
12.3 กำรย้ อ นกลั บ ไปยั ง เอกสำรรุ่ น (version) ก่ อ นหน้ ำ เมื่ อ มี ก ำรเผลอบั น ทึ ก ที่ ผิ ด พลำด หรื อ ติ ด
ransomware
13. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
13.1 มีกำรดำเนินงำนตำมวงจร PDCA ของโครงกำรประจำปีสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมโยงแผน
กลยุทธ์กับนโยบำยที่เกี่ยวข้อง มีกำรกำหนดเป้ำหมำยตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ มีกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ กำร และ
กำรติดตำมงำนสม่ำเสมอทุกไตรมำส สรุปผลกำรดำเนินงำน และนำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงพัฒนำต่อไป
13.2 ผู้บริหำรเห็นควำมสำคัญและผลักดันให้เป็นโครงกำรประจำปีสำนัก
13.3 มีกำรประชำสัมพันธ์ และกำรอบรมเผยแพร่องค์ควำมรู้ ชี้ให้เห็นถึงควำมสำคัญในกำรสำรองข้อมูล
และกำรเพิ่มผลิตภำพ (productivity)
13.4 คณะท ำงำนมี ค วำมรู้ ค วำมช ำนำญในกำรปฏิ บั ติ ง ำน ท ำให้ ส ำมำรถสร้ ำ งนวั ต กรรมใหม่ ๆ
เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
13.5 กำรมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลำกรในหน่ ว ยงำน/องค์ ก ร ท ำให้ ส ำมำรถน ำไปพั ฒ นำกำรท ำงำนให้
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขั้น
13.6 มีระบบกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ
14. กำรตั้งเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในอนำคต
14.1 สร้ำงค่ำนิยมมหำวิทยำลัยสีเขียวภำยใต้นโยบำย Green University ลดกำรใช้กระดำษ ส่งเสริมกำร
จัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลแบบออนไลน์
14.2 สร้ำงวัฒนธรรมและส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติร่วมกันของมหำวิทยำลัย โดยกำรจัดโครงกำรอบรมเชิญ
ปฏิบัติกำรเพื่อแนะนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้เกิดกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง
14.3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งำนผ่ำนอุปกรณ์สมำร์ทโฟน
โดย : สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
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โครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
1. หลักกำรและเหตุผล
ตำมที่ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้มีนโยบำยนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพมำใช้ในกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ทุกส่วนงำนมีกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรดำเนินงำน
ต่ำงๆ เพื่อรองรับกำรดำเนินงำนในแต่ละพันธกิจให้บรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ และเป็นกลไกกระตุ้นให้
ส่วนงำนและบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เห็นควำมสำคัญและมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น ในกำรขั บ เคลื่ อ นกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพ ส ำนั ก งำนประกั น คุ ณ ภำพ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จึงเห็นควำมสำคัญในกำรจัดโครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 10
ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อเป็นกลไกที่สำคัญ ในกำรพัฒนำวิถีชีวิต คุณภำพในกำรทำงำน และกำรขับเคลื่อนสู่วัฒนธรรม
คุณภำพที่ดีร่วมกันของมหำวิทยำลัย และนำไปสู่กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ โดยกำรขยำยผลสู่กำรปฏิบัติจริง
ที่เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งจำกกำรเยี่ยมชม และกำรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันมำกขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกลไกกระตุ้นให้ส่วนงำนและบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เห็นควำมสำคัญและมีส่วนร่วม
ในกำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
2. เพื่อยกย่องส่วนงำนและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ดำเนินงำนจำกกำรประกันคุณภำพ
จนเป็นแบบอย่ำงแก่ส่วนงำนอื่นทั้งภำยในมหำวิทยำลัยและภำยนอกมหำวิทยำลัย
3. เพื่อเป็นกลไกนำไปสู่กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์เพื่อก้ำวสู่กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สำนักงำนประกันคุณภำพ สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
4. กลุ่มเป้ำหมำย
1) คณะวิชำ ส่วนงำนสนับสนุน หรือส่วนงำนเทียบเท่ำ
2) หน่วยงำนสังกัดคณะวิชำหรือเทียบเท่ำ
3) คณะบุคคล/บุคคล
5. ประเภทกำรจัดโครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
กำหนดประเภทรำงวัลเป็น 2 ประเภท ดังนี้
 ประเภทที่ 1: ผลงำนดีเด่น ประจำปีกำรศึกษำ 2558 แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1.1 ระดับหลักสูตร
- กำรบริหำรหลักสูตรดีเด่น คะแนนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร
ประเมินครั้งที่ 2 มีคะแนนระดับดีอย่ำงต่อเนื่อง และผลกำรประเมินฯ ปีกำรศึกษำ 2558 เป็นไปตำมเงื่อนไขของ สกอ.
โดยพิจำรณำคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก
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- พัฒนำกำรหลักสูตรอย่ำงก้ำวกระโดด พิจำรณำจำกพัฒนำกำรของผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน โดยพิจำรณำจำกผลต่ำงของคะแนนกำรประเมินของปีปัจจุบนั และปีทผี่ ่ำนมำ พิจำรณำสูงสุด 10
อันดับแรก
1.2 ระดับคณะวิชำ
พิจำรณำจำกคะแนนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยไม่มี
องค์ประกอบใดได้ระดับพอใช้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มสำขำ ได้แก่ กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์เกษตร กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
1.3 ระดับส่วนงำนสนับสนุน
ให้คณะกรรมกำรประเมินฯ เป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกส่วนงำนที่มีพัฒนำกำรสู่ควำมเป็นเลิศที่ดีใน
ภำพรวมระดับส่วนงำน แบ่งเป็น 2 รำงวัล ระดับสถำบัน และระดับสำนัก
 ประเภทที่ 2: กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
2.1 กำรพั ฒ นำปรั บ ปรุ ง กำรปฏิ บั ติ ง ำน หมำยถึ ง ควำมพยำยำมอย่ ำ งมี แ ผนและต่ อ เนื่ อ ง
เพื่ อก่อให้ เกิด กำรเปลี่ ยนแปลงทั่ ว ทั้ง ระบบ โดยมุ่ง เน้น กำรเปลี่ ย นแปลงวัฒ นธรรมของกำรทำงำน เพื่ อกำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลขององค์กร สำมำรถลดเวลำและลดขั้นตอนกำรดำเนินงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
2.2 แนวปฏิบัติที่ดี หมำยถึง กระบวนกำรที่มีวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ทำให้ส่วนงำน
ประสบควำมสำเร็จหรือนำไปสู่ควำมเป็นเลิศตำมเป้ำหมำยและเป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพนั้นๆ และมี
หลักฐำนของควำมสำเร็จปรำกฏอย่ำงชัดเจน มีกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีให้ส่วนงำนอื่นนำไปใช้ประโยชน์
2.3 นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง กำรทำสิ่งต่ำงๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอำจหมำยถึงกำร
เปลี่ยนแปลงทำงควำมคิด กำรผลิต กระบวนกำร หรือองค์กร เพื่อทำให้สิ่งต่ ำงๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้น
ก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มมำกขึ้น ก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มขึ้นเพิ่มมูลค่ำ มูลค่ำของลูกค้ำ หรือมูลค่ำของผู้ผลิต
6. วิธีกำรดำเนินงำน
ระยะเวลำ
กรกฎำคม 2559

กิจกรรม
ส ำ นั กงำ นป ร ะ กั นคุ ณ ภ ำ พ ป ร ะ ชำ สั ม พั น ธ์ ก ำ ร จั ด โ ค ร งกำ ร ร ำ งวั ล คุ ณ ภ ำ พ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้ทุกส่วนงำนรับทรำบ
1 สิงหำคม – 14 ตุลำคม ส่วนงำนภำยในทุกระดับส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดมำยังสำนักงำนประกันคุณภำพ ภำยใน
2559
วันที่ 14 ตุลำคม 2559
17 – 31 ตุลำคม 2559
คณะกรรมกำรฯ ประชุ ม เพื่ อ พิ จ ำรณำกลั่ น กรอง คั ด เลื อ กผลงำนที่ ผ่ ำ นเกณฑ์ ต ำมที่
กำหนดให้แล้วเสร็จภำยในเดือนตุลำคม 2559 และแจ้งผลกำรพิจำรณำกลั่นกรอง
พฤศจิกำยน 2559
ส่วนงำนนำเสนอผลงำนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรอง เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสิน
รำงวัล
จัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนภำคโปสเตอร์ เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำให้คะแนนผลงำน
ภำคโปสเตอร์
ธันวำคม 2559
จัดพิธีมอบรำงวัล โล่ และประกำศเกียรติคุณ ในงำนวันขอบคุณบุคลำกร
มกรำคม – มีนำคม 2560 สรุปผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 และจัดทำ
รูปเล่มส่งโรงพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ให้ส่วนงำนและบุคลำกรรับทรำบ
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7. วิธีกำรส่งผลงำนเข้ำร่วม
7.1 ประเภทที่ 1 ผลงำนดีเด่น จะพิจำรณำจำกรำยงำนคะแนนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของส่วน
งำนในแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชำ สำหรับส่วนงำนสนับสนุน ให้เสนอแบบแสดงควำมจำนงขอ
ส่งผลงำนเข้ำร่วม พร้อมเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์ลงแผ่นซีดี จำนวน 6 ชุด
7.2 ประเภทที่ 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน ผู้สนใจส่งข้อมูลผลงำนตำมแบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือ
โครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 ของแต่ละประเภท จำนวน 6 ชุด พร้อม
ไฟล์ ลงแผ่นซีดี จำนวน 6 ชุด
7.3 กำรส่งผลงำนประเภทที่ 2 ขอให้จัดส่งมำยังสำนักงำนประกันคุณภำพ ภำยในวันที่ 14 ตุลำคม 2559
7.4 ผลงำนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่ กรอง ให้นำเสนอผลงำนภำคบรรยำย และภำคโปสเตอร์ ในวันพิจำรณำ
ตัดสินจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำตั ดสินรำงวัล และประกำศผล เพื่อมอบเงินรำงวัล ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล
ชั้น 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี โดยมีระยะเวลำในกำรนำเสนอหัวข้อละไม่เกิน 10 - 15 นำที
7.5 กำรมอบโล่และประกำศเกียรติบัตร มอบในที่ประชุมกรรมกำรบริหำร (กบม.) ภำยในเดือน มีนำคม 2559
8. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำตัดสินรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
8.1 กำรพิจำรณำคัดเลือกและตัดสินผลกำรให้รำงวัล ประเภทที่ 1 ผลงำนดีเด่น มีเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้
1.1 ระดับหลักสูตร
1) กำรบริหำรหลักสูตรดีเด่น คะแนนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร
ประเมินครั้งที่ 2 มีคะแนนระดับดีอย่ำงต่อเนื่อง และผลกำรประเมินฯ ปีกำรศึกษำ 2558 เป็นไปตำมเงื่อนไขของ สกอ.
โดยพิจำรณำคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก
2) พัฒนำกำรหลักสูตรอย่ำงก้ำวกระโดด พิจำรณำจำกพัฒนำกำรของผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน โดยพิจำรณำจำกผลต่ำงของคะแนนกำรประเมินของปีปัจจุบนั และปีทผี่ ่ำนมำ พิจำรณำสูงสุด 10
อันดับแรก
1.2 ระดับคณะวิชำ
พิจำรณำจำกคะแนนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยไม่มี
องค์ประกอบใดได้ระดับพอใช้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มสำขำ จำนวน 3 รำงวัล ได้แก่ กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์เกษตร กลุ่มสำขำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
1.3 ระดับส่วนงำนสนับสนุน
ให้ ค ณะกรรมกำรประเมิ น ฯ เป็ น ผู้ พิ จ ำรณำคั ด เลื อ กส่ ว นงำนที่ มี พั ฒ นำกำรสู่ ค วำมเป็ น เลิ ศ
ที่ดีในภำพรวมระดับส่วนงำน แบ่งเป็น 2 รำงวัล ระดับสถำบัน และระดับสำนัก
8.2 กำรพิจำรณำคัดเลือกและตัดสินผลกำรให้รำงวัล ประเภทที่ 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน
แบ่งเป็น 2 รอบ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
 รอบแรก พิจำรณำตัดสินจำกกำรพิจำรณำกลั่นกรอง (40 คะแนน)
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พิจำรณำกลั่นกรองผลงำน
ประเภทที่ 2 ที่เข้ำรอบ หรือผ่ำนกำรคัดเลือก โดยพิจำรณำให้คะแนนผลงำน ดังนี้
- ประเภทที่ 2.1 กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัตงิ ำน คณะกรรมกำรนโยบำยกำรประกันคุณภำพ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พิจำรณำกลั่นกรองผลงำนที่เข้ำรอบ หรือผ่ำนกำรคัดเลือก โดยพิจำรณำให้คะแนนผลงำน
จำกกระบวนงำนเชิงคุณภำพ รำยละเอียดแบบฟอร์มกำรพิจำรณำคัดเลือก ดังนี้
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แนวทำงกำรให้คะแนนด้ำนกระบวนงำน เชิงคุณภำพ (40 คะแนน)
ระดับ
คะแนน

มิติดำ้ นกระบวนกำรในกำร
ลดขั้นตอนและระยะเวลำ

มิติดำ้ นกำรให้ควำมสำคัญกับ
ผู้รับบริกำร

1
ไม่มีแนวทำง วิธีกำรในกำรลด
(ปรับปรุง) ขั้นตอนและระยะเวลำอย่ำง
เป็นระบบ
2
มีแนวทำงหรือวิธกี ำรในกำร
(พอใช้) ลดขั้นตอนและระยะเวลำ
อย่ำงเป็นระบบ

ไม่มีแนวทำง วิธีกำร และกำร
ดำเนินกำรกำรให้ควำมสำคัญกับ
ผู้รับบริกำร
มีแนวทำง หรือวิธีกำร และกำร
ดำเนินกำรกำรให้ควำมสำคัญที่
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรบำงส่วน

3
(ดี)

มิติดำ้ นกำรอำนวยควำม
สะดวก

ไม่มีแนวทำง วิธีกำร และ
กำรดำเนินกำรอำนวยควำม
สะดวก
มีแนวทำง หรือวิธีกำร และ
กำรดำเนินกำรกำรอำนวย
ควำมสะดวกที่ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรในบำงส่วน
มีกำรลดขั้นตอนและ
มีกำรดำเนินกำรกำรให้
มีกำรดำเนินกำรกำรอำนวย
ระยะเวลำอย่ำงเป็นระบบและ ควำมสำคัญ ที่ตอบสนองต่อ
ควำมสะดวกที่ตอบสนองต่อ
มีประสิทธิผลต่อข้อกำหนด ควำมต้องกำรของประชำชน และ ควำมต้องกำรของ
ของกระบวนกำรเป็นอย่ำงดี กำรบริกำรในหลำยเรื่อง
ผู้รับบริกำรในหลำยเรื่อง

4
มีกำรลดขั้นตอนและ
(ดีมำก) ระยะเวลำอย่ำงเป็นระบบและ
มีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อกำหนดของกระบวนกำร
อย่ำงสมบูรณ์

มีกำรดำเนินกำรกำรให้
ควำมสำคัญ ที่ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
สำมำรถยกระดับคุณภำพกำร
ให้บริกำรที่ดีขึ้น

มีกำรดำเนินกำรกำรอำนวย
ควำมสะดวกที่ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรอย่ำงสมบูรณ์

มิติดำ้ นกำรส่งเสริมกำร
ปฏิบตั ิงำนของผู้บริหำรและกำร
เรียนรู้
ไม่มีแนวทำง วิธีกำรและกำร
ดำเนินกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน
ของผู้บริหำรและกำรเรียนรู้
มีแนวทำง วิธกี ำรและกำร
ดำเนินกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน
ของผู้บริหำรและกำรเรียนรู้

มีกำรดำเนินกำรส่งเสริมกำร
ปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและกำร
เรียนรู้ ที่สำมำรถกระจำยควำมรู้
และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
ในหน่วยงำน
มีกำรดำเนินกำรส่งเสริมกำร
ปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและกำร
เรียนรู้ ให้บรรลุผลตำมที่กำหนด
และกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล

- ประเภทที่ 2.2 แนวปฏิบัติที่ดี และประเภทที่ 2.3 นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัตงิ ำน
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พิจำรณำกลั่นกรองผลงำนที่เข้ำรอบ หรือผ่ำน
กำรคัดเลือก โดยพิจำรณำให้คะแนนผลงำนจำก
1) กระบวนกำรดำเนินงำนในภำพรวมของหน่วยงำน (ADLI) ที่มีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบและ
มีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อทุกกระบวนกำรในหน่วยงำนอย่ำงสมบูรณ์ มีกำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ และสำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำน มีระบบกำรประเมินและปรับปรุง โดยใช้ข้อมูลจริง ที่มีกำรวิเครำะห์ แบ่งปันควำมรู้
และสร้ำงนวัตกรรมในหน่วยงำน รวมทั้งมีกระบวนกำรตำมวงจร PDCA (ADLI) มีทิศทำงบูรณำกำรกับควำมต้องกำร
หรือเป้ำหมำยของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัยที่กำหนดไว้เป็นอย่ำงดี (20 คะแนน)
2) ผลลัพธ์ของผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมของหน่วยงำน (LeTCI) มีผลลัพธ์ที่ดีมำกในเรื่อง
ที่สำคัญของหน่วยงำน มีรำยงำนแนวโน้มและปรับปรุงที่ดีมำก และรักษำระดับผลลัพธ์ที่ดีมำกไว้ได้ แสดงถึงควำมเป็น
ผู้นำ และสำมำรถเทียบเคียงหรือเป็นต้นแบบให้หน่วยงำนอื่นได้ รวมทั้งมีรำยงำนผลลัพธ์สนองต่อควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบสนองต่อกำรปฏิบัติงำนที่สำคัญของหน่วยงำนอย่ำงดีมำก (20 คะแนน)
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รำยละเอียดแบบฟอร์มกำรพิจำรณำคัดเลือก มีดังนี้
แนวทำงกำรให้คะแนนด้ำนกระบวนกำร (ADLI) (20 คะแนน)
ระดับ
คะแนน

Approach–A

Deployment–D

Learning–L

Integration–I

1

ไม่มีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบ

ไม่มีกำรถ่ำยทอดเพือ่ นำไป
ปฏิบัติหรือมีเล็กน้อย

ไม่มีแนวคิดกำรปรับปรุงหรือ
ปรับปรุงเมือ่ มีปัญหำ

2

มีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบต่อ
ข้อกำหนดของกระบวนกำร

มีกำรถ่ำยทอดเพือ่ นำไปปฏิบัติ
ถึงแม้บำงส่วนอยู่ขนั้ เริ่มต้น

มีระบบกำรประเมินและปรับปรุง
กระบวนกำรที่สำคัญ

3

มีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลต่อข้อกำหนดของ
กระบวนกำร

มีกำรถ่ำยทอดเพือ่ นำไปปฏิบัติ
เป็นส่วนใหญ่

มีระบบกำรประเมินและปรับปรุง
โดยใช้ข้อมูลจริง ที่มกี ำรวิเครำะห์
แบ่งปันควำมรู้ ในหน่วยงำน

PDCA (ADL) ไม่มีทิศทำงเดียวกัน
กับควำมต้องกำรหรือเป้ำหมำย
ของหน่วยงำนทีก่ ำหนดไว้
PDCA (ADL) มีทิศทำงเดียวกัน
กับควำมต้องกำรหรือเป้ำหมำย
ของหน่วยงำนทีก่ ำหนดไว้
PDCA (ADL) มีทิศทำงเดียวกัน
กับควำมต้องกำรหรือเป้ำหมำย
ของหน่วยงำน และหน่วยงำนอืน่ ที่
กำหนดไว้

4

มีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อทุก
กระบวนกำรในหน่วยงำนอย่ำง
สมบูรณ์

มีกำรถ่ำยทอดเพือ่ นำไปปฏิบัติ
และสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
ของหน่วยงำน

ระดับ
คะแนน
1

Level–Le

มีระบบกำรประเมินและปรับปรุง
โดยใช้ข้อมูลจริง ที่มกี ำรวิเครำะห์
แบ่งปันควำมรู้ และสร้ำงนวัตกรรม
ในหน่วยงำน
แนวทำงกำรให้คะแนนด้ำนผลลัพธ์ (LeTCI) (20 คะแนน)
Trend–T
Comparison–C

PDCA (ADL) มีทิศทำงบูรณำกำร
กับควำมต้องกำรหรือเป้ำหมำย
ของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัยที่
กำหนดไว้เป็นอย่ำงดี
Integration–I

ไม่มีรำยงำนผลลัพธ์ หรือมี
ผลลัพธ์ที่ไม่ดี

ไม่มีรำยงำนผลลัพธ์ทแี่ สดง
แนวโน้ม หรือมีผลลัพธ์แสดง
แนวโน้มทำงลบ

ไม่มีรำยงำนสำรสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

ไม่มีรำยงำนผลลัพธ์ในเรื่องที่มี
ควำมสำคัญต่อควำมต้องกำรของ
หน่วยงำน

2

มีรำยงำนผลลัพธ์ถึงกำร
ปรับปรุง

แสดงให้เห็นว่ำ มีกำรพัฒนำของ
แนวโน้มในทำงบวก

มีสำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบ และมี
ผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบที่ดี

3

มีรำยงำนผลลัพธ์ถึงกำร
ปรับปรุง และมีผลลัพธ์ที่ดีใน
หลำยเรื่อง

แสดงให้เห็นว่ำ มีกำรพัฒนำ
ของแนวโน้มที่ดีและรักษำระดับ
ผลลัพธ์ที่ดีไว้ได้

มีสำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบ และมี
ผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบที่ดีในหลำย
เรื่อง

มีรำยงำนผลลัพธ์ที่มีควำมสำคัญ
ต่อควำมต้องกำรของหน่วยงำน
เป็นบำงเรือ่ ง
มีรำยงำนผลลัพธ์ที่มีควำมสำคัญ
ต่อควำมต้องกำรของหน่วยงำนใน
หลำยเรื่อง

4

มีผลลัพธ์ทดี่ ีมำก ในเรื่องที่
สำคัญของหน่วยงำน

มีรำยงำนแนวโน้มและปรับปรุง
ที่ดีมำก และรักษำระดับผลลัพธ์
ที่ดีมำกไว้ได้

แสดงถึงควำมเป็นผูน้ ำ และ
มีรำยงำนผลลัพธ์สนองต่อควำม
สำมำรถเทียบเคียงหรือเป็นต้นแบบ ต้องกำรผู้รับบริกำร ผู้มีสว่ นได้ส่วน
ให้หน่วยงำนอืน่ ได้
เสีย และตอบสนองต่อกำรปฏิบัติงำน
ที่สำคัญของหน่วยงำนอย่ำงดีมำก

 รอบที่ 2 พิจำรณำตัดสินผลงำนโดยกำรนำเสนอผลงำน (60 คะแนน)
1) ผลงำนที่ผ่ำ นกำรคัดเลือกให้ นำเสนอภำคบรรยำย และภำคโปสเตอร์ ซึ่ งมี หลั กเกณฑ์ กำร
พิจำรณำตัดสินรำงวัล ดังนี้
- คณะกรรมกำรตัดสินรำงวัลคุณภำพ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจำกทั้งภำยในและภำยนอก
พิจำรณำกำรนำเสนอผลงำนภำคบรรยำย ประเภทที่ 2.1 – 2.3 โดยพิจำรณำจำกเทคนิคกำรนำเสนอ กำรสื่อสำรที่
เข้ำใจง่ำย ชัดเจน และเนื้อหำครบถ้วนตำมเวลำที่กำหนด ภำยในเวลำ 10 – 15 นำทีต่อผลงำน (60 คะแนน)
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รำยละเอียดเกณฑ์กำรพิจำรณำตัดสินจำกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังนี้
หัวข้อประเมิน
กำรนำเสนอภำคบรรยำย
1. เทคนิคในกำรนำเสนอ กำรสื่อสำรเนื้อหำที่เข้ำใจง่ำย ชัดเจน
2. เนื้อหำครบถ้วน ตำมเวลำที่กำหนด
เนื้อหำ
1. กำรระบุสำเหตุ ควำมจำเป็น หรือปัญหำ เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำและปรับปรุงได้อย่ำงชัดเจน
2. กำรจัดทำแผนงำนมีควำมชัดเจน มีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งกระบวนกำรดำเนินงำนมี
ควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ และมีควำมชัดเจนในแต่ละขั้นตอน
3. กระบวนกำรด ำเนิ น งำนที่ แ สดงถึ ง กำรพั ฒ นำปรั บ ปรุ ง ที่ ดี ขึ้ น อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง และสำมำรถ
ตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วยงำน
5. ประสิทธิภำพควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน
4. ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำนมีประสิทธิผลตำมแผนของหน่วยงำน และตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
6. ผลกำรดำเนินงำนเป็นเอกลักษณ์และสำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดี
7. เป็นแนวปฏิบัติที่หน่วยงำนอื่นสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
10
5
5
50
5
5
5
5
5
10
15
60

2) ผลงำนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกให้นำเสนอเฉพำะภำคโปสเตอร์ ซึ่งมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำตัดสินรำงวัล
จำกคณะกรรมกำรฯ และผู้เข้ำร่วม จำนวน 70 : 30 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับ
แรก ได้เงินรำงวัล 3,000 บำท 2,000 บำท และ 1,000 บำท ตำมลำดับ
- กำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรฯ โดยพิจำรณำจำกควำมชัดเจนในกำรสื่อควำมหมำย และควำม
น่ำสนใจของกำรจัดรูปแบบองค์ประกอบของภำพ ตัวอักษร สีสัน และควำมสวยงำม (70 คะแนน) ดังนี้
หัวข้อกำรประเมิน
ภำคโปสเตอร์
1. ควำมชัดเจนในกำรสื่อควำมหมำย
2. ควำมน่ำสนใจของกำรจัดรูปแบบองค์ประกอบของภำพ ตัวอักษร สีสัน ควำมสวยงำม

คะแนนเต็ม
70
35
35

- กำรพิจำรณำจำกผู้เข้ำร่วม โดยลงคะแนนโหวตได้ไม่เกิน 3 ผลงำน (30 คะแนน) ถ้ำลงไม่ครบ 3
ผลงำน ถือเป็นคะแนนเสีย
8.3 เกณฑ์คะแนนกำรตัดสินกำรให้รำงวัล แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1) ผลงำนที่ นำเสนอภำคบรรยำย ประเภทที่ 2 มีเกณฑ์ กำรพิจ ำรณำตั ดสิ นคะแนนในภำพรวม
ซึ่งพิจำรณำจำกคะแนนรอบคัดเลือก และคะแนนตัดสินผลงำน ดังนี้
- ผลงำนระดั บ ดี เ ยี่ ย ม ได้ ร ะดั บ คะแนน 85-100 คะแนน ได้ รั บ เงิ น รำงวั ล 10,000 บำท
พร้อมโล่และใบประกำศเกียรติคุณ
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- ผลงำนระดับ ดี ได้ระดับคะแนน 75-84 คะแนน ได้รับเงินรำงวัล 5,000 บำท พร้อมโล่และ
ใบประกำศเกียรติคุณ
2) ผลงำนที่นำเสนอเฉพำะภำคโปสเตอร์ มีเกณฑ์กำรพิจำรณำตัดสินได้รับรำงวัล คือ
- อันดับ 1 ผลงำนภำคโปสเตอร์ ได้รับเงินรำงวัล 3,000 บำท
- อันดับ 2 ผลงำนภำคโปสเตอร์ ได้รับเงินรำงวัล 2,000 บำท
- อันดับ 3 ผลงำนภำคโปสเตอร์ ได้รับเงินรำงวัล 1,000 บำท
9. ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จของโครงกำร
1) มีผลงำนส่งเข้ำร่วมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10
2) ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก
10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1) สำมำรถส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรทุกระดับมีควำมตระหนักให้ควำมสำคัญ และมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
2) ส่วนงำนที่เกิดผลสำเร็จจำกกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในได้รับกำรยกย่อง มีกำลังใจใน
กำรดำเนินงำนจำกกำรประกันคุณภำพให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรกำรศึกษำจนเกิดผลสำเร็จ และเป็นแบบอย่ำง
แก่ส่วนงำนอื่นทั้งภำยในมหำวิทยำลัยและภำยนอกมหำวิทยำลัย
3) สำมำรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ระหว่ำงส่วนงำนเพื่อเป็นกลไกก้ำวสู่กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ
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วันศุกร์ที่ 16 กุมภำพันธ์ 2560 เวลำ 08.25 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล ชัน้ 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เวลำ 08:30 – 08:45 น.
ลงทะเบีย น รั บประทำนอำหำรว่ ำง และรับเอกสำรหน้ำห้ องประชุม สุธรรม อำรี กุล ชั้น 1
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
เวลำ 08:45 – 09:15 น.
- รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร นำอธิกำรบดี และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ชมนิทรรศกำร
ภำคโปสเตอร์ บริเวณโถงหน้ำห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล ชั้น 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
- อธิ ก ำรบดี ตั ดริ บ บิ้ นเปิ ดนิ ทรรศกำรภำคโปสเตอร์ บริ เ วณโถงหน้ำ ห้ อ งประชุ มสุ ธ รรม
อำรีกุล ชั้น 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
เวลำ 09.15 – 09.30 น.
พิธีเปิดโครงกำร
- กล่ำวรำยงำนกำรจัดโครงกำร โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.ลดำวัลย์ พวงจิตร รักษำกำร
แทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
- กล่ำวเปิดงำน โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษำกำรแทนอธิกำรบดี
เวลำ 09:30 – 16:00 น.
กำรนำเสนอผลงำน พร้อมซักถำม (ใช้เวลำหน่วยงำนละ 15 นำที : นำเสนอ 10 นำที ซักถำม 5 นำที)
ดังนี้
 ประเภทที่ 2.1 กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน จำนวน 6 ผลงำน
เวลำ 09:30 – 09:45 น.
(O1) ระบบเกรดออนไลน์
โดย...สำนักทะเบียนและประมวลผล
เวลำ 09:45 – 10.00 น.
(O2) เสนอชื่อจบเร็ว ได้งำนเร็ว
โดย...สำนักทะเบียนและประมวลผล
เวลำ 10.00 – 10:15 น.
(O3) ใบแจ้งหนี้ (KU9) แบบ E-bill payment
โดย...สำนักทะเบียนและประมวลผล
เวลำ 10:15 – 10:25 น.
พัก (10นำที)
เวลำ 10:25 – 10:35 น.
(O4) ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ (Online Graduate Request Form, OGRF)
โดย...บัณฑิตวิทยำลัย
เวลำ 10:35 – 10:50 น.
(O5) กำร พั ฒ นำ ร ะบ บกำร ต รวจส อบ โค ร งส ร้ ำ งห ลั กสู ตร วิ ท ยำ ศ ำส ตร บั ณ ฑิ ต
สำขำวิ ช ำวิ ท ยำศำสตร์ ก ำรกี ฬ ำและกำรออกก ำลั ง กำย คณะวิ ท ยำศำสตร์ ก ำรกี ฬ ำ
โดย...คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
เวลำ 10:50 – 11:05 น.
(O6) ระบบเปลี่ยนแปลงรำยวิชำล่ำช้ำ (KU3 Online)
โดย...สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ประเภทที่ 2.2 แนวปฏิบัติที่ดี จำนวน 4 ผลงำน
เวลำ 11:05 – 11:20 น.
(O7) คลังควำมรู้ดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
โดย...สำนักหอสมุด
เวลำ 11:20 – 11:35 น.
(O8) โครงกำร KU Night Eat & Read
โดย...สำนักงำนทรัพย์สิน สำนักงำนอธิกำรบดี
เวลำ 11:35 – 11:50 น.
(O9) ทำง่ำยสำเร็จง่ำยด้วย Quality Worksheet
โดย...สถำนพยำบำล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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เวลำ 11:50 – 12:05 น.

(O10) กำรยกระดับคุณภำพวำรสำรเศรษฐศำสตร์ประยุกต์ในระดับสำกล
โดย...คณะเศรษฐศำสตร์
เวลำ 12:05 – 13:00 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
 ประเภทที่ 2.3 นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน จำนวน 4 ผลงำน
เวลำ 13:00 – 13:15 น.
(O11) ยิ้มได้คลำยปวดด้วย Cold Pack
โดย...สถำนพยำบำล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
เวลำ 13:15 – 13:30 น.
(O12) กำรพัฒนำระบบ มคอ.ออนไลน์ เพื่อกำรจัดเก็บ/สืบค้น/และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ของหลักสูตรและรำยวิชำ
โดย...สำนักทะเบียนและประมวลผล
เวลำ 13:30 – 13:45 น.
(O13) กำรพัฒนำเทคนิคกำรเตรียม Egg yolk emulsion เพื่อทดสอบเอนไซม์ Lecithinase
สำหรับปฏิบัติกำรทำงด้ำนจุลชีววิทยำอำหำร
โดย...คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร
เวลำ 13:45 – 14:00 น.
(O14) ระบบบริกำรพื้นที่จัดเก็บและแบ่งปันข้อมูล KU CloudBox
โดย...สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
เวลำ 14:00 – 14:10 น.
พัก (10นำที)
 ประเภทที่ 1 หน่วยงำนที่มีผลงำนดีเด่น ได้รับรำงวัลผลงำนระดับดีเยี่ยม จำนวน 3 ผลงำน
เวลำ 14:10 – 14:25 น.
(O15) คณะเกษตร กำแพงแสน
โดย...คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
เวลำ 14:25 – 14:40 น.
(O16) คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
โดย...คณบดีคณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
เวลำ 14:40 – 14:55 น.
(O17) คณะวิทยำศำสตร์
โดย...คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
เวลำ 14:55 – 15:30 น.
คณะกรรมกำรให้ข้อเสนอแนะผลงำนที่นำเสนอ
มอบของที่ระลึก และร่วมถ่ำยภำพกับผู้เข้ำร่วมนำเสนอผลงำน
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ผลงำนที่นำเสนอภำคโปสเตอร์
ผลงำนนำเสนอภำคโปสเตอร์ แบ่งเป็น 2 ประเภท จำนวน 8 ผลงำน ได้แก่
กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบตั งิ ำน
1) ระบบปฏิทินกิจกรรมสำนักหอสมุด โดย สำนักหอสมุด
2) ระบบฟอร์มเอกสำรสำหรับนิสิต ภำควิชำเศรษฐศำสตร์เกษตรและทรัพยำกร
โดย คณะเศรษฐศำสตร์
3) ข้อมูลถูกต้อง ค้นไวถูกใจ กับสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดย คณะวิศวกรรมศำสตร์
แนวปฏิบัติที่ดี
1) โครงกำรประกวดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำโดยใช้หลัก Research from routine
โดย คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร
2) กำรบริหำรงบประมำณประจำปีอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย คณะวิศวกรรมศำสตร์
นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัตงิ ำน
1) พัฒนำ Google Add-ons สำหรับประชำคมมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
โดย สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
2) กำรจัดกำรครุภัณฑ์ผ่ำนระบบเครือข่ำยไร้สำยแบบ Real Time โดย คณะวิศวกรรมศำสตร์
3) KUTidTid : ระบบแจ้งเตือนผ่ำนเครือข่ำยมือถือ โดย คณะวิศวกรรมศำสตร์
สรุปจำนวนผลงำนที่เข้ำร่วมและได้รับรำงวัลในประเภทที่ 1 ดังนี้
ระดับ
ระดับหลักสูตร
- กำรบริหำรหลักสูตรดีเด่น
- พัฒนำกำรหลักสูตรอย่ำงก้ำวกระโดด
ระดับคณะวิชำ
- กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์เกษตร
- กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ระดับหน่วยงำนสนับสนุน

จำนวนทั้งหมด
379 หลักสูตร
379
379
20 คณะ
9
11
9
15 ส่วนงำน

จำนวนที่ได้รับรำงวัล
20
10
10
3 คณะ
1
1
1
ไม่มีส่วนงำนได้รำงวัล

หมำยเหตุ
เป็นหลักสูตรที่ได้รับรำงวัล 17
หลักสูตร

สรุปจำนวนผลงำนที่เข้ำร่วมและได้รับรำงวัลในประเภทที่ 2 ผลงำนดีเด่น ดังนี้
ประเภทผลงำน
ประเภทที่ 2 : กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน
ประเภทที่ 2.1 : กำรพัฒนำปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำน
ประเภทที่ 2.2 : แนวปฏิบัติที่ดี
ประเภทที่ 2.3 : นวัตกรรมสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน
รวม
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จำนวน
ผลงำนที่ส่ง
เข้ำร่วม
โครงกำร

จำนวน
ผลงำนที่ผ่ำน
กำรกลั่นกรอง

13

ผลงำนที่ได้รับรำงวัล
ดีเยี่ยม

ดี

นำเสนอ
ภำค
โปสเตอร์

6

-

6

3

1

9
10

4
4

1
1

3
3

2
3

2

32

14

2

12

8

3
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ผลงำนที่
ได้รับ
รำงวัล

รำยนำมคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองรำงวัลคุณภำพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
ประเภท

รำยชื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรอง

ประเภทรำงวัลกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน
จำนวน 13 ผลงำน
- ผ่ำนกำรกลั่นกรองนำเสนอภำคบรรยำยและโปสเตอร์
จำนวน 6 ผลงำน
- ผ่ำนกำรนำเสนอภำคโปสเตอร์ จำนวน 3 ผลงำน
ประเภทรำงวัลแนวปฏิบัติที่ดี
จำนวน 9 ผลงำน
- ผ่ำนกำรกลั่นกรองนำเสนอภำคบรรยำยและโปสเตอร์
จำนวน 4 ผลงำน
- ผ่ำนกำรนำเสนอภำคโปสเตอร์ จำนวน 2 ผลงำน

ประเภทรำงวัลนวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
จำนวน 10 ผลงำน
- ผ่ำนกำรกลั่นกรองนำเสนอภำคบรรยำยและโปสเตอร์
จำนวน 4 ผลงำน
- ผ่ำนกำรนำเสนอภำคโปสเตอร์ จำนวน 3 ผลงำน

1. รศ.ดร.ลิลลี่ กำวีต๊ะ
2. ผศ.ดร.มณฑล ฐำนุตตมวงศ์
3. รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
4. อ.ดร.จุมพฎ บริรำช
5. รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรำกร
1. ผศ.นงลักษณ์ งำมเจริญ
2. ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์ พรำพงษ์
3. ผศ.ดร.ธีรำพร อนันตะเศรษฐกูล
4. รศ.ประดนเดช นีละคุปต์
5. ดร.อำรีย์ ธัญกิจจำนุกิจ
6. ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
7. อำจำรย์เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์
8. นำยสหัส ภัทรฐิตินันท์
1. รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงำม
2. รศ.กมลพรรณ นำมวงศ์พรหม
3. รศ.ดร.ลดำวัลย์ พวงจิตร
4. ผศ.ดร.อภิชำติ แจ้งบำรุง
5. รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนำ
6. น.ส.วิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ

รำยนำมคณะกรรมกำรตัดสินกำรนำเสนอผลงำนโครงกำรรำงวัลคุณภำพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
1) ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนิต เข็มทอง
3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ลิลลี่ กำวีต๊ะ
4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นงลักษณ์ งำมเจริญ
5) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนำ

อดีตปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อดีตรองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ
รักษำกำรรองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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ผลงำนที่นำเสนอภำคบรรยำยและโปสเตอร์ จำนวน 17 ผลงำน ได้รับรำงวัล ดังนี้
รำงวัลอันดับที่ 1 : เรื่อง ยิ้มได้คลำยปวดด้วย Cold Pack
โดย สถำนพยำบำล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
รำงวัลอันดับที่ 2 : เรื่อง กำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกกำลังกำย คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
โดย คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
รำงวัลอันดับที่ 3 : เรื่อง ระบบบริกำรพื้นที่จัดเก็บและแบ่งปันข้อมูล KU CloudBox
โดย สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
ผลงำนทีน่ ำเสนอภำคโปสเตอร์ จำนวน 8 ผลงำน ได้รับรำงวัลภำคโปสเตอร์ ดังนี้
รำงวัลอันดับที่ 1 : เรื่อง พัฒนำ Google Add-ons สำหรับประชำคมมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
โดย สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
รำงวัลอันดับที่ 2 : เรื่อง KUTidTid : ระบบแจ้งเตือนผ่ำนเครือข่ำยมือถือ
โดย คณะวิศวกรรมศำสตร์
รำงวัลอันดับที่ 3 : เรื่อง ระบบปฏิทินกิจกรรมสำนักหอสมุด
โดย สำนักหอสมุด
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ภำพกิจกรรมโครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560
กำรนำเสนอผลงำนรำงวัลคุณภำพของส่วนงำนต่ำง ๆ และกรรมกำรให้ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร

ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล ชั้น 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก.
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ภำพกิจกรรมโครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560
อธิกำรบดีกล่ำวเปิดงำนโครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 10 และเยี่ยมชมนิทรรศกำร
พร้อมทั้งกรรมกำรตัดสินรำงวัล และซักถำม ณ โถงหน้ำห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล ชั้น 1
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก.
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พิธีมอบรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 6 มีนำคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก.
ผู้เข้ำรับรำงวัลร่วมถ่ำยภำพหมู่

คณะวิทยำศำสตร์

สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์

คณบดีคณะศึกษำศำสตร์และพัฒนบริหำรศำสตร์

สำนักทะเบียนและประมวลผล
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เอกสำรวิชำกำร 2/2560
สำนักงำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ที่ปรึกษำ
รศ.ดร.ลดำวัลย์ พวงจิตร
รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พรำพงษ์
รักษำกำรแทนผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
ผศ.ดร.อภิชำต แจ้งบำรุง
รักษำกำรแทนผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
คณะบรรณำธิกำร
นำงสำววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนประกันคุณภำพ
นำงประวีณ์นุช เกตุแก้ว
หัวหน้ำงำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
นำยธเนศ ดำวรุ่งโรจน์
งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
นำงสำวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์
งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
นำยจตุรงค์ ตันนุกูล
งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
พิมพ์ครั้งที่ 1
พฤษภำคม 2560 จำนวน 500 เล่ม
พิมพ์ที่
สหประชำพำณิชย์ 377, 379, 381 ถนนลำดหญ้ำ แขวงสมเด็จเจ้ำพระยำ เขตคลองสำน
กรุงเทพมหำนคร 10600
โทร 0 2861 4341 - 2
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เอกสารวิชาการ 2/60
สานักงานประกันคุณภาพ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
โทร 0-2942-8299 ภายใน 4920-5 ต่อ 21-23
โทรสาร 0-2942-8299 ต่อ 15
Website : www.qa.ku.ac.th E-mail : qa@ku.ac.th

