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คำนำ
มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ มี น โยบำยน ำระบบและกลไกกำรประกัน คุณ ภำพ มำใช้ ในกำรขับ เคลื่ อน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ทุกส่วนงำนมีกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรดำเนินงำน
ต่ำง ๆ เพื่อรองรับกำรดำเนินงำนในแต่ละพันธกิจให้บรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ และเป็นกลไกกระตุ้นให้
ส่วนงำนและบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เห็นควำมสำคัญและมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
และยั่งยืน
กำรจัดโครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จึงเป็นกลไกที่สำคัญ ในกำรพัฒนำคุณภำพวิถีชีวิต
ในกำรทำงำน และกำรขับเคลื่อนสู่วัฒนธรรมคุณภำพที่ดีร่วมกันของมหำวิทยำลัย และนำไปสู่กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
แห่งกำรเรียนรู้ โดยกำรขยำยผลงำนที่ได้รับรำงวัลคุณภำพมำสู่กำรปฏิบัติจริงที่เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งจำกกำร
เยี่ยมชม และกำรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันมำกขึ้น สำหรับกำรจัดประกวดโครงกำรรำงวัลคุณภำพครั้งนี้
ดำเนินกำรมำเป็นครั้งที่ 11 ซึ่งได้รวบรวมผลงำนที่มีคุณภำพ เพื่อเป็นกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมที่
เกิดผลสำเร็จจำกกำรดำเนินงำนที่ได้รับรำงวัลคุณภำพ จำนวน 9 ผลงำน โดยมีผลงำนที่ได้รับรำงวัลดีเยี่ยม 5 ผลงำน
ผลงำนรำงวัลดี 4 ผลงำน
ส ำนั ก งำนประกั น คุ ณ ภำพ มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ขอขอบคุ ณ คณะกรรมกำรนโยบำย
กำรประกัน คุณ ภำพ มหำวิ ท ยลั ยเกษตรศำสตร์ ซึ่ ง ท ำหน้ ำ ที่ ในกำรพิ จำรณำกลั่ น กรองผลงำน และขอขอบคุ ณ
นำยวิ ฑู รย์ สิ ม ะโชคดี นำยกสมำคมศิษย์ เก่ำ มหำวิ ทยำลั ย เกษตรศำสตร์ รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนิ ต เข็ม ทอง

รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ งามเจริญ และรองศำสตรำจำรย์ ดร.ธนรัตน์
แต้วัฒ นำ ที่ ให้เกียรติ เป็น คณะกรรมกำรพิ จำรณำตั ด สิ นรำงวัล คุณ ภำพ มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ครั้ง ที่ 11
ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2560 รวมทั้งส่วนงำน คณะบุคคล และบุคคลที่ให้ควำมร่วมมือเป็น
อย่ำงดีในกำรส่งผลงำน เข้ำร่วมโครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ในครั้งนี้
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รำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
มหำวิ ทยำลัยเกษตรศำสตร์ มี กลไกในกำรกระตุ้น ให้ส่ว นงำนและบุคลำกรเห็นควำมส ำคัญ และมี ส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุงคุณภำพ และยกย่องบุคลำกรที่ดำเนินงำนจำกกำรประกันคุณภำพ จนเป็นแบบอย่ำงแก่ส่วนงำนทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย อีกทั้งยังเป็นกลไกที่นำไปสู่กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ เพื่อก้ำวสู่กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศอย่ำงต่อเนื่องและ
ยั่งยืนในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ส่งผลให้ทุกส่วนงำนมีกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรดำเนินงำนสู่กำร
ปฏิบัติจริงที่เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม
กำรเสนอผลงำนที่เข้ำรับรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 นั้น ประกอบด้วย 2
ประเภท โดยประเภทที่ 1 ผลงำนดีเด่น เป็นผลงำนที่คัดเลือกจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2559
ในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชำ และระดับส่วนงำนสนับสนุน ส่วนประเภทที่ 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน ซึ่งได้
เชิญชวน ให้ส่วนงำน คณะบุคคล และบุคคล ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวด โดยในครั้งนี้มีผลงำนที่ส่งเข้ำร่วมประกวด จำนวน 30
ผลงำนจำก 13 ส่วนงำน มีผลงำนผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรอง 15 ผลงำน ซึ่งแบ่งผลงำนเป็นกำรนำเสนอภำคบรรยำยและ
ภำคโปสเตอร์ 7 ผลงำน เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสิน และผลงำนภำคโปสเตอร์ 8 ผลงำน เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
พิจำรณำตัดสินจำกกำรลงคะแนนโหวต ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2560 โดยมีผลกำรพิจำรณำตัดสินรำงวัลประเภทต่ำง ๆ
ดังนี้
 ประเภทที่ 1 ผลงำนดีเด่น ประจำปีกำรศึกษำ 2559 แบ่งเป็น 3 ระดับ จำนวน 20 รำงวัล ดังนี้
1.1 ระดับหลักสูตร

หลักสูตรที่มีคะแนนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับดีขึ้นไป และกำรประเมินหลักสูตร
ไม่มีกำรขอยกเว้นไม่ประเมินบำงตัวบ่งชี้ รวมทั้งพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนที่สะท้อนผลลัพธ์ของหลักสูตรในแต่ละ
ระดับ (มีผู้สำเร็จกำรศึกษำ มีผลงำนตีพิมพ์) แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
- ประเภทที่ 1 ระดับปริญญำตรี จำนวน 5 หลักสูตร ที่เป็นไปตำมเงื่อนไข และมีคะแนนสูงสุด 5
อันดับแรก ได้แก่
(1) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรและสิง่ แวดล้อมศึกษำ
คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
(2) หลักสูตรสัตวแพทยศำสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศำสตร์
(3) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีไทย คณะมนุษยศำสตร์
(4) หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนวิทยำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์
(5) หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเรียนรู้ คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์

- ประเภทที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษำ จำนวน 5 หลักสูตร ที่เป็นไปตำมเงื่อนไข และมีคะแนนสูงสุด 5
อันดับแรก ได้แก่
(1) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนิเทศศำสตร์และสำรสนเทศ คณะมนุษยศำสตร์
(2) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์
(3) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศำสตร์
(4) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์
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(5) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศำสตร์
1.2 ระดับคณะวิชำ คณะวิชำที่มีผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน คะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยไม่มี

องค์ประกอบใดได้ระดับพอใช้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มสำขำ คือ
1) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์เกษตร ได้แก่ คณะสิ่งแวดล้อม
2) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิศวกรรมศำสตร์
3) กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีคณะใดได้รับรำงวัลในกลุ่มสำขำนี้
1.3 ระดับส่วนงำนสนับสนุน
- อยู่ระหว่ำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
1.4 รำงวัลพิเศษ ได้รับโล่และใบประกำศเกียรติคุณ
คณะที่สำมำรถบริหำรจัดกำรก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศ จำกโครงกำรบ่มเพำะคุณภำพของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) สู่โครงกำรก้ำวหน้ำสู่ควำมเป็นเลิศ (Grow Project) ได้แก่ คณะวิทยำศำสตร์
 ประเภทที่ 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน จำนวน 7 รำงวัล ดังนี้
 2.1 กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน เป็นกำรทำงำนอย่ำงมีแบบแผนและต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นกำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของกำรทำงำน เพื่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ
องค์กร สำมำรถลดเวลำและลดขั้นตอนกำรดำเนินงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม จำนวน 2 รำงวัล ดังนี้
 รำงวัลดีเยี่ยม ใบประกำศเกียรติคุณ พร้อมโล่ และเงินรำงวัล 10,000 บำท ได้แก่
เรื่อง กำรให้บริกำรธนำคำรสายพันธุ์จุลินทรีย์ด้วยแนวความคิดลีน
โดย คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
 รำงวัลดี ใบประกำศเกียรติคุณ พร้อมโล่ และเงินรำงวัล 5,000 บำท ได้แก่
เรื่อง ระบบการลาออนไลน์แบบไร้กระดาษ
โดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์
 2.2 แนวปฏิบัติที่ดี กระบวนกำรที่มีวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนทีท่ ำให้ส่วนงำนประสบควำมสำเร็จ
หรือนำไปสู่ควำมเป็นเลิศตำมเป้ำหมำยและเป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพนัน้ ๆ และมีหลักฐำนของควำมสำเร็จปรำกฏ
อย่ำงชัดเจน มีกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีให้ส่วนงำนอื่นนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 2 รำงวัล ดังนี้
 รำงวัลดีเยี่ยม ใบประกำศเกียรติคุณ พร้อมโล่ และเงินรำงวัล 10,000 บำท ได้แก่

เรื่อง ห้องสมุดสีเขียว

โดย สำนักหอสมุด

 รำงวัลดี ใบประกำศเกียรติคุณ พร้อมโล่ และเงินรำงวัล 5,000 บำท ได้แก่

เรื่อง กระบวนการสร้างความสาเร็จสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
โดย สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2.3 นวั ต กรรมสนับ สนุนกำรปฏิบั ติ ง ำน เป็ น กำรท ำสิ่ง ต่ ำ ง ๆ ด้ ว ยวิ ธี ใหม่ ๆ และยั ง อำจหมำยถึง กำร
เปลี่ยนแปลงทำงควำมคิด กำรผลิต กระบวนกำร หรือองค์กร เพื่อทำให้สิ่งต่ำงๆ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้น ก่อให้เกิด
ผลผลิตเพิ่มขึ้น เพิ่มมูลค่ำ มูลค่ำของลูกค้ำ หรือมูลค่ำของผู้ผลิต จำนวน 3 รำงวัล ดังนี้
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 รำงวัลดีเยี่ยม ใบประกำศเกียรติคุณ พร้อมโล่ และเงินรำงวัล 10,000 บำท ได้แก่
เรื่อง ระบบจัดการและจองหอพักนิสิตแบบออนไลน์
โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง สานักงานวิทยาเขตกาแพงแสน
 รำงวัลดี ใบประกำศเกียรติคุณ พร้อมโล่ และเงินรำงวัล 5,000 บำท ได้แก่
1) เรื่อง Say Hi Mobile app กับ NisitKU
โดย สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
2) เรื่อง InsideKU
โดย สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
รำงวัลภำคโปสเตอร์
สำหรับผลงำนนำเสนอภำคโปสเตอร์ พิจำรณำตัดสินจำกคณะกรรมกำรฯ และผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โดยมีผลงำนที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 ผลงำนภำคบรรยำยและภำคโปสเตอร์
รำงวัลอันดับที่ 1 ได้รับใบประกำศเกียรติคุณ และเงินรำงวัล 3,000 บำท
 เรื่อง ระบบการลาออนไลน์แบบไร้กระดาษ
โดย สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
รำงวัลอันดับที่ 2 ได้รับใบประกำศเกียรติคุณ และเงินรำงวัล 2,000 บำท
 เรื่อง ห้องสมุดสีเขียว
โดย สำนักหอสมุด
รำงวัลอันดับที่ 3 ได้รับใบประกำศเกียรติคุณ และเงินรำงวัล 1,000 บำท
 เรื่อง Say Hi Mobile app กับ nisitKU
โดย สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
 ผลงำนภำคภำคโปสเตอร์
รำงวัลอันดับที่ 1 ได้รับใบประกำศเกียรติคุณ และเงินรำงวัล 3,000 บำท
 เรื่อง บริการเอกสารทางการศึกษาด่วน ด้วยบริการ OSS ของ KUKPS (One Stop

Student Services)
โดย กองบริหารวิชาการและนิสิต สานักงานวิทยาเขตกาแพงแสน
รำงวัลอันดับที่ 2 ได้รับใบประกำศเกียรติคุณ และเงินรำงวัล 2,000 บำท
 เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Smart PMS) โดย สานักบริการคอมพิวเตอร์
รำงวัลอันดับที่ 3 ได้รับใบประกำศเกียรติคุณ และเงินรำงวัล 1,000 บำท
 เรื่อง ระบบการให้บริการและบริหารจัดการข้อมูลการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย คณะวิทยาศาสตร์
สรุปผลกำรตัดสินรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ที่ได้รับรำงวัลแบ่งเป็น
รำงวัลผลงำนดีเด่นระดับหลักสูตร 10 รำงวัล ระดับคณะวิชำ 2 รำงวัล รำงวัลดีเยี่ยม 3 รำงวัล และรำงวัลดี จำนวน 4 รำงวัล
รำงวัลผลงำนภำคโปสเตอร์ 6 รำงวัล โดยมีพิธีมอบรำงวัลดังกล่ำวในงำนขอบคุณบุคลำกร จำนวนทั้งสิ้น 19 รำงวัล เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 28 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก.
ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
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ในเอกสำรเล่ ม นี้ ขอน ำเสนอผลงำนที่ ไ ด้ รับ รำงวั ล ดี เยี่ ย มจ ำนวน 5 รำงวั ล และผลงำนดี จ ำนวน 4 รำงวั ล
เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้สนใจ หวังอย่ำงยิ่งที่ทุกท่ำนจะได้รับประโยชน์นำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุง
กำรดำเนินงำนของส่วนงำนต่อไป
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ประเภทที่ 1 ผลงำนดีเด่น
ระดับหลักสูตร จำนวน 10 ผลงำน

สำมำรถดูรำยละเอียดได้ในระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2559
ที่ http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2559
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ประเภทที่ 1 ผลงำนดีเด่น
ระดับคณะวิชำ จำนวน 2 ผลงำน
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รำงวัลดีเยี่ยม ประเภทผลงำนดีเด่น
กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์เกษตร

คณะสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่ ง แวดล้ อ มจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตำมประกำศมหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ เรื่ อ ง จั ด ตั้ ง คณะสิ่ ง แวดล้ อ ม (Faculty of
Environment) เป็นคณะลำดับที่ 16 ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 โดยรวมหน่วยงำน
หลัก 2 หน่วยงำน ที่มีศักยภำพและควำมพร้อมในกำรผลิตบุคลำกรด้ำนสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ ภำควิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยำศำสตร์ และวิทยำลัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่ำนมำทั้งสองหน่วยงำนมีกำรดำเนินงำนอย่ำงเข้มแข็งด้ำนวิชำกำรและมี
บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนสิ่งแวดล้อมที่พร้อมในกำรผลิตบุคลำกรเพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กับกำรพัฒนำประเทศ ดังนั้น มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์จึงมีนโยบำยในกำรรวมภำควิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม คณะ
วิ ท ยำศำสตร์ และวิ ท ยำลั ย สิ่ ง แวดล้ อ มเข้ำ ด้ ว ยกัน และจั ด ตั้ ง เป็ น คณะสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ เป็ น หน่ ว ยงำนที่ รับ ผิ ด ชอบด้ ำ น
วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยให้มีหน้ำที่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญำตรี และบัณฑิตศึกษำ ในสำขำ
ที่เกี่ยวข้องด้ำนสิ่งแวดล้อมให้มีควำมรอบรู้ในเชิงวิชำกำร มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ทักษะวิชำชีพตำมควำมต้องกำรของประเทศ ผลิตผลงำนวิจัย และสั่งสมองค์ควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล ให้บริกำรวิชำกำรให้กับภำคกำรเกษตร ภำคอุตสำหกรรมและชุมชน เพื่อ
นำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม และอนุรักษ์สืบสำนศิลปวัฒนธรรม และจำรีตประเพณีที่ดีงำม
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 16(4) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2541 ประกอบกับมำตรำ
4 วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นงำนภำยในของสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ พ.ศ. 2550 และมติ ส ภำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในกำรประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 จึงให้จัดตั้งคณะสิ่งแวดล้อมเป็น
หน่วยงำนระดับคณะในสังกัดมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และแบ่งส่วนหน่วยงำนในระดับภำควิชำดังนี้
1) สำนักงำนเลขำนุกำร
2) ภำควิชำเทคโนโลยีและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
3) ภำควิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม
4) ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำรสิ่งแวดล้อม
ปรัชญำ ปณิธำน
วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรศึกษำวิจัย ผ่ำนกระบวนกำรประยุกต์และบูรณำกำรศำสตร์และ
ศิลป์ที่มีควำมหลำกหลำยเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืน
ปณิธำน
ศึกษำวิจัยองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ำงรำกฐำนกำรศึกษำ กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม
ดำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมไทย
วิสัยทัศน์
ผู้นำศำสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นเลิศด้ำนวิจัย ผลิตบัณฑิตคุณภำพก้ำวไกล พัฒนำเครือข่ำยระดับสำกล
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ค่ำนิยม
ค่ำนิยมองค์กรที่คณะสิ่งแวดล้อมมุ่งหวังให้เกิดขึ้นทั้งในบุคลำกร นิสิต และบัณฑิตของคณะสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำมำรถสรุป
เป็นคำสำคัญ (Keywords) คือ G R E E N โดยมีควำมหมำยแบบย่อ ดังนี้
G – Global มุ่งสู่สำกล
R – Responsibility มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
E – Energetic ปฏิบัติงำนอย่ำงมีพลัง
E – Environment คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
N – Nature รักษ์ธรรมชำติ
พันธกิจที่สำคัญ
คณะสิ่งแวดล้อมมีกำรกำหนดพันธกิจหลัก ประกอบด้วย กำรผลิตบัณฑิต กำรผลิตงำนวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร กำร
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
- กำรผลิตบัณฑิต ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรผสมผสำนบนพื้นฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะสำขำ
เพื่อสนองตอบต่อควำมต้องกำรของสังคมในกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรฟื้นฟู พัฒนำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ
- กำรผลิตงำนวิจัย ผลิตงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ในลักษณะสหวิทยำกำรในกำรเรียนรู้ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติของ
สิ่ ง แวดล้ อมที่ หลำกหลำยและสร้ำ งองค์ เพื่ อประยุ กต์ ใช้ ในกำรแก้ ไ ขปั ญ หำที่ เอื้ อต่ อกำรเพิ่ ม ศักยภำพกำรขับ เคลื่ อนของ
กระบวนกำรธรรมชำติ รวมทั้งกำรสร้ำงองค์ควำมรู้สนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- กำรบริกำรวิชำกำร กำรบริกำรวิชำกำรสิ่งแวดล้อมต่อประชำชน ชุมชน เมือง จังหวัด ประเทศ และนำนำชำติใน
รูปแบบกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำสิ่งแวดล้อม กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กำรให้คำปรึกษำทำงสิ่งแวดล้อม กำรปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำกำรฟื้นฟูและกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม กำรสร้ำงรูปแบบกำรเรียนกำร
สอนและกำรส่งเสริมเผยแพร่ อีกทั้งกำรเป็นคลังควำมรู้ทำงวิชำกำรสิ่งแวดล้อม
- กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยกำรนำควำมรอบรู้ ทัศนคติ ควำมสำนึก กำรตอบโต้และทักษะทำงสิ่งแวดล้อมมำ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกำรด ำเนิ น กำรอย่ ำ งกลมกลื น โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง กำรสร้ ำ งจริ ย ศำสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ กำรบ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของชำติให้ยั่งยืนตลอดไป
สมรรถนะหลัก และควำมเกี่ยวข้องกับพันธกิจของคณะวิชำ
1) ผลิตบัณฑิตทำงวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถคู่คุณธรรมและจรรยำบรรณในวิชำชีพพร้อม
ปฏิบัติงำนทั้งในสำยงำนเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ
2) พัฒนำคุณภำพงำนวิจัย สร้ำงนวัตกรรมและองค์ควำมรู้ที่เป็นเลิศทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชำติ
และนำนำชำติ
3) กำรบริกำรวิชำกำรที่บูรณำกำรกับกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กำรเรียน กำรสอน และงำนวิจัยแบบลงพื้นที่เพื่อ
กำรปฏิบัติจริง เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเอย่ำงแท้จริง และตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนอย่ำงแท้จริง และทำให้สังคมและชุมชนมี
วิถีชีวิตที่มีคุณภำพดีและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่ำงยั่งยืน
รำยชื่อผู้บริหำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรประจำคณะ
กำรปฏิบัติงำนบริหำรด้ำนต่ำง ๆ ของคณะ เป็นกำรกระจำยอำนำจหน้ำที่จำกผู้บริหำรและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำร
บริหำรจัดกำรคณะ โดยกำรแต่งตั้งคณะทำงำนชุดต่ำง ๆ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
1) คณะกรรมกำรประจำคณะสิ่งแวดล้อม

10

ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560

2) คณะกรรมกำรวิจัย
3) คณะกรรมกำรจัดทำแผน และบริหำรควำมเสี่ยง
4) คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร
5) คณะกรรมกำรพัฒนำกำยภำพ
6) คณะกรรมกำรกำรศึกษำ
7) คณะกรรมกำรกิจกำรนิสิต
8) คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
9) คณะกรรมกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
10) คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์
ระบบธรรมำภิบำลในกำรกำกับดูแลของคณะสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1. หลักประสิทธิผล
2. หลักประสิทธิภำพ
3. หลักกำรตอบสนอง
4. หลักภำระรับผิดชอบ
5. หลักควำมโปร่งใส
6. หลักกำรมีส่วนร่วม
7. หลักกำรกระจำยอำนำจ
8. หลักนิติธรรม
9. หลักควำมเสมอภำค
10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ
หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน
คณะ มีหลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
3. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
4. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม
5. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี/องค์ควำมรู้ที่สำคัญ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ใช้ในคณะสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยที่ให้บริกำรแก่บุคลำกรและนิสิต
- องค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม มีลักษณะเป็นสหวิทยำกำร เป็นองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรศึกษำวิจัยและ
บริกำรทำงวิชำกำร ผ่ำนกระบวนกำรประยุกต์และบูรณำกำรศำสตร์และศิลป์ที่มีควำมหลำกหลำยเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
และคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืน
สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ ในรอบปีกำรศึกษำ 2559
คณะสิ่ ง แวดล้ อ มได้ ด ำเนิ น กำรประกัน คุณ ภำพกำรศึ กษำภำยใน ระดั บ หลั ก สู ต รใน 6 องค์ป ระกอบ ได้ แ ก่
องค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำน องค์ป ระกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ป ระกอบที่ 3 นักศึกษำ องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ซึ่งคณะ
สิ่งแวดล้อมมีหลักสูตรทั้งสิ้น จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) ได้ผลประเมินหลักสูตร 2.87 ระดับ
คุณภำพปำนกลำง
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2. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (เทคโนโลยีและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม) ได้ผลประเมินหลักสูตร 3.32 ระดับ
คุณภำพดี
3. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม) ได้ผลประเมินหลักสูตร 2.85 ระดับ
คุณภำพปำนกลำง
4. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม) ได้ผลประเมินหลักสูตร 3.45 ระดับคุณภำพดี
5. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (วิทยำศำสตร์สิ่ งแวดล้อม) ได้ผลประเมินหลักสูตร 3.51 ระดับคุณภำพดี และ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ ใน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ผลกำรประเมินตนเองของคณะสิ่งแวดล้อม
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ใน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ในองค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ มีผลประเมิน
4.54 อยู่ในระดับดีมำก องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มี ผลประเมิน 5.00 อยู่ในระดับดีมำก องค์ประกอบที่ 3
กำรบริกำรวิชำกำร จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ มี ผลประเมิน 5.00 อยู่ในระดับดีมำก องค์ประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลประเมิน 5.00 อยู่ในระดับดีมำก และองค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร จำนวน 3 ตัวบ่งชี้
มีผลประเมิน 5.00 อยู่ในระดับดีมำก ในภำพรวมคณะสิ่งแวดล้อมมีคะแนนผลประเมิน 4.75 อยู่ในระดับดีมำก
ผลงำนเด่น ในรอบปีกำรศึกษำ 2559
1. คณะสิ่งแวดล้อมมีกำรจัดโครงกำรเสวนำทำงวิชำกำรและงำนคืนสู่เหย้ำ โดยกำรจัดเสวนำในหัวข้อ “ปรับตัว
อย่ำงไรในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ ยนแปลง”ขึ้นในวันเสำร์ที่ 1 กรกฏำคม 2560 เพื่อให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำร
ประกอบอำชีพในยุคปัจจุบันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ซึ่งงำนเสวนำนี้เปิดให้แก่บุคคลที่สนใจทั่วไป รวมถึงนิสิตเก่ำ และ
นิสิตปัจจุบันด้วย โดยได้เชิญคณำจำรย์อำวุโสมำบรรยำยแลกเปลี่ยนควำมรู้
2. มีนิสิตเก่ำที่สร้ำงชื่อเสียงให้กับคณะสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1. คุณบุณฑริกำ นำคนำม ระดับปริญญำโท ได้รับรำงวัล
The Best Student Abstract จำก จำกกำรประชุ ม The 6th International Conference on Biotechnology for the
Wellness Industry 2016, เมื่ อ เดื อ นสิ ง หำคม ณ ประเทศมำเลเซี ย และ 2. ดร.นณณ์ ผำณิ ต วงศ์ ได้ รับ รำงวั ล ASEAN
Biodiversity Heroes Award ณ กรุงมะนิลำ ประเทศฟิลิปปินส์ และคณะสิ่งแวดล้อมจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตเก่ำ ใน
พิธีไหว้ครู 2560 เพื่อควำมภำคภูมิใจและเป็นกำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้แก่นิสิตปัจจุบัน
3. มีกำรจัดสรรทุนสนับสนุนกำรพัฒนำวิชำกำรและนำเสนอผลงำนวิจัยระดับนำนำชำติ คณะสิ่งแวดล้อม จำนวน 10
ทุนๆละ30,000 บ. (สัดส่วนคณะ : ภำควิชำ 2 : 1) โดยในปีงบประมำณ 2559 มีผู้ได้รับทุน จำนวน 9 ท่ำน คือ
1) ผศ.ดร.ประไพพิ ศ ชั ย รัต นมโนกร ศึกษำดู ง ำนและวิ จั ย ด้ ำ น “Bioenergy from water hyacinth by
thermophilic anaerobic fermentation” ประเทศญี่ปุ่น ระหว่ำงวันที่ 30 ม.ค.-27 ก.พ. 2560
2) อ.ดร.ชนั ต ถ์ โชคเจริ ญ รั ต น์ ฝึ ก อบรมด้ ำ น “Developing technologies to remove emerging
contaminants by means of chemical and/or biological processes” ประเทศโปแลนด์ ระหว่ำงวันที่ 8 พ.ค. – 7 ก.ค.
2560
3) ผศ.ดร.อรอนงค์ ผิวนิล
4) อ.ดร.นพวรรณ เสมวิมล
5) อ.ดร.วัชรพงษ์ วำระรัมย์ ฝึกอบรมเรื่อง “Application of Rainfall Simulation for the Investigation
of Chemical Transpot in High Slope Rugged Terrain Areas of Rain Shadow Bounday” ประเทศญี่ปุ่น ระหว่ำงวันที่
4 - 15 พ.ค. 2560
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6) รศ.ดร.พัฒนำ อนุรักษ์พงศธร ทำวิจัยด้ำน “Analyses and distribution of toxic substance released
from urbanization process and impact to agricultural sectors and environment” ประเทศญี่ ปุ่ น ระหว่ ำงวั น ที่ 31
ส.ค. – 8 ก.ย. 2560
7) อ.ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร แสดงผลงำนวิจัยโครงกำรเรื่อง “Recirculation of Aquarium Water by Using
Constructed Wetlands”
8) ผศ.ดร.จั ก รกฤษณ์ มหั จ ฉริย วงศ์ ท ำวิ จั ย ด้ ำ น “Remote Sensing Technique for Environmental
Management” ประเทศญี่ปุ่น ระหว่ำงวันที่ 1 – 8 ก.ย. 2560
9) อ.ดร.ธัญภัสสร์ ทองเย็น ร่วมประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ “The 24th International Conference
on Aerosol Science & Technology-2017” ประเทศไต้หวัน ระหว่ำงวันที่ 8 – 9 ส.ค. 2560
4. กำรให้เงินรำงวัลผลงำนวิจัย เพื่อสร้ำงขวัญและกำลังใจแก่อำจำรย์และนักวิจัย โดยมีผลงำนวิจัยที่ได้รับรำงวัล ๆ ละ
10,000 บำท จำนวน 5 รำงวัล มีผู้ได้รับรำงวัล จำนวน 3 ท่ำน ได้แก่
1) ผศ.ดร.วิรงค์ จันทร
2) รศ.ดร.ภัทรำ เพ่งธรรมกีรติ
3) ผศ.ดร.รัฐชำ ชัยชนะ
5. คณะสิ่งแวดล้อม มีอำจำรย์จำนวน 37 คน และนักวิจัยจำนวน 4 คน รวมเป็น 41 คน และได้รับเงินสนับสนุนใน
กำรทำวิจัยจำกงบประมำณของมหำวิทยำลัย และได้รับเงินสนับสนุนจำกภำยนอกจำนวน 16,902,214.58 บำท และภำยใน
จำนวน 1,080,000.00 บำท
6. มีผลงำนทำงวิชำกำร จำนวน 55 เรื่อง ดังนี้
1) Journal ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 จำนวน 3 เรื่อง
2) Journal ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 จำนวน 8 เรื่อง
3) Journal ระดับนำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูล กพอ. จำนวน 7 เรื่อง
4) Journal อื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง
5) Proceeding ระดับชำติ จำนวน 16 เรื่อง
6) Proceeding ระดับนำนำชำติ จำนวน 20 เรื่อง
7) ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร จำนวน 1 เรื่อง
7. แผนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม มีกำรกำหนดกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำรด้วยกำรกำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้น
กำรทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ 2560 เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำนิสิต ชุมชน หรือสังคม ผ่ำนกิจกรรมบริกำรวิชำกำร
ที่ดำเนินกำรอย่ำงชัดเจน ดังนี้
โครงกำรที่กำลังดำเนินกำร ประจำปีกำรศึกษำ 2559 (1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค. 60) จำนวน 4 โครงกำร
1. กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรศึกษำวำงแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรำยป้องกันกำรกัดเซำะ
ชำยหำดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี นำไปบูรณำกำรในรำยวิชำ 01662512 กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. โครงกำรศึกษำวำงแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเสริมทรำยป้องกันกำรกัดเซำะชำยหำดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ นำไปบูรณำกำรในรำยวิชำ 01662512 กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. Noise on Platform BTS mass transit
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4. กำรศึกษำสถำนภำพสิ่งแวดล้อมและจัดทำแผนเฝ้ำระวังคุณภำพสิ่งแวดล้อมและสุขภำพโครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่/ ไข้หวัดนกองค์กำรเภสัชกรรม ตำบลทับกวำง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โครงกำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ประจำปีกำรศึกษำ 2559 (1 มิ.ย. 59 – 31 ก.ค. 60) จำนวน 7 โครงกำร
1) กำรจัดทำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมำตรกำรติดตำม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณยอดเขำใหญ่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี ประจำปี 2559 นำไปบูรณำกำรใน
รำยวิชำ 01662512 กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) กำรศึกษำและจัดทำรำยงำนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 ของโครงกำรระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพมหำนคร นำไปบูรณำกำรในรำยวิชำ 01662512 กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) โครงกำรตรวจประเมินด้ำนสิ่งแวดล้อมภำยหลังกำรอนุญำตประทำนบัตรเหมืองแร่ (Environmental Audit) นำไปบูรณำ
กำรในรำยวิชำ 01662512 กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) โครงกำรวิจัยประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจำกกำรสร้ำงฝำยชะลอน้ำและฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ของบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปำง) จำกัด นำไปปรับปรุงรำยวิชำและเปิดรำยวิชำใหม่ กำรคืนมูลค่ำสิ่งแวดล้อมจำกธรรมชำติ
5) โครงกำรตรวจวัดระดับเสียงจำกรำงรถไฟฟ้ำ ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร ประจำปี 2559 นำไปบูรณำกำร
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ในรำยวิชำ noise pollution and control
6) โครงกำรประเมินมูลค่ำบริกำรระบบนิเวศพื้นที่อ่ำวไร่เลย์ -แหลมพระนำง และศึกษำเพื่อทบทวนมำตรฐำนวิธีกำร
ประเมินมูลค่ำบริกำรระบบนิเวศป่ำต้อน้ำ นำไปบูรณำกำรในรำยวิชำ 01662512 กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7) กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำรกังหันลมผลิตไฟฟ้ำลำตะคอง ระยะที่ 2 (ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง) ประจำปี 2559 นำไปบูรณำกำร
ในรำยวิชำ 01662512 กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงกำรฝึกอบรมด้ำนขยะและน้ำเสี ยตำมแนวพระรำชดำริ โดยดำเนินงำนร่วมกั บโครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนำ จัดฝึกอบรมทั้งสิ้น 31 ครั้ง มีผู้เข้ำร่วมอบรม 1,765 คน
คณะฯได้ดำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนำ เป็นโครงกำรที่บริกำรแบบให้เปล่ำ จำนวน 27
โครงกำร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้ำผิวดิน 9 โครงกำร กลุ่มที่ 2 กำร
ให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรน้ำเสียน้ำเสียและขยะชุมชน 14 โครงกำร และกลุ่มที่ 3 ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้ำ
เสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม 4 โครงกำร
รอบปีที่ผ่ำนมำ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำกระบวนกำรบริกำรวิชำกำรต่อไป ซึ่งคณะฯได้ต่อยอดกำรบริกำรวิชำกำรแบบให้
เปล่ำโดยจัดทำโครงกำรตำมรอยพระบำท ศำสตร์พระรำชำพัฒนำปัญญำ ณ แหลมผักเบี้ย ซึ่งขอรับงบประมำณสนับสนุนจำก
กระทรวงมหำดไทย จำนวน 11.63 ล้ำนบำท จะเห็นได้ว่ำคณะฯสำมำรถปรั บแนวทำงกำรบริกำรวิชำกำรให้เป็นกำรบริกำรเชิง
รุกมำกขึ้น พร้อมทั้งแสวงหำเครือข่ำยต่ำงประเทศเพื่อกำรบริกำรฝึกอบรมด้วย
คณะ มีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในระดับมหำวิทยำลัยโดยทำโครงกำรกำรอนุรักษ์และพัฒนำพื้นที่สีเขียว
คุ้ ง บำงกระเจ้ ำ สู่ ควำมยั่ ง ยื น โดย อำจำรย์ ดร.กิต ติ ชั ย ดวงมำลย์ เป็ น หั ว หน้ ำ โครงกำรย่ อย “โครงกำรรักษ์ นิ เวศ...คุ้ ง
บำงกระเจ้ำ” และคณำจำรย์คณะสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ร่วมดำเนินงำนดังกล่ำว
โดย : คณะสิ่งแวดล้อม
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รำงวัลดีเยี่ยม ประเภทผลงำนดีเด่น
กลุม่ สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโลโลยี

คณะวิศวกรรมศำสตร์
ประวัติความเป็นมา
1 สิ ง หำคม 2481 หม่ อ มหลวงชู ช ำติ ก ำภู ได้ จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นช่ ำ ง
ชลประทำน สั ง กัด กรมชลประทำน (สำมเสน) กระทรวงเกษตรำธิ กำร
สมัยแรก ตั้งอยู่ในกรมชลประทำน สำมเสน รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยม 8
แผนกวิทยำศำสตร์เข้ำเรียนในหลักสูตร 2 ปี มีนักเรียนผ่ำนกำรสอบแข่งขัน
ทั้งหมด 26 คน รวมกับนักเรียนของ ม.ล.ชูชำติ กำภู จำกนครนำยก 2 คน
และเด็กนักเรียนที่มำสมัครเมื่อสมัยเริ่มกำรก่อตั้งครั้งแรกและไม่สำมำรถ
เปิ ด โรงเรีย นได้อีก 7 คน รวมกับ ข้ำรำชกำรในกรมชลประทำน ที่ มี พื้ น
ควำมรู้และอยู่ในวัยที่จะเล่ำเรียนได้อีก 24 คน จึงมีนักเรียนรุ่นแรกที่เข้ำเรียนทั้งสิ้น 59 คน เปิดกำรเรียนกำรสอนครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 1 สิงหำคม 2481

ปรัชญาและปณิธาน วิสัยทัศน์
ปรัชญำและปณิธำน : ผลิตบัณฑิตคุณภำพดี เทคโนโลยีก้ำวหน้ำ พึ่งพำตนเอง
วิสัยทัศน์ : คณะวิศวกรรมศำสตร์มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรมในระดับสำกลที่สำมำรถพึ่งพำ
ตนเองได้อย่ำงยั่งยืน
พันธกิจ : ผลิตวิศวกรมืออำชีพที่มีควำมสำมำรถและรอบรู้ทำงเทคนิค พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และ
ควำมรับผิดชอบทำงสังคม และขยำยงำนทำงด้ำนกำรวิจัยและบริกำรทำงวิชำกำร ให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคม และนำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศ
สมรรถนะหลัก : ควำมสำมำรถในกำรสอน กำรถ่ำยทอด และระบบกำรคิด วิเครำะห์เชิงระบบและควำมรู้
ควำมสำมำรถและกำรประยุกต์ ด้ำนคอมพิวเตอร์และข้อมูลสำรสนเทศในกำรแก้ปัญหำ
เอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ : คณะวิศวกรรมศำสตร์ คือองค์กรนวัตกรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารงาน
1) ผลิตบัณฑิตสำขำวิศวกรรมศำสตร์ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ
2) ผลิ ตผลงำนวิจั ย ที่ ส นองตอบต่ อกำรเป็ น มหำวิท ยำลั ย วิจัย ของ มก. บนพื้น ฐำนของกำรพึ่ งพำตนเองและช่ว ย
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3) ให้งำนบริกำรวิชำกำรเป็นแนวทำงสร้ำงรำยได้ ชื่อเสียง ภำพลักษณ์ และคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของอำจำรย์และ
บุคลำกรของ
4) ปลูกฝังคุณค่ำวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญำไทย ส่งเสริมให้มีกำรผสมผสำนกิจกรรมทำงศิลปวัฒนธรรมเข้ำกับทุก
ภำรกิจของคณะวิศวกรรมศำสตร์
5) กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

แผนที่ยุทธศาสตร์ 10 ปี 25562565
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กิจกรรมเด่น

พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำ
ทินัดดำมำตุ ทอดพระเนตรกำรสำธิตกำรทำนำแบบประณีต
วันที่ 18 เมษำยน 2560

พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำ
ทินัดดำมำตุ องค์ประธำนเปิดศูนย์เฝ้ำระวังอุทกภัยและดิน
โคลนถล่ม เพื่อนพึ่ง (ภำฯ) วันที่ 26 กรกฎำคม 2560

ผู้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกร คณะวิศวกรรมศำสตร์ มก. บำเพ็ญกุศลถวำยพระบรมศพ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหำปรำสำท วันที่ 14 มีนำคม 2560

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอำด ภำควิชำ วศ.เครื่องกล เจ้ำของผลงำน : เตำอบปลำและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยไม่ง้อ
แสงอำทิตย์ / เก้ำอี้ปรับสรีระสำหรับผู้ป่วยกระดูก สันหลังคดและเสื้อเกรำะ/กำรขึ้นรูปลวดลำยปูนปั้นประดับสะพำน
โดยตรงจำกฐำนข้อมูลดิจิตอลสำมมิติอนุรักษ์มรดกเมืองที่ถูกลืม ด้วยเทคโนโลยี 3D
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ผศ.ดร.มณฑล ฐำนุตตมวงศ์ นำยปรัชญำ จันทร์ศักดิ์ และนำยณภัทร คำเจียม ภำควิชำ วศ.สิ่งแวดล้อม เจ้ำของผลงำน :
เครื่องกรองน้ำผลิตไฟฟ้ำแบบพกพำ ประปำในกระเป๋ำและเครื่องสร้ำงน้ำค้ำง อำกำศดื่มได้

รศ.ดร.อภินิติ โชติสังกำศ และคณะ ภำควิชำ วศ.โยธำ เจ้ำของผลงำน : ชีววิศวกรรมปฐพีกำรประยุกต์
พืชพรรณและโครงสร้ำง เพื่อป้องกันดินถล่มและกำรกัดเซำะป้องกันดินพัง อย่ำงยั่งยืน

การบริการวิชาการ
โครงกำรพัฒนำวิชำกำร ปีงบประมำณ 2557 - 2559
ปี งปม.

จำนวนโครงกำร

จำนวนเงิน (ล้ำนบำท)

2557

159

626.43

2558

150

508.93

2559

124

607.38

โครงการบริการวิชาการด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม :
โครงกำรคัดกรองตัวเร่งปฏิกิรยิ ำวิวิธพันธ์ประเภท
Metal Oxide และ Porous silica สำหรับกระบวน
กำรผลิตโอเลฟินส์จำกก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
: ผู้รับผิดชอบโครงกำร ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ และ
รศ.ดร.เมตตำ เจริญพำนิช ภำค วิศวกรรมเคมี
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โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน :
โครงกำรบินสำรวจพื้นที่
กำรปฏิบัติงำนในเขตรักษำ
พันธุ์สัตว์ป่ำห้วยขำแข้ง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร :
อ.ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล ภำค วิศวกรรมกำรบินและ
อวกำศ

โครงกำรกำรก่อสร้ำงกำแพงกันดินแบบ
Tor Block เพื่อป้องกันดินถล่มให้ชุมชน
บ่อทอง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : รศ.ดร.สุทธิศักดิ์
ศรลัมพ์ ภำควิชำ ววิศวกรรมโยธำ

ผลงานและรางวัล
ประเภทผู้รับรำงวัล/จำนวนรำงวัล
ประเภทรำงวัล

อำจำรย์

นิสิต

บุคลำกร

คณะ

ภำควิชำ/
หลักสูตร

นำนำชำติ

3

9

-

-

-

ชำติ

4

15

-

-

-

มหำวิทยำลัย

12

8

3

2

2

คณะ

19

8

14

-

-

รวม

38

40

17

2

2

ข้อมูลพื้นฐาน

49
หลักสูตร

ระดับ

ปกติ

ปกติ+พิเศษ

พิเศษ

นำนำชำติ

รวม

ป.ตรี

5

6

2

3

16

ป.โท

10

-

7

5

22

ป.เอก

8

-

1

2

11

รวม

23

6

10

10

49
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คุณวุฒิ
อำจำรย์
313.5 คน

ตำแหน่งทำงวิชำกำร

10 คน

53 คน

250.5 คน

(3.20%)

(16.90%)

(79.90%)

ป.ตรี

ป.โท

1,591 คน
(34.15%)

857 คน
(18.39%)

พิเศษ

อ.

ผศ.

592 คน
(36.59%)

ปกติ

นำนำชำติ

916 คน
(56.61%)

พิเศษ

110 คน
(6.80%)

งำนวิจัย

123
88
จำนวนบทควำม
ที่ได้รับทุนอุดหนุน
ตีพิมพ์
รวม 345 บทควำม

188 คน
(86.63%)

20

วำรสำร Proceeding
นำนำชำติ
ชำติ

พิเศษ

ปกติ

นำนำชำติ

10 คน
(4.61%)

19 คน
(8.76%)

59

นำนำชำติ

53

25
คณะ

มก.

ภำครัฐ

ภำคเอกชน/
ต่ำงประเทศ

101

33

วำรสำร
ชำติ

ศ.

ป.เอก 217 คน (3.34%)

61

โครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน 198 โครงกำร
จำนวนเงินที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย
จำกภำยในสถำบัน 20,717,481.30
และภำยนอกสถำบัน 417,247,533.80
รวม 473,965,015.10 บำท

102 คน
5 คน
(32.54%) (1.59%)

รศ.

ป.โท 1,618 คน (24.92%)

นิสิต
6,494 คน
ปกติ

109.5 คน
(34.93%)

ป.เอก

ป.ตรี 4,659 คน (71.74%)
2,211 คน
(47.46%)

97 คน
(30.94%)

Proceeding
นำนำชำติ

จำนวนเงินทุนอุดหนุนกำรตีพิมพ์
รวม 3.28 ล้ำนบำท
วำรสำรชำติ = 0.13 ล้ำนบำท
วำรสำรนำนำชำติ = 2.31 ล้ำนบำท
Proceeding ชำติ = 0.18 ล้ำนบำท
Proceeding นำนำชำติ = 0.66 ล้ำนบำท
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ระบบประเมินคุณภาพภายใน
ภายใน
กำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559

ประธำนหลักสูตร ป.ตรี 16 หลักสูตร ป.โท 22 หลักสูตร และ ป.เอก 11 หลักสูตร รวม 49 หลักสูตร
นำเข้ำข้อมูลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรประกันคุณภำพ: QAIS / มคอ.7 ออนไลน์ และ
upload ข้อมูลไปยังระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตรเพื่อรับกำรประเมิน

รับกำรประเมิน ระหว่ำงวันที่ 15-31 ส.ค. 2560 ประเมิน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้
ด้วยเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร ปี 2548 = 33 หลักสูตร และปี 2558 = 16 หลักสูตร
ผลการประเมินฯ คะแนนเฉลี่ย = 3.23 และผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1
การกากับมาตรฐานทั้ง 49 หลักสูตร

นำผลกำรประเมินฯ  รำยงำนผลกำรประเมินฯ ระดับคณะ องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม และองค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับกำร
ประเมินคุณภำพหลักสูตร ข้อ 6 มีผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำน

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
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รำยงำนผลกำรดำเนินงำนใน SAR 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้
ข้อมูลเชิงคุณภำพ 7 ตัวบ่งชี้ รูปแบบกำรบรรยำย
ตำมเกณฑ์พิจำรณำเป็นรำยข้อมำตรฐำน

ผู้บริหำร/คณะกรรมกำรประจำคณะ
ข้อมูลเชิงปริมำณ 6 ตัวบ่งชี้ ใช้ข้อมูลจำกระบบ
QAIS : ข้อมูลอำจำรย์-นักวิจัย / ผลงำนตีพิมพ์ /
ทุนวิจัย / ค่ำ FTES และ ระบบ CHE QA Online
ระดับหลักสูตร : ผลกำรประเมินระดับหลักสูตร

รองคณบดีและคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ
นำเข้ำระบบ ระบบ CHE QA Online และ
รับกำรประเมินฯ ระหว่ำงวันที่ 27-28 ก.ย. 2560
ผลการรปะเมินฯ คะแนนเฉลี่ย = 4.73

บุคลำกรสำนักงำนเลขำนุกำร

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับคณะ ปีกำรศึกษำ 2559
องค์ประกอบคุณภำพ
1 กำรผลิตบัณฑิต
2 กำรวิจัย
3 กำรบริกำรวิชำกำร
4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5 กำรบริหำรจัดกำร
รวม
ผลกำรประเมิน

22

ปัจจัยนำเข้ำ
4.77
5.00

4.83
ดีมำก

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย
กระบวนกำร ผลผลิต
5.00
3.23
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
ดีมำก

4.12
ดี

รวม
4.59
5.00
5.00
5.00

ผลกำรประเมิน

4.50
4.73
ดีมำก
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ดีมาก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดี
ดีมำก

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับคณะ ตำมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ปีกำรศึกษำ 2559
องค์ประกอบที่ / ตัวบ่งชี้ที่
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต = 4.59 ดีมำก
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม (49 หลักสูตร)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2 อำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิ ป.เอก (79.90)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.3 อำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร (69.06)
ตัวบงชีท้ ี่ 1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำ (-13.30)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.5 กำรบริกำรนิสิตระดับ ป.ตรี (6 ข้อ)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับ ป.ตรี (6 ข้อ)
องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย = 5.00 ดีมำก
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (6 ข้อ)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ (1,440,435.03)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจยั (100.348)
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร = 5.00 ดีมำก
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม (6 ข้อ)
องค์ประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม = 5.00 ดีมำก
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1 ระบบและกลไกกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (6 ข้อ)
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร = 4.50 ดี
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรกำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธ์กิจกลุ่มสถำบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ (5 ข้อ)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.2 ระบบกำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร (6 ข้อ)

คะแนนประเมิน
3.23
4.99
4.32
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
5.00

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับคณะ เทียบปีกำรศึกษำ 2552-2559
5.00

4.77

4.67

4.54

4.66

4.55

4.52

4.56

4.73

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

4.00
3.00

2.00

โดย : คณะวิศวกรรมศำสตร์
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ประเภทที่ 2
กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน
(2.1) กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน

รำงวัลดีเยี่ยม จำนวน 1 ผลงำน
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รำงวัลดีเยี่ยม ประเภท 2.1 กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบตั ิงำน

กำรให้บริกำรธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์ด้วยแนวควำมคิดลีน
คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร
1. ที่มำของปัญหำ
ด้วยคณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร ได้เปิดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำทำงด้ำนจุลชีววิทยำ ได้แก่รำยวิชำจุ ลชีววิทยำพื้นฐำน ภำคปฏิบัติกำร
จุลชีววิทยำอำหำร จุลชีววิทยำของผลิตภัณฑ์อำหำร ภำคปฏิบัติกำร เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเทคนิคกำรวิจัย
นอกจำกนี้ห้องปฏิบัติกำรยังรองรับกำรทำงำนวิจัยของคณำจำรย์และนักวิจัย ซึ่งมีควำมจำเป็นต้องใช้สำยพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้
ในกำรเรียนกำรสอนและกำรอ้ำงอิงงำนวิจัยต่ำง ๆ
จำกกำรวิเครำะห์ปัญหำในกำรใช้สำยพันธุ์จุลินทรีย์ทั้งด้ำนกำรเรียนกำรสอนและงำนวิจัย พบว่ำ มีปัญหำเกี่ยวกับกำร
เก็บรักษำสำยพันธุ์จุลินทรีย์ พื้นที่ในกำรจัดเก็บซึ่งมีอย่ำงจำกัด ควำมซ้ำซ้อนของกำรจัดซื้อสำยพันธุ์จุลินทรีย์จำกหน่วยงำน
ต่ำงๆ ซึ่งทำให้เกิดกำรสิ้นเปลืองทั้งงบประมำณ และเวลำในกำรทำเรื่องจัดซื้อ ซึ่งรวมถึงกำรเสียเวลำในกำรศึกษำกฏระเบียบ
ในกำรจัดซื้อสำยพันธุ์จุลินทรีย์ของคณำจำรย์และนักวิจัย กำรมอบหมำยให้นิสิตเทคนิควิจัยเป็นผู้เก็บรักษำสำยพันธุ์ ซึ่งเมื่อนิสิต
จบกำรศึกษำสำยพันธุ์จุลินทรีย์ดังกล่ำวจึงไม่มีผู้ดูแ ลทำให้เชื้อจุลินทรีย์ตำยหรือกลำยพันธุ์ ด้วยปัญหำเหล่ำนี้จึงทำให้ผู้จัด
โครงกำรมี แ นวควำมคิ ด ในกำรจั ด ตั้ ง ธนำคำรสำยพั น ธุ์ จุ ลิ น ทรี ย์ ข องคณะทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละอุ ต สำหกรรมเกษตร
ด้วยแนวควำมคิดลีน
กำรจัด ตั้ งธนำคำรสำยพัน ธุ์ จุ ลิน ทรีย์ ไ ด้ใช้ แนวควำมคิดลี น (Lean Thinking) เป็ นกำรนำแนวคิดด้ ำ นกำรบริหำร
มำผนวกกับงำนทำงด้ ำนวิ ทยำศำสตร์ม ำผสมผสำนอย่ำงลงตั ว เป็นกำรเปลี่ย นจำกควำมสู ญเปล่ำ (waste) ให้เป็นคุ ณค่ ำ
(Value) ในมุมมองของผู้รับบริกำร และมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยำงไม่รู้จบ ซึ่ง Lean ไมใชเรื่องของกำรทำงำนให้หนักขึ้น
หรือเร็วขึ้น แต่เป็นกำรค้นหำควำมสูญเปล่ำ และเปลี่ยนให้เป็นคุณค่ำที่ผู้รับบริกำรของเรำต้องกำร
กำรจัดตั้งธนำคำรสำยพันธุจ์ ุลินทรีย์ คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร เป็นกำรพัฒนำระบบกำรทำงำน
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้นจำกกำรวิเครำะห์งำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA ที่ได้ทำหลังจำกกำรดำเนินงำน
ในแต่ละปีกำรศึกษำ เมื่อพบปัญหำจึงได้ใช้แนวคิดลีน (Lean Thinking) มำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว ซึ่งเมื่อได้แก้ไขปัญหำ
แล้ ว จะส่ ง ผลให้ ก ระบวนกำรท ำงำนคล่ อ งตั ว มำกยิ่ ง ขึ้ น มี ก ำรใช้ ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถ ของบุ ค ลำกรที่ มี อ ยู่ อ ย่ ำ งคุ้ ม ค่ ำ
ลดระยะเวลำในกำรทำงำน ลดงบประมำณในกำรจัดซื้อสำรเคมีและอำหำรเลี้ยงเชื้อซึ่งใช้ชนิดเดียวกันแต่ป ริมำณน้อย ลดควำม
สูญเสียเนื่องจำกกำรตำยและกำรกลำยพันธุ์ของสำยพันธุ์จุลินทรีย์ ลดควำมซ้ำซ้อนในกำรจัดซื้อสำยพันธุ์ชนิดเดียวกัน ลดพื้นที่
ในกำรเก็บรักษำสำยพันธุ์ เป็นกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรให้สำมำรถใช้ร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และตอบสนองนโนบำย
ของคณะฯ
กำรจัดตั้งธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อให้ บริกำรเกี่ย วกับสำยพัน ธุ์จุลิน ทรี ย์แบบครบวงจร ตั้ง แต่กำรจัดซื้ อ ติด ต่อประสำนงำนกับหน่ว ยงำนต่ำง ๆ
กำรเพำะเลี้ยงสำยพันธุ์ กำรเก็บรักษำสำยพันธุ์ในระยะสั้น และระยะยำว กำรทำหนังสือขอใช้สำยพันธุ์จุลินทรีย์
2) เพื่อรวบรวม และเก็บรักษำสำยพันธุ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในงำนกำรเรียนกำรสอนและงำนวิจัย
3) เพื่อให้บริกำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
4) เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่ได้จำกธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์ให้กับนิสิต และบุคลำกรรวมทั้งจัดเก็บองค์ควำมรู้
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อย่ำงเป็นระบบ
2. ลักษณะกำรปฏิบัติงำน
2.1 สภำพกำรปฏิบัติงำนเดิม
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเก็บรักษำสำยพันธุ์จุลินทรีย์ในแบบเดิม อำจำรย์จะเป็นผู้ดำเนินกำรเองทั้งหมดตั้งแต่ศึกษำ
กฎระเบียบ จัดซื้อสำยพันธุ์จำกหน่วยงำนภำครัฐ กำรถ่ำยเลี้ยงเชื้อจำกหลอด ampule กำรสอนนิสิตในเก็บรักษำสำยพันธุ์ และ
ทำกำรเก็บรักษำแบบระยะสั้น ซึ่งใช้เวลำทั้ งหมด 16 ชั่วโมง และทุกขั้นตอนอำจำรย์เป็นผู้ดำเนินกำรเองทั้งหมด 5 ขั้นตอน
(ดังภำพที่ 1)
2.2 สภำพกำรปฏิบัติงำนใหม่
เมื่อนำแนวควำมคิดลีนมำบริหำรจัดกำรและรวมบริกำรด้ำนกำรเก็บรักษำสำยพันธุ์จุลินทรีย์ไว้ภำยใต้ธนำคำรสำยพันธุ์
จุลินทรีย์ซึ่งทำหน้ำที่ให้บริกำรด้ำนกำรเก็บรักษำสำยพันธุ์จุลินทรีย์แบบรวมบริกำรไว้ที่จุดเดียว (One stop service) อำจำรย์
สำมำรถขอรับบริกำรได้โดยสั่งงำนผ่ำนทำงอีเมลล์ ไลน์ หรือโทรศัพท์ส่วนตัวได้ที่โต๊ะทำงำนหรือที่บ้ำนใช้เวลำไม่เกิน 10 นำที
จำกนั้นนักวิทยำศำสตร์จะดำเนินกำรทั้งหมดซึ่งเป็นกำรให้บริกำรแบบครบวงจรในด้ำนสำยพันธุ์จุลินทรีย์
กำรลดขั้นตอนกำรทำงำนของอำจำรย์
เมื่อจัดตั้งธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์แล้ว สำมำรถลดเวลำและขั้นตอนกำรทำงำนของอำจำรย์ลงจำก 16 ชั่วโมงเหลือ
เพียง 10 นำที และลดขั้นตอนกำรทำงำนจำก 5 ขั้นตอนเหลือเพียง 1 ขั้นตอน
กำรลดเวลำกำรทำงำนของนักวิทยำศำสตร์เนื่องจำกควำมชำนำญ
นอกจำกนี้จำกเดิมที่อำจำรย์ใช้เวลำ 16 ชั่วโมง เมื่อเปลี่ยนเป็นนักวิทยำศำสตร์ที่มีควำมชำนำญทำให้เวลำลดลงเหลือ
เพียง 2 ชั่วโมงเท่ำนั้น นอกจำกจะเป็นกำรลดภำระงำนอำจำรย์แล้วยังเป็นกำรเพิ่มศักยภำพของนักวิทยำศำสตร์ให้มีควำม
ชำนำญเฉพำะด้ำนอีกทำงหนึ่ง (ดังภำพที่ 2)

ภำพที่ 1 : แสดงสภำพกำรปฏิบัติงำนเดิม
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ภำพที่ 2 : แสดงสภำพกำรปฏิบัติงำนใหม่

3. แนวคิด วิธีกำร และกำรดำเนินกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
กำรจัดตั้งธนำคำรสำยพันธุ์จุลนิ ทรีย์ได้ประยุกต์ใช้แนวควำมคิดลีน ซึ่งเป็นแนวคิดด้ำนกำรบริหำรมำผนวกกับงำน
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ มีขั้นตอนดังนี้
3.1 Define value
เป็นกำรค้นหำคุณค่ำโดยพิจำรณำจำกเสียงของผู้รับบริกำรเป็นหลัก ลูกค้ำของนักวิทยำศำสตร์คืออำจำรย์และ
นิสิต ในทุก ๆ ปีมักจะได้ยินเสียงบ่นจำกอำจำรย์เป็นประจำว่ำนิสิตไม่ถ่ำยเลี้ยงเชื้อไว้ให้ทำให้เชื้อจุลินทรีย์ตำยหรือกลำยพันธุ์
และอีกเสียงคืออำจำรย์บำงท่ำนไม่สำมำรถจัดซื้อเชื้อจุลินทรีย์เองได้เพรำะบำงหน่วยงำนต้องให้ผู้ที่ผ่ำนกำรศึกษำรำยวิชำทำง
จุลชีววิทยำไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิตเป็นผู้ครองครองเชื้อ ทำให้ทรำบว่ำกำรจัดกำรด้ำนเก็บรักษำสำยพันธุ์จุลินทรีย์เป็นสิ่งที่
ผู้รับบริกำรต้องกำร
3.2 Value stream mapping
จัดทำผังสำยธำรคุณค่ำ เพื่อทรำบถึงสถำนะปัจจุบันของกระบวนกำรทำงำนทั้งหมด ทำกำรระบุปัญหำ วิเครำะห์
สำเหตุของปัญหำ หรือสำเหตุที่ทำให้เกิดควำมสูญเปล่ำในแต่ละกระบวนกำรและนำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำกระแสคุณค่ำ
ในขั้นตอนถัดไป ซึ่งเมื่อทำกำรเขียนแผนผังกำรทำงำนทั้งหมดจะเห็นได้ว่ำวิธีกำรทำงำนที่ผ่ำนมำอำจำรย์จะต้องทำงำนทั้งหมด
ด้วยตนเอง ทั้งกำรจัดทำเอกสำรจนกระทั่งสอนนิสิตในที่ปรึกษำในกำรเก็บรักษำเชื้อ ดังภำพที่ 3

ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560

29

ภำพที่ 3 : สำยธำรคุณค่ำ (Value stream mapping) ของกำรทำงำนแบบเดิม

จำกนั้นทำกำรระบุปัญหำ วิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ หรือสำเหตุที่ทำให้เกิดควำมสูญเปล่ำในแต่ละกระบวนกำรและ
นำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำกระแสคุณค่ำในขั้นตอนถัดไป ดังภำพที่ 4

ภำพที่ 4 : กำรวิเครำะห์สำยธำรคุณค่ำ (Value stream mapping) และระบุควำมสูญเปล่ำในแต่ละขั้นตอน
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3.3 Create Flow
ทำกำรวำงแผนและดำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรตำมแผนภำพกระแสคุณค่ำอนำคต (Future Value
Stream Mapping) โดยพิจำรณำกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่ำและเป็นควำมสูญเปล่ำในทุกขั้นตอนจำกภำพกระแสคุณค่ำที่สร้ำงขึ้น
และสร้ำงเป็น Flow กำรดำเนินงำนใหม่ โดยใช้หลักกำร E.C.S.R. ได้แก่
1) กำรกำจัด (Eliminate) เป็นกำรกำจัดวิธีกำรทำงำนเดิมที่อำจำรย์ต้องทำงำนเองทั้งหมดให้หมดไป (ดังภำพที่ 5)
2) กำรรวมกัน (Combine) เป็นกำรรวมกำรทำงำนด้ำนกำรจัดกำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์ไว้ภำยใต้ธนำคำรสำยพันธุ์
จุลินทรีย์
3) กำรทำให้ง่ำย (Simplify) เป็นกำรทำงำนของอำจำรย์ที่ง่ำยขึ้น เพียงแค่บอกชื่อเชื้อที่ต้องกำรผ่ำนทำงอีเมล์
ไลน์ หรือโทรศัพท์ส่วนตัวได้ที่โต๊ะทำงำนหรือที่บ้ำนใช้เวลำไม่เกิน 10 นำที
4) กำรจัดใหม่ (Rearrange) เป็นกำรออกแบบวิธีกำรทำงำนใหม่และทำให้กำรทำงำนง่ำยขึ้นโดยกำรรวมบริกำรไว้
ที่จุด ๆ เดียว (one stop service) (ดังภำพที่ 6)

ภำพที่ 5 : กำรกำจัด (Eliminate) วิธีกำรทำงำนแบบเดิม

ภำพที่ 6 : กำรวำงแผนจัดขั้นตอนกำรทำงำนใหม่ โดยกำรรวมกัน (Combine), กำรทำให้ง่ำย (Simplify) และกำรจัดใหม่ (Rearrange)
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3.4 กำรผลิตแบบทันเวลำพอดี (Just In Time)
เป็นกำรใช้เครื่องมือเพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรโดยใช้ “ระบบกำรผลิตแบบทันเวลำพอดี (Just
In Time)” ซึ่งจะเตรียมเชื้อให้กับผู้รับบริกำรเฉพำะสำยพันธุท์ ี่มีควำมต้องกำรใช้ตำมกำหนดเวลำที่ได้ตกลงไว้ตั้งแต่ตน้ เป็นกำร
ขจัดกำรรอคอยของผู้รับบริกำร ทำให้เกิดควำมพึงพอใจสูงสุด และจัดทำหลอดเชื้อเก็บรักษำทดแทนหลอดเชื้อที่ใช้ไปเพื่อให้มี
สตอคเชื้อในปริมำณเท่ำเดิม พร้อมสำหรับกำรให้บริกำรในครั้งต่อไป โดยมีขนั้ ตอนกำรทำงำนดังภำพที่ 7 และ 8

ภำพที่ 7 : ขั้นตอนกำรทำงำนของธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์

ภำพที่ 8 : ขั้นตอนกำรทำงำนของธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์ (ต่อ)
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3.5 Persuit Perfection
กำรขับเคลื่อนกิจกรรมตำมกระแสคุณค่ำ (Value Stream) อย่ำงต่อเนื่องต้องทำกำรพัฒนำปรับปรุงให้มี
คุณภำพดีขึ้นโดยใช้หลักวงจรคุณภำพ PDCA ซึ่งจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์
พบว่ำมีระดับควำมพึงพอใจในระดับดีมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.67) และยังมีข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน (ดังเอกสำร
แนบ : รำยงำนผลกำรดำเนินงำนธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร) เมื่อทำกำร
วิเครำะห์ข้อเสนอแนะแล้ว จึงวำงแผนกำรพัฒนำปรับปรุงกำรทำงำน (ดังข้อที่ 11 กำรประเมินผลและกำรนำผลกำรประเมินมำ
ใช้เพื่อกำรปรับปรุงในอนำคต)
4. แนวคิด วิธีกำร และกำรดำเนินกำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำร และกำรให้บริกำร
แนวคิดลีนที่นำมำประยุกต์ใช้ได้คำนึงถึงกำรให้ควำมสำคัญของผู้รับบริกำรตั้งแต่เริ่มต้นรับโดยฟังจำกเสียงของลูกค้ำ
(Voice of customer) ว่ำสิ่งใดคือคุณค่ำที่ผู้รับบริกำรต้องกำร ซึ่งเมื่อทบทวนกำรทำงำนและฟังจำกเสียงของผู้รับบริกำรทำให้
ทรำบว่ำกำรจัดกำรด้ำนกำรเก็บรักษำสำยพันธุ์จุลินทรีย์คือสิ่งที่ผู้รับบริกำรต้องกำร
5. แนวคิด วิธีกำร และกำรดำเนินกำรอำนวยควำมสะดวกที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
ผู้รับบริกำรของธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์สำมำรถติดต่อขอรับบริกำรได้ทั้งทำงอีเมล์ ไลน์ส่วนตัว โทรศัพท์มือถือของ
นักวิทยำศำสตร์ได้ตลอดเวลำเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกให้สำมำรถรับบริกำรได้ทุกที่ทุกเวลำ
กำรดำเนินงำนของธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์เป็นแบบครบวงจรและรวมบริกำรไว้ที่จุด ๆ เดียว (One stop service)
เป็นกำรลดภำระงำนอำจำรย์ และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรไม่ให้เกิดกำรรอคอยโดยกำรใช้ “ระบบกำรผลิตแบบ
ทั น เวลำพอดี (Just In Time)” ซึ่ ง จะเตรีย มเชื้ อ ให้ กับ ผู้ รับ บริก ำรเฉพำะสำยพั น ธุ์ ที่ มี ค วำมต้ อ งกำรใช้ และส่ ง มอบตำม
กำหนดเวลำ ส่งผลให้ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจขอผู้รับบริกำรอยู่ในระดับดีมำก
6. ผลลัพธ์ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน (Outcome)
6.1 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์ พบว่ำมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.67)
6.2 กำรตีพิมพ์ผลงำน
ส่งผลงำนเรื่อง กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์กำรจัดตั้งธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์ด้วยแนวควำมคิดลีน (A study on an
achievement in the establishment of microbial strain bank by applying Lean thinking concepts) เข้ ำ ร่ ว มกำร
ประชุ ม วิ ช ำกำรกำรวิ จั ยในระบบกำรศึก ษำไทย ครั้ง ที่ 2 ในระหว่ ำ งวั น ที่ 14-15 ธั น วำคม 2560 ณ สถำบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร ซึ่งขณะนี้ได้รับกำรตอบรับผลงำนให้เข้ำร่วมกำรประชุมดังกล่ำวแล้ว
6.3 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับนิสิตและบุคลำกร
ทำกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เรื่องกำรเก็บรักษำสำยพันธุ์จุลินทรีย์ ให้กับนิสิตและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องโดยใช้
กระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (Knowledge Management) ดังภำพที่ 11
6.4 กำรได้รับรำงวัล
1. รำงวัลผลงำนคุณภำพ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดี จำกโครงกำรรำงวัลคุณภำพนนทรีอีสำน ประจำปี
2560 รับรำงวัลในงำนสถำปนำมหำวิทยำลัยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 15
สิงหำคม 2560 (ดังภำพที่ 9)
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ภำพที่ 9 : กำรรับรำงวัลผลงำนคุณภำพ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดี

2. รำงวัลชนะเลิศด้ำนกำรพัฒนำงำนประจำ เรื่องกำรจัดตั้งธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์ด้วยแนวควำมคิด ลีน
ในงำนมหกรรมกำรนำเสนอผลงำนด้ำนนวัตกรรม และกำรพัฒนำงำนประจำ ครั้งที่ 2 จำกที่ประชุมสภำข้ำรำช กำร พนักงำน
และลูกจ้ำงมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27-28 กรกฎำคม 2560
(ดังภำพที่ 10)

ภำพที่ 10 : กำรรับรำงวัลชนะเลิศด้ำนกำรพัฒนำงำนประจำ เรื่องกำรจัดตั้งธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์ด้วยแนวควำมคิดลีน
ในงำนมหกรรมกำรนำเสนอผลงำนด้ำนนวัตกรรม และกำรพัฒนำงำนประจำ ครั้งที่ 2

7. ประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำนของธนำคำรสำยพันธุ์จุลนิ ทรีย์ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่แล้วในห้องปฏิบัติกำรทัง้ อุปกรณ์วิทยำศำสตร์
สำรเคมี และอำหำรเลี้ยงเชื้อโดยไม่ได้ใช้งบประมำณเพิ่มเติมจำกทำงคณะ
กำรใช้สำรเคมีและอำหำรเลี้ยงเชื้อเพื่อเก็บรักษำเชื้อจุลินทรีย์นั้นใช้หลำยชนิดแต่ในปริมำณน้อยมำก ซึ่งหำกอำจำรย์
และนักวิจัยจะต้องจัดซื้อมำเองทุกคนจะมีมูลค่ำรวม 30,226 บำท ซึ่งใช้ในปริมำณน้อยมำกและอำหำรเลี้ยงเชื้อจะหมดอำยุ
ก่อนที่จะใช้หมด
นอกจำกนี้กำรจัดตั้งธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์เป็นกำรลดควำมซ้ำซ้อนในกำรสั่งซื้อเชื้อ และลดอัตรำกำรตำยของ
สำยพันธุ์คิดเป็นจำนวนเงิน 32,665 บำท
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8. กำรส่งเสริมกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในหน่วยงำน
เมื่อทำกำรจัดตั้งธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์สำเร็จแล้วและดำเนินกำรครบ 1 ปี มีกำรสั่งสมองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ เกี่ยวกับ
กำรเก็บรักษำสำยพันธุ์จุลินทรีย์ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยำว มี เทคนิคต่ำง ๆ ที่ได้พัฒนำระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน จึงได้ทำกำร
จัดกำรองค์ควำมรู้โดยใช้กระบวนกำร “Knowledge Management” เป็นกำรนำควำมรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล
(Tacit
Knowledge) ซึ่ ง องค์ ค วำมรู้ นั้ น ได้ ม ำจำกกำรวิ เ ครำะห์ ค วำมรู้ (Knowledge Identification) และกำรรวบรวมควำมรู้
(Knowledge Acquisition) มำเปลี่ยนให้เป็นควำมรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทั้งทำงตรง
(Knowledge Sharing) ให้กับนิสิตและบุคลำกร นอกจำกนี้มีกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ (Knowledge Storage)
ในรูปแบบ PowerPoint และคู่มือกำรเก็บรักษำสำยพันธุ์จุลินทรีย์ ซึ่งนิสิตและบุคลำกรที่สนใจองค์ควำมรู้ดังกล่ำวสำมำรถ
เข้ำ ถึง ได้ ง่ ำ ย เป็ น กำรน ำเทคโนโลยี ม ำใช้ ให้ เกิด ประโยชน์ อีก ทำงหนึ่ ง ซึ่ ง กำรถ่ ำ ยทอดองค์ค วำมรู้ นี้ ไ ด้ รับ กำรสนั บ สนุ น
จำกผู้บังคับบัญชำทุกระดับดังนี้
1. อำจำรย์ประจำวิชำ ได้เปิดโอกำสให้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ภำยในองค์กรโดยให้ควำมรู้กับนิสิตเทคนิคกำร วิจัย
จุลชีววิทยำอำหำรภำคปฏิบัติกำร
2. ผู้บริหำรระดับวิทยำเขต ได้สนับสนุนทุนกำรทำงำนวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ผ่ำนกำรทำงำนวิจัยใน
หัวข้อเรื่อง “กำรศึกษำสภำวะที่เหมำะสมต่อกำรเก็บรักษำสำยพันธุ์จุลินทรีย์ในโครงกำรธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์ ” และ
สนับสนุนให้ทำกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ดังกล่ำว
3. ผู้บริหำรระดับคณะ ได้สนับสนุนให้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ระดับประเทศ โดยกำรนำเสนอผลงำนเรื่อง กำร
จัดตั้งธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์ด้วยแนวควำมคิดลีน ในงำนมหกรรมกำรนำเสนอผลงำนด้ำนนวัตกรรม และกำรพัฒนำงำน
ประจำ ครั้งที่ 2 จำกที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
ซึ่งเมื่อนิสิตได้นำองค์ควำมรู้ดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์ (Knowledge Utilization) เกิดเสียงสะท้อนกลับและข้อเสนอแนะ
มำยังนักวิทยำศำสตร์ นำมำสู่กำรปรับปรุงกำรทำงำนและพัฒนำองค์ควำมรู้ให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง (ดังภำพที่ 11)

ภำพที่ 11 : โมเดลกระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้เรื่องกำรเก็บรักษำสำยพันธุ์จุลนิ ทรีย์
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9. ผลกำรดำเนินงำน (Output) ที่สำคัญ
9.1 ลดงบประมำณ
9.1.1 ลดงบประมำณในกำรซื้อสำรเคมีและอำหำรเลี้ยงเชื้อ
ธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์ ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรคณะ ให้ใช้อำหำรเลี้ยงเชื้อ สำรเคมี และ
วัสดุอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ต่ำง ๆ เพื่อเก็บรักษำสำยพันธุ์ ทำให้คณำจำรย์ไม่ต้องจัดซื้ออำหำรเลี้ยงเชื้อ หรือสำรเคมี ซึ่งใช้ใน
ปริมำณน้อย แต่หำกต้องซื้อทุกคน และแยกซื้อจะทำให้เกิดควำมสิ้นเปลืองเป็นอย่ำงมำกซึ่งหำกอำจำรย์และนักวิจัยจะต้อง
จัดซื้อมำเองทุกคนจะมีมูลค่ำรวม 30,226 บำท
9.1.2 ลดงบประมำณในกำรซื้อเชื้อซ้ำ
ธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรรวบรวมสำยพันธุ์จุลินทรีย์ทั้งกำรเรียนกำรสอน
และงำนวิจัย ซึ่งเมื่อคณำจำรย์และนักวิจัยต้องกำรใช้สำยพันธุ์ใด ๆ ที่มีอยู่ในธนำคำรอยู่แล้วสำมำรถขอรับบริกำรได้เป็นกำรลด
ควำมซ้ำซ้อนในกำรจัดซื้อและลดอัตรำกำรตำยของสำยพันธุ์จุลินทรีย์คิดเป็นจำนวนเงิน 32,665 บำท รวมกำรลดงบประมำณ
เมื่อจัดตั้งธนำคำรฯ มำเป็นเวลำ 1 ปี รวม 62,891 บำท
9.2 ลดขั้นตอนกำรทำงำน
9.2.1 ลดขั้นตอนกำรทำงำนของอำจำรย์
- ลดเวลำที่ ใ ช้ ศึ ก ษำกฎระเบี ย บในกำรจั ด ซื้ อ สำยพั น ธุ์ จุ ลิ น ทรี ย์ ข องคณำจำรย์ ใ นกำรติ ด ต่ อ
ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่ให้บริกำรเชื้อจุลินทรีย์มีข้อกำหนด และเอกสำรที่ใช้แตกต่ำงกันคณำจำรย์และนักวิจัยจะต้อง
เสียเวลำศึกษำข้อกำหนดดังกล่ำว หำกทำเอกสำรผิดหรือส่งไม่ครบทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรจัดซื้อ เมื่อจัดตั้งธนำคำรสำย
พันธุ์จุลินทรีย์แล้ว นักวิทยำศำสตร์มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดทำเอกสำรและกำรติดต่อประสำนงำน ทำให้คณำจำรย์และ
นักวิจัยไม่เสียเวลำในกำรศึกษำกฎระเบียบในกำรจัดซื้อสำยพันธุ์จุลินทรีย์และลดควำมล่ำช้ำจำกควำมผิดพลำดได้
- ลดภำระงำนของคณำจำรย์ก่อนกำรจั ดตั้งธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์ อำจำรย์จะต้องสอนวิธีกำร
ถ่ำยเลี้ยงเชื้อให้นิสิตในที่ปรึกษำ วิธีกำรจัดซื้อสำยพันธุ์จุลินทรีย์ และวำงแผนกำรเก็บรักษำสำยพันธุ์เอง แต่เมื่อจัดตั้งธนำคำร
สำยพันธุ์แล้ว นักวิทยำศำสตร์ได้ทำหน้ำที่ดังกล่ำวแทนคณำจำรย์ เป็นกำรลดภำระงำนของอำจำรย์
จำกกำรปฏิบัตงิ ำนแบบใหม่ทำให้ขั้นตอนกำรทำงำนของอำจำรย์ลดลงจำก 5 ขั้นตอนใช้เวลำ 16 ชั่วโมง เหลือเพียง 1
ขั้นตอน และใช้เวลำเพียง 10 นำทีเท่ำนั้น
9.2.2 ลดขั้นตอนกำรถ่ำยเลี้ยงเชื้อจุลนิ ทรีย์
จำกกำรเปลี่ยนวิธีกำรเก็บรักษำสำยพันธุ์จุลินทรีย์จำกแบบระยะสั้น เป็นแบบระยะยำวนั้น เป็น
กำรลดขั้นตอนกำรถ่ำยเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์จำก 12 ครั้งต่อปีเหลือเพียง 2 ครั้งต่อปี ซึ่งเป็นกำรลดอัตรำกำรกลำยพันธุ์และลด
กำรใช้อำหำรเลี้ยงเชื้ออีกด้วย
9.3 ลดอัตรำกำรตำยของสำยพันธุ์จุลินทรีย์
ก่อนกำรจัดตั้งธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์อำจำรย์ได้มอบหมำยให้นิสิตเทคนิควิจัยชั้นปีที่ 4 เป็นผู้เก็บรักษำ
สำยพันธุ์ต่ำง ๆ เมื่อนิสิตจบกำรศึกษำทำให้ไม่มีผู้ดูแลอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้เชื้อจุลินทรีย์ตำย ทำให้เมื่อต้องทำงำนวิจัยอีกครั้ง
อำจำรย์จะต้องจัดซื้อจุลินทรีย์ใหม่ทำให้สิ้นเปลืองงบประมำณและเวลำในกำรจัดซื้อสำยพันธุ์จุลินทรีย์ เมื่อจัดตั้งธนำคำรสำย
พันธุ์จุลินทรีย์ซึ่งมีแผนในกำรถ่ำยเลี้ยงเชื้อทุกสำยพันธุ์ และทำตำมแผนที่วำงไว้ ทำให้อัตรำกำรตำยของสำยพันธุ์จุลินทรีย์ลดลง
จำก 100% เหลือ 0 %
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9.4 เพิ่มศักยภำพของบุคลำกร
นักวิทยำศำสตร์ได้รับกำรฝึกอบรม และสอบผ่ำนใบประกอบวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สำขำ
จุลิน ทรีย์ และกำรใช้จุลิ นทรีย์ที่ ก่อให้เกิดโรค นอกจำกนี้ กำรดำเนิน งำนของธนำคำรสำยพั นธุ์ จุลิน ทรีย์ ยัง ก่อให้เกิดทั กษะ
ควำมชำนำญ และองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเก็บรักษำสำยพันธุ์จุลินทรีย์ที่สำมำรถถ่ำยทอดไปยังนิสิตและบุคลำกรได้
9.5 ลดพื้นที่กำรจัดเก็บสำยพันธุ์
หำกจัดเก็บแบบระยะสั้นในอำหำรเลี้ยงเชื้อแบบเอียง และในจำนอำหำรเลี้ยงเชื้อจำนวน 37 สำยพันธุ์จะต้องใช้
พื้นที่ในตู้เย็น 4 องศำเซลเซียส 10,767 ลูกบำศก์เซนติเมตร แต่หำกเก็บรักษำระยะยำวในหลอด cryovial ที่ -20 องศำเซลเซียส
จะใช้พื้นที่เพียง 937.95 ลูกบำศก์เซนติเมตร สำมำรถลดพื้นทีก่ ำรเก็บรักษำลง 11.5 เท่ำ
10. กำรนำไปใช้ประโยชน์ทั้งภำยในและภำยนอก
สถิติกำรใช้บริกำรธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์ แบ่งออกเป็น
10.1 อำจำรย์และนิสิตภำยในมหำวิทยำลัย
มีสถิติกำรใช้บริกำรทั้งสิ้น 137 ครั้ง แบ่งออกเป็นกำรขอใช้โดยเจ้ำของสำยพันธุ์ 74 ครั้ง และกำรขอยืมใช้
สำยพันธุ์ 63 ครั้ง
10.2 หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย
หน่วยงำนภำยนอกขอรับบริกำรสำยพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ทำงด้ำนกำรศึกษำและกำรวิจัยจำนวน 4 ครั้ง ได้แก่
โรงเรี ย นธำตุ น ำรำยณ์ มหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี ร ำชมงคลอี ส ำน วิ ท ยำเขตพั ง โคน ศู น ย์ ก ำรศึ ก ษำและพั ฒ นำภู พ ำน
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
11. กำรประเมินผลและกำรนำผลกำรประเมินมำใช้เพื่อกำรปรับปรุงในอนำคต
เมื่อดำเนินโครงกำรธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์มำครบ 1 ปี ( 1 กรกฎำคม 2559 – 30 มิถุนำยน 2560 ) ได้
ทำกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรซึ่งผลกำรประเมินมีค่ำเฉลี่ย = 4.67 อยู่ในระดับดีมำก ดังนี้
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1) ผู้กรอกแบบสอบถำม
1.1 อำจำรย์
จำนวน 7
คน
คิดเป็นร้อยละ 14.58
1.2 บุคลำกร
จำนวน 2
คน
คิดเป็นร้อยละ 4.17
1.3 นิสิต
จำนวน 35
คน
คิดเป็นร้อยละ 72.91
1.4 หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย จำนวน 4 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 8.34
2) งำนบริกำรที่ขอรับบริกำร
1.1 สำยพันธุ์จุลินทรีย์
จำนวน 45
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 70.31
1.2 เก็บรักษำสำยพันธุ์จุลินทรีย์ จำนวน 19
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 29.69
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ตอนที่ 2 : ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์
สรุปควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์ ดังแผนภำพที่ 12
5

5

4.5

4.44

4.51

4.67

4.78

4.67

4.5

4

ภำพที่ 12 : แสดงควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์

ตอนที่ 3 : ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์
1) กำรจัดตั้งธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์ ทำให้มีควำมสะดวกต่อกำรทำงำนมำกยิ่งขึ้น ขอให้ดำเนินกำรต่อไปเรื่อยๆ
2) ต้องกำรให้จัดทำเว็บไซต์ของธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์ เพื่อให้สะดวกต่อกำรขอรับบริกำรมำกขึ้น
3) ธนำคำรนี้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนอื่น ๆ เป็นอย่ำงมำก เป็นแหล่งที่จะให้บริกำรภำครัฐบำลเป็นอย่ำงดี
4) เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรดีมำก ได้รับคำแนะนำกำรต่อเชื้อเป็นอย่ำงดี
5) ธนำคำรฯ ควรมีจุลินทรีย์ที่มีควำมหลำกหลำย เพื่อให้สำมำรถตอบสนองกับควำมต้องกำรของกำรเรียนกำรสอนและ
งำนวิจัย
6) ดีอยู่แล้วค่ะ ถ้ำหำกธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์สำมำรถมีเชื้อมำตรฐำนมำให้บริกำรแก่นักวิจัยจะดีมำก ๆ อำจจะไม่ให้
ฟรีแต่ขำยในรำคำย่อมเยำกว่ำหน่วยงำนอื่น แต่ที่ทำอยู่ดีมำก ๆ แล้ว ขอให้บริกำรอย่ำงนี้ต่อไปเรื่อย ๆ
7) เป็นกำรบริกำรที่มีประโยชน์ทั้งด้ำนกำรวิจัยและกำรเรียนกำรสอนอย่ำงยิ่ง หำกมีกำรพัฒนำเพิ่มเติมในส่วนของ
เชื้อจุลินทรีย์ที่หลำกหลำยมำกขึ้นและเพิ่มเติมบริกำรขยำยเชื้อพันธุ์ให้แก่ผู้ขอใช้บริกำรจะดียิ่งขึ้น
8) อยำกให้พัฒนำเชื้อในกลุ่มที่มีผลต่อเศรษฐกิจ เช่น กำรหมักแอลกอฮอล์ สำระสำคัญที่ต้องกำรทำงพืชและสัตว์
วิธีกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของผู้รับบริกำร
1. จำกข้อเสนอแนะดังกล่ำว จึงได้จัดทำกำรรำยงำนไปยังคณะฯ เพื่อของบประมำณเพิ่มเติมในกำรจัดซื้อ
สำยพันธุ์จุลินทรีย์ให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น
2. ทำกำรคัดแยกเชื้อที่ยังมีควำมต้องกำรใช้ในกำรเรียนกำรสอนและงำนวิจัย เช่น คัดแยกเชื้อ
Enterobacter aerogenes Escherichia coli และ Vibrio parahaemolyticus จำกตัวอย่ำงอำหำรเองเพื่อเก็บเป็นสำยพันธุ์
ไว้ใช้ในรำยวิชำจุลชีววิทยำอำหำร จุลชีววิทยำของผลิตภัณฑ์อำหำร และเทคนิคกำรวิจัย
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กำรปรับปรุงจำกกำรทบทวนกำรทำงำน
จำกกำรดำเนินงำนของธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์มำเป็นเวลำ 1 ปี ( 1 กรกฎำคม 2559 – 30 มิถุนำยน 2560 ) พบว่ำ
ในกำรเก็บรักษำสำยพันธุ์จุลินทรีย์ในระยะยำวนั้น ชนิดและควำมเข้มข้นของสำรป้ องกันควำมเย็น (cryoprotectant) มีผลต่อ
ระยะเวลำกำรเก็ บ รั ก ษำสำยพั น ธุ์ จุ ลิ น ทรี ย์ จึ ง ได้ ข อทุ น วิ จั ย จำกกองบริ ห ำรงำนวิ จั ย และงำนบริ ก ำรวิ ช ำกำร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อศึกษำสภำวะที่เหมำะสมต่อกำรเก็บรักษำสำยพันธุ์
จุลินทรีย์ในโครงกำรธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์ และได้รับอนุมัติทุนวิจัยในเดือนพฤษภำคม 2560 หำกผลงำนวิจัยดังกล่ำวแล้ว
เสร็จจะทำให้ทรำบควำมเข้มข้นของสำรป้องกันควำมเย็น (cryoprotective agent) ที่เหมำะสมต่ออำยุกำรเก็บรักษำสำยพันธุ์
จุลินทรีย์แต่ละสำยพันธุ์ในธนำคำรเชื้อจุลินทรีย์ และทรำบถึงอัตรำกำรรอดชีวิตของเชื้อ จุลินทรีย์แต่ละสำยพันธุ์หลังกำรเก็บ
รักษำภำยใต้ส ภำวะแช่เ ยือ กแข็ง (-20 องศำเซลเซียส) ในควำมเข้มข้นของสำรป้องกันควำมเย็น (cryoprotective agent)
ที่แตกต่ำงกัน เพื่อพัฒนำกำรดำเนินงำนในกำรเก็บรักษำสำยพันธุ์จุลินทรีย์ต่อไป
12. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
กำรจัดตั้งธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรคณะ ทั้งด้ำนสถำนที่ทำงำน กำรสนับสนุน
อำหำรเลี้ยงเชื้อ อุปกรณ์ต่ำง ๆ และเพิ่มพูนควำมรู้ของบุคลำกรอันส่งผลให้สำมำรถจัดตั้งธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์ได้
13. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
1. ต้องกำรศึกษำกำรค้นคว้ำหำสำรสำรป้องกันควำมเย็น (cryoprotective agent) ตัวใหม่ที่มีรำคำถูก หำง่ำย
ที่สำมำรถเก็บรักษำสำยพันธุ์จุลนิ ทรีย์ภำยใต้สภำวะแช่เยือกแข็งให้มีอำยุกำรเก็บที่ยำวนำนขึ้น
2. จะดำเนินกำรจัดทำเว็บไซต์ของธนำคำรสำยพันธุ์จุลนิ ทรีย์ เพื่อให้ผู้รับบริกำรเข้ำถึงได้งำ่ ยทุกทีท่ ุกเวลำ
รูปภำพผลงำน

ภำพกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับนิสิต
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ภำพกำรจัดเก็บสำยพันธุ์จุลินทรีย์แบบแช่เยือกแข็ง

โดย : คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร
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ประเภทที่ 2
กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน
(2.1) กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน

รำงวัลดี จำนวน 1 ผลงำน
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รำงวัลดี ประเภท 2.1 กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน

ระบบกำรลำออนไลน์
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
1. ที่มำของปัญหำ
ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรมำปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ เป็นสำรสนเทศหนึ่งที่สำนัก ฯ
ให้ควำมสำคัญ ซึ่งเป็นหนึ่งในสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (e-MIS) สำหรับผู้บริหำร ในกำรตัดสินใจ และเป็นสำรสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงำนและมหำวิทยำลัยและต่อบุคลำกรของส่วนงำนเอง ปัจจุบันส่วนงำนในมหำวิทยำลัย ยังไม่มีระบบจัดเก็บ
ข้อมูลกำรมำปฏิบัติงำนและข้อมูลกำรลำของบุคลำกรที่เชื่อมโยงกันอย่ำงสมบูรณ์ จึงไม่สำมำรถรวบรวมข้อมู ลกำรปฏิบัติงำน
และข้อมูลกำรลำได้ ส่งผลให้ไม่สำมำรถสร้ำงสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของตัวบุคลำกรแต่ละคน ส่วนของส่วนงำนแต่ละ
ส่วนงำน และภำพรวมของทั้งมหำวิทยำลัยได้เลย เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลเกี่ยวกับกำรมำปฏิบัติงำนและข้อมูลกำรลำ
ดังกล่ำวได้ และเพื่อให้ไ ด้มำซึ่งสำรสนเทศกำรมำปฏิบัติงำนและกำรลำที่ สมบูรณ์ ถูกต้ อง รวดเร็ว เป็นประโยชน์ ทั้งเพื่ อ
ตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัย
ผู้บริหำรของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ได้เห็นควำมสำคัญของกำรใช้ ICT เข้ำมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรและกำร
บริหำรภำยในองค์กรให้มีควำมทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีควำมปลอดภัยสูงสุด รองรับกำรให้บริกำรกับผู้บริหำร บุคลำกร
และเจ้ำหน้ำที่งำนทรัพยำกรบุคคล ด้วยมุมมองที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรทำงำนให้เป็นลักษณะของสำนักงำนไร้กระดำษ
ซึ่งสอดคล้องกับระบบบริหำรงำนภำครัฐ ในกำรมุ่งสู่กำรเป็นสำนักงำนอัตโนมัติ (Office Automation) สำนัก ฯ ได้พัฒนำระบบ
กำรลงเวลำปฏิบัติงำนและกำรลำงำนแบบออนไลน์ขึ้นอย่ำงสมบูรณ์มี มำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับ โดยระบบทำให้ได้ข้อมูล
ที่สมบูรณ์ ถูกต้อง มีมำตรฐำนในทิศทำงเดียวกัน ตรงตำมระเบียบที่สำนักนำยกรัฐมนตรีและมหำวิทยำลัยกำหนด เป็นแหล่งรวม
ข้อมูลกำรมำปฏิบัติงำนที่สำมำรถนำมำประมวลผล เพื่อสร้ำงสำรสนเทศที่ถูกต้องตำมต้องกำร
สืบเนื่องจำกสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ได้นำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยสนับสนุนในกำรพัฒนำระบบกำรลงเวลำ
ปฏิ บั ติ ง ำนของส ำนั กบริก ำรคอมพิ ว เตอร์ ตั้ ง แต่ ปี 2547-2549 และได้ น ำเสนอผลงำนเข้ำ ร่ ว มโครงกำรรำงวั ล คุ ณ ภำพ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 นั้น สำนัก ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนตำมนโยบำยมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร
พ.ศ. 2555 ข้อ 12 วรรคสองได้อนุญำตให้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำประยุกต์ใช้ในกำรเสนอใบลำ โดยอนุญำตให้ลำได้เฉพำะ
กำรลำป่วย ลำพักผ่อน หรือลำกิจส่วนตัว ซึ่งมิใช่ลำกิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้ จึงได้พัฒนำระบบกำรลำออนไลน์ของสำนัก
บริกำรคอมพิวเตอร์ เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและข้อมูลระบบกำรลำช่วยให้กำรลำของบุคลำกรภำยในองค์กรเกิดควำม
สะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งระบบกำรลำออนไลน์สำมำรถรองรับกำรทำงำนได้ตลอดเวลำ ผู้ใช้สำมำรถใช้งำนได้ทุกที่ ทุกเวลำ
กำรดำเนินงำนมีประสิทธิภำพ ลดปริมำณกระดำษ และสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระบบกำรลำ
ออนไลน์ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรตัดสินใจ และควำมสะดวกให้กับงำนทรัพยำกรบุคคล
หัวหน้ำงำน/ฝ่ำย และพนักงำน ระบบยังช่วยให้พนักงำนสำมำรถตรวจสอบสิทธิ์ กำรลำ และลำงำนผ่ำนระบบออนไลน์ได้ทันที
หัวหน้ำงำน/และหรือหัวหน้ำฝ่ำยสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรลำของพนักงำนได้ก่อนกำรอนุมัติกำรลำ งำนทรัพยำกรบุคคลมี
ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรลำของพนักงำน สำมำรถตรวจสอบ และจัดทำรำยงำนสรุปได้อย่ำงรวดเร็ว
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2. ลักษณะกำรปฏิบัติงำน
1.1 สภำพกำรปฏิบัติงำนเดิม
ระบบกำรลำงำนแบบเดิม ผู้ลำจะเป็นผู้กรอกข้อมูลกำรลำลงในแบบฟอร์มที่งำนทรัพยำกรบุคคล แล้วนำไปยื่นยัง
หัวหน้ำงำน/ฝ่ำย เพื่อทำกำรอนุมัติให้ลำงำนได้ แล้วนำไปส่งให้เจ้ำหน้ำที่งำนทรัพยำกรบุคคล เพื่อนำเสนอหัวหน้ำสำนักงำน
เลขำนุกำร/ผู้อำนวยกำรพิจำรณำอนุมัติ ตำมลำดับ แล้วนำส่งงำนทรัพยำกรบุคคล เพื่อทำกำรบันทึกประวัติกำรลำของบุคลำกร
ส่วนเจ้ำหน้ำที่งำนทรัพยำกรบุคคลจะต้องนำข้อมูลเวลำเข้ำออกงำนมำทำรำยงำนและสรุปสถิติวันลำหรือมำสำยในแต่ละเดือน
ด้วยมือ เพื่อนำเสนอผู้บริหำร ซึ่งในกรณีที่หัวหน้ำงำน/ฝ่ำย ไม่สำมำรถทำกำรอนุมัติได้ จึงทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรลำ อีกทั้ง
ผู้ลำไม่สำมำรถตรวจสอบประวัติกำรลำได้ด้วยตัวเองต้องผ่ำนเจ้ำหน้ำที่งำนทรัพยำกรบุคคล โดยต้องทำกำรค้นประวัติกำรลำของ
ผู้ยื่นลำในแฟ้มประวัติกำรลำ จึงมีโอกำสผิดพลำด และส่งผลกำรประเมินผลงำนกำรปฏิบัติงำนด้วย
กำรปฏิบัติงำนแบบเดิมของระบบกำรลำ ใช้เวลำในกำรดำเนินกำรเฉลี่ย 3 วัน 1 ชั่วโมง 14 นำที 7 ขั้นตอน โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้

รูปที่ 1 แผนผังกำรปฏิบัติงำนเดิม

แผนผังกำรปฏิบัตงิ ำนเดิม มี 7 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลำเฉลี่ย 3 วัน 1 ชั่วโมง 14 นำที และมีกำรใช้กระดำษ
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จำกขั้นตอนที่กล่ำวมำในข้ำงต้นจะพบว่ำ ถ้ำต้องกำรข้อมูลกำรลำของเจ้ำหน้ำที่แต่ละคน หรือรำยงำนสรุปกำรลำของ
บุคลำกรภำยในหน่วยงำนในแต่ละวัน แต่ละเดือน หรือแต่ละปีงบประมำณ เจ้ำหน้ำที่งำนทรัพยำกรบุคคลจะต้องนับจำนวนกำร
มำปฏิบัติงำนและจำนวนกำรลำของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนของแต่ละคน แล้วทำกำรสรุปข้อมูลออกมำ ซึ่งต้องใช้เวลำอย่ำงมำก
ในกำรตรวจสอบข้อมูลและควำมถูกต้อง ก่อนทำรำยงำนสรุปส่งให้ผู้บังคับบัญชำ ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำและสูญเสียทรัพยำกรไป
โดยเปล่ำประโยชน์ (เฉลี่ยเป็นเงิน 855 บำท ในปี 2558-2560 : ข้อมูลจำกสถิติกำรลำปีงบประมำณ 2558 - 2560) เหตุนี้จึงได้
มีแนวคิดในกำรพัฒนำระบบกำรลำงำนแบบออนไลน์ขึ้น เพื่อจะได้ลดขั้นตอนกำรทำงำน ลดระยะเวลำ ลดกำรใช้ทรัพยำกร
ก่อให้เกิดประสิทธิภำพทั้งด้ำนกำรทำงำน และประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศกำรมำปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ
1.2 สภำพกำรปฏิบัติงำนใหม่
จำกปั ญ หำที่ พ บผู้ พั ฒ นำระบบและงำนทรัพยำกรบุ คคลได้ รวบรวมข้อมู ล ศึกษำ วิเครำะห์ จึ ง ได้ น ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเข้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร แบบออนไลน์ และเรียลไทม์ มำใช้ในกำรพัฒนำระบบกำรลำออนไลน์ของ
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำกำรพัฒนำระบบโดยใช้เทคโนโลยี Web-Based Application ซึ่งเป็นระบบที่สนับสนุนงำน
ทรัพยำกรบุคคล สำมำรถจัดกำรข้อมูลบุคลำกร สิทธิ์กำรลำงำน โอนย้ำยสิทธิ์ในกำรอนุมัติกำรลำ สรุปและรำยงำนสถิ ติกำรลำ
สำมำรถตรวจสอบใบลำที่ยังไม่อนุมัติและติดตำมใบลำของบุคลำกรทั้งหมดได้ บุคลำกรสำมำรถลำงำน ตรวจสอบสถำนะกำรลำ
และประวัติกำรลำ ระบบจะทำกำรแจ้งผลกำรลำผ่ำนทำงอีเมล หัวหน้ำงำน/ฝ่ำย/หัวหน้ำสำนักงำนเลขำนุกำร/ผู้อำนวยกำร
สำมำรถอนุมัติกำรลำและตรวจสอบประวัติกำรลำของบุคลำกร เพื่อใช้พิจำรณำอนุมัติกำรลำและดูรำยงำนสรุปกำรลำของ
บุคลำกรในรูปแบบต่ำง ๆ ซึ่งสำมำรถแบ่งงำนออกเป็นระบบงำนย่อยได้ ดังนี้
1. ระบบจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐำน เป็นส่วนในกำรเตรียมข้อมูลพื้นฐำนที่จำเป็นกับกำรทำงำนของระบบกำรทำงำน
หลัก
2. ระบบลงเวลำ เป็นส่วนที่ใช้สำหรับกำรตรวจสอบและบันทึกข้อมูลกำรลงเวลำของบุคลำกร
3. ระบบใบลำ เป็นส่วนที่ใช้สำหรับจัดกำรข้อมูลใบลำ
4. ระบบจัดทำรำยงำน เป็นส่วนที่ใช้สำหรับจัดทำรำยงำนประเภทต่ำง ๆ โดยข้อมูลที่ได้จะมำจำกข้อมูลกำรลง
เวลำ และข้อมูลกำรลำ
ขั้นตอนกำรลำแบบใหม่
1. กำรยืน่ ใบลำ บุคลำกรสำมำรถบันทึกข้อมูลกำรลำของตัวเองได้ ตำมขั้นตอนดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แผนผังกำรปฏิบตั ิงำนใหม่ (ขั้นตอนที่ 1 กำรยื่นใบลำ)
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2. กำรอนุมัติใบลำ ผู้มีอำนำจในกำรอนุมัติใบลำสำมำรถดูประวัติกำรอนุมัติใบลำและใช้เป็นช่องทำงในกำร
อนุมัติใบลำได้ ตำมขั้นตอนดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 แผนผังกำรปฏิบัติงำนใหม่ (ขั้นตอนที่ 2 กำรอนุมัติใบลำ)

รูปที่ 4 ขั้นตอนกำรลำงำนออนไลน์ของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์

แผนผังกำรปฏิบัตงิ ำนใหม่ มี 2 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลำกำรปฏิบัตงิ ำนเฉลี่ย 10 นำที และไม่มีกำรใช้กระดำษ
กำรวิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำต้นแบบกำรลำงำนออนไลน์ในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงำนผ่ำนเว็บ
เพื่อแก้ปัญหำกำรทำงำนเดิมที่มีควำมล่ำช้ำและสูญเสียทรัพยำกรไปโดยเปล่ำประโยชน์ ซึ่งกำรทำงำนของระบบมีคุณสมบัติดังนี้
1. สำมำรถบันทึกข้อมูลพื้นฐำนของบุคลำกรได้
2. สำมำรถจัดทำข้อมูลกำรมำปฏิบัติงำนได้
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3. สำมำรถจัดทำข้อมูลกำรลำได้
4. สำมำรถจัดทำรำยงำนต่ำง ๆ ได้
จำกคุณสมบัติต่ำง ๆ ของระบบ ช่วยให้เจ้ำหน้ำที่งำนทรัพยำกรบุคคลสำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรมำปฏิบัติงำน
และข้อมูลกำรลำของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ลดขั้นตอนกำรทำงำน ลดระยะเวลำ ลดกำรใช้ทรัพยำกร
และเมื่อหน่วยงำนต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัยนำระบบไปใช้งำนก็ จะสำมำรถควบคุมรูปแบบข้อมูลกำรมำปฏิบัติงำนและข้อมูลกำร
ลำของบุคลำกรในมหำวิทยำลัยให้มีรูปแบบเดียวกันได้ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริหำรสำมำรถใช้ข้อมูลจำกรำยงำนในกำรประกอบกำร
ตัดสินใจได้อย่ำงทันเหตุกำรณ์ เนื่องจำกระบบทำงำนอยู่บนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต สำมำรถใช้งำนระบบได้ทุกที่ ทุกเวลำ ไม่มี
ปั ญ หำแม้ จ ะไฟฟ้ ำ ดั บ หรือเน็ ต ล่ ม เพรำะส ำนั ก มี ไ ฟส ำรอง Data center ส ำนั ก มี ระบบป้ องกัน และ Server ของส ำนั ก
จะออนไลน์ทุก 24 ชั่วโมงทุกวัน นอกจำกเกิดอุทกภัยรุนแรง กรณีน้ำท่วมกรุงเทพฯ ปี 2554
3. แนวคิด วิธีกำร และกำรดำเนินกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
ส ำนั กบริกำรคอมพิ ว เตอร์ ตระหนั กถึง นโยบำยในเรื่องของกำรพั ฒ นำระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศอย่ ำ งต่ อเนื่ อ ง
ให้สำมำรถมำช่วยสร้ำงกระบวนกำรทำงำนใหม่ ๆ และช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล ช่วยใน
กำรตัดสิ นใจ ให้ มีควำมสะดวก รวดเร็ว ประหยัดทรัพยำกร และลดขั้น ตอนกำรปฏิบัติง ำน โดยมีแผนกำรบริหำรผลกำร
ดำเนินงำน ดังตำรำงที่ 2 แผนกำรบริหำรผลกำรดำเนินงำน PDCA
ตำรำงที่ 2 แผนกำรบริหำรผลกำรดำเนินงำน PDCA
ขั้นตอน
Plan

Do

Check

วิธีกำรทำงำน
1. ประชุมหำรือผู้บริหำร งำนทรัพยำกรบุคคล และผู้พัฒนำระบบเพื่อวิเครำะห์หำควำมต้องกำร
2. ศึกษำขั้นตอนกำรทำงำนของระบบงำนเดิม และศึกษำวิเครำะห์ควำมต้องกำรของหน่วยงำน
3. ศึกษำขั้นตอนและระเบียบกำรลำของมหำวิทยำลัย และระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
4. สอบถำมควำมต้ องกำรของผู้ที่ ใช้ร ะบบเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพั ฒนำระบบ ให้ ตอบสนองได้ตรงกั บ ควำม
ต้องกำรของผู้ใช้
1.
2.
3.
4.
1.

วิเครำะห์และออกแบบระบบใหม่
ดำเนินกำรออกแบบและพัฒนำระบบ
เสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
ประชำสัมพันธ์กำรใช้งำนระบบให้บุคลำกรทรำบ พร้อมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ทดสอบและแก้ ไ ขกระบวนกำรทำงำนในส่วนของฐำนข้อมูล และ User Interface ให้มีควำมสอดคล้องกั บ
กระบวนกำรทำงำน
2. ทดสอบกำรทำงำนของระบบ
3. ประกำศให้บุคลำกรทดลองใช้ระบบก่อนใช้งำนจริง
4. ปรับปรุงข้อมูลตำมผลกำรทดสอบ
5. เสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
6. ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรใช้งำนจริง พร้อมขั้นตอนกำรปฏิบัติและจัดทำคู่มือปฏิบัติงำน
7. ติดตำมผลกำรดำเนินงำน
จำกผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกรทั้งหมดจำนวน 44 คน ที่มีต่อกำรใช้งำนระบบกำรลำออนไลน์ ใน
ภำพรวม อยู่ในระดับดี มีระดับคะแนนค่ำเฉลี่ย 4.19 ซึ่งควำมพึงพอใจกำรใช้งำนระบบกำรลำออนไลน์ในแต่ละ
ด้ำน พบว่ำมีระดับคะแนนค่ำเฉลี่ย 4.41 เห็นด้วยอย่ำงยิ่งระบบมีประโยชน์ต่อกำรใช้งำนจริง ระดับคะแนนค่ำเฉลี่ย
4.36 เห็นด้วยอย่ำงยิ่งระบบสำมำรถนำไปใช้งำนได้จริงในหน่วยงำน ระดับคะแนนค่ำเฉลี่ย 4.34 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง
ระบบช่วยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และกำรประมวลผลข้อมูลในกำรจัดทำรำยงำน ระดับคะแนนค่ำเฉลี่ย 4.30

ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560

47

Act

เห็นด้วยอย่ำงยิ่งระบบเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนรวดเร็ว ระดับคะแนนค่ำเฉลี่ย 4.14 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง
ระบบมีควำมถูกต้อง และมีควำมน่ำเชื่อถือ และระบบมีควำมตอบสนองกำร ใช้งำนที่รวดเร็ว ตำมลำดับ
8. สรุปผลกำรดำเนินงำน
1. วิเครำะห์ผลสำเร็จของระบบ
2. นำเสนอผลงำนต่อผู้บริหำร
3. จัดทำแผนขยำยผล เพื่อต่อยอดกำรปรับปรุงพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (ระบบ OT) ต่อไป

3.1 นโยบำย แนวทำงกำรทำงำน แผนงำน
ตำมที่สำนัก ได้อนุมัติให้ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ใช้ระบบกำรลำออนไลน์
ซึ่งตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ. 2555 ข้อ 12 วรรคสองกำหนดให้ส่วนรำชกำรอำจนำ
ระบบกำรลำอิเล็กทรอนิกส์มำประยุกต์ใช้ในกำรเสนอใบลำ อนุญำตให้ลำและยกเลิกวันลำ สำหรับลำป่วย ลำพักผ่อน หรือลำกิจ
ส่วนตัวซึ่งมิใช่ลำกิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรก็ได้ ทั้งนี้ ระบบกำรลำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำวจะต้องเป็นระบบที่มีควำมปลอดภัย
รัดกุมสำมำรถตรวจสอบตัวบุคคล และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกำรลำเป็นหลักฐำนในรำชกำรได้
หลังจำกได้แนวทำงกำรแก้ปัญหำในกำรดำเนินงำน จึงได้จัดทำแผนงำนดำเนินกำรพัฒนำระบบกำรลงเวลำ
ปฏิบัติงำน และระบบกำรลำงำน ดังนี้
1) ศึกษำขั้นตอนกำรทำงำนของระบบงำนเดิม และควำมต้องกำรของส่วนงำน
- สอบถำมขั้นตอนกำรดำเนินงำนในปัจจุบันจำกผู้ใช้ระบบ
- สอบถำมควำมต้องกำรของผู้ที่ใช้ระบบเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบให้ตอบสนองได้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้
2) ศึกษำขั้นตอนและระเบียบกำรลำของสำนักนำยกรัฐมนตรีและมหำวิทยำลัย
3) วิเครำะห์และออกแบบระบบใหม่
- วิเครำะห์ถึงควำมเป็นไปได้ในกำรสร้ำงฐำนข้อมูล
- ออกแบบและสร้ำงฐำนข้อมูล
- วิเครำะห์ ออกแบบ และสร้ำงส่วนต่อประสำนกับผู้ใช้
- เก็บข้อมูลที่จะมำเป็นข้อมูลตั้งต้น และตรวจสอบข้อมูลตั้งต้นก่อนนำมำใช้ในระบบ
- พัฒนำระบบ
- ทดสอบและแก้ไขกระบวนกำรทำงำนในส่วนของฐำนข้อมูล และสร้ำงส่วนต่อประสำนกับผู้ใช้ให้มีควำม
สอดคล้องกับกระบวนกำรทำงำน
4) แก้ไขปรับปรุงและจัดทำเอกสำรคู่มือกำรใช้ระบบงำน
5) นำไปใช้จริง
6) ประเมินผล
ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเป้ำหมำยในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนใน 4 ประกำรหลัก คือ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรมำปฏิบัติงำน
- เพื่อช่วยให้ผู้บริหำรสำมำรถใช้ข้อมูลจำกรำยงำนในกำรประกอบกำรตัดสินใจได้อย่ำงทันที
- เพื่อเป็นต้นแบบในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรมำปฏิบัติงำนและกำรลำงำนของบุคลำกรในมหำวิทยำลัย
- เพื่อให้มีข้อมูลกำรมำปฏิบัติงำนและข้อมูลกำรลำของบุคลำกรในมหำวิทยำลัยที่มีรูปแบบเดียวกันได้อย่ำง
ถูกต้องและสมบูรณ์
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3.2 วิธีกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำ
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ได้นำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรและปรับปรุงกระบวนงำนภำยใน
องค์กรให้มีควำมทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน และมีควำมปลอดภัยสูงสุด รองรับกำรให้บริกำรกับ
ผู้บริหำร บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่งำนทรัพยำกรบุคคล จึง ได้พัฒนำระบบกำรลงเวลำปฏิบัติงำนและกำรลำงำนแบบออนไลน์ที่
เชื่อมโยงกันอย่ำงสมบูรณ์แบบ 100 % ตรงตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี และมหำวิทยำลัย ในตำรำงที่ 3 ได้เปรียบเทียบ
ข้อดีและข้อเสียของระบบกำรลำแบบเดิมและระบบกำรลำงำนออนไลน์
ตำรำงที่ 3 กำรเปรียบเทียบคุณสมบัติระบบกำรลำแบบเดิมกับระบบกำรลำงำนออนไลน์
กำรดำเนินงำน

ระบบเดิม

ระบบใหม่
ข้อเปรียบเทียบของระบบใหม่
- ยื่นแบบฟอร์มกำรลำประเภทต่ำง ๆ สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว
ผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต ใช้งำนได้จำก
และลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และ
(ยื่นลำได้ง่ำย ทุกที ทุกเวลำ)
Tablet เป็นต้น
- ตรวจสอบกำรลำงำนของตนเองได้
ทุกที่ทุกเวลำ

1. กำรยื่นใบลำ

ด้วยกระดำษ

2. กำรอนุมัติใบลำ

- อนุมัติในกระดำษ

- อนุมัติได้ทันที

สะดวก รวดเร็ว ควบคุมง่ำย

- เสียเวลำ

- ตรวจสอบประวัติกำรลำของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำได้ทุกที่ทุกเวลำ

และลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน

3. กำรจัดทำรำยงำนต่ำงๆ
เช่น สรุปวันลำและงบ
เดือน

เจ้ำหน้ำที่งำนทรัพยำกร
บุคคลดำเนินกำรเองด้วย
มือ

ตรวจสอบได้ง่ำย ทุกที ทุกเวลำ
- บุคลำกรสำมำรถตรวจสอบสิทธิใบลำ
ว่ำได้รับกำรอนุมัติหรือไม่
- โปรแกรมประมวลผล จัดทำรำยงำน สะดวก ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว
และสั่งพิมพ์เป็นเอกสำรรำยงำนให้ ครบถ้วน ตรวจสอบได้
อัตโนมัติ
- เจ้ำหน้ำที่งำนทรัพยำกรบุคคลสำมำรถ ลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนและ
สรุปข้อมูลกำรลำของบุคลำกรได้
รำยงำนผลได้ง่ำย ทุกที ทุกเวลำ
ถูกต้อง รวดเร็ว

4. กำรตรวจสอบข้อมูลกำรลำ - บุคลำกรไม่สำมำรถ
- บุคลำกรสำมำรถตรวจสอบกำรลำ
งำน
ตรวจสอบกำรลำงำนด้วย ด้วยตัวเองได้ตำมต้องกำร
ตัวเองได้
- ผู้บังคับบัญชำไม่สำมำรถ - ผู้บังคับบัญชำสำมำรถตรวจสอบ
ตรวจสอบกำรลำงำนของ หรือดูข้อมูลกำรมำปฏิบัติงำน
ผู้ใต้บังคับบัญชำได้
ของผู้ใต้บังคับบัญชำได้ตำม

สะดวก ครบถ้วน รวดเร็ว
ลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนและ
ตรวจสอบได้ง่ำย ทุกที ทุกเวลำ
ง่ำย สะดวก และรวดเร็ว สำหรับ
ใช้ในกำรพิจำรณำ/ตัดสินใจของ
ผู้บังคับบัญชำ ตรวจสอบได้ง่ำย
ทุกที ทุกเวลำ

ต้องกำร

ผลจำกกำรใช้งำนระบบกำรลำออนไลน์ของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลำ 3 ปี (ประจำปีงบประมำณ 25582560) จึ งได้ส รุปสถิติ กำรลำของบุคลำกรทั้งหมดต่อปีงบประมำณเทีย บกับ อัต รำค่ำใช้จ่ ำยในกำรประหยั ดกระดำษและ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นดังนี้
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สถิติกำรลำ
ปีงบประมำณ 2557 - 2560

กระดำษถ่ำยเอกสำร 80 แกรม 500 แผ่น/รีม
90 บำท ต่อแผ่น 0.18 บำท

ปีงบประมำณ 2558

1,503 ใบ

ลดงบประมำณ 271 บำท

ปีงบประมำณ 2559

1,592 ใบ

ลดงบประมำณ 287 บำท

ปีงบประมำณ 2560

1,650 ใบ

ลดงบประมำณ 297 บำท

ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น

1. ค่ำติดตั้งอุปกรณ์ลงเวลำ
2. ระบบพัฒนำขึ้นมำใช้งำนเอง
(ไม่มีค่ำใช้จ่ำย)

4. แนวคิด วิธีกำร และกำรดำเนินกำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำร และกำรให้บริกำร
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มุ่งพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง ให้สำมำรถมำช่วยสร้ำงกระบวนกำร
ทำงำนใหม่ ๆ และช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ช่วยในกำรตัดสินใจ ให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว
ประหยัดทรัพยำกร ข้อมูลมีควำมถูกต้อง และลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
4.1 ช่องทำง หรือวิธีกำร กำรรับฟัง ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ได้มีกำรประชำสัมพันธ์กำรใช้งำนระบบกำรลำออนไลน์ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้กับ
บุ ค ลำกรรับ ทรำบผ่ ำ นช่ อ งทำงจดหมำยอิ เล็ กทรอนิ กส์ เว็ บ ตอบรับ กลุ่ ม ไลน์ ภำยในหน่ ว ยงำน และป้ ำ ยประชำสั ม พั น ธ์
พร้อมสำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกรทั้งหมดจำนวน 44 คน ที่มีต่อกำรใช้งำนระบบกำรลำออนไลน์ พบว่ำมีระดับคะแนน
ควำมพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.39 คะแนน อยู่ในระดับดี
4.2 วิธีกำรในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รบั บริกำร
ระบบกำรลำออนไลน์ของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ เริ่มใช้งำนมำตั้ งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 โดยให้
บุคลำกรใช้งำนระบบกำรลำออนไลน์ควบคู่กับระบบเดิม พร้อมผู้บริหำรได้ชี้แจงนโยบำยกำรนำระบบมำใช้งำน และขั้นตอน
แนวทำงกำรปฏิบัติให้บุคลำกรรับทรำบในวันแห่งกำรสร้ำงสัมมำทิฐิประจำเดือนเมษำยน พ.ศ. 2557 และได้มีกำรติดตำมและ
ประเมินผลเสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ และประกำศให้บุคลำกรใช้งำนระบบกำรลำ
ออนไลน์อย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2557 ทำงสำนัก ได้มีกำรติดตำมและสอบถำมควำมพึงพอใจกำรใช้งำนของ
ระบบเพื่อนำมำพัฒนำปรับปรุงระบบต่อไป
5. แนวคิด วิธีกำร และกำรดำเนินกำรอำนวยควำมสะดวกที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
5.1 กำรกำหนดรูปแบบกำรอำนวยควำมสะดวก
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดรูปแบบกำรอำนวยควำมสะดวก โดยนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำพัฒนำ
ระบบกำรลำออนไลน์ให้สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล ลดขั้นตอนกำรทำงำน ลดระยะเวลำ ลดกำรใช้
ทรัพยำกร ข้อมูลมีควำมถูกต้อง ทันสมัย และอำนวยควำมสะดวกให้กับบุคลำกรในกำรค้นหำข้อมูลในส่วนต่ำง ๆ เช่น ข้ อมูล
ประวัติส่วนตัว ข้อมูลกำรลำ ดูสถิติกำรลำ ข้อมูลกำรมำทำงำน รำยงำนสรุปแบบรำยเดือน หรือแบบปีงบประมำณ และกำรโอน
ถ่ำยสิทธิ์ในกำรอนุมัติกำรลำ ซึ่งแบบเดิมจะเป็นขั้นตอนวิธีกำรลำงำนโดยใช้แบบฟอร์มที่เป็นกระดำษ เมื่อหัวหน้ำงำนอนุมัติ
กำรลำ เจ้ำหน้ำที่งำนทรัพยำกรบุคคลจะต้องบันทึ กข้อมูลกำรลำลงในตำรำงที่จัดทำด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และเมื่อ
บุคลำกรหรือหัวหน้ำงำนต้องกำรข้อมูลประวัติกำรลำต่ำงๆต้องอำศัยเจ้ำหน้ำที่งำนทรัพยำกรบุคคลเป็นผู้จัดทำและพิมพ์ข้อมูล
ต่ำง ๆ ออกมำให้ ซึ่งต้องเสียเวลำรอค่อนข้ำงนำน และเป็นกำรสิ้นเปลืองทรัพยำกรกระดำษ จึงได้พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรลำ
งำนผ่ำนเว็บ มีกระบวนกำรจัดกำรและติดตำมกำรลำของบุคลำกรและประเภทต่ำงๆ อย่ำงอัตโนมัติ บุคลำกรสำมำรถลำงำน
ยกเลิกกำรลำ และตรวจสอบสถำนะกำรลำได้ผ่ำนเว็บ ระบบสำมำรถคำนวณวันหยุด วันลำประเภทต่ำง ๆ ของบุคลำกรทั้งหมด
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สำหรับรูปแบบของระบบใหม่ ได้อำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่งำนทรัพยำกรบุคคล และบุคลำกร
สำมำรถได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในกำรใช้งำนอย่ำงทั่วถึงจำกกำรใช้ “ระบบกำรลำออนไลน์ ” ผ่ำนเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต สำมำรถใช้งำนได้ทุกที่ทุกเวลำ
6. ผลลัพธ์ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน (Outcome)
ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำนสำมำรถสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ผู้บริหำร และบุคลำกร จำกกำรสำรวจบุคลำกร
ทั้งหมดจำนวน 44 คน มีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบกำรลำออนไลน์ คือ ควำมพึงพอใจของผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่งำน
ทรัพยำกรบุคคล และบุคลำกรต่อกำรใช้งำนระบบกำรลำออนไลน์ พบว่ำมีระดับคะแนนค่ำเฉลี่ย 4.41 คะแนน เห็นด้วยอย่ำง
ยิ่งระบบมีประโยชน์ต่อกำรใช้งำนจริง ระดับคะแนนค่ำเฉลี่ย 4.36 คะแนน เห็นด้วยอย่ำงยิ่งระบบสำมำรถนำไปใช้งำนได้จริงใน
หน่วยงำน ระดับคะแนนค่ำเฉลี่ย 4.34 คะแนน เห็นด้วยอย่ำงยิ่งระบบช่วยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และกำรประมวลผลข้อมูล
ในกำรจัดทำรำยงำน ระดับคะแนนค่ำเฉลี่ย 4.30 คะแนน เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ระบบเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนรวดเร็ว
ระดับคะแนนค่ำเฉลี่ย 4.14 คะแนน เห็นด้วยอย่ำงยิ่งระบบมีควำมถูกต้อง และมีควำมน่ำเชื่อถือ และระบบ มีควำมตอบสนอง
กำรใช้งำนที่รวดเร็ว ตำมลำดับ
7. ประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน
7.1 ลดระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน
7.2 ลดจำนวนเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบตั ิงำน
7.3 ลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน
7.4 ใช้งำนผ่ำนเว็บได้ทุกที่ทุกเวลำ
7.5 ลดปริมำณกำรใช้กระดำษ
8. กำรส่งเสริมกำรกระจำยควำมรู้และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในหน่วยงำน
8.1 สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ได้เปิดโอกำสให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกที่สนใจเข้ำศึกษำ ดูงำนระบบลง
เวลำปฏิบัติงำนและกำรลำงำนออนไลน์ พร้อมให้คำปรึกษำแนะนำระบบทำงโทรศัพท์และผู้มำติดต่อด้วยตนเอง ดังนี้
- หน่วยงำนภำยใน ได้ แก่ 1) สำนักหอสมุ ด 2) คณะวิท ยำศำสตร์กำรกีฬำ วิท ยำเขตกำแพงแสน 3) คณะ
บริหำรธุรกิจ 4) คณะมนุษยศำสตร์ 5) สำนักทะเบียนและประมวลผล 6) สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร 7)
สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร เป็นต้น
- หน่วยงำนภำยนอก ได้แก่ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
8.2 สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ได้มีกำรจัดทำคู่มือระบบลงเวลำปฏิบัติงำนและกำรลำออนไลน์ ประกอบกำรใช้งำน
และเพื่อเผยแพร่กำรใช้งำนของระบบสำหรับบุคลำกรและหน่วยงำนที่สนใจ
9. ผลกำรดำเนินงำน (Output) ที่สำคัญ
ระบบกำรลำออนไลน์ช่วยให้ผู้บริหำรสำมำรถใช้ข้อมูลจำกรำยงำนในกำรประกอบกำรตัดสินใจได้อย่ำงทันเหตุกำรณ์
เนื่องจำกระบบทำงำนอยู่บนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต สำมำรถใช้งำนระบบได้ทุกที่ทุกเวลำ
9.1 ผู้ขอลำ (บุคลำกร) สำมำรถส่งใบลำป่วย ใบลำกิจ และใบลำพักผ่อน ยกเลิกใบลำ ตำมสิทธิ์ กำรลำในแต่ละประเภท
สำมำรถตรวจสอบประวัติกำรลำ สำมำรถดูรำยงำนกำรลำผ่ำนเว็บได้ทุกที่ทุกเวลำ และระบบจะทำกำรแจ้งผลกำรลำผ่ำนทำง
อีเมล์
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9.2 ผู้อนุมัติใบลำ (หัวหน้ำงำน/หัวหน้ำฝ่ำย/หัวหน้ำสำนักงำนเลขำนุกำร/ผู้อำนวยกำร) ได้รับสิทธิ์กำรอนุมัติใบลำ
ของผู้ใต้บังคับบัญชำ โดยระบบจะทำกำรแจ้งเตือนกำรขอลำงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำผ่ำนทำงอีเมล โดยผู้อนุมัติใบลำต้อง
ดำเนินกำรอนุมัติลำ เพื่อส่งต่อไปยังผู้อนุมัติใบลำลำดับถัดไป และสำมำรถตรวจสอบสถิติกำรลำของผู้ลำ ก่อนทำกำรอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติกำรลำของบุคลำกรภำยใต้ควำมรับผิดชอบ
9.3 เจ้ำหน้ำที่งำนทรัพยำกรบุคคล ดำเนินกำรทำหน้ำที่ในกำรเพิ่มสิทธิ์ผู้ใช้งำนระบบ เพิ่มวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันที่
ต้องกำรไม่นับเป็นวันลำ ทำกำรโอนย้ำยสิทธิ์ในกำรอนุมัติกำรลำ สรุปและรำยงำนสถิติ กำรลำ สำมำรถตรวจสอบใบลำที่ยังไม่
อนุมัติ และติดตำมใบลำของบุคลำกรทั้งหมดได้
10. กำรนำไปใช้ประโยชน์ภำยในและภำยนอก
ระบบกำรลำออนไลน์ของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ เป็นระบบงำนที่ได้พัฒนำขึ้นตำมระเบียบของ สำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ. 2555 พบว่ำระบบกำรลำออนไลน์ของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์เป็นระบบควำมเชื่อมโยงกัน
กับระบบกำรมำปฏิบัติงำน จึงเป็นระบบที่มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ โดยมีหน่วยงำนให้ควำมสนใจติดต่อ
ขอเยี่ยมชมดูงำนระบบกำรลำออนไลน์ จำนวน 5 หน่วยงำน ได้แก่ คณะมนุษยศำสตร์ สำนักหอสมุด สำนักทะเบียนและ
ประมวลผล สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร และสถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรม
เกษตร เป็นต้น
11. กำรประเมินผลและกำรนำผลกำรประเมินมำใช้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงในอนำคต
จำกกำรศึกษำระดับคะแนนควำมพึงพอใจกำรใช้งำนระบบกำรลำออนไลน์ ด้ำนกำรทำงำนของระบบ และควำมถูก
ต้อง และด้ ำนประโยชน์กำรนำไปใช้ของระบบต่อกำรปฏิบัติงำน พบว่ำระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกร ในเรื่องระบบมี
ควำมถูกต้อง มีควำมน่ำเชื่อถือ ระบบมีควำมตอบสนองกำรใช้งำนที่รวดเร็ว และระบบมีประโยชน์ต่อกำรใช้งำนจริง มีคะแนน
สูงสุด ทำให้เกิดแนวควำมคิดในกำรพัฒนำระบบโดยกำรต่อยอดเป็นระบบกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (ระบบ OT)
12. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
1. ผู้บริหำรสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ให้ควำมสำคัญ และสนับสนุนกำรดำเนินงำน โดยผลักดันให้มีกำรพัฒนำปรับปรุง
กระบวนงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรลำงำนของบุคลำกร
2. ได้รับกำรพัฒนำระบบจำกฝ่ำยระบบสำรสนเทศ ในกำรออกแบบและพัฒนำระบบกำรลำ ที่ตรงตำมควำมต้องกำร
3. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงดี ในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรลำแบบเดิมด้วยกระดำษเป็นกำรลำ
แบบใหม่ด้วยกำรลำออนไลน์แบบไร้กระดำษ เพื่อให้กำรปรับปรุงกระบวนงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย
13. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
ขยำยผลต่อยอดพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (ระบบ OT) สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวน
งำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินกำรแล้ว อยู่ระหว่ำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดทำ
ระบบต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรมำปฏิบัติงำนและข้อมูลกำรลำที่เชื่อมโยงกัน ของบุคลำกรในหน่วยงำน ต่ำง ๆ ของ
มหำวิทยำลัยให้สะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้องตรงตำมระเบียบ และ มีประสิทธิภำพ ซึ่งระบบกำรลงเวลำปฏิบัติงำนและกำร
ลำงำนออนไลน์ของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์สมบูรณ์พร้อมใช้งำนอย่ำงเต็มรูปแบบแล้ว
โดย : สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
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ประเภทที่ 2
กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน
(2.2) แนวปฏิบัตทิ ดี่ ี

รำงวัลดีเยี่ยม จำนวน 1 ผลงำน
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รำงวัลดีเยี่ยม ประเภท 2.2 แนวปฏิบัติที่ดี

ห้องสมุดสีเขียว
สำนักหอสมุด
ห้องสมุ ดเป็ น แหล่ง เรีย นรู้ที่ มี บ ทบำทส ำคัญ ต่ อกำรพั ฒ นำควำมรู้และสร้ำ งสรรค์ปั ญญำให้ กับ ชุ ม ชนและสั ง คม
กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มีควำมสำคัญและมีควำมจำเป็นเร่งด่วนในสภำวกำรณ์ที่ปัญหำด้ำนพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อมกำลังทวีควำมรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้ำง กำรพัฒนำห้องสมุดให้เป็นต้นแบบของสังคมในเรื่องกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม จึ งเป็นเรื่องที่มีควำมสำคัญ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในฐำนะที่เป็นหน่วยบริกำร
ควำมรู้สนับสนุนกำรเรียน กำรสอนและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในกำรร่วมแก้ปัญหำ โดยกำรทำหน้ำที่เป็น
ห้องสมุดสีเขียว เพื่อเป็นต้นแบบห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริกำรควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม และสร้ำงควำมตระหนักรู้
ให้ กั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรและผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรทุ ก คนเพื่ อ กำรแก้ ปั ญ หำและกำรพั ฒ นำอย่ ำ งยั่ ง ยื น โดยได้ น้ อ มน ำหลั ก กำรทรงงำน
ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร มำประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำห้องสมุดสีเขียวเพื่อกำรให้บริกำร
ควำมรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิด "แก้ปัญหำ ด้วยปัญญำ รักษำสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน"
กำรพั ฒ นำห้ อ งสมุ ด สี เ ขี ย ว เป็ น หนึ่ ง ในวิ สั ย ทั ศ น์ ก ำรบริ ห ำรงำนของผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก หอสมุ ด
มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ตั้ ง แต่ ปี 2553-2561 และได้ บ รรจุ แ ผนงำนพั ฒ นำห้ อ งสมุ ด เป็ น หนึ่ ง ในแผนงำนหลั ก ของ
ส ำนั ก หอสมุ ด มี ก ำรก ำหนดกิ จ กรรม เป้ ำ หมำยและตั ว ชี้ วั ด ชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ นโยบำยมหำวิ ท ยำลั ย สี เ ขี ย ว
(Green University) อันเป็นหนึ่งในนโยบำย 6 U ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
(SDGs : Sustainable Development Goals) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของห้ อ งสมุ ด ที่ ท ำหน้ ำ ที่ เ ป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ำรควำมรู้
กำรให้บริกำรสำรสนเทศด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในสำขำวิชำที่สำนักหอสมุดสำมำรถให้บริกำรได้โดยไม่ต้องลงทุน
เพิ่ม ทั้งยังสำมำรถชี้แหล่งและให้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดได้จำกทั่วโลกผ่ำนกลุ่มควำมร่วมมือห้องสมุดเครือข่ำย กำรที่
สำนักหอสมุดเป็นหน่วยบริกำรที่ไม่แสวงหำกำไร ไม่มีรำยได้เป็นของตนเอง กำรประหยัด (ประหยัดค่ำไฟฟ้ำ ประหยัดน้ำ
ประหยั ด ทรัพ ยำกร โดยลดกำรใช้ และน ำกลั บ มำใช้ ใหม่ ) จึ ง เป็ น หนทำงหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยลดต้ น ทุ น ค่ำ ใช้ จ่ ำ ยของหน่ ว ยงำน
กระบวนกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ
กำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว ดำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ เริ่มจำกกำรกำหนดแนวคิดกำรพัฒนำ โดยกำรน้อมนำหลักกำร
ทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร มำเป็นแนวปฏิบัติ ดำเนินกำรอย่ำงมีขั้นตอน
เริ่มจำกกำรสำรวจปัญหำ มีกำรศึกษำปัญหำและจัดทำรำยงำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมโดยคณะสิ่งแวดล้อม ทำกำรวิเครำะห์ SWOT
จัดทำแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนงบประมำณ โดยกำหนดให้แผนงำน Green เป็นหนึ่งในแผนงำนหลักภำยใต้แผนงำนของ
สำนักหอสมุด มีกำรดำเนินงำนตำมแผน มีกำรประเมินผลและนำผลประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อมของสำนักหอสมุด มีกำรรำยงำนผลตำมลำดับชั้น จำกคณะกรรมกำรจัดกำรพลังงำนและสิ่งแวดล้ อม รำยงำน
ผู้ บ ริ หำรส ำนั กหอสมุ ด รำยงำนคณะกรรมกำรประจ ำส ำนั ก รำยงำนรองอธิ กำรบดี ฝ่ ำ ยวิ ช ำกำร และรำยงำนที่ ป รึ กษำ
ด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม
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กำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ
มีกำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติอย่ำงชัดเจน ตั้งแต่กำรประกำศนโยบำยกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว มีกำรประชำสัมพันธ์
ให้ทรำบโดยทั่วกันทั้งผู้ให้บริกำรและผู้ใช้บริกำร มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร และคณะทำงำน ทั้งระดับสำนักและระดับฝ่ำย
มีกำรกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน และกำหนดให้กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในสมรรถนะของ
บุคลำกรสำนักหอสมุด จัดกำรอบรมให้ควำมรู้ทั้งคณะกรรมกำรและบุคลำกร รวมทั้งนิสิตที่เป็นผู้ใช้บริกำรและนิสิตช่วยงำน
สำนักหอสมุ ด และเพื่อให้กำรด ำเนิ น งำนมีควำมสอดคล้องกัน ทั้ งองค์กร ได้ ขอควำมร่ว มมือจำกแม่บ้ ำ น รปภ. ตลอดจน
ผู้ประกอบกำรทุกรำยให้ดำเนินกำรตำมนโยบำย โดยมีกำรประชุมผู้ประกอบกำรเพื่อชี้แจงนโยบำยและกำหนดแนวทำงกำร
ดำเนินงำนร่วมกันเป็นประจำทุกปี และจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือน
มีกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรทรำบผ่ำนไลน์กลุ่ม และผ่ำนทุกช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์

* E&E team หมายถึง KULIB Energy and Environment Committee :
คณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่ งแวดล้อมของสานักหอสมุด
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กำรประเมินผลและปรับปรุง
กำรประเมินผลกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขีย ว ดำเนินกำรทั้ งกำรประเมินผลตำมแผนและประเมิน ผลตำมมำตรฐำน
รูปแบบกำรประเมินผลได้กำหนดไว้ 3 รูปแบบ คือ ประเมินผลทันทีที่ใช้บริกำร ประเมินผลรำยกิจกรรม และประเมินผลรำยปี
กำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่อ งมือ Online monitoring system ผ่ำนระบบ CCTV และ
ระบบ EIS (Energy Information System) แจ้ ง ปัญ หำและสื่ อสำรผ่ำ นไลน์ มี กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติ ง ำนทุ กเดือนผ่ ำ น
ที่ประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อม และนำผลกำรประเมินมำรำยงำนในภำพรวมระดับสำนักทุกไตรมำส
เพื่อปรับปรุงแผนงำน
นอกจำกนี้ ยั ง มี กำรด ำเนิ น กิจ กรรม 7ส โดยตรวจติ ด ตำมทุ ก เดื อน และมี กำรประเมิ น ผลตำมมำตรฐำน ได้ แ ก่
กำรประเมินผลตำมมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว และกำรประเมินผลตำมมำตรฐำนสำนักงำนสีเขียว ใน 6 เรื่อง ได้แก่ ประสิทธิภำพ
กำรใช้ พ ลั ง งำนไฟฟ้ ำ (Energy Utilization Index - EUI) ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรจั ด กำรขยะ ประสิ ท ธิ ภำพกำรจั ด กำรน้ ำเสี ย
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ ประสิทธิภำพกำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก และผลสัมฤทธิ์กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
เรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม มีกำรนำผลกำรประเมิน ข้อเสนอแนะจำกผู้ตรวจประเมิน ข้อเสนอแนะข้อ
ร้องเรียนจำกผู้ใช้บริกำร และปัญหำของผู้ปฏิบัติงำน ร่วมกับคำแนะนำจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม มำกำหนด
แนวทำงกำรปรับปรุง ดำเนินกำรและปรับปรุงแผนกำรดำเนินงำนในปีต่อไป

ระบบกำรตรวจสอบติดตำมค่ำพลังงำนไฟฟ้ำและสิ่งแวดล้อม
แบบ real time

PDCA แบบบูรณำกำร
กำรพั ฒนำห้ องสมุ ดสีเขียวตำมวงจรคุณ ภำพ เป็นกำรน ำแผนงำนอนุรักษ์ พลังงำนและสิ่ง แวดล้ อม ตำมนโยบำย
พลังงำนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และนโยบำย Green University ของมหำวิทยำลัย มำบูรณำกำรเพื่อกำหนดเป็นแผนกำร
ดำเนินงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยทั้งระดับมหำวิทยำลัยและระดับชำติ ได้น้อมนำหลักกำรทรงงำนมำใช้ในกำรดำเนินงำน โดย
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทและภูมิสังคมของห้องสมุด ทำกำรติดตำมประเมินผลโดยมีกำรกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจน ติดตำ ม
ต่อเนื่อง และนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ในกำรตรวจติดตำมและกำรสื่อสำรกับผู้ปฏิบัติงำน ผลกำรประเมินที่ได้จะ
ถูกนำมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน โดยทำทันทีในกรณีที่สำมำรถจัดกำรได้ และรอปรับแผนในกรณีที่ต้องใช้งบประมำณ
มีกำรรำยงำนปัญหำทันทีผ่ำนไลน์กลุ่ม KULIB Energy 4.0 และรำยงำนผลทุกเดือนในที่ประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรพลังงำน
และสิ่งแวดล้อม และเสนอปรับแผนได้ในทุกไตรมำส
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ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
กำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว เป็นเรื่องที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกคน ด้วยเหตุผลที่ กำรอนุรักษ์พลังงำนและรักษำ
สิ่งแวดล้อม ไม่สำมำรถทำสำเร็จได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่ง คนจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้ดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมอย่ำง
ต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้บุคลำกรทุกระดับในองค์กรได้ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมและกำรฝึกอบรม โดยได้
เชิ ญ วิท ยำกรผู้ เชี่ย วชำญ ทั้ งจำกกรมพั ฒนำพลัง งำนทดแทนและอนุ รักษ์ พ ลั งงำน (พพ.) และที่ ปรึกษำด้ ำ นพลั ง งำนและ
สิ่งแวดล้อมมำฝึกอบรมให้กับบุคลำกรทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนเดินทำงไปศึกษำดูงำนหน่วยงำนและองค์กรที่ประสบควำมสำเร็จ
ด้ำนอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม และนำควำมรู้ที่ได้มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ำยทอดให้บุคลำกรในองค์กร ก่อให้เกิดควำมรู้
มีควำมเข้ำใจ และนำไปปฏิบัติจนเป็นนิสัย เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้เกิดกับบุคลำกรซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรแล้วจึงขยำยผลไปสู่
ผู้ใช้บริกำร เมื่อดำเนินกำรภำยในองค์กรจนประสบผลสำเร็จจึงขยำยผลไปสู่หน่วยงำนภำยนอกจนพัฒนำเป็นเครือข่ำยควำม
ร่วมมือ ดำเนินกำรตำมหลักำรทรงงำน "ระเบิดจำกข้ำงใน" สร้ำงควำมมีส่วนร่วมและทำกิจกรรมอย่ำงมีควำมสุข และที่สำคัญ
คือ ต้องมีควำมเพียร ในกำรกำกับติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จของกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว มีดังนี้
 กำรน้อมนำหลักกำรทรงงำนมำใช้เป็นแนวทำงกำรดำเนินงำน
 ควำมสนับสนุนจำกผู้บริหำรระดับสูงของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
 ควำมร่วมมือจำกบุคลำกรทุกคน
 ควำมร่วมมือจำกผู้ใช้บริกำร และผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้อง
 ควำมสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เช่น สถำบันวิศวกรรมพลังงำน
คณะสิ่งแวดล้ อม คณะสถำปัต ยกรรมศำสตร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ คณะวนศำสตร์ กระทรวงพลัง งำน
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจกฯ เป็นต้น
 สร้ำงควำมตระหนักรู้ให้เกิดกับผู้ให้บริกำรและผู้ใช้บริกำร ด้วยกำรให้ควำมรู้ ปฏิบัติจนเกิดควำมเข้ำใจและ
ส่งเสริมให้ทำจนเป็นนิสัย

ผลลัพธ์กำรพัฒนำของ ห้องสมุดสีเขียว มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ผลลัพธ์ที่สำคัญ
ผลลัพธ์ของกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว นอกจำกผลประหยัดพลังงำนที่ส่งผลถึงกำรประหยัดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยหลำย
แสนบำทต่อปี โดยสำมำรถประหยัดค่ำไฟฟ้ำรวม 7 ปี ประมำณ 5 ล้ำนบำท ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกประมำณ 500
TonCO2 เป็นอย่ำงน้อย ยังสำมำรถลดกำรใช้กระดำษโดยใช้ระบบ eOffice กำรใช้ eDocument กำรผลิต eBook รวมจำนวน
ประมำณ 400 รีม/ปี คิดเป็นเงิน 44,000 บำท ลดต้นทุนกำรให้บริกำรด้วยกำรลดกำรใช้ทรัพยำกร และกำรนำกลับมำใช้ใหม่
(Reduce Reuse Recycle และ Upcycle) ช่วยลดปริมำณขยะ ลดมลพิษ ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในภำพรวม
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ผลประหยัดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ แต่ผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดคือ ผลลัพธ์ในเชิงพฤติกรรมของคนในองค์กรที่
เปลี่ยนไป มีกำรใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น ทิ้งขยะน้อยลง ช่วยกันประหยัดกำรใช้ทรัพยำกร ไม่เพียงแต่ควำมเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับตนเอง แต่ยังขยำยผลไปถึงครอบครัว สร้ ำงนิสัยกำรประหยัดและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นคือ บุคลำกร
หันมำใส่ใจดูแลคนรอบข้ำงและสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น มีกำรให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและกำรช่วยเหลือกันและกัน
มำกขึ้น เกิดบรรยำกำศร่วมแรงร่วมใจ สภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในกำรทำงำนพัฒนำไปในทำงที่ดีขึ้นโดยมิได้คำดหมำย

ดัชนีกำรใช้พลังำน(MJ)/ผู้มำใช้บริกำร(คน)
แนวโน้มและกำรปรับปรุง รักษำผลลัพธ์
กำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียวมีกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนในทุกขั้นตอน และมีกำรกำหนดค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวชี้วัด
ชัดเจน ทั้งเรื่องกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ กำรจัดกำรขยะ กำรจัดกำรน้ำเสีย กำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ กำรจัดกำรก๊ำซเรือน
กระจก และกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม มีกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่องโดยผู้ดูแล
ระบบงำนอำคำร กำกับติดตำมโดยคณะกรรมกำรจัดกำรพลังงำนและสิ่ งแวดล้อม และมีกำรรำยงำนผลตำมแผน ชี้แจงปัญหำ
และอุปสรรค เพื่อดำเนินกำรแก้ไขในทันทีโดยกำรสื่อสำรผ่ำนไลน์กลุ่ม สำมำรถติดตำมผลแบบ Real time ผ่ำนระบบ EIS
(Energy Information System) ซึ่ ง ติ ด ตำมตรวจสอบได้ ทั้ ง ค่ ำ พลั ง งำน อุ ณ หภู มิ ควำมชื้ น ปริ ม ำณคำร์ บ อนไดออกไซด์
โดยมีกำรรำยงำนผลในที่ประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรพลังงำนสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือน
ในส่วนของกิจกรรมด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคลำกร ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนำบุคลำกร และกำหนดให้
เป็นหนึ่งในหัวข้อกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้สำหรับนิสิตและผู้ใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งยังได้ผนวกเรื่องกำรบริกำร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งในทุกกระบวนงำนของสำนักหอสมุด
แสดงค่า Peak
การใช้พลังงาน

แจ้งเตือนเมื่อค่า
พลังงานสู ง
ผิดปรกติ

รายงานผ่าน กลุ่ม Line
KULIB Energy 4.0
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เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้พัฒนำห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำหลักกำร
ทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร มำใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนจนประสบ
ผลส ำเร็ จ เป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ซึ่ ง สำมำรถขยำยผลไปยั ง ห้ อ งสมุ ด อื่ น ๆ โดยได้ รั บ กำรตอบรั บ เป็ น อย่ ำ งดี จ ำกห้ อ งสมุ ด
สถำบันอุดมศึกษำและห้องสมุดทั้งภำครัฐและเอกชน รวมถึงห้องสมุดโรงเรียน จนกระทั่งเกิดเป็นเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว และ
มีกำรลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียวเป็นครั้งแรกของประเทศ เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน
2557 ณ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีห้องสมุดที่ให้ควำมสนใจร่วมลงนำมครั้งแรกจำนวน 20 หน่วยงำน และ
มี ก ำรลงนำมเพิ่ ม เติ ม อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง จนกระทั่ ง ปั จ จุ บั น มี ห้ อ งสมุ ด เครื อ ข่ ำ ยจ ำนวน 43 หน่ ำ ยงำน โดยส ำนั ก หอสมุ ด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นแม่ข่ำยควำมร่วมมือ และประสำนงำนให้มีกำรรวมตัวกันจัดกิจกรรมห้องสมุดสีเขียวร่วมกัน เป็น
ต้นแบบ
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จำกกำรดำเนินกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว ต่อเนื่องมำเป็นเวลำ 8 ปี โดยได้มีกำรประกำศวิสัยทัศน์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553
ส่งผลให้สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นห้องสมุดแห่งแรกของประเทศที่ผ่ำนกำรตรวจประเมินตำมมำตรฐำน
ห้องสมุดสีเขียว เป็นห้องสมุด Eco แห่งแรกของประเทศ เป็นห้องสมุดคำร์บอนนิวทรัลแห่งแรก ที่แสดงควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมในกำรชดเชยคำร์บอนที่เกิดจำกกิจกรรมกำรให้บริกำรห้องสมุดจนเป็นศูนย์ เป็นห้องสมุดแม่ข่ำยซึ่งมีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง
กำรให้บริกำรห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้รับกำรยอมรับให้เป็นต้นแบบห้องสมุดสีเขียวของประเทศ เป็นแบบอย่ำง
ของกำรพัฒนำห้องสมุดที่อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมให้กับห้องสมุดในเครือข่ำยควำมร่วมมือและห้องสมุดอื่นๆทั่วประเทศ
ที่สำคัญคือบุคลำกรของสำนักหอสมุด ได้กลำยเป็นต้นแบบของผู้ให้บริกำรหัวใจสีเขียว ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ผลลัพธ์สนองต่อควำมต้องกำรและกำรปฏิบัติงำนที่สำคัญของหน่วยงำน
ผลลัพธ์จำกกำรพัฒ นำห้องสมุดสีเขียว เป็นกำรตอบสนองภำรกิจโดยตรงของสำนักหอสมุด ในบทบำทของกำรเป็น
หน่วยบริกำรควำมรู้ของสังคมและของมหำวิทยำลัย ซึ่งมีกำรเรียน กำรสอน และกำรวิจัยที่โดดเด่นด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม
ทั้งเรื่องกำรออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรขยะ กำรจัดกำรน้ำเสีย สำนักหอสมุดได้เพิ่มควำมสมบูรณ์ด้ำนทรัพยำ
กรสำรสนเทศด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม ผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนสำรสนเทศกับห้องสมุดเครือข่ำยและหน่วยงำนที่ปรึกษำซึ่งเป็น
องค์กรชั้นนำด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงผลประหยัดที่สำนักหอสมุดสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยจำก
กำรประหยัดค่ำไฟฟ้ำ ค่ำทรัพยำกรที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน นอกจำกสำมำรถลดต้นทุนกำรดำเนินงำนแล้ว ยังเป็นกำรเพิ่มคุณภำพ
กำรให้บริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ควำมสำเร็จของสำนักหอสมุด ในกำรเป็นต้น แบบห้องสมุดสีเขียวของประเทศ
ไทย และเป็นแม่ข่ำยควำมร่วมมือเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียวเครือข่ำยแรกของประเทศ ยังสร้ำงชื่อเสียงให้กับมหำวิทยำลัย และ
สร้ำงควำมยอมรับในบทบำทของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ในฐำนะที่เป็นผู้บุกเบิกและสร้ำงมิติใหม่ให้กับวงกำร
ห้องสมุด ในเรื่องของกำรให้บริกำรห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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บทสรุป
ห้องสมุดสีเขียว เป็นห้องสมุดที่ให้บริกำรควำมรู้ที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องพลังงำนและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้สังคมแก้ปัญหำด้วยปัญญำ
เป็นกิจกรรมดีๆ ที่ทำให้คนดีๆได้มำพบกัน เพื่อทำสิ่งดีๆร่วมกัน

ขอขอบคุณ
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ; กองทุนกำรศึกษำเสริม มูลนิธิสวิตำ; สถำบันวิศวกรรมพลังงำน; Scrap Lab คณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์; ศูนย์เชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ำนกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม; คณะสิ่งแวดล้อม; คณะวน
ศำสตร์; กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม; กระทรวงพลังงำน; องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจกฯ; สมำคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทยฯ; บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด; ผู้ใช้บริกำร และทีมงำนของสำนักหอสมุด มก. ทุกคน

โดย : สำนักหอสมุด
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ประเภทที่ 2
กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน
(2.2) แนวปฏิบัตทิ ดี่ ี

รำงวัลดี จำนวน 1 ผลงำน
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รำงวัลดี ประเภท 2.2 แนวปฏิบัติที่ดี

กระบวนกำรสร้ำงควำมสำเร็จสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้
สถำนพยำบำล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
1. ควำมเป็นมำ/หลักกำร
สถำนพยำบำล เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรสุขภำพปฐมภูมิมีหน้ำที่หลักในกำรดูแลสุขภำพนิสิตและบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยให้บริกำรทำงเวชกรรม ทันตกรรม และกำยภำพบำบัด ในช่วงปีพ.ศ.2552 สถำนพยำบำล
ประสบกับปัญหำด้ำนกำรให้บริกำรผู้ป่วย โดยพบว่ำระบบกำรให้บริกำรเกิด ควำมล่ำช้ำไม่สะดวกต่อผู้มำรับบริกำร ต้องใช้เวลำ
ในกำรรอรับบริกำรนำนกว่ำที่ควรจะเป็น ทำให้สถำนพยำบำลมีแนวคิดในกำรปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรใหม่ ด้วยกำรนำ
รูปแบบกำรบริหำรงำน TQM (Total Quality Management ) และระบบโลจิสติกส์สุขภำพ (Information Flow, Material
Flow, Patient Flow ) รวมถึงหลักกำรดูแลควำมปลอดภัยผู้ป่วย (Patient Safety) มำใช้ในกำรกระบวนกำรปรับปรุงงำนของ
สถำนพยำบำล โดยบุคลำกรทุกระดับมีส่วนร่วมในกำรบริหำรระบบคุณภำพจำกกำรทำงำนเป็นทีมและพัฒนำปรับปรุงงำน
ผสำนกับวงจรกำรปรับปรุงงำนเพื่อสร้ำงคุณภำพ PDCA และปรับปรุงกระบวนกำรทีละเล็กทีละน้อยอย่ำงต่อเนื่อง โดยกระบวน
กำรเบื้องต้นได้มีกำรศึกษำถึงระบบกำรบริหำรงำนขององค์กรและกรอบกำรทำงำนของบุคลำกรเทียบเคียงกับปัญหำที่เกิดขึ้นใน
ขั้นตอนต่ ำงๆของกำรท ำงำนที่ ได้รับจำกข้อเสนอแนะของผู้รับบริกำร เพื่อกำหนดเป็นแนวทำงในกำรวำงแผ นพั ฒนำและ
ปรับปรุงงำนรวมถึงกำรสร้ำงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร โดยกำรจัดกำรเชิงระบบในลักษณะ Inf- KU Health
Care Value Chain ซึ่งได้มำจำกผลของกำรกำหนดคุณลักษณะของหน่วยงำน อันมีผลในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร กำร
พัฒนำระบบกำรบริกำรสุขภำพ กำรพัฒนำบุคคล และกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่กำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรระดับต่ำงๆภำยในองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพซึ่งเป้ำหมำยคือ ผู้รับบริกำร
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลำกรเกิดควำมคิดเชิงระบบ คิดเป็น ทำเป็น ควบคุมคุณภำพเป็น ให้ได้ระบบกำรทำงำนอยู่ในสภำพ
พื้นฐำน (Basic Condition)
2. เพื่อให้รู้แนวทำงปฏิบัติที่ดที ี่มุ่งสู่คุณภำพได้อย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ (Consistency)
3. เพื่อให้องค์ควำมรู้ที่กระจำยอยู่ภำยในองค์กรได้มีกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ
4. เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือและประสำนพลังในองค์กร (Team Collaboration)
1.2 วิธีกำรกำหนดแผน/แนวทำง/โครงกำร
แนวทำงกำรกำหนดแผนกำรพัฒนำ
 จัดตั้งทีมประกันคุณภำพ ทำหน้ำที่วำงแผน และควบคุมให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมแผนงำน ประกอบไป
ด้วย ผู้อำนวยกำร หัวหน้ำงำนพัฒนำคุณภำพ คณะทำงำนจัดกำรควำมรู้
 จัดตั้งทีมพี่เลี้ยง ทำหน้ำที่ให้คำปรึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงพัฒนำงำน ประกอบไปด้วย หัวหน้ำงำนพัฒนำ
คุณภำพ และนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
 จัด ตั้ง โครงกำรพั ฒนำบุคลำกร ท ำหน้ำ ที่ พัฒ นำควำมรู้และทักษะบุคลำกรในงำนประจำ ประกอบด้ ว ย
ประธำนโครงกำรพัฒนำบุคลำกร และหัวหน้ำงำนเป็นผู้ร่วมประสำนงำน
 จัดตั้งโครงกำรส่งเสริมบุคลำกรในกำรมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภำพ 2 โครงกำร ใช้เป็นกลยุทธ์สำหรับ
แผนกำรพัฒนำงำนองค์กร เพื่อเชิญชวนบุคลำกรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำงำน ประกอบไปด้วย โครงกำรส่งเสริมบุคลำกร
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ในกำรมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภำพ ระดับงำน และ โครงกำรส่งเสริมบุ คลำกรในกำรมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภำพ
ระดับบุคคล
แนวทำงกำรดำเนินโครงกำร
 ก่อนกำรดำเนินกำรโครงกำรใหม่ จะมีกำรประเมินผลกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำงำนของปีที่ผำ่ นมำ ว่ำได้ตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหรือไม่และมีปัญหำอะไรที่ต้องแก้ไขเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือในครั้งต่อไป
 นำเสนอแผนงำน แนวคิดและวิธีกำรพัฒนำองค์กรรูปแบบใหม่ ที่จะดำเนินกำรภำยใต้โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
แบบมีส่วนร่วม
- ระดับงำน ใช้กำรควบคุมกระบวนกำร (Process Control) และควบคุมคุณภำพ (Quality Control) ด้วย
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)
- ระดับบุคคล ใช้กำรควบคุมกระบวนกำร (Process Control) และควบคุมคุณภำพ (Quality Control) ด้วย
แบบฟอร์ม เอกสำรวิธีปฏิบัติงำนคุณภำพ (Quality Worksheet)
 สำรวจควำมต้องกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรพัฒนำงำน
1.3 แผนงำน และเป้ำหมำยของหน่วยงำน
 แผนงำนดำเนินโครงกำรพัฒนำคุณ ภำพแบบมีส่ วนร่วม ดำเนินกำรตำมปีงบประมำณ โดยผู้อำนวยกำร
ประชุมชี้แจงกำรดำเนินกำร และติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรพร้อมให้รำยงำนผลในที่ประชุมบุคลำกร เพื่อสรุปผลกำร
ดำเนินงำนเป็นระยะตำมแผน
 เป้ำหมำย แบ่งเป็น 3 ระดั บ คือรับบุคลำกร ระดับงำน และระดับองค์กร โดยมีกำรวัดวิเครำะห์ผลกำร
ดำเนินงำนด้วยตัวชี้วัดจำนวน 9 ตัวชี้วัด
2. ปัจจัยนำเข้ำ (Input)
2.1 บุคลำกร เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดกำรพัฒนำงำนจึงเป็นทรัพยำกรนำเข้ำที่สำคัญที่สุดของหน่วยงำน ซึ่งต้องมีกำร
พัฒนำบุคลำกรก่อนด้วยกำรสร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้ พร้อมกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรสร้ำงผลงำนร่วมกัน และกำรสร้ำงแรงจูง
ใจโดยจัดกำรประกวดผลงำนกำรพัฒนำปรับปรุงงำนภำยในหน่วยงำน เป็นกำรกระตุ้นให้เกิดกำรแข่งขันในกำรพัฒนำงำน
2.2 วัสดุ-ครุภัณฑ์และเทคโนยีสำรสนเทศที่ใช้ในกำรพัฒนำกระบวนงำน ต้องมีกำรพัฒนำให้สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ให้
เกิดควำมสะดวกรวดเร็วในกำรดำเนินงำน
2.3 กำรมีคู่มือกำรปฏิบัติงำนและแบบฟอร์มต่ำงๆที่ใช้ในกำรควบคุมคุณภำพงำน
3. วิธีกำรดำเนินงำน
3.1 รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำน
กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรพัฒนำปรับปรุงงำน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ
 รูปแบบที่ 1 เป็น Project Assignment เป็นกำรกำหนดให้แต่ละงำน ทบทวนกระบวนงำนหลัก และคัดเลือก 1
กระบวนกำรมำพัฒนำ ด้วยวิธี Brain Storming ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรพัฒนำงำน 8 ข้อ บุคลำกรทุกคนจะมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำงำนทันทีในรูปแบบของกำรประชุมประจำแต่ละงำน มีกำรดำเนินงำนในทุกวันศุกร์ที่ 4 ของเดือน
- สำหรับปีงบประมำณ 2560 กำหนดให้แต่ละงำน รวบรวมผลงำนกำรปรับปรุงพัฒนำงำน ตั้งแต่ปีงบประมำณ 25552559 น ำกลั บ มำทบทวนและปรับ ปรุง ให้ เหมำะสมกับ สภำพกำรณ์ ในปั จ จุ บัน ที่ มี ผ ลกระทบจำกเทคโนโลยี ส ำรสนเทศที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อนำผลจำกกำรพิจำรณำเข้ำมำยกระดับมำตรฐำนกำรบริกำรในคู่มือปฏิบัติงำน

66

ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560

 รูปแบบที่ 2 เป็น Individual Routine Work Development เป็นกำรพัฒนำงำนประจำรำยบุคคล ซึ่งจะมีอิสระใน
กำรตัดสินใจเข้ำร่วมโครงกำร โดยเมื่อเข้ำร่วมโครงกำรต้องทบทวนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนจำกคู่มือปฏิบัติ งำน
และทบทวนวิธีปฏิบัติที่ตนเองรับผิดชอบในปัจจุบัน แล้วจึงพัฒนำปรับปรุงงำนตำมแบบฟอร์ม เอกสำรวิธีปฏิบัติงำนคุณภำพ
(Quality Worksheet)
- สำหรับปีงบประมำณ 2560 กำหนดให้ระดับบุคคล ปรับปรุงพัฒนำงำนประจำตำมแบบฟอร์ม เอกสำรวิธีปฏิบัติงำน
คุณภำพ (Quality Worksheet) และจัดเก็บองค์ควำมรู้ในรูปแบบ Infographic
3.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (Work Flow)
กิจกรรมกำรพัฒนำ
1. ศึกษำกรอบกำรทำงำนของสถำนพยำบำล (รูปที่ 1) โดยวิเครำะห์ระบบกำรดำเนินงำน เพื่อให้รู้ว่ำมีปัญหำอะไรเกิดขึ้น
และปัญหำที่เกิดจะมีผลต่องำนตำมวิสัยทัศน์ (Vision) ที่กำหนดไว้หรือไม่ ถ้ำมีผลกระทบแล้วจะทำกำรแก้ไขปรับปรุงงำนอย่ำง
ไรเพื่อแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นตำมกรอบกลยุทธ์ (Strategy) ที่กำหนดไว้ ในกำรบรรลุเป้ำหมำย (Goal Target) ที่ตั้งไว้ ซึ่งกำรทำให้
เกิดกำรพัฒนำระบบบริกำรหลักอย่ำงมีประสิทธิภำพได้ จะต้องเกิดกำรพัฒนำ 4 ด้ำนคือ พัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำร
พัฒนำด้ำนระบบกำรบริกำรสุขภำพ กำรพัฒนำด้ำนบุคคล และกำรพัฒนำด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรระดับต่ำงๆภำยในองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรพัฒนำทั้ง 4 ด้ำนจะคลอบคลุมระดับกำร
ปฏิบัติงำน (Operational Level ) ที่ได้รับกำรสนับสนุนข้อมูลจำกผู้รับบริกำร เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน และกำรประสำนงำน
ร่วมกับสหสำขำวิชำชีพ (Supporting Level) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในกำรทำงำน (Output) ที่เชื่อมโยงกับคุณภำพในกำรให้บริกำร
(Quality of Service)
2. นำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ (รูปที่ 2) มำบูรณกำรร่วมกับกรอบกำรทำงำนของสถำนพยำบำล (รูปที่1) เพื่อให้สถำนพยำบำล
เกิดกำรพัฒนำกำรปรับปรุงงำนด้ำนบริกำร ที่มีบุคลำกรทุกคนภำยในหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือในกำรปรับปรุงงำนอย่ำงต่อเนื่อง
จำกกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ ควบคู่ไปกับกำรรับควำมรู้ จำกภำยนอก ซึ่งจะทำให้เกิดโอกำสในกำรหำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
(Best Practices) เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้ผู้รับบริกำร
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4. กำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ
กำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ (ตำมรูปที่ 2 กรอบกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ)
4.1 ผู้อำนวยกำรแถลงนโยบำยในที่ประชุมบุคลำกร
4.2 ทีม ประกันคุณภำพ น ำเสนอแผนงำน แนวคิดกำรพัฒนำองค์กร วิ ธีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในรูปของ
แบบฟอร์มต่ำงๆ และ จัดหำช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว ภำยใต้โครงกำรปรับปรุงงำนแบบมีส่วนร่วม ทั้งในระดับ
งำน และระดั บบุคคล ให้บุ คคลกรรับทรำบในที่ ประชุ ม รวมถึงแนะนำที่ป รึกษำด้ ำนกำรปรับปรุงงำนและด้ ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ รำยละเอียดดังนี้
4.2.1 แผนงำน : เป็นกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรของงำนประกันคุณภำพให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ของ
องค์กรในกำรสร้ำงควำมร่วมมือและเพื่อกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน โดยจัดตำรำง เวลำประชุมให้สำหรับทุกงำนได้ระดมสมอง
ร่วมกันทุกสัปดำห์ที่ 4 ของเดือน และติดตำมกำรนำเสนอผลงำนในที่ประชุม 2 ระยะ เพื่อประเมินผลงำนในที่ประชุมอย่ำงเป็น
ทำงกำร
4.2.2 แบบฟอร์ม : เป็นแบบฟอร์มสำหรับกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนทั้งระดับ งำน และระดับบุคคล เพื่อให้
กำรพัฒนำจะเป็นไปในแนวทิศทำงเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสำมำรถควบคุมคุณภำพกำรบริกำรที่มีมำตรฐำน บรรลุสู่
เป้ำหมำยและมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องได้ไม่ยำก ดังนี้
ระดับงำน
ใช้กำรควบคุมกระบวนกำร (Process Control) และควบคุมคุณภำพ (Quality Control) ด้วยกระบวนกำรจัดกำร
ควำมรู้ (Knowledge Management) โดยนำกระบวนกำรที่ได้รับกำรปรับปรุงตั้งแต่ปีพ.ศ.2555-2559 มำทบทวนให้เป็น
ปัจจุบัน แล้วบรรจุลงในคู่มือปฏิบัติงำนเพื่อใช้เป็นมำตรฐำนในกำรทำงำนต่อไป และเพื่อกำรจัดกำรควำมรูต่ำงๆที่เป็นแนปฏิบัติ
ที่ดีไม่ให้สูญหำยไปไหนดังภำพ

ระดับบุคคล
ใช้กำรควบคุมกระบวนกำร (Process Control) และควบคุมคุณภำพ (Quality Control) ด้วยแบบฟอร์มเอกสำรวิธี
ปฏิบัติงำนคุณภำพ (Quality Worksheet)
แบบฟอร์ ม เอกสำรวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง ำนคุ ณ ภำพ (Quality Worksheet) เป็ น แบบฟอร์ ม ล่ ำ สุ ด ที่ ถู ก พั ฒ นำขึ้ น มำแทน
มำตรฐำนกำรปรับปรุงงำน 8 ข้อ และแบบฟอร์ม PDCA กระดำษ 1 แผ่น ใช้พัฒนำปรับปรุงงำนทั้งในระดับงำนและระดับบุคคล
เพื่อควบคุมคุณภำพกำรเข้ำไปพัฒนำงำนประจำให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยยังคงใช้หลักกำร PDCA ดังนี้
1. ทบทวนขั้นตอน วิธีกำรปฏิบัติงำนและระบุเทคนิคกำรควบคุมคุณภำพ ซึ่งเป็น Key Activity ของกระบวนกำร
2. กำหนดจุดคุณภำพ (Quality Point) ตั้งค่ำเป้ำหมำยและ ค่ำของระดับจุดควบคุม (Quality Level)
3. ออกแบบวิธีกำรปรับปรุงพัฒนำงำนใหม่
4. ติดตำม / ควบคุม
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5. นำเสนอผลงำน และกำรจัดกำรควำมรู้ในรูปแบบ Infographic
เริ่ ม ใช้ แ บบฟอร์ม เอกสำรวิ ธี ป ฏิบั ติ ง ำนคุ ณ ภำพ (Quality Worksheet) ในกำรรำยงำนผลงำนระดั บ งำน ตั้ ง แต่
ปีงบประมำณ 2559 และกำลังเริ่มใช้ในกำรรำยงำนผลงำนระดับบุคคล ในปีงบประมำณ 2560 แทนแบบฟอร์มกระดำษ 1 แผ่น
แบบฟอร์มเอกสารวิธีปฏิบตั ิงานคุณภาพ
(Quality Worksheet)

กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแบบฟอร์มฯ ทีมประกันคุณภำพได้มีกำรจัดทำเอกสำรข้อมูลต่ำงๆเพื่อช่วยให้ง่ำย
และสะดวกต่อกำรเข้ำถึงข้อมูลมำกยิ่งขึ้น ประกอบด้วย
 สำรบัญสำหรับกำรสืบค้น
 แบบฟอร์มเอกสำรวิธีปฏิบัติงำนคุณภำพ พร้อมคำอธิบำยควำมหมำยและกำรตอบคำถำมแต่ละหัวข้อ
ในส่ วนเอกสำรที่ กล่ ำ วมำทั้ง หมด จะถูกจัด เก็บ ไว้ใน Network ของหน่ วยงำน (\\infirma\Intranet) ซึ่ง เป็น ช่ อง
ทำงกำรค้ น หำข้อมู ล ส ำหรับ บุ คลำกรภำยในองค์กรที่ ทุ กคนสำมำรถเข้ำ ถึง ได้ โ ดยสะดวก ด้ ว ยวิ ธีกำรคลิกที่ ลิ ง ค์เชื่ อมโยง
(Hyperlink) ได้
4.2.3 ติดตำมงำน โดยทีมงำนจะทำหนังสือบันทึกข้อควำมส่งไปยังงำนทุกงำนเพื่อแจ้งให้เตรียมควำมพร้อม
สำหรับกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในที่ประชุม เพื่อให้ผู้บริหำรรับฟัง ให้ข้อเสนอแนะ และให้บุคลำกรทุกคนได้รับทรำบ
เป็นระยะ
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4.2.4 ประเมินผลกำรดำเนินงำน ภำยหลังเสร็จสิ้นโครงกำร โดยทีมประกันคุณภำพ ด้วยกำรวัดระดับควำม
พึงพอใจของผู้รับบริกำร และกำรสอบถำมปัญหำข้อบกพร่องของกำรดำเนินงำนจำกหัวหน้ำงำนในที่ประชุม เพื่อนำผลมำ
วัดวิเครำะห์ หำผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรปรับปรุงงำน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพของกำรจัดกำรกำรไหลขององค์กร (Information
Flow Material Flow Patient Flow ) รวมถึงหลักกำรดูแลควำมปลอดภัยผู้ป่วย (Patient Safety)
5. ผลลัพธ์ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน (Out come)
ผลของกำรพัฒนำงำนคือองค์ควำมรู้ที่มีส่วนผสมของวิธีกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำร เทคนิค และวิธีกำรต่ำง ๆ ของ
กำรพัฒนำงำน ซึ่งเป็นองค์ควำมรู้ที่สำคัญจะได้รับกำรเผยแพร่ให้บุคลำกรทุกคนได้รับรู้ เรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงต่อเนื่อง
6. ประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน (ควำมคุ้มค่ำ)
สถำนพยำบำลได้มีกำรสร้ำงจิตสำนึกบุคคลำกรทุกคนในกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ และพลังงำน อย่ำงคุ้มค่ำ ในกำรพัฒนำ
งำนประจำที่ทำอยู่ โดยจะมีหัวหน้ำงำนช่วยกำกับดูแล และวิธีกำรที่หน่วยงำนใช้ควบคุมต้นทุน คือกำรปรับลดขั้นตอนที่ไม่
จำเป็น และกำรกำจัดสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่ำออกไปจำกกระบวนกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
7. กำรส่งเสริมกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในหน่วยงำน
มีระบบกำรจัดกำรควำมรู้ที่สำมำรถนำไปใช้ได้จริง โดยกำรสร้ำงแนวทำงปฏิบัติร่วมกันระหว่ำงกำรจั ดกำรควำมรู้กับ
กำรพัฒนำปรับปรุงงำน เพื่อกำรขับเคลื่อนคุณภำพให้ไปในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งมีกำรกำหนดแนวทำงปฏิบัติที่บุคลำกรทุกคน
สำมำรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่ำงเป็นระบบไม่ยุ่งยำก เช่น มีกำรกำหนดให้มีกำรประชุมย่อยแต่ละฝ่ำยอย่ำงน้อยเดือนละครั้ง
โดยกำหนดหัวข้อกำรประชุมที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำงำนในระบบ กำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถพัฒนำแนวทำงกำร
ทำงำนได้ตลอดเวลำ (โดยกำรนำข้อเสนอแนะแทรกในเล่มได้ตลอดในช่วงปฏิบัติงำนและนำมำใช้ปรับปรุงข้อมูลเมื่อครบรอบปี
กำรทำงำน) กำรให้บุคลำกรนำเสนอผลงำนอย่ำงเป็นทำงกำรเพื่อให้ผู้บริหำรให้ข้อเสนอแนะต่อผลงำนและในทุกปีจะดำเนินกำร
จัดเก็บองค์ควำมรู้เหล่ำนี้ไว้แบบชั่วครำวใน Intranet ขององค์กรก่อน และจะดำเนินกำรตรวจสอบองค์ควำมรู้ทั้งหมดอีกครั้ง
เพื่อจัดเก็บเป็นคู่มือปฏิบัติงำนในทุก 5 ปี
8. ผลกำรดำเนินงำน (Output) ที่สำคัญ
8.1 ผลงำนกำรสร้ำงควำมมีส่วนร่วมระดับงำน
ส่วนงำน 6 งำน ทบทวนกระบวนกำร และวิธีกำรปฏิบัติงำนจำกคู่มือปฏิบัติงำนเดิม (คู่มือปฏิบัติงำน ครั้งที่ 1/2555)
เพื่อปรับเปลี่ยนขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงำนจำกผลงำนกำรปรับปรุงพัฒนำงำน ตั้งแต่ปีพ.ศ.2555-2559 เข้ำสู่คู่มือปฏิบัติงำน
จั ด เก็บ เป็ น ข้ อมู ล ทำงเทคโนโลยี ส ำรสนเทศที่ ส มบู ร ณ์ และจั ด เก็ บ อย่ ำ งมี ร ะบบ เพื่ อ ใช้ ใ นกำรเผยแพร่ ท ำงอิ น ทรำเน็ ต
(\\Infirma\คู่มือปฏิบัติงำน) และคลำวด์ขององค์กร (G Suite for Education)
8.2 ผลงำนกำรสร้ำงควำมมีส่วนร่วมระดับบุคคล
มีกำรปรับปรุง 23 กระบวนกำร ส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์สุขภำพ (Information Flow, Material Flow ,Patient
Flow ) รวมถึ ง หลั ก กำรดู แ ลควำมปลอดภั ย ผู้ ป่ ว ย (Patient Safety) ซึ่ ง เป็ น หั ว ใจส ำคั ญ ในกำรบริ ห ำรโลจิ ส ติ ก สุ ข ภำพ
รำยละเอียดกำรปรับปรุงงำน 23 ผลงำน ดังนี้
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ปีงบประมำณ 2560 ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ 4 ด้ำน - 23 กระบวนกำร

9. กำรประเมินผลและกำรนำผลประเมินมำใช้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงในอนำคต
มีกำรประเมินผลงำนด้วยกำรวัดวิเครำะห์ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ
บุคลำกร

งำน

ผลงำน/คุณภำพที่ได้รับ
1. บุคลำกรมีควำมเข้ำใจกำร
ปรับปรุงงำน สำมำรถดำเนินกำร
อย่ำงเป็นขั้นตอนตำมวงจร
คุณภำพ (PDCA)
2. บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร
ปรับปรุงงำน

3. ส่งผลต่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ของกระบวนกำรบริกำรที่รวดเร็ว
มำกขึ้น

ตัวชี้วัด/กำรวัดวิเครำะห์

เป้ำหมำย

ข้อมูลประจำปี
2558

2559

2560

100

100

100

18

23

81

81

84

4.20

4.26

4.41

4.08

4.10

4.31

ร้อยละบุคลำกรสำมำรถ
ปรับปรุงงำนอย่ำงเป็นขั้นตอน
ตำมวงจรคุณภำพ (PDCA)

≥ ร้อยละ 90

ผลงำนกำรปรับปรุงงำน

จำนวนผลงำน 17

ร้อยละบุคลำกรเข้ำร่วม
≥ ร้อยละ 80
โครงกำรปรับปรุงงำน
ควำมพึงพอใจกำรจัดลำดับคิว ≥ 3.50/5
เข้ำรับบริกำร
ควำมพึงพอใจด้ำนระยะเวลำใน ≥ 3.50/5
กำรรอรับบริกำรของแต่ละจุด
บริกำร
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ระดับ
งำน

องค์กร

ผลงำน/คุณภำพที่ได้รับ
4. กำรประสำนงำน และกำรส่งต่อ
ระหว่ำงงำนมีควำมคล่องตัวไม่
ติดขัด
5. ควำมสำเร็จกำรดำเนินของ
องค์กร

ตัวชี้วัด/กำรวัดวิเครำะห์

เป้ำหมำย

ข้อมูลประจำปี
2558

2559

2560

ควำมพึงพอใจด้ำนควำมสะดวก ≥ 3.50/5
ระหว่ำงช่วงต่อของจุดบริกำร

4.20

4.22

4.38

ร้อยละควำมสำเร็จของตัวชี้วัด
ด้ำนควำมปลอดภัย (Patient
Safety Goals) (7 ตัวชี้วัด)
ร้อยละควำมสำเร็จของตัวชี้วัด
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
(Resource Management
Goals) (9 ตัวชี้วัด)
3. ควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร
(Patient Satisfaction) (6
ตัวชี้วัด)

≥ ร้อยละ 85

N/A

100

86

≥ ร้อยละ 85

N/A

100

86

≥ 3.50/5

4.23

4.35

4.45

10. กำรเทียบเคียงกับหน่วยงำนอื่น
สถำนพยำบำล มี Best Practice ที่ เ กิด จำกผลกำรพั ฒ นำปรับ ปรุง งำนเกิ ด ขึ้น หลำยผลงำนในทุ กปี ง บประมำณ
เมื่อเทียบกับหน่วยงำนอื่น ๆ ในสำนักงำนอธิกำรบดี และ Best Practice ได้รับกำรยอมรับให้มีกำรนำเสนอผลงำนทั้งภำยใน
และภำยนอกหน่วยงำน
11. บ่งชี้ควำมเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
11.1 สถำนพยำบำลมีกำรกำหนดแผนกำรปรับปรุงงำนและถ่ำยทอดนโยบำยสู่กำรปฏิบตั ิอย่ำงเป็นรูปธรรม
11.2 บุคลำกรทุกคนร่วมมือกันในกำรพัฒนำระบบงำน อย่ำงพร้อมเพรียงกัน ทั่วทั้งองค์กร
11.3 สถำนพยำบำลมีกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ โดยกำรสร้ำงแนวทำงปฏิบตั ิร่วมกันระหว่ำงกำรจัดกำรควำมรู้
กับกำรพัฒนำปรับปรุงงำน เพื่อกำรขับเคลื่อนคุณภำพให้ไปในทิศทำงเดียวกัน
12. กำรนำไปใช้ประโยชน์ทั้งภำยในและภำยนอก
กำรนำไปใช้ประโยชน์ภำยใน
นำมำตรฐำนกำรทำงำนในคู่มือปฏิบัติงำนมำใช้ในกำรให้บริกำรนิสิต บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป
มีหัวหน้ำงำนคอยกำกับดูแลให้เป็นไปตำมข้อกำหนดบริกำร (service specification)
กำรนำไปใช้ประโยชน์ภำยนอก
มีกำรนำไปเผยแพร่ ด้วยกำรเข้ำร่วมนำเสนอผลงำนใน Thailand Quality Conference & The 18th Symposium
TQM-Best Practices in Thailand และ HA National Forum ครั้งที่ 14, 15 และ16
13. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
 ควำมมุ่งมั่นของผู้บริหำร ในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องไม่หยุด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และนโยบำย
ที่วำงไว้
 กำรสนับสนุนจำกผู้บริหำร ด้ำนกำลังคน และด้ำนเวลำโดยเปิดโอกำสให้สำมำรถระดมควำมคิดในกำรทำงำน
ร่วมกัน ทำให้เกิดกำรสร้ำงควำมสำมัคคีเกิดขึ้นภำยในองค์กรระหว่ำงคน และระหว่ำงงำน และ ด้ำนงบประมำณ
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 ควำมร่วมมือที่ดีของบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
14. กำรตั้งเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในอนำคต
ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ ำ กั บ ยุ ค ดิ จิ ทั ล และควำมต้ อ งกำรเข้ ำ ถึ ง บริ ก ำรและข้ อ มู ล กำรบริ ก ำรที่ ร วดเร็ ว และทั น สมั ย
ดังนั้นสถำนพยำบำลจึงวำงแนวคิดในกำรปรับปรุงพัฒนำงำน ให้ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรบริกำร สะดวกรวดเร็ว
เข้ำใจง่ำย ด้วยกำรใช้ Application / Program ที่เหมำะสมในกำรพัฒนำงำน ซึ่งในกำรพัฒนำครั้งนี้ มุ่งเน้นกำรใช้ โปรแกรม
Infographic เพื่อแสดง ขั้นตอนกำรรับบริกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน บอกเล่ำกลยุทธ์หรือเทคนิคต่ำงๆหรือกำรให้ควำมรู้ในกำร
ดูแลสุขภำพ เช่น กำรดูแลแผล กำรดูแลสุขภำพดวงตำเมื่อเป็นตำกุ้งยิงหรือตำแดง เป็นต้น ทำให้ผู้รับบริ กำร/ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย หรือผู้ปฏิบัติงำน เปิดเข้ำมำดูแล้วสำมำรถเข้ำใจสิ่งที่บอกเล่ำได้ทันที
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

ระบบจัดกำรและจองหอพักนิสิตแบบออนไลน์
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กองบริกำรกลำง สำนักงำนวิทยำเขตกำแพงแสน
1. ควำมเป็นมำ/หลักกำร
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนกำรปฏบัติงำน เป็นกำรนำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำรปฎิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำรหอพัก
นิสิ ต วิท ยำเขตกำแพงแสน เนื่องด้ วยปัจ จุบั น มี หอพักนิสิ ตเพิ่ม ขึ้น ในกำรจองหอพักเดิ ม นิสิ ตจะต้องเดิน ทำงมำจองกับ
เจ้ำหน้ำที่รับจองในวันที่มหำวิทยำลัยกำหนด โดยนิสิตจะต้องกรอกแบบฟอร์มและยื่นเอกสำรให้กับเจ้ำหน้ำที่ ตำมคิวที่ได้รับ ทำ
ให้มีช่วงเวลำกำรคอย ต้องมีเอกสำรแบบฟอร์ม และเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง อีกทั้ง หำกได้คิวท้ำยๆ อำจไม่ได้ห้องที่ต้องกำร
และต้องคอยสอบถำมรำยละเอียดของห้องก่อนเลือกห้องด้วย นอกจำกนี้ยังอำจจะพบปัญหำเรื่องข้อมูลเกิดควำมผิดพลำดหรือ
ซ้ำซ้อนได้ ประกอบกับในปัจจุบันโอกำศในกำรใช้งำนระบบ Internet มีทั่วถึงมำกขึ้นและรวดเร็วขึ้น จึงน่ำจะเป็นช่องทำงที่มี
ควำมสะดวกและเหมำะสมกว่ำระบบเดิมๆ เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำระบบจัดกำรและจองหอพัก
นิสิตแบบออนไลน์ขึ้น โดยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กองบริกำรกลำง สำนักงำนวิทยำเขตกำแพงแสน ได้เข้ำไปศึกษำกำรทำงำน
วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำระบบขึ้นมำ เพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวกกับนิสิตและผู้ปกครอง รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ และผู้บริหำร
ได้มีข้อมูลช่วยในกำรตัดสินใจได้เร็วขึ้น
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำระบบจัดกำรและจองหอพักนิสิตที่สำมำรถจองผ่ำนระบบเครือข่ำย Internet ได้จำกทุกที่ ทุกเวลำ โดย
สำมำรถเลือกจองหอพักและห้องพักที่ต้องกำรได้เอง และตรวจสอบได้ว่ำมีใครจองอยู่แล้วบ้ำง มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกอะไรบ้ำง
เป็น ต้น เป็น กำรอำนวยควำมสะดวกแก่นิ สิต และผู้ปกครองที่ไ ม่ต้องเดิ นทำงมำจองหอพักด้ วยตนเอง ลดค่ำ ใช้จ่ ำย และ
ระยะเวลำของนิสิตผู้ปกครอง เจ้ำหน้ำที่ ลดจำนวนทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำรดำเนินกำรแต่ละครั้ง เพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ทำงำนและกำรให้บริกำร
1.2 วิธีกำรกำหนดแผน/แนวทำง/โครงกำร
แนวทำงของกำรพัฒนำดังนี้
- เปลี่ยนข้อมูลจำกเอกสำรที่เป็นกระดำษให้เป็นแฟ้มข้อมูลทำงคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำถึง
ลดควำมสูญหำยของเอกสำร ลดควำมผิดพลำด และลดควำมซ้ำซ้อนของข้อมูล
- สร้ำงระบบสำรสนเทศเพื่อให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน ทั้งต่อผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำร
- สร้ำงระบบกำรจองห้องพักผ่ำนระบบเครือข่ำย internet เพื่อเปลี่ยนวิธีกำรจองจำกเดิมที่นิสิตต้องเดินทำงมำ
จองกับเจ้ำหน้ำที่ เป็นกำรจองผ่ำน website
- สร้ำงระบบจัดกำรข้อมูลหอพัก และห้องพัก
- สร้ำงระบบรำยงำนผลที่มีประสิทธิภำพ
1.3 แผนงำน และเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับส่วนงำน
เป้ำหมำยคือสร้ำงระบบจัดกำรและจองหอพักนิสิตที่อำนวยควำมสะดวกให้กับนิสิต สอดคล้องกับนโยบำยของสำนักงำน
วิทยำเขตกำแพงแสนเรื่องกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรให้มีมำตรฐำนสำกล โดยระบบมีควำมสำมำรถหลักๆ ในกำรดำเนินกำร
ดังนี้
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- ผู้ดูแลระบบสำมำรถกำหนด และเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งำนระบบได้
- สำหรับเจ้ำหน้ำที่หอพัก สำมำรถเพิ่มเติม แก้ไขข้อมูลและประกำศต่ำง ๆ ได้ สำมำรถเพิ่มข้อมูลหอพักและ
เพิ่มข้อมูลห้องพักได้ สำมำรถปรับเปลียนสถำนะของหัองพักได้ (เปิดให้จองหรือไม่ให้จองในกรณีต่ำง ๆ เช่น ห้องพักชำรุด
สำรองสำหรับผู้เข้ำพักพิเศษต่ำงๆ เป็นต้น) สำมำรถจัดกำรข้อมูลกำรจองห้องพักได้ สำมำรถจัดกำรใบสำหรับแจ้งหนี้ได้
- ตัวระบบสำมำรถเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งำนได้ คัดกรอกสิทธิกำรเข้ำใช้งำนของผู้ใช้งำนแต่ละประเภทได้
- สำหรับผู้ใช้งำน (นิสิต) สำมำรถจองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ได้ และพิมพ์ใบชำระเงิน (ใบแจ้งหนี้) ได้
แผนงำน :
1. ศึกษำรวบรวมข้อมู ล โดยเริ่มจำกรับ นโยบำย และควำมต้องกำรของผู้บ ริหำร ศึกษำรวบรวมข้อมูล ระเบีย บ
ข้อกำหนดพิเศษต่ำงๆ วิธีกำรดำเนินกำรเดิม และข้อจำกัดต่ำงๆ วิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำร ศึกษำหำวิธีกำรดำเนินกำร
ที่เหมำะสม และประชุมร่วมระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้บริหำรเพื่อหำแนวทำงในกำรดำเนินงำนร่วมกัน ช่วงเดือน
ก.พ.-มิ.ย. 2559
2. ออกแบบและจัดทำโปรแกรม โดยเริ่มจำก ออกแบบหน้ำจอกำรแสดงผล และรำยงำนต่ำง ๆ ออกแบบและจัดทำ
ระบบฐำนข้อมูลหอพัก ห้องพัก ออกแบบระบบเพิ่ม ข้อมูลหอพักนิสิต ระบบเพิ่มห้องพักนิสิต ระบบเพิ่มอัตรำค่ำห้องพักและ
รำยละเอียดอื่นๆ ระบบเปิด-ปิดกำรจองหอพัก ระบบจัดกำรห้องพัก ออกแบบระบบลงทะเบียนรับสมำชิกสำหรับนิสิตใหม่ และ
ระบบยืนยันกำรสมัครสมำชิก (ตำมนโยบำยของผู้บริหำร) ออกแบบระบบยืนยันตัวตนสำหรับนิสิตเดิม ออกแบบระบบกำรจอง
หอ และระบบพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ออกแบบระบบรำยงำนข้อมูลนิสิต และระบบสรุปข้อมูลกำรจองหอพักนิสิตสำหรับผู้บริหำร
จัดทำโปรแกรมและระบบงำนต่ำง ๆ ตำมที่ได้ออกแบบไว้ และนำเสนอระบบและโปรแกรมให้ที่ประชุมช่วยพิจำรณำและ
ปรับแก้ตำมนโยบำยเป็นระยะ ตั้งแต่ พ.ค.-ก.ย. 2559
3. ติดตั้ง และตรวจสอบผลกำรทำงำนของระบบ โดยเริ่มจำก ติดตั้งระบบงำนต่ำงๆ และทดสอบกำรทำงำนของระบบ
ให้เจ้ำหน้ำที่หอพักนำเข้ำข้อมูลหอพัก ห้องพัก อัตรำค่ำธรรมเนียมและเอกสำรต่ำงๆ ให้ผู้ใช้งำนประเภทต่ำง ๆ ทดสอบใช้งำน
นำปัญหำที่พบมำหำรือ ปรับเปลียนแนวทำง และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ต่ำง ๆ และทดสอบกำรทำงำนอีกครั้ง ตั้งแต่ มิ.ย. –
ต.ค. 2559
4. จัดทำเอกสำร คู่มือ รำยงำนผลกำรดำเนินงำน เปิดให้ใช้งำนระบบจริง โดยเริ่มจำก จัดทำคู่มือกำรใช้งำนระบบ
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ และคู่มือสำหรับนิสิต เปิดระบบให้นิสิตจองผ่ำน internet คอยตรวจสอบกำรทำงำนของระบบ และแก้ไข
ปัญหำเฉพำะหน้ำตลอดกำรใช้งำน จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรใช้งำน และสรุปผลโครงกำรเสนอผู้บริหำร ตั้งแต่ ก.ค. 2559 –
เม.ย. 2560
5. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำโปรแกรม เริ่มจำก นำผลจำกกำรใช้งำนมำปรับปรุงแก้ไข และจะพัฒนำระบบให้ดียิ่งขึ้น
โดยจะทำกำรปรับปรุงระบบได้แก่ ปรับปรุงระบบ admin ให้มีกำรใช้งำนได้สะดวกและครอบคลุมมำกขึ้น กำรเพิ่มข้อมูลด้ำน
ต่ำงๆที่สะดวก และใช้งำนง่ำย ครอบคลุม ระบบกำรคิวรี่ที่มีกำรตอบสนองรวดเร็วและแม่นยำที่สุด กำรแสดงผลกำรใช้งำนต่ำงๆ
ที่ เข้ ำ ถึ ง ได้ ง่ ำ ย ออกแบบระบบกำรจองหอพั กนิ สิ ต ใหม่ อี ก ครั้ง โดยใช้ ก ำรยื น ยั น ตั ว ตนผ่ ำ นระบบ Authentication ของ
มหำวิทยำลัยเพียงอย่ำงเดียว เพื่อให้เกิดควำมถูกต้อง และสะดวกมำกยิ่งขึ้น และพัฒนำระบบกำรชำระเงินผ่ำน barcode
เพิ่มเติม ตั้งแต่ ม.ค. – ก.ย. 60
6. พัฒนำระบบส่วนต่อยอดเพิ่มเติม เมื่อระบบใช้งำนได้ดีแล้ว จะพั ฒนำระบบงำนส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ระบบ
ชำระเงิน ระบบคำนวณค่ำน้ำ ค่ำไฟ เป็นต้น รวมถึงกำรพัฒนำเป็น Application ต่อไป ตั้งแต่ประมำณเดือนสิงหำคม 2560
เป็นต้นไป
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2. ปัจจัยนำเข้ำ (Input) (หมำยถึง งบประมำณ และทรัพยำกรต่ำงๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิต)
ทรัพยำกร ส่วนใหญ่เป็นทรัพยำกรเดิมที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ระบบเครือข่ำย Internet เครื่อง
คอมพิวเตอร์ notebook เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC และทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ผู้พัฒนำระบบ และเจ้ำหน้ำที่หอพัก ส่วน
งบประมำณใช้จัดทำเอกสำร และกำรจัดซื้อ Software ลิขสิทธิ์กำรแสดงผล และบำร์โค๊ค และค่ำล่วงเวลำของบุคลำกร
3. วิธีกำรดำเนินงำน/แนวทำงกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ
1. รับนโยบำยจำกผู้บริหำร มีกำรประชุมรับนโยบำยและวำงแนวทำงกำรดำเนินงำนเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ และ
แนวทำงกำรดำเนินกำรร่วมกันกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
2. วิเครำะห์ขั้นตอนกำรทำงำนเดิม ระเบียบและข้อกำหนดพิเศษต่ำงๆ ของวิทยำเขตที่แตกต่ำงจำกระบบจองที่พัก
ทั่วไป เพื่อนำมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบงำน
3. ออกแบบและพัฒนำระบบงำนตำมควำมต้ องกำร โดยในขั้นตอนนี้มีกำรนำเสนอระบบที่ พัฒนำขึ้นให้ ทุกฝ่ำ ย
พิจำรณำ และดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขตำมควำมต้องกำรเป็นระยะ จนเป็นที่พอใจ
4. ทดสอบกำรใช้งำนระบบที่พัฒนำขึ้น โดยใช้นิสิตฝึกงำน บุคลำกรฝ่ำยหอพักนิสิต และนิสิตบำงส่วนร่วมดำเนินกำร
ทดสอบในส่วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทดสอบประสิทธิภำพกำรทำงำนของระบบ รวมถึงปัญหำอุปสรรค์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น
5. ปรับปรุงระบบเพื่อแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นจำกกำรทดสอบ และเพิ่มเติมกำรทำงำนบำงอย่ำงเพื่อให้ครอบคลุมปัญหำที่
คำดว่ำอำจจะเกิดขึ้นได้
6. นำระบบมำใช้งำนจริง คอยตรวจสอบและแก้ไขปัญหำตลอดระยะเวลำกำรเปิดใช้งำน
7. ประชุมสรุปผลกำรดำเนินงำน และหำแนวทำงแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น
8. ปรับปรุงระบบอีกครั้งเพื่อแก้ไขปัญหำต่ำงๆ
9. นำระบบมำใช้งำนจริง คอยตรวจสอบและแก้ไขปัญหำตลอดระยะเวลำ
10. ประชุมสรุปผลกำรดำเนินงำน และรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ
11. เมื่อระบบเดิมสำมำรถใช้งำนได้ดีแล้ว จะพัฒนำระบบงำนส่วนต่อยอดอื่นๆ เพิ่มเติม เช่นระบบชำระเงิน ระบบคิด
ค่ำน้ำค่ำไฟ เป็นต้น รวมไปถึงในอนำคตอำจมีกำรพัฒนำเป็น Mobile Application ด้วย
3.1 รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำน
มีควำมร่วมมือของบุคลำกรในหน่วยงำน ตั้งแต่กลุ่มผู้บริหำรให้นโยบำย เป็นผู้ใช้ข้อมูล ร่วมกำหนดแนวทำง และ
ตัดสินใจหลัก กลุ่มเจ้ำหน้ำที่หอพัก ผู้ให้ข้อมูลหอพัก วิธีดำเนินกำรเดิม ปัญหำอุปสรรค์ต่ำงๆ กลุ่มที่ 3 ผู้พัฒนำระบบ รวบรวม
ข้อมูลรำยละเอียดต่ำงๆ ออกแบบและพัฒนำระบบเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ให้ได้มำกที่สุด และกลุ่มที่ 4 นิสิต
ฝึกงำนและนิสิตตัวอย่ำงบำงส่วนที่ทำหน้ำที่ทดสอบกำรใช้งำนในส่วนของนิสิ ต และเป็นกระบอกเสียงควำมต้องกำรส่วนหนึ่ง
ของนิสิต
3.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (Work Flow)
กำรนำวงจรคุณภำพ (PDCA) มำใช้ในกำรดำเนินงำนเพื่อพัฒนำระบบ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนกำรวำงแผน (Plan) จำกควำมต้องกำรของผู้บริหำรและควำมต้องกำรพัฒนำกำรให้บริกำรโดย
- วำงแผนศึกษำข้อมูลโดย ประชุมรับนโยบำยและควำมต้องกำรจำกผู้บริหำร และประประชุมร่วมกับเจ้ำหน้ำที่
หอพัก หลำยครั้ง เพื่อรวบรวมข้อมูลควำมต้องกำร ขั้นตอน รวมปัญหำต่ำงๆ วิเครำะห์และวำงแนวทำงในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
ศึกษำควำมเป็นไปได้ของระบบ ด้ำนเทคนิค ระเบีย บและข้อกำหนดพิเศษต่ำง ๆ ตลอดจนบุคลำกรที่เกี่ยวข้องเพื่อวำงแผนใน
กำรดำเนินกำร
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- เตรียมวำงแผนในกำรจัดกำรข้อมูล กำรนำเข้ำข้อมูล และกำรพัฒนำระบบงำนที่เร่งด่วนก่อน ตำมระยะเวลำที่
จำกัดเพื่อให้ทันกำรเปิดรับนิสิตในช่วงต้นเดือนสิงหำคม 2559
- ดำเนินกำรวำงแผนโดยเริ่มจำกกำรจัดทำระบบฐำนข้อมูลหอพัก ห้องพัก และพัฒนำระบบจัดกำรข้อมูลหอพัก
และกำรจองหอพักเพื่อให้งำนหอพักได้นำข้อมูลเข้ำระบบ จำกนั้นดำเนินกำรจัดทำระบบกำรปิดเปิดหอพักห้องพัก เพื่อให้
เป็นไปตำมข้อกำหนดของวิทยำเขตที่ต้องสำมำรถกันสิทธิให้ กับนิสิตทุ นหรือกิจ กรรมพิเศษ บำงอย่ำง รวมถึงกำรกำหนด
เปอร์เซ็นต์กำรเข้ำพักของนิสิตชั้นปีที่ 1 และอื่นๆ จำกนั้นจัดระบบฐำนข้อมูลผู้จองหอพัก พัฒนำระบบกำรรับสมัครสำหรับ
นิสิตใหม่ตำมนโยบำยของผู้บริหำร และระบบยืนยันตัวตนเพื่อเข้ำระบบ จัดทำระบบฐำนข้อมูลกำรจองหอพักและพัฒนำ
ระบบกำรจองห้องพักโดยใช้ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลหอพัก ห้องพัก ข้อมูลที่ได้จำกกำรเปิดปิดห้องพัก และฐำนข้อมูลผู้จองหอพัก
และพัฒนำระบบรำยงำนผลกำรจองหอพักของนิสิตแต่ละคนโดยใช้ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลกำรจองหอพัก และพัฒนำระบบ
รำยงำนผลและกำรตรวจสอบข้อมูลต่ำงๆ สำหรับงำนหอพักเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบกำรจองหอพักและกำรชำระเงินของนิสิต
รวมถึงข้อมูลต่ำงๆ ของนิสิตที่ทำกำรจองหอพัก
- ตรวจสอบแผนงำนเพื่อให้ครอบคลุมและทันในช่วงเวลำที่กำหนด และวำงแผนในกำรประเมินผลกำรดำเนินกำร
- เมื่อระบบสำมำรถใช้งำนได้ดีแล้วจึงมีกำรวำงแผนในกำรพัฒนำระบบในส่วนอื่นๆ ในเฟสต่อๆไป
2. ขั้นตอนกำรปฎิบัติ (Do) ดำเนินกำรจัดทำตำมแผนที่ได้วำงไว้โดย
- ออกแบบและจัด ทำฐำนข้อมู ลหอพั กนิ สิต ฐำนข้อมูล ห้องพั ก ฐำนข้อมูล นิสิ ตส ำหรับ นิสิ ตใหม่ ลงทะเบี ย น
ฐำนข้อมูลกำรจองหอ ฐำนข้อมูลอัตรำค่ำธรรมเนียม และเอกสำรต่ำงๆ
- ออกแบบและพัฒนำระบบเพิ่มข้อมูลหอพักนิสิ ต ระบบเพิ่มข้อมูลห้องพักนิสิต ระบบเพิ่มข้อมูลอัตรำค่ำห้องพัก
และรำยละเอียดอื่น ๆ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่หอพักนิสิตได้เพิ่มรำยละเอียดหอพัก และห้องพัก พร้อมทั้งรูปภำพและรำยละเอียดสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกและอัตรำค่ำธรรม เข้ำในระบบให้นิสิตได้ใช้เป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจเลือกห้องพัก
- ออกแบบและพัฒนำระบบเปิด-ปิดกำรจองห้องพัก (สำหรับห้องพักที่ไม่ต้องกำรให้จอง) ระบบจัดกำรข้อมูลกำร
จอง สำหรับเจ้ำหน้ำที่หอพักนิสิต
- ออกแบบและพัฒนำระบบกำรรับสมัครสมำชิก และระบบยืนยันกำรสมัครสมำชิกสำหรับนิสิตใหม่ ระบบกำร
ยืนยันเข้ำใช้ระบบสำหรับนิสิ ตปัจจุบัน ระบบจองหอพัก ระบบแสดงข้อมูลกำรจองหอพัก ระบบรำยงำนข้อมูลกำรจอง และ
ระบบสรุปข้อมูลกำรจองหอพักสำหรับผู้บริหำร
- ติดตั้งและทดสอบระบบ
- จัดทำคู่มือกำรใช้งำนสำหรับเจ้ำหน้ำที่หอพักนิสิต และจัดทำคู่มือกำรใช้งำนสำหรับนิสิตบนเว็บไซต์ระบบจอง
หอพัก
3. ขั้นตอนกำรตรวจสอบ (Check) ตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนในแต่ละขั้นตอน และผลกำรทำงำนของระบบโดย
- ตรวจสอบผลกำรดำเนินกำร เพื่อดำเนินกำรให้ครบถ้วนและตรงตำมแผนที่ได้วำงไว้
- ตรวจสอบกำรทำงำนของระบบงำนต่ำง ๆ และข้อมูลในฐำนข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลและขั้นตอนถูกต้อง
- ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรแสดงผล ทั้งในส่วนของเจ้ำหน้ำที่และส่วนของนิสิต
- ตรวจสอบควำมรวดเร็วในกำรทำงำนของระบบ ปัญหำและอุปสรรค์ต่ำงๆ ที่พบ
4. ขั้นตอนกำรปรับปรุง (Act) บำรุงรักษำและปรับปรุงระบบ โดย
- ปรับปรุงระบบกำรจอง หลังจำกเปิดให้ใช้งำนแล้วจะพบปัญหำเช่น กำรรับสมัครนิสิตใหม่ตำมนโยบำยผู้บริหำรที่
ต้องกำรให้ยืนยันด้วยหมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชนนั้นทำให้เกิดควำมซ้ำซ้อนของข้อมูล จึงต้องปรับไปใช้กำรยืนยันตัวด้วย
บัญชีผู้ใช้งำนเครือข่ำยแทน และปัญหำกำรใช้ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลนิสิตของมหำวิทยำลัยที่ไม่ได้ระบุเพศของนิสิตทำให้เกิด
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ปัญหำไม่สำมำรถดำเนินกำรจองหอต่อได้เนื่องจำกระบบไม่ทรำบว่ำจะไปหอพักหญิงหรือหอพักชำย เป็นต้น ทั้งนี้ปัญหำนี้ได้
ประสำนงำนเพื่อขอให้สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ช่วยดำเนินกำรบังคับให้มีข้อมูลนี้ให้ถูกต้อง
- บำรุงรักษำและปรับปรุงระบบกำรจัดกำรห้องพักสำหรับเจ้ำหน้ำที่หอพัก โดยจะพัฒนำและปรับปรุงระบบ
admin ให้มีกำรใช้งำนได้สะดวกและครอบคลุมมำกขึ้น กำรเพิ่มข้อมูลด้ำนต่ำงๆที่สะดวก และใช้งำนง่ำย ทำได้เอง และ
ครอบคลุม
- ปรับปรุงระบบกำรค้นหำให้มีกำรตอบสนองรวดเร็วและแม่นยำมำกขึ้น ปรับปรุงกำรแสดงผลต่ำงๆ ที่เข้ำถึงได้ง่ำย
- ในอนำคตจะดำเนิ นกำรปรับปรุงระบบให้อยู่ในรูปของ Application และเพิ่มส่วนอื่นๆ เพื่อให้ระบบสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
4. กำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ
มีกำรถ่ำยทอดไปมำ ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่หอพักนิสิต และผู้พัฒนำระบบ โดยผู้พัฒนำระบบจะต้องเรียนรู้ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำนเดิม ระเบียบข้อกำหนด และปัญหำต่ำง ๆ เพื่อนำมำเป็นข้อมูลในกำรออกแบบ เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน และเมื่อ
ผู้พัฒนำออกแบบและพัฒนำระบบแล้วก็ต้องกลับมำถ่ำยทอดให้เจ้ำหน้ำที่หอพักนิสิตทรำบถึงวิธีกำรใช้งำน และกำรจัดกำร
ข้อมูลในระบบเพื่อนำไปปฏิบัติ และยังมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ไปสู่ เจ้ำหน้ำที่หอพักกลุ่มที่ไม่ได้รับกำรถ่ำยทอดโดยตรง และกลุ่มที่
2 คือ นิสิต ผู้ทำกำรจองหอพัก ในส่วนนี้จะมีกำรถ่ำยทอดผ่ำนเจ้ำหน้ำที่หอพัก และคู่มือกำรใช้งำนที่เสนอผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ของ
ระบบเพื่อให้นิสิตนำไปปฎิบัติได้อย่ำงถูกต้อง ซึ่งจำกผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำเจ้ำหน้ำที่หอพักนิสิตสำมำรถดำเนินกำรได้ และ
นิสิตสำมำรถจองหอพักนิสิตผ่ำนระบบได้
5. ผลลัพธ์ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน (Outcome)
ได้ระบบที่ทำให้ลดระยะเวลำ และค่ำใช้จ่ำย เพิ่มควำมสะดวก และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจอง ทั้งกับนิสิต ผู้ปกครอง
นิสิต เจ้ำหน้ำที่และ ผู้บริหำร ทั้งนี้ระบบเปิดให้ใช้งำนครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2559 มีกำรเข้ำใช้งำนทั้งหมด 11,208 ครั้ง
มีกำรจองผ่ำนระบบทั้งสิ้น 6,010 คน ถึงปัจจุบันระบบได้ทำกำรเปิดใช้งำนมำแล้ว 4 ครั้ง ในปีกำรศึกษำ 2559 ภำคเรียนที่ 1
ภำคเรียนที่ 2 ภำคฤดุร้อน และปีกำรศึกษำ 2560 ภำคเรียนที่ 1 ได้รับผลกำรประเมินในภำพรวมอยู่ในระบบดี (3.98) มีกำร
แก้ไขและปรับปรุงระบบทุกครั้งหลังกำรเปิดให้บริกำรและจะมีกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น รวมถึงจะ
พัฒนำระบบในส่วนอื่นๆ และรูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติม
6. ประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน (หมำยถึง ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน)
มีประสิทธิภำพในด้ำนกำรใช้ทรัพ ยำกำรเดิมเป็น ส่วนใหญ่ จัดซื้อเพิ่มเติมเพียงบำงส่วนที่จำเป็น เท่ำนั้น ซึ่งระบบ
สำมำรถใช้งำนได้จริง อีกทั้งมีกำรปรับปรุงตลอดเวลำ ทำให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. กำรส่งเสริมกำรกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในหน่วยงำน
มีกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้และแลกเปลี่ยนประสบกำรจำกกระบวนกำรทำงำนระหว่ำงกลุ่มผู้บริหำร กลุ่มเจ้ำหน้ำที่
หอพัก และกลุ่มผู้พัฒนำระบบ มีกำรกระจำยควำมรู้สู่ผู้ปฎิบัติงำน ทั้งในรูปแบบของกำรอบรมส่วนบุคคลและสร้ำงคู่มือกำรใช้
งำนสำหรับผู้ใช้งำน และสำหรับกลุ่มผู้พัฒนำระบบได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและประสบกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำร
พัฒนำระบบและกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ มีกำรขอควำมรู้เรื่องระบบกำรยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
กับผู้ดูแลระบบและสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภำพ
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8. ผลกำรดำเนินงำน (Output) ที่สำคัญ
ได้ระบบจัดกำรและจองหอพักนิสิตแบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภำพ โดยมีแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้
ส่วนที่ 1 สำหรับเจ้ำหน้ำที่หอพัก (หรือผู้ดูแลระบบ)
1. กำรเพิ่ ม ข้ อ มู ล หอพั ก
1.1 เจ้ำหน้ำที่หอพักจำเป็นต้องทำกำรเพิ่มข้อมูลหอพักก่อนจะเริ่มกำรเปิดให้จองหอได้ ดังรูป

รูปที่ 1.1 แสดงเมนูกำรเพิ่มข้อมูลหอพัก
1.2 จำกนั้นจะต้องทำกำรเพิ่มรำยละเอียดข้อมูลหอพัก

2

1

รูปที่ 1.2 แสดงกำรเพิ่มข้อมูลหอพัก
2. กำรเพิ่มข้อมูลห้องพัก (ขั้นตอนนี้ต้องผ่ำนกำรเพิ่มข้อมูลหอพักมำแล้ว)
2.1 เมื่อเพิ่มข้อมูลหอพักแล้ว จะต้องทำกำรเพิ่มข้อมูลห้องพัก ดังรูป

รูปที่ 2.1 แสดงกำรเพิ่มข้อมูลห้องพัก
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3

2.2 กำรเพิ่มรำยละเอียดห้องพัก

2

1

3

รูปที่ 2.2 แสดงกำรเพิ่มข้อมูลรำยละเอียดห้องพัก

รูปที่ 2.3 แสดงรำยละเอียดห้องพัก
3. กำรดูข้อมูลหอพัก

3.1. เมื่อกรอกข้อมูลหอพักและห้องพักแล้ว สำมำรถตรวจสอบข้อมูลที่ได้เพิ่มไปแล้วได้จำกเลือกเมนูดูข้อมูลหอพัก
ดังรูป

รูปที่ 3.1 แสดงเมนูกำรดูข้อมูลหอพัก

รูปที่ 3.2 แสดงข้อมูลหอพัก
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รูปที่ 3.3 แสดงรำยละเอียดหอพัก
4. กำรจัดกำรข้อมูลที่จะแสดงผลในส่วนของกำรจองหอพักของนิสิตผ่ำนระบบออนไลน์

4.1. เจ้ำหน้ำที่หอพักสำมำรถจัดกำรข้อมูลที่ต้องกำรให้แสดงนิสิตเห็นในระบบกำรจองออนไลน์ได้ โดยกำรเลือกที่เมนู
จัดกำรข้อมูลรำยละเอียดส่วนต่ำงๆ ดังรูป

รูปที่ 4.1 แสดงเมนูกำรจัดกำรข้อมูลรำยละเอียดส่วนต่ำงๆ บนหน้ำจองหอพัก

รูปที่ 4.2 แสดงรำยเมนูย่อยที่ตอ้ งกำรจัดกำร

รูปที่ 4.3 แสดงหน้ำจอกำรจัดกำร เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูล
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รูปที่ 4.4 แสดงหน้ำจอกำรจัดกำร เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูล
ส่วนที่ 2 สำหรับนิสิต
สำหรับนิสิตปัจจุบันที่มีบัญชีผู้ใช้งำนเครือข่ำยอยู่แล้ว สำมำรถเลือกเข้ำระบผ่ำน nontri account ได้เลย

รูปที่ 5 แสดงหน้ำหลักสำหรับเข้ำสู่ระบบกำรจอง
เมือนิสิต login ผ่ำนแล้วระบบจะแสดงข้อมูลหอพักตำมเพศของนิสิตให้เลือก

รูปที่ 6 หน้ำหลักสำหรับเลือกหอพักที่ต้องกำรจอง

รูปที่ 7 แสดงแถบแสดงขั้นตอนกรจองหอ
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เมื่อนิสิตเลือกหอพักที่ต้องกำร ระบบจะแสดงหมำยเลขห้องที่มใี ห้จอง จำนวนผู้จองแล้ว จำนวนที่รับได้ในแต่ละห้อง
และสถำนะกำรจองของแต่ละห้อง โดยสำมำรถดูได้วำ่ มีใครจองอยู่แล้วบ้ำงดังรูป

รูปที่ 8 แสดงห้องที่มีให้จอง และกำรดูข้อมูลคนจอง
เมื่อนิสิตเลือกห้องที่ต้องกำรจองแล้วจะต้องกรอกข้อมูลดังรูป

รูปที่ 9 แสดงกำรเพิ่มข้อมูลกำรจองห้องพัก
เมื่อนิสิตกรอกข้อมูลและยืนยันกำรจองเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะแสดงข้อมูลที่นสิ ิตได้ทำกำรจอง คำแนะนำต่ำงๆ
และปุ่มเพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน เพือ่ ไปชำระเงินกับธนำคำร

รูปที่ 10 แสดงข้อมูลต่ำงๆเมื่อได้จองหอพักเรียบร้อยแล้ว
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รูปที่ 11 แสดงใบชำระเงิน พร้อมบำร์โค้ด สำหรับชำระค่ำหอพักผ่ำนธนำคำร
9. กำรประเมินผลและกำรนำผลกำรประเมินมำใช้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงในอนำคต
จำกกำรทดสอบและเปิดระบบให้ใช้งำนจริงนั้น ได้พบข้อบกพร่องบำงประกำร เช่น กำรรับสมัครสมำชิกใหม่เข้ำระบบ
สำหรับนิสิตใหม่ที่ได้รับนโยบำยให้ยืนยันด้วยเลขที่บัตรประชำชนนั้ นไม่สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพรำะนิสิต
สำมำรถสมัครได้หลำยครั้ง และกำรมีระยะเวลำที่จำกัดในกำรพัฒนำ ประกอบกับมีกำรปรับแก้แนวทำงในกำรดำเนินกำร
หลังจำกที่สรุปแล้ว ทำให้ขำดกำรทดสอบใช้งำนเสมือนจริง ก่อนกำรเปิดให้บริกำร จึงพบข้อผิดพลำดจำกข้อมูลที่ได้รั บจำก
ระบบของมหำวิทยำลัยในกำรแยกเพศของนิสิต จึงต้องมีกำรปรับแก้ไขในทันที เป็นกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำบำงรำย ซึ่งก็ทำ
ให้ระบบสำมำรถทำงำนได้เป็นอย่ำงดี ทั้งนี้จะต้องมีกำรพัฒนำปรับปรุงเพื่อเติมเพื่อให้ลดข้อบกพร่องและเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรทำงำนของระบบให้ดียิ่งขึ้น
10. กำรนำนวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหำเพื่อพัฒนำคุณภำพ
ระบบถูกพัฒนำขึ้นเพื่อแก้ปัญหำกำรจองหอพักนิสิตแบบเดิมที่ต้องเดินทำงมำจองด้วยตนเอง และปัญหำควำมล่ำช้ำใน
กำรสรุปข้อมูล ถึอเป็นกำรพัฒนำคุณภำพด้ำนกำรบริกำรให้มีมำตรฐำน ลดระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำย เพิ่มควำมสะดวกรวดเร็ว
นอกจำกนี้ยังเป็นกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและสำมำรถตรวจสอบได้
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11. บ่งชี้ควำมเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ระบบนี้สำมำรถใช้ เป็นต้นแบบและเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดกำรพัฒนำระบบงำนอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันนี้ ต่อไปได้ เพื่อ
อำนวยควำมสะดวกกับผู้รับบริกำร โดยใช้หลักกำรกำรปรับเปลี่ยนกำรดำเนินกำรด้วยมือเป็นกำรดำเนินกำรผ่ำนระบบเครือข่ำย
internet โดยกำรสร้ำงฐำนข้อมูลและระบกำรจั ดกำรข้อมูลก่อน จำกนั้นทำกำรปรับเปลี่ยนกำรดำเนินกำรให้เป็นไปในรูปบบ
ของระบบอัตโนมัติ จะสำมำรถลดระยะเวลำและขั้นตอนกำรดำเนินกำรได้ และเป็นประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลต่อไป
12. คุณค่ำของนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งภำยในและภำยนอก
ถึง แม้ ระบบนี้ จ ะถู กพั ฒ นำขึ้ น ใช้ ส ำหรั บ ส ำหรับ กำรจองหอพั กนิ สิ ต ของมหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ วิ ท ยำเขต
กำแพงแสนที่มีข้อกำหนดหลำยอย่ำงที่แตกต่ำงกับระเบียบกำรจองที่พักโดยทั่วไป แต่ผู้พัฒนำสร้ำงระบบให้ผู้ใช้สำมำรถบริหำร
จัดกำรส่วนต่ำง ๆ ได้เอง จึงสำมำรถใช้เป็นต้นแบบ และมีคุณค่ำในกำรนำไปปรับใช้กับระบบงำนด้ำนกำรจองหอพักต่ำง ๆ ได้
13. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
เนื่องจำกระบบนี้ งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้พัฒนำให้กับงำนหอพักนิสิตเป็นผู้ดูแลและใช้งำน ในกำรดำเนินงำนนั้น
ต้องมีกำรประชุม และวำงแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน รวมถึงจำกกำรรับนโยบำย และระยะเวลำที่ค่อนข้ำงจำกัด ปัจจัยใน
ควำมสำเร็จนี้จึงน่ำจะอยู่ที่ควำมมุ่งมั่น ทุ่มเท ในกำรทำงำนของบุคลำกร ทั้งในส่วนของผู้พัฒนำระบบที่ต้องทำงำนแข่งกับเวลำ
และต้องทำกำรปรับปรุงแก้ไขไปมำหลำยรอบ ตำมผู้บริหำร อีกทั้งต้องทำงำนนอกเวลำรำชกำรบ่อยครั้ง เพื่อให้ระบบสำมำรถใช้
งำนได้ทัน รวมถึงกำรทำงำนตลอดคืนในวันแรก ๆ ของกำรเปิดใช้งำน เพื่อคอยดูแลและแก้ไขปัญหำ ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่หอพัก
นิสิต ที่ต้องทำงำนตลอดเวลำ ทั้งก่อนระบบที่ต้องจัดทำข้อมูลหอพัก ห้องพักเข้ำระบบ ระหว่ำงจองที่ต้องคอยประสำนงำน
ระหว่ำงนิสิตและผู้พัฒนำระบบ เป็นต้น
14. กำรตั้งเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในอนำคต
เนื่องจำกระบบจัดกำรและจองหอพักนิสิตแบบออนไลน์นี้ ถูกพัฒนำขึ้นเพื่อหวังจะนำมำใช้ทดแทนกำรทำงำนเดิม จึง
ต้องมีกำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งๆ ขึ้นไป อีกทั้งกำรเปิดใช้งำนครั้งแรกมีระยะเวลำที่จำกัด จึงพัฒนำในส่วนที่จำ เป็น
ก่อน และจะมีกำรพัฒนำงำนส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติม และปรับปรุงให้มีควำมสะดวกและทันสมัยมำกยิ่งขึ้น
โดย งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กองบริกำรกลำง สำนักงำนวิทยำเขตกำแพงแสน
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ประเภทที่ 2
กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน
(2.3) นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัตงิ ำน

รำงวัลดี จำนวน 2 ผลงำน
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รำงวัลดี ประเภท 2.3 นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน

Say Hi Mobile app กับ NisitKU
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
1. ควำมเป็นมำ/หลักกำร

ในภำวะสังคมปัจจุบัน ประเทศไทยก้ำวสู่ยุคสำรสนเทศอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง เทคโนโลยีและกำร
สื่อสำรเข้ำมำมีบทบำทมำกในชีวิตประจำวัน มีกำรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพำต่ำงๆ เช่น สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต
ฯลฯ เป็นจำนวนมำก จำกสถิติของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร พ.ศ.2559
พบว่ำ อุปกรณ์ที่คนไทยใช้เพื่อเข้ำถึงอินเตอร์เน็ตสูง ที่สุดร้อยละ 90.4 คือ สมำร์ทโฟน ด้วยแนวโน้มกำรใช้งำนสมำร์ท
โฟนที่เพิ่มสูงขึ้น องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน จึงต่ำงมุ่งพัฒนำแอพพลิเคชั่นที่ให้บริกำรข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพำ
หรือ โมบำยแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) กันอย่ำงแพร่หลำย เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงผู้ใช้งำน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เป็นมหำวิทยำลัย ชั้นนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับประเทศ มีกำรให้บริกำร
ข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆผ่ำนทำงเว็บไซต์มำกมำย ซึ่งเป็น กำรใช้งำนกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊คเป็นหลัก แต่ด้วย
ปัจจุบันรูปแบบกำรใช้งำนของผู้ใช้เปลี่ยนไป ส่วนใหญ่ใช้งำนผ่ำนสมำร์ทโฟน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทำ
ให้เกิดข้อจำกัดในกำรใช้งำนผ่ำนเว็บไซต์แบบเดิมบำงประกำร เช่น ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำใช้งำน รูปแบบกำรใช้
งำนและกำรแสดงผล กำรต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงสถำนที่ที่จะใช้งำนคอมพิวเตอร์นั้น ทั้งปัจจุบันโลกเข้ำสู่
ยุคสั งคมดิจิทัล ยุ คที่เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุน หำกแต่จะหลอมรวมเข้ำกับชีวิตคน อย่ำงแท้จริง
สมำร์ทโฟน จึงเข้ำมำมีอิทธิพลต่อรูปแบบของกำรใช้งำนมำกอย่ำงปฏิเสธไม่ได้ ทำให้กำรให้บริกำรข้อมูลเฉพำะเว็บไซต์
ไม่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนเท่ำที่ควร
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ตระหนักถึงควำมเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่น
ขึ้น โดยเริ่มที่กำรให้บริกำรข้อมูลสำหรับนิสิตชื่อ NisitKU เน้นให้บริกำรข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนิสิต โดยวิเครำะห์
จำกระบบสำรสนเทศนิสิตปัจจุบัน เช่น ข้อมูลสำรสนเทศนิสิต ผลกำรเรียน ผลกำรลงทะเบียน ตำรำงเรียน ข้อมูลกำร
ลงทะเบียนเรียน ข้อมูลกำรชำระเงินผ่ำนธนำคำร ข้อมูลมหำวิทยำลัย ข้อมูลข่ำวสำรกิจกรรมต่ำงๆ เป็นต้น เพื่อเป็น
ทำงเลือกในกำรใช้งำนให้นิสิต ให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในกำรเข้ำถึงข้อมูล ช่วยลดปัญหำกำรเข้ำใช้งำน
เว็บไซต์ไม่ถูกต้อง ลดภำระงำนของเจ้ำหน้ำที่ พัฒนำนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งำนอย่ำงแท้จริง สร้ำงสรรค์และใช้
ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงเต็มศักยภำพ ตำมนโยบำย “KU สู่ Digital เพื่อ Thailand 4.0” ของมหำวิทยำลัย
1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้บริกำรข้อมูลที่ถูกต้อง ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
- เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้งำน สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็วและทันสมัย ทุกที่ทุกเวลำ
- เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่มำสร้ำงนวัตกรรม ที่ทำให้กำรบริกำรด้ำนไอซีทีมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
- เพื่อส่งเสริมควำมเป็นผู้นำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
1.2 วิธีกำรกำหนดแผน/แนวทำง/โครงกำร
จำกแนวคิดที่จะพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่นขึ้น จึงมีกำรกำหนดแนวทำงของกำรพัฒนำ ดังนี้
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- สร้ำงระบบที่ให้บริกำรข้อมูล สำหรับนิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขนและกำแพงแสน ที่
สำมำรถใช้งำนได้บนสมำร์ทโฟน ทั้งบนระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS
- สร้ำงระบบที่ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศนิสิต ได้แก่ ผลกำรเรียน ผลกำรลงทะเบียน ตำรำงเรียน ข้อมูลกำร
ลงทะเบียนเรียน ข้อมูลกำรชำระเงินผ่ำนธนำคำร
- สร้ำงระบบที่ให้บริกำรข้อมูลมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ข่ำวสำรและกิจกรรมต่ำงๆ
1.3 แผนงำน และเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับส่วนงำน
แผนงำน
กำรดำเนินงำน
1. ศึกษำ วิเครำะห์ และวำงแผนกำรดำเนินงำน
- ศึกษำรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น
- วิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ ขั้นตอนกำรใช้งำนระบบ
ปัญหำและอุปสรรค
- ศึกษำและเลือกเทคโนโลยีที่เหมำะสม
- วำงแผนกำรดำเนินงำนและกำหนดขอบเขตของระบบ
2. วิเครำะห์และออกแบบ
- วิเครำะห์และออกแบบระบบ
- วิเครำะห์และออกแบบฐำนข้อมูล และกำรแสดงผล
- วิเครำะห์และออกแบบ Web Service ข้อมูล
3. พัฒนำแอพพลิเคชั่น
- พัฒนำให้รองรับระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS
- พัฒนำ Web Service
- ทดสอบกำรใช้งำนแต่ละส่วนงำนย่อย (Test Case)
4. ติดตั้ง และตรวจสอบกำรใช้งำนของแอพพลิเคชั่น
- ติดตั้งแอพพลิเคชั่นบนเครื่องจำลองและเครื่องจริง
- ตรวจสอบกำรทำงำนของแอพพลิเคชั่น
- แก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่อง
5. อัพโหลดแอพพลิเคชั่นขึ้น Store
- Play Store สำหรับ Android เวอร์ชั่น 1.0
- App Store สำหรับ iOS เวอร์ชั่น 1.0
6. ติดตำมผลกำรใช้งำน และประเมินควำมพึงพอใจ
- ติดตำมผลกำรใช้งำนจริง
- ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขปัญหำกำรใช้งำน
- ติดตำมกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน
- รวบรวมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนำไปพัฒนำเพิ่ม
7. ปรับปรุงและแก้ไขแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม

พ.ย.-ธ.ค.
2558

ม.ค.-มิ.ย.
2559

ระยะเวลำ
ก.ค.-ธ.ค.
2559

ม.ค.-มิ.ย.
2560

3 พ.ย.

24 พ..ย.
26 เม.ย.

- ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำเวอร์ชั่นใหม่ เวอร์ชั่น 2.0

13 ม.ค.

- อัพโหลดเวอร์ชั่น 2.0 ขึ้น Play Store สำหรับ Android

21 ม.ค.
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ก.ค.-ธ.ค.
2560

กำรดำเนินงำน
- อัพโหลดเวอร์ชั่น 2.0 ขึ้น App Store สำหรับ iOS
- นำผลกำรใช้งำนมำปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำแอพพลิเคชั่น
ให้สำมำรถใช้งำนได้ดียิ่งขึ้น

พ.ย.-ธ.ค.
2558

ม.ค.-มิ.ย.
2559

ระยะเวลำ
ก.ค.-ธ.ค.
2559

ม.ค.-มิ.ย.
2560
25 ม.ค.

ก.ค.-ธ.ค.
2560

เป้ำหมำย
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์มีพันธกิจในกำรพัฒนำบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยให้บริกำรข้อมูลอย่ำง
มีประสิทธิภำพ และสร้ำงนวัตกรรมกำรให้บริกำรด้ำนไอซีทีที่มีประสิทธิภำพ เพื่อสนับสนุนมหำวิทยำลัยดิจิทัล โดยกำรพัฒนำโม
บำยแอพพลิเคชั่นชื่อ NisitKU เพื่อให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศสำหรับนิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์วิทยำเขตบำงเขนและ
กำแพงแสน ที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ ทันสมัยและใช้งำนได้จริง ยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรและกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่
ให้ดำวน์โหลดใช้งำนได้ฟรี
2. ปัจจัยนำเข้ำ (Input)
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
- เครื่องคอมพิวเตอร์ MacBook
- ซอฟท์แวร์ในกำรพัฒนำระบบ
- ค่ำธรรมเนียม Developer ID ของ Google Play และ Apple
- ข้อมูลที่แสดง เช่น ข้อมูลสำรสนเทศนิสิต ข้อมูลมหำวิทยำลัย ข่ำวสำรกิจกรรมต่ำงๆ
3. วิธีกำรดำเนินงำน/แนวทำงกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์มีวิธีกำรดำเนินงำน/แนวทำงกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ ดังนี้
- เป้ำหมำยชัด ผู้บริหำรกำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยที่ชัดเจน ตอบสนองนโยบำยมหำวิทยำลัย และพร้อมให้กำร
สนับสนุน
- วำงแผนร่วมกัน ผู้บริหำรและทีมงำนผู้เกี่ยวข้องประชุม เพื่อกำหนดแนวทำงและวำงแผนกำรดำเนินงำนร่วมกัน
- กำหนดขอบเขตงำนและผู้รับผิดชอบชัดเจน กำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละส่วนงำน กำรดำเนินงำน
และระยะเวลำอย่ำงชัดเจน
- ดำเนินงำนอย่ำงมีมำตรฐำน โดยใช้วงจรคุณภำพ (PDCA) และกำหนดกำรพัฒนำอย่ำงมีมำตรฐำนร่วมกัน เพื่อให้
สำมำรถพัฒนำงำนที่แยกชิ้นส่วนกัน แต่สำมำรถนำมำใช้ร่วมกันได้
- ติดตำมตรวจสอบ ติดตำมและตรวจสอบผลกำรดำเนินงำน ให้เป็นไปตำมแผนกำรดำเนินงำนที่วำงไว้
- ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำต่อเนื่อง เมื่อพบปัญหำและอุปสรรค ดำเนินกำรแก้ไขส่วนที่สำมำรถแก้ไขได้ทันที ส่วนที่
ไม่สำมำรถแก้ไขได้ เสนอให้ผู้บริหำรทรำบทันที
- ถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนรู้อยู่เสมอ มีกำรทำงำนร่วมกัน ให้คำปรึกษำหำรือ ถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ร่วมกันอยู่เสมอ
3.1 รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำน
ผู้บริหำร เป็นผู้สนับสนุนนโยบำยกำรพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่น
ฝ่ำยสำรสนเทศ(ทีมดูแลฐำนข้อมูลนิสิต) ให้ข้อมูลโครงสร้ำงฐำนข้อมูลสำรสนเทศนิสิต
ฝ่ำยสำรสนเทศ(ทีมพัฒนำ) ออกแบบและพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่น
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บุคลำกรในหน่วยงำน ติดตั้งโมบำยแอพพลิเคชั่นและตรวจสอบกำรใช้งำน
3.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (Work Flow)
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ได้วำงแผนกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำร โดยใช้วงจรคุณภำพ (PDCA) ดังนี้
1. ขั้นตอนกำรวำงแผน (Plan)
- ประชุมวำงแผน และกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำน
- ศึกษำระบบสำรสนเทศนิสิตเดิมและเทคโนโลยีที่เหมำะสมที่จะสำมำรถนำมำพัฒนำได้
- วำงแผนจัดหำซอฟท์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในสำหรับกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นและทดสอบกำรทำงำน
- วำงแผนกำรดำเนินงำนแต่ละส่วนงำน และขั้นตอนในแต่ละงำน
2. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)
- วิเครำะห์และออกแบบโมบำยแอพพลิเคชั่น NisitKU
- ออกแบบส่วนของหน้ำจอ และขั้นตอนกำรใช้งำนระบบ
- ออกแบบฐำนข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูล และ Web Service
- พัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่น NisitKU และติดตั้งบนสมำร์ทโฟน
- พัฒนำ Web Service เพื่อเรียกข้อมูลจำกฐำนข้อมูลสำรสนเทศนิสิตและข้อมูลข่ำวสำรกิจกรรมมำแสดง
- สร้ำงโมบำยแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS
3. ขั้นตอนกำรตรวจสอบ (Check)
- ตรวจสอบกำรใช้งำนโมบำยแอพพลิเคชั่น ด้วยเครื่องจำลองอุปกรณ์ (emulator) บนเครื่องคอมพิวเตอร์
- ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล และขั้นตอนกำรใช้งำน
- ตรวจสอบกำรใช้งำนโมบำยแอพพลิเคชั่น โดยกำรติดตั้งบนสมำร์ทโฟน
4. ขั้นตอนกำรปรับปรุง (Act)
ด้ำนกำรปรับปรุงงำน
- จำกกำรตรวจสอบกำรใช้งำน พบว่ำ กำรแสดงผลบนหน้ำจอบนระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS มีควำม
แตกต่ำงกัน จึงได้มีกำรวำงแผนเพื่อหำแนวทำงแก้ไข และดำเนินกำรปรับปรุงใหม่ เพื่อให้แสดงผลในรูปแบบเดียวกัน
- จำกกำรตรวจสอบกำรใช้งำนบนอุปกรณ์แม้จะเป็นระบบปฏิบัติกำรเดียวกัน แต่รุ่นต่ำงกัน พบว่ำ กำรแสดงผล
บนหน้ำจอบำงหน้ำไม่สำมำรถแสดงผลได้หมด จึงได้มีกำรวำงแผนเพื่อหำแนวทำงแก้ไข และดำเนินกำรปรับปรุงใหม่ เพื่อให้
แสดงผลข้อมูลได้อย่ำงครบถ้วน และสะดวกในกำรใช้งำน
- จำกกำรตรวจสอบกำรเข้ำใช้งำน ต้องมีกำรลงชื่อเข้ำใช้งำนระบบ ทีมผู้เกี่ยวข้องเห็นร่วมกันว่ำ เพื่ออำนวย
ควำมสะดวกให้ผู้ใช้งำน โมบำยแอพพลิเคชั่นควรจำค่ำกำรเข้ำใช้งำนระบบไว้ จึงได้มีกำรวำงแผนเพื่อหำแนวทำงแก้ไข และ
ดำเนินกำรปรับปรุงโมบำยแอพพลิเคชั่นใหม่
ด้ำนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
- ได้มีกำรถ่ำยทอดเทคนิคกำรพัฒนำระหว่ำงทีม และบุคลำกรในฝ่ำยระบบสำรสนเทศ
4. กำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ
กำรพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่นนี้ มีทีมงำนหลำยส่วนที่ทำงำนร่วมกัน มีกำรแบ่งส่วนกำรทำงำน ซึ่งมีควำมจำเป็นอย่ำง
ยิ่งที่จะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูล ควำมรู้ และประสบกำรณ์ร่วมกันอยู่ตลอดเวลำ เนื่องจำกในกำรทำงำน จะทำชิ้นงำนที่แยกส่วน
กัน แล้วนำมำใช้ร่วมกัน จึงต้องมีมำตรฐำนในกำรพัฒนำร่วมกัน ซึ่งจะมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรพัฒนำระหว่ำงทีมด้วยกัน
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แล้วนำควำมรู้นั้นไปพัฒนำงำนในส่วนของตนเอง แต่ละทีมจะได้รับทรำบปัญหำและอุปสรรค วิธีกำรหรือแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำร่วมกัน เป็นกำรกระจำยควำมรู้จำกทีมหนึ่งไปสู่ทีมอื่นๆได้โดยอัตโนมัติ
นอกจำกนั้น แอพพลิเคชั่นนี้ พัฒนำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถดำวน์โหลดใช้งำนได้ฟรี จึงเป็นกำรส่งเสริมกำรกระจำยองค์
ควำมรู้ที่มีอยู่ในองค์กรสู่นอกองค์กรด้วย
5. ผลลัพธ์ควำมสำเร็จกำรดำเนินงำน (Outcome)
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน มีระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบปฏิบัติกำร Android ที่ 4.7 และระดับควำม
พึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบปฏิบัติกำร iOS ที่ 4.53 ซึ่งอยู่ในระดับดี (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560)

ภำพ ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบปฏิบัติกำร Android และระบบปฏิบัติกำร iOS

2. กำรพัฒนำนวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ที่มุ่งพัฒนำกำรให้บริกำรไอซีทีที่ทันสมัย ตรงรูปแบบกำรใช้งำนใน
ปัจจุบัน ได้รับควำมสนใจจำกนิสิต และมีกำรแชร์ต่อในโซเชียลต่ำงๆ อำทิ Facebook และ Twitter ทั้งยังเป็นกำรสนับสนุน
พันธกิจของหน่วยงำน และตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัย “KU สู่ Digital เพื่อ Thailand 4.0”
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ภำพ ตัวอย่ำงกำรชื่นชมและกำรแชร์ต่อในโซเชียล

ภำพ ตัวอย่ำงกำรชื่นชมและกำรแชร์ต่อในโซเชียล

3. ส่งเสริมภำพลักษณ์ขององค์กรและมหำวิทยำลัย ในกำรเป็นผู้นำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศชั้นนำของประเทศ
4. ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงหน่วยงำนภำยนอกมำพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่น
5. ลดภำระงำนของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรให้บริกำรข้อมูล
6. ลดกำรใช้กระดำษ และวัสดุสิ้นเปลือง
6. ประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน
ด้ำนงบประมำณ : ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนในกำรชำระธรรมเนียมค่ำสมัคร Developer สำหรับ
ระบบปฏิบัติกำร Android $25/ตลอดชีพ (905 บำท) และระบบปฏิบัติกำร iOS $99/ปี (3,590 บำท)
ด้ำนบุคลำกร : ทีมงำนพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่น เป็นทีมบุคลำกรของหน่วยงำนที่มีควำมตั้งใจที่จะพัฒนำงำนให้ดีขึ้น
มุ่งมั่นศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติม แม้จะเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ และไม่เคยมีประสบกำรณ์มำก่อน มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ทำงำนร่วมกันเป็นทีม ส่งเสริมให้บุคลำกรมีศักยภำพสูงขึ้น
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จำกกำรพั ฒ นำโมบำยแอพพลิ เคชั่ น ส่ ง ผลให้ หน่ ว ยงำนมี บุ คลำกรที่ มี ทั กษะควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพั ฒ นำ
นวัตกรรมด้ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น สำมำรถสนับสนุนงำนพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่นของมหำวิทยำลัยได้ ทำให้ไม่ต้องเสีย
ค่ำใช้จ่ำยและใช้เวลำในกำรจ้ำงหน่วยงำนภำยนอกมำพัฒนำ
ด้ำนกำรบริกำร : ช่วยอำนวยควำมสะดวกให้นิสิตเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศได้อย่ำงฉับไว ลดภำระกำรตรวจสอบข้อมูล
ของทั้งนิสิตและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง และยังช่วยลดปริมำณกำรใช้ทรัพยำกร เช่น กระดำษ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ
7. กำรส่งเสริมกำรกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในหน่วยงำน
ฝ่ำยระบบสำรสนเทศจะมีกำรประชุมฝ่ำย เพื่อแจ้งข่ำวสำร ติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนอยู่เป็นประจำทุก
เดือน ในกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนนั้น จะกล่ำวถึงกำรปฏิบัติงำน ปัญหำและอุปสรรค เทคนิควิธีกำรและแนวทำงกำรแก้ไข
แต่ละคนจะได้รับทรำบเทคนิคควำมรู้ วิธีกำรหรือแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ร่วมกัน เป็นกำรกระจำยควำมรู้ให้กัน กรณีพบ
ปัญหำที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้ ที่ประชุมจะเสนอแนวทำงกำรแก้ไขในแบบต่ำงๆตำมทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์
ของแต่ละคน เป็นกำรร่วมแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ร่วมกัน
นอกจำกนี้ ทีมยังได้มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนเพื่อพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่นอื่นๆเพิ่มเติม ในกำรดำเนินงำนนั้น จะมี
ส่วนงำนอื่นมำเกี่ยวข้องหลำยส่วน ซึ่งจะต้องมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะควำมรู้ประสบกำรณ์ร่วมกัน เป็นกำรกระจำยควำมรู้
จำกทีมไปสู่ทีมอื่นๆในหน่วยงำนได้
8. ผลกำรดำเนินงำน (Output) ที่สำคัญ
ได้โมบำยแอพพลิเคชั่น NisitKU เพื่อให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศนิสิตและข้อมูลข่ำวสำรกิจกรรมต่ำงๆ พร้อมให้ดำวน์
โหลดใช้งำนได้ทั้งระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS พลิกโฉมกำรให้บริกำรสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยให้ทันยุคสมัย นำพำ
หน่วยงำนก้ำวล้ำไปอีกขั้นของกำรพัฒนำงำนระบบ

ภำพ โมบำยแอพพลิเคชั่นที่พร้อมให้ดำวน์โหลดใช้งำนได้ทั้งระบบปฏิบัติกำร Android และระบบปฏิบัติกำร iOS ตำมลำดับ

โมบำยแอพพลิเคชั่น NisitKU เวอร์ชั่น 1.0 สำมำรถดำวน์โหลดใช้งำนสำหรับระบบปฏิบัติกำร Android ได้ ตั้งแต่ 24
พ.ย. 2558 และระบบปฏิบัติกำร iOS ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 2559 จำกสถิติกำรดำวน์โหลด ณ วันที่ 3 ต.ค. 2559 จำนวนนิสิต
ปัจจุบันของวิทยำเขตบำงเขนและกำแพงแสน 37,295 คน มียอดดำวน์โหลดรวมทั้งหมด 28,385 Units (จำก Play Store
จำนวน 10,807 Units และจำก App Store จำนวน 17,578 Units) มีจำนวนนิสิตที่เข้ำใช้งำนจำนวน 25,926 คน
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ภำพ ตัวอย่ำงหน้ำจอ โมบำยแอพพลิเคชั่น NisitKU

สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ได้พัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่น NisitKU เวอร์ชั่น 2.0 โดยนำข้อเสนอแนะจำกผู้ใช้งำนมำ
ปรับปรุงและพัฒนำเพิ่ม เช่น ข้อมูลชั่วโมงกิจกรรม ข้อมูลโครงกำรกิจกรรม ดำวน์โหลดใช้งำนได้ สำหรับระบบปฏิบัติกำร
Android ตั้งแต่ 21 ม.ค. 2560 และระบบปฏิบัติกำร iOS ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 2560 มีสถิติกำรดำวน์โหลดโมบำยแอพพลิเคชั่น
NisitKU รวมทั้ งหมดที่ผ่ำนมำกว่ำ 48,946 Units (ข้อมูล ณ วั นที่ 18 ก.ย. 2560 จำก Play Store 18,341 Units และจำก
App Store 30,605 Units) มีจำนวนนิสิตที่เข้ำใช้งำนจำนวน 41,973 คน

ภำพ สถิติดำวน์โหลดโมบำยแอพพลิเคชั่น NisitKU ระบบปฏิบัติกำร Android จำนวน 18,341 Units

ภำพ สถิติดำวน์โหลดโมบำยแอพพลิเคชั่น NisitKU ระบบปฏิบัติกำร iOS Android จำนวน 30,605 Units
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มีสถิติผู้ใช้งำนที่ติดตั้งโมบำยแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ที่มีสถำนะใช้งำนอยู่ถึง 24,532 Units (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย.
2560 จำก Play Store จำนวน 9,617 Units และจำก App Store จำนวน 14,915 Units)

ภำพ สถิติโมบำยแอพพลิเคชั่น NisitKU ที่ยังติดตั้งบนอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติกำร Android จำนวน 9,617 Units

ภำพ สถิติโมบำยแอพพลิเคชั่น NisitKU ที่ยังติดตั้งบนอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติกำร iOS จำนวน 14,915 Units

9. กำรประเมินผลและกำรนำผลกำรประเมินมำใช้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงในอนำคต
1. จำกกำรติดตำมกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน พบว่ำ มีควำมต้องกำรเข้ำถึงข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ข้อมูล
ชั่วโมงกิจกิจกรรม กำรแจ้งเตือนเวลำเกรดออก เป็นต้น และมีควำมต้องกำรให้รวมระบบสำรสนเทศอื่ นๆเข้ำมำไว้ด้วย ทีม
ผู้พัฒนำจะศึกษำและพัฒนำเพิ่มเติมต่อไป

ภำพ ข้อเสนอแนะควำมต้องกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศอื่นเพิ่มเติม
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2. กำรพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่นนี้ เป็นกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศสำหรับนิสิตวิทยำเขตบำงเขนและกำแพงแสน ซึ่ง
ได้รับควำมสนใจจำกนิสิตเป็นจำนวนมำก และเป็นที่ต้องกำรของนิสิตวิทยำเขตอื่นๆ ซึ่งทีมผู้พัฒนำจะศึกษำและหำแนวทำง
เพิ่มเติม เพื่อให้สำมำรถบริกำรข้อมูลสำรสนเทศสำหรับนิสิตวิทยำเขตอื่นๆได้

ภำพ ข้อเสนอแนะควำมต้องกำรใช้งำนโมบำยแอพพลิเคชั่น NisitKU จำกนิสิตวิทยำเขตอื่น

3. จำกกำรติดตำมกำรใช้งำนและกำรสำรวจปัญหำกำรใช้งำน กรณีเกิดปัญหำ ทีมผู้พัฒนำจะกำหนดแนวทำง และ
ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำทันที
4. สำหรับนิสิตใหม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคคลทั่วไป จะยังไม่ทรำบว่ำมีบริกำรโมบำยแอพพลิเคชั่น ที่เป็นประโยชน์
จะต้องมีกำรประชำสัมพันธ์ให้มำกขึ้น
10. กำรนำนวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหำเพื่อพัฒนำคุณภำพ
- ปัญหำนิสิตเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศผิดเว็บไซต์
ด้วยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์วิทยำเขตบำงเขนและกำแพงแสน มีเว็บไซต์ที่ให้บริกำรระบบสำรสนเทศต่ำงๆ สำหรับ
นิสิตที่หลำกหลำย บำงส่วนแยกตำมประเภทของนิสิต นิสิตแต่ละประเภทจะเข้ำใช้งำนเว็บไซต์ที่ต่ำงกัน เกิดปัญหำนิสิตใช้งำน
ผิดเว็บไซต์ ทำให้ไม่สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ ซึ่ง กำรใช้โมบำยแอพพลิเคชั่นสำมำรถช่วยแก้ปัญหำนี้ได้ นิสิตทุกประเภทเข้ำใช้งำน
จำกโมบำยแอพพลิเคชั่นเพียงที่เดียวได้
- ปัญหำกำรลงชื่อเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศซ้ำๆ
กำรเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศผ่ำนเว็บไซต์ จะต้องมีกำรลงชื่อเข้ำใช้งำน เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้ว่ำสำมำรถเข้ำใช้
งำนระบบได้หรือไม่ กำรเข้ำใช้งำนแต่ละระบบ จะต้องลงชื่อเข้ำใช้งำนแต่ละครั้งของแต่ละระบบ ทำให้กรณีต้องกำรเข้ำใช้งำน
หลำยๆระบบ ผู้ใช้งำนจะต้องลงชื่อเข้ำใช้งำนในแต่ละระบบซ้ำๆ ทำให้เกิดควำมไม่สะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศ กำรใช้
งำนโมบำยแอพพลิเคชั่นนี้ สำมำรถช่วยแก้ไขปัญหำนี้ได้ โดยโมบำยแอพพลิเคชั่นได้รวมข้อมูลสำรสนเทศจำกระบบต่ำงๆมำไว้
ด้วยกัน ช่วยให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ โดยไม่ต้องลงชื่อเข้ำให้งำนแต่ละระบบซ้ำๆหลำยครั้ง นอกจำกนี้ยังสำมำรถจำค่ำผู้ใช้งำน
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ไว้ในสมำร์ทโฟนได้ ทำให้ไม่ต้องลงชื่อเข้ำใช้งำนซ้ำในกำรใช้งำนครั้งต่อไปได้ ช่วยให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วมำก
ยิ่งขึ้น
- ปัญหำกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่น
ในกำรพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่นนี้ เป็นกำรพัฒนำโดยใช้แนวคิดกำรพัฒนำระบบแบบแยกชิ้นส่วนงำนเป็น Module
ย่อย แล้วนำ Module ย่อยมำประกอบเป็นระบบงำน กำรพัฒนำงำนชิ้นต่อไป สำมำรถนำส่วนของ Module ย่อยนี้ไปใช้ต่อได้
โดยไม่ต้องเขียนขึ้นใหม่ ช่วยลดระยะเวลำในกำรพัฒนำระบบ สร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน
11. บ่งชี้ควำมเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ส ำหรั บ หน่ ว ยงำนในมหำวิ ท ยำลั ย นั้ น “นิ สิ ต ”คื อ หนึ่ ง ในกลุ่ ม ของผู้ รั บ บริ ก ำรที่ เ ป็ น หั ว ใจส ำคั ญ ส ำนั ก บริ ก ำร
คอมพิวเตอร์ตระหนักถึงควำมสำคัญ จึงมุ่งพัฒนำกำรให้บริกำรไอซีทีโดยยึดประโยชน์และควำมต้องกำรของผู้รั บบริกำรอย่ำง
แท้จริง
ซึ่งกำรพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่นนั้น เป็นงำนที่ต้องอำศัยควำมมุ่งมั่นพยำยำมและควำมร่วมมือจำกหลำยส่วนงำน
กำรกำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรดำเนินงำนร่วมกันเป็นเรื่องสำคัญ จนกระทั่งดำเนินงำนให้ประสบผลสำเร็จ โดยสำมำรถ
สรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้
1. ผู้บริหำร สนับสนุนนโยบำยกำรพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่น และส่งเสริมกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร
เปิดโอกำสในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
2. มีกำรถ่ำยทอดนโยบำยสู่กำรปฏิบัติงำนที่ดีที่นำไปสู่ผลสำเร็จขององค์กร
3. วำงแผนกำรดำเนินกำรร่วมกัน ดำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA)
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติงำนร่วมกัน กำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน
5. ปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมำตรฐำนปฏิบัติงำน
6. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีกำรเรียนรู้ คิดเป็น ทำเป็น และแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ
7. มุ่งเน้นพัฒนำงำนที่เป็นประโยชน์และตรงควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรอย่ำงแท้จริง
12. คุณค่ำของนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งภำยในและภำยนอก
1. นิสิตวิทยำเขตบำงเขนและกำแพงแสนสำมำรถใช้งำนโมบำยแอพพลิเคชั่น NisitKU ได้
2. ผู้ใช้งำนทั่วไป ไม่ว่ำจะเป็นผู้ปกครอง หรือบุคคลทั่วไป สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศ ข้อมูลข่ำวสำรกิจกรรมของ
มหำวิทยำลัยต้องกำรประชำสัมพันธ์ได้ เป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย
3. เป็นต้นแบบกำรพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่นที่ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศให้กับหน่วยงำนอื่น
4. นำทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถที่ได้เรียนรู้จำกกำรพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่น มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลำกร
ทั้งในและนอกหน่วยงำน
13. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
1. ผู้บริหำรมีนโยบำยและให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้ทันสมัย
2. ทีมงำนมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจ สนใจศึกษำเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพิ่มเติมอยู่เสมอ และทุ่มเทพัฒนำงำนอย่ำงเต็มกำลัง
ควำมสำมำรถ
3. มีกำรดำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) โดยกำหนดเป้ำหมำย วำงแผนกำรดำเนินงำน ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบ
และปรับปรุง ติดตำมกำรประเมินควำมพึงพอใจและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วนำมำปรับปรุงพัฒนำต่อให้ดีขึ้น
4. กำรมีส่วนร่วมของทีมดูแลฐำนข้อมูลฝ่ำยระบบสำรสนเทศ ในกำรให้ข้อมูลโครงสร้ำงฐำนข้อมูลสำรสนเทศนิสิต
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5. กำรตรวจสอบกำรใช้งำนและสนับสนุนงำนด้ำนต่ำงๆของบุคลำกรในหน่วยงำน/องค์กร
6. กำรประชำสัมพันธ์ของงำนประชำสัมพันธ์ มก. ทีมเว็บไซต์เคยู ทีมประชำสัมพันธ์สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ และ
กองกิจกำรนิสิต
7. นิ สิ ต มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ที่ ใ ห้ ค วำมสนใจดำวน์ โ หลดโมบำยแอพพลิ เ คชั่ น เพื่ อ ใช้ ง ำน และ บอกต่ อ
ประชำสัมพันธ์ตำมสื่อโซเชียลต่ำงๆ
14. กำรตั้งเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในอนำคต
กำรพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่นสำหรับนิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์แบบครบครัน ที่ช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำร
เข้ ำ ถึ ง ข้ อมู ล สำรสนเทศส ำหรับ นิ สิ ต ครอบคลุ ม และตรงควำมต้ องกำรของนิ สิ ต เป็ น ประโยชน์ ถู กต้ อง รวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภำพ อย่ำงแท้จริง
โดย : สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
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รำงวัลดี ประเภท 2.3 นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน

InsideKU
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
1. หลักกำรและเหตุผล
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เป็นมหำวิทยำลัยชั้นนำ ที่นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคคลทั่วไปให้ควำมสนใจเข้ำศึกษำ
เป็นมหำวิทยำลัยที่มีประวัติควำมเป็นมำอันยำวนำน มีข้อมูลข่ำวสำร สถำนที่สำคัญ และเส้นทำงต่ำงๆในมหำวิทยำลัยมำกมำย
ซึ่งกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลของมหำวิทยำลัยนั้น จะอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ นิสิตหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ จะต้อง
สืบค้นหำข้อมูลจำกเว็บไซต์ ซึ่งมีม ำกมำยหลำกหลำยเว็บไซต์ นอกจำกนี้ แต่ละปีจะมีนิสิตใหม่เข้ำมำศึกษำเป็นจำนวนมำก
กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลของมหำวิทยำลัยให้แก่นิสิต เพื่อให้รู้จักมหำวิทยำลัยมำกขึ้น นับเป็นเรื่องที่ควรให้ควำมสำคัญ
เป็นอย่ำงยิ่ง
และด้วยปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเข้ำมำมีบทบำทมำกในชีวิตประจำวัน เป็นยุคของกำรใช้งำน
อินเตอร์เน็ตเพื่อเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆผ่ำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพำ เช่น สมำร์ทโฟน แทปเล็ต ทำให้เกิดข้อจำกัดในกำรใช้
งำนผ่ำนเว็บไซต์แบบเดิมบำงประกำร เช่น ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำใช้งำน รูปแบบกำรใช้งำนและกำรแสดงผล กำรต้อง
ค้นหำข้อมูลจำกหลำกหลำยที่มำ ทำให้กำรให้บริกำรข้อมูลแบบเดิมไม่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนเท่ำที่ควร
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ให้ควำมสำคัญกับกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลของมหำวิทยำลัย และตระหนักถึ ง
รูปแบบกำรใช้งำนที่เปลี่ยนแปลงไปจำกอดีต ทั้งมีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำนวัตกรรมเพื่อให้บริกำรข้อมูลของมหำวิทยำลัยอย่ำงมี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะพั ฒ นำโมบำยแอพพลิ เ คชั่ น ชื่ อ “InsideKU” ขึ้ น เพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ข้อมูลคณะ/หน่วยงำน สถำนที่สำคัญและเส้นทำงต่ำงๆในรูปแบบแผนที่ ข้อมูลกำรติดต่อสำคัญที่
เชื่ อมโยงเข้ำ กับ กำรเรีย กใช้ง ำนฟัง ก์ชั่ นของสมำร์ทโฟนได้ ช่ว ยอำนวยควำมสะดวกในกำรค้น หำสถำนที่/ ข้อมูล ติด ต่อใน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์วิทยำเขตบำงเขน เพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูลข่ำวสำรกิจกรรมในมหำวิทยำลัย ไปยังผู้ใช้งำนได้
โดยตรง สำมำรถใช้งำนได้ทั้งนิสิต บุคลำกร และบุคคลทั่วไป ช่วยให้รู้จักมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน มำกขึ้น
เป็นกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้ผู้ใช้งำนมีควำมสะดวก รวดเร็ว ในกำรเข้ำถึงข้อมูล และส่งเสริมมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ให้เป็นมหำวิทยำลัยชั้นนำในกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศที่ทันสมัย
1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่ อเป็ น โครงกำรน ำร่องกำรพั ฒ นำโมบำยแอพพลิ เคชั่ น แรกของหน่ ว ยงำน ส ำหรับ ให้ บ ริกำรข้อมู ล ต่ ำ งๆของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ตอบสนองรูปแบบกำรใช้งำนของผู้ใช้งำนในยุคปัจจุบัน
- เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้งำน สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็วและทันสมัย ทุกที่ทุกเวลำ
- เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่มำสร้ำงนวัตกรรม ที่ทำให้กำรบริกำรด้ำนไอซีทีมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
- เพื่อส่งเสริมควำมเป็นผู้นำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
1.2 วิธีกำรกำหนดแผน/แนวทำง/โครงกำร
จำกแนวคิดที่จะพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่นขึ้น จึงมีกำรกำหนดแนวทำงของกำรพัฒนำ ดังนี้
- สร้ำงระบบที่ให้บริกำรข้อมูลของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บนสมำร์ทโฟน ทั้งระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS
- สร้ำงระบบที่ให้บริกำรข้อมูลเกี่ยวกับมหำวิ ทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้แก่ ประวัติควำมเป็นมำ บุคคลสำคัญ ปรัชญำ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ สัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
- สร้ำงระบบที่ให้บริกำรข้อมูลเกี่ยวกับคณะ/หน่วยงำน แผนที่ตั้งอำคำร สถำนที่สำคัญ ถนน และเส้นทำงต่ำงๆ ในรูปแบบแผนที่
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- สร้ำงระบบที่รวบรวมข้อมูลกำรติดต่อสำคัญในมหำวิทยำลัย เช่น เบอร์โทร อีเมล ซึ่งผู้ใช้สำมำรถติดต่อโดยเชื่อมโยง
เข้ำกับกำรเรียกใช้งำนฟังก์ชั่นกำรโทรหรือกำรส่งอีเมลของสมำร์ทโฟนได้
- สร้ำงระบบที่ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรกิจกรรมต่ำงๆมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูลข่ำวสำร
กิจกรรมของมหำวิทยำลัยไปยังผู้ใช้งำนได้โดยตรง
1.3 แผนงำน และเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับส่วนงำน
แผนงำน
กำรดำเนินงำน
1. ศึกษำ วิเครำะห์ และวำงแผนกำรดำเนินงำน
- ศึกษำรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น
- วิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ ขั้นตอนกำรใช้งำนระบบ ปัญหำและ
อุปสรรค
- ศึกษำและเลือกเทคโนโลยีที่เหมำะสม
- วำงแผนกำรดำเนินงำนและกำหนดขอบเขตของระบบ
2. วิเครำะห์และออกแบบ
- วิเครำะห์และออกแบบระบบ
- วิเครำะห์และออกแบบฐำนข้อมูล และกำรแสดงผล
- วิเครำะห์และออกแบบ Web Service ข้อมูล
3. พัฒนำแอพพลิเคชั่น
- พัฒนำให้รองรับระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS
- พัฒนำ Web Service
- ทดสอบกำรใช้งำนแต่ละส่วนงำนย่อย (Test Case)
4. ติดตั้ง และตรวจสอบกำรใช้งำนของแอพพลิเคชั่น
- ติดตั้งแอพพลิเคชั่นบนเครื่องจำลองและเครื่องจริง
- ตรวจสอบกำรทำงำนของแอพพลิเคชั่น
- แก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่อง
5. อัพโหลดแอพพลิเคชั่น
- ให้ดำวน์โหลดติดตั้งได้ผ่ำนเซิร์ฟเวอร์ของมหำวิทยำลัย
- Play Store สำหรับ Android เวอร์ชั่น 1.0
- App Store สำหรับ iOS เวอร์ชั่น 1.0
6. ติดตำมผลกำรใช้งำน และประเมินควำมพึงพอใจ
- ติดตำมผลกำรใช้งำนจริง
- ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขปัญหำกำรใช้งำน
- ติดตำมกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน
- รวบรวมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนำไปพัฒนำเพิ่ม
7. ปรับปรุงและแก้ไขแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม
- ปรับปรุงแก้ไขแอพพลิเคชั่นเดิม
- พัฒนำเวอร์ชั่นใหม่
- อัพโหลดเวอร์ชั่นใหม่ ขึ้น Play Store สำหรับ Android
- อัพโหลดเวอร์ชั่นใหม่ ขึ้น App Store สำหรับ iOS
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- นำผลกำรใช้งำนมำปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำแอพพลิเคชั่นให้
สำมำรถใช้งำนได้ดียิ่งขึ้น

เป้ำหมำย
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์มีพันธกิจในกำรพัฒนำบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย ให้บริกำรข้อมูล
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสร้ำงนวัตกรรมกำรให้บริกำรด้ำนไอซีทีที่มีประสิทธิภำพ เพื่อสนับสนุนมหำวิทยำลัยดิจิทัล โดยกำร
พัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่นชื่อ InsideKU เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และช่วยอำนวยควำมสะดวก
ในกำรค้นหำข้อมูลสถำนที่ คณะ/หน่วยงำน ถนน เส้นทำง และข้อมูล กำรติดต่อที่สำคัญต่ำงๆในมหำวิทยำลัยวิทยำเขตบำงเขน
ยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรข้อมูลและกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ ให้ดำวน์โหลดใช้งำนได้ฟรี
2. ปัจจัยนำเข้ำ (Input) (หมำยถึง งบประมำณ และทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิต)
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
- เครื่องคอมพิวเตอร์ MacBook
- ซอฟท์แวร์ในกำรพัฒนำระบบ
- ค่ำธรรมเนียม Developer ID ของ Google Play และ Apple
- ข้อมูลที่แสดง เช่น ข้อมูลมหำวิทยำลัย คณะ/หน่วยงำน สถำนที่ต่ำงๆ ถนน เส้นทำง ข้อมูลกำรติดต่อ
3. วิธีกำรดำเนินงำน/แนวทำงกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์มีวิธีกำรดำเนินงำน/แนวทำงกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ ดังนี้
- เป้ำหมำยชัด ผู้ บริหำรกำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยที่ชัด เจน ตอบสนองนโยบำยมหำวิทยำลัย และพร้อมให้กำร
สนับสนุน
- ประสำนควำมร่วมมือ มีกำรทำงำนประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นในมหำวิทยำลัย ที่ เป็นเจ้ำของข้อมูลที่นำมำ
แสดง เพื่อให้ข้อมูลมีควำมถูกต้อง
- วำงแผนร่วมกัน ผู้บริหำร ผู้แทนจำกหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล และทีมงำนผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทำง
และวำงแผนกำรดำเนินงำนร่วมกัน
- กำหนดขอบเขตงำนและผู้รับผิดชอบชัดเจน กำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละส่วนงำน กำรดำเนินงำน และ
ระยะเวลำอย่ำงชัดเจน
- ดำเนินงำนอย่ำงมีมำตรฐำน โดยใช้วงจรคุณภำพ (PDCA) และกำหนดกำรพัฒนำอย่ำงมีมำตรฐำนร่วมกัน เพื่อให้
สำมำรถพัฒนำงำนที่แยกชิ้นส่วนกัน แต่สำมำรถนำมำใช้ร่วมกันได้
- ติดตำมตรวจสอบ ติดตำมและตรวจสอบผลกำรดำเนินงำน ให้เป็นไปตำมแผนกำรดำเนินงำนที่วำงไว้
- ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำต่อเนื่อง เมื่อพบปัญหำและอุปสรรค ดำเนินกำรแก้ไขส่วนที่สำมำรถแก้ไขได้ทันที ส่วนที่ไม่
สำมำรถแก้ไขได้ เสนอให้ผู้บริหำรทรำบทันที
- ถ่ ำ ยทอดแลกเปลี่ ยนรู้อยู่เ สมอ มี ก ำรท ำงำนร่ ว มกัน ให้ คำปรึกษำหำรือ ถ่ำ ยทอดแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ควำมรู้แ ละ
ประสบกำรณ์ร่วมกันอยู่เสมอ
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3.1 รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำน
ผู้บริหำรเป็นผู้สนับสนุนนโยบำยกำรพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่น
ฝ่ำยสำรสนเทศ(ทีมพัฒนำ) ออกแบบและพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่น
บุคลำกรในหน่วยงำน ประสำนงำนติดตำมข้อมูลจำกหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล จัดทำไฟล์ข้อมูลตั้งต้นเพื่อจะนำเข้ำระบบฐำนข้อมูล
3.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (Work Flow)
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ได้วำงแผนกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำร โดยใช้วงจรคุณภำพ (PDCA) ดังนี้
1. ขั้นตอนกำรวำงแผน (Plan)
- ประชุมวำงแผน และกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำน
- ศึกษำระบบงำนเดิมและเทคโนโลยีที่เหมำะสมที่จะสำมำรถนำมำพัฒนำได้
- วำงแผนจัดหำซอฟท์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในสำหรับกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นและทดสอบกำรทำงำน
- วำงแผนกำรดำเนินงำนแต่ละส่วนงำน และขั้นตอนในแต่ละงำน
2. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)
- วิเครำะห์และออกแบบโมบำยแอพพลิเคชั่น InsideKU
- รวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล จัดทำไฟล์ข้อมูลเพื่อนำเข้ำฐำนข้อมูลสำหรับแอพพลิเคชั่น
- ออกแบบส่วนของหน้ำจอ และขั้นตอนกำรใช้งำนระบบ
- ออกแบบฐำนข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูล และ Web Service
- พัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่น InsideKU และติดตั้งบนสมำร์ทโฟน
- พัฒนำไฟล์ข้อมูลในโมบำยแอพพลิเคชั่น และ Web Service เพื่อเรียกข้อมูลจำกฐำนข้อมูลมำแสดง
- สร้ำงโมบำยแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS
3. ขั้นตอนกำรตรวจสอบ (Check)
- ตรวจสอบกำรใช้งำนโมบำยแอพพลิเคชั่น ด้วยเครื่องจำลองอุปกรณ์ (emulator) บนเครื่องคอมพิวเตอร์
- ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล และขั้นตอนกำรใช้งำน
- ตรวจสอบกำรใช้งำนโมบำยแอพพลิเคชั่น โดยกำรติดตั้งบนสมำร์ทโฟน
4. ขั้นตอนกำรปรับปรุง (Act)
ด้ำนกำรปรับปรุงงำน
- จำกกำรจัดเก็บข้อมูลสำหรับโมบำยแอพพลิเคชั่นนั้น มีกำรจัดเก็บข้อมูลไว้ในโมบำยแอพพลิเคชั่น ทำให้มีขนำด
ใหญ่ จึงได้มีกำรวำงแผนเพื่อหำแนวทำงแก้ไข และดำเนินกำรปรับปรุงใหม่ โดยแยกกำรจัดเก็บข้อมูลบำงส่วนอยู่ในโมบำย
แอพพลิเคชั่น บำงส่วนเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย แล้วดึงข้อมูลมำแสดงเฉพำะขณะเรียกใช้งำน
- จำกกำรแสดงผลกำรค้นหำข้อมูลกำรติดต่อ(KU Directory) เนื่องจำกกำรจัดเก็บข้อมูลบำงส่วนมีกำรแยกจัดเก็บ
ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย คำสั่งที่ใช้ในกำรพัฒนำสำหรับแสดงผลกำรค้นหำนั้น จะเรียกข้อมูลทั้งหมดมำเก็บไว้ก่อน
แล้วเข้ำรหัสข้อมูล เพื่อควำมปลอดภัยของข้อมูลทั้ง หมด ในขั้นตอนของกำรกรอกคำค้น สำมำรถกรองให้แสดงผลข้อมูลที่
เกี่ยวข้องให้ผู้ใช้เห็นได้ทันที ทำให้ขั้นตอนกำรเข้ำสู่กำรใช้งำนนั้น ใช้เวลำในกำรโหลดข้อมูลค่อนข้ำงมำก (ประมำณ 4.05
วินำที) จึงได้มีกำรวำงแผนเพื่อหำแนวทำงแก้ไข และดำเนินกำรปรับปรุงใหม่ โดยกำรปรับแก้คำสั่งที่ใช้ในกำรพัฒนำ โดย
กำรเรียกข้อมูลเฉพำะตำมคำค้นที่ผู้ใช้กรอกเท่ำนั้น ทำให้สำมำรถแสดงข้อมูลได้ในเวลำที่รวดเร็วมำกยิ่งขึ้น (ประมำณ 0.52
วินำที)
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- จำกกำรตรวจสอบกำรใช้งำนระบบ พบว่ำ กำรแสดงผลบนหน้ำจอระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS มีควำม
แตกต่ำงกัน จึงได้มีกำรวำงแผนเพื่อหำแนวทำงแก้ไข และดำเนินกำรปรับปรุงใหม่ เพื่อให้แสดงผลในรูปแบบเดียวกัน
- จำกกำรตรวจสอบกำรใช้งำนบนอุปกรณ์แม้จะเป็นระบบปฏิบัติกำรเดียวกัน แต่รุ่นต่ำงกัน พบว่ำ กำรแสดงผลบน
หน้ำจอบำงหน้ำไม่สำมำรถแสดงผลได้หมด จึงได้มีกำรวำงแผนเพื่อหำแนวทำงแก้ไ ข และดำเนินกำรปรับปรุงใหม่ เพื่อให้
แสดงผลข้อมูลได้อย่ำงครบถ้วน และสะดวกในกำรใช้งำน
ด้ำนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
- ได้มีกำรถ่ำยทอดเทคนิคกำรพัฒนำระหว่ำงทีม และบุคลำกรในฝ่ำยระบบสำรสนเทศ
- ได้มีกำรถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ระหว่ำงหน่วยงำนที่ดำเนินกำรร่วมกัน
4. กำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ
กำรพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่นนี้ เป็นกำรให้บริกำรข้อมูลของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีกำรประสำนควำมร่วมมือ
ถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆในมหำวิทยำลัย และภำยในหน่วยงำน ดำเนินกำร 2 ระดับ ดังนี้
1. กำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่กำรปฏิบัติภำยในหน่วยงำน
- ผู้อำนวยกำร ถ่ำ ยทอดควำมรู้ป ระสบกำรณ์กำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศเพื่ อให้บริกำรข้อมูล อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ และนวัตกรรมกำรให้บริกำรไอซีทีที่มีประสิทธิภำพ สู่หัวหน้ำฝ่ำยและผู้ปฏิบัติงำน
- หัวหน้ำฝ่ำย ถ่ำยทอดควำมรู้ประสบกำรณ์สู่ผู้ปฏิบัติงำน จำกกำรปฏิบัติงำนจริง
- ผู้ปฏิบัติงำน ถ่ำยทอดควำมรู้ประสบกำรณ์สู่ผู้ปฏิบัติงำนด้วยกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
2. กำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่กำรปฏิบัติในมหำวิทยำลัย
- ถ่ ำ ยทอดควำมรู้ ก ำรจั ด กำรข้ อ มู ล สำรสนเทศ กำรรวบรวมข้ อ มู ล กำรจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล กำรบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
จำกคณะทำงำนของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ สู่ผู้ประสำนงำนและผู้ปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้จำกหน่วยงำนอื่นสู่คณะทำงำนของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
3. กำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่กำรปฏิบัตินอกมหำวิทยำลัย
- โมบำยแอพพลิเคชั่นนี้ พัฒนำขึ้นให้ผู้ใช้ ทั่วไปสำมำรถดำวน์โหลดและติดตั้งใช้งำนได้ฟรี จึงเป็นกำรส่งเสริมกำร
กระจำยองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ไปสู่นอกมหำวิทยำลัยด้วย
5. ผลลัพธ์ควำมสำเร็จกำรดำเนินงำน (Outcome)
1. เป็นโมบำยแอพพลิเคชั่นแรกของหน่วยงำน และเผยแพร่อย่ำงเป็นทำงกำรในนำมของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ ปีกำรศึกษำ 2558 ในงำนก้ำวแรก KU75 เมื่อวันที่ 5 – 8 ส.ค. 2558 สำหรับให้บริกำรข้อมูลสำคัญของ
มหำวิทยำลัย อำนวยควำมสะดวกในกำรค้นหำข้อมูลคณะ/หน่วยงำน สถำนที่และเส้นทำงต่ำงๆในวิทยำเขตบำงเขน ข้อมูลกำร
ติดต่อที่สำคัญ ข้อมูลข่ำวสำรกิจกรรมต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์กับนิสิต

ที่มำ http://www.ryt9.com/s/nnd/2310741
ภำพ ภำพข่ำวจำกสื่อแนวหน้ำ งำน Digital KU Day เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2558 ที่มีนิทรรศกำรนำเสนอโมบำยแอพพลิเคชั่น InsideKU
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ที่มำ https://www.kehakaset.com/articles_details.php?view_item=198
ภำพ ข่ำวประชำสัมพันธ์งำน Digital KU Day เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2558 ที่มีนิทรรศกำรนำเสนอโมบำยแอพพลิเคชั่น InsideKU

2. ส่งเสริมภำพลักษณ์ขององค์กร ในกำรให้บริกำรไอซีทีที่เป็นเลิศ สนับสนุนมหำวิทยำลัยดิจิทัล ส่งเสริมควำมเป็น
ผู้นำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยในระดับประเทศ
3. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน มีระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบปฏิบัติกำร Android ที่ 4.5 ซึ่งอยู่ในระดับดี
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560)

ภำพ ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบปฏิบัติกำร Android ที่ 4.5 ซึ่งอยู่ในระดับดี

4. ควำมภำคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำนวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ที่มุ่งพัฒนำกำรให้บริกำรไอซีทีที่
ทันสมัย ตรงกับรูปแบบกำรใช้งำนในปัจจุบัน ได้รับควำมสนใจจำกนิสิต และมีกำรแชร์ต่อในโซเชียล เช่น Facebook
เป็นกำรสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงำน และตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัย “KU สู่ Digital เพื่อ Thailand 4.0”
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ภำพ ตัวอย่ำงกำรชื่นชมและกำรแชร์ต่อในโซเชียลต่ำงๆ

5. ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงหน่วยงำนภำยนอกมำพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่น
6. ลดภำระงำนของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรให้บริกำรข้อมูล
7. ลดกำรใช้กระดำษ และวัสดุสิ้นเปลือง
6. ประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน
ด้ำนงบประมำณ : ได้ รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่ว ยงำนชำระธรรมเนีย มค่ำ สมัคร Developer ส ำหรับ
ระบบปฏิบัติกำร Android จำนวน $25/ตลอดชีพ (905 บำท) และระบบปฏิบัติกำร iOS จำนวน $99/ปี (3,590 บำท)
ด้ำนบุคลำกร : ทีมงำนพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่น เป็นทีมบุคลำกรของหน่วยงำนที่มีควำมตั้งใจที่จะพัฒนำงำนให้ดีขึ้น
มุ่งมั่นศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติม แม้จะเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ และไม่เคยมีประสบกำรณ์มำก่อน มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ทำงำนร่วมกันเป็นทีม ส่งเสริมให้บุคลำกรมีศักยภำพสูงขึ้น
จำกกำรพั ฒ นำโมบำยแอพพลิ เคชั่ น ส่ ง ผลให้ หน่ ว ยงำนมี บุ คลำกรที่ มี ทั กษะควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพั ฒ นำ
นวัตกรรมด้ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น ทำให้ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยและใช้เวลำในกำรจ้ำงหน่วยงำนภำยนอกมำพัฒนำ
ด้ำนกำรบริกำร : ช่วยอำนวยควำมสะดวกให้นิสิตเข้ำถึงข้ อมูลของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้อย่ำงฉับไว อำนวย
ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูลสถำนที่ เส้นทำง ข้อมูลกำรติดต่อ และข่ำวสำรกิจกรรมต่ำงๆ ลดภำระงำนในกำรค้นหำข้อมูล
ของทั้งนิสิตและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง และยังช่วยลดปริมำณกำรใช้ทรัพยำกร เช่น กระดำษ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ
7. กำรส่งเสริมกำรกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในหน่วยงำน
กำรพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่นนี้ เป็นกำรทำงำนร่วมกันของทีมงำนหลำยส่วนในหน่วยงำน ต้องมีกำรประชุมร่วม
ปรึกษำหำรือทุกส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะเป็นทีมพัฒนำ ทีมประสำนงำนติดตำมข้อมูล ที่จัดเตรียมไฟล์ข้อมูลเพื่อนำเข้ำ
ฐำนข้อมูล ทีมติดตั้งและทดสอบแอพพลิเคชั่น จะแจ้งปัญหำและอุปสรรคที่พบ หำแนวทำงแก้ไขร่วมกัน แลกเปลี่ยนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ร่วมกัน ให้คำแนะนำและกำหนดแนวทำงดำเนินงำนร่วมกัน
นอกจำกนี้ ทีมผู้พัฒนำสังกัดฝ่ำยระบบสำรสนเทศ จะมีกำรประชุมฝ่ำยเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตำมและรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน ซึ่งจะรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ปัญหำและอุปสรรค เทคนิควิธีกำรและแนวทำงกำรแก้ไข บุคลำกรในฝ่ำยจะได้
รับทรำบเทคนิคควำมรู้ วิธีกำรหรือแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน เป็นกำรกระจำยควำมรู้ให้กัน กรณีพบปั ญหำที่ไม่สำมำรถ
แก้ไขได้ ที่ประชุมจะเสนอแนวทำงกำรแก้ไขในแบบต่ำงๆตำมทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของแต่ละคน เป็น
กำรร่วมแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ร่วมกัน
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8. ผลกำรดำเนินงำน (Output) ที่สำคัญ
ได้โมบำยแอพพลิเคชั่น InsideKU ให้บริกำรข้อมูลของมหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์ ที่ใช้งำนได้บนสมำร์ทโฟน ทั้งบน
ระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS ให้บริกำรข้อมูลเกี่ยวกับคณะ/หน่วยงำน แผนที่ตั้งอำคำร สถำนที่สำคัญ พิพิธภัณฑ์ และ
เส้นทำงต่ำงๆ ในรูปแบบแผนที่ ให้บริกำรข้อมูลกำรติดต่อสำคัญในมหำวิทยำลัย เช่น เบอร์โทร อีเมล ซึ่งผู้ใช้สำมำรถติดต่อโดย
เชื่อมโยงเข้ำกับกำรเรียกใช้งำนฟังก์ชั่นกำรโทร/กำรส่งอีเมลของสมำร์ทโฟนได้ ให้บริกำรข่ำวสำรกิจกรรมของมหำวิทยำลัย เพิ่ม
ช่องทำงกำรสื่อสำรไปยังผู้ใช้งำน พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรข้อมูลไอซีทีที่เป็นเลิศ

ภำพ โมบำยแอพพลิเคชั่นที่พร้อมให้ดำวน์โหลดใช้งำนได้ทั้งระบบปฏิบัติกำร Android และระบบปฏิบัติกำร iOS

โมบำยแอพพลิเคชั่น InsideKU เปิดให้ดำวน์โหลดผ่ำนลิงค์ชั่วครำว ในงำนก้ำวแรก KU75 วันที่ 4 ส.ค. 2558 ใน 1
สัปดำห์มียอดดำวน์โหลดจำนวน 1,343 คน InsideKU เวอร์ชั่น 1.0 ดำวน์โหลดใช้งำนสำหรับระบบปฏิบัติกำร Android ได้
ตั้งแต่ 10 ส.ค. 2558 และระบบปฏิบัติกำร iOS ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 2559 สถิติดำวน์โหลด ณ วันที่ 3 ต.ค. 2559 รวมทั้งหมด
4,378 Units (จำก Play Store จำนวน 1,816 Units และจำก App Store จำนวน 2,562 Units)

ภำพ ตัวอยำงหนำจอ โมบำยแอพพลิเคชั่น InsideKU ส่วนเมนูหลัก และ About KU

ภำพ ตัวอยำงหนำจอ โมบำยแอพพลิเคชั่น InsideKU ส่วน KU Maps
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ภำพ ตัวอยำงหนำจอ โมบำยแอพพลิเคชั่น InsideKU ส่วน KU Maps แสดงข้อมูลในเมนูย่อย

ภำพ ตัวอยำงหนำจอ โมบำยแอพพลิเคชั่น InsideKU ส่วน KU News และ ปฏิทินกิจกรรม

ภำพ ตัวอยำงหนำจอ โมบำยแอพพลิเคชั่น InsideKU ส่วนข้อมูลติดต่อ และเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน

ภำพ ตัวอยำงหนำจอ โมบำยแอพพลิเคชั่น InsideKU ส่วนสถำนที่ต่ำงๆ เช่น ห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์/ไอที สนำมกีฬำ หอพัก พิพิธภัณฑ์
สำธำรณูปโภค สถำนพยำบำล อำคำรจอดรถ โรงอำหำร ธนำคำร ตู้เอทีเอ็ม ถนน เส้นทำงรถมหำวิทยำลัย

สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ได้พัฒนำ InsideKU เวอร์ชั่น 1.0.2 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพ และนำข้อเสนอแนะจำก
ผู้ใช้งำนมำปรับปรุงเพิ่มเติม ดำวน์โหลดใช้งำนได้ สำหรับระบบปฏิบัติกำร Android ตั้งแต่ 22 ม.ค. 2560 และระบบปฏิบัติกำร
iOS ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 2560 มีสถิติกำรดำวน์โหลดโมบำยแอพพลิเคชั่น InsideKU รวมทั้งหมดที่ผ่ำนมำกว่ำ 9,559 Units
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 2560 จำก Play Store 2,679 Units และจำก App Store 6,880 Units)
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ภำพ สถิติดำวน์โหลดโมบำยแอพพลิเคชั่น InsideKU ระบบปฏิบัตกิ ำร Android จำนวน 2,679 Units

ภำพ สถิติดำวน์โหลดโมบำยแอพพลิเคชั่น InsideKU ระบบปฏิบัตกิ ำร iOS จำนวน 6,880 Units

9. กำรประเมินผลและกำรนำผลกำรประเมินมำใช้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงในอนำคต
1. กำรพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่นนี้ เป็นกำรให้บริกำรข้อมูลในรูปแบบภำษำไทย มีข้อแนะนำจำกอำจำรย์ผู้ใช้เพิ่มเติม
ให้มีภำษำอังกฤษสำหรับต่ำงชำติด้วย ทีมผู้พัฒนำจะศึกษำและหำแนวทำงเพิ่มเติมเพื่อพัฒนำต่อไป
2. มีข้อแนะนำจำกผู้ใช้งำน อยำกให้มีปฏิทินกำรศึกษำและปฏิทินกิจกรรมแบบตลอดปีกำรศึกษำ ซึ่งยังขำดหน่วยงำน
เจ้ำของข้อมูลที่จะอัพเดตข้อมูล ทีมผู้พัฒนำจะศึกษำและหำแนวทำงเพิ่มเติมเพื่อพัฒนำต่อไป
3. สำหรับนิสิตใหม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคคลทั่วไป จะยังไม่ทรำบว่ำมีบริกำรโมบำยแอพพลิเคชั่น ที่เป็นประโยชน์
จะต้องมีกำรประชำสัมพันธ์ให้มำกขึ้น
10. กำรนำนวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหำเพื่อพัฒนำคุณภำพ
- ปัญหำแหล่งเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลของมหำวิทยำลัยมีหลำกหลำยที่
โมบำยแอพพลิเคชั่นนี้ ได้รวบรวมข้อมูลของมหำวิทยำลัยที่จะเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ไว้ ซึ่งช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึง
ข้อมูลของผู้ใช้ได้ ไม่ต้องสืบค้นจำกหลำยที่ พัฒนำเป็นศูนย์รวมข้อมูลเพื่อแนะนำมหำวิทยำลัยได้
- ปัญหำนิสิตใหม่ไม่ทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมหำวิทยำลัย
เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับข้อมูลต่ำงๆของมหำวิทยำลัยผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่นเดียว เช่น ประวัติควำมเป็นมำ บุคคลสำคัญ ปรัชญำ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ สัญลักษณ์ สถำนที่สำคัญของมหำวิทยำลัย และชมรมต่ำงๆ เป็นกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรข้อมูลไอซีที
ของมหำวิทยำลัยให้ทันสมัย
- ปัญหำกำรค้นหำอำคำรสถำนที่ในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน
ด้วยมหำวิท ยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน มีขนำดใหญ่ มีอำคำรสถำนที่ต่ำงๆมำกมำย โมบำยแอพพลิเคชั่นนี้จ ะ
ให้ บ ริ ก ำรข้อ มู ล สถำนที่ ต่ ำ งๆ ในวิ ท ยำเขตบำงเขน เช่ น คณะ หน่ ว ยงำน สถำนที่ ส ำคั ญ ชมรม ห้ อ งสมุ ด ศู น ย์ บ ริ ก ำร
คอมพิวเตอร์/ไอที สนำมกีฬำ หอพัก พิพิธภัณฑ์ สิ่งอำนวยควำมสะดวก ถนน และเส้นทำงต่ำงๆ ในรูปแบบแผนที่ ซึ่งจะช่วย
อำนวยควำมสะดวกในกำรค้นหำสถำนที่ต่ำงๆได้มำก และสำมำรถคลิกเลือกเพื่อแสดงรำยละเอียดเพิ่มเติมได้
- ปัญหำกำรค้นหำข้อมูลกำรติดต่อสื่อสำรที่สำคัญในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน
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โมบำยแอพพลิเคชั่นได้รวบรวมข้อมูลกำรติดต่อสำคัญในวิทยำเขตบำงเขนไว้ เช่น เบอร์โทร อีเมล ของคณะหน่วยงำน บุคลำกร
เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถติดต่อผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่นได้ โดยเชื่อมโยงเข้ำกับกำรเรียกใช้งำนฟังก์ชั่นกำรโทรหรือ
กำรส่งอีเมลของสมำร์ทโฟนได้ เพิ่มควำมสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้งำน
- ปัญหำกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกิจกรรมของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน
ปัจจุบันกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกิจกรรมของมหำวิทยำลัย ไปยังกลุ่มของนิสิต บุคลำกร และบุคคลทั่วไป ยังไม่
ครอบคลุมและไม่ทั่วถึง แหล่งข้อมูลข่ำวสำรมีที่มำจำกหลำยแหล่ง และไม่สำมำรถส่งข่ ำวสำรไปยังกลุ่มผู้ใช้งำนได้โดยตรง
โมบำยแอพพลิ เ คชั่ น จึ ง ได้ พั ฒ นำส่ ว นของข่ำ วสำรกิจ กรรมขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นำคุณ ภำพกำรประชำสั ม พั น ธ์ ข่ ำ วสำรกิ จ กรรม
โดยรวบรวมข่ำวสำรจำกช่องทำงต่ำงๆมำแสดงไว้ด้วยกัน และเพิ่มส่วนของกิจกรรมสำคัญในมหำวิทยำลัย เป็นกำรเพิ่มช่อง
ทำงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลถึงผู้ใช้งำนได้โดยตรง ช่วยอำนวยควำมสะดวกให้ผู้ใช้งำนในกำรติดตำมข่ำวสำร สำมำรถ
เปิดติดตำมอ่ำนจำกแหล่งเดียวได้
11. บ่งชี้ควำมเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เป็นมหำวิทยำลัยชั้นนำของประเทศ ที่มีประวัติควำมเป็นมำอันดีงำมมำยำวนำน
กำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลของมหำวิทยำลัย มีควำมจำเป็นที่จะต้องได้รับกำรพัฒนำให้ทันสมัย มีควำมน่ำสนใจ และเป็น
ประโยชน์อย่ำงแท้จริง
สำนักบริกำรคอมพิว เตอร์ต ระหนักถึงควำมสำคัญ จึง มุ่ งพั ฒนำกำรให้ บริกำรไอซีที ที่ เป็ นเลิ ศ เพื่ อสนั บ สนุ นกำร
ให้ บ ริกำรข้อมู ล ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่เป็ น ประโยชน์ มีรูป แบบกำรใช้ งำนที่ ทั น สมั ย และตรง ควำมต้ องกำรของผู้ รับ บริกำร
อย่ำงแท้จริง โดยกำรพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่น InsideKU ขึ้น
ซึ่งกำรพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่นนั้น เป็นงำนที่ต้องอำศัยควำมมุ่งมั่นพยำยำมและควำมร่วมมือจำกหลำยส่วนงำน
กำรกำหนดเป้ำหมำยและวำงแผนแนวทำงกำรดำเนินงำนร่วมกันเป็นเรื่องสำคัญ จนกระทั่งดำเนินงำนให้ประสบผลสำเร็จ
โดยสำมำรถสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้
1. ผู้บริหำร สนับสนุนนโยบำยกำรพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่น และส่งเสริมกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร
เปิดโอกำสในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
2. กำรประสำนควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำงๆภำยในมหำวิทยำลัย
3. มีกำรถ่ำยทอดนโยบำยสู่กำรปฏิบัติงำนที่ดีที่นำไปสู่ผลสำเร็จขององค์กร
4. วำงแผนกำรดำเนินกำรร่วมกัน ดำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA)
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติงำนร่วมกัน กำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน
6. ปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมำตรฐำนปฏิบัติงำน
7. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีกำรเรียนรู้ คิดเป็น ทำเป็น และแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ
8. มุ่งเน้นพัฒนำงำนที่เป็นประโยชน์และตรงควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรอย่ำงแท้จริง
12. คุณค่ำของนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งภำยในและภำยนอก
1. นิสิตสำมำรถใช้งำนโมบำยแอพพลิเคชั่น InsideKU เพื่อได้ทรำบข้อมูลของมหำวิทยำลัยได้
2. นิสิต บุคลำกร และบุคคลทั่วไป สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของมหำวิทยำลัยได้ ได้รู้จักวิทยำเขตบำงเขนมำกขึ้น ได้รับ
ข่ำวสำรกิจกรรมของมหำวิทยำลัย เป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย
3. ผู้ใช้งำน ค้นหำข้อมูล คณะ หน่วยงำน อำคำร พิพิธภัณฑ์ สถำนที่สำคัญ เช่น สถำนพยำบำล หอพัก โรงอำหำร
อำคำรจอดรถ ตู้เอทีเอ็ม ร้ำนสะดวกซื้อ ธนำคำร ถนน และเส้นทำงต่ำงๆ เช่น เส้นทำงเดินรถมหำวิทยำลัย เส้นทำงจักรยำน
ภำยในวิทยำเขตบำงเขน ในรูปแบบของแผนที่ได้
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4. ผู้ใช้งำน ค้นหำข้อมูลติดต่อสื่อสำรที่สำคัญของคณะ หน่วยงำน หรือบุคลำกร ทั้งทำงโทรศัพท์และอีเมลได้ โดย
สำมำรถเรียกกำรใช้งำนผ่ำนจำกโมบำยแอพพลิเคชั่น ที่เชื่อมโยงไปเรียกกำรใช้งำนที่สมำร์ทโฟนได้โดยตรง
5. เป็นต้นแบบกำรพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่นที่ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ
6. นำทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถที่ได้เรียนรู้จำกกำรพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่น มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลำกร
ทั้งในและนอกหน่วยงำน
13. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
1. ผู้บริหำรมีนโยบำยและให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้ทันสมัย
2. กำรได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดีจำกหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลต่ำงๆในมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้อง (สำนักหอสมุด สำนักกำร
กีฬำ กองกิจกำรนิสิต กองยำนพำหนะ)
3. ทีมงำนมีควำมมุ่ง มั่นตั้งใจ สนใจศึกษำเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพิ่มเติมอยู่เสมอ และทุ่มเทพัฒนำงำนอย่ำงเต็มกำลัง
ควำมสำมำรถ
4. มีกำรดำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) โดยกำหนดเป้ำหมำย วำงแผนกำรดำเนินงำน ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบและ
มีกำรปรับปรุง ติดตำมกำรประเมินควำมพึงพอใจและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นำมำปรับปรุงพัฒนำต่อให้ดีขึ้น
5. กำรตรวจสอบกำรใช้งำนและสนับสนุนงำนด้ำนต่ำงๆของบุคลำกรในหน่วยงำน/องค์กร
6. กำรประชำสัมพันธ์ของงำนประชำสัมพันธ์ มก. ทีมเว็บไซต์เคยู ทีมประชำสัมพันธ์สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ และกอง
กิจกำรนิสิต
7. นิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ให้ควำมสนใจดำวน์โหลดโมบำยแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้งำน และบอกต่อประชำสัมพันธ์
ตำมสื่อโซเชียลต่ำงๆ
14. กำรตั้งเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในอนำคต
กำรพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชัน่ ที่เป็นศูนย์รวมในกำรให้บริกำรข้อมูลของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
บำงเขน สำหรับนิสิต บุคลำกร และบุคคลทัว่ ไป ที่เป็นประโยชน์ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ
โดย : สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
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ภำคผนวก 1

โครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
1. หลักกำรและเหตุผล
ตำมที่ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้มีนโยบำยนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพมำใช้ในกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำคุณภำพกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ทุกส่วนงำนมีกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรดำเนินงำนต่ำงๆ เพื่อ
รองรับกำรดำเนินงำนในแต่ละพันธกิจให้บรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ และเป็นกลไกกระตุ้นให้ส่วนงำนและบุคลำกร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เห็นควำมสำคัญและมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น ในกำรขั บ เคลื่ อ นกำรพั ฒนำคุ ณ ภำพ ส ำนั ก งำนประกั น คุ ณ ภำพ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จึงเห็นควำมสำคัญในกำรจัดโครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี
2560 ขึ้น เพื่อเป็นกลไกที่สำคัญ ในกำรพัฒนำคุณภำพในกำรทำงำน และกำรขับเคลื่อนสู่วัฒนธรรมคุณภำพที่ดีร่วมกันของ
มหำวิทยำลัย และนำไปสู่กำรพัฒนำสถำบันเรียนรู้ โดยกำรขยำยผลสู่กำรปฏิบัติจริงที่เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งจำกกำรเยี่ยม
ชม 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 11 ประจำปี 2560
กำหนดประเภทรำงวัลเป็น 2 ประเภท ดังนี้
 ประเภทที่ 1: ผลงำนดีเด่น ประจำปีกำรศึกษำ 2559 แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1.1 ระดับหลักสูตร
หลักสูตรที่มีคะแนนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับดีขึ้นไป และกำรประเมินหลักสูตรไม่มี
กำรขอยกเว้ น ไม่ ป ระเมิ น บำงตั ว บ่ ง ชี้ รวมทั้ ง พิ จ ำรณำผลกำรด ำเนิ น งำนที่ ส ะท้ อ นผลลั พ ธ์ ของหลั ก สู ต ร ในแต่ ล ะระดั บ
(มีผู้สำเร็จกำรศึกษำ มีผลงำนตีพิมพ์) แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่
- ประเภทที่ 1 ระดับปริญญำตรี
จำนวน 5 หลักสูตร
- ประเภทที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษำ
จำนวน 5 หลักสูตร
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1.2 ระดับคณะวิชำ
คณะวิชำที่มีผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน คะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยไม่มีองค์ประกอบใดได้ระดับ
พอใช้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มสำขำ ได้แก่
4) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์เกษตร
จำนวน 1 ผลงำน
5) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 ผลงำน
6) กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำนวน 1 ผลงำน
1.3 ระดับส่วนงำนสนับสนุน
ส่วนงำนที่เป็น Best Practice แบ่งเป็น 2 รำงวัล ระดับสถำบัน และระดับสำนัก
1.4 มอบรำงวัลพิเศษ
ส ำหรั บ คณะที่ ส ำมำรถบริห ำรจั ด กำรก้ำ วสู่ ควำมเป็ น เลิ ศ จำกโครงกำรบ่ ม เพำะคุ ณ ภำพ ของ สกอ.
สู่โครงกำรก้ำวหน้ำสู่ควำมเป็นเลิศ (Grow Project)
 ประเภทที่ 2: กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
2.1 กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง ควำมพยำยำมอย่ำงมีแผนและต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นกำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของกำรทำงำน เพื่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ
องค์กร สำมำรถลดเวลำและลดขั้นตอนกำรดำเนินงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
2.2 แนวปฏิบัติ ที่ดี หมำยถึง กระบวนกำรที่มีวิธีป ฏิบัติหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติ งำนที่ทำให้ส่วนงำนประสบ
ควำมสำเร็จหรือน ำไปสู่ ควำมเป็น เลิ ศตำมเป้ำ หมำยและเป็ นที่ ยอมรับ ในวงวิช ำกำรหรือวิช ำชีพ นั้น ๆ และมีหลักฐำนของ
ควำมสำเร็จปรำกฏอย่ำงชัดเจน มีกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีให้ส่วนงำนอื่นนำไปใช้ประโยชน์
2.3 นวั ต กรรมสนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำน หมำยถึ ง กำรท ำสิ่ ง ต่ ำ งๆ ด้ ว ยวิ ธี ใ หม่ ๆ และยั ง อำจหมำยถึ ง
กำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมคิด กำรผลิต กระบวนกำร หรือองค์กร เพื่อทำให้สิ่งต่ำงๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้น ก่อให้ได้
ผลิตผลเพิ่มมำกขึ้น ก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มขึ้นเพิ่มมูลค่ำ มูลค่ำของลูกค้ำ หรือมูลค่ำของผู้ผลิต
6. วิธีกำรดำเนินงำน
ระยะเวลำ
1 สิงหำคม – 31 ตุลำคม 2560

1 – 16 พฤศจิกำยน 2560
1 ธันวำคม 2560

28 ธันวำคม 2560
มกรำคม – มีนำคม 2561
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กิจกรรม
ส ำ นั ก ง ำ น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ ำ พ ป ร ะ ช ำ สั ม พั น ธ์ ก ำ ร จั ด โ ค ร ง ก ำ ร ร ำ ง วั ล คุ ณ ภ ำ พ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้ทุกส่วนงำนรับทรำบ
ส่วนงำนภำยในทุกระดับส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดมำยังสำนักงำนประกันคุณภำพภำยในวันที่
31 ตุลำคม 2560
คณะกรรมกำรฯ ประชุมเพื่อพิจำรณำกลั่นกรอง คัดเลือกผลงำนที่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่กำหนด ให้
แล้วเสร็จภำยในวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2560 และแจ้งผลกำรพิจำรณำกลั่นกรอง
- หน่วยงำนนำเสนอผลงำนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรอง เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสิน
รำงวัล
- จัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนภำคโปสเตอร์ เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำให้คะแนนผลงำนภำค
โปสเตอร์
จัดพิธีมอบรำงวัล โล่ และประกำศเกียรติคุณ ในงำนวันขอบคุณบุคลำกร
สรุปผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 และจัดทำ
รูปเล่มส่งโรงพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ให้ส่วนงำนและบุคลำกรรับทรำบ
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7. วิธีกำรส่งผลงำนเข้ำร่วม
7.1 ประเภทที่ 1 ผลงำนดีเด่น จะพิจำรณำจำกรำยงำนคะแนนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของส่วนงำนในแต่
ละระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชำ สำหรับส่วนงำนสนับสนุน ให้เสนอแบบแสดงควำมจำนงขอส่งผลงำนเข้ำร่วม
พร้อมเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์ลงแผ่นซีดี จำนวน 6 ชุด
7.2 ประเภทที่ 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน ผู้สนใจส่งข้อมูลผลงำนตำมแบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือโครงกำร
รำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 ของแต่ละประเภท จำนวน 6 ชุด พร้อมไฟล์ ลงแผ่นซีดี
จำนวน 6 ชุด
7.3 กำรส่งผลงำนประเภทที่ 2 ขอให้จัดส่งมำยังสำนักงำนประกันคุณภำพ ภำยในวันที่ 14 ตุลำคม 2559
7.4 ผลงำนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่ กรอง ให้นำเสนอผลงำนภำคบรรยำย และภำคโปสเตอร์ ในวันพิจำรณำตัดสินจำก
คณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสินรำงวัล และประกำศผล เพื่อมอบเงินรำงวัล ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล ชั้น 1 อำคำร
สำรนิเทศ 50 ปี โดยมีระยะเวลำในกำรนำเสนอหัวข้อละไม่เกิ น 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
คณะกรรมกำรกลั่นกรองพิจำรณำจำกคะแนนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ระดับดีขึ้นไป
และกำรประเมินหลักสูตรนั้นต้องไม่มีกำรขอยกเว้นไม่ประเมินบำงตัวบ่งชี้ รวมทั้งพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนที่สะท้อนผ ลลัพธ์ของ
หลักสูตรในแต่ละระดับ (มีผู้สำเร็จกำรศึกษำ มีผลงำนตีพิมพ์) แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่
1) ประเภทที่ 1 ระดับปริญญำตรี
จำนวน 5 หลักสูตร
2) ประเภทที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษำ
จำนวน 5 หลักสูตร
1.2 ระดับคณะวิชำ
คณะกรรมกำรกลั่นกรองพิจำรณำ จำกคะแนนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณะวิชำที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
โดยไม่มีองค์ประกอบใดได้ระดับพอใช้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มสำขำ ได้แก่
1) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์เกษตร
จำนวน 1 ผลงำน
2) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 ผลงำน
3) กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวน 1 ผลงำน
1.3 ระดับส่วนงำนสนับสนุน
คณะกรรมกำรประเมินฯ ส่วนงำนสนับสนุน เป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกส่วนงำนที่เป็น Best Practice แบ่งเป็น 2 รำงวัล
ระดับสถำบัน และระดับสำนัก
1.4 มอบรำงวัลพิเศษ สำหรับส่วนงำนที่สำมำรถบริหำรจัดกำรคุณภำพก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศ
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8.2 กำรพิจำรณำคัดเลือกและตัดสินผลกำรให้รำงวัล ประเภทที่ 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน มีเกณฑ์กำร
พิจำรณำ ดังนี้
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พิจำรณำกลั่นกรองผลงำนที่เข้ำรอบ หรือผ่ำน
กำรคัดเลือก โดยพิจำรณำให้คะแนนผลงำนจำก
- กระบวนกำรดำเนินงำนในภำพรวมของหน่วยงำน (ADLI) ที่มีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิผลทีตอบสนองต่อ
ทุกกระบวนกำรในหน่วยงำนอย่ำงสมบูรณ์ มีกำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ และสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำน มีระบบกำร
ประเมินและปรับปรุง โดยใช้ข้อมูลจริง ที่มีกำรวิเครำะห์ แบ่งปันควำมรู้ และสร้ำงนวัตกรรมในหน่วยงำน รวมทั้งมีกระบวนกำรตำม
วงจร PDCA (ADLI) มีทิศทำงบูรณำกำรกับควำมต้องกำรหรือเป้ำหมำยของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัยที่กำหนดไว้เป็นอย่ำงดี (20
คะแนน)
- ผลลัพธ์ของผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมของหน่วยงำน (LeTCI) มีผลลัพธ์ที่ดีมำกในเรื่ องที่สำคั ญของหน่วยงำน
มีรำยงำนแนวโน้มและปรับปรุงที่ดีมำก และรักษำระดับผลลัพธ์ที่ดีมำกไว้ได้ แสดงถึงควำมเป็นผู้นำ และสำมำรถเทียบเคียงหรือเป็น
ต้นแบบให้หน่วยงำนอื่นได้ รวมทั้งมีรำยงำนผลลัพธ์สนองต่อควำมต้องกำรผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบสน องต่อกำร
ปฏิบัติงำนที่สำคัญของหน่วยงำนอย่ำงดีมำก (20 คะแนน)
ประเภทผลงำน ประกอบด้วย
2.1 กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน
2.2 แนวปฏิบัติที่ดี
2.3 นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
รำยละเอียดแบบฟอร์มกำรพิจำรณำคัดเลือก มีดังนี้
- ประเภทที่ 2.1 กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน มีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำกลั่นกรอง ดังนี้
แนวทำงกำรให้คะแนนด้ำนกระบวนกำร
เชิงปริมำณ (20 คะแนน) บังคับ 2 มิติ เลือก 2 มิติ
ระดับ
คะแนน
1 (1.25)
(ปรับปรุง)
ระดับ
คะแนน

มิติระยะเวลำที่
ลดลง
(เลือก)
ระยะเวลำที่ลดลง
ร้อยละ 1-5

2 (2.50)
(พอใช้)

มิติระยะเวลำที่
ลดลง
(เลือก)
ระยะเวลำที่ลดลง
ร้อยละ 5-9

3 (3.75)
(ดี)

ระยะเวลำที่ลดลง
ร้อยละ 10-15

4 (5.00)
(ดีมำก)

ระยะเวลำที่ลดลง
ร้อยละ 16 ขึ้นไป
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มิติควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร
(บังคับ)
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร น้อยกว่ำ 1.51

มิติกำรอำนวยควำม
สะดวก
(บังคับ)
มีกำรกำหนดรูปแบบกำร
อำนวยควำมสะดวก 1
เรื่อง
มิติควำมพึงพอใจของ
มิติกำรอำนวยควำม
ผู้รับบริกำร
สะดวก
(บังคับ)
(บังคับ)
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของ มีกำรกำหนดรูปแบบกำร
ผู้รับบริกำร ตั้งแต่ 1.51อำนวยควำมสะดวก 2
2.50
เรื่อง
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของ มีกำรกำหนดรูปแบบกำร
ผู้รับบริกำร ตั้งแต่ 2.51อำนวยควำมสะดวก 3
3.50
เรื่อง
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของ มีกำรกำหนดรูปแบบกำร
ผู้รับบริกำร ตั้งแต่ 3.51
อำนวยควำมสะดวก
ขึ้นไป
มำกกว่ำ 3 เรื่อง ขึ้นไป
เชิงคุณภำพ (20 คะแนน)

มิติจำนวนผู้มำใช้บริกำรต่อ
หน่วยเวลำ
(เลือก)
มีจำนวนผู้มำใช้บริกำรเฉลี่ยต่อ
วันมำกกว่ำเป้ำหมำย ร้อยละ
1-4
มิติจำนวนผู้มำใช้บริกำรต่อ
หน่วยเวลำ
(เลือก)
มีจำนวนผู้มำใช้บริกำรเฉลี่ยต่อ
วันมำกกว่ำเป้ำหมำย ร้อยละ
5-9
มีจำนวนผู้มำใช้บริกำรเฉลี่ยต่อ
วันมำกกว่ำเป้ำหมำย ร้อยละ
10-15
มีจำนวนผู้มำใช้บริกำรเฉลี่ยต่อ
วันมำกกว่ำเป้ำหมำย ร้อยละ
15 ขึ้นไป
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มิติกำรลดต้นทุน
หรือเพิ่มมูลค่ำ
(เลือก)
ต้นทุนที่ลดลง
ร้อยละ 1-4
มิติกำรลดต้นทุน
หรือเพิ่มมูลค่ำ
(เลือก)
ต้นทุนที่ลดลง
ร้อยละ 5-9
ต้นทุนที่ลดลง
ร้อยละ 10-14
ต้นทุนที่ลดลง
ร้อยละ 15 ขึ้นไป

ระดับ
คะแนน
1 (1.25)
(ปรับปรุง)
2 (2.50)
(พอใช้)

3 (3.75)
(ดี)

4 (5.00)
(ดีมำก)

มิติดำ้ นกระบวนกำรในกำร
ลดขั้นตอนและระยะเวลำ
ไม่มีแนวทำง วิธีกำรในกำร
ลดขั้นตอนและระยะเวลำ
อย่ำงเป็นระบบ
มีแนวทำงหรือวิธกี ำรในกำร
ลดขั้นตอนและระยะเวลำ
อย่ำงเป็นระบบ

มีกำรลดขั้นตอนและ
ระยะเวลำอย่ำงเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลต่อ
ข้อกำหนดของกระบวนกำร
เป็นอย่ำงดี
มีกำรลดขั้นตอนและ
ระยะเวลำอย่ำงเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อกำหนดของ
กระบวนกำรอย่ำงสมบูรณ์

มิติดำ้ นกำรให้ควำมสำคัญกับ
ผู้รับบริกำร
ไม่มีแนวทำง วิธีกำร และกำร
ดำเนินกำรกำรให้ควำมสำคัญกับ
ประชำชน และกำรบริกำร
มีแนวทำง หรือวิธีกำร และกำร
ดำเนินกำรกำรให้ควำมสำคัญที่
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชน และกำรบริกำร
บำงส่วน
มีกำรดำเนินกำรกำรให้
ควำมสำคัญ ที่ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของประชำชน
และกำรบริกำรในหลำยเรื่อง

มิติดำ้ นกำรอำนวยควำม
สะดวก
ไม่มีแนวทำง วิธีกำร และกำร
ดำเนินกำรอำนวยควำม
สะดวก
มีแนวทำง หรือวิธีกำร และ
กำรดำเนินกำรกำรอำนวย
ควำมสะดวกที่ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของประชำชน
และกำรบริกำรในบำงส่วน
มีกำรดำเนินกำรกำรอำนวย
ควำมสะดวกที่ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของประชำชน
และกำรบริกำรในหลำยเรื่อง

มีกำรดำเนินกำรกำรให้
ควำมสำคัญ ที่ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของประชำชน
และกำรบริกำร สำมำรถ
ยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรที่
ดีขึ้น

มีกำรดำเนินกำรกำรอำนวย
ควำมสะดวกที่ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของประชำชน
และกำรบริกำรอย่ำงสมบูรณ์

มิติดำ้ นกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน
ของผู้บริหำรและกำรเรียนรู้
ไม่มีแนวทำง วิธีกำรและกำร
ดำเนินกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน
ของผู้บริหำรและกำรเรียนรู้
มีแนวทำง วิธกี ำรและกำรดำเนินกำร
ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร
และกำรเรียนรู้

มีกำรดำเนินกำรส่งเสริมกำร
ปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและกำร
เรียนรู้ ที่สำมำรถกระจำยควำมรู้และ
กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ใน
หน่วยงำน
มีกำรดำเนินกำรส่งเสริมกำร
ปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและกำร
เรียนรู้ ให้บรรลุผลตำมที่กำหนด
และกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล

ทั้งนี้ เกณฑ์กำรพิจำรณำเชิงปริมำณ จำก 5 ประเด็น ที่กำหนด ได้แก่ มิติด้ำนระยะเวลำที่ลดลง มิติควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร มิติกำรอำนวยควำมสะดวก มิติจำนวนผู้มำใช้บริกำรต่อหน่วยเวลำ และมิติกำรลดต้นทุนหรือเพิ่มมูลค่ำ กำหนดเป็น
เกณฑ์บังคับ 2 ประเด็น คือ มิติควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร กับมิติกำรอำนวยควำมสะดวก ส่วนอีก 2 ประเด็น ส่วนงำนสำมำรถ
พิจำรณำคัดเลือกเพิ่มเติมได้นอกเหนือจำกที่กำหนด
- ผลงำนประเภทที่ 2.2 แนวปฏิบัติที่ดี และ 2.3 นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
มีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำกลั่นกรอง ดังนี้
แนวทำงกำรให้คะแนนด้ำนกระบวนกำร (ADLI) (20 คะแนน)
ระดับ
คะแนน
1 (1.25)
(ปรับปรุง)

Approach–A

Deployment–D

Learning–L

ไม่มีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบ

ไม่มีกำรถ่ำยทอดเพื่อนำไป
ปฏิบัติหรือมีเล็กน้อย

ไม่มีแนวคิดกำรปรับปรุงหรือ
ปรับปรุงเมื่อมีปัญหำ

2 (2.50)
(พอใช้)

มีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบต่อ
ข้อกำหนดของกระบวนกำร

มีระบบกำรประเมินและปรับปรุง
กระบวนกำรที่สำคัญ

3 (3.75)
(ดี)

มีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลต่อ
ข้อกำหนดของกระบวนกำร

มีกำรถ่ำยทอดเพื่อนำไป
ปฏิบัติ ถึงแม้บำงส่วนอยู่ขั้น
เริ่มต้น
มีกำรถ่ำยทอดเพื่อนำไป
ปฏิบัติ เป็นส่วนใหญ่

4 (5.00)
(ดีมำก)

มีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลที่

มีกำรถ่ำยทอดเพื่อนำไป
ปฏิบัติ และสำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยของหน่วยงำน

มีระบบกำรประเมินและปรับปรุง
โดยใช้ข้อมูลจริง ที่มีกำรวิเครำะห์

มีระบบกำรประเมินและปรับปรุง
โดยใช้ข้อมูลจริง ที่มีกำรวิเครำะห์
แบ่งปันควำมรู้ ในหน่วยงำน

Integration–I
PDCA (ADL) ไม่มีทิศทำงเดียว กัน
กับควำมต้องกำรหรือเป้ำ หมำยของ
หน่วยงำนทีก่ ำหนดไว้
PDCA (ADL) มีทิศทำงเดียวกัน กับ
ควำมต้องกำรหรือเป้ำหมำยของ
หน่วยงำนทีก่ ำหนดไว้
PDCA (ADL) มีทิศทำงเดียวกัน กับ
ควำมต้องกำรหรือเป้ำหมำยของ
หน่วยงำน และหน่วยงำนอื่นที่
กำหนดไว้
PDCA (ADL) มีทิศทำงบูรณำกำรกับ
ควำมต้องกำรหรือเป้ำหมำยของ
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ตอบสนองต่อทุกกระบวนกำร
ในหน่วยงำนอย่ำงสมบูรณ์
ระดับ
คะแนน
1 (1.25)
(ปรับปรุง)
2 (2.50)
(พอใช้)
3 (3.75)
(ดี)
4 (5.00)
(ดีมำก)

Level–Le

แบ่งปันควำมรู้ และสร้ำงนวัตกรรม หน่วยงำนและมหำวิทยำลัยที่
ในหน่วยงำน
กำหนดไว้เป็นอย่ำงดี
แนวทำงกำรให้คะแนนด้ำนผลลัพธ์ (LeTCI) (20 คะแนน)
Trend–T

Comparison–C

Integration–I

ไม่มีรำยงำนผลลัพธ์ หรือมี
ผลลัพธ์ที่ไม่ดี

ไม่มีรำยงำนผลลัพธ์ที่แสดง
ไม่มีรำยงำนสำรสนเทศเชิง
ไม่มีรำยงำนผลลัพธ์ในเรื่องที่มี
แนวโน้ม หรือมีผลลัพธ์แสดง
เปรียบเทียบ
ควำมสำคัญต่อควำมต้องกำรของ
แนวโน้มทำงลบ
หน่วยงำน
มีรำยงำนผลลัพธ์ถึงกำร
แสดงให้เห็นว่ำ มีกำรพัฒนำ มีสำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบ และมี มีรำยงำนผลลัพธ์ที่มีควำมสำคัญต่อ
ปรับปรุง
ของแนวโน้มในทำงบวก
ผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบที่ดี
ควำมต้องกำรของหน่วยงำนเป็นบำง
เรื่อง
มีรำยงำนผลลัพธ์ถึงกำร
แสดงให้เห็นว่ำ มีกำรพัฒนำ มีสำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบ และ มีรำยงำนผลลัพธ์ที่มีควำมสำคัญต่อ
ปรับปรุง และมีผลลัพธ์ที่ดีใน ของแนวโน้มที่ดีและรักษำ
มีผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบที่ดีใน
ควำมต้องกำรของหน่วยงำนใน
หลำยเรื่อง
ระดับผลลัพธ์ที่ดีไว้ได้
หลำยเรื่อง
หลำยเรื่อง
มีผลลัพธ์ที่ดีมำก ในเรื่องที่
มีรำยงำนแนวโน้มและ
แสดงถึงควำมเป็นผู้นำ และ
มีรำยงำนผลลัพธ์สนองต่อควำม
สำคัญของหน่วยงำน
ปรับปรุงที่ดีมำก และรักษำ
สำมำรถเทียบเคียงหรือเป็น
ต้องกำรผู้รับบริกำร ผู้มีสว่ นได้ส่วน
ระดับผลลัพธ์ที่ดีมำกไว้ได้
ต้นแบบให้หน่วยงำนอื่นได้
เสีย และตอบสนองต่อกำร
ปฏิบัติงำนที่สำคัญของหน่วยงำน
อย่ำงดีมำก

เกณฑ์คะแนนกำรพิจำรณำผลงำนรอบคัดเลือก ทั้ง 2 ประเภท คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำจำกเกณฑ์คะแนนเต็ม 40 คะแนน ดังนี้
- มีระดับคะแนน 35 - 40 คะแนน ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองให้นำเสนอผลงำนภำคบรรยำย ร่วมกับภำคโปสเตอร์
- มีระดับคะแนน 25 - 34 คะแนน ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองให้นำเสนอผลงำนเฉพำะภำคโปสเตอร์
กำรพิจำรณำตัดสินรำงวัล (100 คะแนน)
กำรนำเสนอผลงำนแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1) ผลงำนที่นำเสนอภำคบรรยำย ซึ่งมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำตัดสินรำงวัล ดังนี้
- คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจำกสภำมหำวิทยำลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก พิจำรณำกำรนำเสนอผลงำนภำคบรรยำย
ประเภทที่ 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน โดยพิจำรณำจำกเทคนิคกำรนำเสนอ กำรสื่อสำรที่เข้ำใจง่ำย ชัดเจน และเนื้อหำ
ครบถ้วนตำมเวลำที่กำหนด ภำยในเวลำ 10 – 15 นำทีต่อผลงำน (100 คะแนน)
รำยละเอียดเกณฑ์กำรพิจำรณำตัดสินจำกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังนี้
หัวข้อประเมิน
กำรนำเสนอภำคบรรยำย
1. เทคนิคในกำรนำเสนอ กำรสื่อสำรเนื้อหำที่เข้ำใจง่ำย ชัดเจน
2. เนื้อหำครบถ้วน ตำมเวลำที่กำหนด
เนื้อหำ
1. กำรระบุสำเหตุ ควำมจำเป็น หรือปัญหำ เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำและปรับปรุงได้อย่ำงชัดเจน
2. กำรจัดทำแผนงำนมีควำมชัดเจน มีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งกระบวนกำรดำเนินงำนมีควำมเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ และมีควำมชัดเจนในแต่ละขั้นตอน
3. กระบวนกำรดำเนินงำนที่แสดงถึงกำรพัฒนำปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถตอบสนองต่อพันธกิจของ
หน่วยงำน
4. ประสิทธิภำพควำมคุม้ ค่ำของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน
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คะแนนเต็ม
30
15
15
70
10
5
5
10

หัวข้อประเมิน
5. ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำนมีประสิทธิผลตำมแผนของหน่วยงำนและตอบสนองควำมต้องกำรของผูม้ ีสว่ น
เกี่ยวข้อง
6. ผลกำรดำเนินงำนเป็นเอกลักษณ์และสำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดี
7. เป็นแนวปฏิบัติที่หน่วยงำนอื่นสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
8. มีกำรวิเครำะห์ตนเอง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสในกำรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
10
10
10
10
100

2) ผลงำนที่นำเสนอเภำคโปสเตอร์ ซึ่งมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำตัดสินรำงวัล จำกคณะกรรมกำรฯ : ผู้เข้ำร่วม จำนวน 70 : 30
คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
- กำรพิจ ำรณำจำกคณะกรรมกำร ฯ โดยพิ จำรณำจำกควำมชัด เจนในกำรสื่อ ควำมหมำย และควำมน่ำ สนใจของ
กำร จัดรูปแบบกำรจัดรูปแบบองค์ประกอบของภำพ ตัวอักษร (70 คะแนน) ดังนี้
หัวข้อกำรประเมิน
คะแนนเต็ม
ภำคโปสเตอร์
70
1. ควำมชัดเจนในกำรสื่อควำมหมำย
35
2. ควำมน่ำสนใจของกำรจัดรูปแบบองค์ประกอบของภำพ ตัวอักษร
35
- กำรพิจำรณำจำกผู้เข้ำร่วม โดยลงคะแนนโหวตได้ไม่เกิน 3 ผลงำน (30 คะแนน)
8.3 เกณฑ์คะแนนกำรตัดสินกำรให้รำงวัล แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1) ผลงำนที่นำเสนอภำคบรรยำย ประเภทที่ 2 มีเกณฑ์กำรพิจำรณำตัดสินคะแนนในภำพรวม ซึ่งพิจำรณำจำกคะแนน
รอบคัดเลือก และคะแนนตัดสินผลงำน ดังนี้
- ผลงำนระดับดีเยี่ยม ได้ระดับคะแนน 85-100 คะแนน ได้รับเงินรำงวัล 10,000 บำท พร้อมโล่และใบประกำศ
เกียรติคุณ
- ผลงำนระดับดี ได้ระดับคะแนน 75-84 คะแนน ได้รับเงินรำงวัล 5,000 บำท พร้อมโล่และใบประกำศเกียรติคุณ
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 และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำปรับปรุง
คุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
2) ส่วนงำนที่เกิดผลสำเร็จจำกกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในได้รับกำรยกย่อง มีกำลังใจในกำรดำเนินงำน
จำกกำรประกั นคุ ณ ภำพให้ เ ป็ น ส่ว นหนึ่ งของกำรบริ ห ำรกำรศึ ก ษำจนเกิ ด ผลส ำเร็ จ และเป็ น แบบอย่ ำ งแก่ ส่ ว นงำนอื่ น ทั้ งภำยใน
มหำวิทยำลัยและภำยนอกมหำวิทยำลัย
3) สำมำรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ระหว่ำงส่วนงำนเพื่อเป็นกลไกก้ำวสู่กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ
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ภำคผนวก 2
กำหนดกำร โครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
วันศุกร์ที่ 1 ธันวำคม 2560 เวลำ 08.30 – 12.20 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล ชัน้ 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เวลำ 08:30 – 09:00 น.
ลงทะเบียน พร้อมรับอำหำรว่ำง หน้ำห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล ชั้น 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
เวลำ 09:00 – 09:30 น.
พิธีเปิดโครงกำรภำคโปสเตอร์ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษำกำรแทนอธิกำรบดี
เวลำ 09.30 – 09.45 น.
พิธีเปิดโครงกำรภำคบรรยำย
- กล่ำวรำยงำนกำรจัดโครงกำร
โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.ลดำวัลย์ พวงจิตร รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
- กล่ำวเปิดงำน
โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษำกำรแทนอธิกำรบดี
เวลำ 09:45 – 12:00 น.
กำรนำเสนอผลงำน พร้อมซักถำม (ผลงำนละ 15 นำที) ดังนี้
 ประเภทที่ 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน จำนวน 7 ผลงำน
 ประเภทที่ 2.1 กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน จำนวน 2 ผลงำน
เวลำ 09:45 – 10.00 น.
(O1) ระบบกำรลำออนไลน์แบบไร้กระดำษ
โดย...สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
เวลำ 10.00 – 10.15 น.
(O2) กำรให้บริกำรธนำคำรสำยพันธุ์จุลินทรีย์ด้วยแนวควำมคิดลีน
โดย...คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร
 ประเภทที่ 2.2 แนวปฏิบัติที่ดี จำนวน 2 ผลงำน
เวลำ 10:15 – 10:30 น.
(O3) ห้องสมุดสีเขียว
โดย...สำนักหอสมุด
เวลำ 10:30 – 10:45 น.
(O4) กระบวนกำรสร้ำงควำมสำเร็จสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้
โดย...สถำนพยำบำล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
 ประเภทที่ 2.3 นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน จำนวน 3 ผลงำน
เวลำ 10:45 – 11:00 น.
(O5) Say Hi Mobile app กับ NisitKU
โดย...สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
เวลำ 11:00 – 11:15 น.
(O6) InsideKU
โดย...สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
เวลำ 11:15 – 11:30 น.
(O7) ระบบจัดกำรและจองหอพักนิสิตแบบออนไลน์
โดย...งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กองบริกำรกลำง สำนักงำนวิทยำเขตกำแพงแสน
 ประเภทที่ 1 หน่วยงำนที่มีผลงำนดีเด่น ได้รับรำงวัลผลงำนระดับดีเยี่ยม จำนวน 3 ผลงำน
เวลำ 11:30 – 11:45 น.
(O8) คณะวิศวกรรมศำสตร์
โดย...คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์
เวลำ 11:45 – 12:00 น.
(O9) คณะสิ่งแวดล้อม
โดย...คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม
เวลำ 12:00 – 12:20 น.
- คณะกรรมกำรให้ข้อเสนอแนะผลงำนที่นำเสนอ
- มอบของที่ระลึก และร่วมถ่ำยภำพกับผู้เข้ำร่วมนำเสนอผลงำน
- ส่งแบบประเมิน และรับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกัน
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ผลงำนที่นำเสนอภำคโปสเตอร์
กำรนำเสนอภำคโปสเตอร์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ผลงำนทีน่ ำเสนอภำคบรรยำย จำนวน 9 ผลงำน
กลุ่มที่ 2 ผลงำนนำเสนอภำคโปสเตอร์ แบ่งเป็น 3 ประเภท จำนวน 8 ผลงำน ได้แก่
กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบตั งิ ำน
1) ระบบกำรให้บริกำรและบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรให้บริกำรเครื่องมือวิทยำศำสตร์ โดย... คณะวิทยำศำสตร์
2) นัดประชุมฉับไวใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ โดย... สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
3) บริกำรเอกสำรทำงกำรศึกษำด่วน ด้วยบริกำร OSS ของ KUKPS (One Stop Student Services)
โดย...กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต สำนักงำนวิทยำเขตกำแพงแสน
4) กำรปรับปรุงงำนด้วยกำรลดระยะเวลำกำรดำเนินงำน ด้วยแบบฟอร์มตรวจสอบโครงกำรและค่ำใช้จ่ำย
(Improvement of the work by reducing the operating time with the project monitoring form and
cost) โดย...คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
5) กำรจ่ำยค่ำตอบแทนวิชำบูรณำกำร โดย...สำนักทะเบียนและประมวลผล

แนวปฏิบัติที่ดี
1) กำรพัฒนำชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน : กลุ่มผู้ผลิตผ้ำครำมจังหวัด สกลนคร
โดย...งำนบริกำรวิชำกำร กองบริหำรงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร สำนักงำนวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัตงิ ำน
1) ระบบประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน (Smart PMS)
โดย...สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
2) SAFETY ZONE โดย... สถำนพยำบำล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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ภำคผนวก 3
สรุปจำนวนผลงำนที่เข้ำร่วมและได้รับรำงวัลในประเภทที่ 1 ดังนี้
ระดับ
จำนวนทั้งหมด จำนวนที่ได้รับรำงวัล
หมำยเหตุ
ระดับหลักสูตร
376 หลักสูตร
7
- ระดับปริญญำตรี
5
5
เป็นหลักสูตรทีไ่ ด้รับ
รำงวัล 5 หลักสูตร
- ระดับบัณฑิตศึกษำ
5
5
ระดับคณะวิชำ
29 คณะ
2 คณะ
- กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์เกษตร
9
1
- กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
11
1
- กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
9
ระดับหน่วยงำนสนับสนุน
15 ส่วนงำน
ไม่มสี ่วนงำนได้รำงวัล
สรุปจำนวนผลงำนที่เข้ำร่วมและได้รับรำงวัลในประเภทที่ 2 ผลงำนดีเด่น ดังนี้
จำนวน
จำนวน
ผลงำนที่ ผลงำนที่ผ่ำน
ส่งเข้ำร่วม
กำร
โครงกำร
กลั่นกรอง

ประเภทผลงำน

ประเภทที่ 2 : กำรพัฒนำและปรับปรุง
กระบวนงำน
ประเภทที่ 2.1 : กำรพัฒนำปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำน
ประเภทที่ 2.2 : แนวปฏิบัติที่ดี
ประเภทที่ 2.3 : นวัตกรรมสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน
รวม

ผลงำนที่ได้รับ
รำงวัล
ดีเยี่ยม

ดี

นำเสนอ ผลงำนที่
ภำค
ได้รับ
โปสเตอร์ รำงวัล

10

7

1

1

5

2

7
13

3
5

1
1

1
2

1
2

1

30

15

3

4

8

3

ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560

127

ผลงำนที่นำเสนอภำคบรรยำยและโปสเตอร์ จำนวน 7 ผลงำน ได้รับรำงวัล ดังนี้
รำงวัลอันดับที่ 1 : เรื่อง ระบบกำรลำออนไลน์แบบไร้กระดำษ
โดย สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
รำงวัลอันดับที่ 2 : เรื่อง ห้องสมุดสีเขียว
โดย สำนักหอสมุด
รำงวัลอันดับที่ 3 : เรื่อง Say Hi Mobile app กับ nisitKU
โดย สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
ผลงำนทีน่ ำเสนอภำคโปสเตอร์ จำนวน 8 ผลงำน ได้รับรำงวัลภำคโปสเตอร์ ดังนี้
รำงวัลอันดับที่ 1 : เรื่อง บริกำรเอกสำรทำงกำรศึกษำด่วน ด้วยบริกำร OSS ของ KUKPS
(One Stop Student Services)
โดย กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต สำนักงำนวิทยำเขตกำแพงแสน
รำงวัลอันดับที่ 2 : เรื่อง ระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Smart PMS)
โดย สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
รำงวัลอันดับที่ 3 : เรื่อง ระบบกำรให้บริกำรและบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรให้บริกำรเครื่องมือวิทยำศำสตร์
โดย คณะวิทยำศำสตร์7
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ภำคผนวก 4
รำยนำมคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองรำงวัลคุณภำพ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
ประเภท

รำยชื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรอง

ประเภทรำงวัลกำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน
จำนวน 10 ผลงำน
- ผ่ำนกำรกลั่นกรองนำเสนอภำคบรรยำยและโปสเตอร์
จำนวน 2 ผลงำน
- ผ่ำนกำรนำเสนอภำคโปสเตอร์ จำนวน 5 ผลงำน
ประเภทรำงวัลแนวปฏิบัติที่ดี
จำนวน 7 ผลงำน
- ผ่ำนกำรกลั่นกรองนำเสนอภำคบรรยำยและโปสเตอร์
จำนวน 2 ผลงำน
- ผ่ำนกำรนำเสนอภำคโปสเตอร์ จำนวน 1 ผลงำน

ประเภทรำงวัลนวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
จำนวน 13 ผลงำน
- ผ่ำนกำรกลั่นกรองนำเสนอภำคบรรยำยและโปสเตอร์
จำนวน 3 ผลงำน
- ผ่ำนกำรนำเสนอภำคโปสเตอร์ จำนวน 2 ผลงำน

1. อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
2. ผศ.ดร.อภิชำต แจ้งบำรุง
3. รศ.ชัชรี แก้วสุรลิขิต
4. อ.ดร.ยอดมนี เทพำนนท์
5. น.ส.วิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ
1. รศ.ดร.ลิลลี่ กำวีต๊ะ
2. ผศ.นงลักษณ์ งำมเจริญ
3. ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์ พรำพงษ์
4. รศ.ประดนเดช นีละคุปต์
5. ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
6. อ.ดร.จุมพฎ บริรำช
7. อำจำรย์เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์
8. ดร.นีรนุช ภำชนะทิพย์
9. น.ส.ลิลำ วุฒิวำณิชยกุล
1. รศ.กมลพรรณ นำมวงศ์พรหม
2. รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนำ
3. ผศ.ดร.ธีรำพร อนันตะเศรษฐกูล
4. ดร.อำรีย์ ธัญกิจจำนุกิจ

ภำคผนวก 5
รำยนำมคณะกรรมกำรตัดสินกำรนำเสนอผลงำนโครงกำรรำงวัลคุณภำพ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
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
รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ วิทยำเขตกำแพงแสน

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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ภำคผนวก 6

ภำพกิจกรรมโครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561
วันศุกร์ที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2561
อธิกำรบดีกล่ำวเปิดงำนโครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 11 และเยี่ยมชมนิทรรศกำรพร้อมทั้ง
กรรมกำรตัดสินรำงวัล และซักถำม ณ โถงหน้ำห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล ชั้น 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก.
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ภำพกิจกรรมโครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
วันศุกร์ที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2560
กำรนำเสนอผลงำนรำงวัลคุณภำพของส่วนงำนต่ำง ๆ และกรรมกำรให้ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร

ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล ชั้น 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก.
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พิธีมอบรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวำคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก.
ผู้เข้ำรับรำงวัลร่วมถ่ำยภำพหมู่

ประเภทที่ 1 ผลงำนดีเด่น ประจำปีกำรศึกษำ 2559
คณะวิศวกรรมศำสตร์

คณะสิ่งแวดล้อม

ประเภทที่ 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน
สำนักหอสมุด
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คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร
เกษตร
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เอกสำรวิชำกำร 1/2561
สำนักงำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ที่ปรึกษำ
รศ.ดร.ลดำวัลย์ พวงจิตร
รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พรำพงษ์
รักษำกำรแทนผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
ผศ.ดร.อภิชำต แจ้งบำรุง
รักษำกำรแทนผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
คณะบรรณำธิกำร
นำงสำวลิลำ วุฒิวำณิชยกุล
รักษำกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนประกันคุณภำพ
นำงประวีณ์นุช เกตุแก้ว
หัวหน้ำงำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
นำยธเนศ ดำวรุ่งโรจน์
งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
นำงสำวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์
งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
นำยจตุรงค์ ตันนุกูล
งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
เผยแพร่ทำง Website : ที่ www.qaku.ac.th
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