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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 12 ซึ่งได้รวบรวมผลงำนที่มีคุณภำพ เพื่อเป็นกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมที่
เกิดผลสำเร็จจำกกำรดำเนินงำนที่ได้รับรำงวัลคุณภำพ จำนวน 10 ผลงำน โดยมีผลงำนที่ได้รับรำงวัลดีเยี่ยม 3 ผลงำน
ผลงำนรำงวัลดี 7 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.ลิล ลี่ กาวีต๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระศักดิ์ พราพงษ์ และอำจำรย์ ดร.รัชด ชมภูนิช
ที่ให้เกียรติเป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสินรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งส่วนงำน คณะบุคคล และบุคคลที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีในกำรส่งผล
งำน เข้ำร่วมโครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ในครั้งนี้
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รำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีกลไกในกำรกระตุ้นให้ส่วนงำนและบุคลำกรเห็นควำมสำคัญและมีส่วนร่วมใน
กำรปรับปรุงคุณภำพ และยกย่องบุคลำกรที่ดำเนินงำนจำกกำรประกันคุณภำพ จนเป็นแบบอย่ำงแก่ส่วนงำนทั้ง
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย อีกทั้งยังเป็นกลไกที่นำไปสู่กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ เพื่อก้ำวสู่กำรปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืนในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ส่งผลให้ทุกส่วนงำนมีกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนกำรดำเนินงำนสู่กำรปฏิบัติจริงที่เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม
กำรเสนอผลงำนที่ เ ข้ ำ รั บ รำงวั ล คุณ ภำพ มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ครั้ ง ที่ 12 ประจ ำปี 2561 นั้ น
ประกอบด้วย 2 ประเภท โดยประเภทที่ 1 ผลงำนดีเด่น เป็นผลงำนที่คัดเลือกจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชำ และระดับส่วนงำนสนับสนุน ส่วนประเภทที่ 2 กำรพัฒนำ
และปรับปรุงกระบวนงำน ซึ่งได้เชิญชวน ให้ส่วนงำน คณะบุคคล และบุคคล ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวด โดยในครั้งนี้
มีผลงำนที่ส่งเข้ำร่วมประกวด จำนวน 35 ผลงำนจำก 11 ส่วนงำน มีผลงำนผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรอง 12 ผลงำน
ซึ่งแบ่งผลงำนเป็นกำรนำเสนอภำคบรรยำยและภำคโปสเตอร์ 12 ผลงำน เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสิน และ
ผลงำนภำคโปสเตอร์ 35 ผลงำน เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรพิจำรณำตัดสินจำกกำรลงคะแนนโหวต ในวัน ศุกร์ที่ 7
ธันวำคม พ.ศ. 2561 โดยมีผลกำรพิจำรณำตัดสินรำงวัลประเภทต่ำง ๆ แบ่งเป็นรำงวัลผลงำนดีเด่นระดับหลักสูตร 13
รำงวัล ระดับคณะวิชำ 3 รำงวัล รำงวัลดีเยี่ยม 3 รำงวัล และรำงวัลดี จำนวน 4 รำงวัล รำงวัลผลงำนภำคโปสเตอร์ 6
รำงวัล โดยมีพิธีมอบรำงวัลดังกล่ำวในงำนขอบคุณบุคลำกร จำนวนทั้งสิ้น 19 รำงวัล แบ่งเป็นผลงำน ดังนี้
 ประเภทที่ 1 ผลงำนดีเด่น ประจำปีกำรศึกษำ 2560 แบ่งเป็น 3 ระดับ จำนวน 19 รำงวัล ดังนี้
1.1 ระดับหลักสูตร
หลักสูตรที่มีคะแนนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับดีขึ้นไป และกำรประเมินหลักสูตร
ไม่มีกำรขอยกเว้นไม่ประเมินบำงตัวบ่งชี้ รวมทั้งพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนที่สะท้อนผลลัพธ์ของหลักสูตรในแต่ละ
ระดับ (มีผู้สำเร็จกำรศึกษำ มีผลงำนตีพิมพ์) แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
- ประเภทที่ 1 ระดับปริญญำตรี จำนวน 4 หลักสูตร ที่เป็นไปตำมเงื่อนไข และมีคะแนนสูงสุด 5
อันดับแรก ได้แก่
(1) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟท์แวร์และควำมรู้ (นำนำชำติ)
คณะวิศวกรรมศำสตร์
(2) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรและสิง่ แวดล้อม (4 ปี)
คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
(3) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีไทย คณะมนุษยศำสตร์
(4) หลักสู ตรศิล ปศำสตรบัณ ฑิต สำขำวิ ชำภำษำไทยเพื่อกำรสื่ อสำรสำหรับชำวต่ำงประเทศ
(นำนำชำติ) คณะมนุษยศำสตร์
- ประเภทที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษำ จำนวน 9 หลักสูตร ที่เป็นไปตำมเงื่อนไข และมีคะแนนสูงสุด 5
อันดับแรก ได้แก่
ระดับปริญญำโท จำนวน 5 หลักสูตร
(1) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำชุมชน คณะสังคมศำสตร์
(2) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์

11

(3) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และชุมชน
คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
(4) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว
คณะศึกษำศำสตร์
(5) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร
คณะสังคมศำสตร์
ระดับปริญญำเอก จำนวน 4 หลักสูตร
(1) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์กำรอำหำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร
(2) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์
(3) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และชุมชน
คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
(4) หลักสูตรศึกษำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัยและประเมินทำงกำรศึกษำ
คณะศึกษำศำสตร์
1.2 ระดับคณะวิชำ คณะวิชำที่มีผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน คะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดย
ไม่มีองค์ประกอบใดได้ระดับพอใช้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มสำขำ คือ
1) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์เกษตร ได้แก่ คณะสิ่งแวดล้อม
2) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยำศำสตร์
3) กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้แก่ คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
1.3 รำงวัลพิเศษ ได้รับโล่และใบประกำศเกียรติคุณ
คณะที่สำมำรถบริหำรจัดกำรก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศ จำกโครงกำรบ่มเพำะคุณภำพของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้แก่
(1) โครงกำรบ่มเพำะคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ (Incubation Project) ระยะที่ 3 ได้แก่
คณะวิทยำศำสตร์
(2) โครงกำรก้ำวหน้ำสู่ควำมเป็นเลิศ (Grow Project 2562) ได้แก่ คณะวิทยำศำสตร์ และ
คณะอุตสำหกรรมเกษตร
 ประเภทที่ 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน จำนวน 9 รำงวัล ดังนี้
 2.1 กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน เป็นกำรทำงำนอย่ำงมีแบบแผนและต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นกำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของกำรทำงำน เพื่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลขององค์กร สำมำรถลดเวลำและลดขั้นตอนกำรดำเนินงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม จำนวน 4 รำงวัล ดังนี้
 รำงวัลดีเยี่ยม ใบประกำศเกียรติคุณ พร้อมโล่ และเงินรำงวัล 10,000 บำท ได้แก่
1) เรื่อง กำรพัฒนำที่เรียบง่ำย เน้นคุณค่ำ ได้คุณภำพ เตรียมพร้อมสู่ยุค eHealth
สถำนพยำบำล สำนักงำนอธิกำรบดี
2) เรื่อง Teaching Fee Smart Payment
คณะวิศวกรรมศำสตร์
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 รำงวัลดี ใบประกำศเกียรติคุณ พร้อมโล่ และเงินรำงวัล 5,000 บำท ได้แก่
1) เรื่อง กำรปรับปรุงกระบวนงำนตอบคำถำมด้วย Free Line Chatbot
กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต สำนักงำนวิทยำแขตกำแพงแสน
2) เรื่อง ระบบโอทีออนไลน์ของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
 2.2 แนวปฏิบัติที่ดี กระบวนกำรที่มีวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ทำให้ส่วนงำนประสบ
ควำมสำเร็จหรือนำไปสู่ควำมเป็นเลิศตำมเป้ำหมำยและเป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพนั้นๆ และมีหลักฐำน
ของควำมสำเร็จปรำกฏอย่ำงชัดเจน มีกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติทดี่ ีให้ส่วนงำนอื่นนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 2 รำงวัล
ดังนี้
 รำงวัลดี ใบประกำศเกียรติคุณ พร้อมโล่ และเงินรำงวัล 5,000 บำท ได้แก่
1) เรื่อง เครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
สำนักหอสมุด
2) เรื่อง พัฒนำคน พัฒนำงำน องค์กรก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน
คณะวิศวกรรมศำสตร์
 2.3 นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน เป็นกำรทำสิ่งต่ำง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังอำจหมำยถึง
กำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมคิด กำรผลิต กระบวนกำร หรือองค์กร เพื่อทำให้สิ่งต่ำงๆ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดี
ขึ้น ก่อให้เกิดผลผลิตเพิ่มขึ้น เพิ่มมูลค่ำ มูลค่ำของลูกค้ำ หรือมูลค่ำของผู้ผลิต จำนวน 4 รำงวัล ดังนี้
 รำงวัลดีเยี่ยม ใบประกำศเกียรติคุณ พร้อมโล่ และเงินรำงวัล 10,000 บำท ได้แก่
เรื่อง ระบบตรวจสอบผลกำรเรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต สำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ
 รำงวัลดี ใบประกำศเกียรติคุณ พร้อมโล่ และเงินรำงวัล 5,000 บำท ได้แก่
1) เรื่อง สลิปเงินเดือนออนไลน์ฉับไวด้วย KULife
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
2) เรื่อง ยืดเหยียดกล้ำมเนื้อน่องและฝ่ำเท้ำด้วยขวดยำและวัสดุเหลือใช้
สถำนพยำบำล สำนักงำนอธิกำรบดี
3) เรื่อง ระบบวิเครำะห์ข้อมูลกำหนดเวลำกำรขอกำหนดตำหน่งทำงวิชำกำร เพื่อกำรบริหำรงำน
บุคคลแบบเชิงรุก ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลฯ
ปี 2558 คณะวิทยำศำสตร์
รำงวัลภำคโปสเตอร์
สำหรับผลงำนนำเสนอภำคโปสเตอร์ พิจำรณำตัดสินจำกคณะกรรมกำรฯ และผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โดยมีผลงำนที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 ผลงำนภำคบรรยำยและภำคโปสเตอร์
รำงวัลอันดับที่ 1 ได้รับใบประกำศเกียรติคุณ และเงินรำงวัล 3,000 บำท
 เรื่อง ยืดเหยียดกล้ำมเนื้อน่องและฝ่ำเท้ำด้วยขวดยำและวัสดุเหลือใช้
สถำนพยำบำล สำนักงำนอธิกำรบดี
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รำงวัลอันดับที่ 2 ได้รับใบประกำศเกียรติคุณ และเงินรำงวัล 2,000 บำท
 เรื่อง Teaching Fee Smart Payment
คณะวิศวกรรมศำสตร์
รำงวัลอันดับที่ 3 ได้รับใบประกำศเกียรติคุณ และเงินรำงวัล 1,000 บำท
 เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานตอบคาถามด้วย Free Line Chatbot
กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต สำนักงำนวิทยำเขตกำแพงแสน
 ผลงำนกำรนำเสนอเฉพำะภำคโปสเตอร์
รำงวัลอันดับที่ 1 ได้รับใบประกำศเกียรติคุณ และเงินรำงวัล 3,000 บำท
 เรื่อง นวัตกรรมรากหญ้าสาหรับการตัดกิ่งไม้สูง

สานักบริการคอมพิวเตอร์
รำงวัลอันดับที่ 2 ได้รับใบประกำศเกียรติคุณ และเงินรำงวัล 2,000 บำท
 เรื่อง คุณบอกเราทา กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
รำงวัลอันดับที่ 3 ได้รับใบประกำศเกียรติคุณ และเงินรำงวัล 1,000 บำท
 เรื่อง โครงการพัฒนาระบบการส่งใบแจ้งเงินเดือนใหม่ผ่านระบบดิจิตอล

กองคลัง สานักงานอธิการบดี

ในเอกสำรเล่มนี้ขอนำเสนอผลงำนที่ได้รับรำงวัลดีเยี่ยมจำนวน 5 รำงวัล และผลงำนดี จำนวน 4 รำงวัล
เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้สนใจ ผู้จัดหวังเป็นอย่ำงยิ่งที่ทุกท่ำนจะได้รับประโยชน์ และนำไปประยุกต์ใช้ในกำร
พัฒนำและปรับปรุงคุณภำพกำรดำเนินงำนของส่วนงำนต่อไป
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ประเภทที่ 1 ผลงำนดีเด่น
ระดับหลักสูตร จำนวน 19 ผลงำน
สำมำรถดูรำยละเอียดได้ในระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2560
ที่ http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/Default2.aspx
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ประเภทที่ 1 ผลงำนดีเด่น
ระดับคณะวิชำ จำนวน 3 ผลงำน
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รำงวัลดีเยี่ยม ประเภทผลงำนดีเด่น
กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์เกษตร

คณะสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อมจัดตั้งขึ้นตำมประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง จัดตั้งคณะสิ่งแวดล้อม (Faculty of
Environment) เป็นคณะลำดับที่ 16 ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 โดยรวม
หน่ วยงำนหลัก 2 หน่ว ยงำน ที่ มีศักยภำพและควำมพร้อมในกำรผลิ ตบุ คลำกรด้ ำ นสิ่ ง แวดล้ อม ได้แก่ ภำควิ ช ำ
วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยำศำสตร์ และวิทยำลัยสิ่งแวดล้อม
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 16(4) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2541 ประกอบ
กับมำตรำ 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติกำรบริหำรส่วนงำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2550 และมติสภำ
มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ในกำรประชุ ม ครั้ง ที่ 7/2555 เมื่ อวั น ที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 จึ ง ให้ จั ด ตั้ ง คณะ
สิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงำนระดับคณะในสังกัดมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และแบ่งส่วนหน่วยงำนในระดับภำควิชำดังนี้
1) สำนักงำนเลขำนุกำร
2) ภำควิชำเทคโนโลยีและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
3) ภำควิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม
4) ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำรสิ่งแวดล้อม
ปรัชญำ ปณิธำน เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์
วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรศึกษำวิจัย ผ่ำนกระบวนกำรประยุกต์และบูรณำกำร
ศำสตร์และศิลป์ที่มีควำมหลำกหลำยเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืน
ปณิธำน
ศึกษำวิจัยองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ำงรำกฐำนกำรศึกษำ กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคม ดำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมไทย
วิสัยทัศน์
ผู้นำศำสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นเลิศด้ำนวิจัย ผลิตบัณฑิตคุณภำพก้ำวไกล พัฒนำเครือข่ำยระดับสำกล
ค่ำนิยม
ค่ำนิยมองค์กรที่คณะสิ่งแวดล้อมมุ่งหวังให้เกิดขึ้นทั้งในบุคลำกร นิสิต และบัณฑิตของคณะสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
สำมำรถสรุปเป็นคำสำคัญ (Keywords) คือ G R E E N โดยมีควำมหมำยแบบย่อ ดังนี้
G – Global มุ่งสู่สำกล
R – Responsibility มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
E – Energetic ปฏิบัติงำนอย่ำงมีพลัง
E – Environment คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
N – Nature รักษ์ธรรมชำติ
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พันธกิจที่สำคัญ
คณะสิ่งแวดล้อมมีกำรกำหนดพันธกิจหลัก ประกอบด้วย กำรผลิตบัณฑิต กำรผลิตงำนวิจัย กำรบริกำรวิชำ
กำร กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
- กำรผลิตบัณฑิต ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรผสมผสำนบนพื้นฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ
เฉพำะสำขำ เพื่อสนองตอบต่อควำมต้องกำรของสังคมในกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรฟื้นฟู พัฒนำและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ
- กำรผลิตงำนวิจัย ผลิตงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ในลักษณะสหวิทยำกำรในกำรเรียนรู้ปรำกฏกำรณ์
ธรรมชำติของสิ่งแวดล้อมที่หลำกหลำย และสร้ำงองค์ ควำมรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำที่เอื้อต่อกำรเพิ่ม
ศักยภำพกำรขับเคลื่อนของกระบวนกำรธรรมชำติ รวมทั้งกำรสร้ำงองค์ควำมรู้สนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
- กำรบริกำรวิชำกำร กำรบริกำรวิชำกำรสิ่งแวดล้อมต่อประชำชน ชุมชน เมือง จังหวัด ประเทศ และ
นำนำชำติในรูปแบบกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำสิ่งแวดล้อม กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อม กำรให้ คำปรึกษำทำงสิ่ ง แวดล้ อม กำรปฏิ บั ติ กำรแก้ไ ขปั ญ หำกำรฟื้ น ฟู และกำรพั ฒ นำ
สิ่งแวดล้อม กำรสร้ำงรูปแบบกำรเรียนกำรสอนและกำรส่ง เสริม เผยแพร่ อีกทั้งกำรเป็น คลังควำมรู้ทำงวิ ชำกำร
สิ่งแวดล้อม
- กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยกำรนำควำมรอบรู้ ทัศนคติ ควำมสำนึก กำรตอบโต้และทักษะทำง
สิ่งแวดล้อมมำประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินกำรอย่ำงกลมกลืน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสร้ำงจริยศำสตร์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อกำรบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชำติให้ยั่งยืนตลอดไป
สมรรถนะหลัก และควำมเกี่ยวข้องกับพันธกิจของคณะวิชำ
1) ผลิตบัณฑิตทำงวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถคู่คุณธรรมและจรรยำบรรณในวิชำชีพ
พร้ อ มปฏิ บั ติ ง ำนทั้ ง ในสำยงำนเทคโนโลยี สิ่ ง แวดล้ อ มและกำรจั ด กำรสิ่ ง แวดล้ อ มได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภำพ
2) พัฒนำคุณภำพงำนวิจัย สร้ำงนวัตกรรมและองค์ควำมรู้ที่เป็นเลิศทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชำติและนำนำชำติ
3) กำรบริกำรวิชำกำรที่บูรณำกำรกับกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กำรเรียน กำรสอน และงำนวิจัยแบบลง
พื้นที่เพื่อกำรปฏิบัติจริง เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเอย่ำงแท้จริง และตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนอย่ำงแท้จริง และทำ
ให้สังคมและชุมชนมีวิถีชีวิตที่มีคุณภำพดีและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่ำงยั่งยืน
รำยชื่อผู้บริหำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรประจำคณะ
กำรปฏิบัติงำนบริหำรด้ำนต่ำง ๆ ของคณะ เป็นกำรกระจำยอำนำจหน้ำที่จำกผู้บริหำรและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร
ในกำรบริหำรจัดกำรคณะ โดยกำรแต่งตั้งคณะทำงำนชุดต่ำง ๆ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
1) คณะกรรมกำรประจำคณะสิ่งแวดล้อม
2) คณะกรรมกำรวิจัย
3) คณะกรรมกำรจัดทำแผน และบริหำรควำมเสี่ยง
4) คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร
5) คณะกรรมกำรพัฒนำกำยภำพ
6) คณะกรรมกำรกำรศึกษำ
7) คณะกรรมกำรกิจกำรนิสิต
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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
เทคโนโลยี สำรสนเทศที่ ใช้ ในคณะสิ่ งแวดล้ อม ได้ แก่ ระบบสำรสนเทศเพื่ อสนั บสนุ นกำรเรี ยนกำรสอน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยที่ให้บริกำรแก่บุคลำกรและนิสิต
- องค์ควำมรู้ด้ ำนวิ ทยำศำสตร์สิ่ งแวดล้ อม มี ลั กษณะเป็ นสหวิ ทยำกำร เป็ นองค์ควำมรู้ที่ เกิดจำกกำร
ศึกษำวิจัยและบริกำรทำงวิชำกำร ผ่ำนกระบวนกำรประยุกต์และบูรณำกำรศำสตร์และศิลป์ที่มีควำมหลำกหลำยเพื่อกำร
พัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืน
สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ ในรอบปีกำรศึกษำ 2560
คณะสิ่งแวดล้อมมีจุดเด่นในกำรดำเนินงำนของคณะ ดังนี้
1 คณะมีหลักสูตรที่ครอบคลุมในทุกระดับ ปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก และหลักสูตร
มีควำมทันสมัยตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสังคม และช่วยแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้อย่ำงดี
2 คณำจำรย์ของคณะมีควำมเชี่ยวชำญหลำกหลำย สำมำรถผลิตผลงำนวิจัย และผลงำนตีพิมพ์สู่
สำธำรณชนได้จำนวนมำก และงำนวิจัยสำมำรถนำองค์ควำมรู้ไปพัฒนำต่อยอดได้
3 งำนบริกำรวิชำกำรของคณะบูรณำกำรกับงำนวิจัยและกำรเรียนกำรสอน และยังสำมำรถช่วยในกำร
พัฒนำชุมชนได้
คณะสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตรใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำน องค์ป ระกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ป ระกอบที่ 3 นักศึกษำ องค์ประกอบที่ 4
อำจำรย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ ซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมมีหลักสูตรทั้งสิ้น จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้
1 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) ได้ผลประเมินหลักสูตร 3.60
ระดับคุณภำพดี
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2 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (เทคโนโลยีและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม) ได้ผลประเมินหลักสูตร 3.40
ระดับคุณภำพดี
3 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม) ได้ผลประเมินหลักสูตร 3.43 ระดับ
คุณภำพดี
4 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม) ได้ผลประเมินหลักสูตร 3.18 ระดับคุณภำพดี
5 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม) ได้ผลประเมินหลักสูตร 3.39 ระดับคุณภำพดี
และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ ใน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ผลกำรประเมินตนเอง
ของคณะสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ใน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ในองค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ มี ผลประเมิน 4.57 อยู่ในระดับดีมำก องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มี ผลประเมิน
4.67 อยู่ในระดับดีมำก องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ มี ผลประเมิน 5.00 อยู่ในระดับดี
มำก องค์ประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ มี ผลประเมิน 5.00 อยู่ในระดับดีมำก
และองค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มี ผลประเมิน 5.00 อยู่ในระดับดีมำก ในภำพรวมคณะ
สิ่งแวดล้อมมีคะแนนผลประเมิน 4.85 อยู่ในระดับดีมำก
ผลงำนเด่น ในรอบปีกำรศึกษำ 2559
1. คณะสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนพัฒนำนิสิตตำมอัตลัก ษณ์ของคณะและคุณลักษณะบัณฑิตตำมมำตรฐำนกำร
เรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร
- ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมจำนวน 5 โครงกำร- คุณธรรมจริยธรรม ผ่ำนกำรจัดโครงกำร 5 โครงกำร ได้แก่ 1)
โครงกำรไหว้ครู 2) โครงกำรเรีย นรู้ป ระวัติ ศำสตร์ ศิลปวั ฒนธรรม ทำนุ บำรุงศำสนำ ณ จั งหวั ดนครรำชสีมำ 3)
โครงกำรทำบุญเนื่องในวันสถำปนำคณะสิ่งแวดล้อม 4) โครงกำรรดน้ำขอพรวันสงกรำนต์ และ 5) โครงกำรทำบุญ
เนื่องในวันปีใหม่
- ควำมรู้ ผ่ำนกำรจัดโครงกำร 4 โครงกำร ได้แก่ 1) โครงกำรปฐมนิเทศ 2) โครงกำรติวเทอมต้น เทอม
ปลำย และติวภำษำอังกฤษสำหรับกำรสอบ TOEIC 3) โครงกำรฝึกฝนและพัฒนำทักษะกำรนำเสนอและกำรสัมมนำ
เป็นภำษำอังกฤษ 4) โครงกำรอบรมแนวทำงกำรตีพิมพ์ผลงำนวิชำกำรในวำรสำรระดับนำนำชำติ
- ทัก ษะทำงปั ญ ญำ ผ่ ำนกำรจั ด โครงกำร 4 โครงกำร ได้ แก่ 1) โครงกำรจัด ประชุ ม วิช ำกำร KU Data
Science Forum 2) โครงกำรค่ำยพัฒนำศักยภำพผู้นำนิสิตสโมสรนิสิต 3) โครงกำรปัจฉิมนิเทศคณะสิ่งแวดล้อม
4) โครงกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่
- ทัก ษะควำมสั มพันธ์ ระหว่ ำ งบุ คคลและควำมรับผิ ด ชอบ ผ่ ำ นกำรจั ดโครงกำร 7 โครงกำรได้แก่ 1)
โครงกำรอ้อมกอดนนทรี 2) โครงกำรสำนสัมพันธ์พี่น้อ งสิ่งแวดล้อม 3) โครงกำรต้อนรับน้องใหม่เฟรชชี่บอย
แอนด์เกิร์ล 4) โครงกำรค่ำยร่วมคณะสิ่งแวดล้อม-คณะอุตสำหกรรมเกษตร 5) โครงกำรนนทรีเกมส์ 6) โครงกำร
ค่ำยร่วม 6 คณะ และ 7) โครงกำรสอนน้องร้องเพลง
- ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ผ่ำนกำรจัดโครงกำร 4
โครงกำร ได้แก่ 1)โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อและกำรทำงำน 2) โครงกำรศึกษำภำคสนำมสิ่งแวดล้อม และกำร
วิเครำะห์ข้อมูล 3) โครงกำรสนับสนุนทุนวิจัยโครงงำนวิทยำศำสตร์ และ 4) โครงกำรแสดงผลงำนวิจัยนิสิตระดับ
ปริ ญ ญำตรี ในกำรประชุ ม วิ ช ำกำรสิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ปริญ ญำตรี ครั้ง ที่ 1 ณ มหำวิ ท ยำลั ย วลั ย ลั กษณ์ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมรำช
- กิจกรรมกีฬำและส่งเสริมสุขภำพ ผ่ำนกำรจัดโครงกำร 3 โครงกำร ได้แก่ 1) โครงกำรนนทรีเกมส์ และ 2)
โครงกำรกีฬำสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษำแห่งประเทศไทย 3) โครงกำรสร้ำงสรรค์สำมัคคีชำวสิ่งแวดล้อม
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- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ผ่ำนกำรจัดโครงกำร 4 โครงกำร ได้แก่ 1)
โครงกำร 5 ส. และประกันคุณภำพ 2) โครงกำรธนำคำรขยะ 3) โครงกำรประกวดนวัตกรรมและสร้ำงสรรค์
ผลงำนสิ่งแวดล้อม และ 4) โครงกำรค่ำยเยำวชนรัก(ษ์)สิ่งแวดล้อม)
2. มีกำรจัดสรรทุนสนับสนุนกำรพัฒนำวิชำกำรและนำเสนอผลงำนวิจัยระดับนำนำชำติ คณะสิ่งแวดล้อม
จำนวน 10 ทุนๆละ 30,000 บ. (สัดส่วนคณะ : ภำควิชำ 2 : 1) โดยในปีงบประมำณ 2561 มีผู้ได้รับทุน จำนวน 1 ท่ำน
คือ ผศ.ดร.รัฐชำ ชัยชนะ ไปทำงำนวิจยั เรื่อง “Establishment of transboundary risk assessment system for
non-native fish : a case study in middle-to-low reach of Pearl River basin in Guangdong province and
middle-to-low reach of Choa Phraya River basin in Thailand” ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ระหว่ำงวันที่
18-25 ส.ค. 2561
3. กำรให้เงินรำงวัลผลงำนวิจยั เพื่อสร้ำงขวัญและกำลังใจแก่อำจำรย์และนักวิจัย โดยมีผลงำนวิจัยทีไ่ ด้รับ
รำงวัลๆละ 10,000 บ. จำนวน 5 รำงวัล มีผู้ได้รับรำงวัล จำนวน 5 ท่ำน ได้แก่
1) รศ.ดร.ตุลวิทย์ สถำปนจำรุ
2) รศ.ดร.ภัทรำ เพ่งธรรมกีรติ
3) ผศ.ดร.รัฐชำ ชัยชนะ
4) ผศ.ดร.วิรงค์ จันทร
5) อ.ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์
4. คณะสิ่ ง แวดล้ อ ม มี อ ำจำรย์ แ ละนั ก วิ จั ย จ ำนวน 38 คน และได้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น ในกำรท ำวิ จั ย
จำกงบประมำณของมหำวิทยำลัย และได้รับเงินสนับสนุนจำกภำยนอกจำนวน 19,493,626 บำm คิดว่ำเงินวิจัย
ต่อจำนวนบุคลำกร 512,990.16 บำท/คน
5. คณะสิ่งแวดล้อมมีผลงำนทำงวิชำกำร จำนวน 44 เรื่อง ดังนี้
1) Journal ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 จำนวน 12 เรื่อง
2) Journal ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 จำนวน 1 เรื่อง
3) Journal ระดับนำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูล กพอ. จำนวน 11 เรื่อง
4) Journal อื่นๆ จำนวน 5 เรื่อง
5) Proceeding ระดับชำติ จำนวน 10 เรื่อง
6) Proceeding ระดับนำนำชำติ จำนวน 4 เรื่อง
7) ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร จำนวน 1 เรื่อง
6. แผนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม มีกำรกำหนดกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำรด้วยกำรกำหนดไว้ตั้งแต่
เริ่ ม ต้ น กำรท ำแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี ง บประมำณ 2561 เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรพั ฒ นำนิ สิ ต ชุ ม ชน หรื อ สั ง คม
ผ่ำนกิจกรรมบริกำรวิชำกำรที่ดำเนินกำรอย่ำงชัดเจน ดังนี้
โครงกำรที่กำลังดำเนินกำร ประจำปีกำรศึกษำ 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) จำนวน 7 โครงกำร
1) กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรศึกษำวำงแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรำยป้องกัน
กำรกั ดเซำะชำยหำดจอมเที ยน จั ง หวั ด ชลบุ รี น ำไปบู รณำกำร ในรำยวิ ช ำ 01662512 กำรวิ เครำะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
2) โครงกำรศึกษำวำงแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเสริมทรำยป้องกันกำรกัดเซำะชำยหำดหัวหิน อำเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำไปบูรณำกำรในรำยวิชำ 01662512 กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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3) โครงกำรตรวจวัดระดับเสียงพื้นที่บริเวณมูลนิธิสถำบันพัฒนำมันสำปะหลังแห่งประเทศไทย บริเวณสถำนี
ห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ นำไปบูรณำกำร ในรำยวิชำ 01662512 กำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) โครงกำรตรวจประเมิ นด้ ำนสิ่ งแวดล้ อมภำยหลังกำรอนุญำตประทำนบั ตร (Environmental Audit) ใน
ปีงบประมำณ 2561 นำไปบูรณำกำรในรำยวิชำ 01662512 กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5) กำรศึกษำและจัดทำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร
(ส่วนช่องนนทรี-สำทร) นำไปบูรณำกำรในรำยวิชำ 01662512 กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6) กำรศึกษำและจัดทำรำยงำนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ของโครงกำร
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร นำไปต่อยอดสู่ตำรำกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7) กำรบริกำรแบบจำลองกำรพยำกรณ์ เสียง (Sound Plan) โครงกำรสะพำน ข้ำมแม่น้ำเจ้ำพระยำบริเวณ
ถนนรำชวงศ์-ถนนท่ำดินแดง กรุงเทพมหำนคร นำไปต่อยอดสู่ตำรำกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงกำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) จำนวน 8 โครงกำร
1) กำรศึกษำและจัดทำรำยงำนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ของโครงกำร
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร
2) โครงกำรตรวจวัดระดับเสียงจำกรำงรถไฟฟ้ำ ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร ปี พ.ศ. 2560 นำไป
บูรณำกำรในรำยวิชำ 01662512 กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) Noise on Platform, BTS mass transit นำไปต่อยอดสู่ตำรำ คลื่นสิ่งแวดล้อม
4) กำรศึกษำสถำนภำพสิ่งแวดล้อมและจัดทำแผนเฝ้ำระวังคุณภำพสิ่งแวดล้อมและสุขภำพโครงกำรก่อสร้ำง
โรงงำนผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก องค์กำรเภสัชกรรมตำบลทับกวำง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
5) กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำรกังหันลมผลิตไฟฟ้ำลำตะคอง ระยะที่ 2 (ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง) ประจำปี
2559
6) โครงกำรบริกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศฝุน่ ละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) นำไปต่อยอดสู่ตำรำ
กำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศ
7) โครงกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศพื้นที่โรงไฟฟ้ำชีวมวล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น นำไปบูรณำกำรใน
รำยวิชำ 01662512 กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8) โครงกำรบริกำรตรวจวัดฝุ่นละออง ในกรุงเทพมหำนคร นำไปต่อยอดสู่หนังสือตำรำคุณภำพอำกำศ
นอกจำกนี้ คณะจั ดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนขยะและน้ ำเสี ยตำมแนวพระรำชดำริ โดยด ำเนินงำนร่วมกับ
โครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนำ จัดฝึกอบรม
ทั้งสิ้น 34 ครั้ง มีผู้เข้ำร่วมอบรม 2,297 คน
7. คณะได้ดำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนำ เป็นโครงกำรที่บริกำรแบบให้เปล่ำ
โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 อย่ำงน้อยต้องมีโครงกำรที่บริกำรแบบให้เปล่ำ ซึ่งในปีกำรศึกษำ 2560
กิจ กรรมให้ค ำปรึกษำด้ ำ นสิ่ ง แวดล้ อมแก่สัง คมรวมทั้ง สิ้ น 28 โครงกำร แบ่ งออกเป็ น 3 กลุ่ ม คือ กลุ่ ม ที่ 1 กำร
ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้ำผิวดิน 9 โครงกำร กลุ่มที่ 2 กำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรน้ำเสีย
และขยะชุ ม ชน 15 โครงกำร และกลุ่ ม ที่ 3 กำรให้ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำรด้ ำ นกำรจั ด กำรคุ ณ ภำพน้ ำเสี ย จำกโรงงำน
อุตสำหกรรม 4 โครงกำร ดังนี้
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ลำดับ
โครงกำรบริกำรวิชำกำร
กำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้ำผิวดิน
1
กำรศึกษำคุณภำพน้ำผิวดินหอฝิ่นอุทยำนสำมเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงรำย
2

กำรศึกษำคุณภำพน้ำผิวดินอุทยำนศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย

3

กำรจัดกำรน้ำในพื้นที่สวนสิรินธรำพฤกษำพรรณ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร
กำรจัดกำรน้ำผิวดินโรงแรมเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จังหวัดเพชรบุรี

4
5
6
7
8
9

กำรจัดกำรน้ำในคลองเจ้ำพระยำบริเวณหน้ำโรงพยำบำลสมเด็จเจ้ำพระยำ กรุงเทพมหำนคร
กำรจัดกำรคุณภำพน้ำคลองคูนำยกิม บริเวณ คอนโด กรีเน่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหำนคร
แนวทำงกำรปรับปรุงคุณภำพน้ำประปำภูเขำบ้ำนหน้ำถ้ำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
กำรจัดกำรน้ำผิวดินและน้ำเสียในพื้นที่เขตเทศบำลนครระยอง จังหวัดระยอง
แนวทำงกำรจัดกำรน้ำผิวดินในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลศำลำยำ จ.นครปฐม
กำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรน้ำเสียและขยะชุมชน

10

กำรจัดกำรน้ำเสียของบริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กำรจัดกำรน้ำเสียจำกกระบวนกำรประกอบอำหำร รีสอร์ทบ้ำนสวนยำยลี ต.เมืองงำย
อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่
กำรปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยำบำลวังชิ้น จังหวัดแพร่
กำรจัดกำรน้ำเสียจำกหอพักอำศัย ต.สระพัง อ.เขำย้อย จ.เพชรบุรี
กำรจัดกำรน้ำเสียชุมชนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำแร้งออก จังหวัดเพชรบุรี
แนวทำงกำรสร้ำงถนนคร่อมคลองที่เอื้อต่อกำรบำบัดน้ำเสียของน้ำในคลองวัดทองเพลง
เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร

11
12
13
14
15
16

กำรจัดกำรน้ำเสียจำกกระบวนกำรผลิตน้ำเต้ำหู้ฟองฟอง จังหวัดสมุทรสำคร

17

กำรจัดกำรขยะอินทรีย์โรงเรียนสีหรำชศรัทธำ จังหวัดตรัง

18

แนวทำงกำรปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยำบำลสิเกำ จังหวัดตรัง

19

กำรจัดกำรน้ำเสียโรงแรม เซนติโด้ เกรซแลนด์ เขำหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปำร์ จังหวัดพังงำ

20
21

กำรจัดกำรคุณภำพน้ำสถำนประกอบกำรโรงแรมเรเนซองส์ภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์สปำ จังหวัดภูเก็ต
กำรบำบัดน้ำเสียห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นันท์สุรกิจ (2005) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
บริกำรวิชำกำรกำรจัดกำรน้ำเสียในสถำนีบริกำรน้ำมันสมศักดิ์แกลงเซอร์วิส จำกัด
ต.ทำงเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
กำรจัดกำรน้ำเสียของตลำดชุมชน (GREEN MARKET) ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนำ
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

22
23
24

กำรบำบัดน้ำเสียโครงกำรเทิดด้วยทำ : Central Green Project@Vibhavadi เซนทำรำ
กำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม
25

กำรตกตะกอนน้ำเสียโดยวิธีเคมีของบริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

26

รำยงำนบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรบำบัดน้ำเสียโรงงำนขนมจีนกฤษฎำ ต.สันสลี อ.เวียงป่ำเป้ำ จ.เชียงรำย

27

รำยงำนบริกำรวิชำกำรกำรจัดกำรน้ำเสียบริษัท สี่มณฑลอุตสำหกรรม จำกัด จังหวัดนครปฐม

28

คุณภำพน้ำทิ้งจำกกระบวนกำรผลิตบริษัท UNITED FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

15

คณะด ำเนิ น กำรส ำรวจควำมพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรในประเด็ น ต่ ำ ง ๆ จำกกลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งจ ำนวน 10
หน่วยงำน พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง คะแนน 3.94
ส่วนกำรบริกำรวิชำกำรแบบให้เปล่ำที่ดำเนินกำรร่วมกับโครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำสิ่งแวดล้อมแหลม
ผักเบี้ยอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริในกำรจัดฝึกอบรม ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับดี คะแนน 4.20 และกำร
ให้บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อมในลักษณะคลีนิคสิ่งแวดล้อมนั้น มีระดับคะแนนควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
4.34 คะแนน มีคุณภำพในระดับดี และคณะมีผลกำรดำเนินงำนบริกำรวิชำกำรสูงกว่ำเป้ำหมำยของแผนที่กำหนดไว้
จำกผลกำรดำเนินงำนบริกำรวิชำกำรตำมที่หน่วยงำนต่ำง ๆ ขอรับบริกำร รวมทั้งกำรบริกำรแบบให้เปล่ำ
ที่ดำเนินงำนร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนำ ปรำกฏว่ำ สำมำรถบรรลุผลตำมเป้ำประสงค์ของแผนกำรบริกำรวิชำกำรของคณะ
สิ่ง แวดล้ อม กล่ ำ วคือ มี เป้ำ ประสงค์ในกำรบริกำรวิช ำกำร พั ฒ นำวิช ำกำร เผยแพร่ และถ่ำยทอดผลงำนวิ จั ย
อย่ำงบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน และงำนวิจัยแบบลงพื้นที่เพื่อกำรปฏิบัติจริง เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่ำงแท้จริง
อันนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ซึ่งสำมำรถประเมินผลสำเร็จของแผนกลยุทธ์ ได้ดังนี้
1. กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก ในปีกำรศึกษำ 2560 คณะสิ่งแวดล้อม
มี เ ครื อ ข่ำ ยมำจำกกำรบริ กำรวิ ช ำกำร ได้ แ ก่ กำรไฟฟ้ ำ ฝ่ ำ ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย บริ ษั ท ระบบขนส่ ง มวลชน
กรุง เทพมหำนคร (BTS) บริษั ท 360 องศำเอ็ นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด สถำนี บริกำรน้ ำมัน สมศักดิ์แกลงเซอร์วิ ส
โรงพยำบำลสิเกำ จังหวัดตรัง บริษัททีทีดับบลิว จำกัด จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลั ย สำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำน
ชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เครือข่ำยควำมร่วมมือดังกล่ำวนำไปสู่กำรทำงำน
วิจัยต่อยอด และนำองค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน และกำรทำวิทยำนิพนธ์ของนิสิต เช่น บริษัท
ทีทีดับบลิว จำกัด ร่วมกันทำวิจัยในกำรใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่ำตะกอนประปำจำกโรงผลิตน้ำประปำบำงเลน
เพื่อส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนซึ่งมีนิสิตทำวิทยำนิพนธ์ จำนวน 6 คน นอกจำกนี้ยัง
ท ำให้ ค ณะสิ่ ง แวดล้ อ มมี เครื อข่ ำ ยจำกกำรพั ฒ นำวิ ช ำกำรในระดั บ นำนำชำติ เช่ น University of Technology
Malaysia Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan Guangzho Institute of Geochemistry,
China ซึ่งต่อยอดสู่กำรจัดประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ The 2nd International Conference on Environment,
Livelihood and Services (ICELS2018) ระหว่ำงวันที่ 19-22 พฤศจิกำยน 2561 ด้วย
2. กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงศูนย์บริกำรวิชำกำรครบวงจรด้ำนสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมมีกำรบริกำรวิชำกำร
ครบวงจรทั้งภำคอุตสำหกรรม ชุมชน และหน่วยงำนรำชกำร ซึ่งพบว่ำ หน่วยงำนที่ขอรับบริกำรได้นำผลงำนวิชำกำร
ไปปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรมแล้วอยู่ในระดับดี (4.09 คะแนน) สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำร
บริกำรวิชำกำรไปใช้ประโยชน์ถ่ำยทอดสู่สังคมและชุมชนได้อยู่ในระดับดี (4.00 คะแนน)
3. กลยุทธ์ที่ 3 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนด้วยศำสตร์แห่งแผนดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชนด้วยกำรบริกำรวิชำกำรแบบให้เปล่ำ ผลกำรดำเนินงำนบริกำรวิชำกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรกำจัดขยะและ
บำบัดน้ำเสียจำนวน 27 ครั้งและจัดฝึกอบรม 31 ครั้ง ปรำกฏว่ำ
1) กำรบริกำรวิชำกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย จำนวน 28 ครั้ง มีหน่วยงำนต่ำงๆ
ทั้งภำครัฐและเอกชน ได้มีกำรนำเทคโนโลยีกำรกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตำมแนวพระรำชดำริไปปรับประยุกต์ใช้ใน
กำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมจนเกิดเป็นเครือข่ำยต้นแบบกำรบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชำติ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
(1) โรงพยำบำลสิเกำ จังหวัดตรัง
(2) อุตสำหกรรมผลิตปลำส้ม ชุมชนบ้ำนสำง จังหวัดพะเยำ
(3) สถำนีบริกำรน้ำมันสมศักดิ์แกลงเซอร์วิสจำกัด จังหวัดระยอง
(4) ร้ำนอำหำรครัวลูกไก่ จังหวัดสระบุรี
(5) ชุมชนคลองตะเฆ่ เทศบำลตำบลพลับพลำนำรำยณ์ จังหวัดจันทบุรี
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2) กำรจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีกำรกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตำมแนวพระรำชดำริ จำนวน 34 ครั้ง ปรำกฏ
ว่ำ ระดับกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับดีมำก (4.46 คะแนน) ผลจำกกำรให้บริกำรฝึกอบรม และบริกำร
ศึกษำดูงำน ณ พื้นที่ต้นแบบ ทำให้ชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริมีรำยได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริเวณลำนพ่อหลวง ซึ่งมีกำรพัฒนำพื้นที่ให้เป็นตลำด
ชุมชนของตำบลแหลมผักเบี้ย ทำให้ประชำชนมีรำยได้ 1,827,093 บำท จึงสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนแหลม
ผักเบี้ ย ซึ่ งคณำจำรย์ของคณะได้ ดำเนิน กำรให้ บริกำรวิ ช ำกำรต่ อเนื่องมำตั้ง แต่ ปี 2549 ถึงปั จ จุบั น นอกจำกนี้
กำรให้บริกำรวิชำกำรในกำรกำจัดขยะจำกขยะตลำดกลำงผักและผลไม้จันทบุรี ทำให้เทศบำลตำบลลพับพลำนำรำยณ์
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงระบบกำจัดขยะที่มีรำคำแพง และยังเป็นศูนย์เรียนรู้กำรกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยี
กล่องคอนกรีต และศูนย์กำรเรียนรู้ศำสตร์พระรำชำให้แก่โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ และเอกชน
ซึ่งมีผู้เข้ำศึกษำดูงำน 4,170 คน
คณะมีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในระดับมหำวิทยำลัยโดยทำโครงกำรกำรอนุรักษ์และพัฒนำ
พื้นที่สีเขียวคุ้งบำงกระเจ้ำสู่ควำมยั่งยืน โดย อำจำรย์ ดร.กิตติชัย ดวงมำลย์ เป็นหัวหน้ำโครงกำรย่อย “โครงกำรรักษ์
นิเวศ...คุ้งบำงกระเจ้ำ” และคณำจำรย์คณะสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ร่วมดำเนินงำนดังกล่ำว
โดย : คณะสิ่งแวดล้อม
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รำงวัลดีเยี่ยม ประเภทผลงำนดีเด่น
กลุม่ สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโลโลยี

คณะวิทยำศำสตร์
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนของคณะวิทยำศำสตร์ประกอบด้วย
Vision : Excellence in Natural Science in ASEAN by 2022
Mission :
- Excellent Academic
- Excellent Research
- Excellent Social Responsibility
ค่ำนิยม SciKU
- S = Sustainability
- C = Creativity
- I = Integrity
- K = Knowledge
- U = Unity
ในปีกำรศึกษำ 2560 คณะวิทยำศำสตร์มผี ลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร จำนวน 43 หลักสูตร อยู่ในเกณฑ์
ระดับดี ค่ำเฉลี่ย 3.26 คะแนน ดังตำรำงแสดงผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม
ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม
ปีกำรศึกษำ 2560
2.01 – 3.00 ระดับคุณภำพปำนกลำง
3.01 – 4.00 ระดบคุณภำพดี
จำนวนหลักสูตรรวม
ระดับคะแนนเฉลี่ย

จำนวนหลักสูตร
ปี 2560
5 หลักสูตร
38 หลักสูตร
43 หลักสูตร
3.26

ปี 2559
14 หลักสูตร
29 หลักสูตร
43 หลักสูตร
3.10

โดยมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับคณะ อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมำก ค่ำเฉลี่ย 4.69 คะแนน ดังตำรำง
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับคณะวิชำ
องค์ประกอบคุณภำพ

คะแนนประเมิน

ผลกำร
ประเมิน

ปัจจัยนำเข้ำ

กระบวนกำร

ผลผลิต

รวม

1. กำรผลิตบัณฑิต

4.25

5.00

3.26

4.34

ดี

2. กำรวิจัย

5.00

5.00

5.00

5.00

ดีมำก

3. กำรบริกำรวิชำกำร

-

5.00

-

5.00

ดีมำก

4. กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

-

5.00

-

5.00

ดีมำก

5. กำรบริหำรจัดกำร

-

5.00

-

5.00

ดีมำก

รวม

4.44

5.00

4.13

4.69

ดีมำก

ผลกำรประเมิน

ดี

ดีมำก

ดี
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ปัจจัยที่จะทำให้คณะวิทยำศำสตร์จะมุ่งไปสู่ควำมสำเร็จ ประกอบด้วย

ในปีกำรศึกษำ 2560 คณะวิทยำศำสตร์มีผลกำรดำเนินงำน ในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่
- ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและหลักสูตร
1. กำรพัฒนำศักยภำพนิสิตตำมหลักกำร
SCI3 S = Scienc and Technology
C = Creativity
I = Innovation
I = Internation
I = Integrity
2. จัดทำหลักสูตร Dual degree ร่วมกับ University of Western Sydney, University Putra Malaysia
และ University of Yamaguchi
3. จัดทำหลักสูตร Biomedical Data Science ร่วมกับวิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ
4. จัดทำหลักสูตร วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์) กับธนำคำรไทยพำณิชย์
5. จัดทำหลักสูตร Nonn-degree ได้แก่ Gem and Jewelry for Sustainable Gem Industry โดยควำม
ร่วมมือกับสถำบัน GIT Data Science for business และนวัตกรรมของยำงธรรมชำติเพื่อควำมยั่งยืน
6. โครงกำรเสริมสร้ำงทำงด้ำน Creativity และ Innovation ได้แก่
- Sci KU Research Utilization and Innovation Forum
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- ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
1. จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
จำนวนเงิน (ล้ำนบำท)

200

165

150

118

98

100
49

50

49

47

40

58

39

16

0
2556

2557

2558
ภำยนอก

ภำยใน

2559

2560

2. ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรนำนำชำติในฐำนข้อมูล ISI
จำนวนผลงำน
250
200
152

150
100

153

165

181

187

195

2557

2558

2559

220

116
73

73

2551

2552

50
0
2553

2554

2555

2556

2560

ปี พ.ศ.

3. กำรจั ด ตั้ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรที่ มี ค วำมปลอดภั ย สู ง แบบองค์ ร วม 7 ด้ ำ น ระดั บ ต้ น แบบของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
4. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งหน่วยปฏิบัติกำรวิจัยเฉพำะทำงและศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรในลักษณะ
บูรณำกำร
5. กำรค้นพบพืช สัตว์ จุลินทรีย์ชนิดใหม่ของโลก
6. โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือทำงด้ำนงำนวิจัยกับสถำบันกำรศึกษำและสถำบันวิจัยในต่ำงประเทศ ได้แก่
IMCAS (Institute of Microbiology China Academy of Science) HAAS (Hubei Academy of Agricultural
Science, China) และ Hokkaido University, Japan
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- ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
1. ไขข้อสงสัยจำกกรณีเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในสังคม
2. โครงกำรเพิ่มศักยภำพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเป้ำหมำยร่วมกับกระทรวงอุตสำหกรรม
3. โครงกำรบริกำรวิชำกำรให้กับโรงเรียน
4. โครงกำร Talent Mobility
5. โครงกำรสร้ำงสรรค์เพื่อบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญ ญำไทยร่วมกับควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์
ได้แก่ โครงกำรสำรวจ และกำรกำหนดอำยุโบรำณสถำน และโครงกำรอนุรักษ์ผ้ำไทย
- ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
1. จัดทำแผนยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ (2562 – 2565)
2. กำรปรับโครงสร้ำงสำนักงำนเลขำนุกำรคณะ
3. กำรสร้ำง Branding
4. กำรจัดทำ PMS กลำง สำหรับผู้บริหำร และบุคลำกรแต่ละกลุ่มของคณะ
5. กำรก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรรวม เพื่อรองรับ Food Innopolice
6. จัดทำระบบ E – สำรบรรณ
7. อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรจัดทำแนวปฏิบัติทำงด้ำนจริยธรรมของอำจำรย์ในคณะวิทยำศำสตร์
8. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมร่วมระหว่ำงคณะวิทยำศำสตร์กับสมำคมศิษย์เก่ำคณะวิทยำศำสตร์เพิ่มมำกขึ้น
9. คณะวิทยำศำสตร์ได้รับกำรคัดเลือกจำก สกอ. ให้เข้ำร่วม
- โครงกำรก้ำวหน้ำสู่ควำมเป็นเลิศ (Project “GROW” 2019)
- Incubation เฟส 3
โดย : คณะวิทยำศำสตร์
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รำงวัลดีเยี่ยม ประเภทผลงำนดีเด่น
กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน

เริ่ ม ต้ น จำกกำรเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของคณะศึ ก ษำศำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ต่ อ มำสภำ
มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ไ ด้ มี ป ระกำศจั ด ตั้ ง คณะศึ ก ษำศำสตร์ ก ำแพงแสน เป็ น หน่ ว ยงำนในสั ง กั ด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2547 และได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะศึกษำศำสตร์
และพัฒนศำสตร์” ตำมประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยำยน 2550 โดยมีโครงสร้ำงกำร
แบ่งส่วนรำชกำรภำยในคณะออกเป็น 6 หน่วยงำน ประกอบด้วย ภำควิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และชุมชน
ภำควิชำครุศึกษำ ภำควิชำพลศึกษำและกีฬำ โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร และสำนักงำนเลขำนุกำร มีบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำย
สนับสนุนทั้งหมด 224 คน มีนิสิตทั้งหมด 1,380 คน มีหลักสูตรที่เปิดสอน จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรระดับปริญญำตรี
1) หลักสูตร 5 ปี ศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเรียนรู้
- สำขำพลศึกษำและสุขศึกษำ
- สำขำภำษำอังกฤษศึกษำ
- สำขำคณิตศำสตร์ศึกษำ
- สำขำวิทยำศำสตร์ศึกษำ
2) หลักสูตร 4 ปี วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษำ
หลักสูตรระดับปริญญำโท
1) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และชุมชน
หลักสูตรระดับปริญญำเอก
2) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และชุมชน
3) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ศึกษำ
1. ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ปรัชญำ
ศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์เป็นศำสตร์แห่งกำรพัฒนำมนุษย์ สู่สังคมอุดมปัญญำ
ปณิธำน
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ยคุ ณ ธรรม ปั ญ ญำ พั ฒ นำองค์ ค วำมรู้ ด้ ว ยจิ ต ส ำนึ ก แห่ ง ควำมรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อวิชำชีพและสังคม
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วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนำในกำรผลิตและพัฒนำครู บุคลำกร และสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรเรียนรู้สู่สังคม
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตด้ำนกำรศึกษำ กำรพัฒนำ และสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้สู่สังคม
2. สร้ำงนวัตกรรมกำรศึกษำ และงำนวิจัยเป็นที่ยอมรับ
3. ศูนย์กลำงควำมรู้ทำงกำรศึกษำเพื่อชุมชนและสังคม
4. ส่งเสริมจริยธรรม คุณงำมควำมดี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณ ฑิตทำงกำรศึกษำและกำรพัฒนำ ในระดับปริญ ญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอกให้ มี
คุณธรรม ควำมรู้ สมรรถนะ และภำวะผู้นำ ในกำรจัดกำรศึกษำและกำรพัฒนำสังคมสู่ระดับสำกล
2. เพื่อพัฒนำและสร้ำงองค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยหรือนวัตกรรมสู่กำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำคน ชุมชน และ
สังคมให้มีประสิทธิภำพและคุณภำพ ตลอดจนสำมำรถแข่งขันได้ในทำงวิชำกำร วิชำชีพ และนำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
3. เพื่อบริกำรวิชำกำร ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมด้ำนกำรศึ กษำและกำรพัฒนำสู่ชุมชน สังคม ให้มี
ศักยภำพในกำรประกอบอำชีพ ที่สำมำรถแข่งขันได้ทั้งในและต่ำงประเทศ รวมทั้งเพื่อนำควำมรู้จำกกำรบริกำร
วิชำกำรกลับมำพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรจัด กำรศึกษำ และกำรวิจัย
4. เพื่ ออนุรักษ์ สืบ สำน เผยแพร่ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ ปั ญญำไทยทั้ง ในระดั บท้ องถิ่น และ
ระดับชำติไปสู่นำนำชำติ รวมทั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่ำนิยมที่ดีงำมให้แก่นิสิตและบุคลำกร โดยเฉพำะอัตลักษณ์
“สำนึกดี มุ่งมั่น สร้ำงสรรค์ สำมัคคี” เพื่อให้สังคมไทยดีงำมและน่ำอยู่
5. เพื่อให้ กำรบริหำรจัดกำรเป็น ไปตำมหลักธรรมำภิบำล มีกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจขององค์กรและ
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำยใต้วัฒนธรรมองค์กรคุณภำพ โดยบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำอย่ำง
เต็มศักยภำพ มีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
6. เพื่อพัฒนำโรงเรียนสำธิตฯ ให้เป็นสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนต้นแบบที่มีกำรใช้นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ และ
เป็นแหล่งฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูที่ได้มำตรฐำน
อัตลักษณ์
สำนึกดี มุ่งมั่น สร้ำงสรรค์ สำมัคคี
เอกลักษณ์
คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ เป็นสถำบันแห่งกำรผสำนศำสตร์ทำงกำรศึกษำกับศำสตร์ทำงกำรพัฒนำ
ในกำรผลิตบัณฑิต วิจัย และบริกำรทำงวิชำกำร เพื่อสร้ำงสรรค์วิชำชีพครูและกระบวนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และ
ชุมชน
สมรรถนะหลัก
ผลิตและพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ทักษะ สร้ำงสรรค์นวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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2. โครงสร้ำงองค์กรและโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
 แผนภูมิโครงสร้ำงองค์กร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
Kasetsart University
คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
Faculty of Education and Development Sciences

ภำควิชำกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์และ
ชุมชน
Department of
Human and
Community
Resource
Development :
HCRD



ภำควิชำพลศึกษำและ
กีฬำ
Department of
Physical Education
and Sport : PES

ภำควิชำครุศึกษำ
Department of
Teacher Education :
Ted

ศูนย์วิจัยและบริกำร
วิชำกำร
Center for Research
and
Academic Outreach

สำนักงำน
เลขำนุกำร
Office of
Secretary

โรงเรียนสำธิต
แห่ง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยำเขตกำแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนำ
กำรศึกษำ
Kasetsart University
Laboratory School
Kamphaeng-saen
Campus Education
Research and
Development Center

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
คณบดีคณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
Dean
คณะกรรมกำรประจำคณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์

รองคณบดีฝ่ำย
บริหำร
Deputy Dean
for

หัวหน้ำภำควิชำ
กำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์และชุมชน
Head of Human
and Resource
1.
Department

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร
Deputy Dean
for Academic

หัวหน้ำภำควิชำครุ
ศึกษำ
Head of Teacher
Education

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต
และวิเทศสัมพันธ์
Deputy Dean
for Student and
International affairs

หัวหน้ำภำควิชำพล
ศึกษำและกีฬำ
Head of Physical
Education and
Sport Department
หัวหน้ำสำนักงำน
เลขำนุกำร
Head of Secretary
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รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
บริกำรวิชำกำร
Deputy Dean
for Research and
Academic Service

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิต
แห่ง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยำเขตกำแพงแสน
Head of Kasetsart
University Labolatory
School Kamphangsean Compus
Education Research

หัวหน้ำศูนย์วิจัย
และบริกำร
วิชำกำร
Head of
Research and
Academic
Service Center

3. นโยบำยกำรบริหำรจัดกำร
คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ ให้ควำมสำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จึงได้กำหนดรูปแบบ
กำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรทำงำนสู่ควำมเป็นเลิศ และมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบ
กำรจัดกำรด้ำนประกันคุณภำพ มีกลไกกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินคุณภำพ และกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำง
ต่ อเนื่ อง เพื่ อ ให้ ผ ลกำรด ำเนิ น งำนของคณะศึกษำศำสตร์และพั ฒ นศำสตร์ มี ป ระสิ ท ธิ ภำพ และน ำไปสู่ ผ ลกำร
ดำเนินงำนที่มีควำมเป็นเลิศตำมเกณฑ์ EdPEx

4. กำรจัดกำรระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ปีกำรศึกษำ 2560 คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ ใช้ระบบกำรประกันคุณภำพตำมบริบทที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของคณะภำยใต้ หลั กกำรและระบบกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ มหำวิ ทยำลั ย เกษตรศำสตร์ กำหนด
ซึ่งระบบกำรประกันคุณภำพที่นำมำใช้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำร
กำหนดผู้รับผิดชอบตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ซึ่งเป็นกลไกหลักในกำรกำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในรูปแบบ PDCA
โดยมีกระบวนกำรวำงแผน กำรดำเนินกำรตำมแผน กำรติดตำมตรวจสอบ กำรประเมินผล กำรพัฒนำปรับปรุงผลกำร
ดำเนินงำน และมีกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยใน
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โดยในปีกำรศึกษำ 2560 คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ ได้ดำเนินกำรประเมินคุณภำพ 3 รูปแบบ ได้แก่
รูปแบบที่ 1 ระบบกำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตร ดำเนินกำรตำม 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้
รูปแบบที่ 2 ระบบกำรประกันคุณภำพระดับคณะวิชำ ดำเนินกำรตำม 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้
รูปแบบที่ 3 ระบบกำรประกันคุณภำพโรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ ดำเนินกำรตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ปีกำรศึกษำ 2560 คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนำศำสตร์ ได้ดำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับหลักสูตร ระหว่ำงวันที่ 16-22 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 จำนวน 5 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตร “ผ่ำน” เกณฑ์
มำตรฐำน มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.38 คุณภำพระดับดี และระดับคณะวิชำ ระหว่ำงวันที่ 20-21 กันยำยน พ.ศ. 2561
ผลกำรประเมินระดับคณะมีคะแนนเฉลี่ย 4.62 คุณภำพระดับดีมำก ดังรำยละเอียดตำรำงที่ 1 และ 2
ตำรำงที่ 1 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตร

องค์ 1
ผ่ำน

คะแนนกำรประเมิน (เต็ม 5)

ไม่ผ่ำน
-

องค์ 2
4.12

องค์ 3
3.67

องค์ 4
4.15

องค์ 5
4.25

องค์ 6
4.00

เฉลี่ย
3.65

ระดับคุณภำพ
ระดับดี

วท.บ.(เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษำ)

-

4.25

3.00

4.32

3.50

3.00

4.05

ระดับดีมำก

ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
และชุมชน)

-

4.69

3.00

3.79

3.75

4.00

3.75

ระดับดี

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
และชุมชน)
ปร.ด.(วิทยำศำสตร์ศึกษำ)
หลักสูตรยืม ไม่นำคะแนนมำ
ประเมิน
ภำพรวม

-

4.66

3.33

3.79

3.75

4.00

3.82

ระดับดี

-

4.55

2.33

3.62

3.50

3.00

3.38

ระดับดี

ศษ.บ.(กำรจัดกำรเรียนรู้)

5

-

3.82
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ระดับดี

ตำรำงที่ 2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ ประจำปีกำรศึกษำ 2560
องค์ประกอบคุณภำพ
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
องค์ประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
รวม
ผลกำรประเมิน

ปัจจัยนำเข้ำ
4.07
5.00

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย
กระบวนกำร
ผลผลิต
5.00
3.82
5.00
5.00
5.00

ผลกำรประเมิน
รวม
4.34
5.00
5.00

กำรดำเนินงำนระดับดี
กำรดำเนินงำนระดับดีมำก
กำรดำเนินงำนระดับดีมำก

5.00

5.00

กำรดำเนินงำนระดับดีมำก

4.50

4.50

กำรดำเนินงำนระดับดี

4.34
4.86
4.41
4.62
กำรดำเนินงำนระดับดีมำก
กำรดำเนินงำน กำรดำเนินงำน กำรดำเนินงำน กำรดำเนินงำน
ระดับดี
ระดับดีมำก
ระดับดี
ระดับดีมำก

6. ผลกำรดำเนินงำนเด่น
6.1 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
ปีกำรศึกษำ 2560 หลักสูตรของคณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ มีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับหลักสูตร ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับดี ทุกหลักสูตร มีคะแนนในภำพรวม
3.82 คะแนน โดยมีหลักสูตรที่มีผลกำรประเมินสูงสุดในมหำวิทยำลัย 3 หลักสูตร ได้แก่
อันดับที่ 1 ระดับปริญญำตรี หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษำ (4.05
คะแนน)
ลำดับที่ 1 ระดับบัณฑิตศึกษำ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และ
ชุมชน (3.82 คะแนน)
ลำดับที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษำ หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และ
ชุมชน (3.75 คะแนน)

6.2 บัณฑิตได้เกรดเฉลี่ยสะสมสูงที่สุดจำนวน 5 ใน 10 คน ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560
1) นำงสำวเรณู บุตรตุ้ม หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต (กำรจัดกำรเรียนรู้) สำขำพลศึกษำและสุขศึกษำ
เกรดเฉลี่ย 3.96 (ลำดับที่ 4)
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2) นำงสำวสุวิมล ทองเรือนเหมือน หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต (กำรจัดกำรเรียนรู้) สำขำคณิตศำสตร์
ศึกษำ
เกรดเฉลี่ย 3.95 (ลำดับที่ 5)
3) นำงสำวศิรำพรรณ ซูประสิทธิ์ หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต (กำรจัดกำรเรียนรู้) สำขำคณิตศำสตร์
ศึกษำ เกรดเฉลี่ย 3.93 (ลำดับที่ 7)
4) นำงสำวณัฐณิชำ กำญจนสินธุ์ หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต (กำรจัดกำรเรียนรู้) สำขำภำษำอังกฤษ
ศึกษำ เกรดเฉลี่ย 3.91 (ลำดับที่ 9)
5) นำยทิวัตถ์ เทียนศิริ หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต (กำรจัดกำรเรียนรู้) สำขำภำษำอังกฤษศึกษำ
เกรดเฉลี่ย 3.91 (ลำดับที่ 9)
6.3 กำรสนับสนุนและพัฒนำอำจำรย์
1) สำมำรถสนับสนุนและพัฒนำให้อำจำรย์ประจำดำรงตำแหน่ งทำงวิชำกำร จำนวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.22 ของอำจำรย์ทั้งหมด 41 คน และมีกำรยื่นขอตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไปแล้ว 9 คน หำกได้รับ
กำรแต่งตั้งจะทำให้คณะมีผู้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร 30 คน คิดเป็นร้อยละ 73.17
ตำแหน่งทำงวิชำกำร
จำนวนผู้ดำรงตำแหน่ง(คน)
จำนวนผู้ที่ยื่นขอ(คน)
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
11
9
รองศำสตรำจำรย์
10
3
ศำสตรำจำรย์
1
2) สำมำรถสนับสนุนและพัฒนำให้อำจำรย์ประจำมีคุณวุฒิ ระดับปริญญำเอก จำนวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.37 ของอำจำรย์ทั้งหมด 41 คน
6.4 พัฒนำนิสิตให้มีคุณลักษณะสำคัญ 4 ด้ำน คือ ภำษำอังกฤษ คอมพิวเตอร์ คุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็น
ผู้นำ เพื่อให้สำมำรถแข่งขันกำรทำงำนได้โดยออกใบรับรอง (Transcript) เช่น
1) โครงกำรเพิ่มพูนทักษะด้ำนภำษำอังกฤษของนิสิตสู่สำกล

2) โครงกำรเพิ่มพูนทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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6.5 พัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำและสื่อกำรเรียนกำรสอน เพื่อสร้ำงให้เป็นจุดเด่นและเป็นต้นแบบกำรเรียนกำร
สอนในศตวรรษที่ 21 และประเทศไทย 4.0 โดยกำรบูรณำกำรกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรเรียนกำรสอน

6.6 ถ่ำยทอดศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำมวยไทย เพื่อสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพศิลปะและ
วัฒนธรรมด้ำนศิลปะมวยไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ โดยจัดกำรประกวดร่ำยรำไหว้ครูมวยไทย
ทักษะมวยไทยและคีตะมวยไทย ชิงถ้วยประทำนพระเจ้ำวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำโสมสวลีพระวรรำชำทินัดดำมำตุ ในงำน
มหกรรมทักษะวิชำกำรและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย งำนเกษตรกำแพงแสน และพัฒนำกำรจัดกำรแข่งขันและกำร
ตัดสิน อย่ำงเป็นระบบ เพื่อกำรอนุ รักษ์ ศิลปะแม่ไม้ มวยไทยให้ เยำวชนรุ่น หลัง ได้เรียนรู้สื บต่อไปอย่ำ งแพร่หลำย
โดยร่วมกับ บริษัท เอ เอ็ม ที 888 กรุ๊ป จำกัด และสถำบัน พลศึกษำ จัดกำรแข่งขันอะเมซิ่งมวยไทย แชมป์เปี้ยน
2018 ซึ่งมีนิสิตสำขำพลศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่งขันและได้รับรำงวัลรองชนะเลิศและเงินรำงวัล จำนวน 4 คน

โดย คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
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ประเภทที่ 2
กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน
(2.1) กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน

รำงวัลดีเยี่ยม จำนวน 2 ผลงำน
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รำงวัลดีเยี่ยม ประเภท 2.1 กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบตั ิงำน

กำรพัฒนำที่เรียบง่ำย เน้นคุณค่ำ ได้คุณภำพ เตรียมพร้อมสู่ยุค eHealth
สถำนพยำบำล สำนักงำนอธิกำรบดี
1. ที่มำของปัญหำ
กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพในปัจจุบัน คือ กำรมีกำลังคนแต่ขำดควำมรู้ ควำมกระตือรือร้น
ในกำรเปลี่ยนแปลง กำรใช้ทรัพยำกรที่เพิ่มขึ้นอย่ำงไม่คุ้มค่ำ กำรขำดทักษะในกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัล
และ กำรขำดควำมสนใจในควำมต้องกำรบริกำรทำงสุขภำพของผู้รับ บริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในยุค Health IT หรือ
ยุ ค eHealth (เทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรเพื่ อ สุ ข ภำพ) องค์ ก ำรอนำมั ย โลก (WHO) ให้ ค ำจ ำกั ด ควำม
“eHealth” หมำยถึง ประสิทธิภำพกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and communication
technology (ICT)) เพื่อสนับสนุนกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ
ดังนั้นสถำนพยำบำลจำเป็นต้องวำงแนวทำงกำรดำเนินกำรพัฒนำที่ให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยกำร
เตรียมควำมพร้อมเพื่อให้รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงและผลกระทบด้ำนเทคโนโลยีในยุค eHealth จำเป็นต้องคิดใหม่ทำใหม่
“ทำง่ำยดี มีคุณค่ำ ได้คุณภำพ” เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับยุคเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อ
สุขภำพ (eHealth) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถผสมผสำนให้เข้ำกับกำรพยำบำลด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์ร่วมกับ
กับเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อนำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและสนับสนุนกำรดำเนินงำน เพิ่มโอกำสให้กับผู้รับบริกำร
สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่ทันสมัย ทั่วถึง เท่ำเทียมกัน และรวมถึงผู้ให้บริกำรสำมำรถใช้เทคโนโลยีพัฒนำสิ่งประดิษฐ์
หรือนวัตกรรม หรือพัฒนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ” หรือ “Best Practice”เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (value) ให้กับกำรบริกำร ส่ง
บริกำรที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และไม่มีควำมผิดพลำดเกิดขึ้น
2. ลักษณะกำรปฏิบัติงำน
สถำนพยำบำล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้บริกำรสุขภำพระดับปฐมภูมิ แบ่งกำรบริกำรออกเป็น 3 ด้ำน คือ
กำรรักษำทำงเวชกรรม ทันตกรรม และกำยภำพบำบัด ให้กำรดูแลผู้รับบริกำรอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ภำรกิจ
และวิสัยทัศน์ของสถำนพยำบำล อยู่ภำยใต้กำรดำเนินงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน แบ่งออกเป็น 6 งำน ประกอบไป
ด้วย งำนกำรแพทย์ งำนกำรพยำบำล งำนเภสัชกรรม งำนทันตกรรม งำนพัฒนำคุณภำพ และงำนบริหำร หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบในกำรดำเนินงำน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ Strategic Level ประกอบด้วยกลยุทธ์ 4 ด้ำน คือ กำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ กำรพัฒนำบุคลำกร และกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีงำน
พัฒนำคุณภำพ คณะทำงำนด้ำนต่ำง ๆ และผู้อำนวยกำร รับผิดชอบกำรพัฒนำระบบงำนภำยในองค์กรตำมกลยุทธ์
ของสถำนพยำบำล Operational Level เป็นระบบงำนหลักในกำรบริกำรสุขภำพ มีงำนกำรแพทย์ งำนกำรพยำบำล
งำนเภสัชกรรม งำนทันตกรรม และหน่วยคลังเวชภัณฑ์ -งำนพัฒนำคุณภำพ ร่วมกันดูแลรับผิดชอบ และ Supporting
Level เป็นระบบงำนสนับสนุนให้ระบบบริกำรหลักสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น มีงำนบริหำรรับผิดชอบ
ด้ ำ นกำรเงิ น และบั ญ ชี พั ส ดุ ธุ ร กำร และอำคำรสถำนที่ จ ำนวนผู้ รั บ บริ ก ำรสุ ข ภำพ ประมำณ 20 ,000 คน/ปี
กลุ่มผู้รับบริกำรประกอบด้วย นิสิต 57 % บุคลำกร 17 % และบุคคลภำยนอก 25 %
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2.1 สภำพกำรปฏิบัติงำนเดิม

สีเขียว Strategic Level ประกอบด้วยกลยุทธ์ 4 ด้ำน เป็นกรอบแนวคิดกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่สำคัญ
ในกำรบรรลุผลลัพธ์ของระบบสุขภำพ โดยมีตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ (KPI ระดับองค์กร) 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดด้ำนควำมปลอดภัย
กำรบริหำรทรัพยำกร และควำมพึงพอใจในบริกำร
สีส้ม Operational Level เป็นระบบงำนหลักในกำรบริกำรสุขภำพ ให้บริกำรสุขภำพทำงด้ำน อำยุรกรรม ทันตก
รรม และกำยภำพบำบัด ดำเนินภำรกิจโดย งำนกำรแพทย์ งำนกำรพยำบำล งำนเภสัชกรรม งำนทันตกรรม และหน่วยคลัง
เวชภัณฑ์-งำนพัฒนำคุณภำพ
สีน้ำเงิน Supporting Level เป็นระบบงำนสนับสนุน (back office) ช่วยให้ระบบบริกำรหลักสำมำรถทำงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ประกอบด้วยงำนบริหำร ดูแลกำรเงินและบัญชี พัสดุ ธุรกำร และอำคำรสถำนที่ หน่วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ดูแลระบบข้อมูลและควำมปลอดภัยของระบบงำนที่ใช้เทคโนโลยี งำนพัฒนำคุณภำพ ดูแลกำร
ควบคุมคุณภำพและกำรยกระดับมำตรฐำนงำนภำยในองค์กร
สีเหลืองอ่อน เป็นระบบกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ เป็นระบบที่สำคัญที่จะผลักดันให้นโยบำย แผน และกลยุทธ์
ได้รับกำรรับรู้ เข้ำใจ ยอมรับและสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อกำรพัฒนำปรับปรุงงำน ใช้ควำมร่วมมือจำกบุคลำกรทุกคนในกำร
ทำงำนเป็นทีม โดยกำรหมุนวงจร PDCA ขับเคลื่อนให้กำรพัฒนำบรรลุเป้ำหมำย ใช้เครื่องมือ Kaizen ในกำรพัฒนำทีละ
เล็กทีละน้อย แต่พัฒนำทุกปีอย่ำงต่อเนื่อง ร่วมกับกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อ เก็บรวบรวมองค์ควำมรู้ใหม่สู่กำรปฏิบัติจริงและ
ได้รับกำรเผยแพร่เป็นคู่มือปฏิบัติงำน
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2.2 สภำพกำรปฏิบัติงำนใหม่

รูปที่3 องค์ประกอบกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรสู่ยุค eHealth

ประเด็นหลัก (Theme) กำรพัฒนำงำนในปีงบประมำณ 2561 มุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เครื่องมือเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรสื่อสำร เพื่อเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรสู่ยุค eHealth ผู้นำจึงมีบทบำทที่สำคัญในกำรพัฒนำและ
กำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนที่ชัดเจนเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมประเด็นหลัก (Theme) ของกำรพัฒนำงำน และให้
มีกำรดำเนินงำนตำมกรอบกำรทำงำนของสถำนพยำบำล (รูปที่ 1) และกรอบกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ (รูปที่ 2) จึงต้อง
ส่งเสริมกำรรับรู้ และกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำเพือ่ เตรียมควำมพร้อมบุคลำกรสู่ยุค eHealth ให้ประสบผลสำเร็จ
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ส่วน ดังนี้
1. กำรฝึกอบรมภำยในองค์กร (in-house training)
2. กำรอบรมภำยนอกองค์กร (outside training)
3. กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning)
4. สร้ำงบรรยำกำศกำรสื่อสำรด้วย ICT
5. รำยงำนผลเรียบง่ำยด้วย PDCA กระดำษ 1 แผ่น
รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำน แต่ละองค์ประกอบมีดังนี้
1. กำรฝึกอบรมภำยในองค์กร (in-house training)
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เป็นกำรอบรม infographic ภำยในหน่วยงำน โดยนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์สถำนพยำบำลเป็นวิทยำกร มีจุดมุ่งหมำย
คือกำรต่อยอดองค์ควำมรู้กำรปรับปรุงงำน เพื่อสร้ำงมำตรฐำนของงำนในรูปแบบใหม่ ด้วยกำรนำข้อมูลหรือควำมรู้มำสรุป
เป็นสำรสนเทศ ในลักษณะของกรำฟิกที่ออกแบบเป็นภำพนิ่งหรือภำพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้ำใจง่ำยในเวลำรวดเร็ว โดยผู้
อบรมนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนประจำที่ได้รับกำรปรับปรุงใน Project Assignment ระดับบุคล มำใส่รำยละเอียดใน
Infographic เพื่อให้กำรนำเสนอมีประสิทธิภำพเป็นที่น่ำสนใจ และที่สำคัญของกำรฝึกอบรมบุคลำกรภำยในองค์กรให้มี
ควำมรู้และนำมำพัฒนำงำนได้นั้น ควำมรู้ที่ได้รับกำรอบรมไปจะไม่สูญหำยภำยหลังสิ้นสุดกำรอบรม
2. กำรอบรมจำกภำยนอก (outside training)

เป็นกำรคัดเลือกบุคลำกรตำมตำแหน่งงำนเข้ำอบรมควำมรู้ด้ำน ICT ในโครงกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับ
บุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจำปี 2561 จำนวน 23 คนจำกบุคลำกรทั้งหมด 35 คน (กระจำยอยู่ใน 6 งำนของ
องค์กร ) เพื่อนำควำมรู้ที่ได้รับกำรอบรมจำนวน 16 หลักสูตรจำก 25 หลักสูตรมำปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในงำน
ประจำของตนเอง โดยใช้งบประมำณทั้งสิ้น 28,800 บำทดังนี้
3. กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning)

ส ำหรั บ กำรเตรี ย มควำมพร้ อ มบุ ค ลำกรสู่ ยุ ค eHealth สถำนพยำบำลเล็ ง เห็ น ว่ ำ กำรกระตุ้ น ให้ บุ ค ลำกร
กระตือรือร้น เรียนรู้ และสู้งำนได้ เพื่อ reskill และ upskill นั้นจะต้องมีแนวทำงเสริมเพื่อสร้ำงให้เกิดทักษะทำงปัญญำให้
เกิดขึ้นกับ บุคลำกรทุ กคน โดยกำรกำหนดแนวทำงกำรพัฒ นำงำนที่จ ำเป็ นต้องมีกำรสืบ ค้น และวิเครำะห์ ข้อมู ลจำก
แหล่งข้อมูลที่หลำกหลำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำปรับปรุงงำน วิเครำะห์งำนอย่ำงเป็นระบบและใช้องค์
ควำมรู้กับกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรแก้ปัญหำอย่ำงมีวิจำรณญำณและให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ดังนี้
3.1 ต้องมีกำรสืบค้นข้อมูล เพรำะกำรสืบค้นข้อมูลจะเป็นจุดเริ่มต้นของกำรหำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
แหล่งสืบค้นข้อมูลที่บุคลำกรใช้ ในยุค IT 4.0 มำจำก สื่อ social สื่อ online หรือควำมรู้จำกกำรสัมภำษณ์หัวหน้ำงำน
หรือแม้กระทั่งแพทย์ผู้เชี่ยวชำญที่ทำกำรตรวจรักษำอยู่ในงำนของตน ทำให้ประหยัดเวลำ งบประมำณ และแรงงำนในกำร
สืบค้นข้อมูลด้วย
3.2 ต้องมีกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงถึงแหล่งที่มำของข้อมูล โดยจะมีตัวอย่ำงและวิธีเขียนเอกสำรอ้ำงอิง ยึดตำม
บัณฑิตวิทยำลัย มก. พร้อมลิงก์เชื่อมโยงเพื่อสำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียดกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงเพิ่มเติมได้
4. สร้ำงบรรยำกำศกำรสื่อสำรด้วย ICT

สถำนพยำบำลตระหนักถึงกำรเตรียมพร้อมสังคมในกำรก้ำวสู่ยุคดิจิทัล ด้วยกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
เทคโนโลยีและกำรส่งเสริมให้เกิดทักษะกำรเรียนรู้ไอซีที ซึ่งพิจำรณำขอบเขตงำนได้ 4 ด้ำน
4.1 มีกำรสร้ำงควำมเข้ำถึงเทคโนโลยี ด้วยกำรจัดหำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในทุกงำนอย่ ำงเพียงพอ และเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตทั่วสถำนพยำบำล
4.2 ให้ควำมรู้ด้ำนวิธีใช้งำนเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น กำรสืบค้นข้อมูล กำรบันทึกข้อมูลทำง
อินทรำเน็ต และกำรใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อกำรทำงำน
4.3 มีกำรสนับสนุนให้มีกำรนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในทำงที่สร้ำงสรรค์ แก้ปัญหำกำรทำงำน
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4.4 มีกำรสร้ำงให้สถำนพยำบำลเป็นสังคม ICT เพื่อให้เกิดกำรตื่นตัวในกำรเรียนรู้ดิจิทัลและทักษะไอที และเพื่อ
ปรับเปลี่ยนควำมคิดและพัฒนำตนเองให้เข้ำกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว โดยผู้บริหำรส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลำกรทุกคนใช้ KU Work Place และ KU Work Chat ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ซึ่งเป็นทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยให้บุคลำกรเข้ำไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้เป็นพื้นที่ในกำรในกำรดำเนินงำนภำยในองค์กร ดังนี้
- ใช้ สื่ อ สำรเผยแพร่ ป ระชำสั ม พั น ธ์ ข่ ำ วสำรองค์ ค วำมรู้ ซึ่ ง กำรใช้ KU Work Place และ KU Work Chat
ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เป็น social network เป็นกำรดำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพมำก ช่วยลดกำรใช้ทรัพยำกร
หลำยด้ำน เช่น ลดกำลังคนในกำรส่งเอกสำร ลดเวลำในกำรส่งข่ำวสำร และลดกระดำษ
- ใช้จัดเก็บองค์ควำมรู้ของสถำนพยำบำลไว้ในพื้นที่ดังกล่ำวอีกด้วย
5. รำยงำนผลเรียบง่ำยด้วย PDCA กระดำษ 1 แผ่น

กำรรำยงำนผลกำรปรับปรุงงำนด้วย PDCA กระดำษ 1 แผ่น เป็นเทคนิค และเครื่องมือที่สำคัญในกำรสร้ำง
แรงจูงใจในกำรเข้ำร่วมกำรพัฒนำปรับปรุงงำน ด้วยกำรสรุปทุกอย่ำงลงในกระดำษแผ่นเดียวที่เลียนแบบมำจำกโตโยต้ำ
เพรำะจะช่วยลดควำมกดดันและควำมเครียดเมื่อต้องรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรปรับปรุงงำนของตน กำรมีทุกอย่ำงอยู่
ในกระดำษใบเดียวทำให้สำมำรถมองเห็นทุกอย่ำง ทำให้อ่ำนง่ำย ลดควำมสูญเปล่ำจำกกำรทำเอกสำรมำกมำยที่มีแต่ข้อมูล
ที่ อ ำจไม่ จ ำเป็ น และกำรสรุป ผลงำนที่ ช่ ว ยลดได้ ทั้ ง เวลำในกำรตั ด สิ น ใจและเวลำในกำรเรีย นรู้ ไ ด้ จั ด เป็ น กำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพขั้นสูงเลยทีเดียว สถำนพยำบำลจึงได้จัดทำแบบฟอร์ม PDCA กระดำษ 1 แผ่น ให้กับบุคลำกรได้บันทึกผล
และรำยงำนผลกำรปฏิบัติในกระดำษ 1 แผ่น ดังภำพ
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3. แนวคิด วิธีกำร และกำรดำเนินกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
3.1 นโยบำย แนวทำงกำรทำงำน แผนงำน
- รักษำกำรมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงงำนอย่ำงต่อเนื่อง
- พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และทักษะ ที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนในสถำนพยำบำล
- ทบทวนและพัฒนำกระบวนกำรทำงำนประจำ โดยใช้โครงกำรปรับปรุงงำนรองรับกำรดำเนินงำน
- กรอบกำรพัฒนำ ต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมสำเร็จระดับองค์กร 3 ตัวคือ
⁎ ตัวชี้วัดด้ำนควำมปลอดภัย (Patient Safety Goals) / ≥ ร้อยละ 85
⁎ ตัวชี้วัดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร (Resource Management Goals) / ≥ ร้อยละ 85
⁎ ควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร (Patient Satisfaction) / 4.21/5
- กำรพัฒนำสอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรระหว่ำงฝ่ำยบริหำรกับผู้บริหำรหน่วยงำนสังกัด
สำนักงำนอธิกำรบดี เมื่อ 19 ก.พ.61 คือกำรลดขั้นตอนกำรทำงำน และกำรลดกำรใช้ทรัพยำกร
- กำรพัฒนำสอดคล้องกับยุทธศำสตร์มก.ที่ 4 กำรใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน
- แผนงำนดำเนินโครงกำรพัฒนำคุณภำพแบบมีส่วนร่วม ให้ดำเนินงำนตำมปีงบประมำณ
3.2-3.4 วิธีกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำ กำรบริกำรต่อหน่วยเวลำ กำรลดต้นทุน หรือเพิ่มมูลค่ำ
วิธีกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำจะมีกำรดำเนินกำรพร้อมกันทั่วทั้งองค์กร โดยใช้ระบบที่กล่ำวมำเบื้องต้นเป็นตัว
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนสู่ควำมสำเร็จ เป็นลำดับโดยเริ่มจำก 1. แถลงนโยบำย 2. บุคลำกรรับทรำบและให้ควำมร่วมมือ
3. นำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติผ่ำนโครงกำรปรับปรุงงำนทั้งระดับงำนและระดับบุคคล 4. Coaching 5. ใช้เครื่องมือคุณภำพ
พัฒนำปรับปรุงงำนด้วยวงจร PDCA LEAN และแบบฟอร์มคุณภำพต่ำง ๆ ที่ใช้ในกระบวนกำรวิเครำะห์ ปรับปรุงและ
พัฒนำงำน ซึ่งรวมถึงวิธีกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำ 6.ดำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงงำนอย่ำงอย่ำงต่อเนื่อง นำเสนอใน
รูปแบบ Infographic จำนวน 23 ผลงำน ดังนี้
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4. แนวคิด วิธีกำร และกำรดำเนินกำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำร และกำรให้บริกำร อำนวยควำมสะดวกที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
4.1 ช่องทำง วิธีกำร กำรรับฟัง ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
สถำนพยำบำลมีกำรดำเนินงำนรับฟังผู้รับบริกำร ผ่ำนช่องทำงดังนี้
- กล่องรับควำมคิดเห็น
- โทรศัพท์และโทรสำร
- เว็บไซต์ www.inf.ku.ac.th
- สื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ @infirmaryofku
- อีเมล์ infirmary@ku.ac.th
- แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
- กำรพูดคุยสนทนำ
- สำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 3 ครั้งต่อปี
4.2 วิธีกำรในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริกำร
- จัดหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีคุณภำพ เพื่อกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพและสร้ำงควำมผูกพัน
ที่ดีต่อผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
- จัดหำเครื่องมือที่ดีมีคุณภำพและทันสมัยเพื่อสนับสนุนกำรบริกำรที่ประทับใจ
- จัดหำเวชภัณฑ์ที่มีคุณภำพ เพื่อกำรรักษำที่มีประสิทธิภำพ
- จัดกระบวนกำรบริกำรที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้รับบริกำรเข้ำถึงงำนบริกำรได้ง่ำย สะดวกรวดเร็วเพื่อกำรกลับ
เข้ำมำใช้บริกำรซ้ำ
5. แนวคิด วิธีกำร และกำรให้บริกำร อำนวยควำมสะดวกที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
 กำรกำหนดรูปแบบกำรอำนวยควำมสะดวก
สถำนพยำบำลเรำมีสงิ่ อำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ มำกมำย อำทิ
- ด้ำนโครงสร้ำงอำคำรมีทำงลำดสำหรับผูป้ ่วยทีน่ ั่งรถ wheel chair
- มีอุปกรณ์ช่วยเดินให้ผู้ป่วยยืมกลับไปใช้ทบี่ ้ำน เช่น รถเข็นนั่ง (wheel chair) อุปกรณ์ช่วยเดิน (walker) ไม้ค้ำ
ยัน (Crutches)
- มีโถงนั่งคอยรอตรวจ พร้อม ทีวี สิ่งพิมพ์ตำ่ ง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสำร
- มีเครื่องปรับอำกำศ และเครื่องกรองอำกำศบริเวณโถงนั่งคอยรอตรวจ
- มีบริกำรลำนจอดรถและเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยคอยดูแลควำมสะดวก
- มีน้ำดื่มทีส่ ะอำดทั้งร้อน อุณหภูมิห้อง และเย็น
6. ผลลัพธ์ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน (Outcome)
 มีกำรดำเนินกิจกรรมที่เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมีแนวทำงกำรควบคุมคุณภำพงำนทีช่ ัดเจนมำกขึ้นง่ำยต่อกำร
ทบทวนกระบวนกำรหลักของแต่ละงำน (ทบทวนซ้ำได้) ผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำรพัฒนำปรับปรุงงำนทัง้ 23 ผลงำนมีควำม
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมสำเร็จขององค์กรและส่งผลให้ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จขององค์กรบรรลุเป้ำหมำย
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 มีกำรกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำตำมแนวคิดแบบใหม่โดยกำรใช้แบบฟอร์มปรับปรุงงำน PDCA กระดำษ 1
แผ่ น ทำให้ สำมำรถยกระดับ มำตรฐำนกระบวนงำน ในปี ง บประมำณ 2561 จำนวน 23 กระบวนกำร ส่ งผลต่ อกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
 มีกำรกำหนดช่องทำงพัฒนำองค์กรแบบทำงเลือกในรูปแบบต่ำง ๆ สำหรับใช้พัฒนำกระบวนงำนที่เหมำะสม
กับงำนของตนเอง ซึ่งทำให้ให้เกิดกำรลดขั้นตอน ลดเวลำ ลดค่ำใช้จ่ำย เพิ่มควำมปลอดภัยของผู้ป่วย เพิ่มคุณค่ำแ ละ
คุณภำพในกำรบริกำร
 มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยพัฒนำหรือบูรณกำรกระบวนงำนของตนเองตำมควำมเหมำะสม
ส่งผลต่อกำรบริกำรที่รวดเร็วขึ้นทั่วทั้งระบบ รวมถึงควำมปลอดภัยในชีวิตอีกด้วย
 สิ่งสำคัญที่ได้จำกผลของกำรพัฒนำงำนคือองค์ควำมรู้ที่มีส่วนผสมของวิธีกำรบริหำรจั ดกำรกระบวนกำร
เทคนิค และวิธีกำรต่ำง ๆ ของกำรพัฒนำงำน ซึ่งเป็นองค์ควำมรู้ที่สำคัญจะได้รับกำรเผยแพร่ให้บุคลำกรทุกคนได้รับรู้
เรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง
 สถำนพยำบำลได้ประเมินผลควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรยังคงรักษำระดับควำมพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ควำม
พึงพอใจในระดับมำกที่สุดอย่ำงต่อเนื่อง ได้ผลลัพธ์ดังนี้
ระดับควำมพึงพอใจ
ควำมพึงพอใจด้ำนระยะเวลำในกำรรอ
รับบริกำรของแต่ละจุดบริกำร
ควำมพึงพอใจด้ำนควำมสะดวกระหว่ำง
ช่วงต่อของจุดบริกำร
ควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรภำพรวม

เป้ำหมำย

2559

2560

2561

4.21

4.1

4.31

4.32

4.21

4.22

4.38

4.37

4.21

4.35

4.45

4.41

เกณฑ์ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรรับบริกำร และกำรแปลควำมหมำยเกณฑ์
๔.๒๑ – ๕.๐๐ หมำยถึง ควำมพึงพอใจในระดับมำกทีส่ ุด
๓.๔๑ – ๔.๒๐ หมำยถึง ควำมพึงพอใจในระดับมำก
๒.๖๑ – ๓.๔๐ หมำยถึง ควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง
๑.๘๑ – ๒.๖๐ หมำยถึง ควำมพึงพอใจในระดับน้อย
๑.๐๐ – ๑.๘๐ หมำยถึง ควำมพึงพอใจในระดับน้อยทีส่ ุด
7. ประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน
สถำนพยำบำลได้มีกำรสร้ำงจิตสำนึกบุคคลำกรทุกคนในกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ และพลังงำน อย่ำงคุ้มค่ำ ในกำร
พัฒนำงำนประจำที่ทำอยู่ โดยจะมีหัวหน้ำงำนช่วยกำกับดูแล และวิธีกำรที่หน่วยงำนใช้ควบคุมต้นทุน มีวิธีกำรดังนี้
 ดำเนินงำนปรับลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและกำรกำจัดสิ่งที่ไ ม่ก่อให้เกิดมูลค่ำออกไปจำกกระบวนกำรอย่ำง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยกำรใช้เทคนิคของ LEAN ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีใช้อยู่ในงำนประจำ เช่น Microsoft
Excel กำรปรับปรุงโปรแกรมฐำนข้อมูลที่มีใช้อยู่
 กำรรณรงค์ให้มีกำรใช้ของทดแทน/กำรใช้ซ้ำ เช่น เหยียดกล้ำมเนื้อฝ่ำเท้ำและน่องด้วยขวดยำ กำรทำไม้ดำม
แขนจำกลังกระดำษ ประดิษฐ์ข้อต่อสำย Suction จำก syringe และกำรใช้กระดำษคัดกรองผู้รับบริกำร ALL IN ONE
เป็นต้น
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8. กำรส่งเสริมกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในหน่วยงำน
สถำนพยำบำลมีกำรสร้ำงระบบกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อให้มีกำรนำควำมรู้ไปใช้ได้จริงและยั่งยืน ด้วยกำร
ดำเนินกำรโดยใช้ กรอบกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ (รูปที่2) ในหัวข้อ2.1 สภำพกำรปฏิบัติงำนเดิม ซึ่งทำให้มีระบบกำร
จัดกำรควำมรู้ที่สำมำรถนำไปใช้ได้จริง โดยกำรกำหนดแนวทำงปฏิบัติที่บุคลำกรทุกคนสำมำรถแลกเปลี่ย นเรียนรู้ได้อย่ำง
เป็นระบบไม่ยุ่งยำก โดยกำรสร้ำงแนวทำงปฏิบัติร่วมกันระหว่ำงกำรจัดกำรควำมรู้กับกำรพัฒนำปรับปรุงงำน เพื่อกำร
ขับเคลื่อนคุณภำพให้ไปในทิศทำงเดียวกัน โดยนำผลกำรวิเครำะห์กำรทำงำนในด้ำนกำรให้บริกำรที่ได้จำกกำรระดมสมอง
ในแต่ ละงำนเข้ำสู่ ระบบกำรควบคุมคุ ณ ภำพ (PDCA) และกำรพัฒ นำปรับ ปรุงงำนอย่ ำ งต่ อเนื่องเป็ นระบบ (Kaizen)
เพื่อกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงงำนให้เกิดคุณภำพในกำรบริกำรที่เป็นมำตรฐำน พร้อมจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรในแต่ละงำน เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนต่อไป
9. ผลกำรดำเนินงำน (Output) ที่สำคัญ
 ผลงำนทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน (P:Process Improvement) 11 ผลงำน
 ผลงำนที่เป็นนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล (I : Nursing Innovation) จำนวน 12 ผลงำน
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10. กำรนำไปใช้ประโยชน์ทงั้ ภำยในและภำยนอก
สถำนพยำบำล มี Best Practice ที่เกิดจำกผลกำรพัฒนำปรับปรุงงำนเกิดขึ้นหลำยผลงำนในทุกปีงบประมำณ
เมื่ อเที ย บกับ หน่ ว ยงำนอื่ น ๆ ในส ำนั กงำนอธิ กำรบดี และ Best Practice ได้ รับ กำรยอมรับ ให้ มี กำรนำเสนอผลงำน
ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน
11. กำรประเมินผลและกำรนำผลกำรประเมินมำใช้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงในอนำคต
จำกกำรปรับปรุงงำน 23 กระบวนกำร ส่งผลต่อระบบงำนสุขภำพ รวมถึงหลักกำรดูแลควำมปลอดภัยผู้ป่วย
(Patient Safety) ซึ่ งเป็น หัว ใจสำคัญ ในกำรบริหำรงำนด้ ำนสุขภำพ ท ำให้กำรพัฒ นำกระบวนกำรบริกำรขององค์ กร
มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น
มีกำรประเมินผลงำนด้วยกำรวัดวิเครำะห์ระบบงำนเพื่อใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงในอนำคต แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
ซึ่งแต่ละระดับมีกำรเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี มีแนวโน้มที่สำมำรถรักษำระดับกำรพัฒนำที่ดีขึ้นในเชิงบวก ดังนี้
ระดับ

บุคคล

งำน

องค์กร

ผลงำน/คุณภำพที่ได้รับ

1. บุคลำกรมีควำมเข้ำใจกำร
ปรับปรุงงำน สำมำรถ
ดำเนินกำรอย่ำงเป็นขั้นตอน
ตำมวงจรคุณภำพ (PDCA)
2. บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร
ปรับปรุงงำน

ตัวชี้วัด/กำรวัดวิเครำะห์

ร้อยละบุคลำกรสำมำรถปรับปรุง
งำนอย่ำงเป็นขั้นตอนตำมวงจร
คุณภำพ (PDCA)
ผลงำนกำรปรับปรุงงำน

ร้อยละบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร
ปรับปรุงงำน
3. ส่งผลต่อกำรเพิ่ม
ควำมพึงพอใจกำรจัดลำดับคิวเข้ำ
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร รับบริกำร
บริกำรที่รวดเร็วมำกขึ้น
ควำมพึงพอใจด้ำนระยะเวลำในกำร
รอรับบริกำรของแต่ละจุดบริกำร
4. กำรประสำนงำน และกำร ควำมพึงพอใจด้ำนควำมสะดวก
ส่งต่อระหว่ำงงำนมีควำม
ระหว่ำงช่วงต่อของจุดบริกำร
คล่องตัวไม่ติดขัด
5. ควำมสำเร็จกำรดำเนินของ ร้อยละควำมสำเร็จของตัวชีว้ ัดด้ำน
องค์กร
ควำมปลอดภัย (Patient Safety
Goals) (9 ตัวชี้วัด)
ร้อยละควำมสำเร็จของตัวชีว้ ัดด้ำน
กำรบริหำรทรัพยำกร
(Resource Management Goals)
(7 ตัวชี้วัด)
3. ควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร
(Patient Satisfaction) (6 ตัวชี้วัด)
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เป้ำหมำย

ข้อมูลประจำปี
2559 2560 2561
≥ ร้อยละ 90 100
100
100

≥10

18

23

23

≥ ร้อยละ 80 81

84

86

≥ 4.21/5

4.26

4.41

4.41

≥ 4.21/5

4.10

4.31

4.32

≥ 4.21/5

4.22

4.38

4.37

≥ ร้อยละ 85 100

86

89

≥ ร้อยละ 85 100

86

86

≥ 4.21/5

4.45

4.41

4.35

12. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
กำรสนับสนุนจำกผูบ้ ริหำร ด้ำนเวลำ งบประมำณ และ ควำมร่วมมือที่ดีของบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
13. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต “ทำง่ำยดี มีคุณค่ำ ได้คุณภำพ” เป็นหลักกำรคิดในกำรพัฒนำองค์กรที่สำคัญที่สุดที่จะ
สำมำรถแก้ไขปัญหำ อย่ำงสมเหตุสมผล ได้ประโยชน์จริง และมุ่งไปสู่วิถีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ซึ่งสถำนพยำบำลก็จะยังคง
ใช้หลักกำรคิดนี้ต่อไปเพื่อควบคุมและยกระดับมำตรฐำนให้ได้มำตรฐำน โดยกำรสร้ำงคุณภำพกำรบริก ำรด้วยกระบวนกำร
ตรวจสอบและควบคุมคุณภำพกระบวนกำรให้ตรงตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่องต่อไป
โดย สถำนพยำบำล สำนักงำนอธิกำรบดี
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รำงวัลดีเยี่ยม ประเภท 2.1 กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบตั ิงำน

Teaching Fee Smart Payment
คณะวิศวกรรมศำสตร์
1. ที่มำของปัญหำ
ปัจจุ บัน โครงกำรเปิด สอนปริญ ญำตรีวิศวกรรมศำสตร์ ภำคพิเศษ คณะวิ ศวกรรมศำสตร์ เปิด สอนทั้งหมด 7
สำขำวิชำ
โดยในแต่ละภำคกำรศึกษำมีหน้ำที่บริหำรจัดกำรเบิก -จ่ำยเงินค่ำสอนประมำณ 10 ล้ำนบำท ซึ่งจะต้องมีกำรตั้งเบิกและ
จ่ำยเงินค่ำสอนเป็นงวด จำนวน 4 งวด/ภำคกำรศึกษำ ให้แก่อำจำรย์ผู้สอน ประมำณ 178 คน/ภำคกำรศึกษำ หรือ คิดเป็น
65 % ของอำจำรย์ทั้งคณะ

รูปที่ 1 สำขำวิชำทีโ่ ครงกำรเปิดสอนปริญญำตรีวิศวกรรมศำสตร์ ภำคพิเศษ คณะวิศวกรรมศำสตร์เปิดสอน

จำกกำรดำเนินกำรที่ผำ่ นมำ ประสบปัญหำ ใน 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน คือ
1. กำรจัดทำเอกสำรมีรูปแบบที่หลำกหลำย แต่ละภำควิชำต่ำงคนต่ำงทำ ไม่มีรูปแบบที่เป็นมำตรฐำน
ทำให้ตรวจสอบยำก
2. กำรคำนวณเงินค่ำสอน ใช้เครื่องคิดเลข หรือ excel ในกำรคำนวณ ไม่มีระบบรองรับ ทำให้บำงครัง้
มีกำรคำนวณผิดพลำด
3. กระบวนกำร มีขั้นตอนที่มำกเกินควำมจำเป็น และมีควำมเสีย่ งที่เงินจะสูญหำย

รูปที่ 2 ปัญหำที่ส่งผลต่อกำรเบิกเงินค่ำสอนล่ำช้ำ
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ปัญหำต่ำง ๆ ดังกล่ำวเป็นสำเหตุที่ส่งผลให้กำรเบิกเงินค่ำสอนล่ำช้ำ บำงภำควิชำส่งเบิกล่ำช้ำข้ำมภำคกำรศึกษำ/
ข้ำมปีกำรศึกษำ โครงกำรจึงมีแนวคิดในกำรปรับปรุงกระบวนกำรหลัก 3 กระบวนกำร คือ
1. กระบวนกำรขออนุมัติหลักกำรเบิกเงินค่ำสอน
2. กระบวนกำรขออนุมัติเบิกเงินค่ำสอน
3. กระบวนกำรจ่ำยเงินค่ำสอน

รูปที่ 3 กระบวนกำรเบิก-จ่ำยเงินค่ำสอน

2. วัตถุประสงค์
1. ลดควำมล่ำช้ำในกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำสอน
2. เพิ่มควำมถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใสในกำรรับเงินค่ำสอน
3. แผนงำนและเครื่องมือ
โครงกำรมีกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนตำมหลัก PDCA (Plan Do Check Act) และ มีเครื่องมือที่นำมำช่วยในกำร
ปรับปรุงกระบวนกำร 4 อย่ำง คือ
1. ECRS (Eliminate Combine Rearrange Simplify) ซึ่งเป็นหลักกำรที่นำมำช่วยในกำรปรับปรุง
กระบวนกำร โดยทำกำรลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น และปรับปรุงวิธีกำรให้ง่ำยขึ้น
2. โปรแกรมเบิกเงินค่ำสอน ช่วยในกำรดำเนินกำรด้ำนเอกสำรในกระบวนกำรต่ำง ๆ
3. ระบบTMB Business Click ช่วยในกระบวนกำรจ่ำยเงิน
4. PDCA (Plan Do Check Act) ช่วยในส่วนกำรควบคุมกระบวนกำรให้เกิด Continuous Quality
Improvements

รูปที่ 4 เครื่องมือที่นำมำช่วยในกำรปรับปรุงกระบวนกำรเบิก-จ่ำยเงินค่ำสอน
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4. กระบวนกำรดำเนินงำน
ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2558 ทำกำรปรับปรุงกระบวนกำรหลักทั้ง 3 กระบวนกำรตำมหลัก ECRS
กระบวนกำรที่ 1 : กระบวนกำรขออนุมัติหลักกำรเบิกเงินค่ำสอน ได้นำโปรแกรมเบิกเงินค่ำสอนมำช่วยในกำร
รวบรวมจัดเก็บข้อมูลลงทะเบียน คำนวณค่ำสอน และพิมพ์เอกสำรบันทึกขออนุมัติหลักกำร
กระบวนกำรที่ 2 : กระบวนกำรขออนุมัติเบิกเงินค่ำสอน เจ้ำหน้ำที่สำมำรถใช้โปรแกรมเบิกเงินค่ำสอน สั่งพิมพ์
บันทึกขออนุมัติเบิก หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน และตำรำงสอนได้ทันที
กระบวนกำรที่ 3 : กระบวนกำรกำรจ่ำยเงินค่ำสอน กำรเงินคณะจะทำกำรโอนเงินเข้ำบัญชีโครงกำร ถ้ำเป็นกำร
ทำงำนแบบเดิม โครงกำรจะสั่งจ่ำยเช็คให้ภำควิชำไปขึ้ นเงิน จัดเตรียมเงิน และจ่ำยเป็นเงินสด หรือ โอนให้แก่อำจำรย์แต่
ละท่ำน ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ต้องแบกรับควำมเสี่ยงในกำรจ่ำยเงินจำนวนมำก และมีโอกำสจ่ำยเงินผิดพลำดหรือเงินสูญหำย

รูปที่ 5 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในกำรเบิก-จ่ำยเงินค่ำสอนรูปแบบเดิม

ดังนั้นในกำรทำงำนแบบใหม่ จึงตัดขั้นตอนกำรจ่ำยเงินออกไป 4 ขั้นตอน และนำระบบ TMB Business Click มำ
ช่วยทำกำรโอนเงินเข้ำบัญชีอำจำรย์ผู้สอนแต่ละท่ำนโดยตรง
หลัง จำกปรับปรุง กระบวนกำรเสร็จ เรีย บร้อย จึง ทำกำรพั ฒนำโปรแกรม และ ทดลองใช้ง ำน ในภำคปลำย
ปีกำรศึกษำ 2558 หลังจำกนั้นมีกำรอบรมและเริ่มใช้งำนจริงใน ภำคต้น 2559 สำรวจควำมพึงพอใจในภำคปลำย 2560
และนำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงแก้ไขกำรทำงำนอยู่เสมอ

รูปที่ 6 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในกำรเบิก-จ่ำยเงินค่ำสอนรูปแบบใหม่
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5. ประสิทธิภำพควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกร ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1. งบประมำณ โครงกำรใช้งบประมำณเพื่อกำรพัฒนำโปรแกรมและกำรอบรมกำรใช้งำนไปประมำณ ไม่เกิน 5
หมื่นบำท เนื่องจำกโครงกำรมีบุคลำกรผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนำโปรแกรมเอง ซึ่งหำกจ้ำงบริษัทภำยนอกดำเนินกำร จะต้องเสีย
ค่ำใช้จ่ำยจำนวนมำก
2. บุคลำกร โครงกำรใช้บุคลำกรในกำรดำเนินกำรจำกภำควิชำต่ำง ๆ เท่ำเดิม คือ 9 คน และเจ้ำหน้ำที่โครงกำร
2 คน รวมเป็น 11 คน
3. เวลำ โครงกำรสำมำรถประหยัดเวลำกำรทำงำนให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน จำกเดิมใช้เวลำใช้เวลำในกำรทำงำน 59 วัน
หลังจำกกำรปรับปรุงกระบวนกำรแล้ว ลดลงเหลือ 36 วัน
6. ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำนมีประสิทธิผลตำมแผนของส่วนงำน
กำรปรับปรุงกระบวนกำร ทำให้ลดระยะเวลำกำรทำงำนลง 23 วัน หมำยถึง ทำงำนเร็วขึ้น 39 %

รูปที่ 7 ผลลัพธ์ของกำรปรับปรุงกระบวนกำรเบิก-จ่ำยเงินค่ำสอน

จำกกำรติ ดตำมกำรด ำเนิ นกำร ดัง ตำรำงแสดงควำมล่ำ ช้ ำที่ เกิด ขึ้น โดยแสดงตัว เลขเป็น จำนวนวัน ที่ ล่ำ ช้ ำ
เปรียบเทียบแบบเดิมกับแบบใหม่ ดัง แสดงในกรำฟซึ่งพบว่ำ กำรทำงำนแบบใหม่ ในภำคปลำย 2559 ยังมีควำมล่ำช้ำ
เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรปรับเปลี่ยน และเรียนรู้กำรทำงำนในรูปแบบใหม่ ภำคต้น 2560 เริ่มลดลง และภำคปลำย 2560
ไม่พบควำมล่ำช้ำ แสดงให้เห็นว่ำ ถ้ำมีกำรทำงำนในแบบใหม่ที่ถูกต้องแล้วจะสำมำรถลดควำมล่ำช้ำได้ 100%

รูปที่ 8 เปรียบเทียบระยะเวลำที่ภำควิชำส่งเอกสำรขออนุมัติเบิกเงินมำ
ล่ำช้ำ
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นอกจำกนั้นยังทำให้เกิด OUTCOME คือ
- อำจำรย์ผู้สอนได้รับค่ำสอนเร็วขึ้น และผู้ประสำนภำควิชำมีควำมพึงพอใจในระดับดีมำก โดยมีค่ำ
คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของอำจำรย์ผู้สอนอยู่ที่ 4.22 และ มีค่ำคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ประสำนภำควิชำอยู่ที่
4.33 จำกคะแนนเต็ม 5
- กำรปฏิบัติงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
- มีฐำนข้อมูลที่ถูกต้อง สำมำรถสืบค้นได้รวดเร็ว
- ประหยัดกระดำษไม่ต่ำกว่ำ 500 แผ่น/ภำคกำรศึกษำ
- เกิดกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร
 ระหว่ำงผู้ประสำนงำนภำควิชำ และเจ้ำหน้ำที่โครงกำร
 มีโอกำสเผยแพร่องค์ควำมรู้ โดยผ่ำนกำรนำเสนอผลงำน
 ณ มหำวิทยำลัย Newcastle ประเทศสิงค์โปร์
 งำน TQM Best-Practices ครั้งที่ 19
 KU-KM ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- คนได้รับกำรพัฒนำ งำนได้รับกำรพัฒนำ และองค์กรได้รับกำรพัฒนำ
7. ผลกำรดำเนินงำนเป็นเอกลักษณ์และสำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดี
โครงกำรเป็นหน่วยงำนเดียวในคณะที่มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยในกระบวนกำรเบิกจ่ำยเงินสอน และ
ในปัจจุบนั มีโครงกำรพิเศษอื่น ๆ ในคณะ เริ่มให้ควำมสนใจเข้ำมำศึกษำ เพื่อนำไปปรับใช้กับหน่วยงำนของตน
8. เป็นแนวปฏิบัติที่ส่วนงำนอื่นสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
นอกจำกโครงกำรพิเศษของคณะ รวมถึงโครงกำรพิเศษของคณะอื่ นๆ ของมหำวิท ยำลัย อี กประมำณ 114
โครงกำร ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับกำรเบิก -จ่ำยเงินค่ำสอน สำมำรถนำแนวปฏิบัติดังกล่ำว รวมถึงโปรแกรมเบิกเงินค่ำสอน
และระบบ TMB Business Click ไปปรับใช้กับหน่วยงำนตนเองได้
9. แนวทำงพัฒนำในอนำคต
- โครงกำรจะปรับปรุงโปรแกรมให้กรอกข้อมูลน้อยที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้งำนสะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้น
- ขยำยขอบเขตกำรใช้งำนไปสู่กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำสอนของอำจำรย์นอกคณะ และผู้ชว่ ยสอน ใน phase ที่ 2 และ
3 ต่อไป เพื่อให้ครอบคลุมกำรให้บริกำรทั้งภำยในและภำยนอกคณะ
- ปรับปรุงโปรแกรมให้รองรับกำรเบิกเงินประเภทอื่น ๆ เช่น ระบบเบิกค่ำตรวจกระดำษคำตอบ
10. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จและควำมยั่งยืน
- ผู้บริหำรมีกำรกำหนดนโยบำย เพื่อพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำสอนให้ดียิ่งขึ้น
- โครงกำรมีบุคลำกรผูท้ รงคุณวุฒิในกำรพัฒนำบำรุงรักษำโปรแกรมเบิกเงินให้มีประสิทธิภำพและพร้อมใช้งำน
- โครงกำรมีงบประมำณสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำว
- โครงกำรมีกำรควบคุมกระบวนกำรตำมหลัก PDCA ซึ่งจะทำเกิดกระบวนคุณภำพอย่ำงต่อเนือ่ ง
- โครงกำรมีกำรกำหนดแนวปฏิบัติให้ภำควิชำในกำรส่งเบิกภำยในกำหนด
- มหำวิทยำลัยมีแนวปฏิบัติในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีผสู้ อนโดยตรง
- ควำมร่วมมือควำมใจของผู้ปฏิบัติงำนทุกคน
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11. กำรวิเครำะห์ตนเอง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสในกำรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ
จุดแข็ง
- มีกระบวนกำรที่เป็นแบบอย่ำงให้แก่โครงกำรพิเศษอื่น ๆ
- โปรแกรมเบิกเงินค่ำสอน เป็นโปรแกรมที่พัฒนำขึ้นเอง จึงสำมำรถปรับปรุง และขยำยขอบเขตกำรใช้งำนได้เอง
จุดอ่อน
- ต้องเวลำในกำรเรียนรู้ อบรม และปรับตัวในกำรทำงำนแบบใหม่
โอกำส
- ในปัจจุบันเป็นยุคของ Digital ซึ่งทุก ๆ หน่วยงำนก็ให้ควำมสนใจในกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศไปสนับสนุน
กำร
ทำงำน จึงเป็นโอกำสที่ดี ที่โครงกำรพิเศษอีกหลำย ๆ โครงกำรจะนำแนวปฏิบัติของเรำไปช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ทำงำน
อุปสรรค
- สำหรับหน่วยงำนที่มีศักยภำพ สำมำรถนำแนวคิดดังกล่ำว เพือ่ ไปพัฒนำโปรแกรมใช้เอง
โดย คณะวิศวกรรมศำสตร์
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ประเภทที่ 2
กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน
(2.1) กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน

รำงวัลดี จำนวน 2 ผลงำน
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รำงวัลดี ประเภท 2.1 กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน

กำรปรับปรุงกระบวนงำนตอบคำถำมด้วย Free Line Chatbot
กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต สำนักงำนวิทยำเขตกำแพงแสน
1. ที่มำของปัญหำ
กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต สังกัดสำนักงำนวิทยำเขตกำแพงแสน เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรด้ำน
กำรศึกษำ ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน ให้แก่ นักเรียน นิสิต อำจำรย์ และบุคคลภำยนอก รวมถึง
กำรให้บริกำรตอบคำถำมด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งนับเป็นกระบวนงำนหนึ่งภำยใต้ภำรกิจหลักที่สำคัญของกองบริหำรวิชำกำรและ
นิสิตในกำรให้บริกำรแก่นิสิต อำจำรย์ และบุคคลภำยนอก
ปัญหำในให้บริกำรตอบคำถำมแก่นิสิตมีดังนี้
1) ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้ำนกำรศึกษำที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
2) เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ให้ บ ริกำรตอบคำถำมไม่ชั ด เจน ท ำให้ เกิด ควำมเข้ำ ใจคลำดเคลื่ อนระหว่ ำ งผู้ ป ฏิบั ติ ง ำนและ
ผู้รับบริกำร
3) ระยะเวลำในกำรให้บริกำรตอบคำถำมใช้เวลำนำน
4) ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำ หรืออำจำรย์ เข้ำทำงำนใหม่ยังไม่เข้ำใจในระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้ำน
กำรศึกษำ ทำให้ไม่สำมำรถตอบคำถำมได้ชัดเจน
5) คำถำมเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ที่ต้องให้บริกำร
กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต สำนักงำนวิทยำเขตกำแพงแสน มีควำมมุ่งมั่นในกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรให้บริกำร
ด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของกำรให้บริกำร โดยยึดวิสัยทัศน์ของสำนักงำนวิทยำเขตกำแพงแสน ที่ว่ำ “บริกำรด้วย
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี สู่ องค์ กรที่ มี คุณ ภำพ” จึ ง ด ำเนิ น กำรกำรปรับ ปรุง กระบวนงำนตอบคำถำมด้ ำ นกำรศึกษำ
ซึ่ง ด ำเนิ น กำรผ่ำ นกำรจั ด กำรควำมรู้ในหั วข้อเรื่อง “กำรจัด กำรควำมรู้กำรให้บ ริกำรนิ สิต และกำรให้ คำแนะนำด้ ำ น
กำรศึกษำ” โดยมีเป้ำหมำยดังนี้
1) เพื่อให้ผู้รับบริกำรได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเชื่อถือในข้อมูลที่ได้รับ
2) เพื่อให้กำรตอบคำถำมด้ำนกำรศึกษำเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
3) เพื่อลดระยะเวลำในกำรให้บริกำร และกำรปฏิบัติงำน
4) เพื่อใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่ำของกำรให้บริกำรโดยกองบริหำรวิชำกำรและ
นิสิตได้ดำเนินกำรดังนี้
 ดำเนินกำรจัดทำคู่มือกำรให้บริกำรและกำรให้คำแนะนำด้ำนกำรศึกษำโดยรวบรวมคำถำม ที่พบบ่อย จำนวน
11 กระบวนงำน รวบรวมไว้ในคู่มือ
 พัฒนำกำรตอบคำถำม โดยใช้ Free Line Chatbot
 ขยำยผลกำรใช้งำน Free Line Chatbot ภำยในและภำยนอกส่วนงำนของสำนักงำนวิทยำเขตกำแพงแสน
2. ลักษณะกำรปฏิบตั ิงำน
กองบริ ห ำรวิ ช ำกำรและนิ สิ ต กำรให้ บ ริ กำรตอบคำถำมผ่ ำ นเคำน์ เ ตอร์ บ ริ ก ำร OSS (One Stop Student
Services) ผ่ ำ นโทรศัพ ท์ และสื่ อ Social Media : Line application Facebook และ Website :ซึ่ ง ขั้น ตอนกำรตอบ
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คำถำมต้องผ่ำนหลำยกระบวนกำร และพบคำถำมเดิม ๆ ซ้ำ ๆ โดยมีกำรปรับปรุงกระบวนงำนใหม่ เพื่อกำรลดขั้นตอน
ลดระยะเวลำ นำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรปฏิบัติงำน มีกำรดำเนินกำรดังนี้
2.1 สภำพกำรปฏิบัติงำนเดิม
2.1.1 ขั้นตอนกำรรับบริกำรตอบคำถำมผ่ำนเคำน์เตอร์บริกำร OSS
(One Stop Student Services) มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
1) นิสิตกดบัตรคิวเพื่อขอรับบริกำร
2) เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรตอบคำถำม (5-30 นำที)

รูปที่ 1 แสดงผังขั้นตอนให้บริกำรตอบคำถำมผ่ำนเคำน์เตอร์บริกำร OSS (One Stop Student Services)

2.1.2 ขั้นตอนกำรรับบริกำรตอบคำถำมผ่ำน Social Media มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
1) นิสิตพิมพ์คำถำมในแชท ผ่ำน Social Media
2) รอเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรตอบคำถำม (5 นำที- 1 วันทำกำร)

รูปที่ 2 แสดงผังขั้นตอนให้บริกำรตอบคำถำมผ่ำนผ่ำน Social Media
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2.2 สภำพกำรปฏิบัติงำนใหม่
กำรปรับปรุงกำรให้บริกำรตอบคำถำมผ่ำน Free Line Chatbot มีขั้นตอน ดังนี้

รูปที่ 3 แสดงผังขั้นตอนให้บริกำรตอบคำถำมผ่ำน Free Line Chatbot

ตัวอย่ำงให้บริกำรตอบคำถำมด้วย Free Line Chatbot ผ่ำน ESDPSD_Auto
3. แนวคิด วิธีกำร และกำรดำเนินกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
กองบริหำรวิชำกำรและนิสิตมีควำมมุ่งมั่นในกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำ
โดยหัวใจหลักของกำรให้บริกำร คือ ผู้ใช้บริกำรต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน และให้ผู้รับบริกำรจะเกิด
ควำมเชื่อถือและเชื่อมั่นในข้อมูลที่ได้รับ กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต ดำเนินกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติ
รำชกำร ผ่ำนกระบวนกำรประชุมปรึกษำหำรือร่วมกันภำยในส่วนงำน กำรจัดกำรควำมรู้ภำยในส่วนงำน และขยำยผลไปยัง
หน่วยงำนภำยในและภำยนอกวิทยำเขตกำแพงแสน
3.1 นโยบำย แนวทำงกำรทำงำน แผนงำน
กองบริหำรวิ ช ำกำรและนิ สิ ต ได้ น ำแนวคิด เรื่องกระบวนกำรจั ด กำรควำมรู้ (Knowledge Management
Process) ของสำนักงำนพัฒนำระบบรำชกำร และกำรนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Model Office Of Kamphaeng Saen
Campus Best Practice) มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนผ่ำนจัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM
Action Plan) โดยยึดวิสัยทัศน์ของสำนักงำนวิทยำเขตกำแพงแสน ที่ว่ำ“บริกำรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่องค์กรที่
มีคุณภำพ” ซึ่งมีเป้ำหมำยเพื่อผู้ใช้บริกำรต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเชื่อถือและเชื่อมั่นในข้อมูลที่ได้รับ และผู้รับบริกำร
ได้รับบริกำรและคำแนะนำด้ำนกำรศึกษำที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นที่พอใจ รวมถึงลดระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน และใช้
ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด นโยบำยในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนของกองบริหำรวิชำกำรและนิสิต สำนักงำน
วิ ท ยำเขตกำแพงแสน ได้ รับ นโยบำยและกำรสนั บ สนุ น จำกผู้ อำนวยกำรส ำนั กงำนวิ ท ยำเขตกำแพงแสน โดยผ่ ำ น
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนประจำภำยในส่วนงำน โดยดำเนินกำรดังนี้
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รูปที่ 4 ผังแสดงแนวทำงกำรดำเนินงำน

แนวทำงกำรทำงำน
กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต ได้นำแนวคิดเรื่องกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management
Process) ของสำนักงำนพัฒนำระบบรำชกำร และกำรนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Model Office Of Kampheang Saen
Campus Best Practice) มำประยุกต์ใช้ในกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) มำเป็นแนวทำงกำร
ทำงำนและวำงแผนกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน ดังนี้
แนวคิดเรื่องกระบวนกำรจัด กำรควำมรู้ (Knowledge Management Process) ของสำนักงำนพัฒนำ
ระบบรำชกำร ซึ่งเป็นกระบวนกำรที่จะช่วยให้เกิดกำรพัฒนำควำมรู้ และกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 แนวคิดเรื่องกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management Process)

แนวคิดกำรนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี
กำรจั ดกำรควำมรู้ “เรื่องกำรจัด กำรควำมรู้ก ำรให้บ ริกำรนิสิต และกำรให้ คำแนะนำด้ำ นกำรศึกษำ”
กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต ได้นำแนวคิดเรื่องกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management Process) และ
กำรนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Model Office Of Kampheang Saen Campus Best Practice) มำประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยกองบริหำรวิชำกำรและนิสิตได้ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้และนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีตำมขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
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รูปที่ 6 กำรนำไปสู่แนวปฏิบตั ิทดี่ ี (Model Office Of Kampheang Saen Campus Best Practice)

วิธีกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำ
กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต มีวิธีกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำ โดยใช้หลักกำรจุดบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) เน้นให้ผู้รับบริกำรสะดวกในกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำร โดยเน้นกำรให้บริกำรโดยยึดหลักวิสัยทัศน์
ของสำนักงำนวิทยำเขตกำแพงแสน “บริกำรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่องค์กรที่มีคุณภำพ” ดังนี้
เปรียบเทียบวิธีกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำกำรให้บริกำรตอบคำถำมผ่ำนเคำน์เตอร์ให้บริกำร OSS
ลำดับที่

ขั้นตอนเดิม

1

นิสิตกดบัตรคิว

2

รับบริกำรตอบคำถำม
2 ขั้นตอน

รวม

ระยะเวลำเดิม

ลำดับที่

ขั้นตอนใหม่

ระยะเวลำใหม่

15-35 วินำที

1

นิสิตพิมพ์Key word คำตอบ

5-10 วินำที

5-20 นำที

2

ระบบตอบตอบคำถำม

3-5 วินำที

20 นำที 35 วินำที

รวม

2 ขั้นตอน

15 วินำที

เปรียบเทียบวิธีกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำกำรให้บริกำรตอบคำถำมผ่ำน Social Media
ลำดับที่
1
2
รวม

ขั้นตอนเดิม
พิมพ์คำถำมในแชท
รอเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำตอบ
คำถำม
รับบริกำรตอบคำถำม
2 ขั้นตอน

ระยะเวลำเดิม

ลำดับที่

ขั้นตอนใหม่

ระยะเวลำใหม่

5 นำที – 1 วัน

1

นิสิตพิมพ์Key word คำตอบ

5-10 วินำที

5-20 นำที

2

ระบบตอบตอบคำถำม

3-5 วินำที

1 วัน 20 นำที

รวม

สิ่งที่ได้รบั จำกกำรปรับปรุง
1. ลดขั้นตอนกำรรับบริกำร เป็นระบบ Self Services
2. ลดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
3. ลดระยะเวลำของผู้รับบริกำร
3. ลดต้นทุนด้ำนกำรใช้ทรัพยำกร
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2 ขั้นตอน

15 วินำที

3.2 จำนวนผู้มำรับบริกำรต่อหน่วยเวลำ (ชั่วโมง/วัน/ชิ้นงำน)
จ ำนวนกำรรับ บริก ำรตั้ ง แต่ เดื อนพฤษภำคม-สิ ง หำคม 2561 จ ำนวนทั้ ง สิ้ น 441 ครั้ง จำก 88 วั น ท ำกำร
จำนวนนำที่ให้บริกำรรวม 7,626 นำที ระยะเวลำเฉลี่ยต่อคน 17.29 นำที ระยะเวลำในกำรให้บริกำรต่อวัน 5.30 ชั่วโมง
และหลังจำกให้บริกำรตอบคำถำมด้วย Free Line Chatbot พบว่ำ
3.2.1 จำนวนผู้ใช้บริกำรด้ำนขอคำปรึกษำมีจำนวนลดลง : หลังจำกมีกำรดำเนินกำรจัดทำ
คู่มือปฏิบัติงำนฯ และเริ่มใช้งำน Chatbot ผ่ำน Line Official พบว่ำ นิสิตที่มำขอรับคำปรึกษำ ณ เคำน์เตอร์บริกำรนิสิต
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 21.36 ซึ่งในแต่ละเดือนพบว่ำ นิสิตมำขอรับคำปรึกษำ ลดลงต่ำ
กว่ำแนวโน้มตลอดระยะเวลำ 4 เดือน
แนวโน้มจำนวนกำรขอรั บคำปรึ กษำ หน้ำเคำน์เตอร์ให้ บริกำร One Stop Services
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รูปที่ 7 แสดงแนวโน้มจำนวนขอรับคำปรึกษำ (หน้ำเคำน์เตอร์บริกำรเปรียบเทียบกับจำนวนรับบริกำรจริง)

3.4 กำรลดต้นทุนหรือกำรเพิ่มมูลค่ำ
3.4.1 ระยะเวลำในกำรให้คำปรึกษำ คำแนะนำด้ำนกำรศึกษำจำกเจ้ำหน้ำที่ลดลง :
นหลังจำกกำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง “กำรจัดกำรควำมรู้กำรให้บริกำรนิสิตและกำรให้แนะนำด้ำนกำรศึกษำ” โดยได้มี
กำรเผยแพร่และนำคู่มือกำรปฏิบัติงำนมำใช้ในช่วงระหว่ำงเดือน พฤษภำคม-มิถุนำยน 2561 และ Chatbot Line Official
: ESDPSD_Auto ในช่วงเดือนกรกฎำคม-สิงหำคม 2561 พบว่ำ 1) จำนวนผู้รับบริกำรที่ใช้บริกำรด้ำนกำรขอรับคำปรึกษำ
และคำแนะนำด้ำนกำรศึกษำจำกเจ้ำหน้ำที่มีแนวโน้มลดลง 2) ระยะเวลำเฉลี่ยที่มำรับบริกำรด้ำนกำรขอรับคำปรึกษำ และ
คำแนะนำด้ำนกำรศึกษำจำกเจ้ำหน้ำที่ จำกเดือนพฤษภำคม – สิงหำคม 2561 ลดลงร้อยละ 94.66
3.4.2 ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยลดลง
หลังจำกกำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง “กำรจัดกำรควำมรู้กำรให้บริกำรนิสิตและกำรให้คำแนะนำด้ำนกำรศึกษำ” โดยได้
มีกำรเผยแพร่แ ละนำคู่มือกำรปฏิบัติ งำนมำใช้ ในช่ว งระหว่ำงเดือน พฤษภำคม-มิ ถุนำยน 2561 และ Chatbot Line
Official : ESDPSD_Auto ในช่วงเดือนกรกฎำคม-สิงหำคม 2561 พบว่ำ ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรขอรับ
คำปรึกษำ และคำแนะนำด้ำนกำรศึกษำจำกเดือนพฤษภำคม มีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย 86,657.14 บำท ต่อปี แ ละในเดือน
สิงหำคม มีค่ำใช้จ่ำย 4,628.57 บำท ต่อปี ซึ่งค่ำใช้จ่ำยลดลง 82,028.57 บำท ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 94.66
3.4.3 จำนวนเอกสำรคำร้องส่งคืนคณะเพื่อแก้ไขลดลง : หลังจำกมีกำรดำเนินกำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนฯ และเริ่มใช
งำน (Chatbot ผ่ำน Line Official) พบว่ำมีจำนวนเอกสำรคำร้องส่งคืนคณะเพื่อแก้ไขลดลง แนวโน้มลดลงร้อยละ 9.82
ซึ่งในแต่ละเดือนพบว่ำ จำนวนเอกสำรคำร้องส่งคืนคณะเพื่อแก้ไขลดลง ต่ำกว่ำแนวโน้มตลอดระยะเวลำ 4 เดือน
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แนวโน้มจำนวนกำรส่งเอกสำรคำร้องกลั บคื นคณะเพื่อ แก้ไข
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รูปที่ 8 แสดงแนวโน้มกำรส่งเอกสำรคำร้องคืนคณะเพื่อแก้ไข (เปรียบเทียบกับจำนวนเอกสำรส่งคืนจริง)

4. แนวคิด วิธีกำร และกำรดำเนินกำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำร และกำรให้บริกำร
กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต สำนักงำนวิทยำเขตกำแพงแสน มีให้ควำมสำคัญในเรื่องกำรให้บริกำร โดยคำนึงและ
ให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร และควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร โดยผู้รับบริกำรต้องได้รับ
ควำมสะดวกสบำย ไม่ สิ้น เปลืองทรัพ ยำกร และไม่ส ร้ำ งควำมยุ่ งยำกให้ แก่ผู้ รับ บริกำร และคำนึ งถึงควำมต้ องกำรที่
ผู้รับบริกำรพึงมีในอนำคตมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรทำงำน โดยคำนึงถึงกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริกำรมำกที่สุด
4.1 ช่องทำง หรือวิธีกำร กำรรับฟัง ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำร นโยบำย แนวทำงกำร
ทำงำน แผนงำน
กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต สำนักงำนวิทยำเขตกำแพงแสน มีช่องทำงและวิธีกำรในกำรรับฟังควำมต้อ งกำรและ
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ดังนี้
1. กำรประเมินควำมพึงพอใจ
2. ผ่ำนทำง webpage ของกองบริหำรวิชำกำรและนิสติ ผ่ำน Line @ แอปพลิเคชั่น
3. ผ่ำนโครงกำรคุณบอกเรำทำ วิทยำเขตกำแพงแสน
4. คำบอกเล่ำของผู้รับบริกำรขณะรับบริกำร
5. กำรสัมภำษณ์ สอบถำม และรับฟังข้อเสนอแนะของผู้รับบริกำร
4.2 วิธีกำรในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริกำร
กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต สำนักงำนวิทยำเขตกำแพงแสน มีวิธีในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำร เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง และสร้ำงควำมประทับใจให้กับผู้รับบริกำร ซึ่งถือเป็นกำรสร้ำงภำพลั กษณ์องค์กร
ดังนี้
1. ให้บริกำรด้วยควำมยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทำยและสอบถำมควำมต้องกำรในกำรรับบริกำร
2. ให้บริกำรด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว ภำยใต้มำตรฐำนกำหนดระยะเวลำกำรให้บริกำร
3. ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในกำรให้บริกำรเพื่อควำมรวดเร็ว
4. ประชำสัมพันธ์ขั้นตอน ข้อมูลข่ำวสำร ให้แก่ผู้รับบริกำร
5. สอบถำม พูดคุย ถึงปัญหำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรให้บริกำรในอนำคต
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5. แนวคิด วิธีกำร และกำรดำเนินกำรอำนวยสะดวกที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต สำนักงำนวิทยำเขตกำแพงแสน ใช้แนวคิดกำรบริหำรงำนภำครัฐแนวใหม่ และกำร
ให้บริกำรที่เป็นเลิศ ในกำรอำนวยควำมสะดวกที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร โดยกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศใน
กำรให้บริกำร โดยกองบริหำรวิชำกำรและนิสิต ได้ตระหนักถึงควำมเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำ
รวมถึงควำมพึงพอใจและข้อเสนอแนะในกำรรับบริกำร เพื่อพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง
5.1 กำรกำหนดรูปแบบกำรอำนวยควำมสะดวก
กองบริหำรวิช ำกำรและนิ สิ ต ส ำนั กงำนวิท ยำเขตกำแพงแสน ได้ มี กำรกำหนดรูปแบบอำนวยควำมสะดวก
แก่ผู้รับบริกำรดังนี้
ด้ำนกระบวนกำร
1. ลดขั้นตอนกำรดำเนินกิจกรรมของผู้รับบริกำร เช่น กำรรอคิวตอบคำถำม กำรเดินทำง
2. ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร เช่น กำรตอบคำถำมเดิม ซ้ำๆ
3. ลดระยะเวลำในกำรให้บริกำร ระยะเวลำในกำรรอคำตอบของผู้รับบริกำร
ด้ำนคุณภำพ
1. ลดปัญหำควำมผิดพลำดของข้อมูลในกำรตอบคำถำม
2. ลดระยะเวลำในกำรเข้ำถึงของมูล
3. ลดกำรใช้ทรัพยำกร เช่น กระดำษบัตรคิว ค่ำใช้จ่ำยของผู้รบั บริกำร ต้นทุนในกำรปฏิบตั ิงำนของบุคลำกร
6. ผลลัพธ์ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน (Outcome)
ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำนสำมำรถสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน เอกสำรทำงกำรศึกษำมีควำมถูกต้อง
ผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวกในกำรใช้บริกำร และมีควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร สรุปดังนี้
ด้ำนกระบวนกำรปฏิบัติงำน
1. ลดขั้นตอนกำรดำเนินกิจกรรมของผู้รับบริกำร
2. ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
3. ลดระยะเวลำในกำรให้บริกำร
4. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนคุณภำพของกำรให้บริกำร
1. ลดขั้นตอนกำรให้บริกำร
2. ลดปัญหำควำมผิดพลำดของข้อมูลในกำรตอบคำถำม
3. ลดกำรใช้ทรัพยำกร
4. หน่วยงำนมีฐำนข้อมูลสำหรับกำรตอบคำถำม กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนใหม่
7. ประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน
1. ลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำร ส่งผลให้ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจ
2. ลดทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน เช่น กระดำษบัตรคิว
3. ข้อมูลในกำรตอบคำถำมมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ
4. บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำนสำมำรถดำเนินกำรตอบคำถำม และ สำมำรถทำงำนแทนกันได้
5. มีฐำนข้อมูลกำรในกำรตอบคำถำมและกำรปฏิบัติงำน
6. ลดค่ำใช้จำ่ ยของผู้รับบริกำร เช่น ค่ำน้ำมันรถ ค่ำเดินทำง
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8. กำรส่งเสริมกำรกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในหน่วยงำน
กำรปรับปรุงกระบวนงำนกำรตอบคำถำม กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต เกิดจำกร่วมกันสรุปปัญหำ ควำมต้องกำร
ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรจำกกำรพูดคุย กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์ และข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน เป็นกำร
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและร่วมกันเสนอแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำจำกผู้ที่ป ฏิบัติงำนจริงที่เจอเหตุกำรณ์ที่เป็นอุปสรรค
หรือสร้ำงควำมไม่พึงพอใจขณะที่ให้บริกำร ซึ่งทำงกองบริหำรวิชำกำรและนิสิตมีกำรพูดคุยกับเพื่อนร่วมงำน รวมถึงมีกำร
ทำ OPL (One Point Lesson) ของหน่วยงำน มีกำรสัมมำทิฐิกอง กำรรับประทำนอำหำรร่วมกัน กำรพูดคุยกันระหว่ำง
งำน ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ภำยใต้ขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำร โดยกำรรวบรวมข้อคำถำม ปัญหำที่พบบ่อย
ในกำรปฏิบัติงำน โดยมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชำกำรศึกษำและผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำภำยในกองบริหำร
วิชำกำรและนิสิ ต หน่ว ยงำนของวิทยำเขตกำแพงแสน และส ำนักทะเบียนและประมวลผล โดยรวบรวมขั้น ตอนกำร
ดำเนินงำน เอกสำรต่ำง ๆ โดยมีระเบียบ ประกำศ แนวปฏิบัติ และมติที่เกี่ยวข้อง มีกำรอธิบำยขั้นตอน รำยละเอียด
ผู้รับผิดชอบ รวมจำนวน 11 กระบวนงำน ผ่ำนกำรจัดทำคู่มือ “กำรให้บริกำรนิสิตและกำรให้คำแนะนำด้ำนกำรศึกษำ”
เผยแพร่ผ่ำนเว็บ ไซต์ และ Q&A ผ่ำน Line Application : กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต โดยประโยชน์ที่ได้รับจำกกำร
จัดกำรควำมรู้ ต่อคน งำน ทรัพยำกร และองค์กร ซึ่งมีกระบวนกำรต่ำง ๆ เหล่ำนี้ นำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำร
ทำงำนโดยได้ดังนี้
8.1 ประโยชน์ที่ได้รับต่อคน
8.1.1 บุคลำกรและผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำได้รับทักษะ และประสบกำรณ์ในกำรทำงำนเพิ่มขึ้น
8.1.2 สำมำรถแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนได้ด้วยตนเอง
8.1.3 ทำให้เกิดควำมเข้ำใจ เกิดกำรเรียนรู้ในกำรทำงำนร่วมกัน
8.1.4 เกิดกำรรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ให้กำรทำงำนมีประสิทธิผล
ที่ดีขึ้น
8.1.5 บุคลำกรมีทักษะด้ำนจิตบริกำรเพื่อกำรบริกำรที่ดี
8.1.6 เจ้ำหน้ำที่ เข้ำใจในระเบียบข้อบังคับแนวปฏิบัติที่เกิดจำกเรียนรู้จำกกรณีศึกษำที่เกิดขึ้นเพื่อ
รองรับกำรปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน
8.2 ประโยชน์ที่ได้รับต่องำน
8.2.1 ได้รูปแบบกำรปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
8.2.2 ให้บริกำรนิสิตที่เร็ว ถูกต้อง และเป็นที่พอใจของนิสิต
8.2.3 เพิ่มประสิทธิภำพของกำรทำงำน ลดควำมผิดพลำดของงำนยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนในกำร
ให้บริกำร
8.3 ประโยชน์ที่ได้รับทรัพยำกร
8.3.1 ลดทรัพยำกรด้ำนเวลำ
8.3.2 ลดปริมำณกระดำษที่ใช้สำหรับพิมพ์คู่มือ
8.3.4 ลดระยะเวลำในกำรเข้ำถึงข้อมูล
8.4 ประโยชน์ที่ได้รับต่อองค์กร
8.4.1 กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization)
8.4.2 ผลสัมฤทธิ์ในกำรให้บริกำรดีขึ้น
8.4.3 เกิดกำรสร้ำงฐำนควำมรู้ที่เข้มแข็ง (Core competence)
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8.4.4 เกิดวัฒนธรรม และภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
8.4.5 ควำมรู้อยู่คู่กับองค์กร
8.4.6 ส่งเสริมควำมร่ว มมือระหว่ำงหน่วยงำนภำยในวิทยำเขตกำแพงแสน และภำยนอกวิทยำเขต
กำแพงแสน ในกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
8.4.7 เกิดชุมชนนักปฏิบัติ
8.4.8 องค์กรมีคุณภำพกำรให้บริกำร
9. ผลกำรดำเนินงำน (Output) ที่สำคัญ
9.1 มีระบบตอบคำถำมอัตโนมัติ จำก Free Line Chatbot
9.2 มีกำรให้บริกำรแบบ Self Service
9.3 สำมำรถลดระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
9.4 สำมำรถลดทรัพยำกรทั้งผู้ให้บริกำร และผู้รับบริกำร
10. กำรนำไปใช้ประโยชน์ภำยในและภำยนอก
10.1 ภำยใน
10.1.1 ลดขั้นตอนกำรและลดระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนหน้ำเคำน์เตอร์
10.1.2 เกิดควำมคล่องตัวในกำรตอบคำถำม กำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนใหม่
10.2 ภำยนอก
10.2.1 ผู้รับบริกำรได้รบั ควำมสะดวก รวดเร็วในกำรใช้บริกำร
10.2.2 ผู้รับบริกำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรได้ด้วยตนเอง
10.2.3 ผู้รับบริกำรประหยัดทรัพยำกร และไม่เสียเวลำในกำรติดต่อสอบถำม
11. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
11.1 ได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรของกองบริหำรวิชำกำรและนิสติ ในทุกส่วนงำน ที่ให้ควำมร่วมมือตั้งแต่กำร
วิเครำะห์ปัญหำ กำรร่วมกันวำงแผนกำรแก้ไขปัญหำ รวมถึงกำรลงมือปฏิบัติงำนและพร้อมเปลีย่ นแปลงรูปแบบกำร
ให้บริกำร
11.2 ได้รับกำรสนับสนุนจำกผูบ้ ริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน
11.3 มีส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะทีเ่ หมำะสมกับภำรกิจที่รับผิดชอบ และปรับ
ทัศนคติในเชิงบวก
11.4 มีกำรสำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
11.5 มีกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับนโยบำยและภำรกิจของกองบริหำรวิชำกำรและ
นิสิต เพื่อพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน
11.6 Key Success Factor ที่เป็นปัจจัยสู่ควำมสำเร็จและช่วยขับเคลื่อนกำรทำงำนของกองบริหำรวิชำกำรและ
นิสิต ทีส่ ำคัญ คือ
11.6.1) เครือข่ำยนักวิชำกำรศึกษำ และผูป้ ฏิบัตงิ ำนด้ำนกำรศึกษำ ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยำเขตกำแพงแสน
11.6.2) เครือข่ำยนักวิชำกำรศึกษำ และผูป้ ฏิบัตงิ ำนด้ำนกำรศึกษำ สำนักทะเบียนและประมวลผล
11.7 มีกำรรวมกลุ่มที่ดี สำมำรถทำงำนเป็นทีมได้ ทั้งในหน่วยงำนและต่ำงหน่วยงำน
11.8 มีกำรสร้ำงภำพลักษณ์ วัฒนธรรมที่ดีต่อหน่วยงำน
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11.9 มีกำรสื่อสำรให้บุคลำกรเข้ำใจอย่ำงชัดเจน
11.10 มีกำรพัฒนำศักยภำพให้กับบุคลำกรให้รอบรู้ รอบด้ำน (เก่ง ดี มีสุข) ตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
12. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต สำนักงำนวิทยำเขตกำแพงแสน ได้วำงแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำร
ในอนำคต โดยมีกำรขยำยผลไปยังส่วนงำนภำยในกอง เพื่อดำเนินกำรจัดทำ Free Line Chatbot ที่ครอบคลุมทุกบริกำร
รวมถึงมีกำรเผยแพร่ควำมรู้ในกำรจัดทำ Free Line Chatbot ให้กับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกวิทยำเขตกำแพงแสน
โดย กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต สำนักงำนวิทยำเขตกำแพงแสน
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รำงวัลดี ประเภท 2.1 กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน

ระบบโอทีออนไลน์ของสำนักงำนบริกำรคอมพิวเตอร์
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
1. ที่มำของปัญหำ
มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์มี น โยบำยที่ จ ะน ำพำมหำวิ ท ยำลั ย ให้ มี ควำมโดดเด่ น ทำงด้ ำ นกำรใช้ เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร มุ่งพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่มหำวิทยำลัยแหงเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital University)
เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกำรนิสิต และกำรบริหำร
จัดกำรของมหำวิทยำลัยอย่ำงเต็มศักยภำพ มียุทธศำสตร์ในกำรนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดกำร
ใช้ทรัพยำกร และลดค่ำใช้จ่ำยในระยะยำว
ผู้บริหำรของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ได้เห็นควำมสำคั ญของกำรใช้สำรสนเทศเข้ำมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำร
และกำรบริหำรงำนภำยในองค์กรให้มีควำมทันสมัย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และมีควำมปลอดภัย
สูงสุด รองรับกำรตัดสินใจของผู้บริหำร และกำรให้บริกำรพนักงำน และเจ้ำหน้ำที่งำนทรัพยำกรบุคคล ด้วยมุมมองที่
ต้องกำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรทำงำนให้เป็นลักษณะของสำนักงำนไร้กระดำษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทำงกำรบริหำรและ
พั ฒ นำเข้ำ สู่ ส ำนั ก งำนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Office) สนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ของหน่ ว ยงำนและตอบสนองนโยบำยตำมแผน
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย “KU สู่ Digital เพื่อ Thailand 4.0”
สืบเนื่องจำกสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ได้นำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยสนับสนุนในกำรพัฒนำปรับปรุง
กระบวนงำน โดยได้พัฒนำระบบกำรลงเวลำปฏิบัติงำนของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปี 2547 ถึง ปี 2549 ได้รับ
รำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 และระบบกำรลำออนไลน์ ได้รับรำงวัลคุณภำพ
มหำวิท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ครั้ง ที่ 11 ประจำปี 2560 นั้ น ส ำนัก ได้ ต ระหนั กถึง ควำมสำคัญ ในกำรพั ฒ นำปรับ ปรุง
กระบวนงำน ตำมนโยบำยแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับระบบกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
หรือเรีย กว่ำ “ระบบโอที ” เป็นระบบที่เกี่ย วข้องและต้องใช้ข้อมู ลจำกระบบกำรลงเวลำปฏิบั ติงำนและระบบกำรลำ
ออนไลน์ ทั้งสองระบบมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติงำนล่วงเวลำ เนื่องจำกเป็นกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
บุคคลร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และตอบสนองนโยบำยของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ โดยนำข้อ มูลกำรมำปฏิบัติงำน
และกำรลำของพนักงำนในวัน ที่ปฏิบัติง ำนนอกเวลำ มำใช้ในกำรตรวจสอบกำรทำงำนนอกเวลำรำชกำร เพื่อขอรับ
ค่ำตอบแทนของพนักงำน ตำมนโยบำยพนักงำนที่ไม่มำปฏิบัติงำนหรือลำงำนจะไม่สำมำรถทำงำนล่วงเวลำในวันนั้นได้ ซึ่ง
ระบบสำมำรถดูข้อมูลรำยงำนทันทีและทันต่อเหตุกำรณ์ได้ตลอดทุกที่ทุกเวลำ
จำกกำรวิเครำะห์ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ พบว่ำ มีปัญหำเกี่ยวกับมีภำระงำนมำกเกินควำมจำเป็น กำร
ตรวจสอบควำมซ้ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำของพนักงำนทำได้ยำก ซึ่งมีกำรขอปฏิบัติงำนนอกเวลำมำกกว่ำ 1 งำน
ปริมำณกระดำษที่ใช้ในแต่ละงำนมีจำนวนมำก ทำให้เกิดกำรสิ้นเปลืองทั้งงบประมำณ และเวลำในกำรปฏิบัติงำน พื้นที่ใน
กำรจัดเก็บเอกสำรซึ่งมีอย่ำงจำกัด และเกิดควำมล่ำช้ำในขั้นตอนกำรลงนำมในเอกสำร ด้วยปัญหำเหล่ำนี้จึงทำให้เกิด
แนวคิดในกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยสนับสนุนในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติ งำน โดยพัฒนำระบบโอที
ออนไลน์เป็นเครื่องมือมำช่วยสนับสนุนในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนขึ้น
ระบบโอทีออนไลน์ของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ เป็นกำรพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
โดยมีจุดเริ่มต้นจำกกำรวิเครำะห์งำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน เมื่อพบปัญหำจึงได้นำระบบโอที
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ออนไลน์มำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว ซึ่งเมื่อได้แก้ไขปัญหำแล้วจะส่งผลให้กระบวนกำรทำงำนคล่องตัวมำกยิ่งขึ้น ลด
ระยะเวลำในกำรทำงำน ลดงบประมำณ ลดควำมซ้ำซ้อนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำของพนักงำน ลดพื้นที่ในกำรจัดเก็บ
เอกสำร เป็นกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และตอบสนองนโยบำยของสำนักบริกำร
คอมพิวเตอร์
2. ลักษณะกำรปฏิบัติงำน
2.1 สภำพกำรปฏิบัติงำนเดิม
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำแบบเดิม มีขั้นตอนดังนี้ 1) หัวหน้ำ/ผู้ควบคุมทำบันทึกขออนุมัติ
ให้พนักงำนในสังกัดปฏิบัติงำนนอกเวลำ 2) เจ้ำหน้ำที่กำรเงินจัดทำคำสั่ งให้พนักงำนปฏิบัติงำนนอกเวลำ 3) จัดทำบันทึก
ขออนุมัติในหลักกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ พร้อมกั นวงเงินงบประมำณ 4) พนักงำนที่ปฏิบัติงำนนอกเวลำลงลำยมือชื่อและ
ลงเวลำมำ – เวลำกลับลงในแบบฟอร์มบัญชีลงเวลำปฏิบัติงำนนอกเวลำ พร้อมเสนอให้หัวหน้ำผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนเป็น
ผู้ตรวจสอบและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในแต่ละวัน 5) เจ้ำหน้ำที่กำรเงินจะเป็นผู้คิดคำนวณค่ำตอบแทนนอกเวลำในแต่
ละวันลงในแบบฟอร์มหลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำของพนักงำนผู้ปฏิบัติงำนในแต่ละงำน
พร้อมเสนอหัวหน้ำผู้ควบคุมลงนำมรับรองและหัวหน้ำกำรเงินลงนำมเป็นผู้จ่ำยเงิน 6) หัวหน้ำผู้ควบคุมจัดทำรำยงำนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำประจำเดือนพร้อมลงนำมและเสนอหัวหน้ำสำนักงำนเลขำนุกำรเป็นผู้ตรวจสอบและรับรอง และ
7) หั ว หน้ ำ ผู้ ค วบคุม เป็ น ผู้ จั ด ท ำบั น ทึ ก รำยงำนผลกำรปฏิบั ติ ง ำนนอกเวลำโดยมี หัว หน้ ำ ส ำนั ก งำนเลขำนุ ก ำร และ
ผู้อำนวยกำร ลงนำมรับรอง เสนอผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ พิจำรณำ ดังรูปที่ 1 แสดงสภำพกำรปฏิบัติงำน
เดิม ซึ่งใช้เวลำทั้งหมด 6 ชั่วโมง 30 นำทีต่อโครงกำร/งำนต่อเดือน และทุกขั้นตอนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินเป็นผู้ดำเนินกำรเอง
เกือบทั้งหมด 7 ขั้นตอน

รูปที่ 1 : แสดงสภำพกำรปฏิบัติงำนเดิม
แผนผังสภำพกำรปฏิบัติงำนเดิม มี 7 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลำเฉลี่ย 6 ชั่วโมง 30 นำที ต่อ 1 โครงกำร /งำน

2.2 สภำพกำรปฏิบัติงำนใหม่
จำกปัญหำที่พบผู้พัฒนำระบบและงำนทรัพยำกรบุคคลได้รวบรวมข้อมูล ร่วมกันศึกษำกำรทำงำน วิเครำะห์
และด ำเนิ น กำรแก้ปั ญ หำ โดยกำรกำหนดหน้ ำ ที่ และขั้น ตอนกำรท ำงำนใหม่ จึ ง ได้ น ำเทคโนโลยี ส ำรสนเทศเข้ ำ มำ
ประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร แบบออนไลน์ และเรียลไทม์ มำใช้ในกำรพัฒนำระบบโอทีของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
ซึ่งทำกำรพัฒนำระบบโดยใช้เทคโนโลยี Web-Based Application ซึ่งเป็นระบบที่สนับสนุนงำนทรัพยำกรบุคคล นำระบบ
คอมพิวเตอร์มำช่วยตรวจสอบและคำนวณ และรวมเอกสำรบำงรำยกำรเข้ำด้วยกัน เพื่อลดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนและ
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ปริมำณกระดำษยังช่วยอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ทรัพยำกรบุคคล เจ้ำหน้ำ ที่กำรเงิน และ
หัวหน้ำ/ผู้ควบคุมสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็ว ข้อมูลมีควำมถูกต้อง สำมำรถตรวจสอบได้ และผู้บริหำร ได้มีข้อมูล
ช่วยในกำรตัดสินใจได้เร็วขึ้น และยึดถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังอีกด้วย
กำรลดขั้นตอนกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
เมื่อนำระบบโอทีออนไลน์มำใช้เป็นเครื่องมือ ในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนแล้ว สำมำรถทำให้ขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนลดลงและลดเวลำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่กำรเงินลงจำก 6 ชั่วโมง 30 นำทีต่องำนต่อเดือนเหลือเพียง
30 นำทีซึ่งรวมทุกงำนต่อเดือน และลดขั้นตอนกำรปฏิบั ติงำนจำก 7 ขั้นตอนเหลือเพียง 3 ขั้นตอนหลัก คือ ในส่วนของ
หัวหน้ำ/ผู้ควบคุม เจ้ำหน้ำที่งำนทรัพยำกรบุคคล และในส่วนของระบบจะดำเนินกำรเองเกือบทั้งหมด และผู้เกี่ยวข้องใน
ส่วนอื่น ๆ
กำรลดเวลำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ทรัพยำกรบุคคลเนื่องจำกนำระบบโอทีออนไลน์มำใช้งำน
จำกกำรปฏิบัติงำนเดิมเจ้ำหน้ำที่กำรเงินเป็นผู้ดำเนินกำรเองเกือบทั้ง หมด ใช้เวลำ 6 ชั่วโมง 30 นำที ต่องำนต่อ
เดือน เมื่องำนทรัพยำกรบุคคลได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำน จึงนำระบบโอทีออนไลน์มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน
ทำให้เวลำลดลงเหลือเพียง 30 นำทีเท่ำนั้นซึ่งรวมทุกงำนต่อเดือน นอกจำกจะเป็นกำรลดภำระงำนเจ้ำหน้ำที่งำนกำรเงิน
แล้วยังเป็นกำรเพิ่มศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่งำนทรัพยำกรบุคคลอีกทำงหนึ่ง ดังรูปที่ 2 แสดงสภำพกำรปฏิบัติงำนใหม่

รูปที่ 2 : แสดงสภำพกำรปฏิบัติงำนใหม่
(แผนผังสภำพกำรปฏิบัติงำนใหม่ ใช้ระยะเวลำกำรปฏิบตั ิงำนเฉลี่ย 30 นำที)

กำรวิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ ในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงำนผ่ำน
เว็บ เพื่อแก้ปัญหำกำรทำงำนเดิมที่มีควำมล่ำช้ำ สูญเสียทรัพยำกรไปโดยเปล่ำประโยชน์ เกิดควำมผิดพลำด และควำม
ซ้ำซ้อนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำของพนักงำน ซึ่งกำรทำงำนของระบบมีคุณสมบัติ ช่วยให้เจ้ำหน้ำที่งำนทรัพยำกรบุคคล
สำมำรถบริหำรทรัพยำกรบุ คคลและจั ดกำรข้อมูล กำรปฏิบัติ ง ำนนอกเวลำภำยในหน่ วยงำนได้ อย่ ำ งมี ป ระสิ ทธิ ภ ำพ
ช่วยตรวจสอบและคำนวณ และรวมเอกสำรบำงรำยกำรเข้ำด้วยกัน เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลำ และปริมำณกระดำษ
ยังช่วยอำนวยควำมสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงำน รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ทรัพยำกรบุคคล เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน และหัวหน้ำ/ผู้ควบคุม
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็ว ข้อมูลมีควำมถูกต้อง และตรวจสอบได้ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริหำรสำมำรถใช้ข้อมูลจำก
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รำยงำนในกำรประกอบกำรตัดสินใจได้อย่ำงทันเหตุกำรณ์ เนื่องจำกระบบทำงำนอยู่บนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต สำมำรถใช้
งำนได้ตลอดทุกที่ทุกเวลำ ดังตำรำงที่ 1 เปรียบเทียบสภำพกำรปฏิบัติงำนเดิม /หรืองำนใหม่
ตำรำงที่ 1 เปรียบเทียบสภำพกำรปฏิบัติงำนเดิม – งำนใหม่
ลำดับ
ที่
1

สภำพกำรปฏิบัติงำนเดิม
(เอกสำรใช้ 1 ชุดต่องำนต่อเดือน)
ขั้นตอน
บันทึกขออนุมัติให้พนักงำนปฏิบัติงำนนอกเวลำ
ตำมแบบฟอร์ม

2

จัดทำคำสั่งปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

3

จัดทำบันทึกขออนุมัติในหลักกำรปฏิบัติงำนนอก
เวลำ
บัญชีลงเวลำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
(รวบรวมทั้งเดือน) ลงเวลำด้วยลำยมือชื่อ
หลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำ
รำยงำนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ

4
5
6

สภำพกำรปฏิบัติงำนใหม่
(เอกสำรใช้ 1 ชุดรวมทุกงำน/โครงกำรต่อเดือน)
ระยะเวลำ
ขั้นตอน
ระยะเวลำ
1 ชั่วโมง บันทึกขออนุมัติกำรอยู่ปฏิบัติงำนนอกเวลำใน
20 นำที
ระบบ
ระบบจะดำเนินกำร :
30 นำที 1) จัดทำคำสั่งปฏิบัติงำนนอกเวลำ
1 นำที
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
30 นำที

7
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
30 นำที
ใช้ระยะเวลำปฏิบัติงำน 6 ชั่วโมง 30 นำทีต่อโครงกำร/งำน และมีกำรใช้
ทรั พ ยำกร เช่ น คน เวลำ กระดำษ และหมึ ก พิ ม พ์ เป็ น ต้ น เจ้ ำ หน้ ำ ที่
กำรเงินเป็นผู้ดำเนินกำรเองเกือบทั้งหมด 7 ขั้นตอน

2) จัดทำบันทึกขออนุมัติในหลักกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำ
3) บัญชีลงเวลำปฏิบัติงำนนอกเวลำ (รวบรวม
ทั้งเดือน) จำกกำรสแกนลำยนิ้วมือ
4) หลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำ
5) รำยงำนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ

1 นำที
1 นำที
5 นำที
1 นำที

6) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
1 นำที
ใช้ระยะเวลำปฏิบัติงำนไม่เกิน 30 นำทีรวมทุกงำนลดภำระงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน ลดระยะเวลำ ลดปริมำณกระดำษ
และอื่น ๆ เนื่องจำกระบบจัดกำรเป็นส่วนใหญ่

3. แนวคิด วิธีกำร และกำรดำเนินกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน ตำมนโยบำยในเรื่องกำรนำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้พัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง เน้นทำกำร
พัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพและมีคุณภำพดีขึ้นโดยใช้หลักวงจรคุณภำพ PDCA โดยมีแผนกำรบริหำร
ผลกำรดำเนินงำน ดังตำรำงที่ 2 แผนกำรบริหำรผลกำรดำเนินงำน PDCA
ตำรำงที่ 2 แผนกำรบริหำรผลกำรดำเนินงำน PDCA

ขั้นตอน
Plan

Do

วิธีกำรทำงำน

1.
2.
3.
4.

ประชุมหำรือผู้บริหำร งำนทรัพยำกรบุคคล และผู้พัฒนำระบบเพื่อวิเครำะห์หำควำมต้องกำร
ศึกษำขั้นตอนกำรทำงำนของกำรปฏิบัติงำนเดิม และศึกษำวิเครำะห์ควำมต้องกำรของหน่วยงำน
ศึกษำขั้นตอน ระเบียบกระทรวงกำรคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สอบถำมควำมต้องกำรของผู้ที่ใช้งำนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ ให้ตอบสนองได้ตรงกับควำมต้องกำร
ของผู้ใช้
1. วิเครำะห์ตำมกระแสมูลค่ำ อำทิเช่น เพิ่มมูลค่ำในกำรลดระยะเวลำ และลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ลด
ทรัพยำกรทั้งงบประมำณ และอัตรำกำลัง โดยลดภำระงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
2. วิเครำะห์และออกแบบเครื่องมือที่นำมำช่วยสนับสนุนในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนใหม่
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ขั้นตอน

Check

Act

วิธีกำรทำงำน
3.
4.
5.
1.

ดำเนินกำรออกแบบและพัฒนำเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนใหม่
เสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
ประชำสัมพันธ์กำรใช้งำนเครื่องมือให้พนักงำนทรำบ พร้อมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ทดสอบและแก้ ไขกระบวนกำรท ำงำนในส่วนของฐำนข้อมู ล และผู้ ใช้งำน ให้มี ควำมสอดคล้ องกั บ
กระบวนกำรทำงำน
2. ทดสอบกำรทำงำนของเครื่องมือ
3. ประกำศให้พนักงำนทดลองใช้เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนใหม่ก่อนใช้งำนจริง
4. ปรับปรุงข้อมูลตำมผลกำรทดสอบ
5. เสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
6. ประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนใช้งำนจริง พร้อมขั้นตอนกำรปฏิบัติและจัดทำคู่มือปฏิบัติงำน
7. ติดตำมผลกำรดำเนินงำน
จำกผลกำรส ำรวจควำมพึ งพอใจของพนั ก งำนทั้ งหมดจ ำนวน 44 คน ที่ มี ต่อกำรพั ฒ นำปรั บ ปรุ ง
กระบวนงำนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ในภำพรวม อยู่ในระดับมำกที่สุด มีระดับคะแนนค่ำเฉลี่ย 4.54
ซึ่งควำมพึงพอใจในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนกำรปฏิบัติงำน นอกเวลำรำชกำรในแต่ละด้ำน พบว่ำ
มีระดับคะแนนค่ำเฉลี่ย 4.64 เห็นด้วยอย่ำงยิ่งสำมำรถนำไปใช้ได้จริงในหน่วยงำน และช่วยในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล และจัดทำรำยงำน ระดับคะแนนค่ำเฉลี่ย 4.59 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง มีประโยชน์ ระดับคะแนน
ค่ำเฉลี่ย 4.57 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง มีควำมถูกต้อง และมีควำมน่ำเชื่อถือ และมีกำรตอบสนองกำรใช้งำนที่
รวดเร็ว ระดับคะแนนค่ำเฉลี่ย 4.52 เห็นด้วยอย่ำงยิ่งมีกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบั น ระดับคะแนน
ค่ำเฉลี่ย 4.50 เห็นด้วยอย่ำงยิ่งง่ำยต่อกำรใช้งำน ระดับคะแนนค่ำเฉลี่ย 4.48 เห็นด้วยอย่ำงยิ่งมีควำม
รวดเร็วในกำรเรียกใช้ระบบ ตำมลำดับ
8. สรุปผลกำรดำเนินงำน
1. วิเครำะห์ผลสำเร็จของเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนใหม่
2. นำเสนอผลงำนต่อผู้บริหำร
3. นำข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน มำวิเครำะห์และวำงแผนกำรพัฒนำปรับปรุงกำรทำงำน
ต่อไป

3.1 นโยบำย แนวทำงกำรทำงำน แผนงำน
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์มีนโยบำย “ไม่อนุญำตให้พนักงำนที่ไม่มำปฏิบัติงำนหรือลำงำนในวันนั้นได้ปฏิบัติงำน
ล่วงเวลำ” โดยได้นำข้อมูลจำกระบบกำรมำปฏิบัติงำนและกำรลำของพนักงำนในวันที่ปฏิบัติงำน นอกเวลำ มำใช้ในกำร
ตรวจสอบกำรทำงำนนอกเวลำ เพื่อขอรับค่ำตอบแทนของพนักงำนที่ปฏิบัติงำนอกเวลำ ซึ่งระบบสำมำรถดูข้อมูลรำยงำน
ได้ทันทีและทันต่อเหตุกำรณ์ เข้ำสู่ระบบได้ตลอดทุกที่ทุกเวลำ
จำกกำรวิเครำะห์ปัญหำต่ำง ๆ จึงเกิดแนวคิดจัดทำระบบโอทีแบบออนไลน์ เพื่อแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น โดยอำศัย
เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยสนับสนุนในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน อำนวยควำมสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ง่ำยขึ้นและมีประสิทธิภำพที่ดี อีกทั้งเครื่องมือยังช่วยให้กระบวนกำรปฏิบัติงำนมีควำมรวดเร็ว งำนทรัพยำกร
บุคคลสำมำรถปฏิบัติงำนได้เร็วขึ้น ข้อมูลมีควำมถูกต้อง โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
ทั้งนี้ ระบบโอทีออนไลน์เป็นเครื่องมือที่มำช่วยสนับสนุนในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนที่มีควำมปลอดภัย
สำมำรถตรวจสอบตัวบุคคล ตรวจสอบควำมซ้ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนมำกกว่ำ 1 งำนได้ ช่วยในกำรวิเครำะห์
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กำรตัดสินใจ และสำมำรถช่วยในกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน และเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับกำรมำปฏิบัติงำนนอกเวลำไว้เป็น
หลักฐำนของหน่วยงำน
หลังจำกได้แนวทำงกำรแก้ปัญหำในกำรดำเนินงำน จึงได้จัดทำแผนงำนดำเนินกำรและประสำนงำนผูพ้ ฒ
ั นำ
ระบบโอทีออนไลน์ของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1) ศึกษำขั้นตอนกำรทำงำนของระบบกำรปฏิบัติงำนเดิม และควำมต้องกำรของหน่วยงำน
- สอบถำมขั้นตอนกำรดำเนินงำนในปัจจุบันจำกผู้ใช้
- สอบถำมควำมต้องกำรของผู้ที่ใช้งำนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำเครื่องมือให้ตอบสนองได้ตรง
กับควำมต้องกำรของงำนทรัพยำกรบุคคลและผู้ใช้
2) ศึกษำขั้นตอน ระเบียบกระทรวงกำรคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3) วิเครำะห์และออกแบบระบบกำรปฏิบัติงำนใหม่
- วิเครำะห์ถึงควำมเป็นไปได้ในกำรสร้ำงฐำนข้อมูล
- ออกแบบและสร้ำงฐำนข้อมูล
- วิเครำะห์ ออกแบบ และสร้ำงส่วนต่อประสำนกับผู้ใช้
- เก็บข้อมูลที่จะมำเป็นข้อมูลตั้งต้น และตรวจสอบข้อมูลตั้งต้นก่อนนำมำใช้ในเครื่องมือ
- พัฒนำเครื่องมือ
- ทดสอบและแก้ไขกระบวนกำรทำงำนในส่วนของฐำนข้อมูล และสร้ำงส่วนต่อประสำนกับผู้ ใช้ให้มี
ควำมสอดคล้องกับกระบวนกำรทำงำน
4) แก้ไขปรับปรุงและจัดทำเอกสำรคู่มือกำรใช้งำน
5) นำไปใช้จริง
6) ประเมินผล
3.2 วิธีกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำ
ส ำนั ก บริ กำรคอมพิ ว เตอร์ ได้ น ำเทคโนโลยี ส ำรสนเทศเป็ น เครื่อ งมื อเข้ำ มำช่ ว ยสนั บ สนุ น พั ฒ นำปรั บ ปรุ ง
กระบวนงำน กำรบริหำรจัดกำรและปรับ ปรุงกระบวนงำนภำยในองค์กรให้มีควำมทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลำ
ลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน และมีควำมปลอดภัยสูงสุด รองรับกำรให้บริกำรกับผู้บริหำร ผู้ปฏิบัติงำน เจ้ำหน้ำที่งำน
ทรัพยำกรบุคคล และเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน จึงได้นำเครื่องมือมำช่วยสนับสนุนในกำรพัฒนำระบบโอทีออนไลน์ของสำนัก
บริกำรคอมพิวเตอร์ โดยยึดถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ได้นำระบบโอทีออนไลน์มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2559 เป็นต้นมำ จำกกำรใช้งำนที่ผ่ำนมำ พบว่ำเครื่องมือนี้อำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้บริหำร
ผู้ปฏิบัติงำน เจ้ำหน้ำที่งำนทรัพยำกรบุคคล และเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ยังช่วยให้กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลในองค์กรให้มี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลในกำรทำงำนมำกยิ่งขึ้น โดยระบบจะเอื้อให้ 1) หัวหน้ำ/ผู้ควบคุมบันทึกขออนุมัติให้
พนักงำนในสังกัดปฏิบัติงำนนอกเวลำในระบบ 2) ระบบจะดำเนินกำรจัดทำคำสั่งและจัดทำบันทึกขออนุมัติในหลักกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำ 3) ระบบจะดึงเวลำจำกผู้ปฏิบัติงำนสแกนนิ้วเพื่อปฏิบัติงำนนอกเวลำลงในบัญชีลงเวลำปฏิบัติงำน
นอกเวลำ ในส่วนนี้หัวหน้ำงำนทรัพยำกรบุคคลจะเป็นผู้รับรองเอกสำรกำรลงเวลำ 4) ระบบจะคำนวณเงินค่ำตอบแทนใน
เอกสำรหลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ 5) รำยงำนกำรปฏิ บัติงำน และ 6) รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน ทั้งนี้ ระบบจะทำกำรตรวจสอบควำมซ้ำซ้อนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำของพนักงำน ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถติดตำม
สถำนะกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำของตนเอง และระบบจะแจ้งตำรำงปฏิบัติงำนทำงปฏิทินด้วย Google Calendar บน
โทรศัพท์มือถือ และหัวหน้ำ/ผู้ควบคุม/ผู้ได้รับมอบหมำยสำมำรถเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงำนได้ตลอดเวลำจนกว่ำจะถึงเวลำที่
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ปฏิบัติงำน อีกทั้ง พนักงำนยังสำมำรถตรวจสอบกำรลงเวลำมำปฏิบัติงำนได้ด้วยตนเอง และสำมำรถตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ เป็นรำยวัน รำยเดือน และย้อนหลังที่ผ่ำนมำได้ด้วยตัวเองอีกด้วย ซึ่ง ข้อมูลมีควำมถูกต้อง ลดควำม
ซ้ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำน และสำมำรถตรวจสอบได้ กว่ำระบบเดิมอีกด้วย
ผลจำกกำรใช้งำนระบบโอทีออนไลน์ของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลำ 3 ปี (ประจำปีงบประมำณ
2559 - 2561) จึงได้สรุปสถิติกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำของพนักงำนทั้งหมดต่อปีงบประมำณเทียบกับอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประหยัดกระดำษและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น ดังนี้
สถิติกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
ปีงบประมำณ 2559 – 2561
(จำนวนกระดำษที่ใช้)
ปี
แบบเดิม
แบบใหม่
2559
2,550 แผ่น
624 แผ่น
2560
7,225 แผ่น
2,076 แผ่น
2561
8,075 แผ่น
2,340 แผ่น

กระดำษถ่ำยเอกสำร 80 แกรม 500
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น
แผ่น/รีม
90 บำท ต่อแผ่น 0.18 บำท
ลดกระดำษ
ลดงบประมำณ
1,926 แผ่น
346.68 บำท
1. ค่ำติดตั้งอุปกรณ์ลงเวลำ
2. ระบบพัฒนำขึ้นมำใช้งำนเอง
5,149 แผ่น
926.82 บำท
(ไม่มีค่ำใช้จ่ำย)
5,735 แผ่น
1,032.30 บำท

4. แนวคิด วิธีกำร และกำรดำเนินกำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำร และกำรให้บริกำร
นำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยในกำรพัฒนำระบบโอทีออนไลน์ของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้คำนึงถึงกำรให้ควำมสำคัญของผู้บริหำร ผู้ปฏิบัติงำน เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ตั้งแต่เริ่มต้น รับ
ฟังจำกเสียงของผู้ปฏิบัติงำนและนโยบำยจำกผู้บริหำรว่ำสิ่งใดคือคุณค่ำที่ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนต้องกำร ซึ่งเมื่อทบทวน
กำรทำงำนและฟังจำกเสียงของผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนทำให้ทรำบถึงปัญหำกำรจัดกำรด้ำนกำรลงนำมในคำสั่งให้พนักงำน
ปฏิบัติงำนนอกเวลำและอนุมัติในหลักกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ มีจำนวนหลำยโครงกำร/งำนทำให้ผู้ บริหำรเสียเวลำในกำรลง
นำม ด้ำนกำรคำนวณค่ำตอบแทนนอกเวลำผิดพลำดบ่อยครั้ง ด้ำนควำมซ้ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำของพนักงำน
และด้ำนโครงกำร/งำนที่ขอปฏิบัติงำนนอกเวลำมีหลำยงำนข้อมูลมีจำนวนมำกทำให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินเสียเวลำในกำร
ปฏิบัติงำนและเกิดควำมผิดพลำด คือสิ่งที่ผู้รับบริกำรต้องกำรให้แก้ไข
4.1 ช่องทำง หรือวิธีกำร กำรรับฟัง ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ได้มีกำรประชำสัมพันธ์กำรใช้งำนเครื่องมือที่นำมำช่วยสนับสนุนในกำรพัฒนำปรับปรุง
กระบวนงำนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ งำนให้กับพนักงำนรับทรำบ และรับควำมคิดเห็น ผ่ำนช่องทำง
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ เว็บตอบรับ กลุ่มไลน์ภำยในหน่วยงำน และป้ำยประชำสัมพันธ์ พร้อมสำรวจควำมพึงพอใจของ
พนักงำนที่ใช้งำนทั้งหมดจำนวน 44 คน ที่มีต่อกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร พบว่ำ
มีระดับคะแนนควำมพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.54 คะแนน อยู่ในระดับมำกที่สุด
4.2 วิธีกำรในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริกำร
ระบบโอทีออนไลน์ของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ เริ่มใช้งำนมำตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2559 โดยให้พนักงำน
ใช้งำนระบบโอทีออนไลน์ควบคู่กับระบบเดิม พร้อมผู้บริหำรได้ชี้แจงนโยบำยกำรนำระบบมำใช้งำน และขั้นตอนแนว
ทำงกำรปฏิบัติให้พนักงำนรับทรำบในวันแห่งกำรสร้ำงสัมมำทิฐิประจำเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2560 และได้มีกำรติดตำมและ
ประเมินผลเสนอเข้ำที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริหำรสำนักบริกำรคอมพิว เตอร์ และประกำศให้พนักงำ นใช้งำนระบบ
โอทีออนไลน์อย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2560 ทำงสำนัก ได้มีกำรติดตำมและสอบถำมควำมพึงพอใจใน
กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำเพื่อนำมำพัฒนำปรับปรุงเครื่องมือต่อไป

67

5. แนวคิด วิธีกำร และกำรดำเนินกำรอำนวยควำมสะดวกที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดรูปแบบกำรอำนวยควำมสะดวก โดยนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำ
พัฒนำระบบโอทีออนไลน์ให้สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล ลดขั้นตอนกำรทำงำน ลดระยะเวลำ ลด
กำรใช้ทรัพยำกร ข้อมูลมีควำมถูกต้อง สำมำรถตรวจสอบได้ และอำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงำนในกำรค้นหำข้อมูล
ในส่วนต่ำง ๆ เช่น ดูสถิติกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ ข้อมูลกำรมำทำงำน รำยงำนสรุปกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำแบบรำยวัน
รำยเดือน หรือแบบปีงบประมำณ และข้อมูลกำรเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งแบบเดิมจะเป็นขั้นตอนวิธีกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
โดยใช้แบบฟอร์มที่เป็นกระดำษ เมื่อหัวหน้ำผู้ควบคุม ทำบันทึกขอให้พนักงำนในสังกัดปฏิบัติงำนนอกเวลำ เจ้ำหน้ำที่
กำรเงินก็จะดำเนินกำรจัดทำคำสั่งและบันทึกขออนุมัติในหลักกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ ผู้ปฏิบัติงำนมำปฏิบัติงำนนอกเวลำ
โดยกำรลงชื่อในแบบฟอร์มบัญชีลงเวลำปฏิบัติงำนนอกเวลำ เจ้ำหน้ำที่กำรเงินจะต้องบันทึกข้อมูลกำรมำปฏิบัติงำนนอก
เวลำลงในกระดำษตำมตำรำงที่จัดทำด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และเมื่อพนักงำนหรือหัวหน้ำผู้ควบคุมต้องกำร
ข้อมูลรำยงำนต่ำงๆ ต้องอำศัยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินเป็นผู้จัดทำและพิมพ์ข้อมูลต่ำงๆ ออกมำให้ ซึ่งต้องเสียเวลำรอนำน และ
เป็นกำรสิ้นเปลืองทรัพยำกรกระดำษ จึงได้นำเครื่องมือมำช่วยสนับสนุนในกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโอทีผ่ำนเว็บ มี
กระบวนกำรจัดกำรและติดตำมกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำของพนักงำนและรำยงำนต่ำงๆ อย่ำงอัตโนมัติ พนักงำนสำมำรถ
ตรวจสอบสถำนะกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำได้ผ่ำนเว็บ ระบบสำมำรถคำนวณเงินค่ำตอบแทนล่วงเวลำ และหัวหน้ำผู้ควบคุม
สำมำรถจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนได้จำกระบบ
สำหรับรูปแบบของระบบใหม่ ได้อำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้บริหำร หัวหน้ำ/ผู้ควบคุม เจ้ำหน้ำที่ งำนทรัพยำกร
บุคคล เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน และผู้ปฏิบัติงำน สำมำรถได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว และข้อมูลมีควำมถูกต้องในกำรใช้งำนอย่ำง
ทั่วถึงจำกกำรใช้ “ระบบโอทีออนไลน์” ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต สำมำรถใช้งำนได้ตลอดทุกที่ทุกเวลำ ส่งผลให้ผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรอยู่ในระดับมำกที่สุด
6. ผลลัพธ์ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน (Outcome)
6.1 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำของ
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ พบว่ำมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด (ระดับคะแนนค่ำเฉลี่ย 4.54)
6.2 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับพนักงำนและผู้สนใจจำกหน่วยงำนอื่น ๆ
ทำกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เรื่องกำรใช้งำนระบบโอทีออนไลน์นำมำช่วยเป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนพัฒนำ
ปรับปรุงกระบวนงำนกำรปฏิ บัติงำนนอกเวลำของงำนทรัพยำกรบุคคล ให้กับพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องและผู้สนใจจำก
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย จำนวน 11 หน่วยงำน ประกอบด้วย 1) สำนักหอสมุด 2) คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
วิทยำเขตกำแพงแสน 3) คณะบริหำรธุรกิจ 4) คณะมนุษยศำสตร์ 5) สำนักทะเบียนและประมวลผล 6) สถำบันค้นคว้ำ
และพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร 7) สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร 8) สำนักส่งเสริม
และฝึกอบรม 9) คณะวิศวกรรมศำสตร์ 10) คณะวิทยำศำสตร์ 11) คณะเศรษฐศำสตร์ โดยใช้กระบวนกำรจัดกำรองค์
ควำมรู้ ดังรูปที่ 3 พนักงำนของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ และดังรูปที่ 4 จำกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย

รูปที่ 3 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรใช้งำนเครื่องมือที่ช่วยในกำรสนับสนุนพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน
กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำให้แก่พนักงำนของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
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รูปที่ 4 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรใช้งำนเครื่องมือที่ช่วยในกำรสนับสนุนพัฒนำปรับปรุง
กระบวนงำนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำให้แก่หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย

7. ประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำนในกำรนำระบบโอทีออนไลน์มำช่วยเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน โดยดำเนินกำร
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2559 ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ในสำนักฯ ทั้งอุปกรณ์ ทรัพยำกร และผู้พัฒนำระบบซึ่งเป็นพนักงำน
ที่ปฏิบัติงำนในสังกัดสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ นอกจำกนี้ ยังเกิดประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน ดังนี้
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

ลดระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน
ลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน
ลดปริมำณกำรใช้กระดำษ
ลดภำระงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน
ลดพื้นที่ในกำรจัดเก็บเอกสำร
สำมำรถตรวจสอบควำมซ้ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนได้อย่ำงรวดเร็ว
ใช้งำนผ่ำนเว็บได้ตลอด“ทุกที่ทกุ เวลำ”

8. กำรส่งเสริมกำรกระจำยควำมรู้และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในหน่วยงำน
8.1 สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ได้เปิดโอกำสให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกที่สนใจเข้ำศึกษำดูงำนกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร และเครื่องมือที่นำมำช่วยสนับสนุนในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน
ให้แก่งำนทรัพยำกรบุคคลของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ พร้อมให้คำปรึกษำแนะนำระบบทำงโทรศัพท์และผู้มำติดต่อด้วย
ตนเอง ดังนี้ 1) สำนักหอสมุด 2) คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ วิทยำเขตกำแพงแสน 3) คณะบริหำรธุรกิจ
4)
คณะมนุษยศำสตร์ 5) สำนักทะเบียนและประมวลผล 6) สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร 7) สถำบันค้นคว้ำ
และพัฒนำผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร 8) ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 9) คณะวิศวกรรมศำสตร์
10) คณะวิทยำศำสตร์ 11) คณะเศรษฐศำสตร์
8.2 สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ได้มีกำรจัดทำคู่มือ ประกอบกำรใช้งำน และเพื่อเผยแพร่กำรใช้งำนของเครื่องมือที่
นำมำช่วยสนับสนุนในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้แก่พนักงำนและหน่วยงำนที่สนใจ
9. ผลกำรดำเนินงำน (Output) ที่สำคัญ
ส ำนั ก บริ ก ำรคอมพิ ว เตอร์ ได้ พั ฒ นำระบบโอที ใ นรู ป แบบของโปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ ท ำงำนผ่ ำ นเว็ บ มำใช้ ง ำน
เพื่อแก้ปัญหำกำรทำงำนเดิมที่มีควำมล่ำช้ำ ลดควำมซ้ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนมำกกว่ำ 1 โครงกำร/ งำน และ
สูญเสียทรัพยำกรไปโดยเปล่ำ ช่วยให้เจ้ำหน้ำที่งำนทรัพยำกรบุคคลสำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรมำปฏิบัติงำนนอก
เวลำของพนักงำนภำยในหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ลดระยะเวลำ ลดขั้นตอนกำรทำงำน ลดกำรใช้ทรัพยำกร
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ข้อมูลมีควำมถูกต้อง และสำมำรถตรวจสอบได้ อีกทั้ง ยังช่วยให้ผู้บริหำรสำมำรถใช้ข้อมูลจำกรำยงำนในกำรประกอบกำร
ตัดสินใจได้อย่ำงทันเหตุกำรณ์ เนื่องจำกระบบทำงำนอยู่บนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต สำมำรถใช้งำนระบบได้ตลอดทุกที่
ทุกเวลำ
10. กำรนำไปใช้ประโยชน์ภำยในและภำยนอก
ระบบโอทีออนไลน์ของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่นำมำช่วยสนับสนุนในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวน
งำน และยึดถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง โดยเริ่มทดลองใช้ระบบโอทีออนไลน์ควบคู่กับระบบเดิม ตั้งแต่วันที่ 1
เมษำยน 2559 (ตำมประกำศสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 25 มีนำคม พ.ศ. 2559) และประกำศ
ให้พนักงำน
ใช้ระบบโอทีออนไลน์อย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2560
จำกนโยบำยของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ พบว่ำระบบโอทีออนไลน์ของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่มี
ควำมเชื่อมโยงกันกับระบบกำรมำปฏิบัติงำนและกำรลำออนไลน์ จึงเป็นเครื่องมือที่นำมำช่วยสนับสนุนกำรพัฒนำปรับปรุง
กระบวนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้นำมำใช้งำน ซึ่งสำมำรถดูข้อมูลรำยงำนได้ทันทีและทันต่อ
เหตุกำรณ์ เข้ำสู่ระบบได้ตลอดทุกที่ทุกเวลำ โดยมีหน่วยงำนให้ควำมสนใจติดต่อขอเยี่ยมชมดูงำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร และเครื่องมือที่นำมำช่ วยสนับสนุนในกำรพัฒนำปรับ ปรุงกระบวนงำน จำนวน 11
หน่วยงำน
11. กำรประเมินผลและกำรนำผลกำรประเมินมำใช้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงในอนำคต
เมื่อดำเนินกำรใช้งำนระบบโอทีออนไลน์อย่ำงเป็นทำงกำร มำครบ 1 ปี (วันที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31
สิงหำคม พ.ศ. 2561) ได้ทำกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำ ซึ่งผลกำรประเมินมีระดับคะแนนค่ำเฉลี่ย เท่ำกั บ 4.54 อยู่ในระดับมำกที่สุด โดยได้สรุปควำมพึงพอใจในกำร
พัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ดังรูปแผนภำพที่ 5

รูปที่ 5 แสดงควำมพึงพอใจในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
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12. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
1. ผู้บริหำรสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ให้ควำมสำคัญ และสนับสนุนกำรดำเนินงำน โดยผลักดั นให้มีกำรพัฒนำ
ปรับปรุงกระบวนงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำของพนักงำน
2. ได้รับกำรพัฒนำระบบจำกฝ่ำยระบบสำรสนเทศ ในกำรออกแบบและพัฒนำระบบโอทีออนไลน์ ที่ตรงตำมควำม
ต้องกำร
3. กำรมีส่วนร่วมของพนักงำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงดี ในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำแบบเดิมด้วย
กระดำษซึ่งทำให้เสียเวลำในกำรปฏิบัติงำน มำเป็นกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำแบบใหม่ด้วยระบบ โอทีออนไลน์ เพื่อให้ กำร
ปรับปรุงกระบวนงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย
13. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
สนับสนุนให้จัดทำระบบต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลด้ำนทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ ข้อมูลกำรมำปฏิบัติงำน
ข้อมูลกำรลำ และข้อมูลกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำที่เชื่อมโยงกันสำหรับพนักงำนในหน่วยงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลั ยให้
สะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้องตรงตำมระเบียบ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ ให้มีประสิทธิภำพ ซึ่งระบบกำรลง
เวลำปฏิบัติงำน ระบบกำรลำออนไลน์ และระบบโอทีออนไลน์ของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์สมบูรณ์พร้อมใช้งำนอย่ำงเต็ม
รูปแบบแล้ว
โดย สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
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ประเภทที่ 2
กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน
(2.2) แนวปฏิบัตทิ ดี่ ี

รำงวัลดี จำนวน 2 ผลงำน
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รำงวัลดี ประเภท 2.2 แนวปฏิบัติที่ดี

เครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
สำนักหอสมุด
1. ควำมเป็นมำ/หลักกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพภำยในของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นไปตำมแนว
ทำงกำรพัฒนำคุณภำพของมหำวิทยำลัย เป็นไปตำมคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน สำหรับสำนัก สถำบัน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปี 2554 องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไก
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (สกอ. 9.1) เกณฑ์ข้อที่ 8 มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ
ระหว่ำงมหำวิทยำลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้ง กำรดำเนินงำนที่สอดรับกับนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรของผู้อำนวยกำร
สำนักหอสมุด ดร.อำรีย์ ธัญกิจจำนุกิจ (พ.ศ. 2553 - 2561) ที่มุ่งเน้นกำรดำเนินงำนตำมระบบบริหำรงำนคุณภำพ จึงได้
ออกประกำศสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เรื่อง “นโยบำยคุณภำพ” ลงวันที่ 28 กันยำยน 2555
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำตร์ ตระหนักและให้ควำมสำคัญของกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
คุณภำพของมหำวิทยำลัย และขับเคลื่อนกำรทำงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยคุณภำพ จึงได้ริเริ่มและพัฒนำเครือข่ำยควำม
ร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำขึ้นในปีแรก (ควำมร่วมมือ 1 ปี) โดยมีพิธีลงนำมควำมร่วมมือในบันทึก
ข้อตกลง ลงวันที่ 28 กันยำยน 2555 ณ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งมีสมำชิกหน่วยงำนเครือข่ำยฯ
จำนวน 5 ห้องสมุดจำกจำนวน 5 สถำบัน ประกอบด้วย 1. สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 2. สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 3. สำนักหอสมุดกลำงมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4. สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยศรีปทุม
และ 5. สำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ โดยเจตนำรมณ์ควำมร่วมมือฯ ห้องสมุดทุกแห่งจะ
ร่วมกันเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือ ห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของ
ห้องสมุด โดยระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. ห้องสมุดทุกแห่งจะร่วมมือกันจัดกิจกรรม และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. ห้องสมุดทุกแห่งจะติดตำมประเมินผลกำรสร้ำงเครือข่ำย เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำกำรทำงำนร่วมกันอย่ำง
ต่อเนื่อง
3. ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนควำมร่วมมือด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำซึ่งกันและกัน
โดยตลอดระยะเวลำควำมร่วมมือฯ ที่ ผ่ำนมำเป็นเวลำ 5 ปี ทีมงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือฯ ทุกสถำบัน ร่วมกัน
ดำเนินงำนตำมแผนงำนที่กำหนดร่วมกัน ผลงำนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำย อีกทั้งได้สร้ำงสรรค์ผลงำนในเชิงประจักษ์
ผู้บ ริหำรห้ องสมุด ได้ รับข้อมู ล ที่ส ำมำรถใช้อ้ำงอิ งตำมเกณฑ์ม ำตรฐำนที่เกี่ย วข้อง น ำไปวำงแผนพั ฒนำปรับปรุงกำร
ให้บริกำรห้องสมุด และกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำนในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ ได้รับควำมสนใจมีสมำชิกหน่วยงำน
เครือข่ำยควำมร่วมมือฯ เพิ่มขึ้นจำกเดิมจำนวน 5 ห้องสมุด/สถำบัน เป็นจำนวน 7 ห้องสมุด/สถำบัน (สมำชิกเพิ่มเติมคือ
สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย และศูนย์บรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) ปัจจุบัน
ควำมร่วมมือเป็นไปต่อเนื่องเป็นรอบปีที่ 6
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1.1 วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงสถำบัน
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงสถำบัน
 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่นำไปสู่กำรพัฒนำกำรทำงำนร่วมกัน
 เพื่อยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของห้องสมุ
 เพื่อดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
1.2 วิธีกำรกำหนดแผน/แนวทำง/โครงกำร
1. ผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (นำงสำวธนำภรณ์ ฉิมแพ) ขอ
คำปรึกษำ/ขอพิจำรณำกำรทำงำนภำยใต้เครือข่ำยควำมร่วมมือฯ ต่อผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด เพื่อพัฒนำ
งำนประกันคุณภำพที่สอดคล้องตำมบริบทของหน่วยงำน ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบ
2. ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด (ดร.อำรีย์ ธัญกิจจำนุกิจ) ประสำน/เจรจำขอควำมร่วมมือกับผู้บริหำรห้องสมุด
ต่ำง ๆ แจ้งควำมประสงค์ที่จะยกระดับกำรทำงำนประกันคุณภำพห้องสมุดร่วมกันตำมระบบประกันคุณภำพ
ของสถำบัน และสอดคล้องตำมเกณฑ์ สกอ.
3. ผู้ประสำนงำนกลำง (นำงสำวธนำภรณ์ ฉิมแพ) ประสำนข้อมูล/แนวทำงกำรทำงำนร่วมกันกับผู้บริหำร
ห้องสมุดที่ตอบรับกำรเข้ำร่วมเครือข่ำย
4. จัดทำร่ำงบันทึกข้อตกลงกำรทำงำนร่วมกัน เสนอต่อผู้บริหำรห้องสมุดที่ประสงค์ลงนำมควำมร่วมมือและ
ผลักดันงำนประกันคุณภำพห้องสมุดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
5. จัดพิธีลงนำมควำมร่วมมือในปีที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กันยำยน2555 ณ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
6. ผู้บริหำรและคณะทำงำนเครือข่ำยฯ ร่วมกำหนดแนวทำงกำรทำงำนร่วมกัน โดยกำหนดแผนงำน/กิจกรรม/
ปฏิทินกำรทำงำนใช้เป็นกรอบในกำรติดตำมกำรทำงำน
7. รำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนในแต่ล ะรอบปี ตำมแผนงำน และน ำเสนอเผยแพร่ประชำสัมพั นธ์ในเว็บไซต์
เครือข่ำยฯ และเว็บไซต์ห้องสมุดหน่วยงำนสมำชิกในแต่ละสถำบัน
1.3 แผนงำนและเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับส่วนงำน
แผนงำนกำรทำงำนร่วมกันสอดคล้องตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำนสมำชิกเครือข่ำยควำมร่ วมมือฯ ที่
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเจตนำรมณ์ตำมบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
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เป้ำหมำยส่วนงำน (หน่วยงำนสมำชิกเครือข่ำยฯ)
ผลลัพธ์ตำมแผนงำนและเป้ำหมำย
สู่เป้ำหมำยกำรทำงำนร่วมกัน
1. ห้องสมุดทุกแห่งจะร่วมมือกันจัดกิจกรรม และเผยแพร่ข้อมูล  มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เช่น กำรจัด
ข่ำวสำรเพื่อส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อบรมให้ควำมรู้ในห้วข้องำนที่เกี่ยวกับงำนห้องสมุด
 กำรส่งข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ในเรื่องต่ำง ๆ ที่ดำเนินงำนเป็นกำร
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ำรท ำงำนร่ ว มกั น เช่ น กำรพั ฒ นำระบบ
ประกันคุณภำพ TQM, TQA, ISO เป็นต้น
2. ห้องสมุดทุกแห่งจะติดตำมประเมินผลกำรสร้ำงเครือข่ำย เพื่อ  กำหนดปฏิทินและแผนกำรทำงำนร่วมกัน เพื่อใช้เป็นระบบกำร
นำไปสู่กำรพัฒนำกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง
ติดตำมอย่ำงเป็นทำงกำร
 นำข้อมูลที่ได้รับที่ได้เทียบเคียงข้อมูล มำใช้ในกำรพิจำรณำวำง
แผนกำรพัฒ นำปรั บปรุ งกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บ ริกำร
ห้องสมุดแต่ละสถำบัน
3. ดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนควำมร่วมมือด้ำน ร่วมมือกับผลักดันกำรทำงำนบนมำตรฐำนห้องสมุดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ประกันคุณภำพกำรศึกษำซึ่งกันและกัน
กำรจัดทำข้อมูลรำยงำนผลตำมบทวิเครำะห์มำตรฐำนต่ำง ๆ เช่น
 มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2544
 ตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ภำพห้ อ งสมุ ด สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ ข่ ำ ยงำน
ห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค (PULINET)
 ตัวบ่งชี้ที่ตกลงร่วมกันภำยใต้เครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุด
ด้ำนประกันคุณ ภำพกำรศึก ษำ (พัฒนำขึ้นตำมบริบทและ
สภำพแวดล้อม)

2. ปัจจัยนำเข้ำ (Input)
ปัจจัยนำเข้ำในกำรดำเนินงำนภำยใต้เครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย
 คน/บุคลำกร เพื่อให้เกิดควำมสำเร็จในกำรทำงำนจำแนกกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ผู้ บ ริห ำรห้ อ งสมุด แต่ ล ะสถำบั น หน้ ำ ที่ ม อบนโยบำย สั่ ง กำร ติ ด ตำม ประเมิ น ผล และให้ คำชี้ แ นะ
แก้ปัญหำ กำหนดแนวทำงในกำรทำงำนได้อย่ำงคล่องตัว
2. คณะทำงำน/ทีมงำนประกันคุณภำพแต่ละสถำบัน หน้ำที่ขับเคลื่อนกำรทำงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนที่
กำหนดสอดคล้องกับนโยบำยกำรทำงำนร่วมกันของเครือข่ำยฯ จัดทำข้อมูล ประสำน รวมรวมและนำเสนอข้อมูล
3. บุคลำกรห้องสมุดแต่ละสถำบัน หน้ำที่เป็นผู้ให้ข้อมูลกำรดำเนินงำน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับรำยงำนผล
ตำมแนวทำง/มำตรฐำน/เกณฑ์ /ตัวบ่งชี้ที่กำหนดร่วมกันในเครือข่ำยฯ โดยในแต่ละงำนที่ตกลงร่วมกัน ทุกห้องสมุด ทุก
สถำบัน จะประสำนบุคลำกรเจ้ำของงำนร่วมเป็นทีมงำน รับทรำบข้อมูลร่วมกัน เพื่อกำรนำส่งข้อมูลที่ถูกต้อง มีหลักฐำน
อ้ำงอิงได้
4. ผู้ประสำนงำนกลำงเครือข่ำยฯ หน้ำที่ประสำนควำมร่วมมือให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเจตนำรมณ์และ
แผนงำนในแต่ละรอบปี ทำหน้ำที่ประสำน ชี้แจง ติดตำมงำน แจ้งผล และรำยงำนผลเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหำรเครือข่ำยฯ
 งบประมำณ
1. กำรจัดประชุมในกรณีเป็นเจ้ำภำพที่กำหนดให้จัดหมุนเวียนในหน่วยงำนสมำชิก
2. กำรเดินทำงไปรำชกำร กำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภำยในเครือข่ำยฯ
3. กำรทำงำนตำมแผนงำนของเครือข่ำยฯ เช่น ค่ำถ่ำยสำเนำ/ผลิตเอกสำรผลงำน เป็นต้น
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 สถำนที่ สำหรับจัดประชุมกรณีเป็น เจ้ำภำพ และสถำนที่ จัดกิจกรรมกำรฝึกอบรมหรือกิจกรรมต่ำงๆ ที่
ส่งเสริมสนับสนุนกันและกัน
 นโยบำย/เป้ำหมำยกำรทำงำนร่วมกัน เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรทำงำนและติดตำมประเมินผลตำมที่กำหนด
ไว้
 ระบบกำรทำงำนร่วมกัน กรอบ/แนวทำง/ขั้นตอน/ปฏิทินกำรทำงำนและเครื่องมือสนับสนุนที่ให้ผู้ปฏิบัติ
ได้รับทรำบไปในทำงเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์กำรทำงำนของเครือข่ำยฯ
 ควำมรู้/ทักษะ เพื่อให้ทีมงำนและบุคลำกรห้องสมุดมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะที่สนับสนุนให้กำรทำงำน
ภำยในเครือข่ำยฯ เกิดควำมคล่องตัว เช่น กำรส่งไปรับกำรฝึกอบรมในหัวข้อเรื่องต่ำง ๆ เป็นต้น
3. วิธีกำรดำเนินงำน
วิธีกำรทำงำนและแนวทำงที่ใช้ร่วมกันอย่ำงเป็นระบบ เครือข่ำยควำมร่วมมือได้ดำเนินตำมวงจรคุณภำพ Deming
Cycle หรื อ PDCA Cycle (Plan – Do – Check – Act) เพื่ อ ให้ ง ำนภำยใต้ เ ครื อ ข่ ำ ยควำมร่ ว มมื อ ฯ สั ม ฤทธิ์ ผ ลตำม
เป้ำหมำยร่วมกัน โดยได้กำหนดขั้นตอนในกำรทำงำนดังนี้
Input
ปัจจัยนำเข้ำ
- คน/บุคลำกร/ทีมงำน
ประกอบด้วย
1. ผู้บริหำรห้องสมุดเครือข่ำย
ควำมร่วมมือฯ ทุกสถำบัน
2. ทีมงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ฯ ทุกสถำบัน
3. ทีมงำนประกันคุณภำพของ
สำนักหอสมุด มก.
4. ผู้ประสำนงำนกลำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือฯ
- ระบบ/แนวทำงกำรทำงำน
ร่วมกัน
1. กำรกำหนดแนวทำง/รูปแบบ
กำรทำงำนร่วมกัน
2. กำรกำหนดแบบฟอร์มที่ใช้
งำนที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
- เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ใช้
ทำงำนร่วมกัน
1. กำรทำงำนร่วมกันใน
Google Dive
2. กำรพัฒนำเว็บไซต์ในกำร
รวบรวมผลกำรดำเนินงำน
ของเครือข่ำยควำมร่วมมือฯ
3. Line Group กำรสื่อสำร
ชี้แจง ส่งข้อมูลในกำร
ประสำนงำนร่วมกัน

PDCA (Plan – Do – Check – Act)
Process
Output
กระบวนกำร
ผลลัพธ์
- กำหนดแผนงำนประจำปี
ผลผลิต/ผลงำนตำมแผนในแต่ละ
- กำหนดปฏิทินทำงำนร่วมก้น
รอบปีที่มีควำมร่วมมือกัน ได้แก่
- ดำเนินงำนตำมแผนงำน
1. กรณีศึกษำงำนวิจยั สถำบัน
ประสำนงำนกับบุคลำกรใน
ของแต่ละสถำบัน
หน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง รวบรวม
2. ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจ
ข้อมูล นำส่งข้อมูลรวบรวมเป็น
ต่อกำรให้บริกำรห้องสมุด ที่
รำยงำนภำพรวม
นำสู่กิจกรรมแลกเปลี่ยน
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำร
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
ทำงำนในที่ประชุมผู้บริหำร
3. รำยงำนบทวิเครำะห์ตำม
เครือข่ำยฯ ที่กำหนด 3 เดือน
เกณฑ์มำตรฐำนห้องสมุด
ครั้งและจัดประชุมหมุนเวียน
และเกณฑ์มำตรฐำนที่
กำรเป็นเจ้ำภำพ
เกี่ยวข้อง เป็นไปตำม
- รำยงำนสรุปผลต่อผู้บริหำร
แผนงำนประจำปี
เครือข่ำยฯ
- กรณีพบประเด็นปัญหำ
อุปสรรคในกำรทำงำนตำมแผน
ดำเนินกำรดังนี้
1. ระดับคณะทำงำนฯ ร่วมกัน
แก้ไขปัญหำกำรทำงำน
เบื้องต้น
2. พบปัญหำระดับนโยบำย
นำเข้ำวำระกำรประชุม
ผู้บริหำรพิจำรณำ
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Outcome
ผลผลิต
- กำรเข้ำใช้ห้องสมุดของนิสิต
บุคลำกรระหว่ำงสถำบันโดยไม่
เสียค่ำธรรมเนียม
- กำรเข้ำถึงทรัพยำกร
สำรสนเทศเพื่อประกอบกำร
เรียน กำรสอนและกำรวิจยั
ของนิสิต บุคลำกรระหว่ำง
สถำบันที่ใช้บริกำรห้องสมุดใน
เครือข่ำยฯ
- มูลค่ำเพิ่มจำกกำรทำงำน
ร่วมกัน / ลดต้นทุนกำรจัดหำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
- ภำพลักษณ์ชื่อเสียงกำรทำงำน
ร่วมกันภำยใต้เครือข่ำยควำม
ร่วมมือฯ
- ผลงำน/บทควำมเชิงวิชำกำรที่
ได้นำเสนอและตึพิมพ์
- กำรทำงำนเป็นทีมของคนใน
วิชำชีพห้องสมุดที่ร่วมกัน
สร้ำงสรรค์ผลงำนเพื่อ
ผู้ใช้บริกำร และเพื่อกำรพัฒนำ
ปรับปรุงกระบวนงำนภำยในให้
มีมูลค่ำมำกยิ่งขึ้น

3.1 รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในส่วนงำน
 เป็น ผู้ใ ห้ข้ อมูลตำมเกณฑ์ เนื่ องจำกเป็น เจ้ ำของข้อมู ล และมี หน้ ำที่เก็บ สถิติ เช่ น กำรศึกษำเรื่อง ช่ องทำง
ประชำสัมพันธ์กำรสื่อสำรของห้องสมุด ผู้ให้ข้อมูลคือ นักประชำสัมพันธ์ งำนสื่อสำรองค์กร เป็นต้น
 เป็นผู้ปฏิบัติงำน เพื่อก่อให้เกิดกำรให้บริกำรที่สร้ำงควำมพึงพอใจ โดยบุคลำกรห้องสมุดทุกคนจะต้องให้บริกำร
ด้วยจิตบริกำร ให้ควำมช่วยเหลือและให้บริกำร
 เป็นผู้รับรู้ข้อมูล/พัฒนำทักษะ ควำมรู้ที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจและภำระหน้ำที่ หนี่งในกิจกรรม
เครือข่ำยในรอบปีที่ 1-2 ได้กำหนดให้ทุกครั้งที่มีกำรประชุมผู้บริหำรให้จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ตำมควำมโดดเด่นและ
เชี่ยวชำญของแต่ละสถำบันที่เป็นเจ้ำภำพ
3.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (Work Flow)
 กำรทำงำนร่วมกันของเครือข่ำยฯ กำหนดตำมแผนภำพ โดยใช้เครื่องมือ PDCA ในกำรขับเคลื่อนกำรทำงำน โดย
กำหนดเป็นขั้นตอนกำรทำงำนในภำพรวมเชิงนโยบำย และขั้นตอนกำรทำงำนในรำยละเอียดตำมแผนงำนประจำปี เป็นผล
ให้กำรทำงำนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ดังภำพ
กำหนดแผนงำนและปฏิทินเครือข่ำยควำมร่วมมือฯ ประจำปี
กำหนดแนวทำง/แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลร่วมกัน
สมำชิกเครือข่ำยควำมร่วมมือฯ ดำเนินงำนตำรำงแผน/แนวทำง/แบบฟอร์มที่
กำหนด
ประชุม/พิจำรณำ/สรุปผล ในกำรประชุมคณะทำงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือฯ

ปรับแก้

ผ่ำน
ปรับแก้/ได้รับคำแนะนำ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในที่ประชุมผูบ้ ริหำรเครือข่ำยควำมร่วมมือฯ
ผ่ำน
ดำเนินกำรตำมแผนที่กำหนด หรือแนวทำงในที่มีมติเห็นชอบแก้ไขร่วมกัน
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนในรอบปี ต่อทีป่ ระชุมผู้บริหำรและ
คณะทำงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือฯ

4. กำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ
เพื่อให้กำรทำงำนสัมฤทธิ์ผลตำมเจตนำรมณ์และแผนงำนที่กำหนด ได้ใช้วิธีกำรสื่อสำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้บริหำรห้องสมุดเครือข่ำยฯ แจ้งนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรให้กับบุคลำกรส่วนงำนของแต่ละสถำบันทรำบใน
กำรดำเนินภำยใต้เครือข่ำยควำมร่วมมือฯ พร้อมทั้งมอบนโยบำยกำรทำงำนร่วมกันให้กับคณะทำงำนเครือข่ำยฯ ผ่ำนกำร
ประชุมชี้แจงอย่ำงเป็นทำงกำร เพื่อให้รับทรำบในแนวทำงเดียวกัน
2. กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
2.1 ผู้ประสำนงำนกลำง ซึ่งเป็นผู้ออกแบบฟอร์ม/ขั้นตอนในกำรทำงำนร่วมกัน ชี้แจง ทำควำมเข้ำใจผ่ำน
กำรประชุมคณะทำงำนเครือข่ำยฯ
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2.2 คณะทำงำนเครือข่ำยฯ ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงำน นำข้อมูลกลับไปชี้แจงบุคลำกรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำร
ดำเนินงำนเป็นไปตำมรูปแบบที่กำหนด ทั้งนี้ บำงหน่วยงำนได้เชิญบุคลำกรที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมด้วย เพื่อรับทรำบ
ข้อมูลแนวทำงกำรทำงำน อีกทั้งกำรซักถำมและตอบข้อสงสัยในประเด็นต่ำง ๆ เพื่อให้กำรทำข้อมูลมีประสิทธิภำพ
2.3 หำกพบประเด็นปัญหำ นำมำเข้ำที่ประชุมคณะทำงำนฯ เพื่อพิจำรณำร่วมกัน กรณีประเด็นปัญหำระดับ
นโยบำย คณะทำงำนฯ สรุปเรื่องในเข้ำที่ประชุมผู้บริหำรต่อไป
2.4 กำรถ่ำยทอด ทำควำมเข้ำใจร่วมกันในกำรทำงำน ได้ใช้ Live Group เป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำรที่
รวดเร็ว และรับทรำบข้อมูลร่วมกัน
5. ผลลัพธ์ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน (Out come)
กำรเข้ำใช้ห้องสมุดร่วมกันเพื่อเปิดโอกำสให้นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของทั้ง 7 สถำบัน สำมำรถเข้ำใช้
ห้องสมุดร่วมกันเพื่อประโยชน์ในด้ำนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัย โดยลดภำระค่ำใช้จ่ำยในเรื่องค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำใช้
ห้องสมุด อีกทั้งเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน ซึ่งเป็นกำรช่วยให้ห้องสมุดแต่ละแห่งประหยัด
งบประมำณเพื่อกำรจัดหำ อีกทั้ง กำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อประกอบกำรเรียน กำรสอนและกำรวิจัยของนิสิต
บุคลำกรระหว่ำงสถำบันที่ใช้บริกำรห้องสมุดในเครือข่ำยฯ
 ภำพลักษณ์/ชื่อเสียงกำรทำงำนร่วมกันภำยใต้เครือข่ำยควำมร่วมมือฯ ที่ได้เข้ำร่วมแสดงผลงำนด้วย
วำจำและบทควำมเชิงวิชำกำรที่ได้นำเสนอและตึพิมพ์
 กำรทำงำนเป็นทีมของคนในวิชำชีพห้องสมุด ที่ร่วมกันสร้ำงสรรค์ผลงำนเพื่อผู้ใช้บริกำร และเพื่อกำร
พัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนภำยในให้มีมูลค่ำมำกยิ่งขึ้น
6. ประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน (ควำมคุ้มค่ำ)
ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันประกอบด้วย
1. กำรใช้พื้นที่ห้องสมุดเพื่อกำรเรียนรู้ของนิสิต บุคลำกรหน่วยงำนสมำชิกเครือข่ำยฯ
2. กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน (หนังสือ วำรสำร ฐำนข้อมูล สื่ออิเล็กทรอนิกส์)
3. ข้อมูลเทียบเคียงที่นำสู่กำรวำงแผนพัฒนำปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรห้องสมุด
4. งบประมำณจัดอบรมให้ควำมรู้ โดยเชิญวิทยำกรให้ควำมรู้พัฒนำทักษะกับผู้บริหำรและบุคลำกรเครือข่ำยฯ
5. กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรทำงำนร่วมกัน ลดขั้นตอน ลดระยะเวลำ ลดข้อผิดพลำด
และทำงำนร่วมกันได้ทุกที่ ทุกเวลำ ผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย เป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุกำรณ์ (Google Drive Line Group และ
เว็บไซต์
7. กำรส่งเสริมกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในหน่วยงำน
 กำรส่งเสริมกระจำยควำมรู้ ประกอบด้วย กิจกรรมฝึกอบรมให้ควำมรู้ในหัวข้อเรื่องต่ำง ๆ ที่เป็นควำมโดดเด่น
ของแต่ละสถำบัน และเพื่อแก้ปัญหำในกำรทำงำนร่วมกัน อำทิเช่น งำนวิจัยและนวัตกรรมห้องสมุด Digital Marketing
กำรพัฒนำห้องสมุดสู่ควำมเป็นเลิศด้วย EdPEx กำรเป็นครูในยุคดิจิทัล แบบฉบับคนห้องสมุดจะต้องออกแบบอย่ำงไร
 กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ เครือข่ ำยควำมร่ว มมือฯ ได้น ำผลกำรศึกษำควำมพึ ง พอใจต่ อกำรให้ บ ริกำร
ห้องสมุด มำใช้เป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำและยกย่องห้องสมุดที่มีค่ำคะแนนลำดับที่ 1 เป็นหน่วยงำนที่มีควำมโดดเด่น
เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับห้องสมุดเครือข่ำยฯ ได้ จึงนำสู่กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรอบ 5 ปีที่ผ่ำนมำ ได้ดำเนินกำรไป
จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
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 “สถำนที่และสิ่งแวดล้อมที่มีบรรยำกำศเอื้อต่อกำรเรียนรู้” โดย สำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ สถำบันบัณฑิต
พัฒนบริหำรศำสตร์
 “กำรประชำสัมพันธ์ทั่วถึงหลำยช่องทำง” โดย สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยศรีปทุม
 “กำรได้รับบริกำรทีน่ ่ำประทับใจ” โดยสำนักหอสมุดกลำงมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 “กำรให้บริกำรห้องสมุด 24 ชั่วโมงช่วงสอบ” โดย สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
8. ผลกำรดำเนินงำน (Output) ที่สำคัญ
ผลกำรด ำเนิ น งำนเป็ น ไปตำมแผนงำนที่ ก ำหนดไว้ ร่ ว มกั น ในแต่ ล ะรอบปี ในเว็ บ ไซต์ ข องเครื อ ข่ ำ ยฯ
https://sites.google.com/site/5moulibqa/home ทั้งนี้ขอสรุปพอสังเขป ดังนี้
 งำนวิจัยสถำบัน กรณีศึกษำของแต่ละสถำบัน
 ข้อมูลสำหรับผู้บริหำรห้องสมุดที่ใช้ในกำรเทียบเคียงผลกำรดำเนินงำน
 ข้อมูลสำหรับผู้บริหำรห้องสมุดที่ใช้ในกำรเทียบเคียงข้อมูลตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่กำหนดร่วมกัน
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละห้องสมุด
 กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนกันและกัน
9. กำรประเมินผลและกำรนำผลประเมินมำใช้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงในอนำคต
ผู้ บ ริหำรห้ องสมุ ด เครื อข่ำ ยฯ ให้ ควำมส ำคั ญ ในกำรน ำข้อมู ล ที่ ไ ด้ รับ ซึ่ ง เป็ น ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผน มำ
ประเมินผลกำรทำงำนที่นำสู่กำรพัฒนำปรับปรุงงำน โดยในแต่ละรอบปี ได้ผลักดันกำรทำงำนให้สอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป และตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่มีกำรปรับปรุง เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำวำงแผน โดยได้พัฒนำและ
มอบหมำยให้คณะทำงำนเครือข่ำยฯ จัดทำรำยงำนบทวิเครำะห์ต่ำง ๆ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนด และเป็นไปตำม
เกณฑ์ที่ได้มีกำรพัฒนำปรับปรุง
10. กำรเทียบเคียงกับหน่วยงำนอื่น
จำกกำรศึกษำ “เครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ” นี้ เป็นควำมร่วมมือต้นแบบของ
กำรทำงำนร่วมกันของห้องสมุด ที่ผ่ำนมำไม่มีควำมร่วมมือห้องสมุดที่เฉพำะทำงในด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
11. บ่งชี้ควำมเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
1. กำรผ่ำนกำรพิจำรณำผลงำนเวทีต่ำง ๆ ในวงกำรห้องสมุด และได้รับกำรพิจำรณำให้นำเสนอผลกำรดำเนินงำน
เครือข่ำยควำมร่วมมือฯ ด้วยวำจำและบทควำมตีพิมพ์ทำงวิชำกำร ประกอบด้วย
- บทควำม “กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และควำมร่วมมือ
เครื อ ข่ ำ ยด้ ำ นประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำห้ อ งสมุ ด 5 สถำบั น ” ในกำรสั ม มนำควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งห้ อ งสมุ ด
สถำบันอุดมศึกษำครั้งที่ 29
- กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET
ครั้ง ที่ 7 บทควำม “ผลสั มฤทธิ์ กำรดำเนิน งำนเครือข่ำ ยควำมร่ว มมือห้องสมุดด้ ำนประกัน คุณ ภำพ
กำรศึกษำ”
ครั้งที่ 9 บทควำม “ตัวบ่งชี้ PULINET สู่แนวปฏิบัติที่ดีของเครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ”
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2. กำรตอบรับ และให้ควำมสนใจเข้ำร่ว มเป็น สมำชิกเครือข่ำ ยควำมร่ว มมือฯ จำกที่เริ่มต้นปี แรก จำนวน 5
ห้องสมุด/สถำบัน เป็นจำนวน 7 ห้องสมุด/สถำบัน
12. กำรนำไปใช้ประโยชน์ทั้งภำยในและภำยนอก
คุณค่ำที่นำไปใช้ประโยชน์ของแต่ละห้องสมุด ภำยในเครือข่ำยควำมร่วมมือฯ
- กำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงสถำบัน
- กิจกรรมส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยน
- กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของห้องสมุด สร้ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผล คุณค่ำที่นำไปใช้
ประโยชน์ของห้องสมุดอื่น ภำยนอกเครือข่ำยควำมร่วมมือฯ
- แบบอย่ำงแนวกำรทำงำนร่วมกันของเครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
13. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
 ผู้บริหำรห้องสมุดเครือข่ำยควำมร่วมมือฯ ชี้เป้ำ ตรงประเด็น สนับสนุนทรัพยำกรต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำน
อีกทั้งกำรให้คำปรึกษำ ชี้แนะ แก้ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรทำงำนร่วมกัน ผ่ำนกำรประชุมผู้บริหำรเครือข่ำยฯ ที่กำหนดขึ้น 3
เดือนครั้ง และกำรให้คำปรึกษำอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ผ่ำนวำจำ และสื่อออนไลน์
 ทีมงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือฯ ที่ร่วมกันทำงำนเสมือนมำจำกที่เดียวกัน ทำงำนร่วมกันเป็นทีม มีควำมพร้อม ให้
ใจร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ร่วมคิด ร่วมประสำน ร่วมลงมือ ร่วมทำ ร่วมยินดีในผลงำนร่วมกัน
 ทีมงำนประกันคุณภำพของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ควำมเข้มแข็งร่วมมือร่วมใจ ทำงำนเป็น
ทีมด้วยจิตที่พร้อมพัฒนำคุณภำพของหน่วยงำนตำมนโยบำยกำรบริหำรงำน
 ผู้ประสำนงำนกลำงเครือข่ำยควำมร่วมมือฯ นำงสำวธนำภรณ์ ฉิมแพ (ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรด้ำนบริหำรและประกัน
คุณภำพ วำระกำรบริหำรวันที่ 29 เมษำยน 2554 ถึงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2561) กำหนดริเริ่มแนวคิด/แนวทำงทำงำน
ร่วมกัน กระตุ้น เชื่อมต่อ ติดตำม ประสำนกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนดร่วมกัน สรุปผลกำรดำเนินงำน
เพื่อสอบทำนงำนตำมที่วำงไว้ และรำยงำนเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหำรห้องสมุดเครือข่ำยฯ
 ระบบ/แนวทำงกำรทำงำนร่วมกัน ร่วมกันกำหนดแผนและปฏิทินกำรทำงำนในรอบปีต่อไป โดยศึกษำจำกผล
กำรดำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ สภำพกำรณ์ปัจจุบัน นโยบำยผู้บริหำรตำมวำระ ปัญหำในกำรดำเนินรอบปีก่อน
 เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ใช้ทำงำนร่วมกัน ได้แก่ กำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมและแก้ไขร่วมกัน กำรใช้
ไฟล์ ข้ อ มู ล ท ำงำนร่ ว มกั น ใน Google Drive กำรพั ฒ นำเว็ บ ไซต์ เ พื่ อ รวมรวมผลกำรด ำเนิ น งำนของเครื อ ข่ ำ ยฯ
https://sites.google.com/site/5moulibqa/home และสื่อออนไลน์ Line Group ที่ใช้ติดต่อประสำนงำน ประสำน
ควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำง ๆ ส่งต่อข้อมูล เป็นต้น
14. กำรตั้งเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในอนำคต
เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุผลตำมนโยบำยกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรเครือข่ำยควำมร่วมมือฯ ในทุกรอบปีได้
ตั้งเป้ำหมำยกำรทำงำนในรอบปีต่อไป และกำหนดเป็นแผนงำนร่วมกัน โดยในรอบปีปัจจุบัน (รอบปีที่ 6) ได้ให้แนวคิดและ
ประเด็นในกำรทำงำน เพื่อให้ทีมงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือฯ ทุกสถำบัน ไปศึกษำ วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ ประเมินผล
และวำงแนวทำงกำรทำงำนร่วมกันตำมสภำพแวดล้อม และข้อมูลที่มีจำกผลกำรดำเนินงำนเดิม และกำรดำเนินงำนที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้ง กำรสอดรับกำรปรับตัวให้ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับวำงแผนพัฒนำและ
ปรับปรุงงำนห้องสมุดต่อไป ซึ่งคณะทำงำนจะจัดประชุมเพื่อร่วมกันระดมควำมคิดเห็น และจัดทำเป็นแผนงำน ร่ำงเสนอ
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ผู้บริหำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป เพื่อจะได้จัดทำเป็นแนวทำงและปฏิทินกิจกรรมที่ใช้เป็นกรอบกำรทำงำนและ
ติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์กำรทำงำนภำยใต้เครือข่ำยฯ อย่ำงต่อเนื่องเป็นรูปธรรม
โดย สำนักหอสมุด
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รำงวัลดี ประเภท 2.2 แนวปฏิบัติที่ดี

พัฒนำคน พัฒนำงำน องค์กรก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน
คณะวิศวกรรมศำสตร์
1. ควำมเป็นมำ/หลักกำร
คณะวิศวกรรมศำสตร์ได้ดำเนินกำรจัดโครงกำรพัฒนำผลิตภำพและคุณภำพภำยในองค์กร (PQI : Productivity Quality
Improvement) ซึ่งปัจจุบันโครงกำรนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยในกำรพัฒนำบุคลำกรหลำยกิจกรรรม เช่น มีกำรจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งำนข้ำมหน่วยงำนภำยในคณะวิศวกรรมศำสตร์ มีกำรแบ่งปันองค์ควำมรู้ของแต่ละงำนจนสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้กับงำนอื่น ๆ ได้ ดังนั้นโครงกำร PQI จึงไม่ใช่เป็นเพียงกำรจัดประกวดเพื่อคัดเลือกโครงกำรผลงำนคุณภำพของคณะ
วิศวกรรมศำสตร์เท่ำนั้น แต่ยังดำเนินกำรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมควำมรู้ให้กับบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร เช่น กำรจัดทำแผน
โครงงำนและกำรวั ดผล (Project Management) กำรปรั บกระบวนงำนอย่ ำงต่ อเนื่ อง (Kaizen) กำรคิ ดเชิ งระบบและกำร
วิเครำะห์ปัญหำ (Design Thinking) กำรเขียนแผนควำมคิด (Mind Map) กระบวนกำรทำงธุรกิจ (Business Process) เป็นต้น
ทั้งนี้เพื่อเกิดกำรพัฒนำปรับปรุงงำนของคณะอย่ำงสม่ำเสมอ
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่ อแบ่ งปั นควำมรู้จำกกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนที่ ประสำนงำนข้ำมหน่ วยงำนภำยในคณะ และเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมกำรทำงำนที่ดี ด้วยกำรสลำยกำรทำงำนแบบไซโล (Silo)
- เพื่อเกิดนวัตกรรมที่ดีกับหน่วยงำนและองค์กร และพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน นำไปสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
- เพื่อพัฒนำนวัตกรรมในกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุนของคณะ
- เพื่อพัฒนำองค์กรให้ก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน
1.2 วิธีกำรกำหนดแผน/แนวทำง/โครงกำร
คณะวิศวกรรมศำสตร์ได้กำหนดเป้ำหมำยของโครงกำร PQI ดังนี้
- จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนเข้ำร่วมโครงกำรอบรมกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำผลิตภำพ และ
คุณภำพภำยใน สังกัดภำควิชำ สำนักงำนเลขำนุกำร สถำบัน ศูนย์ และโครงกำรที่สังกัด คณะวิศวกรรมศำสตร์ประมำณ
15 - 45 คน
- จำนวนโครงกำรที่เสนอเขำร่วมประกวดตำมโครงกำรพัฒนำผลิตภำพและคุณภำพภำยในองค์กร จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 5 โครงกำรเพื่อให้ได้เป้ำหมำยตำมคำดหวังคณะวิศวกรรมศำสตร์กำหนดรูปแบบโครงกำรด้วยกำรมุ่งเน้นกำร
พัฒนำบุคลำกร และส่งเสริมให้บุคลำกรดำเนินโครงงำนด้วยตนเอง จนสำเร็จจึงมีกิจกรรมทั้งกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ กำรจัด
สัมมนำ workshop แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละกำรจัดให้มีที่ปรึกษำเพื่อให้คำแนะนำ แผนมีดังนี้ (มีกำรปรับเปลี่ยนทุกปี อ้ำงอิง
ปีปัจจุบัน)
- กำรนำเสนอแนวคิดหัวขอโครงกำร และสมำชิกทีมที่เข้ำร่วมโครงกำร PQI พรอมอำจำรยที่ปรึกษำทีมเขำพบ
คณะกรรมกำรดำเนินโครงกำร เพื่อนำเสนอแนวคิดของหัวขอโครงกำรพัฒนำปรับปรุงงำนที่จะดำเนินกำร
- กำรเขำศึกษำดูงำนด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ หรือเข้ำร่วมรับฟงกำรนำเสนอผลงำนกำรพัฒนำปรับปรุงงำน และ
อบรมกำรเขียนโครงกำร
- เข้ำร่วมฝกอบรมเขียนโครงกำรในรูปแบบของกำรทำ workshop รวม 3 วัน 2 คืน
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- กำรเขำพบรำยงำนควำมก้ำวหนำของโครงกำรต่ออำจำรยที่ปรึกษำโครงกำร โดยคณะแต่งตั้งอำจำรยที่ปรึกษำ
ทีม โดยมำจำกกำรเสนอชื่อของหัวหนำภำควิชำ หัวหนำหน่วยงำนของทีมเพื่อช่วยใหคำปรึกษำแนะนำแกทีมในกำรจัดทำ
ผลงำน โดยทุกทีมตองเขำพบรำยงำนควำมก้ำวหนำต่ออำจำรย์ปรึกษำทีมอยำงต่อเนื่อง
- ระยะเวลำกำรจัดทำผลงำน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษำยน – พฤศจิกำยน รวม 8 เดือน
แบ่งประเภทของโครงกำรที่ประกวดเป็นดังนี้
 ประเภทที่ 1: โครงกำรที่ไม่เคยได้รับรำงวัล
 ประเภทที่ 2: โครงกำรต่อยอดที่เคยได้รับรำงวัลมำแลว
เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำร PQI จึงได้กำหนดรำงวัล ดังนี้
 ประเภทของรำงวัล (ประเภทที่ 1 และที่ 2) รำงวัลผู้นำเสนอโครงกำรดีเดน
มี 4 รำงวัล ได้แก่ รำงวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง จำนวน 1 รำงวัล รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง จำนวน 1
รำงวัล รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง จำนวน 1 รำงวัล และรำงวัลผู้นำเสนอโครงกำรดีเดน จำนวน 1 รำงวัล
1) รำงวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง เงินรำงวัล 30,000 บำท พรอมใบประกำศเกียรติคุณ
2) รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง เงินรำงวัล 20,000 บำท พรอมใบประกำศเกียรติคุณ
3) รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง เงินรำงวัล 12,000 บำท พรอมใบประกำศเกียรติคุณ
4) รำงวัลผู้นำเสนอโครงกำรดีเดน รำงวัลของที่ระลึก พรอมใบประกำศเกียรติคุณ ทั้งนี้ใหอยู่ในดุลย
พินิจของคณะ ในกำรใหทีมที่ได้รำงวัลไปศึกษำดูงำนในต่ำงประเทศ
1.3 แผนงำน และเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับส่วนงำน
คณะวิศวกรรมศำสตร์เห็นควำมสำคัญของกำรปรับปรุงประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนวิจัย และ
นวัตกรรม และกำรปรับปรุงกำรจัดกำรควำมรู้ ซึ่งกำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์คณะวิศวกรรมศำสตร์ มก. ระยะ 10 ปี
(พ.ศ. 2556 - 2565) ซึ่งกิจกรรมในโครงกำร PQI ที่นำมำซึ่งกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน ได้นำมำสู่ควำมก้ำวหน้ำขององค์กร
อย่ ำงยั่ง ยืน โดยมีกำรจัด กำรควำมรู้สอดแทรกกลมกลื นไปกับกิจกรรมโครงกำร สอดคล้ องกับ แผนยุ ทธ ศำสตร์คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ มก. ระยะ 10 ปี
2. ปัจจัยนำเข้ำ (Input) (หมำยถึง งบประมำณ และทรัพยำกรต่ำงๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิต)
คณะวิศวกรรมศำสตร์ได้จัดเตรียมงบประมำณ บุคลำกรทีมประสำนงำน อำจำรย์วิทยำกร ที่ปรึกษำประจำทีม และจัด
ฝึกอบรมให้ควำมรู้โดยมีกำรปรับเปลี่ยนไปทุกปี เพื่อให้ได้ผลิตลัพธ์ที่ดี รำยละเอียดตำมตำรำง
ปีที่จัด

งบประมำณ
ที่ใช้

จำนวนบุคลำกรที่ จำนวนสมำชิกทีม จำนวน
เข้ำร่วมโครงกำร
ประสำนงำน วิทยำกร

จำนวนที่
ปรึกษำ

ระยะเวลำจัด
ฝึกอบรม

ระยะเวลำ
ศึกษำดูงำน

2555

183,597.00

50

3

2

-

3 วัน

-

2556

104,372.00

35

3

2

-

2 วัน

-

2557

54,856.00

47

3

2

-

2 วัน

-

2558

61,000.00

42

3

1

-

2 วัน

-

2559

120,000.00

52

3

1

-

1 วัน

1 วัน

2560

235000.00

34

2

2

12

3 วัน

1 วัน
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3. วิธีกำรดำเนินงำน/แนวทำงกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ได้ดำเนินโครงกำร PQI จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 7 ซึ่งได้มีกำรพัฒนำโครงกำรในแต่ละปี จนใน
ปัจจุบันเพิ่มกิจกรรมกำรพัฒนำงำนให้กับบุคลำกรผู้เข้ำร่วมโครงกำร กำรจัดโครงกำร PQI มีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำก
ระยะแรก โดยเพิ่มกำรพัฒนำบุคลำกรในทักษะที่จำเป็นต่อกำรปรับปรุงงำนของตนเอง ปรับเปลี่ยนบรรยำกำศกำรทำงำน
ให้เรียนรู้งำนรอบข้ำง เสริมวัฒนำธรรมกำรทำงำนที่ดีขององค์กรขึ้นมำใหม่ รำยละเอียดดังนี้
3.1 รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในส่วนงำน
โครงกำร PQI เป็นกำรประกวดและให้รำงวัลโครงงำนที่บุคลำกรส่งหัวข้อเข้ำนำเสนอ ซึ่งบุคลำกรเป็นผู้เลือกหัวข้อ
และดำเนินกำรพัฒนำปรับปรุง/สร้ำงสิ่งที่นำเสนอ จำกนั้นส่งผลงำนให้คณะกรรมกำรพิจำรณำและตัดสิน โดยกำรมีมีส่วน
ร่วมของบุคลำกรต่ำงจำกในระยะแรกที่ทำ กล่ำวคือในปัจจุบัน เน้นกำรพัฒนำปรับปรุงงำนที่เกิดจำกงำนประจำ และเน้น
กำรพัฒนำคนให้สอดคล้องกับภำรกิจของงำน เพื่อเป็นกำรพัฒนำงำนอย่ำงยั่งยืนตำมจุดมุ่งหมำยของโครงกำร
3.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (Work Flow)
3.2.1 ขั้นตอนกำรดำเนินงำนเดิม
ขั้นตอนและกิจกรรม

วัตถุประสงค์และควำมร่วมจำกส่วนงำน

1) ประชำสัมพันธ์กำรจัดโครงกำร และเชิญเข้ำร่วม
โครงกำร
2) บุคลำกรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรและยื่นเสนอชื่อผลงำน
เข้ำร่วมประกวด
3) ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเข้ำฟังกำรชี้แจงและเข้ำอบรมให้
ควำมรู้หลักกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยให้
4) บุคลำกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรใช้เวลำในพัฒนำปรับปรุงงำน
ของตนเอง และนำเอำผลงำนไปใช้ปฏิบัติปรับปรุงจน
สำเร็จ
5) นำเสนอผลงำนโครงกำรต่อคณะกรรมกำร
ตัดสินรำงวัล

6) คณะประกำศผลโครงกำร PQI - มอบรำงวัล

ให้บุคลำกรเข้ำใจถึงโครงกำร PQI โดยขอควำมร่วมมือสนับสนุนจำก
หัวหน้ำภำควิชำ/หัวหน้ำศูนย์/หัวหน้ำสำนักงำนเลขำนุกำร
บุคลำกรคิดค้นหัวข้องำนที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นเข้ำร่วมประกวด โดยผ่ำน
กำรสนับสนุนจำกหัวหน้ำภำควิชำ/หัวหน้ำศูนย์/หัวหน้ำสำนักงำน
เลขำนุกำร
โครงกำร PQI จัดวิทยำกรสอนให้ควำมรู้กำรเขียนโครงกำรวิจัย
บุคลำกรต้องศึกษำและพัฒนำปรับปรุงงำนของตนเอง แล้วนำไปใช้
ปฏิบัติปรับปรุงจนได้ผลสำเร็จ
คณบดี และรองคณบดี และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ำร่วมตัดสิน
โครงงำนตำมเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ประโยชน์ของโครงงำนที่ช่วย
สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำน ด้ำนกำรลดเวลำทำงำน ควำมสะดวก กำรลด
ค่ำใช้จ่ำย ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร เป็นต้น
คณบดี และรองคณบดีมอบรำงวัล

แผนผังกำรปฏิบัติงำนเดิม
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จะเห็นว่ำระยะ 3 ปีแรก คณะวิศวกรรมศำสตร์ ยังไม่ได้มีกำรดำเนินกำรในขั้นตอนที่ 4 โดยปล่อยให้บุคลำกรผู้เข้ำร่วม
โครงกำรใช้เวลำในพัฒนำปรับปรุงงำนของตนเอง และนำเอำผลงำนไปใช้ปฏิบัติปรับปรุงเอง คณะวิศวกรรมศำสตร์รอรับ
ผลสำเร็จของโครงงำนจำกผู้สมัครเท่ำนั้น ดังนั้นมีหลำยโครงงำนที่ดำเนินไปแล้วไม่สำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำยที่เสนอไว้กับ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ ซึ่งคณะวิศวกรรมศำสตร์ได้เล็งเห็นควำมสำคัญของขั้นตอนนี้ จึงทำกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรดำเนิน
กิจกรรมของโครงกำร PQI ใหม่
3.2.1 ขั้นตอนกำรดำเนินงำนใหม่
ขั้นตอนและกิจกรรม

วัตถุประสงค์และควำมร่วมจำกส่วนงำน

1) ประชำสัมพันธ์กำรจัดโครงกำร และเชิญเข้ำร่วม
โครงกำร
2) บุคลำกรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรและยื่นเสนอชื่อ
ผลงำนเข้ำร่วมประกวด
3) บุคลำกรผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรนำเสนอ แนวคิด
หัวข้อโครงกำร
4) เข้ำร่วมฟังกำรนำเสนอผลงำนประกวดประกัน
คุณภำพ เช่น Thailand Kaizen Awards หรือ
ศึกษำดูงำนหน่วยงำน ด้ำนประกันคุณภำพ
5) อบรมให้ควำมรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Workshop)

ให้บุคลำกรเข้ำใจถึงโครงกำร PQI โดยขอควำมร่วมมือสนับสนุนจำกหัวหน้ำ
ภำควิชำ/หัวหน้ำศูนย์/หัวหน้ำสำนักงำนเลขำนุกำร
บุคลำกรคิดหัวข้องำนที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นเข้ำร่วมประกวด โดยผ่ำนกำรสนับสนุน
จำกหัวหน้ำภำควิชำ/หัวหน้ำศูนย์/หัวหน้ำสำนักงำนเลขำนุกำร
บุคลำกรนำเสนอแนวคิดในงำนที่คำดว่ำจะปรับปรุงหรือพัฒนำโดยผ่ำนกำรสนับสนุน
จำกหัวหน้ำภำควิชำ/หัวหน้ำศูนย์/หัวหน้ำสำนักงำนเลขำนุกำร
บุคลำกรที่ร่วมโครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมฟังกำรนำเสนอผลงำน และดูงำนด้ำนประกัน
คุณ เพื่อเปิดวิสัยทัศน์แก่บุคลำกรได้เพิ่มประสบกำรณ์และเรียนรู้กำรพัฒนำปรับปรุง
งำนจำกหน่วยงำนอื่น ๆ
- คณะจัดหำวิทยำกรอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรผู้เข้ำร่วมโครงกำร ถึงเครื่องมือ
กำรแก้ไขปัญหำในงำน อำทิ ECRS Fishbone Diagram กำรเขียนข้อเสนอ
โครงกำรเครื่องมือกำรวิเครำะห์ทำงสถิติ กำรจัดทำแผนโครงงำนและกำรวัดผล
(Project Management) กำรปรับกระบวนงำนอย่ำงต่อเนื่อง (Kaizen) กำรคิด
เชิงระบบและกำรวิเครำะห์ปัญหำ (Design Thinking) กำรเขียนแผนควำมคิด
(Mind Map) กระบวนกำรทำงธุรกิจ (Business Process)
- คณะจัดหำทีมที่ปรึกษำ ประกอบด้วย หัวหน้ำภำควิชำ/หัวหน้ำศูนย์/หัวหน้ำ
สำนักงำนเลขำนุกำร เข้ำร่วม วิเครำะห์ปัญหำกับบุคลำกร
- บุคลำกรร่วมแบ่งปันควำมรู้จำกกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนที่ประสำนงำน
ข้ำมหน่วยงำนย่อย
6) แต่ละทีมพัฒนำปรับปรุงระบบและเข้ำพบอำจำรย์ที่ - ที่ปรึกษำ และบุคลำกร แลกเปลี่ยนแนวคิด บุคลำกรรับคำแนะนำ เพื่อนำไปใช้ใน
ปรึกษำทีม
กำรพัฒนำปรับปรุง
- ในขั้นตอนนี้บุคลำกรแต่ละจะมีที่ปรึกษำประจำทีม สำมำรถเข้ำพบรับคำปรึกษำ
7) บุคลำกรผู้สมัครใช้เวลำในพัฒนำปรับปรุงงำนของ
ได้ตลอด และมีขั้นตอนของกำรติดตำมประเมินผลกำรทำงำนตำมแผนงำนจำก
ตนเอง และนำเอำผลงำนไปใช้ปฏิบัติปรับปรุงจน
คณะกรรมกำรของโครงกำร PQI เป็นประจำทุกเดือน
สำเร็จ
8) นำเสนอผลงำนโครงกำรต่อคณะกรรมกำร ตัดสิน
รำงวัล

คณบดี และ รองคณบดี และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ำร่วมตัดสินโครงงำนตำม
เกณฑ์ที่กำหนด เช่น ประโยชน์ของโครงงำนที่ช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำร
ลดเวลำทำงำน ควำมสะดวก กำรลดค่ำใช้จ่ำย ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร เป็นต้น
9) คณะประกำศผลกำรประกวดโครงกำร PQI - มอบ คณบดี และ รองคณบดีมอบรำงวัล พร้อมประกำศเชิดชูเกียรติของบุคลำกรที่ทำ
รำงวัล
ผลงำนดี
10) คณะเผยแพร่ผลงำน เอกสำรโครงกำรซึ่งมีองค์
บุคลำกรทั้งคณะสำมำรถเข้ำถึงและนำไปประยุกต์ใช้งำนได้
ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ ให้เกิดประโยชน์ใช้ต่อไป
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4. กำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้ดำเนินงำนกำรจัดฝึกอบรมและเพิ่มทักษะควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ โดยแทรกอยู่ในโครงกำร
PQI ทุกกิจกรรม/ทุกขั้นตอน โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้
4.1 กำรค้นหำงำนที่ควรปรับปรุง ในกิจกรรมที่ 2) และ 3) ของโครงกำร PQI บุคลำกรและผู้บังคับบัญชำระดับ
หัวหน้ำภำควิชำ/หัวหน้ำศูนย์/หัวหน้ำสำนักงำนเลขำนุกำร ร่วมกำรคิดค้นหัวข้องำนที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น
4.2 กำรวำงแผนกำรปรับปรุง ในกิจกรรมที่ 4) เป็นกำรเข้ำฟังกำรนำเสนอผลงำนด้ำนประกันคุณภำพหรือกำร
ปรับปรุงกระบวนงำน เช่น Thailand Kaizen Awards และดูงำนด้ำนคุณภำพ ซึ่งจะทำให้บุคลำกรสำมำรถนำแนวคิด
วิธีกำรปฏิบัติจำกกำรประกวดผลงำนด้ำนประกันคุณภำพหรือกำรปรับปรุงกระบวนงำน และจำกหน่วยงำนที่มีผลงำนด้ำน
ปรับปรุงคุณภำพมำวำงแผนปรับปรุงงำนของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
4.3 กำรให้ควำมรู้/กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ในกิจกรรมที่ 5) ของโครงกำร PQI เป็นกำรอบรมให้ควำมรู้กำรใช้
เครื่องมือกำรแก้ไขปัญหำ ในงำน อำทิ ECRS, Fishbone Diagram, กำรเขียนข้อเสนอโครงกำร ฯลฯ ให้กับบุคลำกรได้
นำไปใช้ และมีทีมที่ปรึกษำเข้ำร่วมวิเครำะห์ปัญหำกับบุคลำกร และจัดกลุ่มงำนพูดคุย วิพำกษ์วิจำรณ์ เสนอแนะวิธีกำร
ปรับจำกผู้เชี่ยวชำญที่เป็นอำจำรย์ที่เข้ำร่วมสัมมนำและอบรมกำรประชุมปฏิบัติกำร
4.4 กำรเรียนรู้งำนข้ำมกระบวนงำน ในกิจกรรมที่ 5) และ 6) ของโครงกำร PQI บุคลำกรได้ประชุมปฏิบัติกำร
ร่วมกัน เพื่อจัดทำผังธุรกิจ (Business Process) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกิจกรรมย่อยที่เกี่ยวข้องในกระบวนงำนธุรกิจ ทำ
ให้บุคลำกรสำมำรถเข้ำใจงำนที่ต้องส่งมอบให้แก่กิจกรรมย่อยถัดไป ซึ่งจะทำให้ลดงำนที่ซ้ำซ้อน ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ส่ง
มอบข้อมูล (Hand off) ต่อกันได้อย่ำงชัดเจน เข้ำใจในกระบวนธุรกิจใหม่ที่ร่วมกันปรับปรุง ร่ วมกันนำเครื่องมือ หรือ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ให้กระบวนงำนธุรกิจดำเนินไปรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
4.5 กำรพัฒนำปรับปรุงและนำไปใช้งำนจริง ในกิจกรรมที่ 7) ของโครงกำร PQI บุคลำกรนำผลงำนที่ได้รับกำร
พัฒนำปรับปรุง ไปประยุกต์ใช้งำนจริง และปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้ตรงตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
4.6 กำรจั ดเก็ บองค์ควำมรู้ เพื่อกำรเผยแพร่และกลั บมำประยุกต์ใ ช้อีก ในกิจกรรมที่ 8) 9) และ 10) เป็ น
ขั้นตอนของประกำศและเผยแพร่ผลงำน ซึ่งบุคลำกรทั่วไปเข้ำร่วมรับฟัง โดยสำมำรถนำเอำองค์ควำมรู้ที่เกิ ดขึ้นในแต่ละ
งำนไปปรับ ใช้ ได้ นอกจำกนั้ นคณะวิศวกรรมศำสตร์ ยั งได้รวมรวบองค์ควำมรู้เหล่ ำนี้ ไว้ เผยแพร่ในเว็ บไซต์ ของคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ ที่ http://www.eng.ku.ac.th
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ตัวอย่ำงขององค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้น
 ควำมรู้เรื่อง Bill Payment บุ คลำกรและหน่ว ยงำนสำมำรถนำไปประยุกต์กำรรับเงิน รำยได้ จำกกำร
ให้บริกำรของหน่วยงำนโดยไม่ต้องรับเงินสด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย
 ขั้นตอนกำรกำหนดเลขครุภัณฑ์ ติดเลขบนครุภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนกำรรับ ซึ่งสำมำรถทำได้ทันที และควำมรู้
กำรใช้งำนระบบ ERP ที่นำเอำฟิลด์ข้อมูลมำใช้ประโยชน์ในกำรตรวจสอบครุภัณฑ์รำยปี
 ขั้นตอนและรำยละเอียดกำรขอตำแหน่งวิชำกำรของอำจำรย์ผู้สอน ถูกจัดทำให้เข้ำใจง่ำยและเผยแพร่
ให้อำจำรย์ได้รับทรำบ
 ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำสอนให้กับอำจำรย์ผู้สอนที่ง่ำยและโอนเข้ำบัญชีอำจำรย์ทันที เป็นต้น
5. ผลลัพธ์ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน (Outcome)
กำรดำเนินกำรกิจกรรมในโครงกำร PQI (Productivity Quality Improvement) ของคณะที่ได้ดำเนินกำรมำ
อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 2561 ได้นำมำสู่กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชัดเจน ดังนี้
5.1 ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของคณะ: มีกำรฝึกอบรม กำรประชุมปฏิบัติกำร (workshop) กำรสัมมนำให้ควำมรู้
ด้ำนต่ำง ๆ เพื่อให้บุคลำกรนำไปปรับปรุงกระบวน เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรพัฒนำตนเอง เกิดปฏิบัติกำรและวิจัย
ส่งเสริมกำรศึกษำดูงำนทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ มีระบบพี่ เลี้ยง (mentoring) เพื่อให้กำรแนะแนว (counseling)
และเพื่อกำรเสนอแนะ (coaching)
5.1.1 Mindset: บุคลำกรสำยสนับสนุนของคณะ ได้ฝึกเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้ ฝึกกำรคิดใหม่ /ทำใหม่ เกิด
กำรแบ่งปันควำมรู้จำกกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนที่ประสำนงำนข้ำมหน่วยงำนย่อย
5.1.2 Team Work / Communication Cross Functional Work: บุคลำกรที่ทำงำนเฉพำะเรื่อง/
ด้ำน มีควำมเชี่ยวชำญในงำนที่ตนเองรับผิดชอบ ได้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรปรับปรุงพัฒนำงำนที่รับผิดชอบ
ร่วมกับต่ำงหน่วยงำน เช่น หน่วยกำรเงิน vs หน่วยบัญชี vs ภำควิชำ ผ่ำนกำรทำงำนเป็ นทีมร่วมกัน โดยมีเป้ำหมำยที่
ชัดเจนในกำรพัฒนำปรับปรุงงำนและเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรทำงำนที่ดี สำมำรถสลำยกำรทำงำนแบบไซโล (Silo) ได้

5.1.3 Self-Confidence เกิดควำมเชื่อมั่น ภำคภูมิใจในควำมสำเร็จของผลงำน เป็นบันไดก้ำวสู่กำร
พัฒนำปรับปรุงงำน ส่งเข้ำร่วมในเวทีระดับชำติ

นำเสนอผลงำนรำงวัลคุณภำพ มก. ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559

88

นำเสนอผลงำนบนเวที Thailand Quality Conference Symposium
on TQM – Best Practices เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2561

5.2 ด้ำนกำรพัฒนำงำน
5.2.1 มีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนกำรทำงำนอันเป็นผลมำจำกกำรทำงำนของทีมในกิจกรรม PQI
5.2.2 มีกำรปรับปรุงงำนที่เป็นรูปธรรม ลดขั้นตอนกำรทำงำน เวลำ กำรใช้ทรัพยำกร สำมำรถช่วยพัฒนำ
สนับสนุนคณะ
5.2.3 บุคลำกรปฏิบัติงำนอย่ำงมีระบบและควำมชัดเจน
5.3 ด้ำนกำรพัฒนำองค์กรให้ก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน
 กำรวำงระบบกำรจัดกำรควำมรู้ ทำให้องค์กรสำมำรถดำเนินงำนไปอย่ำงมีระบบแบบแผน และ
ผู้บริหำร บุคลำกร สำมำรถนำไปปรับใช้ในงำนได้
6. กำรส่งเสริมกำรกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในส่วนงำน
คณะทำงำนโครงกำร PQI ได้เสนอโมเดลกำรพัฒนำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ด้วย PQI ซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกร
สำยสนั บสนุน เป็นหลัก สร้ำงเป็ นโมเดลกำรบริหำรจัด กำร KM เพื่อส่ งเสริมกำรกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ย น
ประสบกำรณ์ในส่วนงำน ที่ช่วยพัฒนำคณะวิศวกรรมศำสตร์ อย่ำงยั่งยืน
Organization
Distribute

Create

Value Chain
Business Process
Store

Apply

Information Technology
PQI MODEL

โมเดลกำรบริหำรจัดกำร KM ด้วย PQI ในแต่ละปีจะวนรอบเพื่อหำกำระบวนปฏิบัติงำนมำปรับปรุงตำมรูปแบบ
Process Improvement หรือแม้แต่โครงงำนเดิมที่เคยส่งเข้ำร่วม PQI แล้วหำกยังมีสิ่งที่ต้องพัฒนำ ปรับปรุง คณะทำงำน
โครงกำรฯก็จะพิจำรณำให้ร่วมโครงกำร PQI เพิ่มกำรพัฒนำคณะวิศวกรรมศำสตร์อย่ำงต่อเนื่อง
7. ผลกำรดำเนินงำน (Output) ที่สำคัญ
สำหรับผลกำรดำเนินงำนทั้ง 7 ปีนั้น คณะวิศวกรรมศำสตร์มีโครงงำนที่เสนอและเข้ำร่วมโครงกำรแต่ละปีดังนี้
ปีที่จัด

เป้ำหมำยโครงงำนที่เข้ำร่วม

จำนวนโครงงำนที่นำเสนอเข้ำร่วม จำนวนโครงงำนที่สำเร็จและตัดสิน
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ตัวอย่ำงผลงำนจำกกำรพัฒนำในโครงกำร PQI ปี 2560
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ผลงำน Easy-Guide..สู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร (http://www.eng.ku.ac.th/easyguide

8. กำรประเมินผลและกำรนำผลกำรประเมินมำใช้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงในอนำคต
คณะทำงำนของโครงกำรได้ประเมินผลลัพธ์กำรดำเนินกำรในด้ำนต่ำง ๆ เช่น
- งบประมำณที่ต้องใช้
- โครงงำนที่เข้ำร่วมกิจกรรมตำมเป้ำหมำย
- โครงงำนที่เข้ำร่วมประกวดโครงกำรรำงวัลคุณภำพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- ควำมรู้หรือทักษะที่บุคลำกรต้องกำรเรียนรู้เพิ่มเพื่อนำไปใช้ในกำรดำเนินโครงงำนของตนเอง
- กำรติดตำมโครงงำนที่สำเร็จและนำไปใช้ พิจำรณำผลผลิตและผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ในในโครงงำน
- กำรผลักดันส่งเสริมโครงงำนที่ใช้งำนได้จริงและมีผลต่อกำรปรับปรุงกระบวนของกำรปฏิบัติงำนในคณะ
วิศวกรรมศำสตร์
ผลกำรประเมินจะถูกนำมำใช้พิจำรณำปรับปรุงกิจกรรมของโครงกำร PQI ในปีถัดไป รวมทั้งคณะทำงำนโครงกำร
PQI ได้เสนอโมเดลกำรพัฒนำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ด้วย PQI ซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนเป็นหลัก สร้ำง
เป็นโมเดลกำรบริหำรจัดกำร KM ที่จะพัฒนำคณะวิศวกรรมศำสตร์ อย่ำงยั่งยืน ดังได้กล่ำวไว้ในหัวข้อที่ 7
9. ข้อบ่งชี้ควำมเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
คณะวิศ วกรรมศำสตร์พัฒนำเล็งเห็น ว่ำกำรพัฒนำบุ คลำกรเป็นกำรลงทุน ที่คุ้มค่ำ และยั่ ง ยืนที่สุด ดังแผนภำพ ซึ่ ง
บุคลำกรจะได้รับ
- เรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งำนข้ำมหน่วยงำนภำยในคณะวิศวกรรมศำสตร์ มีกำรแบ่งปันองค์ควำมรู้ของแต่
ละงำน จนสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กับงำนอื่น ๆ ได้
- เสริ ม ควำมรู้ ใ ห้ กั บ บุ ค ลำกรที่ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำร เช่ น กำรจั ด ท ำแผนโครงงำนและกำรวั ด ผล ( Project
Management) กำรปรั บ กระบวนงำนอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง (Kaizen) กำรคิ ด เชิ ง ระบบและกำรวิ เ ครำะห์ ปั ญ หำ (Design
Thinking) กำรเขียนแผนควำมคิด (Mind Map) กระบวนกำรทำงธุรกิจ (Business Process) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเกิดกำร
พัฒนำปรับปรุงงำนของคณะอย่ำงสม่ำเสมอ
-Sustainable
Development

⁻ Adaptability
⁻ Better Mindset
⁻ Better Performance
⁻ Active Learning and Training
⁻ Knowledge Sharing

PQI
⁻ Cost Reduction
⁻ Resource Sharing

⁻ Cooperation
⁻ Time Service Reduction
⁻ Process Improvement
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ในขณะเดี ยวเป้ ำหมำยหลักของโครงกำร PQI คือ มีผ ลงำนส่ ง เข้ำประกวดโครงกำรรำงวั ลคุณภำพของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ทุกปี ปีละ 3 ผลงำน ซึ่งที่ผ่ำนมำคณะมีผลงำนส่งเข้ำประกวดโครงกำรรำงวัลคุณภำพฯ เกือบ
ทุกปีและเกินเป้ำหมำยเกือบทุกปีติดต่อกัน โครงกำรประสบควำมสำเร็จบรรลุเป้ำหมำยเป็นร้อย ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และ
แสดงให้เห็นว่ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ มีกำรพัฒนำคุณภำพงำนอย่ำงต่อเนื่องเสมอมำ
ปีที่จัด
2555
2556
2557
2558
2559
2560

จำนวนโครงกำรรำงวัลคุณภำพ มก.
ส่งเข้ำประกวด 4 ผลงำน
ได้รับรำงวัล ดีเยี่ยม 1 ผลงำน
ส่งเข้ำประกวด 4 ผลงำน
ได้รับรำงวัล ดีเยี่ยม 3 ผลงำน
ส่งเข้ำประกวด 3 ผลงำน
ได้รับรำงวัลผลงำน ระดับดี
ส่งเข้ำประกวด 2 ผลงำน
ไม่ได้รำงวัล
เข้ำรอบภำคโปสเตอร์ 3 ผลงำน
ได้ Popular Vote รำงวัลที่ 2,1 ผลงำน
ส่งเข้ำประกวด 3 ผลงำน ปี 2560
*อยู่ระหว่ำงดำเนินงำน
**ส่งประกวด KU KM Day 3 ผลงำน
ได้รำงวัลที่ 3 ของงำน KU KM Day 1 ผลงำน

10. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
- คณบดี : เป็นที่ปรึกษำให้คำแนะนำในกำรดำเนินโครงกำร
- รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ : ประธำนคณะกรรมกำรดำเนินงำน อำนวยกำรให้โครงกำรดำเนินได้อย่ำง
รำบรื่น
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ : รองประธำนคณะกรรมกำร กำกับดูแลให้กำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย)
- หัวหน้ำภำควิชำ/หัวหน้ำศูนย์/หัวหน้ำสำนักงำนเลขำนุกำร : วิเครำะห์ปัญหำและร่วมกับบุคลำกรกำหนดหัวข้อ
โครงกำรกำรพัฒนำปรับปรุงงำน / เป็นที่ปรึกษำทีม
- คณำจำรย์ของภำควิชำ: เป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำต่ำงๆ เช่น QCC ระบบ IT กำรเงิน ฯลฯ ร่วมให้คำปรึกษำ
11. กำรตั้งเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในอนำคต
- จำนวนผลงำนปรับปรุงกระบวนงำนหรือนวัตกรรมต่อหน่วยงำนย่อยระดับภำควิชำ 1 ผลงำนต่อปี
- สัดส่วนของบุคลำกรสำยสนับสนุนเข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 75 ในปีที่ 10 เนื่องจำกบุคลำกรเข้ำโครงกำร PQI จะ
ได้รับกำรฝึกอบรม และเพิ่มทักษะหลำยประกำร ซึ่งคณะวิศวกรรมศำสตร์ ถือว่ำกำรพัฒนำบุ คลำกรเป็นกำรลงทุนที่คุ้มค่ำ
และยั่งยืนที่สุด
- นอกจำกนั้นคณะวิศวกรรมศำสตร์ ยังมีเป้ำหมำยที่จะแก้ไขปัญหำ/อุปสรรค ที่พบตลอดกำรจัดโครงกำรประกวด
นี้ ด้วยกำรพยำยำมลดทอนปัญหำ/อุปสรรคให้มำกที่สุด ดังนี้
ปัญหำ/อุปสรรค

แนวทำงกำรแก้ไข

วัฒนธรรมองค์กรในกำรทำงำนที่ใช้เวลำในกำรปรับเปลี่ยน

จั ด กิ จ กรรม PQI อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สร้ ำ ง Change Agent สร้ ำ ง
วัฒนธรรมองค์กรภำยในใหม่
Mind Set ของบุ ค ลำกรในกำรปฏิ บั ติ ง ำนที่ ไ ม่ ใ ส่ ใ จงำนที่ จัดสัมมนำกำรปฏิบัติ (Workshop) ให้บุคลำกรเข้ำในกระบวนธุรกิจและ
เกี่ยวข้อง
ควำมสำคัญของส่งมอบผลผลิตให้กิจกรรมในกระบวนงำนถัดไป
ระบบกำรจัดเก็บเข้ำถึงองค์ควำมรู้ยังจำกัดในวงแคบ
จัดหำระบบที่สำมำรถแบ่งกลุ่มองค์ควำมรู้ มีระบบสืบค้น
และเข้ำถึง ได้ง่ำย และประชำสัมพันธ์ให้เกิดกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ใหม่ในระบบอย่ำงต่อเนื่อง

โดย คณะวิศวกรรมศำสตร์
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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

ระบบตรวจสอบผลกำรเรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต สำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ
1. ควำมเป็นมำ/หลักกำร
เนื่องจำกในปัจจุบันมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ มีจำนวนนิสิตเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ทำให้
ปริมำณและควำมต้องกำรในกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนต่ำง ๆ เพิ่มมำกขึ้น โดยเฉพำะด้ำนหลักสูตร กำรตรวจสอบผลกำร
เรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตร กำรเพิ่มขึ้นของควำมต้องกำรในกำรใช้ฐำนข้อมูลมีทั้งควำมต้องกำรควำมง่ำยและเร็วในกำร
เรียกค้นควำมต้องกำรในกำรเรียกดูข้อมูลในรูปแบบต่ำง ๆ ทั้งของนิสิตที่จะต้องดูควบคู่กับกำรลงทะเบียนและอำจำรย์ที่
ปรึ กษำที่ จ ะต้ อ งให้ ค วำมเห็ น ชอบผลกำรลงทะเบี ย น รวมทั้ ง บุ ค ลำกรทำงกำรศึ กษำที่ เ กี่ย วข้ อ งเพื่ อ ควำมรวดเร็ ว
ประหยัดเวลำในกำรตรวจจบกำรศึกษำ รวดเร็วในกำรรำยงำนจำนวนผู้จบกำรศึกษำ และควำมต้องกำรใช้ประโยชน์จำก
ข้อมูลสรุปเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจ แต่ในปัจจุบันระบบฐำนข้อมูลหลักสูตรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์วิทยำเขตศรีรำชำ
ยังไม่มี ที่ใช้งำนอยู่ก็มีควำมซ้ำซ้อน ยังไม่เชื่อมโยงกันและไม่สำมำรถเรียกใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปัจ จุบันไม่สำมำรถ
เรียกดูผลกำรเรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรได้ กำรตรวจสอบจึงใช้วิธีตรวจสอบจำกเอกสำรหลักสูตรนอกจำกจะทำให้ เกิด
ควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบัติงำน ควำมสูญเสียในเรื่องเวลำและทรัพยำกร กำรเรียกดูข้อมูลยังไม่สำมำรถทำได้อย่ำงยืดหยุ่น
เพียงพอตำมที่ผู้ใช้ต้องกำร
ควำมต้องกำรและปัญหำกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลหลักสูตรดังกล่ำวนั้นก่อให้เกิดควำมจำเป็นที่จะต้องทำกำรพัฒนำ
และปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลใหม่เพื่อให้รองรับควำมต้องกำรดังกล่ำว เพรำะกำรจัดกำรฐำนข้อมูลที่ดีจะทำให้เกิดผลดีกับ
ตัวนิสิตเอง คือนิสิตสำมำรถเรียกค้นข้อมูลโครงสร้ำงหลั กสูตร ผลกำรเรียนเที ยบกับหลักสูตร และบริกำรอื่น ๆ ที่เป็น
ประโยชน์กับนิสิต ในส่วนของอำจำรย์ที่ปรึกษำจะสำมำรถติดตำมผลกำรเรียนของนิสิตควำมน่ำจะเป็นในกำรจบกำรศึกษำ
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรศึกษำก็สำมำรถตรวจสอบนิสิตเมื่อจบกำรศึกษำว่ำได้เรียนครบตำมหลักสูตรหรือไม่ ทำให้ลดเวลำ
ในกำรทำงำน สะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุกำรณ์
1.1 วัตถุประสงค์
1.1.1 เพื่อจัดทำฐำนข้อมูลหลักสูตรให้นิสิต อำจำรย์ ที่ปรึกษำ นักวิชำกำรศึกษำคณะ และเจ้ำหน้ำที่ งำน
บริกำรกำรศึกษำ งำนทะเบียนและประมวลผล ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.1.2 เพื่อสร้ำงโปรแกรมประยุกต์สำหรับใช้งำนเพื่อประมวลผลข้อมูลของนิสิต กำรตรวจสอบผลกำรเรียน
ตำมโครงสร้ำงหลักสูตรที่จำเป็นกับนิสิต อำจำรย์ที่ปรึกษำ นักวิชำกำรศึกษำคณะ และเจ้ำหน้ำที่งำนบริกำรกำรศึกษำ
งำนทะเบียนและประมวลผล ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.2 วิธีกำรกำหนดแผน/แนวทำง/โครงกำร
กำรสร้ำงโปรแกรมและพัฒนำฐำนข้อมูลจะประกอบไปด้วยโปรแกรมประยุกต์สองประเภทคือ
1.2.1 โปรแกรมที่ทำงำนผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตโดยจะเป็ นโปรแกรมแสดงโครงสร้ำงหลักสูตรตรวจสอบผล
กำรเรียนเทียบกับหลักสูตร ตรวจสอบนิสิตจบกำรศึกษำตำมหลักสูตร
1.2.2 โปรแกรมรับข้อมูลและแสดงข้อมูลแบบ Client – Server ซึ่งจะพัฒนำให้ใช้งำนบนระบบปฏิบัติกำร
Windows คือโปรแกรมในกำรป้อนข้อมูลหลักสูตร แก้ไข และแสดงผลหลักสูตรโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนำขึ้นมำทั้งสอง
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ประเภทจะมีสองส่วนในกำรทำงำนหลัก ๆ คือส่วนของกำรนำเข้ำข้อมูลและส่วนของกำรวิเครำะห์ข้อมูล ในแต่ละส่วนของ
โปรแกรมจะแบ่งรูปแบบกำรติดต่อกับผู้ใช้งำน (User Interface) และผลของรำยงำนกำรวิเครำะห์ตำมประเภทของผู้ใช้
คือ นิสิต อำจำรย์ที่ปรึกษำ นักวิชำกำรคณะ เจ้ำหน้ำที่งำนบริกำรกำรกำรศึกษำ งำนทะเบียนและประมวลผล บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ
1.3 แผนงำน และเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับส่วนงำน
1.3.1 สำมำรถนำโปรแกรมประยุกต์มำใช้ในตรวจสอบผลกำรเรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตร กำรตรวจสอบ
นิสิตจบกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งแรงงำนและทรัพยำกร
1.3.2 อำจำรย์ที่ปรึกษำ นักวิชำกำรศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถค้นหำข้อมูลที่
จำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำได้จำกฐำนข้อมูลได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว
1.3.3 สำมำรถนำโปรแกรมประยุกต์มำใช้เป็นระบบต้นแบบในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้เหมำะสมกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในอนำคตต่อไป
2. ปัจจัยนำเข้ำ (Input) (หมำยถึง งบประมำณ และทรัพยำกรต่ำงๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิต)
งบประมำณ และทรัพยำกรส่วนใหญ่เป็นของที่มีอยู่แล้วหรือทำงหน่วยงำนได้จัดซื้อไว้แล้ว และบริกำรระบบ
สำรสนเทศนิสิตอยู่แล้ว ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ระบบปฏิบัติกำรวินโดว์ ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล SQL SERVER ระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ ผู้พัฒนำระบบ และเจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียน
และประมวลผล กำรพัฒนำระบบอยู่ในเวลำรำชกำร จึงไม่มีค่ำตอบแทนอื่น
3. วิธีกำรดำเนินงำน/แนวทำงกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ
กำรดำเนินงำนจะแบ่งออกเป็นระยะดังนี้
3.1 ระยะที่ 1 ออกแบบและสร้ำงฐำนข้อมูล ขั้นตอนนี้จะได้โครงสร้ำงของฐำนข้อมูลซึ่งสำมำรถแสดงได้ทั้ง
ER- Diagram Workflow Data Dictionary และตัวของฐำนข้อมูลซึ่งจะสร้ำงโดยใช้โปรแกรมจัดกำรฐำนข้อมูลแบบ
Relation Database Management System (DBMS) ซึ่งเครื่องมือที่ใช้คือ MS SQL Server 2008 STANDARD
3.2 ระยะที่ 2 ออกแบบและสร้ำงโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้กับกำรจัด กำรฐำนข้อมูลหลักสูตรเรียนนิสิต โดย
โปรแกรมที่ จ ะพั ฒ นำตำมล ำดั บ คื อ Microsoft Visual Web Developer 2008 Express Edition Microsoft .NET
Framework 2.0 Configuration
1) โปรแกรมข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน กำรแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร กำรเรียกดูข้อมูลหลักสูตรต่ำง ๆ ที่เปิด
สอน
2) โปรแกรมเรียกดูรำยวิชำในหลักสูตรที่นิสิตลงทะเบียนไปแล้ว กำรตรวจสอบนิสิตจบกำรศึกษำในแต่ละปี
กำรศึกษำ ทั้งสองระยะจะมีทั้งส่วนที่พัฒนำไปพร้อมกัน และพัฒนำตำมลำดับ โดยรำยละเอียดดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลและศึกษำระบบเดิม
ขั้นตอนนี้จะทำกำรศึกษำถึงระบบกำรทำงำนของระบบงำนเดิมที่งำนบริกำรกำรศึกษำใช้อยู่ เพื่อค้นหำ
และวิเครำะห์โครงสร้ำงฐำนข้อมูลและโปรแกรมเดิมที่สำมำรถนำมำใช้ได้ เพื่อเป็นกำรประหยัดเวลำและทรัพยำกรที่ต้อง
ใช้วิธีกำรทำงำนจะใช้กำรประชุมร่วมกับฝ่ำยกำรศึกษำ และกำรเก็บรวบรวมเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. วิเครำะห์ข้อมูลปัญหำที่เกิดขึ้น และออกแบบระบบใหม่
ขั้นตอนนี้เป็นกำรนำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำในขั้นตอนที่ 1 มำวิเครำะห์ข้อมูลและออกแบบระบบใหม่
โดยจะแยกกันออกแบบตำมระยะต่ำง ๆ ของแผน
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3. เลือกเครื่องมือและสร้ำงระบบงำน
นำแผนที่ ได้ จำกขั้น ตอนที่ 2 มำเลื อกเครื่องมือในกำรพั ฒ นำและพั ฒนำตำมระยะต่ ำ ง ๆ ของแผน
ตำมลำดับ
4. ทดสอบและแก้ไขระบบงำน
ทดสอบฐำนข้อมูลและโปรแกรมแต่ละโปรแกรมที่สร้ำงขึ้น เพื่อหำข้อบกพร่องและทำกำรแก้ไขให้ใช้
งำนได้เต็มประสิทธิภำพมำกที่สุด
5. นำไปใช้งำนและประเมินผล
นำโปรแกรมที่พัฒนำขึ้นไปติดตั้งและใช้งำนกับระบบงำนจริง หลังจำกนั้นทำกำรประเมินผลโดยสำรวจ
ควำมพึงพอใจของกำรใช้ระบบ เพื่อเก็บ เป็นข้อมูล ทำกำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้ กำรวิเครำะห์ เชิงพรรณนำ โดยสถิติเชิ ง
พรรณนำ ได้แก่ ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) สำหรับ
กำรหำค่ำควำมพึงพอใจของผู้ใช้เพื่อนำไปปรับปรุงระบบต่อไปในอนำคต
6. จัดทำเอกสำรประกอบคู่มือกำรใช้งำน
3.1 รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในส่วนงำน
มีควำมร่วมมือของบุคลำกรในหน่วยงำน ตั้งแต่กลุ่มผู้บริหำรได้มอบนโยบำย ที่จะลดข้อผิดพลำด ระยะเวลำและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบกำรจบกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ประจำงำนทะเบียนและประมวลผล ที่ช่วยบันทึกหลักสูตรตำมเข้ำ
ระบบฐำนข้อมูล ในแต่ละหลักสูตร เจ้ำหน้ำที่ประจำงำนบริกำรกำรศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่คณะต่ำงๆ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบผล
กำรเรียนเทียบหลั กสูตร รวมถึงนิสิตวิทยำเขตศรีรำชำได้ทดลองใช้ระบบและแจ้งข้อผิดพลำด ควำมต้องกำรของระบบ
ทำให้ผู้พัฒนำระบบ รวบรวมข้อมูลรำยละเอียดต่ำง ๆ เพื่อออกแบบและพัฒนำระบบให้ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้
มำกที่สุด เพื่อลดเวลำในกำรตรวจสอบกำรจบกำรศึกษำ และนิสิตสำมำรถตรวจสอบควำมคืบหน้ำในกำรเรียน รำยวิชำที่ยัง
ไม่ได้เรียน หรือยังไม่ครบตำมหลักสูตร ใช้ในกำรวำงแผนกำรเรียน กำรลงทะเบียนได้
3.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (Work Flow)
3.2.1 กำรศึกษำระบบงำนเดิม
ได้ทำกำรศึกษำถึงระบบทะเบียนนิสิตของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ โดยศึกษำจำก
เอกสำรขั้นตอนกำรดำเนินกำรในกำรตรวจสอบผลกำรเรียนเทียบกับหลักสูตรกรณีขอจบกำรศึกษำ และเอกสำรอื่นที่
เกี่ยวข้อง ศึกษำจำกขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรตรวจจบกำรศึกษำของนิสิต กำรบริกำร
เอกสำรทำงกำรศึกษำ และสัมภำษณ์ เพื่อเก็ บข้อมูลทั้งผู้ปฏิบัติงำนและหัวหน้ำ งำนบริกำรกำรศึกษำถึงปัญหำที่มีในกำร
ทำงำน และควำมต้องกำรใหม่ที่เกิดขึ้น
3.2.2 ทำกำรวิเครำะห์งำนเดิม
ข้อมูลที่ได้จำกกำรไปสัมภำษณ์และศึกษำระบบงำนเดิมแล้วนำกลับมำเพื่อทำกำรวิเครำะห์ให้เห็นถึงกำร
ทำงำน ปัญหำที่เกิดขึ้นและควำมต้องกำรใหม่ จึงได้ดำเนินกำรเป็นขั้น ๆ ดังนี้
1. สร้ำงแบบจำลองของระบบงำนเดิม แสดงกำรไหลของข้อมูลและเอกสำรของกำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำ
ในระบบตรวจสอบกำรจบกำรศึกษำเดิม ทำให้ทรำบถึงแหล่งกำเนินของข้อมูลกำรประมวลผลข้อมูลในระบบงำนเดิม
และกระบวนกำรทำงำนว่ำมีอะไรบ้ำง
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Start
นิสิตยื่นเอกสำรขอจบ
เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ผลกำรเรียนและ
แบบฟอร์มโครงสร้ำงหลักสูตร
เจ้ำหน้ำที่เขียนเกรดลงใน
แบบฟอร์มในแต่ละวิชำ
กรณีไม่ครบแจ้งให้นิสิตทรำบ
เพื่อให้นิสิตติดตำมผลกำรเรียน

เจ้ำหน้ำที่นับจำนวนหน่วยกิตว่ำ
ครบตำมหลักสูตร

กรณีครบ จัดเตรียมรำยชื่อเพื่อ
เสนออนุมัติปริญญำ
พิมพ์ใบรับรองผลกำรเรียนและ
สำเร็จกำรศึกษำ
ส่งรำยชื่อผู้จบกำรศึกษำไปยังสำนัก
ทะเบียนและประมวลผล
ประกำศรำยชือ่ ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ให้นิสิตทรำบ

Stop

2. นำข้อมูลที่ได้จำกกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่และหัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำมำวิเครำะห์ถึงปัญหำที่มีอยู่ในระบบ
ปัจจุบันว่ำมีอะไรบ้ำง อะไรเป็นต้นเหตุของปัญหำในรูปของแผนภูมิ Cause and Effect Diagram งำนบริกำรกำรศึกษำซึ่งเป็น
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่โดยตรงในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่กำรรับเข้ำนิสิต กำรจัดกำรศึกษำ จนกระทั้งจบกำรศึกษำ กำรจบกำรศึกษำ
เป็นขั้นตอนสำคัญประกำรหนึ่งที่จะต้องใช้ควำมระมัดระวัง ควำมรอบคอบในกำรตรวจสอบข้อมูล สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำที่เกิดขึ้น
ดังนี้
1) ในกำรตรวจสอบกำรจบกำรศึกษำ ใช้เจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบโดยเขียนเกรดลงในแบบฟอร์มโครงสร้ำง
หลักสูตรที่ละวิชำจนครบตำมผลกำรลงทะเบียน และใช้วิธีนับจำนวนหน่วยกิต ทีละวิชำ ซึ่งอำจเกิดควำมผิดพลำดได้
2) ใช้เวลำในกำรกำรตรวจสอบจบกำรศึกษำมำก เนื่องจำกในแต่ละปีกำรศึกษำมีนิสิตขอจบกำรศึกษำเป็น
จำนวนมำกจึงใช้เวลำในกำรตรวจสอบมำกทำให้เกิดควำมล่ำช้ำ เสียเวลำในกำรดำเนินกำร
3) โครงสร้ำงหลักสูตรมีกำรปรับปรุงทุก ๆ 5 ปีจึงเกิดควำมสับสนในกำรตรวจสอบข้อมูลในกำรตรวจสอบตำม
โครงสร้ำงนิสิตที่ขอจบซึ่งโครงสร้ำงหลักสูตรไม่เหมือนกัน
4) ระบบเดินมำ ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในกำรตรวจสอบจึงทำให้ไม่สะดวก และอำจเกิดควำมผิดพลำดเนื่องจำก
เมื่อยล้ำในกำรปฏิบัติงำนได้ จำกปัญหำข้ำงต้นสำมำรถอธิบำยและเขียนเป็น Cause and Effect Diagram ของระบบงำนปัจจุบัน
และรูปแบบสัญลักษณ์ดังรูป
- เส้นตรงที่ลำกยำวตำมแนวนอน แสดงถึง Primary Problem
- เส้นตรงที่ลำกทแยงทำมุม 45 กับเส้น Primary Problem
- คือเส้นที่แสดงถึงสำเหตุ (Course)
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- เส้นตรงที่ลำกยำวตำมแนวนอน เชื่อมมำยังเส้นสำเหตุ
เสียเวลำมำกในกำรปฏิบัติ

ควำมผิดพลำดของกรอกข้อมูลเกรด
ส่งผลไปยังกำรพิมพ์ใบรับรอง
กำรศึกษำทำให้ล่ำช้ำ

กำรตรวจสอบ
ตรวจสอบด้วยเจ้ำหน้ำที่
จึงใช้เวลำนำน

กรอกผลกำรเรียนไม่ตรง

ยังไม่มีฐำนข้อมูลโครงสร้ำงหลักสูตร

ยังไม่ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ำ
มำช่วยในกำรตรวจสอบกำรจบ
กำรศึกษำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร

ควำมสับสนของ
โครงสร้ำงปีที่ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุงทุก ๆ 5 ปี
กำรลงทะเบียนไม่ตรงหลักสูตร

โครงสร้ำงหลักสูตรไม่เหมือนกัน

โครงสร้ำงหลักสูตรผิดพลำด

3. ทำกำรรวบรวมและอธิบำยข้อมูลต่ำง ๆ ที่ได้จัดทำแสดงรำยละเอียดของระบบทั้งหมดเสนอเป็นโครงร่ำง
ออกมำให้มีสภำพที่เหมำะสมในกำรแก้ปัญหำ โดยกำรออกแบบระบบใหม่
3.2.3 แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ
จำกสภำพปัญหำของระบบในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ำกำรตรวจสอบกำรจบกำรศึกษำมีประสิทธิภำพไม่เพียงพอ อำจเกิด
ปัญหำเกี่ยวกำรตรวจสอบผลกำรเรียนตำมแบบฟอร์มโครงสร้ำงหลักสูตร ทำให้เสียเวลำมำกกว่ำจะตรวจสอบให้ครบทุกคน
หลักสูตรที่เปิดสอนมีมำกและมีกำรปรับปรุงหลำยครั้งจึงทำให้สับสนว่ำนิสิต แต่ละปีใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงปีใด เกิดควำมล่ำช้ำใน
กระบวนกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรพิมพ์ใบรับรองผลกำรเรียน กำรจัดทำรำยงำนต่ำงเพื่อเสนอ เช่น จำนวนผู้จบกำรศึกษำ ผู้ที่ยังไม่
จบขำดผลกำรเรียนบำงรำยวิชำ หรือวิชำที่ยังไม่สมบูรณ์เช่นผลกำรเรียนยังเป็น I อยู่ นิสิตจะได้ทำกำรแก้ไขได้ทันเวลำที่กำหนดไว้
ในกำรขอจบกำรศึกษำ ดังนั้นจึงควรพัฒนำระบบเดิมทำให้สำมำรถตรวจสอบกำรจบกำรศึกษำด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อลดขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำน ง่ำยสะดวกในกำรใช้งำน กำรใช้ควำมสำมำรถของเทคโนโลยีทำงภำษำคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในกำรประมวลผล
ข้อมูล กำรออกแบบระบบให้มีควำมยืดหยุ่นสูง นิสิตสำมำรถเข้ำระบบจำกที่ไหนก็ได้ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตสำมำรถตรวจเช็ค
ตัวเองได้ตลอดว่ำกำรเรียนมีควำมคืบหน้ำ หรือเก็บรำยวิชำครบถ้วนหรือยัง ทำให้เจ้ำหน้ำที่ลดระยะเวลำในกำรตรวจสอบผู้สำเร็จ
กำรศึกษำลง
ควำมผิดพลำดใน
กำรตรวจสอบน้อย

ใช้เวลำน้อยในกำร
ปฏิบัติงำน
ออกแบบให้ระบบ
สะดวกในกำรใช้งำน

นิสิตสำมำรถตรวจสอบหลักสูตร
และควำมคืบหน้ำในกำรเรียน
เพื่อวำงแผนกำรศึกษำได้
แก้ไขปัญหำโครงสร้ำงหลักสูตร

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบผล
กำรเรียนง่ำย
ใช้ฐำนข้อมูลเดียวกันกับ
ฐำนข้อมูลลงทะเบียน

ตรวจสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

กำรปรับปรุงหลักสูตรทำได้
ง่ำย
ผูกโครงสร้ำงหลักสูตรไปกับนิสิต ง่ำยในกำร
ติดตำมควำมคืบหน้ำผลกำรเรียน และ
ตรวจสอบผลกำรเรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตร
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ระบบสะดวกรวดเร็วสำหรับกำร
ตรวจสอบจบกำรศึกษำนิสิต
สำมำรถตรวจสอบผลกำรเรียนตำม
โครงสร้ำงหลักสูตรได้

3.2.4 กำรออกแบบระบบให้ครอบคลุมระบบงำนเดิม
ผู้พัฒนำได้นำ UML มำเป็นเครื่องมือช่วยในกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบซึ่งระบบตรวจสอบจบกำรศึกษำตำม
โครงสร้ำงหลักสูตรควรพิจำรณำคือ ตรวจสอบจบกำรศึกษำตำมโครงสร้ำงหลักสูตรมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษำ
และพนักงำนของมหำวิทยำลัย (เจ้ำหน้ำที่งำนบริกำรศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ นักวิชำกำรศึกษำคณะ) ในแต่ละเทอมจะต้องมีนิสิต
มำขอจบกำรศึกษำโดยนิสิตจะต้องยื่นใบขอจบที่งำนบริกำรกำรศึกษำตำมปฏิทินกำรศึกษำกำหนด โดยเจ้ำหน้ำที่จะทำกำรพิมพ์ผล
กำรเรียนแล้วนำมำบันทึกในแบบฟอร์มโครงสร้ำงหลักสูตร หลังจำกนั้นจะทำกำรคำนวณหน่วยกิตตำมโครงสร้ำงหลักสูตรว่ำ
ครบถ้วนไหม ผลกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อตรวจสอบแล้วจบกำรศึกษำจริงก็จะรวบรวมรำยชื่อส่งให้สำนักทะเบียน
และประมวลผล วิทยำเขตบำงเขน เพื่อเสนออนุมัติปริญญำ และประกำศให้นิสิตทรำบ
Use Case ของระบบทั้งหมด
ยื่นใบขอจบ
กำรศึกษำพร้อมผล

นิสติ

การเรียน

ข้อมูลหลักสูตรและ
แผนกำรเรียน
ตรวจสอบผลกำรเรียนตำม
โครงสร้ำงหลักสูตร

ตรวจสอบกำรLogin
เข้ำระบบ

<<EXTEND>>
ค้นหำข้อมูลรำยชื่อนิสิต
ตรวจสอบกำรLogin
เข้ำระบบ
เจ้ำหน้ำที่งำนบริกำร
กำรศึกษำ

เลือกหลักสูตรที่ต้องกำร
ปรับปรุง
<<EXTEND>>

ปรับปรุงหลักสูตรและ
แผนกำรเรียน

อำจำรย์ที่
ปรึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ
คณะ

3.2.5 กำรเขียนโปรแกรม (Coding) และทดลองใช้ในงำนวิจัย
หลังจำกได้ทำกำรออกแบบระบบใหม่แล้วก็เริ่มเขียนโปรแกรม ขั้นตอนกำรเขียนโปรแกรมคร่ำว ๆ ดังนี้
1. ศึกษำเอกสำรต่ำง ๆ ก่อนลงมือเขียนได้แก่ TOR ของระบบงำนเดิม UML เป็นต้นเพื่อให้เข้ำใจขั้นตอนต่ำง ๆ
ของระบบ
2. สรุปรูปแบบของข้อมูลนำเข้ำ (Input) และสำรสนเทศที่จะได้จำกระบบ (Output) รวมถึงข้อมูลที่ต้องใช้ใน
กำรสร้ำงส่วนติดต่อกับผู้ใช้งำน (Interface) รวมทั้งแหล่งที่มำของข้อมูลและกำรเปลี่ยนรูปแบบของข้อมูลเพื่อให้กำรใช้งำนง่ำย
สำหรับผู้ใช้งำน
3. เขียน Flowchart เพื่อแสดงกำรทำงำนทุก ๆ ขั้นตอนของระบบ เพื่อตรวจสอบกำรไหลของข้อมูลจริง และ
ตรวจสอบกระบวนกำรทำงำนของระบบ
4. ออกแบบแฟ้มข้อมูลให้สำมำรถเก็บข้อมูลให้ไ ครบตำมควำมต้องกำรและนำไปใช้งำนได้จริงและเกิดประโยชน์
สูงสุด
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5. เขียนโปรแกรมด้วยภำษำ ASP.NET VB.NET โปรแกรมช่วยในกำรพัฒนำคือ Microsoft Visual Web
Developer 2008 Express และใช้ SQL Server 2008 เป็นโปรแกรมจัดกำรฐำนข้อมูล
6. ทดสอบกำรทำงำนรวมของระบบตั้งแต่ Web Page แรกของระบบถึง Web Page สุดท้ำย
7. กำรวำงแผนกำรทำงำนในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรศึกษำ กำรรับเข้ำนิสติ กำรลงทะเบียน
4. กำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ
มีกำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ประจำงำนบริกำรกำรศึกษำ นักวิชำกำรศึกษำในแต่ละคณะ อำจำรย์
ที่ปรึกษำ และผู้พัฒนำระบบ โดยผู้พัฒนำระบบได้ศึกษำแนวปฏิบัติในกำรขอจบกำรศึกษำ ระเบียบข้อบังคับระดับปริญญำตรี และ
ปัญหำต่ำง ๆ หลักสูตรในแต่ละศำสตร์ต่ำง ๆ 27 หลักสูตร เพื่อนำมำเป็นข้อมูลในกำรออกแบบระบบ มีกำรประชุมร่วมกัน จัดทำ
บันทึกให้กับคณะต่ำง ๆ ได้ตรวจสอบควำมถูกต้องของหลักสูตรที่บันทึกในระบบ มีกำรปรับแก้ ทดสอบระบบร่วมกัน เพื่อให้
ครอบคลุมเงื่อนไขทุกเงื่อนไขเพื่อนำไปใช้ในกำรปฏิบัติจริง และยังถ่ำยทอดไปยังนิสิต ให้นิสิตสำมำรถตรวจสอบผลกำรเรียนตำม
หมวดวิชำกลุ่มวิชำที่ลงทะเบียนตรงตำมหลักสูตรที่เปิดสอน และเรียนครบตำมจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดหรือไม่ ระบบจะตรวจสอบ
ว่ำ ครบ หรือไม่ครบ กรณีไม่ครบขำดรำยวิชำอะไร นิสิตก็สำมำรถตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของกำรเรียนได้ และได้จัดทำคู่มือกำรใช้
งำนระบบผ่ำนเว็บไซต์ของระบบสำรสนเทศนิสิต เพื่อให้ อำจำรย์ที่ปรึกษำ นักวิชำกำรศึกษำคณะ งำนบริกำรกำรศึกษำ และนิสิต
นำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง จำกกำรดำงำนใช้ระบบ และปรับปรุงระบบที่ผ่ำนมำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2552 จนถึงปัจจุบันระบบ
สำมำรถรองรับกำรดำเนินงำนด้ำนกำรตรวจสอบกำรจบกำรศึกษำของนิสิตได้เป็นอย่ำงดี
5. ผลลัพธ์ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน (Outcome)
ระบบตรวจสอบผลกำรเรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ระบบได้ติดตั้งและเริ่มให้นิสิต
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ง ำนบริ ก ำรกำรศึ ก ษำ งำนทะเบี ย นและประมวลผล นั ก วิ ช ำกำรศึ ก ษำแต่ ล ะคณะ และอำจำรย์ ที่ ป รึ ก ษำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์วิทยำเขตศรีรำชำ ได้ใช้เพื่อตรวจสอบผลกำรเรียน ตรวจจบกำรศึกษำ และกำรจัดกำรกำรศึกษำต่ำง ๆ
ตั้งแต่ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2552 ถึงปัจจุบัน ได้มีผู้เข้ำมำใช้ 23,962 คน โดยในจำนวนนี้เป็นนิสิต 23,573 คน เจ้ำหน้ำที่
นั ก วิ ช ำกำรศึ ก ษำ 389 คน ระบบสำมำรถรองรั บ กำรใช้ ง ำนได้ ทุ ก คน ซึ่ ง มี ก ำรประเมิ น กำรใช้ ง ำนระบบทุ ก ปี ก ำรศึ ก ษำ
ในปีกำรศึกษำ 2560 ได้รับผลกำรประเมินโดยภำพรวมอยู่ในระดับดี (4.05) เพื่อนำเอำผลกำรประเมิน ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ
กำรปรับปรุงหลักสูตร มำใช้ในกำรปรับปรุงระบบเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ดีมีประสิทธิภำพอยู่เสมอ
6. ประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน (หมำยถึง ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน)
มีประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำนมำก เนื่อ งจำกคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ระบบ
ฐำนข้อมูล SQL SERVER สำมำรถใช้ร่วมกับระบบสำรสนเทศนิสิต ซึ่งทำงมหำวิทยำลัยมีไว้สำหรับบริกำร กำรลงทะเบียนเรียน กำร
ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ และตรวจสอบผลกำรเรียนอยู่แล้ว ระบบเป็นกำรพัฒนำเพิ่มเติมในระบบสำรสนเทศนิสิต ที่อำนวย
ควำมสะดวกให้กับนิสิต อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำงำนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
7. กำรส่งเสริมกำรกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในส่วนงำน
มีกำรส่งเสริมกำรกระจำยควำมรู้และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในส่วนงำนภำยในวิทยำเขต และวิทยำเขตอื่น ๆ
โดยสำนักทะเบียนและประมวลผลวิทยำเขตบำงเขนมำดูงำนและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ด้ำนระบบสำรสนเทศกำรตรวจสอบกำร
จบกำรศึกษำของวิทยำเขตศรีรำชำ รวมถึงวิทยำเขตเฉลิมเกียรติสกลนครได้มำศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และนำไปเป็น
ระบบต้นแบบที่จะพัฒนำระบบที่จะบริกำรนิสิตที่มีประสิทธิภำพต่อไป
8. ผลกำรดำเนินงำน (Output) ที่สำคัญ
ได้พัฒนำระบบตรวจสอบผลกำรเรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีกำรแบ่งประเภทผู้ใช้เป็น
2 ส่วน ส่วนที่ 1 สำหรับเจ้ำหน้ำทีง่ ำนบริกำรกำรศึกษำ งำนทะเบียนและประมวลผล นักวิชำกำรศึกษำคณะ และอำจำรย์ที่ปรึกษำ
กำรเข้ำสู่ระบบเพื่อตรวจสอบผลกำรเรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตร จะมีจุดเชื่อโยงจำกหน้ำ Home Page ของมหำวิทยำลัยหัวข้อ
ระบบสำรสนเทศนิสิตและจะเชื่อมไปยังเว็บไซน์ https://reg.src.ku.ac.th ดังรูป
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1. เข้ำสู่ระบบหน้ำระบบสำรสนเทศนิสิต โดยใช้ Account Nontri

1

กำรตรวจสอบผลกำรเรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตร สำหรับเจ้ำหน้ำที่งำนบริกำรกำรศึกษำ งำนทะเบียนและ
ประมวลผล อำจำรย์ที่ปรึกษำ เจ้ำหน้ำที่คณะ
2. ให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำสูร่ ะบบแล้วคลิกที่เมนู “ตรวจจบกำรศึกษำ”

2

3. เลือกภำคเรียน เลือกคณะ หรือค้นหำรำยชื่อนิสติ โดยป้อนรหัสประจำตัว หรือเลือกสำขำ / รหัสเริม่ ต้นนิสติ คลิกปุ่มค้นหำ
4. คลิกที่ชื่อนิสิตเพื่อตรวจสอบข้อมูลผลกำรเรียนเทียบกับโครงสร้ำงหลักสูตรนิสติ

3

4
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5. จะปรำกฏโครงสร้ำงหลักสูตร ผลกำรเรียน แต้ม/หน่วยกิตท

5
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6. จะปรำกฏจำนวนหน่วยกิตรวมที่ลงทะเบียนและสอบผ่ำนทั้งหมด และ GPA รวม และผลกำรตรวจสอบครบตำมโครงสร้ำง
หลักสูตร

6
6
เจ้ำหน้ำที่สำมำรถตรวจสอบผลกำรเรียนว่ำเรียนครบทุกหมวด ทุกกลุ่มวิชำและหน่วยกิต ครบตำมข้อกำหนดใน
แต่ละหมวด แต่ละกลุ่มวิชำหรือไม่ เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรจบกำรศึกษำต่อไป

ส่วนที่ 2 สำหรับนิสิต ตรวจสอบผลกำรเรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตร
1. เข้ำสู่ระบบหน้ำระบบสำรสนเทศนิสิต โดยใช้ Account Nontri

1
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2. ต้องกำรตรวจสอบผลกำรเรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรให้คลิกที่เมนู “ผลกำรเรียนเทียบหลักสูตร”

2
3. จะปรำกฏโครงสร้ำงหลักสูตร ผลกำรเรียน แต้ม/หน่วยกิตทีไ่ ด้

3
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4. จะปรำกฏจำนวนหน่วยกิตรวมที่ลงทะเบียนและสอบผ่ำนทั้งหมด และGPA รวม และผลกำรตรวจสอบครบตำมโครงสร้ำง
หลักสูตร

44
4
นิสิตสำมำรถตรวจสอบผลกำรเรียนว่ำเรียนครบทุกหมวด ทุกกลุ่มวิชำและหน่วยกิต ครบตำมข้อกำหนดในแต่
ละหมวด แต่ละกลุ่มวิชำหรือไม่ เหลือวิชำในกลุ่มวิชำใด เพื่อจะได้ลงทะเบียนตำมแผนกำรเรียนหรือวิชำที่ยังเรียนไม่ครบ จะได้ครบ
ทุกกลุ่มวิชำและจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรต่อไป
9. กำรประเมินผลและกำรนำผลกำรประเมินมำใช้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงในอนำคต
จำกกำรใช้งำนระบบตรวจสอบผลกำรเรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และได้ทำกำรประเมินระบบฯ
โดยมีข้อเสนอแนะจำกนิสิต เจ้ำหน้ำที่งำนบริกำรกำรศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ นักวิชำกำรศึกษำประจำคณะ ได้แจ้งข้ อบกพร่องของ
ระบบฯ คือ มีเงื่ อนไขบำงเงื่ อนไขที่ร ะบบยังไม่สำมำรถจะจัด รำยวิชำเข้ำ กับกลุ่มวิ ชำที่ กำหนดได้ เช่น กลุ่ม วิชำเฉพำะเลือ ก
ที่สำมำรถเลือกได้หลำยกลุ่มวิชำ หรือกำรนำเอำวิชำเฉพำะเลือกไปอยู่กลุ่มเลือกเสรี ระบบยังไม่ครอบคลุมในบำงเงื่อนไข ซึ่งผู้ตรวจ
สอบหรือเจ้ำหน้ำที่ประจำงำนบริกำรกำรศึกษำ หรือนิสิตจะต้องตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้ง ซึ่งปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำปรับปรุ ง
เพื่อลดข้อบกพร่อง ข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นให้ระบบใช้งำนได้ดีอยู่เสมอ
10. กำรนำนวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหำเพื่อพัฒนำคุณภำพ
ระบบถูกพัฒนำขึ้นเพื่อแก้ปัญหำกำรตรวจจบกำรศึกษำ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่จะต้องตรวจสอบผลกำรเรียนเทียบกับโครงสร้ำง
หลักสูตรทีละวิชำจนครบตำมรำยวิชำที่ลงทะเบียนและผลกำรเรียนที่ได้รับ ซึ่งอำจเกิดควำมผิดพลำดได้ ในกำรตรวจจบกำรศึกษำ
ใช้เวลำมำก เนื่องจำกในแต่ละปีกำรศึกษำนิสิตจบกำรศึกษำเป็นจำนวนมำก ปัจจุบัน วิทยำเขตศรีรำชำมีนิสิตจบกำร ศึกษำปีละ
ประมำณ 2,200 คน ทำให้ล่ำช้ำและใช้เวลำมำกในกำรตรวจสอบ ประกอบกับโครงสร้ำงหลักสูตรมีกำรปรับปรุงทุก ๆ 5 ปี จึงเกิด
ควำมสับสนในกำรตรวจสอบ เกิดปัญหำกับนิสิตที่ไม่จบตำมระยะเวลำที่กำหนด นิสิตมีกำรเรียนหลักสูตรเก่ำ หลักสูตรใหม่ ปะปน
กัน เรียนไม่เป็นตำมแผนกำรเรียน ส่งผลให้กำรตรวจสอบจบกำรศึกษำล่ำช้ำ ดั งนั้นกำรพัฒนำระบบตรวจสอบผลกำรเรียนตำม
โครงสร้ำงหลักสูตรถือเป็นกำรพัฒนำคุณภำพด้ำนกำรบริกำรให้ดียิ่งขึ้น ลดระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำย เพื่อให้ได้ข้อมูลผู้สำเร็จ
กำรศึกษำที่ถูกต้อง สะดวกรวดเร็วในกำรปฏิบัติงำน
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11. ข้อบ่งชี้ควำมเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ระบบตรวจสอบผลกำรเรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตร เป็นต้นแบบและแนวทำงปฏิบัติให้เกิดกำรพัฒนำระบบงำนเพื่อ
อำนวย
ควำมสะดวกกับผู้รับบริกำรไม่ว่ำจะเป็นอำจำรย์ นิสิตและบุคลำกร เช่นระบบคำร้องขอเอกสำรทำงกำรศึกษำออนไลน์ ระบบกำร
ออก
เอกสำรทำงกำรศึกษำ ซึ่งได้นำระบบสำรสนเทศมำช่วยในกำรดำเนินงำน เพื่อลดระยะเวลำและขั้นตอนดำเนินงำน ลดควำม
ผิดพลำด
ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
12. คุณค่ำของนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งภำยในและภำยนอก
นอกจำกระบบจะใช้ในวิทยำเขตศรีรำชำ สำนักทะเบียนและประมวลผล บำงเขน และสำนักวิทยบริกำร วิทยำเขต
เฉลิมพระเกียรติสกลนคร (โครงสร้ำงเดิม) มำศึกษำดูงำนแล้วยังเป็นประโยชน์กับมหำวิทยำลัยอื่น เช่น มหำวิทยำลัยนครพนม
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี นำไปเปรียบเทียบและเป็นต้นแบบในกำรพัฒนำระบบด้ำนกำรตรวจจบกำรศึกษำ
ของนิสิตในหน่วยงำนที่รับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
13. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
เนื่องจำกระบบตรวจจบกำรศึกษำตำมโครงสร้ำงหลักสูตรนี้ จะสำเร็จไม่ได้ถ้ำไม่ได้กำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรที่มอบ
นโยบำย
ส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะเป็นงำนบริกำรกำรศึกษำ งำนทะเบียนและประมวลผล อำจำรย์ที่ปรึกษำ ฝ่ำยจัดกำรศึกษำคณะต่ำง ๆ
ในวิทยำเขตศรีรำชำ ได้ร่วมประชุม วำงแผนงำนแนวทำงปฏิบัติ ในกำรพัฒนำระบบ และได้ร่วมกันตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดสอน
ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันวิทยำเขตศรีรำชำเปิดสอนระดับปริญญำตรี 27 หลักสูตร ผู้ใช้ระบบได้แสดงข้อเสนอแนะ ข้อผิดพลำดของระบบ
แจ้งให้ผู้พัฒนำระบบได้แก้ไขให้ถูกต้อง ตำมข้อกำหนดต่ำงๆ ของแต่ละหลักสูตร ซึ่งระบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ำขำดบุคลำกรใน
หน่วยงำนข้ำงต้น ที่ร่วมแรงร่วมใจในกำรพัฒนำระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
14. กำรตั้งเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในอนำคต
เนื่องจำกระบบตรวจจบกำรศึกษำตำมโครงสร้ำงหลักสูตรพัฒนำขึ้นเพื่อทดแทนกำรทำงำนแบบเดิมที่ใช้ตรวจจำกบุคคล
ทำให้
เกิดควำมล่ำช้ำ อำจเกิดควำมผิดพลำดได้ จึงจะต้องพัฒนำระบบโดยใช้เครื่องมือมำช่วยทำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ในกำร
พัฒนำระบบ ยังไม่ครอบคลุมบำงเงื่อนไข และยังไม่สนับสนุนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ซึ่งเป้ำหมำยในอนำคต จะปรับปรุงระบบ
ให้ครอบคลุมทุกเงื่อนไข ที่ยังขำดอยู่ ทั้งด้ำนควำมถูกต้องของข้อมูล ควำมรวดเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูล และกำรออกรำยงำนต่ำง ๆ
ให้ใช้งำนได้สะดวกและทันสมัยมำกขึ้น ทั้งระบบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและกำรใช้งำนผ่ำนสมำร์ทโฟน ต่อไป
นิสิตสำมำรถตรวจสอบผลกำรเรียนว่ำเรียนครบทุกหมวด ทุกกลุ่มวิชำและหน่วยกิต ครบตำมข้อกำหนดในแต่ละหมวด
แต่ละกลุ่มวิชำหรือไม่ เหลือวิชำในกลุ่มวิชำใด เพื่อจะได้ลงทะเบียนตำมแผนกำรเรียนหรือวิชำที่ยังเรียนไม่ครบ จะได้ครบทุกกลุ่ ม
วิชำและจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรต่อไป

โดย กองบริหำรวิชำกำรและนิสติ สำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ
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ประเภทที่ 2
กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน
(2.3) นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัตงิ ำน

รำงวัลดี จำนวน 3 ผลงำน
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รำงวัลดี ประเภท 2.3 นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน

สลิปเงินเดือนออนไลน์ฉับไวด้วย KULife
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
1. ควำมเป็นมำ/หลักกำร
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ได้มีควำมร่วมมือพัฒนำระบบเงินเดือน ในโครงกำร e-Slip กับ กองคลัง สำนักงำน
อธิกำรบดี ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในกำรพัฒนำระบบ Digital Society @KU โดยกองคลังมีแนวคิด
เปลี่ ย นกำรออกใบแจ้ ง เงิ น เดื อนให้ กับ บุ คลำกรทุ ก ประเภท จำกกำรพิ ม พ์ กระดำษ เป็ น กำรส่ ง ไฟล์ ใ บแจ้ ง เงิ น เดื อ น
(PDF File) ให้บุคลำกรทำง e-Mail แทน เริ่มทดลองดำเนินกำรที่กองคลังเป็นหน่วยงำนแรก ตั้งแต่เดือนเมษำยน พ.ศ.
2561 ในเดือนพฤษภำคมทดลองกับหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี และทุกส่วนงำน สำนัก สถำบัน ทุกวิทยำเขต
ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2561
ระหว่ำงทดลองดำเนินกำรพบประเด็นปัญหำหลำยประกำร อำทิ บุคลำกรไม่สำมำรถเข้ำ e-Mail ของตนเองได้
กำรลืมรหัสผ่ำน บุคลำกรไม่มี e-Mail Address ของ KU กำรต้องค้นหำอีเมลใบแจ้งเงินเดือนจำกกล่องจดหมำยเข้ำที่มี
อีเมลอื่น ๆ ควำมไม่สะดวกในขั้นตอนและกำรเข้ำถึงข้อมูล กำรค้นหำข้อมูลใบแจ้งเงินเดือนย้อนหลัง กำรไม่สำมำรถเข้ำถึง
กำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ฯลฯ กรณีเกิดปัญหำ ผู้ใช้งำนต้องใช้เวลำในกำรติดต่อ และเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ต้องมีภำระงำนเพิ่มในกำรแก้ไขปัญหำ เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหำที่
เกิดขึ้น และเพื่อพัฒนำกำรบริกำรให้มีควำมทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบกำรใช้งำนของผู้ใช้ในยุคปัจจุบัน ที่สมำร์ทโฟน
เป็นอุปกรณ์ที่คนไทยใช้ในกำรเข้ำถึงอินเตอร์เน็ตมำกที่สุดเป็นอันดับหนึ่งถึงร้อยละ 90.4 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์จึงนำเทคโนโลยีก ำรพัฒนำโมบำยแอปพลิเคชั่น มำพัฒนำกำรให้บริกำรเรียกดูใบแจ้ง
เงินเดือน ในชื่อ “KULife” เพื่อสร้ำงสรรค์นวัตกรรมสำหรับผู้ใช้งำน ให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลใบแจ้งเงินเดือนทั้งปัจจุบันและ
ย้อนหลังได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลำ ผ่ำนแอปพลิเคชั่นบนสมำร์ทโฟนของตนเอง ซึ่ งจะช่วยลดปัญหำหลำย
ประกำรข้ำงต้น ช่วยลดระยะเวลำ และลดภำระงำนของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องได้
นอกจำกนี้ โมบำยแอปพลิเคชั่น KULife ยังมีส่วนบริกำรข้อมูลอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งำน อำทิ ข่ำวสำร
กิจกรรมต่ำง ๆ ข้อมูลกำรติดต่อสำคัญ ในมหำวิทยำลัย ฯลฯ ซึ่งจะช่วยลดค่ำใช้จ่ำย ลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
เวลำเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่กลำยเป็นจุดเปลี่ยน สู่สังคมไร้กระดำษ สะดวก รวดเร็ว รักษ์โลก รวมทั้งสนับสนุนกำรให้บริกำร
ด้ำนไอซีทีสำหรับบุคลำกรของมหำวิทยำลัยให้มีควำมนำสมัย และส่งเสริมมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ให้เป็นมหำวิท ยำลัย
ชั้นนำในกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ
1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนำกำรบริกำรข้อมูลใบแจ้งเงินเดือนสำหรับบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยสำมำรถเรียกดู
ข้อมูลใบแจ้งเงินเดือนทั้งในเดือนปัจจุบันและย้อนหลังได้อย่ำงเป็นระบบ ตอบสนองรูปแบบกำรใช้งำนของผู้ใช้งำนในยุค
ปัจจุบัน
- เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้งำนในกำรเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ทุกที่ทุกเวลำ และ
ช่วยลดปัญหำกำรใช้งำนต่ำง ๆ
- เพื่อลดระยะเวลำและลดภำระงำนของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรให้บริกำรข้อมูล
- เพื่อลดจำนวนทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำรดำเนินกำร ช่วยลดต้นทุนดำเนินกำร
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- เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร
- เพื่อส่งเสริมควำมเป็นผู้นำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
1.2 วิธีกำรกำหนดแผน/แนวทำง/โครงกำร
แนวทำงของกำรพัฒนำ ดังนี้
- เปลี่ยนข้อมูลจำกเอกสำรที่เป็นกระดำษให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดเก็บในรูปแบบของฐำนข้อมูล เพื่อให้
สะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำถึง สำมำรถนำข้อมูลไปประมวลผลได้ ลดกำรสูญหำย ลดควำมผิดพลำด และลดควำมซ้ำซ้อน
- ออกแบบระบบที่ให้บริกำรข้อมูลใบแจ้งเงินเดือนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- พัฒนำโมบำยแอปพลิเคชั่นสำหรับแสดงข้อมูลใบแจ้งเงินเดือนสำหรับบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ที่ใช้งำนง่ำยผ่ำนสมำร์ทโฟนของบุคลำกร ทั้งระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS ได้ทุกที่ทุกเวลำ โดยไม่จำเป็นต้องใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์
- พัฒนำระบบที่รวบรวมข้อมูลกำรติดต่อสำคัญในมหำวิทยำลัย เช่น เบอร์โทร อีเมล ที่สำมำรถเชื่อมโยงเข้ำกับ
กำรเรียกใช้งำนฟังก์ชั่นกำรโทรหรือกำรส่งอีเมลของสมำร์ทโฟนได้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อสื่อสำร
- พัฒนำระบบที่ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรกิจกรรมต่ำง ๆ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำร
ข้อมูลข่ำวสำรกิจกรรมของมหำวิทยำลัยไปยังผู้ใช้งำนได้โดยตรง
1.3 แผนงำน และเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับส่วนงำน
แผนงำน กำรดำเนินกำรที่เร่งด่วน เพื่อสนับสนุนนโยบำยของมหำวิทยำลัย เป็นกำรดำเนินกำรหลังจำกพบว่ำ
ระบบ e-Slip มีปัญหำกับบุคลำกรบำงกลุ่ม
- ศึกษำรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์และวำงแผนดำเนินกำร โดยศึกษำรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น ปัญหำต่ำง ๆ และ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้ ขั้นตอนกำรใช้งำนระบบ ปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้น วิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้
ศึกษำและเลือกเทคโนโลยีที่เหมำะสม ประชุมร่วมระหว่ำงผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำนและกำหนด
ขอบเขตของระบบ (18-22 มิ.ย. 2561)
- วิเครำะห์และออกแบบระบบ โดยเริ่มจำกกำรออกแบบหน้ำจอกำรแสดงผล วิเครำะห์ออกแบบระบบ วิเครำะห์
ออกแบบฐำนข้อมูล วิเครำะห์ออกแบบส่วนแลกเปลี่ยนข้อมูลจำกเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยมำยังสมำร์ทโฟน (18-22 มิ.ย.
2561)
- พั ฒ นำแอปพลิ เ คชั่ น และ Web Service ซึ่ ง กำรพั ฒ นำแอปพลิ เ คชั่ น พั ฒ นำแบบ Hybrid คื อ กำรพั ฒ นำ
แอปพลิเคชั่นครั้งเดียว แต่นำไปใช้งำนได้หลำย Platform เช่น Android , iOS เป็นต้น และพัฒนำส่วนจัดกำรข้อมูลที่
นำมำแสดงบนโมบำยแอปพลิเคชั่น ทั้งแบบข้อมูลที่อยู่ในแอปพลิเคชั่น และแบบที่เป็น Web Service (18-22 มิ.ย. 2561)
- ติดตั้งและทดสอบกำรใช้งำน โดยติดตั้งแอปพลิเคชั่นบนเครื่องจำลองอุปกรณ์สมำร์ทโฟนเสมือนในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และทดสอบกำรใช้งำน แก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่อง (18-22 มิ.ย. 2561)
- อัพโหลดแอปพลิเคชั่น ขึ้น Store เพื่อให้ผู้ใช้งำนดำวน์โหลดใช้งำนได้ โดยอัพโหลดขึ้น Play Store สำหรับ
ระบบปฏิ บั ติ กำร Android และ App Store ส ำหรับระบบปฏิบั ติ กำร iOS ติ ด ตำมผลกำรใช้ ง ำนจริง ตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหำกำรใช้งำน เก็บรวบรวมข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (25-27 มิ.ย. 2561)
- พัฒนำต่อยอดเพิ่มเติม รวบรวมข้อมูลผลกำรใช้งำน และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนำและ
พัฒนำแอปพลิเคชั่นให้สำมำรถใช้งำนได้ดียิ่งขึ้น
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เป้ำหมำย
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์มีพันธกิจในกำรพัฒนำบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย ให้บริกำรข้อมูล
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสร้ำงนวัตกรรมกำรให้บริกำรด้ำนไอซีทีที่มีประสิทธิภำพ เพื่อสนับสนุนมหำวิทยำลัยดิจิทัล
โดยกำรพั ฒ นำโมบำยแอปพลิ เ คชั่ น ชื่ อ KULife เพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรข้ อ มู ล ใบแจ้ ง เงิ น เดื อ นส ำหรั บ บุ ค ลำกรของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ให้มีควำมทันสมัย ช่วยแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้งำนในรูปแบบเดิม สร้ำงสรรค์
นวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนและกำรให้ บริกำรด้ำนไอซีที ลดกำรใช้ทรัพยำกร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
มหำวิ ท ยำลั ย สี เ ขี ย ว และลดภำระงำนของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ยกระดั บ คุ ณ ภำพกำรให้ บ ริ ก ำรข้ อ มู ล ของมหำวิ ท ยำลั ย
ให้มีควำมนำสมัย
2. ปัจจัยนำเข้ำ (Input) (หมำยถึง งบประมำณ และทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิต)
ทรัพยำกรที่ใช้เป็นทรัพยำกรเดิมที่มีอยู่แล้วทั้งหมด ไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
เครื่องคอมพิ วเตอร์ MacBook ซอฟท์แวร์ในกำรพัฒ นำระบบ ค่ำ ธรรมเนี ยม Developer ID ของ Google Play และ
Apple ข้อมูลที่นำมำแสดงผล แต่หำกเป็นกำรจัดจ้ำงหน่วยงำนภำยนอกพัฒนำ จะมีค่ำใช้จ่ำยไม่ต่ำกว่ำ 200,000 บำท
3. วิธีกำรดำเนินงำน/แนวทำงกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ
3.1 รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำน
กำรพัฒนำโมบำยแอปพลิเคชั่น KULife นี้ เริ่มตั้งแต่ผู้บริหำรให้นโยบำย มอบหมำยกำรดำเนินงำนผ่ำนหัวหน้ำ
ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ มีกำรร่วมประชุมกับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ เพื่อกำหนดแนวทำงและแผนกำรดำเนินงำน
มอบหมำยผู้รับผิดชอบดำเนินกำร แบ่งเป็นทีมพัฒนำโมบำยแอปพลิเคชั่น และทีมจัดกำรฐำนข้อมูล ทีมพัฒนำโมบำย
แอปพลิเคชั่นรวบรวมข้อมูลรำยละเอียดต่ำง ๆ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำโมบำยแอปพลิเคชั่นที่ช่วยแก้ไขปัญหำที่
เกิดขึ้น และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนให้ได้มำกที่สุด ทีมจัดกำรฐำนข้อมูลจัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่จะนำมำ
แสดงผล และบุคลำกรในหน่วยงำนที่ร่วมทดสอบและทดลองใช้งำน ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อใช้ในกำรปรับปรุงและ
พัฒนำต่อไป
3.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (Work Flow)
กำรดำเนินงำนเพื่อพัฒนำโมบำยแอปพลิเคชั่นตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำร โดยใช้วงจรคุณภำพ (PDCA) ดังนี้
ขั้นตอน
Plan

Do

วิธีกำรทำงำน
- ประชุมรับนโยบำยและควำมต้องกำร ประชุมวำงแผน และกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำน
- รวบรวมควำมต้องกำรและปัญหำกำรใช้งำนที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้งำนแบบเดิม
- ศึกษำระบบงำนเดิมและเทคโนโลยีที่เหมำะสมที่จะสำมำรถนำมำพัฒนำได้
- วำงแผนกำรจัดกำรข้อมูล กำรนำเข้ำข้อมูล
- วำงแผนจัดหำซอฟท์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในสำหรับกำรพัฒนำแอปพลิเคชั่นและทดสอบกำรทำงำน
- วำงแผนกำรดำเนินงำนแต่ละส่วนงำน และขั้นตอนในแต่ละงำน
- วิเครำะห์และออกแบบโมบำยแอปพลิเคชั่น KULife
- รวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล จัดทำไฟล์ข้อมูลเพื่อนำเข้ำฐำนข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชั่น
- ออกแบบส่วนของหน้ำจอ และขั้นตอนกำรใช้งำนระบบ
- ออกแบบฐำนข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูล และ Web Service
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ขั้นตอน

วิธีกำรทำงำน

- พัฒนำโมบำยแอปพลิเคชั่น KULife ติดตั้งและทดสอบบนสมำร์ทโฟน
- พัฒนำไฟล์ข้อมูลในโมบำยแอปพลิเคชั่น และ Web Service เพื่อเรียกข้อมูลจำกฐำนข้อมูลมำแสดง
- สร้ำงโมบำยแอปพลิเคชั่นที่รองรับกำรกำรใช้งำนทั้งระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS
Check - ตรวจสอบผลกำรดำเนินงำน เพื่อดำเนินกำรให้ครบถ้วนและตรงตำมแผนที่วำงไว้
- ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่แสดงผลจำกฐำนข้อมูล
- ตรวจสอบกำรใช้งำนโมบำยแอปพลิเคชั่น ด้วยเครื่องจำลองอุปกรณ์ (emulator) บนเครื่องคอมพิวเตอร์
- ตรวจสอบกำรใช้งำนโมบำยแอปพลิเคชั่น โดยกำรติดตั้งบนสมำร์ทโฟนจริง
- ตรวจสอบกำรทำงำนของระบบต่ำง ๆ ขั้นตอนกำรใช้งำน และควำมถูกต้องของข้อมูล
- ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรแสดงผล บนสมำร์ทโฟนทั้งระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS
- ตรวจสอบควำมรวดเร็วในกำรทำงำนของระบบ ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆที่พบ
Act
ด้ำนกำรปรับปรุงงำน
- ปรับปรุงกำรแสดงข้อมูลชื่อนำมสกุลของผู้ใช้งำน หลังจำกพบว่ำ มีข้อมูลบำงคนไม่ถูกต้อง ดำเนินกำร
ตรวจสอบพบว่ำ แหล่งที่มำของข้อมูลชื่อนำมสกุลนั้น มีที่มำจำกหลำยแหล่ง ทั้งจำกกองกำรเจ้ำหน้ำที่
กองคลัง และจำกระบบบัญชีผู้ใช้งำนเครือข่ำยนนทรี (LDAP) ซึ่งดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ โดยประสำนงำน
ผู้ดูแลข้อมูล LDAP อัพเดตข้อมูลที่มีตำมฐำนข้อมูลของกองกำรเจ้ำหน้ำที่ เพื่อให้ข้อมูลชื่อนำมสกุลที่
นำมำแสดงหลังจำกกำรลงชื่อเข้ำใช้งำนระบบถูกต้อง
- กำรจัดเก็บข้อมูลสำหรับโมบำยแอปพลิเคชั่น ที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลไว้ในโมบำยแอปพลิ เคชั่น ทำให้โมบำย
แอปพลิเคชั่นมีขนำดใหญ่ จึงได้มีกำรวำงแผนเพื่อหำแนวทำงแก้ไข และดำเนินกำรปรับปรุงใหม่ โดยแยก
กำรจัดเก็บข้อมูลบำงส่วนอยู่ในโมบำยแอปพลิเคชั่น บำงส่วนเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย แล้วดึง
ข้อมูลมำแสดงเฉพำะขณะเรียกใช้งำน
- จำกกำรตรวจสอบกำรใช้งำนระบบ พบว่ำ กำรแสดงผลบนหน้ำจอระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS มี
ควำมแตกต่ำงกัน จึงได้มีกำรวำงแผนเพื่อหำแนวทำงแก้ไข และดำเนินกำรปรับปรุงใหม่ เพื่อให้แสดงผล
ในรูปแบบเดียวกัน
- จำกกำรตรวจสอบกำรใช้งำนบนอุปกรณ์แม้จะเป็นระบบปฏิบัติกำรเดียวกัน แต่รุ่นต่ำงกัน พบว่ำ กำร
แสดงผลบนหน้ำจอบำงหน้ำไม่สำมำรถแสดงผลได้หมด จึงได้มีกำรวำงแผนเพื่อหำแนวทำงแก้ไข และ
ดำเนินกำรปรับปรุงใหม่ เพื่อให้แสดงผลข้อมูลได้อย่ำงครบถ้วน และสะดวกในกำรใช้งำน
- บำรุงรักษำและปรับปรุงโมบำยแอปพลิเคชั่นให้มีควำมถูกต้อง ใช้งำนได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว
ด้ำนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
- ได้มีกำรถ่ำยทอดเทคนิคกำรพัฒนำระหว่ำงทีม และบุคลำกรในฝ่ำยระบบสำรสนเทศ
- ได้มีกำรถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ระหว่ำงหน่วยงำนที่ดำเนินกำรร่วมกัน
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4. กำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ
กำรพัฒนำโมบำยแอปพลิเคชั่นนี้ เป็นกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศในภำพรวมของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
สำหรับบุคลำกรของมหำวิทยำลัย มีกำรประสำนควำมร่วมมือ ถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ
ในมหำวิทยำลัย และภำยในหน่วยงำนของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1. กำรเรียนรู้และกำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่กำรปฏิบัติภำยในหน่วยงำน
- ผู้อำนวยกำร ถ่ำยทอดควำมรู้ประสบกำรณ์กำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำร และพัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำร สู่หัวหน้ำฝ่ำยและผู้ปฏิบัติงำน
- หัวหน้ำฝ่ำย ถ่ำยทอดควำมรู้ประสบกำรณ์สู่ผู้ปฏิบัติงำน จำกกำรปฏิบัติงำน
- ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำน ถ่ ำ ยทอดควำมรู้ ป ระสบกำรณ์ สู่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนด้ ว ยกั น จำกหลำยส่ ว นงำน ผู้ พั ฒ นำโมบำย
แอปพลิเคชั่นเก็บควำมต้องกำรเพิ่มเติมจำกผู้ใช้งำน เก็บปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้งำน มีทีม Helpdesk และเจ้ำหน้ำที่ของ
สำนั กบริกำรคอมพิ วเตอร์ที่ รับ แจ้ งและรวบรวมปั ญหำที่ เกิดจำกกำรใช้ง ำน มีกำรถ่ำ ยทอดเรียนรู้ร่วมกัน กับ ทีม ดูแ ล
ฐำนข้อมูลที่จะจัดเตรียมข้อมูลที่จะนำมำแสดง กำรถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรพัฒนำร่วมกันในทีมพัฒนำโมบำยแอปพลิเคชั่น
เพื่อนำไปพัฒนำงำนให้ตรงควำมต้องกำรและสำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้ เมื่อผู้พัฒนำโมบำยแอปพลิเคชั่ นออกแบบ
และพัฒนำแล้ว ได้มีกำรถ่ำยทอดให้ทีม Helpdesk และเจ้ำหน้ำที่อื่น ๆ ให้ทรำบถึงวิธีกำรใช้งำน เพื่อนำไปถ่ำยทอด
สู่กำรปฏิบัติที่ใช้งำนได้จริงของผู้ใช้งำนทั่วไป จำกผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำผู้ใช้งำนสำมำรถใช้งำนโมบำยแอปพลิเคชั่น
ได้เป็นอย่ำงดี
2. กำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่กำรปฏิบัติในระดับมหำวิทยำลัย
- กำรถ่ำ ยทอดปั ญหำจำกกำรใช้ งำนระบบเดิ ม และควำมต้ องกำรเพิ่ม เติม จำกบุคลำกรของมหำวิ ท ยำลั ย
สู่เจ้ำหน้ำที่ของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ทุกช่องทำง เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อนำไปสู่แนวทำงกำรพัฒนำโมบำยแอปพลิเคชั่น
ของทีมผู้พัฒนำ เมื่อพัฒนำโมบำยแอปพลิเคชั่นเพื่อให้บริกำรแล้ว ทีมผู้พัฒนำถ่ำยทอดควำมรู้สู่เจ้ำหน้ำที่ของสำนักบริกำร
คอมพิวเตอร์ และเจ้ำหน้ำที่ของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ถ่ำยทอดควำมรู้กำรใช้งำนจริงให้แก่บุคลำกรของมหำวิทยำลัย
- กำรถ่ำ ยทอดควำมรู้กำรจั ดกำรข้อมู ลสำรสนเทศ กำรรวบรวมและจั ด เตรีย มข้อมู ลใบแจ้ง เงิน เดื อนของ
บุ ค ลำกร(พนั กงำนเงิ น รำยได้ ที่ มี ก ำรจั ด เก็บ ข้อ มู ล ไว้ ที่ ห น่ ว ยงำน) จำกคณะท ำงำนของส ำนั กบริก ำรคอมพิ ว เตอร์
สู่ผู้ประสำนงำนและผู้ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกหน่วยงำนอื่นสู่คณะทำงำนของ
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ในกำรจัดเตรียมข้อมูล เพื่อเป็นฐำนข้อมูลตั้งต้นที่จะนำมำแสดงผลบนโมบำยแอปพลิเคชั่น
5. ผลลัพธ์ควำมสำเร็จกำรดำเนินงำน (Outcome)
1. ได้โมบำยแอปพลิเคชั่นสำหรับบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ ช่วยลดระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำย ช่วย
อำนวยควำมสะดวกและลดปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรเรียกดูใบแจ้งเงินเดือนจำกอีเมลได้เป็นจำนวนมำก เป็นกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนไอซีทีให้มีควำมทันสมัย เปิดให้ดำวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS ตั้งแต่
24 มิ.ย. 2561 ได้รับคำชื่นชมเป็นจำนวนมำก ได้รับกำรประชำสัมพันธ์จำกผู้ใช้งำนที่เห็นว่ำใช้ดีแล้วบอกต่อ ปัจจุบันมี สถิติ
กำรดำวน์โหลด ณ วันที่ 1 ต.ค. 2561 รวมทั้งหมด 1,507 Units (จำก Play Store จำนวน 961 Units และจำก App
Store จำนวน 546 Units) จำกจำนวนบุคลำกรที่ได้รับ e-Slip ทั้งหมด 6,383 คน มีระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน
ระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS ที่ 5.0 ซึ่งอยู่ในระดับดีมำก (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2561)
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ภำพ สถิติดำวน์โหลดโมบำยแอปพลิเคชั่น KULife ระบบปฏิบัติกำร Android จำนวน 961 Units

ภำพ สถิติดำวน์โหลดโมบำยแอปพลิเคชั่น KULife ระบบปฏิบัติกำร iOS จำนวน 546 Units

2. ควำมภำคภูมิ ใจที่เป็ น ส่ว นหนึ่ ง ในกำรพัฒ นำนวั ต กรรม ส ำหรับ ให้ บริกำรข้อมู ลสำรสนเทศแก่บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย ที่ช่วยลดงบประมำณ ลดต้นทุนดำเนินกำร สร้ำงมูลค่ำเพิ่มในกำรให้บริกำรด้ำนไอซีที ของมหำวิทยำลัย ใน
ปัจจุบันมีมูลค่ำกว่ำ 150,700 บำทต่อจำนวนผู้ใช้งำน 1,507 Units1 ซึ่งสำมำรถคำนวณควำมคุ้มค่ำสำหรับบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยปัจจุบันทั้งหมด 9,973 คน2 กว่ำ 997,300 บำท ได้ดังภำพ

ภำพ แสดงมูลค่ำเพิ่มควำมคุ้มค่ำสำหรับบุคลำกรของมหำวิทยำลัยปัจจุบันทั้งหมด 9,973 คน มีมูลค่ำกว่ำ 997,300 บำท
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3. สนับสนุนพันธกิจของหน่วยงำน ในกำรให้บริกำรไอซีทีที่เป็นเลิศ และตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัย “KU สู่
Digital University เพื่อ Thailand 4.0”
4. ส่งเสริมภำพลักษณ์ขององค์กรและมหำวิทยำลัย ในกำรเป็นผู้นำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศชั้นนำของประเทศ
5. ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงหน่วยงำนภำยนอกมำพัฒนำโมบำยแอปพลิเคชั่น
6. ลดภำระงำนของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรให้บริกำรข้อมูล ลดระยะเวลำ และลดต้นทุนดำเนินกำร
7. ลดกำรใช้กระดำษ เครื่องพิมพ์ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สำมำรถประชำสัมพันธ์ผ่ำนแอปพลิเคชั่นได้ โดยไม่ต้องทำ
เป็นเอกสำรแจก ลดปริมำณกำรใช้กระดำษ ลดภำระงำนของบุคลำกร ลดระยะเวลำ ลดค่ำดำเนินกำรอื่น ๆ ได้
8. ช่วยเพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ไปยังบุคลำกรของมหำวิทยำลัยได้โดยตรง
9. เป็นต้นแบบกำรพัฒนำโมบำยแอปพลิเคชั่นที่ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศให้กับหน่วยงำนอื่น
6. ประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน
มีประสิทธิภำพในด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรเดิมที่มีอยู่ทั้งหมด ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ เพิ่มเติมจำกกำรดำเนินกำร
ซึ่งโมบำยแอปพลิเคชั่น KULife สำมำรถใช้งำนได้จริง และช่วยอำนวยควำมสะดวกให้ผู้ใช้งำนได้เป็นอย่ำงมำก อีกทั้งมีกำร
ปรับปรุงแก้ไขอย่ำงสม่ำเสมอ ทำให้สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. กำรส่งเสริมกำรกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในหน่วยงำน
กำรพั ฒ นำโมบำยแอปพลิ เคชั่ น มี กำรแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ป ระสบกำรณ์ จ ำกปั ญ หำกำรใช้ ง ำนที่ เกิด ขึ้น จำก
กระบวนกำรทำงำนเดิม และแนวทำงกำรพัฒนำใหม่ร่วมกัน จำกผู้บริหำร หัวหน้ำฝ่ำย กลุ่มผู้ใช้งำน เจ้ำหน้ำที่ที่รับแจ้ง
ปัญหำ และทีมผู้พัฒนำโมบำยแอปพลิเคชั่น มีกำรกระจำยควำมรู้ สู่ผู้ปฏิบัติงำน ทั้งเจ้ำหน้ำที่กองคลังที่เกี่ยวข้อง ทีม
Helpdesk และเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับแจ้งปัญหำกำรใช้งำน มีกำรกระจำยควำมรู้สู่ผู้ใช้งำนอันได้แก่บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และในส่วนของทีมผู้พัฒนำโมบำยแอปพลิเคชั่นได้มีกำรกระจำยควำมรู้เทคนิควิ ธีกำรที่ใช้ใน
กำรพัฒนำ และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ทั้งในกำรพัฒนำและแก้ไขกรณีเกิดปัญหำร่วมกัน
8. ผลกำรดำเนินงำน (Output) ที่สำคัญ
1. ได้โมบำยแอปพลิเคชั่น KULife เพื่อให้บริกำรข้อมูลใบแจ้งเงินเดือน ทั้งเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนย้อนหลัง
สำหรับบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ที่มีประสิทธิภำพ ถูกต้องและทันสมัย มีระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนของ
ผู้ใช้ มีระบบช่วยจดจำข้อมูลผู้ใช้ช่วยลดปัญหำเรื่องกำรลงชื่อเข้ำใช้ระบบซ้ำ ๆ ระบบจัดกำรข้อมูลใบรับเงินปัจจุบันและ
ย้อนหลัง ที่นำมำแสดงผล
____________________________________________________________________________________________________________________
1

คิดมูลค่ำเทียบจำกโมบำยแอปพลิเคชั่นที่คล้ำยกัน เช่น iStudiez Pro มีมูลค่ำ USD2.99 โดยคิดมูลค่ำกำรให้บริกำรในแอปพลิเคชั่นเพียงเมนูกำรทำงำนละ 10 บำท
มี 10 เมนู คิดมูลค่ำแอปพลิเคชั่นประมำณ Unit ละ 100 บำท ปัจจุบันมียอดดำวน์โหลด 1,507 Units มีมูลค่ำเพิ่มปัจจุบันกว่ำ 150,700 บำท

2

จำนวนบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทั้งหมด ทุกประเภท ทุกวิทยำเขต ณ วันที่ 1 ต.ค. 2561 ที่มำของข้อมูล กองกำรเจ้ำหน้ำที่

ในรูปแบบที่ง่ำยและสะดวกต่อกำรเรียกใช้งำนและกำรค้นหำมำก ช่วยลดปัญหำกำรค้นหำข้อมูลเดิม มีกำรนำเทคโนโลยี
กำรเรียกไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ PDF File มำแสดงผลบนสมำร์ทโฟน และส่งต่อไปยังแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ บนสมำร์ทโฟนของ
ผู้ ใช้ ไ ด้ อ ย่ ำ งสะดวกใช้ ง ำนผ่ ำ นสมำร์ท โฟนของตนเองได้ อ ย่ ำ งสะดวกรวดเร็ ว ทุ ก ที่ ทุ ก เวลำ ไม่ จ ำเป็ น ต้ องหำเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งำน ลดปัญหำต่ำง ๆ ที่พบจำกกำรใช้งำนผ่ำนอีเมลได้เป็นจำนวนมำก มีขั้นตอนกำรใช้งำนที่ง่ำย ดังนี้
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ส่วนที่ 1 แนะนำเกี่ยวกับโมบำยแอปพลิเคชั่น
เมื่อเข้ำสู่แอปพลิเคชั่น จะพบข้อมูลเกี่ยวกับ KULife

ภำพ หนำจอส่วนแนะนำ

ส่วนที่ 2 หน้ำแรกและกำรลงชื่อเข้ำใช้งำนระบบ
กำรแสดงผลหน้ำแรก จะแสดงข้อมูลทั่วไปที่ผู้ใช้สำมำรถเลือกใช้งำนได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว
กำรลงชื่ อเข้ำใช้ งำนระบบ ตรวจสอบยื นยัน ตัวตนของผู้ ใช้ โดยกำรลงชื่อเข้ำใช้งำนระบบด้วยบัญชี ผู้ใช้ งำน
เครือข่ำยของมหำวิทยำลัย (Account Nontri)

ภำพ หน้ำจอหน้ำแรก และหน้ำจอลงชื่อเข้ำใช้งำนระบบ ตำมลำดับ

ส่วนที่ 3 กำรเรียกดูข้อมูลใบแจ้งเงินเดือน
เมื่อลงชื่อเข้ำใช้งำนระบบถูกต้องแล้ว จะแสดงหน้ำหลักของระบบ ที่แสดงเมนูกำรทำงำนให้ใช้งำนได้ง่ำย ผู้ใช้
เพียงเลือก “เมนูใบแจ้งเงินเดือน” ระบบจะแสดงข้อมูลใบแจ้งเงินเดือนปัจจุบันและย้อนหลังไว้อย่ำงเป็นระบบ
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ภำพ หน้ำจอหน้ำหลักของระบบ หน้ำจอแสดงใบแจ้งเงินเดือนเดือนปัจจุบัน และรำยกำรใบแจ้งเงินเดือนย้อนหลัง ตำมลำดับ

กำรเรียกดูใบแจ้งเงินเดือนในรูปแบบ PDF File เพียงคลิกปุ่ม “เรียกดูสลิปเงินเดือน” ระบบจะตรวจสอบควำม
ปลอดภัย ด้วยกำรให้ผู้ใช้กรอกรหัสควำมปลอดภัยจำกระบบ (Security Code) กรณีข้อมูลถูกต้องระบบจะแสดง PDF
File ใบแจ้งเงินเดือน ที่สำมำรถย่อขยำยกำรแสดงผลได้ และสำมำรถส่งต่อไฟล์นี้ไปยังแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ได้

ภำพ หน้ำจอกรอกรหัสควำมปลอดภัย แสดงไฟล์ใบแจ้งเงินเดือน และแสดงกำรส่งต่อไฟล์ไปยังแอปพลิเคชั่นอื่นๆตำมลำดับ

1. ได้โมบำยแอปพลิเคชั่น KULife ที่รองรับใช้งำนบนสมำร์ทโฟนทั้งระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS

ภำพ โมบำยแอปพลิเคชั่นที่พร้อมให้ดำวน์โหลดใช้งำนได้ทั้งระบบปฏิบัติกำร Android และระบบปฏิบัติกำร iOS
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1. โมบำยแอปพลิเคชั่น KULife มีส่วนให้บริกำรข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ เช่น ข้อมูลประวัติของมหำวิทยำลัย
ข้อมูลกำรติดต่อสำคัญในมหำวิทยำลัย เช่น เบอร์โทร อีเมล เบอร์โทรฉุกเฉิน ที่สำมำรถเชื่อมโยงเข้ำกับกำรเรียกใช้งำน
ฟังก์ชั่นกำรโทร หรือกำรส่งอีเมลของสมำร์ทโฟนได้อัตโนมัติ ส่วนข้อมูลข่ำวสำรกิจกรรมของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่
เป็นกำรช่วยเพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมู ลจำกมหำวิทยำลัยไปยังผู้ใช้งำนได้โดยตรง ช่วยลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
ประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำย ลดภำระงำนของเจ้ำหน้ำที่ ลดต้นทุนดำเนินกำร และเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรข้อมูลไอซี
ทีของมหำวิทยำลัยให้ทันสมัย ด้วยกำรพัฒนำแบบแยกชิ้นแล้วนำมำใช้ใหม่ได้

ภำพ ตัวอย่ำงหน้ำจอข้อมูลเดิมที่สำมำรถนำมำใช้ร่วมกันได้

9. กำรประเมินผลและกำรนำผลกำรประเมินมำใช้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงในอนำคต
- กลุ่มบุคลำกรที่สำมำรถเรียกใช้งำนใบแจ้งเงินเดือนจำกโมบำยแอปพลิเคชั่น KULife ได้ จะจำกัดเฉพำะบุคลำกรที่
เคยได้รับสลิป เงินเดือนแบบพิมพ์กระดำษต่อเนื่องจำกกองคลังเท่ำนั้น หลังจำกเปิดให้ใช้งำน พบว่ำ มีบุคลำกรประเภท
พนักงำนเงินรำยได้สังกัดหน่วยงำน ที่ไม่ได้รับใบแจ้งเงินเดือนจำกกองคลัง มีควำมต้องกำรใช้งำนใบแจ้งเงินเดือนผ่ำน โม
บำยแอปพลิเคชั่นเป็นจำนวนมำก จึงพัฒนำระบบเพิ่มเติม โดยให้หน่วยงำนสำมำรถอัพโหลดข้อมูลเงินเดือนจำกหน่วยงำน
เข้ำสู่ระบบได้ เพื่อให้พนักงำนเงินรำยได้สังกัดหน่วยงำนสำมำรถเรียกดูใบแจ้งเงินเดือนได้ ปัจจุบันมีหน่วยงำนที่ให้ควำม
สนใจ 2 หน่วยงำน (บัณฑิตวิทยำลัย คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์) เพื่อให้เกิดประโยชน์มำกขึ้น จะต้องมีกำรประชำสัมพันธ์
ให้หน่วยงำนอื่น ๆ ทรำบ และมีส่วนร่วมดำเนินกำรให้มำกขึ้น
- มีควำมต้องกำรแสดงข้อมูล อื่น ๆ เพิ่ มเติม ในโมบำยแอปพลิเคชั่น KULife อำทิ ข้อมูล บุคลำกรจำกกองกำร
เจ้ำหน้ำที่ซึ่งทีมผู้พัฒนำจะต้องมีกำรพัฒนำเพิ่มเติมต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรข้อมูลด้ำนไอซีทีให้มำกขึ้น
- บุคลำกรของมหำวิทยำลัยไม่ทรำบว่ำมีโมบำยแอปพลิเคชั่นให้บริกำร จะต้องมีกำรประชำสัมพันธ์ให้มำกขึ้น
10. กำรนำนวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหำเพื่อพัฒนำคุณภำพ
โมบำยแอปพลิเคชั่น KULife ถูกพัฒนำขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหำกำรเรียกดูข้อมูลใบแจ้งเงินเดือนผ่ำนอีเมลที่เกิดขึ้น
หลำยประกำร อำทิ ปัญหำบุคลำกรไม่สำมำรถเข้ำ e-Mail ของตนเองได้ ปัญหำกำรลืมรหัสผ่ำน ปัญหำบุคลำกรไม่มี eMail Address ของ KU ปัญหำบุคลำกรใช้ e-Mail ไม่เป็น แต่สำมำรถใช้งำนโมบำยแอปพลิเคชั่นบนสมำร์ทโฟนของตนเอง
ได้ ปัญหำควำมไม่สะดวกในขั้นตอนและกำรเข้ำถึงข้อมูล ปัญหำกำรต้องค้นหำอีเมลใบแจ้งเงินเดือนจำกกล่องจดหมำยเข้ำ
ที่มีอีเมลอื่น ๆ ปัญหำกำรค้นหำข้อมูลใบแจ้งเงินเดือนย้อนหลัง ปัญหำกำรไม่สำมำรถเข้ำถึงกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์
ได้ แต่สำมำรถใช้งำนสมำร์ทโฟนได้ ฯลฯ ซึ่งช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำนให้ผู้ใช้ได้เป็นอย่ำงมำก ลดกรณีเกิด
ปัญหำที่ผู้ใช้งำนต้องใช้เวลำในกำรติดต่อ และเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง และลดภำระงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในกำร
แก้ไขปัญหำ เป็นกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรข้อมูลให้มีประสิทธิภำพและทันสมัย
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11. บ่งชี้ควำมเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
กำรพัฒ นำโมบำยแอปพลิ เคชั่ น นี้ สำมำรถน ำไปใช้ เป็ นต้ น แบบและแนวปฏิบั ติในกำรพัฒ นำระบบงำนเพื่ อ
ให้บ ริกำรข้อมู ลส ำหรับผู้ ใช้ งำนอื่น ๆ ได้ ด้ วยแนวคิด ที่มุ่ งเน้ นพั ฒนำงำนที่ เป็น ประโยชน์ และตรงควำมต้ องกำรของ
ผู้รับบริกำรอย่ำงแท้จริง ให้ผู้ใช้งำนสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย โดยกำรเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ และ
นำมำสร้ำงสรรค์พัฒ นำระบบงำนให้มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผ ลสูงขึ้น กว่ำเดิ ม แนวปฏิบัติ ในกำรพัฒนำโมบำย
แอปพลิเคชั่นนั้น พัฒนำในลักษณะแยกงำนออกเป็นส่วน ๆ สำมำรถนำแต่ละส่วนงำนแยกไปใช้ในงำนอื่น ๆ ต่อได้ ทำให้
ช่วยลดระยะเวลำในกำรพัฒนำลงได้มำก มีระบบจัดกำรข้อมูลให้มีควำมถูกต้อง ที่แยกส่วนจำกตัวแอปพลิเคชั่น เพื่อรองรับ
กำรแก้ไขข้อมูลโดยไม่กระทบส่วนของแอปพลิเคชั่น ซึ่งสำมำรถลดระยะเวลำและขั้นตอนกำรดำเนินกำรได้มำก
นอกจำกแนวปฏิบัติในส่วนของกำรพัฒนำโมบำยแอปพลิเคชั่นแล้ว ยังมีแนวปฏิบัติในด้ำนอื่น ที่นำไปใช้เป็นแนว
ปฏิบัติเพื่อพัฒนำงำนได้ ทั้งในส่วนของผู้บริหำรที่ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร และ
เปิดโอกำสในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน กำรถ่ำยทอดนโยบำยสู่กำรปฏิบัติงำนที่ดี กำรประสำนควำมร่วมมือหน่วยงำนต่ำง ๆ
กำรวำงแผนกำรดำเนินกำรร่วมกัน กำรดำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติงำนและ
ประสบกำรณ์ร่วมกัน กำรกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน กำรปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อยกระดับ
มำตรฐำนปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น และกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีกำรเรียนรู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหำ
อย่ำงเป็นระบบ ล้วนเป็นแนวปฏิบัติที่ช่วยพัฒนำศักยภำพในกำรพัฒนำงำนให้ดีขึ้นต่อไป
12. คุณค่ำของนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งภำยในและภำยนอก
1. โมบำยแอปพลิเคชั่น KULife ให้บริกำรสำหรับบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ทุกหน่วยงำน ในทุก
วิทยำเขต
2. บุคลำกรที่ได้รับใบแจ้งเงินเดือนทำงอีเมลจำกกองคลัง สำมำรถเรียกดูใบแจ้งเงินเดือ นออนไลน์ผ่ำนโมบำย
แอปพลิเคชั่น
3. มีระบบอัพโหลดข้อมูลเงินเดือนพนักงำนเงินรำยได้สำหรับหน่วยงำนเพิ่มเติม สำหรับหน่วยงำนที่มีควำมสนใจ
สำมำรถอัพโหลดข้อมูลเงินเดือนจำกหน่วยงำนเข้ำสู่ระบบ เพื่อให้บุคลำกรประเภทพนักงำนเงินรำยได้สังกัดหน่วยงำน
ที่ไม่ได้รับใบแจ้งเงินเดือนจำกกองคลัง สำมำรถเรียกดูใบแจ้งเงินเดือนออนไลน์ผ่ำนโมบำยแอปพลิเคชั่นได้
4. เทคนิคที่ได้จำกกำรพัฒนำได้นำมำถ่ำยทอดให้เพื่อนร่วมงำน
5. รูปแบบกำรพัฒนำโมบำยแอปพลิเคชั่น KULife สำมำรถใช้เป็นต้นแบบ เพื่อนำไปปรับใช้กับระบบงำนอื่น ๆ
13. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
โมบำยแอปพลิเคชั่น KULife มีจุดประสงค์ในกำรพัฒนำขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหำกำรเรียกดูใบแจ้งเงินเดือนจำกอีเมล
ของบุคลำกรในมหำวิทยำลัย เนื่องจำกมีผู้ใช้งำนที่พบปัญหำและติดต่อเข้ำขอควำมช่วยเหลือเป็นจำนวนมำก ผู้บริ หำรมี
นโยบำยสนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำโมบำยแอปพลิ เคชั่ น เพื่ อช่ ว ยแก้ไ ขปั ญ หำดั ง กล่ ำว ด้ ว ยระยะเวลำที่ จ ำกัด ปั จ จั ย แห่ ง
ควำมสำเร็จในครั้งนี้ นอกจำกจะเริ่มจำกผู้บริหำรที่มีวิสัยทัศน์แล้ว ยังอยู่ที่ควำมมุ่งมั่นตั้งใจและควำมทุ่มเทในกำรทำงำน
ของบุคลำกรด้วย ทั้งในส่วนของทีมพัฒนำโมบำยแอปพลิเคชั่น ที่ทุ่มเทพัฒนำงำนอย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ ทั้งในเวลำ
รำชกำรและนอกเวลำรำชกำร โดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่มีค่ำล่วงเวลำ ทำงำนแข่งกับเวลำ และต้องพัฒนำงำนภำยใต้
เงื่อนไขนโยบำยกำรให้บริกำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชั่นผ่ำน App Store ของบริษัท Apple ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของทีม
Helpdesk และเจ้ำหน้ำที่ที่ช่วยรับแจ้งปัญหำ ช่วยแก้ไขปัญหำกำรใช้งำน และช่วยเผยแพร่ประชำสัมพั นธ์ KULife ให้เป็น
ที่รู้จัก รวมถึงควำมร่วมแรงร่วมใจของบุคลำกรในหน่วยงำน ที่มีส่วนช่วยอำนวยควำมสะดวกและสนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ
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อำทิ ช่วยทดสอบกำรใช้งำนแอปพลิเคชั่น KULife บนมือถือของตนเอง เก็บรวบรวมควำมต้องกำรเพิ่มเติมที่ได้ทรำบมำ
เพื่อนำมำใช้ปรับปรุงและพัฒนำต่อไป
14. กำรตั้งเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในอนำคต
กำรพัฒนำโมบำยแอปพลิเคชั่น KULife สำหรับบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์แบบครบครัน ที่ช่วย
อำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูลต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ อำทิ ข้อมูลสำรสนเทศสำหรับบุคลำกร ข้อมูลข่ำวสำรสำคัญ
เป็นต้น มีฟังก์ชั่นกำรทำงำนที่เป็น เป็นประโยชน์ ใช้งำนได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
โดย สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
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รำงวัลดี ประเภท 2.3 นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน

ยืดเหยียดกล้ำมเนื้อน่องและฝ่ำเท้ำด้วยขวดยำและวัสดุเหลือใช้
สถำนพยำบำล สำนักงำนอธิกำรบดี
1. ควำมเป็นมำ/หลักกำร
ปัจจุบันปัญหำขยะมูลฝอยเป็นปัญหำที่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้ให้ควำมสำคัญและต้องร่วมมือแก้ไขกันอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ โดยปัจจุบันมีกำรใช้สินค้ำที่มีบรรจุภัณฑ์จำพวกพลำสติก โฟม แก้ว กระดำษ อลูมิเนียม เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ทำให้เกิดขยะมูลฝอยสูงขึ้นตำมไปด้วย ผลกระทบที่จะตำมมำมีทั้งสูญเสียทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษทำงน้ำ ดิน
เสื่อมสภำพ ฯลฯ แต่อย่ำงไรก็ตำมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีสัดส่วนองค์ประกอบที่สำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ใหม่ ได้ในอัตรำที่
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของปริมำณขยะที่เกิดขึ้น โดยสำมำรถนำขยะจำพวก พลำสติก แก้ว กระดำษ โลหะ อลูมิเนียม มำรี
ไซเคิลได้ร้อยละ 30-35 ด้วยเหตุผลดังกล่ำวสอดคล้องกับสถำนพยำบำลมีกำรคัดแยกขยะอันตรำยและขยะปลอดเชื้ออยู่
แล้วนั้น อีกทั้งยังมีกำรส่งเสริมบุคลำกรให้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำนในทุก ๆ ปี อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของสถำนพยำบำล คือ เป็นสถำนพยำบำลที่ให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ และควำมปลอดภัย ภำยใต้มำตรฐำน
วิชำชีพ เพื่อให้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำร กำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อสุขภำพของสถำนพยำบำล จะนำไปสู่
กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง
หน่ว ยกำยภำพบ ำบั ดได้ด ำเนิน กำรทบทวนกระบวนงำน ตำมคู่มื อปฏิบั ติง ำนที่จั ดท ำและทบทวนทุ กๆ 5 ปี
โดยพบว่ำ มีผู้รับบริกำรมีอำกำรปวดตึงกล้ำมเนื้อน่อง และเป็นตะคริว จนทำให้ผู้รับบริกำรเกิดอำกำรพังผืดฝ่ำเท้ำอักเสบ
(รองช้ำ) เป็นจำนวนมำก โดยในทำงกำรรักษำทำงกำยภำพบำบัด เรำก็จะรักษำด้วยเครื่องมือไฟฟ้ำทำงกำยภำพบำบัด เพื่อ
ลดอำกำรอักเสบและอำกำรปวด ร่วมกับกำรออกกำลังกำยเพื่อเพิ่มควำมยืดหยุ่นของกล้ำมเนื้อ และกำรปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
นักกำยภำพบำบัดจึงเกิดแนวคิดในกำรนำขวดยำหรือเวชภัณฑ์พลำสติกที่มีควำมหนำในระดับที่เรำสำมำรถยืน
เหยียบได้โดยไม่ผิดรูปร่วมกับวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่มำประกอบเป็นเครื่องยืด -เหยียดกล้ำมเนื้อน่องและฝ่ำเท้ำ เพื่อนำมำใช้ใน
หน่วยกำยภำพบำบัด สถำนพยำบำล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้กับผู้รับบริกำรที่มีอำกำรพังผืดฝ่ำเท้ ำอักเสบ และเป็น
ตะคริวที่น่องและฝ่ำเท้ำบ่อย ๆ ทุกคนได้ใช้งำน นอกจำกนี้นักกำยภำพบำบัดยังนำขั้นตอนในกำรจัดทำเครื่องยืด -เหยียด
กล้ ำ มเนื้อดั ง กล่ำ วมำทำเป็ น Infographic เพื่ อเผยแผ่ ให้แก่ผู้ รับริกำรที่ส นใจอยำกท ำไว้ ใช้ เองที่ บ้ ำ น โดยทำงหน่ ว ย
กำยภำพบำบัดส่งเสริมและให้คำแนะนำในกำรจัดทำอุปกรณ์ดังกล่ำวแก่ผู้รับบริกำรทุกคน ทำให้ผู้รับบริกำรประดิษฐ์อย่ำง
ถูกต้องตำมที่นักกำยภำพบำบัดได้ถ่ำยทอด ไม่ต้องไปหำซื้อให้ลำบำก และสูญเสียค่ำใช้จ่ำยมำกมำย
1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรสำรวจกระบวนงำนประจำของตนเองและนำมำพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน
ของตนเองให้ดียิ่งขึ้นในทุก ๆ ปี เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของสถำนพยำบำล
- มีสิ่งประดิษฐ์ที่พฒ
ั นำขึ้นจำกขวดยำและวัสดุเหลือใช้ มำใช้ในกำรรักษำทำงกำยภำพบำบัดเพิ่มขึ้น
- นำขัน้ ตอนที่จัดทำสิง่ ประดิษฐ์ดังกล่ำวมำจัดทำเป็น Infographic เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้รับบริกำรที่สนใจทำไว้ใช้
เองที่บ้ำน เพื่อประหยัดทัง้ เวลำและค่ำใช้จำ่ ยในกำรหำซื้อเครื่องยืด-เหยียดกล้ำมเนื้อดังกล่ำวมำใช้
- หน่ ว ยกำยภำพบ ำบั ด ส่ ง เสริม และให้ คำแนะน ำในกำรจั ด ท ำอุ ป กรณ์ ดั ง กล่ ำ วแก่ผู้ รับ บริก ำรทุ กคน ท ำให้
ผู้รับบริกำรประดิษฐ์อย่ำ งถูกต้องตำมที่นักกำยภำพบำบัดได้ถ่ำยทอด ไม่ต้องไปหำซื้อให้ลำบำก และสูญเสียค่ำใช้จ่ำย
มำกมำย และมีอุปกรณ์ใช้เองที่บ้ำน
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1.2 วิธีกำรกำหนดแผน/แนวทำง/โครงกำร
จำกแนวคิดกำรนำขวดยำและวัสดุเหลือใช้มำทำเครื่องยืด-เหยียดกล้ำมเนื้อน่องและฝ่ำเท้ำ จึงมีกำรกำหนดแนวทำง
พัฒนำโดยใช้ระยะเวลำในกำรทำโครงกำรรวมทั้งหมด 9 เดือน โดย
 กลุ่มเป้ำหมำย คือ ผู้รับบริกำรทีม่ ีอำกำรพังผืดฝ่ำเท้ำอักเสบ (รองช้ำ) ตะคริวน่อง รวมถึงผูท้ ี่มีปญ
ั หำปวดหลัง
ส่วนล่ำง ร่วมกับมีควำมตึงตัวของกล้ำมเนื้อต้นขำด้ำนหลังและน่อง
 เป้ำหมำยของโครงกำร คือ ควำมยืดหยุ่นของกล้ำมเนื้อน่องที่เพิม่ ขึ้น งอเข่ำได้ ≥ 10 cm. ขึ้นไปโดยไม่รู้สึกตึง
(Ankle Range test) และระดับควำมปวดลดลงเหลือ VAS 2/10 (Visual Rating Scales)

ภำพที่ 1 แสดงกำรประเมินควำมยืดหยุน่ ของกล้ำมเนื้อน่อง (Ankle Range test) และระดับควำมปวด (Visual Rating Scales)

 วิธีกำรทำโครงกำรมีดงั ต่อไปนี้
1. สำรวจงำนประจำของตนเอง และเก็บสถิติเป็นระยะเวลำ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนำคม, เมษำยน และ
พฤษภำคม 2561 พบว่ำ มีจำนวนผู้รับบริกำรที่มีอำกำรพังผืดฝ่ำเท้ำอักเสบและเป็นตะคริวทีน่ อ่ ง 15 คน 12 คน และ 14
คนตำมลำดับ แล้วนำสถิติที่เก็บมำวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำด้วย Cause and effect diagram
สถิติผู้รับบริกำรที่มีอำกำรพังผืดฝ่ำเท้ำ
อักเสบ เป็นตะคริวน่อง
ระยะเวลำ 3 เดือน
มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

15

12

14

ภำพที่ 2 แสดงสถิติผู้รับบริกำรมีอำกำรพังผืดฝ่ำเท้ำอักเสบ และเป็นตะคริวน่อง ระยะเวลำ 3 เดือน

2. จัดหำอุปกรณ์ และออกแบบสิ่งประดิษฐ์
2.1 จัดหำขวดยำหรือขวดวิตำมินที่ทำนหมดแล้ว โดยทดสอบควำมหนำของขวดพลำสติกด้วยกำรยืนลง
น้ำหนักจำนวน 12-14 ใบ และวัสดุที่เหลือใช้ อำทิเช่น ไม้อัด เศษเหล็ก คิ้วอลูมิเนียม ฯลฯ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในกำร
ประกอบเป็นสิ่งประดิษฐ์ เช่น บำนพับ ตะปูเกลียว เป็นต้น ซึ่งระยะเวลำในกำรจัดหำอุปกรณ์ใช้เวลำ 2 สัปดำห์
2.2 ออกแบบ และค้นคว้ำหำข้อมูลองศำกำรเคลื่อนไหวของข้อเท้ำ ก่อนกำรประกอบสิ่งประดิษฐ์เข้ำด้วยกัน
เป็นระยะเวลำ 2 สัปดำห์
3.นำสิ่งประดิษฐ์มำทดลองใช้จริง
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นำอุปกรณ์ที่จัดทำขึ้นมำใช้ในหน่วยกำยภำพบำบัดเป็นระยะเวลำ 1 เดือน (เดือนมิถุนำยน 2561) ภำยหลังจำก
ทดลองใช้จริง พบข้อบกพร่อง คือ มีตะปูเกลียวแค่ 2 ตัวทำให้ควำมแข็งแรงไม่เพียงพอต่อกำรรับน้ำหนัก จึงแก้ไขเพิ่ม
จำนวนตะปูเกลียวเป็น 4 ตั ว เพิ่มควำมมั่นคง และมีอำกำรเจ็บบริเวณส้นเท้ำ แก้ไขโดยใช้โฟม กันกระแทกมำรองรับ
บริเวณดังกล่ำว จำกนั้นทำกำรประเมินผลของกำรรักษำทำงกำยภำพบำบัด ประกอบด้วย ควำมยืดหยุ่นของกล้ำมเนื้อน่อง
(Ankle Range test) และระดับควำมปวด (Visual Rating Scale) จำนวน 10 รำย/เดือน และกำหนดแนวทำงปฏิบัติ
เพื่อให้นักกำยภำพบำบัดแนะนำผู้รับบริกำรที่สนใจและมีอำกำรดังกล่ำวข้ำงต้นไปในแนวทำงเดียวกัน
4. สิ่งที่ได้รับจำกโครงกำร คือ หน่วยกำยภำพบำบัดได้ส่งเสริมและให้คำแนะนำในกำรจัดทำอุปกรณ์ดังกล่ำวแก่
ผู้รับบริกำรทุกคนที่สนใจ ทำให้ผู้รับบริกำรสำมำรถทำสิ่งประดิษฐ์อย่ำงถูกต้องตำมที่นักกำยภำพบำบัดได้ถ่ำยทอด ไม่ต้อง
ไปหำซื้อให้ลำบำก ไม่ต้องสูญ เสียค่ำใช้จ่ำยมำกมำย และมีสิ่งประดิษฐ์สำหรับออกกำลังกำยเพื่อเพิ่มควำมยืดหยุ่นของ
กล้ำมเนื้อน่องและฝ่ำเท้ำไว้ใช้เองที่บ้ำน อีกทั้งหน่วยกำยภำพบำบัดยังมีสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนำขึ้นจำกขวดยำและวัสดุเหลือใช้
มำใช้ในกำรรักษำทำงกำยภำพบำบัดเพิ่มขึ้นด้วย
1.3 แผนงำน และเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับส่วนงำน
- แผนงำน
สถำนพยำบำลยังคงมุ่งเน้นกำรสร้ำงคุณภำพให้กับงำนประจำที่ทำอยู่ตำมแนวทำงวงจรเดมมิ่ง ร่วมกับกำรควบคุม
ให้มีกำรทบทวนกระบวนกำรของงำนหลักและค้นหำข้อบกพร่องเพื่อหยิบขั้นตอนย่อยในกระบวนกำรหลักออกมำปรับปรุง
เพื่อกำรจัดกำรกระบวนกำรให้เกิดคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงคุณภำพบริกำรสุขภำพ ที่มีกำรปรับปรุงและพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง และเชื่อว่ำระบบบริกำรโดยรวมขององค์กรก็จะดีขึ้น
- เป้ำหมำยที่สอดคล้องกับส่วนงำน
1. เพื่อให้บุคลำกรเกิดควำมคิดเชิงระบบ คิดเป็น ทำเป็น ควบคุมคุณภำพเป็น ให้ได้ระบบกำรทำงำนอยู่ในสภำพ
พื้นฐำน (Basic Condition)
2. เพื่อให้รู้จักงำนตัวเอง ว่ำอะไรจะเป็นตัวควบคุมคุณภำพที่จะทำให้ได้ผลงำนตำมเป้ำหมำย (Target)
3. เพื่อให้รู้แนวทำงปฏิบัติที่ดีที่มุ่งสู่คุณภำพได้อย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ (Consistency)
4. เพื่อให้รู้แนวทำงกำรประเมินกำรทำงำนของตัวเองและหำวิธีจัดกำรกับปัญหำ (Management Action)
5. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อสุขภำพของสถำนพยำบำล นำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง
2. ปัจจัยนำเข้ำ (Input)
ปัจจัยที่ใช้ในกำรจัดทำสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในกำรยืด -เหยียดกล้ำมเนื้อฝ่ำเท้ำและน่องด้วยขวดยำและวัสดุเหลือใช้
โดยใช้กำรประเมิน ควำมยื ดหยุ่น ของกล้ ำ มเนื้อน่องและระดับ ควำมปวดเป็ น ตัว แปรตำมภำยหลัง จำกกำรเข้ำใช้ง ำน
สิ่งประดิษฐ์ดังกล่ำวจำกผู้รับบริกำรที่มีอำกำรพังผืดฝ่ำเท้ำอักเสบและเป็นตะคริวที่น่องทุกคนของหน่วยกำยภำพบำบัด
สถำนพยำบำล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประกอบด้วย
1. บุคลำกร (Man) ในกำรดำเนินงำนประกอบด้วย
- ทีมผู้บริหำร (ผู้อำนวยกำรสถำนพยำบำล หน.งำนประกันคุณภำพ หัวหน้ำงำน และหัวหน้ำหน่วย) ซึ่งเป็นผู้
กำหนดนโยบำย และติดตำมตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยที่กำหนด
- บุคลำกรสถำนพยำบำล ซึ่งประกอบด้วย นักกำยภำพบำบัด ทำงำนร่วมกันในกำรดำเนินกำรในกำรค้นหำ สืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเคลื่อนไหวของข้อเท้ำ และรอยโรคของพังผืดฝ่ำเท้ำอักเสบและกำรเป็นตะคริว นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
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อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดกำรควำมรู้ของผลงำนในรูปแบบ Infographic และงำนเภสัชกรรม ช่วยในกำรจัดหำขวดยำที่
ใช้หมดแล้วมำเป็นอุปกรณ์สำคัญในกำรจัดทำสิ่งประดิษฐ์ ให้เป็นไปตำมขั้นตอนของแผนงำนที่กำหนด
2. อุปกรณ์อำนวยควำมสะดวก (Machine) ในกำรดำเนินงำนประกอบด้วย Canva แอปพลิเคชั่นสำหรับสร้ำงสื่อ
กำรนำเสนอ Infographic โน๊ตบุ๊ค เครื่องพิมพ์เอกสำรแบบเลเซอร์
3. วัสดุและอุปกรณ์ (Material) ในกำรดำเนินงำนประกอบด้วย หนังสือกำยวิภำคศำสตร์ของกล้ำมเนื้อฉบับ
ภำษำอังกฤษ เครื่องตัดไม้ไฟฟ้ำ ไขควงไฟฟ้ำ และอื่นๆ
งบประมำณในกำรทำสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 100 บำท
- ขวดยำและขวดวิตำมินพลำสติกชนิดแข็งที่ทำนหมดแล้ว จำนวน 12-14 ขวด
- แผ่นไม้อัดเหลือใช้ขนำด 25 x 35 cm. จำนวน 1 แผ่น ขนำด 12 x 25 cm. จำนวน 2 แผ่น
- โฟมรองกันกระแทกจำนวน 1 แผ่น
- เศษเหล็กที่เหลือใช้ขนำด 5 x 34 cm. จำนวน 2 ชิ้น
- บำนพับ จำนวน 4 ตัว
- ตะปูเกลียว จำนวน 26 ตัว
- คิ้วอลูมิเนียมเหลือใช้ ยำว 12 x 25 cm.จำนวน 2 เส้น
- ตลับเมตร 1 อัน
- โกนิโอมิเตอร์
4. วิธีกำรปฏิบัติงำน (Method) หน่วยกำยภำพบำบัด สถำนพยำบำล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้กำหนด
แนวทำงปฏิบัติงำนในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตำมแผนงำนที่ได้ นำเสนอต่อทีมผู้บริหำรเพื่อให้กำรบริกำรเป็นมำตรฐำนตำม
หลักวิชำชีพและเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน
3. วิธีกำรดำเนินงำน/แนวทำงกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ
3.1 รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในส่วนงำน
สถำนพยำบำลให้ควำมสำคัญต่อบุคลำกรในกำรเข้ำร่วมกำรดำเนินงำนสร้ำงนวัตกรรมส่งเสริมสุขภำพ จึงได้
กำหนดนโยบำยให้แต่ละงำน สำรวจหำข้อบกพร่องและปัญหำในกำรทำงำนประจำ โดยทีมผู้บริหำรชี้แจงขอบเขตและ
วัตถุประสงค์แก่หัวหน้ำงำน เพื่อให้หัวหน้ำฝ่ำยแต่ละงำนถ่ำยทอดและมอบหมำยงำนแก่บุคลำกรภำยในงำน เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกัน นอกจำกนี้ยังทีมผู้บริหำรยังเล็งเห็นถึงกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยพัฒนำหรือ
บูรณกำรกระบวนงำนของตนเองตำมควำมเหมำะสม ซึ่งส่งผลต่อกำรบริกำรที่รวดเร็วขึ้นทั่วทั้งระบบ รวมถึงควำมปลอดภัย
ในชีวิตอีกด้วย
ภำพที่ 3 แสดงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร
ในส่วนงำนในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ำรทำ
Infographic
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3.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (Work Flow)
ตั้งแต่ภำพที่ 4 – ภำพที่ 9 เป็นขั้นตอนกำรดำเนินงำน (work flow) ตำมแผนงำนที่ได้กำหนดไว้

ภำพที่ 4 แสดงกำรชี้แจงกำรดำเนินกำรของผู้อำนวยกำรและกำรประชุมรวมของแต่ละงำน
ทุกวันศุกร์ สัปดำห์ที่ 4 ของเดือน

ภำพที่ 5 แสดงกำรสำรวจปัญหำที่เกิดขึ้นในงำนประจำและเก็บข้อมูลของปัญหำเป็นระยะเวลำ 3 เดือน

ภำพที่ 6 แสดงกำรวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำด้วย Cause and effect diagram
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ภำพที่ 7 แสดงกำรค้นคว้ำ และสืบค้นองศำกำรเคลื่อนไหวของข้อเท้ำ

จัดหำขวดยำที่ทำนหมดแล้ว

วัสดุเหลือใช้และอุปกรณ์ในกำรจัดทำ

ตัดไม้อัดเหลือใช้ตำมขนำดที่ตอ้ งกำร

ดำเนินกำรจัดทำพร้อมงำน

นำเศษเหล็ก ไม้อัด และขวดยำมำประกอบเข้ำด้วยกัน
ตำมที่ออกแบบไว้

ภำพที่ 8 แสดงกำรดำเนินกำรจัดหำวัสดุเหลือใช้และขวดยำ มำจัดทำสิง่ ประดิษฐ์ยืด-เหยียดกล้ำมเนื้อฝ่ำเท้ำและน่อง

พร้อมทำกำรประเมินควำมยืดหยุ่นของ
กล้ำมเนื้อน่องและระดับควำมปวด

นำมำใช้กับ
ผู้รับบริกำรที่มีอำกำร
พังผืดฝ่ำเท้ำอักเสบ
และเป็นตะคริวที่น่อง
ทุกคนภำยหลังจำก
ได้รับกำรรักษำด้วย
เครื่องมือไฟฟ้ำทำง
กำยภำพบำบัดที่
สถำนพยำบำล มก.

ภำพที่ 9 แสดงกำรนำมำใช้จริงกับผู้รับบริกำรที่มีอำกำรพังผืดฝ่ำเท้ำอักเสบและเป็นตะคริวที่น่องทุกคน
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รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำน (Work flow)
1. กำรชี้แจงกำรดำเนินกำรของผู้อำนวยกำรและกำรประชุมรวมของแต่ละงำน ทุกวันศุกร์ สัปดำห์ที่ 4 ของเดือน
ผู้อำนวยกำรชี้แจ้งกำรดำเนินกำร โดยให้มีกำรดำเนินงำนร่วมกันของบุคลำกรภำยในงำนทุกวันศุกร์ สัปดำห์ที่ 4 ของเดือน
โดยมีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนจำกทีมผู้บริหำรของ สถำนพยำบำล หัวหน้ำงำน หัวหน้ำหน่วย
2. สำรวจปัญหำที่เกิดขึ้นในงำนประจำและเก็บข้อมูลของปัญหำเป็นระยะเวลำ 3 เดือน สำรวจข้อบกพร่อง และเก็บ
ข้อมูลของปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรทำงำนประจำ ในเดือนมีนำคม เมษำยน และพฤษภำคม 2561
3. ค้นคว้ำ และสืบค้นองศำกำรเคลื่อนไหวของข้อเท้ำ ค้นคว้ำ สืบค้นข้อมูลองศำกำรเคลื่อนไหวของข้อเท้ำ และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรยืด-เหยียดกล้ำมเนื้อฝ่ำเท้ำและน่องผ่ำนทำงเว็บไซต์ และหนังสือกำยวิภำคศำสตร์ของข้อเท้ำและฝ่ำเท้ำ
ทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ และนำข้อมูลที่ได้ค้นคว้ำมำวิเครำะห์และปรึกษำกันระหว่ำงนักกำยภำพบำบัดภำยใน
หน่วยกำยภำพบำบัด จนได้องศำที่เหมำะสมในกำรทำเครื่องยืด-เหยียดกล้ำมเนื้อดังกล่ำว
4. ดำเนินกำรจัดหำขวดยำและวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้ และจัดทำสิ่งประดิษฐ์ในกำรยืด -เหยียดกล้ำมเนื้อน่องและฝ่ำ
เท้ำ
- จัดหำวัสดุอุปกรณ์และขวดยำที่เหลือใช้ เตรียมเครื่องมือไฟฟ้ำ เช่น เครื่องตัดไม้ไฟฟ้ำ ไขขวงไฟฟ้ำ ฯลฯ
- ทำกำรตัดไม้อัดเหลือใช้ตำมขนำดที่ต้องกำร นำวัสดุอุปกรณ์และขวดยำที่เหลือใช้ มำประกอบกับไม้อัดและ
เศษเหล็ก ด้วยบำนพับและตะปูเกลียว โดยทำมุมองศำที่เหมำะสมตำมที่ได้ค้นคว้ำและวิเครำะห์ออกแบบไว้
5. นำสิ่งประดิษฐ์มำทดลองใช้งำนจริง พร้อมสำรวจข้อบกพร่องเพื่อนำมำแก้ไขปรับปรุง นำสิ่งประดิษฐ์มำทดลองใช้
กับผู้รับบริกำรที่มีอำกำรพังผืดฝ่ำเท้ำอักเสบและเป็นตะคริวที่น่องภำยหลังจำกได้รับกำรรักษำด้วยเครื่อ งมือไฟฟ้ำทำง
กำยภำพบำบัดที่สถำนพยำบำล มก.ทุกคนเป็นระยะเวลำ 1 เดือน หลังจำกนั้นทำกำรประเมินระดับควำมปวด ด้วย Visual
Rating Scale และประเมินควำมยืดหยุ่นของกล้ำมเนื้อน่องด้วย Ankle Range test

4. กำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ

ภำพที่ 10 แสดงกำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ
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1. จัดหำขวดยำที่มีควำมหนำและทนต่อแรงเหยียบ และวัสดุเหลือใช้ตำมแผนภำพ infographic ที่จัดทำขึ้น
พร้อมทบทวนองศำกำรเคลื่อนไหวของข้อเท้ำจำกหนั งสือกำยวิ ภำคศำสตร์และกลศำสตร์กำรเคลื่อนไหวของข้อเท้ ำ
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ และออกแบบสิ่งประดิษฐ์
2. นำสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ยืด-เหยียดกล้ำมเนื้อน่องและฝ่ำเท้ำมำสอบทำนและปฏิบัติจริงกับนักกำยภำพบำบัดภำยใน
แผนกก่อนนำไปใช้กับผู้รับบริกำรที่มีอำกำรพังผืดฝ่ำเท้ำอักเสบ ตะคริวกล้ำมเนื้อน่อง และปวดตึงกล้ำมเนื้อต้นขำด้ำนหลัง
3. นำสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ยืด -เหยียดกล้ำมเนื้อน่องและฝ่ำเท้ำให้ผู้รับบริกำรที่มีอำกำรพังผืดฝ่ำเท้ำอักเสบ ตะคริว
กล้ำมเนื้อน่อง และปวดตึงกล้ำมเนื้อต้นขำด้ำนหลังลองใช้และประเมินผลโดยใช้ Visual Rating Scale ประเมินระดับ
ควำมปวด และใช้ Ankle Range test ประเมินควำมยืดหยุ่นของกล้ำมเนื้อน่องด้วยนักกำยภำพบำบัด
4. กำหนดแนวทำงปฏิบัติ โดยให้ผู้รับบริกำรที่มีอำกำรพังผืดฝ่ำเท้ำอักเสบ ตะคริวกล้ำมเนื้อน่อง และปวดตึง
กล้ำมเนื้อต้นขำด้ำนหลัง ยืนเหยียบบนสิ่งประดิษฐ์ที่จัดทำขึ้น เข่ำตึง เพื่อยืด-เหยียดกล้ำมเนื้อน่องและฝ่ำเท้ำ ภำยหลังจำก
ได้รับกำรรักษำทำงกำยภำพบำบัดด้วยเครื่องมือรักษำทำงไฟฟ้ำเสร็จ โดยให้ผู้รับบริกำรยืนยืด-เหยียดกล้ำมเนื้อน่องและฝ่ำ
เท้ำค้ำงไว้ 15 วินำที พัก 5 วินำที จำนวน 30 ครั้ง ทุกครั้งก่อนออกจำกหน่วยกำยภำพบำบัด
5. ผลลัพธ์ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน (Outcome) (หมำยถึง คุณภำพของผลผลิตที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เช่น กำรมีงำนทำของบัณฑิต กำรจดสิทธิบัตรของงำนวิจัย ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร กำรได้รับรำงวัล) ที่สำคัญ
(สะท้อนให้เห็นกำรพัฒนำแนวโน้มที่ดี และรักษำระดับผลลัพธ์ที่ดี)
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน
1.ผู้รับบริกำรได้รับควำมชัดเจนในกำรให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
2.ผู้รับบริกำรได้รับเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นำมำให้บริกำรมีควำมเหมำะสม
3.เมื่อผู้รับบริกำรได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จัดทำขึ้นภำยหลังรักษำทำงกำยภำพบำบัดด้วยเครื่องมือ
ไฟฟ้ำแล้วภำยใน 1 เดือน ผู้รับบริกำรมีอำกำรปวดลดลงและควำมยืดหยุ่นของกล้ำมเนื้อน่องเพิ่มขึ้น
4.ควำมรวดเร็วถูกต้องในกำรรักษำทำงกำยภำพบำบัด
5. ควำมพึงพอใจในภำพรวม

(n=20)
ระดับควำมพึงพอใจ
4.65
4.30
4.50
4.65
4.65

ระดับควำมพึงพอใจของกำรตอบแบบสอบถำมเมื่อได้ใช้งำนสิ่งประดิษฐ์ภำยหลังจำกได้รับกำรรักษำด้วยเครื่องไฟฟ้ำทำง
กำยภำพบำบัดเสร็จทุกคนมีทั้งหมด 5 ระดับ คือ ควำมพึงพอใจในระดับดีมำก ควำมพึงพอใจในระดับดี ควำมพึงพอใจใน
ระดับปำนกลำง ควำมพึงพอใจในระดับน้อย และควำมพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์กำรประเมินมีดังนี้
จำกผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนสิ่งประดิษฐ์ คือ เครื่องยืด -เหยียดกล้ำมเนื้อน่องและฝ่ำเท้ำภำยหลัง
จำกได้รับกำรรักษำด้วยเครื่องไฟฟ้ำทำงกำยภำพบำบัดเสร็จในผู้รับบริกำรที่มีพังผืดฝ่ำเท้ำอักเสบและเป็นตะคริ วที่น่อง
จำนวน 20 คน พบว่ำผู้รับบริกำรที่มีพังผืดฝ่ำเท้ำอักเสบและเป็นตะคริวที่น่องมีระดับคะแนนควำมพึงพอใจเฉลี่ย 4.65
อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมำก ซึ่งเป็นระดับควำมพึงพอใจสูงสุด
6. ประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน (หมำยถึง ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน)
กำรจัดทำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจำกวัสดุเหลือใช้ และขวดยำ มำทำเป็นเครื่องยืด -เหยียดกล้ำมเนื้อน่องและฝ่ำเท้ำเพื่อลด
อำกำรปวดและเพิ่ม ควำมยืด หยุ่ นของกล้ ำมเนื้อน่องมีกำรใช้งบประมำณ บุ คลำกร และอุป กรณ์ ได้อย่ำ งคุ้ม ค่ำ และมี
ประสิทธิภำพ ดังนี้
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- ด้ำนงบประมำณ เป็นอุปกรณ์พื้นฐำนโดยทั่วไปในกำรประกอบสิ่งประดิษฐ์ที่จัดทำขึ้น เช่น ตะปูเกลียว บำนพับ
และโฟมรองกันกระแทก มีค่ำใช้จ่ำยเพียงแค่ 100 บำทซึ่งต่ำงจำกรำคำที่ท้องตลำดได้จำหน่ำยถึง 650 บำท
- ด้ำนบุคลำกร มีกำรประสำนกันระหว่ำ งบุคลำกรภำยในงำนกำรแพทย์และผู้บริหำรของสถำนพยำบำล คือ
นักกำยภำพบำบัดเป็นผู้จัดทำ และนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์มีกำรอบรมในกำรทำ Infographic เพื่อทำขั้นตอนที่เข้ำใจใน
กำรเผยแพร่ ให้ แ ก่ ผู้ รั บ บริ กำรที่ ส นใจในกำรจั ด ท ำสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ อ อกแบบไปใช้ เ องที่ บ้ ำ น สุ ด ท้ ำยได้ มี ก ำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำและนำเสนอต่อทีมผู้บริหำรของสถำนพยำบำล
- ด้ำนอุปกรณ์ กำรจัดทำไฟล์ใช้ Canva แอปพลิเคชั่นสำหรับสร้ำงสื่อกำรนำเสนอ Infographic เป็นโปรแกรมฟรี
ในกำรจัดทำ และเครื่องมือไฟฟ้ำ เช่น ไขขวงไฟฟ้ำ เลื่อยไฟฟ้ำ โน๊ตบุ๊ค ฯลฯ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว จึงไม่มีค่ำใช้จ่ำย
7. กำรส่งเสริมกำรกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในส่วนงำน

ภำพที่ 11 แสดงกำรส่งเสริมกำรกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในส่วนงำนของสถำนพยำบำล

สถำนพยำบำลได้จัดให้มีโครงกำรส่งเสริมบุคลำกรในกำรมีส่วนร่วมของระบบประกันคุณภำพ โดยให้บุคลำกรแต่
ละส่วนงำนสำรวจงำนประจำของตนเอง และทำตำมแนวทำงวงจรเดมมิ่ง ร่วมกับกำรควบคุมให้มีกำรทบทวนกระบวนกำร
ของงำนหลักและค้นหำข้อบกพร่องเพื่อหยิบขั้นตอนย่อยในกระบวนกำรหลัก ออกมำปรับปรุงเพื่อสร้ำงคุณภำพบริกำร
สุขภำพ เมื่อบุคลำกรทำตำมแนวทำงวงจรดังกล่ำว บุคลำกรก็จะต้องออกมำนำเสนอผลงำน หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ตนเองได้
จัดทำขึ้น เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหำในงำนประจำของตนเอง ต่อที่ประชุมของสถำนพยำบำล ให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนได้
เรียนรู้ถึงกำรปรับปรุงงำนของแต่ละส่วนงำนซึ่งกันและกัน เป็นกำรส่งเสริมกำรกระจำยควำมรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ของแต่ละส่วนงำน ที่มีกำรปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงคุณภำพให้กับงำนประจำ
8. ผลกำรดำเนินงำน (Output) ที่สำคัญ
วัตถุประสงค์
1. ผู้รับบริกำรมีควำมยืดหยุ่นของ
กล้ำมเนื้อน่องเพิ่มขึ้น
งอเข่ำได้ ≥ 10 cm. ขึ้นไป
โดยไม่รู้สึกตึง
2. อำกำรปวดฝ่ำเท้ำของ
ผู้รับบริกำรลดลง (2/10)

ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนินงำน

ควำมยืดหยุ่นของกล้ำมเนื้อน่อง

งอเข่ำได้ ≥ 10 cm. ขึ้นไปโดย
ไม่รู้สึกตึง

ระดับควำมปวด

ระดับควำมปวดเหลือ (2/10)
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9. กำรประเมินผลและกำรนำผลกำรประเมินมำใช้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงในอนำคต
จำกผลกำรดำเนินงำนที่กล่ำวไปแล้วนั้น หน่วยกำยภำพบำบัด สถำนพยำบำล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พบว่ำ
ในอนำคตข้ำงหน้ำทำงคณะกรรมกำรจัดทำจะพัฒนำต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจำกวัสดุเหลือใช้มำช่วยลดอำกำรปวดส่วน
อื่นๆของร่ำงกำย ให้สอดคล้องกับรอยโรคของผู้รับบริกำรที่มำเข้ำรับบริกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรรักษำ ลดระยะเวลำ
กำรดำเนินโรค และสร้ำงควำมผูกพันกับผู้รับบริกำรอีกช่องทำงกำรสื่อสำรหนึ่ง
10. กำรนำนวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหำเพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรนำสิ่งประดิษฐ์จำกขวดยำและวัสดุเหลือใช้มำแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำคุณภำพของงำนแบ่งออกเป็น 2 ด้ำนดังนี้
ด้ำนกำรรักษำ
ผู้รับบริกำรที่มีอำกำรพังผืดฝ่ำเท้ำอักเสบและเป็นตะคริวที่น่อง รวมไปถึงผู้รับบริกำรที่มีอำกำรปวดหลังช่วงล่ำงที่
มีควำมตึงตัวของกล้ำมเนื้อหลังส่วนล่ำงและกล้ำมเนื้อต้นขำด้ำนหลัง ได้ใช้งำนสิ่งประดิษฐ์ที่จัดทำขึ้นทำให้ผู้รับบริกำร
ดังกล่ำว มีควำมยืดหยุ่นของกล้ำมเนื้อน่องและฝ่ำเท้ำเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อกำรลดลงของอำกำรปวดของผู้รับบริกำร ทำให้ลด
ระยะเวลำในกำรเข้ำรับกำรรักษำของผู้รับบริกำรให้สั้นลง
ด้ำนโมเดล
หน่วยกำยภำพบำบัดได้จัดทำ Infographic ในกำรทำสิ่งประดิษฐ์ ให้แก่ผู้รับบริกำรที่สนใจนำกลับไปทำเองที่บ้ำน
และพร้อมส่งเสริมและให้คำแนะนำกำรจัดทำที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริกำร โดยนักกำยภำพบำบัดเป็นผู้ถ่ำยทอดแบบตัวต่อตัว
ไม่ต้องไปหำซื้อให้ลำบำก ไม่ต้องสูญเสียค่ำใช้จ่ำย และมีอุปกรณ์ใช้เองที่บ้ำน ทำให้เกิดแรงจูงใจในกำรออกกำลังกำยที่บ้ำน
ทำให้กำรดำเนินโรคเป็นไปในทำงที่ดี ส่งผลต่อกำรหำยของโรคเร็วขึ้น
11. ข้อบ่งชี้ควำมเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
- เพิ่มประสิทธิภำพในกำรรักษำทำงกำยภำพบำบัด ลดค่ำใช้จ่ำย และระยะเวลำในเข้ำรับกำรรักษำของผู้รับบริกำร
- ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรออกแบบ ต้นทุนกำรจัดทำน้อย
- ลดจำนวนขยะจำพวก พลำสติก เศษเหล็ก อลูมิเนียม มำรีไซเคิลเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่
- สร้ำงแรงจูงใจในกำรออกกำลังกำยเพื่อเพิ่มควำมยืดหยุ่นของกล้ำมเนื้อน่องและฝ่ำเท้ำให้กับผู้รับบริกำรที่สนใจและ
สำมำรถนำกลับไปทำเองที่บ้ำนโดยดูจำก Infographic ที่ทำงหน่วยกำยภำพบำบัดในกำรจัดทำขึ้น ให้ผู้รับบริกำรได้ เข้ำใช้
ง่ำย สะดวก และปฏิบัติตำมได้จริง
12. คุณค่ำของนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งภำยในและภำยนอก
- เป้ำหมำยต่อบุคลำกรภำยในหน่วยงำน
หน่วยกำยภำพบำบัดได้นำเสนอกำรออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในกำรยืด -เหยียดกล้ำมเนื้อน่องและฝ่ำเท้ำและแนวทำง
ปฏิบัติในกำรใช้ประโยชน์จำกสิ่งประดิษฐ์ดังกล่ำวให้แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำนตำมแผนงำนที่วำงไว้ โดยบุคลำกร
สำมำรถเข้ำมำใช้งำนและได้รับควำมรู้และข้อมูลในกำรจัดทำสิ่งประดิษฐ์ดังกล่ำวกลับไปทำใช้เองที่บ้ำนได้อย่ำงถูกต้องจำก
นักกำยภำพบำบัด รวมไปถึงหน่วยกำยภำพบำบัดยังมีอุปกรณ์ใช้ภำยในหน่วยเพิ่ มขึ้นอีก 1 ชิ้น ทำให้ลดระยะเวลำกำรรอ
คอยกำรใช้เครื่องมือในกำรช่วยยืด-เหยียดน่องและฝ่ำเท้ำได้ และยังส่งผลต่อควำมพึงพอใจที่มำกขึ้น
- เป้ำหมำยต่อบุคลำกรภำยนอกหน่วยงำน
สถำนพยำบำลได้นำควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดทำสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในกำรยืด-เหยียดกล้ำมเนื้อน่องและฝ่ำเท้ำ โดยจัดทำเป็น
infographic ไปเผยแพร่ในงำนกำรประกวดผลงำน “KU-KM Best Practice Awards” ณ สำนั กบริกำรคอมพิว เตอร์
ให้แก่บุคลำกรภำยนอกหน่วยงำนที่สนใจและสำมำรถทำสิ่งประดิษฐ์ดังกล่ำวไว้ใช้เองที่บ้ำนได้อย่ำงถูกต้อง
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13. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
1. กำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรของสถำนพยำบำล หัวหน้ำงำน หัวหน้ำหน่วย ด้ำนเวลำ และงบประมำณ ฯลฯ
รวมถึงเพื่อนร่วมงำนภำยในหน่วย โดยกำรทำงำนเป็นทีมของบุคลำกร มีกำรมอบหมำยงำนอย่ำงชัดเจน บุคลำกรภำยใน
ทีมมีควำมเข้ำใจวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยไปในแนวทำงเดียวกัน
2. มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยพัฒนำหรือบูรณกำรกระบวนงำนให้แก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม
ของแต่ละงำน จำกนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ของสถำนพยำบำล ที่มีควำมพร้อมในด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจในควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำร ซึ่งส่งผลต่อกำรจัดทำสิ่งประดิษฐ์ให้มีขั้นตอนที่น่ำสนใจและปฏิบัติตำมได้จริงที่รวดเร็วขึ้นทั่วทั้งระบบ
3. ผู้รับบริกำรมีควำมประทับใจในกำรใช้งำนสิ่งประดิษฐ์ดังกล่ำวที่ได้จัดทำขึ้น ส่งผลให้บุคลำกรซึ่งเป็นผู้ให้บริกำร
มีควำมเต็มใจ พร้อมที่ปรับปรุงงำนให้มีวิธีกำรทำงำน และขั้นตอนกำรบริกำรที่กระชับ เหมำะสมกับควำมต้องกำรบริกำรที่
ดีที่สุดของผู้มำรับบริกำร
14. กำรตั้งเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในอนำคต
ในอนำคตหน่วยกำยภำพบำบัด สถำนพยำบำล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จะทำกำรคิดค้นนวัตกรรมที่ทำจำกวัสดุ
เหลือใช้ที่สะอำด และปลอดภัยมำประดิษฐ์เป็นเครื่องมือในกำรลดปวดกล้ำมเนื้อให้กับผู้รับบริกำรสำมำรถนำกลับไปใช้เอง
ที่บ้ำนได้อย่ำงปลอดภัย เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรที่มีอำกำรปวดกล้ำมเนื้อในระดับเล็กน้อยถึงปำนกลำง
ที่ไม่สะดวกเดินทำงมำเข้ำรับกำรรักษำที่สถำนพยำบำล
โดย สถำนพยำบำล สำนักงำนอธิกำรบดี
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รำงวัลดี ประเภท 2.3 นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน

ระบบวิเครำะห์ข้อมูลกำหนดเวลำกำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร เพื่อกำรบริหำรงำนบุคคลเชิงรุก
ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลฯ ปี 2558
คณะวิทยำศำสตร์
1. ควำมเป็นมำ/หลักกำร
ตำมที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้เปลี่ยนสถำนะจำกมหำวิทยำลัยในสังกัดของรัฐบำล ซึ่งมีสภำพเป็น
ส่วนรำชกำร บริหำรจัดกำรสถำบันโดยอ้ำงอิงกฎ ระเบียบของทำงรำชกำร มำเป็นมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ ที่มีอิสระ
และควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร เช่น เรื่องกำรจัดกำรทำงกำรเงิน กำรบริหำรงบประมำณ และกำรบริหำรงำนบุคคล
มี ก ฎระเบี ย บที่ ก ำหนดโดยสถำบั น เพื่ อ ใช้ ใ นกำรบริ ห ำรจั ด กำรภำยใน โดยประกำศใช้ พ ระรำชบั ญ ญั ติ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2558 ในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2558 กำหนดให้มหำวิทยำลัยเป็น
สถำนศึกษำทำงวิชำกำรและวิชำชีพ ชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้กำรศึกษำ ส่งเสริมวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง ทำกำรสอน
ทำกำรวิจัย ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม พัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อนำชุมชน สังคม และประเทศชำติไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและเป็นศำสตร์แห่งแผ่นดิน
จำกนั้นมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์จึงได้ออกข้อบังคับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล
พนักงำนมหำวิทยำลัยของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2558 ประกำศ ณ วันที่ 30 ตุลำคม 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลำคม พ.ศ. 2558 นั้น มีรำยละเอียดใน หมวด 5 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ข้อ 35 พนักงำนมหำวิทยำลัยอำจถูกเลิกจ้ำงได้หำกอยู่ในเงื่อนไขอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ประเภทคณำจำรย์ประจำเต็มเวลำ ตำแหน่ง
(1) อำจำรย์ ภำยในห้ำปีนับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งอำจำรย์หำกไม่สำมำรถเลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ได้ ให้ปฏิบัติงำนต่ออีกสองปี โดยไม่มีสิทธิได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนค่ำจ้ำงประจำปี และเมื่อครบเจ็ดปีแล้วยัง
ไม่สำมำรถเลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ได้
(2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ภำยในเจ็ดปีนับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หำกไม่สำมำรถ
เลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ได้ ให้ปฏิบัติงำนต่ออีกสองปี โดยไม่มีสิทธิได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนค่ำจ้ำงประจำปีและ
เมื่อครบเก้ำปีแล้วยังไม่สำมำรถเลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ได้
(3) รองศำสตรำจำรย์ ภำยในยี่สิบปีนับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ หำกไม่สำมำรถเลื่อน
ขึ้นสู่ตำแหน่งศำสตรำจำรย์ได้ ให้ปฏิบัติงำนต่อไป โดยไม่มีสิทธิได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนค่ำจ้ำงประจำปีจนกว่ำจะได้เลื่อนสู่
ตำแหน่งศำสตรำจำรย์
บทเฉพำะกำล
ข้อ 73 กำรนับระยะเวลำตำมข้อ 35 ให้นับระยะเวลำ ดังนี้
(1) พนักงำนมหำวิทยำลัยเปลี่ยนสถำนภำพมำจำกข้ำรำชกำร เริ่มนับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนสถำนภำพ
(2) พนักงำนมหำวิทยำลัยที่บรรจุก่อนวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2555 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับ
ใช้
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(3) พนั กงำนมหำวิ ท ยำลั ย ที่ บ รรจุตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุล ำคม พ.ศ. 2555 ซึ่ ง มี กำรกำหนดข้อตกลงกำร
ปฏิบัติงำนในสัญญำเดิมตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร และสำย
สนับสนุนและช่วยวิชำกำร ให้เป็นไปตำมข้อ 35 โดยให้นับระยะเวลำตั้งแต่พ้นทดลองปฏิบัติงำน
โดยหน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่ สำนักงำนเลขำนุกำร คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้มีแนวคิดที่จะ
ดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรแบบเชิงรุก ให้สอดคล้องกับประกำศข้อบังคับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2558
คณะวิทยำศำสตร์มีบุ คลำกรเป็นจำนวนมำก ประกอบด้วย บุคลำกรสำยวิชำกำรจำนวน 269 คน และบุคลำกรสำย
สนับสนุนและช่วยวิชำกำรจำนวน 240 คน รวมทั้งสิ้น 509 คน โดยแบ่งหน่วยงำนภำยในออกเป็น 13 ภำควิชำ และ
สำนักงำนเลขำนุกำร กำรดำเนินกำรแบบเชิงรุกจึงต้องนำนวัตกรรมเข้ำมำประยุกต์ใช้ ในกำรจัดกำรข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิตอล
ดังนั้น หน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่ คณะวิทยำศำสตร์ จึงได้ดำเนินกำรจัดทำ ระบบวิเครำะห์ข้อมูลกำหนดเวลำกำรขอ
กำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์ ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2558 ขึ้น เพื่อให้สำมำรถ
แจ้งเตือนบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อบังคับของมหำวิทยำลัยได้ล่วงหน้ำ โดยไม่จำเป็นต้องรอกำรดำเนินกำร
จำกกองกำรเจ้ำหน้ำที่ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ทั้งยังช่วยในกำรประหยัดเวลำในกำรปฏิบัติงำน มีควำมถูกต้องของ
ข้อมูล และรวดเร็ว ผู้บริหำรสำมำรถใช้ข้อมูลในกำรวิเครำะห์ และวำงแผนยุทธศำสตร์ได้อย่ำงรัดกุม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2558
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดทำระบบวิเครำะห์ข้อมูลกำหนดเวลำกำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์
ที่สำมำรถใช้วิเครำะห์ข้อมูลบุคลำกรสำยวิชำกำรได้ทั้งคณะ
2.2 เพื่อให้กำรติดตำม และแจ้งเตือนบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง มีควำมถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว
2.3 เพื่อลดควำมซ้ำซ้อน และกำรกระจัดกระจำยของข้อมูลตำแหน่งทำงวิชำกำรของบุคลำกรสำยวิชำกำร
คณะวิทยำศำสตร์ และประหยัดเวลำในกำรปฏิบัติงำน
3. วิธีกำรกำหนดแผน/แนวทำง/โครงกำร
3.1 ศึกษำและวิเครำะห์ปัญหำ : รับทรำบแนวทำงนโยบำยจำกคณบดีในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลแบบ
เชิงรุก โดยอ้ ำงอิ ง จำก ข้อบังคับมหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์ ว่ำ ด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิท ยำลั ยของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2558 ประกำศ ณ วันที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. 2558 โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมจำกทรัพยำกร
ที่มีอยู่มำพัฒนำกระบวนกำรทำงำน กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล และสำมำรถพัฒนำต่อได้ในอนำคต
3.2 กำหนดเป้ำหมำย : กำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย เป้ำหมำยเชิงปริมำณ และเป้ำหมำยเชิง
คุณภำพ
3.3 ประชุมวำงแผนภำยในหน่วยงำน เพื่อจัดกำรข้อมูล และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3.4 จั ด ท ำแผนผั ง (Flow Chart) ของระบบกำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล ที่ จ ะจั ด ท ำขึ้ น โดยอ้ ำ งอิ ง จำกข้ อ บั ง คั บ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัย ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2558
3.5 จัดทำระบบ วิเครำะห์ข้อมูลกำหนดเวลำกำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร
3.6 ทดสอบใช้งำนระบบเพื่ อหำข้อบกพร่อง และปรับปรุงข้อบกพร่องให้มีควำมผิดพลำดไม่เกินร้อยละ 5 ของ
ข้อมูลทั้งหมด
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3.7 นำข้อมูลที่ผ่ำนกำรทดสอบระบบแล้ว ทำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องกับข้อมูลมำตรฐำนจำกส่วนกลำงของ
มหำวิทยำลัย ที่ ได้รับจำกกองกำรเจ้ำ หน้ำ ที่ มหำวิ ทยำลัย เกษตรศำสตร์ โดยเปรียบเทีย บควำมตรงกัน ของข้อมู ลใน
ระยะเวลำ 5 ปี ต้องไม่พบข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อมูลมำตรฐำนจำกส่วนกลำงของมหำวิทยำลัย
3.8 จัดทำแบบสรุปข้อมูล นำเสนอต่อหัวหน้ำงำน และผู้บริหำร เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสม
3.9 สำรวจควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน หัวน้ำงำน และผู้บริหำร ต่อระบบวิเครำะห์ข้อมูลตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร โดยวิธีกำรสัมภำษณ์
3.10 ปรับปรุงกำรนำเสนอข้อมูลจำกข้อเสนอแนะของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน หัวน้ำงำน และผู้บริหำร ให้มีควำม
เหมำะสม และเปิดใช้งำนระบบจริง
3.11 จัดทำขั้นตอนมำตรฐำนกำรดำเนินงำน และคู่มือกำรดำเนินงำน
4 แผนงำน และเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับส่วนงำน
ระยะเวลำกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน เป็นเวลำ 16 สัปดำห์ ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน – เดือนกันยำยน 2561
โดยแผนงำนออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังตำรำงแผนงำนนี
้
มิถุนำยน
กรกฎำคม
สิงหำคม
กันยำยน
ปัจจัยนำเข้ำ
ที่

ผู้รบั ผิดชอบำเนินงำนสัปดำห์
ตำรำงแผนกำรด

กิจกรรม

1

2

3

สัปดำห์

สัปดำห์

สัปดำห์

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
คน

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

เงิน

เทคโนโลยี

4

1

ศึกษำและวิเครำะห์
ปัญหำ กำหนด
เป้ำหมำย

หัวหน้ำงำน
เจ้ำหน้ำที่ผเู้ กี่ยวข้อง

4

ได้แนวทำงกำร
ดำเนินงำน

2

ประชุมวำงแผนและ
กำหนดเป้ำหมำย

เจ้ำหน้ำที่ผจู้ ัดทำ
ระบบ

4

ได้แนวทำงกำรจัดทำ
ระบบ และกำรเก็บข้อมูล

3

จัดทำแผนผังกำร
วิเครำะห์ข้อมูล

เจ้ำหน้ำที่ผจู้ ัดทำ
ระบบ

2

4

จัดทำระบบวิเครำะห์
ข้อมูล

เจ้ำหน้ำที่ผจู้ ัดทำ
ระบบ และผู้เขียน
โค๊ตวิเครำะห์

2

และตรวจสอบควำม
ถูกต้องกับข้อมูล
มำตรฐำนของ
มหำวิทยำลัย

เจ้ำหน้ำที่ผจู้ ัดทำ
ระบบ

3

โปรแกรมและ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์

ประเมินผลระบบ และ
นำผลกำรประเมินมำ
ปรับปรุงระบบ

หัวหน้ำงำน
เจ้ำหน้ำที่ผเู้ กี่ยวข้อง
และผูบ้ ริหำร

3

โปรแกรมและ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์

และจัดทำคูม่ ือเพือ่ เป็น
มำตรฐำนในกำร
ดำเนินงำนต่อไป

หัวหน้ำงำน
เจ้ำหน้ำที่ผเู้ กี่ยวข้อง

2

โปรแกรมและ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์

10,000

โปรแกรมและ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์

สร้ำงแผนผังกำรทำงำน
ของระบบ

โปรแกรมและ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์

ระบบวิเครำะห์ข้อมูล
สำมำรถใช้งำนได้จริง

ทดสอบใช้งำนระบบ
5

6

7

รวม

รวม 4 เดือน
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18

10,000

ระบบวิเครำะห์ข้อมูล
สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของเจ้ำหน้ำที่
ผู้เกี่ยวข้อง และผูบ้ ริหำร

ระบบมีควำมเสถียรมำก
ขึ้น สำมำรถใช้เป้น
มำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนได้

5. กำรกำหนดเป้ำหมำย
5.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
- สำมำรถนำผลกำรวิเครำะห์ของระบบ ใช้แจ้งเตือนบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ยังไม่ดำเนินกำรขอกำหนดตำแหน่ง
ทำงวิชำกำรก่อนครบกำหนดอย่ำงน้อย 1 ปี
- ระบบสำมำรถทำนำยผลกำรสิ้นสุดระยะเวลำกำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำรล่วงหน้ำได้อย่ำงน้อย 5 ปี
5.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
- ระบบสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลช่วงระยะเวลำได้ตำมประเภทของบุคลำกรสำยวิชำกำร ตำมประกำศข้อบังคับฯ
พ.ศ. 2558
- ระบบสำมำรถจัดกลุ่มของข้อมูลได้ตำมควำมต้องกำร เช่น จำแนกข้อมูลตำม ปี พ.ศ. ที่ครบกำหนด จำแนก
ข้อมูลตำมตำแหน่งทำงวิชำกำร และภำควิชำที่สังกัด เป็นต้น
- ระบบสำมำรถทำนำยระยะเวลำกำรสิ้นสุดกำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำรได้ล่วงหน้ำ
- ระบบสำมำรถแสดงผลภำพรวมภำยในคณะวิทยำศำสตร์ได้
- ระบบสำมำรถเพิ่มข้อมูลของบุคลำกรที่บรรจุใหม่ได้
- ระบบสำมำรถลดขั้นตอน และระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน และมีควำมถูกต้องแม่นยำสอดคล้องกับข้อมูลของ
กองกำรเจ้ำหน้ำที่ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- ระบบสำมำรถแสดงผลในรูปของแผนภูมิในกำรจัดทำสรุปข้อมูลนำเสนอต่อผู้บริหำรได้ ตรงตำมควำมต้องกำร
เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ และวำงแผนกำรตัดสินใจได้
6. วิธีกำรดำเนินงำน/แนวทำงกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ
6.1 ประชุมวำงแผนภำยในหน่วยงำนเพื่อศึกษำข้อมูลควำมเป็นไปได้ แนวทำงวิธีกำรรวบรวมและกำรจัดกำรกับ
ข้อมูลบุคลำกรสำยวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์ ทั้งหมด 269 คน ซึ่งผู้จัดทำระบบได้รวบรวมข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำที่ภำยใน
หน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่ คณะวิทยำศำสตร์ ที่กระจัดกระจำยให้อยู่ในฐำนข้อมูล และรูปแบบเดียวกัน
6.2 วิเครำะห์ประกำศข้อบังคับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2558 และแปลงข้อควำมเงื่อนไขในประกำศให้
อยู่ในรูปแบบของสมกำรทำงคณิตศำสตร์ และจัดทำเป็นแผนผัง (Flow Chart) เพื่อให้สำมำรถเขียนเป็นระบบวิเครำะห์
ข้อมูลได้
6.3 จัดทำระบบวิเครำะห์ข้อมูลกำหนดเวลำกำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร โดยกำรกำหนดเงื่อนไขกำร
วิเครำะห์ให้สอดคล้องกับข้อบังคับของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2558 ดังกล่ำว ด้วยกำรเขียนโค๊ต VBA ลงใน
โปรแกรม excel เป็นตัวรับข้อมูล และแสดงผลข้อมูล
6.4 ทดสอบใช้งำนระบบเพื่อหำข้อบกพร่อง และปรับปรุงข้อบกพร่องให้มีควำมผิดพลำดไม่เกินร้อยละ 5 ของ
ข้อมูลทั้งหมด
6.5 นำข้อมูลที่ผ่ำนกำรทดสอบระบบแล้ว ทำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องกับข้อมูลมำตรฐำนจำกส่วนกลำง
ของมหำวิทยำลัย ที่ได้รับจำกกองกำรเจ้ำหน้ำที่ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยเปรียบเทียบควำมตรงกันของข้อมูล
บุคลำกรของคณะวิทยำศำสตร์ ในระยะเวลำ 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2562 – 2566) ต้องไม่พบข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อมูลมำตรฐำนจำก
ส่วนกลำงของมหำวิทยำลัย ที่ได้รับจำกกองกำรเจ้ำหน้ำที่
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6.6 สำรวจควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน หัวหน้ำงำน และผู้บริหำร ต่อระบบวิเครำะห์ข้อมูลตำแหน่ง
ทำงวิชำกำรโดยวิธีกำรสัมภำษณ์ และนำข้อเสนอแนะที่ได้มำปรับปรุงระบบให้มีควำมเหมำะสมต่อควำมต้องกำร
6.7 นำระบบไปใช้งำนจริง โดยนำผลที่ระบบวิเครำะห์ได้นำเสนอต่อผู้บริหำร และแจ้งเตือนกำหนดระยะเวลำให้
เจ้ำตัวทรำบล่วงหน้ำ 1 ปี
6.8 กำหนดเป็นแนวปฏิบัติเป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน และจัดทำคู่มือเพื่อใช้ดำเนินกำรต่อไปในอนำคต
กำรใช้ Visual Basic มำช่วยจะทำให้สำมำรถจัดกำรกับข้อมูลได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำมำกขึ้น
ปุ่มกด

คำสั่ง
Sub
Range("A3").Select
Selection.End(xlDown).Select
End Sub

Sub

อธิบำย
Go_down()

Go_up()

เลื่อนลงไปแถวสุดท้ำยเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่ม

แสดงตำแหน่ง A3 เพื่อกลับมำที่ข้อมูลแถวแรก

Range("A3").Select
End Sub
Sub
Hideday()
Range("G1:X1").Select
With
Selection.Font
.ThemeColor
= xlThemeColorDark1
.TintAndShade
=
0
End
With
End Sub

ทำให้ตัวอักษรเป็นสีขำว เพื่อซ่อนวันที่ทใี่ ช้เป็นเงื่อนไข
ในสูตร logic

Sub
Showday()
Range("G1:X1").Select
With
Selection.Font
.ThemeColor = xlThemeColorLight1
.TintAndShade
=
0
End
With
End Sub

ทำให้ตัวอักษรเป็นสีดำ เพื่อแสดงวันที่ทใี่ ช้เป็นเงื่อนไข
ในสูตร logic
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Sub

Rank_Fac()

Range("F3").Select
Range(Selection,
Selection.End(xlDown)).Select
Kr
=
Selection.Address
Rows("2:2").Select
Range(Selection,
Selection.End(xlDown)).Select
Sr
=
Selection.Address
ActiveWorkbook.Worksheets("teacher").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("teacher").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
Kr), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With
ActiveWorkbook.Worksheets("teacher").Sort
.SetRange
Range(Sr)
.Header
=
xlYes
.MatchCase
=
False
.Orientation
=
xlTopToBottom
.SortMethod
=
xlPinYin
.Apply
End
With
End Sub
Sub
Movecol()
Columns("A:A").Select
Selection.Copy
Sheets("Result").Select
Range("A1").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False,
Transpose:=False
Sheets("Teacher").Select
Columns("C:D").Select
Application.CutCopyMode
=
False
Selection.Copy
Sheets("Result").Select
Range("B1").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False,
Transpose:=False
Range("A3").Select
Selection.End(xlDown).Select
End Sub
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ใช้สำหรับจัดเรียงข้อมูลตำมภำควิชำ
โดยภำควิชำอยู่ใน column F
ทำกำรสร้ำง address ให้ range ที่เรำต้องกำร
จะจัดเรียง
Kr คือ range ของข้อมูลที่ใช้เป็นหลักในกำร
จัดเรียง
Sr คือ range ของข้อมูลทั้งหมด

ใช้สำหรับย้ำยข้อมูลชื่อและภำควิชำไป
ไว้ในอีกชีทเพื่อจะใช้ Focus ข้อมูลที่จำเป็น
เท่ำนั้น
Sheet Teacher คือ ฐำนข้อมูลหลัก
Sheet Result คือ ตำรำงข้อมูลสำหรับ Focus
ข้อมูลที่จำเป็น

Sub
Atfill()
Range("A3").Select
Selection.End(xlDown).Select
Last_Row = Right(Selection.Address,Len(Selection.Address) - 3)
Range("D3").Select
Range(Selection,
Selection.End(xlToRight)).Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("D3:N" & Last_Row)
Range("A1").Select
End Sub

ใช้สำหรับอัพเดทข้อมูลของพนักงำน
ใหม่ในชีท Result

ลำดับขัน้ ตอนในกำรดำเนินกำร

7. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (Work Flow)
แบ่งขั้นตอนดำเนินงำนออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ
7.1 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
เมื่อได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้ดำเนินกำรบันทึกข้อมูลเข้ำสู่
ระบบวิเครำะห์ฯ ซึ่งระบบจะดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล และจัดพิมพ์สรุปผลทันทีที่บันทึกข้อมูลเข้ำระบบเรียบร้อยแล้ว
โดยได้จัดทำมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 5 ขั้นตอน ดังตำรำงกำรดำเนินงำนด้ำนล่ำง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหำร และ
บุคลำกรผู้เกี่ยวข้องต่อไป
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7.2 ขั้นตอนกำรทำงำนของระบบวิเครำะห์ข้อมูล
เมื่อบันทึกข้อมูลเข้ำสู่ระบบแล้ว ระบบจะทำกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมแผนผังด้ำนล่ำง
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9. กำรประเมินผลและกำรนำผลกำรประเมินมำใช้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงในอนำคต
เนื่องจำกข้อมู ลที่ใช้ในกำรจัดท ำระบบเป็ นข้อมุลปกปิด และมีเจ้ำหน้ำที่ ผู้เกี่ย วข้องจำนวน 5 คน จึงใช้กำร
ประเมินผลใช้รูปแบบกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร หัวหน้ำงำน และเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องถึงควำมพึงพอใจ และข้อควรปรับปรุง
ตำรำงแสดงผลกำรประเมิน
ผู้ให้กำรประเมินผล

คณบดี

ระดับควำมพึงพอใจ
ดีมำก

ปำนกลำง

น้อย


ข้อคิดเห็นต่อระบบ: ระบบใช้งำนง่ำย สำมำรถเรียกใช้งำนได้ทันที


หัวหน้ำงำน

ข้อคิดเห็นต่อระบบ: ระบบมีควำมสอดคล้องกับข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และมีควำมถูกต้องแม่นยำ ตรงกับข้อมูล
มำตรฐำนส่วนกลำง จำกกองกำรเจ้ำหน้ำที่ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์


เจ้ำหน้ำที่ผู้เกีย่ วข้อง

ข้อคิดเห็นต่อระบบ: ระบบใช้งำนได้ง่ำย ไม่ซับซ้อน สำมำรถเพิ่มเติมข้อมูล
พนักงำนบรรจุใหม่ได้

ข้อควรปรับปรุง

อยำกให้สำมำรถเรียกดูข้อมูลแบบออนไลน์ได้

เพิ่มเติมกำรวิเครำะห์รอบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน ของบุคลำกรที่ไม่มีสิทธิได้รับกำร
พิจำรณำเลื่อนค่ำจ้ำงประจำปี
เพิ่มเติมกำรวิเครำะห์รอบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน ของบุคลำกรที่ไม่มีสิทธิได้รับกำร
พิจำรณำเลื่อนค่ำจ้ำงประจำปี

สรุปผลกำรประเมิน
(1) ผู้บริหำร : มีควำมพึงพอใจในระดับดีมำก และระบบใช้งำนง่ำย สำมำรถเรียกใช้งำนได้ทนั ที
ข้อควรปรับปรุง : อยำกให้สำมำรถเรียกดูข้อมูลแบบออนไลน์ได้
(2) หัวหน้ำงำน : มีควำมพึงพอใจในระดับดีมำก ระบบมีควำมสอดคล้องกับข้อบังคับของหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
และมีควำมถูกต้องแม่นยำตรงกับข้อมูลของกองกำรเจ้ำหน้ำที่ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ข้อควรปรับปรุง : อยำกให้เพิ่มเติมในส่วนของ กำรวิเครำะห์รอบกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน ของบุคลำกร
ที่ไม่มีสิทธิได้รับกำรพิจำรณำเลือ่ นค่ำจ้ำงประจำปี เมื่อไม่ดำเนินกำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำรภำยใน
กำหนดเวลำ
(3) เจ้ำหน้ำทีผ่ ู้เกี่ยวข้อง : มีควำมพึงพอใจในระดับดีมำก ระบบใช้งำนได้ง่ำย ไม่ซับซ้อน สำมำรถเพิ่มเติมข้อมูลได้
ข้อควรปรับปรุง : อยำกให้เพิ่มเติมในส่วนของ กำรวิเครำะห์รอบกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน ของบุคลำกร
ที่ไม่มีสิทธิได้รับกำรพิจำรณำเลือ่ นค่ำจ้ำงประจำปี เมื่อไม่ดำเนินกำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำรภำยใน
กำหนดเวลำ
โดย คณะวิทยำศำสตร์
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ภำคผนวก 1

โครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561
1. หลักกำรและเหตุผล
ตำมที่ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีนโยบำยนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพมำใช้ในกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำคุณภำพกำรด ำเนิ นงำนอย่ำ งต่อเนื่อง ให้ทุกส่วนงำนมี กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรดำเนินงำนต่ ำง ๆ
เพื่อรองรับกำรดำเนินงำนในแต่ละพันธกิจให้บรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ และเป็นกลไกกระตุ้นให้ส่วนงำนและ
บุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เห็นควำมสำคัญและมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง นั้น
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น ในกำรขั บ เคลื่ อ นกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพ ส ำนั ก งำนประกั น คุ ณ ภำพ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จึงเห็นควำมสำคัญในกำรจัดโครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 12
ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นกลไกที่สำคัญ ในกำรพัฒนำวิถีชีวิต คุณภำพในกำรทำงำน และกำรขับเคลื่อนสู่วัฒนธรรม
คุณภำพที่ดีร่วมกันของมหำวิทยำลัย เป็นสถำบันแห่งกำรเรียนรู้ โดยกำรปฏิบัติจริงที่เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งจำกกำร
เยี่ยมชม และกำรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันมำกขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกลไกกระตุ้นให้ส่วนงำนและบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เห็นควำมสำคัญและมีส่วนร่วม
ในกำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
2. เพื่อยกย่องส่วนงำนและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ดำเนินงำนจำกกำรประกันคุณภำพ
จนเป็นแบบอย่ำงแก่ส่วนงำนอื่นทั้งภำยในมหำวิทยำลัยและภำยนอกมหำวิทยำลัย
3. เพื่อเป็นกลไกนำไปสู่กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์เพื่อก้ำวสู่กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สำนักงำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
4. กลุ่มเป้ำหมำย
1) คณะวิชำ ส่วนงำนสนับสนุน หรือส่วนงำนเทียบเท่ำ
2) หน่วยงำนสังกัดคณะวิชำหรือเทียบเท่ำ
3) คณะบุคคล/บุคคล
5. ประเภทกำรจัดโครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561
กำหนดประเภทรำงวัลเป็น 2 ประเภท ดังนี้
 ประเภทที่ 1: ผลงำนดีเด่น ประจำปีกำรศึกษำ 2560 แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1.1 ระดับหลักสูตร
หลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับดีขึ้นไป และการประเมินหลักสูตร
ไม่มีการขอยกเว้นบางตัวบ่งชี้ รวมทั้งพิจารณาผลการดาเนินงานที่สะท้อนผลลัพธ์ของหลักสูตรในแต่ละระดับ (มีผู้สาเร็จ
การศึกษา มีผลงานตีพิมพ์) และองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ต้องมีคะแนนผลการ
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่
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- ประเภทที่ 1 ระดับปริญญำตรี
จำนวน 5 หลักสูตร
- ประเภทที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษำ
จำนวน 5 หลักสูตร
1.2 ระดับคณะวิชำ
คณะวิชำที่มีผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน คะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยไม่มีองค์ประกอบใดได้
ระดับพอใช้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มสำขำ ได้แก่
1) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์เกษตร
จำนวน 1 ผลงำน
2) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 ผลงำน
3) กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำนวน 1 ผลงำน
1.3 มอบรำงวัลพิเศษ
สำหรับคณะที่สำมำรถบริหำรจัดกำรก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศ จำกโครงกำรบ่มเพำะคุณภำพ ของ สกอ.
สู่โครงกำรก้ำวหน้ำสู่ควำมเป็นเลิศ (Grow Project) (ถ้ำมี)
 ประเภทที่ 2: กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
2.1 กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง ควำมพยำยำมอย่ำงมีแผนและต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิด
กำรเปลี่ย นแปลงทั่ วทั้ง ระบบ โดยมุ่ง เน้น กำรเปลี่ ยนแปลงวั ฒนธรรมของกำรท ำงำน เพื่อกำรเพิ่ มประสิท ธิภำพและ
ประสิทธิผลขององค์กร เป็นกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนงำนในเรื่องใดเพื่อให้สำมำรถตอบสนองผู้รับบริกำรให้มำกที่สุด
สำมำรถลดเวลำและลดขั้นตอนกำรดำเนินงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เช่น กำรผลิตใบรับรองทำงกำรศึกษำ เดิมมี 9 ขั้นตอน
แต่ปรับลดให้เหลือ 5 ขั้นตอน และใช้เวลำลดลง หรือวิธีรวมบริกำรจุดเดียว
2.2 แนวปฏิบัติที่ดี หมำยถึง กระบวนกำรที่มีวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ทำให้ส่วนงำน

ประสบควำมสำเร็จหรือนำไปสู่ควำมเป็นเลิศตำมเป้ำหมำยและเป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพนั้นๆ และมี
หลักฐำนของควำมสำเร็จปรำกฏอย่ำงชัดเจน มีกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติ ที่ดีให้ส่วนงำนอื่นนำไปใช้ประโยชน์ และต้อง
มีกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง อย่ำงน้อย 2 ปี ขึ้นไป
2.3 นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง กำรทำสิ่งต่ำงๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอำจหมำยถึง

กำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมคิด กำรผลิต กระบวนกำร หรือองค์กร เพื่อทำให้สิ่งต่ำงๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้น
ก่อให้ได้ผลิ ตผลเพิ่มมำกขึ้น ก่อให้ได้ผ ลิตผลเพิ่มขึ้นเพิ่มมูลค่ำ มูล ค่ำของลูกค้ำ หรือมูล ค่ำของผู้ ผ ลิต เป็น กำร
ปรับปรุงระบบงำนด้วยกำรสร้ำงสรรค์วิธีกำรทำงำนใหม่ เช่น มีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินงำนที่ส่งผลให้กำร
ดำเนินงำนเป็นระบบ รองรับบริกำรได้อย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น กรณีกำรให้บริกำรสืบค้นข้อมูลทำงเว็บไซต์
แทนกำรติดต่อขอรับบริกำรด้วยตนเอง
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6. วิธีกำรดำเนินงำน
ระยะเวลำ
1 กรกฎำคม - 31
ตุลำคม 2561

1 – 17 พฤศจิกำยน
2561
ปลำยเดือนพฤศจิกำยน
2561
ธันวำคม 2561
มกรำคม – มีนำคม
2562

กิจกรรม
สำนักงำนประกันคุณภำพ ประชำสัมพันธ์กำรจัดโครงกำรรำงวัลคุณภำพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ให้ทุกส่วนงำนรับทรำบ
ส่ว นงำนภำยในทุ ก ระดั บ ส่งผลงำนเข้ ำร่ ว มประกวดมำยั งส ำนั กงำนประกั น คุณ ภำพภำยในวั น ที่
31 ตุลำคม 2561
คณะกรรมกำรฯ ประชุมเพื่อพิจำรณำกลั่นกรอง คั ดเลือกผลงำนที่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่กำหนด ให้แล้ว
เสร็จภำยในวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2561 และแจ้งผลกำรพิจำรณำกลั่นกรอง
- ส่วนงำนนำเสนอผลงำนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรอง เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสินรำงวัล
-จัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนภำคโปสเตอร์ เพื่อ ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำให้คะแนนผลงำนภำค
โปสเตอร์
จัดพิธีมอบโล่รำงวัล และใบประกำศเกียรติคุณ ในงำนวันขอบคุณบุคลำกร
สรุปผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 และจัดทำรูปเล่ม
เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงำนประกันคุณภำพ เพื่อเผยแพร่ให้ส่วนงำนและบุคลำกรรับทรำบ

7. วิธีกำรส่งผลงำนเข้ำร่วม
7.1 ประเภทที่ 1 ผลงำนดีเด่น จะพิจำรณำจำกรำยงำนคะแนนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของส่วนงำน
ในแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชำ
7.2 ประเภทที่ 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน ผู้สนใจส่งข้อมูลผลงำนตำมแบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือกำร
ส่งผลงำนเข้ำร่วมโครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 ของแต่ละประเภท จำนวน
8 ชุด พร้อมไฟล์ลงแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น โดยจัดส่งไปยังงำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ สำนักงำนประกันคุณภำพ
ชั้น 9 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก. ภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2561
7.3 ผลงำนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรอง ให้นำเสนอผลงำนภำคบรรยำย และภำคโปสเตอร์ ในวันพิจำรณำตัดสิน
จำกคณะกรรมกำรพิจ ำรณำตัด สิน รำงวัล และประกำศผล เพื่อมอบเงินรำงวัล ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล ชั้น 1
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี โดยมีระยะเวลำในกำรนำเสนอหัวข้อละไม่เกิน 10 - 15 นำที
7.4 กำรมอบโล่และประกำศเกียรติบัตร กาหนดมอบในงานวันขอบคุณบุคลากร ภายในเดือน ธันวาคม 2561
8. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำตัดสินรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561
8.1 กำรพิจำรณำคัดเลือกและตัดสินผลกำรให้รำงวัล ประเภทที่ 1 ผลงำนดีเด่น มีเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้
8.1.1 ระดับหลักสูตร
คณะกรรมกำรกลั่นกรองพิจำรณำจำกคะแนนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร
ระดับดีขึ้นไป และกำรประเมินหลักสูตรนั้นต้องไม่มีกำรขอยกเว้นบำงตัวบ่งชี้รวมทั้งพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนที่สะท้อน
ผลลัพธ์ของหลักสูตรในแต่ละระดับ (มีผู้สำเร็จกำรศึกษำ มีผลงำนตีพิมพ์) และองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำร
สอน กำรประเมินผู้เรียน ต้องมีคะแนนผลกำรประเมินไม่น้อยกว่ำ 3.51 คะแนน แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่
1) ประเภทที่ 1 ระดับปริญญำตรี
จำนวน 5 หลักสูตร
2) ประเภทที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษำ จำนวน 5 หลักสูตร
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8.1.2 ระดับคณะวิชำ
คณะกรรมกำรกลั่นกรองพิจำรณำ จำกคะแนนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณะวิชำที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด โดยไม่มีองค์ประกอบใดได้ระดับพอใช้ และยินดีเผยแพร่ข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มสำขำ
ได้แก่
1) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์เกษตร
จำนวน 1 ผลงำน
2) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 ผลงำน
3) กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำนวน 1 ผลงำน
8.1.3 มอบรำงวัลพิเศษ สำหรับส่วนงำนที่สำมำรถบริหำรจัดกำรคุณภำพก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศ (ถ้ำมี)
8.2 กำรพิจำรณำคัดเลือกและตัดสินผลกำรให้รำงวัล ประเภทที่ 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน มีเกณฑ์กำร
พิจำรณำ ดังนี้

คณะกรรมกำรนโยบำยกำรประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พิจำรณำกลั่นกรองผลงำนที่เข้ำรอบ
หรือผ่ำนกำรคัดเลือก โดยพิจำรณำให้คะแนนผลงำนจำก
- กระบวนกำรดำเนินงำนในภำพรวมของส่วนงำน (ADLI) ที่มีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อทุกกระบวนกำรในส่วนงำนอย่ำงสมบูรณ์ มีกำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ และสำมำรถบรรลุเป้ ำหมำยของ
ส่วนงำน มีระบบกำรประเมินและปรับปรุง โดยใช้ข้อมูลจริง ที่มีกำรวิเครำะห์ แบ่งปันควำมรู้ และสร้ำงนวัตกรรมในส่วน
งำน รวมทั้งมีกระบวนกำรตำมวงจร PDCA (ADLI) มีทิศทำงบูรณำกำรกับควำมต้องกำรหรือเป้ำหมำยของส่วนงำนและ
มหำวิทยำลัยที่กำหนดไว้เป็นอย่ำงดี (20 คะแนน)
- ผลลัพธ์ของผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมของส่วนงำน (LeTCI) มีผลลัพธ์ที่ดีมำกในเรื่องที่สำคัญของส่วน
งำน มีรำยงำนแนวโน้มและปรับปรุงที่ดีมำก และรักษำระดับผลลัพธ์ที่ดีมำกไว้ได้ แสดงถึงควำมเป็นผู้นำ และสำมำรถ
เทียบเคียงหรือเป็นต้นแบบให้ส่วนงำนอื่นได้ รวมทั้งมีรำยงำนผลลัพธ์สนองต่อควำมต้องกำรผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และตอบสนองต่อกำรปฏิบัติงำนที่สำคัญของส่วนงำนอย่ำงดีมำก (20 คะแนน)
ประเภทผลงำน ประกอบด้วย
2.1 กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน
2.2 แนวปฏิบัติที่ดี
2.3 นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
รำยละเอียดแบบฟอร์มกำรพิจำรณำคัดเลือก มีดังนี้
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- 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

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

มิติจำนวนผู้มำใช้บริกำรต่อ
หน่วยเวลำ
(เลือก)
มีจำนวนผู้มำใช้บริกำรเฉลี่ย
ต่อวันมำกกว่ำเป้ำหมำย ร้อย
ละ 1-4
มิติจำนวนผู้มำใช้บริกำรต่อ
หน่วยเวลำ
(เลือก)
มีจำนวนผู้มำใช้บริกำรเฉลี่ย
ต่อวันมำกกว่ำเป้ำหมำย ร้อย
ละ 5-9
มีจำนวนผู้มำใช้บริกำรเฉลี่ย
ต่อวันมำกกว่ำเป้ำหมำย ร้อย
ละ 10-15
มีจำนวนผู้มำใช้บริกำรเฉลี่ย
ต่อวันมำกกว่ำเป้ำหมำย ร้อย
ละ 15 ขึ้นไป

มิติกำรลดต้นทุน
หรือเพิ่มมูลค่ำ
(เลือก)
ต้นทุนที่ลดลง
ร้อยละ 1-4

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

ระดับ
คะแนน
1 (1.25)
(ปรับปรุง)

มิติดำ้ นกระบวนกำรในกำร มิติดำ้ นกำรให้ควำมสำคัญกับ มิติดำ้ นกำรอำนวยควำม มิติดำ้ นกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน
ลดขั้นตอนและระยะเวลำ
ผู้รับบริกำร
สะดวก
ของผู้บริหำรและกำรเรียนรู้
ไม่มีแนวทำง วิธีกำรในกำร ไม่มีแนวทำง วิธีกำร และกำร ไม่มีแนวทำง วิธีกำร และกำร
ไม่มีแนวทำง วิธีกำรและกำร
ลดขั้นตอนและระยะเวลำ ดำเนินกำรกำรให้ควำมสำคัญ
ดำเนินกำรอำนวยควำม
ดำเนินกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงเป็นระบบ
กับประชำชน และกำรบริกำร
สะดวก
ของผูบ้ ริหำรและกำรเรียนรู้
มีแนวทำงหรือวิธกี ำรในกำร มีแนวทำง หรือวิธีกำร และกำร มีแนวทำง หรือวิธีกำร และ
มีแนวทำง วิธกี ำรและกำร
ลดขั้นตอนและระยะเวลำ ดำเนินกำรกำรให้ควำมสำคัญที่ กำรดำเนินกำรกำรอำนวย
ดำเนินกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงเป็นระบบ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ควำมสะดวกที่ตอบสนองต่อ
ของผู้บริหำรและกำรเรียนรู้
ของประชำชน และกำรบริกำร ควำมต้องกำรของประชำชน
บำงส่วน
และกำรบริกำรในบำงส่วน
มีกำรลดขั้นตอนและ
มีกำรดำเนินกำรกำรให้
มีกำรดำเนินกำรกำรอำนวย
มีกำรดำเนินกำรส่งเสริมกำร
ระยะเวลำอย่ำงเป็นระบบ
ควำมสำคัญ ที่ตอบสนองต่อ ควำมสะดวกทีต่ อบสนองต่อ
ปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและกำร
และมีประสิทธิผลต่อ
ควำมต้องกำรของประชำชน ควำมต้องกำรของประชำชน เรียนรู้ ที่สำมำรถกระจำยควำมรู้
ข้อกำหนดของกระบวนกำร และกำรบริกำรในหลำยเรื่อง และกำรบริกำรในหลำยเรื่อง และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
เป็นอย่ำงดี
ในหน่วยงำน
มีกำรลดขั้นตอนและ
มีกำรดำเนินกำรกำรให้
มีกำรดำเนินกำรกำรอำนวย
มีกำรดำเนินกำรส่งเสริมกำร
ระยะเวลำอย่ำงเป็นระบบ
ควำมสำคัญ ที่ตอบสนองต่อ ควำมสะดวกทีต่ อบสนองต่อ
ปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและกำร
และมีประสิทธิผลที่
ควำมต้องกำรของประชำชน ควำมต้องกำรของประชำชน
เรียนรู้ ให้บรรลุผลตำมที่กำหนด
ตอบสนองต่อข้อกำหนด
และกำรบริกำร สำมำรถ
และกำรบริกำรอย่ำงสมบูรณ์ และกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ
ของกระบวนกำรอย่ำง
ยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำร
และประสิทธิผล
สมบูรณ์
ที่ดีขึ้น

2 (2.50)
(พอใช้)

3 (3.75)
(ดี)

4 (5.00)
(ดีมำก)
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มิติกำรลดต้นทุน
หรือเพิ่มมูลค่ำ
(เลือก)
ต้นทุนที่ลดลง
ร้อยละ 5-9
ต้นทุนที่ลดลง
ร้อยละ 10-14
ต้นทุนที่ลดลง
ร้อยละ 15 ขึ้นไป

ทั้งนี้ เกณฑ์กำรพิจำรณำเชิงปริมำณ จำก 5 ประเด็น ที่กำหนด ได้แก่ มิติด้ำนระยะเวลำที่ลดลง มิติควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำร มิติกำรอำนวยควำมสะดวก มิติจำนวนผู้มำใช้บริกำรต่อหน่วยเวลำ และมิติกำรลดต้นทุนหรือเพิ่มมูลค่ำ
กำหนดเป็นเกณฑ์บังคับ 2 ประเด็น คือ มิติควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร กับมิติกำรอำนวยควำมสะดวก ส่วนอีก 2 ประเด็น ส่วน
งำนสำมำรถพิจำรณำคัดเลือกเพิ่มเติมได้นอกเหนือจำกที่กำหนด
- ผลงำนประเภทที่ 2.2 แนวปฏิบัติที่ดี และ 2.3 นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
มีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำกลั่นกรอง ดังนี้
แนวทำงกำรให้คะแนนด้ำนกระบวนกำร (ADLI) (20 คะแนน)
ระดับ
Approach–A
คะแนน
1 (1.25) ไม่มีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบ
(ปรับปรุง)
2 (2.50)
(พอใช้)
3 (3.75)
(ดี)

4 (5.00)
(ดีมำก)

มีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบ
ต่อข้อกำหนดของ
กระบวนกำร
มีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลต่อ
ข้อกำหนดของกระบวนกำร
มีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อทุก
กระบวนกำรในหน่วยงำน
อย่ำงสมบูรณ์

Deployment–D

Learning–L

ไม่มีกำรถ่ำยทอดเพื่อนำไป
ปฏิบัติหรือมีเล็กน้อย

Integration–I

ไม่มีแนวคิดกำรปรับปรุงหรือ
ปรับปรุงเมื่อมีปัญหำ

PDCA (ADL) ไม่มีทิศทำงเดียว กัน
กับควำมต้องกำรหรือเป้ำ หมำย
ของหน่วยงำนทีก่ ำหนดไว้
มีกำรถ่ำยทอดเพื่อนำไป
มีระบบกำรประเมินและปรับปรุง PDCA (ADL) มีทิศทำงเดียวกัน
ปฏิบัติ ถึงแม้บำงส่วนอยู่ขั้น กระบวนกำรที่สำคัญ
กับควำมต้องกำรหรือเป้ำหมำย
เริ่มต้น
ของหน่วยงำนทีก่ ำหนดไว้
มีกำรถ่ำยทอดเพื่อนำไป
มีระบบกำรประเมินและปรับปรุง PDCA (ADL) มีทิศทำงเดียวกัน
ปฏิบัติ เป็นส่วนใหญ่
โดยใช้ข้อมูลจริง ที่มีกำรวิเครำะห์ กับควำมต้องกำรหรือเป้ำหมำย
แบ่งปันควำมรู้ ในหน่วยงำน
ของหน่วยงำน และหน่วยงำนอื่นที่
กำหนดไว้
มีกำรถ่ำยทอดเพื่อนำไป
มีระบบกำรประเมินและปรับปรุง PDCA (ADL) มีทิศทำงบูรณำกำร
ปฏิบัติ และสำมำรถบรรลุ โดยใช้ข้อมูลจริง ที่มีกำรวิเครำะห์ กับควำมต้องกำรหรือเป้ำหมำย
เป้ำหมำยของหน่วยงำน
แบ่งปันควำมรู้ และสร้ำง
ของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัยที่
นวัตกรรมในหน่วยงำน
กำหนดไว้เป็นอย่ำงดี
แนวทำงกำรให้คะแนนด้ำนผลลัพธ์ (LeTCI) (20 คะแนน)

ระดับ
คะแนน
1 (1.25)
(ปรับปรุง)
2 (2.50)
(พอใช้)
3 (3.75)
(ดี)
4 (5.00)
(ดีมำก)

Level–Le

Trend–T

Comparison–C

ไม่มีรำยงำนผลลัพธ์ หรือมี
ผลลัพธ์ที่ไม่ดี

Integration–I

ไม่มีรำยงำนผลลัพธ์ที่แสดง
ไม่มีรำยงำนสำรสนเทศเชิง
ไม่มีรำยงำนผลลัพธ์ในเรื่องที่มี
แนวโน้ม หรือมีผลลัพธ์แสดง
เปรียบเทียบ
ควำมสำคัญต่อควำมต้องกำรของ
แนวโน้มทำงลบ
หน่วยงำน
มีรำยงำนผลลัพธ์ถึงกำร แสดงให้เห็นว่ำ มีกำรพัฒนำ มีสำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบ และมี มีรำยงำนผลลัพธ์ที่มีควำมสำคัญ
ปรับปรุง
ของแนวโน้มในทำงบวก
ผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบที่ดี
ต่อควำมต้องกำรของหน่วยงำน
เป็นบำงเรื่อง
มีรำยงำนผลลัพธ์ถึงกำร
แสดงให้เห็นว่ำ มีกำร
มีสำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
มีรำยงำนผลลัพธ์ที่มีควำมสำคัญ
ปรับปรุง และมีผลลัพธ์ที่ดี พัฒนำของแนวโน้มที่ดีและ และมีผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบที่ดี ต่อควำมต้องกำรของหน่วยงำนใน
ในหลำยเรื่อง
รักษำระดับผลลัพธ์ที่ดีไว้ได้
ในหลำยเรื่อง
หลำยเรื่อง
มีผลลัพธ์ที่ดีมำก ในเรื่องที่
มีรำยงำนแนวโน้มและ
แสดงถึงควำมเป็นผู้นำ และ
มีรำยงำนผลลัพธ์สนองต่อควำม
สำคัญของหน่วยงำน
ปรับปรุงที่ดีมำก และรักษำ
สำมำรถเทียบเคียงหรือเป็น
ต้องกำรผู้รับบริกำร ผู้มีสว่ นได้ส่วน
ระดับผลลัพธ์ที่ดีมำกไว้ได้
ต้นแบบให้หน่วยงำนอื่นได้
เสีย และตอบสนองต่อกำร
ปฏิบัติงำนที่สำคัญของหน่วยงำน
อย่ำงดีมำก
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เกณฑ์คะแนนกำรพิจำรณำผลงำนรอบคัดเลือก ทั้ง 2 ประเภท คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำจำกเกณฑ์คะแนนเต็ม 40 คะแนน ดังนี้
- มีระดับคะแนน 35 - 40 คะแนน ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองให้นำเสนอผลงำนภำคบรรยำย ร่วมกับภำคโปสเตอร์
- มีระดับคะแนน 25 - 34 คะแนน ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองให้นำเสนอผลงำนเฉพำะภำคโปสเตอร์ กำรพิจำรณำตัดสิน
รำงวัล (100 คะแนน)
กำรนำเสนอผลงำนแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1) ผลงำนที่นำเสนอภำคบรรยำย ซึ่งมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำตัดสินรำงวัล ดังนี้
- คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจำกสภำมหำวิทยำลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก พิจำรณำกำรนำเสนอผลงำนภำค
บรรยำย ประเภทที่ 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน โดยพิจำรณำจำกเทคนิคกำรนำเสนอ กำรสื่อสำรที่เข้ำใจง่ำย ชัดเจน
และเนื้อหำครบถ้วนตำมเวลำที่กำหนด ภำยในเวลำ 10 – 15 นำทีต่อผลงำน (100 คะแนน)
รำยละเอียดเกณฑ์กำรพิจำรณำตัดสินจำกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังนี้
หัวข้อประเมิน
คะแนนเต็ม
กำรนำเสนอภำคบรรยำย
30
1. เทคนิคในกำรนำเสนอ กำรสื่อสำรเนื้อหำที่เข้ำใจง่ำย ชัดเจน
15
2. เนื้อหำครบถ้วน ตำมเวลำที่กำหนด
15
เนื้อหำ
70
1. กำรระบุสำเหตุ ควำมจำเป็น หรือปัญหำ เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำและปรับปรุงได้อย่ำงชัดเจน
10
2. กำรจัดทำแผนงำนมีควำมชัดเจน มีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งกระบวนกำรดำเนินงำนมีควำม
5
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ และมีควำมชัดเจนในแต่ละขั้นตอน
3. กระบวนกำรดำเนินงำนที่แสดงถึงกำรพัฒนำปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถตอบสนองต่อพันธกิจ
5
ของหน่วยงำน
4. ประสิทธิภำพควำมคุม้ ค่ำของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน
10
5. ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำนมีประสิทธิผลตำมแผนของหน่วยงำนและตอบสนองควำมต้องกำรของผูม้ ีสว่ น
10
เกี่ยวข้อง
6. ผลกำรดำเนินงำนเป็นเอกลักษณ์และสำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดี
10
7. เป็นแนวปฏิบัติที่หน่วยงำนอื่นสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
10
8. มีกำรวิเครำะห์ตนเอง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสในกำรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ
10
รวมคะแนน
100
2) ผลงำนที่นำเสนอเภำคโปสเตอร์ ซึ่งมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำตัดสินรำงวัล จำกคณะกรรมกำรฯ : ผู้เข้ำร่วม จำนวน 70 :
30 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
- กำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร ฯ โดยพิจำรณำจำกควำมชัดเจนในกำรสื่อควำมหมำย และควำมน่ำสนใจของ
กำร จัดรูปแบบกำรจัดรูปแบบองค์ประกอบของภำพ ตัวอักษร (70 คะแนน) ดังนี้
หัวข้อกำรประเมิน
คะแนนเต็ม
ภำคโปสเตอร์
70
1. ควำมชัดเจนในกำรสื่อควำมหมำย
35
2. ควำมน่ำสนใจของกำรจัดรูปแบบองค์ประกอบของภำพ ตัวอักษร
35
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- กำรพิจำรณำจำกผู้เข้ำร่วม โดยลงคะแนนโหวตได้ไม่เกิน 3 ผลงำน (30 คะแนน)
8.3 เกณฑ์คะแนนกำรตัดสินกำรให้รำงวัล แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1) ผลงำนที่นำเสนอภำคบรรยำย ประเภทที่ 2 มีเกณฑ์กำรพิจำรณำตัดสินคะแนนในภำพรวม ซึ่งพิจำรณำจำก
คะแนนรอบคัดเลือก และคะแนนตัดสินผลงำน ดังนี้
- ผลงำนระดับ ดีเยี่ยม ได้ระดับคะแนน 85-100 คะแนน ได้รับเงินรำงวัล 10,000 บำท พร้อมโล่และใบ
ประกำศเกียรติคุณ
- ผลงำนระดับ ดี ได้ระดับคะแนน 75-84 คะแนน ได้รับเงินรำงวัล 5,000 บำท พร้อมโล่และใบประกำศ
เกียรติคุณ
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) ส่วนงำนที่เกิดผลสำเร็จจำกกำรดำเนินงำนกำรประกันคุ ณภำพกำรศึกษำภำยในได้ รับกำรยกย่อง มีกำลังใจในกำร
ดำเนินงำนจำกกำรประกันคุณภำพให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรกำรศึกษำจนเกิดผลสำเร็จ และเป็นแบบอย่ำงแก่ส่วนงำนอื่นทั้ง
ภำยในมหำวิทยำลัยและภำยนอกมหำวิทยำลัย
3) สำมำรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ระหว่ำงส่วนงำนเพื่อเป็นกลไกก้ำวสู่กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ
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ภำคผนวก 2
กำหนดกำร โครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561
วันศุกร์ที่ 7 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 08.30 – 14.30 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.ชัชพล ชังชู รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ
- กล่ำวเปิดงำน
โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษำกำรแทนอธิกำรบดี
เวลำ 09:45 – 14:00 น.
กำรนำเสนอผลงำน พร้อมซักถำม (ผลงำนละ 15 นำที) ดังนี้
 ประเภทที่ 1 หน่วยงำนที่มีผลงำนดีเด่น ได้รับรำงวัลผลงำนระดับดีเยี่ยม จำนวน 3 ผลงำน
เวลำ 09:45 – 10.00 น.
(F1) กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์เกษตร
โดย...คณะสิ่งแวดล้อม
เวลำ 10.00 – 10.15 น.
(F2) กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
โดย...คณะวิทยำศำสตร์
เวลำ 10:15 – 10:30 น.
(F3) กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
โดย...คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
 ประเภทที่ 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน จำนวน 10 ผลงำน
 ประเภทที่ 2.1 กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน จำนวน 4 ผลงำน
เวลำ 10:30 – 10:45 น.
(A10) ระบบโอทีออนไลน์ของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
โดย...สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
เวลำ 10:45 – 11:00 น.
(A11) กำรปรับปรุงกระบวนงำนตอบคำถำมด้วย Free Line Chatbot
โดย...กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต สำนักงำนวิทยำเขตกำแพงแสน
เวลำ 11:00 – 11:15 น.
(A7) กำรพัฒนำที่เรียบง่ำย เน้นคุณค่ำ ได้คุณภำพ เตรียมพร้อมสู่ยุค eHealth
โดย...สถำนพยำบำล สำนักงำนอธิกำรบดี
เวลำ 11.15 – 11.30 น.
(A5) Teaching Fee Smart Payment
โดย...คณะวิศวกรรมศำสตร์
 ประเภทที่ 2.2 แนวปฏิบัติที่ดี จำนวน 2 ผลงำน
เวลำ 11:15 – 11:30 น.
(B4) เครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
โดย...สำนักหอสมุด
เวลำ 11:30 – 11:45 น.
(B2) พัฒนำคน พัฒนำงำน องค์กรก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน
โดย...คณะวิศวกรรมศำสตร์
เวลำ 12.00 – 13.00 น.
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
 ประเภทที่ 2.3 นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน จำนวน 4 ผลงำน
เวลำ 13.00 – 13.15 น.
(C12) ยืดเหยียดกล้ำมเนื้อน่องและฝ่ำเท้ำด้วยขวดยำและวัสดุเหลือใช้
โดย...สถำนพยำบำล สำนักงำนอธิกำรบดี
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เวลำ 13:15 – 13.30 น.
เวลำ 13:30 – 13:45 น.
เวลำ 13:45 – 14:00 น.

เวลำ 14:00 – 14:30 น.

(C13) สลิปเงินเดือนออนไลน์ฉับไวด้วย KULife
โดย...สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
(C2) ระบบตรวจสอบผลกำรเรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
โดย...กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต สำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ
(C3) ระบบวิเครำะห์ข้อมูลกำหนดเวลำกำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร เพื่อกำรบริหำรงำนบุคคล
แบบเชิงรุก ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลฯ ปี 2558
โดย...คณะวิทยำศำสตร์
- คณะกรรมกำรให้ข้อเสนอแนะผลงำนที่นำเสนอ
- มอบของที่ระลึก และร่วมถ่ำยภำพกับผู้เข้ำร่วมนำเสนอผลงำน
- ส่งแบบประเมิน และรับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกัน
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ภำคผนวก 3
สรุปจำนวนผลงำนที่เข้ำร่วมและได้รับรำงวัลในประเภทที่ 1 ดังนี้
ระดับ
จำนวนทั้งหมด จำนวนที่ได้รับรำงวัล
หมำยเหตุ
ระดับหลักสูตร
376 หลักสูตร
7
- ระดับปริญญำตรี
5
4
เป็นหลักสูตรทีไ่ ด้รับ
รำงวัล 13 หลักสูตร
- ระดับบัณฑิตศึกษำ
5
9
ระดับคณะวิชำ
29 คณะ
3 คณะ
- กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์เกษตร
9
1
- กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
11
1
- กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
9
1
ระดับหน่วยงำนสนับสนุน
15 ส่วนงำน
ไม่มสี ่วนงำนได้รำงวัล
สรุปจำนวนผลงำนที่เข้ำร่วมและได้รับรำงวัลในประเภทที่ 2 ผลงำนดีเด่น ดังนี้
ประเภทผลงำน

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

จำนวน
จำนวน
ผลงำนที่ ผลงำนที่ผ่ำน
ส่งเข้ำร่วม
กำร
โครงกำร
กลั่นกรอง

ผลงำนที่ได้รับ
รำงวัล
ดีเยี่ยม

ดี

นำเสนอ ผลงำนที่
ภำค
ได้รับ
โปสเตอร์ รำงวัล

6
14

4

2

2

14

-

4
17

2
4

1

2
3

4
17

-

35

10

3

7

35

-
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ภำคผนวก 4
รำยนำมคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองรำงวัลคุณภำพ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
ประเภท

รำยชื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรอง

ประเภทรำงวัลกำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน
จำนวน 14 ผลงำน
- ผ่ำนกำรกลั่นกรองนำเสนอภำคบรรยำยและ
โปสเตอร์ จำนวน 4 ผลงำน
- ผ่ำนกำรนำเสนอภำคโปสเตอร์ จำนวน 10 ผลงำน
ประเภทรำงวัลแนวปฏิบัติที่ดี
จำนวน 4 ผลงำน
- ผ่ำนกำรกลั่นกรองนำเสนอภำคบรรยำยและ
โปสเตอร์ จำนวน 2 ผลงำน
- ผ่ำนกำรนำเสนอภำคโปสเตอร์ จำนวน 2 ผลงำน
ประเภทรำงวัลนวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
จำนวน 17 ผลงำน
- ผ่ำนกำรกลั่นกรองนำเสนอภำคบรรยำยและ
โปสเตอร์
จำนวน 4 ผลงำน
- ผ่ำนกำรนำเสนอภำคโปสเตอร์ จำนวน 13 ผลงำน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

รศ.กมลพรรณ นำมวงศ์พรหม
รศ.ดร.พนิต เข็มทอง
รศ.ดร.ลิลลี่ กำวีต๊ะ
รศ.ดร.ชัชพล ชังชู
ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์ พรำพงษ์
ผศ.ดร.อภิชำต แจ้งบำรุง
รศ.คณิตำ ตังคณำนุรักษ์
น.ส.วิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ
น.ส.ลิลำ วุฒิวำณิชยกุล
รศ.ประดนเดช นีละคุปต์
ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
อ.ดร.จุมพฎ บริรำช
อ.เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์
ดร.นีรนุช ภำชนะทิพย์
รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
รศ.ดร.กิติมำ อินทรัมพรรย์
รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน

ภำคผนวก 5
รำยนำมคณะกรรมกำรตัดสินกำรนำเสนอผลงำนโครงกำรรำงวัลคุณภำพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561
1) ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนิต เข็มทอง
3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ลิลลี่ กำวีต๊ะ
4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีระศักดิ์ พรำพงษ์
5) อำจำรย์ ดร.รัชด ชมภูนิช

อดีตปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
ประธำนกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำเชิงยุทธศำสตร์และสื่อสำรองค์กร กรรมกำร
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ภำคผนวก 6

ภำพกิจกรรมโครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561
วันศุกร์ที่ 7 ธันวำคม พ.ศ. 2561
อธิกำรบดีกล่ำวเปิดงำนโครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 12 และเยี่ยมชมนิทรรศกำรพร้อมทั้ง
กรรมกำรตัดสินรำงวัล และซักถำม ณ โถงหน้ำห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล ชั้น 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก.
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ภำพกิจกรรมโครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561
วันศุกร์ที่ 7 ธันวำคม พ.ศ. 2561
กำรนำเสนอผลงำนรำงวัลคุณภำพของส่วนงำนต่ำง ๆ และกรรมกำรให้ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร

ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล ชั้น 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก.
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พิธีมอบรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 7 ธันวำคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมจักรพันธุเ์ พ็ญศิริ
ผู้เข้ำรับรำงวัลร่วมถ่ำยภำพหมู่

ประเภทที่ 1 ผลงำนดีเด่น ประจำปีกำรศึกษำ 2561
คณะสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยำศำสตร์

คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์

ประเภทที่ 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำน
สำนักงำนวิทยำเขตกำแพงแสน

สำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ
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เอกสำรวิชำกำร 1/2562
สำนักงำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ที่ปรึกษำ
รศ.ดร.ชัชพล ชังชู
รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ
รศ.คณิตำ ตังคณำนุรักษ์
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ
ผศ.ดร.อภิชำต แจ้งบำรุง
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ
คณะบรรณำธิกำร
นำงประวีณ์นุช เกตุแก้ว
หัวหน้ำงำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
นำยธเนศ ดำวรุ่งโรจน์
งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
นำงสำวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์
งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
นำยจตุรงค์ ตันนุกูล
งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
เผยแพร่ทำง Website : ที่ www.qaku.ac.th
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