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ของนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ Application of Creative Thinking Process to 
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5 

 การเสริมสร้างอัตลักษณ์และเครือข่ายความร่วมมือแบบผสมผสานของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ College of 
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การใช้ Blended Learning ร่วมกับ Self-Regulation เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบชี้น าตนเอง
ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีท่ี 2

ผศ.ดร. จันทรา พรหมน้อย และ ผศ.ดร. ลัพณา กิจรุ่งโรจน์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความส าคัญของปัญหา

03 เป้าหมาย

04 แนวทางการปฏิบัติตาม PDCA Model

06 ผลการศึกษา

• การเรียนรู้แบบชี้น าตนเอง เป็นวิธีการที่ผู้เรียน               
มีอิสระในการแสวงหาความรู้ มีความคิดริเริ่ม 
และมีส่วนร่วมในการก าหนดประสบการณ์เรียนรู้ 
รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

• วิชาพยาธิสรีรวิทยาส าหรับพยาบาลเป็นกลุ่มวิชา
พื้นฐานวิชาชีพส าหรับพยาบาล โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายเมื่อเกิดความผิดปกติ รวมถึงการสร้าง
วินัย ความรับผิดชอบ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

• รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา เน้น
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มและการวิเคราะห์/
วิพากษ์ โดยผ่านการใช้เทคโนโลยีเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้เรียน

• ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาฯ         

ที่ผ่านมา ผู้เรียนขาดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
ขาดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขาดแรงจูงใจ
ในการก ากับและน าการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
ขาดความยืดหยุ่น

•การเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning)
เป็นการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มีความ
ยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาได้อย่าง
อิสระ ช่วยพัฒนาการเรียนรู้แบบชี้น าตนเอง
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• มีรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับกลวิธีการก ากับด้วยตนเองของรายวิชาฯ
• อย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบชี้น าตนเองอยูใ่นระดับดีขึ้นไป
• อย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีการรับรู้ต่อผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ตามมาตรฐาน

อุดมศึกษาอยู่ในระดับสูงขึ้นไป
• ความพึงพอใจของผูเ้รียนตอ่รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับกลวิธีการก ากับด้วย

ตนเองในรายวิชาฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงขึ้นไป

• พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบแบบผสมผสานร่วมกับกลวิธีการก ากับด้วยตนเองของ
รายวิชาฯ 

• ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้แบบชี้น าด้วยตนเองในรายวิชาฯ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี
ที่ 2

• ศึกษาการรับรู้ต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานอุดมศึกษา (มคอ.3) ของนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 2

• ศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับกลวิธีการก ากับดว้ย
ตนเองในรายวิชาฯ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปทีี ่2

วัตถุประสงค์02

การเรียน Face-to-Face & E-Learning 

ติดตาม/กระตุ้นเตือน/การให้แรงเสริมผ่านช่องทางไลน์ 

05 กิจกรรมการเรียนรู้

การน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

การให้ค าปรึกษารายกลุ่ม

ติวโดยรุ่นพี่

รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการก ากับตนเอง

ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้แบบชี้น าตนเอง

ค่าเฉล่ียพฤติกรรมจ าแนกรายด้าน

ระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

06 ผลการศึกษา

ร้อยละ

ระดับการรับรู้ต่อผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ตามมาตรฐานอุดมศึกษา

ร้อยละ ค่าเฉลี่ยรายด้าน ค่าเฉลี่ยรายด้าน

จุดแข็ง

• ความมุ่งมั่นของผู้ประสานงานฯ ทีมผู้สอนในการจัดการเรียนรูปแบบใหม่  
• การเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าถึงผู้สอนโดยใช้สื่อที่หลากหลาย 
• การช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษาที่มีความเสี่ยงด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลยุทธิ์สู่ความส าเร็จ

• การมีระบบการบริหารจัดการรายวิชาที่ชัดเจน
• การออกแบบการเรียนการสอนที่ค านึงถึงลักษณะพื้นฐานและความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้เรียน
• ความร่วมแรง ร่วมใจของครู และนักศึกษารุ่นพี่ ในการพัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อ

บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ 
• การมีช่องทางการสื่อสารที่หลากรูปแบบระหว่างครูและนักศึกษา
• การก าหนดเป้าหมาย การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและให้ข้อมูลย้อนกลับ การเสริมแรงจูงใจ

แก่ผู้เรียน

สรุป

• การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับความเป็นปัจเจกของผู้เรียน 
ส่งเสริมการก ากับและชี้น าตนเองในการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า ปรึกษา ติดตาม
ความก้าวหน้า และให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

• การมีส่วนร่วมของผู้เรียนระหว่างเรียน และความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้  

Acknowledgement: ขอขอบคุณทีมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาทุกท่านส าหรับความร่วมแรงร่วมใจ และความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ขอบคุณคณะพยาบาลศาสตร์ ส าหรับโอกาสในการร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่มีคุณค่าในด้านการจัดการเรียนการสอน

1
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https://sites.google.com/d/1mK-oBtBZCR-Sw7kEwzGCcDgPna4fyHEq/p/13XiWeSQTei0UT5pXrsSmq74cwgTh9mtm/edit
https://www.computing.psu.ac.th/th/trendy-train-early-bird-express/
https://web.facebook.com/CoC-Trendy-Train-111285367397784
mailto:coc@phuket.psu.ac.th
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การประเมนิปญัหา/ความเสีย่ง

วัตถุประสงคข์องโครงการ 

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยมีหลักสูตรที ่เฉพาะเจาะจง เพื ่อรองรับนักเรียนที ่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้เพื่อน าเข้าสู่กระบวนการ
สร้างและพัฒนานักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นฐานบุคลากรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที ่มีค ุณภาพ อันจะเป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 
ส าหร ับค ู ่ศ ูนย ์มหาว ิทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์  ว ิทยาเขตป ัตตาน ี  - โรงเร ียนสาธ ิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ พบว่า
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก มีพื้นฐานความรู้ไม่เท่ากัน ประกอบกับความคาดหวังของนักเรียน 
ผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงส่งผลให้นักเรียนบางคนเกิดภาวะเครียด และ
ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้า ทางคณะท างานมีกระบวนการดูแล และติดตามนักเรียนโดยผ่านอาจารย์
ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่โครงการ วมว.  มีการประชุมหารือกับคณะท างานภาค
เรียนละ 2-3 ครั้ง ติดตามแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนสามารถจบหลักสูตรและมีผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย แนวทางการแก้ปัญหา

1. ร่วมสร้างก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
2. จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าหมายของโครงการ

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

เป้าหมายเชงิปรมิาณ

ประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

น าผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์หรือนวัตกรรมไปแข่งขันในเวทีระดับชาติ

ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์หรือนวัตกรรมในสาขาวิชาที่มีความโดดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าหมายเชงิคณุภาพ

ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ SCiUS FORUM ไม่ต ่ากว่า 80% ของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักเรียนประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีผลงานทางวิทยาศาสตร์/งานวิจัย ที่มีคุณภาพ

ผลทีค่าดวา่จะได้รบั

ผลที่ได้รับสู่นักเรียน
1. สร้างต้นแบบและแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทางด้านโครงงานวิทยาศาสตร์

หรือนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. สร้างความตระหนักรู้คุณค่าและความจ าเป็นของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลที่ได้รับสู่ผู้สอน
1. มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ทันสมัย และสอดรับกับ

นโยบายการศึกษาและแนวทางการพัฒนาประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เป ็นครูต้นแบบในการจัดการเร ียนร ู ้ด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให ้ก ับ

สถาบันการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลที่ได้รับกับทางมหาวิทยาลัยและคณะ
1. เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการศึกษาห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

บริหารจัดการโครงการด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมมิ่ง ตามแนวคิดของเดมมิ่ง (Demingin
Mycoted) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ (1) การวางแผน (Plan) คือการก าหนดสาเหตุของปัญหา จากนั้นวางแผน
เพื่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดสอบเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น (2) การปฏิบัติตามแผน (Do) คือการปฏิบัติตามแผนหรือ
ทดลองปฏิบัติ (3) การตรวจสอบ (Check) คือการตรวจสอบเพื่อทราบว่าบรรลุผลตามแผนหรือหากมีสิ่งใดที่ผืด
พลาดหรือได้เรียนรู้อะไรมาบ้างแล้ว (4) การปรับปรุง (Act) คือยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากบรรลุผลเป็นที่น่าพอใจ
หรือหากผลการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผนให้ท าซ ้าวงจรโดยใช้การเรียนรู้จากการกระท าในวงจรที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว

วิธีการ/แนวทางการปฏบิตัจิรงิ (PDCA)

- งบประมาณ
- อาจารย์ บุคลากร
- แผนการด าเนินงาน
- วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ 

- ประชุม ปรับปรุง สะท้อนคิด 
หลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ทบทวน ปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานจากรายงานผลการ
ด าเนินงานในแต่ละปี

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละฝ่าย
- จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้วยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
- จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้

- ประเมิน และสะท้อนคิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รายงานผลการด าเนินงานในแต่ละด้าน

การวดัผลและผลลพัธ ์(Measure) แสดงระดับแนวโน้มขอ้มลูเชิง
เปรียบเทียบ (3ป)ี และ/หรอืเปรียบเทียบกบัหน่วยงานภายใน/นอก 

82
94

87

0

50

100

ผลงานทางด้านโครงงานวิทยาศาสตร์หรือนวัตกรรมของนักเรียนในการแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ SCiUS FORUM 

คร้ังที่ 7 คร้ังที่ 8 คร้ังที่ 9
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มช. มทส. มธ. มอ.หาดใหญ่ มอ.ปัตตานี

การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3
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วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปกรรมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อ่ืนๆ

ความส าเร็จ/ความก้าวหน้าของนักเรียนโครงการ วมว. 

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  – โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)สามารถด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย ด้วย
วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารจัดการทั้งด้านงบประมาณ อาจารย์ผู้สอน บุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ อาคาร
สถานที่ แผนการด าเนินงาน และนโยบายที่ได้รับจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีการติดตามประเมินคุณภาพและปรับปรุงงานให้ทันสมัยและสอดรับ
กับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนา
อัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพร้อมเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนประเทศต่อไปในอนาคต

การบรหิารจัดการโครงการพัฒนาความเป็นเลศิทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
โครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

บทสรปุ
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การเสริมสร้างอัตลักษณ์และเครือข่ายความร่วมมือแบบผสมผสานของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

College of Computing identity and network of cooperation strengthening project

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยการพัฒนาทักษะ
ด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน
สร้างความร่วมมือท่ีเป็นปึกแผ่นทางการศึกษาระหว่าง
โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของการลงนาม

ความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) เพ่ือเป็นการขยาย

โอกาสทางการศึกษา และลดช่องว่างในการเรียนรู้ใน
ยุคดิจิทัล
สนับสนุนให้อาจารย์ นักศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วม
ระหว่างกัน รวมท้ังสามารถนําเนื้อหามาบูรณาการกับ

การเรียนการสอนและการวิจัยได้

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจด้านดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน
จนก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ผู้เรียนมีพ้ืนฐานทางด้านดิจิทัล รวมท้ังการคิดและการ
วิเคราะห์ ซ่ึงจะนําไปสู่การประยุกต์ความรู้ให้

เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ได้ 

ชุมชนมีความเข้มแข็งจากการส่งเสริมทักษะด้าน
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยมีความร่วมมืออันดีต่อกัน 
รวมท้ังการได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วิทยาลัยฯ เป็นท่ีรู้จักของบุคคลภายนอกมากยิ่งข้ึน

การออกแบบกระบวนการ

ทางผู ้บริหารของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์วางนโยบายในการ 

“มุ่งเน้นการบูรณาการอย่างสร้างสรรค์และ ถ่ายทอดความรู้สู่สังคม

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” รวมท้ัง 

จัดตั ้ง “คณะกรรมการวิจ ัยและบริการวิชาการวิทยาลัยการ

คอมพิวเตอร์”

ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ประจําปี เพื่อการจัดทํา SWOT Analysis

ประชาสัมพันธ์ และการเยี่ยมเยียนโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อให้เป็นท่ีรู้จัก 

จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างทาง

วิทยาลัยและโรงเรียนท่ีเก่ียวข้อง 

จัดทําหลักสูตร / โครงการ / ค่าย รวมท้ังการเรียนการสอนทางด้าน

ดิจิทัลให้กับทาง โรงเรียนอย่างต่อเน่ือง 

ในการเรียนการสอนได้นํากระบวนการสอนแบบ CBL ซึ่งสอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อมกับสังคมในปัจจุบันมาบูรณาการกับโรงเรียน 

ทําการวางแผน ปฏิบัติ ติดตามและประเมินผล กับทางโรงเรียนอย่าง

ต่อเน่ืองในทุกข้ันตอน รวมท้ังการรับฟัง feedback จากผู้เรียนอย่างสม่่ํา

เสมอ

วิทยาลัยจัดงานประชุมประจําปีโดยเชิญผู้อํานวยการโรงเรียน รองฝ่าย

วิชาการ หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ท่ีเก่ียวข้องจาก

โรงเรียนท่ีมีการลงนามความร่วมมือระหว่างกัน โดยในงานประชุมน้ัน

จะเป็นการนําเสนอผลงานตลอดระยะเวลา 1 ปีท่ีได้ทําร่วมกัน 

โครงการท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในปีถัด ๆ ไป การทบทวนกลยุทธ์โดยการทํา

SWOT และร่วมกันระดมความคิดเห็นในทุกประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการ

พัฒนาผู้เรียนให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและม่ันคงในยุคดิจิทัล เพื่อกําหนด

กลยุทธ์ในการดําเนินการสําหรับปีถัดไป1

2
3

4

ประเด็น  (จุดเด่น)  ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพในทุกข้ันตอน
การคํานึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลัก

การลงนามความร่วมมือ (MOU) ไม่ได้อยู่แค่บน
กระดาษ แต่เป็นสิ่งท่ีช่วยผลักดันให้เกิดกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์มากมายต่อผู้เรียน

ผศ.ดร. อซีส นันทอมรพงศ์ ผศ.ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจ้ียง นางสาว วรนุช ญาณศักดิ์

E-mail: aziz.n@Phuket.psu.ac.th
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3.1) แนวปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล
แนวคิดระบบส ำนักงำนอัตโนมัตหิรือ Office Automation System (OAS) เป็นกำรประยุกตใ์ช้
เครื่องมือและกลไกระบบสำรสนเทศกำรบรหิำรและจัดกำรงำนภำยในองค์กร โดยวิทยำลัยกำร
คอมพิวเตอร์ต้องกำรสร้ำงรปูแบบกำรท ำงำนเพื่อแก้ไขปัญหำและยกระดบักำรท ำงำนให้มีควำม
รวดเร็ว แม่นย ำ และถูกต้อง ตรวจสอบได้ทันที ลดควำมเสี่ยงและควำมผิดพลำดเพื่อน ำไปสู่กำร
ปรับเปลีย่นรูปแบบกำรท ำงำนยุคใหม่หรือยุคดิจทิัล เพื่อเป้ำหมำยกำรปฏิบตัิงำนใหบ้รรลพุันธกิจ
รูปแบบปฏิบัตงิำนได้ออกแบบเป็นโมดลูและเป็นลักษณะเช่ือมประสำนข้อมลูต้นทำงและปลำยทำง
กำรพัฒนำโมเดลระบบส ำนักงำนอัตโนมัติวิทยำลยักำรคอมพิวเตอร์ หรือ CoC-OAS ประกอบด้วย

1) แผนปฏิบัตจิำกกลยุทธ์ของวิทยำลัยฯ จำกเป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิส ำคัญ (Objectives Key
Results: OKR)

2) กำรก ำหนดโครงกำรและกจิกรรมของแผนดังกล่ำว เช่ือมโยงกับกำรเงินและบญัชี (งำนด้ำนงบ
รำยรับ-รำยจ่ำย)

3) กำรจัดซื้อจัดจำ้งของงำนพสัดุ จัดกำรประเภทให้ตรงตำมระเบียบและด ำเนินกำรให้ถูกต้อง ซึ่ง
เป็นภำระหลักที่ขับเคลือ่นแผนใหป้ระสบควำมส ำเร็จและสมัฤทธ์ฺผล

4) กำรด ำเนินเสนอ เห็นชอบ และอนุมัติโครงกำรและกิจกรรมผ่ำนผูป้ฏิบัติกำร ผู้บริหำรระดบั
ต้น-กลำง-สูง แบบออนไลน์ แต่ยังปฏิบัติตำมระเบียบและกฏเกณฑ์ของมหำวิทยำลยัฯ

5) กำรเช่ือมโยงผล OKR ให้เกิดแนวโน้มของผลลพัธ์ในทำงที่ดีเพื่อควำมเปน็เลศิ

3.2) ขั้นตอนการพัฒนาระบบ
กำรริเริ่มพัฒนำระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ (OAS) โดยก ำหนดแผน Roadmap ในกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศดังภำพที่ 1 แสดงรำยละเอียดผังล ำดับกำรพฒันำและใช้งำนระบบ โดยเริ่มในช่วงต้นตั้งแต่
ปี 2561 จนถึงปัจจบุนัปี 2564

วิทยำลัยฯ ได้ใช้ประโยชน์ระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ CoC- OAS เพื่อสร้ำงแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพิ่ม
ประสิทธิภำพขององค์กร โดยผลสัมฤทธ์ิก่อใหเ้กิดควำมรู้ในกำรบรหิำรและจัดกำรองค์กรที่ดีข้ึน และ
สำมำรถป้องกันกำรสูญหำยของภูมปิญัญำในกรณีที่บุคลำกรไม่สำมำรถปฎิบัติงำนได้ในบำงกรณี
(ลำออกหรือเกษียณ) ระบบดังกลำ่วบรรลุวัตถุประสงค์กำรเพิ่มศักยภำพในกำรตรวจสอบเอกสำรและ
ผลรำยงำนควำมคืบหน้ำงำนหลำยด้ำนที่เกี่ยวข้องกำรจัดกำร ซึ่งเป็นกำรลงทุนในกำรพัฒนำและใช้
ควำมสำมำรถของเทคโนโลโลยีคอมพิวเตอรใ์หเ้ป็นประโยชน์กับบุคลำกรในองค์กร และสร้ำงควำมรู้ที่ได้
เรียนรูส้ ำหรบัผูบ้รหิำรองค์กร น ำไปปรบัใช้กบังำนที่ปฎิบัตอิยู่ใหเ้กิดประสิทธิผลมำกยิ่งข้ึน ส่งเสริมกำร
พัฒนำบุคลำกรและองค์กรให้ดีข้ึน ช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจและวำงแผนด ำเนินงำนให้
รวดเร็วและแม่นย ำ

ระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ CoC-OAS สำมำรถสร้ำงควำมรู้เพรำะมสีำรสนเทศที่เกิดจำกกำร
ประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมลูทีผ่่ำนมำ ซึ่งจะเป็นแหลง่ควำมรู้เฉพำะที่มีหลักกำรบริหำรและจัดกำร
องค์กรในอนำคตที่ใช้เหตผุลและน่ำเช่ือถือช่วยสนบัสนุนกำรตัดสินใจ ผูบ้ริิหิำรสำมำรถท ำงำนเช่ือมโยง
กับบุคลำกรโดยใช้กำรสื่อสำรและท ำงำนได้คล่องตัว ช่วยเพิ่มควำมรวดเร็วในหน่วยงำนหำกพบ
ข้อผิดพลำดจำกกำรปฏิบัติงำนสำมำรถหำวิธีแก้ไขได้ทันท่วงที อีกทั้งแปรรปูควำมรู้ใหเ้ป็นทุนในกำรต่อ
ยอดกำรพัฒนำในอนำคต ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมท้ำทำยให้องค์กรและบริกำรจำกควำมรู้ที่มีเพื่อเพิ่ม
คุณค่ำให้กบัองค์กร เพื่อกำรสร้ำงสรรค์ระบบงำนรูปแบบใหมใ่หส้อดคล้องกบัวิถีปจัจบุัน และบรรลุ
เปำ้หมำยของกำรบรหิำรกำรจัดกำรแบบอัตโนมัติ สรำ้งควำมพร้อมและควำมยืดหยุ่นเพื่อสำมำรถ
ปรับตัวต่อไป

วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ (College of Computing: CoC) จัดต้ังเมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2560 เพื่อ
บรหิำรกำรจัดกำรศึกษำ วิจัย และบริกำรวิชำกำร ในศำสตร์ด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทลั
โดยตอบสนองนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี มุ่งเน้นกำรจัดกำรศึกษำ งำน
วิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม ในด้ำนกำรวิทยำกำรค ำนวณและประมวลผล ปญัญำประดิษฐ์ ระบบ
อัจฉริยะ วิศวกรรมดจิิทัล เทคโนโลยสีื่อดจิิทลั กำรวิเครำะห์ข้อมลูขนำดใหญ่ นวัตกรรมและธุรกจิ
ดิจิทลั ส่งเสริมผูป้ระกอบกำรใหม่ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลั และกำรพฒันำเมืองอจัฉริยะในภูมิภำคใตฝ้ั่ง
อันดำมันแบบยั่งยืน ผ่ำนกำรสื่อสำรที่เป็นระบบ ควำมช ำนำญทีสุ่ดใช้เป็นแกนหลักท ำให้วิทยำลัยฯ
บรรลุพันธกจิ ก ำหนดอยู่ในรปูแบบสมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ “กำรเรียนกำรสอน
วิจัยและพัฒนำ บริกำรวิชำกำร ด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจทิัล”

2.1) ปัญหำที่พบส ำหรบัหน่วยงำนใหม่แม้ว่ำเปน็เคยสงักัดองค์กรหรือคณะมำก่อน อีกทั้งกำรบริหำร
กึ่งรวมศูนย์ของวิทยำเขตยังก่อให้เกิดกระบวนกำรซับซ้อนก่อใหเ้กิดควำมลำ่ช้ำ และวิทยำลัยฯไม่
สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศบำงสว่นได้ 
โดยปัญหำประกอบด้วย 

1) กำรขำดแคลนข้อมูลในกำรด ำเนินงำนและบริหำรงำนของวิทยำลัยฯ อำทิ ระบบแผนงำน
(Roadmap และ Action Plan) ขัอมูลรำยงำนผลกำรเงินที่เกี่ยวข้องกบัแผนรำยรบัรำยจ่ำยเพื่อ
จัดท ำงบประมำณ กำรจัดกำรงำนบุคคลเกี่ยวกบักำรประเมินงำน ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพใน
ต ำแหน่งงำนบุคลำกร

2) กำรจัดกำรซบัซ้อนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงส ำหรบักำรด ำเนินโครงกำร กิจกรรม และกำด ำเนินกำร
ในหน่วยงำน ก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำ ไม่ทันกำล และไม่ถูกต้องและตรวจสอบยำก
2.2) กำรติดตำมและกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในโครงกำร และกจิกรรมในแผนงำน
ผ่ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไปหรือระบบ Google Cloud ยังมีควำมลำ่ช้ำในกำรจัดกำรและกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินเมื่อมีขนำดข้อมูลใหญ่ ผูบ้รหิำรหน่วยงำนไม่สำมำรถทรำบผลกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนที่รับผิดชอบระดับปฏิบตัิกำรได้ทันต่อสถำนกำรณ์ และไม่มีกำรบูรณำกำรข้อมูล

ตัวอย่ำงระบบจัดกำรเอกสำรขออนุมัติ แสดงระยะเวลำกำรด ำเนินงำนแสดงในตำรำงที่ 1 จะเห็นว่ำ
เริ่มจำกกำรเสนอจนถึงกำรอนุมัติโดยผูบ้รหิำรสูงสุดของหนว่ยงำน ซึ่งวิธีกำรท ำงำนแบบเดิมขำดควำม
คล่องตัวและใช้เวลำด ำเนินกำรนำนท ำใหล้ำ่ช้ำไม่ทันเหตุกำรณ์

ดังนั้นระบบสนบัสนุนที่เรียกว่ำระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ CoC-OAS จึงเป็นกระบวนกำรและวิธีปฏิบัติ
ที่ได้ปรับปรุงใหม่แสดงถึงข้อได้เปรียบในตำรำงที่ 2 โดยใช้เครื่องมือทำงโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ำยช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำร โดยหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงกำรด ำเนินงำนแบบเดิม
เพื่อเพิ่มคุณภำพกำรท ำงำนและยังตอบสนองต่อกำรท ำเพื่อสร้ำงควำมเป็นเลิศโดยสร้ำงกระบวนกำร
ท ำงำนให้มีประสิทธิภำพรวดเร็วและแม่นย ำ

ขั้นตอน เทคนิค ปัญหา ผลการวัดและวิเคราะห์

เสนอเอกสำร รำยงำนตำมแบบฟอร์ม - สิ้นเปลืองกระดำษ
-สิ้นเปลืองเวลำและ
ไม่สะดวก

ใช้เวลำประมำณ 1-2 วัน

ตรวจสอบเอกสำร ตรวจสอบเอกสำรแบบ 
Manual

-ใช้เวลำในกำรตรวจสอบ
-เอกสำรสูญหำย

ทุกส่วนที่เก่ียวข้องใช้ เวลำในกำรตรวจสอบ นำน

เห็นชอบเอกสำร เห็นชอบเอกสำรแบบ 
Manual

-ใช้เวลำในกำรพิจำรณำ
-เอกสำรไม่ถูกต้องมีกำร ตี
กลับและแก้ไขใหม่

-กำรพิจำรณำเอกสำร
ในแต่ละระดับขั้น ใช้เวลำประมำณ 1 วัน
-หำกมีกำรตีกลับ เอกสำร ต้องใช้เวลำแก้ไข ใหม่
ทุกกระบวนกำร

อนุมัติเอกสำร อนุมัติเอกสำรแบบ 
Manual

-ใช้เวลำในกำรพิจำรณำ
เอกสำร

-กำรพิจำรณำเอกสำร ใช้เวลำประมำณ 1 วัน

ภำพที่ 1 Roadmap ล ำดับกำรพัฒนำระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ CoC- OAS

รูปแบบเดิม
รูปแบบ

กระบวนกำรเดิม (เอกสำรบันทึกข้อควำม)

Key User
กระบวนกำรใหม่ (ระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ OAS)

รูปแบบ
เจ้ำหน้ำที่รำยงำนผล

Key User
รำยงำนข้อมูลผ่ำนระบบสำรสนเทศ

รูปแบบเดิม

รูปแบบใหม่

รูปแบบใหม่

ตำรำงที่ 1 สรุปประเด็นกระบวนกำรและวิธีปฏิบัติงำนเอกสำรแบบเดิม

ภำพที่ 2 กำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรและวธิีปฏบิัติงำน

ภำพที่ 3 ไดอำแกรมแสดงโครงสร้ำงระบบส ำนักงำนอัตโนมัติโดยใช้ระบบ CoC System ภำพที่ 4 วงจรพัฒนำ PDCA ส ำหรับงำนระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ CoC- OAS 

กำรประเมินผลลพัธ์ใช้หลกัสถิติวิจยัโดยสุม่ตัวอย่ำงจำก
ผู้บริหำร อำจำรย์ (สำยวิชำกำร) เจ้ำหน้ำที่ (สำยสนับสนุน) 
โดยส ำรวจ 4 ด้ำน 
1) ระบบมีประสทิธิภำพ (ควำมรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย ำ) 
2) ระบบมีปฏิบัติงำนทันทีในกำรด ำเนินงำน 
3) ระบบมีประโยชน์ต่อกำรท ำงำนของหน่วยงำน 
4) ควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อกำรใช้งำนระบบ โดยมี 5
ระดับ 

ผู้เขียน : 1) คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ 2) พิชญะ บุญญานุวัตร 3) ศศิธร หนูทอง 

สังกัด : วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
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ติดตามผลในผู้ป�วยที�สง่ Cytology, Pathology
ภายใน 14 วนั ได้ 100 % 
ติดตามผู้ป�วยที�ผล Cytology, Pathology ผิด
ปกติใหม้าพบแพทย์ได้ 100 %

1.

2.

2.เป�าหมาย
6.สรุปผลลพัธ์ตามดชันีชี�วดั

ร้อยละผูป้ �วยที�ผลผดิปกต ิมาพบแพทยต์ามนัดใน
ไตรมาส 1 = 83.02%, 2 = 86.96%, 3=88.24%,
4=90.63% 
ร้อยละผูป้ �วยที�ผลผดิปกตแิละไมม่าตามนัด ตดิตาม
ใหไ้ดม้าพบแพทย ์100 %

1.

2.

3.ดชันีชี�วดั

ร้อยละผู้ป�วยที�ผลผิดปกติ มาพบพ.ตามนัด 100 %                      
ร้อยละผู้ป�วยที�ผลผิดปกติและไม่มาตามนัด ติดตาม
ใหไ้ด้มาพบแพทย์ 100 %

1.
2.

4.วธีิดาํเนินการ(PDCA)

โครงการตดิตามผูป้�วยที�สง่ 
 Pathology , Cytology

คลนิิกหคูอจมกู หอผูป้�วยนอก 1 ฝ�ายบริการพยาบาล รพ.สงขลานครินทร์
คณะทาํงาน ทมีเจ้าหน้าที�คลนิิกหคูอจมกู
ประเภทของโครงการ ประเภทที� 1 แนวปฏิบัติที�เป�นเลศิระดับฝ�ายบริการพยาบาล
(ผา่นการคดัเลอืกงาน Quality day ของฝ�ายบริการพยาบาล ป� 2563)

       เนื�องจากคลนิิกห ูคอ จมกู ไดเ้รียนรู้จากอบุตักิารณ์จาก
หน่วยงานอื�น ในเรื�องผูป้ �วยมกีารตดัชิ�นเนื�อตรวจผลเป�นเนื�อ
ร้าย แตผู่ป้ �วยไมไ่ดม้าตดิตามฟ�งผล หน่วยงานเองกไ็มไ่ด้
ตดิตามผูป้ �วย ระยะเวลาผา่นไปผูป้ �วยมอีาการมากขึ�นมา
ตรวจพบวา่มะเร็งลกุลามไปอกี stage  ซึ�งไดเ้ขา้ CQI ของ
โรงพยาบาล จึงมาทบทวนที�คลินิกหคูอจมกู ซึ�งผูป้ �วยของ
คลินิกมกีารทาํหตัถการ เจาะกอ้น หรือตดัชิ�นเนื�อ เพื�อตรวจ
วนิิจฉัยทางพยาธิวทิยาเดอืนละ 70 - 100 ราย เดมิเมื�อมสีง่
ผล Cytology, Pathology พยาบาลจะแนะนํามาพบแพทย์
เมื�อมอีาการผดิปกตแิละมาฟ�งผลเนื�อตามนัด แตไ่มไ่ดติ้ดตาม
วา่ผูป้ �วยที�ผลผดิปกตมิกีารมาตรวจตามนัดหรือไม ่หากผูป้ �วย
ลืมหรือไมเ่หน็ความสาํคญั จึงเป�นความเสี�ยงที�จะทาํใหโ้รค
เกดิมะเร็งลกุลามไดซึ้�งจะมผีลเสยีตอ่ผูป้ �วยและเสยีโอกาสใน
การรักษา

     ผูจั้ดทาํโครงการจึงสนใจทาํโครงการนี� เพื�อใหผู้ป้ �วยได้มา
รับการรักษาอยา่งรวดเร็ว และเพื�อไดท้ราบผลการวนิิจฉัย
จากแพทยถ์งึแผนการรักษา เพื�อผูป้ �วยได้มาพบแพทยทํ์าการ
รักษาอยา่งตอ่เนื�อง ทางคลินิกห ูคอ จมกู จึงจัดทําโครงการนี�

ป�ญหาและสาเหตโุดยยอ่1. 5.สรุปแนวปฏบิตัิ

การติดตามผู้ป�วยมารับการรักษาได้อย่างรวดเร็วสง่ผลใหผู้้ป�วย
ได้รับการรักษาที�ปลอดภัยรวดเร็วตามแผนการรักษาผู้ป�วยมี
โอกาสหายจากโรคที�ร้ายแรงมากขึ�นทําใหผู้้ป�วยได้กลับไปใชช้วีติ
ได้ปกติสขุเป�นความสขุของการทํางานอย่างที�สดุ
การประสานงานร่วมกับ PCT แพทย์ภาควชิามีความยืดหยุ่นและ
มีสมัพันธ์ที�ดีในการร่วมงานทําใหง้านประสบความสาํเร็จ
ผู้รับบริการไวว้างใจโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สร้างภาพ
ลักษณ์ที�ดีในการใสใ่จบริการ

10.บทเรียนที�ไดรั้บ

สรุปผลงานโดยยอ่: การตดิตามผล Cytology, Pathology ใหผู้ป้�วยที�สง่ Cytology,
Pathology ตรวจในคลินิกหคูอจมกู ทางทมีคลนิิกหคูอจมกูไดม้รีะบบการตดิตามผลทกุรายที�มี
การสง่ผล Cytology, Pathologyและการโทรตดิตามผู้ป�วยถา้ผลผดิปกตทิี�ไมม่าตามนัดเพื�อให้
ผู้ป�วยไดรั้กษาตอ่เนื�อง

7.แผนพฒันาตอ่เนื�อง
 •การประสานงานกบัหน่วย IT ใหเ้ตอืนในระบบ HIS
warning ในระบบ
•ประสาน ภาคพยาธิ ในการรายงาน ผล lab ที�ผดิปกติ
อตัโนมตัิ
•การตดิตามผลผา่น ระบบ barcode การรายงานผลโดย
ใชp้assword ของผูป้ �วยในระบบคอมพวิเตอร์โดย link กบั
แพทยเ์จ้าของไขโ้ดยตรง แทนการมาฟ�งผลเอง 

การใสใ่จทกุรายละเอยีดของ
ผูป้ �วยประเมนิป�ญหากายจิต
สงัคม ความเชื�อ เศรษฐานะ

9.ป�จจัยที�นําไปสูค่วามสาํเร็จ
การเรียนรู้จากอบุตักิารณ์
หน่วยงานอื�นนํามาปรับปรุง
ป�องกนัการเกดิความเสี�ยง
ในหน่วยงาน

การประสานงาน การร่วมมอื
แกไ้ขป�ญหาจากทมีสหสาขา
วชิาชพี

Pathology: การตรวจชิ�นเนื�อที�ตดัออกมา
จากร่างกายผูป้ �วย เพื�อวนิิจฉัยโรคที�เป�น
ใหก้ารรักษาที�ถกูตอ้งตอ่ไป

Cytology : การเจาะดดูเนื�อเยื�อหรือเซลลใ์น
ร่างกายดว้ยเขม็ขนาดเลก็ ( FNA) แลว้ป�าย
ลงบนสไลด ์และสง่หอ้งปฏบิตักิารพยาธิ
วทิยาเพื�อดเูซลลผ์ดิปกต ิ/มะเร็ง

- กาํหนดใหม้กีารบันทกึคา่หตัถการ Biopsy หรือ FNA ใน
ระบบ HIS  ในผูป้ �วยที�สง่ Cytology, Pathology  ทกุราย
โดยแพทย/์พยาบาล
 - ขอเบอร์โทรศัพทข์องผูป้ �วย/ ญาตทิี�สามารถตดิตอ่ไดท้กุ
ราย
 - กาํหนดวนันัดฟ�งผลที�ผลออกแน่นอน ใหบ้ตัรนัดการฟ�งผล
แกผู่ป้ �วย(ทั�งมาเองและโทรศัพทม์าฟ�งผล)
  - กําหนดผูรั้บผดิชอบรายวนัเพื�อตดิตามผล Cytology,
Pathology ในระบบ HIS  จากรายการการลงหตัถการ
Biopsy หรือ FNA 
  - กําหนดเรื�องการฟ�งผลทางโทรศัพทแ์พทยต์อ้งบันทกึ
ขอ้มลูลงในระบบ HIS ทกุราย 
  - ตรวจสอบรายวนัในรายที�ไมม่าฟ�งผลจากระบบ HIS    
  - ตดิตามในรายไมม่าตามนัดพร้อมบันทกึการตามลงใน
ประวตัผิูป้ �วย

8.บทสรุป
การตดิตามผล Cytology, Pathology ในผูป้ �วยที�สง่ Cytology, Pathology ของคลินิกหคูอจมกู
ทางทมีไดม้รีะบบการตดิตามผลทกุราย และมกีารตดิตามผูป้ �วยที�ผลผดิปกตแิตไ่ม่มาตามนัด เพื�อให้
ผูป้ �วยไดรั้บการรักษาตามแผนการรักษาของแพทยต่์อไป

การนัดทีมที�เกี�ยวข้องมาประชมุ
การวเิคราะหป์�ญหาและแนวทางแก้ไข
การประสานงานกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง
กําหนดเป�นแนวทางปฏิบัติและทดลองปฏิบัติตาม
ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขต่อ
จัดทําเป�นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน
สรุปผล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8



- ลดคิวการนดัผา่ตัดผูป้�วยโรคต้อกระจก
 - เพิ�มความปลอดภัยในการดแูลผูป้�วย

4. ผลที�คิดวา่จะได้รบั

1. ผูป้�วยผา่ตัดต้อกระจกแบบไมน่อนโรงพยาบาลได้รบัการ
ผา่ตัดตามแผนการรกัษา ไมถ่กูยกเลิกการผา่ตัดจากการเตรี
ยมตัวของผูป้�วยไมพ่รอ้ม
2. ผูป้�วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซอ้นหลังผา่ตัด ไมเ่กิดอุบติั
การณเ์ลนสเ์ลื�อนหลดุหลังผา่ตัด
3. ผูป้�วยปลอดภัยจากภาวะติดเชื�อในลกูตาหลังผา่ตัด 

2. เป�าหมายของโครงการ

อัตราการงด/เลื�อนผา่ตัดจากการเตรยีมตัวของผู้
ป�วยไมพ่รอ้ม= 0

การเตรยีมเลนสแ์ก้วตาเทียมถกูต้อง (ถกูคน , ถกู
Model &Power)  = 100 %

อุบติัการณก์ารหยอดยาผดิพลาด = 0

อุบติัการณก์ารติดเชื�อในลกูตาหลังผา่ตัด = 0

อุบติัการณเ์ลนสเ์ลื�อนหลดุหลังผา่ตัด = 0

อัตราการได้รบัคําแนะนาํการเตรยีมตัวในการผา่ตัด
= 100 % 

ผูป้�วยและญาติมคีวามรูเ้รื�องการดแูลตนเองก่อน-
หลังผา่ตัด = 100 % 

3.ตัวชี�วดั

ในป� 2561 2562 มผีูป้�วยถกูยกเลิกการผา่ตัด 1 และ 2 ราย
ตามลําดบัเกิดจากผูป้�วยลืมหยุดยาละละลายลิ�ม 2 คน และมผีู้
ป�วยรบัประทานยาละลายลิ�มเลือดภายหลังจากการมโีรคประจาํ
ตัวเพิ�มโดยไปตรวจรกัษาที�รพ.อื�นๆ 1 คน
การพฒันางานเพิ�มเติม
- การเสรมิพลังผูป้�วยและญาติเรื�องการเตรยีมตัวก่อนมา
ผา่ตัด เนน้ยํ�าการหยุดยาละลายลิ�มเลือดก่อนผา่ตัด 7 วนั และ
จดัทําจดหมายสง่ต่อแพทยผ์ูร้กัษาเพื�อพจิารณาการหยุดยา
และดแูลผูป้�วยรว่มกัน
- มรีะบบโทรศัพท์สอบถาม ตรวจสอบความพรอ้มของผูป้�วย
ก่อนผา่ตัด 1 สปัดาห์

        เนื�องจากป�ญหาขอ้จาํกัดเรื�องการบรหิาร
จดัการเตียงที�มผีูร้บับรกิารเพิ�มสงูขึ�นคลินกิตา
ไดร้ว่มกับภาควชิาจดัทําโครงการผา่ตัด
ต้อกระจกแบบไมน่อนโรงพยาบาลเริ�มดาํเนนิการ
มาตั�งแต่ปลายป� 2551 จนถึงป�จจุบนั มจีาํนวน
ผูป้�วยเขา้รบัการผา่ตัดต้อกระจกแบบไมน่อนโรง
พยาบาลเฉลี�ย 4-6 ราย/วนั รวมเฉลี�ย 350 –

500 ราย/ป�และมแีนวโนม้เพิ�มสงูขึ�นทกุป� ใน
การดแูลผูป้�วยดงักล่าวมคีวามจาํเป�นต้องการ
พฒันาคณุภาพการดแูลผูป้�วยดงักล่าวใหด้ทีี�สดุ
เพื�อป�องกันภาวะแทรกซอ้นจากการผา่ตัด การ
ปฏิบติัตัว เพิ�มคณุภาพชวีติใหกั้บผูป้�วยจงึทํา
โครงการนี�ขึ�นมา

1. การประเมนิป�ญหาและความเสี�ยง

การพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ป�วยผ่าตัดต้อกระจกแบบ
ไมน่อนโรงพยาบาล 

(One Day Cataract Surgery)

คลินกิตา หอผูป้�วยนอก 1 ฝ�ายบรกิารพยาบาล รพ.สงขลานครนิทร์
คณะทํางาน ทีมเจา้หนา้ที�คลินิกตา

 

โครงการด้านการประกันสขุภาพ
ประเภทของโครงการ ประเภทที� 1 แนวปฏิบติัที�เป�นเลิศระดบัฝ�ายบรกิารพยาบาล

(ผา่นการคัดเลือกงาน Quality day ของฝ�ายบรกิารพยาบาล ป� 2563) , สายสนับสนุน
 

แผนหรอืแนวทางการพฒันาคณุภาพอยา่งต่อ
เนื�องในอนาคต

จุดแขง็หรอืสิ�งที�ทําไดดี้ในประเดน็ที�นาํเสนอ

กลยุทธห์รอืป�จจยัที�นําไปสูค่วามสาํเรจ็

- ปรบัปรุงสื�อการสอนทั�งแผน่พบัและสื�อวดิทัิศน ์QR

Codeใหเ้ขา้กับบรบิทผูป้�วยแต่ละราย เชน่ผูป้�วยต่าง
ชาติ ผูป้�วยมุสลิม ฯลฯ
-งานวจิยัเรื�อง การดแูลผูป้�วย one day surgery

- การใหท้กุคนทั�งผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิารเหน็ความสาํคัญ
ประโยชนที์�จะไดใ้นเรื�องที�ทํา

- การใสใ่จทกุรายละเอียดของผูป้�วยและญาติ ประเมนิ
ป�ญหา กายจติสงัคม ความเชื�อและเศรษฐานะ
- การประสานงาน การรว่มการแก้ไขป�ญหาจากทีมสห
สาขาวชิาชพี
- การดแูลผูป้�วยสงูอายุต้องเนน้ความครอบคลมุของ
มติิคณุภาพในทกุดา้นและจดัใหเ้หมาะสมกับบรบิทของ
ผูป้�วยแต่ละราย

7.แผนการพฒันาต่อ

           ผูป้�วยผา่ตัดต้อกระจกแบบไม่
นอนโรงพยาบาลเป�นความท้าทายของ
ทีมการพยาบาลเป�นอยา่งมากในการ
ดแูลเนื�องจากผูป้�วยไมต้่องนอนโรง
พยาบาล การใหคํ้าแนะนาํผูป้�วย ตั�งแต่
การประเมนิความพรอ้มของผูป้�วย
การใหค้วามรว่มมอืของผูป้�วยและ
ญาติ การปฏิบติัตัวของผูป้�วยและการ
ใหก้ารดแูลผูป้�วยต่อที�บา้น เพื�อไมใ่ห้
เกิดภาวะแทรกซอ้น ผูป้�วยสามารถ
มองเหน็ที�ดขีึ�น ชดัขึ�น ทําใหม้คีณุภาพ
ชวีติที�ดี

9. บทสรุป

แนวปฏิบติัที�ใชไ้ดง่้าย ไดต้ามมาตรฐาน
ตามวชิาชพี

8. ประเด็น(จุดเด่น)ที�เป�นแนว
ปฏิบติัที�เป�นเลิศ

วธิกีาร
.การนดัทีมที�เกี�ยวขอ้งมาประชุม
2.การวเิคราะหป์�ญหาและแนวทางแก้ไข
3.การประสานงานกับหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้ง
4.กําหนดเป�นแนวทางปฏิบติัและทดลองปฏิบติัตาม
5.ประเมนิผลและปรบัปรงุแก้ไขต่อ
6.จดัทําเป�นแนวปฏิบติัของหนว่ยงาน
7.สรปุผล

แนวปฎิบติัจรงิ
 1.ดา้นการใหคํ้าแนะนาํวธิปีฏิบติัตัวดงันี�
 วนันดัผา่ตัด
- ใหค้วามรูเ้รื�องโรค การเตรยีมตัวก่อนมาผา่ตัดโดยพยาบาล
เวชปฏิบติัทางจกัษุ
- เนน้ยํ�าการโทรแจง้พยาบาลกรณมีกีารตรวจรกัษาหรอืการใช้
ยาเพิ�มเติมระหวา่งก่อนวนัผา่ตัด โดยจดัเบอรโ์ทรศัพท์เพิ�ม
เฉพาะเพื�อผูป้�วยติดต่อเขา้ถึงไดง่้าย
วนัผา่ตัด
- จดัพยาบาลดแูลเฉพาในการเตรยีมผูป้�วยผา่ตัด
- ใหคํ้าแนะนาํแก่ Care giver เกี�ยวกับการปฏิบติัตัวก่อนและ
หลังผา่ตัดโดยสื�อวดิทัิศนแ์ละประเมนิ ความรู ้ ความเขา้ใจก่อน
สง่หอ้งผา่ตัด
หลังผา่ตัด
- ติดตามสอบถามอการ สาํหรบัผูป้�วยหลังผา่ตัด
- มกีารประเมนิการปฏิบติัตัวที�ถกูต้องในวนัมาตรวจตามนดั
2.ดา้นการพฒันาระบบงาน
- ปรบัปรงุสื�อการสอนใหทั้นสมยัทั�งแผน่พบัและสื�อวดิิทัศนใ์ห้
เขา้กับบรบิทผูป้�วยแต่ละราย 

- มรีะบบประเมนิความพรอ้มของผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติั
การ ( CBC Anti HIV EKG CXR ) 

- มรีะบบ Consult ต่างแผนก กรณมีปี�ญหาของผลการตรวจ
ทางหอ้งปฏิบติัการ
- มรีะบบ Visual control ติดที�แฟ�มกรณทีี�ต้องสั�งเลนส์
แก้วตาเทียมชนดิพเิศษ
- จดัระบบ One stop service กําหนด Zoning หอ้งเฉพาะ
สาํหรบัผูป้�วยผา่ตัดต้อกระจกแบบไมน่อนโรงพยาบาลแยกกับ
ผูป้�วยทั�วไป
- เพิ�ม Competency ของพยาบาลเวชปฏิบติัทางจกัษุในการ
ประเมนิผูป้�วยก่อนผา่ตัดและรายงานแพทยก์รณมีปี�ญหาที�
ต้องเลื�อนการผา่ตัดออกไป เชน่ตา แดง กุ้งยงิ ฯลฯ
- ม ีCheck list การเตรยีมผูป้�วยผา่ตัด
- มรีะบบ Phone visit สาํหรบัผูป้�วยหลังผา่ตัดของหนว่ยงาน
 3.ดา้นสถานที� อุปกรณ์
- จดัพื�นที�เฉพาะในการดแูลผูป้�วย pre-op

- มรีะบบ quick set up จดัเตรยีมวสัดอุุปกรณใ์หพ้รอ้มก่อน
ผา่ตัด

5. แนวปฏิบติัจรงิ(PDCA) 

6.ผลดําเนินงาน
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การติดตามนัดผู,ป.วยนอกศัลยกรรมทางเดินป7สสาวะท่ีนัดห,องผ=าตัดและห,องยูโรไดนามิค

นางสาวซีมา บิลเอียด

ศูนย3บริการผู7ป9วยก:อน-หลังทำหัตถการ (DSC)

1. อัตราการผิดนัดของผู7ป9วยศัลยกรรมทางเดินปJสสาวะ ท่ีนัดห7องผ:าตัดใหญ: <2% 

2. อัตราการผิดนัดของผู7ป9วยศัลยกรรมทางเดินปJสสาวะห7องยูโรไดนามิค = 0%

3. มีข7อมูลสาเหตุการผิดนัดผู7ป9วยศัลยกรรมทางเดินปJสสาวะ ท่ีนัดห7องผ:าตัดและห7องยูโรไดนามิค

ตัวชี้วัด (ระบบนัด) เป\าหมาย

ก:อนทำโครงการ หลังทำโครงการ

ป] 2560

(N=389)

ป] 2561

(N=365)

ป] 2562

(N=436)

ป] 2563

(N=302)

อัตราผู7ป9วย ศัลย3 URO นัด OR ใหญ:ท่ีไม:มาตามนัด

ไม:แจ7งล:วงหน7า

< 2 % 2.83%

(11)

3.28%

(13)

1.61%

(7)

1.9%

(6)

ป] 2560

(N=296)

ป] 2561

(N=209)

ป] 2562

(N=156)

ป] 2563

(N=66)

อัตราผู7ป9วย ศัลย3 URO นัดห7องยูโรไดนามิคไม:มาตาม

นัดไม:แจ7งล:วงหน7า

0% 0.34%

(1)

0.48%

(1)

0.64%

(1)* 

0%

(0)

การวัดผลและผลของการเปล่ียนแปลง

Plan Do 
กิจกรรมการพัฒนา PDSA

Act Study
1.สรุปรายงานข7อมูลทุกเดือน รายงานปJญหาในการ

โทรติดตามผู7ป9วยและหาแนวทางการแก7ไข

2.ปรับแก7แนวปฏิบัติให7เหมาะสม ทดลองใช7 นำปJญหาท่ี

เกิดข้ึนมาวิเคราะห3และ CQI

3.ให7ผู7ป9วยเข7าใช7ระบบแจ7งเตือนนัดอัตโนมัติผ:าน Application

Mor-Or Care+ ก:อนถึงวันนัดทำหัตถการ 5 วัน 

1. ค7นหาและรวบรวมสาเหตุของการผิดนัด

1. สำรวจรายชื่อผู7ป9วยศัลยกรรมทางเดินปJสสาวะ 

ท่ีนัดห7องผ:าตัดใหญ:และห7องยูโรไดนามิคทุก 1 สัปดาห3

2. โทรติดตามผู7ป9วยท่ียังไม:โทรมายืนยันนัดก:อนถึงวันนัด 

3-4 วันและแจ7งพยาบาลหัวหน7าทีมในกรณีผู7ป9วยมา

ตามนัดไม:ได7พร7อมบันทึกสาเหตุของการไม:มาตามนัด

3. วิเคราะห3ปJญหาและหาแนวทางแก7ไข

1.ประเมินผลสำเร็จตามวัตถุประสงค3จากตัวชี้วัด

2.หากข้ันตอนใดไม:บรรลุเป\าหมายท่ีวางไว7ก็จะปรับ

แก7แนวทางการดำเนินงาน

Study

Purpose

เรียงลำดับจากมากไปหาน7อยดังนี้

1.ติดต:อผู7ป9วยไม:ได7 เนื่องจากเบอร3โทรไม: update

2.ยืนยันจะมาแล7วแต:เปลี่ยนใจไม:มาไม:แจ7ง

3.ผู7ป9วยลืมโทรแจ7งและเจ7าหน7าท่ีไม:ได7โทรตามยืนยัน

สาเหตุการผิดนัด บทเรียนท่ีได,รับ

1. การทำงานเปÅนทีม ท่ีมีผู7ป9วยเปÅนศูนย3กลาง 

2. เรียนรู7การทำงานคุณภาพท่ีเปÅนระบบ

3. เรียนรู7การเก็บข7อมูลและการนำข7อมูลมาแก7ปJญหาการทำงาน

4. การใช7เทคโนโลยีและทรัพยากรท่ีมีอยู:ให7เปÅนประโยชน3

Plan Do

StudyAct
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ป"ญหาและสาเหตุ

การเพ่ิมประสิทธิภาพของการส9งและติดตามผลการอ9านฟ>ล?ม Chest X-RAY ก9อนผ9าตัด 

นางสาวพรรณทิพย, ไพยรัตน,
คลินิกนรีเวช หอผู;ป=วยนอก 2 ฝ=ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร,

เปLาหมาย: เพ่ือคัดกรองผู;ป=วย TB และผล CXR ผิดปกติ ในการเตรียมความพร;อมผู;ป=วยกOอนผOาตัด

1. อัตราผู;ป=วยท่ีมีผล CXR เปRน TB คัดกรองได;กOอนเข;าห;องผOาตัด
2. อัตราการติดตามผู;ป=วยผลอOาน CXR ผิดปกติ 100 %
3. อัตราผู;ป=วยท่ีมีผล CXR ผิดปกติต;องรับการตรวจเพ่ิมเติม

ตัวช้ีวัด: 

ผลอOานผิดปกติเปRน TB เข;าห;องผOาตัดโดยไมOอOานผล CXP เกิดการแพรOกระจายในห;องผOาตัด

1. ในกรณีท่ีสงสัยมีการติดเชื้อวัณโรค ผู;ป=วยได;รับการรักษา และเปRนการชOวยปZองกันการ

แพรOกระจายเชื้อระบบทางเดินหายใจ

2. ผู;ป=วยท่ีผล Chest X-RAY ผิดปกติ ได;รับการติดตามมาเพ่ือรับการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติม 

ผลท่ีคาดว9าจะไดVรับ

การออกแบบกระบวนการ

วิธีการส9งอ9าน CXR ก9อนผ9าตัดแบบเดิมปX 2562 ผลลัพธ?

1. สOงรายชื่อผู;ป=วย ไปท่ีแผนกเอกซเรย, เพ่ืออOานผลทุกวัน 1. ผู;ป=วยได;รับการอOานผลทุกราย (แผนก x-ray ประกันการอOานผล)

2. เจ;าหน;าท่ีไมOได;ติดตามการอOานผล Chest X-RAY
2. แพทย,ดูผลการอOานในวันท่ีผู;ป=วยนัดมานอนโรงพยาบาล (พบ
อุบัติการณ,แพทย,ไมOดูผลอOานเอกซเรย,ปอด โดยผู;ป=วยเข;าห;องผOาตัด
ไปแล;ว 1 ราย ปk2562 เดือนสิงหาคม)
3. ผู;ป=วยถูกเลื่อนผOาตัดเน่ืองจากผลTB

วิธีการพัฒนาปX 2563

q แจ;งท่ีประชุมเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติใหมO
q จัดทำกลOองเก็บรายช่ือผู;ป=วยท่ีต;องอOานผลอOานฟsล,ม 
q จัดทำสมุดรายช่ือผู;ป=วยเพื่อติดตามผลอOาน
q สOงรายช่ือผู;ป=วยไปแผนก Chest X-RAY เพื่อให;แพทย,อOานผล และติดตาม

ผลอOานกOอนวันนัด
q หากพบปtญหาผลผิดปกติจะปรึกษาพยาบาลพร;อมรายงานแพทย,เจ;าของไข;

ผลลัพธ?

แผนพัฒนาต9อเน่ือง

ผู;ป=วยท่ีมีผลอOาน CXR ผิดปกตท้ัิงหมดต;องได;รับการติดตามเพ่ือมารักษา 100%
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 หอผู้ป่วยอายุรกรรมทางเดินหายใจ รับผู้ป่วยทั้งในและนอกแผนกอายุรกรรม รวมทั้งโรงพยาบาลใกล้เคียงที่มีปัญหาซับซ้อนของระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยสว่นใหญ่เป็นผู้ป่วย
ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจล้มเหลวทั้งภาวะเฉยีบพลันและเร้ือรัง จ าเป็นตอ้งได้รับการรักษาโดยการใส่ท่อช่วยหายใจ การถอดท่อช่วยหายใจให้ส าเรจจจงงเป็นเปาาหมายส าคัญในการ
ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ซง่งก่อนถอดทอ่ช่วยหายใจ ผู้ปว่ยทกุรายจะต้องผ่านกระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจให้ส าเรจจ ส าหรบัหอผู้ป่วยอายุรกรรมทางเดินหายใจใช้ protocal weaning เป็น
แนวทางในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ หลังจากหย่าเครื่องช่วยหายใจส าเรจจกจเข้าสู่กระบวนการถอดท่อช่วยหายใจ เกณฑ์ในการประเมินการถอดทอ่ช่วยหายใจส าเรจจคือต้องไม่ใส่ท่อซ้ า
ภายใน 48 ชม. จากการเกจบข้อมูลของหอผู้ป่วยในปี 2559-2560 พบว่า มีผู้ปว่ยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจซ้ าหลังถอดทอ่ช่วยหายใจออกใน 48 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบ
กับงานวิจยัที่ได้ทบทวนมาพบวา่อัตราการใส่ท่อกลับซ้ าอยู่ในชว่งร้อยละ 15-181 ซง่งการใส่ท่อกลับซ้ ามีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนระหวา่งการใส่ท่อสูงขง้นเมื่อเปรียบเทียบกบัการใส่ครั้ง
แรก2 จากข้อมูลดังกล่าวทางกลุ่มได้เหจนความส าคัญจงงได้จัดท าโครงการนี้ขง้น เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ปว่ยที่ถอดท่อช่วยหายใจและลดอัตราการใส่ท่อช่วยหายใจซ้ า  

 
การดูแลผู้ป่วยเพ่ือป้องกันการใส่ท่อช่วยหายใจซ  าในหอผู้ป่วยอายุรกรรมทางเดินหายใจ  

วตัถปุระสงค ์
  1. อตัราการใสท่อ่ชว่ยหายใจกลบัซ้ านอ้ยกวา่รอ้ยละ 18 
2. ภาวะแทรกซ้อนในผูป้ว่ยทีต่อ้งใสท่อ่ชว่ยหายใจซ้ า เทา่กบั 0 
3. อตัราการใสท่อ่ชว่ยหายใจกลบัซ้ าจากภาวะ  secretion obstruction เทา่กบั 0  

การด าเนินการ PDCA ครั งที่ 1 
ปี 2560 ทบทวนจ านวนผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจซ้ าจากเวชระเบียนในระบบ HIS  
ประชุมกลุ่มเพื่อจัดท าแบบบันทงกการดูแลผู้ป่วยเพื่อ extubation อย่างปลอดภัย 

(เวอร์ชั่น1)  
ระชุม & brief เพื่อชี้แจงให้บุคลากรรับทราบในการใช้แบบบันทงกการดูแลผู้ป่วย

เพื่อ extubation อย่างปลอดภัยกับผู้ป่วยทุกรายที่ถอดท่อช่วยหายใจ โดยเกจบข้อมูลใน 
48 ชั่วโมง  

น าข้อมูลที่ได้มาสรุปผล และวิเคราะห์ปัญหา พบว่า ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจซ้ าใน 
48 ชั่วโมง นอกจากมีภาวะ cord บวมแล้วยังพบว่าไม่มีความพร้อมในการถอดท่อช่วย
หายใจทั้ง 3 ข้อ (ประสิทธิภาพการไอ ปริมาณเสมหะ และ ระดับความรู้สงกตัว) แต่ยังมีการ 
extubation ตามแผนการรักษาของแพทย์ 
หลังเกจบข้อมูล พบว่า อัตราการใส่ท่อช่วย
หายใจกลับใน 48 ช.ม. คิดเป็น ร้อยละ 25.6 
 

 
การด าเนินการ PDCA ครั งที่ 2 

ปี 2561 ปรับปรุงกระบวนการท างานโดยก าหนดให้มีการ round ร่วมกับแพทย์
และทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อรายงานผลการประเมินความพร้อมทั้ง 3 ข้อ (ประสิทธิภาพ
การไอ ปริมาณเสมหะ และ ระดับความรู้สงกตัว) ให้แพทย์ทราบทุกครั้ง เพื่อให้แพทย์ใช้
เป็นข้อมูลในการพิจารณาวางแผนถอดท่อช่วยหายใจ หลังจากเกจบข้อมูล และวิเคราะห์ผล 
พบว่ายังมีผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจซ้ าใน 48 ชั่วโมง ร้อยละ 20                                

 

 

 

 

ปี 2562 เกจบข้อมูลต่อและน าผลที่ได้ว ิเคราะห์ พบว่า อัตราการใส่ท่อช่วยหายใจ
กลับใน 48 ช.ม. คิดเป็น ร้อยละ 11.8 ซง่งเป็นไปตามเปาาหมาย แต่ร้อยละ 60 ไม่มีความ
พร้อมในการถอดท่อช่วยหายใจเรื่องประสิทธิภาพการไอ และปริมาณเสมหะ  

การด าเนินการ PDCA ครั งที่ 3 
ปี 2563 จัดท าแบบบันทงกการดูแลผู้ป่วยเพื่อ extubation อย่างปลอดภัย (เวอร์

ชั่น2) เพิ่มการประเมินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการไอและขับเสมหะ (chest PT, 
ยาละลายเสมหะ) ก่อนการ extubation  

เพิ่มการลงบันทงกการท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการไอและขับเสมหะ
หลัง extubation ใน 48 ชั่วโมง  

 brief ข้อมูลผู้ป่วยที่มีการวางแผน extubation รายวัน รายงานผลการประเมิน
ความพร้อมในการ extubation ทั้ง 3 ข้อ ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ กรณีที่แพทย์มี
การ extubation โดยไม่ผ่านการประเมิน สามารถใช้ข้อมูลเป็น early warning signs ใน
การวางแผนการพยาบาลต่อ  

 

 

 

 

หลังเกจบข้อมูล พบว่า มีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจซ้ า ใน 48 ชั่วโมง ร้อยละ 13.8 ซง่งสูง
กว่าปีที่ผ่านมาแต่การใส่ท่อช่วยหายใจซ้ าเกิดจาก stridor และแพทย์ให้โอกาสผู้ป่วยกรณี
ญาติปฏิเสธการเจาะคอ แต่ไม่ใช่จากภาวะ secretion obstruction  

(เวอร์ชัน่1) 

round ร่วมกับแพทย ์

การประเมนิความ
พร้อมทั้ง 3 ข้อ 

(เวอร์ชัน่2) เพิ่มการประเมนิกิจกรรม
ส่งเสริมประสทิธิภาพการไอและขับเสมหะ 

(เวอร์ชัน่2) บันทงกการท ากิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมประสทิธิภาพในการไอ 

มีการ brief ข้อมูลผู้ป่วยทุก
รายที่วางแผนถอดท่อ 

การวัดผลและผลลัพธ์ (Measures)  
 
1. อตัราการใสท่อ่ชว่ยหายใจกลบันอ้ยกวา่รอ้ยละ 18 

2 . 

ภาวะแทรกซอ้นในผูป้ว่ยทีต้่องใสท่อ่ชว่ยหายใจซ้ า เทา่กบั 0 

 
 
3. อตัราการใสท่อ่ชว่ยหายใจกลบัซ้ าจากภาวะ secretion obstruction เทา่กบั 0 ปี 63 ผลจากการปฏิบัติ:  

เพื่อแก้ปัญหาไม่ผ่านเกณฑ์ถอดท่อช่วยหายใจ ข้อ 1,2  (ข้อมูลการประเมินตามรายข้อ) 

ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจซ้ า ปี 62 ปี63 

ภาวะ hypoxic arrest 0% 0% 

VAP 0% 0% 

ข้อมูล จ านวน (ร้อยละ) 

ปี 60 
(2ไตรมาส) 

ปี 61 ปี 62 ปี63 
  

1. ใส่ท่อช่วยหายใจกลับใน 48  ช.ม. 10 (25.6%) 18 (20%) 10 (11.8%) 12 (13.8%) 

2. ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจกลับใน 48  ช.ม. 29 (74.4%) 72 (80%) 75 (88.2%) 15 (86.2%) 

กิจกรรม   
ไตรมาส 1 
(6 ราย) 

  
ไตรมาส 2 
(2 ราย) 

  
ไตรมาส 3 
(3 ราย) 

Yes No Yes No Yes No 

1.เคาะปอด vibration เวรละครั้ง (กรณีไม่มีข้อห้าม) 6 0 2 0 3 0 

2.suction ทุก 2 hr. 6 0 2 0 3 0 

3.ตรวจสอบอุณหภูมิของหม้อน้ า HFNC, BIPAPให้
เหมาะสม 

6 0 2 0 3 0 

4.พิจารณายาพ่น solution หรือ nss พ่นละลายเสมหะ 6 0 2 0 3 0 

5.ดูแลความชุ่มชื่นของช่องปาก 6 0 2 0 3 0 

ผลลัพธ์ (ไม่ retube จาก secretion obstruction % ) 6 (100%) 2 (100%) 3 (100%) 

หมายเหตุ: เฉพาะผู้ป่วยที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อ 1,2 เท่านั้น    

คณะท างานพัฒนา 
1. คุณสุดา ส่งศรี    2. คุณสุกุมา เตจมแก้ว    3. คุณอุษณีย์  เจ๊ะมามะ 

         ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

เอกสารอ้างอิง 
1.J-M. Boles, J. Bion, A. Connors, M. Herridge, C. Melot, 2007 
2. J Elmer, S.Lee, JC Rittenberger, J Dargin, D  Winger, L Emlet, 2015 

กลยุทธ์หรือปัจจยัที่น าไปสู่ความส าเรจ็ 
 การเกจบข้อมูลอย่างเป็นระบบและปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง รวมถงงมีการสื่อสารและท างานร่วมกัน
เป็นทีมทั้งแพทย์ พยาบาลและบุคลากรในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องท าให้ลดอัตราการใส่ท่อช่วยหายใจซ้ าในหอ
ผู้ป่วย 
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ค�ำส�ำคัญ กดห้ามเลือด

สรุปผลงำนโดยย่อ 

การกดห้ามเลือดไม่ดีพอท�าให้เกิดเลือดออกหลังการบริจาคเลือด 

หรือเกล็ดเลือดได้ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว จึงประดิษฐ์อุปกรณ์ 

กดห้ามเลือดแทนการใช้มือกด ซ่ึงได้ผลดี ป้องกันการเกิดเลือดออกซ�า้ 

และเพิ่มความพึงพอใจ 

ปัญหำและสำเหตุโดยย่อ 

การบริจาคเกล็ดเลือดหรือบริจาคเลือดจะใช้เข็มเบอร์ 17 

หรือ16 เจาะหลอดเลือดด�าท่ีข้อพับแขน เมื่อบริจาคเสร็จจะถอด

เขม็ออกแล้วห้ามเลอืดด้วยการใช้มอืกด 3-5 นาท ีการบริจาคเลือด

ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที การบริจาคเกล็ดเลือดใช้เวลาประมาณ 

2 ชั่วโมง หน่วยคลังเลือดฯรับบริจาคเลือดประมาณ 23,000 

รายต่อปี และรับบริจาคเกล็ดเลือดประมาณ 1000 รายต่อปี 

พบปัญหาเลือดออกนอกหลอดเลือด ร้อยละ4.6 ซึ่งเป็นภาวะ

แทรกซ้อนจากการบริจาคที่พบมากเป็นอันดับสอง มีสาเหตุจาก 

ผู้บริจาคเกล็ดเลือดไม่สามารถกดห้ามเลือดบริเวณรอยเจาะได้

อย่างต่อเนื่อง เพราะขณะบริจาคเกล็ดเลือดจะได้รับน�้าเกลือ 

300-500 ซีซี ท�าให้ผู้บริจาคปวดปัสสาวะได้ เมื่อบริจาคเสร็จจึงรีบ

ลุกจากเตยีงเพือ่เข้าห้องน�า้ ขณะท�าภารกิจมอืไม่สามารถกดห้ามเลอืด

จึงมีเลือดออกซ�้าได้ หรือผู้บริจาคเป็นลม อ่อนเพลีย ไม่มีแรงกด 

ผู้บริจาคที่เส้นเลือดเล็กเจาะยากต้องถูกเจาะแขนทั้งสองข้าง หรือ

ผูบ้ริจาคทีต้่องการท�ากิจกรรมเช่น ใช้โทรศพัท์ อ่านหนงัสอื เป็นต้น 

การกดห้ามเลอืดไม่ดพีอท�าให้เกิดเลอืดออกซ�า้ เสยีเลอืด อาจท�าให้

เป็นลม รอยเจาะบวม เขียวช�้า ปวด เลือดเปรอะเปื้อนร่างกาย 

เสื้อผ้า ส่ิงแวดล้อม เป็นการแพร่กระจายเชื้อ เพิ่มภาระงานและ

ค่าใช้จ่ายในการดูแล ผู ้บริจาคอาจไม่ประทับใจ ไม่พึงพอใจ 

เจ้าหน้าที่เกิดความกังวล

รูปภาพแสดงปัญหาที่เกิดจากการกดห้ามเลือดไม่ดีพอ 

เปำ้หมำย 

ประดิษฐ์อุปกรณ์กดห้ามเลือด ทีใ่ช้ง่ายสะดวก ได้ผลด ีใช้ซ�า้ได้ 

ท�าความสะอาดได้ง่าย น�ามาใช้ในผู้บริจาคที่ไม่สะดวกใช้มือกด

ห้ามเลือดเอง 

กิจกรรมกำรพัฒนำ 

ออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์ ทดลองใช้ ประเมิน ปรับปรุง 

น�ามาใช้งานเป็นมาตรฐาน

รูปภาพแสดงก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงการใช้งาน

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

ตัวอย่างการใช้งานอุปกรณ์ในกรณีต่างๆ เช่น หลังบริจาค

เกล็ดเลือด เม่ือเข้าห้องน�้า เมื่อถูกเจาะทั้งสองแขน เมื่อผู้บริจาค

เป็นลม เมื่อต้องการใช้โทรศัพท์ ฯลฯ

กำรประเมินผลกำรเปลี่ยนแปลง 

การใช้อุปกรณ์กดห้ามเลือด ท�าให้เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ห้ามเลอืด ป้องกนัการเกดิเลอืดออกซ�า้ ผลการใช้งาน ไม่มเีลอืดออกซ�า้ 

ไม่มีรอยช�้าเขียว ร้อยละ 100 ผลประเมินจากผู้รับบริการมีความ

พึงพอใจ 4.75 คะแนน และผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจ 4.86 คะแนน 

จาก 5 คะแนน ท�าให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริจาค เพิ่มความ

พึงพอใจ เพิ่มคุณภาพการท�างาน และลดค่าใช้จ่ายในการดูแล

หากเกิดปัญหา 

อุปกรณ์กดห้ามเลือด

นางสุภาภรณ์ มานีวัน 

ห้องรับบริจาคโลหิต หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
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ค�ำส�ำคัญ

“แบ่งปันเลือด”

สรุปผลงำนโดยย่อ

การน�าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเลือด 

กรณีการหมดอายุและภาวะขาดเลือด ในงานคลังเลือดเพื่อลด

การสูญเสีย น�าไปสู่ zero waste และลดภาวะเลือดไม่เพียงพอ

ต่อผู้ป่วย

ชื่อและที่อยู่ขององค์กร

หน่วยคลงัเลอืดและเวชศาสตร์บรกิารโลหติ สาขาวชิาพยาธิ

วิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สมำชิกทีม

1. นางเปรมจติ ทัง่ตระกลู ต�าแหน่ง นกัวชิาการวิทยาศาสตร์

การแพทย์ปฏิบัติการ

2. นายวรากร เพชรเกลีย้ง ต�าแหน่ง นกัวทิยาศาสตร์ช�านาญการ 

ปัญหำและสำเหตุโดยย่อ

หน่วยคลงัเลอืดฯ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ มหีน้าทีจ่ดัหา

เลือดโดยรับบริจาคเลือดจากผู้บริจาคเพ่ือให้เพียงพอต่อความ

ต้องการของผู้ป่วย แต่ในบางช่วงเวลามผีูบ้ริจาคเลอืดจ�านวนมาก

จนเกินความต้องการของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ท�าให้เกิดภาวะ

เลอืดล้นไม่สามารถใช้ได้ทันก่อนวนัหมดอาย ุ(เลอืดมอีายุ 35-42 วนั) 

จ�าเป็นต้องทิ้งเป็นจ�านวนมาก และหากความต้องการใช้เลือด

มปีรมิาณมากท�าให้เกดิภาวะขาดแคลนเลือด ซึง่อาจส่งผลกระทบ

ต่อผูป่้วย เช่น ต้องเลือ่นการผ่าตดั ผูป่้วยรอเลอืดเสีย่งต่อการเสียชวีติ 

เป็นต้น 

PRC 

มีอายุ 35 วัน
LPRC 

มีอายุ 42 วัน

เป้ำหมำย

เพื่อบริหารจัดการเลือดในงานคลังเลือดให้เกิดประโยชน์

สูงสุด (zero waste) และลดภาวะเลือดไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย 

โดยการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์

กิจกรรมกำรพัฒนำ (process)

1 .  ป ระชา สั ม พันธ ์ ท า ง  

application line โดยสร้าง

กลุ่ม line “ขาดเหลอื..เกือ้กลูกนั” 

และเชิญสมาชิกคลังเลือดของ

โรงพยาบาลต่าง ๆ จ�านวน 23 คน 

เป็นโรงพยาบาลรฐั 16 โรงพยาบาล 

และโรงพยาบาลเอกชน 3 โรง

พยาบาล

2. พัฒนา software โดย คุณวรากร เพชรเกลี้ยง หัวหน้า

หน่วยคลังเลือดฯ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณเลือดของหน่วย

คลังเลือดฯ รพ.สงขลานครนิทร์ โดยได้พฒันา soft ware ข้ึนและ

ปรบัปรงุ 2 ครัง้ คือ ครั้งแรก เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อรายงาน

ภาวะเลือดเพียงอย่างเดียว ต่อมาได้ปรับปรุง function ของ AI 

ทีช่่วยในการตัดสนิใจ โดย run software ตลอด 24 ช่ัวโมง และ

พยากรณ์แนวโน้มของเลือดแบบ real time ทุก 30 วินาที มีการ

ติดตามผลการวิเคราะห์จาก software ทุกวัน หากมีเลือดเกิน 

safety stock จะแจ้งไปยังกลุ่ม “ขาดเหลือ..เกื้อกูลกัน” และ

บริหารจัดการต่อไป

3. ปรับค่าบริการของหน่วยคลังเลือดฯ ให้ลดลงเท่ากับ

สภากาชาดไทย

กำรประเมินผลกำรเปลี่ยนแปลง (performance)

ข้อมูลย้อนหลังของเลือดหมดอายตุัง้แต่ ม.ิย 2560 – ต.ค. 2561

* PRC = 1,898 ยนูติ คดิเป็นเงิน 1,898 x 940 = 1,784,120 บาท

* LPRC = 736 ยนูติ คิดเป็นเงนิ 736 x 1020 = 750,720 บาท

* LDPRC = 3 ยนูติ คดิเป็นเงนิ 3 x 2,340 = 7,020 บาท

มูลค่าความสูญเสียของเลือดที่หมดอายุและต้องทิ้ง รวม 

2,541,860 บาท

หลงัจากการน�า software และ application line มาใช้ ท�าให้

ลดมูลค่าความสญูเสยี ดงักราฟแสดงข้อมลู
 

 

 

 

10. บทเรียนที่ได้รับ 
       เดิมเป็นวิธีการนับยอดเลือดแบบบันทึกลงในสมุด ปัจจุบันมีการพัฒนาและปรับปรุง software วิเคราะห์ระบบ 
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พฒันาและทดลอง
ใช้ software

เสรจ็สมบรูณ ์ใชง้านจรงิ
software+application

ก่อนพฒันาใช ้software 

บทเรียนที่ได้รับ

เดิมเป็นวิธีการนับยอดเลือดแบบบันทึกลงในสมุด ปัจจุบัน

มีการพัฒนาและปรับปรุง software วิเคราะห์ระบบโดยน�า AI 

มาใช้ ท�าให้ประมวลผลปริมาณเลือดได้แบบ real time ลดความ

ยุ่งยากและความผิดพลาด

กำรติดต่อกับทีมงำน

นางเปรมจิต ทั่งตระกูล ต�าแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์

การแพทย์ปฏบิตักิาร หน่วยคลงัเลอืดและเวชศาสตร์บริการโลหติ 

สาขาวิชาพยาธิวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

E-mail : prem.chit@hotmail.com

เรื่องของเลอืด!!!! ขาดเหลอื...เกือ้กลูกัน
นางเปรมจิต ทั่งตระกูล 

หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
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            เพ่ือใหกิจกรรมเป็นกลไกในการพัฒนานักศึกษาดานทักษะมนุษย ทักษะทางปัญญาและทักษะ     
            ทางสังคม ผานการเรียนรูดวยกิจกรรมศรีตรังสะพรัง่บานบนเสนทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม  
            เมืองปัตตานี

            เพ่ือใหนักศึกษาใหมไดแลกเปล่ียนเรียนรูอัตลักษณ วิถีชีวิต วิถีชุมชน ปฏิสัมพันธทางสังคม
            และวัฒนธรรมของการอยูรวมกันในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

            การเสริมสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน ตลอดจนผูนําทองถ่ิน
            ของจังหวัดปัตตานี
           การออกแบบและกระบวนการ

              “กระบวนการตอนรับนักศึกษาใหมดวยกิจกรรมศรีตรังสะพรัง่บานบนเสนทางวงแหวน
พหุวัฒนธรรม” มีวัตถุประสงคเพ่ือใหกิจกรรมเป็นกลไกในการพัฒนานักศึกษาดานทักษะมนุษย
ทักษะทางปัญญา ทักษะทางสังคม และแลกเปล่ียนเรียนรูอัตลักษณ วิถีชีวิต วิถีชุมชน ปฏิสัมพันธ
ทางสังคมและวัฒนธรรมของการอยูรวมกันในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมผานการ
เรียนรูดวยกิจกรรม จากการดําเนินการเห็นผลไดชัดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ      
              นอกจากน้ีมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงคือ การเสริมสรางความสัมพันธและ
ความผูกพันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน ตลอดจนผูนําทองถ่ินของจังหวัดปัตตานี ไดใหการตอนรับ
อยางอบอุนจึงมีคุณคาย่ิงสังเกตไดจากผลการประเมินและไดรับการช่ืนชมจากท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยใหมีการสานตอในการจัดกิจกรรมทัง้ 5 วิทยาเขตตอไป

   (Welcoming New Intake Student Process by Walking on Pattani Herritage City Route Activity)

เป�าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ศรตีรงัสะพรั�งบานบนเสน้ทางวงแหวนพหวุฒันธรรมเมอืงป�ตตานี 

กระบวนการต้อนรบันกัศึกษาใหมด่ว้ยกิจกรรม

วิธกีาร/แนวทางการปฏิบติัจรงิ (PDCA)
            สําหรับกิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหมครัง้น้ีเป็นรูปแบบของการเดินเทาในระยะทางกวา 7 กิโลเมตร บนถนน
วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี  ถือเป็นการตอบโจทยกิจกรรมรับนองรูปแบบใหม  โดยมีผูบริหารมหาวิทยาลัย 
ผูบริหารจังหวัด รวมกลาวตอนรับนักศึกษาใหมและมีการมอบกระเป าชุด  Welcome kit  ใหกับนักศึกษาใหมไดใชใน
กิจกรรม  ซ่ึงนักศึกษาใหมมีจํานวน 1,900 คน เดินเทารวมกับรุนพ่ีท่ีเป็นจิตอาสาคอยดูแลกวา 500 คน  เพ่ือเรียนรู
อัตลักษณการอยูรวมในสังคมพหุวัฒนธรรมในทองถ่ินท่ีมีความหลากหลายของชายแดนใต และเพ่ือใหนักศึกษาใหม
เรียนรูจังหวัดปัตตานี ไดฝากตัวเป็นลูกหลานชาวปัตตานี โดยตลอดเสนทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมทัง้ 10 จุด  จะมีฐาน
เรียนรูใหทํากิจกรรมรวมกันระหวางรุนพ่ีและนองใหมโดยมีปราชญทองถ่ินเป็นวิทยากรคอยใหความรูความเขาใจสถาน
ท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรและมีการทําแบบทดสอบการเรียนรูตลอดเสนทางการเดิน

            ผลจากวิเคราะหขอมูล พบวา “การตอนรับนักศึกษาใหมดวยกิจกรรมศรีตรังสะพรัง่บานบนเสนทางวงแหวน
พหุวัฒนธรรม” เป็นการขับเคล่ือน การพัฒนานักศึกษาแบบองครวม (Holistic Student Development)  โดยใช    
 “ทุนทางพหุวัฒนธรรม” ผนวกกับปัจจัยดาน “ทุนทางปัญญาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม” มาบูรณาการ
สรางสรรค  ใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการพัฒนาใหเป็นสังคมบนฐานความรักความผูกพัน บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม
และบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงในการจัดกิจรรมตัง้แต ปีการศึกษา 2561 – 2563 ไดมีการเพ่ิมสถานท่ี
และเพ่ิมความเขมขนของกิจกรรมในแตละจุดการเรียนรูซ่ึงไดมีการบูรณาการการเรียนรูรวมกับรายวิชาศึกษาทัว่ไป 
 โดยนักศึกษาไดมีโอกาสเขาถึงความรูผานกระบวนการการเรียนรูท่ีหลากหลายรูปแบบ และนักศึกษาไดนําความรูจาก
การเรียนรู ไปถอดบทเรียนในรายวิชา ทําใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาในดานทักษะมนุษย ทักษะทางปัญญาและทักษะ
ทางสังคม ไดแลกเปล่ียนเรียนรูอัตลักษณ  วิถีชีวิต วิถีชุมชน ปฏิสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมของการอยูรวมกันใน
สังคมท่ีมีความหลากหลาย อีกทัง้นักศึกษาไดสรางความผูกพันจากการตอนรับของมหาวิทยาลัย ชุมชน ตลอดจนผูนํา
ทองถ่ินของจังหวัดปัตตานีซ่ึงนักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในภาพรวม ตัง้แตปีการศึกษา 2561- 2563
อยูในระดับดี-ดีมาก

     บทสรุป

โดย กองพฒันานกัศกึษาวิทยาเขตป�ตตานี
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การประเมินปัญหา/ความเส่ียง (Assessment)

E-BOOK สื่อความรู้ฉบับพกพา   
คณะท ำงำนพฒันำแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ นำงสุภำพ ศิริมงคล และนำงสำวศศิมำพร อินจนัทร์ศรี

หอผูป่้วยเด็กแรกเกดิ (Neonatal Moderate Care Unit: NMCU) โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ ใหก้ำรดูแลทำรกแรกเกดิถึงหน่ึงเดือนท่ีมีภำวะเส่ียงและมีภำวะ
เจ็บป่วยตั้งแต่ระดบัเล็กนอ้ยถึงปำนกลำง ทำรกส่วนใหญ่ท่ีเขำ้รับกำรดูแลเป็นทำรกเกดิกอ่นก  ำหนด ระบบภูมิคุม้กนัยงัท ำหนำ้ท่ีไดไ้ม่สมบูรณ์อำจเกดิกำรติดเช้ือ
ไดง่้ำย รวมทั้งระบบทำงเดินอำหำรและอวยัวะต่ำงๆยงัท ำงำนไดไ้ม่สมบูรณ์ ท  ำใหก้ำรย่อยและกำรดูดซึมไม่ดี กำรส่งเสริมนมแม่จึงเป็นส่ิงส ำคัญต่อทำรกเพรำะ
นมแม่ประกอบไปดว้ยสำรอำหำรต่ำงๆมำกกว่ำ 200 ชนิด มีสัดส่วนอำหำรท่ีเหมำะสมทั้งปริมำณและคุณภำพเหมำะกบัระบบทำงเดินอำหำรและไตของทำรก และ
ปรับเปล่ียนไปตำมควำมตอ้งกำรของทำรกทุกระยะของกำรเจริญเติบโต อีกทั้งยงัมีสำรสร้ำงภูมิคุม้กนัในปริมำณท่ีสูงมำก ช่วยป้องกนักำรติดเช้ือ    ในทำรกแรก
เกดิ (มูลนิธิศูนยน์มแม่แห่งประเทศไทย, 2557)  อย่ำงไรกต็ำมทำรกกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ ตอ้งรักษำตัวในโรงพยำบำลนำน ท ำให้ต้องแยกจำกมำรดำ ร่วมกบัมำรดำ
บำงส่วนไม่สะดวกในกำรเดินทำงมำเย่ียมไดทุ้กวนั อีกทั้งยงัขำดควำมรู้และควำมตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ส่งผลใหท้ำรกไม่ไดรั้บนมแม่
ท่ีเพียงพอ กำรจดัท ำส่ือควำมรู้ออนไลนจ์ะช่วยใหม้ำรดำมีควำมรู้ และเล็งเห็นถึงประโยชนจ์ำกกำรเล้ียงทำรกดว้ยนมแม่ จึงไดท้  ำโครงกำรน้ีข้ึนเพ่ือเป็นประโยชน์
แกม่ำรดำและทำรก

1. เพ่ือใหม้ำรดำมีควำมรู้และเห็นควำมส ำคญัของกำรเล้ียงลูก
ดว้ยนมแม่

2. เพ่ือประหยดังบประมำณจำกกำรแจกแผ่นพบัรูปแบบเดิม

1. มำรดำมีควำมรู้เกีย่วกบักำรเล้ียงลูกด้วยนม
แม่และเห็นควำมส ำคัญของกำรเล้ียงลูกด้วย
นมแม่
2. ประหยดังบประมำณ จำกกำรน ำไปใชใ้น
กำรจดัท ำแผ่นพบัแบบกระดำษ

P

D

C

A

1. คน้หำ Evidence base และขอ้มูล
เร่ืองกำรไดรั้บนมแม่ในทำรกแรก
เกดิ
2. ศึกษำและคน้หำควำมรู้และส่ิงท่ี
มำรดำควรรู้เกีย่วกบักำรเล้ียงลูกดว้ย
นมแม่

1. ช้ีแจงใหบุ้คลำกรในหอผูป่้วยรับทรำบ
เก ีย่วกบักำรใหค้วำมรู้เร่ืองนมแม่
2. จดัท ำส่ือควำมรู้ออนไลน ์
3. เผยแพร่ส่ือควำมรู้ออนไลน์ ให้ก ับ
มำรดำทำรก โดยอธิบำยส่ิง ท่ีอยู่ในส่ือ
ควำมรู้ออนไลนค์วบคู่กนั 
4. เปิดโอกำสใหม้ำรดำสอบถำมขอ้สงสัย
5. เกบ็ขอ้มูลกำรไดรั้บนมแม่ ในหอผูป่้วย
เด็กแรกเกดิ

1. ประเมินผลกำรใชง้ำน 
2. น ำผลกำรใชง้ำนควำมรู้
ออนไลนม์ำปรับปรุง

แกไ้ขปัญหำ และ
อุปสรรคจำกกำรใชง้ำน

สุ่มใหม้ำรดำท่ีดำวนโ์หลดส่ือควำมรู้ฉบบัพกพำ          
ท  ำแบบทดสอบควำมรู้ และประเมินระดบัควำมพึงพอใจ

42.80%

21.40%
7.10%

21.40%

7.10%

จ ำนวนผู้ตอบค ำถำม (%)

10 คะแนน 9 คะแนน 8 คะแนน 7 คะแนน 6 คะแนน

ประเด็นความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ /
การน าความรู้ไปใช้

มากท่ีสุด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

น้อย
2

น้อยท่ีสุด
1

ความรู้เกี่ยวกับการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ก่อน ใช้ใบ
ความรู้ออนไลน์

- 25% 50% 25% -

มีความครบถ้วนของเนื้อหา และมีความเข้าใจง่าย 100% - - - -

ความสะดวกในการใช้งาน 75% 25% - - -

การน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวนั 100% - - - -

ความรู้เกี่ยวกับการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ หลัง ใช้ใบ
ความรู้ออนไลน์

75% 25% - - -

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 50% 50% - - -

กำรปรับปรุงและพฒันำรูปแบบกำรใหค้วำมรู้โดยใชส่ื้อควำมรู้ฉบบัพกพำ 
มีกำรประเมินควำมรู้พื้นฐำนของมำรดำ จำกนั้นมีกำรแนะน ำและอธิบำยควำมรู้
เพิ่มเติม หำกส่วนไหนที่มำรดำมีควำมรู้เดิมอยู่แล้วกเ็น้นย  ้ำอีกคร้ัง มีกำรอธิบำย
ร่วมกบักำรเปิดส่ือควำมรู้ฉบบัพกพำควบคู่กนั เพื่อให้เขำ้ใจและเห็นภำพได้มำก
ขึ้น จำกนั้นมีกำรประเมินควำมรู้โดยกำรซักถำมในวนัถัดไป ซ่ึงพบว่ำกำรให้
ควำมรู้โดยกำรอธิบำยควบคู่กบักำรเปิดส่ือควำมรู้ฉบบัพกพำจะยิ่งท  ำให้มำรดำมี
ควำมเขำ้ใจและไดรั้บควำมรู้มำกยิง่ขึ้น หลงัจำกนั้นจะสำมำรถน ำส่ือควำมรู้ฉบบั
พกพำน้ีไปเปิดอ่ำนไดทุ้กที่และทุกเวลำตำมที่ตอ้งกำรไดอ้ยำ่งสะดวกสบำย

กำรท ำงำนเร่ืองนมแม่ในเชิงรุกของหอผูป่้วยเด็กแรกเกดิ มีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรให้
ควำมรู้โดยกำรออกแบบส่ือควำมรู้ฉบบัพกพำ โดยกำรดำวน์โหลดผำ่น QR code แลว้สำมำรถบนัทึก
ลงในโทรศพัทมื์อถือ สำมำรถเปิดอ่ำนไดทุ้กที่ ทุกเวลำ ภำยในประกอบด้วยเน้ือหำที่มำรดำควรรู้ 
มีรูปภำพประกอบ และมีกำรใช้ภำษำที่ เขำ้ใจง่ำย ท ำให้ดูน่ำสนใจมำกขึ้ น อีกทั้ งยงัประหยดั
งบประมำณช่วยลดภำวะโลกร้อนโดยกำรลดกำรใชก้ระดำษได ้อย่ำงไรกต็ำม จะยงัคงมีกำรพฒันำ
รูปแบบของ E-book ให้มีควำมน่ำสนใจ เน้ือหำทนัสมยัและใชง้ำนง่ำยอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมกำร
เล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยำ่งย ัง่ยนืต่อไป

มูลนิธิศูนยน์มแม่แห่งประเทศไทย. นมแม่แน่ที่สุด. กรุงเทพฯ: ส ำนกัพิมพไ์อยรำจ ำกดั; 2557.
วีณำ จีระแพทย,์ และเกรียงศกัด์ิ จีระแพทย.์ (2563). กลวิธีสู่ความส าเร็จในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่. กรุงเทพฯ: ธรรมดำเพรส.

QR code ควำมรู้ออนไลน ์
E-Book ฉบบัพกพำ 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การออกแบบกระบวนการ

การวัดผลและผลลัพธ์ (Measures)

ประเด็น (จุดเด่น) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
บทสรุป

เอกสารอ้างอิง 
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การน าเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าปีด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
                       โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

โครงการ/กิจกรรม : ด้านบริหารจัดการ (สายสนับสนุน) 

การประเมินปัญหา/ความเสี่ยง (Assessment) 

การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซ่ึงครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัย ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน รวมถึงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างก็ต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ยังต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างนั้นสามารถท าได้หลายวิธี ซ่ึงวิธีที่นิยม
ใช้กันมากวิธีหนึ่งก็คือ การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินการเพื่อให้ได้มาซ่ึงครุภัณฑ์มักจะจ ากัดด้วย
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและระยะเวลาที่จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ก าหนด เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุผู้ด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้างจะต้องมีความ
แม่นย าในแต่ละขั้นตอนและต้องมีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนเพื่อด าเนินการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่ก าหนด 

นายสนิท ลิ้นทอง 
งานพัสดุ คณะการแพทย์แผนไทย   

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อให้การจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2. เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ตรงกับความต้องการใช้งานทั้ง
ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
3. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2. ได้ครุภัณฑ์มาใช้ตามวัตถุประสงค์ ตรงกับความ
ต้องการใช้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
3. การเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ถูกต้อง ครบถ้วน ทัน
ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

การเรียนรู้ (Study/Learning) 
1. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต 
1.1 จัดท าปฏิทินแผนการด าเนินงานประจ าปีไว้ล่วงหน้าตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
1.2 เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งรายการครุภัณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรประจ าปีให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและ
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนได้รับอนุมัติรายการจากส านัก
งบประมาณ  
1.3 เจ้าหน้าที่พัสดุรวบรวมรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่ผู้เกี่ยวข้องจัดท า เพื่อมาทบทวนและ
กลั่นกรองความถูกต้องของการเขียนรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ 
1.4 เจ้าหน้าที่พัสดุนัดประชุมพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ร่วมกับผู้บริหารและผู้ที่จัดท า
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑเ์พื่อไม่ให้เกิดการล็อคสเปกหรือเกิดการฟ้องร้องในภายหลัง 
2. จุดแข็ง (Strength) หรือ สิ่งที่ท าได้ดีในประเด็นที่น าเสนอ 
2.1 มีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน และสามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนด 
2.2 เจ้าหน้าที่พัสดุมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3. กลยุทธ์ หรือ ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
3.1 การด าเนินงานได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่ก าหนดในแต่ละปีท าให้ได้มาซ่ึงครุภัณฑ์และผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 

ประเด็น (จุดเด่น) ทีเ่ป็นแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

บทสรุป 
ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เป็นการบริหารจัดการที่
ทุกหน่วยงานใช้อยู่เป็นปกติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ได้มาซ่ึงครุภัณฑ์ที่จัดหามาใช้งานมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ด าเนินการ
ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องจะต้องมีการเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่
ต้องการจัดซ้ือจัดจ้างและสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ จะเห็นได้ว่าการประชุมหารือร่วมกันในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์แต่ละรายการท าให้ลดความผิดพลาดในการแนบเอกสารประกาศจัดซ้ือจัดจ้างเพื่อหาผู้
รับจ้าง รวมถึงให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีความคุ้มค่ากับงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ้างเพราะการระดมสมอง
พิจารณาร่วมกันท าให้ได้มาซ่ึงความถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์กับคณะ โดยที่ไม่ได้ท าให้เกิด
ความได้เปรียบเสียเปรียบ และเมื่อมีข้อมูลหรือรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วเจ้าหน้าที่พัสดุซ่ึง
เป็นผู้ด าเนินการในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ก็สามารถด าเนินการในระบบได้อย่างรวดเร็วท าให้
สามารถจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์ได้ทันตามก าหนดเวลา ส่งผลให้การส่งมอบครุภัณฑ์และการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันตามเวลาที่ก าหนด 

ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซ่ึงครุภัณฑ์
และให้ทันต่อการใช้งาน ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ ใช้งานในการเรียนการสอนและการวิจัย  เป็น
กระบวนการที่ได้มาจากความร่วมมือของบุคลากรใน
คณะซ่ึงมีความรับผิดชอบต่อกระบวนการต่างๆ เริ่ม
ตั้งแต่การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อ
ขอตั้งงบประมาณในการจัดซ้ือ และการเตรียมข้อมูล
ส าหรับการด าเนินการไปพลางก่อน และเมื่อได้รับ
งบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุก็
สามารถด าเนินการลงข้อมูลในระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง ได้อย่างรวดเร็วทันตาม
เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

เอกสารอ้างอิง 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     
พ.ศ. 2560   
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ประเด็นที่เปนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ

ผลการดำเนินงาน โดยกระบวนการ P-D-C-A

อุบัติเหตุ 0 วัน

ไมมีขอรองเร�ยน
จากชุมชน

ไมมีขอรองเร�ยน
จากชุมชน

ไมมีขอรองเร�ยน
จากชุมชน

ไมมีขอรองเร�ยน
จากชุมชน

ไดรับการรับรอง ไดรับการรับรอง ไดรับการรับรอง ไดรับการรับรอง

ไมมี ไมมี ไมมี

0 วัน 0 วัน 0 วัน

70% 100% 100% 100%

-

-

76.8% 79.8% 83.8%

2561 2562 2563

โรคจากปจจัยเสี่ยงในการทำงาน

การจัดการของเสีย
เพ�่อลดผลกระทบตอสิ�งแวดลอม

/ควบคุมของเสียอันตราย

มีอุปกรณตอบโตภาวะฉุกเฉิน
พรอมใชงาน อยางนอย 80 %

ผลการประเมินความพ�งพอใจ
อยางนอย 80%

ไดรับการรับรอง มอก. 2677-2558

2560

โดย นางพ�มพพ�มล พฤกษภัทรานนต ตำแหนง นักว�ทยาศาสตรชำนาญการพ�เศษ

  สำนักเคร�่องมือฯ นำระบบบร�หารจัดการดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก. 2677-2558 มาใชในการดำเนินงานตั้งแตป 2560 
จนถึงปจจ�บัน โดยดำเนินการวางแผนอยางเปนระบบ ตามองคประกอบหลัก 7 องคประกอบ และลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว โดยใชหลักวงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA)
มีการแก ไขปรับปรุง ทันตอสถานการณ รวมถึงมีการตรวจติดตามภายในและตรวจประเมินจากภายนอก ที่ทางผูบร�หารและทีมความปลอดภัยไดนำมาพ�จารณาปรับปรุง
กระบวนการอยางตอเนื่อง ดังตอไปนี้

ขยายผลหองปฏิบัติการอื่น ๆ  เพ�่มเติม โดยพ�จารณาตามระดับความเสี่ยง (ตั้งแตป 2564-2568) 

มีแผนถายทอดองคความรู ประสบการณและแนวปฏิบัติตาง ๆ สูหนวยงานที่สนใจทั้งภายในและ
ภายนอกมหาว�ทยาลัย เพ�่อสรางนิเวศดานความปลอดภัยในองคกรทั้งระดับมหาว�ทยาลัยและ
ระดับภูมิภาค       

หองปฏิบัติการเคมีว�เคราะห G01/G06 
หองปฏิบัติการเคมีว�เคราะห R 102
หองปฏิบัติการงานยาง 
หองปฏิบัติการว�เคราะหโปรตีนในอาหาร 
หองปฏิบัติการเคมีว�เคราะห 102 

ความทาทายตอไป

ระบบบร�หารจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
สำนักเคร�่องมือว�ทยาศาสตรและการทดสอบ

ขอมูลติดตอ: 

ผล: ลดคาใชจายได 12,000 บาท

ผล: ลดคาใชจายคาสาธารณูปโภค

1. เปนผูตรวจประเมินภายในใหกับหนวยงานที่นำระบบบร�หาร
    จัดการดานความปลอดภัยไปใชในหนวยงาน

ผล:

2. เปนแหลงแลกเปลี่ยนเร�ยนรูศึกษาดูงานแกหนวยงานภายในและ
    ภายนอกมหาว�ทยาลัยที่ตองการนำระบบดังกลาวไปใชในหนวยงาน
3. บุคลากรเกิดความตระหนักและใหความสำคัญดานความปลอดภัย
    ในการทำงานจนเปนวัฒนธรรมองคกร

ความเชี่ยวชาญของบุคลากรดานการจัดการ
บร�หารความปลอดภัย

ผล: เปนว�ทยากรถายทอดองคความรูและประสบการณตรง
       ดานการบร�หารความปลอดภัยแกหนวยงานตาง ๆ

ผล: เพ�่มความสะดวก รวดเร็วในการทำงานและประหยัดคาใชจาย
       ไมตองซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป

นำระบบ IT พัฒนาโปรแกรมเพ�่อใชในงานระบบ
ฐานขอมูลสารเคมีและโปรแกรมสอบสวนและอุบัติเหตุ

ประโยชนจากการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง

สรางอุปกรณเตือนอัคคีภัยในหองเก็บสารเคมี และ ระบบเตือนอัคคีภัยแบบออนไลน
พรอมไฟสัญญาณฉุกเฉิน

ภาพอุปกรณเตือนอัคคีภัยในหองเก็บสารเคมี
Smoke Detector
+ชุดสงสัญญาณ Repeater Monitor + siren

การทำงานของระบบเตือนอัคคีภัยแบบออนไลน

พ�้นที่ติดตั้ง: 1. หองเก็บสารเคมี 2. หองปฏิบัติการเคร�่องมือพ�้นฐาน 3. หองไมยาง 4. หอง R101

ผานการตรวจสอบรับรอง
จากผูประเมินภายนอก

ปจจ�บัน ยังคงรักษา
ระบบและไดรับการรับรอง
อยางตอเนื่อง

ไดรับการรับรองมาตรฐานดานความปลอดภัย
มอก. 2677-2558 ตั้งแตป 2560

ทุกคนในองคกรรวมสราง “วัฒนธรรมองคกร” 
เพ�่อใหที่ทำงานนาอยูและมีความปลอดภัย

ทีมความปลอดภัย 
ขานรับนโยบายผูบร�หาร

บุคลากรสำนักเคร�่องมือฯ
ใหความรวมมือ และตระหนักถึง

ความปลอดภัยในการทำงานจนเปน
“วัฒนธรรมองคกร”

ทีมบร�หาร “มุงมั่น”
ขับเคลื่อนพัฒนาองคกร

2561

2562

2563

หองปฏิบัติการปลอดภัย “ดีเดน” (การนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร) โดยสำนักงานการว�จัยแหงชาติ (วช.)

หองปฏิบัติการ “ดีเดน” การรับรองระบบการจัดการดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2677-2558
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (นำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร) จากงานประชุมว�ชาการมาตรฐานการว�จัยและความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
เคร�อขายว�จัยภูมิภาค : ภาคใตครั้งที่ 2 สงขลา 
รางวัลหองปฏิบัติการปลอดภัยระดับดี (นำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร) และ รางวัลนำเสนอหองปฏิบัติการปลอดภัยระดับ “ดีเดน” 
(การนำเสนอ Best Practice แบบ Oral presentation) จากงานประชุมประจำปเคร�อขายมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ
รางวัลผลงานนำเสนอระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ 1 (นำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร) จากงานวันแหงคุณคาสงขลานคร�นทร ป 2563 ม.สงขลานคร�นทร

รางวัลที่ไดรับ

การรับรองระบบการจัดการดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี มอก. 2677-2558 จากงานวันแหงคุณคาสงขลานคร�นทร ป 2562 

แตงตั้งคณะทำงาน กำหนดนโยบายและแผน จัดอบรมความรูพ�้นฐานดานความปลอดภัยใหกับบุคลากรทุกป

การจัดการของเสีย
การจัดการขอมูลของเสีย การจัดเก็บ/กำจัดของเสีย

ภาพ การจัดเก็บ/กำจัดของเสีย 

3

ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ4

ภาพหองปฏิบัติการ

โปรแกรมฐานขอมูลสารเคมี
การจัดเก็บสารเคมีตามมาตรฐานสากล GHS
รายงานความเคลื่อนไหวสารเคมีประจำป

ภาพการจัดเก็บสารเคมีและบงชี้ประเภทสารเคมี

การจัดการสารเคมี

ภาพการเคลื่อนยายสารเคมี
สิ�งที่ตองคำนึงถึงหลัก:
 1. ความเปนอันตรายของสารเคมี
 2. ความเขากันไมได (incompatibility)

สิ�งที่ตองคำนึงถึงหลัก:
 1. ความเปนอันตรายของสารเคมี
 2. ความเขากันไมได (incompatibility)

2

จัดหาอุปกรณตอบโตภาวะฉุกเฉิน

การซอมรับมือภาวะฉุกเฉิน
จัดสรางนวัตกรรมดานความปลอดภัย

5 การเตร�ยมความพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉิน

น้ำ ปลอยลงสูแหลงสาธารณะ ข�้เถา ทิ�งถังขยะ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม

เร�่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ�งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ผล: ลดคาใชจายการกำจัดลงได 23%

ผล: เพ�่มรายได 60,000 บาท

บำบัดของเสียประเภทกรดเพ�่อลดคาใชจายในการกำจัด 

เปดหลักสูตรอบรมดานความปลอดภัยแกบุคลากรภายนอก

โครงสราง หนาที่1

ภาพอุปกรณตอบโตภาวะฉุกเฉิน

การใหความรูและการสรางจิตสำนึก6

โปรแกรมระบบเอกสารคุณภาพ

7 การจัดการเอกสาร

การซอมอพยพหนีไฟ การซอมดับเพลิง และสารเคมีหกรั่วไหล

พัฒนาว�ธีการตรวจสอบสภาพสิ�งแวดลอมในหองปฏิบัติการ

ธำรง รักษาระบบบร�หารจัดการดานความปลอดภัย
ในหองปฏิบัติการ อยางตอเนื่อง 4 ป

สรางนวัตกรรม 
“ระบบตัดน้ำประปาอัตโนมัติ”

ประโยชนจากการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง

074-286904-7 @ositpsuhttp://osit.psu.ac.th ositpsuosit@group.psu.ac.th
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แนวปฏิบติัการป�องกันการทจุรติ
การสอบวดัความรูภ้าษาอังกฤษออนไลน ์

คณะวทิยาการจดัการ 

งานเทคโนโลยแีละนวตักรรมการจดัการเรยีนรู ้
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัยสลงขลานครนิทร์

    จาก 6 ป�ญหาที�เกิดขึ�นในการจดัสอบวดัความรูภ้าษา
อังกฤษนาํมาสูก่ระบวนการปรบัปรุงพฒันาหาวธิกีารป�องกัน 
การทจุรติการสอบวดัความรูภ้าษาอังกฤษออนไลน์ ป�ญหาที�พบ

  เชน่ ระบบการสอบออนไลนไ์มไ่ด้จาํกัดพื�นที�ในการเขา้ถึง นกัศึกษา
มกีารสอบแทนกันจาํนวนนกัศึกษาของคณะมากที�สดุเป�นอันดับหนึ�ง

ของมหาวทิยาลัย  ตามขอ้มูลตารางที� 1
กลยุทธ ์หรอื ป�จจยัที�นาํไปสูค่วามสาํเรจ็

การประเมนิป�ญหา / ความเสี�ยง คณะทํางาน                                            
          ทิพวรรณ ป�� นทองพนัธ ์ นกัวชิาการอุดมศึกษา
          เพยีงพศิสกุแดง           นกัวชิาการคอมพวิเตอร์
          ชยัวฒัน ์ศรจีนัทรก์ลุ     นกัวชิาการคอมพวิเตอร์

 

     7.1 เพื�อป�องกันการทจุรติการสอบวดัความรูภ้าษาอังกฤษ
     7.2 เพื�อสรา้งแนวทางในการดําเนินงานการจดัสอบวดัความรู ้
ภาษาอังกฤษของคณะ อยา่งเป�นระบบ มแีนวปฏิบติัที�ชดัเจน
     7.3 เพื�อสรุปแนวทางการป�องกันการทจุรติการสอบวดัความรู ้
ภาษาอังกฤษระบบของคณะ

จุดแขง็ (Strength) หรอืสิ�งที�ทําได้ดีในประเด็นที�นําเสนอ

      การนาํป�ญหาหนา้งานที�เกิดขึ�นจรงิ นาํมาสูก่ระบวนการวเิคราะห์
ป�ญหา และหาวธิกีารจดัการ ทั�งรูปแบบการดําเนินงาน และการนาํ
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาประยุกต์ใช ้เพื�อประสทิธภิาพในการทํางาน
แก้ป�ญหาความซํ�าซอ้น ลดขั�นตอนการทํางาน และมคีวามสะดวก และ
สามารถป�องกันการทจุรติการสอบวดัความรูภ้าษาอังกฤษแต่ละครั�งได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ จะเหน็ได้วา่ผลการดําเนนิงาน การสอบวดัความรู ้
ภาษาอังกฤษของนกัศึกษาชั�นป�ที� 1 ในแต่ละป�การศึกษา จากป�การศึกษา
2559 – 2563 สามารถบรหิารจดัการสอบได้อยา่งสะดวก

     จากการรวบรวมป�ญหา และการสอบถามนกัศึกษาในการรบัทราบ
ขอ้มูลเกี�ยวกับการจดัสอบวดัความรูภ้าษาอังกฤษ ในแต่ละป�การศึกษา
พบวา่ยงัขาดแนวทางการดําเนินการจดัสอบที�สื�อสารอยา่งชดัเจน ผู้
ปฏิบติังาน จงึได้วเิคราะห ์รวบรวมป�ญหาที�เกิดขึ�น ตั�งแต่ภาคการศึกษา
แรก ป�การศึกษา 2559 จากการจดัสอบภาพรวมทั�งป�การศึกษาที�ผา่น
มา จงึพบวา่ ควรมกีารจดัลําดับการสอบตามเกณฑ์การสอบวดัความรู ้
ภาษาอังกฤษ 

โปรแกรมควบคมุหนา้จอการสอบของนกัศึกษา
ควบคมุผา่นหนา้จอ Monitor 

ตารางที� 1  จาํนวนรบันักศึกษาตั�งแต่เริ�มมกีารจดัสอบวดัความรู้
ภาษาอังกฤษ ป�การศึกษา 2559 – 2562

    ควบคมุผา่นหนา้จอ Monitor
ที�สามารถเหน็ความเคลื�อนไหว
ของหน้าจอแต่ละเครื�องที�กําลัง
สอบไดจ้าก เครื�องหลัก โดย
สามารถตรวจสอบความผดิปกติ
ของหน้าจอกรณนีกัศึกษาออก
จากระบบการสอบ ป�องกันการ
ทจุรติการสอบ

ตารางที� 2  สรุปรายงานผลการสอบวดัความรูภ้าษาอังกฤษ 
                    คณะวทิยาการจดัการ 

เป�าหมาย/วตัถปุระสงค์ของโครงการ

ตรวจสอบรายชื�อก่อนเขา้สอบ
และเซน็ชื�อเขา้สอบเมื�อทําการสอบเสรจ็สิ�น
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เตรียมความพรอมการสอนออนไลนในยุควิถีชีวิตใหม  

(Preparation Online Teaching for The New Normal) 

สถานการณการแพรระบาด นโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน 

วางแผนโดยใช PDCA 

01 02 

03 04 

COVID-19 

1. สํารวจความตองการการพัฒนาองคความรู 

2. จัดอบรมดานการสอน การทําสื่อการสอน  

   การประชุม และการทํางานออนไลน 

3. ประเมินผลการจัดอบรม   

งานบริหารทรัพยากรมนุษย  

1.จัดอบรมใหความรูโปรมแกรมตางๆ ที่ใชในการเรียนออนไลนสําหรับนักศึกษา 

2.สนับสนุน sim internet สําหรับนักศึกษาที่มีขอจํากัดทางเศรษฐานะ 

งานพัฒนานักศกึษาและศษิยเกาสัมพันธ 

หนวยเทคโนโลยีการศึกษา 

      จัดเตรียมเคร่ืองมือและหองสําหรับสอนออนไลน 

หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดูแลระบบสื่อสาร สัญญาณ Wi-Fi  

ผลการดําเนินงาน  

1. จัดอบรมเคร่ืองมือ และโปรแกรมตาง ๆ ท่ีใชในการสอนออนไลน และการทําสื่อตาง ๆ รวมถึงการทํางานแบบ

ออนไลน ท้ังหมดจํานวน 13 เร่ือง และผลจากการประเมินการจัดอบรมไดคะแนนเฉลี่ย 4.50/5 คะแนน  

2. มีการจัดทําสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ เพิ่มข้ึนเปนจํานวนมากถึง 3 เทาเม่ือเปรียบเทียบกับกอนการจัดอบรม  

ลําดับที่ ประเภท ปการศึกษา 2562 

(กอนจัดอบรม) จํานวน 

ปการศึกษา 2563 

(หลังจัดอบรม) จํานวน 

1 Banburee iBooks 0 36 รายวิชา 

2 MOOC 0 68 หัวขอ 

3 คลิปการเรียนการสอนออนไลนหลักสูตรแพทยศาสตร(ทฤษฎีและปฏบิตักิาร) ใน LMS 0 11 รายวิชา 

4 คลิปการเรียนการสอนออนไลนหลักสูตรอื่น ๆ  ใน LMS 38 122 คลิป 

3. ผลประเมินรายวิชาไดคะแนนเฉลี่ย 4.5-4.67 / 5 คะแนน และ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอน

คะแนนเฉลี่ย 4.55-4.64 / 5 คะแนน ซ่ึงไมไดลดลงจากเดิมที่สอนแบบ on site แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการเรียน

การสอนที่ยังคงมีอยู 

รศ.ดร.อุราพร  วงศวัชรานนท และ นางสาวศิริพร  เทพอรัญ 

         งานบริหารทรัพยากรมนุษย   
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1. นายนวนกิ  จลุนพ      2. นายสรรชยั แซเ่ตยีว  
3. นายยอดรกั บญุพนัธุ ์  4. วา่ทีร่อ้ยตรกีอ้งชนก ทองพรดั 
5. บคุลากรงานพฒันาระบบสารสนเทศนกัศกึษาส านกันวตักรรมดจิทิลัและระบบอจัฉรยิะ     

  

การรับรายงานตัวนักศึกษา เป็นอีกภารกิจหนึ่งของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล โดยการรับรายงานตัวนักศึกษา
ใหม่ มีขั้นตอนและกระบวนการที่มีความซ ้าซ้อนทั้งการตรวจสอบเอกสารรายงานตัวของนักศึกษาที่รายงานตัวกับ
มหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยฯ และตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษาที่บันทึกผ่านระบบให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพราะมีผลต่อการออกเอกสารหนังสือส าคัญทาง
การศึกษา การใช้ระยะเวลาในการด าเนินการรายงานตัวนักศึกษาใหม่เป็นเวลานาน สถานที่ในการรับรายงานตัวมี
พื้นที่จ ากัด และต้องใช้เจ้าหน้าที่และนักศึกษาช่วยงานจ านวนมากเพื่อให้การรับรายงานตัวด าเนินการเสร็จตาม
ก าหนดเวลาและไม่ให้ส่งผลกระทบกับการท ากิจกรรมของนักศึกษาใหม่ กระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
แบ่งเป็นระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 พัฒนากระบวนจัดเก็บรูปถ่ายนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนากระบวนการรับบัตรนักศึกษา 

ระยะที่ 2 ได้น าปัญหาที่พบจากระยะที่ 1 มาพัฒนากระบวนการจัดเก็บเอกสารการรายงานตัวนักศึกษา (Se-Doc) 
รูปแบบไฟล์ดิจิตอล รวมกับข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ (PSU1-2)  

ระยะที่ 3 พัฒนาระบบรับรายงานตัวออนไลน์  

ระยะที ่4 (ปัจจุบนัปกีารศึกษา 2564) พัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่เป็นระบบเดียวและระบบแจ้งผลการ
รายงานตัวผ่าน E-mail 

แผนพฒันาในอนาคต พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลนักศึกษากับกรมการปกครองเพื่อลดความผิดพลาดจากการกรอก
ข้อมูลของนักศึกษาและพัฒนาระบบรับบัตรประจ าตัวนักศึกษาโดยวธิีการจัดส่งบัตรประจ าตัวนักศึกษาทางไปรษณีย์ 

 เพื่อปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการและลดความผดิพลาดในการรับรายงานตัวนักศกึษาและจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
 เพื่อลดอัตราก าลังและงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมรบัรายงานตัวนักศกึษาใหม่ 
 เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารรายงานตัวของนกัศกึษาในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนกิส์ 
 เพื่อลดขั้นตอนในกระบวนการรบัรายงานตัวนกัศึกษา 
 เพื่อสร้างแนวปฏิบัติและกระบวนการด าเนินงานใหก้ับวทิยาเขต 

 

 ลดกระบวนการท างานและเพิ่มประสิทธภิาพในการให้บรกิารได้มากขึ้น 
 ลดอัตราก าลังและงบประมาณ 
 เจ้าหน้าที่มีความสะดวก มกีระบวนการ มีแนวปฏิบัติอย่างเป็นระบบในการด าเนินงาน 
 มีระบบสืบคน้เอกสารรายงานตัวนักศกึษาใหม่ 
 งานทะเบียนแต่ละวิทยาเขตสามารถน าไปใช้ในการท างาน 

 

 ประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์เรือ่ง การรายงานตวัเขา้ศกึษาส าหรบันกัศกึษาใหม ่ประจ าปกีารศกึษา 2564 
 ระบบขอ้มลูพืน้ฐานนกัศกึษาใหม ่Website : https://psu1-2.psu.ac.th/ 

 

 

ACTION เมือ่เปิดใช้งานระบบจริงพบว่าระบบสามารถตอบสนองความสะดวก รวดเรว็
และถูกต้องทัง้ในส่วนของเจ้าหน้าที่และนักศกึษาอีกทั้งยังมีความยดืหยุ่นสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้กบัทกุวทิยาเขต 

 PLAN น าปัญหาที่เกิดจากการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 
มาวิเคราะห์ 

 

CHECK เมื่อมีการพัฒนาระบบเสร็จสิ้นแล้วจะด าเนินการทดสอบระบบโดยเจ้าหนา้ที่ที่
รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ทดลองใช้งานระบบ
เพื่อแก้ปัญหาก่อนเปิดใช้ระบบ และประเมินผลการใช้งานระบบในแต่ละระยะของการ
พัฒนาและเก็บรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงระบบในระยะถัดไป 

DO จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการเริ่มพัฒนาระบบเพื่อ 
น ามาใช้ในการแก้ปัญหาโดยมีเงื่อนไขความต้องการจาก 
นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อตอบสนอง 
การท างานที่สะดวกรวดเร็ว 

 

ด้านการจดัเกบ็เอกสารรายงานตัว จากการพัฒนากระบวนการรับรายงานตัวผลลัพธ์คือมีระบบการจัดเก็บเอกสาร 
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ง่ายต่อการจัดเก็บและสืบค้นเอกสาร 

 ด้านอัตราก าลังและค่าใช้จ่ายในการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ จากเดิมต้องใช้อัตราก าลังในการรับรายงานตัว
นักศึกษาโดยเป็นเจ้าหน้าที่ที ่เกี่ยวข้อง 7 รายและนักศึกษาช่วยงานประมาณ 25 ราย โดยมีค่าจ้างนักศึกษา
ช่วยงานในการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประมาณ  30,000 บาท/ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 รายงานตัว 
2 วัน) เมื่อมีการพัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ด้วยระบบรับรายงานตัวนักศึกษาออนไลน์ท าให้ไม่
จ าเป็นต้องมีนักศึกษาช่วยงาน 
ด้านข้อมลูพืน้ฐานนกัศกึษาใหม่ การวัดผลด้านความผิดพลาดด้านการขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่ มีอัตรา
การยืนค าร้องน้อยลงตามล าดับ โดยการขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่ ปี 2561 มีการยื่นค าร้อง 14 ฉบับ ปี 
2562 มีการย่ืนค าร้อง 9 ฉบับ และปี 2563 มีการย่ืนค าร้อง 5 ฉบับ ค าร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ปี 2561 มีการ
ย่ืนค าร้อง 19 ฉบับ ปี 2562 มีการย่ืนค าร้อง 14 ฉบับ และปี 2563 มีการย่ืนค าร้อง 7 ฉบับ 

 
ด้านขั้นตอนในการด าเนินการต่าง ๆ 

 ลด 

รายการ เดมิ ใหม ่
 ขั้นตอนในการรายงานตัว 6 4 
 เวลาในการรอรับบัตรประจ าตัวนักศึกษา  30  วันหลังรายงาน

ตัวนักศึกษา 
รับได้ในวันรายงานตัว 

 ขั้นตอน, ความซ ้าซ้อนในการตรวจสอบ
เอกสารรายงานตัว 

2 ขัน้ตอน 1 ขัน้ตอน 

 เจ ้าหน ้าท ี ่และน ักศึกษาช ่วยงานรับ
รายงานตัว 

32 ราย 1 ราย 

 ค่าจ ้างน ักศ ึกษาช ่วยงานในการรับ
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 

30,000/ปกีารศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 เวลาในการค้นหาเอกสาร 20 -30 นาท ี 1 นาท ี
 เพิม่ รายการ เดมิ ใหม ่

 ความสะดวกในการรายงานตัว 50 นาท ี 7 นาท ี
จากการวดัผลลพัธข์องพฒันากระบวนการรบัรายงานตวั ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้ังไว้ ดังนี ้
ดา้นผูป้ฏบิตังิาน มรีะบบรบัรายงานตัวที่ช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ลดอัตราก าลังในการปฏิบัติงานรับ
รายงานตัวและเพิ่มประสิทธภิาพในการท างานด้านทะเบยีนนักศึกษา 
ด้านผูร้บับรกิาร (นักศึกษา) มีระบบรายงานตัวนักศึกษาแบบออนไลน์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรายงานตัว  
และมีระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลในการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาที่ช่วยลดความผิดพลาดของการจัดท าบัตร 
ประจ าตัวนักศึกษา 

การปรับปรุงการพัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล เป็น
กระบวนการที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการคิดวิเคราะห์ และวางแผนปรับปรุงกระบวนการท างานและแก้ไขปัญหาหน้างาน 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และประพบความส าเร็จ จะเห็นได้ว่าจากข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้และการแลกเปล่ียนแนวคิดกระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ กับต่างวิทยาเขตถึงแนวปฏิบัติการรับรายงานตัว
นักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาร่วมกัน 

 

แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต 
 ทบทวนปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของกระบวนการการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่หลังด าเนินงานทุกครั้งเพื่อพัฒนา 

 แนวคิดวางเป้าหมายของการพัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
จุดแข็ง (Strength) หรือ สิ่งที่ท าได้ดีในประเด็นที่น าเสนอ การน าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีการ 
จัดการทั้งรูปแบบการด าเนินงานการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อประสิทธิภาพในการท างานแก้ปัญหาความซ ้าซ้อน  
ลดขั้นตอนการท างาน ลดภาระการเดินทางของนักศึกษาใหม่ ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองรวมถึงงบประมาณการด าเนินการ 
กลยุทธ์หรือปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ  
 การเรียนรู้และการพัฒนางานด้วยระบบ PDCA ได้แก่ มีการวางแผนกลยุทธ์ในพัฒนากระบวนการรับรายงานตัว (PLAN) เพื่อลด 
ความผิดพลาดและเวลาในการด าเนินการ ลงมือปฏิบัติ (DO) เพื่อให้กระบวนการรับรายงานตัวออกมาตามแนวคิดที่วางแผนไว้และมี 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประเมิน (CHECK) มีการประเมินและติดตามผลการใช้งาน แลกเปล่ียนแนวคิดการรับรายงานตัวของแต่ละ 
วิทยาเขตเพื่อหาประเด็นที่น่าสนใจ ไปประยุกต์ต่อยอดท าให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ACT) 
 การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพการ
 น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนและประบวนการท างาน

 

 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนากระบวนการรับรายงานตัว 
นักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคิด วิเคราะห์ปัญหาที่มีอยู่และ 
ปรับปรุงพัฒนาให้กระบวนการให้บริการดีขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ ได้รับความสะดวก  
รวดเร็ว พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างวิทยาเขต เพ่ือจุดประเด็นความคิดในการปรับปรุง ต่อยอดใน 
กระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษา ผลจากการด าเนินการปรับปรุงกระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาที่ 
ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้กระบวนการรายงานตัวรูปแบบออนไลน์ในทุกวิทยาเขต เพ่ือการรับรายงานตัว 
นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและนักศึกษาได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการรายงานตัวเป็น 
นักศึกษาใหม่แบบออนไลน์และสามารถรับบัตรประจ าตัวนักศึกษาได้ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  
และจากการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล จึงมีแนวคิดในการพัฒนา 
กระบวนการรับรายงานตัวในระยะถัดไป ทั้งด้านการเช่ือมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเช่นกรมการ 
ปกครอง หรือ ข้อมูลจากระบบทะเบียนนักศึกษาเดิมเพ่ือลดการบันทึกข้อมูลส่วนตัวที่อาจเกิดข้อผิดพลาด  
หรือการปรับปรุงกระบวนการจัดส่งบัตรประจ าตัวนักศึกษาเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาใหม่ โดย 
การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนากระบวนการดังกล่าว 
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เพิ�มประสทิธิภาพการดูแลผูป้�วยที�ต้องใสเ่ฝ�อกด้วยมดีตกแต่งเฝ�อก
(PSU cast cutting knife)

ป�ญหาและสาเหตุ
การใสเ่ฝ�อกต้องมีการตกแต่งเฝ�อกเพื�อให้ สามารถประเมนิการไหลเวียนของเลือดได้ดี 

ไมม่มีดีที�มคีวามเหมาะสมในการตกแต่งเฝ�อกโดยเฉพาะจําหนา่ยในท้องตลาด
กรณไีมต่กแต่งเฝ�อกใหม้สีว่นของเฝ�อกรองรับใต้นิ�วเท้า ทําใหป้ลายเท้าหงิกงอ 

       ไมเ่กิดภาวะแทรกซอ้น

       ไมส่ขุสบายขณะอยูใ่นเฝ�อก

การวัดผล
1.การวัดผลด้านคณุภาพความแขง็แรงของใบมดี (Blade strength ): ใบมดีมอีายุการใชง้าน 1 ใบต่อ 6 เดือน
2.การวัดผลด้านความปลอดภัยในการใช้งาน: มนี�าหนกัเบา ด้ามจับกระชบัมอืที�ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ ทําใหล้ดความเมื�อยล้าขณะใชง้าน
[ประเมนิโดยใชแ้บบประเมนิเพื�อสาํรวจภาระงานของกล้ามเนื�อของ ISO 20646 (Annex D)] (N=20)
3. การวัดผลด้านความพงึพอใจต่อการใช้งานมดีตกแต่งเฝ�อกจากแพทย ์พยาบาล ผูป้ฏิบติัพยาบาล และเจ้าหนา้ที� (N=20)

แนวทางการพัฒนาอยา่งต่อเนื�องในอนาคต
ปรบัด้ามมดีเป�นพลาสติกที�ออกแบบและพัฒนาใหขึ้�นรูปตามหลักการยศาสตร์ในตัว ซึ�งขณะนี�ได้ทดลอง
ขึ�นรูปโดยใช ้3D printing นํามาทดลองใชแ้ละพัฒนาต่อไปเพื�อลดการเกิดสนมิบริเวณด้ามมดี
ศกึษาการใช้งานด้ามมดีที�ขึ�นรูปตามหลักการยศาสตรแ์บบใหมเ่ปรยีบเทียบกับแบบเก่า
จัดทํา clip video การใสเ่ฝ�อกและวิธกีารใช้งานมดีตกแต่งเฝ�อก
ออกแบบ package ที�สวยงาม เก็บสะดวก และใช้งานง่าย

เป�าหมาย/ตัวชี�วัด
1. เพื�อออกแบบและพฒันาสิ�งประดิษฐ์
    มีดตกแต่งเฝ�อกสาํหรับการตกแต่งเฝ�อกที�
    เหมาะสมต่อการใชง้านตกแต่งเฝ�อกให้ได้   
    มาตรฐาน และเหมาะสมต่อการใชง้านได้
    ตรงตามแผนการรกัษาของแพทย์
2. เพื�อใหผู้ป้�วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซอ้น
    จากการใสเ่ฝ�อก 
    (Compartment syndrome)

ผลลัพธ์
1. มสีิ�งประดิษฐม์ดีตกแต่งเฝ�อกสาํหรบัการตกแต่ง 
    เฝ�อกใหไ้ด้มาตรฐาน และเหมาะสมต่อการใชง้าน 
     ได้ตรงตามแผนการรกัษาของแพทยส์ง่ผลทําให้
     ผูป้�วยมคีวามรูส้กึสบายขณะอยูใ่นเฝ�อก
2. ไมพ่บอุบติัการณ์การเกิด compartment  
     syndrome ในผูป้�วยที�ใสเ่ฝ�อกขา 
      [เก็บขอ้มูลยอ้นหลัง 3 ป� (ป�พ.ศ.2561-2563)]

การออกแบบกระบวนการ

นางกาญจนา วงษ์เลี�ยง 
คลินิกเฝ�อก หอผู้ป�วยนอก 2 ฝ�ายบริการพยาบาล 
คณะแพทยศสาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จดทะเบียน (24 สิงหาคม 2560)
ประเภทอนุสิทธิบัตร “มีดตกแต่งเฝ�อก”  เลขที�คําขอ 1703001609 
ประเภทสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ “มีด”  เลขที�คําขอ 1702003276 
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1.  ออกแบบและพฒันาสิ�งประดิษฐ์อุปกรณช์ว่ยถอดเฝ�อก
     สาํหรบัผู้ป�วยเด็กโรคเท้าปุกที�สามารถนาํไปถอดเฝ�อก
     ที�บา้นเองได้
2. ลดระยะเวลาในการถอดเฝ�อกของผูป้กครองผูป้�วยเด็ก
    โรคเท้าปุกด้วยตนเองที�บา้น

เป�าหมาย/ตัวชี�วัด

การออกแบบกระบวนการ 

ผลลัพธ์

การออกแบบและพฒันา อุปกรณ์ชว่ยถอดเฝ�อกมาจากบา้นของเด็กโรคเท้าปุก

นางกนิษฐา คงแก้ว 
คลินิกเฝ�อก หอผูป้�วยนอก 2 ฝ�ายบรกิารพยาบาล คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์

การถอดเฝ�อกที�โรงพยาบาล จะมีการใชเ้ลื�อยตัดเฝ�อกไฟฟ�า
ในการถอดเฝ�อก
- เด็กกลัวเนื�องจากเครื�องมขีนาดใหญ ่เสยีงดัง
- ต้องใชผู้ช้าํนาญในการตัดเฝ�อก
- ต้องนาํผูป้�วยมาโรงพยาบาล มค่ีาใชจ่้าย เสยีเวลา
- เด็กดิ�น/ขยบัอาจสง่ผลใหเ้กิดการบาดเจ็บได้ 

การประเมินป�ญหา/ความเสี�ยง 

1. มีสิ�งประดิษฐ์อุปกรณช์ว่ยถอดเฝ�อกสาํหรบัผูป้�วยเด็ก
   โรคเท้าปุกที�สามารถนําไปถอดเฝ�อกที�บา้นเองได้

2. ลดระยะเวลาในการถอดเฝ�อกของผูป้กครองผูป้�วยเด็ก
    โรคเท้าปุกด้วยตนเองที�บา้นจากเวลาเฉลี�ย 30 นาที    
    เหลือเวลาเฉลี�ย 15 นาที

จัดทํา clip video เรื�องวิธกีารถอดเฝ�อกด้วย

จัดหาแหล่งผลิตที�สามารถผลิตได้จํานานมากและ
ใช้วัสดุพลาสติกที�ทนทานเพื�อจํานวนครั�งในการใช้
งานได้มาก

       ตนเองจากบา้นสาํหรบัเด็กเท้าปุก (club foot) 
       และสง่ line ใหผู้้ปกครองนาํกลับไปปฏิบติัที�บา้น

แนวทางการพัฒนาอยา่งต่อเนื�องในอนาคต

ตัวอยา่งสิ�งประดิษฐ์
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กลยุทธหรือ ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ

จุด
แข็

ง 
(S

TR
EN

GT
H)

 ความต่อเนื�องในการจัดกิจกรรม

คณะทํางานมีความพร้อมในการปรับเปลี�ยนกระบวนการ
เพื�อให้สามารถระดมทุนได้มากขึ�นและช่วยเหลือนักศึกษา
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการให้ทุน

ผู้บริหารให้ความสําคัญกับกิจกรรมเป�ดกระปุกออมสิน
เพื�อน้องโดยเข้าร่วมงานทุกป�และร่วมประชุมกับ คณะ
ทํางานในการจัดเตรียมงานทุกครั�ง

การประเมินปญหา/ความเสี่ยง (ASSESSMENT)

วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติจริง (PDCA)

ประเด็น (จุดเดน) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ

    การจัดงานเป�ดกระปุกออมสินเพื�อน้อง จัดขึ�นติดต่อกันมาเป�นระยะ
เวลา หลายป�และมีรูปแบบที�หลากหลายทําให้มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื�อง และร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ เพิ�มขึ�นทุกป� และเป�น
กิจกรรมประจําป�ที�มีศิษย์เก่า/สมาชิกที�เคยมาเข้าร่วมกิจกรรม คอยติดตาม
และสอบถามเรื�องการจัดงานจากงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
อยู่บ่อยครั�ง
    ความผูกพันของศิษย์เก่าที�เคยได้รับทุนการศึกษา เมื�อบัณฑิตที�ได้รับ
ทุนจบการศึกษาไปแล้ว ได้กลับมาส่งต่อความรู้สึกดีๆ และกลับมาร่วม
กิจกรรมต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ เช่น งานเป�ดกระปุกออมสินเพื�อน้อง

กล
ยุท

ธห
รือ

 ป
จจั

ยที่
นํา

ไป
สูค

วา
มสํ
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คณะฯ มีเจ้าหน้าที�ศิษย์เก่าสัมพันธ์ที�เป�นบัณฑิตคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีสมาคมนักศึกษาเก่าฯ ที�เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนิน
งานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์กับคณะฯ

มีเครือข่ายศิษย์เก่าที�เข้มแข็ง

การกําหนดให้นักศึกษาที�ได้รับทุนเป�นผู้จัดงานและเข้า
ร่วมกิจกรรมงานวันเป�ดกระปุกออมสินทําให้นักศึกษาได้
เข้าใจวัตถุประสงค์และสร้างความผูกพันระหว่างผู้ให้และ
ผู้รับ 

 การเรียนรู (STUDY/LEARNING)

         โครงการเป�ดกระปุกออมสินเพื�อน้อง เป�นโครงการระดมทุนจากศิษย์เก่าและผู้มีจิตอันเป�นกุศล เพื�อใช้เป�นทุนการศึกษาให้
กับนักศึกษาที�ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยการจัดงานวันเป�ดกระปุกออมสินกําหนดให้นักศึกษาที�ได้รับทุนจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมกิจกรรม ทั�งในฐานะที�เป�นผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทําให้นักศึกษาได้เข้าใจวัตถุประสงค์การจัดงาน เกิดความประทับ
ใจในความมีจิตเมตตาของรุ่นพี�  และสมาชิกโครงการฯ รวมถึงเกิดแรงบันดาลใจหรือมีกําลังใจเพิ�มขึ�นจากเรื�องเล่าความสําเร็จ
ของรุ่นพี�และวิทยากรรับเชิญ ส่งผลให้เกิดความผูกพันระหว่างผู้ให้และผู้รับซึ�งผู้รับในวันนี�ก็อาจจะกลับมาเป�นผู้ให้ในวันหนึ�ง และ
ร่วมส่งต่อนํ�าใจวิทยาฯ จากรุ่นสู่รุ่นผ่านทุนต่าง ๆ ภายใต้ร่มกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ต่อไปศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร ์

กล่าวความรู้สึกในงานเป�ดกระปุกออมสินเพื�อน้อง

บทสรุป

กระปุกออมสิน

เติมฝนปนทุนสูนอง

      คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดตั�ง “กองทุนคณะวิทยาศาสตร์” มาตั�งแต่วันที� 1 กรกฎาคม 2534 โดยรวม
กองทุนย่อยที�มีอยู่หลายกองทุนเข้าด้วยกันและมีคณะกรรมการบริหารกองทุนที�มีคณบดีเป�นประธาน
เพื�อให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มีโอกาสที�จะได้ศึกษาจนสําเร็จการศึกษาโดยไม่มีเรื�องการเงินเป�น
อุปสรรคจึงได้มีการริเริ�มระดมเงินบริจาคจากศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ บุคลากร และบุคคลทั�วไปที�มีจิต
อันเป�นกุศลที�จะช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มดังกล่าว  จึงจัดตั�งกองทุน “วันละสิบบาทเพื�อน้อง” โดยมี
แนวคิดที�จะใช้กระปุกออมสินรูปตึกฟ�กทองเป�นสื�อกลางเชิงสัญลักษณ์ในการระดมเงินบริจาคจาก            
ศิษย์เก่า และเมื�อป� พ.ศ.2554 ได้ขอเปลี�ยนชื�อโครงการเป�น “โครงการกระปุกออมสินเพื�อน้อง”              
เพื�อขยายฐานลูกค้าทําให้มีผู้บริจาคเพิ�มมากขึ�นและยาวนานถึงป�จจุบัน (ป� 2564 ครั�งที� 17)  
    ภายหลังมีจํานวนนักศึกษาที�ขาดแคลนทุนทรัพย์แจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาจํานวนมากขึ�น                     
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (หน่วยกิจการนักศึกษาเดิม) จึงได้คิดหาวิธีการที�เพิ�มจํานวน
เงินบริจาคและเพิ�มจํานวนทุนการศึกษาให้เพิ�มขึ�น 

ิ   ิ    ึ ใ ป ป ิ ื่ 

ประสานงาน
กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์
ดําเนินการจัดงานเป�ด
กระปุกออมสินเพื�อน้อง

การประเมินผล
การประชุมสรุปงาน

กระบวนการจัดส่งใบเสร็จ

วางแผนการดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการทํางาน

เงินที�ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการบริจาคมากที�สุด
จะเป�นของทุนกระปุกออมสินเพื�อน้องและทุนต้นกล้าบานบุร ี

การวัดผลและผลลัพธ แสดงระดับแนวโน้มข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (3 ป�) และ/หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก

การวางแผนการดําเนินการ
และประสานงาน การประชาสัมพันธกิจกรรม การดําเนินการจัดงาน การประเมินผล

 
การจัดสงใบเสร็จ

 

วิเคราะห์รูปแบบของการจัดงานที�ผ่านมา 
ปรับช่วงเวลาจัดกิจกรรมเป�นช่วงสิ�นป�
นําศิษย์เก่าที�มีชื�อเสียงมาเป�นวิทยากร

หน่วยงานประชาสัมพันธ์ของ
คณะฯ จัดทําสื�อประชาสันพันธ์
กิจกรรมให้มีความน่าสนใจมากขึ�น

ปรับรูปแบบการบริจาคโดยการโอนเงิน 
เชิญวิทยากรจากภายนอกที�มีความ
เชี�ยวชาญด้านต่างๆ 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในวงกว้าง 

ปรับแบบประเมินเป�นรูปแบบออนไลน ์
สัมภาษณ์และบันทึกวิดีโอความรู้สึก
ของผู้ร่วมงาน

ทําแบนเนอร์ขอบคุณและส่งให ้     
ผู้บริจาคทางช่องทางออนไลน์
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กระบวนการรับฟงเสียงของลูกคา
(VOC) มาปรับปรุงใหเปนระบบ

เจาหนาที่เกิดการเรียนรูและมีความ
เขาใจในชิ้นงานที่รับผิดชอบ

กระบวนการเรียนรูจากปญหาและอุปสรรค
ในการดำเนินงานในองคกรที่มีขนาดใหญ

แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ

วัต
ถุป
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เพื่อเป�นการรักษาผลประโยชน�อันสูงสุดของนักศึกษา เนื่องจากมีระบบการ
ทำงานที่รวดเร็วและเอื้อต�อการใช�ประโยชน�ในด�านของ Social Network 

เพื่อลดต�นทุน เนื่องจากต�องใช�ระยะเวลานานในการดำเนินการ 
และลดจำนวนกระดาษ

เพื่อลดป�ญหาการเข�าห�องสอบสาย และหาห�องสอบไม�เจอ
ของนักศึกษา

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให�สามารถใช�ประโยชน�กับ Smart Phone ได�

เพื่ออำนวยความสะดวกในการค�นหาเลขที่นั่งสอบ
และห�องสอบให�กับนักศึกษา และกรรมการคุมสอบ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวตของนักศึกษาให�ดีข้น

ปญหา

ข�อมูลผิดพลาด/ไม�เป�นป�จจุบัน 

จำนวนข�อสอบ
ไม�เพียงพอต�อจำนวนผู�เข�าสอบ

จัดสอบแบบ 5G 
สําหรับSmart Scientists
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1. กระบวนการรับฟงเสียงของลูกคา (VOC)
   มาปรับปรุงใหเปนระบบ

2. เจาหนาที่เกิดการเรียนรูและมีความเขาใจ
    ในชิ้นงานที่รับผิดชอบ

3. กระบวนการเรียนรูจากปญหาและอุปสรรค
    ในการดำเนินงานในองคกรที่มีขนาดใหญ

แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ

เป
รี
ย
บ
เที
ย
บ
 ก
อ
น
 -
 ห
ลั
ง

ป
รั
บ
ป
รุ
ง
ก
ร
ะบ
ว
น
ก
า
ร

ขั้นตอนและ
วิธีปฏิบัติในขั้นตอน

ที่สำคัญ

หลักสูตรมีความยืดหยุ�น
/ปรับปรุงตลอด ทำให�มี
รายวชาเพิ่มเติมในหมวด
วชาต�างๆ ตลอดป�การ
ศึกษา

ผู�เรยนขาดความรู� ความ
เข�าใจในโครงสร�างของ
หลักสูตร และขาดการ
วางแผนการจัดการ
ศึกษาที่ดี

การบรการให�คำปรกษา
ด�านการวางแผนและ
ตรวจสอบการเรยนของ
นักศึกษา มีความซ้ำซ�อน
และใช�เวลานาน

ปจจัย

นักศึกษาสามารถตรวจสอบโครงสร�าง
หลักสูตรได�ด�วยตนเอง

อาจารย�ที่ปรกษาสามารถตรวจสอบข�อมูลการลงทะเบียน
เรยนของนักศึกษา และให�คำแนะนำได�ถูกต�อง

เจ�าหน�าที่ใช�ระบบในการตรวจสอบ
การเรยนที่ยื่นสำเร็จการศึกษาได�

ผู�บรหารรับทราบข�อมูลเกี่ยวกับการสำเร็จ
การศึกษาระดับคณะ และระดับหลักสูตร

วัตถุประสงค

สำหรับวางแผนและตรวจสอบการเรียน
ของนักศึกษายุค 4.0
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การพฒันาแนวทางการจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ
กิจกรรมเสรมิหลักสตูรสาํหรบันักศึกษาระดับปรญิญาตร ีชั�นป� 1

Module การจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณาการกิจกรรมเสรมิหลักสตูรแบบ
ขั�นบนัไดกับรายวชิาศึกษาทั�วไปสาํหรบันักศึกษาชั�นป�ที� 1 คณะเศรษฐศาสตร์
ทักษะที�จําเป�นที�เอื�อต่อการปรบัตัวสาํหรบัการใชช้วีติในมหาวทิยาลัยนกัศึกษาชั�น
ป�ที� 1 คณะเศรษฐศาสตรเ์พิ�มขึ�น
จํานวนการตกออกของนักศึกษาชั�นป�ที� 1 คณะเศรษฐศาสตร ์ป�การศึกษา 2562
เท่าเดิม หรอื ลดลงเมื�อเทียบกับป�ก่อน

1.

2.

3.

ภาพที� 1 จํานวนการตกออกของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ์ป�การศึกษา 2556-2561 (หน่วย : คน)

ภาพที� 2 คะแนนทักษะชวีติที�จําเป�นก่อนและหลังการจัดการเรยีนการสอน (คะแนนเต็ม 5)

ภาพที� 4 สถิติการตกออกของนักศึกษาชั�นป�ที� 1 คณะเศรษฐศาสตร ์(หน่วย : คน) ภาพที� 3 ทักษะชวีติที�จําเป�นที�ผู้เรยีนได้รบัเมื�อมกีารจัดการเรยีนการสอน (หน่วย : รอ้ยละ)

         การจัดการเรยีนการสอนเชงิบูรณาการระหวา่งรายวชิาศึกษาทั�วไป 4 รายวชิา รว่มกับกิจกรรมเสรมิหลักสตูรสาํหรบันักศึกษาชั�นป�ที� 1 คณะเศรษฐศาสตร ์อยา่งต่อ
เนื�องตลอดป�การศึกษา 2562 พบวา่ การจัดการเรยีนการสอนดังกล่าวสามารถพฒันาทักษะที�จําเป�นให้กับผู้เรยีนซึ�งเป�นทักษะที�เอื�อต่อการปรบัตัวสาํหรบัการใชช้วีติใน
มหาวทิยาลัย ซึ�งสง่ผลต่อเนื�องให้จํานวนการตกออกของนักศึกษาชั�นป�ที� 1  คณะเศรษฐศาสตรล์ดลง  อีกทั�งผู้เรยีนได้รบัหน่วยกิตและจํานวนชั�วโมงกิจกรรมเสรมิ
หลักสตูรแบบบงัคับครบตามแผน และเป�นการจัดการเรยีนรูที้�สามารถวดัผลได้จรงิสอดคล้องตามผลการเรยีนรูร้ะดับรายวชิา (CLOs)
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ปรับแนวปฏิบัติการให/ยา Amiodarone

การลดภาวะหลอดเลือดดำส/วนปลายอักเสบ

จากการให7ยาท่ีมีความเสี่ยงสูง

Nursing Care to Reduce Phlebitis from High-risk Drugs
หออภิบาลผู*ป,วยโรคหัวใจ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร<
พว. สุนันทา สกลูดี, พว. สมพร ลายทิพย5, พว. หทัยนันท5 ทองช:วย และ พว.วิลัยวรรณ ม:วงก:อเกื้อ

PDCAPDCA

RESULT

กระบวนการพัฒนาท่ีมาและความสำคัญ

วัตถุประสงค@ ตัวชี้วัด

เพื่อลดการเกิด

ภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ 
จากการได7รับ

ยาท่ีมีความเส่ียงสูง

เปEาหมาย

อัตราการเกิด

ภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ 
(Phlebitis) ระดับ 3 และ 4

เทMากับ 0 

(0คร้ัง/1000วันนอน)

ไมMเกิดภาวะ

หลอดเลือดดำอักเสบ 
จากการได7รับยา

ท่ีมีความเส่ียงสูง

ทบทวนอุบัติการณ.การเกิดภาวะหลอดเลือด

ดำอักเสบจากการให:ยาท่ีมีความเสี่ยงทุกชนิด

ค:นหาปCจจัยที่เปDนสาเหตุ และปCจจัยสGงเสริม
ให:เกิดภาวะหลอดเลือดดำอักเสบในหอผู:ปJวย  

และจากหลักฐานเชิงประจักษ.

กำหนดแนวปฏิบัติในการให:ยาของหอผู:ปJวย

ติดตามกำกับการปฏิบัต ิ และพัฒนาแบบ

บันทึก

PDCA PDCA

ปรับแนวปฏิบัติการให/ยา Amiodarone

เน่ืองจากเปDนยาท่ีเปDนสาเหตุหลัก

ของการเกิดหลอดเลือดดำสGวนปลายอักเสบ
ในหอผู:ปJวย

ปรับแนวปฏิบัติการให/ยา Amiodarone

ปรับลดความเข:มข:นยา Amiodarone จาก 

2mg : 1 ml  เปAน 1.5 mg : 1 ml
กรณีมีการให:ยาตGอเน่ือง มากกวGา 3 วัน ให:

พิจารณาแผนการรักษารGวมกับทีมแพทย. 

เพ่ือพิจารณาให:ทางหลอดเลือดดำสGวนกลาง  

หรือปรับเปDนยาชนิดรับประทาน

ปรับระยะเวลาในการเปลี่ยนตำแหนGงให:ยา 
Amiodarone เปDน ทุก 6 ชม.

ปรับลดความเข:มข:นของยา Amiodarone จาก 

1.5 mg : 1 ml  เปAน 1 mg : 1 ml  

ทดสอบตำแหนGงท่ีให:ยาทุก 1 ชม. 
นำ Aloe vera gel มาทาบริเวณเหนือตำแหนGง

ท่ีให:ยา Amiodarone และทาตGอเน่ืองจนครบ 

48 ชม.

ปรับแนวปฏิบัติการให/ยา Amiodarone

Phlebitis: เปDนภาวะท่ีเกิดจากการอักเสบ

ของหลอดเลือดดำ ซ่ึงอาจจะทำให:เกิด

อาการ ปวด บวม แดง ร:อนและ/หรือ เห็น
ลำเส:นเลือดได: ( Georgita, 2012) อาจเกิด

ระหวGางหรือภายหลังถอดเข็ม 48 ชั่วโมง

STRENGTH

OF
PROJECT

ผลกระทบ
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งานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กาญจนา  ฉิมเรือง  นักวิชาการโภชนาการ ช านาญการ

ช่ือผลงาน :จากหน่ึง กลายเป็นสอง กับการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อกดนมผสมและน ้าสเตอริไรส์ ส าหรับผู้ป่วยเด็ก

บทน า: งานโภชนาการจัดบริการนมผสมและน ้าสเตอริไรด์ให้กับเด็กแรกเกิดและผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประมาณ 80-120 ราย/วัน อัตราก าลังการผลิต 
1,500 – 1,800 ขวด/วัน โดยมีการบรรจุใส่ขวดนมที่มีปริมาณต้ังแต่ 10-240 ซีซี/ขวด และการผลิตน ้าสเตอริไรด์ (น ้าต้มสุก) ประมาณวันละ 800-1,000 ขวด/วัน เพื่อใช้
บริการให้เด็กหลังจากด่ืมนมผสมเสร็จในแต่ละม้ืออาหาร ใน1 วันจะจัดบริการ 2 คร้ังกระบวนการผลิตใช้เวลากรอกนมผสมมากกว่า 5 ช่ัวโมง/ม้ืออาหาร  และเกิดความ
ผิดพลาดบ่อยคร้ังในเร่ืองการบรรจุนมผสมใส่ขวด ปริมาณนมผสมไม่ถูกต้องตามค าส่ังแพทย์  ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับนมผสมมากหรือน้อยเกินไป และมีความเส่ียงต่อการ
ปนเป้ือนเช้ือที่ก่อให้เกิดโรค  ส่งผลต่อการรักษา ทีมพยาบาล แพทย์อาจจะวินิจฉัยโรคที่ผิดไป 

วัตถุประสงค์
1. ป้องกันการปนเป้ือนเช้ือที่ก่อให้เกิดโรค
2.ปริมาณนมที่บรรจุไม่ถูกต้องตามค าส่ังแพทย์
3. ลดข้ันตอน ลดเวลา ในกระบวนการผลิตนมผสมและน ้าสเตอริไรด์

มูลเหตุจูงใจ : จัดบริการนมผสมและน ้าสเตอริไรด์ให้กับเด็กแรกเกิดและผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล กระบวนการผลิตใช้เวลา> 5 ช่ัวโมง/ 1คร้ัง  ใน 1 วันมี
การผลิต 2 คร้ัง และเกิดความผิดพลาดบ่อยคร้ังในเร่ืองการบรรจุนมผสมใส่ขวด เส่ียงต่อการปนเป้ือนเช้ือที่ก่อให้เกิดโรค  การจัดบริการให้ผู้ป่วยไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด

1.

การวิเคราะห์
ปัญหา 1

การวิเคราะห์
ปัญหา 2

การวิเคราะห์
ปัญหา 3

ความเส่ียงกรณีผู้ป่วยได้รับนมมากเกินไป
1. ผู้ป่วยโรคไต,หัวใจ  เส่ียงต่อภาวะน ้าท่วม
ปอด

2.โรคล าไส้แปรปรวน ท้องเสีย เส่ียงต่อการ
เกิดภาวะช็อค

3. ผู้ป่วยที่น ้าหนักตัวเกินส่งผลต่อการวิฉิจฉัย
โรคของแพทย์ที่ผิดไป

ความเส่ียงต่อการปนเป้ือนช้ือทีก่่อให้เกิดโรค
E. coli, Salmonella Spp.,Clostridium 
Spp.,Staphylococcus aureus, Klebsiella

และ Bacillus cerius
จะส่งผลให้เกิดอาการคล่ืนใส้ อาเจียน ปวด
ศรีษะ ท้องเสียเฉียบพลันมีความผิดปกติที่ไต 
เกิดอัมพาตและเสียชีวิตในที่สุด

ความเส่ียงผู้ป่วยได้รับอาหารไม่ตรงเวลา
1.ผู้ป่วยได้รับยาไม่ตรงเวลา
2.ส่งผลต่อหัตการ การผ่าตัดต้องเล่ือนเวลาออกไป
3.ผู้ป่วยได้รับอาหารไม่เพียงพอ
4.ผู้ป่วยร้องเพราะความหิว
5.ส่งผลให้ทีมแพทย์ พยาบาล มีความล่าช้าในการดูแล
ผู้ป่วย

ความเส่ียงกรณีผู้ป่วยได้รับนมน้อยเกินไป
ผู้ป่วยที่มีขนาดตัวเล็กจะเส่ียงต่อการขาด
สารอาหาร ส่งผลต่อการวินิจฉัยโรคผิดไป

ระบบเดิม (ก่อนปรับปรุง) ระบบปัจจุบัน (ผ่านการปรับปรุง 3 คร้ัง) การพัฒนาต่อยอด บรรจุน ้าสเตอริไรส์ จัดบริการผู้ป่วย
ระบบเดิม                                      ระบบปัจจุบัน

ค านวณ 25 นาที    ผสมนม 60 นาที     บรรจุนม 150 นาที ค านวณ 25 นาที ผสมนม 3 นาที/ม้ือ (15,000 ซีซี) บรรจุน ้า 400-500ขวด 120นาที        บรรจุน ้า 30 นาที

น่ึงฆ่าเช้ือ 30 นาที   ปิดเกลียว จุก ฝา 60 นาที ตรวจสอบปริมาณ น่ึงฆ่าเช้ือ 30 นาที ปิดเกลียว จุก ฝา 30นาที  บรรจุนม30นาที ปิดจุก เกลียว ฝา 60 นาที         ปิดจุก เกลียว ฝา 30 นาที       

จดับริการผู้ป่วย น่ึงฆ่าเช้ือ 30 นาที                              น่ึงฆ่าเช้ือ 30 นาที

รวม 325
นาที

>5 ช่ัวโมง

รวม 118 นาที
= 1.9 ช่ัวโมง
ลดเวลาได้

>3.5ช่ัวโมง   
จัดบริการผู้ป่วย

ระบบเดมิใช้เวลา 210 นาที
คงเหลือ 90 นาที
คดิเป็น 43%

จาก >3.5 ช่ัวโมง
คงเหลือ 1.5 ช่ัวโมง

การเพิ่มผลผลติ กระบวนการท างาน (ระบบเดิม) กระบวนการท างาน (ระบบใหม่)
Quality ปริมาณนมที่บรรจุลงขวด

ไม่ตรงตามค าส่ังแพทย์
-บรรจุนมลงขวดได้ปริมาณถูกต้องตามค าส่ังแพทย์ 
100%
-ลดความเส่ียงต่อการบูดได้ 100%

Cost ใช้เวลาในการผลิต >5 ช่ัวโมง/ม้ืออาหาร ลดเวลาจาก >3.5 ช่ัวโมง เหลือ 1.9 ช่ัวโมง
Delivery ประกันเวลาการบริการได้ <70% ประกันเวลาการบริการได้ 100%
Safety เส่ียงต่อการปนเป้ือนเช้ือที่ก่อให้เกิดโรค ประกันการปนเป้ือนเช้ือที่ก่อให้เกิดโรคได้ 100%
Morale ขวัญและก าลังใจเจ้าหน้าที่ระดับปานกลาง เจ้าหน้าที่มีความสุขสนุกกับการท างาน
Ethic กระตุ้นเจ้าหน้าที่อย่างสม ่าเสมอ พัฒนางานตามค่านิยมขององค์กร (MEDPSU)
Environment เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
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   ระบบ KPI Online ที�คณะฯ ไดพ้ฒันาขึ�นนั�น สามารถเหน็มุมมองการรายงานผลเชงิเปรยีบเทียบ
ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลังไดส้ะดวกมากขึ�น อีกทั�งยงัสามารถรายงานผล ไดต้ามหมวดหมู ่/
ประเภท ที�ต้องการ สามารถนาํขอ้มูลมาชว่ยในการวเิคราะหด์า้นอื�นๆ 

เป�าหมาย/วตัถปุระสงค์
ของโครงการ

 

KPI Online สามารถรายงานผลได้ตามหมวดหมู ่/ประเภท ที�ต้องรายงานขอ้มูล
เหน็มุมมองการรายงานผลเชงิเปรยีบเทียบผลการดําเนินงานยอ้นหลังได้สะดวกมากขึ�น
การเขา้ถึงขอ้มูลได้ในหลากหลายแพลตฟอรม์ เชน่ website, smartphone, tablet

(KPI online)
ระบบรายงานผลดัชนีชี�วดัผลการปฏิบติังานหลัก

    คณะวศิวกรรมศาสตร ์มกีารรายงานผลดชันชีี�วดัผลงาน เชน่ รายงานผลการดาํเนนิงานตามตัวชี�วดัของยุทธศาสตร,์ EdPEx, AUN-QA
รวมถึงรายงานผลดา้นต่างๆ  ทําใหป้�จจุบนัม ีKPIs จาํนวนมากที�จะต้องรายงานและ KPIs เหล่านั�น การจดัเก็บขอ้มูลที�กระจดักระจาย      
 ไมม่รีะบบ ขาดความต่อเนื�อง ใชเ้วลานานในการรวบรวม การเขา้ถืงขอ้มูลไมส่ะดวก  ทําใหไ้มส่ามารถรายงานผลไดต้ามเวลา ไมส่ามารถ      
 นาํขอ้มูลมาใชใ้นการเปรยีบเทียบ หรอืแนวโนม้ต่างๆ เพื�อการบรหิารไดทั้นท่วงที 

เป�นศูนยร์วมขอ้มูลในรายงานผล KPI ที�หลากหลาย 
ลดภาระงานของเจา้หนา้ที�ในการจดัเก็บมูล
เพิ�มประสทิธภิาพในการจดัเก็บขอ้มูลผลการดาํเนนิงาน 
สะดวก รวดเรว็ ในการนาํขอ้มูลมาใชป้ระกอบการตัดสนิใจของผูบ้รหิาร

ผลที�คาดวา่จะ
ได้รบั

มศูีนยร์วมขอ้มูลในการรายงานผล KPI 
สามารถลดภาระงานของเจา้หนา้ที�
ไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ ในการนาํขอ้มูลใชป้ระกอบการตัดสนิใจของผูบ้รหิาร
เพิ�มประสทิธภิาพในการจดัเก็บขอ้มูล 

การออกแบบ
กระบวนการ

ขั�นตอนที� 1 การกําหนด KPI ที�สะท้อนผลการดําเนินงานของคณะ ได้แก่ เกณฑ์ EdPEx วสิยัทัศน์ พนัธกิจ และเป�าหมายของคณะ  เกณฑ์การ        
                   จดัอันดับ ตาม THE ranking KPI&OKR มอ. 
ขั�นตอนที� 2 ออกแบบมาตรฐานการรวบรวมขอ้มูล วเิคราะหแ์นวทาง และการคํานวณผล 
ขั�นตอนที� 3 ออกแบบรูปแบบและโครงสรา้งโปรแกรม/สรา้งโปรแกรม 
ขั�นตอนที� 4 ทดสอบการใชง้านโปรแกรม 
ขั�นตอนที� 5 ปรบัปรุงโปรแกรมตามขอ้เสนอแนะ 
ขั�นตอนที� 6 เผยแพรก่ารใชง้าน

การวดัผลและผลลัพธ์
(Measures) 

   สามารถเปรยีบเทียบผลการดําเนินงานยอ้นหลังได้สะดวกมากขึ�น ทําใหส้ามารถรบัรู ้
สถานะป�จจุบนั เพื�อนําไปสูก่ารปรบักลยุทธ/์แนวทางในการดําเนินงานเพื�อที�จะทําใหบ้รรลุ
ยงัเป�าหมายของตัวชี�วดัต่างๆ 

แนวทางการพฒันาคณุภาพอยา่ง
ต่อเนื�องในอนาคต

   ออกแบบฐานขอ้มูลสาํหรบัใหผู้ป้ฏิบติังานแต่ละหนว่ยงาน สามารถจดัเก็บ/คียข์อ้มูล ผา่นระบบ KPI Online ไดทั้นที    
มกีารจดัเก็บขอ้มูล ทกุรายเดอืน/รายไตรมาส เนื�องจากการรายงานขอ้มูลแต่ละตัวนั�นมรีปูแบบการรายงานที�หลากหลาย
รายงานผลขอ้มูลทําไดต้ามป�การศึกษา ป�งบประมาณ และป�ฏิทิน เป�นต้น

นางสาวขวญัฤดี คล้ายแก้ว นางนพเก้า บุญราช นางสาวเกสนีิ พฒันพสิทุธิ� 
นายวรรษิษฐ ์ศิรลัิกษณ ์และนางสาวกมลวรรณ เพชรธาํมรงค์

กลุ่มงานแผนงานและประกันคณุภาพ  ฝ�ายคอมพวิเตอรท์างวศิวกรรม 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

การประเมนิป�ญหา/
ความเสี�ยง

(Assessment)

จุดแขง็
 (Strength) 

ประเด็น (จุดเด่น) ที�เป�น
แนวปฏิบติัที�เป�นเลิศ

บทสรุป

    การพฒันาระบบรายงานผลดัชนีชี�วดัผลการปฏิบติังานหลัก (KPI online) เพื�อเป�นศูนยร์วมขอ้มูลที�ใชร้ายงานผลการดําเนินงาน เชน่
รายงานผลตามตัวชี�วดัของยุทธศาสตร ์EdPEx, AUN-QA หรอื OKR ของมหาวทิยาลัย รวมถึงรายงานผลด้านต่างๆ  เป�นการเพิ�ม
ประสทิธภิาพในการจดัเก็บขอ้มูลผลการดําเนินงานของคณะฯ สะดวก รวดเรว็ ขอ้มูล KPIs สามารถใชป้ระกอบการตัดสนิใจของผูบ้รหิาร
และลดภาระงานของเจา้หน้าที�ในการจดัเก็บขอ้มูล การพฒันาระบบในอนาคตจะเพิ�มความสามารถในการวเิคราะหผ์ลการดําเนินงานที�
จาํเป�น เพื�อใชเ้ป�นแนวทางในการพฒันาคณะฯ อีกทางหนึ�ง
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การพัฒนาระบบจองเวลาใช้เครื่องมือ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะท างาน : นางสาวกาญจณา ขันทกะพันธ ์และนายวัธน์ชรินทร์ รัตนพงศ์ 
ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 
สาขาวิชาวศิวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

วิธีการศึกษา

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจระดับ
มากและมากที่สุด 94.20 %สร้างระบบการจองออนไลน์

ลดขั้นตอน เวลา กระดาษ

ศึกษาข้อมูลเดิมรูปแบบการ 
(เช่น ปัญหาอุปสรรค์ โปรแกรมระบบการจองเวลา)

ออกแบบโปรแกรมระบบการจองเวลา
(เช่น ก าหนดโครงสร้างของข้อมูล/ ออกแบบขั้นตอนให้บริการ/ท าคู่มือการใช้)

ทดสอบการใช้งานระบบการจอง
(ทดลองใช้และสอบถามความพงึพอใจการใช้

งาน)

ใช้งานระบบการจอง

ปรับปรุงระบบการจอง

ผลลัพธ์
ผลลัพธ์ด้าน พ.ศ. 

2559
พ.ศ. 
2560

พ.ศ. 
2561

ระยะเวลาในการติดต่อ(นาท)ี 40 40 1 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง(บาท) 30 30 0

จ านวนคร้ังในการลืมการจอง 4 4 0

จ านวนคร้ังที่มีการจองซ้ าซ้อน 4 3 0

จ านวนกระดาษในการส่งฟอร์ม 174 233 0

จ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ผลการใช้งาน
เคร่ืองมือของห้องปฎิบัติการ

40 40 4

ระบบการจอง : แอพพลิเคชั่นและคอมพิวเตอร์

การแจ้งเตือน
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1 การประเมนิป�ญหา/
ความเสี�ยง (Assessment)

 

นกัศึกษาพฒันาตนเองในทางวชิาการและ
ทักษะภาษาอังกฤษ 
เตรยีมเป�นนกัศึกษาในศตวรรษที� 21 
สรา้งชื�อเสยีงทางวชิาการใหเ้ป�นที�รูจ้กัใน
ระดบันานาชาติ เพื�อต่อยอดสูกิ่จกรรมทาง
วชิาการอื�น 

 3. ประชาสมัพนัธ์

เป�นการผสมผสานงานดา้นวชิาการและเครอืขา่ยความรว่มมอืต่างประเทศ
เพื�อพฒันานกัศึกษา ยกระดบัการสอนและสรา้งชื�อเสยีงของสถาบนั
การใหบ้รกิารอยา่งมอือาชพี โดยเป�ดชอ่งทางการสื�อสารและตอบกลับ
ป�ญหา อยา่งรวดเรว็สรา้งความนา่เชื�อถือ
การสอนออนไลนแ์บบเต็มรายวชิาและสามารถนาํเทียบโอนหนว่ยกิตไดม้ี
จาํนวนนอ้ย
โอกาสการศึกษารว่มเรยีนต่างชาติได้รว่มแลกเปลี�ยนเรยีนรูพ้ฒันาทักษะ
ภาษาอังกฤษโดยไมม่ค่ีาใชจ้า่ย

สื�อประชาสมัพนัธ์
สรา้งการรบัรูแ้ก่สถาบนัต่างประเทศ

ความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยความรว่มมอืและศิษยเ์ก่าต่างชาติและชื�อเสยีง
ของมหาวทิยาลัยในแถบอาเซยีน ทําใหเ้กิดความเชื�อมั�น
ความเชื�อมั�นของ UIN ในการสง่นกัศึกษามาเรยีนจาํนวนมากและต่อเนื�อง
เป�นเครื�องมอืสาํคัญในการประชาสมัพนัธไ์ปสถาบนัอื�นๆ
แรงจูงใจผูส้อนโดยใหร้บัคะแนนประเมนิการปฏิบติังาน 16 คะแนนได้

2. เชญิชวนผูส้อนรว่มโครงการ
 

Online Courses English taught

4.1 วธิกีารดําเนนิการ

2 เป�าหมาย/
วตัถปุระสงค์ของโครงการ

สรา้งโอกาสการเรยีนรว่มกับนกัศึกษา    
 ต่างชาติ ไดเ้ทียบเคียงความสามารถทาง
วชิาการและภาษาอังกฤษ เพื�อการพฒันา
ตนเอง 
พฒันาการสอนสูร่ะดบัสากล  
เผยแพรศั่กยภาพทางวชิาการ และกระชบั
ความรว่มมอืกับสถาบนัต่างประเทศ

3 ผลที�คาดวา่จะได้รบั

 1. วางแผนงาน
โครงการ
แผนงาน/ขั�นตอน/ผูร้บัผดิชอบ/ระยะเวลา
วธิกีารดําเนนิงาน/ขอ้กําหนด
กลุ่มเป�าหมาย
เงื�อนไขและขอ้ปฏิบติัในการเรยีนการสอน
การประเมนิผลตามแนวปฏิบติัของ      
 มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ 

ฐานขอ้มูลรายวชิา รูปแบบการสอน 

ขอ้มูลเพื�อใชป้ระชาสมัพนัธ์
      course outline การประเมนิผลการเรยีน   

ผลผลิต:

5. การเรยีนการสอน ผลผลิต:

6. ประมวลผลการศึกษา/ รบัฟ�งความคิดเห็น
ผลผลิต:ผลการประเมนิการเรยีน

ผลการประเมนิความพงึพอใจและขอ้เสนอแนะ
ขอ้เสนอแนะจากอาจารยผ์ูส้อน

 7. แจง้ผลการเรยีน 
ผลผลิต:จาํนวนนักศึกษาที�สาํเรจ็ตาม

สถิติที�น่าสนใจสาํหรบัการบรหิารและพฒันาโครงการ 
การกระชบัความสมัพนัธกั์บคู่ความรว่มมอื

       เงื�อนไขของรายวชิา

International Relations, Faculty of Science
Prince of Songkla University

 6.1 แนวทางการพฒันาคณุภาพ
จดั Roadshow สถาบนัต่างประเทศ เพื�อเพิ�มผูส้มคัรจากสถาบนัใหม่ๆ
ใหผู้ส้อนสามารถใชภ้าระงานสอนรบัการประมเมนิฯ TOR 16 คะแนนได ้
รกัษากลไกความสาํเรจ็คือการรบัฟ�งความคิดเหน็จากทกุ stakeholder 
การรูจ้กัปรบัตัวและเรยีนรูก้ารใชเ้ทคโนโลย ีอาจพลิกวกิฤตใหเ้ป�นโอกาสได้
เตรยีมความพรอ้มภาษาอังกฤษแก่นกัศึกษา เพื�อโอกาสดา้นการต่างประเทศ

8 บทสรุป

4 การออกแบบกระบวนการ
 

6 การเรยีนรู ้

 5 การวดัผลและผลลัพธ์

หนว่ยวเิทศสมัพนัธ ์คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

4.2 แนวทางปฏิบติั PDCA

7 ประเด็นจุดเด่น 

4. รบัสมคัรนกัศึกษาต่างชาติ
จาํนวนนกัศึกษาต่างชาติที�สมคัร
ขอ้มูลสาํคัญด้านวเิทศสมัพนัธ์

ผลผลิต:

ผลผลิต:

ชั�นเรยีน online ขอ้มูล VDO บทเรยีน
ผลการเรยีน
การแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหวา่งผูเ้รยีน

6.2  จุดแขง็ 

 6.3 กลยุทธห์รอื ป�จจยัที�นาํไปสูค่วามสาํเรจ็

เป�นแนวทางการศึกษาของโลกยุคใหมแ่ละความท้าทายของสถาบนั
Internationalization at home เป�นโอกาสแลกเปลี�ยนเรยีนรูแ้ละพฒันา
ภาษาอังกฤษและการแลกเปลี�ยนต่างประเทศโดยไมม่ค่ีาใชจ้า่ย 
 กระชบัความรว่มมอืแมอ้ยูใ่นชว่ง Lockdown ประเทศ
สง่เสรมิการพฒันาทักษะนกัศึกษาแหง่ศตรวรรษที� 21 

วกิฤตอาจเป�นโอกาสของความสาํเรจ็ที�สวยงามได้
โอกาสการเรยีนรว่มกับเพื�อนต่างชาติได้ ที�บา้น
ของเราเอง Internationalization at home
เป�นการเตรยีมตัวเป�นนกัศึกษาแห่งศตวรรษที� 21 

 

  
เป�นโอกาสจดัออนไลน์คอรส์
นักศึกษาต่างชาติเรยีนรว่มกับ

นักศึกษาไทย

ผลการทบทวน 1 และ 2/2563

พลิกวกิฤต!

ระดบัความพงึพอใจ: 1 - 5 
 5 = มากที�สดุ 4 = มาก 3= พอใจ 

 โลกไรพ้รมแดน 
                            กับเพื�อนเรยีนต่างชาติ
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การจัดการระบบเบิก-คืนสารเคมี
และเคร่ืองแก้วแบบออนไลน์
พรพิมล แสนสุข
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: pollasom@hotmail.com

ท่ีมาและความส าคัญ
การบันทึกข้อมูลเบิก-คืนสารเคมีและเครื่องแก้วในอดีตจะใช้วิธีการจดบันทึกในสมุด และต่อมาได้บันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 

MS Excel พบว่า มีปัญหาการบันทึกข้อมูลซ้้าซ้อน ใช้เวลานานในการค้นหาและบันทึกข้อมูล อีกทั้งไม่สามารถใช้บริการพร้อมกันหลายๆ คนได้ ผู้
ให้บริการจึงมีแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบการเบิก-คืนสารเคมีเครื่องแก้วที่ดีและมีประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น สามารถค้นหาสารเคมีและ
เครื่องแก้วได้อย่างรวดเร็ว แก้ปัญหาสูญหายของเครื่องแก้ว ตลอดจนสามารถจัดสรรสารเคมีและเครื่องแก้วให้เพียงพอต่อความต้องการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ จุดแข็ง

• เพื่อเพิ่มความสะดวดรวดเร็วและลด
ระยะเวลาในการค้นหาสารเคมีและ
เครื่องแก้ว

• เพื่อจัดการคลังสารเคมี ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

• เพื่อป้องกันการสูญหายของเครื่องแก้ว
และจัดสรรเครื่องแก้วให้เพียงพอต่อ
การใช้งาน

• เพื่อลดการใช้กระดาษและการท้างาน
ที่ซ้้าซ้อน

• ลด ขั้ น ตอ นข อ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ
ผู้ใช้บริการ

• ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว
ในการเบิก-คืนสารเคมีและเครื่องแก้ว

• สามารถจัดสรรและจัดการคลังสารเคมี
และเครื่องแก้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• สามารถตรวจสอบปริมาณสารเคมีและ
เครื่องแก้วได้ทุกที่ ทุกเวลา 

• สร้างความพึงพอใช้ให้กับผู้ใช้บริการ

• ลดระยะเวลาการเบิก-คืนสารเคมีและ
เครื่องแก้วให้กับผู้ใช้บริการ

• ลดปัญหาความซ้้าซ้อนในการบันทึก
ข้อมูลสารเคมีและเครื่องแก้ว

• เจ้าหน้าที่ในสาขาวิชาทุกคนสามารถ
ใช้งานระบบและท้างานแทนกันได้

• สามา รถน้ า หลั ก ก า รขอ ง ระบบ
ฐานข้อมูลนี้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้
กับงานอื่นๆ ในระดับส่วนงาน คณะ 
และมหาวิทยาลัยได้

ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ

Log in เพ่ือเข้าใช้งานระบบ เลือก Chemical Request/Glassware 
Request เพื่อค้นหาเครือ่งแกว้ที่ต้องการ

ผู้ใช้บริการ • นักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมเคมี
• บุคลากรทุกท่าน

Web site การให้บริการเบิกสารเคมีและเครื่องแก้วออนไลน์
https://chem.eng.psu.ac.th//new_chem/auth/login Scan me

ตรวจสอบจ้านวนสารเคมี/
เครื่องแก้วที่ต้องการ

สารเคมี

เคร่ืองแก้ว

รับสารเคมี/เครื่องแก้ว
ตามวันและเวลาที่ระบุ
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เทคนิคการสืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ISI และ Scopus

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะท างานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (ศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์) /หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม (นางสาวแสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์)/นางณัฐธยาน์  แก้วพิบูลย์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
➢ มีวิธีและเทคนิคการสืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ISI, Scopus ในรูปแบบใหม่ที่ถูกต้องครบถ้วน 
➢ มีข้อมูลเชิงสถิติประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการข้อมูลผลงานตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ISI, Scopus 

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

การออกแบบกระบวนการ
➢ วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติจริง (PDCA)

รูปภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินการตามแนวปฏิบัติจริง (PDCA)

ตารางที่ 1  ก าหนดค าส าคัญ (Keywords) เพื่อเป็นเทคนิคที่ใช้ในการสืบค้นบทความในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ   Plan

รูปภาพที่ 2  การสืบค้น Keyword ในฐานข้อมูล ISI, Scopus ที่ได้ก าหนดไว้    Do

รูปภาพที่ 3  พัฒนาระบบและจัดการข้อมูลสารสนเทศผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ISI, Scopus
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Check

รูปภาพที่ 4 การสืบค้นรูปแบบใหม่แสดงจ านวนผลงานตีพิมพ์ ISI, Scopus, TCI  ตั้งแต่ปี 2559-2563  Act
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    โครงการตลาดนัดวฒันธรรมเป�นโครงการที�จดัขึ�นเพื�อใหง้านพฒันานักศึกษาและสง่เสรมิการทํางานรว่มกับคณาจารย ์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะวทิยาการ
จดัการทกุหลักสตูรในระดับปรญิญาตร ีรว่มกันค้นควา้และศึกษาการเตรยีมตัวเองเขา้สูชุ่มชน เพื�อเรยีนรูเ้กี�ยวกับศิลปวฒันธรรม ภมูปิ�ญญา ขนบธรรมเนียม วถีิชวีติ
เขา้ใจบรบิทของวฒันธรรมและภมูปิ�ญญาแขนงต่าง ๆ จนสามารถนําเสนอหรอืถ่ายทอดออกมาในรูปแบบกิจกรรมที�น่าสนใจใหแ้ก่เพื�อนนักศึกษาของคณะวทิยาการ
จดัการและต่างคณะ ทําใหเ้กิดการเรยีนรูใ้นเชงิ “เพื�อนสอนเพื�อน” อธบิายผา่นภาษาและกิจกรรมการเรยีนรูข้องคนวยัเดียวกัน ภายใต้องค์ความรูด้้านศิลปวฒันธรรม
และภมูปิ�ญญาหลากหลายแขนงจากปราชญ์ชาวบา้น เป�ดมุมมองความคิดที�หลากหลายจากการแลกเปลี�ยนระหวา่งทีมที�มทัีกษะ ความสามารถ และประสบการณ์ที�
แตกต่างกัน ทําใหน้ักศึกษาและผูเ้ขา้รว่มโครงการไมเ่พยีงแค่เรยีนรูศิ้ลปวฒันธรรมเท่านั�น แต่ยงัได้เรยีนรูถึ้งรากฐานขององค์ประกอบของวฒันธรรมไทยซึ�งเป�นวถีิ
ชวีติที�ดีงามและสบืต่อกันมาตั�งแต่อดีตจนถึงป�จจุบนั ทําใหน้ําไปสูเ่ป�าหมายของโครงการที�ตอบโจทยยุ์ทธศาสตรตั์�งแต่ระดับชาติจนถึงระดับคณะในการปลกูฝ�งและสง่
เสรมิใหค้นรุน่ใหมไ่ด ้ “รกัษ์”และหวงแหนสมบติัของชาติ ยิ�งไปกวา่นั�นยงัสามารถนําไปสูก่ารบูรณาการในด้านต่าง ๆ ไมว่า่จะเป�นด้านการศึกษาวจิยั การบรกิารวชิาการ
ทํางานรว่มกับชุมชน การพฒันาชุมชน หรอืแมก้ระทั�งการพฒันาชอ่งทางทางธุรกิจสูก่ารเป�นผูป้ระกอบการ นําไปสูก่ารขบัเคลื�อนประเทศชาติต่อไป

Chairs are 2 meters or
6 ft away from each other.

 เพื�อใหน้ักศึกษาและผูเ้ขา้รว่มโครงการพฒันาทักษะการเรยีนรูศิ้ลปวฒันธรรม  1.
        และภมูปิ�ญญาไทย
   2.  เพื�อใหน้ักศึกษาและผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถบูรณาการการเรยีนรู ้
        ศิลปวฒันธรรมและภมูปิ�ญญาไทยที�หลากหลายในการดําเนินชวีติ
   3  เพื�อสรา้งความสมัพนัธอั์นดีระหวา่งคณะวทิยาการจดัการกับนักศึกษา
        และชุมชน

   งานพฒันานักศึกษาและสง่เสรมิการทํางาน ได้รว่มกับหลักสตูรในระดับปรญิญาตรทีกุหลักสตูร รว่มกันจดัโครงการตลาดนัดวฒันธรรมคณะวทิยาการจดัการขึ�น
เพื�อเป�นกิจกรรมทางด้านการทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และการปูพื�นฐานใหน้ักศึกษาได้รูจ้กัการเรยีนรูชุ้มชน เกิดความรกั หวงแหน นําไปสูก่ารอนุรกัษ์และการนําไป
ประยุกต์ใช ้ตลอดจนสง่ผลใหน้ักศึกษามค่ีานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดําเนินชวีติในสงัคมยุคดิจทัิลบนพื�นฐานความเป�นไทย ทั�งนี� สอดคล้องกับทิศทางต่าง ๆ 
ของคณะวทิยาการจดัการและมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ได้แก่ ทิศทางการพฒันามหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร:์ ยุทธศาสตรค์วามเป�นผูนํ้าทางวชิาการ,  ยุทธศาสตร์
คณะวทิยาการจดัการ พ.ศ. 2560 – 2564  และโครงสรา้งกิจกรรมเสรมิหลักสตูรเพื�อพฒันานักศึกษาแบบขั�นบนัได

การออกแบบกระบวนการ โดยใชว้งจรคณุภาพ PDCA

ผลที�คาดวา่จะได้รบั
   1.  นักศึกษาและผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถเรยีนรูส้งัคมในเชงิศิลปวฒันธรรม
         และภมูปิ�ญญาของไทยได้
   2.   สามารถเป�นพื�นฐานในการบูรณาการและประยุกต์ใชศิ้ลปวฒันธรรมและภมูปิ�ญญา
         ของไทยในการดําเนินชวีติ และสามารถต่อยอดในการดําเนินการในด้านต่าง ๆ ได้
   3. สามารถบาํรุง อนุรกัษ์ สรรสรา้งและพฒันาศิลปวฒันธรรมและภมูปิ�ญญาของไทยได้
   4. มกิีจกรรมที�สามารถสรา้งความสมัพนัธอั์นดีระหวา่งคณะฯ กับนักศึกษา

 แผนที� 1 แผนการพฒันาคณุภาพโครงการในสถานการณ์
                การแพรร่ะบาดของเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19)

 การสรา้ง Content ทางด้านศิลปวฒันธรรม โดยวทิยากรที�เป�น Influencer 

 ใหน้กัศึกษาศึกษาค้นควา้สิ�งที�เป�น “ศิลปะ” “วฒันธรรม” และ “ภมูปิ�ญญา” 

  ปรบัรปูแบบการจดักิจกรรมเป�นแบบออนไลน ์โดยเนน้ใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเรยีนรู ้
ด้วยตนเอง ผา่นบรบิททางด้านวฒันธรรมสิ�งแวดล้อมที�นกัศึกษาอาศัยอยู ่เชน่

        เผยแพรต่ามแพลตฟอรม์ต่าง ๆ เพื�อดงึดดูใหค้นรุน่ใหมส่นใจเนื�อหา
        ทางด้านวฒันธรรมที�นาํเสนอ 

        ในท้องถิ�นที�นกัศึกษาอาศัยอยู ่โดยการสรา้ง Content ผา่นแพลตฟอรม์ต่าง ๆ    
        ที�เขา้ถึงนกัศึกษาจาํนวนมาก ออกมาในรปูแบบของภาพถ่าย หรอืคลิปสั�น โดย 
        Content ที�นาํเสนอจะแบง่เป�น ศิลปวฒันธรรมดั�งเดิม (Original Culture) 
        หรอื วฒันธรรมเชงิประยุกต์ (Culture Fusion )

 แผนที� 2  แผนการพฒันาคณุภาพโครงการเมื�อผา่นพน้วกิฤตการณ ์  
                 การแพรร่ะบาดของเชื�อไวรสั โคโรนา 2019 (Covid-19)

ม ีThem  หรอื Concept งานใหม ่ๆ เพื�อดงึดดูความสนใจของคนรุน่ใหม ่
ผสมผสานการเรยีนรูที้�เป�น ศิลปวฒันธรรมดั�งเดิม (Original Culture) 

จดักิจกรรมสนบัสนนุการเรยีนรูด้า้นศิลปวฒันธรรมสูก่ารพฒันาอาชพี

สนบัสนนุใหน้กัศึกษาแต่ละสาขาวชิาจดับูธ “1 สาขา 1 ชุมชน” 
เพิ�มจุดแขง็ด้วยการสรา้งความรว่มมอืกับหนว่ยงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

   จดังานอีเวนท์ โดยใหน้กัศึกษาหาความรูจ้ากเอกสาร ชุมชนหรอืปราชญช์าวบา้น 
แล้วนาํมาคิดออกแบบวธิกีารนาํเสนอในรปูแบบที�เหมาะสมกับชว่งวยัของกลุ่มเป�าหมาย  
โดยสะท้อนความเป�นอยูข่องคนในชุมชนแต่ละยุค และแต่พื�นที� โดยม ีgimmick ดงันี�

       หรอื วฒันธรรมเชงิประยุกต์ (Culture Fusion )

       และผลิตภัณฑ์ทั�งที�เป�นสนิค้าและบรกิาร

       เพื�อเพิ�มศักยภาพในการเรยีนรู ้

      เพิ�มการบรรลเุป�าหมายในเชงิคณุภาพ  โดยกําหนดตัวชี�วดัในเชงิคณุภาพเพิ�มขึ�น ได้แก่ การตระหนักรูใ้นคณุค่าของศิลปวฒันธรรมของนักศึกษา จาํนวนชิ�นงาน
ที�นักศึกษาสามารถผลิตและสื�อสารเกี�ยวกับศิลปวฒันธรรมหรอืภมูปิ�ญญาของท้องถิ�น เป�นต้น เพื�อวดัระดับผลสมัฤทธิ�ในการเขา้รว่มโครงการของนักศึกษาใหบ้รรลุ
ตามวตัถปุระสงค์ แต่ป�จจุบนัอยูภ่ายใต้สถานการณ์โรคระบาด จงึได้มแีผนและแนวทางในการพฒันาคณุภาพโครงการเป�น 2 แผน ดังนี�

จุดแขง็ (Strength) 
 

จุดเด่น (ด้านการบรหิารจดัการ) 
 

จุดเด่น (ด้านกลไกในการจดักิจกรรม) 
      1. "ยงิป�นนัดเดียวได้นกหลายตัว" จดั 1 โครงการ 

แต่สามารถตอบโจทยยุ์ทศาสตร ์การประกันคณุภาพ 
และโครงสรา้งกิจกรรมเสรมิหลักสตูรฯ สามารถประหยดั
เวลา งบประมาณ และกําลังคน
     2. "ทํางานแบบครอบครวั วจก." ใชค้วามรว่มมอืใน
ระดับคณะ หลักสตูร มกีารทํางานรว่มกันระหวา่ง 
ผูบ้รหิาร อาจารย ์บุคลากร นักศึกษา และชุมชน
     3. "ก่อเกิดกิจกรรมองค์กรนักศึกษา" ใชค้วามรว่มมอื
ขององค์กรนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชุมนุมนักศึกษา
ประธานชั�นป�นักศึกษา และประธานสาขาวชิาของนักศึกษา
     4. "บูรณา (การ) เทคโนโลย"ี นําเทคโนโยยมีาใชใ้น
ระบบการบรหิารจดัการ  

      1. คณะวทิยาการจดัการเป�นศาสตรท์างมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตรจ์งึเขา้ถึงองค์ประกอบของ
ศิลปวฒันธรรมได้ค่อนขา้งง่าย และมรีะบบบรหิารจดัการ
หลากหลายแขนง  ทําใหเ้กิดการบรหิารจดัการที�มี
ประสทิภาพ และเกิดการเรยีนรูที้�เหมาะสมตามบรบิท 
ของ Generation
     2. คณะฯ มทิีศทางด้านการทํานบุาํรงุศิลปวฒันธรรม
และสง่เสรมิการเรยีนรูเ้พื�อการเขา้สูชุ่มชนที�ชดัเจน
     3. มคีวามรว่มมอืระหวา่งคณะและหลักสตูร
     4. ได้รบัความรว่มมอืจากศูนย ์MIDC วจก. ซึ�งทํางาน
รว่มกับชุมชนอยา่งเขม้แขง็
     5. มอีงค์กรนกัศึกษาที�เขม้แขง็ สามารถมอบหมายให้
นกัศึกษารว่มกันทํางานเป�นทีมได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ
     6. การ Workshop ชว่ยใหน้กัศึกษาเกิดการเรยีนรู้

     1. การมอบหมายใหนั้กศึกษาเป�นผูเ้รยีนรู ้
และดาํเนินการดว้ยตนเอง ตั�งแต่การศึกษาจาก
เอกสารและปราชญช์าวบา้น ออกแบบกิจกรรม 
และสรา้งการเรยีนรูใ้นเชงิ “เพื�อนสอนเพื�อน”
     2. นกัศึกษาทกุสาขา ทกุชั�นป� มสีว่นรว่ม
ในการทํางาน เกิดการทํางานรว่มกัน การทํางานเป�นทีม
โดยปราศจากกลไกทางการแขง่ขนั
     3.  สรา้งการเรยีนรูผ้า่นฐาน
กิจกรรม โดยจดับรรยากาศ
การเรยีนรูที้�หลากหลายแขนง 
และนําเสนอออกมาใน
หลากหลายรปูแบบ 
และสรา้ง Gimmick 
     

วตัถปุระสงค์ของโครงการ

การประเมนิป�ญหา/ความเสี�ยง (Assessment)

แนวปฏิบติัที�เป�นเลิศดา้นทํานบุาํรงุศิลปวฒันธรรมแนวปฏิบติัที�เป�นเลิศดา้นทํานบุาํรงุศิลปวฒันธรรม
จดัโดย งานพฒันานกัศึกษาและสง่เสรมิการทํางาน และหลักสตูรระดบัปรญิญาตรคีณะวทิยาการจดัการ ม.อ.จดัโดย งานพฒันานกัศึกษาและสง่เสรมิการทํางาน และหลักสตูรระดบัปรญิญาตรคีณะวทิยาการจดัการ ม.อ.

ที� >> การออกแบบกระบวนการการออกแบบกระบวนการโดยใชว้งจรคณุภาพ โดยใชว้งจรคณุภาพ PDCA PDCA การวดัผลและผลลัพธ ์(Measures) เอกสารฉบบัเต็มการวดัผลและผลลัพธ ์(Measures) เอกสารฉบบัเต็ม  

แผนหรอืแนวทางการพฒันาคณุภาพต่อเนื�องในอนาคตแผนหรอืแนวทางการพฒันาคณุภาพต่อเนื�องในอนาคต
การเรยีนรู ้(Study/learning)การเรยีนรู ้(Study/learning)

42



แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 ตุลาคม 2564

ที่มาและความส าคัญ

นายพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี, นางสาวปภัชญา กรธัชฐลิ้ม และ นางสาวฟารีดะห์ เจะอาลี
ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การออกแบบกระบวนการ 

ชั่งน ้าหนกัวุน้วา่นหาง
จระเข้ 100 กรัม

1.

เติมน ้าสะอาด 130 cc 2.

ชั่งกลีเซอรีน 0.2 ขีด ละลาย
ด้วย เอทิลแอลกอฮอล ์95% 
100 ซีซี 

3.

เติมเอทลิแอลกอฮอล์เพิม่ 
690 ซีซี

4.

เติมเอทลิแอลกอฮอล์เพิม่ 
690 ซีซี

5.

ชุมชนภายนอก (สังคม) ชุมชนภายใน องค์กร

โรค COVID-19 เป็นโรคระบาดที่อันตรายมากที่สุดโรคหนึ่งในปัจจุบัน การป้องกันการติดต่อของท าได้โดยการใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคบ่อยๆ ซึ่งแอลกอฮอล์ที่
ใช้ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรคต้องมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 70% ซึ่งตลอดช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยประสบกับสภาวะการระบาดของโรค COVID-19 พบว่าแอลกอฮอล์ส าหรับฆ่าเชื้อโรคบนผิว
มือและทีใ่ช้ในการล้างท าความสะอาดภายในตัวอาคารและพื้นที่ท างานต่างๆ มีราคาสูงขึ้นและหาซื้อได้ยาก เน่ืองจากความต้องการใช้แอลกอฮอล์ส าหรับฆ่าเชื้อโรคมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการระบาด
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วทท.) ได้สั่งการให้ทีมงานนักวิจัย ศึกษาค้นคว้า พัฒนา และทดลองผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคขึ้นเองในช่วงเดือนมีนาคม 2563 เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรคบนผิวมือ
และส าหรับใช้ท าความสะอาดภายในตัวอาคารและพื้นที่ท างานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาและบุคลากรภายในคณะฯ อย่างทั่วถึงเพียงพอและทันท่วงที

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อบริการวิชาการสู่สังคมผ่านการให้ความรูใ้นการผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคบนมือใช้เองได้ภายในบ้าน
2) เพื่อบริการวิชาการผ่านการแจกจ่ายแอลกอฮอล์ส าหรบัล้างมือฆา่เชื้อโรคที่คณะวทท. ผลิตขึ้นเองสู่ชุมชน
3) เพื่อพัฒนาสูตรและผลิตแอลกอฮอล์ส าหรับใช้ภายในหน่วยงาน
4) เพื่อคุ้มครองสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นและสร้างความม่ันใจในการไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น สามารถเผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์ในนามของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์

ประโยชน์ที่ได้รับ

 เรียนรู้การท้า
แอลกอฮอล์เหลว

 สร้างรายได้แก่ผู้ปลูก
ว่านหางจระเข้

 ลดการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 แก่
นักศึกษาและ
บุคลากรภายใน

 สร้างชื่อเสียงให้แกอ่งคก์ร
 ความสัมพันธ์ภายใน
 ผลงานวิจัยท่ีตอบโจทยส์ังคม
 เกิดผลงานวิจยัและผลงาน

วิจัย พัฒนาสูตร ทดลองผลิต และเผยแพร่ความรู้

การประเมินผล
บุคลากรจ้านวน 280 คนและ นักศึกษา กว่า 1,000 คนผู้ใช้แอลกอฮอล์เหลว บทสรุป

การบริการวิชาการเพื่อชุมชนผ่านการพัฒนากระบวนการผลิตแอลกอฮฮล์เหลวฆ่าเช้ือ
โรคบนผิวมือ เป็นกระบวนการท างานที่มีผ่านความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรภายใน
ส านักงานคณะวทท. มีขั้นตอนกระบวนการท างานในรูปแบบ PDCA ย่อยๆ ที่เกิดประโยชน์ใน
การป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ทั้งในโรงเรียน วัด มัสยิดที่มีชาวมุสลิมละหมาดวัน
ศุกร์เป็นจ านวนมาก และค่ายทหาร สามารถเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนได้ มีการบูรณาการทั้ง
การศึกษาวิจัย การบริหารจัดการ การพัฒนานวัตกรรม เพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือการรับใช้สังคม 
สามารถพัฒนาสูตรและผลิตแอลกอฮอล์เหลวฆ่าเช้ือโรคบนผิวมือขึ้นมาใช้ได้อย่างประหยัด 
เพียงพอและทันต่อสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 รวมทั้งได้ได้รับการคุ้มครอง
ตามอนุสิทธิบัตร สร้างความมั่นใจในการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

กระบวนการและวิธปีฏบิตัทิีไ่ด้ปรบัปรงุใหม่

 ุม นร บ ม   

  านักงาน  ะวทท 

  รับการ  ก บรม    ่ ระดม
ก าลังในการ ลิต   ่ แ ก ่า 
ไปให้หน่ว งานและ ุม น

  ะกรรมการด า นนิงาน    ่
ป  งกนัและ   าระวงัการแ ร่
ระบาด  ง ร  COVID-19

  ะวทท  

ทีมนักวทิ า า ตร   ั นาและ
 ลิตแ ลก   ล   ตร  ะ วทท  ะท้ นและประ มิน  

 ลการใ ้งาน

รา งาน ลการด า นินงาน

  วิ ั  ั นา  ตร
  ทดล ง ลิต
  ทด  บประ ิทธิ า 
และประ มิน วาม  ง
  ใ 

 บรมให้
 วามร ้แก่
ประ า น

ก าหนดแ นงาน น  บา 
 ั่งการให้มีการ  ก าวิ ั   ลิตทันที

 นับ นุนการปล กว่าน 

 ุม น  ป้ล ก
ว่านหาง ระ  ้

บูรณาการกับงานทดลองวิจัย
แจกจ่ายให้กับสถานท่ีต่าง ๆตัวอย่างการถ่ายทอดความรู้การผลิตแอลกอฮอล์เหลวฆ่าเชื อโรค

เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนต่าง ๆ

“แอลกอฮอล์
แบบเหลวฆ่าเชื อ

โรคดีกวา่
แบบเจล

และ 
ประสิทธิภาพ

ขึ นอยู่กบัปรมิาณ
การใช้”

                    

                    

                    

                    

ผลการทดสอบฤทธ์ิการฆ่าเชื อโรค
ก่อนใช้แอลกอฮอล์เหลว

หลังใช้แอลกอฮอล์เหลว

เหลวเจล

อนุสิทธิบัตรตามค้าขอเลขที่ 2003001038 
*****************

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ 
สูตรแอลกอฮอลเ์หลวล้างมือฆ่าเชื อโรค

มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้

ความพงึพอใจของผู้ใช้งานแอลกอฮอล ์“เหลว” ความพงึพอใจของผู้ใช้งานแอลกอฮอล ์“เจล”
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หลักการดำเนินการ

การวัดและวิเคราะหคุณภาพ

        ผูบริหาร อาจารย และบุคลากรรวมกันวางแผนการเตรียมหองปฏิบัติการกอนการเรียนการสอน
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ  ผูเกี่ยวของวางแผนการดำเนินงานของหองปฏิบัติการ เชน 
การจัดซื้อ การสอน วัสดุ/อุปกรณที่เกี่ยวของ ระบบสารสนเทศที่ชวยสนับสนุน และ การจัดการของเสีย
อันตราย โดยมีการสงตอกระบวนการใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  สงมอบบริการของหองปฏิบัติการ
เพื่อการเรียนการสอนใหแกนักศึกษา  ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับหองปฏิบัติการจะถูกสงผานทางระบบ
การประเมินรายวิชา สวนทักษะดานวิชาการจะถูกประเมินจากการสอบปฏิบัติในรายวิชา  ขอเสนอแนะ
และผลประเมินทักษะ (Feedback) จะถูกนำเขาพิจารณาในที่ประชุมสาขาวิชาหรือการประชุมกรรมการและผลประเมินทักษะ (Feedback) จะถูกนำเขาพิจารณาในที่ประชุมสาขาวิชาหรือการประชุมกรรมการ
บริหารคณะเพื่อนำมาปรับปรุงแกไขในครั้งตอไป

 นำเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาใชแทนการลงชื่อในกระดาษ
 นักศึกษาแทบไมตองตอแถว เพราะการสแกนดวยลายนิ้วมือ
   ใชระยะเวลาสั้น โดยลดระยะเวลาในการลงชื่อไดเกือบ 80%
 ลดระยะเวลาในการเรียนรายวิชาปฏิบัติการลงได 15 นาที
   ตอครั้ง คิดเปนรอยละ 7.70

1. กระบวนการเช็คชื่อเขาหองปฏิบัติการของ
    นักศึกษาเภสัชศาสตร

2. กระบวนการใหความรูดานความปลอดภัย
    ในหองปฏิบัติการใหกับนักศึกษาเภสัชศาสตร

3. กระบวนการจัดเก็บขอมูลสารเคมีและการ
    จัดการของเสียอันตรายตามมาตรฐานความ
    ปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย 
    (ESPReL)

4. กระบวนการขอใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตร
    เพื่อการเรียนการสอน

 เพิ่มหัวขอความปลอดภัยในหองปฏิบัติการลงใน
   รายวิชาปฏิบัติการ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับ
   นักศึกษาชั้นปที่ 5
 นักศึกษามีความระมัดระวังในการทำปฏิบัติการมากขึ้น 
   อาจารย และนักวิทยาศาสตร ดูแลความเรียบรอยเฉพาะ
   ในขั้นตอนที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุไดงาย โดยไมพบ
   อุบัติเหตุจากการใชหองปฏิบัติการหรือสารเคมีตอ   อุบัติเหตุจากการใชหองปฏิบัติการหรือสารเคมีตอ
   ภาคการศึกษา

 พัฒนาระบบฐานขอมูลสารเคมีแบบรวมศูนยซึ่งมีทั้งขอมูล 
   SDS และประเภทของเสียอันตราย และระบบฐานขอมูลมีการ
   สรางรหัสบารโคด และคิวอารโคดใหแบบอัตโนมัติ 
 ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการบริหารจัดการสารเคมีใน
  หองปฏิบัติการ

 พัฒนาระบบการจองเครื่องมือวิทยาศาสตรแบบ
   รวมศูนยโดยใชงานผานทางระบบออนไลน 
 ผูใชงานสามารถตรวจสอบสถานะการจองใชงาน
   เครื่องมือวิทยาศาสตรไดอยางทันที 
 ลดขั้นตอน ชวยอำนวยความสะดวก และระยะเวลา
   ในการบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร

กระบวนการยอยที่สนับสนุนการเรียนการสอนมีดังนี้

สาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112 โทร 074-288-861

ผลิตภัณฑและบริการ 

ผลิตภัณฑ บริการที่สำคัญ และ กลไกการสงมอบใหกับลูกคา

ความตองการและคาดหวัง 

ผลิตภัณฑ บริการที่สำคัญ และ กลไกการสงมอบใหกับลูกคา

*S = Stakeholder (ผูมีสวนไดสวนเสีย)

การบริหารจัดการหองปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชาเภสัชเคมี 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

         สาขาวิชาเภสัชเคมีเปนสาขาวิชาที่เนนทั้งการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา งานบริการ
วิชาการ ตลอดจนการทำวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสารเคมีเปนจำนวนมาก ดังนั้นการบริหารจัดการสารเคมี 
และหองปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งดำเนินการอยางเปนระบบ จึงนับวามีความสำคัญเปนอยางยิ่ง
ในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยใหแกคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา นอกจากนี้
การจัดการใหเกิดความปลอดภัยในหองปฏิบัติการก็นับเปนหนึ่งในมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศไทย (ESPReL) และเปนสิ่งจำเปนที่จะชวยใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การวิจัย 
และการเรียนการสอนของนักศึกษา และนอกจากนี้ยังตองเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพเภสัชกรรมและการเรียนการสอนของนักศึกษา และนอกจากนี้ยังตองเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพเภสัชกรรม
ทั้งในเรื่องของครุภัณฑวิทยาศาสตรพื้นฐาน และหองปฏิบัติการตองเอื้อตอการสนับสนุนใหนักศึกษามี
ทักษะดานวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
         ดังนั้นการตรวจการตรวจสอบ ติดตาม ทวนสอบผลการดำเนินการ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในแตละขั้นตอนจึงนับวามี
ความสำคัญตอการบริหารจัดการหองปฏิบัติการเพื่อการเรียน
การสอนของสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยอาศัยความรวมมือระหวาง
ผูบริหาร อาจารย บุคลากร และนักศึกษา เพื่อวางแนวทาง
รวมกันในการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคาและมีรวมกันในการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคาและมี
ประสิทธิภาพ และเปนแหลงเรียนรู ฝกปฏิบัติงานของนักเรียน
และนักศึกษาจากหนวยงานภายนอก จนถึงปจจุบันหองปฏิบัติการ
ของสาขาวิชาเภสัชเคมี  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ไดดำเนินการเรื่องการบริหารจัดการหองปฏิบัติการอยางเปนระบบ
โดยอาศัยหลักการของ PDCA มาประยุกตใชอยางตอเนื่อง 

บทสรุปของผูบริหาร
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การออกแบบกระบวนการ
หอ้งสมุดปรบัใชว้งจรการบรหิารงานคณุภาพ PDCA และแนวคิดเชงิระบบในการบรหิารจดัการหนังสอืประเภทรายป�ดว้ยกระบวนการ Pre-Cat โดยสรปุ ดงัภาพ

ด้านค่าใชจ้า่ย

การประเมนิป�ญหา/ ความเสี�ยง
          สาํนกัทรพัยากรการเรยีนรูค้ณุหญิงหลง อรรถกระวสีนุทร เป�นหอ้งสมุดระดบัอุดมศึกษาที�ใหบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศสนับสนนุการเรยีนการ
สอนของมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรเ์ป�นหลัก ในการดาํเนนิงานที�ผา่นมา หอ้งสมุดไดร้บับรจิาคหนังสอืเป�นจาํนวนมากและหลากหลายประเภท เชน่
ตํารา หนงัสอืทั�วไป นยิาย และหนงัสอืประเภทรายป� เป�นต้น นาํมาเผยแพรท่รพัยากรสารสนเทศใหกั้บผูใ้ชบ้รกิารเพื�อเขา้ถึงสารสนเทศ หนงัสอืดงักล่าว
ขา้งต้นดาํเนนิการนาํออกใหบ้รกิารและมปีรมิาณการยมืที�สอดคล้องกับจาํนวนหนงัสอืที�ออกใหบ้รกิาร ยกเวน้หนังสอืประเภทรายป� ซึ�งไดร้บัจากหนว่ย
งานของรฐัและเอกชน เชน่ รายงานประจาํป� สรปุสถิติรายป� เป�นต้น ได้รบัความสนใจจากผูใ้ชบ้รกิารนอ้ยมากเมื�อเปรยีบเทียบกับปรมิาณหนงัสอืที�ออกให้
บรกิาร สง่ผลใหห้นงัสอืประเภทรายป�จดัอยูใ่นประเภทไมเ่รง่ดําเนนิการออกใหบ้รกิาร และกลายเป�นหนังสอืค้างดาํเนินการ (backlog) โดยผลการสาํรวจ
สถิติการใชท้รพัยากร ในป�การศึกษา 2559 ตั�งแต่เดอืนสงิหาคม 2559 ถึง เดอืนกรกฎาคม 2560 พบวา่หนังสอืประเภทรายป� มสีถิติการยมืเพยีงรอ้ย
ละ 0.27 เท่านั�น จากจาํนวนทรพัยากรทั�งหมดที�มกีารยมื 

การวดัผลและผลลัพธ ์
ผลจากการนาํกระบวนการ Pre-Cat มาใชใ้นการจดัการหนงัสอื
ประเภทรายป� ตั�งแต่เดอืนตลุาคม 2560 ถึงเดือนธนัวาคม
2563 พบวา่มขีอ้มูลหนงัสอืประเภทรายป�ในระบบจาํนวน 872
ชื�อเรื�อง โดยในจาํนวนนี�มกีารเผยแพรใ่นรปูแบบอิเล็กทรอนกิส์
จาํนวน 379 ชื�อเรื�อง ซึ�งหนงัสอืประเภทรายป�จาํนวน 872 ชื�อ
เรื�องนี�จาํแนกเป�นหนงัสอือยูบ่นชั�น Pre-Cat จาํนวน 1,507
เล่ม และหนงัสอืจาํหนา่ยออก 1,609 เล่ม (บางชื�อเรื�องมจีาํนวน
เล่มมากกวา่ 1 เล่ม) รวมมหีนงัสอืประเภทรายป� 3,116 เล่ม

การเรยีนรู ้และบทสรุป
การนาํกระบวนการ Pre-Cat มาใชใ้นการจดัการทรพัยากรสารสนเทศตั�งแต่เดอืนตลุาคม 2560 ถึง ธนัวาคม 2563 สามารถลดการใชง้บประมาณในการดาํเนนิการไปได ้36,799.96 บาท สามารถลด
เวลาในการปฏิบติังานได ้148 วนั และที�สาํคัญสามารถลดหนงัสอืประเภทรายป�ค้างดาํเนินการไดทั้�งหมดในป� 2563 ทั�งนี�ผูใ้ชบ้รกิารยงัสามารถสบืค้นชื�อเรื�องและเขา้ถึงหนงัสอืประเภทรายป�ที�เผยแพรร่ปู
แบบอิเล็กทรอนกิสผ์า่นระบบสบืค้นของหอ้งสมุด (OPAC) รวมถึงหนงัสอืที�อยูบ่นชั�น Pre-Cat ผูใ้ชบ้รกิารสามารถแจง้ความประสงค์ใชตั้วเล่มผา่นชอ่งทางหนงัสอืดว่น และจะไดร้บัหนงัสอืที�พรอ้มให้
บรกิารยมืภายในเวลา 3 ชั�วโมงของวนัทําการ  ดว้ยเหตนุี�การวเิคราะหส์ถิติการใชท้รพัยากรสารสนเทศเพื�อประเมนิความคุ้มค่า นาํไปสูก่ารกําหนดแนวปฏิบติัที�สามารถลดความสญูเปล่าได ้

เป�าหมาย/ วตัถปุระสงค์
เพื�อแก้ไขป�ญหาเกี�ยวกับหนงัสอืค้างรอดาํเนนิการ
เพื�อศึกษาความเป�นไปไดใ้นการลดงบประมาณและ
เวลาในการปฏิบติังานดว้ยกระบวนการ Pre-Cat

1.
2.

           ภชสิา กลุกาญจนาภิบาล, สดุา พนัธุสะ และบุคลากรฝ�ายพฒันาระบบสารสนเทศ
สาํนักทรพัยากรการเรยีนรูค้ณุหญิงหลง อรรถกระวสีนุทร

การบรหิารจดัการหนงัสอืประเภทรายป�ด้วย
กระบวนการ Pre-Cat

ผลที�คาดวา่จะได้รบั
 ลดปรมิาณหนงัสอืค้างรอดาํเนนิการ
 ลดค่าใชจ้า่ยการเตรยีมตัวเล่ม
 ลดเวลาในการปฏิบติังาน
 ลดขั�นตอนการปฏิบติังานที�ไมจ่าํเป�น

1.
2.
3.
4.

  โดยหนงัสอืประเภทรายป�เหล่านี�จะต้องผา่นกระบวนการดาํเนนิการวเิคราะหท์รพัยากร
สารสนเทศก่อนออกใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ งานจดัหาคัดแยกหนงัสอืสง่งานวเิคราะห์
ทรพัยากรสารสนเทศ งานวเิคราะหฯ์ ลงรายการหนงัสอื กําหนดหวัเรื�องและเลขหมู่
การเตรยีมตัวเล่ม และออกใหบ้รกิาร ซึ�งจะต้องใชท้รพัยากรบุคคลในการ
เตรยีมหนงัสอื และสิ�นเปลืองวสัดเุชน่ กระดาษสติ�กเกอร ์หมกึพมิพ ์Tag RFID
เป�นต้น ทกุกระบวนการที�กล่าวมาเป�นงานที�ต้องใชง้บประมาณและเวลาในการดาํเนิน
การ รวมถึงสถานที�จดัเก็บเพื�อรองรบัหนงัสอืที�จดัหาเพิ�มมาทกุป� ซึ�งการสิ�นเปลือง
ทรพัยากรดงักล่าวขา้งต้นไมส่อดคล้องกับปรมิาณการยมื เป�นความสญูเปล่าในการ
ปฏิบติังาน 

            จากป�ญหาในการทํางานดงักล่าวขา้งต้น จงึวเิคราะหป์�ญหาและหาแนวทางปฏิบติั ซึ�งวธิปีฏิบติัดงักล่าวจะต้องสามารถแก้ไขความสญูเปล่าของงบ
ประมาณและเวลาในการดาํเนนิการได ้ โดยยงัคงใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถค้นหาหนังสอืเจอแต่ไมจ่าํเป�นต้องดาํเนินการวเิคราะหท์รพัยากรสารสนเทศและ
ออกใหบ้รกิารทั�งหมด จงึนาํไปสูก่ารวางแผนกระบวนการ Pre-Cat ในงานวเิคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ ซึ�งกระบวนการ Pre-Cat นั�นมทีี�มาจาก Pre-
Catalog เป�นการจดัการทรพัยากรสารสนเทศโดยการลงรายการและวเิคราะหห์มวดหมูอ่ยา่งยอ่ จดัเก็บบนชั�นหนงัสอืระบบป�ดและใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชเ้มื�อ
มกีารรอ้งขอเท่านั�น หอ้งสมุดบางแหง่ได้นาํกระบวนการ Pre-Cat มาใชใ้นการบรกิารยมืคืนทรพัยากรสารสนเทศ โดยการเพิ�มขอ้มูลทรพัยากร
สารสนเทศแบบยอ่ ไดแ้ก่ ชื�อเรื�อง ชื�อผูแ้ต่ง หมายเลข ISBN และบารโ์ค้ด เพื�อใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถยมืหนังสอืไดส้ะดวกรวดเรว็ ทั�งนี�การนาํ
กระบวนการ Pre-Cat มาปรบัใชกั้บหนงัสอืประเภทรายป�นั�น ผูเ้ขยีนคาดวา่จะเป�นการลดการใชง้บประมาณและเวลาในการจดัการทรพัยากรสารสนเทศ
ได ้เพื�อเป�นแนวทางในการบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลในการใหบ้รกิารของหอ้งสมุดมากยิ�งขึ�น

  กระบวนการเชงิระบบในการดําเนนิงาน Pre-Cat 

การดาํเนนิการที�ออกแบบและใชใ้นการปฏิบติัมขีั �นตอน ดังนี�
1. วางแผนการดาํเนนิการเพื�อเตรยีมหนงัสอืเขา้สู่
กระบวนการ Pre-Cat
1.1. วเิคราะหข์อ้มูลการยมืหนงัสอืประเภทรายป� ของป�การ
ศึกษา 2559 ตั�งแต่ สงิหาคม 2559 ถึง กรกฎาคม 2560
ซึ�งผลจากการวเิคราะหข์อ้มูลการยมืหนงัสอืประเภทรายป�
พบวา่หนงัสอืที�ยมืทั�งหมด 5,205 ชื�อเรื�อง มกีารยมืหนงัสอื
ประเภทรายป� 14 ชื�อเรื�อง คิดเป�นรอ้ยละ 0.27 ของหนงัสอืที�
ยมืในป�การศึกษา 2559 นอกจากนี�ยงัพบวา่หนงัสอืประเภท
รายป�ที�หอ้งสมุดไดร้บับรจิาคยงัมกีารเผยแพรใ่นรปูแบบ
อิเล็กทรอนกิสอี์กดว้ย 
1.2. สาํรวจการเผยแพรห่นงัสอืประเภทรายป�ในรปูแบบ
อิเล็กทรอนกิสใ์นเวบ็ไซต์ของหนว่ยงานต่าง ๆ ที�มกีารบรจิาค
หนงัสอืมายงัหอ้งสมุด เพื�อใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ถึง
แหล่งขอ้มูลผา่นหนา้จอสบืค้น OPAC 
2. ดาํเนนิการเขา้สูก่ระบวนการ Pre-Cat  โดยศึกษาป�ญหา
และวเิคราะหอ์งค์ประกอบขอ้มูลนาํเขา้และผลลัพธที์�ได้ พรอ้ม
ทั�งกําหนดกระบวนการเป�นแนวทางในการปฏิบติังาน

3.  ติดตามผลของการจดัการหนงัสอืประเภทรายป�ที�เขา้สูก่ระบวนการ Pre-Cat ตั�งแต่ตลุาคม 2560 เป�นขอ้มูลยอ้นกลับเพื�อตรวจสอบและ
ปรบัปรงุระบบใหม้ปีระสทิธภิาพ เชน่ ตรวจสอบความถกูต้องของ URL ที�เผยแพรใ่นระบบ การจดัทํามาตรฐานการปฏิบติังาน เป�นต้น เมื�อหน่วย
งานต่าง ๆ จดัสง่หนงัสอืประเภทรายป�มายงัหอ้งสมุดอยา่งต่อเนื�อง หอ้งสมุดจะนาํเขา้สูก่ระบวนการ Pre-Cat จากนั�นทําการติดตามและ
ปรบัปรงุกระบวนการอยา่งเหมาะสม

จุดแขง็ หรอืสิ�งที�ทําได้ดีใน
ประเด็นที�นําเสนอ

การใชส้ถิติประกอบการตัดสนิใจ
ลดเวลาในการปฏิบติังานไดถึ้งรอ้ยละ 44.44
ลดค่าใชจ้า่ยดา้นวสัดใุนการเตรยีมตัวเล่ม
แก้ป�ญหาหนงัสอืค้างดาํเนนิการได้

1.
2.
3.
4.

กลยุทธ ์หรอื ป�จจยัที�นําไปสู่
ความสาํเรจ็

การทํางานเป�นทีม
การนาํแนวคิดเชงิระบบมาปรบัใชใ้นการวางแผน
การทํางาน
ทักษะการแก้ป�ญหาและการตัดสนิใจ

1.
2.

3.

ด้านกระบวนการ

สามารถลดค่าใชจ้า่ยการเตรยีมตัวเล่ม ซึ�งเป�นวสัดทีุ�ใชร้าคารวม
11.81 บาทต่อเล่ม ดงันั�นหนงัสอืที�อยูบ่นชั�น Pre-Cat และหนงัสอื
จาํหนา่ยออกทั�งหมด  จาํนวน 3,116 เล่ม คิดเป�นเงิน 36,799.96
บาท งบประมาณสว่นนี�นาํไปดาํเนนิการใหเ้กิดประโยชนใ์นดา้นอื�น
ๆ ได ้เชน่ การจดัซื�อหนงัสอื ตํารา หรอืสื�อการเรยีนรู ้เป�นต้น ซึ�ง
เป�นทรพัยากรที�ตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารของ
หอ้งสมุด และเป�นการบรหิารจดัการงบประมาณอยา่งคุ้มค่า

ค่าใชจ้า่ยการเตรยีมตัวเล่มที�ลดลงป� 2560-2563

สามารถลดขั�นตอนการวเิคราะหห์วัเรื�อง กําหนดเลขหมู ่และการเตรยีมตัวเล่ม
โดยกระบวนการเดมิใชเ้วลาในการปฏิบติังานรวม 45 นาที/รายการ เมื�อปรบั
กระบวนการใหมใ่ชเ้วลาในการปฏิบติังานเพยีง 25 นาที/รายการ ซึ�งคิดเป�น
186 วนัทําการ เมื�อเปรยีบเทียบกับกระบวนการเดมิ กระบวนการ Pre-Cat
สามารถลดเวลาในการดาํเนนิงานไดถึ้ง 148 วนัทําการ

การเปรยีบเทียบกระบวนการจดัการหนงัสอืประเภทรายป�

จาํนวนหนงัสอืบนชั�นPre-Cat และ
หนงัสอืจาํหนา่ยออกป� 2560-2563
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Waste
ของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทิ่เกิดจากการเรียนการสอน การวิจัย ของคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หากมีการจัดเก็บ

ที่ไม่ถูกต้องและการก าจัดที่ไม่ถูกวิธีก็ย่อมจะส่งผลให้เกิดอันตรายทั้งตัวผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่มาใช้ห้องปฏิบัติการ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับส านักวิจัยและพัฒนา ได้จัดท าแนวปฏิบัติในการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ โดยพัฒน าโปรแกรม

ระบบฐานข้อมูลของเสียอันตรายของห้องปฏิบัติการแบบออนไลน์                                ขึ้นมาใช้งานในปี พ .ศ. 2560 โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงาน              
ที่มีห้องปฏิบัติการสามารถลงทะเบียนเพื่อกรอกข้อมูลของเสียตามประเภทที่ได้ก าหนดขึ้น ระบบดังกล่าวสามารถรายงานในรูปแบบเชิงปริมาณที่มกีารเก็บรวบรวม
ข้อมูล ปริมาณของเสียที่มี ปริมาณที่รอส่งก าจัด และปริมาณที่ส่งก าจัดแล้ว ท าให้คณะและหน่วยงานสามารถบริหารจัดการ การวางแผนงบประมาณของการส่ง
ก าจัดในแต่ละครั้ง และการทราบประเภทและแยกของเสียอันตรายตามที่ก าหนดสามารถลดค่าใช้จ่ายในการส่งก าจัดได้

(PSU Waste Track)

การใช้งานฐานข้อมูลของเสียอันตรายของห้องปฏิบัติการแบบออนไลน์ (PSU Waste Track)

1. ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้
ติดต่อเจ้าหน้าที่ส านักวจิัยและพัฒนา

โทร.07428-6954
E-mail: supornchai.o@psu.ac.th

2. ระบบแจ้งการเพิ่มสิทธิ์ทาง E-mail
สามารถเข้าระบบและดูคู่มือการใช้งานได้ที่

https://rdo.psu.ac.th/ResearchStandards/
psulab/login.php

3. เข้าสู่ระบบด้วย PSU Passport

2561 2562 2563 2564

จ านวน 1,806 2,336 3,120 2,326

ปริมาณ (Kg) 3,685.25 7,471.65 8,940.94 2,443.95

ปริมาณ (L) 5,806.90 3,333.50 7,933.64 11,552.15
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ปริมาณของเสียประจ าปีที่ส่งก าจัดแล้ว

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ของเสียสารเคมีและวัตถุอันตรายเพ่ือการส่งก าจัด 

ระบบฐานข้อมูลของเสียอันตรายของห้องปฏิบัติการ เริ่มจากนโยบายที่เล็งเห็นความส าคัญ 
ด้านความปลอดภัยของสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา บุคลากร ชุมชน
รอบข้าง  ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจัดการรวบรวมข้อมูลของเสียอันตราย
จากห้องปฏิบัติการ โดยมีตัวแทนของหน่วยงานและคณะน าปัญหาของเสียอันตราย
จากห้องปฏิบัติการที่หน่วยงานและคณะก่อให้เกิดของเสีย เข้าหารือในที่ประชุม เพื่อหา
แนวทางแก้ไขในการรวบรวมของเสียอันตรายโดยการแยกตามประเภทเพื่อความปลอดภัย
และลดการเสียค่าก าจัด โดยที่คณะท างานมีการรับฟังพิจารณาข้อเสนอ เรื่องการปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลโดยตลอดที ่ผ ่านมา เพื ่อให้ผู ้ที ่ เก ี ่ยวข้องสามารถเข้าใช้งานในก าร
กรอกข ้อม ูล ได ้ สะดวก โดยในรอบการใช ้ งานมา เป ็นระยะเวลา  4 ป ีท  า ใ ห้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นต้นแบบในด้านการบริหารจัดการของเสียสารเคมีอันตราย
ให้แก่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่จะส่งผลต่อการเป็น            
ภายใต้โครงการ ต่อไป

ภาพแสดงการมารับของเสียสารเคมีอันตรายเพื่อการน าไปก าจัดโดยบริษัทที่ไดร้ับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Green University
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การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คือ การสร้างความเข้มแข็งของทีมงานเพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน โดยดําเนินการขับเคล่ือนผ่านระบบ HUSO 5 Smarts

ระบบ HUSO 5 Smarts

 พัฒนาการของการพัฒนาบุคลากร 
 สายสนับสนุนวิชาการ

ผลลัพธ์ความสำเร็จ

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีการพัฒนารูปแบบการดําเนินการ
ที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้วงจรคุณภาพ
(PDCA) การพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (IDP) การเรียนรู้และพัฒนาตามโมเดล
70:20:10 เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรม

2561 2562 2563

Smart Heart

• มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
• มีแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP)  และนําหลักการเรียนรู้

และพัฒนาตามโมเดล 70 : 20 : 10 มาใช้ในการพัฒนาอย่างจริงจัง

มีการสร้างความรักและความผูกพันภายในองค์กร เช่น 
• กิจกรรมทีมสัมพันธ์ (Team Building)
• โครงการ HUSO Care (กินท่ีถูกสุขลักษณะ, ออกกําลังกายห่างไกลโรคอ้วน,
เติมพลังใจ สร้างสุขใจภายในที่ทํางาน)
• กองทุน “เพ่ือนช่วยเพ่ือน”มีผู้นําท่ีมีความเข้มแข็ง 

คอยให้คําปรึกษาชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดเส้นทาง

มีการทํางานเป็นทีมงานที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วม ท้ังการคิด การตัดสินใจ

การปฏิบัติ และการประเมินผลให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามเป้าหมาย

Smart Team

Smart Supporting

• มีระบบสนับสนุนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)

• มีการสนับสนุนบุคลากรให้เข้าสู่ตําแหน่งที่สูงข้ึน เพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional)

Smart Leader

Smart Plan

การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สํานักงานบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

“HUSO 5 Smarts”

การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สํานักงานบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

“HUSO 5 Smarts”

บริการประทับใจ…ฉับไวทุกขั้นตอน…นําองค์กรสู่ความสําเร็จ
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แนวปฏิบติั : การขอตําแหน่งวชิาการ ยุค 4.0

ไม่มีค่าใช้จ่าย

PDCA 1

1. ขั�นตอนหลายขั�นตอน ซบัซอ้น ใชเ้วลานาน
2. การขอตําแหน่งทางวชิาการ โดยไมไ่ดต้รวจสอบ
    ความถกูต้องและความครบถ้วนของเอกสาร
3. มกีารเปลี�ยนเกณฑ์การขอตําแหน่งวชิาการ ทําใหค้ณาจารย์
    เกิดความสบัสน
4. ไมส่ามารถติดตามความก้าวหนา้ในการขอตําแหน่งวชิาการได้

การประเมินป�ญหา/ความเสี�ยง

1. ลดความสญูเสยี (waste) ทั�งดา้นการรอคอย และการใชท้รพัยากร
2. เพิ�มชอ่งทางการสื�อสารกับผูย้ื�นขอตําแหนง่ทางวชิาการ
3. เปลี�ยนบทบาท  HR  จาก  Admin  เป�น  Coach ในการขอตําแหนง่วชิาการ 

เป�าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการ/กิจกรรม   : ดา้นบรหิารจดัการ
ชื�อหนว่ยงาน  :  ฝ�ายทรพัยากรมนษุย ์คณะแพทยศาสตร์
ประเภทของโครงการ :  ประเภทที� 2 แนวปฏิบติัที�ด ี  2.2 สายสนบัสนนุ
คณะทํางาน 
1. นางสาวนวนิษฐ ์สขุสอุรรถ (บุคลากร  ปฏิบติัการ)
2. นางสาวธดิารตัน ์แสงทอง (เจา้หน้าที�บรหิารงานทั�วไป  ปฏิบติัการ)
3. นางปานฤดี จนัทบูรณ ์      (พนกังานพมิพ ์ส2)

 กระบวนการขอตําแหน่งทางวชิาการ ภายในคณะเพยีง 45 วนั
 คณาจารยส์ามารถสง่ผลงานการขอตําแหน่งทางวชิาการ ไดอ้ยา่ง
ครบถ้วน ถกูต้อง ตามแบบฟอรม์ Checklist เอกสารประกอบการยื�น
ขอตําแหน่งวชิาการ
 คณาจารยส์ามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลผา่น Line@ Academic
position 4.0 อํานวยความสะดวก รวดเรว็ ในทกุสถานที�และเวลา
 คณาจารยส์ามารถจดัสง่ผลงานวชิาการผา่นทาง E-mail เพื�อให้

1.
2.

3.

4.
       เจา้หน้าที�ตรวจสอบความถกูต้องก่อนจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิ
   5. ลดขั�นตอนและเวลาในการจดัทําบนัทึกขอ้ความเพื�อสง่ผา่นระบบ
        เอกสารตลาดนัด
   6. ฝ�ายทรพัยากรมนุษยไ์ด้ขอ้มูลผลงานทางวชิาการอยา่งครบถ้วน
       และเป�นไปในรูปแบบเดียวกัน
   7. คณาจารยม์ทัีศนคติที�ดีในการขอตําแหน่งทางวชิาการ

  ผลที�คาดว่าจะได้รบั

PLAN

วางแผนกําหนดหวัขอ้ของขอ้มูล Checklist 
DO

สรา้ง E-mail: academic.medpsu@gmail.com 
สาํหรบัสง่เอกสารเพื�อตรวจสอบความถกูต้อง

CHECK

ทดลองการใชแ้บบฟอรม์ Checklist 

ACT

ประชาสมัพนัธส์ื�อสารแนวทางการขอตําแหนง่วชิาการ
ไปยงัทกุสาขาวชิารบัทราบ

PDCA 2

PLAN

วางแผนกําหนดการทํา Line@ 

DO

จดัทํา Line@Academic position 4.0 เพื�อให้
คณาจารยติ์ดต่อสอบถามขอ้มูล

CHECK

ทดลองการใชง้าน Line@

ACT

ประชาสมัพนัธส์ื�อสาร Line@ การขอตําแหนง่ทาง
วชิาการไปยงัทกุสาขาวชิารบัทราบ

สรุป

     การขอตําแหนง่ทางวชิาการ เป�นสว่นหนึ�งที�สะท้อนศักยภาพ
ของบุคลากรสายวชิาการของมหาวทิยาลัย โดยเฉพาะคณะ
แพทยศาสตร ์ซึ�งมคีณาจารยป์ระมาณ 500 คน จงึจาํเป�นต้อง
มกีลไกสนบัสนนุที�มปีระสทิธภิาพ การจดัทําแนวปฏิบติัใหมใ่น
เรื�องนี�จงึเป�นการตอบสนองต่อ pain point ของคณาจารยไ์ด้
เป�นอยา่งด ีโดยประยุกต์ใชเ้ทคโน โลย ีเชน่ Line@ เพื�อเพิ�ม
ชอ่งทางการสื�อสารในยุค 4.0 รวมทั�งการจดัทํา Checklist เพื�อ
สรา้งความเขา้ใจที�ตรงกันในสว่นของคณะฯ  สาขาวชิาและ
คณาจารย ์ทําใหผ้ลงานครั�งนี�ตอบสนองไดท้กุสว่นงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง ลดการใชก้ระดาษ ลดการรอคอย ลดการทํางานซํ�า
ซอ้น บุคลากรมคีวามสขุและเป�นต้นแบบแก่หนว่ยงานอื�นในการ
พฒันางานประจาํใหดี้ยิ�งขึ�น

ขอ้มูลประกอบโครงการ

BEFOREBEFOREBEFORE AFTERAFTERAFTER ผลการดําเนินงาน
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เป�าหมาย/วตัถุประสงค์ของโครงการ

ลดระยะ เวลา ในการปฏิบั ติงานของเจ้ าหน้ า ที� ประจาํสาขาวิชา
และ เจ้ าหน้ า ที�ด้ านการเ งิน
ลดความผิดพลาดในการลงบัญชีรายจ่ าย
การตรวจสอบข้อ มูลมีความสะดวกและรวดเร็ว
สามารถเรียกดูรายงานการใช้จ่ าย ไ ด้ ทันที  และ เป�นป�จ จุบัน  

เพิ�มประสิทธิภาพในการใช้ เ งิน
 

การออกแบบกระบวนการ

ขั�นตอนที�  1  วางแผนกําหนดผัง โครงสร้างงบประมาณรหัส
รายจ่ าย  และกําหนดรหัสรายจ่ าย
ขั�นตอนที�  2  จัดสรรเ งินตามรหัสรายจ่ ายจัดสรรเ งินตาม
ยุทธศาสตร์  
ขั�นตอนที�  3  ออกแบบรูปแบบและโครงสร้าง โปรแกรม/  สร้าง
โปรแกรม  

ขั�นตอนที�  4  อบรมการใช้งานโปรแกรม  

 

ผลที�คาดวา่จะได้รับ

มีร ะบบที� ช่วยในการปฏิบั ติงานสาํหรับผู้ ป ฏิบั ติงาน
ผู้บริหารรับทราบสถานะการเ งินแบบ  r e a l  t i m e

สามารถนาํมาประกอบการตัดสิน ใจ
การใช้จ่ าย เ งินเป�น ไปตามกรอบที� กําหนด

 

จุดแข็ง (Strength) 

สามารถควบคุมรายจ่ ายไม่ ให้ เ กินจากกรอบที� กําหนดไว้ ใน
แต่ละป�  
มีร ะบบให้ กับผู้ บริหารคณะ/สาขาวิชา/หน่วยงานได้ รับ
ทราบกรอบเ งิน  สถานะการใช้จ่ าย  และการเข้ า ถึงข้อ มูลได้
ตลอดเวลา

(ฺBudget online)
ระบบการจดัการงบประมาณเงินรายได้ 

นางสาวขวญัฤดี คล้ายแก้ว นางสาวเกสนีิ พฒันพสิทุธิ� นายวรรษิษฐ ์ศิรลัิกษณ์ นางลภัสรดา ศิรไิพบูลย ์สงสขุ           

และ นางสาวพรอําไพ โอชาพนัธุ์

กลุ่มงานแผนงานและประกันคณุภาพ กลุ่มงานการเงินและพสัด ุฝ�ายคอมพวิเตอรท์างวศิวกรรม 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

การประเมินป�ญหา/ความเสี�ยง (Assessment)

      คณะวิศวกรรมศาสตร์เป�นองค์กรที� ก่อ ตั�งมายาวนาน  มีหน่วยงานภายในองค์กรทั�งด้ านวิชาการและ ด้านสนับสนุนวิชาการ    

 แตกออกเป�นหน่วยงานหลักและหน่วยงานย่อยเป�นจาํนวนมาก  การใช้จ่ ายงบประมาณในอดีตไม่ ไ ด้มีร ะบบที� ติดตามการใช้ เ งิน ที�ดี
การบริหารงบประมาณมีการจัดสรรเ งินตามแผนงานหลัก  แต่ ไม่มีการระ บุรายการย่อย  ทํา ให้ควบคุมยากไม่มีร ะบบการควบคุมการ
จ่ ายเ งินให้ เป�น ไปภายใ ต้กรอบที� กําหนด  จึง ทํา ให้ เ กิดป�ญหาด้ านการบริหารงบประมาณ  ถือ เป�นป�ญหาเร่ง ด่วนที� จาํ เป�น ต้องหาวิธีการ/

มาตรการในการควบคุมการใช้จ่ าย ที� จ ะ ทํา ให้ เ กิดประสิทธิภาพมากที�สุด  จึง เ กิดแนวคิดในการพัฒนาที� จ ะ ทํา ให้มีร ะบบในการควบคุม
ติดตามการใช้จ่ ายงบประมาณ  ซึ� ง เป�น ที�มาของการพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณเงินรายไ ด้  ( B u d g e t  o n l i n e )  

แนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื�องในอนาคต

การจัดหมวดหมู่/ประ เภทรายจ่ าย
ปรับปรุงการแสดงผลในรูปแบบที� เข้ า ใจ ง่ าย
การวิ เคราะห์ ต้นทุนการผลิต

 

ประเด็น (จุดเด่น) ที�เป�นแนวปฏิบัติที�เป�นเลิศ

การสร้างรหัสรายจ่ ายที� ร ะ บุรายละ เ อียดที� ชัด เจน  เช่น  

ผู้ ร ับผิดชอบของแต่ละรหัสรายจ่ าย  สามารถเข้ า ถึงข้อ มูล
ป�จ จุบัน
มีร ะบบที�สามารถสรุปผลไ ด้ ในหลากหลายมิ ติ  เช่น        

 ตามยุทธศาสตร์  ผู้ อนุมั ติ  หน่วยงาน  รหัสรายจ่ าย  เป�น ต้น
มีร ะบบที�สามารถสรุปผลและแสดงผลได้อย่ างรวดเร็ว   

 ภายใ ต้ข้อ มูลที� เป�นป�จ จุบัน  ในหลากหลายแพลตฟอร์ม   

 เช่น  w e b s i t e ,  s m a r t p h o n e ,  t a b l e t

     หลักเกณฑ์การจ่ าย  ผู้ ร ับผิดชอบ  หน่วยงานที� รับผิดชอบ  

     ผู้ อนุมั ติ  กรอบวงเ งิน  เป�น ต้น

บทสรุป

    การพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณเงินรายได้ (ฺB u d g e t  o n l i n e )  เพื� อ ที� จ ะ ให้การบริหารด้านการใช้จ่ ายงบประมาณ     

 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้ เป�น ไปตามกรอบที� จัดสรรให้ตามยุทธศาสตร์  และ เ กิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์  โดยการ
พัฒนาโปรแกรม  b u d g e t  o n l i n e  ผ่ าน  g o o g l e  s i t e  ทํา ให้การรายงานการใช้จ่ าย เป�นป�จ จุบัน  และสามารถนาํมา เป�นข้อ มูลที� ใช้
สาํหรับการควบคุมและบริหารจัดการด้านการใช้จ่ าย ได้ เป�นอย่ างดี  ส่งผลต่อการรักษาเสถียรภาพทางด้านการเ งินของคณะฯ   

 ในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบการแจ้ง เ ตือนกรณีมีการ ใช้ เ งิน เ กินกรอบที� กําหนดในแต่ละรหัส
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รายละเอียดและขั�นตอน

1.ศึกษารปูแบบและขัั �นตอนการรบัเอกสารด้วยวธิกีารป�จจุบนั โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเอกสารรบัเขา้ในกลุ่มงาน โดยมจีาํนวน 400 ชุดต่อเดอืน
และแยกเป�น 33ประเภทงาน
2.วเิคราะหข์ั �นตอนเอกสารจากทะเบยีนรบัเอกสาร ประยุกต์ใชห้ลักการ
ECRS ซึ�งเป�นหลักการที�ประกอบด้วย การขจดั (Eliminate) การรวมกัน
(Combine) การจดัใหม ่(Rearrange) และ การทําใหง่้าย (Simplify)
3.ออกแบบรปูแบบ/โครงสรา้งและพฒันาโปรแกรม
การออกแบบโครงสรา่งระบบ ได้แบง่ตามสทิธข์องผูใ้ชง้านระบบเป�น 3
กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร ผูใ้ชง้าน(จนท.กลุ่มการเงิน) และผูด้แูลระบบ
เลือกเครื�องมอืโปรแกรม SpreadSheet บนคลาวดเ์ทคโนโลย ีโดย
ออกแบบฐานขอ้มูลโดยมเีลขที� ม.อ. เป�นคียหลัก และกําหนดรปูแบบ
รายงานโดยจาํแนกตามระยะเวลาที�เอกสารคงค้างในระบบ และประเภท
เอกสาร
4.ทดสอบการใชง้านโปรแกรม ปรบัปรงุโปรแกรม 
5.สรา้งมาตรฐานการทํางาน โดยพฒันาขั�นตอนปฏิบติังานใหมข่องกลุ่ม
งานซึ�งที�ทํางานรว่มกับโปรแกรม

จากสภาพป�ญหาดงักล่าวขา้งต้น ไดม้กีารพฒันาออกแบบระบบ
การรบั – สง่เอกสาร ดําเนนิงานภายใน ภายใต้ชื�อ ENG-PSU
Document tracker ป�งบ 64 V1.5 โดยนําเทคโนโลยเีขา้มาชว่ย
ในการเพิ�มประสทิธภิาพของการทํางานในกลุม่งาน ทําใหก้าร
ปฏิบติังานภายในองค์กรมปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึ�น พรอ้มทั�ง
สามารถวดัประสทิธภิาพการทํางานของเจา้หนา้ที�ภายในองค์กรได้
ดว้ย สามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารไดทั้นท่วงที ชว่ยลด
ระยะเวลาในการค้นหาเอกสาร

การวดัผลและผลลัพธ ์(Measures)

 1: ลดเวลาเฉลี�ยของเอกสารที�อยูใ่นระบบ สามารถเรยีกดขูอ้มูลผา่นหนา้เวบ็
หรอืมอืถือ และลดขั�นตอนในการติดตามและสบืค้นเอกสาร จากเดมิ 12 วนั
เป�น 7 วนั

 2: ลดเวลาในการติดตามและค้นหาเอกสารจากเดมิ 120 นาที เป�นเวลา 5 นาที

ติดตามสถานะเอกสารไดใ้นระบบกระบวนการยอ่ย
ผูบ้รหิารและผูป้ฏิบติังานสามารถเขา้ถึงขอ้มูลป�จจุบนัหรอืสถานะ
ของเอกสารไดทั้นที

 ประเดน็ (จุดเดน่) ที�เป�นแนวปฏิบติัที�เป�นเลิศ

1.
2.

   3. มรีะบบที�สามารถสรุปผลไดใ้นหลากหลายมติิ เชน่ ความถี�ของ   
       ประเภทเอกสารที�ใหบ้รกิาร, ระยะเวลาในการใหบ้รกิารเอกสารแต่ละ  
       ประเภท, ประสทิธภิาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�แต่ละราย 
       เป�นต้น
    4. มรีะบบที�สามารถสรปุผลและแสดงผลไดอ้ยา่งรวดเรว็ ภายใต้
       ขอ้มูลที�เป�นป�จจุบนั ในหลากหลายแพลตฟอรม์ เชน่ website,  
       smartphone, tablet

แสดงรายงานได้หลากหลาย
ปรบัปรงุการแสดงผลในรปูแบบที�เขา้ใจง่าย
การวเิคราะหร์ะยะที�เอกสารแต่ละประเภทอยูใ่น
ระบบ โดยจาํแนกตามประเภทผูร้บับรกิาร
ลดระยะเวลาเอกสารที�อยูใ่นระบบลงอยา่งต่อ
เนื�อง โดยเฉพาะประเภทเอกสารที�มปีรมิาณ
มากๆ

การมรีะบบใหกั้บผูบ้รหิาร และเจา้หน้าที�ทราบ
สถานะเอกสารและการเขา้ถึงขอ้มูลไดต้ลอด
เวลา
สามารถใชติ้ดตามภาระงานของเจา้หนา้ที�ในกลุ่ม
งานได้

การเรยีนรู ้(Study/Learning)

1. แผนหรอืแนวทางการพฒันาคณุภาพอยา่งต่อ
เนื�องในอนาคต

2. จุดแขง็ (Strength) หรอื สิ�งที�ทําไดดี้ในประเด็นที�
นําเสนอ

 สภาพป�ญหา : กลุ่มงานฯ มกีารรบัและสง่เอกสารจาํนวนมาก ซึ�งเจา้
หนา้ที�ใชก้ารลงบนัทึกในสมุดทะเบยีนรบัเขา้ สง่คืนเอกสาร และสง่เอกสาร
ที�ดาํเนนิการเสรจ็สิ�นแล้วใหกั้บ กองคลังมหาวทิยาลัย ตลอดหลายป�มกัจะ
ประสบกับป�ญหาในเรื�องของการติดตามเอกสาร เอกสารสญูหายระหวา่ง
ดาํเนนิการ ไมส่ามารถตรวจสอบไดว้า่หาย ณ ที�ใด ซึ�งก่อใหเ้กิดความเสยี
หายต่อหนว่ยงานที�รบัผดิชอบ ทําใหม้คีวามยุง่ยากและอึดอัดใจกับเจา้
หนา้ที�การเงินผูร้บัผดิชอบในการติดตามเอกสาร   เอกสารค้างเบกิค้าง
นานสง่ผลใหไ้มไ่ดร้บัการล้างหนี�เงินยมื ก่อใหเ้กิดความล่าชา้ในการปฏิบติั
งาน

กลุ่มงานการเงินและพสัด ุ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์

 
ผศ.ดร.วชัรวลี ตั�งคปุตานนท์
นางสาวพรอําไพ โอชาพนัธุ์
นางสาวจุฑามาส วรีะศักดิ�
นางสาวจนัทนา นกแก้ว

ระบบติดตาม
เอกสารทางการเงิน

(Document
Tracking)
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     ในการยื�นขอตําแหน่งทางวชิาการที�ผ่านมามคีวามล่าชา้ ใชร้ะยะเวลาตั�งแต่ยื�นขอตําแหน่งวชิาการกระทั�งถึงวนัที�สิ�นสดุกระบวนการขอตําแหน่งใชเ้วลาไมตํ่�ากวา่ 12-24 เดือน ทําให้
เกิดผลกระทบและความเสยีหายในการปฏิบติังานที�ไมเ่ป�นไปตามแผน สง่ผลถึงภาพลักษณ์ขององค์กร อีกทั�งยงัมปี�จจยัภายนอกที�มผีลในการขอตําแหน่ง เชน่ การปรบัเปลี�ยน กฎ
ระเบยีบ แนวปฏิบติัต่าง ๆ ซึ�งอาจจะสง่ผลให้การยื�นขอตําแหน่งวชิาการเกิดความล่าชา้ จากประเด็นต่าง ๆ กลุ่มงานบรหิารและบุคคล คณะวศิวกรรมศาสตร ์จงึได้มกีารทบทวนป�ญหา
ในการปฏิบติังาน เพื�อให้เกิดภาพลักษณ์ที�ดีของหน่วยงาน

เป�าหมาย/วตัถปุระสงค์ของโครงการ
- สามารถลดระยะเวลาในการยื�นขอตําแหน่งวชิาการ
- สรา้งความพงึพอใจให้กับผู้รบับรกิาร

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป� ญห า /ค ว า ม เ สี� ย ง  ( A S S E S S M E N T )ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป� ญห า /ค ว า ม เ สี� ย ง  ( A S S E S S M E N T )

ก า ร อ อ กแบบก ร ะ บ ว นก า ร ต า มแน วท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ จ ริ ง  ( P D C A )ก า ร อ อ กแบบก ร ะ บ ว นก า ร ต า มแน วท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ จ ริ ง  ( P D C A )

แนวปฏิบติัที�เป�นเลิศแนวปฏิบติัที�เป�นเลิศมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

ผลที�คาดวา่จะได้รบั
- สามารถลดระยะเวลาในการดําเนินการการยื�นขอตําแหน่งวชิาการไมเ่กิน 12 เดือน
- ผู้รบับรกิารมคีวามพงึพอใจ

ขั�นตอนที� 1 การวางแผน (Plan)
ศึกษาขอ้มูลรวมรวมขอ้มูลการยื�นขอตําแหน่งวชิาการ
กระบวนการดําเนินการที�ผ่าน

ขั�นตอนที� 2 การพฒันาระบบ (Do)
2.1 ออกแบบฐานขอ้มูลในการติดตามผลการประเมนิผลงานจากคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิใน
Google sheetสาํหรบัให้เจา้หน้าที�ผู้ปฏิบติังานติดตามการอ่านผลงานซึ�งจะมกีารติดตามก่อน 15 วนั
ก่อนที�ครบกําหนด กําหนดสทิธิ�การเขา้ถึงฐานฯเพื�อให้ผู้รบัผิดชอบรว่มกันและหัวหน้ากลุ่มงาน
ติดตามการปฏิบติังาน

ขั�นตอนที� 2 การพฒันาระบบ (Do)
2.2 ออกแบบฐานขอ้มูลรายงานความก้าวหน้าการขอตําแหน่งวชิาการ เพื�อให้ผู้ยื�นขอติดตามผลการ
ดําเนินการถึงวา่ถึงกระบวนการใด

ขั�นตอนที� 3 การตรวจสอบและทดลองใช ้(Check)
-ตรวจสอบ แก้ไข ประชาสมัพนัธก์ารใชง้านฐานขอ้มูลการรายงานความก้าวหน้า 
และสอบถามความพงึพอใจจากผู้ยื�นขอฯ มคีวามพงึพอใจมาก เนื�องจากสามารถ
มองเห็นความเคลื�อนไหวในแต่ละขั�นตอน

ขั�นตอนที� 4 การนําไปใชง้าน (Action)
- นําขอ้มูลขึ�นเวบ็และแชรข์อ้มูลมกีารปรบัปรุงขอ้มูล
เมื�อมกีารติดตามให้เป�นป�จจุบนัอยูเ่สมอ

การวดัผลและผลลัพธ ์(Measures) แสดงระดับแนวโน้มขอ้มูลเชงิเปรยีบเทียบ (3 ป�) และ/หรอืเปรยีบเทียบกับหน่วยงานภายใน/ภายนอกการวดัผลและผลลัพธ ์(Measures) แสดงระดับแนวโน้มขอ้มูลเชงิเปรยีบเทียบ (3 ป�) และ/หรอืเปรยีบเทียบกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก
          เปรยีบเทียบระยะเวลาเฉลี�ยในการดําเนินการยื�นขอตําแหน่ง ระหวา่งป� พ.ศ.2561-2562 และ ป� พ.ศ. 2563 หลังจากได้จดัทํากระบวนการติดตามการขอตําแหน่งวชิาการเปรยีบเทียบระยะเวลาเฉลี�ยในการดําเนินการยื�นขอตําแหน่ง ระหวา่งป� พ.ศ.2561-2562 และ ป� พ.ศ. 2563 หลังจากได้จดัทํากระบวนการติดตามการขอตําแหน่งวชิาการ  
ทําให้การรอคอยการขอตําแหน่งวชิาการทั�งระดับผู้ชว่ยศาสตราจารย ์และระดับรองศาสตราจารยใ์ชร้ะยะเวลาประมาณ 10 เดือนทําให้การรอคอยการขอตําแหน่งวชิาการทั�งระดับผู้ชว่ยศาสตราจารย ์และระดับรองศาสตราจารยใ์ชร้ะยะเวลาประมาณ 10 เดือน

    การเรยีนรู ้(Study /Learning)การเรยีนรู ้(Study /Learning)
          แนวทางการพฒันาคณุภาพอยา่งต่อเนื�องในอนาคตแนวทางการพฒันาคณุภาพอยา่งต่อเนื�องในอนาคต  
--    ทําให้ทราบเวลาเฉลี�ยในการอ่านผลงานวจิยัทั�งระดับผู้ชว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ของผู้ทรงคณุวุฒใิชเ้วลาในการอ่านผลงานเฉลี�ยทําให้ทราบเวลาเฉลี�ยในการอ่านผลงานวจิยัทั�งระดับผู้ชว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ของผู้ทรงคณุวุฒใิชเ้วลาในการอ่านผลงานเฉลี�ย
อยูที่� 55 วนั จากที�กําหนดไปให้เวลาประมาณ 60-65 วนั อาจจะสามารถนํามากําหนดวนัในการอ่านผลงานวจิยัอยูที่� 55 วนั จากที�กําหนดไปให้เวลาประมาณ 60-65 วนั อาจจะสามารถนํามากําหนดวนัในการอ่านผลงานวจิยั    และกระบวนการติดตามการอ่านและกระบวนการติดตามการอ่าน
ผลงานวจิยัโดยการแจง้เตือนผ่านระบบ E-mail เพื�อให้กระบวนการติดตามเป�นไปตามเป�าหมายที�วางไว้ผลงานวจิยัโดยการแจง้เตือนผ่านระบบ E-mail เพื�อให้กระบวนการติดตามเป�นไปตามเป�าหมายที�วางไว้
--    เจา้หน้าที�ผู้ปฏิบติังานจะต้องมกีารปรบัปรุงตารางขอ้มูลในการปฏิบติังานอยา่งสมํ�าเสมอให้เป�นป�จจุบนั เพื�อได้ทราบผลในการติดตามและเจา้หน้าที�ผู้ปฏิบติังานจะต้องมกีารปรบัปรุงตารางขอ้มูลในการปฏิบติังานอยา่งสมํ�าเสมอให้เป�นป�จจุบนั เพื�อได้ทราบผลในการติดตามและ
ป�องกันการตกหล่นในการติดตาม และแจง้รายงานผลให้ผู้ยื�นขอทราบได้เป�นระยะๆป�องกันการตกหล่นในการติดตาม และแจง้รายงานผลให้ผู้ยื�นขอทราบได้เป�นระยะๆ
จุดแขง็ (Strength) หรอืสิ�งที�ทําได้ดีในประเด็นที�นําเสนอคือจุดแขง็ (Strength) หรอืสิ�งที�ทําได้ดีในประเด็นที�นําเสนอคือ
--    สามารถวางแผนในการปฏิบติัแผนงานที�มองเห็นป�ญหาในการขอตําแหน่ง และนําไปแก้ไขได้ตรงจุดลดเวลาในการรอคอยของผู้ยื�นขอสามารถวางแผนในการปฏิบติัแผนงานที�มองเห็นป�ญหาในการขอตําแหน่ง และนําไปแก้ไขได้ตรงจุดลดเวลาในการรอคอยของผู้ยื�นขอ
ตําแหน่งตําแหน่ง
กลยุทธห์รอืป�จจยัสูค่วามสาํเรจ็ป�จจยัสูค่วามสาํเรจ็ของระบบนี� คือกลยุทธห์รอืป�จจยัสูค่วามสาํเรจ็ป�จจยัสูค่วามสาํเรจ็ของระบบนี� คือ
--    การวางแผนการออกแบบ และลงมอืปฏิบติัเชงิรุก เพื�อให้บรรลเุป�าหมายการวางแผนการออกแบบ และลงมอืปฏิบติัเชงิรุก เพื�อให้บรรลเุป�าหมาย
- การปรบัปรุงขอ้มูลในการปฏิบติังานการขอตําแหน่งวชิาการให้เป�นป�จจุบนั (Real Time)- การปรบัปรุงขอ้มูลในการปฏิบติังานการขอตําแหน่งวชิาการให้เป�นป�จจุบนั (Real Time)  

ประเด็น (จุดเด่นที�เป�นแนวปฏิบติัที�เป�นเลิศ)ประเด็น (จุดเด่นที�เป�นแนวปฏิบติัที�เป�นเลิศ)
  -มแีผนดําเนินงานและชว่งเวลาในการปฏิบติังานที�ชดัเจน-มแีผนดําเนินงานและชว่งเวลาในการปฏิบติังานที�ชดัเจน  
-สามารถชว่ยลดเวลาในการรอคอยของผู้ยื�นขอผู้ยื�นขอ-สามารถชว่ยลดเวลาในการรอคอยของผู้ยื�นขอผู้ยื�นขอ
สามารถทราบความเคลื�อนไหวในการขอตําแหน่งได้สามารถทราบความเคลื�อนไหวในการขอตําแหน่งได้

บทสรุปบทสรุป
            สามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทํางานและสามารถรายงานผลการปฏิบติังานให้ผู้ขอตําแหน่งวชิาการได้สามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทํางานและสามารถรายงานผลการปฏิบติังานให้ผู้ขอตําแหน่งวชิาการได้
ทราบ อีกทั�งสามารถมองเห็นภาพรวมในการติดตามผลการประเมนิผลงานของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิระยะเวลาครบทราบ อีกทั�งสามารถมองเห็นภาพรวมในการติดตามผลการประเมนิผลงานของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิระยะเวลาครบ
กําหนดในการอ่านผลงาน และการติดตามการอ่านผลงานจากคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิกําหนดในการอ่านผลงาน และการติดตามการอ่านผลงานจากคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมลูงานบริการวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต  สุรศักดิ์ แก้วพิบูลย์  อรุนันต์ หีมชูด 

ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

การประเมินปัญหา/ความเสี่ยง (Assessment) 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีระบบช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลบริการวิชาการ 
 มีข้อมูลเป็น real time ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
 การบริหารงานบริการวิชาการมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

 

 ลดเวลาการท ารายงาน 
 ลดเวลาในการค้นหาเอกสาร 
 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลบริการวิชาการ 

 มีรายงานประกันคุณภาพและรายงานบริหารต่างๆ ประมาณ 30 ฉบับ /ปี     ต้องใช้เวลาจัดท าประมาณ 300 m-d/ปี  
 ข้อมูลท่ีกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกคณะ         ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างครบถ้วน 

 การตอบสนองข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องไม่มีประสิทธิภาพ  ภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีของหน่วยงาน 
  

การออกแบบกระบวนการ  

การวัดผลและผลลัพธ์ 
ประสิทธิผล ก่อนปรับปรุง หลังปรบัปรุง 

1.ระยะเวลาที่ใช้จัดท ารายงาน 80 m-d 1 m-d  

2.ระยะเวลาการค้นหาเอกสาร 15 นาที 1 นาท ี

3.จ านวนผู้ปฏบิัติงาน ( คน ) 4  1 
 

แนวทางพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต  

 พัฒนาร่วมกับฐานข้อมูลอื่น ส าหรับลูกค้าภายใน 
 พัฒนาเพ่ือรองรับลูกค้าจากภายนอกให้ดูส่วนท่ีเปิดเผยได้ 

 จุดแข็ง (Strength) / สิ่งท่ีท าได้ดี  
 มีความยืดหยุ่นสูง ปรับให้เข้ากับความต้องการได้ง่าย & เป็น real time 
 มีผู้ได้รับประโยชน์จ านวนมาก  
 มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการ PDCA นานกว่า 10 ปี 

 กลยุทธ์ ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  

จุดเด่นที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

 เบื้องต้นวางกลยุทธ์ไปท่ีการพัฒนาเป้าหมายหลัก คือระบบรายงานต่างๆ 
 น าข้อมูลมาใช้ในเชิงรุกเพื่อการพัฒนามากกว่ารายงานผลอย่างเดียว 
 มีการวางแผนระยะยาว โดยการพัฒนาปรับตามสถานการณ์ทุกปี 
 ก าหนดใน TOR (งานพัฒนา) ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

 มีความยืดหยุ่นสูง สามารถแสดงผลได้หลากหลายตามท่ีต้องการ & real time 
 มีผู้ได้รับประโยชน์หลายกลุ่ม (ผู้บริหารคณะ/สาขาวิชา หัวหน้าโครงการ 

ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ กรรมการประเมินคุณภาพหรือ
หน่วยงานตรวจสอบต่างๆ)  

 มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการ PDCA นานกว่า 10 ปี 
 เป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบให้กับหน่วยงานหลายแห่งท้ังภายนอกและภายใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ามาศึกษาเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ต่อ  

บทสรุป  
        การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์
สามารถตอบปัญหาเรื่องการลดเวลาในการค้นหาเอกสารและจัดท ารายงานได้
ชัดเจน และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการวิชาการของคณะ  เนื่องจาก
ระบบมีความยืดหยุ่นสูง จึงสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการได้โดยใช้
เวลาไม่มาก โดยเทคนิคที่น ามาใช้คือน าเข้าข้อมูลเบื้องต้นให้มากทั้งเชิงปริมาณ 
และคุณภาพของข้อมูล เพื่อให้สามารถแสดงผลได้หลากหลาย ซึ่งถือเป็นจุดเด่น
ของระบบดังกล่าว รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้มีการป้อนข้อมูลเข้าระบบ โดยให้ผู้ที่
ป้อนข้อมูลเข้าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นเพิ่มเติมได้ด้วย  
        ที่ส าคัญมีการน าไปใส่ในแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานและ TOR ของ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องทุกคนอย่างต่อเนื่อง ท าให้การบริหารงานบริการวิชาการ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

55



สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. สนับสนุนการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัย ให้มีประสิทธิภาพ  
    มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ที่พร้อมสำหรับการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง
2. เพื่อการผลิตผลงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 
3. เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ

การออกแบบกระบวนการ

 1. ทบทวนข้อมูลผลงานทางวิชาการ
 2. วิเคราะห์และกำหนดนโยบาย
 การส่งเสริมและสนับสนุน
 3. วางแผนการพัฒนา
 4. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
 5. กำหนดเกณฑ์การวัดผลผลิตและตัวชี้วัด 
                   (ฐาน ISI  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90  หรือ 
                   SCOPUS ไม่มากกว่า ร้อยละ 10)

กำหนดแผนงานและการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด  
จำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ โดยกำหนดผลผลิตและตัวชี้วัด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

p

c
D

A
1. ทบทวนผลการดำเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค ผลผลิตและตัวชี้วัด
2. ขยายผลและต่อยอด
การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในระดับต่อไป 
3. การจัดสรรในสัดส่วน 1 paper : 100,000 บาท   
สามารถผลิตผลงานได้เป้าหมายที่กำหนด

A : Action

P : Plan D : Do

C : Check

1. จัดทำประกาศแนวทางการสนับสนุน เปิดรับสมัครทุน
2. พิจารณาข้อเสนอโครงการและประกาศผล
3. ทำบันทึกข้อตกลง และดำเนินโครงการ
4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน

ลำดับที่                             โครงการ   

ผลงานตีพิมพ์   
  commit 3 ปี
 ISI /SCOPUS

14 (4,4,6)
4 (2,1,1)

17 (5,3,9)
23 (8,7,8)

5 (3,1,1)
2 (1,1)

15 (0,5,8)
23 (5,7,11)
21 (6,6,9)
10 (2,4,4)

ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านชีวภาพ
ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านฟิสิกส์
ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ
ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเคมีพอลิเมอร์
ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
โครงการครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศแบบแสงสำหรับทางโลหะวิทยา
ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านนวัตกรรมอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเคมีประยุกต์
ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านทรัพยากรประมงและชายฝั่ง
ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 

รวม    134

23

8

27 37

9

31

4

48
45

11

49
51

17

38

45

2559          2560        2561                2562       2563
0

10

20

30

แผนภูมิแสดงจำนวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2559-2563

ISI

TCI

SCOPUS

โครงการวิจัยเสนอขอทุน(75)

หนังสือ เอกสาร ตำรา (22)

ผลงานตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ (143) 

Proceeding 
ระดับนานาชาติ(77)

การบริการวิชาการ(69) 

 
ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ์(5)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร(10)  

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพการวิจัย
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยด้านต่าง ๆ

การพัฒนาศักยภาพการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
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การวัดผลและผลลัพธ์ 
“7 เคล็ดลับสีนํ�า สําหรับผู้เริ�มต้น” ศิลป�นสตาร์ทมัวร์ วันที� 26 ตุลาคม พศ. 2561 
เว็บไซต์ www.strathmoreartist.com/blog-reader/id-7-watercolor-tips-for-
beginners.html
เข้าใช้งานเมื�อวันที� 3 มีนาคม พศ. 2564

จัดตั�ง คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก
วิเคราะห์ SWOT ของการ
ประชาสัมพันธ์ เพื�อการรับ
นักศึกษาใหม่ 
นําผลการวิเคราะห์เสนอเข้าที�
ประชุมคณะกรรมการ
กําหนดแผนการดําเนินงานการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก

P : Plan
สร้างสรรค์ สื�อในรูปแบบ
Infographic และ Videos                 
ที�หลากหลาย
ปรับเปลี�ยนโครงสร้างของ
เว็บไซต์ ให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย
ลงพื�นที�ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ตามโรงเรียนต่าง ๆ 
สรุปผล ปรับปรุงแก้ไข และ
รายงานผลต่าง ๆ ต่อคณะ
กรรมการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเชิงรุก 

D : DO
การโพสต์สื�อผ่านเพจ
Facebook จะใช้การตรวจ
สอบจากตัวชี�วัดเป�นหลัก               
คือ มีจํานวนผู้กดถูกใจ        
กดแชร์ หรือแสดงความ คิด
เห็นมากหรือไม่ 
การลงพื�นที� ต้องตรวจสอบ
ว่าโรงเรียนตอบรับให้
ประชาสัมพันธ์เป�นไปตามแผน
หรือไม่ 

C : Check

กระบวนการประชาสัมพันธ์
รับนักศึกษาใหม่เชิงรุก

 1. เพื�อให้คณะ / สาขาวิชา และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป�นที�รู้จัก โดยชี�วัดจากจํานวนผู้ติดตามเพจ
Facebook: รับนักศึกษาใหม่ ม.อ. สุราษฎร์ธานี 
สูงขึ�นร้อยละ 60 
 2. เพื�อให้มีจํานวนนักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์
เพิ�มขึ�นร้อยละ 50 

เป�าหมาย / วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

การออกแบบกระบวนการ 

สรุปผลการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
เสนอต่อคณกรรมการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ปรับปรุงการออกแบบ และ
กําหนดช่วงเวลาการโพสต์ใหม่
เพื�อให้ตรงกับช่วงที�มีผู้เล่น
Facebook มากที�สุด
ประเมินสถานการณ์เฉพาะหน้า
ไม่ให้ผู้สมัครใหม่เกิดอาการณ์เบื�อ
หรือไม่สนใจ สร้างความสนใจให้
แก่ผู้สมัคร 

A : Action
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