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เลขที่....................... 
แบบรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

  รายบุคคล    กลุ่มบุคคล 
 

ช่ือ  -  สกุล : นางจรัสโฉม  ศิริรัตน์ ตําแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่าย: สํานักงานผู้อํานวยการ 
ช่ือ  -  สกุล : นางสาวพรชนก ช่ืนประทุม ตําแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ฝ่าย: ห้องสมุดองครักษ์ 
ช่ือหลักสูตร : ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบบริหารและธุรการ  ครั้งที่ 6 "เพ่ิมประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วย
การสร้างสรรค์นวัตกรรม" 
วันเดือนปี   วันที่ 21-22  ธันวาคม 2560                  เวลา   08.00 -16.30 น. 
สถานที่จัด ณ  โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานผู้จัด ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับสภา

ข้าราชการ พนักงานและลูกจา้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายพัฒนาระบบงาน 
บริหารและธุรการ 

ค่าใช้จ่าย                    ไม่มี      มี  จํานวน   5,400.-       บาท                          
เบิกจ่ายจากงบประมาณ  แผ่นดิน  เงินรายได้ งบอ่ืนๆ (ระบุ)............................ 

ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร    ได้รับ     ไม่ได้รับ  เน่ืองจาก...........................................................................                     
  ไม่ม ี

 

สรุปสาระสําคัญ :  
      โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6 เรื่อง “เพ่ิมประสิทธิภาพงานบริหารและ
ธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม”  ด้วยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นบุคลากรที่มีความสําคัญไม่น้อยไป
กว่าบุคลากรสายวิชาการ เพราะเป็นผู้ที่ ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย และช่วยขับเคลื่อน
กระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สายสนับสนุนจึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นอย่างย่ิง เพราะเมื่อบุคลากรสายสนับสนุนมีศักยภาพมากขึ้น มีความรู้มากข้ึน น่ัน
หมายถึงการขับเคลื่อนของสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีความย่ังยืน ที่ประชุมสภา
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ  จึงได้จัดประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงาน
บริหารและธุรการ ครั้งที่ 6  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
  

********************************************************************* 

การบรรยาย เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการบริการท่ีเปน็เลิศ”  โดย รศ.ดร.ณัชชา ทวีแสงสกุลไทย  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
    นวัตกรรม คือ ความคิดใหม่ เทคนิควิธีการใหม่ หรือสิง่ใหม่ที่สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ซึ่งนวัตกรรมน้ันๆ จะเป็น
ของใหม่ ของกลุ่มที่เกิดการยอมรับนวัตกรรม 
    องคป์ระกอบของนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 สิ่ง 
 มีความใหม่ 
 เกิดประโยชน ์
 ได้รับการยอมรับนาํไปใช ้

   ระบุปัญหาและโอกาส สร้างนวัตกรรม     
     Innovation Strategy : 3 กลยุทธ์ สู ่หวัข้อนวัตกรรม 
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- ความต้องการ Need 
- ตลาด Market 
- เทคโนโลยี Technology 
ปัญหา 3 M of TPS: Muda-Mura-Muri 
 Moda 

       -  ความสูญเปล่า เวลาว่างงาน 
       -  Wate (ของเสีย 7 ประการ) 
 Mura 
  -  ความไม่แน่นอน ไม่สม่ําเสมอ 
  -  Variation (ความผันแปร) 
  -  Muri - Muda 
 Muri   
  -  Overburdened (ทํางานเกินกําลัง) 
  -  ลําบาก เกินกําลัง เวลางานยุ่ง 

 
ความสญูเปลา่ 7 ประการ 
  กิจกรรมทีใ่ช้ทรัพยากร เวลา และสถานที่ โดยไม่มีคุณค่า ไม่สร้างประโยชน์และความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
  1. ความสูญเสียจากการทํางานมากเกินพอดี 
  2. ความสูญเสียจากการรอคอย / การว่างงาน 
  3. ความสูญเสียจากการขนส่ง / ขนย้าย 
  4. ความสูญเสียจากกระบวนการที่ขาดประสิทธิผล 
  5. ความสูญเสียจากการเก็บวัสดุคงคลังที่ไม่จําเป็น 
  6. ความสูญเสียจากการเคลือ่นไหว 
  7. ความสูญเสียจากการทํางานเสียหายหรือแก้ไขงานเสีย 
 

แนวคิดผูน้ําการพัฒนาที่ย่ังยืน = ผู้นําประโยชนส์ุขที่ย่ังยืน 
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PDCA ขั้นตอนของการทํางานอย่างมีเป้าหมาย 
 

 
 

การพัฒนา Cl3 : Compentency * l3 

 

 

 
การพัฒนางานบริการอยา่งต่อเนื่องและยั่งยืน Cl3 

 

เทคนิค ความคิดสร้างสรรค์ ความคาดหวัง คุณค่าท่ีได้รบั 
(Internal) 
Correction 

แก้ไข/ปรับแต่ง  ด้วยวิธีการท่ีมีอยู่ รักษาสภาพมาตรฐาน ใช้งานได้ตามปกติ 

Improvement ดัดแปลงส่วนประกอบ กระบวนการ
ย่อย ด้วยกลไก/หลักพ้ืนฐาน 

การเปลี่ยนแปลงบางส่วน ลดปัญหา ใช้งานได้ดีขึ้น 
คุณภาพดีขึ้น ลดทัพยากร 

Innovation ผสมผสานเทคโนโลยีใช้วิทยาศาสตร์
ด้านอ่ืน สร้างทฤษฏีใหม ่

สิ่งประดิษฐ์วิธีการใหม่ 
สินค้าใหม ่

ใช้งานได้สูงสุด ลด
ทรัพยากร ได้ประโยชน์ใหม่ 
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นวัตกรรม (ใหม่+คุณค่า+ยอมรับ/นาํไปใช้) 
 การสร้างสรรค์สิ่งใหม ่

- สิ่งประดิษฐ์ วิธีการใหม่ สินค้าใหม ่
 ที่เกิดจากความคิดใหม ่

- ผสานกลไก หลักการ เทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกัน 
- ประยุกต์วิทยาศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ 
- วิจัย สร้างทฤษฎีใหม่ และวิทยาการใหม่ ๆ 

 ได้คุณค่า ยอมรับ และนําไปใช้ 
- ขจัดปัญหา ใช้งานได้ประสิทธิภาพและคุณภาพเต็มที่ ลดการใช้ทรัพยากร เพ่ิมคุณภาพ รวดเร็ว Better, Faster, 
Cheaper 
- เกิดประโยชน์ใช้งานใหม่ ลดต้นทุน สร้างรายได้เพ่ิม 
 
SCAMPER 

 S = Substitute แทนที่ 
 C = Combine ผสมผสาน 
 A = Adapt ดัดแปลง 
 M = Magnify/ Modify ขยาย ปรับเปล่ียน 
 P = Put to other uses มีการใช้แบบอ่ืน 
 E = Eliminate กําจัด หรือลดลง 
 R = Rearrange/ Reverse จัดใหม่/พลิกกลับ 

 
แนวทางในการจัดการกับความสูญเปล่า:  หลัก E C R S  
Eliminate     การตัดข้ันตอนการทํางานท่ีไม่จําเป็นออก 
Combine     การรวมข้ันตอนการทํางานเข้าด้วยกนั เพ่ือประหยัดเวลาหรือแรงงานในการทํางาน 
Re-Arrange  การจัดลําดับงานใหม่ให้มีความเหมาะสม 
Simplify      การปรับปรงุวิธีทํางาน หรือสร้างอุปกรณ์ช่วยให้ทํางานง่ายข้ึน 
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การบรรยาย เรื่อง “การวเิคราะห์งานประจํา” โดย คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินทร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA)   
  ทําไม? บุคลากรสายสนับสนนุต้องทํางานวิเคราะห์จากงานประจํา 

 
 
        การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง หมายถึง การบริหารจัดการผลการดําเนินการที่มีประสิทธิผลของสถาบันต้องใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศทีห่ลากหลาย ข้อมูลและสารสนเทศเหล่าน้ีอาจอยู่ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ตัวเลข กราฟ ข้อมูลเชิงพรรณนา และ
มาจากหลากหลายแหล่งทั้งกระบวนการภายใน การสํารวจ ฐานข้อมลู และสื่อสังคม 
        การวิเคราะห์ หมายถงึ การกลั่นกรองใจความสําคญัจากข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือใช้ สนับสนุน การวัดผล การตัดสินใจ 
การปรับปรุงและการสร้างนวัตกรรม การวิเคราะห์รวมถึง การใช้ข้อมูลเพ่ือดูแนวโน้ม การคาดการณ์ ตลอดจนการหา
ความสัมพันธ์ของเหตุและผลซึ่งโดย ปกติแล้วอาจไม่เห็นเด่นชัด การวิเคราะห์อาจใช้สนับสนุนจุดมุ่งหมายต่างๆ เช่น การ
วางแผน การทบทวนผลการดาเนินการโดยรวม การปรับปรุง การปฏิบัติงาน และการบรรลุเป้าหมายของการบริหารความ
เปลี่ยนแปลง และการเปรียบเทียบผลการดําเนินการกับคู่แข่ง หรือเทียบเคียง กับสถาบันที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 



 8

 
 
  งานวิเคราะห์คืออะไร  

 
ความหมายของงานวิเคราะห์ 
       การวิเคราะห์ หมายถึง การจําแนกแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดส่ิงหน่ึงหรือเรื่องใดเรื่องหน่ึง เพ่ือค้นหาที่มา ความ
เช่ือมโยง ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่ทําให้เกิดสิ่งน้ัน หรือเรื่องน้ัน การวิเคราะห์จึงเป็นการศึกษาค้นคว้าหรือ
การศึกษาหาคําตอบอย่างละเอียดรอบคอบตามกระบวนการวิเคราะห์ต่อประเด็นที่เกิดขึ้น เป็นการนาข้อมูลที่จัดทําไว้มา
วิเคราะห์โดยเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ และลักษณะของข้อมูล โดยท่ีการวิเคราะห์ข้อมูลมี
องค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์ที่สําคัญ 3 ประการ คือ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ และหลักหรือ
ตรรกวิทยาของการวิเคราะห์ (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2547; วรภัทร์ ภู่เจริญ, 2546) 
 

     การวิเคราะห์ข้อมูลไม่จําเป็นเสมอไปท่ีจะต้องศึกษาหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร แต่อาจมุ่ง
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยไม่มีนัยของความเป็นสาเหตุและผลระหว่างตัวแปร วัตถุประสงค์อาจจะมีเพียงแค่ต้องการ
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ใช้ตัวแปรหน่ึงในการคาดคะเนตัวแปรอีกตัวหน่ึง เช่น การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลและ
รายงานข้อมูลในรูปของจํานวน ความถี่ และร้อยละ หรืออาจเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของการเปรียบเทียบข้อมูล โดย
ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลระหว่างกลุ่ม (between groups) ต้ังแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป (บังอร โสฬส, 
2555) 
 

       จึงอาจสรุปได้ว่างานวิเคราะห์เป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยหรือเป็นงานวิจัยเชิงสํารวจน่ันเอง โดยงานวิจัยเชิงสํารวจแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภท คือ การสํารวจโรงเรียน (School Survey)การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)การวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary Analysis) การสํารวจประชามติ (Public Opinion Survey) และการสํารวจชุมชน (Community Survey) 
(ชาญวิทย์เทียม บุญประเสรฐิ, 2525) 
       ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของเรื่องอย่างมีระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ และหา
ความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ัน ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ, 2553) 
 
งานวิเคราะห์ทําอย่างไร 
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ตัวอย่างงานวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์ความเห็นและผลการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
 การวิเคราะห์หลักเกณฑ์การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการดําเนินงานของสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 การวิเคราะห์ความจําเป็นในการฝึกอบรม 
 การวิเคราะห์การก้าวสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 
 การวิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จและการดาเนินงานของทีมงานรับรองมาตรฐาน CCPC 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคการบริการโสตทัศนูปกรณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนเกียรตินิยม 
 การวิเคราะห์การสรรหาผู้ดารงตําแหน่งอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนสถานภาพสถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ 
 การวิเคราะห์ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสาร 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบ บทบาทหน้าที่ และการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 การวิเคราะห์ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ 
 การวิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานสากลเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ เชิงรุก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อนิด้า ระดับปริญญาโท ภาคปกติ 

 
ตัวอย่างการทํางานวิเคราะห์จากงานประจํา 
     การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าตอบแทนในการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห้งประเทศไทย 
    ขอบเขตการศึกษา : การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ และ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ซึ่ง
ประกอบด้วย ค่าเบ้ียประชุม ค่าสมนาคุณในการประเมินคุณภาพผลงาน และเงินรางวัลที่จ่ายให้กับผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ ครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการ 
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาราชภัฏ และกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาราชมงคล ทั้งน้ี การศึกษาครั้ง
น้ีไม่รวมถึงค่าตอบแทนที่เป็นค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าจัดเลี้ยงหรือค่าอาหาร 
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    วัตถุประสงค์ :  
1.เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
2.เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอัตราเงินรางวัลในการได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 

    ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :  สถาบันอุดมศึกษามีข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และอัตราเงินรางวัลในการได้รับแต่งต้ังให้ดารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 

    สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ :  สถานศึกษาของรัฐในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและ
กรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงซึ่งมีภารกิจในการสอน วิจัย บริการวิชาการ 
และทานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในหลายระดับทั้งปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งหมายความรวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการ สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ 
สถาบันอุดมศึกษาราชภัฏและสถาบันอุดมศึกษาราชมงคล 
 

    ค่าตอบแทน :  สิ่งตอบแทนในรูปตัวเงินที่สถาบันอุดมศึกษาจ่ายให้กับบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้ทําหน้าที่ในกระบวนการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งที่เป็นค่าเบ้ียประชุม ค่าสมนาคุณในการประเมิน
คุณภาพผลงานทางวิชาการ และเงินรางวัลแก่ผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ดารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 

    คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ :  คณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ เป็น
บุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้รับแต่งต้ัง มีความรู้และความเช่ียวชาญครอบคลุมสาขาวิชาการต่างๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้รับการแต่งต้ังจากสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้ทําหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ขั้นตอน
และวิธีการเก่ียวกับการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน และการประเมินผลงานทางวิชาการ 
และวิธีการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ คัดเลือกและแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทาหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ พิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่บุคลากรผู้ขอแต่งต้ัง
ตําแหน่งทางวิชาการเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
 

    ขั้นตอนการศึกษาและกรอบแนวคิดการวิเคราะห ์
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    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 

 
 
    ประชากรและตัวอย่าง การวิเคราะหข์้อมูลและการนําเสนอ 
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    ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
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    ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 
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    เงินรางวัลการได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศกึษาในอนาคต 
ควรขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 
 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ เช่น ค่าเดินทางหรือค่าพาหนะ ค่าที่พัก หรือค่าอาหาร 
 แหล่งเงินที่ใช้ในการจ่ายค่าตอบแทน เช่น เงินแผ่นดิน หรอืเงินรายได้ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเช่น คณะต้นสังกัด หรือสถาบันอุดมศึกษา 
 หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทน 
 กลยุทธ์องค์การซึ่งจะเป็นตัวกําหนดเป้าหมายและทิศทางขององค์การและค่าตอบแทนที่สอดคล้องกัน 
 ประเด็นที่ศึกษาครั้งน้ีเก่ียวข้องกับค่าตอบแทนที่ค่านิยมโดยทั่วไปมักมองว่าเป็นความลับขององค์การ หรือเป็นข้อมูล

ที่ไม่อาจเปิดเผยต่อสาธารณะได้ ประกอบกับเป็นศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทัว่ประเทศ ทําให้การรวบรวม
ข้อมูลของบางสถาบันอุดมศึกษากระทําได้ค่อนข้างยาก 

 ความแตกต่างของหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาทําให้ไม่
สามารถศึกษาค่าตอบแทนทัง้หมดได้ครอบคลุมทุกประเภท 

 สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งกําลังดําเนินการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนในการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ 

 
กิจกรรมารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนางานบริหารและธุรการด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ”  โดย 
คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ 

 หัวข้อที่ 1 ช่ือเรื่อง "การปรับปรุงระบบการจองยานพาหนะ CQI" จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

งานพัฒนาองค์กรและประสิทธิภาพ  งานบริหารระบบกายภาพ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สร้างระบบสนบัสนนุการจองผ่าน Intranet 
  - ตรวจสอบสถานะรถ 
  - เอกสารการขอใช้รถไปราชการในเขตกรุงเทพ/ปริมณฑล  โดยการกรอกข้อมูล ขอใช้รถ 
     ช่ือผู้กรอก สังกัด, ช่ือผู้ขอใช้รถ, เบอร์โทรติดต่อ, e-mail, ขอใช้เพ่ือกิจกรรม, จํานวนผู้ร่วมเดินทาง, ชนิดรถ, วันที่ 
  - ตรวจสอบการอนุมัติคําร้องขอใช้รถ 
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การปรับปรุงขัน้ตอนการทํางาน 

กาจัดขั้นตอนการทํางาน 
(Eliminate) 

- กําจัดขั้นตอนที่ 2 การตอบคําถามเรื่องสถานะรถโดยการให้ผู้ขอใช้รถ 
สามารถตรวจสอบได้เอง 
- กําจัดขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการเดินทางกรุงเทพและปริมณฑล ให้หัวหน้า
ภาค/หน่วยงานอนุมัติ กรณทีี่ผู้ขอใช้รถคือพนักงาน P7 ขึ้นไปและอาจารย์ 

รวมข้ันตอนการทํางาน 
เข้าด้วยกัน 
(Combine) 

- รวมข้ันตอนที่ 6 และ 7 คือการส่งเอกสารและการตรวจสอบความถูกต้องไว้
ด้วยกันโดยจองรถผ่านระบบอินทราเน็ตและจะไม่สามารถดําเนินการได้หาก
ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน 

การจัดเรียงขั้นตอน 
การทํางานใหม่ (Rearrange) 

- จัดลําดับขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 ใหม่เป็น 4, 5 และ3 คือจะต้องทําเอกสารให้
หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติก่อนถึงจะทําการจองรถได้ 

การเปลี่ยนแปลงให้การทํางาน
ง่ายขึ้น (Simplify) 

- ขั้นตอน 5, 8 และ9 เพ่ิมความสามารถของระบบอินทราเน็ตให้เจ้าหน้าที่และ
ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมลูการทํางานได้ เช่น เอกสารหลักฐานการขอใช้รถ 
รวมถึงสถิติต่างๆ เช่น จํานวนการขอใช้รถ, การใช้ประโยชน์ (Utilization) 
การใช้รถ, ผลการประเมินความพึงพอใช้ เป็นต้น 
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ปรับปรุงระบบการประเมินของผู้รับบริการ 
 

 
 

การประเมินแบบที่ 1 
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การประเมินแบบที่ 2 

 
 

กรอกผลประเมินของพนักงานขบั 

 
การอบรมการทํางาน  
มาตรฐานพนกังานขบัรถ 
 การกล่าวคําทักทาย/กล่าวลา 

- กล่าวสวัสดีและแนะนําตัว 
- กล่าวคําลาและตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ใช้รถหลังให้บริการเสร็จ 

 การแต่งการ 
- เสื้อมีปก สมีาฉูดฉาด ลวดลายเหมาะสม 
- กางเกงขายาว สุภาพ เรียบร้อย 
- ร้องเท้าหุ้มส้น 
- ตัดผม/โกนหนวดให้เรียบร้อย ไม่รุงรัง 

 การปฏิบัติงาน 
- ย้ิมแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ 
- รักษาเวลา 
- ขับรถสุภาพตามกฎจราจร 
- ขับรถด้วยความระวัดระวัง ปลอดภัย 
- ไม่ใช้โทรศัพท ์
- ไม่เปิดวิทยุเสียงดัง 
- กระตือรือร้นในการให้บริการ 
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- มีนํ้าใจให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ เช่น การเปิด/ปิดประตู การยกของ 

 การดูแลรักษารถ 
- ตรวจสภาพรถก่อนและหลังการใช้งาน 
- ดูแลรักษาความสะอาดของรถอย่างสมํ่าเสมอ 
- แจ้งซ่อมเมื่อมอีาการเสีย 
- ไม่นํารถไปใช้สว่นตัว 

 
 หัวข้อที่ 2 ช่ือเรื่อง "โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา " จาก กองกลาง 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

หลักการและเหตุผล 
- จดหมายฉบับน้ีเป็นของคณะหรือกองไหนครับ? 
- ของส่งมา2-3 วันแล้วทําไมยังไม่ได้รับ? 
- พ่ีค่ะช่วยเช็คจดหมายให้หนูหน่อยนะค่ะไม่รู้ว่ามันมาวันไหนค่ะ 
- พ่ีค่ะจดหมายหนูมาวันน้ีช่วยเช็คจดหมายให้หน่อยค่ะ 
- คุณกฤษณะช่วยทํารายงานค่าใช้จ่ายไปรษณีย์ประจําปีงบประมาณ 2560 ส่งให้ผมพรุง่น้ีนะครับ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้าน ไปรษณีย์ 
2. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการค้นหาและติดตามไปรษณีย์มหาวิทยาลัยพะเยา 
3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจในการบริหารงาน 
4. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีการดําเนนิการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
- ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ระบบไปรษณีย์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
- คํานวณหาคา่สถิติ t-Test: Paired  Two Sample For Means  
- สถิติพ้ืนฐานคํานวนคะแนนเฉล่ีย()และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการดําเนนิงาน 
เปรียบเทียบขั้นตอนการส่งไปรษณีย์ และการรับไปรษณีย์ ระหว่างระบบเดิมกับระบบใหม่ 
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ความสามารถของระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์
 

ลําดับ รายงาน 
1. ไม่จํากัดผู้ใช้งาน 
2. สามารถใช้ได้ทกุหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา 
3. ระบบเช่ือมโยงกับระบบบริการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

- จัดพิมพ์ใบนําส่งไปรษณีย์จาก ระบบคําร้องต่างของนิสิต ในรูปแบบบาร์โค้ด 
- จัดพิมพ์ใบนําส่งไปรษณีย์จาก ระบบงานทะเบียนนิสิต ในรูปแบบบาร์โค้ด  

4. มีการแจ้งกลับ หมายเลขพัสดุ ผ่านระบบไปรษณีย์ 
5. ไปรษณีย์ส่ง 

- จัดทําใบนําสง่ในระบบ / พิมพ์ใบนําส่ง 
- เพ่ิมรายงานส่งไปรษณีย์ จากใบนําส่งบาร์โค้ด 
- จัดพิมพ์ใบนําส่งจากระบบ เพ่ือส่งไปรษณีย์ไทย 
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- รายงานค่าใช้จ่าย 
- สรุปสถิติการส่งไปรษณีย์ 

6. ไปรษณีย์รับ 
- บันทึกรับไปรษณีย์ 
- จัดพิมพ์ไปรษณีย์เข้า จากระบบ 
- สรุปสถิติการรับไปรษณีย์ ในระบบ 
- แจ้งไปรษณีย์ผ่าน email 

 
การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหว่างการป้อนข้อมูลไปรษณีย์ระบบเดิมและระบบใหม่แบบบาร์โค้ด 
 

 
 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบไปรษณีย์ 
 

 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

        ควรนําระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์มหาวิทยาลัยพะเยา ไปขยายผลการศึกษาต่อโดยนําระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน
กับส่วนงานอ่ืนๆ เพ่ือที่จะได้ขอ้บกพร่องจากการใช้งานของระบบมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้นการ 
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 หัวข้อที่ 3 ช่ือเรื่อง "ระบบบริหารงานแจ้งซ่อมบํารุงออนไลน์ SC Maintenance Management System " จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการแจ้งซ่อมบํารุง 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางด้านระยะเวลาของงานซ่อมบํารุง 
3. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการแจ้งซ่อม เบิกจา่ยวัสดุ/อุปกรณ์ ใหม้ีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
4. เพ่ือให้สามารถติดตามใบงาน ตรวจสอบสถานะการซอ่มได้ 
ขอบเขตการวิจัย 

ดําเนินการศึกษาปัญหา และเก็บรวบรวมความต้องการจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ การแจ้งซ่อมผ่านหน่วยซ่อมบํารุง 
คณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง 2 วิทยาเขต 
1) ศึกษาระบบสารสนเทศเดิมที่ใช้ในการแจ้งงานซ่อมแต่ละวิทยาเขต 
2) ศึกษาระยะเวลาการดําเนินงานแต่ละกระบวนการ 
3) ศึกษาขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ และการใช้กระดาษรวมท้ังค่าใช้จ่ายในภาพรวมของ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประชากร 
   กลุ่มที ่1 ผูใ้ช้งาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาควิชา เจ้าหน้าที่ธุรการสํานักงานคณบดี จํานวน 85 คน 
   กลุ่มที ่2 ช่าง จํานวน 25 คน 
   กลุ่มที ่3 หน่วยซ่อมบํารุง จํานวน 5 คน 
   กลุ่มที ่4 ผูบั้งคับบัญชาขั้นต้น/หัวหน้างาน จํานวน 30 คน 
   กลุ่มที ่5 เจ้าหน้าที่พัสดุ จํานวน 5 คน 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 

• ทฤษฎีระบบลีน (Lean) 
• ทฤษฎีวัฎจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle :SDLC) 
• Windows Server 2016 (IIS 10 ) 
• .NET Framework  
• Microsoft SQL Server  2016 
• การสัมภาษณ์ และศกึษาจากเอกสารและระบบงานจริง 

แผนการศึกษา 
แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผู้ที่เก่ียวข้อง 

เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาระบบงานเดิม 
 

3 เดือน 
 

งานบริหารและธุรการ (หน่วยซ่อมบํารุง) 
งานคลังและพัสดุ (หน่วยพัสดุ) 
งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี 
งานศาลายา 

นําเสนอแนวทางในการพัฒนากับคณะกรรมการ
พัฒนาระบบ 

1 เดือน คณะกรรมการพัฒนาระบบงานแจ้งซ่อมบํารุง
ออนไลน์ 

วางแผน วิเคราะห์ และพัฒนาระบบ 5 เดือน งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี 
ทดสอบการใช้ระบบงาน 
 

1 เดือน 
 

งานบริหารและธุรการ (หน่วยซ่อมบํารุง) 
งานคลังและพัสดุ (หน่วยพัสดุ) 
งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี 
งานศาลายา 

เริ่มใช้ระบบงานจริง  มีนาคม 2015 
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ข้อค้นพบ 
1. ระบบสารสนเทศที่ใช้งานไม่สามารถทาการปรับปรุงหรือพัฒนาต่อได้ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของ Technology  
2. ข้อมูลและระบบการทํางาน ไม่รวมศูนย์ 
3. ทํางานโดยใช้เอกสารกระดาษเป็นหลัก 
4. ยากต่อการค้นหา และสรุปค่าใช้จ่ายประจําเดือน 
5. ไม่สามารถติดตามกระบวนการซ่อม 
6. การจัดหาอุปกรณ์ล่าช้า 

ทฤษฏีของ Lean The 7 Wastes ลดการสูญเสียจากการรอคอย (Waiting Waste ) 
Wastes Root Cause 

Inventory   มีการเก็บ Stock ไม่ตรงกับความต้องการของช่าง 
Motion  ช่างมีการไปดูหน้างานเรียบร้อยแล้ว แต่ไมม่ีการดําเนินการใดๆ 
Waiting   ช่างเสียเวลารอคอยวัสดุจากพัสดุ หรือผู้แจง้ซ่อม 
Defects    มีการทํางานผิดพลาด ด้วยหลายสาเหตุ/มีการเบิกวัสดุในการซ่อมผิดพลาด 

การวิเคราะหแ์ละการออกแบบระบบ (ระบบเดิม) 

 
การวิเคราะหแ์ละการออกแบบระบบ (ระบบใหม่) 
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ตัวอย่างหน้าจอใบงานแจ้งซ่อม 
 

 
 

 
ตัวอย่างแสดงรายการเบิกอุปกรณพ์ร้อมค่าใชจ้่าย 
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ผลการใช้ระบบบริหารงานแจ้งซ่อม (ด้านระยะเวลา) 

ผลการใช้ระบบบริหารงานแจ้งซ่อม (ด้านค่าใช้จา่ย) 
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ผลการใช้ระบบบริหารงานแจ้งซ่อม (ด้านทรัพยากร) 

สรุปผลการวิจัย 
• สามารถติดตามงานซ่อมในแต่ละกระบวนการได้ในทันที
• ช่างสะดวกข้ึนในการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์
• สามารถประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแต่ละใบงานได้
• การทํางาน ในการอนุมัติงานซ่อม หรือยุติการซ่อม เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ขั้นตอนการดําเนินการมีความชัดเจน และตรวจสอบได้
• สามารถวัดประสิทธิภาพในกระบวนการทํางานในแต่ละกระบวนการ แยกงานช่าง แยกวิทยาเขตได้
• สามารถคาดการณ์ แสดงแนวโน้มในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้ตรงกับงาน และประเมินสถานการณ์ในการซ่อม

ประโยชน์ท่ีได้รับ 




