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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
    TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนั้น) 
ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   

 หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรฐั  [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 
ชื่อเรื่องน าเสนอ “All New Siriraj English Website: The Cooperative Framework towards 
International Excellence”   
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรพัยำกรบุคคล   [  ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยกุต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกบักำรบรหิำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน ……งำนวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล..................…………………  
ที่อยู่ ….......................................2 ถนนวังหลัง แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย กทม. 10700 …...............................…  
โทรศัพท์ …02-419-9465 ต่อ 112……. โทรสำร ……………….  เว็บไซต์ http://www2.si.mahidol.ac.th/en/  
ช่ือผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) ………..…นำยพฒุินันท์ รงัสรรค์โลหะกุล….……..  ต ำแหน่ง ……นักวิเทศสมัพันธ์.………...........…  
โทรศัพท์ …………02-419-9465 ต่อ 112..……………………….…  โทรสำร ……….……02-418-1621................……………  
มือถือ ……………0865591462……    อีเมล …………………………irsiriraj@gmail.com ………………………. 
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) กำรที่ภำควิชำ/หน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำและปรบัปรงุข้อมลู ข่ำวสำรและกำรเคลื่อนไหวอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์แก่คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ในกำรสร้ำงภำพลักษณ์และวิสัยทัศน์ด้ำนนำนำชำติ ซึ่งไม่เคยเกิด
ข้ึนมำก่อนในกำรท ำงำนด้ำนเว็บไซต์    
2) กำรหลวมรวมทำงควำมรูร้ะหว่ำงเจ้ำหน้ำทีป่ระจ ำภำควิชำ / หน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่พัฒนำระบบฝ่ำยสำรสนเทศ 
และนักวิเทศสัมพันธ์ น ำไปสูโ่ครงกำรพฒันำในข้ันถัดไปคือกำรสร้ำง Super User ให้กับภำควิชำ/หน่วยงำนน้ันๆ 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาท างานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง 
ข้อร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงาน เพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มข้ึน วัฒนธรรมองค์กรดี
ข้ึน อัตราการรกัษาลูกค้าเพิ่มข้ึน ยอดขายเพิ่มข้ึน เป็นต้น  

1) ระยะเวลำกำรเพิ่มข้ึนของยอดเข้ำชมของเว็บไซต์ภำษำอังกฤษใหมเ่พิ่มข้ึนจำกเก่ำเป็นเท่ำตัวในเวลำ 1 ปี  
2) กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำและปรับปรงุข้อมลูของแต่ละภำควิชำ/หน่วยงำน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวมไปถึงกำร
จัดท ำข่ำวประชำสัมพันธ์เป็นภำษำอังกฤษบนเว็บเพจในแตล่ะภำควิชำ/หน่วยงำน ซึ่งไม่เคยมีในอดีต 
3) ควำมพึ่งพอใจโดยรวมของผู้ใช้งำนเว็บไซต์ภำษำอังกฤษใหม่ในช่วงเริ่มต้นอยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ จัดให้ผูส้นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้มัครนี้ได้    
   อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้มัครนี้ได้ 
              อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 

http://www2.si.mahidol.ac.th/en/
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : “All New Siriraj English Website: The Cooperative Framework towards International 
Excellence” 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
 ในยุคโลกำภิวัฒน์น้ี อินเตอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือที่ส ำคัญที่สุดในกำรเชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้ำด้วยกัน กำรใช้เว็บไซต์เพื่อ
ประชำสัมพันธ์และสื่อสำรข้อมูลขององค์กรกับลูกค้ำเป็นมำตรกำรส ำคัญที่หน่วยงำนทุกระดับให้ควำมส ำคัญ เว็บไซต์คณะ
แพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลภำคภำษำอังกฤษ เปรียบเสมือนประตูบ้ำนที่ท ำให้บุคลำกรในสถำบันทำงกำรแพทย์ต่ำง ๆ ทั่ว
โลก ที่เป็นทั้งแพทย์ พยำบำล ผู้ป่วย หรือผู้ที่สนใจในกิจกรรมของโรงเรียนแพทย์ สำมำรถเข้ำชมและศึกษำข้อมูลเบื้องต้น
ก่อนที่จะเดินทำงมำที่คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลเพื่อด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ  เช่น ศึกษำดูงำน ฝึกอบรมหลักสูตรต่ำง 
ๆ ภำวะที่เรียกว่ำ “เว็บตำย” เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลในปี 
พ.ศ. 2559 กล่ำวคือ กำรที่เว็บไซต์ไม่มีควำมเคลื่อนไหว ไม่มีกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน ส่งผลเสียเป็นวงกว้ำง
ต่อภำพลักษณ์ของคณะฯ  ประกอบกับรูปแบบกำรแสดงผลหน้ำจอของเว็บไซตค์ณะฯดไูม่น่ำสนใจและไม่เป็นมิตรต่อผู้ใช ้จึง
ท ำให้ยอดเข้ำชมเว็บไซต์ไม่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง  ปัญหำภำวะเว็บตำยได้ส่งผลไปถึงกำรด ำเนินงำนเพื่อไปสู่เป้ำหมำยตำม
วิสัยทัศน์ของคณะฯ ซ่ึงมุ่งหวังจะสร้ำงกำรรับรู้และกำรสร้ำงสัมพันธไมตรีกับสถำบันกำรแพทย์ในระดับนำนำชำติ รวมถึง
กำรยกระดับภำพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นองค์กรที่มีควำมเป็นเลิศในระดับสำกล ซ่ึงจ ำเป็นต้องใช้สื่อทำงอินเตอร์เน็ตเป็น
หลักในกำรประสำนงำน  เม่ือได้รับรู้ถึงปัญหำหลักแลว้ งำนวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับฝ่ำยสำรสนเทศ ได้คิดค้นกำรสร้ำงนวัตกรรม
ดีเด่นประเภทสหสำขำวิชำ โดยใช้แนวคิดที่จะท ำให้เกิดควำมร่วมมือกันทุกภำคส่วนภำยในคณะฯ ในกำรพัฒนำเว็บไซต์ภำค
ภำษำอังกฤษของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล เพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  : 
 ข้ันตอนที่ส ำคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนที่ส ำคัญเหล่ำน้ัน ที่ได้ออกแบบ-พฒันำ-น ำไปปฏิบัติ แล้วน ำไปสู่กำร

ป้องกัน  ปัญหำเกิดซ้ ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรท ำงำนที่สง่มอบให้แกลู่กค้ำ หรือ สำมำรถสนองตอบควำม
คำดหวังของลกูค้ำได้ดีข้ึน 

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรอื เครื่องมอืคุณภำพ ที่เหมำะสม 
 

งำนวิเทศสัมพันธ์ในฐำนะที่เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์คณะฯ ภำคภำษำอังกฤษ มีหน้ำที่ปรับปรุงเน้ือหำและน ำเสนอข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำง ๆ  จึงได้ร่วมหำรือกับฝ่ำยสำรสนเทศในฐำนะที่ปรึกษำด้ำนเทคนิคของเว็บไซต์คณะฯ จนกระทั่งค้นพบปัญหำ
หลัก (key problem) ว่ำกำรที่เว็บไซต์คณะฯภำคภำษำอังกฤษต้องรองรับข้อมูลของภำควิชำและหน่วยงำนต่ำงๆในคณะฯ 
ซ่ึงมีมำกกว่ำ 100 หน่วยงำน แต่กลับมีผู้รับผิดชอบในกำรอัพเดทเน้ือหำข่ำวแค่เพียงฝ่ำยเดียวคืองำนวิเทศสัมพันธ์ ซ่ึง
เรียกว่ำกำรท ำงำนฝ่ำยเดียว (Single Person Action) จึงท ำให้ข้อมูลที่ออกสู่ภำยนอกไม่ครอบคลุม ถูกต้องและครบถ้วน 
เพียงพอและเกิดภำวะเว็บตำยไม่มีกำรเคลื่อนไหว ในที่สุด ดังน้ันแล้วจึงได้ด ำเนินกำรร่วมกับฝ่ำยสำรสนเทศและภำควิชำ/
หน่วยงำน ตำมจุดประสงค์หลักคือเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์คณะฯ ภำคภำษำอังกฤษให้มีกำรตอบสนองในทุกอุปกรณ์ ได้แก่ 
โทรศัพท์มือถือ แทบเล็ท และคอมพิวเตอร์ ให้มีควำมเคลื่อนไหว เป็นสำกล และเกิดควำมยั่งยืน โดยที่ทุกภำควิชำและ
หน่วยงำนมีส่วนร่วม และจุดประสงค์รองคือเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์คณะฯ ให้มีควำมสวยงำม ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสำกล โดยเม่ือทรำบจุดประสงค์ที่ชัดเจนแล้ว จึงด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังน้ี 

 
1. วิเครำะห์และพัฒนำระบบด ำเนินกำรออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบ (Prototype) และท ำกำรจ ำลองเว็บไซต์ (Mockup) 

เพื่อให้ผู้บริหำรเข้ำใจภำพรวมและกำรท ำงำนทั้งหมดของเว็ปไซต์คณะฯ ภำคภำษำอังกฤษ โดยได้เลือกใช้เคร่ืองมือ
ที่มีอยู่แล้วและได้รับกำรยอมรับจำกสำกลคือโปรแกรมเวิร์ดเพรส (Wordpress) เข้ำมำเป็น Platform ในกำรเรียนรู้
ร่วมกัน 
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2. เชิญผู้เก่ียวข้องและผู้ที่จะใช้งำนจริงได้แก่ ผู้ดูแลเว็บไซต์ของแต่ละภำควิชำ/หน่วยงำน มำเรียนรู้และท ำควำมเข้ำใจ 
เก่ียวกับกำรท ำงำนของโปรแกรมเวิร์ดเพรส และควำมส ำคัญของควำมร่วมมือทุกภำคส่วน (Multisectoral 
cooperation) ในกำรสร้ำงเน้ือหำในเว็บไซต์แบบใหม่ กำรท ำงำนที่แตกต่ำงออกไปจำกเดิม กำรแลกเปลี่ยนทำง
ควำมคิดและทักษะด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และควำมต้องกำรของภำควิชำ/หน่วยงำนตนเอง 
ให้มีกำรพัฒนำและกำรยอมรับตำมกฎและเงื่อนไขของโปรแกรมไปในทำงเดียวกัน กำรพัฒนำเว็บไซต์คณะ
แพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลภำคภำษำอังกฤษน้ันเป็นกำรเปลี่ยนเคร่ืองมือกำรท ำงำนให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงกำร
ใช้งำนเทคโนโลยีได้อย่ำงงำ่ยดำยและอิสระ (Democratization of Publishing) ด้วยโปรแกรม Wordpress ที่ตอบ
โจทย์กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ทั้งภำควิชำ/หน่วยงำน งำนวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ำยสำรสนเทศ ซ่ึงตั้งอยู่บน
ทฤษฎีเสรีนิยม (Liberalism) โดยแนวคิดน้ีได้มำจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่วิเทศสัมพันธ์ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนำศิริ
ร ำช ให้ ศึ กษ ำต่อ ในระดั บปริญญำโทในคณะ รัฐศำสต ร์  สำขำวิ ช ำควำมสั มพั นธ์ ร ะหว่ ำ งประเทศ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มำประยุกต์ใช้กับงำนประจ ำให้เกิดประโยชน์ จึงก่อให้เกิดกำรไหลเวียนทำงควำมคิดและ
กำรแลกเปลี่ยนทักษะและควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในแต่ละด้ำน ในที่น้ีคือการหลอมรวมด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การท างานร่วมกันในกรอบความร่วมมือ (Cooperative Framework) รวมทั้งการน า
ทักษะและแนวคิดที่ได้จากการจดัการความรู้ (Knowledge Management) เข้ามามีบทบาทในการเชื่อมโยง – 
แลกเปล่ียน – และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน น ามาซ่ึงการเกิดใหม่ของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงระบบการท างาน
ทั้งหมดให้ดีขึ้น เพ่ือป้องกันภาวะเว็บตาย และท าให้มีการตอบสนองในทุกอุปกรณ์ มีความเคลื่อนไหว เป็น
สากล และเกิดความย่ังยืน ให้กับผู้ใช้งำนเว็บไซต์คณะฯภำคภำษำอังกฤษ ซ่ึงได้แก่แพทย์ต่ำงชำติ นักศึกษำแพทย์
ต่ำงชำติ ผู้ป่วยชำวต่ำงชำติ หรือผู้สนใจอ่ืนๆ ให้สำมำรถใช้งำนเว็บไซต์คณะฯภำคภำษำอังกฤษ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล ตำม 

Cooperative Framework Toward International Excellence 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เสนอพิจำรณำกำรใช้เว็บไซต์คณะฯภำคภำษำอังกฤษฉบับปรับปรุงใหม่ (All New Siriraj English Website) ต่อที่
ประชุมผู้บริหำรเพื่อใช้งำนจริงในเดือนมกรำคม พศ.2560 

4. จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) คร้ังที่ 1 วันที่ 9 – 25 มกรำคม พศ.2560 ให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์ของแต่ละ
ภำควิชำ/หน่วยงำน ทั้งหมดได้มีควำมเข้ำใจในเว็บไซต์คณะฯ ภำคภำษำอังกฤษรูปแบบใหม่มำกยิ่งขึ้น โดยมี
จุดมุ่งหมำยเพื่อให้ผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำกลับไปปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงำนตนเองที่อยู่ภำยใต้เว็บไซต์ใหญ่ของ
คณะฯ ได้ (Information Technology Capability in Wordpress Workshop) 

5. จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) คร้ังที่ 2 วันที่ 31 มกรำคม พศ.2560 เพื่อทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรใช้งำนโปรแกรมเวิร์ดเพรส และน ำเสนอกำรท ำงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน รวมทั้งร่วมแสดงควำมคิดเห็น
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เก่ียวกับวิธีกำรท ำงำนที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ของแต่ละภำควิชำ/หน่วยงำน (Information Technology Capability in 
Wordpress Workshop) 

6. จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) คร้ังที่ 3 วันที่ 25 – 29 กันยำยน พศ.2560 ด้ำนกำรเขียนค ำบรรยำยภำพ
ข่ำวภำษำอังกฤษเบื้องต้น (Basic Editorial Caption Writing Workshop)  เพื่อเสริมทักษะทำงกำรเขียน
ภำษำอังกฤษแก่ผู้ดูแลเว็บไซต์ของแต่ละภำควิชำ/หน่วยงำน ในกำรเขียนบรรยำยภำพข่ำว/กิจกรรมต่ำงๆในคณะฯ 
ส ำหรับเผยแพร่ทำงเว็บไซต์คณะฯ ภำคภำษำอังกฤษ 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
  

กระบวนกำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจำกนวัตกรรมคร้ังน้ีคือกำรหลอมรวมทำงควำมคิดระหว่ำง 3 ภำคส่วนบนทฤษฎีเสรี
นิยมที่ได้น ำมำประยุกต์ใช้ในระดับสถำนที่ท ำงำน โดยน ำมำเรียกใหม่ว่ำ กรอบควำมร่วมมือทุกภำคส่วน (Multisectoral 
Cooperative Framework) กล่ำวคือทั้งผู้แลเว็บไซต์ของภำควิชำ/หน่วยงำน งำนวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ำยสำรสนเทศ มีส่วน
ร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและให้ควำมช่วยเหลือด้ำนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน (Shared expertise) ซ่ึงใน
นวัตกรรมน้ีได้แก่ ทักษะกำรเขียนข่ำวด้วยภำษำอังกฤษ ทักษะด้ำนกำรใช้งำนโปรแกรม Wordpress และกำรแก้ปัญหำทำง
สำรสนเทศเบื้องต้น กำรท ำงำนร่วมกันผ่ำนกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้โปรแกรม Wordpress ท ำให้เกิดกำรยอมรับ
ทำงควำมคิด ควำมเข้ำใจซ่ึงกันและกันในตัวโปรแกรมและเงื่อนไขของกำรใช้งำน เกิดควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรน ำทฤษฎมีำ
ปฏิบัติจริง (Link) กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดและทักษะ (Share) และกำรเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน (Learn) ท ำให้เกิดเว็บไซต์คณะ
แพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ภำคภำษำอังกฤษ ฉบับปรับปรุงใหม่ (All New Siriraj English Website) และสำมำรถแก้ไข
ภำวะเว็บตำยได้ด้วยกำรท ำงำนร่วมกันตำมกรอบควำมร่วมมือที่อยู่บนโปรแกรม Wordpress ส่งผลให้เกิดกำรตอบสนองใน
ทุกอุปกรณ์ของกำรใช้งำนเว็บไซต์ มีควำมเคลื่อนไหว มีควำมเป็นสำกล และเกิดควำมยั่งยืน โดยที่ทุกภำควิชำและหน่วยงำน
มีส่วนร่วม และท ำให้เว็บไซต์มีควำมสวยงำม ทันสมัย เป็นสำกล สังเกตได้จำกยอดเข้ำชมท่ีเพิ่มขึ้นเท่ำกับยอดเข้ำชมเว็บไซต์
ภำษำอังกฤษเดิมในเวลำไม่ถึง 1 ปี และกำรมีส่วนร่วมของภำควิชำ/หน่วยงำนที่ช่วยกันสร้ำงเน้ือหำและปรับปรุงเว็บไซตข์อง
หน่วยงำนตนเองให้ทันสมัยและมีข้อมูลที่แม่นย ำได้ตลอด นอกจำกน้ันยังได้สร้ำงสิ่งที่เรียกว่ำ “Super User” กล่ำวคือผู้ดูแล
เว็บไซต์คณะฯ ประจ ำภำควิชำ/หน่วยงำน ซ่ึงได้รับควำมรู้สำมำรถจำกงำนวิเทศสัมพันธ์ ซ่ึงได้แก่ทักษะทำงด้ำนกำรเขียน
ภำษำอังกฤษ และควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนสำรสนเทศ (กำรใช้งำนโปรแกรมเวิร์ดเพรส) ประกอบกับควำมรู้เก่ียวกับ
ภำควิชำ/หน่วยงำนของตัวเอง ส่งผลให้ในแต่ละภำควิชำ/หน่วยงำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถรอบดำ้นและสำมำรถดแูลเว็บไซต์
ของภำควิชำ/หน่วยงำนตนเองได้ในระดับเบื้องต้น โดยเป็นกำรลดเวลำกำรท ำงำนของทั้งสำมฝ่ำยแต่ได้ผลผลิตที่เป็น
คุณภำพเช่นเดิม ซ่ึงโครงกำรน้ีเป็นโครงกำรที่งำนวิเทศสัมพันธ์วำงแผนไว้จะน ำไปพัฒนำต่อในอนำคตอีกด้วย    
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ตัววดั/ตัวชี้วดัส าคญั 
(PI/KPI) 

ตอบมติคิุณภาพ* 
ที่แสดงในวตัถปุระสงค ์
(ใส่เคร่ืองหมาย ) 

เป้าหมาย (Target) 
(กรณี มีการ
เทียบเคียง 

ให้ระบุชื่อสถาบัน 
และผลลัพธ์การ
ด าเนินการจริง) 

ผลลัพธ์การด าเนินการ 

ก่อนเร่ิม
โครงการ 

หลังด าเนนิการโครงการ 
(> 4 รอบการวัดผล) 

1 2 3 4 5 
ครั้งท่ี 1 

วัน/เดือน/ปี 
31 มี.ค. 60 

ครั้งท่ี 2 
วัน/เดือน/ปี 
30 มิ.ย. 60 

ครั้งท่ี 3 
วัน/เดือน/ปี 
30 ก.ย. 60 

ครั้งท่ี 4 
วัน/เดือน/ปี 
31 ธ.ค. 60 

1. กำรจัดท ำและปรับปรุงข้อมูลของแต่
ละภำควิชำ/หน่วยงำน  ให้ครบถ้วน 
ถู ก ต้ อ ง  ร ว ม ไ ป ถึ ง ก ำ ร จั ดท ำ ข่ ำ ว
ประชำสัมพันธ์เป็นภำษำอังกฤษบนเว็บ
เพจในแต่ละภำควิชำ/หน่วยงำน 

     

18 ภำควิชำ/หน่วยงำน
เข้ำร่วม ใน 1 ป ี

1  
(วิเทศสัมพนัธ์ฯ) 

5 
ภวช./หง. 

6 
ภวช./หง. 

16 
ภวช./หง. 

21 
ภวช./หง. 

2. จ ำนวนผู้เข้ำชมเว็ปไซต์ (ยอดเข้ำชม)  
      

100,000 ผู้เข้ำชมเว็ป
ไซต์ใน 1 ป ี

112,504 ครั้ง 
(พ.ศ. 2553 - 2560) 

4,314 ครั้ง 34,296 ครั้ง 86,169 ครั้ง 129,036 ครั้ง 

หน้าเว็ปไซต์แบบเก่า 

หลังบ้านส าหรับผู้ดูแลเว็ปไซต์ของแต่ละภาควิชา/หน่วยงาน 

หน้าเว็ปไซต์ที่ปรบัปรุงใหม่ 


