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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 

THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [   ] TQM-Best Practices  (ตองจัดทํา Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   

                                    และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

[ / ] TQM-Progressive Learners (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide  

     และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

ประเภทองคกร  [ / ] หนวยงานดานการศึกษา   

ชื่อเร่ืองนําเสนอ    กระบวนการพิจารณาเงินเดือนคาจาง คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทาน้ัน)  

[ /] 6. การจัดการกระบวนการ  

ชื่อหนวยงาน   คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (กลุมงานบริหารและบุคคล) 

ที่อยู คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 15 กาญจนวนิชย ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 

โทรศัพท  074-287009    โทรสาร  074-287011        เว็บไซต  http://www.ga.eng.psu.ac.th/  
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ)  1.นางกิติยาภรณ  สินศุภเศวต    ตําแหนง   นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   

โทรศัพท 074-287009    โทรสาร 074-287011   มือถือ 094-5928512    อีเมล Kitiyaporn.s@psu.ac.th 

         2.วาท่ีรอยตรีหญิงทิพวรรณ   จันทมาส  ตําแหนง   นักวิชาการอุดมศึกษา 

โทรศัพท 074-287024    โทรสาร 074-287011   มือถือ 085-6929828    อีเมล  cthippawan@eng.psu.ac.th 

         3.นางสาวเกตุวด ี ตันชะโล       ตําแหนง   นักวิชาการอุดมศึกษา 

โทรศัพท 074-287098    โทรสาร 074-287011   มือถือ 095-4304598  อีเมล  tkedwadee@eng.psu.ac.th 

สรุปจุดที่เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” (อยางนอย 1 ขอ)  

1) สามารถนําไปประยุกตใชงานตอกับคณะ/หนวยงานที่มีขนาดใหญ หรือมีรูปแบบการประเมินท่ีมีการกระจายอํานาจ

ไปใหหนวยงานในสังกัดพิจารณาเงินเดือนคาจางไดดี 

2) ใชเครื่องมือท่ีงาย ทําใหสามารถดําเนินการไดไมยาก ในเวลาไมนาน  

3) สามารถนําไปตอยอดเพ่ือพัฒนาเปนระบบฐานขอมูลเลื่อนขั้นเงินเดือนได  

ประสิทธิผล (ตองวัดคาไดอยางนอย 1 ขอ)  

1) สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
2) สามารถลดความผิดพลาดในการปฏิบัตงิาน 

3) มีความเปนมิตรกับผูใชงาน   

การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    

  [ / ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 

การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 

             [ / ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 

 

ชื่อเร่ือง : กระบวนการพิจารณาเงินเดือนคาจาง คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนสถาบันอุดมศึกษาที่กอตั้งมานานกวา 50 ป มี   

พันธกิจหลักในเร่ืองการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการ

แบงโครงสรางการบริหารองคกรหลักๆ เปนสวนของสาขาวิชา และสํานักงานเลขานุการคณะที่เปนสวนสนับสนุน

การทํางานใหบรรลุพันธกิจ ซึ่งกลุมงานบริหารและบุคคลเปนสวนหน่ึงของสํานักงานเลขานุการคณะ มีหนาที่หลักใน

การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา เปนฐานที่สําคัญในการสรางงานท่ีมี

คุณภาพ สรางความเขมแข็งขององคกร ใหสามารถดําเนินการขับเคลื่อนไปสู พันธกิจหลักของคณะอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

จากการดําเนินการที่ผานมา พบวาบุคลากรของกลุมงานฯ ใชเวลาสวนใหญในการดําเนินการงานเอกสาร 

และเมื่อมีความผิดพลาดจะมีผลกระทบสูง เน่ืองจากงานบุคคลเปนเร่ืองละเอียดออน กลุมงานฯ จึงไดปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงาน โดยนําเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและใชงานงายมาชวยในการดําเนินการ จากการวิเคราะหงาน

พบวา การพิจารณาเงินเดือนคาจางเปนงานที่ใชเวลาในการดําเนินการนาน มีบุคลากรรวมกันปฏิบัติงานหลายคน 

และมีผลกระทบสูงมากถาเกิดความผิดพลาด กลุมงานฯ จึงไดปรับปรุงกระบวนการพิจารณาเงินเดือนคาจาง เพ่ือลด

ระยะเวลาและความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ทําใหผูมีสวนรวมในการพิจารณามีความพึงพอใจในระบบมากขึ้น   

วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 

 วิสัยทัศน : คณะวิศวฯ ชั้นนําระดับประเทศในการสรางวิศวกรท่ีมีศักยภาพและนวัตกรรมระดับสากลเพื่อพัฒนา

ภาคใตและประเทศ 

 พันธกิจ : - ผลิตวิศวกรที่มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสรางสรรค มีความรูและทักษะระดับสากล 

   - สราง บูรณาการ และเผยแพรองคความรูและนวัตกรรมที่พัฒนาภาคใตใหเขมแข็งและเชื่อมโยงสูสากล 

   - บริการวิชาการดานวิศวกรรม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนทองถิ่นของภาคใตและประเทศ  

  คานิยม : SMART   - S : Strive for Success มุงมั่นสูความสําเร็จ 

      - M : Mankind คํานึงถึงเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง 

      - A : Attitude มีทัศนคติท่ีดี 

      - R : Responsibility มีความรับผิดชอบ 

      - T : Teamwork มีการทํางานเปนทีม 

รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยมที่สอดคลองกับคาประสิทธิผล : (1-2 หนา) 

 การปรับปรุงกระบวนการพิจารณาเงินเดือนคาจาง ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มีการใชแนวทางการบริหารจัดการแบบ PDCA และนําเคร่ืองมือมาชวยในการดําเนินการ เพื่อยกระดับคุณคาของ

งาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือมุงเนนการลดระยะเวลาและความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน สรางความพึงพอใจแก

ผูใชงานท่ีเก่ียวของ  ควบคูไปกับการพัฒนาบุคลากรของกลุมงาน โดยมีการดําเนินการ ดังน้ี 
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 ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน (Plan) 

 - รวบรวมขอมูลวิธีการปฏิบัติงานเดิมตลอดจนปญหาอุปสรรคในการดําเนินการที่ผานมา 

- จัดประชุมเพื่อศึกษา วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของรวมกัน รวมทั้งกําหนดรูปแบบรายงานสําหรับผูบริหารและ

รายงานตางๆ ที่จําเปนตองใช กําหนดคําอธิบายตางๆ เชน ประเภทของบุคลากร รหัสของตําแหนงตางๆ พรอมมอบหมาย

ผูรับผิดชอบสวนตางๆ เพื่อรายงานความกาวหนาในการประชุมครั้งถัดไป 

- กําหนดเปาหมายและแผนงานในการดําเนินการ  ในเบื้องตนไดกําหนดใหเปนแผนพัฒนาระยะสั้น  โดยวางกล

ยุทธไปท่ีเปาหมายหลักที่ตองการแกปญหาและพัฒนากอน ซึ่งในอนาคตมีการปรับปรุงตามที่มหาวิทยาลัยมีการ

เปลี่ยนแปลง หรือตามความตองการพัฒนาในชวงน้ันๆ  

- กําหนดโครงสรางของขอมูลตางๆ ที่จําเปนตองใช เพ่ือตอบโจทยรายงานตางๆ ที่กําหนดไวขางตน 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาระบบ (Do) 

- ปรับระบบจาก Excel ที่มีอยูเดิมมาเปน Google sheet เพื่อใหสามารถ Share ขอมูล Online ไดหลายคนใน

คราวเดียวกัน 

- กําหนด Sheet สําหรับปอนขอมูล เพ่ือเปนขอมูลตั้งตน สําหรับการนําไปใชและประมวลผลตอไป  โดย

กําหนดใหเจาหนาท่ีบุคคลปอนขอมูลท่ี Sheet นี้เพียงท่ีเดียวเทาน้ัน 

- กําหนดสิทธิ์ผูใชงานใน Sheet ตางๆ ตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน ผูปอนขอมูล ไดแก เจาหนาที่บุคคลเพื่อ

ปอนขอมูลตัวเลขท่ีไดรับจัดสรร ประธานการประเมินเพ่ือใหคะแนน/จํานวนเงินแกผูใตบังคับบัญชาในสวนที่เกี่ยวของ 

และผูมีสิทธ์ิดูขอมูล เปนตน  

 - ออกแบบรูปแบบการแสดงผล กําหนดใหสามารถแสดงผลตามรูปแบบ ตามบทบาทของการปฏิบัติงาน เชน  

1) รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร ไดแก รายงานเงินคงเหลือในภาพรวมท้ังหมด รายงานคาสถิติคะแนนผลการ

ปฏิบัติงาน และ Competency รายงานสรุปขอมูลเงินเดือนแยกตามประเภทการจาง และตามหนวยงานภายใน เปนตน 

2) รายงานสําหรับประธานประเมินของแตละหนวยงาน เพื่อใหคะแนนผลการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบและทดลองใช (Check) 

- ตรวจสอบความถูกตองของการรายงาน โดยมีการสอบทานการประมวลผลในรายงานสรุปตางๆ และความถูก

ตองของขอมูล รวมท้ังตรวจสอบระยะเวลาของการปฏิบัติงาน  

- ดําเนินการทดลองใชงานโดยผูใชงานภายในหนวยงานกอน และปรับปรุงแกไขเพื่อใหใชงานสะดวกขึ้น จัดทํา

คําแนะนําการใชงานใหกับผูที่ เกี่ยวของ พรอมแนะนําการใหคะแนนในระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 

Competency online 

ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนา (Act) 

- ปรับปรุงแกไขระบบ โดยนําผลการประเมินจากการทดลองใชงานของผูเกี่ยวของมาปรับปรุง ท้ังในรูปแบบ

ของรายงาน การแสดงผลหนาจอ เพ่ือใหใชงานไดสะดวกขึ้น  

จากการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาเงินเดือนคาจางของคณะวิศวกรรมศาสตร ทําใหสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคทุกดาน  ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนการจัดทําขอมูลเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 

ลําดับ รายการ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ โอกาสผิดพลาด 

ความสะดวก 

กับผูใชงาน 

กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง 

1 จัดทําไฟล Excel โดยรวบรวมรายช่ือบุคลากรทั้งคณะฯ 

และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

7 วัน 1 วัน   N/A N/A 

2 แยกไฟลขอมูลจาก Excel เปน 5 ประเภทการจาง  2 วัน 0  × N/A N/A 

3 สงขอมูลใหแกเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเร่ืองการเล่ือนข้ัน

เงินเดือน เพ่ือตรวจสอบแกไขคุณสมบัติตามประกาศ  

30 น. 0  × × 

4 รวบรวมขอมูลจากไฟล Excel  5 ประเภทการจาง แยก

หนวยงานเปน 22 หนวยงาน/ภาควิชา  

2 วัน 0  × × 

5 จัดสงไฟล Excel ทาง E-mail ไปยังประธานเพื่อพิจารณา

ผลทั้ง 22 หนวยงาน/ภาควิชา โดยสงคร้ังละราย 

30 น. 0  × × 

6 รอผลการพิจารณาจากภาควิชาและหนวยงาน หากมีการ

แกไขขอมูลก็สงขอมูลกลับไปกลับมาทาง E-mail ระหวาง

เจาหนาที่และประธานพิจารณา 

7 วัน 7 วัน  × × 

7 รวบรวมไฟล Excel จากภาควิชา/หนวยงาน แยกเปน

ประเภทการจางและตรวจสอบความครบถวนของไฟล 

2 วัน 0  × × 

8 จัดสงไฟล Excel ที่รวบรวมจากหนวยงาน/ภาควิชา 

กระจายขอมูลใหแกเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกตองของขอมูล พรอมสงคืนหากมีการแกไข 

3 วัน 0  × × 

9 รวบรวมไฟล Excel จากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบทุก

ประเภท พรอมจัดทําสรุปขอมูลรายงานการใชเงินทั้งคณะ 

1 วัน 0  × × 

10 สงไฟล Excel ทุกประเภทการจาง พรอมสรุปการใชเงิน

ทั้งคณะใหแกคณบดี 

5 น. 0  × × 

11 รอคณบดีพิจารณาจัดสรรวงเงินที่กันไวในภาพรวมของ

คณะ หากมีการแกไขก็สงไฟลขอมูลกลับไปกลับมาทาง E-

mail เพื่อนําเขาคณะกรรมการกล่ันกรองฯ ตอไป 

7 วัน 7 วัน  × × 

  

รวมระยะเวลาดําเนินงาน 

31 วัน  

1ชม. 

5นาท ี

15 

วัน 

  
    
   หมายเหตุ  ระยะเวลาในการดําเนินการ รวมระยะเวลาในการรอคอยผลการพิจารณาจากผูเกี่ยวของดวย 
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จากผลการดําเนินการรอบปแรกที่ผานไป  แมวาจะสามารถลดระยะเวลาและความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

ไดอยางชัดเจน และตอบสนองความตองการของผูใชงานไดดี เนื่องจากมีความเปนมิตรกับผูใชงาน รวมทั้งสามารถปรับ

ใชไดกับคณะ/หนวยงานตางๆ โดยเฉพาะหนวยงานที่มีขนาดใหญไดเปนอยางดี  แตเพ่ือใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง

และปองกันการเกิดปญหาซ้ํา  กลุมงานบริหารและบุคคลจึงไดมอบหมายใหมีการทําขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ พรอมท้ัง

จัดทํา After Action Review (AAR) รวมกัน โดยพบวามีประเด็นที่ทําไดดีคือมีการวางแผน ติดตามงานโดยมีเวลาที่

ชัดเจน ทําใหสามารถดําเนินการไดตามกรอบเวลาท่ีกําหนด แตมีประเด็นที่ตองพัฒนาตอ คือพัฒนารูปแบบรายงานให

ดูงายขึ้น ลดความผิดพลาดจากการแกไขขอมูลโดยไมตั้งใจของผูมีสิทธิ์ตามสายบังคับบัญชา รวมทั้งขอคิดเห็นอ่ืนๆ ซึ่ง

ไดนําขอมูลและขอเสนอแนะตางๆ จากการทํา AAR มากําหนดเปนแผนการดําเนินการของปนี้ โดยไดมีการดําเนินการ

ปรับรูปแบบการรายงานผลใหดูงายขึ้นกวาเดิม และกําหนดสิทธิ์การแกไขขอมูลใหแคบลงเพื่อความปลอดภัยของขอมูล    

นอกจากน้ียังพบวาบุคลากรของกลุมงานมีการเรียนรูรวมถึงมีทักษะการใช Google sheet ที่ดีขึ้น รวมถึง

สามารถประยุกตใชงานกับ Google application อ่ืนๆ ไดดวย และเพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง ไดนําไปใสในแผนปฏิบัติงานของหนวยงานและขอตกลงการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เก่ียวของทุกคนอยาง

ตอเน่ืองในปถัดไป   
 


