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สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)
1) กำรที่ภำควิชำ/หน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรจัดทำและปรับปรุงข้อมูล ข่ำวสำรและกำรเคลื่อนไหวอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์แก่คณะแพทยศำสตร์ศริ ิรำชพยำบำล ในกำรสร้ำงภำพลักษณ์และวิสัยทัศน์ด้ำนนำนำชำติ ซึ่งไม่เคยเกิด
ขึ้นมำก่อนในกำรทำงำนด้ำนเว็บไซต์
2) กำรหลวมรวมทำงควำมรูร้ ะหว่ำงเจ้ำหน้ำทีป่ ระจำภำควิชำ / หน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่พัฒนำระบบฝ่ำยสำรสนเทศ
และนักวิเทศสัมพันธ์ นำไปสูโ่ ครงกำรพัฒนำในขั้นถัดไปคือกำรสร้ำง Super User ให้กับภำควิชำ/หน่วยงำนนั้นๆ
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาทางานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง
ข้อร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงาน เพิ่มขึ้น อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น วัฒนธรรมองค์กรดี
ขึ้น อัตราการรักษาลูกค้าเพิ่มขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้น เป็นต้น
1) ระยะเวลำกำรเพิ่มขึ้นของยอดเข้ำชมของเว็บไซต์ภำษำอังกฤษใหม่เพิ่มขึ้นจำกเก่ำเป็นเท่ำตัวในเวลำ 1 ปี
2) กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดทำและปรับปรุงข้อมูลของแต่ละภำควิชำ/หน่วยงำน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวมไปถึงกำร
จัดทำข่ำวประชำสัมพันธ์เป็นภำษำอังกฤษบนเว็บเพจในแต่ละภำควิชำ/หน่วยงำน ซึ่งไม่เคยมีในอดีต
3) ควำมพึ่งพอใจโดยรวมของผู้ใช้งำนเว็บไซต์ภำษำอังกฤษใหม่ในช่วงเริ่มต้นอยู่ในเกณฑ์ ดี
กำรอนุญำตให้มลู นิธิฯ จัดให้ผสู้ นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้ มัครนี้ได้
 อนุญำต
[ ] ไม่อนุญำต
กำรอนุญำตให้มลู นิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่นำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้ มัครนี้ได้
 อนุญำต
[ ] ไม่อนุญำต
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บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : “All New Siriraj English Website: The Cooperative Framework towards International
Excellence”
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
ในยุคโลกำภิวัฒน์นี้ อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในกำรเชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้ำด้วยกัน กำรใช้เว็บไซต์เพื่อ
ประชำสัมพันธ์และสื่อสำรข้อมูลขององค์กรกับลูกค้ำเป็นมำตรกำรสำคัญที่หน่วยงำนทุกระดับให้ควำมสำคัญ เว็บไซต์คณะ
แพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลภำคภำษำอังกฤษ เปรียบเสมือนประตูบ้ำนที่ทำให้บุคลำกรในสถำบันทำงกำรแพทย์ต่ำง ๆ ทั่ว
โลก ที่เป็นทั้งแพทย์ พยำบำล ผู้ป่วย หรือผู้ที่สนใจในกิจกรรมของโรงเรียนแพทย์ สำมำรถเข้ำชมและศึกษำข้อมูลเบื้องต้น
ก่อนที่จะเดินทำงมำที่คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลเพื่อดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น ศึกษำดูงำน ฝึกอบรมหลักสูตรต่ำง
ๆ ภำวะที่เรียกว่ำ “เว็บตำย” เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลในปี
พ.ศ. 2559 กล่ำวคือ กำรที่เว็บไซต์ไม่มีควำมเคลื่อนไหว ไม่มีกำรนำเสนอข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน ส่งผลเสียเป็นวงกว้ำง
ต่อภำพลักษณ์ของคณะฯ ประกอบกับรูปแบบกำรแสดงผลหน้ำจอของเว็บไซต์คณะฯดูไม่น่ำสนใจและไม่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ จึง
ทำให้ยอดเข้ำชมเว็บไซต์ไม่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ปัญหำภำวะเว็บตำยได้ส่งผลไปถึง กำรดำเนินงำนเพื่อไปสู่เป้ำหมำยตำม
วิสัยทัศน์ของคณะฯ ซึ่งมุ่งหวังจะสร้ำงกำรรับรู้และกำรสร้ำงสัมพันธไมตรีกับสถำบันกำรแพทย์ในระดับนำนำชำติ รวมถึง
กำรยกระดับภำพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นองค์กรที่มีควำมเป็นเลิศในระดับสำกล ซึ่งจำเป็นต้องใช้สื่อทำงอินเตอร์เน็ตเป็น
หลักในกำรประสำนงำน เมื่อได้รับรู้ถึงปัญหำหลักแล้ว งำนวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับฝ่ำยสำรสนเทศ ได้คิดค้นกำรสร้ำงนวัตกรรม
ดีเด่นประเภทสหสำขำวิชำ โดยใช้แนวคิดที่จะทำให้เกิดควำมร่วมมือกันทุกภำคส่วนภำยในคณะฯ ในกำรพัฒนำเว็บไซต์ภำค
ภำษำอังกฤษของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล เพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย :
 ขั้นตอนที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สำคัญเหล่ำนั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-นำไปปฏิบัติ แล้วนำไปสู่กำร
ป้องกัน ปัญหำเกิดซ้ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรทำงำนที่สง่ มอบให้แก่ลูกค้ำ หรือ สำมำรถสนองตอบควำม
คำดหวังของลูกค้ำได้ดีขึ้น
 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ที่เหมำะสม
งำนวิเทศสัมพันธ์ในฐำนะที่เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์คณะฯ ภำคภำษำอังกฤษ มีหน้ำที่ปรับปรุงเนื้อหำและนำเสนอข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำง ๆ จึงได้ร่วมหำรือกับฝ่ำยสำรสนเทศในฐำนะที่ปรึกษำด้ำนเทคนิคของเว็บไซต์คณะฯ จนกระทั่งค้นพบปัญหำ
หลัก (key problem) ว่ำกำรที่เว็บไซต์คณะฯภำคภำษำอังกฤษต้องรองรับข้อมูลของภำควิชำและหน่วยงำนต่ำงๆในคณะฯ
ซึ่งมีมำกกว่ำ 100 หน่วยงำน แต่กลับมีผู้รับผิดชอบในกำรอั พเดทเนื้ อหำข่ำ วแค่เพียงฝ่ำยเดียวคืองำนวิเทศสัมพันธ์ ซึ่ง
เรียกว่ำกำรทำงำนฝ่ำยเดียว (Single Person Action) จึงทำให้ข้อมูลที่ออกสู่ภำยนอกไม่ครอบคลุม ถูกต้องและครบถ้วน
เพียงพอและเกิดภำวะเว็บตำยไม่มีกำรเคลื่อนไหว ในที่สุด ดังนั้นแล้วจึงได้ดำเนินกำรร่วมกับฝ่ำยสำรสนเทศและภำควิชำ/
หน่วยงำน ตำมจุดประสงค์หลักคือ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์คณะฯ ภำคภำษำอังกฤษให้มีกำรตอบสนองในทุกอุปกรณ์ ได้แก่
โทรศัพท์มือถือ แทบเล็ท และคอมพิวเตอร์ ให้มีควำมเคลื่อนไหว เป็นสำกล และเกิดควำมยั่งยืน โดยที่ ทุกภำควิชำและ
หน่วยงำนมีส่วนร่วม และจุดประสงค์รองคือเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์คณะฯ ให้มีควำมสวยงำม ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสำกล โดยเมื่อทรำบจุดประสงค์ที่ชัดเจนแล้ว จึงดำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี้
1. วิเครำะห์และพัฒนำระบบดำเนินกำรออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบ (Prototype) และทำกำรจำลองเว็บไซต์ (Mockup)
เพื่อให้ผู้บริหำรเข้ำใจภำพรวมและกำรทำงำนทั้งหมดของเว็ปไซต์คณะฯ ภำคภำษำอังกฤษ โดยได้เลือกใช้เครื่องมือ
ที่มีอยู่แล้วและได้รับกำรยอมรับจำกสำกลคือโปรแกรมเวิร์ดเพรส (Wordpress) เข้ำมำเป็น Platform ในกำรเรียนรู้
ร่วมกัน
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2. เชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่จะใช้งำนจริงได้แก่ ผู้ดูแลเว็บไซต์ของแต่ละภำควิชำ/หน่วยงำน มำเรียนรู้และทำควำมเข้ำใจ
เกี่ ย วกั บ กำรทำงำนของโปรแกรมเวิร์ด เพรส และควำมส ำคั ญ ของควำมร่ วมมื อทุกภำคส่ วน (Multisectoral
cooperation) ในกำรสร้ำงเนื้อหำในเว็บไซต์แบบใหม่ กำรทำงำนที่แตกต่ำงออกไปจำกเดิม กำรแลกเปลี่ยนทำง
ควำมคิดและทักษะด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และควำมต้องกำรของภำควิชำ/หน่วยงำนตนเอง
ให้ มีกำรพัฒ นำและกำรยอมรั บ ตำมกฎและเงื่ อนไขของโปรแกรมไปในทำงเดี ยวกั น กำรพัฒ นำเว็บ ไซต์ ค ณะ
แพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลภำคภำษำอังกฤษนั้นเป็นกำรเปลี่ยนเครื่องมือกำรทำงำนให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงกำร
ใช้งำนเทคโนโลยีได้อย่ำงง่ำยดำยและอิสระ (Democratization of Publishing) ด้วยโปรแกรม Wordpress ที่ตอบ
โจทย์กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ทั้งภำควิชำ/หน่วยงำน งำนวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ำยสำรสนเทศ ซึ่งตั้งอยู่บน
ทฤษฎีเสรีนิยม (Liberalism) โดยแนวคิดนี้ได้มำจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่วิเทศสัมพันธ์ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนำศิริ
รำชให้ ศึ ก ษ ำต่ อ ในระดั บปริ ญ ญำโทในคณะรั ฐ ศำสตร์ สำขำวิ ช ำควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งประเทศ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มำประยุกต์ใช้กับงำนประจำให้เกิดประโยชน์ จึงก่อให้เกิดกำรไหลเวียนทำงควำมคิดและ
กำรแลกเปลี่ยนทักษะและควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในแต่ละด้ำน ในที่นี้คือการหลอมรวมด้านทักษะภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การทางานร่วมกันในกรอบความร่วมมือ (Cooperative Framework) รวมทั้งการนา
ทักษะและแนวคิดที่ได้จากการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เข้ามามีบทบาทในการเชื่อมโยง –
แลกเปลี่ยน – และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นามาซึ่งการเกิดใหม่ของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงระบบการทางาน
ทั้งหมดให้ดีขึ้น เพื่อป้องกันภาวะเว็บตาย และทาให้มีการตอบสนองในทุกอุปกรณ์ มีความเคลื่อนไหว เป็น
สากล และเกิดความยั่งยืน ให้กับผู้ใช้งำนเว็บไซต์คณะฯภำคภำษำอังกฤษ ซึ่งได้แก่แพทย์ต่ำงชำติ นักศึกษำแพทย์
ต่ ำ งชำติ ผู้ ป่ วยชำวต่ ำ งชำติ หรื อผู้ ส นใจอื่ นๆ ให้ ส ำมำรถใช้ ง ำนเว็บ ไซต์ ค ณะฯภำคภำษำอั ง กฤษ ได้ อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล ตำม
Cooperative Framework Toward International Excellence

3. เสนอพิจำรณำกำรใช้เว็บไซต์คณะฯภำคภำษำอังกฤษฉบับปรับปรุงใหม่ (All New Siriraj English Website) ต่อที่
ประชุมผู้บริหำรเพื่อใช้งำนจริงในเดือนมกรำคม พศ.2560
4. จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) ครั้งที่ 1 วันที่ 9 – 25 มกรำคม พศ.2560 ให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์ของแต่ละ
ภำควิ ช ำ/หน่ วยงำน ทั้ง หมดได้มี ควำมเข้ ำใจในเว็บ ไซต์ค ณะฯ ภำคภำษำอั งกฤษรู ปแบบใหม่ มำกยิ่งขึ้น โดยมี
จุดมุ่งหมำยเพื่อให้ผู้เข้ำอบรมสำมำรถนำกลับไปปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงำนตนเองที่อยู่ภำยใต้เว็บไซต์ใหญ่ข อง
คณะฯ ได้ (Information Technology Capability in Wordpress Workshop)
5. จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มกรำคม พศ.2560 เพื่อทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรใช้งำนโปรแกรมเวิร์ดเพรส และนำเสนอกำรทำงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน รวมทั้งร่วมแสดงควำมคิดเห็น
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เกี่ยวกับวิธีกำรทำงำนที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ของแต่ละภำควิชำ/หน่วยงำน (Information Technology Capability in
Wordpress Workshop)
6. จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) ครั้งที่ 3 วันที่ 25 – 29 กันยำยน พศ.2560 ด้ำนกำรเขียนคำบรรยำยภำพ
ข่ ำ วภำษำอั ง กฤษเบื้ อ งต้ น (Basic Editorial Caption Writing Workshop) เพื่ อ เสริ ม ทั ก ษะทำงกำรเขี ย น
ภำษำอังกฤษแก่ผู้ดูแลเว็บไซต์ของแต่ละภำควิชำ/หน่วยงำน ในกำรเขียนบรรยำยภำพข่ำว/กิจกรรมต่ำงๆในคณะฯ
สำหรับเผยแพร่ทำงเว็บไซต์คณะฯ ภำคภำษำอังกฤษ

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)
กระบวนกำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจำกนวัตกรรมครั้งนี้คือกำรหลอมรวมทำงควำมคิดระหว่ำง 3 ภำคส่วนบนทฤษฎีเสรี
นิยมที่ได้นำมำประยุกต์ใช้ในระดับสถำนที่ทำงำน โดยนำมำเรียกใหม่ว่ำ กรอบควำมร่วมมือทุกภำคส่วน (Multisectoral
Cooperative Framework) กล่ำวคือทั้งผู้แลเว็บไซต์ของภำควิชำ/หน่วยงำน งำนวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ำยสำรสนเทศ มีส่วน
ร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและให้ควำมช่วยเหลือด้ำนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน (Shared expertise) ซึ่งใน
นวัตกรรมนี้ได้แก่ ทักษะกำรเขียนข่ำวด้วยภำษำอังกฤษ ทักษะด้ำนกำรใช้งำนโปรแกรม Wordpress และกำรแก้ปัญหำทำง
สำรสนเทศเบื้องต้น กำรทำงำนร่วมกันผ่ ำนกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้ โปรแกรม Wordpress ทำให้เกิดกำรยอมรับ
ทำงควำมคิด ควำมเข้ำใจซึ่งกันและกันในตัวโปรแกรมและเงื่อนไขของกำรใช้งำน เกิดควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรนำทฤษฎีมำ
ปฏิบัติจริง (Link) กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดและทักษะ (Share) และกำรเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (Learn) ทำให้เกิดเว็บไซต์คณะ
แพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ภำคภำษำอังกฤษ ฉบับปรับปรุงใหม่ (All New Siriraj English Website) และสำมำรถแก้ไข
ภำวะเว็บตำยได้ด้วยกำรทำงำนร่วมกันตำมกรอบควำมร่วมมือที่อยู่บนโปรแกรม Wordpress ส่งผลให้เกิดกำรตอบสนองใน
ทุกอุปกรณ์ของกำรใช้งำนเว็บไซต์ มีควำมเคลื่อนไหว มีควำมเป็นสำกล และเกิดควำมยั่งยืน โดยที่ทุกภำควิชำและหน่วยงำน
มีส่วนร่วม และทำให้เว็บไซต์มีควำมสวยงำม ทันสมัย เป็นสำกล สังเกตได้จำกยอดเข้ำชมที่เพิ่มขึ้นเท่ำกับยอดเข้ำชมเว็บไซต์
ภำษำอังกฤษเดิมในเวลำไม่ถึง 1 ปี และกำรมีส่วนร่วมของภำควิชำ/หน่วยงำนที่ช่วยกันสร้ำงเนื้อหำและปรับปรุงเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนตนเองให้ทันสมัยและมีข้อมูลที่แม่นยำได้ตลอด นอกจำกนั้นยังได้สร้ำงสิ่งที่เรียกว่ำ “Super User” กล่ำวคือผู้ดูแล
เว็บไซต์คณะฯ ประจำภำควิชำ/หน่วยงำน ซึ่งได้รับควำมรู้สำมำรถจำกงำนวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งได้แก่ทักษะทำงด้ำนกำรเขียน
ภำษำอังกฤษ และควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนสำรสนเทศ (กำรใช้งำนโปรแกรมเวิร์ดเพรส) ประกอบกับควำมรู้เกี่ยวกับ
ภำควิชำ/หน่วยงำนของตัวเอง ส่งผลให้ในแต่ละภำควิชำ/หน่วยงำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถรอบด้ำนและสำมำรถดูแลเว็บไซต์
ของภำควิชำ/หน่ วยงำนตนเองได้ในระดับเบื้ องต้น โดยเป็นกำรลดเวลำกำรทำงำนของทั้งสำมฝ่ำยแต่ได้ผ ลผลิตที่เป็น
คุณภำพเช่นเดิม ซึ่งโครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่งำนวิเทศสัมพันธ์วำงแผนไว้จะนำไปพัฒนำต่อในอนำคตอีกด้วย
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ตอบมิตคิ ุณภาพ*
ที่แสดงในวัตถุประสงค์
(ใส่เครื่องหมาย )

ตัววัด/ตัวชี้วดั สาคัญ
(PI/KPI)
1

2

3

1. กำรจัดทำและปรับปรุงข้อมูล ของแต่
ละภำควิ ช ำ/หน่ ว ยงำน ให้ ค รบถ้ ว น
ถู ก ต้ อ ง ร ว ม ไ ป ถึ ง ก ำ ร จั ด ท ำ ข่ ำ ว
ประชำสัมพัน ธ์เ ป็นภำษำอังกฤษบนเว็บ
เพจในแต่ละภำควิชำ/หน่วยงำน
2. จำนวนผู้เข้ำชมเว็ปไซต์ (ยอดเข้ำชม)

4

5





เป้าหมาย (Target)
(กรณี มีการ
เทียบเคียง
ให้ระบุชื่อสถาบัน
และผลลัพธ์การ
ดาเนินการจริง)

ก่อนเริ่ม
โครงการ

ผลลัพธ์การดาเนินการ
หลังดาเนินการโครงการ
(> 4 รอบการวัดผล)
ครั้งที่ 1
วัน/เดือน/ปี
31 มี.ค. 60

ครั้งที่ 2
วัน/เดือน/ปี
30 มิ.ย. 60

ครั้งที่ 3
วัน/เดือน/ปี
30 ก.ย. 60

ครั้งที่ 4
วัน/เดือน/ปี
31 ธ.ค. 60

18 ภำควิชำ/หน่วยงำน
เข้ำร่วม ใน 1 ปี

1
(วิเทศสัมพันธ์ฯ)

5
ภวช./หง.

6
ภวช./หง.

16
ภวช./หง.

21
ภวช./หง.

100,000 ผู้เข้ำชมเว็ป
ไซต์ใน 1 ปี

112,504 ครั้ง

4,314 ครั้ง

34,296 ครั้ง

86,169 ครั้ง

129,036 ครั้ง

(พ.ศ. 2553 - 2560)

หน้าเว็ปไซต์แบบเก่า

หน้าเว็ปไซต์ที่ปรับปรุงใหม่

หลังบ้านสาหรับผู้ดูแลเว็ปไซต์ของแต่ละภาควิชา/หน่วยงาน
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