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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 

THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd 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 [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ        [ / ] หนวยงานดานการศึกษา   

[  ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ      [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนำเสนอ ………การยื่นขอรับการประเมินฯ PSU-TPSF แบบออนไลน ………………………………………………......  

เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางที่ดีเย่ียม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  

[  ] 1. การนำองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  

[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  

[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [/ ] 6. การจัดการกระบวนการ  

[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตาง ๆ เขากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหนวยงาน ………มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.……สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู..................……………  

ที่อยู ……เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิช อำเภอหาดใหญ จังหวัด สงขลา 90110 …………….………………………………........  

โทรศพัท .....…074-289211…………….. โทรสาร .....…074-289228……. เว็บไซต …..https://eila.psu.ac.th/....…… 

ชื่อผูเขียน (ผูนำเสนอ) …....…นายศรายุทธ จุลแกว….……....... ตำแหนง ………นักวิชาการคอมพิวเตอร.……….…………  

โทรศพัท ……074-289216……..……………………….…  โทรสาร ………074-289228…….......................................………  

มือถือ …...…083-6856889…………………… อีเมล …………sarayut.j@psu.ac.th ….……………………….........……………. 

สรุปจุดที่เปน “วิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” (อยางนอย 1 ขอ)  

1. ม ี ระบบสารสนเทศเพ ื ่อรองร ับการขอร ับการประเม ินเข าสูกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร PSU-TPSF แบบออนไลน ที ่สามารถชวยลดปริมาณเอกสารและตนทุน,        

ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

2. ไดระบบฐานขอมูลประวัติของผูขอรับการประเมินฯ และสามารถเขาถึงขอมูลเพื่อตรวจสอบสถานะการ

ประเมิน ไดทุกที่และทุกเวลา ทำใหผูขอรับการประเมินฯ และผูปฏิบัติสามารถสืบคนขอมูลไดทันที  (จัดเก็บ

เอกสารไดอยางเปนระบบ/สืบคนไดงายรวดเร็ว) 

ประสิทธิผล (ตองวัดคาไดอยางนอย 1 ขอ)  

1. ลดปริมาณเอกสารและตนทนุ 

พบวาสามารถชวยลดปริมาณเอกสารจำนวนมาก ลดตนทุนในการจัดทำเอกสารซึ่งจากเดิมผูขอรับการ

ประเมินฯ ย่ืนเอกสารคนละ 5 ชุด (ประมาณ 2,500 หนาตอราย) ลดลงเหลือ คนละ 1 ชุด (ประมาณ 500 

หนาตอราย) คิดเปนลดลงรอยละ 80 

2. ลดระยะเวลาในการดำเนินการ จากการจัดทำ Flowchart เปรียบเทียบระบบการดำเนินงานจากเดิมใช

ระยะเวลา 93 วัน เมื่อนำระบบใหมมาใชจะเห็นไดวาระยะเวลาในการดำเนินการลดลงเหลือเพียง 40 วัน  

3. ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
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การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    

  [ / ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 

การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นำเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 

             [ / ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 

 

บทคัดยอ 

ชื่อเรื่อง : การยื่นขอรับการประเมินฯ PSU-TPSF แบบออนไลน 

ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กอตั้งขึ้นตามนโยบายการพัฒนาภาคใต โดยมีเจตนารมณตั้งแตแรกเริ่มที่จะให

เปนมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต ทำหนาที่ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการ

ศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุงเนนที่การพัฒนาคนเพื่อใหเปนกำลังหลักของสังคมและยึดตามแนวทางการจัดการศึกษา

ของชาติที่มุงเนนผูเรยีนเปนศูนยกลาง 

        ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงเปนการจัดการศึกษาตามแนวทาง พิพัฒนาการนิยม 

(Progressivism) คือการพัฒนาผูเรียนในทุกดาน เพื่อใหพรอมที่จะอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและปรับตัวไดดีตาม

สถานการณที่เปลี่ยนไป โดยใชกระบวน การจัดการเรียนรูเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียนโดยใหผูเรียนเปน

ศูนยกลาง ของการเรียนรู และพัฒนา จากความตองการของผูเรียน ผานกระบวนการแกปญหาและคนควาดวยตนเอง 

กระบวนการที่ตอง ลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน ซึ่งจะนำไปสูการเรียนรูที่ยั ่งยืน และจากแนวคิดที่วาการ

พัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรูจึงไมไดหยุดอยูเพียงภายในมหาวิทยาลัยแตจะดำเนินไปตลอดชีวิต การจัดการ

ศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุงเนนถึง การเรยีนรูตลอดชีวิตดวย 

วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน  

"มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร เปนมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการและ

เปนกลไกหลักในการพัฒนาภาคใตและประเทศ” 

พันธกิจ 

คานิยม 

PSU หมายถึง ความเปนมืออาชีพ ความรับผิดชอบตอสังคม ความเปนเอกภาพเปนหนึ่งเดียว 

วัฒนธรรม 

ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind) 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีเย่ียมที่สอดคลองกับคาประสิทธิผล : (1-2 หนา) 

 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีภารกิจงานอยางหนึ ่งในการ

ดำเนินการจัดทำแนวทางสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำมาใชเปนแนวทางการประเมินอาจารยเขาสู

เกณฑมาตรฐานอาจารย PSU Teaching Professional Standards Framework (PSU–TPSF) โดยอาจารยที่

ปฏิบัติงานสอนในมหาวิทยาลัย เปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน สามารถยื่นเอกสาร/หลักฐานเพื่อขอรับการประเมิน

ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารยฯ 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยในการ

ดำเนินงานการขอรับการประเมินฯ PSU-TPSF ซึ่งมีจำนวนผูใชบริการท่ีมากขึ้น จึงมีการพัฒนาการยื่นขอรับการ

ประเมินฯ PSU-TPSF แบบออนไลน ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการพัฒนางานในสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการ

เรียนรู เพื่อมุงสูการใหบริการและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอน เพื่อเปนการตอบสนองความ

ตองการของผูใชบริการ ในการของการดำเนินการออกแบบกระบวนการ คำนึงถึงความสะดวกของการใชงาน โดยยึด

หลักการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการรวมแกปญหา เพื่อใหเกิดขั้นตอนการทำงานที่เปนมาตรฐานและวิธี

ปฏิบัติที่เหมาะสม วัตถุประสงคของการดำเนินการ 1) เพื่อลดปริมาณเอกสารและตนทุน 2) ลดระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 3) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน คณะพัฒนาไดนำหลักปฏิบัติวงจรการบรหิารงานคุณภาพ PDCA มาเปนแนว

ปฏิบัติ โดยขั้นตอนการ Plan คณะพัฒนาไดมีการรวบรวมปญหา/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานและ

ศึกษา/สรุปขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานจากระบบเดิม เพื่อใหทราบปญหา, สรุปประเด็นปญหา, และกำหนดวิธีการ

แกปญหา ซึ่งในแตละขั้นตอนจะมีวิธีการตาง ๆ ที่สามารถนำมาใชสำหรบัการวิเคราะหออกแบบระบบออนไลน ซ่ึงจะ

นำวิธีใดมาใชในขั้นตอนใดนั้น จะคำนึงถึงความเหมาะสมของวิธีการกับขั้นตอนดวย  Do เปนขั้นตอนวิเคราะหความ

ตองการของระบบ คณะพัฒนาไดรวมประชุมหารือกับผูเก่ียวของ ซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร คณะกรรมการประเมินฯ 

เจาหนาที่ปฏิบัติ และเจาหนาที่ดูแลระบบ เพื่อวิเคราะหขอมูล/การจัดการขอมูล/การสื่อสารระหวางบุคคล ซึ่งจากผล

การวิเคราะหพบวา ความตองการระบบมีความเฉพาะ ไมสามารถนำระบบสารสนเทศทั่วไปมาประยุกตใชได คณะ

พัฒนาจึงไดแบงความตองการของระบบออกเปน 2 สวน ไดแก 1) ความตองการของผูใช แบงเปน 4 กลุม ไดแก  

ผูขอรับการประเมิน, คณะกรรมการประเมิน, เจาหนาที่,  ผูดูแลระบบ 2) ความตองการของระบบ นอกจากนี้ยังมีการ

ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ใหสามารถรองรับการจัดการฐานขอมูลผูขอรับการประเมินไดและในสวนของแนว

ทางการออกแบบ User Interface คณะพัฒนาคำนึงถึงการจัดวางองคประกอบบนหนาจอ (Layouts), การออกแบบ

โครงสรางของการปอนขอมูล, การควบคุมความถูกตองในการปอนขอมูล, การออกแบบการควบคุมการเขาถึงขอมูล

ของผู ใช, ความสวยงามและคำนึงถ ึงความสะดวกของการใช งาน Check 1 มีการทดสอบระบบที ่พ ัฒนาขึ้น               

เพื่อสำรวจรูปแบบการใชงานฟงกชั่นตางๆของระบบ โดยกำหนดผูทดลองใชงานเปรียบเสมือนผูขอรับการประเมิน 

พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคม

ฐานความรู บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและ

หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผูใฝรูไดมี

โอกาสเขาถึงความรูในหลากหลายรูปแบบ 

 

สรางความเปนผูนำทาง

วิชาการ 

ในสาขาที่ สอดคลองกับ

ศักยภาพพ้ืนฐานของ

ภาคใต และเชื่อมโยงสู

เครอืขายสากล 

 

ผสมผสานและประยุกต

ความรู 

บนพื้นฐาน ประสบการณ

การปฏิบัติสูการสอนเพ่ือ

สราง ปญญาคุณธรรม 

สมรรถนะและโลกทัศน

สากล 
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โดยผลลัพธที่เกิดจากการตรวจสอบพบวา (ผูขอรับการประเมินฯ) ผูขอรับการประเมินฯรายใหม มีการขอรับการ

ประเมนิ โดยใชแผนการสอนหลายรายวิชาแตระบบรองรับการใสขอมูลแผนการสอนเพียงแค 1 รายวิชา, ผูขอรับการ

ประเมินรายตอเนื ่อง กรอกขอมูลไดแตการแสดงผลไมตรงตามความตองการ  (เจาหนาที ่ตรวจสอบขอมูล)             

การแสดงผลของขอมูลประเภทเอกสารที่อัพโหลด แสดงผลไมตรงตามความตองการ (คณะกรรมการประเมิน)        

การเพิ่มจำนวนขอผลการประเมิน ไมสามารถเพิ่มไดมากกวา 5 ขอ, กรณีที่ตองการเอกสารเพิ่มเติมจากผูขอรับการ

ประเมิน ไมมีชองทางสำหรับการขอขอมูลเพิ่มเติม  Act 1  รวบรวมปญหาที่พบจากการสำรวจรูปแบบการใชงาน

ฟงกชั่นของระบบ จึงดำเนินการปรับปรุงใหระบบสามารถใชงานเพือ่ตอบโจทยปญหาขางตนได และเปดใชงานระบบ

การยื่นขอรับการประเมินฯ PSU-TPSF ออนไลน Check 2 ในการใชงานระบบไดมีผู ขอรับการประเมินฯ สะทอน

ปญหาในการใชงานระบบผานชองทางโทรศัพทและชองทางรับฟงความคิดเห็นออนไลน พบวา (ผูขอรับการประเมินฯ) 

เอกสารที ่ตองการอัพโหลดมีขนาดใหญ ไมสามารถอัพโหลดได, ไมสามารถแกไขเอกสารที ่อัพโหลดมาแลวได 

(เจาหนาที่ตรวจสอบขอมูล) ไมสามารถเพิ ่มชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ไดจากที่ระบบกำหนด (คณะกรรมการ

ประเมิน) หลังจากคณะกรรมการประเมินครบ 3 ทานแลว ประธานคณะกรรมการประเมิน ไมสามารถใสขอสรุปรวม

ของผลการประเมินได Act 2  รวบรวมปญหาจากการเปดใชงานระบบจริง และเก็บรวบรวมขอมูลปญหานำไปสูการ

ดำเนินการตามรอบปรับปรุงระบบโดยดำเนินการแกไขปญหาขางตนแลวเสร็จ  

 

ผลลัพธการดำเนินงาน 

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พัฒนาระบบการยื่นขอรับการ

ประเมินเขาสู กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU-TPSF) ออนไลน โดยการ

ดำเนินการดังกลาว เปนความรวมมือระหวางผูบริหารและบุคลากร ในการคิด/วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น กำหนด

แนวทางในการพัฒนาและแกปญหา   จึงกอใหเกิดการสรางสรรคแนวปฏิบัติท่ีดีขึ้นกวาเดิม  

จากการไดนำระบบการยื่นขอรับการประเมินฯ PSU-TPSF แบบออนไลน มาใชจนเห็นผลเปนรูปธรรมท่ี    

สามารถนำไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง พบวาสามารถชวยลดปริมาณเอกสารและตนทุนในการจัดทำเอกสารซึ่งจากเดิม     

ผูขอรับการประเมินฯ ยื่นเอกสารคนละ 5 ชุด ประมาณ 2,500 หนาตอราย ลดลงเหลือ คนละ 1 ชุด ประมาณ 500 

หนาตอราย, ลดระยะเวลาในการดำเนินการ, ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งขั้นตอนการจัดสง/การตรวจสอบ/การขน

ยายและการคนหาเอกสาร สามารถเขาถงึขอมูลไดทุกที่ทกุเวลา  

 


