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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

 
ประเภทการสมัคร  [ / ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
                               และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
ประเภทองค์กร    [ / ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
 
ชื่อเรื่องน าเสนอ    กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลงำนบริกำรวิชำกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย 
                        สงขลำนครินทร์ 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด  [ / ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
 
ชื่อหน่วยงาน   มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  (ศูนย์บริกำรวิชำกำรทำงวิศวกรรม  คณะวิศวกรรมศำสตร์) 
ที่อยู่   มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 15 กำญจนวนิชย์ ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 
โทรศัพท์  074-287009    โทรสำร  074-287011        เว็บไซต์  http://www.acaser.eng.psu.ac.th/ 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  1.นำงกิติยำภรณ์  สินศุภเศวต    ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ   
         2.นำยสุรศักดิ์      แก้วพิบูลย์     ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 
         3.นำยอรุนันต์      หีมซูด          ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 
นำงกิติยำภรณ์  สินศุภเศวต   โทรศัพท์ 074-287009   มือถือ 094-5928512   อีเมล : Kitiyaporn.s@psu.ac.th 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม”  

1) มีกำรวิเครำะห์ปัญหำ ควำมต้องกำรของผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน เพ่ือน ำมำเป็นแผนในกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี  
   เป็นเวลำนำนกว่ำ 10 ปี 
2) มีควำมยืดหยุ่นสูง สำมำรถปรับให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของผู้เกี่ยวข้องต่ำงๆ ได้โดยใช้เวลำไม่มำก  
3) มีผู้ได้รับประโยชน์จำกระบบดังกล่ำวจ ำนวนมำก เช่น ผู้บริหำรทุกระดับ หัวหน้ำโครงกำร กรรมกำรประเมินต่ำงๆ  
   เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน เป็นต้น 

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) สำมำรถลดระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนลงได้ ดังนี้ 
    1.1 เวลำในกำรค้นหำเอกสำรจำก 2 - 30 นำที เหลือไม่เกิน 1 นำท ีตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
    1.2 เวลำในกำรจัดท ำรำยงำนจำก 50 - 240 m-d เหลือ 0.2 – 1 m-d  สูงกว่ำเป้ำหมำยที่วำงไว้  
2) สำมำรถลดจ ำนวนคนในกำรปฏิบัติงำนลงได้จำก 4 คน เหลือ 1 คน ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
3) สำมำรถปรับให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของผู้เกี่ยวข้องต่ำงๆ ได้โดยใช้เวลำไม่มำก 
4) สำมำรถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงำนระดับมหำวิทยำลัย ที่มีพันธกิจด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ในกำรประยุกต์ใช้งำน 
   ต่อได้  

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [ / ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [ / ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง : กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลงำนบริกำรวิชำกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย 
            สงขลำนครินทร์ 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
 คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  (ม.อ.) เป็นสถำบันอุดมศึกษำสังกัดกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ก่อตั้งมำนำนเกือบ 55 ปี โดยมีกำรแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร
หลักๆ เป็น 7 สำขำวิชำ และส ำนักบริหำรคณะ ซึ่งมีศูนย์บริกำรวิชำกำรทำงวิศวกรรมเป็นส่วนหนึ่งของส ำนักงำน
บริหำรคณะ มีหน้ำที่หลักในกำรบริหำรจัดกำร ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงำนบริกำรวิชำกำรของคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
ให้สำมำรถด ำเนินกำรไปสู่พันธกิจหลักของคณะอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพต่ำงๆที่
เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัยในแต่ละป ีโดยโครงสร้ำงกำรบริหำร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม ดังแสดงในรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 โครงสร้ำงกำรบริหำร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อ. 

 
จำกกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำศูนย์บริกำรวิชำกำรฯ ใช้เวลำในกำรจัดท ำรำยงำนประกันคุณภำพและรำยงำน

บริหำรต่ำงๆ ประมำณ 20 - 30 ฉบับ /ปี  โดยต้องรวบรวมข้อมูลที่กระจำยอยู่ตำมหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและ
ภำยนอกคณะ ซึ่งต้องใช้เวลำประมำณ 300 m-d/ปี  อีกท้ังยังไม่สำมำรถรวบรวมข้อมูลได้อย่ำงครบถ้วน ส่งผลให้กำร
รำยงำนต่ำงๆไม่มีประสิทธิภำพ  ศูนย์บริกำรวิชำกำรฯจึงได้พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลงำนบริกำรวิชำกำร ของ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นกำรลดระยะเวลำกำรท ำงำน ลดจ ำนวนคน รวมถึงเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนบริกำรวิชำกำร 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล  
 ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลงำนบริกำรวิชำกำร ของคณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  มี
กำรปรับปรุงพัฒนำตำมกระบวนกำร PDCA อย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำนำนกว่ำ 10 ปี โดยทุกปีได้มีกำรระดมสมองในกำร
วิเครำะห์ปัญหำ ควำมต้องกำรของผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน เพ่ือน ำมำเป็นแผนในกำรปรับปรุงพัฒนำในปีถัดไป ให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรและบริบทที่มีกำรปรับเปลี่ยนไปทุกปี โดยมีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน 
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 - ศึกษำรำยงำนและรูปแบบรำยงำนที่จ ำเป็นได้แก่ รำยงำนประกันคุณภำพต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง  และรำยงำนเชิงบริหำร 
เช่น รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรบริกำรวิชำกำร รำยงำนจ ำนวนโครงกำร กิจกรรม จ ำนวนเงิน สถำนะ
โครงกำรต่ำงๆ แนวโน้มโครงกำรที่จะมีปัญหำ รำยงำนกำรแจ้งเตือนกำรส่งงำน ให้กับผู้บริหำรทุกระดับที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น    
 - จัดประชุมหำรือเพ่ือศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน เพ่ือก ำหนด
เป้ำหมำยและแผนงำนในกำรด ำเนินกำร  ในเบื้องต้นได้ก ำหนดให้เป็นแผนพัฒนำระยะยำว โดยวำงกลยุทธ์ไปที่เป้ำหมำยหลัก
ที่ต้องกำรแก้ปัญหำและพัฒนำก่อน และมีกำรปรับทุกปีตำมบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป หรือควำมต้องกำรพัฒนำในช่วงนั้นๆ  
 - ก ำหนดโครงสร้ำงของข้อมูลที่จ ำเป็นต้องใช้ แนวคิดในเบื้องต้น จัดท ำส ำหรับรองรับระบบประกันคุณภำพเพียง
อย่ำงเดียว ภำยหลังได้ขยำยผลมำสู่รำยงำนเชิงบริหำรต่ำงๆ และได้มีกำรปรับปรุงระบบมำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้สำมำรถ
ตอบสนองกับกำรแสดงผลในรูปแบบต่ำงๆได้ รวมถึงช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรงำนบริกำรวิชำกำรมำกขึ้น   
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนาระบบ 
 - กำรออกแบบโครงสร้ำงฐำนข้อมูล ได้แบ่งโครงสร้ำงข้อมูลเป็นตำรำง และเชื่อมโยงตำมควำมสัมพันธ์ของข้อมูล  
 - กำรออกแบบรูปแบบกำรป้อนข้อมูล  ได้ก ำหนดรูปแบบข้อมูลป้อนเข้ำให้สัมพันธ์กับเอกสำรที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ 
พร้อมก ำหนดไว้ใน Procedure ในขั้นตอนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรป้อนข้อมูล  พร้อม
ก ำหนดสิทธิ์กำรใช้งำน   
 - กำรออกแบบรูปแบบกำรแสดงผล ก ำหนดให้สำมำรถแสดงผลตำมรูปแบบ บทบำทต่ำงๆ 
ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบการใช้งาน 
 - กำรทดสอบควำมถูกต้องของกำรรำยงำน รวมทั้งตรวจสอบเวลำ 
 - กำรประเมินควำมคิดเห็นของผู้ใช้งำน ได้ทดลองใช้งำนโดยผู้ใช้งำนภำยในหน่วยงำนก่อน และปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือให้ใช้งำนสะดวกขึ้น จำกนั้นได้จัดอบรมกำรใช้งำนให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมรับฟังปัญหำเพ่ิมเติมอีกครั้ง 
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนา 
 - กำรปรับปรุงแก้ไขระบบ โดยน ำผลกำรประเมินจำกกำรทดลองใช้งำนของผู้เกี่ยวข้องมำปรับปรุง ทั้งในรูปแบบ
ของรำยงำน กำรแสดงผลหน้ำจอ รวมทั้งฟังก์ชั่นกำรท ำงำนต่ำงๆเพ่ิมเติม เพ่ือให้ใช้งำนได้สะดวกขึ้น 
 - กำรก ำหนดรูปแบบในกำรพัฒนำในปีถัดไป  หลังจำกประเมินผลกำรใช้งำน เพื่อรวบรวมควำมต้องกำรของที่
เกี่ยวข้องได้น ำมำพิจำรณำจัดล ำดับควำมส ำคัญ ควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ผลกระทบ เพ่ือน ำมำจัดท ำเป็นแผนปฏิบัติงำน
ต่อไป 
 

ระบบจัดเก็บข้อมูลบริกำรวิชำกำรของคณะวิศวกรรมศำสตร์  มีกำรพัฒนำต่อเนื่องมำมำกกว่ำ 10 ปี  ท ำให้
สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยทั้ง 3 ข้อ คือ  
 1. ลดเวลำในกำรค้นหำเอกสำรจำก 2 - 30 นำที เหลือไม่เกิน 1 นำที ได้ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ และลดเวลำกำร
จัดท ำรำยงำนจำก 50 - 240 m-d เหลือ 0.2 – 1 m-d สูงกว่ำเป้ำหมำยทีต่ั้งไว้ 
 2. ลดจ ำนวนคนลงจำก 4 คนเหลือ 1 คน ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

3. เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรงำนบริกำรวิชำกำรของคณะวิศวกรรมศำสตร์ โดยมีกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง (Continuous Improvement)  ซึ่งยืดหยุ่นตำมควำมต้องกำรของผู้เกี่ยวข้องกับระบบ  โดยมีผลลัพธ์น ำเสนอใน
รูปแบบขั้นบันไดสู่ควำมส ำเร็จ  ดังแสดงในรูปที ่2 
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รูปที่ 2 แสดงกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 
 
 นอกจำกนี้ระบบดังกล่ำวยังเป็นต้นแบบให้หน่วยงำนต่ำงๆมำกกว่ำ 20 แห่งทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
ที่มีภำรกิจด้ำนบริหำรงำนบริกำรวิชำกำร หรืองำนอ่ืนๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในกำรศึกษำเรียนรู้ และสำมำรถน ำ
หลักกำร และวิธีกำรไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินกำรได้เป็นอย่ำงดี เช่น ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และพันธกิจสังคม 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงำนกลำงของมหำวิทยำลัยที่มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรงำนบริกำรวิชำกำร
ทั้งหมดของมหำวิทยำลัย  โดยพัฒนำเป็นระบบ https://aod.psu.ac.th/ ให้ทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยใช้งำนต่อ 
           อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เกี่ยวข้อง ได้มีแนวทำงกำรพัฒนำต่อยอด โดยจะใช้ข้อมูลร่วมกับ
ฐำนข้อมูลอ่ืนของคณะ และมหำวิทยำลัย เช่น ฐำนข้อมูลบุคคล ฐำนข้อมูลวิจัย  เพ่ือให้เป็นข้อมูลขนำดใหญ่ และน ำไปใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

 
 


