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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper 
และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[   ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [   ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [   ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [   ] หนว่ยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [   ] หนว่ยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ ระบบสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
(HUSO Building Support System)  

เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  
[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [   ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [   ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห ์และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ งำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ  
ที่อยู่ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ เลขที่ 181 หมู่ 6 ต ำบลรูสะมิแล อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 94000   
โทรศัพท์ 073-331304  โทรสำร 073-312232  เว็บไซต์ http://huso.pn.psu.ac.th/th/ 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  

1) นำยวิญญู โอชโร    ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำช ำนำญกำร  
มือถือ 08-6844-1432  อีเมล winyu.o@psu.ac.th 

2) นำงสำววิลำวัลย์ กำมะ  ต ำแหน่ง แม่บ้ำน 
มือถือ 09-4158-4248  อีเมล wilawan.k@psu.ac.th 

ที่ปรึกษำ 
3) นำยเรวัต รัตนกำญจน์  ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักงำนบริหำรคณะ 

มือถือ 08-1328-7553  อีเมล rewet.r@psu.ac.th 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” 

1) Teamwork สร้างการท างานระบบทีม เน้นกำรมีส่วนร่วม (Participation) ของบุคลำกร โดยแบ่งหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบในกำรพัฒนำระบบตำมศักยภำพ และภำระหน้ำที่ นอกจำกนั้นแล้วยังสร้ำงควำมสำมัคคี และละลำย
พฤติกรรมผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ อำทิ กำรปรับปรุงภูมิทัศน์คณะ กิจกรรม 5ส. กำรประชุมประจ ำเดือน กำรเก็บขยะรอบ
อำคำร และกำรเตรียมงำน/โครงกำรต่ำง ๆ ของคณะ 

2) Bottom up คิดและพัฒนางานด้วยตัวเอง โดยอำศัยระบบ PDCA+P มีกำรวำงแผนงำนระยะกลำง 3-5 ปี
อย่ำงชัดเจน ลงมือปฏิบัติจริงหน้ำงำน ตรวจสอบและปรับปรุงระบบงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
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3) Customer เน้นผู้รับบริการ แต่ละขั้นตอนใช้ระยะเวลำลดลง สำมำรถเข้ำถึงระบบได้หลำกหลำยช่องทำง มี
กำรแจ้งเตือนสถำนะกำรรับบริกำรผ่ำน Line Notify ใช้ทรัพยำกรลดลง ได้รับผลประเมินควำมพึงพอใจมำกขึ้น 

ประสิทธิผล 
1) สำมำรถลดขั้นตอนกำรท ำงำนที่ไม่จ ำเป็นลงได ้
2) สำมำรถลดระยะเวลำที่ใช้ตั้งแต่เริ่มต้น – สิ้นสุดกระบวนกำร 
3) สำมำรถลดกำรใช้ทรัพยำกรที่เก่ียวข้องกับระบบงำนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
4) ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจโดยรวมเพ่ิมข้ึน 

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



                                                                                     
 

  3 

บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง : ระบบสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
(HUSO Building Support System) 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
งำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ เป็นหน่วยงำนภำยใต้กลุ่มงำนบริหำรคณะ คณะมนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของหัวหน้ำส ำนักงำนบริหำรคณะ ประกอบด้วย
บุคลำกรจ ำนวน 10 คน ได้แก่ ผู้ช่วยหัวหน้ำอำคำร 50 จ ำนวน 1 คนท ำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนหลัก พนักงำนรักษำ
ควำมปลอดภัยจ ำนวน 3 คน แม่บ้ำนจ ำนวน 4 คน และพนักงำนขับรถจ ำนวน 2 คน มีภำรกิจหลักในกำรให้บริกำร
ยำนพำหนะ กำรท ำควำมสะอำด กำรรักษำควำมปลอดภัย และกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ภำยในอำคำร  

กำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ เป็นกำรปฏิบัติงำนในลักษณะเชิงรับ และปฏิบัติงำนตำมค ำร้องขอของผู้รับบริกำร  
ซึ่งหำกไม่มีกำรขอใช้บริกำรจะไม่มีกำรด ำเนินงำนใด ๆ เกิดข้ึน ไม่มีกำรปรับปรุงพัฒนำงำน หรือสร้ำงนวัตกรรมในกำร
ปฏิบัติงำนนอกเหนือจำกภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย รวมถึงไม่มีกำรพัฒนำตัวเองเพ่ือน ำองค์ควำมรู้มำต่อยอดในกำร
พัฒนำงำนและพัฒนำกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ มำกยิ่งขึ้น ขำดกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรสนับสนุน 
กำรท ำงำน เนื่องจำกไม่มีควำมรู้ ไม่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนดังกล่ำว อีกทั้งจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของไวรัส 
Covid -19 ท ำให้บุคลำกรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมีภำระงำนมำกยิ่งขึ้น ส่งผลให้ไม่สำมำรถช่วยเหลือในกำร
พัฒนำระบบงำนอำคำรให้สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเท่ำทันกับสถำนกำรณ์ในยุคปัจจุบันได้ 

จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ท ำให้บุคลำกรต้องพัฒนำตนเองผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ ที่จัดขึ้นภำยใต้ระบบ HUSO 5 
Smarts ของส ำนักงำนบริหำรคณะ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์และกำรศึกษำด้วยตนเอง เพ่ือน ำองค์ควำมรู้
มำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ และพัฒนำนวัตกรรมในกำรปฏิบัติงำน ให้มีประสิทธิภำพและได้รับควำมพึงพอใจจำก
ผู้ใช้บริกำร จึงได้มีกำรพัฒนำระบบกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ โดยใช้วงจรคุณภำพและกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร (PDCA+P) เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรขับเคลื่อน
และพัฒนำระบบ โดยมีกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน สำมำรถ
ลดขั้นตอน ลดระยะเวลำ ลดทรัพยำกร สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงดีเยี่ยม และเป็นเครื่องมือในกำร
สนับสนุนกำรท ำงำนตำมภำรกิจต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
 งำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ ปฏิบัติงำนสนองตอบยุทธศำสตร์ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
2 ใน 5 ประเด็น ได้แก่ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพควำมเป็นมืออำชีพของบุคลำกร ตำมเป้ำประสงค์ที่ 7  
กำรบริกำรที่มีคุณภำพ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 4 ข้อ ดังนี้  

1) สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้มุ่งสร้ำงงำนและเกิดกำรเรียนรู้ 
2) ส่งเสริมกำรท ำงำนทดแทนกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3) ยกระดับและพัฒนำคุณภำพงำนทุกมิติให้เหนือควำมคำดหวัง 
4) ธ ำรงรักษำควำมมีจิตบริกำร 

และยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือควำมเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพสูง  ตำมเป้ำประสงค์ที่ 2 พัฒนำระบบ 
กำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกองค์กรที่รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 2 ข้อ ดังนี้ 
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1) พัฒนำกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
2) พัฒนำระบบกำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกองค์กรที่มีประสิทธิภำพ 

และเป้ำประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรงำนภำยในองค์กร ประกอบด้วยกลยุทธ์ 2 ข้อ 
ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพเพ่ือกำรบริหำรงำนองค์กร 
2) มีกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรภำยในองค์กรที่มีประสิทธิภำพ 

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
 งำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ พัฒนำและขับเคลื่อนระบบสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอำคำรฯ โดยใช้วงจร
คุณภำพ และกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร (PDCA+P) เป็นเครื่องมือส ำคัญ ดังนี้ 

Plan : วางแผน 
ประชุม (Brain Storming) ภำยในงำนอำคำรฯ เพ่ือรับฟังปัญหำ ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งก ำหนดแผนงำน ไว้ดังนี้ 
เป้ำหมำย: มีระบบที่ช่วยให้กำรปฏิบัติงำนอำคำรฯ ด ำเนินไปได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดเวลำ ลดกำร

ใช้ทรัพยำกร และท ำให้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจที่มำใช้บริกำร 
ระยะเวลำด ำเนินกำร: แผนระยะกลำง 3-5 ปี เนื่องจำกบุคลำกรงำนอำคำรฯ ไม่มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกำร

พัฒนำระบบ 
สถำนที:่ พัฒนำภำยในงำนอำคำรฯ โดยบุคลำกรงำนอำคำรฯ 
วิธีกำร: เริ่มจำกกำรเก็บข้อมูลขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เวลำ ทรัพยำกรที่ใช้ สภำพปัญหำ และข้อคิดเห็นจำก

ผู้รับบริกำร จำกนั้นประเมินตนเองทั้งทำงด้ำนซอร์ฟแวร์ ฮำร์ดแวร์ และพีเพ้ิลแวร์ พร้อมทั้งกำรศึกษำหำควำมรู้เพ่ิมเติม 
และน ำข้อมูลทั้งหมดมำออกแบบระบบร่วมกัน 

งบประมำณ: เน้นกำรไม่ใช่งบประมำณเป็นล ำดับแรก 
Do: ด าเนินการตามแผน 
งำนอำคำรฯ เก็บข้อมูลขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เวลำ ทรัพยำกรที่ใช้ สภำพปัญหำ และข้อคิดเห็นจำกผู้รับบริกำร

ในช่วงระหว่ำงปี 2561- 2565 มีกำรประเมินตนเองทำงด้ำนซอร์ฟแวร์ พบว่ำ คณะมีระบบจองห้องประชุม ระบบจอง
ยำนพำหนะ ระบบแจ้งซ่อม ทำงด้ำนฮำร์ดแวร์ พบว่ำ คณะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับบุคลำกรงำนอำคำรฯ ในอัตรำส่วน 
1 ต่อ 1 ซึ่งเพียงพอ ทำงด้ำนพีเพ้ิลแวร์ พบว่ำ คณะมีโปรแกรมเมอร์จ ำนวน 2 คน มีบุคลำกรงำนอำคำรฯ ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนจ ำนวน 10 คน มีบุคลำกรภำยในคณะซึ่งเป็นผู้ใช้งำนระบบเกือบ 200 คน  

คณะส่งเสริมให้บุคลำกรงำนอำคำรฯ ศึกษำหำควำมรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรใช้งำน Google Platform ในโครงกำร 
HUSO 5 Smarts ท ำให้บุคลำกรงำนอำคำรฯ อันประกอบด้วยแม่บ้ำน พนักงำนขับรถ และพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 
สำมำรถใช้งำนผลิตภัณฑ์ Google ได้ นอกจำกนี้ยังมีกำรศึกษำกำรเขียนระบบด้วย Mobile Application และเวบ็ไซต์จำก 
Youtube และ Internet ซึ่งเป็นกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้จำกควำมสนใจอีกด้วย 

เมื่อมีข้อมูล และควำมรู้เพียงพอ งำนอำคำรฯ จึงร่วมกันออกแบบระบบ โดยในระยะแรกใช้ชื่อว่ำ ระบบสนับสนุน
กำรบริหำรงำนอำคำร จำกนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น ระบบสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอำคำร ในระยะเวลำต่อมำ 
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Check : ติดตาม 
งำนอำคำรฯ มีกำรติดตำมกำรใช้งำนระบบจำกกำรประชุมร่วมกันภำยในงำนอำคำรฯ และแบบประเมินผล

ควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรยำนพำหนะ กำรท ำควำมสะอำด และกำรรักษำควำมปลอดภัย เพ่ือน ำผลดังกล่ำวมำใช้
ปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น 

Act: เรียนรู้/ปรับปรุง 
งำนอำคำรฯ น ำผลที่ได้จำกกำรติดตำมมำพัฒนำและปรับปรุงระบบ ปรับปรุงแบบ Minor Change จ ำนวน 11 

ครั้ง เป็นกำรแก้ไขข้อผิดพลำดของระบบ และปรับปรุงแบบ Major Change จ ำนวน 1 ครั้ง เป็นกำรเปลี่ยนรูปแบบจำก 
Mobile Application เป็นเว็บไซต์ 

Participant: การมีส่วนร่วม 
ระบบสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะเน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร โดยแบ่งงำนตำม

ศักยภำพ และภำระหน้ำที่ของแต่ละบุคคล โดยสำมำรถแบ่งหน้ำที่หลักได้ดังนี้ 
แม่บ้ำน มีหน้ำที่ศึกษำกำรใช้ผลิตภัณฑ์ Google Platform Mobile Application และเว็บไซต์แบบเบื้องต้น 

คิดและวิเครำะหง์ำนท ำควำมสะอำด 
พนักงำนขับรถ มีหน้ำที่ศึกษำกำรใช้ผลิตภัณฑ์ Google Platform Mobile Application และเว็บไซต์แบบ

เบื้องต้น คิดและวิเครำะหง์ำนบริกำรยำนพำหนะ 
พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย มีหน้ำที่ศึกษำกำรใช้ผลิตภัณฑ์ Google Platform Mobile Application และ

เว็บไซต์แบบเบื้องต้น คิดและวิเครำะหง์ำนรักษำควำมปลอดภัย 
ผู้ช่วยหัวหน้ำอำคำร 50 มีหน้ำที่ศึกษำกำรใช้ผลิตภัณฑ์ Google Platform Mobile Application และเว็บไซต์

แบบเชิงลึก คิดและวิเครำะห์หำควำมเชื่อมโยงระหว่ำงงำนท ำควำมสะอำด งำนรักษำควำมปลอดภัย และงำนให้บริกำร
ยำนพำหนะ 
 
 
 


