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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 (ถ้ำมี*)  
และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

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

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [ ✓] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 
 

ชื่อเรื่องน าเสนอ  Co (collaboration) งบจบเร็ว  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [ ✓ ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  
 

ชื่อหน่วยงาน คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
ที่อยู่ 99 หมู่ 18 อำคำรปิยชำติ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ถนนพหลโยธิน  
 ต ำบลคลองหนึ่ง  อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี  
โทรศัพท ์ 02-986-9213 ต่อ 7356   โทรสำร 02-516-5381 เว็บไซต์ https://nurse.tu.ac.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) นำงสำวศิริกำญจน์ดำ สร้อยฟ้ำ ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  
โทรศัพท์  02-986-9213 ต่อ 7356   โทรสำร 02-516-5381  
มือถือ   096 223 6576       อีเมล sirikanda@nurse.tu.ac.th 
 
 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) กำรออกแบบวิธีท ำงำนใหม่ โดยใช้เครื่องมือ Google Sheets  
2) ระบบงำนทีม่ีประสิทธิภำพ  

 
 ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)   

1) กำรลดเวลำจัดท ำงบประมำณจำก 20 วันท ำกำร คงเหลือ 10 วันท ำกำร 
2) กำรลดควำมคำดเคลื่อนของกำรลงข้อมูลงบประมำณจำก 40% เป็น 20% 
3) มีระบบงำน 1 ระบบ 
4) กำรจัดท ำงบประมำณทันก ำหนดเวลำ 

 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [ ✓ ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [ ✓ ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
ชือ่เรื่อง :   Co (collaboration) งบจบเร็ว 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

หน่วยงบประมำณและอัตรำก ำลัง สังกัดคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รับผิดชอบในกำรจัดท ำ
งบประมำณประจ ำปี ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนของสำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ และสนับสนุนงำนตำมยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ทั้ง
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนมุ่งท ำงำนแบบมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรด้ำนกำรเงิน ซึ่งกำร
จัดท ำงบประมำณประจ ำปี มีขั้นตอนหลัก ดังนี้ 1) กำรส ำรวจควำมต้องกำรงบประมำณตำมประเด็นยุทธศำสตร์/พันธกิจ  
2) กำรรวบรวมงบประมำณ 3) กำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ และ 4) กำรส่งค ำขอตัง้งบประมำณประจ ำปี  ซึ่งในขั้นตอน
กำรส ำรวจและรวบรวมงบประมำณ พบปัญหำเรื่องกำรจัดงบประมำณซ้ ำซ้อน คลำดเคลื่อน และล่ำช้ำส่งผลกระทบต่อกำร
จัดท ำงบประมำณในขั้นตอนพิจำรณำจัดสรรงบประมำณประจ ำปี 

จำกกำรวิเครำะห์ปัญหำดังกล่ำวเกิดจำก 1) กำรท ำงำนซ้ ำซ้อน วงเงินงบประมำณคลำดเคลื่อน เนื่องจำกผู้จัดท ำ
งบประมำณลงข้อมูลในไฟล์ Excel จำกนั้นนักวิเครำะห์ฯ น ำข้อมูลข้อมูลชุดเดียวกันดังกล่ำว มำรวบรวมจัดท ำในไฟล์ 
Excel รวมทั้งคณะฯ เป็นช่องว่ำงให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนจำกกำรเคลื่อนย้ำยข้อมูล (เป้ำหมำยลดขั้นตอน/ลดควำม
ผิดพลำด)  และ 2) กำรจัดท ำงบประมำณล่ำช้ำ เนื่องจำกเป็นระยะเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนซ้ ำซ้อนกับผู้จัดท ำงบประมำณ 
และมีระยะเวลำตรวจสอบควำมถูกต้องงบประมำณ (เป้ำหมำยลดเวลำ) ดังนั้นจึงน ำ Google Sheets มำออกแบบและ
พัฒนำระบบการจัดท างบประมาณ ให้สำมำรถท ำงำนร่วมกันได้ ลดกำรเคลื่อนย้ำยข้อมูล เห็นกำรเปลี่ยนแปลงแบบ real 
time เมื่อมีปัญหำขณะจัดท ำงบประมำณสำมำรถแชทถำมในไฟล์เอกสำร กำรก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำถึง กำรบันทึกกำร
เปลี่ยนแปลงและท ำงำนร่วมกันแบบ real time และที่ส ำคัญ Google Sheets มีเครื่องมือพ้ืนฐำนที่ใกล้เคียงกับกับ
ปฏิบัติงำนบน Microsoft Office (Excel) ทีไ่ม่ซับซ้อน เป็นประโยชน์กับกลุ่มผู้จัดท ำงบประมำณ และไม่มีค่ำใช้จ่ำย 

ผลลัพธ์จำกกำรพัฒนำระบบกำรจัดท ำงบประมำณมำใช้งำน 2 ปีงบประมำณ และมีกำรปรับปรุงงำนต่อเนื่องโดย
ใช้แนวทำง PDCA พบว่ำจำกเดิมกำรจัดท ำงบประมำณ ปีงบประมำณ 2565 ผู้จัดท ำงบประมำณร้อยละ 50 ไม่เข้ำใจระบบ
กำรท ำงบประมำณ ยังคงส่งไฟล์ Excel ให้นักวิเครำะห์ฯ ลงข้อมูลงบประมำณแทน แต่ในปีงบประมำณ 2566 พบว่ำ
ผู้จัดท ำงบประมำณจำกทุกหน่วยงำนเข้ำท ำงบประมำณ ในระบบกำรจัดท ำงบประมำณ ครบร้อยละ 100 และข้อมูลมีควำม
ถูกต้อง ครบถ้วนมำกขึ้น โดยพบว่ำระบบดังกล่ำวช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดท ำงบประมำณ คือ 1) ลดเวลำจัดท ำ
งบประมำณ จำก 20 วันท ำกำร คงเหลือ 10 วันท ำกำร 2) กำรลดควำมคำดเคลื่อนของกำรลงข้อมูลงบประมำณจำก 40% 
เป็น 20% 3) มีระบบกำรจัดท ำงบประมำณส ำเร็จ 1 ระบบ 4) ส่งงบประมำณทันเวลำ และ 5) เข้ำถึงระบบงบประมำณได้
ง่ำยและแสดงผลงบประมำณแบบ real time  

ดังนั้นกำรออกแบบและพัฒนำระบบกำรจัดท ำงบประมำณในหัวข้อ Co (collaboration) งบจบเร็ว บน 
Platform Google Sheets ท ำให้กำรท ำงำนเป็นระบบ ลดขั้นตอน ลดควำมผิดพลำด ลดเวลำ เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันใน
คณะฯ อย่ำงไรก็ตำมยังมีประเด็นที่ต้องกำรจะพัฒนำต่อยอดในปีถัดไป คือ กำรพัฒนำระบบจัดท ำงบประมำณให้สำมำรถ
แสดงผลในรูปแบบกรำฟต่ำงๆ ให้ง่ำยต่อกำรรำยงำนผลงบประมำณที่เกิดประโยชน์ เหมำะสมและตรงกับควำมคำดหวัง
ผู้บริหำรคณะฯ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีต่อไป 

 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย :  
วิสัยทัศน์ สถำบันกำรศึกษำพยำบำลที่มุ่งสร้ำงพยำบำลเพ่ืออนำคตที่ดีของสังคมและประเทศชำติ ยกระดับสุขภำวะ
  ของประชำชนด้วยองค์ควำมรู้ นวัตกรรม และคุณภำพกำรบริกำรสุขภำพในมำตรฐำนระดับสำกล 
พันธกิจ   1. กำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนขององค์กร ระบบกำรเรียนกำรสอน ด้วยมำตรฐำนระดับสำกล  
  ให้เป็นองค์กรที่มีคุณภำพ คุณธรรม มีกำรส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญ สร้ำงบรรยำกำศองค์กรให้
  ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและสร้ำงกำรเติบโต
  ให้องค์กรอย่ำงยั่งยืน  

 2. กำรบริหำรจัดกำรและสร้ำงควำมมั่นคงของทรัพยำกรทั้งด้ำนกำรเงิน ควำมรู้ ทักษะ ควำมเชี่ยวชำญ 
กำรบริกำรวิขำกำร โดยกำรพัฒนำและปรับเปลี่ยนรูปแบบโมเดลธุรกิจ ที่มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
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เพ่ือให้สำมำรถตอบโจทย์ปัญหำส ำคัญ และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ให้เหมำะสม ทันต่อควำมต้องกำรของ
องค์กร ชุมชน เพ่ือกำรสร้ำงรำยได้ให้กับคณะอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
 

ค่านิยม  เติบโตอย่ำงแตกต่ำง พร้อมปรับและกลับคืน หยัดยืนด้วยระบบ ครบถ้วนคุณธรรม   
  สัมพันธ์เป็นทีม มุ่งสู่เป้ำหมำยเดียวกัน 
 

 

นโยบาย  Strong Foundation บริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนขององค์กร 
 
ขั้นตอนที่ส าคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส าคัญ  
 1.เป้าหมายและแผนงาน กำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปี ในขั้นตอน Co (collaboration) งบจบเร็ว ตั้งเป้ำหมำย
เพ่ือกำรลดขั้นตอน ลดเวลำ ลดกำรท ำงำนซ้ ำซ้อนในกำรจัดท ำงบประมำณ โดยใช้เครื่องมือวงจรคุณภำพ (PDCA) มำก ำกับ
และควบคุมวิธีปฏิบัติงำน ดังนี้  

Plan ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดการท างานซ้ าซ้อน 
1. ก ำหนดเรื่องพัฒนำ ในขัน้ตอน Co (collaboration) งบจบเร็ว  
2. ศึกษำวิธีใช้งำนและเครื่องมือใน Google sheet 
3. ออกแบบ Platform Google Sheets เพื่อสรำ้งระบบกำรจัดท ำงบประมำณ  

Do ระบบการจัดท างบประมาณ 
1. ท ำระบบกำรจัดท ำงบประมำณ  
2. ส่งระบบกำรจัดท ำงบประมำณ ให้หน่วยงำนภำยในจัดท ำงบประมำณ 
3. ตรวจสอบควำมถูกต้องตำมระเบียบงบประมำณอีกครั้ง และสรุปผลงบประมำณเสนอหัวหน้ำ

งำนวำงแผนฯ เลขำนุกำรคณะ รองคณบดีฝ่ำยแผนฯ และคณบด ีตำมล ำดับ 
Check ประเมินผลลัพธ์ของระบบการจัดท างบประมาณ 

1. ลดเวลำจัดท ำงบประมำณ จำก 20 วันท ำกำร คงเหลือ 10 วันท ำกำร 
2. ลดควำมคำดเคลื่อนของกำรลงข้อมูลงบประมำณจำก 40% เป็น 20% 
3. ระบบงำน 1 ระบบ 
4. จัดท ำงบประมำณทันก ำหนดเวลำ 

Act ด าเนินงานต่อเนื่องและวางแผนพัฒนางานต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป 
1. จัดท ำรำยงำนสรุปผลลัพธ์ ของระบบกำรจัดท ำงบประมำณ เสนอหัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 

เลขำนุกำรคณะ รองคณบดีฝ่ำยแผนฯ  และคณบด ีตำมล ำดับ 
2. ออกแบบและพัฒนำระบบจัดท ำงบประมำณให้แสดงผลในรูปแบบกรำฟที่ง่ำยต่อกำรรำยงำน

ผลงบประมำณ  
 2. วิธีปฏิบัติงานและผลลัพธ์ กำรจัดท ำงบประมำณ ในขั้นตอน Co (collaboration) งบจบเร็ว ดังตำรำง 
ตำรำงวิธีปฏิบัติงำนและผลลัพธ์  

วิธีปฏิบัติงานเดิม วิธีปฏิบัติงานใหม่ ผลลัพธ์ 
ขั้นตอนที่ 1 กำรส ำรวจงบประมำณ 

1) นักวิเครำะห์ฯ จัดท ำข้อมูลงบประมำณ
ใน Excel ส ำรวจงบประมำณประจ ำปี 
ส่งให้ผู้จัดท ำงบประมำณ 

2) ผู้จัดท ำงบประมำณท ำข้อมูลใน Excel  

รวม 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกำรส ำรวจ
งบประมำณและขั้นตอนกำรรวบรวม
งบประมำณ เป็น 1 ขั้นตอน คือ 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 กำรรวบรวมงบประมำณ           
Co (collaboration) งบจบเร็ว 

1) นักวิเครำะห์ฯ ส่งระบบกำรจัดท ำ
งบประมำณ 

 
 
 
 
 

1) ลดเวลำจัดท ำ
งบประมำณ  
จำก 20 วันท ำกำร  
คงเหลือ 10 วันท ำกำร 

ขั้นตอนที่ 2 กำรรวบรวมงบประมำณ 
1) ผู้จัดท ำงบประมำณ ส่งไฟล์ Excel

กลับมำที่หน่วยแผน (มี 10 หน่วยงำน 
เท่ำกับ 10 ไฟล์ Excel )  
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วิธีปฏิบัติงานเดิม วิธีปฏิบัติงานใหม่ ผลลัพธ์ 
2) นักวิเครำะห์ฯ น ำข้อมูลงบประมำณใน

ข้อ (3) ที่ส่งมำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 10 
ไฟล์ Excel มำรวบรวบเป็นฉบับเดียวกัน 
(ท ำงำนซ้ ำกับขั้นตอนที่ 1 ข้อ (2))  

3) นักวิเครำะห์ฯ ตรวจสอบข้อมูลในข้อ (2) 
ให้ถูกต้องกับระเบียบค่ำใช้จ่ำย 
หลักเกณฑ์กำรจัดท ำงบประมำณ 

4) นักวิเครำะห์ฯ รวบรวมค ำขอตั้ง
งบประมำณ เสนอหัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 
เลขำนุกำรคณะ รองคณบดีฝ่ำยแผนฯ 
และคณบดี ตำมล ำดับ 

2) ผู้จัดท ำงบประมำณ เขำ้ระบบกำร
จัดท ำงบประมำณ และส่งไฟล์ต้นฉบับ
มำทำง sirikanda@nurse.tu.ac.th 
เพื่อยืนยันควำมถูกต้อง 

3) นักวิเครำะห์ฯ ตรวจสอบข้อมูลในข้อ (2) 
ให้ถูกต้องกับระเบียบค่ำใช้จ่ำย 
หลักเกณฑ์กำรจัดท ำงบประมำณ 

4) นักวิเครำะห์ฯ รวบรวมค ำขอตั้ง
งบประมำณ เสนอหัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 
เลขำนุกำรคณะ รองคณบดีฝ่ำยแผนฯ 
และคณบดี ตำมล ำดับ 

2) ลดควำมคำดเคลื่อน
ของกำรลงข้อมูล
งบประมำณ  
จำก 40% เป็น 20% 

3) ระบบงำน 1 ระบบ 
4) จัดท ำงบประมำณทัน

ก ำหนดเวลำ 
 

ขั้นตอนที่ 3 กำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ ขั้นตอนที่ 2 กำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ  
ขั้นตอนที่ 4 ) กำรส่งค ำขอตั้งงบประมำณ  
                  ประจ ำปี   

ขั้นตอนที่ 3 ) กำรส่งค ำขอตั้งงบประมำณ 
                  ประจ ำปี   

 

 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
 

 กำรจัดท ำงบประมำณ ในขั้นตอน Co (collaboration) งบจบเร็ว พัฒนำจนเกิดเป็น ระบบกำรจัดท ำงบประมำณ 
ส ำเร็จนั้น มีวิธีท ำงำนเพ่ิมเติมที่เกิดผลลัพธ์ดีขึ้นดังนี้ 

1) กำรก ำหนดสิทธิ์เข้ำใช้งำนระบบกำรจัดท ำงบประมำณ ได้ เฉพำะ e-mail…..@nurse.tu.ac.th เท่ำนั้น เมื่อขัดข้อง
ติดปัญหำสำมำรถส่งขอสิทธ์กำรเข้ำถึงได้ 

2) กำรจัดกำรระบบกำรจัดท ำงบประมำณ นักวิเครำห์ฯ Lock Sheet เพ่ือเป็นผู้บริหำรจัดกำรข้อมูล ก ำหนดสูตรกำร
ค ำนวณ เป็นต้น และก ำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูลงบประมำณดังนี้ 

2.1 ก ำหนดสิทธิ์ให้ผู้บริหำรคณะฯ เข้ำดูข้อมูล 
2.2 ก ำหนดสิทธิให้ผู้จัดท ำงบประมำณ เข้ำเพ่ิมข้อมูล แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เฉพำะ sheet รำยรับ และ 

sheet รำยจ่ำย เฉพำะจัดท ำงบประมำณ Column งบประมำณ ปีงบประมำณ 2566 เท่ำนั้น  
3) จำกกำรขัน้ตอน Co (collaboration) งบจบเร็ว พบว่ำงำนเกิดประสิทธิภำพดีขึ้น วัดผลลัพธ์จำก เวลำท ำงำนลดลง 

ลดควำมเสี่ยงของข้อมูลงบประมำณคำดเคลื่อน หรือกำรตกหล่นของข้อมูลจำกกำรส่งไฟล์กันไปมำ และข้อมูลถูก
บันทึกเป็นแบบ real time เข้ำใช้งำนได้สะดวก 

4) จำกขั้นตอน Co (collaboration) งบจบเร็ว เป็นระบบกำรจัดท ำงบประมำณ เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันภำยในคณะฯ 
ระหว่ำงนักวิเครำะห์ฯและผู้จัดท ำงบประมำณ  

5) ผู้บริหำรคณะฯ และผู้จัดท ำงบประมำณ เข้ำถึงระบบกำรจัดท ำงบประมำณ ได้ทุกทีแ่บบ real time 

 
 


