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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 ระบบเชื่อมโยง “Google Calendar x LINE Notify”      
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” 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 (ศูนย์พัฒนำเด็กปฐมวัย)      
ที่อยู่ 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120        
โทรศัพท์ 02-5642928    โทรสำร  -   เว็บไซต์ https://nurse.tu.ac.th    
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) นำงสำวรัตนำ สวัสดิผล   ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป    
โทรศัพท์ 02-5642928 ต่อ 1095-6    โทรสำร  -     
มือถือ 088-9246932       อีเมล noonadata@nurse.tu.ac.th    
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) ลดกำรใช้ทรัพยำกรที่สิ้นเปลือง ลดกำรท ำงำนที่ซ้ ำซ้อน หลำกหลำยขั้นตอน      
2) น ำระบบเชื่อมโยง Google Calendar x LINE Notify มำเป็นตัวช่วยในกำรบันทึกกิจกรรมกำรลำ และข้อมูล  
    กำรนัดหมำยต่ำงๆ รวมถึงกำรนัดประเมินพัฒนำกำรเด็กนักเรียนที่เข้ำมำรับบริกำร     
3) ใช้ระบบช่วยแจ้งเตือนกิจกรรมต่ำงๆ ให้ทรำบล่วงหน้ำก่อนเวลำปฏิบัติงำน และสำมำรถน ำข้อมูลจำกระบบมำ  

วำงแผนจัดอัตรำก ำลังของเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมต่อวัน      
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) ลดปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรที่สิ้นเปลือง เช่น กระดำษ แฟ้มเอกสำร ปำกกำ ฯลฯ      
2) กระชับเวลำกำรท ำงำน โดยสำมำรถน ำฐำนข้อมูลกำรลำ และกำรนัดหมำยต่ำงๆ รวมถึงกำรนัดประเมินพัฒนำกำร

เด็กนักเรียนที่เข้ำมำรับบริกำร มำวำงแผนจัดอัตรำก ำลังของเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมต่อวัน  
3) ผู้บริหำร บุคลำกรสำมำรถตรวจสอบข้อมูลปัจจุบัน และย้อนหลัง รวมถึงกิจกรรมต่ำงๆที่แจ้งผ่ำน Google 

Calendar x  LINE Notify ของหน่วยงำนได้ทั้งหมด และมีควำมพึงพอใจต่อระบบกำรท ำงำน 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [ √ ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [ √ ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
  

https://nurse.tu.ac.th/
mailto:noonadata@nurse.tu.ac.th
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 - วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  
 วิสัยทัศน์ : สถำบันกำรศึกษำพยำบำลที่มุ่งสร้ำงพยำบำลเพื่ออนำคตท่ีดีของสังคมและประเทศชำติ ยกระดับ
สุขภำวะของประชำชนด้วยองค์ควำมรู้ นวัตกรรม และคุณภำพกำรบริกำรสุขภำพในมำตรฐำนระดับสำกล 
  ค่ำนิยม : NURSE TU เติบโตอย่ำงแตกต่ำง พร้อมปรับและกลับคืน หยัดยืนด้วยระบบ ครบถ้วน
คุณธรรม  สัมพันธ์เป็นทีม มุ่งสู่เป้ำหมำยเดียวกัน 
  พันธกิจ 
 1) สร้ำงบัณฑิตพยำบำลทุกระดับที่ให้กำรดูแลสุขภำพของประชำชนด้วยควำมรู้ที่ร่วมสมัย และทักษะกำร
ปฏิบัติอย่ำงเชี่ยวชำญ ใช้จิตวิญญำณและควำมเอ้ืออำทรในกำรให้บริกำร เป็นผู้แสวงหำและพร้อมที่จะพัฒนำตนเอง 
พัฒนำงำน และพัฒนำวิชำชีพด้วยกำรวิจัยและนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
 2) สร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมทำงกำรพยำบำลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล และน ำมำใช้ประโยชน์ได้
จริงในกำรแก้ปัญหำ สร้ำงสุขภำวะและควำมผำสุกให้กับสังคมไทย บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนทำงกำรพยำบำล กำร
ให้บริกำรสุขภำพ กำรบริกำรวิชำกำร ให้มีควำมแตกต่ำงอย่ำงโดดเด่น ร่วมแก้ปัญหำสุขภำพที่เปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพของประเทศได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 3) บริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนขององค์กร ระบบกำรเรียนกำรสอน ด้วยมำตรฐำนระดับสำกล ให้เป็น
องค์กรที่มีคุณภำพ คุณธรรม มีกำรส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญ สร้ำงบรรยำกำศองค์กรให้ท ำงำนอย่ำงมี
ควำมสุข ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและสร้ำงกำรเติบโตให้องค์กรอย่ำงยั่งยืน 
 4) บริหำรเครือข่ำยคู่ควำมร่วมมือและพันธมิตรทั้งภำครัฐและภำคอุตสำหกรรมอย่ำงมีประสิทธิผล และสร้ำง
เครือข่ำยใหม่ทั้งในและต่ำงประเทศเพ่ือสนับสนุนควำมส ำเร็จและเพ่ิมโอกำสในกำรแข่งขันในด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
กำรวิจัยและนวัตกรรม กำรบริกำรสุขภำพ กำรบริกำรวิชำกำร และกำรพัฒนำทักษะด้ำนวิชำชีพของบัณฑิต 

 5) บริหำรจัดกำรและสร้ำงควำมมั่นคงของทรัพยำกรทั้งด้ำนกำรเงิน ควำมรู้ ทักษะ ควำมเชี่ยวชำญ กำร
บริกำรวิขำกำร โดยกำรพัฒนำและปรับเปลี่ยนรูปแบบโมเดลธุรกิจ ที่มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพ่ือให้
สำมำรถตอบโจทย์ปัญหำส ำคัญ และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ให้เหมำะสม ทันต่อควำมต้องกำรขององค์กร ชุมชน 
เพ่ือกำรสร้ำงรำยได้ให้กับคณะอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

  
 ขั้นตอนที่ส ำคัญและวิธีปฏิบัติ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

เริม่
วิเคราะหปั์ญหา            
วางแนวปฏิบตัิ

ปฏิบตัติามแผน

ประเมินผล
ปรบัปรุง
แกไ้ข

พฒันาอยา่ง
ตอ่เน่ือง
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : ระบบเชื่อมโยง “Google Calendar & LINE Notify” 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
           เด็กเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำสูงสุดของประเทศ กำรเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตและมีพัฒนำกำรทั้งด้ำน
ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และจิตวิญญำณที่สมบูรณ์เป็นสิ่งที่ส ำคัญที่ผู้ดูแลเด็กจะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
ตระหนักถึงควำมส ำคัญ ศูนย์พัฒนำเด็กปฐมวัย คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ได้ตระหนักถึงควำม
จ ำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนกำรเจริญเติบโต และพัฒนำกำร กำรบริบำลเด็กปฐมวัยที่มีคุณภำพดีและกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม ในกำรช่วยเหลือผู้ปกครองที่จะดูแลเด็กอย่ำงมีคุณภำพ โดยเฉพำะเด็กตั้งแต่อำยุ 6 สัปดำห์ – 3 ปี 
ซึ่งเป็นวัยที่กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรอย่ำงรวดเร็วเป็นพื้นฐำนส ำคัญในกำรพัฒนำกำรเป็นผู้ใหญ่ในอนำคต 
  

           ด้วยศูนย์พัฒนำเด็กปฐมวัยเป็นหน่วยงำนด้ำนกำรให้บริกำร จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดอัตรำก ำลังให้
เพียงพอต่อกำรบริกำรให้ทันท่วงที เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรแจ้งเตือนกำรลำให้แก่ผู้บุคลำกร“ข้อมูลสถิติกำรลำ” จึงส ำคัญ
ต่อกำรวำงแผนในกำรท ำงำนและจัดอัตรำก ำลังคนให้เหมำะสม จำกเดิม “กำรบันทึกสถิติกำรลำ” ใช้กำรบันทึกลงใน
กระดำษ ท ำให้กำรรวบรวมข้อมูลส่งผลให้เกิดควำมผิดพลำดได้ และเป็นกำรสิ้นเปลืองทรัพยำกรหน่วยงำน ซึ่งเป็น
ปัญหำส ำคัญของหน่วยงำน หำกหน่วยงำนมีระบบในกำรบริหำรจัดกำร กำรบันทึกสถิติกำรลำที่ดีจะสำมำรถช่วย
ประหยัดและลดต้นทุนในกำรจัดซื้อทรัพยำกรดังกล่ำว 
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

วิสัยทัศน์ : สถำบันกำรศึกษำพยำบำลที่มุ่งสร้ำงพยำบำลเพื่ออนำคตท่ีดีของสังคมและประเทศชำติ ยกระดับ  สุข
ภำวะของประชำชนด้วยองค์ควำมรู้ นวัตกรรม และคุณภำพกำรบริกำรสุขภำพในมำตรฐำนระดับสำกล 

 
ค่านิยม : NURSE TU เติบโตอย่ำงแตกต่ำง พร้อมปรับและกลับคืน หยัดยืนด้วยระบบ ครบถ้วน  คุณธรรม  สัมพันธ์

เป็นทีม มุ่งสู่เป้ำหมำยเดียวกัน 
 
พันธกิจ : 

1. สร้ำงบัณฑิตพยำบำลทุกระดับที่ให้กำรดูแลสุขภำพของประชำชนด้วยควำมรู้ที่ร่วมสมัย และทักษะกำรปฏิบัติ
อย่ำงเชี่ยวชำญ ใช้จิตวิญญำณและควำมเอ้ืออำทรในกำรให้บริกำร เป็นผู้แสวงหำและพร้อมที่จะพัฒนำตนเอง 
พัฒนำงำน และพัฒนำวิชำชีพด้วยกำรวิจัยและนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 

2. สร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมทำงกำรพยำบำลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล และน ำมำใช้ประโยชน์ได้จริง
ในกำรแก้ปัญหำ สร้ำงสุขภำวะและควำมผำสุกให้กับสังคมไทย บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนทำงกำรพยำบำล 
กำรให้บริกำรสุขภำพ กำรบริกำรวิชำกำร ให้มีควำมแตกต่ำงอย่ำงโดดเด่น ร่วมแก้ปัญหำสุขภำพที่
เปลี่ยนแปลงของประเทศและขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพของประเทศได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

3. บริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนขององค์กร ระบบกำรเรียนกำรสอน ด้วยมำตรฐำนระดับสำกล ให้เป็นองค์กร
ที่มีคุณภำพ คุณธรรม มีกำรส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญ สร้ำงบรรยำกำศองค์กรให้ท ำงำนอย่ำงมี
ควำมสุข ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อเพ่ิมคุณค่ำและสร้ำงกำรเติบโตให้องค์กรอย่ำงยั่งยืน 

4. บริหำรเครือข่ำยคู่ควำมร่วมมือและพันธมิตรทั้งภำครัฐและภำคอุตสำหกรรมอย่ำงมีประสิทธิผล และสร้ำง
เครือข่ำยใหม่ทั้งในและต่ำงประเทศเพ่ือสนับสนุนควำมส ำเร็จและเพ่ิมโอกำสในกำรแข่งขันในด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำ กำรวิจัยและนวัตกรรม กำรบริกำรสุขภำพ กำรบริกำรวิชำกำร และกำรพัฒนำทักษะด้ำนวิชำชีพ
ของบัณฑิต 

5. บริหำรจัดกำรและสร้ำงควำมม่ันคงของทรัพยำกรทั้งด้ำนกำรเงิน ควำมรู้ ทักษะ ควำมเชี่ยวชำญ กำรบริกำร
วชิำกำร โดยกำรพัฒนำและปรับเปลี่ยนรูปแบบโมเดลธุรกิจ ที่มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อให้สำมำรถ
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ตอบโจทย์ปัญหำส ำคัญ และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ให้เหมำะสม ทันต่อควำมต้องกำรขององค์กร ชุมชน เพื่อกำร
สร้ำงรำยได้ให้กับคณะอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
 ขั้นตอนที่ส ำคัญและวิธีปฏิบัติ   

ผู้รบัผดิชอบ แผนภูมิ

(Flowchart) 
รายละเอียดงาน ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
ขั้นตอน

(PDCA) 

ระเบียบ/
ข้อบังคบัเอกสาร

ที่เกีย่วข้อง 

Process KPI 

  

 

     

นำ งสำ ว รั ตนำ 
สวัสดิผล 

เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่
บริหำรงำนทั่วไป 
(สำยสนั บสนุ น
วิชำกำร)   

 

 

 

 

 -  วิเคราะหป์ญัหา 

 จำกกำรมอบหมำยงำนของ
ผู้บังคับบัญชำ ให้ดูแลส่วนงำนของ
ต ำแหน่งผู้ปฏิบัติงำนบริหำร-งำน
บุคคล เกี่ยวกับ “กำรบันทึกสถิติ
กำรลำ” ของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์พัฒนำ
เด็กปฐมวัย เพ่ือให้สำมำรถบันทึก
กำรลำทุกประเภท และระบุ
รำยละเอียดในกำรลำได้อย่ำง
ครบถ้วนชัดเจน ท ำให้ง่ำยต่อกำร
ท ำงำน และลดข้อผิดพลำดในกำร
วำงแผนกำรจัดอัตรำก ำลังในกำร
ท ำงำนต่อวันให้มีประสิทธิภำพ 
และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน จึงได้
น ำระบบกำรแจ้งเตือนโดยใช้ระบบ
กำรเชื่อมโยง Google Calendar 
ให้แจ้งเตือนผ่ำน line notify และ 
Line Group      

 

 

 

 

     

Plan 

วำงแผน 

 “กำรบันทกึสถิติ
กำรลำ” ของ
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์
พัฒนำเดก็ปฐมวัย 
เพื่อให้สำมำรถ
บันทึกกำรลำทกุ
ประเภท และระบุ
รำยละเอียดใน
กำรลำไดอ้ย่ำง
ครบถ้วนชัดเจน 
ท ำให้ง่ำยต่อกำร
ท ำงำน และลด
ข้อผิดพลำดใน
กำรวำงแผนกำร
จัดอัตรำก ำลังใน
กำรท ำงำนตอ่วนั
ให้มีประสิทธภิำพ 
และเป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกนั 

 - วางแนวปฏบิตั ิ 

1. น ำระบบเชื่อมโยง Google Calendar x 
LINE Notify มำเป็นตวัช่วยในกำรบันทกึ

กิจกรรมกำรลำ และขอ้มูลกำรนัดหมำยต่ำงๆ 
รวมถึงกำรนัดประเมินพัฒนำกำรเดก็นักเรียนที่เข้ำ
มำรับบริกำร  

 

 

 

 

 

Do 

ปฏิบัติ
ตำมแผน 

   

 

 

 

เร่ิม 

วิเครำะห์ปัญหำ 
 
 

วำงแนวปฏิบัต ิ

ปฏิบัติตำมแผน 
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    2. ใช้ระบบช่วยแจ้งเตือนกจิกรรมต่ำงๆ ให้
ทรำบล่วงหน้ำกอ่นเวลำปฏิบัติงำน และสำมำรถน ำ
ข้อมูลจำกระบบมำวำงแผนจัดอตัรำก ำลังของ
เจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมต่อวนั 

    3. ลดกำรท ำงำนที่ซ้ ำซ้อน สำมำรถทรำบ
จ ำนวนครั้ง และระยะเวลำของกำรลำหรอื
รำยละเอียดที่ชัดเจน 

  

 

 

 - แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้บริหำร และ
เจ้ำหน้ำที่มีตอ่ระบบกำรแจ้งเตือน และกำรใช้งำนที่
สำมำรถน ำขอ้มูลต่ำงๆมำวำงแผนในกำรท ำงำนและ
จัดอัตรำก ำลังคนให้เหมำะสม 

- สรุปขอ้มูล “สถิติกำรลำ” ทีร่วดเร็วและแม่นย ำ 

 

 

Check 

ตรวจสอบ 

แบบประเมนิ
ควำมพึงพอใจของ
ผู้บริหำร และ
เจ้ำหน้ำที่มีตอ่
ระบบกำรแจ้ง
เตือน และกำรใช้
งำนที่สำมำรถน ำ
ข้อมูลต่ำงๆมำ
วำงแผนในกำร
ท ำงำนและจัด
อัตรำก ำลังคนให้
เหมำะสม 

 

 -น ำผลกำรประเมนิไปพัฒนำ    

 

Act 

ปรับปรุง
แก้ไข 

 

  

 

 

 

-พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  

 

   

ประเมินผล 

ปรับปรุงแก้ไข 
 

พัฒนำอยำ่ง
ต่อเนื่อง 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
 

 

 

 แจง้เตือนหลายกลอ่ง
ขอ้ความ ไมส่ามารถรวม
กิจกรรมใหอ้ยูใ่นกลอ่ง
ขอ้ความเดียวได ้รบกวน
ผูใ้ช ้และอาจท าใหข้า้ม
ขอ้ความส าคญัอื่น

รวบรวมการแจง้เตือน
กิจกรรมไดภ้ายในกลอ่ง
ขอ้ความเดียว ขอ้มลู
ครบถว้น อา่นง่าย           
ไมร่บกวนผูใ้ช้
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