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

 
ประเภทการสมัคร  [ / ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
                               และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
ประเภทองค์กร    [ / ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
 
ชื่อเรื่องน าเสนอ    กำรพัฒนำระบบกำรรำยงำนและให้คะแนนภำระงำนที่ส่วนงำนก ำหนด คณะวิศวกรรมศำสตร์  
                        มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด  [ / ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
 
ชื่อหน่วยงาน   มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  (กลุ่มงำนบริหำรและบุคคล  คณะวิศวกรรมศำสตร์) 
ที่อยู่   มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 15 กำญจนวนิชย์ ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 
โทรศัพท์  074-287009    โทรสำร  074-287011        เว็บไซต์  https://www.eng.psu.ac.th/ 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  1. นำงกิติยำภรณ์  สินศุภเศวต         ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ   
         2. นำยณรงค์ชัย    ดวงเทศ            ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 
         3. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงทิพวรรณ  จันทมำส   ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 

นำงกิติยำภรณ์  สินศุภเศวต   โทรศัพท์ 074-287009   มือถือ 094-5928512   อีเมล : Kitiyaporn.s@psu.ac.th 
 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  
 1) สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้คะแนนภำระงำนที่ส่วนงำนก ำหนด 

2) สำมำรถน ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์อย่ำงอ่ืนได้ นอกเหนือจำกวัตถุประสงค์หลัก เช่น กำรส่งเสริมและพัฒนำคน 
กำรค้นหำกลุ่ม Talent  

3) สำมำรถเป็นต้นแบบให้กับคณะอ่ืนที่สนใจน ำไปประยุกต์ใช้งำนต่อได้ 
4) สำมำรถลดกำรใช้กระดำษในกำรประเมินภำระงำนที่ส่วนงำนก ำหนด (Paperless) 
 

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
 1) สำมำรถลดเวลำในกำรจัดท ำรำยงำนและให้คะแนนภำระงำนที่ส่วนงำนก ำหนด (300 นำที เหลือ 31 นำที) 
 2) ข้อมูลมีควำมน่ำเชื่อถือ เนื่องจำกมำจำกผู้รับผิดชอบโดยตรง  
 3) ไม่มีกำรใช้กระดำษในกำรประเมินภำระงำนที่ส่วนงำนก ำหนด (Paperless) (>3,000 แผ่น เหลือ 0 แผ่น)  
 4) สร้ำงควำมเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรเรื่องกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [ / ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [ / ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดท ารายงานและให้คะแนนภาระงานที่ส่วนงานก าหนด  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ม.อ.) เป็นสถำบันอุดมศึกษำสังกัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ที่ก่อตั้งมำตั้งแต่ปี 2510  โดยมีคณะวิศวกรรมศำสตร์เป็นคณะแรกท่ีเปิดรับนักศึกษำต่อเนื่องกันยำวนำน
มำถึง 55 ปี มีกำรแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร เป็น 4 งำนหลัก ได้แก่ งำนวิชำกำร งำนวิจัย งำนพันธกิจเพ่ือสังคม 
และส ำนักบริหำรคณะ ซึ่งมีกลุ่มงำนบริหำรและบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของส ำนักงำนบริหำรคณะ มีหน้ำที่หลักในกำร
สนับสนุนและพัฒนำภำรกิจด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำบุคคลของคณะ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้อง เป็นธรรม 
ตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ ตลอดจนให้ข้อมูล ค ำแนะน ำ ตอบข้อหำรือ เสนอแนะ แก่ผู้เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว 
โดยโครงสร้ำงกำรบริหำร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม ดังแสดงในรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 โครงสร้ำงกำรบริหำร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อ. 

ในปีงบประมำณ 2563 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์มีกำรปรับปรุงรูปแบบกำรประเมิน โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
คิดคะแนนภำระงำนที่ส่วนงำนก ำหนด ซึ่งเป็นคะแนนส ำหรับหน่วยงำนใช้ในกำรผลักดันให้บุคลำกรขับเคลื่อนงำนสู่
เป้ำหมำย พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร ให้น ำมำเป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วย โดยปีแรกคณะ
ได้ก ำหนดคะแนนเป็น 2 ตอนคือ 1) คะแนนจำกส่วนกลำงของคณะ  2) คะแนนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด โดยให้บุคลำกร
ทุกคนเป็นผู้รำยงำนผลของตนเองตำมหัวข้อที่คณะก ำหนด และจัดส่งเป็นเอกสำรผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำนเพ่ือให้
คะแนนตอนที่ 2  และส่งต่อมำยังคณะเพ่ือให้คะแนนตอนที่ 1 จำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำพบว่ำผู้ให้คะแนนตอนที่ 1 
ไม่ทรำบว่ำข้อมูลที่รำยงำนมำถูกต้องหรือไม่ รวมถึงมีบำงส่วนที่ไม่สะท้อนควำมเป็นจริงเท่ำที่ควร ท ำให้ต้องตรวจสอบ 
ค้นหำข้อมูลเป็นรำยบุคคลเพ่ิมเติม ซึ่งต้องใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรมำกและอำจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ท ำให้ผลกำร
ประเมินไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ได้ อีกท้ังต้องมีกำรส่งเอกสำรไปมำจ ำนวนมำก จึงมีควำมเสี่ยงที่เอกสำร
หำย ดังนั้นกลุ่มงำนบริหำรและบุคคล คณะวิศวกรรมศำสตร์จึงได้พัฒนำระบบกำรรำยงำนและให้คะแนนภำระงำนที่
ส่วนงำนก ำหนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1) ลดเวลำกำรรำยงำนและให้คะแนนภำระงำนที่ส่วนงำนก ำหนด  
 2) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรรำยงำนและให้คะแนนภำระงำนที่ส่วนงำนก ำหนด  

3) ลดกำรใช้ทรัพยำกร 
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วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 
 กำรพัฒนำระบบรำยงำนและให้คะแนนภำระงำนที่ส่วนงำนก ำหนด (16 คะแนน) ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ มี
กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกระบวนกำร PDCA โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน  รวบรวมรำยกำรที่จะต้องประเมิน เกณฑ์กำรให้คะแนนทั้งหมดของคณะ  ประชุม
ร่วมกันเพ่ือก ำหนดโครงสร้ำงของข้อมูล เช่น ข้อมูลที่ต้องใช้ ช่วงเวลำในกำรจัดเก็บ เกณฑ์กำรให้คะแนน หน่วยงำน
รับผิดชอบ เครื่องมือที่ใช้จัดเก็บข้อมูล เป็นต้น จำกนั้นเชิญผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบข้อมูลในรำยกำรที่ต้องประเมินจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ เพ่ือชี้แจงรำยละเอียดของข้อมูลที่ต้องจัดเก็บเพ่ือเตรียมกำรเบื้องต้น ส ำหรับรำยงำนในระบบกำรให้
คะแนน พร้อมรับฟังปัญหำอุปสรรค หรือประเด็นที่ไม่เข้ำใจในกำรด ำเนินกำร   
 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนาระบบ  มีกำรด ำเนินกำรโดยใช้ Google Workspace เป็นเครื่องมือใน
กำรพัฒนำ และมีกำรปรับปรุงพัฒนำต่อเนื่องมำจนถึงปี 2565 ทั้งนี้ระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 - ส่วนที่ 1 กำรจัดท ำข้อตกลงและรำยงำนข้อมูลของบุคลำกร จัดท ำเป็น Google Sites และแยกเป็น Sheets 
ตำมหน่วยงำน ให้บุคลำกรกรอกข้อมูลข้อตกลง รวมถึงกำรรำยงำนผล ซึ่งได้เปิดสิทธิ์เฉพำะให้แต่ละบุคคล   
 - ส่วนที่ 2 กำรกรอกข้อมูลของผู้รับผิดชอบข้อมูลในแต่ละรำยกำรตำมเกณฑ์ภำระงำนที่คณะก ำหนด โดยแยก
เป็น sheet ย่อยตำมหน่วยงำน โดยมีรำยชื่อบุคคลและรำยกำรข้อมูลที่เก่ียวข้อง พร้อมเกณฑ์และเงื่อนไขต่ำง ๆ รวมทั้ง
กำรล็อคข้อมูลกรณีไม่เป็นไปตำมเงื่อนไข เป็นต้น 
 - ส่วนที่ 3 ระบบกำรให้คะแนนของผู้บังคับบัญชำ น ำข้อมูลที่ได้รับจำกกำรกรอกข้อมูลของผู้รับผิดชอบมำสรุป
ข้อมูลรำยบุคคลแยกตำมหน่วยงำน และมอบหมำยให้ผู้บังคับบัญชำต้นสังกัดให้คะแนนตอนที่ 2 คือคะแนนที่มำจำก
หน่วยงำนต้นสังกัดก ำหนด ซึ่งระบบจะด ำเนินกำรรวมคะแนนทุกส่วน เพ่ือให้น ำข้อมูลดังกล่ำว ไปกรอกในระบบ TOR 
online ของมหำวิทยำลัย ในส่วนของภำรกิจที่ส่วนงำนก ำหนดต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบการใช้งาน กำรทดสอบควำมถูกต้องของกำรรำยงำนคะแนน โดยด ำเนินกำรตรวจสอบ
กำรประมวลผลในรำยกำรต่ำง ๆ  และรับฟังควำมคิดเห็น ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนต่อไป 

ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนา 
 ได้น ำข้อเสนอแนะต่ำง ๆ มำปรับปรุงพัฒนำ รวมทั้งมีกำรระดมสมองในทีมงำนของกลุ่มงำนบริหำรและบุคคล
เพ่ิมเติม เพ่ือค้นหำปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร โดยแบ่งเป็นด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนระบบ ด้ำนข้อมูล ด้ำนคน และ
ด้ำนอื่นๆ เพ่ือหำแนวทำงแก้ไข ปรับปรุงพัฒนำ พร้อมก ำหนดเป็นแผนในกำรพัฒนำในรอบถัดไป ให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรต่อไป  
 กำรพัฒนำระบบกำรจัดท ำรำยงำนและให้คะแนนภำระงำนที่ส่วนงำนก ำหนด ของคณะวิศวกรรมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ คือ 
 1) ลดเวลำกำรรำยงำนและให้คะแนนภำระงำนที่ส่วนงำนก ำหนด จำกเดิมใช้เวลำในกำรท ำรำยงำนและให้
คะแนนประมำณ 300 นำที เหลือประมำณ 31 นำที 
 2) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรรำยงำนและให้คะแนนภำระงำนที่ส่วนงำนก ำหนด โดยคะแนนที่ได้รับมีควำมถูกต้อง
และน่ำเชื่อถือ เนื่องจำกข้อมูลมำจำกผู้รับผิดชอบในกำรจัดเก็บข้อมูลโดยตรง 

3) ลดกำรใช้ทรัพยำกร (Paperless) จำกเดิม ใช้กระดำษมำกกว่ำ 3,000 แผ่น หลังมีระบบไม่มีกำรใช้กระดำษ
ในกำรด ำเนินกำรทั้งกระบวนกำร 

นอกจำกนี้ยังสำมำรถสร้ำงควำมเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ที่ไม่จ ำเป็นต้องใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร รวมทั้งสำมำรถน ำข้อมูลมำใช้
ประโยชน์อย่ำงอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น กำรคัดเลือกบุคลำกรดีเด่น กำรค้นหำและพัฒนำกลุ่ม Talent เป็นต้น อีกทั้งมีควำมตรง
เวลำของกำรส่งรำยงำน เนื่องจำกเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำระบบจะปิดอัตโนมัติ  และมีควำมยืดหยุ่นให้กับผู้ใช้งำนใน
กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลตำมเวลำที่ก ำหนดโดยไม่ต้องส่งไปมำ รวมถึงลดควำมเสี่ยงในกำรสูญหำยของเอกสำรได้เป็น
อย่ำงดี และสำมำรถเป็นต้นแบบให้หน่วยงำนที่สนใจน ำไปประยุกต์ใช้งำนต่อได้ด้วย 


