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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมา  
 คณะอนุกรรมการพัฒนาคลังความรู้ด้าน การบริหารงาน ที่เป็นเลิศ ภายใต้การท างานของคณะ กรรมการ
จัดการความรู้  มหาวิทยาลัยรังสิตมีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การจัดท าชุดบทเรียนหรือชุด
ประสบการณ์ที่เป็นผลจากการถอดบทเรียนจากคณะ  สถาบัน และส านักต่างๆ จ านวน 5 หน่วยงาน ซึ่งความรู้
ดังกล่าวเป็นการแปลงคว ามรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวผู้ปฏิบัติงาน (tacit knowledge) ที่มีความเป็นเลิศด้าน การการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศมาเป็นความรู้ที่ปรากฏชัดเจน (explicit knowledge)   ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่สามารถเผยแพร่ได้ง่าย
และสามารถน าไปใช้ประโยช น์เพื่อพัฒนาคุณภาพ การบริหาร มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัยรังสิตให้มีผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไปได้  
 
วัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียน  
  1. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการถอดความรู้ ประสบการณ์ และการท างานที่เป็นเลิศด้าน การบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของคณะ สถาบัน และส านักต่างๆ  
 2. เพื่อจัดท าชุดบทเรียนหรือชุดประสบการณ์ด้านการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 3. เพื่อเผยแพร่และกระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้จากชุดบทเรียนหรือชุดประสบการณ์   
  
ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการของการถอดบทเรียน  
 1. ศึกษาโครงสร้างหรือขอบเขตของความรู้ที่ต้องการถอดบทเรียนเกี่ยวกับการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล คณะ สถาบัน และส านัก  

 3. สังเคราะห์ข้อมูล โดยการจัดกลุ่มและสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลขึ้นมาใหม่  
 4. จัดท าชุดบทเรียนหรือชุดประสบการณ์ (ฉบับร่าง)  
 5.จัดประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประมวล ตรวจสอบ และกลั่นกรองความถูกต้องและคุณภาพของชุด
บทเรียนหรือชุดประสบการณ์ (ฉบับร่าง)  
 6. ปรับปรุง และจัดท าชุดบทเรียนหรือชุดประสบการณ์ฉบับสมบูรณ์  
 7. น าเสนอ  เผยแพร่และกระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้จากชุดบทเรียนหรือชุดประสบการณ์ฉบับสมบูรณ์   
 
 



                                                                                                                                                                                                           

2 
โมเดลท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรม   
 โมเดลการจัดการความรู้ที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมคือ “โมเดลปลาทู” ของสถาบันส่งเสริมการจัดการ
ความรู้เพื่อสังคม หรือ สคส . ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการคือ ประการแรกคือ  “เป้าหมายของการ
แลกเปลี่ยนความรู้” ประการที่สอง เป็นกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนความรู้” และประการสุดท้าย เป็นผลลัพธ์ที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือ “คลังความรู้”   
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บทท่ี 2  
คลังความรู้ 

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 
 

  การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (result based management-RBM) หมายถึง การบริหารโดยมุ่งเน้นที่ผลการ

ปฏิบัติงานหรือผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก สามารถวัดผลการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัด (key performance indicators -KPIs) 

อย่างเป็นรูปธรรม มีกระบวนการบริหารแบบ plan do check act (PDCA) เน้นความประหยัด (economy) โดยมีการ

ใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรการผลิตอย่างเหมาะสม และมีความคุ้มค่าที่สุด เน้นความมีประสิทธิภาพ (efficiency) โดย

ปฏิบัติงานให้ได้ผลงานในระดับที่สูงกว่าปัจจัยน าเข้า และเน้นความมีประสิทธิผล (effectiveness) โดยปฏิบัติงาน

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

การจัดการความรู้ด้านการบริหารที่เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลโดยคณะ สถาบัน ส านักต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิต มีการด าเนินงานที่เป็นผลและเป็นต้นแบบ
ได้ 5 เร่ืองได้แก่ 

1. สร้างความมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. การด าเนินกิจกรรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์  

4. แรงบันดาลในและการเอาชนะอุปสรรคด้วยหลัก PDCA การเทียบโอนวิชาของ 

นักศึกษา และใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานอาจารย์ประจ า คณะบริหารธุรกิจ 

5. การด าเนินงาน 5ส ส านักหอสมุด 

 เน้ือหาสาระของบทนี้เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการถอดบทเรียนของคณะ สถาบัน และส านักต่างๆ จ านวน 5 
หน่วยงาน  คลังความรู้ ที่ได้สามารถสรุปเป็นภาพรวมตามเป้าหมายของการถอดความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
5  ด้านดังนี้คือ  
 ประการที่หนึ่ง บริบทของการจัดการหรือความเป็นมาของปัญหาที่คณะ สถาบัน และส านักฯ จ าเป็นต้อง
น าการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้  



4 
 

 ประการที่สอง  กระบวนการของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ ์ 
 ประการที่สาม เทคนิควิธีการที่ท าให้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ประสบความส าเร็จ  
 ประการที่สี่ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้
ประสบความส าเร็จ   
 และประการที่ห้า คุณลักษณะของคณะ สถาบัน ส านักที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ ์ 
 โดยรายละเอียดของแต่ละด้านมีดังนี้        
               คลังความรู้ท่ี 1 บริบทของการจัดการหรือความเป็นมาของปัญหาที่คณะ สถาบัน และส านักฯ  จ าเป็นต้อง
น าการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้  

1. เพื่อพัฒนาคณะ สถาบัน ส านัก ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลง  
2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น  สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีความสุข มีทัศนคติและ

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้น   สามารถพัฒนาองค์การไปสู่ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ 
3. เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  
4. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารคณะ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
5. เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานและให้บริการขององค์การ โดยเฉพาะในหน่วยงานที่มีความ

เสี่ยงและต้องการมาตรการความปลอดภัย 
6.  เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างความพึงพอใจในการให้บริการคณาจารย์และ

นักศึกษาของคณะ 
 

คลังความรู้ท่ี 2 กระบวนการของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

1. การบริหารแบบมีส่วนร่วม  ได้มีกระบวนการ ได้แก่  1) ปรึกษาหารือ  โดยการจัดประชุมระดับ

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  2) การสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร  โดยการส่งร่างแนวทางการ

พฒันาฯให้กับทุกหน่วยงาน เพื่อ พิจารณาผลกระทบด้านต่างๆ วิธีปฏิบัติให้บรรลุผล หรือเสนอความ

คิดเห็นอ่ืนๆ   และส่งกลับมายังวิทยาลัยเพื่อรวบรวม  3) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร  

โดยจัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อยที่มีระดับหัวหน้ าหน่วยงานเข้าร่วมเพื่อท าความเข้าใจและค้นหา

เหตุผลในการพิจารณาร่างแนวทางการพัฒนาอีกครั้ง  ก่อนน าไปสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป  4) 

การมีส่วน ร่วมในการตัดสินใจ  โดยการประชุมสรุปแนวทางการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มย่อย  

เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ทุกฝ่ายเห็นสอดคล้องกัน  และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของคณะ 
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2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ได้ใช้กระบวนการวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ  

ประกอบด้วย 1) งานด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ : วางแผนงาน

ส าหรับการรับความต้องการของแต่ละระบบย่อย 2) งานด้านสถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : 

วางแผนงานส าหรับการปรับปรุง ดูแลและขยายระบบงาน ด้านเครือข่ายและเคร่ืองแม่ข่าย และระบบ

เครือข่ายเสมือน (Cloud system) ของระบบการจัดการสารสนเทศ เพื่อรองรับตามความต้องการของ 

นักศึกษา และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  3) งานด้านพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการ

จัดการ : วางแผนงานและล าดับความส าคัญของ ระบบงานย่อยๆในการพัฒนาบนโดเมน it.rsu.ac.th 

และ ระบบเครือข่ายเสมือน (Cloud system)  4) งานด้านทดสอบระบบสารสนเทศ และสนับสนุนการ

ใช้งาน : วางแผนการอบรม ออกแบบโครงสร้างตามการวิเคราะห์และออกแบบระบบส าหรับกา ร

ทดสอบระบบจากทีมพัฒนา สนับสนุนแก้ไขการใช้งานระบบสารสนเทศจาก นักศึกษาและบุคลากร 

รวมไปถึงตรวจสอบเอกสารคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ  

3. ระบบบริหารห้องปฏิบัติการปลอดภัยประจ าคณะเภสัชศาสตร์  ได้พัฒนาขึ้นโดยมีขั้นตอนดังน้ี 1) 

แต่งตั้งคณะกรรมการห้องปฏิบัติการปลอดภัยประ จ าคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อศึกษาข้อมูลการจัดท า

ระบบห้องปฏิบัติการปลอดภัย 2) จัดระบบบริหารและกลไกบริหารห้องปฏิบัติการปลอดภัย  3) จัดท า

คู่มือห้องปฏิบัติการปลอดภัย ส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต   

4) จัดท าระบบผ่านเข้า -ออกห้องปฏิบัติการแล ะการเบิกอุปกรณ์และสารเคมี โดยใช้  PHARM-

SAFETY CARD 5) ระดมสมองเพื่อออกข้อสอบ ส าหรับการสอบห้องปฏิบัติการปลอดภัย เพื่อรับ 

PHARM-SAFETY CARD 6) สรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  7) ประชุมเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

จากการสอบห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

4. การพัฒนาการท างานและบริการแก่คณาจารย์และนักศึกษาโดยใช้หลัก PDCA มีขั้นตอนดังน้ี 1) 

วางแผนและวิธีปฏิบัติงานใหม่ โดยพิจารณาจากสาเหตุและสภาพของปัญหา  2) ทดลองปฏิบัติตาม

แผนการท างานใหม่  3) ประเมินผลการท างาน 4) แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

5. การด าเนินงาน 5ส มีกระบวนการดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการด าเนินงาน 2) 

มีการก าหนดมาตรฐานในการด าเนินงาน แบ่งเป็น มาตรฐานในการปฏิบัติงานเช่น มาตรฐานโต๊ะ

ท างาน ห้องประชุม ตู้และชั้นเก็บอุปกรณ์ปฏิบัติงาน ฯลฯ และมาตรฐานในส่วนพื้นที่ให้บริการผู้ใช้  
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 เช่น มาตรฐานเคาน์เตอร์บริการยืมคืน โต๊ ะบริการตอบค าถาม ฯลฯ 3) บุคลากรทุกระดับปฏิบัติตาม

มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 4) มีกิจกรรมท าความสะอาด (cleaning day) 5) การตรวจติดตามประเมินผล

การด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 6) ให้รางวัลเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ    

คลังความรู้ท่ี 3 เทคนิควิธีการท่ีท าให้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ประสบความส าเร็จ 

1. การให้โอกาสในการมีส่วนร่วมของผู้ที่ได้รับผลกระทบและมีส่วนได้เสีย โดยให้บุคลากรได้มีโอกาส

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ก าหนดนโยบายและ

แผนการด าเนินงาน ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน  

2. ยึดหลักผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้รับบริการ เป็นส าคัญ โดยวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริหาร 

และผู้ใช้บริการซึ่งเป็นนักศึกษาและบุคลากร  

3. การด าเนินงานทุกด้านให้ประสบความส าเร็จต้องเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกคนทุก

แผนก/ฝ่ายและทุกระดับ และมีการมอบหมายคณะท างานต่างๆตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 

4. ผู้บริหารหน่วยงานต้องท าสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงหรือคิดวิธีการท างานใหม่ ต้องท าหน้าที่เป็น 

“คุณอ านวย” สนับสนุนทั้งก าลังใจและก าลังทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรม 

5. การมีทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพงาน 

6. แรงบันดาลใจจากค ากล่าวของผู้อื่นและเพื่อนร่วมงานและผู้ที่รับบริการ ช่วยให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะ

พัฒนางานให้ดีขึ้น 

 
 คลังความรู้ท่ี 4 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้

ประสบความส าเร็จ   

1. การโน้มน้าวให้บุคลากรมีความเข้าใจในแนวทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและ

เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก บริการบางประเภทบนระบบยังไม่สามารถ
พัฒนาได้ส าเร็จตามแผนที่วางไว้  

3. การสร้างความต่อเน่ืองและสม่ าเสมอในการทบทวนความรู้ในการใช้ห้องปฏิบัติการปลอดภัย  
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4. การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการให้บริการ ถึงแม้ว่าจะมีการก าหนดขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน เช่น 
บริการเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษา แต่ผู้รับบริการยังไม่มีความรับผิดชอบในการท าตามขั้นตอนที่
ก าหนดไว้ ท าให้การบริการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

5. การก าหนดมาตรฐานกลางในการด าเนินงานที่ไม่ชัดเจนและครอบคลุมเพียงพอ ส่งผลให้สร้างความ
เข้าใจในการด าเนินงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

คลังความรู้ท่ี 5 คุณลักษณะของคณะ สถาบัน ส านักที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

1. คณะ สถาบัน ส านัก มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
โอกาสในการเสนอความต้องการ ก าหนดแผน ด าเนินการ และติดตามผลการด าเนินงาน  

2. มีแผน นโยบายในการบริหารงานทรัพยากรและปัจจัยเกื้อหนุน เช่น อาคารสถานที่ และ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและให้บริการ  

3. มีผู้บริหารที่เอ้ืออ านวยสนับสนุนการด าเนินงานในองค์การ ทั้งสนับสนุนทรัพยากรและสร้างขวัญ
และก าลังใจ 

4. ตระหนักถึงความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ
และผู้เกี่ยวข้อง 

5. มีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่เอ้ือให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะ สถาบัน ส านัก และ
นักศึกษาสามารถเข้าถึงเพื่อการตัดสินใจและใช้บริการข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

6. บุคลากรในคณะ สถาบัน ส านัก ร่วมกันท างานเป็นทีม 
7. มคีู่มือ มาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

เพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อนและท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า เช่น คู่มือความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการับบริการ เช่น การเทียบ
โอนของนักศึกษา รวมถึงมาตรฐานกลางในการด าเนินงาน 5 ส เป็นต้น 

8. มีบุคลากรที่มีทัศนคติที่ดี พร้อมแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาและ
สร้างสรรค์งาน  

9. มกีารพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเน่ือง ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ ศึกษาความต้องการและ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อสามารถพัฒนาให้งานมีประสิทธิภาพ คือ มีความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและบริการ และประสิทธิผล  
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                                                                                     บทท่ี 3 

บทสรุป 
โมเดลความรู้ด้านการบริหารท่ีเป็นเลิศ โดยเน้นการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์  

 
 ผลของการถอดบทเรียนของผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นรายบุคคลและรายคณะ 
สถาบันและส านัก และพัฒนาเป็นชุดบทเรียนหรือชุดประสบการณ์ดังกล่าว คณะท างานฯ ใคร่ขอสรุปและน าเสนอ
ชุดความรู้ในลักษณะโมเดลการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงระบบ (Result-based Management Approach System 
Model) โดยมีจุดประสงค์เพื่อการน าชุดความรู้ดังกล่าวไปใช้เพื่อการบริหารที่มีความเป็นเลิศให้เกิดขึ้นทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย อันจะส่งผลต่อการพัฒน าคุณภาพการบริหาร และพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (learning organization - LO) ต่อไป  
 โมเดลเชิงระบบของความเป็นเลิศด้านการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์มีรายละเอียดดังน้ี    

 
โมเดล  P R A S I T P A T 

การพัฒนาคุณภาพ

อย่างต่อเน่ือง 

ทัศนคติท่ีดีของ

บุคลากร 

คู่มือและมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน 

การท างานเป็นทีม ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการ 

ความตระหนักใน

ความส าคัญของผู้มี

ส่วนได้ส่วยเสีย 

การสนับสนุนจาก

ผู้บริหาร 

 

การบริหารทรัพยากร

และปัจจัยเกื้อหนุน

ต่างๆ 

หลักการบริหารงาน

แบบมีส่วนร่วม  

การบริหารมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 
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 โมเดลประสิทธิ์พัฒน์ หรือ  P R A S I T P A T มีองค์ประกอบความส าเร็จของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
สามารถอธิบายการใช้งานของโมเดลดังกล่าวได้ดังนี้  
 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อเน้นหลักประหยัด มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ให้ประสบความส าเร็จ

นั้น  คณะ สถาบัน ส านักต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิต ควรได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ 9 ประการ ดังต่อไปนี้  

P - Participative Management ใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ความ

ต้องการและข้อเสนอแนะจากบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบคอบ น าไปสู่การก าหนด

นโยบาย การวางแผนงาน การด าเนินงาน และติดตามผลได้อย่างครอบคลุม   

R - Resource and Facility Management การบริหารทรัพยากรและปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ  

A - Administrative Support  ความสนับสนุนจากผู้บริหาร โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้เอ้ืออ านวย

สนับสนุนสร้างขวัญและแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนางานตามเป้าหมายที่วางไว้  

S - Stakeholder Centric ตระหนักในความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ นักศึกษา 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ  

I - Information-based Management ต้องใช้สารสนเทศในการบริหารงานและตัดสินใจ ต้องมีการ

พัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงและเสนอสารสนเทศที่ถูกต้องและทันสมัยเป็นปัจจุบัน ได้

อย่างรวดเร็ว เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจและการบริหารงานในหน่วยงานได้อย่างรอบคอบและ

ทันท่วงที   

T - Team Working การท างานเป็นทีมของบุคลากร ต้องมีความร่วมมือร่วมใจท างานเป็นทีม 

P -  Procedures and Standards  การก าหนดคู่มือ ขั้นตอน และมาตรฐานการปฏิบัติงานและการ

บริการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงาน การให้บริการ การควบคุมความเสี่ยงและเป็น

มาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน คู่มือเหล่านี้ เมื่อได้พัฒนาขึ้นแล้วต้องมีการเผยแพร่ 
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ไปยังผู้เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติ ตลอดจน ต้องมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับ

เหตุการณ์และสภาพแวดล้อม การมีคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานท าให้เกิดการลดขั้นตอน 

ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน  

A - Good Attitude of Staff   บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน ต้องมีทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหา

และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะขึ้นภายในองค์การ   

T - Total Quality Improvement  การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง โดยมีการวางแผน การด าเนินงาน 

การประเมินและปรับปรุงผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสม่ าเสมอ ท าให้

หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเน่ือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     

    













ภาคผนวก ค 
รายชื่อคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยที่ส่งแบบถอดความรู้ด้านการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 
คณะการแพทย์แผนตะวันออก 
คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะบัญชี 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเภสัชศาสตร์ 
วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ 
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 
สถาบันการบิน 
ส านักหอสมุด 
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ภาคผนวก ง 

เอกสารแบบถอดความรู้ด้านการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของคณะและส านัก 

 

คณะบริหารธุรกิจ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเภสัชศาสตร์ 
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
ส านักหอสมุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัรังสิต 

การถอดประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน การบริหารจัดการที่เป็นเลิศการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิเน้นหลักประหยัด 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล         

คณะบริหารธุรกิจ     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

1. ช่ือ-สกุล ผู้เล่าเร่ือง   คุณ จันทนา ก้อนทอง    

2. ช่ือ-สกุล ผู้บันทึก   ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ภูริพฒัน์  ชาญกิจ , อ.ณัฏฐยศ สุริยเสนีย์ 

3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เล่าเร่ือง 

ต าแหน่ง   เจา้หน้าท่ีธุรการ 

ภาระงาน ดูแลงานวิชาและการจดัเตรียมเอกสารการประชุมกรรมการก ากบั  

 มาตรฐานวิชาการ 9 สาขา, การปรับปรุงหลกัสูตร,การเทียบโอนวิชาของ

นกัศึกษา, ใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานอาจารยป์ระจ า และอาจารยพ์ิเศษ, 

งานดา้นการพิมพข์อ้สอบ, งานวารสาร “เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ปริทศัน์”, งานประเมินอาจารยผ์ูส้อนตามห้องเรียน , งานอ านวยความ

สะดวกให้ค  าแนะน าแก่บุคคลภายนอกและภายใน. 

4. ช่ือเร่ืองที่เล่า   

แรงบนัดาลใจและการเอาชนะอุปสรรคดว้ยหลกั  PDCA: การเทียบโอนวิชาของนักศึกษา และ ใบ

เบิกค่าสอนเกินภาระงานอาจารยป์ระจ า 

5. บริบท หรือความเป็นมาของเร่ืองที่เล่า  

1. หลกัการ วงจร P D C A  เป็นวงจรพฒันาคุณภาพงาน  :ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ส่วนหลกัดงัน้ี 

การวางแผน (PLAN = P) โดยมีจุดประสงค์เพื่อ จดัอนัดบัความส าคญัการด าเนินงาน  ,ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน, การก าหนดความรับผิดชอบของตนและ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานของตนเอง  การ

วางแผนยงัช่วยให้สามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึน

ได.้ 

 การปฏิบติั  (DO = D) เป็นการลงมือปฏิบติังาน ตามแนวทางท่ีไดว้างแผนไว  ้ซ่ึงจะเป็นลกัษณะการ

หารูปแบบวิธีการท างาน ท่ีท  าให้เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลในการท างานของตนเองและ

ผูอ่ื้น. 
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 การตรวจสอบ (CHECK  = C) เป็นการประเมินการท างานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไวไ้ดดี้หรือไม, มี

เร่ืองใดท่ีไม่สามารถท าตามแผน หรือ มีกระบวนการในการท างานใดท่ีเกิดปัญหาในการท างาน.  

การตรวจสอบเป็นลกัษณะการประเมินสถานการณ์ของการปฏิบติังานจริง และหาสาเหตุของ

ปัญหา. 

 การปรับปรุงแกไ้ข  (ACTION = A) เป็นการพิจารณาเพื่อหาทางแกไ้ข และหาขั้นตอนการปฏิบตัิงาน

ท่ีควรแกไ้ข ปรับปรุง เพื่อยกระดบัประสิทธิภาพในการท างานให้ดีข้ึน 

 2. ความเป็นมาในการน าหลกัการพฒันาคุณภาพงานมาใช้ ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างาน 

  2.1 การเทียบโอนรายวิชาของนกัศึกษา  เป็นส่วนงานท่ีตอ้งติดต่อกบันกัศึกษาทั้งหมดสอง

ส่วนคือ 

   1. นกัศึกษาใหม่ท่ีโอนยา้ยมาจากสถาบนัการศึกษาอ่ืน 

   2. นกัศึกษาเก่าท่ีโอนยา้ยขา้ม สาขาวิชาเรียน ในคณะ,โอนยา้ยจากคณะอ่ืน, นกัศึกษาท่ี

ท าการเปล่ียนรหัสติดกนั ในกรณีท่ีพน้สถานภาพการเป็นนกัศึกษา และกลบัเขา้มาลงทะเบียนใหม่ 

 ปัญหาหลกั ท่ีพบคือ ปัญหาการด าเนินงานท่ีไม่ต่อเน่ืองและความตั้งใจในการติดตามผลการ

ด าเนินงานของนกัศึกษา รวมถึงจ านวนการด าเนินงานการเทียบโอนสายวิชาของนกัศึกษาท่ีมี

จ านวนมาก 

  2.2 ใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานอาจารยป์ระจ า เป็นส่วนงานท่ีตอ้งติดต่อกบักลุ่มงานหลกั

สองส่วนคือ 

   1. คณาจารยใ์นคณะบริหารธุรกิจ 

   2. แผนกงบประมาณและการเงิน, แผนกบุคคล 
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 ปัญหาหลกั ท่ีพบคือ การบริหารเวลาในการท างานระหว่างคณาจารยแ์ละผูป้ฏิบติัท่ีไม่สอดคลอ้งกนั

, ความยากล าบากในการติดตามเอกสารการเบิกชั่วโมงสอนเกินจากคณาจารย  ์และ ความสมบูรณ์

ของเอกสารการเบิกชัว่โมงสอนเกิน. 

 

6. วิธีการ / ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ท าให้งานน้ันส าเร็จ  

ประเด็นการพฒันางานตามหลกั P D C A ถูกน ามาใช้เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินงานในหลายดา้น โดยพิจารณาจาก สาเหตุของปัญหา และ การพยามปรับปรุงการด าเนินงาน

อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงในบางคร้ังประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงานก็ไม่ไดต้ามเป้าหมายท่ีไดต้ั้ง

เอาไวต้ามแผนท่ีผูป้ฏิบติัคาดการณ์.  

จุดเร่ิมของการสร้างแรงบันดาลใจในการน าหลัก P D C A มาใช้ในงาน 

ผูป้ฏิบติัได้รับแรงบนัดาลในในการพฒันาหลกัการท างานท่ีมีคุณภาพจาก  2 ปัจจยัคือ 

1. แรงบนัดาลใจ จาก “ค ากล่าว จากผูอ่ื้น” เป็นตวัผลกัดนัให้ผูป้ฏิบติัพยายามพฒันางานของ

ตนเองโดยมีจุดประสงค์เพื่อไม่ให้คนอ่ืนคอย กล่าวค าทกัทว้ง หรือ ซักถามความคืบหน้าของงาน ท่ี

ผูป้ฏิบติัรับผิดชอบอยู่ ตวัอย่างค ากล่าวเช่น นกัศึกษากล่าวว่า “’งานหนูท าส่งไปแลว้ แต่ท าไมยงั

ไม่ไดรั้บตอบกลบัมา”  “งานหนูหายไปไหน” “หนูท าส่งไปแลว้ หนูตอ้งไปท าอะไรต่อ” ซ่ึงค ากล่าว

เหล่าน้ีจะพบเจอในส่วนงานของ การเทียบโอนสายวิชาของนกัศึกษา 

ค ากล่าวเปรียบเสมือนแรงกระตุน้และแรงผลกัดนัให้ผูป้ฏิบติัคิดหาวิธีการท างานเพื่อท่ีจะ

ท าให้ผูอ่ื้นไม่จ  าเป็นตอ้งกล่าวค าซักถาม เหล่าน้ีเป็นตน้ 

 การพัฒนาการท างาน 

1. ประเด็นเร่ือง การพัฒนากระบวนการท างานด้านการเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษา   

ประเด็นปัญหาท่ีพบในช่วงแรกคือนกัศึกษาขาดความรู้ในเร่ืองการด าเนินงานการเทียบโอน

วิชา. นกัศึกษาไม่สามารถจะด าเนินการ และ ติดตามผล ของการเทียบโอนรายวิชาของตนเองได้ ซ่ึง
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นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งเขา้มาสอบถามบ่อยคร้ัง กบัทางคณะ และเจา้หน้าท่ี ซ่ึงจุดน้ีเอง เป็นส่ิงท่ีผู ้

ปฏิบติัตอ้งการพฒันาและแกไ้ขระบบการด าเนินงาน 

แผนงาน และวิธีปฏิบติั  ผูป้ฏิบติัไดอ้อกแบบแผนภูมิการด าเนินงาน  ร่วมถึงเขียนขั้นตอน

การด าเนินงานตั้งแต่ จุดเร่ิม จนถึง จุดสุดทา้ย ของการด าเนินงานการเทียบโอนวิชาเรียน โดยมี

จุดประสงค์เพื่อช่วยให้นกัศึกษาสามารถรับทราบขั้นตอนการด าเนินงานและระยะเวลาการปฏิบติั 

ซ่ึงจะส่งผลให้นกัศึกษาสามารถติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนได.้  แผนภูมิ และ 

ขั้นตอนการด าเนินงานจะถูกติดประกาศ ณ บริเวณภายในของคณะบริหาร และ บริเวณโต๊ะของผู ้

ปฏิบติั 

ตรวจสอบ และ ปัญหาที่พบ  จ านวนนกัศึกษาท่ีมีปัญหาลดลงไม่มาก ซ่ึงผูป้ฏิบติัพิจารณา 

แลว้พบว่า ถึงแมว้่า ทางคณะจะมีเอกสารแนะน าขั้นตอนการด าเนินงาน แต่ นกัศึกษาหลายๆ คน ยงั

ขาดความสนใจ และความรับผิดชอบในการติดตามงานผลการยื่นเอกสารการเทียบโอนของตนเอง. 

ถึงแมว้่า นกัศึกษาหลายๆคน จะมีเอกสารท่ีจดัท าข้ึนจากทางผูป้ฏิบติั แต่ นกัศึกษาเหล่านั้นก็ไม่ได้

สนใจอ่าน หรือศึกษาขั้นตอนให้ดีก่อน ซ่ึงปัญหาของการไม่รู้ขั้นตอนการปฏิบติัการเทียบโอนวิชา

เรียน รวมถึง การไม่ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการเทียบโอน ยงัคงมีอยู่ในระดบัสูง.  

นอกจากน้ีในกลุ่มนกัศึกษาท่ีโอนยา้ยมาจากต่างสถาบนั ยงัพบปัญหา เร่ือง เอกสารท่ีผ่าน

การด าเนินการแลว้ไม่มีผูม้าติดต่อ หรือ ติดต่อล่าช้ามากกว่าปกติ ท าให้เอกสารตกคา้งในระบบ. 

ผูป้ฏิบติัเห็นว่า เอกสารการด าเนินงานและ ใบปลิวติดประกาศไม่สามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหา

จุดน้ีให้ดีข้ึนได ้จึงไดห้าวิธีการใหม่. 

การแกไ้ข ปรับปรุง   ผูป้ฏิบติัไดห้าวิธีเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน  โดยอาศยัหลกัการ

ติดตาม นกัศึกษา และ ก าหนดช่วงเวลาส าหรับการติดตามผลการด าเนินงานแต่ละช่วงให้ชดัเจน 

กล่าวคือ ผูป้ฏิบติัจะก าหนดระยะเวลา รวมถึงวนัท่ี ท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้มาติดต่อเพื่อขอรับเอกสาร 

รวมถึงแนะน าวิธีการด าเนินงานในขั้นต่อไป เพื่อท่ีว่านักศึกษาจะไดรั้บทราบขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง และ 

เอกสารก็จะไม่มีการคา้งอยู่ในระบบการด าเนินงาน. ส าหรับนกัศึกษาท่ีมาจากสถาบนัอ่ืน ผูป้ฏิบติั

จะ ให้หมายเลขติดต่อกบันักศึกษาเหล่านั้น เป็นกรณีพิเศษ. 
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ผลการด าเนินงาน โดยอาศยัการ “ก าหนดช่วงเวลา และวนัท่ีส าหรับติดต่อท่ีชดัเจน”  ส่งผล

ให้นกัศึกษาไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว  และ นกัศึกษาสามารถรับทราบรายวิชาท่ีสามารถเทียบโอนได้ 

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาในการลงทะเบียน นอกจากน้ี เอกสารท่ีเหลือคา้งในระบบงานก็มี

น้อยลงดว้ย. 

* หมายเหตุ ช่วงเวลาที่จะมีนักศึกษามาติดต่อมากที่สุดคือ ช่วงก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาใหม่  ซ่ึง

อาจจะมี   นักศึกษาเข้ามาติดต่อ มากกว่า 120 คน  

 2. ประเด็นเร่ือง การพัฒนาความถูกต้องของเอกสาร และ เพิ่มประสิทธิภาพการท างานใน 

การท าเอกสารการเบิกช่ัวโมงค่าสอนเกินภาระงานอาจารย์ประจ า 

 ประเด็นปัญหาท่ีพบคือ อาจารยบ์างท่านมีภาระงานมาก จนบางคร้ังท าให้อาจารยบ์างท่าน

ลืมการเบิกชัว่โมงสอนเกินของตนเอง, เอกสารท่ีส่งมาให้ผูป้ฏิบติัไม่มีความสมบูรณ์,ขอ้มูล ท่ีส าคญั

บางอย่างขาดหายไป และ การส่งใบเบิกล่าช้า เป็นตน้ 

 แผนงาน และวิธีปฏิบติั   ผูป้ฏิบติัวางแผนการด าเนินงานดงัน้ี  

1. ท าการจดัท าเอกสารการเบิกในรูปแบบ  EXCEL ซ่ึงจะระบุเวลาส่งท่ีชัดเจนในแต่ละเดือน 

และแบบฟอร์มการเบิกท่ีได้จดัท าให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั จากนั้นท าการ จดัส่งเขา้ E-MAIL ของ

อาจารยใ์นคณะบริหาร 

2. วิเคราะห์ลกัษณะการท างานของอาจารยบ์างท่าน ท่ีมีภาระงานสูง ผูป้ฏิบติัก็จะท าการ

โทรติดต่อ และสอบถาม ภาระงานสอนท่ีเกินกว่าปกติ จากนั้น ผูป้ฏิบติัจะเป็นคนจดัเตรียมเอกสาร

ให้กบัอาจารยท่ี์มีภาระงานสูง ตามขอ้มูลท่ีไดรั้บ และ ติดต่ออีกคร้ังเพื่อให้อาจารยเ์ขา้มาตรวจสอบ

และเซ็นเอกสาร 

ตรวจสอบ และ ปัญหาที่พบ   หลงัจากไดท้  าการพฒันาวิธีการท างาน  พบว่า จ านวนเอกสาร

ท่ีมีปัญหาลดน้อยลง จ านวนอาจารยท่ี์ส่งใบเบิกล่าช้า มีน้อยลง ส่งผลให้งานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานใน

ส่วนน้ีด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ ท าให้ผูป้ฏิบติัสามารถบริหารงานส่วนอ่ืนๆ ไดดี้ข้ึน

ดว้ย 
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การแกไ้ข ปรับปรุง วิธีการปฏิบติัในปัจจุบนัน้ี ผูป้ฏิบติัประเมินว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะท า

ให้ปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบัการเบิกโหลดลดน้อยลง และ ท าให้ผูป้ฏิบติัสามารถปฏิบติังานดา้นอ่ืนไดดี้

ข้ึนดว้ย 

 

 

 

7. เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 

แรงบนัดาลใจจากค ากล่าวจากผูอ่ื้น และ การน าหลกัการท างาน  P D C A มาใช้ในการท างาน  

8. ผู้ที่มีส่วนร่วมท าให้เกิดความส าเร็จ และบทบาทของบุคคลน้ัน (ที่ไม่ใช่ผู้เล่า) 

เพื่อนร่วมงาน และ นกัศึกษา รวมถึง อาจารย  ์ท่ีสอนที่ให้ค  าแนะน าวิธีการท างาน 

9. อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน (LESSONS LEARNED) และแนวทางในการแก้ปัญหา/อุปสรรค 

ดังกล่าว 

ถึงแมว้่าการติดตามนกัศึกษา และ ก าหนดเวลาให้นกัศึกษามารับการติดต่อ จะมีชดัเจน แต่ก็มี

นกัศึกษาส่วนน้อยท่ียงัขาดความรับผิดชอบตรงจุดน้ี 

10. ผลลัพธ์ หรือ ความส าเร็จที่เกิดขึ้นคือ 

1. การด าเนินงานเอกสารดา้นการเทียบโอนรายวิชา ท างานไดร้วดเร็วข้ึน 

2. จ านวนเอกสารท่ีคา้งในระบบงานดา้นการเทียบโอนรายวิชา ท างานได้รวดเร็วข้ึน 

3. จ านวนนกัศึกษาท่ีมีปัญหาท่ีเก่ียวกบัปัญหาการเทียบโอนรายวิชา มีจ านวนน้อยลง 

4. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเบิกค่าสอนเกินภาระงานอาจารยป์ระจ า มีความสมบูรณ์ รวมถึง 

ระยะเวลาในการน าส่งเอกสารท าได้ตามเวลาท่ีก าหนด 

5. จ านวนอาจารยท่ี์เบิกชัว่โมงสอนเกินล่าช้า มีจ านวนลดลง 

6. จ านวนอาจารยไ์ม่ทราบขอ้มูลในการเบิกชั่วโมงสอนเกิน ลดน้อยลง 

11. การเรียนรู้ของผู้เล่าเร่ืองจากประสบการณ์ความส าเร็จดังกล่าว 

 มีความเขา้ใจ และ เห็นความส าคญัของ การน าหลกัการท างาน P D C A มาใช้กบังานประจ า 
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12. สมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ หรือ ทัศนคติ) ของผู้เล่าเร่ือง 

ผูป้ฏิบติัปรารถนาที่จะแบ่งปัน ความรู้ ประสบการณ์ และ วิธีการท างานท่ีตนมีประสบการณ์ ให้กบั

บุคคลอ่ืนในส่วนงานที่เก่ียวขอ้งอีกทั้งยงัปรารถนาให้ พนกังานแต่ละคนน าหลกัการ P D C A  มาใช้

กบังานของตนเอง  

 

13. ผลงานเชิงประจักษ์ของผู้เล่าเร่ือง คือ 

การประเมินความพึงพอใจของอาจารยใ์นการปฏิบติังานในคณะบริหาร  ระดบั ดีมาก 

การประเมินความถึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมาใช้บริการ  การเทียบโอนรายวิชา  ในคณะบริหาร ระดบั 

ดีมาก 
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14. รูปภาพด้านล่าง แสดงระบบการท างานการเทียบโอนของนักศึกษาหลังจากน าหลักการ  PDCA มาใช้ในการท างาน 

 

Work Flow                   
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แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 

1.ชื่อ-สกุล ผู้เล่าเร่ือง      ผ.ศ.ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์  คณะวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก        - 

3. บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประธานคณะกรรมการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4. เร่ืองท่ีเล่า     

              การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5. บริบทหรือความเป็นมาของเร่ืองท่ีเล่า 

            การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ถือเป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนา

คณะฯ เพื่อคลับเคลื่อนกระบวนการด าเนินงานต่างๆ ภายในคณะฯ ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมการด าเนินงานแบบไร้

กระดาษ หรือที่เรียกว่า eFaculty  ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ  และเพื่อให้สอดคล้องกับหนึ่งในยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (eUniversity) โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ของคณะฯ นั้น จะท าการพัฒนาบนกรอบแนวคิดพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมาตรฐาน และเป็นที่

ต้องการในอุตสาหกรรมมาก ที่สุด เพื่อเป็นผู้น าและเป็นต้นแบบให้กับนักศึกษาในการน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ท างานจริง 

6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการท่ีท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ 

            ขั้นตอนการด าเนินงานนั้น ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีกระบวนการท างานในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการจั ดการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศโดยทีมนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 2 และ 3 ซึ่งมีคณะกรรมการ

ก ากับดูแลและให้ค าปรึกษา ดังมีรายนามตามเอกสารแนบ โดยกระบวนการท างานนั้นทางคณะกรรมการได้จัดท า

แผนงานทั้งหมดของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ซึ่งมีอยู่หลายส่วนงานตามความถนัดของ

คณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 

 งานด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ : วางแผนงานส าหรับการรับความ

ต้องการของแต่ละระบบย่อยบนเว็บไซต์คณะและระบบ เครือข่ายเสมือน (Cloud system) ซึ่งรวมไป



ถึงการวิเคราะห์ ออกแบบระบบพร้อมกับประเมินความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบสา รสนเทศ

ต่างๆ โปรแกรมย่อยๆ เพื่อให้บริการภายในคณะ และยังเป็นที่ปรึกษากับทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 2 

ในการรับความต้องการระบบจากผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะ ดังเช่นเว็บไซต์จัดการเนื้อหาของ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการสะสมประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ภายในคณะให้ เข้าใจและ

รับรู้ถึงการวิเคราะห์และออกแบบ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

 ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ 

 ดร.วรทรรศน์ มาฆะศิรานนท์ 

 งานด้านสถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : วางแผนงานส าหรับการปรับปรุง ดูแลและขยาย

ระบบงาน ด้านเครือข่ายและเคร่ืองแม่ข่าย และระบบเครือข่ายเสมือน (Cloud system) ของระบบการ

จัดการสารสนเทศ เพื่อรองรับตามความต้องการของ นักศึกษา และบุคลากรของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดังเช่นระบบ one-user-one-password (Single sign-on), สถาปัตยกรรมเคร่ืองแม่ข่าย

ส าหรับเว็บการจัดการเนื้อหา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web portal Content Management 

infrastructure) และยังเป็นที่ปรึกษา  กับทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 2 ในการด าเนินการสร้างระบบ

เคร่ือข่ายและเคร่ืองแม่ข่ายบนโดเมน it.rsu.ac.th และการเชื่อมต่อระบบการจัดการสารสนเทศกับ

ระบบเครือข่ายเสมือน (Cloud system)    

 นายสุธี ศิริสุทธิเดชา 

 นายสุพานิช อังศิริกุล 

 นางสงบ ศศิพงศ์พรรณ 

 งานด้านพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการ  : วางแผนงานและล าดับความส าคัญของ ระบบงาน

ย่อยๆในการพัฒนาบนโดเมน it.rsu.ac.th และ ระบบเครือข่ายเสมือน (Cloud system) รวมไปถึง

การศึกษาความเป็นไปได้ส าหรับเทคโนโลยีที่ใช้ส าหรับการพัฒนาและที่เกี่ ยวข้องกับระบบงานที่

สนับสนุนการใช้งานของนักศึกษาและบุคลากรภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งบนโดเมน 

it.rsu.ac.th และ ระบบเครือข่ายเสมือน (Cloud system) ดังเช่น พัฒนาระบบการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 2 ในการด าเนินการ

สร้างและพัฒนาระบบงานตามความต้องการของระบบจากผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะตาม

รูปแบบโครงการสร้างการวิเคราะห์และออกแบบระบบ    

 

 นายปรัชญา ฟูสิริพงษ์ 

 นายวุฒิพงษ์ ชินศรี 



 งานด้านทดสอบระบบสารสนเทศ และสนับสนุนการใช้งาน : วางแผนการอบรม ออกแบบโครงสร้าง

ตามการวิเคราะห์และออกแบบรระบบส าหรับการทดสอบระบบจากทีมพัฒนา สนับสนุนแก้ไขการ

ใช้งานระบบสารสนเทศจาก นักศึกษาและบุคลากร รวมไปถึงตรวจสอบเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ

สารสนเทศ และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 1 ในการด าเนินการทดสอบระบบ 

ฝึกฝนให้นักศึกษาส าหรับการสนับสนุนแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบสารสนเทศของคณะ และ

รวมไปถึงการสร้างคู่มือการใช้งานระบบการจัดการสารสนเทศ 

 นายถาวร พรชัยวรนนท์ 

 นางธัญวรัตน์ แดงลิ่ม 

จากหลากหลายส่วนงานประธานคณะกรรมการได้แบ่งคณะกรรมการเป็น คณะท างานในแต่ละหน่วยย่อยเพื่อ

มีการท างานที่คล่องตัวและรวดเร็วในการท างาน ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์จากคณะกรรมการในแต่ละ

หน่วยย่อยในกับทีมนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเป็น บุคลากรที่ขับเคลื่อนงานในทุกส่วนงาน รวมไปถึงการฝึกฝนให้

ท างานเป็นทีม และคณะท างานย่อยได้สร้างสภาพแวดล้อมจริงที่เหมือนกับงานในภาคธุร กิจของอุตสาหกรรมด้าน

ไอทีในห้องปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาและปฏิบัติงานจริงเพื่อเข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่องาน

ด้านไอที และรวมถึงการสนับสนุนนักศึกษาก่อนจบการศึกษาให้ได้ไปปฏิบัติงานจริง ณ บริษัท ด้านไอทีที่มี

ชื่อเสียงภายในประเทศในรูปแบบ สหกิจศึกษา 

7. เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ท าให้เกิดความส าเร็จ  

        ชี้ถึงเป้าหมายที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการพัฒนาและการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. ผู้ท่ีมีส่วนร่วมท าให้เกิดความส าเร็จ และบทบาทของบุคคลนั้น 

         ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมกา รเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการท าให้เกิดความส าเร็จของการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยประธานคณะกรรมการน้ันมีบทบาทที่ส าคัญใน

การวางแผนการปฏิบัติงานตลอดจนการเชื่อมต่อโครงข่ายภายนอก เพื่อเป็นเส้นทางของการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามา ศึกษาและพัฒนาเพื่อทันต่อภาคอุตสาหกรรมและด้านวิชาการด้านไอที ส่วน

คณะกรรมการน้ันมีบทบาทในการศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม่และประยุกต์แนวความคิดเพื่อส่งต่อไปยัง นักศึกษา 

ภายในแต่ละทีมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ก้าวทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

9. อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางในการแก้ปัญหา/อุปสรรคดังกล่าว 

       อุปสรรคและปัญหาในการท างานคืองบลงทุน  ให้กับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ เนื่องจากการพัฒนาระบบที่มีเสถียรภาพ และความมั่นคงสูงมีความจ าเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์ทาง 



Hardware และ Software ที่มีประสิทธิภาพสูง  ซึ่งรวมไปถึงการว่าจ้างนักพัฒนาที่มีประสบการณ์สูงเพื่อให้ระบบมี

ความสมบูรณ์และใช้ประสิทธิภาพของ Hardware และ Software เต็มที่ แต่ปัจจุบันนี้ ทางคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศสร้างทีมนักศึกษาในการพัฒนาระบบจึงท าให้ระบบนั้นมีความผิดพลาดที่สูง  เนื่องจากนั กศึกษายังมี

ประสบการณ์ที่เพียงพอ  แม้กระทั่ง  คณะกรรมการจะมาก ากับดูแลแล้วก็ตาม  ซึ่งประธานคณะกรรมการไม่มีแนว

ทางการแก้ไขปัญหา โดยการแบ่งหน้าที่ตามความช านาญของคณะกรรมการที่ก ากับแต่ละส่วนงานให้ท างานและ

ให้ค าปรึกษาที่ใกล้ชิดกับนักศึกษามากขึ้นเพื่อเพิ่มพูลประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาและลดความผิดพลาดของระบบ

สารสนเทศลง 

10. ผลลัพธ์หรือความส าเร็จที่เกิดขึ้น 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ัน ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้แบ่งมุมมอง

เป็น 2 มุมมอง ดังต่อไปนี้ 

 ระบบการจัดการสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาโดยทีมนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 และ 3 

 เว็บไซต์การจัดการเนื้อหา ส าหรับคณะบนโดเมน it.rsu.ac.th ในการจัดการและแสดงข้อมูลในแต่ละ

สาขาวิชา ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดในแต่ละรอบปี

การศึกษา ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 เว็บการจัดการเนื้อหา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 การเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ กับ ระบบเครือข่ายเสมือน (Cloud system) ด้วยระบบ one-user-one-

password (Single sign-on) เพื่อด าเนินงานส าหรับการประชุม และที่ปรึกษาออนไลน์ จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนการใช้งาน Software ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ และด้านการจัดการเอกสารต่างๆ 

ภายในอนาคต ดังรูปที่ 2, 3 และ 4 ตามล าดับ 



 ระบบ one-user-one-password (Single sign-on) : เพื่อลดความยุ่งยากของ บุคลากร และ

นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดจ า username และ password ส าหรับเข้าใช้

งานบริการต่างๆ ของคณะ ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 ระบบ one-user-one-password (Single sign-on) 

 เว็บ Portal ส าหรับการดาวห์โหลด ซอฟท์แวร์ ที่ถูกต้องลิขสิทธิ์ รวมไปถึงข้อมูลต่างๆ ของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
รูปที่ 3 ดาวห์โหลดซอฟท์แวร์ถูกลิขสิทธิ์ ด้วยโดเมน it.rsu.ac.th 

 

 บริการต่างๆ บนระบบเครือข่ายเสมือน (Cloud system) ด้วยโดเมน it.rsu.ac.th ซึ่งระบบ

เครือข่ายเสมือนมีบริการที่ให้ใช้งานมากมาย ดังเช่น อีเมล์ การประชุมออนไลน์ การเก็บ

ข้อมูลออนไลน์ การใช้งานเอกสารร่วมกันบน โดเมน it.rsu.ac.th ด้วยโปรแกรมประยุกต์ 

Microsoft Office ดังรูปที่ 4 



 
รูปที่ 4 ประชุมออนไลน์ และที่ปรึกษาออนไลน์ 

 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีปณิธาณที่จะ มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตไอทีมืออาชีพสู่สังคม เพราะฉะนั้นระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอีกระบบสารสนเทศหนึ่งที่พัฒนานักศึกษาให้มี

ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาความรู้ตนเอง และความรับผิดชอบต่องานด้านไอที เพื่อเป็นบัณฑิตไอที

มือ อาชีพสู่ภาคอุตสาหกรรมในสังคมอาเซีย 

 
รูปที่ 5 ผลงานศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 



11. การเรียนรู้ของผู้เล่าเรื่องจากประสบการณ์ความส าเร็จดังกล่าว 

       ได้เรียนรู้จากการท างานกับนักศึกษาและเข้าใจถึงระเบียบวิธีการคิดข องนักศึกษาในแต่ละรุ่นที่ผ่านเข้ามาใน

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึงการเรียนรู้จาก ความรู้ความสามารถ

ของคณะกรรมการในแต่ละท่าน ในแต่ละด้านของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

12. สมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ หรือทัศนคติ) ของผู้เล่าเรือ่ง 

       การจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ันจะท าให้โครงสร้างการบริหารงานมีความรวดเร็วขึ้น  และยัง

รวมไปถึงการลดการใช้งานเอกสารลงในอนาคต  และยังท าให้บุคลากรภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ

เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มที่  รวมไปถึงการพัฒนาศั กยภาพของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงระบบงานสารสนเทศอย่างเป็นระบบในระดับองค์กรมหาชน 

13. ผลงานเชิงประจักษ์ของผู้เล่าเร่ือง คือ 

  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นได้มีบริการส าหรับให้บริการบุคลากรและ

นักศึกษาภายในคณะฯ ดังต่อไปนี้ 

 การน าเสนอเน้ือหาข้อมูลสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 

 

 

 



 การสอนและที่ปรึกษาออนไลน์ ผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์ และเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต  

 
 

 

 การดาวห์โหลดและใช้งาน Software ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ 

 

 
 



 การใช้งานเอกสารร่วมกัน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office 

 
 

 การมีจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 

 การมี Storage ที่เก็บไฟล์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cloud storage system) 

 
 



 

แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 

1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่าเร่ือง อาจารย์ ภญ. ศิริมา สุดวิลัย  

 

2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก ดร.ภญ. วิภาพร ขจรวงศ์วัฒนา 

 

3. บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 ภาระงานหลัก คือ อาจารย์ประจ า หมวดวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 

 ภาระงานรอง คือ ประธานกรรมการห้องปฏิบัติการปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปี

การศึกษา 2555 

 

4. เร่ืองท่ีเล่า การด าเนินกิจกรรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  

 

5. บริบทหรือความเป็นมาของเร่ืองท่ีเล่า 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ซึ่งมี

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี สารชีวเคมีอันตรายและสารชีวภาพอันตราย ในปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์มี

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาประมาณ 1,200 คน โดยส่วนใหญ่ยัง ไม่เห็นความส าคัญของการใช้

ห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย  

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดต้ังห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ในแต่ละกลุ่มวิชา เพื่อ

ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาและสนับสนุนงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ให้แก่คณาจารย์และ

บุคลากร ท าให้มีการใ ช้สารเคมี สารชีวเคมีอันตรายและสารชีวภาพอันตรายอยู่เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้สารเคมีที่ใช้

บางตัวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานได้ อันตรายดังกล่าวอาจที่เกิดจากการสัมผัสสารเคมี

โดยตรง การกลืนกิน หรือ การสูดดมสารเคมี   ผลที่ได้จากการรับสารเคมีอันตราย อ าจเกิดอย่างเฉียบพลัน หรือ 

แบบเร้ือรัง สารเคมีบางตัวยังเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็ง (Carcinogen)  สารเคมีบางตัวมีปฏิกิริยาที่รุนแรงก่อให้เกิด



การระเบิด หรือติดไฟซึ่งนอกจากเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานแล้วยังอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ

ทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้  

 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้ห้องปฏิบัติการทุกคนช่วยกัน

ป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น  การที่จะท าเช่นน้ีได้ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ

พื้นฐาน ของการปฏิบัติตนในห้องปฏิบัติการ เช่น  รู้ระเบียบข้อบังคับหรือค าแนะน าในการเข้าห้องปฏิบัติการ  และ

ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รู้ถึงอันตรายที่แอบแฝงอยู่ในสารเคมี  ไม่ท างานด้วยความประมาทเลินเล่อ ขาดความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีความส าคัญมากที่ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการต้องศึกษาให้มีความเข้าใจก่อนที่

จะใช้ห้องปฏิบัติการ 

คณะกรรมการห้องปฏิบัติการปลอดภัย ได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการปลอดภัย

ภายในคณะเภสัชศาสตร์ ดังนั้นจึงจัดด าเนินโครงการกิจกรรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิตน้ีขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาประมาณ1,200 คน มีความรู้ในเร่ืองห้องปฏิบัติการ

ปลอดภัยและสามารถน าไปใช้ในการเข้าห้องปฏิบัติการได้  เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเองให้ปลอดภัยได้ 

และเป็นการป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น  การด าเนินงานด้านห้องปฏิบัติการปลอดภัยก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่างๆ ดังนี้ 

 ประโยชน์ต่อนักศึกษา 

นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง จากการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย และสามารถดูแลตนเองให้มี

ความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติการ ตลอดจนสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ เมื่อ

ส าเร็จการศึกษา 

 ประโยชน์ต่อบุคลากร 

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย มีความค านึงถึงอันตรายจาก

สารเคมี สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ ลดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท างาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การท างานอีกด้วย 

 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

ได้นักศึกษาที่รอบรู้ และมีควา มพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเภสัชกรในสังคมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เป็นการสร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัย นอกจากนั้น คณาจารย์บุคลการ  และ

นักศึกษา สามารถดูแลสุขภาพตนเอง และเข้าใจในการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย ซึ่งจะลดการบาดเจ็บหรือ

เจ็บป่วยจากการท างาน ท าให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

 

6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการท่ีท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ 

1. คณะกรรมการห้องปฏิบัติการปลอดภัยประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ศึกษาข้อมูลการจัดท าระบบ

ห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

2. จัดระบบบริหารจัดการและกลไกบริหารห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

3. จัดท าคู่มือห้องปฏิบัติการปลอดภัย ส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รังสิต 

  
รูปคู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

  



  
รูปบอร์ดแสดงข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ  

 

4. จัดท าระบบผ่านเข้าออกห้องปฏิบัติการและการเบิกอุปกรณ์และสารเคมี โดยใช้ PHARM-SAFETY 

CARD 

  

 

 

รูปการชี้แจงเกี่ยวกับความปลอดภัย และการสอบห้องปฏิบัติการปลอดภัย เพื่อรับ PHARM-SAFETY CARD 
  

 



5. ระดมสมองเพื่อออกข้อสอบ ส าหรับการสอบห้องปฏิบัติการปลอดภัย เพื่อรับ PHARM-SAFETY 

CARD 

6. สรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

7. ประชุมเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหา จากการสอบห้องปฏิบัติการปลอดภัย  

 

7. เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 

 กิจกรรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประสบความส าเร็จได้ เกิดจาก

ความร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการห้องปฏิ บัติการปลอดภัยประจ าคณะเภสัชศาสตร์ และบุคลากรทุกคนทุก

แผนกในห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ 

 

8. ผู้ท่ีมีส่วนร่วมท าให้เกิดความส าเร็จ และบทบาทของบุคคลนั้น 

 1. ทีมผู้บริหารของคณะเภสัชศาสตร์ ให้การสนับสนุนโครงการและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ห้องปฏิบัติการปลอดภัยประจ าคณะเภสัชศาสตร์มาโดยตลอด 

 2. บุคลากรทุกคนในห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมท างานเป็นทีม 

 3. คณะกรรมการห้องปฏิบัติการปลอดภัยประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อจัดท าโครงการต่างๆ 

 

9. อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางในการแก้ปัญหา/อุปสรรคดังกล่าว 

 การสอบห้องปฏิบัติการปลอดภัย เพื่อรับ PHARM-SAFETY CARD ส าหรับนักศึกษามีการสอบในภาค

การศึกษาที่สอง ท าให้กิจกรรมขาดความต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ ดังนั้นควรเพิ่มสื่อให้ความรู้ในห้องปฏิบัติการทุก

ห้อง และอาจมีการจัดอบรมในภาคการศึกษาที่หนึ่ง ในปีการศึกษาถัดไป 

 

10. ผลลัพธ์หรือความส าเร็จที่เกิดขึ้น 

บุคลากรและนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง จากการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย เข้าใจเกี่ยวกับการ

ใช้ห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย มีความค านึงถึงอันตรายจากสารเคมี สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ ลดการ

บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท างาน และสามารถดูแลตนเอ งให้มีความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติการ เป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการอีกด้วย 

 



11. การเรียนรู้ของผู้เล่าเรื่องจากประสบการณ์ความส าเร็จดังกล่าว 

 มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นประโยชน์ของการด าเนินกิจกรรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

 

12. สมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ หรือทัศนคติ) ของผู้เล่าเรื่อง 

 มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นประโยชน์ของการด าเนินกิจกรรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย และต้องการ

เผยแพร่แบ่งปันความรู้เหล่านี้ให้กับทุกๆคน และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

 

13. ผลงานเชิงประจักษ์ของผู้เล่าเร่ือง คือ 

 คู่มือความปลอดภั ยในห้องปฏิบัติการซึ่งจัดท าขึ้น และตั้งไว้ในทุกห้องปฏิบัติการในคณะเภสัชศาสตร์

เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถอ่านและทบทวนการใช้ห้องปฏิบัติการปลอดภัยได้  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การสร้างความมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัย 

1. ชื่อ – สกุลผู้เล่า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรี  ค าธิตา 

2. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบผู้เล่าเร่ือง 

ภาระหลัก คือ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (สิ้นสุดวาระ 8  สิงหาคม 2556) 

ภาระรอง คือ ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ และแนวทางการประเมินผลการ

ด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานของวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

3. เร่ืองที่เล่า 

การสร้างความมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

4. บริบทหรือความเป็นมาของเร่ืองที่เล่า 

สืบเน่ืองจากสภาวะการแข่งขันและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุค

ของการจัดการความรู้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ งส าหรับบุคลากรที่ต้องปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อเป้าหมายในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร   เมื่อ โลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน กลายเป็นการปฏิวัติทาง

สังคม (Social revolution)   ส านึกผู้คนเปลี่ยน ส านึกในสิทธิเสรีภาพ  หน่วยงานองค์กรทั้งหลายจ าเป็นต้อง Re-

position ตนเอง ก าหนดจุดยืน  พัฒนาอัตลักษณ์ของคนในองค์กรโดย “คิดสร้างสรรค์  ยึดมั่นคุณธรรม  น าการ

เปลี่ยนแปลง” พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น  ซึ่งจะท าให้บุคลากรสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมี

ความสุข มีทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้น    สามารถพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าประสงค์   

จึงได้ด าเนินการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจร่วมกันถึงแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยฯให้ประสบความส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัย 

2) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพเป็นเลิศ มีทักษะ
ประสบการณ์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

3) เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในองค์กรได้อย่างมีความสุข 

 



5. เทคนิคกลยุทธ์ที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 

 กลยุทธ์ในการสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากร (Staff Participation) เป็นกระแสของความคิดที่ต้องการ

ให้บุคลากรในองค์กรมีความตระหนักว่า การด าเนินกิจการใด ๆ ก็ตาม ผู้ที่ได้รับผลกระทบและมีส่วนได้เสีย

ควรเป็นผู้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะความคิด โดยการสร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

จากบุคลากรอันเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานที่มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบต่อการประเมินผลการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน ดังนั้นการพัฒนาจึงเร่ิมจากความต้องการของบุคลากรที่จะพัฒนาหน่วยงานของ

ตนเองเพื่อน าไปสู่เป้าหมายผลส าเร็จของวิทยาลัย 

 
6. วิธีการ / ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ  

1) การปรึกษาหารือ  โดยการจัดประชุมระดับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา

วิทยาลัย  โดยพิจารณาจากดัชนีความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละด้านมาเป็นเกณฑ์ใน

การพัฒนาปรับปรุง   และจัดท าร่างแนวทางการประเมินการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้

สอดคล้องการประกันคุณภาพการศึกษา 

2) การรับรู้ข่าวสารของบุคลากร  โดยการส่งร่างแนวทางการพัฒนาฯให้กับทุกหน่วยงาน เพื่อให้ทราบ

รายละเอียดและเกิดความเข้าใจ  มีการพิจารณาผลกระทบด้านต่างๆ วิธีปฏิบัติให้บรรลุผล หรือเสนอความ

คิดเห็นอ่ืนๆ   และส่งกลับมายังวิทยาลัยเพื่อรวบรวม 

3) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร  โดยจัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อยที่มีระดับหัวหน้าหน่วยงาน

เข้าร่วมเพื่อท าความเข้าใจและค้นหาเหตุผลในการพิจารณาร่างแนวทางการพัฒนาอีกครั้ง  ก่อนน าไปสรุป

เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

4) การร่วมในการตัดสินใจ  โดยการประชุมสรุปแนวทางการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มย่อย  เพื่อให้ได้

แนวทางปฏิบัติที่ทุกฝ่ายเห็นสอดคล้องกัน  และก าหนดแนวทางการด าเนินงานออกมา 

 

7. การมีส่วนร่วมที่ท าให้เกิดความส าเร็จ มีขั้นตอนดังน้ี 

1) การมีส่วนร่วมในการคิดหาสาเหตุของปัญหา และความต้องการของบุคลากร ก าหนดนโยบายเพื่อ

แก้ปัญหา  

2) การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายหรือแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อแก้ปัญหา  



3) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ

ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย  

4) การมีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน  

 

8. อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน  และแนวทางในการแก้ปัญหา  

 การโน้มน้าวให้บุคลากรมีความเข้าใจในแนวทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเห็น

ความส าคัญของการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย โดยพยายามชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม สิ่งแวดล้อมในด้าน

ต่างๆ ตามค าที่ว่า โลกเปลี่ยน เรียนรู้ อยู่รอด  ซึ่งกระท าได้ยากที่จะท าให้ทุกคนมีความเข้าใจหรือมีความคิดเห็นไป

ในแนวทางเดียวกันทั้งหมด  ทั้ งนี้ได้ใช่ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ที่ยอมรับเป็นแนวทางในการด าเนินงาน

ต่อไป 

9.   บทสรุป 

กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรนั้นถือเป็นกระบวนทัศน์ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา

วิทยาลัย เพราะจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของการพัฒนา  วางแผนโครงการพัฒนาต่าง 

ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของและยินยอมปฏิบัติตามได้อย่างสมัครใจ และเป็นส่วนส าคัญที่จะท า

ให้การพัฒนาเป็นไปในแนวทางที่สนองต่อความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบบันทึก เร่ืองเล่าจากการถอดประสบการณ์ การเรียนรู้ และการท างานท่ีเป็นเลิศ  

ด้านการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ เร่ือง การด าเนินกิจกรรม  5ส ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

1.ชื่อ-สกุล ผู้เล่าเร่ือง       นางกาญจนา เพ็งค าศรี 

2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก        - 

3. บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 ภาระงานหลัก คือ บรรณารักษ์ แผนกบริการ ส านักหอสมุด 

 ภาระงานรอง คือ อนุกรรมการกิจกรรม 5ส ส านักหอสมุด (ประธานคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส ปี
การศึกษา 2554) 

4. เร่ืองท่ีเล่า    การด าเนินกิจกรรม 5ส ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

5. บริบทหรือความเป็นมาของเร่ืองท่ีเล่า  

กิจกรรม 5ส เป็ นเทคนิควิธีการพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการท างาน หรือสถานที่
ท างานเพื่อให้เกิดความสะอาด ความสะดวก  ความมีระเบียบเรียบร้อย ท าให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากมีการจัดระเบียบและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในที่ท างานให้เกิดบรรยากาศที่น่าท างาน ท าให้ บุคลากรสามารถ
ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรต่อองค์กร อันจะส่งผลให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร กิจกรรม 5ส จึงถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพของการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

5ส มาจากค าว่า 5S ซึ่งมาจากหนังสือชื่อ “ The 5S’s : Five Keys to a Total Quality Environment” ที่เขียน
โดยชาวญ่ีปุ่นชื่อ Mr. Takashi Osada และได้ให้ความหมายของ 5 ส ไว้ดังนี้ 

สะสาง (Seri: เซร)ิ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจ  การก าจัดสิ่งของที่ไม่จ าเป็น โดยกา ร
แยกแยะสิ่งของเพื่อให้เหลือแต่สิ่งที่จ าเป็นและจัดให้เป็นหมวดหมู่  โดยการยึดหลักว่า  “ของที่ไม่ต้องการใช้ ให้
ขจัดออกไป  ส่วนของที่ต้องการ ก็จัดให้เป็นระเบียบ” 

สะดวก (Seiton: เซตง) หมายถึง การจัดเก็บสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆให้เป็นระเบีย บ
เรียบร้อยเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน  ซึ่งต้องค านึงถึงคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน และ
เมื่อผ่านการได้ท าขั้นตอนสะดวกแล้ว จะมีลักษณะที่เรียกว่า “หายก็รู้ ดูก็งามตา” 



สะอาด (Seiso: เซโซ) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการท าความสะอาด การก าจัดขยะ โดยวิธี การปัด กวาด 
เช็ด ถู สิ่งของ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตลอดจนสถานที่ท างานให้มีความสะอาดปราศจากฝุ่นละอองและสิ่ง
สกปรก 

สุขลักษณะ (Seiketsu: เซเคทซึ) หมายถึง การรักษามาตรฐานของความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ได้จากการ
สะสาง ความสะดวก และความสะอาดให้คงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ตลอดจนปรับปรุงให้
ดียิ่งขึ้น สร้างนิสัย (Shitsuke: ชิซุเกะ) หมายถึง การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและข้อก าหนดต่างๆที่ได้
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัย  

การท ากิจกรรม 5ส ในห้องสมุด ไม่ใช่เป็นเร่ืองใหม่แต่อย่างใด ทั้งนี้เนื่องจากห้องสมุดในแต่ละแห่งนั้น มี
กระบวนการจัดหา การจัดหมวดหมู่ รวมถึงการน าทรัพยากรออกให้บริการ ที่เป็นขั้นตอนอีกทั้งยังเป็นระบบ
ระเบียบเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มาใช้บริการเกิดความสะดวก รวมถึงมีการดูแลรักษาความสะอาด ในด้านอาคาร
สถานที่ที่ เอ้ือต่อผู้มาใช้บริการรวมถึงผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่แล้ว หากแต่ว่าผู้ปฏิบัติงานจะ
สามารถท าได้อย่างต่อเน่ืองจนติดเป็นนิสัยหรือไม่นั้น ดังนั้นจึงถือได้ว่า 5ส เป็นกิจกรรมคุณภาพที่สมควรอย่างยิ่ง
ในการที่จะน ามาใช้ในงานห้องสมุดอย่างต่อเน่ือง ซึ่งประโยชน์ของการน า 5ส มาใช้จะท าให้เกิดการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 

              ด้านผู้ปฎิบัติ      

            1. สามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว มีความถูกต้องในการท างานมีระเบียบวินัยตระหนักถึงผลเสีย
ของความไม่เป็นระเบียบในสถานที่ท างาน มีจิตส านึกของการปรับปรุง ซึ่ งจะน าไปสู่ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน 

            2. มีการท างานเป็นทีม โดยปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่บุคลากรในห้องสมุดเป็นผู้ที่ร่วมกันก าหนด
ขึ้น 

             3. มีความรักและผูกพันกับห้องสมุด เพราะความก้าวหน้าของห้องสมุดเกิดจากผู้ปฏิบัติงานที่ได้
ร่วมใจในการท างาน 

 ด้านกระบวนการ 
 1.   ลดขั้นตอนของการท างานที่ไม่จ าเป็น ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว  
 2.   วัสดุอุปกรณ์มีใช้อย่างครบครัน และเกิดความประหยัด 
 3. ป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ข้อผิดพลาดต่างๆได้อย่างทันการณ์ เน่ืองจากสามารถสังเกตเห็นสิ่ง

ผิดปกติต่างๆ ได้ง่าย  
 4.   ลดเวลาในการค้นหาเอกสารหรือสิ่งของในการท างาน 
 



 ด้านการให้บริการ 
 1.  ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ มีการจัดเก็บอย่างเป็น

หมวดหมู่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ค้นหาและเข้าถึงได้ง่าย  
 2. ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกประทับใจ เพราะส ภาพห้องสมุดมีบรรยากาศและสุขลักษณะที่ดี 

เหมาะกับการเข้ามาศึกษาค้นคว้า 
6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการท่ีท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ  

 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้น ากิจกรรม 5ส  มาใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างให้กิจกรรม 5ส เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุนให้การด าเนินการประกัน
คุณภาพการปฏิบัติงานของส านักหอสมุด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งส่งเสริมให้ทุกแผนกของส านักหอสมุด 
น ากิจกรรม 5ส มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงานและสภาพแวดล้อมโดยรวมของ
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองและตลอดไป   โดยได้ก าหนดให้มีนโยบาย 5ส ดังนี ้

1. พัฒนาการด าเนินกิจกรรม 5ส ให้เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของ
ส านักหอสมุด 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของส านักหอสมุด มีความรู้ความเข้าใจ และด าเนิน
กิจกรรม 5ส โดยให้ถือ ว่าเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจ าที่ต้องท าอย่างต่อเน่ืองและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยมีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน 5ส มาให้ความรู้ และจัดศึกษาดูงาน
หน่วยงานในภาคการศึกษา (ห้องสมุด) และภาคธุรกิจที่เป็น Good practices  

3. ให้ทุกแผนกในส านักหอสมุดน ากิจกรรม 5ส ไปด า เนินการอย่างจริงจังและต่อเน่ืองให้บรรลุ
เป้าหมาย 

4. ผู้บริหารส านักหอสมุดทุกระดับ ต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริม และดูแลเพื่อให้การด าเนิน
กิจกรรม 5 ส บรรลุตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม 5ส ที่ได้ก าหนดไว้ 

5. ให้หัวหน้าแผนกและคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส รายงานความก้าวหน้าของกิจกร รม ต่อ
คณะกรรมการอ านวยการกิจกรรม 5ส เพื่อให้แนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคอย่าง
ต่อเน่ือง ทุก 4  เดือนเป็นอย่างน้อย 

6. ให้รางวัลพื้นที่ที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม 5ส ตามแผนด าเนินงานและ
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ 

จากนโยบายดังกล่าว ส านักหอสมุดตั้งเป้าหมายที่จะด า เนินกิจกรรม 5ส ให้บรรลุผลส าเร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานกิจกรรม 5ส และ  “มุ่งมั่นไปสู่ความเป็นผู้น าในการน ากิจกรรม 5ส มาเพื่อ
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมของส านักหอสมุดให้ประสบความส าเร็จเป็น
หน่วยงานแรกของมหาวิทยาลัยรังสิต” 



โครงสร้างการด าเนินกิจกรรม 5ส ของส านักหอสมุด  

จากการที่ส านักหอสมุด ได้น ากิจกรรม 5ส เข้ามาใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 นั้น ในแรกเร่ิม มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆออกเป็น 3 ชุดประกอบด้วย  คณะกรรมการอ านวยการกิจกรรม 5ส  
คณะอนุกรรมการด าเนินกิจกรรม 5ส และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการด าเนินกิจกรรม 5ส หลังจากนั้นในปี
การศึกษา 2549  จึงได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีคณะกรรมการลดลงเหลือเพียง 2 ชุด  ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการ
อ านวยการกิจกรรม 5ส และคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส ทั้งนี้เนื่องจากจ านวนบุคลากรของส านักหอสมุดมี
จ านวนจ ากัดและเพื่อ ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังในแต่ละชุด ซึ่ง
ได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน โดยคณะกรรมการในแต่ละชุดมีภาระหน้าที่ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการกิจกรรม  5ส   หน้าที่ :  

1. ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 5ส  
ของส านักหอสมุด 

2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การด าเนินกิจกรรม 5ส ของส านักหอสมุดเป็นไปอย่าง

ต่อเน่ืองและทั่วถึง 
4. ให้ค าปรึกษา แนะน าและข้อเสนอแนะแก่คณะอนุกรรมการ  5ส เพื่อประโยชน์ใน

การด าเนินกิจกรรม 5ส ของส านักหอสมุด 
5. ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม 5ส ของคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส 

 

2. คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส   หน้าที่:  

1.   ก าหนดแผนการด าเนินงานในโครงการกิจกรรม 5ส  ของส านักหอสมุด 
2.   ก าหนดมาตรฐาน 5ส ส าหรับพื้นที่ที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ส่วนบุคคล 
3.   ก าหนดแผนเวลาการตรวจและเครื่องมือเพื่อใช้ในการติดตาม  
4.   จัดตั้งทีมดูแลพื้นที่เพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ต่าง ๆ ของส านักหอสมุด 

                        5.  ประสานงานระหว่างหน่วยงานกับทีมที่ดูแลประจ าโซนพื้นที่เพื่อให้สามารถด าเนิน  
                             กิจกรรม    5ส ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
                         6.  รณรงค์และส่งเสริมการด าเนินงานในโครงการกิจกรรม 5ส อย่างต่อเน่ือง 

                                      7.  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการด าเนินงานในโครงการกิจกรรม 5ส ของส านักหอสมุดทั้ง 
                                           ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
                                    8. รับทราบปัญหาและให้ค าแนะน าหรือเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการ     



                            กิจกรรม 5ส เพื่อพิจารณา 
 หลังจากที่ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการของแต่ละชุดในปีแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้มีการ

จัดประกวดค าขวัญกิจกรรม 5ส โดยให้บุคลากรของส านักหอสมุดได้มีส่วนร่วมในการส่งค าขวัญเข้าร่วมเพื่อรับ
การพิจารณา ซึ่งค าขวัญที่ได้รับการคัดเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อน ามาใช้กับกิจกรรม 5ส 
ของส านักหอสมุดได้แก่ ค าขวัญว่า “ส านักหอสมุด ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพลัง 5ส” และได้น ามาใช้ถึงจนกระทั่ง
ปัจจุบัน   

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดแบ่งพื้นทั้งหมดของส านักหอสมุด โดยมีผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่นั้นๆ 
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 กลุ่มพื้นที่ดังนี ้

1. พื้นที่กลุ่มสุพรรณิการ์  สังกัดผู้อ านวยการและส านักงานเลขานุการ ใช้สัญลักษณ์โซนเป็นสี
เหลือง   

  2.  พื้นที่กลุ่มชมพูพันธุ์ทิพย์  สังกัดหอจดหมายเหตุ ใช้สัญลักษณ์โซนเป็นสีชมพู 

  3.  พื้นที่กลุ่มอินทนิล  สังกัดแผนกบริการ ใช้สัญลักษณ์โซนเป็นสีม่วง 

  4.  พื้นที่กลุ่มนาโน สังกัดแผนกพัฒนา ใช้สัญลักษณ์โซนเป็นสีส้ม 

  5.  พื้นที่กลุ่มพลอยไพลิน สังกัดแผนกเทคนิค ใช้สัญลักษณ์โซนเป็นสีน้ าเงิน 

  6.  พื้นที่กลุ่มวิภาวดี สังกัดห้องสมุดศูนย์ศึกษาวิภาวดี ใช้สัญลักษณ์โซนเป็นสีเขียว 

  7.  พื้นที่กลุ่มสาทร สังกัดห้องสมุดศูนย์ศึกษาสาทรธานี ใช้สัญลักษณ์โซนเป็นสีฟ้า 

การด าเนินกิจกรรม 5ส  

  คณะอนุกรรมการกิจกร รม 5ส ได้รับการคัดเลือกมาจากบุคลากรที่เป็นตัวแทนของแต่ละโซน
พื้นที่ เพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้กิจกรรม 5ส ด าเนินไปตามนโยบายและแผน
ด าเนินงานของกิจกรรม 5ส อย่างต่อเน่ือง อนุกรรมการแต่ละชุดมีวาระ 1 ปี โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติดังนี้ 

  1.  การประชุมของคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส    

  คณะอนุกรรมการได้มีมติให้มีการประชุมทุกเดือน แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากติดภารกิจ
ต่างๆของส านักหอสมุด 

 

 



 

  2.  การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส ประกอบด้วย 

  คณะอนุกรรมการฯมีหน้าที่และรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่  ก าหนดแผน
ด าเนินการ ปรับปรุงมาตรฐานกลาง เผยแพร่กิจกรรม 5ส จัดกิจกรรมท าความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) 
จ านวน 2 คร้ัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สร้างแบบฟอร์มการตรวจประเมิน  (ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ได้แก่  
ประเภทส านักงาน (แบบรายบุคคล) ประเภทส านักงาน (แบบส่วนรวม) ประเภทส่วนบริการผู้ใช้ และประเภทส่วน
บริการผู้ใช้ เฉพาะศูนย์ศึกษาสาทรธานีและศูนย์ศึกษาวิภาวดี ) รวมทั้งก าหนดเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ “ผ่าน” 
หมายถึง พื้นที่มีการปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานกลางทุกอย่าง และ “ไม่ผ่าน” หมายถึง พื้นที่มีการปฏิบัติงานแต่
ไม่ตรงตามมาตรฐานกลางที่ได้ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
อนุกรรมการจะต้องสลับกันท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินด้วย จึงต้องวางแผนก าหนดการตรวจ

เยี่ยมโซนพื้นที่และท าการตรวจเยี่ยม โดยซึ่งในวันที่ตรวจเยี่ยมทางคณะอนุกรรมการจะมีการประ ชุมเพื่อท าความ
เข้าใจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยดูจากมาตรฐานกลางของแต่ละพื้นที่ และท าการบันทึกผลการตรวจ
ประเมิน อีกทั้งสรุปข้อดี ข้อเสนอแนะและข้อที่ควรปรับปรุงเพื่อให้ได้ตรงตามมาตรฐานกลางลงในแบบฟอร์ม 

เมื่อตรวจเสร็จแล้ว ต้องสรุปผลการตรวจเยี่ยมเพื่อเสนอต่อปร ะธานโซนพื้นที่และคณะกรรมการ
อ านวยการกิจกรรม 5ส เพื่อรับทราบ  และจัดท าประกาศนียบัตรและของรางวัลแก่โซนพื้นที่ต่างๆ เมื่อจบปี
การศึกษา  

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

  3. การด าเนินกิจกรรม 5ส ของบุคลากรในแต่ละโซนพื้นท่ี 

      หลังจากที่ คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากตัวแทนของแต่ละโซนพื้นที่ 
เพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ให้กิจกรรม 5ส ด าเนินการไปได้อย่างเรียบร้อย ได้เข้าร่วมประชุมและรับทราบถึงแผน
ด าเนินงานตลอดจนแนวทางปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ก็จะน าข้อมูลที่ได้รับไปแจ้งหรือรายงานต่อสมาชิกที่อยู่ในโซน
พื้นที่ของตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งหน้าที่หรือบทบาทของสมาชิกใน
กลุ่มพื้นที่ต้องปฏิบัติได้แก่  

                           3.1  การมีส่วนร่วมในการก าหนดหรือปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานกลางต่างๆที่จะ ใช้เป็นเกณฑ์ส าหรับ
การตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยมาตรฐานที่ได้ผ่านการเสนอแนะจากมติของ
สมาชิก จะถูกน าเสนอเข้าที่ประชุมผ่านตัวแทนที่เป็นคณะอนุกรรมการฯ  ทั้งนี้ข้อก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานที่สมาชิก
ได้เสนอแนะจะได้รับบรรจุเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน กลางส าหรับการตรวจสอบหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ



คณะอนุกรรมการฯอีกที แต่ทุกคร้ังจะมีรายงานชี้แจงเหตุผลในรายงานการประชุม และแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบทุก
คร้ัง เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยในการปฏิบัติตาม   

   3.2 การลงมือปฏิบัติงานแผนด าเนินงานของแต่ละโซนพื้นที่   ซึ่งแต่ละโซนพื้นที่จะสร้างแผน
ด าเนินงานของโซนพื้นที่ที่ก าหนดรายละเอียด  ขอบเขต ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนด าเนินงานที่ทางคณะอนุกรรมการฯได้ก าหนดไว้  เช่น การลงมือจัดการกับพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่
ปฏิบัติงานกลาง  พื้นที่ส านักงาน พื้นที่ส่วนตัว  ว่าต้องเร่ิมเมื่อใดถึงเมื่อใด  ช่วงเวลาไหนที่จะต้องมีการตรวจสอบตาม
จุดต่างๆเพื่อจัดท าป้ายหรือดัชนี เพราะอาจเกิดการช ารุด เก่า สภาพไม่น่าดู หลังจากที่ได้ลงมือสะสางไปแล้ว   มีการ
ก าหนดวันเพื่อให้สมาชิกได้ท าหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นกรรมก ารที่จะต้องมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่พร้อม
และสมบูรณ์ตรงตามมาตรฐานที่สุด ก่อนวันที่คณะอนุกรรมการฯ จะมาตรวจเยี่ยมจริง 

  3.3  การปฏิบัติตามมาตรฐานกลาง  สมาชิกในแต่ละพื้นที่ จะได้รับการตรวจสอบว่าได้ด าเนินการ
ตามข้อก าหนดที่มาตรฐานกลางระบุไว้หรือไ ม่ ทั้งนี้เพื่อให้แนวปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในที่นี้จะขอ
ยกตัวอย่างมาตรฐานกลาง ในส่วนของพื้นที่ส่วนบุคคลที่เป็นโต๊ะท างานและพื้นที่เคาน์เตอร์บริการดังนี้ 

ตัวอย่างมาตรฐานพื้นท่ีส่วนบุคคล : โต๊ะท างาน 

รายการ จ านวน ข้อก าหนด 

1.โต๊ะท างาน 

 1.1 ป้ายชื่อบุคคล ไม่เกิน  1  ป้าย              รูปแบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ตามโซน ติดป้ายไว้มุมขวามือ 

ด้านหน้าโต๊ะ 

 1.2 ป้ายแสดงสถานะการปฏิบัติงาน         ไม่เกิน  1  ป้าย         วางไว้บนโต๊ะเมื่อไม่ได้ปฏิบัติ 

 หน้าที่ในแผนก 

 1.3  กระจกรองโต๊ะ ไม่เกิน  1  แผ่น           ใสสะอาด ไม่มีสิ่งของใดๆใต้กระจก 

 1.4  ปฏิทินตั้งโต๊ะ  ไม่เกิน  1  อัน  

ตัวอย่างมาตรฐานพื้นท่ีส่วนบุคคล : โต๊ะท างาน (ต่อ) 

รายการ จ านวน ข้อก าหนด 

 1.5  ตะแกรงเอกสาร ไม่เกิน 3 ชั้น1 ชุด            เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 



 1.6  ที่ใส่อุปกรณ์เคร่ืองเขียน ไม่เกิน  1  อัน                จัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 1.7  ภาชนะใส่น้ าดื่ม                            ไม่เกิน  1  ชุด                                “ 

 1.8  โทรศัพท์มือถือพร้อมที่วาง ไม่เกิน  1  ชุด                                 “ 

 1.9  แผ่นดิสก์เก็ตพร้อมกล่องใส่          ไม่เกิน  1  ชุด                                “ 

 1.10  แผ่นซีดีพร้อมกล่องใส่                 ไม่เกิน  1  ชุด                               “ 

 1.11  ดอกไม้ประดับพร้อมแจกัน          ไม่เกิน  1  ชุด                              “ 

 1.12  นาฬิกาตั้งโต๊ะ                               ไม่เกิน  1  เคร่ือง                         “ 

 1.13  ปากกา ไม่เกิน 10  ด้าม            จัดเก็บไว้ในที่ใส่อุปกรณ์ 

 เคร่ืองเขียนให้เรียบร้อย 

 

ตัวอย่างมาตรฐาน : เคาน์เตอร์บริการ 

รายการ จ านวน ข้อก าหนด 

2. เคาน์เตอร์บริการ 

 2.1 เก้าอี้ประจ าเคาน์เตอร์ ตามความเหมาะสม                      เลื่อนเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อย 

เมื่อเลิกใช้งานทุกคร้ัง 

 2.2  ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์         ตามความเหมาะสม จัดวางให้เรียบร้อยและต่อพ่วง 

ไม่มีสิ่งใดวางบนคอมพิวเตอร์ 

ยกเว้นกระดาษข้อความที่ติดไว้อย่าง
เรียบร้อย 

 

ตัวอย่างมาตรฐาน : เคาน์เตอร์บริการ (ต่อ) 

รายการ จ านวน ข้อก าหนด 

2.3  ป้ายตั้งบนเคาน์เตอร์    ไม่เกิน  5  อัน เป็นข้อความที่เป็นปัจจุบัน 



2.4  ดอกไม้ประดับพร้อมแจกัน ตามความเหมาะสม หมั่นดูแลเป็นประจ า 

2.5  กล่อง/แฟ้มเอกสาร ตามความเหมาะสม จัดเรียงเรียบร้อย พร้อมมีป้ายระบุ
เอกสาร 

2.6 คู่มือ/เอกสารปฏิบัติงาน                     ตามความเหมาะสม           “ 

2.7 ที่วางแบบฟอร์ม/เอกสารบริการ        ตามความเหมาะสม                                  “ 

2.8  เหล็กเสียบแบบฟอร์ม                         ไม่เกิน  2  ชุด                     จัดวางให้เรียบร้อย 

2.9 โทรศัพท์ ไม่เกิน  1  เคร่ือง                หมั่นดูแลท าความสะอาด                                          

2.10  สมุดโทรศัพท์/แฟ้มเอกสาร              ไม่เกิน  1  ชุด                    จัดเรียงเรียบร้อย พร้อมมีป้ายระบุ
เอกสาร 

                   

7. เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 

กิจกรรม 5ส ของห้องสมุด ประสบความส าเร็จได้ เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกคนทุก
แผนกในหน่วยงาน ดังค าขวัญที่ว่า “ส านักหอสมุด  ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมพลัง 5ส”  

8. ผู้ท่ีมีส่วนร่วมท าให้เกิดความส าเร็จ และบทบาทของบุคคลนั้น  

 1. บุคลากรของส านักหอสมุดทุกคน ร่วมท างานเป็นทีม 

 2. คณะผู้บริหารส านักหอสมุด ซึ่งเป็นคณะกรรมการอ านวยการกิจกรรม 5ส สนับสนุนทรัพยากรและ
งบประมาณ 

9. อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางในการแก้ปัญหา /อุปสรรคดังกล่าว  

มาตรฐานกลางบางข้อไม่ชัดเจน ท าให้เกิดข้อถกเถียงระหว่างคณะอนุกรรมการในช่วงการตรวจประเมิน
โซนพื้นที่ ดังนั้น ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานกลาง ให้ชัดเจน ครอบคลุมและสร้างความเข้าใจในการ
ตรวจประเมินให้กับผู้ตรวจและสมาชิกในพื้นที่ทราบ เพื่อให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

การตรวจโซนพื้นทีปีละหนึ่งครั้ง ท าให้การท ากิจกรรมขาดความต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ อีกทั้งระยะเวลา
ในการตรวจประเมินค่อนข้างน้อย ท าให้ขาดความละเอียดถี่ถ้วนและไม่ทั่วถึงในบางพื้นที่ ดังนั้นควรก าหนดให้มี
กิจกรรมการท าความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) รวมถึงการตรวจเยี่ยมโซนพื้นที่ มากกว่าปีละหนึ่งครั้ง ไว้ใน
แผนด าเนินงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการต่ืนตัวและปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง  



 

10. ผลลัพธ์หรือความส าเร็จที่เกิดขึ้นคือ    
 บุคลากรของส านักหอสมุดทุกคนมีความรู้และความเข้าใจด้านกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดีทุกคนผลจากการ
ด าเนินกิจกรรม 5 ส มาอย่างต่อเน่ือง ท าให้บุคลากรมีสุขนิสัยที่ดี มีจิตส านึกการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า 
ซึ่งถือเป็นนิสัยพื้นฐานของการมีคุณภาพ มีการท างานร่วมกันเป็นทีม ส่งผลให้บริเวณอาคารหอสมุดมีความสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย การบริการเป็นไปด้วยความราบร่ืน ผู้ใช้มีความพึงพอใจ และผู้ปฏิบัติงานมีความสุข  
11. การเรียนรู้ของผู้เล่าเรื่องจากประสบการณ์ความส าเร็จดังกล่าว  
 มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นประโยชน์ของการน ากิจกรรม 5ส มาใช้ 
12. สมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ หรือทัศนคติ) ของผู้เล่าเรื่อง 

มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นประโยชน์ของการน ากิจกรรม 5ส มาใช้ และต้องการเผยแพร่แบ่งปันความรู้
เหล่านี้ให้กับทุกๆ คณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส ได้มีโครงการเผยแพร่
ความรู้และทักษะการน าเอา  5ส มาใช้ในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้มหาวิทยาลัยรังสิตโดยรวม เป็น
มหาวิทยาลัยที่ทุกคนในองค์กรมีสุขนิสัยแห่งคุณภาพ  
13. ผลงานเชิงประจักษ์ของผู้เล่าเร่ือง คือ 

1. นโยบาย 5ส ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
2. มาตรฐานกลางกิจกรรม 5 ส ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต                                                   

 
3. ผลการด าเนินงานกิจกรรม 5ส ถูกบันทึกและจัดท าเป็นรายงานเผยแพร่ต่อสาธารณะชนบนเว็บไซต์ของ

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต โดยดูได้ที่ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต. รายงานสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรม 5ส ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2554. ปทุมธานี : ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย
รังสิต, 2555. http://library.rsu.ac.th/Images/5s55/5s55.pdf        

 

 

http://library.rsu.ac.th/Images/5s55/5s55.pdf



