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แบบฟอร�มเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําป� 2564 
คณะสัตวแพทยศาสตร�   มหาวิทยาลัยเชียงใหม* 

*************************************** 
 
เลือกประเภทของโครงการ  (    )งานประจํา (  /  )พัฒนางานประจํา    (    ) งานผลักดันกลยุทธ�   
(โปรดระบุยุทธศาสตร�  กลยุทธ�และตัวชี้วัด)      กรณีเป5นงานประจํา หรือพัฒนางานประจํา ไม8ต9องระบุกลยุทธ�และตัวชี้วัด 
 
สอดคล9องยุทธศาสตร�คณะ7 ด9าน……1.จัดการศึกษา /2.วิจัย / 3. บริการวิชาการ/4.ทํานุบํารุงฯ  / 5.ด9านบริหาร
จัดการ  /6.ด6านแสวงหารายได6ฯ  /7.ด6านยุทธศาสตร�เชิงรุก (เลือก)… …………………………………………………………. 
กลยุทธ�ข9อท่ี (1.1,1.2.....)………………………………………………………………………………......................... 
ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ� :  .............................................................................................................. 
 
1. ช่ือโครงการ    .....การเสริมสร6างความเข6มแข็งในการทํางานของงานการเงินการคลังและพัสดุ........ 

 
2. ความเป5นมาหรือหลักการเหตุผล    (ไม*เกิน 1 หน6า)  
  สืบเนื่องจากการประชุมงานการเงินการคลังและพัสดุในวันท่ี 12 ตุลาคม 2563  โดยการระดม
ความคิดเห็นในการทํางาน  ได6พบป@ญหาเกิดข้ึน 3 เรื่อง ได6แก* 1. ป@ญหาท่ีเกิดข้ึนจาก กฎ ระเบียบ ท่ีต6องใช6
ในการปฏิบัติงาน   2. ป@ญหาท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธ�ของบุคลากรในหน*วยงาน   3. ป@ญหาท่ีเกิดข้ึนจาก
ภาระงานท่ีมีปริมาณมากและมีความซับซ6อน    
  เพ่ือให6การแก6ไขป@ญหาเปGนไปอย*างต*อเนื่อง และนําไปสู*การพัฒนางาน โดยมีกรอบแนวคิดเรื่องการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม*ท่ีจะเกิดข้ึน  การทํางานเปGนทีมเกิดความรัก ความเข6าใจ ความสามัคคีภายใน
หน*วยงาน  ตลอดท้ังการทบทวนงานยอมรับในความบกพร*องโดยปราศจากทัศนคติท่ีไม*ดีต*อกัน   จึงได6มี
การกําหนดกิจกรรมจัดอบรมสร6าง Team Work และให6มีการพูดคุยติดตามเปGนรายไตรมาส 
 
3. วัตถุประสงค�  

3.1 เพ่ือให6การทํางานมีประสิทธิภาพและมีความถูกต6อง  
3.2 เพ่ือให6เกิดการพัฒนาตนเองอย*างสมํ่าเสมอ และเปRดใจรับฟ@งความคิดเห็นของผู6อ่ืนภายในงาน 
3.3 เพ่ือทําให6เกิดข้ันตอนการทํางานท่ีชัดเจน ลดความซับซ6อน  เหมาะสมกับสภาวะการณ� 
3.4  เพ่ือให6เกิดความรัก ความสามัคคี  
3.5 เพ่ือสนับสนุนให6มีกิจกรรมท่ีก*อให6เกิดความสุขในการทํางาน 

 
4. เป?าหมายผลผลิต (Output) /  ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 

4.1 บุคลากรมีความเต็มใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  
4.2 บุคลากรทํางานเปGนทีม มีความสุข บรรลุเปTาหมายเดียวกัน 
4.3 ทบทวนข้ันตอนงานเพ่ือลดความซับซ6อน  

5. ระยะเวลาดําเนินงาน …(ระบุ เดือน ระหว*างวันท่ี 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย 64) 
....................................................................................................................................................... 
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6.  หน8วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก    งานการเงินการคลังและพัสดุ......................  
7. หน8วยงานสนับสนุน  …...........บุคลากรหน*วยคลัง หน*วยพัสดุ และผู6บริหารท่ีเก่ียวข6อง......... 
 
8. ประมาณค8าใช9จ8ายท่ีต9องการป� 2564  จํานวน…12,400..…บาท 

 
 

9. จําแนกรายละเอียดของงบประมาณตามข9อ 8 
หมวดรายจ*าย  บาท 
งบดําเนินงาน(จําแนกรายการ)  
-ค8าตอบแทน    

-  ค*าตอบแทนวิทยากร (ชั่วโมงละ 300 บาท x 6 ชั่วโมง) 1,800 
-ค8าใช9สอย   9,600 

-  ค*าอาหารและเครื่องด่ืม  (120 บาท x 15 คน x 4 ครั้ง) 
-  ค*าอาหารว*างและเครื่องด่ืม  (40 บาท x 15 คน x 4 ครั้ง) 

 

ค8าวัสดุ    1,000 

เช*น ค*าวัสดุสํานักงาน ค*าวัสดุคอมพิวเตอร� ค*าวัสดุงานบ6านงานครัว ค*าวัสดุการศึกษา 
ค*าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล*อลื่น ฯลฯ 

 

- ค8าใช9จ8ายอ่ืน ๆ  

- ค8าปรับปรุงส่ิงก8อสร9าง **ระบุรายการและทําตามแบบฟอร�ม**  

 
หมายเหตุ :  ขอถัวเฉล่ียค8าใช9จ8ายทุกรายการ 
 
10. ผลกระทบหรือปQญหาอุปสรรคท่ีคาดว8จะเกิดข้ึน   (หากระบุได9) 

  ความพร6อมเรื่องระยะเวลาในการจัดอบรมและติดตามผล
.................................................................................................................................................… 

 
11. การรายงานผลการดําเนนิงาน 

(   /  )  เม่ือสิ้นสุดโครงการ  (     )  ทุก 1 เดือน  (     ) ทุก 3 เดือน  (     ) ทุก 6 เดือน  (     ) สิ้นป[ 
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ข9อสรุปประชุมร8วม วันท่ี 12 ตุลาคม 2563 
 

 
อุปสรรค 
1.  กฎ ระเบียบ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
2.  คน   
3.  ภาระงานมาก ซับซ6อน  
 
แนวทางเปล่ียนแปลง 
1.  ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู6  ขวนขวาย ฝ]กอบรม 
2.  ปรับความเข6าใจ / ปรับเปลี่ยนทัศนคติ / เห็นอกเห็นใจ /  
3.  สร6าง team work 
4.  ทบทวนข้ันตอนงานให6สั้นลง 
 
วิธีการ 
1.  จัดอบรม/ประชุม ร*วมกัน 1 ครั้ง 
2.  ติดตามผล รายไตรมาส  (After Action Review) 
 
วิสัยทัศน� (Vission) 
“ รัก ทํางานเปGนทีม แทนกันได6 บนระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใช6เทคโนโลยีสารสนเทศ “ 
 
พันธกิจ (Mission) 
1.  ข้ันตอนงานชัดเจน 
2.  มีจิตบริการ 
3.  มีความถูกต6อง มีประสิทธิภาพ 
4.  เปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนา 
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แบบฟอร�มเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําป  2564 

คณะสัตวแพทยศาสตร�   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม  
*************************************** 

 
เลือกประเภทของโครงการ  (   )งานประจํา (    )พัฒนางานประจํา    (  /   ) งานตามกลยุทธ�   
 
สอดคล/องยุทธศาสตร�คณะ7 ด/าน……5.การบริหารจัดการท่ีดี และมีประสิทธิภาพ......................................... 
กลยุทธ�ข/อที่ (1.1,1.2.....)……… 2. พัฒนาศูนย�ปฏิบตัิการเพื่อการบริหารงานที่มปีระสทิธิภาพ............................ 
ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ� :  ......... 3.ความพึงพอใจผู8บริหารของระบบ สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู8บริหาร 
 
1. ชื่อโครงการ   โครงการจัดทําระบบฐานข8อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู8บริ<หารโดยใช8เคร่ืองมือ IBของ

คณะสัตวแพทยศาสตร� มช. 
 

2. ความเป8นมาหรือหลักการเหตุผล    (ไม เกิน 1 หน8า)  
ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร�ได8จัดกิจกรรม "สัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร� ประจําปB 2563" 

ภายใต8หัวข8อ Together Everyone Achieves More with VET CMU Core Value เพื่อให8บุคลากรทํางาน
อย างมีความสุข มีสมดุลในชีวิตที่ดีและพร8อมรับการเปลี่ยนแปลง เสริมและเพิ่มความผูกพันในองค�กร พร8อม
เสริมสร8างแนวทางการบริหารจัดการที<่แตกต างกันไปตามความต8องการที่หลากหลายของแต ละกลุ มคนใน
องค�กร  

หนึ่งในป[ญหาที่งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษาคิดว าควรทําการแก8ไข คือ การสร8าง
ระบบสารสนเทศเพื่อช วยผู8บริหารในการตัดสินใจ เนื่องด8วยงานนโยบายและแผนเป^นหน วยงานที่เก็บรวบรวม
ข8อมูลต าง ๆ ของคณะ เพื่อเชื่อมโยงข8อมูลและนําเสนอข8อมูลในรูปแบบที่เข8าถึงได8ง าย และใช8ข8อมูลให8เกิด
ประโยชน�สูงสุด จึงควรมีการนําเสนอข8อมูลโดยผ าน Application Power BI โดยใช8ข8อมูลของคํารับรองการ
ปฏิบัติงานของส วนงาน (CMU PA) 8 ยุทธศาสตร� 

 
3. วัตถุประสงค�  

3.1 เพื่อจัดทําระบบฐานข8อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู8บริ<หารโดยใช8เคร่ืองมือ IB ของคณะสัตว
แพทยศาสตร� มช. 

3.2 เพื่อรายงานข8อมูลด8วย Application Power BI 
 
 

4. เป<าหมายผลผลิต (Output) /  ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ 
4.1   มีการระบบฐานข8อมูลและนําเสนอข8อมูลด8วย Application Power BI อย างน8อย 3 ยุทธศาสตร� 

 
5. ระยะเวลาดําเนินงาน…………10 พฤศจิกายน2563 – 30 กันยายน 2564……………………………….. 
 
6.  หนDวยงานที่รับผิดชอบหลัก    งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา............................. 
 

7. หนDวยงานสนับสนุน  …........ทุกงานที่เปน̂เจ8าของข8อมูลในคณะสัตวแพทยศาสตร�.......................................... 
 

8. ขั้นตอนวิธีการดําเนินงาน/โครงการ (โดยสังเขป)…………………………………………………………. 
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กิจกรรมที่ 1 ขอใช/ข/อมูล Power BI ของหาวิทยาลัย 
      1. ทําเร่ืองของใช8ระบบPower BI 

2. ศึกษารูปแบบการนาํเสนอข8อมูลจาก Power BI ของมหาวิทยาลัย ในข้ันตอนนี้จะต8องทาํการ Upgrade 
Application Power BI เป^น Power BI Pro เพื่อให8สามารถดูตัวอย างข8อมูลและรายงานที่ทางมหาวิทยาลัย
ทําเพื่อเป^นแนวทางในการจัดทาํของคณะ 
3. ประชุมกับเจ8าของข8อมูลเพื่อนําข8อมูลมาเชื่อมโยง และออกแบบการนาํเสนอข8อมูลให8เหมาะสม 

กิจกรรมที่ 2 จัดทําจัดทําระบบฐานข/อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผู/บริMหารโดยใช/เคร่ืองมือ IBของคณะ
สัตวแพทยศาสตร� มช. 

1. นําข8อมูลท่ีศึกษาจากกิจกรรมท่ี 1  มาใช8ในการจัดทําระบบฐานข8อมลูสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจของผู8บริหาร 
2. ในข้ันตอนนี้จะต8องทําการ Upgrade Application Power BI เป^น Power BI Pro เพื่อให8สามารถดู

ตัวอย างข8อมูลและรายงานที่ทางมหาวิทยาลัยทาํเพื่อเป^นแนวทางในการจัดทาํของคณะ 
3. นําเข8าข8อมูลโดยใช8ข8อมูลจาก PA ปB 2563 และผลลัพธ�หมวด7 Edpex ปB 2562เป^นฐาน จากนัน้เร่ิมเก็บ

ตามรอบระยะเวลาในปB 2564 
4. ทดสอบรายงาน และนําเสนอรายงาน BI ให8แก ผู8บริหาร 

      

9. ประมาณคDาใช/จDายที่ต/องการป  2564…………2,700……..…บาท 
 
10. จําแนกรายละเอียดของงบประมาณตามข/อ 9 
หมวดรายจ าย  บาท 
งบดําเนินงาน(จําแนกรายการ)  
- คDาตอบแทน   
  
- คDาใช/สอย    
- ค าอาหารว าง (40 บาท * 25 คน * 1 ครั้ง) 1,000 
- คDาวัสดุ     

- Upgrade Application Power BI เป̂น Power BI Pro  1,700 

- คDาครุภัณฑ�   

- คDาปรับปรุงสิ่งกDอสร/าง  

 ***กรณี มีครุภัณฑ�ให/แนบใบเสนอราคาของบริษัทมาประกอบทุกรายการ***  
****กรณี ปรับปรุงสิง่กDอสร/าง ต/องมีเอกสารแสดงรูปแบบรายการ (BOQ)**** 
 
11. ผลกระทบหรือปVญหาอุปสรรคที่คาดวDจะเกิดขึ้น   (หากระบุได/) 

.................................................................................................................................................… 
 
12. การรายงานผลการดําเนินงาน 

(  /   )  เม่ือสิ้นสุดโครงการ  (     )  ทุก 1 เดือน  (     ) ทุก 3 เดือน  (     ) ทุก 6 เดือน  (     ) สิ้นปB 
 
หมายเหตุ : กรอกในระบบฐานข/อมูล Online ที่
http://assess.vet.cmu.ac.th/vetcenter/index.php 

 
***จากนั้น นําไปกรอก ในแบบฟอร�มแผนปฏิบัติการประจําปB 2563. xls. ตามยุทธศาสตร�แต ละด8าน**** 
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แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
คณะสัตวแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

*************************************** 
 
เลือกประเภทของโครงการ  (    )งานประจ า (    )พัฒนางานประจ า    ( / ) งานตามกลยทุธ์   
(โปรดระบุยุทธศาสตร์  กลยุทธ์และตัวชี้วัด)      กรณีเป็นงานประจ า หรือพัฒนางานประจ า ไม่ต้องระบุกล
ยุทธ์และตัวชี้วัด 
 
สอดคล้องยุทธศาสตร์คณะ7 ด้าน…….…………………………………......…………………………………….......................... 
กลยุทธ์ข้อที่ (    .)…………..……......……......……......……......……......……......……......……........................................ 
ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ :  .......……......……......……......……......……......……......……......……................................ 
 
( Pain points การสัมมนาบุคลากร ประจ าปี 2563 : ข้อ 6 การสร้าง Mindset ที่ดีเพื่อเสริมพลังในการ
ท างานให้กับพนักงานในองค์กร) 
 
1. ชื่อโครงการ    โครงการเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพระบบทมีงานบริหารงานวิจัย บริการวชิาการ และ

วิเทศสัมพันธ์อย่างมปีระสทิธิภาพ 
2. ความเป็นมาหรือหลักการเหตุผล    

องค์กร ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความหลากหลายอันมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ที่
แตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน “การประสานงานของทีมงาน หรือ การทํางานเป็นทีม” จึงเป็นส่วนสําคัญ
ต่อผลสําเร็จในการบริหารงานของหน่วยงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้การบริหารงานบรรลุผลสําเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
 

โดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์  เป็นหน่วยงานที่มีหน่วยงานย่อย 3 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย 1. หน่วยบริหารงานวิจัย 2. หน่วยบริการวิชาการ และ 3.หน่วยวิเทศสัมพันธ์ โดยแต่ละ
หน่วยงานย่อย มีรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้กํากับดูแลของแต่ละหน่วย โดยมีโครงสร้างดังนี้ 
 

งานบริหารงานวิจัย บริการวชิาการ และวิเทศสัมพันธ์ 
 

คณบด ี
 
 

รองคณบดีด้านวจิัย   ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวชิาการ     รองคณบดีด้านพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 

 
 

หัวหน้างาน 
 
 

หน่วยงานบริหารงานวิจัย  หน่วยบริการวิชาการ  หน่วยวิเทศสัมพันธ ์
 

 
พนักงานปฏิบตัิงาน  นักวิจัย พนักงานปฎิบตัิงาน  เจ้าหนา้ทีส่ํานักงาน พนักงานปฏิบตัิการ 
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ซึ่งงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ เป็นกลุ่มงานที่ดําเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์ในมิติที่แตกต่างกันออกไป คือการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาด้าน
งานวิจัย การผลิตผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ การผลิตตํารา การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการแก่สังคมและการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  ในการนี้ จึงได้จัดทํา “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพระบบทีมงาน
บริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้
และเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปของหน่วยงาน อันจะเป็นการเสริ มสร้าง
กระบวนการทํางานเป็นทีมแบบบูรณาการณ์ และเป็นระบบ เพื่อนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ตั้งไว้ได้ ต่อไป 

 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อพัฒนาผูป้ฏิบัตงิานในงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพนัธ์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
ให้มีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงานในลักษณะที่แตกต่างภายในหน่วยงานเดียวกนั เพื่อสนองต่อ
การดําเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร 

3.2 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด และความสําคัญของการทํางานเป็นทีม 
3.3 เพื่อพัฒนาทีมงานและปฏิบัติงานเชิงบูรณาการร่วมกันของภายในหน่วยงานอย่างเปน็ระบบและมี

ประสิทธิภาพ 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนนุการปฏบิตัิงานแทนกันอย่างเข้มแข็ง 

 
4. เป้าหมายผลผลิต (Output) /  ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ 

4.1  เพื่อให้ได้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ร่วมกันปรับปรุงที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ร้อยละ 50 ของ
ปริมาณงานแต่ละหน่วย  
 

ระยะเวลาด าเนินงาน  1 ปี ( ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
 

5.  หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  (ระบุชื่อผู้รับผิดชอบโครการ) 
หน่วยวิจัย  งานบริหารงานวิจัย บริการวชิาการ และวิเทศสัมพันธ ์
หน่วยบริการวิชาการ  งานบริหารงานวิจัย บริการวชิาการ และวิเทศสัมพันธ์  
หน่วยวิเทศสัมพันธ์  งานบริหารงานวิจัย บริการวชิาการ และวิเทศสัมพันธ์ 

 

6. หน่วยงานสนับสนุน   - 
 

7. ขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน/โครงการ (โดยสังเขป) 
7.1 จัดกิจกรรม Weekly News Update ของหน่วยงาน จํานวน 1 คร้ัง/สัปดาห์ (ทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์

ประมาณ 1 ชั่วโมง เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องงานบริหารงานวิจัยฯ )  
จะเป็นการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารของภายในหน่วยงาน ว่าในแต่ละสัปดาห์มีกิจกรรมอะไรบ้างที่
จะทําของแต่ละหน่วยมี และส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารและปฏสิมัพันธ์ในหน่วยงานมากข้ึน 

7.2 จัดกิจกรรม “เรียนรู้งานแต่ละหน่วย เพื่อสร้างบัดดี”้  
นําเสนองานของแต่ละหน่วยวา่ทําอะไรบา้ง เพื่อหาประเภทของงาน ดังนี ้
1. งานหลัก (งานที่ไมส่ามารถทําแทนไดท้ันท)ี  
2. งานรองที่สามารถทาํงานแทนกันได้ทนัที   
3. งานทีท่ําเปน็ทีมร่วมกัน  
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7.3 จัดกิจกรรม “การสอนงาน (Coaching) เบื้องต้น”  
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียนรู้และปฏบิัติงานอย่างน้อยในระดับเบื้องตน้แทนกันได้ 

7.4 จัดกิจกรรม “ร่วมปรับปรุงจัดทาํ SOP ของหน่วยงาน” 
ร่วมกันปรับปรุงเพื่อจัดทาํขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เบื้องต้นของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงานแทนกันได้  
 

 
8. ประมาณค่าใช้จ่ายที่ต้องการป ี2564…….....…-……..…บาท 
 
9. จ าแนกรายละเอียดของงบประมาณตามข้อ 8 

หมวดรายจ่าย บาท 
ค่าใช้สอย - 
  
 
10. ผลกระทบหรือปัญหาอุปสรรคที่คาดว่จะเกิดขึ้น   (หากระบุได้) 

1. เวลาว่างของแต่ละหน่วยไม่ตรงกัน 
 
 
11. การรายงานผลการด าเนินงาน 

(  /   )  เมื่อสิ้นสุดโครงการ  (     )  ทุก 1 เดือน  (     ) ทุก 3 เดือน  (     ) ทุก 6 เดือน  (     ) สิ้นป ี
 
หมายเหตุ : กรอกในระบบฐานข้อมูล Online ที่
http://assess.vet.cmu.ac.th/vetcenter/index.php 
 

 
 
 



แบบฟอร�มเสนอโครงการ 
งานบริหารทั่วไป คณะสตัวแพทยศาสตร� 

-------------------------- 
สอดคล!องกับยุทธศาสตร�..(6) พัฒนาระบบบริหารจดัการที่ดแีละมีประสิทธิภาพ 
ประเด็น Paint point : Human Error 
กลยุทธ�ข�อที่ (8)…พัฒนาเข�าสู�องค�กรเรียนรู�อย�างต�อเนื่อง... 
1.  ชื่อโครงการ “สมรรถนะเพื่อการเรียนรู�และสร�างความเข�าใจระบบจัดการข�อมูลเพื่อการพัฒนางานและสร�าง 
            ความสุขในงาน” 
2.   ความเป>นมาหรือหลักการเหตุผล     
 ด�วยงานบริหารทั่วไป ประกอบหน�วยสารบรรณ หน�วยทรัพยากรบุคคล หน�วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
หน�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีสมาชิกในสังกัด จํานวนทั้งสิ้น 17 คน และเลขานุการประจําภาควิชาฯ จํานวน 3 คน 
รวมทั้งสิ้น 20 คน โดยแนวทางการทํางานจะต�องใช�ทั้งศาสตร�ความรู�ในกรอบภาระงานของตําแหน�งการปฏิบัติงาน และ
ทางด�านศิลป> ซ่ึงถือเปAนความสามารถด�านของการสื่อสารและการบริการที่ดี  
 การปฏิบัติงานในปBจจุบัน ในบ�อยคร้ัง ที่เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนในการทํางาน สาเหตุหนึ่งที่มักจะพบอยู�เสมอ 
คือเกิดจากความผิดพลาดของคน หรือที่เรียกว�า Human Error  
  ความผิดพลาดที่เกิดจากคน 
  ความผิดพลาดที่เกิดจากคน เปAนความผิดพลาดที่เกิดจากการกระทําของคนที่ทาํมากกว�าหรือน�อยกว�าระดับที่
สามารถยอมรับได�ของระบบ ลกัษณะของความผิดพลาดที่เกิดจากคน สามารถแบ�งออกได�เปAน 2 ประเภท ประกอบด�วย 
ความผิดพลาดทีไ่ม�ตั้งใจ เกิดจากการทําหรือไม�ทําโดยไม�ได�มีการคิดไว�ล�วงหน�า รวมถึงกรณีที่เรียกว�าเปAนอุบัติเหตุ ความ
ผิดพลาดที่ตั้งใจให�เกิด เปAนความผิดพลาดที่เกิดจากการทํา หรือไม�ทํา โดยที่พนักงานเชื่อว�าเปAนการตัดสนิใจที่ถูกต�อง 
ตัวอย�าง เช�น การเร�งอุณหภูมิในเคร่ืองฉีดพลาสติกจะช�วยลดเวลาในการทาํงาน การนําชิ้นส�วนหลายชนิดมาไว�ในกล�อง
เดียวกันจะช�วยลดพืน้ที่และความยุ�งยากในการทาํงาน  
  ป@จจัยที่มีผลกระทบตAอความสามารถในการทํางาน 
  เราสามารถแบ�งปBจจัยที่มผีลต�อความสามารถในการทํางานของพนักงาน เพื่อให�ได�ตามเปNาหมายที่กําหนด ออก
ได�เปAน 3 ประเภท ประกอบด�วย  

• ปBจจัยภายใน 
• ปBจจัยภายนอก 
• ปBจจัยจากความกดดัน 

 ป@จจัยภายใน 
  ปBจจัยภายในจะเกิดจากองค�ประกอบที่เกิดข้ึนภายในตัวของพนักงานเอง ซ่ึงจะส�งผลต�อการทาํงานของพนักงาน 
ได�แก� การฝPกอบรม ได�แก� ทักษะประสบการณ�  แรงจูงใจ ทัศนคติในการทํางาน สภาวะทางอารมณ� วัฒนธรรม ได�แก� 
บุคลิกภาพ ความรู�ในงาน สุขภาพร�างกาย  อิทธิพลจากครอบครัว 
ป@จจัยภายนอก 

ในขณะที่ปBจจยัภายนอกที่มีผลกระทบต�อการทํางานของพนักงาน สามารถแบ�งออกได�เปAน 2 กลุ�มหลักๆ ได�แก� 
 กลุ�มที่ 1 ลักษณะของปBจจยัแวดล�อม เช�น สภาพแวดล�อม เช�น อุณหภูมิ คุณภาพอากาศ แสงสว�าง เสียง ชั่วโมงการ
ทํางาน ชัว่โมงพัก ความพร�อมใช�ของเคร่ืองมือพิเศษ อุปกรณ� ระดับของพนักงาน การจัดโครงสร�างขององค�กร อํานาจ
หน�าที่ความรับผิดชอบ และการสื่อสาร นโยบายการบริหารงาน  
 กลุ�มที่ 2 ภารกิจ เคร่ืองมือ และวิธีการทํางาน เช�น วิธีการทํางานที่เปAนเอกสาร หรือไม�มีการเขียนไว� การสื่อสารด�วย 

ลายลักษณ�อักษร หรือด�วยวาจา  โครงสร�างการทาํงานเปAนทีม และการสื่อสาร ความต�องการในการรับรู�  
การตัดสินใจ 
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ป@จจัยจากความกดดัน 

 ในส�วนของความกดดนัที่เกิดข้ึนในการทํางาน ซ่ึงส�งผลกระทบต�อการทํางานของพนักงาน สามารถแบ�งออกได�
เปAน 2 ลักษณะคือ สภาวะความกดดันที่มีผลต�อจิตใจ และสภาวะความกดดันที่มีผลต�อสรีระร�างกาย 

ลักษณะที่ 1 ความกดดันต�อจิตใจ  ได�แก� สภาพการทาํงานที่เสีย่งอันตราย ความเร�งรีบในการทํางาน ความ
ผิดพลาดในการทาํงาน ความคาดหวังในผลการทาํงานทีไ่ม�ตรงกัน การสนบัสนุนทีไ่ม�ถูกต�อง เสียงหรือการเคลื่อนไหวที่
รบกวนการทํางาน การไม�ได�รับผลประโยชน�หรือรางวัลจากการทํางาน 

ลักษณะที่ 2 ความกดดันต�อสรีระร�างกาย  ได�แก� ความเครียดเปAนเวลานาน ความเม่ือยล�า ความเจ็บปวด ความ
เจ็บไข�ได�ปTวย การเคลื่อนไหวในลักษณะทาํซํ้า 

ถึงแม�ว�าสภาวะการกดกันจะส�งผลกระทบในทางลบ แต�ในบางกรณีความกดดันก็เปAนสิง่จําเปAนสําหรับการทํางาน
ให�ได�ตามเปNาหมาย เปAนการกระตุ�น หรือปลุกเร�าให�เกิดความต�องการในความสําเร็จของงาน  

ดังนั้นถ�าในการบริหารงาน สามารถสร�างสมดลุระหว�างปBจจัยทีมี่ผลกระทบภายใน ภายนอก และสภาพความ
กดดัน จะช�วยให�การทํางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให�เกิดในผลลัพธ�ในระยะปUแรกการดําเนินงาน งานบริหาร
ทั่วไป จงึได�ดาํเนนิการปรึกษาหารือร�วมกันในสมาชิกเพื่อกําหนดประเด็นเพื่อการขับเคลื่อนและเกิดดุลยภาพของสมาชิก
ภายในงาน รวมถึงสามารถวัดและประเมินผลได�  
3.  วัตถุประสงค�  

3.1  เพื่อสร�างและละลายพฤติกรรมแห�งตัวตนในรูปแบบการพบปะพูดคุย 
3.2  สามารถให�บุคลากรเรียนรู�และสร�างความเข�าใจระบบจัดการงาน  
3.2  สร�างและพัฒนางาน โดยทุกคนสามารถเก็บฐานข�อมูลอย�างเปAนระบบ และพัฒนาสู�การใช�เทคโนโลยีเพื่อ 
       ดําเนินการ  
3.3 สร�างความสมดุลทั้งด�านร�างกาย จิตใจ อารมณ� 
3.4 ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานในหน�าที่รับผิดชอบหลัก ถ�ายทอดและนําเสนอข�อมูลในที่ประชุมงาน 

4. รูปแบบการดําเนินงาน  
 4.1  ออกแบบเพื่อการสํารวจปBจจัยที่มีกระทบต�อการปฏิบัติงาน 
 4.2  วิเคราะห�ข�อมูล 
 4.3  เชิญวิทยากรเพื่อให�ความรู� ก�อน/หลัง การดําเนินโครงการ จํานวน 2 คร้ัง  
 4.4  ทุกเดือนทุกคนสามารถนาํเสนอประเด็นปBญหาและวธิีแก�ไขปBญหาตนเองในทีป่ระชุมงาน 
5. เปIาหมายผลผลติ (Output) / ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ 
      5.1 ภายหลังการอบรม ผู�ร�วมกิจกรรมเข�าใจระบบและเกิดการพัฒนางาน โดยการติดตามผล 
6. ระยะเวลาดําเนินงาน  

รายการ ระยะเวลาดําเนินงาน 
สอบถามประเดน็ pain point ในความคาดหวังของบุคลากร Google form เดือนสิงหาคม 2563 
ประชุมบุคลากรงาน-หารือแนวทางประเด็น วันที่ 27 ตุลาคม 2563 
ออกแบบและจัดส�งแบบสํารวจปBจจัยที่มีกระทบต�อการปฏิบัตงิาน ภายในวันที่ 
23-26 พฤศจิกายน 2563ใน Google form 

วันที่ 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 
2563 

ประชุมบุคลากรงาน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 
นําเสนอทีป่ระชุมผู�บริหาร  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
ดําเนินงานตามรูปแบบดาํเนินงาน(ปรากฎตามข�อ 7)  
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7. รูปแบบการดําเนินงาน 
 7.1 จัดส�งแบบสํารวจโดยให�แต�ละคนวิเคราะห�ตนเองตามแบบฟอร�ม และจัดส�งใน Google form จากนัน้นาํ   
ข�อมูลมาสํารวจตนเองของบุคลากรงานบริหารทั่วไป ปรากฎในส�วนของปBจจัยภายใน ปBจจัยภายนอก ปBจจัยความกดดันต�อ
จิตใจ (ข�อมูลแนบ)  
 7.2 นําข�อมูลจากแบบสํารวจมาวิเคราะห�หาปBจจัยลําดบั 1-3 ที่สอดคล�องด�านของ Human Error จากนั้น
ประชุมงานบริหารเพื่อระดมสมองปรึกษาหารือ เพื่อกําหนดรูปแบบกิจกรรม  
 7.3  สรุปข�อมูลและกําหนดกิจกรรม ดังนี้ 

ประเด็น Human Error ความถี่ 
(มากกวAา 1) 

กิจกรรมเสริม รูปแบบ/ระยะเวลา 

1.ปBจจัยภายนอก ที่ส�งผลให�เกิดความผิดพลาด 

   ในการทํางาน  

   (กลุ�มที่ 1 ลักษณะของปBจจัยสภาพแวดล�อม) 

การสื่อสาร 1.เวทีการประชุมงานบริหาร 
   ทั่วไป (ตามแผนเดือนละคร้ัง)  
    -เพื่อพบปะหารือ 
    -บุคลากรบอกเล�าปBญหา  
    -ร�วมระดมความคิดเพื่อ 
     จัดหาวิธีการจัดการและ 
     ขจัดปBญหา 

ศุกร�สุดท�ายของทุกเดือน 
เวลา 12.00-13.00 น. 
(กําหนดตามแผน
งบประมาณ) 

  2.Morning talk 
   (งานบริหารสัญจร) 

 

ทุกวันสัปดาห�วันอังคาร  
เวลา 8.30-9.00 น. 
เวียนกันเปAนเจ�าภาพ 
-ห�องคอมพิวเตอร�  
-หน�าห�องอาคารฯ  
-ห�องไม�สัก 

2.2 ปBจจัยภายนอก ที่ส�งผลให�เกิดความผิดพลาดใน 
      การทํางาน 

      (กลุ�มที่ 2 ภารกิจ เคร่ืองมือ และวิธีการทํางาน) 

ความ
ผิดพลาดใน
การทํางาน 

3.บุคลากรทุกท�านใช� App ใน  
   Google Calendar บนมือถือ 
    (Smart Management) 

อบรม App Google บน
มือถือ Calendar โดยทีม
เจ�าหน�าที่หน�วย
คอมพิวเตอร� โดยข�อมูล
แผนการทํางานจะ
เชื่อมโยงลิงก�ในกลุ�มไลน�
งานบริหารทั่วไปอัตโนมัติ
ทุกวัน(เวลา 08.00 น.) 
เร่ิมใช�ระบบตั้งแต�เดือน
ธันวาคม 2563 เปAนต�น
ไป 

3.2 ปBจจัยจากความกดดนั (ต�อสรีระร�างกาย) 

      ที่ส�งผลให�เกิดความผิดพลาดในการทํางาน 
 

ความเจ็บไข�

ได�ปTวยความ

เม่ือยล�า 

4.ฝPกสมาธิ/ออกกําลังกาย 
 

(ทุกวันพุธ) 

เชื่อมกับโครงการ 

Healthy CMU 

-วิ่ง  -เปตอง 



-นวดเพื่อสุขภาพ 

พักกลางวันแข�งชันปrงปอง 

งานบริหารทั่วไป  

-app.ส�งสถิตสิุขภาพส�ง 

  ไลน�กลุ�มทุกวัน 

-สิ้นปU งปม.ดูมวลสุขภาพ 

 จากการตรวจสุขภาพ      

 ประจําปU  

-แข�งขันผู�ได�สถิติการออก

กําลังสูงสุด ลาํดับ 1-3 

3.1 ปBจจัยจากความกดดนั (ต�อจิตใจ) ที่ส�งผลให�เกิด 

      ความผิดพลาดในการทํางาน 

ความเร�งรีบ
ในการทํางาน 

บูรณาการโดยนําหลักปฏิบัติในกิจกรรมข�อ 1.-4. เพื่อปรับใช� 

-การประมวลผลภาพรวม  
-ติดต�อวิทยากรดําเนนิการอบรมให�ความรู�เพิ่มเติม 
-สรุปผลการดําเนนิงาน 

เดือนกรกฎาคม 2564  

-กําหนดแผนดาํเนินการเพื่อพัฒนาและต�อยอด 
 ในปUต�อไป 

ประชุมวางแผนการดําเนนิงาน 

8. หนAวยงานที่รับผิดชอบหลัก……งานบริหารทั่วไป 
9.  หนAวยงานสนับสนุน    บุคลากรงานบริหารทั่วไป  
10.  กลุAมผู!เข!ารAวมการอบรม  สายปฏิบัติการ จํานวน 20 คน 
11. ประมาณคAาใช!จAายทีต่!องการปT  2563...........3,600.....บาท  

หมวดรายจAาย บาท 

- ค�าตอบแทนวทิยากร ( 600 บาท x  1 คร้ัง จํานวน 2 ชั่วโมง) 1,200 

- ค�าอาหารว�าง (40 บาท x 20 x 1 คร้ัง) 800 

- ค�าอาหารกลางวนั (80 บาท x 20 ราย) 1,600 

หมายเหตุ: ค�าใช�จ�ายสามารถถัวเฉลี่ยได� 

12. ผลกระทบหรือป@ญหาอุปสรรคที่คาดวAาจะเกิดขึ้น   (หากระบุได!) 

 10.1 ระยะเวลาการดําเนนิกิจกรรมบุคลากรการประชุมประจาํเดือน อาจจะไม�สามารถเข�าร�วมได�ทุกคน
โดยเฉพาะพนักงานขับรถ เนื่องจากติดภารกิจการปฏิบตัิงานการเรียนการสอน 

13. การรายงานผลการดําเนินงาน 

(   )  เม่ือสิ้นสุดโครงการ  (   )  ทุก 1 เดือน  (   ) ทุก 3 เดือน  (   ) ทุก 6 เดือน  (     ) สิ้นปU 

 



 
แบบสาํรวจตนเอง : ปBจจัยที่คาดว�าจะส�งผลความผดิพลาดในการทํางานในปBจจบุัน 

มีผู�ตอบแบบสํารวจ จาํนวน 13 คน คิดเปAนร�อยละ 65 (จากบคุลากร 20 คน) 
ปBจจัยภายใน ที่ส�งผลให�เกิดความผิดพลาดในการทาํงาน 
-ประสบการณ� / อาย ุ การตอบกลับ 2 คน 
-งานทีไ่ด�รับมอบหมายมีมากจนไม�สามารถทําได�ทัน สภาวะทางอารมณ�ที่ไม�คงที ่
  เร่ืองสุขภาพ ความเครียด เงินเดือนข้ึนน�อยทําให�ขาดแรงจูงใจในการทํางาน 

การตอบกลับประเดน็ละ 
 1 คน 

-ระยะเวลาที่กดดนัการส�งงาน และงานที่หลากหลาย ต�องเรียงลําดับความสาํคัญ  
  จะเปAนตัวเร�งให� human error 

การตอบกลับประเดน็ละ 
 1 คน 

-สภาวะทางอารมณ� อิทธิพลจากครอบครัว ทัศนคติในการทํางาน การตอบกลับประเดน็ละ 
 1 คน 

2.1 ปBจจัยภายนอก ที่ส�งผลให�เกิดความผิดพลาดในการทาํงาน 

      (กลุ�มที่ 1 ลักษณะของปBจจัยสภาพแวดล�อม) 

 

-การสื่อสาร การตอบกลับ 3 คน 

-การสื่อสารที่ไม�เข�าใจกัน ความสะอาด เสียงรบกวนสมาธิ บางคร้ังงานต�องการสมาธิสงู    
 เสียงดังรบกวนจากการก�อสร�างอาคารดอยคํา มีผลต�อสมาธิในการปฏิบัติงาน ทาํให�เกิด 
 ความเครียด จนอาจจะทําให�การปฏิบัติงานผิดพลาดได� อํานาจหน�าที่ความรับผิดชอบ  
 อํานาจหน�าที่ความรับผิดชอบการสื่อสาร ความรับผิดชอบ  ผลกระทบด�านอากาศและ 
 เสียงความสัน่สะเทือน 

การตอบกลับประเดน็ละ 

 1 คน 

2.2 ปBจจัยภายนอก ที่ส�งผลให�เกิดความผิดพลาดในการทาํงาน 
      (กลุ�มที่ 2 ภารกิจ เคร่ืองมือ และวิธีการทํางาน)  

-ความถ่ีในการทํางาน ทํางานซํ้าซ�อน 
การตอบกลับ 2 คน 

- ช�วงเวลาใดเวลาหนึ่งมีงานเข�ามาพร�อมกัน ความพร�อมของอุปกรณ�ความพร�อมของ 
  อุปกรณ�น�อย โครงสร�างของงานที่ไม�ชัดเจน มีห�วหน�าหลายคนหลายด�าน งานด�วนที่เข�า 
  มาพร�อมๆ กันในเวลาใกล�เคียงกันทําการทาํงานผิดพลาดได� วธิีการทํางาน การทาํงาน 
  ซํ้าซ�อน เก่ียงงาน โครงสร�างการทํางาน การทาํงานซํ้าซ�อน  KPI ของผู�บังคับบัญชาที่มา 
  กําหนดให�เปAนไปตามเวลาที่ต�องส�งงานภายในกําหนด ขาดเคร่ืองมือที่จําเปAนต�อการ 
  ทํางาน 

การตอบกลับประเดน็ละ 

 1 คน 

3.1 ปBจจัยจากความกดดนั (ต�อจิตใจ) ที่ส�งผลให�เกิดความผิดพลาดในการทาํงาน  

-ความเร�งรีบในการทํางาน การตอบกลับ 2 คน 
- ความผิดพลาดในการทํางาน ความเร�งรีบในการทํางาน ความผิดพลาดในการทาํงาน 
  ความคาดหวังจากคณะ ความเร�งรีบในการทํางานที่ต�องภายในกําหนดเวลา จะเปAน   
  ตัวเร�งให�เกิดความกดดันทางด�านจิตใจ จนทําให�เกิดความผิดพลาดในการทาํงาน 
  ความเร�งรีบในการทํางาน ความคาดหวังจากผลการทํางานที่ไม�ตรงกัน การทํางานที่ไม� 
  เปAนระบบ แรงกดดันจากคนอ่ืนๆที่เร�งรัดติดตามงาน ความคาดหวังในผลการทาํงานที ่
  ไม�ตรงกัน ความรีบเร�งในการทํางาน เพื่อให�ทันต�อเวลา ไม�ได�รับการยกย�อง-เชิดชูที ่
  เหมาะสม 

การตอบกลับประเดน็ละ 

 1 คน 



3.2 ปBจจัยจากความกดดนั (ต�อสรีระร�างกาย) ที่ส�งผลให�เกิดความผิดพลาดในการทํางาน  

- ความเจ็บไข�ได�ปTวย การตอบกลับ 2 คน 
-ความเม่ือยล�า 

การตอบกลับ 2 คน 
-ความเครียดสะสม ขวัญและกําลังใจในการทํางาน จากผลการทํางานที่ต�องใช�แรงงาน
แบกหาม ส�งผลให�เกิดการเจ็บปTวยเร้ือรัง เนื่องจากอายุมากข้ึน ไม�ได�รีแลกซ�เพียงพอ 
ความเร�งรีบในการทํางานที่ต�องภายในกําหนดเวลา ความกดดนัทางร�างกายจนทาํให�เกิด
ความเครียดเปAนเวลานาน นอนไม�หลับ คิดแต�เร่ืองงานตลอดเวลา ทาํให�พักผ�อนไม�
เพียงพอ ความหิวกระหาย การถูกรบกวนเปAนระยะๆ ความเครียดสะสม ความเม่ือยล�า 

การตอบกลับประเดน็ละ 

 1 คน 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. การออกแบบกระบวนการสื่อสารภายในองค�กรให�มี ประสิทธิภาพ 

Goal = ภายในองค�กรส่ือสารกันอย�างมีประสิทธิภาพ 

1. ทุกคนรับข�าวสารอย�างท่ัวถึง 

2. ได'รับข'อมูลอย�างถูกต'อง 

3. รับทราบเข'าใจได'ทันการ 

สมอเรือ:ป%ญหา 

1. ความเพิกเฉยผู'รับสาร 

2. ทัศนคติของผู'รับสาร เวลารับหลายๆช�องทางแล'วรู'สึกรําคาญ 

3. ขาดความเข'าใจ ในการใช'เทคโนโลยี รับ-ส�ง ข�าวสาร 

4. ข'อผิดพลาดจากเทคโนโลยี เช�น ส�งเมล�ไปแล'วผู'รับสารไม�ได'รับ(ตรวจสอบการรับรู'ไม�ได' 

5. ระบบราชการซับซ'อน หลายขั้นตอน ล�าช'า 

6. มีอคติกับผู'ส�งสาร 

7. การใช'ภาษาราชการ ทําให'ตีความได'ยาก และกํากวม 

Wind :กระบวนการเพ่ือเป+นวิธีการจัดการและขจัดป%ญหา 

1. เพ่ิมช�องทางในการส่ือสาร 
2. เป@ดช�องทางการรับฟBง ปBญหา และข'อเสนอแนะจากผู'รับสารเพ่ือพัฒนา 
3. มีการแจ'งเตือนซ้ําเปDนระยะๆ 
4. หัวหน'างานส�งเสริมให'พนักงานให'ความร�วมมือกับข'อมูลข�าวสารท่ีได'รับ 
5. มีการเข'าถึงเคร่ืองมือส่ือสารภายในองค�การท่ีทันสมัย 
6. เสียงตามสายประกาศเหมือนในห'าง ในช�วงเวลาพักเท่ียง ก�อนทํางาน ก�อนเรียน 
7. สํารวจความเข'าใจและสะดวกในการใช' ช�องทางเทคโนโลยี เพ่ือรับทราบข'อมูลข�าวสารของ 
   บุคลากร จัดฝFกอบรม 
8. อัพเดทข'อมูล การติดต�อของพนักงานแต�ละคน และพนักงานใหม� 
9. จัดทํา work shop และซักซ'อมซ�องทางการส่ือสารเปDนประจําปPบ�อยๆ 
10.ควรมีการพูดคุยกันในงานกับข'อมูลข�าวสารท่ีได'รับ ว�าเข'าใจตรงกันหรือไม� 
 



2. ด'าน Performance : การสร'างความภูมิใจในผลงานของตนเอง เพ่ือนร�วมงานและองค�กร 

 Goal = การสร'างความสุขในการทํางาน 

1. รักในงานท่ีทํา 

2. ทํางานอย�างมีความสุข 

3. สร'างองค�กรให'เหมือนครอบครัว 

4. การใช'เทคโนโลยี 

5. เดินหน'าอย�างมืออาชีพ 

6. องค�กรณ�มีความเข'มแข็งอย�างย่ังยืน 

7. มีใจบริการ 

สมอเรือ:ป%ญหา 

1. ทัศนคติ 
2. ประสบการณ� 
3. เพ่ือนร�วมงาน 
4. อุปกรณ�/วัสดุ ไม�เพียงพอ 
5. ภาระงาน 
6. ปBญหาสุขภาพ 
7. เงินเดือน 
8. Computer เก�า 
9. สถานท่ีปฏิบัติงานไม�เอ้ือต�อการทํางาน 
Wind :กระบวนการเพ่ือเป+นวิธีการจัดการและขจัดป%ญหา 

1.จัดอบรม เช�น อบรมเร่ือง ธรรมะ และ การสร'างสุขในการทํางาน เปDนต'น 
2.แลกเปล่ียนเรียนรู' เช�น หลังม้ือกลางวัน-ก�อนเข'างาน 
3.เป@ดใจ 
4.จัดสรรงบประมาณการจัดซื้อ 
 
 
 



5.ลดความผิดพลาดในงานจากป%ญหา Human Error 

GOAL 

1.การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพทุกระดับ 

2.ความรู'เกี่ยวกับงาน 

3.ปริมาณงานต'องพอเหมาะกับจํานวนคน 

4.มีวิธีการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน (SOP) 

5.ใช'คนให'ถูกกับงาน 

6.ปริมาณต'องพอเหมาะกับจํานวนคน 

7.มีประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ิมขึ้น 

8.มีเร่ืองร'องเรียนในการทํางานลดลง 

ลม:กระบวนการเพ่ือเป+นวิธีการจัดการและขจัดป%ญหา 

1.งบประมาณในการจัดการฝFกฝน 

2.เคร่ืองมือ และ อุปกรณ� ไม�เพียงพอ ไม�ทันสมัย 

3.โครงสร'างการบังคับบัญชาในงาน 

4.ไม�มีระบบสอนงานสําหรับน'องใหม� 

5.ขาดการตรวจสอบจากหัวหน'างาน/หน�วยงาน 

6.งานมากกว�าคน Overload 

7.ขาดแรงจูงใจในการทํางาน 

8.มีอคติต�อคนและมีทัศนคติท่ีไม�ดีต�องาน 

WIND:กระบวนการเพ่ือเป+นวิธีการจัดการและขจัดป%ญหา 

1.มีระบบพ่ีเล้ียงในงาน 

2.เพ่ิมทรัพยากรบุคคล 

3.มีระบบตรวจสอบ 



4.จัดฝFกอบรมและทักษะในการทํางานให'กับบุคลากร 

5.ส�งเสริมสุขภาพและความพร'อมของร�างกาย 

6.ส�งเสริมความก'าวหน'าในสายงาน 

7.เพ่ิมแรงจูงใจ เวลา เงิน พ้ืนท่ีพักผ�อน และความสงบ 
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