แนวปฏิบัติที่ดี ด้านความสาเร็จการดาเนินงานการประชุม กบ. โดยใช้เอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติ
ความสาเร็จการดาเนินงานการประชุม กบ. โดยใช้เอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ชื่อหน่วยงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. คณะทางาน
1. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ

ปริสุทธกุล

2. อาจารย์ธารา

จันทร์อนุ

3. อาจารย์ ดร.ณัฐชามญฑ์

ศรีจาเริญรัตนา

4. นางสมรัก

เปล่งเจริญศิริชัย

5. นางสาวฐานิตา

มลคลา

6. นายศิวฤกษ์

สุขช้อย

4. บทสรุปโครงการ
จากการด าเนิ น งานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ผ่านมา ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทาเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละครัง
ประมาณ 110-140 แผ่น สาหรับสาเหตุที่มีเอกสารประกอบการประชุมเป็นจานวนมากเนื่องจาก
4.1 การจัดทารายงานการประชุมจะจัดทารายงานแบบละเอียดและระบุข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น
ของคณะกรรมการแต่ละคนอย่างละเอียด
4.2 ตามนโยบายคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการฯ ได้กาหนดให้หน่วยงานภายในดาเนิ นการจัดทา
สถิติรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน พร้อมทังจัดทาแผนภูมิแท่งประกอบการรายงานด้วย
4.3 ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ซึง่ ในการประชุมแต่ละครังประมาณ 40-50 เรื่อง

-24.4 ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ ซึง่ ฝ่ายบริหารจะต้องรายงานผลการดาเนินงาน
ในรอบเดือนที่ผ่านมาพร้อมเอกสารแนบ
4.5 ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึง่ คณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการฯ ได้กาหนดให้นาเข้าที่ประชุมทุกครังพร้อมเอกสารแนบ
4.6 ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 เรื่องอื่น ๆ เรื่องการรายงานผลการไปราชการของบุคลากร
ซึ่งคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการฯ ได้กาหนดให้นาเข้าที่ประชุมทุกครังพร้อมเอกสารแนบ
จากรายละเอียดดังกล่าว คณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการฯ จึงมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการ
จัดทาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดาเนินการจัดประชุม ทังนี เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษและวัสดุในการ
จัดทาเอกสารประกอบการประชุมตามขันตอนการดาเนินงาน ดังนี
1. จัดทารายงานการประชุมและจัดส่งข้อมูลผ่านระบบไลน์กลุ่ม เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการ
ตรวจสอบเอกสารก่อนรับรองรายงานการประชุมในวันประชุมจริง
2. จัดทาเอกสารสรุปการติดตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสานัก
วิทยบริการฯ และจัดส่งข้อมูลผ่านระบบไลน์กลุ่ม เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการตรวจสอบและเตรียม
ความพร้อมในด้านการนาเสนอและรายงานข้อมูล
3. จัดทาวาระการประชุมและจัดส่งข้อมูลผ่านระบบไลน์กลุ่ม เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการ
ตรวจสอบวาระการประชุมและการเตรียมความพร้อมในด้านการนาเสนอและรายงานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทา Power Point เพื่อนาเสนอวาระการประชุมและจัดทาการเชื่อมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
ของเอกสารแนบประเภทต่าง ๆ ใน Power Point
5. ความชัดเจนในการเปิดข้อมูลผ่านโปรเจคเตอร์เพื่อนาเสนอข้อมูล Power Point
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FLOW CHART
ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดทารายงานการประชุม
และจัดส่งข้อมูลผ่านระบบไลน์กลุ่ม
จัดทาเอกสารสรุปการติดตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
และจัดส่งข้อมูลผ่านระบบไลน์กลุ่ม
จัดทาวาระการประชุมและจัดส่งข้อมูลผ่านระบบไลน์กลุ่ม
File
จัดทา Power Point เพื่อนาเสนอวาระการประชุมและจัดทาการ
เชื่อมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารแนบ
การเปิดข้อมูลผ่านโปรเจคเตอร์เพื่อนาเสนอข้อมูล
Power Point File
ประเมินผลการดาเนินงาน/พัฒนาและปรับปรุงแก้ไข

-45. ที่มาและความสาคัญของโครงการ
การดาเนิ น งานการประชุม กบ. โดยใช้เอกสารระบบอิเ ล็ กทรอนิกส์ เป็นสิ่ งใหม่ที่ส านักวิทยบริการฯ
ได้ทดลองใช้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการฯ และมีการขยายผลการดาเนินงานไปยัง
การประชุมคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ทังนี เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษและเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-Office ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ใช้ทุกหน่วยงาน
เพื่อให้การประเมินผลและการวัดเกณฑ์การประเมินคุณภาพความสาเร็จในการดาเนินการประชุมโดยใช้
เอกสารระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ เป็ น ไปด้ว ยความเรี ยบร้อย รวดเร็ว และมีป ระสิ ทธิภ าพ จึงกาหนดตัว ชีวั ด
ความสาเร็จ โดยมีระดับค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจไม่ต่ากว่า 3.51 หรือคะแนนอยู่ในระดับ 4 ตามรายละเอียด
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ดังนี
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
1 = 1.00 – 1.50
2 = 1.51 – 2.50
3 = 2.51 – 3.50
4 = 3.51 – 4.50
5 = 4.51 – 5.00
ทั้งนี้ ระดับค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 4.76 คะแนนอยู่ในระดับ 5

-5แผนหลักการดาเนินงานการประชุม กบ. โดยใช้เอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบ Log Analysis Framework
รายละเอียดสรุป
(Narrative Summary)
วัตถุประสงค์ระดับเหนือโครงการ
(Project Goal)
ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทา
และดาเนินการประชุม
โดยใช้เอกสารระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้สาเร็จ
ตามนโยบาย กบ.
สานักวิทยบริการฯ
วัตถุประสงค์โครงการ (Project
Purpose)
วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อปรับเปลีย่ นระบบ
การประชุมให้ทันสมัย
รวดเร็ว โดยใช้ระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์รอง
เพื่อเป็นการประหยัด
กระดาษและวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้
ในการจัดทาเอกสารประกอบ
การประชุม

ตัวชี้วัด
(OVls)
ฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการ
ชุดอื่น ๆ ดาเนินการประชุม
โดยใช้เอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ต่ากว่า 2 ชุด

มาตรการตรวจสอบ
(MOV)
ตรวจสอบจากขันตอน
การดาเนินงานตาม
Flow Chart

ข้อสมมติฐาน
(LA)
คณะกรรมการ กบ.
สานักวิทยบริการฯ
มีทัศนคติในการประชุม
โดยใช้เอกสาร
แบบอิเล็กทรอนิกส์
ดีกว่าการประชุมแบบเดิม

ฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการ
ชุดอื่น ๆ ดาเนินการประชุม
โดยใช้เอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ต่ากว่า 2 ชุด

ตรวจสอบจากขันตอน
การดาเนินงานตาม
Flow Chart

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ
ของสานักวิทยบริการฯ
มีทัศนคติในการประชุม
โดยใช้เอกสาร
แบบอิเล็กทรอนิกส์
ดีกว่าการประชุมแบบเดิม

การจัดซือกระดาษและวัสดุอื่น ๆ
ในการจัดทาเอกสาร
ประกอบการประชุมน้อยลง

จานวนการจัดซือกระดาษ
และวัสดุอื่น ๆ ในการจัดทา
เอกสารประกอบการประชุม

กิจกรรม
1. การดาเนินการประชุมโดยใช้
ระบบเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการ กบ.
2. การดาเนินการประชุมโดยใช้
ระบบเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์
ของคณะกรรมการชุดอื่น ๆ

ฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการ
ชุดอื่น ๆ ดาเนินการประชุม
โดยใช้เอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ต่ากว่า 2 ชุด

ตรวจสอบจากการ
ปรับเปลีย่ นวิธีการประชุม
แบบเดิมมาเป็นการประชุม
แบบอิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายบริหารสานัก
วิทยบริการฯ มีทัศนคติว่า
การประชุมโดยใช้เอกสาร
แบบอิเล็กทรอนิกส์
มีความประหยัด
และคุ้มค่ามากกว่า
การประชุมแบบเดิม
เงื่อนไขขั้นต้น
ก่อนเริ่มโครงการ
(Precondition)
การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และการทดสอบการใช้
ระบบการประชุม
แบบอิเล็กทรอนิกส์

-66. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการประชุมให้ทันสมัย รวดเร็ว โดยใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์รอง
เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษและวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการจัดทาเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงความ
สอดคล้องในด้านการใช้ระบบเอกสาร e-Office
7. แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดาเนินงานตาม PDCA)
แนวทางการดาเนินงานตามหลัก PDCA
แนวทางการดาเนินตามหลัก PDCA Good Practices
วางแผน (Plan)
- การรับมอบนโยบายการดาเนินงานการประชุมโดยใช้เอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยมีการประชุมฝ่ายบริหารและบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ที่มีส่วนเกีย่ วข้องเพื่อวาง
แนวทางการดาเนินงาน
การดาเนินงาน (Do)
- ดาเนินการตาม FLOW CHART
การตรวจสอบ/ประเมิน (Check)
ตรวจสอบ/ประเมิน โดย
- เลขานุการฯ ของแต่ละคณะกรรมการฯ สามารถดาเนินการประชุมโดยใช้เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ได้เกือบทุกชุดคณะกรรมการฯ
- จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ โดยกาหนดตัวชีวัดความสาเร็จโดยมีระดับ
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการจัดทาแบบประเมินไม่ตากว่
่ า 3.51
การนาผลการตรวจสอบ/ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา (Act)
- การจัดซืออุปกรณ์ ICT ประกอบการประชุมเพื่อให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึน
และสามารถตรวจสอบเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกยิ่งขึน โดยจะดาเนินการ
จัดซือในปีงบประมาณ 2562

หมายเหตุ

-78. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
OUT COME ที่เกิดขึน คือ การปรับเปลี่ยนวิธีการประชุมแบบเดิมเป็นการประชุมโดยใช้เอกสารระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ปัจจัยหลัก คือ
การทางานเป็นทีมระหว่างฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการฯ และฝ่ายบริหารสานัก
วิทยบริการฯ
10. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค
การดูข้อมูลจากหน้าจอโปรเจคเตอร์ไม่ค่อยชัดเจน

แนวทางการแก้ไข
การจัดซือชุดอุปกรณ์ ICT สาหรับ
การประชุม

11. แนวทางในการจัดการความรู้
วิธี การดาเนิ น งานการจั ดประชุมโดยใช้ร ะบบเอกสารอิเล็ กทรอนิกส์ ข องส านักวิท ยบริก ารฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-Office ของมหาวิทยาลัย
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