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ใบงานท่ี 5  : สรปุผลงานโครงการพฒันาคณุภาพงาน 

1. ชื่อโครงการ   เพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าร่วมกิจกรรม Conversation Hour 
ประเภทโครงการ    โครงการใหม่     โครงการใหม่ Cross Functional    โครงการต่อยอด   โครงการต่อ
ยอด Cross Functional    
2. หน่วยงาน สถาบันภาษา 
3. ชื่อกลุ่ม       CULI SALC ชือ่ประธานกลุ่ม นายสมเกียรติ ปัญญามีผลกิจ         เบอร์โทร 02-218-6016 
4. ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ (1) แสดงมูลเหตุความส าคัญและความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการ ( ต่อตนเอง ลูกค้าภายใน ลูกค้าภายนอก หรือเพื่อสนองนโยบาย) : ท าไมต้อง

ท า ถ้าไม่ท าแล้วส่งผลให้เกิดปัญหาอะไร กับใคร 
 
             ด้วยศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access Learning Center) สถาบันภาษา  ได้ให้บริการกิจกรรม
Conversation Hour เพ่ือเป็นการฝึกฝน และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยนิสิตที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมารับบัตรคิวด้วยตนเองจากเคาน์เตอร์บริการศูนย์การเรียนรู้ฯ ก่อนกิจกรรม 
เริ่ม 30 นาที ไม่มีบริการจองล่วงหน้าและการจองแทนผู้อ่ืน กิจกรรมแต่ละครั้งสามารถรองรับนิสิตได้ไม่เกิน  
15 คน ปัญหาที่เกิดข้ึนคือ นิสิตไม่สะดวกในการเดินทางมาจากคณะต่างๆ เพื่อมารับบัตรคิว หรือมาถึงแล้วบัตรคิวหมด
ซ่ึงท าให้เสียเวลาในการเดินทาง โดยเฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ต้องมาร่วมกิจกรรมอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษาตาม
ข้อก าหนดของรายวิชา Experiential English 

          ดังนั้นผู้ที่เก่ียวข้องได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหานี้  จึงได้ร่วมกันปรึกษาหารือและน าเสนอแนวทาง 
แก้ไขปัญหา  โดยจะจัดให้มีการจองวันและเวลาส าหรับกิจกรรม Conversation Hour ผ่านทาง Website  
ของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ประจ าปี 2558 ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“คล่องตัว”  ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานตามหลัก “3 ลด” “3 เพ่ิม” อันได้แก่ ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา 
ลดต้นทุน และ เพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมความพึงพอใจ เพ่ิมความประทับใจ ให้กับนิสิตที่มาใช้บริการ  

 
 
 
5. เป้าหมายและตัวชี้วัด (1)ก าหนดตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้องกับผลส าเร็จของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม วัดค่าได้เป็นตัวเลข และน่าเช่ือถือได้, (2) ตัวเลขเป้าหมายมีเหตุผล ท่ีมาอย่าง

ชัดเจน  ค่าเป้าหมายท้าทาย (ตัวเลข,%,ภายในเวลา) 

 

 
      

ตัวช้ีวัด ค่าเก่า ค่าเป้าหมาย 
5.1 ร้อยละของจ านวนนิสิตที่ต้องรับบัตรคิว 100 % 0 % 

5.2 จ านวนนิสิตที่จองใน Website เพ่ิมมากขึ้น 0 % 100 % 
5.3 บุคลากรที่ใช้ในการจัดการกิจกรรมในแต่ละครั้ง 2 คน 1 คน 
5.4 ระยะเวลาในการเซ็นชื่อของนิสิตในใบเซ็นชื่อของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม 10-15 นาที  3-5 นาที 
5.5 นิสิตมีระยะเวลาในการจองเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า 30 นาที 1 สัปดาห์ 
5.6 ร้อยละของจ านวนนิสิตที่มาแล้วไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม 50% 0% 
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6. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา (ก้างปลา) (1) แสดงการหาสาเหตุของปัญหาโดยการใช้เคร่ืองมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  เช่น แผนภูมิก้างปลา , แผนภูมิต้นไม้  แผนภูมิพาเรโต /กราฟ  (2) แสดงวิธีการหาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา(พิสูจน์ว่าเป็น

สาเหตุท่ีแท้จริง) ก่อนท่ีจะน าไปก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหา  

สถานท่ีคับแคบเกินไป 

อาจารย์ยกเลิกกิจกรรมกะทันหัน 

อาจารยล์งตารางท ากิจกรรม 

Conversation Hour ในสมุด 
กิจกรรม 

นิสิต 

ช่วงเวลาไม่ตรงกับตารางกิจกรรม 

กิจกรรมในแตล่ะครั้งรับนสิิตได ้
ไม่เกิน 15 คน 

นิสิตมีจ านวนมากที่ต้องการเข้า
ร่วมกิจกรรม.ในแต่ละครั้ง 

นิสิตรับบตัรคิวก่อนเริ่มกิจกรรม 30 นาที 

นิสิตบางส่วนไมไ่ด้รบับัตรคิว 

***ไม่สามารถเข้าท ากิจกรรม  
เสียเวลาเดินทางเพื่อมาท ากิจกรรม 

กระบวนการท างาน 

นิสิตตรวจสอบวันเวลากิจกรรม 

สภาพแวดล้อม เวลาในการด าเนินงานมีจ ากดั เชน่ อาจารย์
ลงตารางกิจกรรมล่วงหน้า 1 ช่ัวโมง  

อาจารย์ 

อาจารย์มไีม่เพยีงพอกับจ านวนนิสติ 

อาจารยส์อนหลักสูตรนานาชาติเพิม่ขึ้น 

ช่วงเวลาจัดกิจกรรมไม่ตรงกับเวลาว่างของนิสิต 

อาจารย์มีช่ัวโมงการสอนมากขึ้น 

เผยแพรต่ารางกิจกรรมบน 
Website ของศูนย์การเรียนรู้ฯ 

 
นิสิตไม่สามารถจองเวลา 

ท ากิจกรรม Conversation 
Hour ได้ตามท่ีต้องการ 
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7. สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ด าเนินการ (1)วิธีการแก้ปัญหามาจากสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา  (2) วิธีการแก้ปัญหาท่ีน ามาปฏิบัติจริงต้องไม่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอื่น  

(3) ลักษณะวิธีการแก้ไขปัญหาเป็นแบบเชิงป้องกัน (4) มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดรายละเอียดวิธีการแก้ปัญหา (6) มีรายละเอียดการน ามาตรการแก้ไขไปด าเนินการ 

 

           7.1    ศูนย์การเรียนรูด้้วยตนเองได้ท าการแก้ไขปัญหาให้กับนิสิตที่ต้องการเข้าร่วมกจิกรรม Conversation Hour   
โดยการเปิดให้บริการการจองกิจกรรม Conversation Hour  ในรูปแบบออนไลน์ทดแทนการจองเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ
การรับบัตรควิที่เคาน์เตอร์ห้องศูนย์การเรียนรู้ดว้ยตนเองก่อนกิจกรรมเริ่ม 30 นาที เพ่ือแก้ไขปัญหาในกรณีท่ีนิสิตมาแลว้ไม่ได้
รับบัตรคิวเนื่องจากจ ากัดไว้ชว่งเวลาละ 15 คน ซึ่งปัญหาที่ตามมา คือ นิสิตมาแลว้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
           7.2    การเปิดให้บริการการจองกิจกรรม Conversation Hour  ในรูปแบบออนไลน ์จะไม่ส่งผลกระทบต่อหนว่ยงาน
อ่ืนๆ ภายในสถาบันภาษา เนื่องจากมีการเปิดจองออนไลนผ์่านทางเว็บไซต์ของศูนย์การเรยีนรูด้้วยตนเองที่มีการใช้งานอยู่แลว้ 
           7.3    โครงการนีเ้ป็นการแก้ไขปัญหาในแบบเชิงป้องกนั กล่าวคือนิสิตสามารถวางแผนเลือกวัน เวลาในการเข้ารว่ม
กิจกรรมได้มากขึน้จากเดิมที่นิสติต้องมารอรับบัตรคิวแบบเจาะจงเป็นรายครั้ง และเมื่อนิสิตจองออนไลน์ได้แล้ว ก็ถือว่าเป็น
หลักประกันได้ว่านิสิตจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในชว่งเวลาทีต่้องการได้แน่นอน 
           7.4    ในด้านความคิดสร้างสรรค์ของโครงการสามารถสรุปได้ดังนี ้
                      7.4.1   ระบบการจองกิจกรรมถูกพัฒนาขึ้น โดยได้รับความรว่มมือจากนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่
เข้าใจถึงปัญหาในการเข้ารว่มกิจกรรม ท าให้สามารถออกแบบโปรมแกรมการจองกิจกรรมส าหรับนิสิตให้สามารถเข้าถึง ใช้งาน
ได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยไม่รบัค่าตอบแทน   
                      7.4.2   ระบบการจองมีการสรา้งฟังก์ชั่นให้นสิิตสามารถการยกเลิกการเข้ารว่มกิจกรรมหากมีความจ าเป็น 
เพ่ือไม่ให้กระทบสิทธิ์ผู้อื่น โดยเมื่อมีการยกเลิกเกิดขึ้นระบบจะท าการแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในสถานะส ารองให้มาเข้ารว่มกิจกรรม 
แทนได้ผ่านทางอีเมล์ทีน่ิสิตลงทะเบียนไว้อัตโนมัติทันททีีท่ าการยกเลิก 
                      7.4.3   ระบบมีการสร้างใบเซ็นชื่อให้นิสิตทีส่มัครเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละชว่งเวลาเซ็นชื่อก่อนเริ่มกิจกรรม 
เพ่ือยืนยันว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว 
                      7.4.4   ระบบการจองเข้ารว่มกิจกรรมมีการแจ้งจ านวนผูส้มัครเขา้ร่วมกิจกรรมในแต่ละชว่งเวลา   
เพ่ือให้นิสิตได้ทราบถึงจ านวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมว่าปัจจุบนัมีจ านวนเท่าใด เพ่ือช่วยในนสิิตตัดสินใจเลือกชว่งเวลาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

 
 

8. ผลลัพธ์การด าเนินการ (1) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง น่าเช่ือถือ (2) ข้อมูลตัวช้ีวัดเปรียบเทียบผลก่อน-หลังการปรับปรุง และเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีตั้ง

ไว้อย่างชัดเจน โดยใช้ตารางและ/หรือ กราฟ 

 

            ทางกลุ่ม CULI SALC ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ใช้บริการ
จองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม Conversation Hour ประจ าภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2558 หลังจากเปิดให้บริการไปแล้ว 3 สัปดาห์ มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 346 คน มีผู้ตอบ
แบบสอบถามและส่งคืนมาจ านวนทั้งสิ้น 177 ชุด คิดเป็นร้อยละ 51.15 และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
          ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามเป็นชาย 75  คน (คิดเป็นร้อยละ 42.4)  หญิง 100 คน (คิดเป็นร้อยละ  56.5) 
และ ไม่ระบุเพศ 2 คน (คิดเป็นร้อยละ  1.1) จ าแนกได้ดังนี้ 
 
          จ าแนกตามระดับปริญญาและชั้นปี 

ระดับปริญญาและชั้นปี จ านวนคน ร้อยละ 

               1.      ระดับปรญิญาตรี   

ชั้นปีที่ 1 166 93.8 

ชั้นปีที่ 2 2 1.1 

ชั้นปีที่ 3 - - 

ชั้นปีที่ 4 1 0.6 

             2.       ระดับปริญญาตรี สูงกว่าชั้นปีที่ 4 5 2.8 

              3.       สูงกว่าระดับปริญญาตรี 2 1.1 

รวม 176 99.4 

*หมายเหตุ : มีผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้ระบุระดับปีการศึกษาท่ี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
    การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย     4.50 – 5.00  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจมากที่สุด 
          ค่าเฉลี่ย     3.50 – 4.49  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจมาก 
          ค่าเฉลี่ย     2.50 – 3.49  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจปานกลาง 
          ค่าเฉลี่ย     1.50 – 2.49  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจน้อย 
          ค่าเฉลี่ย     1.00 – 1.49  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจน้อยที่สุด 
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รายการข้อคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1. การเผยแพร่ข้อมูลในการจองแบบออนไลน์ 3.76 มาก 

2. ความรู้เรื่องข้ันตอนในการจองแบบออนไลน์ 3.89 มาก 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการจองแบบออนไลน์ 4.35 มาก 

4. ความเสถียรของระบบในการจองแบบออนไลน์ 4.15 มาก 

5. ช่วงเวลาที่เปิดให้จองกิจกรรม 4.02 มาก 

6. การให้ค าแนะน าการใช้บริการจากเจ้าหน้าที่ 4.13 มาก 

7. ความพึงพอใจในระบบการจองในภาพรวม 4.19 มาก 

 

 เมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยแล้ว พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความพึงพอใจ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าร่วมกิจกรรม Conversation Hour อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจมาก ทุกรายการ  

 
ประโยชน์ที่ได้รับ (ทางตรง-ทางอ้อม) 
         8.1  นิสิตสามารถเลือกวันและเวลา ในการร่วมกิจกรรม Conversation Hour ล่วงหน้าได้ตามต้องการ 
ผ่านทาง Website โดยไม่ต้องเดินทางมารับบัตรคิวที่ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   8.2 เจ้าหน้าที่สามารถลดภาระในการแจกบัตรคิวแก่นิสิตที่จะมาร่วมกิจกรรม Conversation Hour  
 
9. การก าหนดมาตรฐาน (1) การเขียนมาตรฐานวิธีการปฏิบัติต้องได้มาจากวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีส่งผลท าให้ปัญหาดีข้ึน  (2) รายละเอียดในมาตรฐานต้องชัดเจน สามารถ 

ปฏิบัติได้จริง 

 

         9.1  นิสิตสามารถจองเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม Conversation Hour ตามวัน และเวลาที่ต้องการได้ด้วยตนเอง ซึ่ง
ต้องท าการสมัครโดยการกรอกข้อมูล ได้แก่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ ระดับชั้นปี และท าการตั้งรหัสเป็นตัวเลข 4 ตวั เพ่ือ
เป็นการยืนยันในครั้งแรก และหากนิสิตต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปนิสิตสามารถใส่เพียงรหัสนิสิต และรหสัเลข 4 ตัว  
ก็สามารถลงทะเบียนได้ ซึ่งในการจองแต่ละช่วงเวลาสามารถรับนิสิตได้ไม่เกิน 15 คน 
         9.2  นิสิตที่จองเข้าร่วม กิจกรรม Conversation Hour แล้ว หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ขอให้นิสิตท าการ
ยกเลิกก่อนกิจกรรมเริ่ม 1 ชั่วโมง มิฉะนั้นในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปสถานะการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตจะเป็น
สถานะส ารอง 1 ครั้ง 
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10. การขยายผลโครงการ และสิ่งที่จะด าเนินการต่อไป (1) ระบุการขยายผลโครงการสู่การปฏิบัติในวงกว้างท้ังภายใน และนอกหน่วยงาน (2) สิ่งท่ีจะด าเนินการ

ต่อไปเพื่อพัฒนาโครงการในดีข้ึน (ต่อยอด) หรือสิ่งท่ีกลุ่มต้องการจะท าต่อในอนาคต 

          
        เนื่องจากโครงการพัฒนาระบบลงทะเบียน Conversation hour นั้น อนุญาตให้นิสิตสามารถท าการลงทะเบียน
ออนไลน์ได้ ท าให้ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตได้รับการบันทึกลงในฐานข้อมูลอย่างครบถ้วน ดังนั้นทางทีมงานได้
มองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาระบบโดยการน าข้อมูลการลงทะเบียนมาพัฒนา และต่อยอดได้ดังนี้ 
         10.1 ข้อมูลที่ได้จากการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต ท าให้ทราบถึงช่วงเวลาที่มีนิสิตต้องการเข้าร่วม
กิจกรรม โดยดูจากจ านวนนิสิตในแต่ละช่วงเวลาว่ามีอัตราการเข้าร่วมกิจกรรมมากน้อยเพียงใด จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ทีมงาน
สามารถน ามาใช้ในการวางแผน และเตรียมการการจัดช่วงเวลาของกิจกรรมให้กับนิสิต โดยท าการเพ่ิมชั่วโมงกิจกรรมในช่วงที่มี
นิสิตต้องการเข้าร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น หรือลดช่วงเวลาทีม่ีอัตราการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตที่มนี้อย หรือไม่มีนิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมเลย (Demand and Supply) 
         10.2 ข้อมูลที่ได้จากการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตยังสามารถท าให้ทราบได้ว่าช่วงเวลาใด มีนิสิตจากคณะ
ใดบ้างมาเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้อาจารย์สามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการจัดเตรียมเนื้อหาที่ใช้เป็นหัวข้อสนทนา
ภาษาอังกฤษให้มีความสอดคล้อง หรือใกล้เคียงกับสาขาวิชาที่นิสิตศึกษาอยู่ ส่งผลให้นิสิตสามารถมีส่วนร่วม และได้รับการ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น 
 

 
 

ลงชื่อ ประธานกลุ่ม : ...........…………………………………… 
                        ( นายสมเกียรติ ปัญญามีผลกิจ ) 

                               วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 
 

 

 
 
ลงชื่อ ผู้บริหารที่ก ากับดูแล: ……………………………………………. 

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลพร หิรัญบูรณะ) 
                 วันที่ : ………………………………. 

 

หมายเหตุ : ผู้บริหารที่ก ากับดูแล หมายถึง ผู้บรหิารระดับ รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี / คณบด ี/ผู้อ านวยการสถาบัน
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