
แบบฟอร์มการน าเสนอแนวปฏิบติัที่เป็นเลิศ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
1. แนวปฏิบัติที่ดี ชื่อ  

การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
 
2. โครงการ/กิจกรรมด้าน 
 ด้านบริหารจัดการ 
 
3. ชื่อหน่วยงาน 

ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
4. คณะท างานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

1. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ    ประธานกรรมการ 

2. นางสาวณัฐธยาน์ สินธุระหัส    กรรมการ 

3. นางสาวจอมใจ เพชรกล้า     กรรมการ 

4. นายนิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง     กรรมการ 

5. นายมูฮัมมัดซากี บูละ     กรรมการ 

6. นายกิตติศักดิ์ แก้วเนียม     กรรมการ  

7. นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว     กรรมการและเลขานุการ 

 
5. การประเมินปัญหา/ความเสี่ยง 
 ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหน่วยงานสนับสนุน มีภารกิจในการให้บริการ
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้แก่นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ด าเนินงานภายใต้ค่านิยมของส านักวิทยบริการที่ว่า จิตบริการ (Service Mind) งานคุณภาพ (Quality Focus) และสร้าง
นวัตกรรม หรือทีช่าวส านักวิทยบริการเราเรียกกันว่า “ค่านิยมSQI”  จากค่านิยมองค์กรเห็นได้ว่าส านักวิทยบริการให้ความส าคัญกับ
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาองค์กร รวมถึงนวัตกรรมเพื่อชุมชน สังคมและประเทศด้วย 
ก าหนดให้บุคลากรพัฒนาผลงานนวัตกรรมมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ก าหนดกลยุทธ์ คือ 1 ฝ่าย 1 นวัตกรรม ส านักวิทยบริการมี 
3 ฝ่าย ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 
2555 ส านักวิทยบริการมีผลงานนวัตกรรมจ านวน 8 เรื่อง ปีการศึกษา 2556 และ 2557 มีผลงานนวัตกรรมเพิ่มขึ้นปีละ 1 เรื่อง
เท่านั้น ซึ่งเป็นจ านวนท่ีน้อยมาก และมีแนวโน้มทีส่ านักวิทยบริการจะไม่มีการพัฒนาผลงานนวัตกรรมได้อีก อาจเนื่องจากบุคลากร
ไม่มีความรู้และไม่มีเวลาในการพัฒนานวัตกรรม  
 
6. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อให้มีผลงานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



ทราบปัญหาการพัฒนานวัตกรรมของส านักวิทยบริการ สามารถวางแผนและด าเนินการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมให้
บุคลากรส านักวิทยบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้บุคลากรสามารถพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
และเพื่อการพัฒนาองค์กร ได้อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 

8. การออกแบบกระบวนการ 
 8.1 วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติจริง (PDCA) 
 

 
 
ภาพที่ 1 ระบบส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2558 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการ  ส านักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร 3 ฝ่ายงานของส านักวิทยบริการ คือ ส านักงานเลขานุการฝ่าย
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา พิจารณาจากผู้ที่มีความสนใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ มี
ความสามารถในการประสานงาน เพื่อความคล่องตัวในการขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมทั่วทั้งส านักวิทยบริการ 
ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการอ านวยการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม มีหน้าที่ก าหนดทิศทาง นโยบายการพัฒนานวัตกรรม 



พิจารณางบประมาณ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมส านักวิทยบริการให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2) 
คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม มีหน้าที่ก าหนดแผนการงาน ด าเนินการ ติดตาม ประเมินผลการส่งเสริม
และการพัฒนานวัตกรรมของส านักวิทยบริการ ก าหนดหลักเกณฑ์ กรอบระยะเวลาการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ สร้างแรงจูงใจใน
การร่วมกิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทั่วทั้งส านักวิทยบริการมีส่วนร่วมคิด ร่วมน าเสนอ ร่วมพัฒนานวัตกรรม และ
ร่วมงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของส านักวิทยบริการ   (ค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 
3/2558 ลว.18 มีนาคม 2558 และ 06/2559 ลว. 7 มีนาคม 2559)  

2. การวางแผนการด าเนินการ 
2.1 ศึกษาสภาพการพัฒนานวัตกรรมของส านักวิทยบริการ 
คณะกรรมการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมส านักวิทยบริการ ศึกษาวิเคราะห์ด าเนินการ

และผลการพัฒนานวัตกรรมของบุคลากรส านักวิทยบริการ โดยท าการศึกษาจากรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติปีการศึกษา 2555-2557 ดังนี ้
 

ตารางที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมส านักวิทยบริการ ปีการศึกษา 2555-2557 
ปีการศึกษา แนวนโยบาย ผลการด าเนินงาน 

2555 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศและ ICT แก่นักศึกษา ก าหนด
ตัวชี้วัด 1 ฝ่าย 1 นวัตกรรม/ปี 

มีนวัตกรรมการบริการและสนับสนุนการ
เรียนการสอน 8 รายการ 

2556 การพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการบริการอย่างต่อเนื่องตามความต้องการและพฤติกรรม
การใช้สารสนเทศและการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ ก าหนดตัวชี้วัด คือ ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่เผยแพร่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

มีนวัตกรรมเพื่อการบริการและสนับสนุน
การเรียนการสอน 9 รายการ และไม่มีผล
การประเมินตามตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

2557 การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนการคิดและพัฒนานวัตกรรม 
การพัฒนาสมรรถนะ การจัดสรรงบประมาณ การใช้ความรู้ขององค์กรในการพัฒนา
นวัตกรรม และการน านวัตกรรมไปใช้และเผยแพร่ ก าหนดตัวชี้วัด เงินสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรม/บุคลการ ผลงานนวัตกรรมที่น าไปใช้และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  

มีนวัตกรรมเพื่อการบริการและสนับสนุน
การเรียนการสอน 10 รายการ และไม่มี
ผลการประเมินตามตัวชี้วัดอื่นๆ 
 

จากผลการศึกษาพบว่า ส านักวิทยบริการให้ความส าคัญกับการพัฒนาผลงานนวัตกรรม แต่ยังไม่ม ี
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานขับเคลื่อนให้บุคลากรตระหนักและมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การพัฒนานวัตกรรมแตล่ะ
ช้ินงานเกิดขึ้นได้ยาก ต้องมีการก าหนดให้ท า การด าเนินงานยังไมเ่ปน็ระบบ ผลงานนวัตกรรมที่มสี่วนใหญ่เป็นเรื่องเดิมๆ จากผล
การศึกษาน ามาสู่การวางแผนการด าเนินงานส่งเสรมิและพัฒนานวตักรรมของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานวตักรรมส านกัวิทยบริการ  

2.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
2.2.1 การประชุมใหญ่ประจ าปี เป็นการประชุมของคณะกรรมการอ านวยการ 

และคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งจะต้องจัดให้มีการประชุมภายในเดือนกันยายน-ตุลาคม  
เพื่อวางแผน ก าหนดทิศทาง ในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของส านักวิทยบริการ ก าหนดเป้าหมายในการเนินงาน คือ  
การให้ความรู้ สนับสนุนส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักเห็นความส าคัญและมกีารพัฒนานวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง และเพิ่มคณุภาพในผลงานนวัตกรรมไดม้ากยิ่งข้ึน 

2.2.2 การประชุมย่อย ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนา 
นวัตกรรม ส านักวิทยบริการ เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ก าหนดกิจกรรม วันเวลา ลักษณะกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรมให้แก่บุคลากร ตวัอย่างแผนการส่งเสรมิและพัฒนานวัตกรรมส านักวิทยบริการ ปีงบประมาณ 2560 

ตารางที่ 2 แผนการส่งเสริมและพฒันานวัตกรรมส านักวิทยบริการปงีบประมาณ 2560 



 
2.3 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
ด าเนินการประมาณการรายจ่าย จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินของทุกกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 

แล้วด าเนินการเขียนโครงการและขออนุมัติโครงการเพื่อของบประมาณด าเนินงานประจ าปีในระบบOAR SMART SYSTEM  
3. การประชาสัมพันธ์ 

3.1 คณะกรรมการอ านวยการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วยทีมบริหาร จะด าเนินการ 
สื่อสารนโยบาย ช้ีเป้าหมาย และแสดงให้เห็นความส าคัญของนวัตกรรมในโอกาสต่างๆ เช่น การประชุมประจ าปี การประชุม
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี การประชุมเตรียมรับการเปิดภาคการศึกษา เป็นต้น 
   3.2 คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ 
กิจกรรม รวมถึงข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนานวัตกรรมอย่างน้อยเดือนละ 1 เรื่อง ในเว็บไซต์ INNOVATION ที่ 
http://innovation.oas.psu.ac.th หัวข้อข่าวและกิจกรรมและสาระน่ารู้ สื่อสารด้วยอีเมล ในกลุ่มอีเมลบุคลากรส านักวิทยบริการ 
all@psu.ac.th กลุ่มไลนบ์ุคลากรส านักวิทยบริการ ที่ OAR TEAM และ Official Team และการสื่อสารแบบปากต่อปาก 

4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมส านักวิทยบริการ 
4.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรม ทั้งอบรมเชิงทฤษฏีและการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เช่น โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Creative & Innovation Inspiration Innovative Thinking  

  
ภาพที่ 2 การอบรมเพื่อการพัฒนานวัตกรรมส านักวิทยบริการ 
   4.2 กิจกรรม “ระดมกึ๋น” เป็นกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรน าเสนอประเด็นปัญหาและแนวคิดเพื่อการ
พัฒนางานและพัฒนาส านักวิทยบริการ อันจะน าไปสู่การพัฒนาเป็นผลงานนวัตกรรมต่อไป โดยบุคลากรสามารถน าเสนอแนวคิด
หรือท่ีเรียกว่า Idea Suggestion ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่  

4.2.1 น าเสนอในเว็บไซต์ OAR INNOVATION  

http://innovation.oas.psu.ac.th/
mailto:all@psu.ac.th


 

 
ภาพที่ 3 การน าเสนอ Idea Suggestion ในเว็บไซต์ INNOVATION 

4.2.2 น าเสนอเป็นเอกสารด้วยแบบฟอร์ม น าเสนอ Idea Suggestion  

 
ภาพที่ 4 แบบฟอร์มน าเสนอ Idea Suggestion 

4.2.3 น าเสนอในวันกิจกรรม “ระดมกึ๋น” จะจัดเป็นประจ าทุกป ีประมาณเดือน 



พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ซึ่งจะให้รางวัลกับทุกความคิดของบุคลากร ในปีงบประมาณ 2559 บุคลากรน าเสนอแนวคิด จ านวน 13 
เรื่อง และปีงบประมาณ 2560 จ านวน 27 เรื่อง หลังจากนั้นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม จะด าเนินการรวบรวม
แนวความคิดจากทุกช่องทางบันทึกในเว็บไซต์ OAR INNOVATION เมนู Idea Tank ซึ่งเป็นคลังแนวความคิดเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมของบุคลากรส านักวิทยบริการ  
   4.3 กิจกรรมท าโครงการ เมื่อบุคลากรได้แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมแล้ว คณะกรรมการ
ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมจะดูแลให้ค าปรึกษาการออกแบบกรอบงานกระบวนงานสร้างสรรค์นวัตกรรมแต่ละเรื่อง 
โดยด าเนินการร่วมกันกับเจ้าของเรื่อง และก าหนดให้มีการเขียนเป็นโครงการและขออนุมัติโครงการพัฒนานวัตกรรม ด้วยระบบ 
OAR SMART Office มีการจัดกิจกรรมแนะน าการใช้ระบบ OAR SMART Office เพื่อการเขียนโครงการ หลังจากโครงการได้รับ
การอนุมัติบุคลากรก็เริ่มด าเนินงานพัฒนานวัตกรรมตามวิธีการ/ระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
   4.4 กิจกรรมตามนวัตกรรม เป็นกิจกรรมทีคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม
ด าเนินการตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมแต่ละโครงการของบุคลากรตามที่ก าหนดไว้ใน
วิธีการ/ระยะเวลาด าเนินโครงการ และก าหนดให้บุคลากรเจ้าของโครงการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการในระบบ OAR 
SMART Office เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานพัฒนานวัตกรรมของบุคลากร  

 
ภาพที่ 5 ตัวอย่างการรายงานความก้าวหน้าโครงการ 

 



ภาพที่ 6 ตัวอย่างแสดงผลการรายงานความก้าวหน้าโครงการ 
   4.5 กิจกรรม “โชว์กึ๋นไอเดียเจ๋ง : คิด ท า กัน” เป็นกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมประจ าปี 
ประมาณเดือน สิงหาคม-กันยายน ให้บุคลากรได้น าเสนอผลงานนวัตกรรม รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงผลงาน
นวัตกรรมจากคณะกรรมการตัดสินการประกวดภายนอก การประกวดแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่  การปรับปรุงกระบวนการ
(Process Improvement) การปรับปรุงการบริหารจัดการ(Management & Administration Improvement) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development) ธุรกิจใหม่ (Business Excellence)  

ตารางที่ 3 ค าอธิบายประเภทนวัตกรรม 
ประเภท ค าอธิบาย 
1.1 การปรับปรุงกระบวนการ  
(Process Improvement) 

เน้นกระบวนการท างานเป็นหลัก มีองค์ประกอบส าคัญในการปรับปรุง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
เครื่องจักร เทคโนโลยี การลดขั้นตอนที่ท าให้เกิดการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
ก่อให้เกิดประสิทธิผลที่คุ้มค่า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 

1.2 การปรับปรุงการบริหารจัดการ 
(Management & Administration 
Improvement) 

เน้นการยกระดับการบริหารจัดการ มีองค์ประกอบส าคัญในการปรับปรุงหรือลดขั้นตอนการท างาน 
หรือการบริการที่ท าให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  
ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก ก่อให้เกิดประสิทธิผลที่คุ้มค่าที่
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างชัดเจน 

1.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
(New Product Development) 

ผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรือบริการใหม่ที่ไม่เคยมีการก่อนในส านักวิทยบริการ 

1.4 ธุรกิจใหม่ (Business Excellence) เป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน 

ตารางที่ 4 เกณฑ์การให้คะแนนตัดสินการประกวดผลงานพัฒนานวัตกรรมส านักวิทยบริการ 
หัวข้อ/รายละเอียด ค่าน  าหนัก คะแนนเต็ม 

1. ความใหม่และระดับการพัฒนาของผลงานนวัตกรรม 3 100 

1.1 มีความใหม่ มีการต่อยอดจากงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้ว ไม่ซ้ าซ้อนกับงานที่มีอยู่เดิม  40 
1.2 ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความพยายามเพียงไร ในการประดิษฐ์คิดค้น 30 
1.3 มีระดับการพัฒนาต่อยอดก้าวหน้า ไปจากงานที่มีปรากฏอยู่เดิมมากน้อยเพียงไร มีต้นแบบ (Prototype) 
หรือไม่ ระยะการพัฒนาเป็นอย่างไร 

30 

2.  คุณภาพของผลงานนวัตกรรม 1.5 100 

2.1 มีความถูกต้องเชื่อถือได้มากน้อยเพียงไร  50 
2.2 มีความสมบูรณ์ของผลงานมากน้อยเพียงไร 30 
2.3 ความประณีต ความละเอียดของผลงานเป็นอย่างไร 20 

3.  การน าเสนอผลงานนวัตกรรม 1.5 100 

3.1 คุณภาพ ความสมบูรณ์ในการแสดงชิ้นงาน   40 
3.2 เอกสารประกอบการน าเสนอมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน มีข้อมูลส าคัญๆ  30 
3.3 วิธีการน าเสนอ ทักษะการน าเสนอ เป็นล าดับ ชัดเจน เข้าใจง่าย การควบคุมเวลา  30 

  ตารางที่ 5 เกณฑ์การให้รางวัล  
รายละเอียด ประเภท 1 

การปรับปรุงกระบวนการ 
ประเภท 2 
การปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

ประเภท 3 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ประเภท 4 
ธุรกิจใหม่ 

รางวัลดีเกิ๊น 
(เงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล) 

2000  
(1 รางวัล) 

2000 
(1 รางวัล) 

3000 
(1 รางวัล) 

3000 
(1 รางวัล) 

รางวัลดีต่อใจ 
(เงินรางวัล) 

1000 
(1 รางวัล) 

1000 
(1 รางวัล) 

1000 
(1 รางวัล) 

1000 
(1 รางวัล) 



รางวัลแบบนี ก็ได้หรา 
(เงินรางวัล) 

500 
(2 รางวัล) 

500 
(2 รางวัล) 

500 
(2 รางวัล) 

500 
(2 รางวัล) 

 

 
ภาพที ่7 กิจกรรมโชว์ก๋ึนไอเดียเจ๋ง : คิด-ท า-กัน ครั้งท่ี 1 

 
ภาพที่ 8 กิจกรรมโชว์ก๋ึนไอเดียเจ๋ง : คิด-ท า-กัน ครั้งท่ี 2 
 

 
ภาพที่ 9 กิจกรรมโชว์ก๋ึนไอเดียเจ๋ง : คิด-ท า-กัน ครั้งท่ี 3 

4.6 กิจกรรมสะสมแสตมป์ ให้บุคลการสะสมดวงตราประทับในสมุดพกเก็บสถิติเข้าร่วมกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม เกณฑ์การให้จ านวนแสตมป์ เช่น เสนอปัญหา ใน Idea tank 1 ดวง เสนอ Idea ในเว็บ INNOVATION 
ข้อมูลครบตามฟอร์ม Idea Suggestion 3 ดวง เขียนโครงการพัฒนานวัตกรรมในระบบ e-office 5 ดวง ผลส าเร็จตามตัวช้ีวัดของ
โครงการ/องค์กร 5 ดวง ร่วมกิจกรรมระดมกึ๋น 1 ดวง ตอบค าถามความรู้นวัตกรรม 3 ดวง เป็นต้น 

          
ภาพที่ 10 สมุดพก OAR INNOVATION 

5. การประเมินผล 
การประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมส านักวิทยบริการใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

5.1 นับจ านวนนวัตกรรมที่น าเสนอในกิจกรรม “โชว์กึ๋นไอเดียเจ๋ง : คิด-ท า-กัน  
5.2 สังเกตพฤติกรรมและสัมภาษณ์บุคลากรส านักวิทยบริการ  



5.3 ใช้แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของบุคลากรส านักวิทยบริการที่มีต่อกิจกรรม  
5.4 ใช้แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของบุคคลภายนอกที่มีต่อนวัตกรรมส านักวิทยบริการ 

6. การพัฒนาปรับปรุง 
6.1 ปรับปรุงแผนการด าเนินงานทุกปีงบประมาณ 
6.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดเก็บ เผยแพร่ และอ านวยความสะดวกในการ 

ด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ที่ http://innovation.oas.psu.ac.th ปัจจุบันเว็บไซต์ OAR Innovation เป็นคลังแนวคิด
หรือ Idea Suggestion ของบุคลากร ที่บุคลากรทุกคนสามารถท่ีจะน ามาต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรม เป็นแหล่งความรู้ด้าน
นวัตกรรม เป็นช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม จัดเก็บผลงาน
นวัตกรรมของบุคลากร ท าเนียบบุคลากรดีเด่นด้านนวัตกรรมของส านักวิทยบริการ  

 
ภาพท่ี 11 หน้าจอเว็บไซต์ OAR INNOVATION 
 8.2 งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ-กิจกรรม (ถ้ามี) 
 ตารางที่ 6 งบประมาณรายจ่ายการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมส านักวิทยบริการ 

ปีงบประมาณ รายการรายจ่าย จ านวนเงิน 
2558 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ของที่ระลึก และวัสดุอุปกรณ์  4,500.- บาท 
2559 ค่ารางวัล อาหารและเครื่องดื่ม ของที่ระลึก และวัสดุอุปกรณ์ 20,470.- บาท 
2560 ค่ารางวัล ตอบแทนกรรมการตัดสิน  อาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณ์ 23,815.- บาท 

 
9. การวัดผลและผลลัพธ์ (Measures)แสดงระดับแนวโน้มข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (3ปี)และ/หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอก 
 ตารางที่ 7 ผลการประเมินการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมส านักวิทยบริการ ปีงบประมาณ 2558-2560 

ปีงบ 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ จ า น ว น
นวัตกรรม 

พฤติกรรมของบุคลากร ระดับความ 
พึงพอใจภายใน 

ระดับความ 
พึงพอใจภายนอก 

2558 4 บุ ค ล า ก ร ส น ใ จ น้ อ ย   ไ ม่ เ ห็ น
ความส าคัญ ขาดความรู้ 

ดี ไม่ได้ประเมิน  

2559 16 บุคลากรเห็นความส า คัญ รู้และ
เข้าใจ กระตือรือร้น ร่วมพัฒนา
นวัตกรรม 

ดีมาก ไม่ได้ประเมิน -ร า ง วั ล ย อ ด เ ยี่ ย ม ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย 1 เรื่อง 
-รางวัลยอดเยี่ยมระดับชาติ 1 เรื่อง  

http://innovation.oas.psu.ac.th/


2560 10 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สนใจร่วม
กิจกรรม  ไม่มีเวลาพัฒนานวัตกรรม 

ดีมาก ดีมาก รางวัลดีระดับชาติ 1 เร่ือง 

ตารางที่ 8 ผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมส านักวิทยบริการ ปีงบประมาณ 2558-2560 
ประเด็นประเมิน/กิจกรรม อ บ ร ม ใ ห้

ความรู้ 
ระดมกึ๋น ท าโครงการ ต า ม

นวัตกรรม 
โชว์กึ๋น 
ไอเดียเจ๋ง 

ส ะ ส ม
แสตมป์ 

1.การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร มากที่สุด      
2.ความรู้ก่อนอบรม ปานกลาง      
3.ความรู้หลังอบรม มาก      
4.ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ่มค่า มาก มากที่สุด มาก มาก มาก มาก 
5.สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ มาก มาก   มาก  
6.ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม  มากที่สุด มาก มาก มาก มาก 
7.ความเหมาะสมของสถานที่อุปกรณ์  มากที่สุด   มาก มาก 
8.คณะท างานมีความสามารถในการดูแลแก้ปัญหา  มาก มาก มาก มาก มาก 
9.ความเหมาะสมของระบบ OAR Smart Office ใน
การท าโครงการ 

  มาก 
 

มาก 
 

  

10.สามารถเขียนโครงการได้ถูกต้องรวดเร็ว   มาก    

11.สามารถพัฒนานวัตกรรมที่เป็นไปตามวิธีการ/
ระยะเวลา 

   มาก 
 

  

12.ต้องการร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

     มาก 
 

 
10. การเรียนรู้ (Study/Learning) 

การด าเนินการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมส านักวิทยบริการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2560 ท าให้ส านักวิทยบริการมี
ผลงานนวัตกรรมเพิ่มขึ้นจ านวน 30 เรื่อง ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2558 มีผลงานนวัตกรรมเพิ่มขึ้นจ านวน 4 เรื่อง ซึ่งยังมี
การพัฒนานวัตกรรมน้อยอยู ่ผลประเมินพบว่า บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่เห็นความส าคัญ ปีงบประมาณ 2559 จึงได้จัดให้
มีการอบรมให้ความรู้ พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม ติดตามการด าเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมแต่ละโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้มีผลงานงานนวัตกรรมเพิ่มขึ้นจ านวน 16 เรื่อง บุคลากรให้ความส าคัญ สนใจ มีความรู้ความเข้าใจ กระตือรือร้นร่วม
พัฒนานวัตกรรม ปีงบประมาณ 2560 มีผลงานนวัตกรรมเพิ่มขึ้น จ านวน 10 เรื่อง ผลการประเมินพบว่า จ านวนนวัตกรรมลดลง 
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สนใจร่วมกิจกรรม แต่ไม่มีเวลาพัฒนาผลงานนวัตกรรม  

ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาผลงานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าผลจากการประเมินกิจกรรมที่ด าเนินการจะอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด แต่จ าเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม
ของส านักวิทยบริการ 
 10.1 แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต 
  10.1.1 การจัดให้มีกิจกรรมที่กระตุ้นให้บุคลากรคิดพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

10.1.2 การจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้บุคลากรได้คิดพัฒนานวัตกรรม เช่น การก าหนดช่ัวโมงพัฒนานวัตกรรม 
ในรายละเอียดภาระงานเชิงพัฒนาท่ีบุคลากรต้องปฏิบัติและรายงานในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  10.1.3 การพัฒนาผลงานนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และการจดสิทธิบัตรผลงานนวัตกรรม 

10.1.4 ปีงบประมาณ 2561 ก าหนดให้บุคลากรพัฒนานวัตกรรมที่ตอบวิสัยทัศน์ส านักวิทบริการ ตั้งแต่การ 



น าเสนอ Idea Suggestion จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาช้ีแนะการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบวิสัยทัศน์ส านักวิทยบริการ และ
ก าหนดให้รางวัลส าหรับผลงานนวัตกรรมที่ตอบวิสัยทัศน์ส านักวิทยบริการ 

10.1.5 ปีงบประมาณ 2561 จัดท าแผนการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมส านักวิทยบริการระยะ 
5 ปี ปีงบประมาณ 2561-2565 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการ 2561-2565 
 10.2 จุดแข็ง (Strength) หรือ สิ่งที่ท าได้ดีในประเด็นที่น าเสนอ 

จากการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมส านักวิทยบริการ ท าให้ส านักวิทยบริการสามารถ 
พัฒนาผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2560 
ส านักวิทยบริการสามารถพัฒนานวัตกรรมได้มากกว่า 40 เรื่อง บุคลากรน าผลงานนวัตกรรมไปน าเสนอและส่งประกวดในระดับวิทยาเขต 
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ ได้รับรางวัลต่างๆ สร้างความภาคภูมิใจกับบุคลากรและส านักวิทยบริการเป็นอย่างยิ่ง ดังนี้ 

- ปีงบประมาณ 2558 น าเสนอผลงานระดับชาติ PULLINET วิชาการ 2016 จ านวน 3 เรื่อง  
  - ปีงบประมาณ 2559 น าเสนอผลงานระดับชาติ PULLINET วิชาการ 2017 จ านวน 4 เรื่อง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 
1 เรื่อง ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าไฟฟ้า ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
โดย นายสมบัติ นพจนสุภาพ และได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยมระดับมหาวิทยาลัย 1 เรื่อง ได้แก่ นวัตกรรมจากครุภัณฑ์
เสื่อมสภาพในห้องเรียน โดย นายอนุสรณ์ บัวสุวรรณ  
  -ปีงบประมาณ 2560 น าเสนอผลงานระดับชาติ PULLINET วิชาการ 2018 จ านวน 3 เรื่อง ได้รับรางวัลดี 1 เรื่อง 
ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดย นางสาวมนทิรา 
อินทร์แก้ว และได้รับรางวัลน าเสนอผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยมระดับวิทยาเขต 1 เรื่อง ได้แก่ ระบบตรวจสอบความสอดคล้อง
ทรัพยากรสารสนเทศกับ มคอ.3 โดย นางสาวกุลวดี ทัพภะ และนายภัทธ์ เอมวัฒน์ รางวัลดีเด่น 1 เรื่อง ได้แก่ นวัตกรรมจาก 
สิ่งเหลือใช้ในอาคารเรียนรวมที่หมดสภาพ โดย นายอนุสรณ์ บัวสุวรรณ และรางวัลชมเชย 1 เรื่อง ได้แก่ ระบบการให้ล าดับเลข 
ช้ันวิทยานิพนธ์ โดย นายนิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง และนางสาวสุภาวดี มโนรัตน์สกุล  
 10.3 กลยุทธ์ หรือ ปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 
  10.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมจากผู้ที่สนใจการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ 

10.3.2 ศึกษาปัญหาที่แท้จริงก่อนด าเนินงาน 
10.3.3 จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมส านักวิทบริการทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว 
10.3.4 กิจกรรม “ระดมกึ๋น” ที่ให้บุคลากรได้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางาน 
10.3.5 กิจกรรมท าโครงการ เพื่อให้บุคลกรได้ด าเนินงานอย่างเป็นระบบขั้นตอนในรูปแบบโครงการ 

  10.3.6 กิจกรรมตามโครงการ เพื่อแนะน าติดตามการด าเนินโครงการนวัตกรรมของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
  10.3.7 กิจกรรมโชว์กึ๋นไอเดียเจ๋ง : คิด-ท า-กัน เพื่อให้บุคลากรได้น าเสนอผลงานนวัตกรรมและร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบกับความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมต่อไป 
  10.3.8 ระบบ OAR INNOVATION (Idea Tank, OAR Smart Office) เป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกใน
การด าเนินการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมทั้งของคณะกรรมการและของบุคลากร 
  10.3.9 ประเมินผลกิจกรรมและปรับปรุงให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและเป้าหมายการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

11. ประเด็น (จุดเด่น) ที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
การด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการที่ส าคัญ คือ การวางแผน

ยุทธศาสตร์พัฒนานวัตกรรม การก าหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม การจัดให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม 
การร่วมกันระดมความคิดแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวความคิดในการพัฒนานวัตกรรม 
และรวบรวมแนวความคิดดังกลา่วไว้ใน Idea Thank แล้วน าแนวความคิดเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นนวัตกรรม การจัดท าโครงการผ่าน



ระบบ OAR Smart Office ติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการผ่านระบบ การจัดให้บุคลากรได้มีการน าเสนอผลงานนวัตกรรม 
การก าหนดให้บุคลากรร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และการให้รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีผลงานดีเด่น 

 

12 บทสรุป 
 นวัตกรรมเป็นความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มี
อยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมมาใช้ จะช่วยให้การท างานได้ผลดีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสูงกว่าเดมิ 
ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย อันส่งผลต่อการพัฒนางาน องค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ แต่ปัจจุบันการพัฒนา
นวัตกรรมส าหรับบุคลากรในหน่วยงานท่ีมีภาระงานประจ ายังเป็นสิ่งท่ีท าได้ยาก ด้วยบุคลากรไม่มีเวลาสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม 
การด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบจะช่วยให้บุคลากรสามารถพัฒนาผลงานนวัตกรรมได้ง่ายยิ่งข้ึน 
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