
 

แบบรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตามหลัก PDCA 

ส่วนการเงินและบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ชื่อโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานการจัดท าระเบียบวาระการประชุมใน
งานประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เจ้าของผลงาน นางสาวกนกกาญจน์ สุประดิษฐ์ 
1. หลักการและเหตุผล 
         คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เป็นคณะกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่
พิจารณา กลั่นกรอง วินิจฉัย บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเจตนารมณ์วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิยาลัยในก ากับ
ของรัฐ 
          การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินจึงถือเป็นภารกิจส าคัญอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็นการ
ระดมความคิด ให้ข้อเสนอแนะ ก ากับ ดูแล การบริหารจัดการด้านการเงินและทรัพย์สิน ตามพันธกิจหน้าที่
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2559 ตลอดจนเป็นแหล่ง
ในการวางแผน วางนโยบาย วางแนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งในการบริหารจัดการด้านการประชุมจะมีผู้ ที่เกี่ยวข้องในหลายส่วน มีเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระการประชุมค่อนข้างมาก ใช้เวลาในการผลิตเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ความถูกต้องของ
เอกสาร ประกอบกับการบริหารจัดการที่หลายขั้นตอน และการจัดท าระเบียบวาระการประชุมต้องเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว ทันต่อเหตุการณ์ และทันต่อเวลา 
          ซ่ึงปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลายเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการน ามาพัฒนางานใน
ด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงาน อันเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประหยัดเวลา 
ลดการใช้ทรัพยากร และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็น
สิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนงานการจัดท าระเบียบวาระการประชุม ท าให้สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย สะดวกในทุกที่และทุกเวลา มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องเที่ยงตรง ชัดเจน ทันเวลา 
ประหยัดทรัพยากร และมีความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน 
2. วัตถุประสงค์ 
           เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนงานการจัดท าระเบียบวาระการประชุมในงานประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยประยุกต์ใช้ Google Drive และ เครื่องมือสร้าง QR 
Code  
3. เป้าหมาย  
         3.1 เชิงปริมาณ  
              ลดจ านวนการผลดิเล่มระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
              - คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 11 คน 
              - เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบในการด าเนินการจัดประชุม จ านวน 1 คน 
             - ผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (หัวหน้างานของส่วนการเงินและบัญชี 
และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยผู้เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน) จ านวน
ประมาณ 14 - 17 คน 



              - หน่วยตรวจสอบภายใน ผู้ร่วมสังเกตการณ์ จ านวน 1 คน  
              รวมจ านวนประมาณ 30 คน 
         3.2 เชิงคุณภาพ 
              - ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความกระชับและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
              - ลดเวลาในการด าเนินการจัดท าและจัดส่งระเบียบวาระการประชุม 
              - ประหยัดทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เช่น กระดาษ ค่าไฟฟ้า ค่าจัดส่งไปรษณีย์  
4. วิธีด าเนินงาน (ระบุขอบเขตการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนตามหลัก PDCA) 

   การวางแผน (Plan) ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประสานหน่วยงานที่ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณา ให้เร่งด าเนินการเสนอ
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ เพ่ือเตรียมการจัดท าระเบียบวาระการ
ประชุม 
 

ก่อนวันประชุม 2 สัปดาห์ 
 
 
 

   การด าเนินโครงการ (Do) ระยะเวลาด าเนินการ 
1. จัดท าระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบ PDF file โดยแยกแต่ละ

วาระการประชุม ฉะนั้นระเบียบวาระการประชุมจะประกอบด้วย
หลายๆ ไฟล์ และให้รวมไฟล์ไว้ใน 1 โฟล์เดอร์ 

2. อัปโหลดไฟล์ผ่าน Google Drive และแชร์ไฟล์ผ่านลิงค์ ซึ่งง่ายต่อการ
เสนอระเบียบวาระในรูปแบบ PDF file 

3. น าลิ้งค์ที่ได้จาก Google Drive มาด าเนินการจัดท าในรูป QR code 
และจัดส่งให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประขุม 

ก่อนวันประชุม 1-2 สัปดาห์ 
 

       การตรวจสอบ (Check) ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ก่อนการจัดท าระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบ PDF file ผ่าน 

Google Drive และ QR code ระเบียบวาระการประชุมจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากเลขานุการคณะกรรมการฯ  

2. ประธานกรรมการฯ จะพิจารณาระเบียบวาระการประชุมร่วมกับฝ่าย
เลขานุการอีกครั้ง เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม ซึ่งอาจจะมี
การปรับแก้หรือเพ่ิมเติมรายละเอียดวาระการประชุม (ถ้ามี) 
 

ก่อนวันประขุม 3 – 5 วัน 
 
 

       การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (Action) ระยะเวลาด าเนินการ 
1. หากมีการปรับแก้หรือเพ่ิมเติมรายละเอียดวาระการประชุม ผู้จัดท าจะ

ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการ และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง โดยจะ
ท าการอัปโหลดไฟล์ใหม่ผ่าน Google Drive ในลิ้งค์เดิม และแจ้ง
คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมให้ทราบ  

2. คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถพิจารณาระเบียบวาระ
การประชุมได้ทันทีผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือ 

ก่อนวันประชุม 1-3 วัน 
 
 
 
 
 



สรุปผลด าเนินงานในภาพรวม  
        การจัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน โดยใช้เครื่องมือ Google 
Drive และ เครื่องมือสร้าง QR Code ท าให้มีประสิทธิภาพในการจัดประชุมเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
        1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถร่นระยะเวลาในการด าเนินการ สามารถปรับ แก้ไข และเพ่ิมเติม เอกสารการ
ประชุมไดท้ันท่วงท ี(Real time) ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากร  
        2. ผู้เข้าประชุมมีความสะดวกเพ่ิมขึ้น สามารถเข้าถึงระเบียบวาระการประชุมง่ายได้ในทุกสถานที่ที่
สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ และสามารถใช้งานกับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย  
 

 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารระเบียบวาระการประชุม 
 2. ลดขั้นตอน ประหยัดเวลา ในการจัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน 
 3. การจัดการเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เป็นไปด้วยความ
สะดวก เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
  
 
6. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ และแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

 เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เป็นการพิจารณากลั่นกรองในเรื่องของ
การเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณของมหาวิทยาลัย เอกสารประกอบวาระจึงประกอบด้วยข้อมูลซึ่งเป็น
ลักษณะของตัวเลขและจ านวนเงิน การพิจารณากลั่นกรองในแต่ละวาระการประชุมจึงต้องใช้ความละเอียด
รอบคอบและความระมัดระวังในการพิจารณา ดังนั้นคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจึงยังคงมีความต้องการ
ระเบียบวาระการประชุมแบบรูปเล่ม และผู้ปฏิบัติงานยังคงต้องจัดท าระเบียบวาระการประชุมให้แก่
คณะกรรมการฯ โดยจัดเตรียมให้เฉพาะคณะกรรมการ จ านวน 11 เล่ม (จากเดิมจัดท า 25 – 30 เล่ม/1การ
ประชุม) 

  

7. แนวทางการพัฒนางานเรื่องนี้ต่อไป และสิ่งที่ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
เอกสารอื่นๆ ของส่วนการเงินและบัญชี ส านักงานอธิการบดี 


