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1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา 
1.1 ช่ือภาษาไทย ทุกระบบทีจุ่ดเดียว 
1.2 ช่ือภาษาอังกฤษ Central Page of Rajanukul  

2. ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. ปีท่ีด าเนินการ 2561 
4. ค าส าคัญ : Central Page 
5. เป้าหมาย :  

-     ลดข้ันตอนในการเข้าใช้งานระบบ/โปรแกรมการให้บรกิารส าหรบับุคลากรสถาบันราชานุกูล 
- มศูีนย์กลางในการเข้าถึงระบบ/โปรแกรมการใหบ้รกิารต่างๆส าหรับบุคลากรสถาบันราชานุกลู                 

ที่เข้าถึงง่ายเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัตริาชการ 
6. ปัญหาและสาเหตุ :  
งานเทคโนโลยี กลุม่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบการให้บริการส าหรับบุคลากร ได้แก่ ระบบจองหอ้ง
ประชุมส่วนกลาง , ระบบสมัครเข้าใช้งานเครือข่าย internet ส าหรบับุคลากร (Authentication) , ระบบโปรแกรม
บริการผูป้่วยของโรงพยาบาล (HIS) , โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล (JHOS) , ระบบ intranet ส าหรบับุคลากรใน
การใช้ข้อมูลสารสนเทศ , ระบบบริการงานเทคโนโลยี (IT Helpdesk) , ระบบบันทึกข้อมลู Unit Cost ในการ
ให้บรกิารผู้ป่วย (Casemix) โดยมีวิธีการเข้าใช้งานระบบต่างๆ หลายช่องทาง บุคลากรเกิดความสับสน จ าวิธีการเข้า
ใช้งานไม่ได้ ส่งผลการเกิดการท างานล่าช้า  จึงเป็นปัญหาทีต่้องปรับปรุง เพราะระบบต่างๆ นี้พัฒนาเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่บุคลากร คณะท างานจึงปรึกษาหารือกัน เหน็ว่าควรรวมระบบไว้ในจุดเดียว เกิดเป็น central page 
: ศูนย์กลางการเข้าถึงข้อมลูทกุระบบของสถาบันราชานุกูล ผ่าน 192.168.10.8 

 
7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  

7.1 ก่อนแก้ปัญหา 
 7.1.1 แต่เดิมการเข้าใช้งานระบบการให้บริการส าหรบับุคลากร มีหลายช่องทาง ได้แก่  

ระบบจองหอ้งประชุมส่วนกลาง >>192.168.10.8/meeting 
ระบบสมัครเข้าใช้งานเครือข่าย internet ส าหรบับุคลากร (Authentication) 
>>192.168.10.6/squiduser/register.php 
ระบบโปรแกรมบริการผูป้่วยของโรงพยาบาล (HIS) >> 192.168.10.2 
ระบบ intranet ส าหรับบุคลากรในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ >> 192.168.10.8/intranet/new/ 
ระบบบริการงานเทคโนโลยี (IT Helpdesk) >> 192.168.10.8/helpdesk 
ระบบบันทกึข้อมลู Unit Cost ในการให้บริการผูป้่วย (Casemix)  
File Sharing ระบบแลกเปลี่ยนข้อมลู แบบฟอรม์ เอกสารตา่งๆ ไฟล์ภาพที่มีขนาดใหญ่ มีวิธีการเข้าใช้งานด้วย URl 
ที่หลากหลาย จดจ ายาก เกิดความสบัสนในการใช้งาน ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า 
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ตารางที่ 1 สาเหตุของการเกิดปัญหาและแผนการแก้ไข 
 
ประเด็นปญัหา สาเหตุ / ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 1 URL การเข้าใช้
งานระบบทีห่ลากหลาย
บุคลากรจดจ ายาก 

ปัจจัยด้านบุคลากร (Human Error) ได้แก่ บุคลากรจ าช่องทางในการเข้าใช้
งานระบบสารสนเทศภายในสถาบันไม่ได้ 
ปัจจัยด้านวิธีการ (Process Error) ได้แก่ ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันตาม
ความต้องการ  ส่งผลให้ปฏิบัตงิานได้ช้าลง  
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment  Error) ได้แก่ - 
ปัจจัยด้านเครื่องมือ อปุกรณ์ (Tools/Equipment  Error) ได้แก่ - 

 
7.2 วิธีการที่เลือกใช้มาแก้ปัญหาท าอย่างไร เช่น  
 

ประเด็นปญัหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

ประเด็น 1  รวมระบบการใหบ้รกิารส าหรับ
บุคลากรเป็นจุดเดียว Central 
Page 

ม.ค.-ม.ิย.
61 

บุคลากรเข้าใช้
งานระบบมากขึ้น 

ร้อยละ 30 ของ
ปริมาณการเรียกใช้
งานก่อนประกาศใช้ 

 
7.3 ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการแกป้ัญหาเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย

ควรน าเสนอเป็นตาราง หรือกราฟ จะช่วยให้เข้าใจง่ายข้ึน 
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จากกราฟพบว่าผู้ใช้งานระบบมอีัตราการเข้าใช้งานเพิ่มข้ึนในช่วง 2 เดือนหลังประกาศใช้งานจ านวน                   
23,894  ครั้ง คิดเป็นร้อยละ  39.47  ของจ านวนการเข้าใช้งานระบบในช่วง 2 เดือนก่อนประกาศใช้ระบบ 

 
8. บทเรียนท่ีได้รับ :  

 บุคลากรมีความสะดวกในการใช้งานระบบ/โปรแกรมการใหบ้ริการส าหรบับุคลากร 

 การปฏิบัตริาชการ การให้บริการผูป้่วยเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ผู้รบับริการมีความพอใจ 
 

9. การผลงานน าไปใช้ประโยชน์(ต่อยอด) พัฒนา 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการส าหรบัผู้ดูแลระบบ ให้สามารถ เพิ่ม/ลบ  ช่องทางการเข้าถึงระบบ กรณีทีม่ีระบบ

บริการเพิม่ขึ้น หรือลดลง 
- เพิ่มระบบเก็บสถิติการเข้าใช้งานผ่าน Central Page  เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะหก์ารใช้งานระบบ

สารสนเทศภายในสถาบัน  ในรูปแบบรายงานสรปุผล 
10. การติดต่อกับทีมงาน : นายปิยพิภัทร ค าม้าว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุม่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
11.คณะท างาน :   
 11.1 นางณัฐชนก สุวรรณานนนท์ หัวหน้าทมี 
 11.2 นายปิยพิภัทร ค าม้าว สมาชิก 
 11.3 นายธีรพงศ์ โตยะวะนิช สมาชิก 

11.4 นายหนึ่ง กิจการ สมาชิก 
11.5 นายอัครวิทย์ บุญมา สมาชิก 

 


