
Smart Workplace  
เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ



Smart Workplace เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

• Smart Workplace คืออะไร - ทำอย่างไร

• ข้อมูล (Data): ความสำคัญ ความเชื่อมโยง 
การใช้ประโยชน์


• การเตรียมความพร้อมสู่ Smart Workplace 





๏ Smart 
Service 
Citizen Centric 
- Customer & 
Stakeholder 

๏ Smart 
Utilization 
Resources -                        
5Ms + Digital 
Technology

๏ Smart 
Connection 
Open & Connect -               
Data & Knowledge 
Sharing

๏ Smart 
Collaboration 
Teamwork & 
Networking  

Smart Workplace  



หลักคิด Smart Workplace
▪ Smart Service: การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และ        
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

▪ Smart Utilization: การบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง          
คุ้มค่า การนำเครื่องมือ เทคโนโลยีมาช่วยให้การทำงาน       
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

▪ Smart Connection:  ความสะดวกในการติดต่อ เข้าถึง 
การใช้ การแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน

▪ Smart Collaboration:  การทำงานเป็นทีม การสร้าง         
เครือข่าย และแสวงหาความร่วมมือ













แนวทางการปรับปรุงสู่ Smart Workplace
Smart ServiceSmart UtilizationSmart Collaboration

Smart Connection

เน้นพัฒนาการให้บริการเน้นปรับปรุง
กระบวนการภายใน

เน้นบูรณาการความร่วมมือ
ทั้งภายในและภายนอก

เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญในการทำงาน
• การตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ IPA
• การจัดทำฐานข้อมูลกลางและกำหนดสิทธิ์การใช้ 
• การจัดการความรู้ที่สำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน

• การพัฒนาเครือข่ายกับ
เกษตรกร หมอดินอาสากับ     
ภาคส่วนต่างๆ

• เครือข่ายการพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน 

• บูรณาการข้อมูลหน่วยงาน
ในกรม

• การสร้างนวัตกรรมการบริการ 
• การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
• รูปแบบบริการ Online, Mobile 

Application, Website 
• การเผยแพร่องค์ความรู้ในช่อง
ทางที่หลากหลาย 

• การรับฟังเสียงของผู้รับบริการ

• ยกระดับ 5ส.จากสถานที่ สู่การ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

• ลดระยะเวลาการให้บริการ 
• การบริหารทรัพยากรให้คุ้มค่า
• การปรับปรุงระหว่างหน่วยงาน

• การติดตามผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง 
• การจัดเก็บ จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้รับบริการ



กลุ่ม กอง สำนัก ศูนย์ สำนักงาน สถานี ศูนย์ศึกษา/ปฏิบัติ
กระบวนการสนับสนุน กระบวนการหลัก



กพด.

ความต้องการ

ความพึงพอใจ /ไม่พึงพอใจ
ความคาดหวังC

ยุทธศาสตร์
แผนงาน และกิจกรรม
เป้าหมายตัวชี้วัด

G

ผลงาน

ความคืบหน้า
รายงาน

ความคุ้มค่า
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

• ไม่ต่อเนื่อง

• ไม่เห็นแนวโน้ม
• ไม่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ

• ไม่ทันสมัย ไม่พร้อมใช้

• ไม่ประเมิน

• ทำแบบเดิมๆ ซ้ำๆ

•คิดวิเคราะห์
•คิดแก้ปัญหา
•คิดสร้างสรรค์
•คิดนวัตกรรม

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการดิน 

2. เพิ่มความสามารถในการ  
แข่งขันภาคการเกษตร 

3.บริหารจัดการทรัพยากรดิน
อย่างสมดุลและยั่งยืน  

4.สร้างและพัฒนาความเข้มแข็ง 
ให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร 
และภาคีเครือข่าย 

5.พัฒนาและถ่ายทอดเทคโน
โลยีด้านการ พัฒนาที่ดินบน
พื้นฐานการมีส่วนร่วม  

6.พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการ พัฒนาที่ดิน 



Output vs. Outcome

Output ผลิตผล คือ   
สิ่งที่สร้างขึ้นในตอนท้ายของกระบวนการ  ผลลัพธ์จะบอกเล่าเรื่อง
ราวของสิ่งที่เราผลิตหรือกิจกรรมขององค์กร โดยไม่ได้ระบุคุณค่า
หรือผลกระทบต่อผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Outcome ผลลัพธ์ คือ  
ระดับของประสิทธิภาพหรือความสำเร็จ ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เรา
ผลิตหรือกิจกรรมขององค์กร  ผลลัพธ์แสดงถึงประสิทธิผลของ 
การดำเนินงาน และประเมินความสำเร็จของกระบวนการ



ผลลัพธ์
บทเรียน

องค์ความรู้

Best Practices 

ความรู้ ทักษะ

ผลิตผล



ผลิตผล ผลลัพธ์



เพิ่มผลิตภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิต

ผู้รับบริการ
ภายใน

ผู้รับบริการ
ภายนอก

เครือข่าย/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คน กระบวนการ เทคโนโลยี

Data In:  
ความต้องการ, ความคาดหวัง, ความพึงพอใจ, ความรู้, แนวโน้มในอนาคต ฯลฯ

Data Out: ผลิตผล, ผลลัพธ์, ผลงาน

ความรู้
ทักษะ

อัตรากำลัง

Smart Workplace

    Smart 
Service

Smart 
Utilization

Smart 
Connection

Smart 
Collaboration

การปรับปรุง พัฒนา

มาตรฐาน

โครงสร้างเครือข่าย
Platform
Application
Tech Machine 

ผู้รับบริการ
ภายใน

ผู้รับบริการ
ภายนอก

เครือข่าย/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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งานหายไป 
เนื่องจาก 

RPA มาแทน

งานปรับใหม่ 
คน กับ RPA  
ทำงานร่วมกัน

งานใหม่ 
RPA  
ทั้งหมด 

งานที่ยังต้องทำ 
โดยคนเท่านั้น 

การเปลี่ยนแปลงของงานในอนาคต

RPA（Robotic Process Automation）คือ IT โรบอทสำหรับงานออฟฟิศ โดยผสมผสาน
เทคโนโลยี Rule Engine, Image Recognition, Machine Learning และAI ทำงานแทนคน
แบบอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น



เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

ความรู้ ทักษะ กว้าง/หลากหลาย ความรู้ ทักษะ กว้าง/หลากหลาย



สร้างคุณค่า

สร้างนวัตกรรม

กระตือรือร้น
ที่จะเรียนรู้

มีความคล่องตัว
และความยืดหยุ่น

ตัดสินใจโดยใช้
ข้อมูลเป็นที่ตั้ง


