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ค ำน ำ 
  การพัฒนาคุณภาพเป็นกลไกส าคัญในการกระตุ้นให้หน่วยงานและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         
เห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นกลไกน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์เพื่อก้าวสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ สามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษาทั่วโลก และเพื่อเป็นการยกย่อง
หน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ด าเนินงานจากการประกันคุณภาพจนเป็นแบบอย่างแก่
หน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการสร้างองค์กรที่มีคุณค่า และสามารถด าเนินงานให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้  

การจัดโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงาน ทั้งในลักษณะภาพรวมของหน่วยงาน พันธกิจของหน่วยงาน การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน 
แนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยกย่อง และเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้ทุกหน่วยงาน
เกิดความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยครั้งนี้ด าเนินการมาเป็นครั้งที่ 9                    
ซึ่งได้รวบรวมผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมที่เกิดผลส าเร็จจากการ
ด าเนินงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพ จ านวน 12 ผลงาน โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลดีเยี่ยม 3 ผลงาน ผลงานรางวัลดี                 
9 ผลงาน 

ส านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณ คณะกรรมการนโยบายด้าน                            
การประกันคุณภาพ ซึ่งท าหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองผลงาน และขอขอบคุณ นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี                                        

นายสกล มงคลธรรมากุล รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ งามเจริญ และ                 
อาจารย์  ดร . พีระพงศ์  ตริ ย เจริญ  ที่ ใ ห้ เกี ย รติ เป็ นคณะกรรมการพิ จารณาตั ดสิ น รา งวั ลคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 รวมทั้งหน่วยงาน คณะ
บุคคล  และบุคคล  ที่ ใ ห้ความร่ วมมื อ เป็นอย่ า งดี ในการส่ งผลงาน เข้ า ร่ วม โครงการรางวั ลคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในคร้ังนี้ 

 

 
ส านักงานประกันคุณภาพ 
    กรกฎาคม  2559 
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ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจ าป ี2558 

สารบัญ 

หน้า 

ค าน า   ก 

สารบัญ   ข 

รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 9  1 
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1 ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจ าป ี2558 

                        

                  รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 9 ประจ าปี 2558 

                      
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2558 มีหน่วยงาน  

คณะบุคคล และบุคคล ส่งผลงานเข้าร่วม 11 หน่วยงาน จ านวน 24 ผลงาน มีผลงานผ่านการพิจารณากลั่นกรอง 12 
ผลงาน ซึ่งแบ่งผลงานเป็นการน าเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 12 ผลงาน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน 
และผลงานภาคโปสเตอร์ 12 ผลงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการพิจารณาตัดสินจากการลงคะแนนโหวต ในวันศุกร์ที่ 11 
มีนาคม 2559 มีผลการพิจารณาตัดสิน ดังนี้ 

 ประเภทที่ 1 หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น จ านวน 5 รางวัล ดังนี้ 

 รางวัลดีเยี่ยม เงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 
1) คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ประเภทที่ 2 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน จ านวน 8 รางวัล ดังนี้ 
 2.1 การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 รางวัลดีเยี่ยม เงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 
1)  จากห้องนิทรรศการสู่การเรียนรู้บนโลกดิจทิัล 

  โดย คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 รางวัลดี เงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 
1)  ระบบบริหารจัดการคา่ตอบแทนการสอนคณะวทิยาการจัดการ 

  โดย คณะวิทยาการจัดการ 
2) การพัฒนาระบบการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (Development of Determining and Validating 
Sequence Inception System for Kasetsart University Students) 
โดย ส านักทะเบยีนและประมวลผล 

3)  การพัฒนาระบบสมัครงานออนไลน์ของส านักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (Developing online Recruitment System of The Office 
of Registrar Kasetsart University) 
โดย ส านักทะเบยีนและประมวลผล 

4) ศูนย์บริการนสิิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center)  
โดย ส านักทะเบยีนและประมวลผล 

5) การเพิ่มคุณค่าในบริการด้วยโซอุ่ปทาน (Healthcare logistic and Supply Chain) 
โดย สถานพยาบาล ส านักงานอธิการบดี 
 



  2 ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจ าป ี2558 

6) ออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวโดยใช้รหัสคิวอาร์ 
โดย สถานพยาบาล ส านักงานอธิการบดี 

 2.2 แนวปฏิบัติที่ด ี
1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไส้เดือน  

โดย ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
2) โครงการสัตวแพทย์อาสาอาเซียน   โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 

คะแนนโหวตสูงสุด 3 อันดับแรก  
 ส าหรับผลงานน าเสนอภาคโปสเตอร์ พิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมโครงการ               
โดยมีผลงานที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก ่

 ผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 
 รางวัลอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ       
 เ รื่ อ ง  การพัฒนาระบบสมั ครงานออนไลน์ ของส านั กทะ เบี ยนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Developing online Recruitment System of The Office of 

Registrar Kasetsart University)  โดย ส านักทะเบียนและประมวลผล   

 รางวัลอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ                         

 เรื่อง ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center)                          
                   โดย ส านักทะเบียนและประมวลผล 

 รางวัลอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ                       
 เรื่อง การพัฒนาระบบการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียน ของนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Development of Determining and Validating Sequence 
Inception System for Kasetsart University Students) โดย ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล    

 เรื่อง จากห้องนิทรรศการสู่การเรียนรู้บนโลกดิจิทัล  โดย คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
  ผลงานภาคภาคโปสเตอร์ 

 รางวัลอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ       
เรื่อง กระบวนการจัดท ารายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  โดย ส านักทะเบียนและประมวลผล   

 รางวัลอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ                         
เรื่อง โครงการพัฒนาระบบจองห้องอิเล็กทรอนิกส์  โดย คณะเศรษฐศาสตร์                          

 รางวัลอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ                       
เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายเพื่อส่งเสริมใช้เงินยืมส ารองจ่าย โดย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา                                                                          
สรุปผลการตัดสินรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2558 ที่ได้รับรางวัล

แบ่งเป็นรางวัลดี เยี่ยม 3 รางวัล และรางวัลดี จ านวน 9 รางวัล โดยมีพิธีมอบรางวัลดังกล่าวในที่ประชุม
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) วันที่  2 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์  ชั้น 2                 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.  



  

3 ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจ าป ี2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

          

                

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทที่ 1 หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น 

รางวัลดีเยี่ยม จ านวน 2 ผลงาน 
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รางวัลดีเยี่ยม ประเภทผลงานดีเด่น 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

  
เร่ิมต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้มีประกาศจัดตั้ง คณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน เป็นหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 
พฤศจิกายน 2547 และได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์” ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2550 โดยมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะออกเป็น 6 
หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการ ภาควิชาครุศึกษา ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งสิ้น 231 คน นิสิตทั้งหมด 
1,311 คน หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ 
 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
  1.1 หลักสูตร 5 ปี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้  

 - สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 
   - สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา 

 - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

1.2 หลักสูตร 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 2. หลักสูตรระดับปริญญาโท 
  2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
   2.2 หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (ปิดหลักสูตร และงดรับ

นิสิตใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ปัจจุบันมีนิสิต จ านวน 7 คน) 
 3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
  3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
  3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

o ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
ปรัชญา 
    ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการพัฒนามนุษย์ สูส่ังคมอุดมปัญญา 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

http://www.edu.kps.ku.ac.th/Course/Bachelor/index3.html
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Course/Bachelor/index4.html
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Course/Bachelor/index2.html
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Course/Bachelor/index6.html
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Course/Bachelor/index5.html
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Course/master/index1.html
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Course/master/index1.html
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ปณิธาน 
     ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรม ปัญญา พัฒนาองค์ความรู้ด้วยจิตส านึกแห่งความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและ

สังคม 
 

วิสัยทัศน์ 
 คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นน าดา้นการศึกษาและการพฒันาเป็นทีย่อมรับในระดับสากล 

พันธกิจ 
  1. ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านการศึกษาและการพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถ 

คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรับใช้สังคม  
  2. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาและการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม 
  3. บริการวิชาการด้านการศึกษาและการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมหรือชุมชน 
  4. อนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาไทย และสิ่งแวดล้อม  
  5. พัฒนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการศึกษา               

ให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและการพัฒนา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกให้มีคุณธรรม 

ความรู้ สมรรถนะ และภาวะผู้น า ในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคมสู่ระดับสากล 
  2. เพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยหรือนวัตกรรมสู่การเรียนการสอน การพัฒนาคน ชุมชน และ
สังคมให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนสามารถแข่งขันได้ในทางวิชาการ วิชาชีพ และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3. เพื่อบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการศึกษาและการพัฒนาสู่ชุมชน สังคมให้มี
ศักยภาพในการประกอบอาชีพ ที่สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อน าความรู้จากการบริการวิชาการ
กลับมาพัฒนาการเรียนการสอน การจัด การศึกษา และการวิจัย  
  4. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  
ไปสู่นานาชาติ รวมทั้งเพื่อปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีงามให้แก่นิสิตและบุคลากร โดยเฉพาะอัตลักษณ์ “ส านึกดี 
มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี” เพื่อให้สังคมไทยดีงามและน่าอยู่  
  5. เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรและสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรคุณภาพ โดยบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  6. เพื่อพัฒนาส่งเสริมโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้นแบบที่มีการใช้นวัตกรรม ทางการศึกษา 
และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ได้มาตรฐาน  

o นโยบายหลัก 
นโยบายการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์  ( โ ดยผ่ านความ เ ห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2556 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556) 
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1. ด้านการศึกษา : พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ        
ในสาขาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ           
ที่สูงขึ้น รวมทั้งจัดสัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนดพัฒนาระบบผู้ช่วยสอน (TA)             
ให้มีศักยภาพ สร้างเครือข่ายวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

2. ด้านการวิจัย : พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ สนับสนุนการเรียนการสอน และเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม เน้นการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย ทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการวิจัยให้มากยิ่งขึ้น สนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย และสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่ างประเทศ ส่งเสริมนิสิต                  
ให้มีศักยภาพในการวิจัย โดยการเป็นผู้ช่วยวิจัย (RA) 

3. ด้านการบริการวิชาการ : พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนบูรณาการ
การให้บริการการไปสู่การเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาทักษะคณาจารย์และบุคลากรเพื่ อรองรับการบริการ
วิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ จัดระบบศูนย์บริการวิชาการ             
เพื่อหารายได้ 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติไปสู่นานาชาติ ปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีงามให้แก่นิสิตและบุคลากร 
พัฒนาภาวะผู้น าและอัตลักษณ์ “ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี” ให้แก่นิสิต 

5. ด้านการบริหารจัดการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว เน้นการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการพึ่งพาตนเอง พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหารจัดการในทุกภารกิจ พัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนให้ปฏิบัติงานได้                   
อย่างมีประสิทธิภาพ 

o นโยบายคุณภาพ 
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้ ก าหนด
นโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการประกันคุณภาพ พร้อมทั้งก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ มีกลไก
เชื่อมโยงการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา จนถึงระดับมหาวิทยาลัย มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินคุณภาพ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะนโยบายด้านการบริหารจัดการที่สภา
มหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ คือ บูรณาการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า 

o การจัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ใช้ระบบการประกันคุณภาพตามบริบทที่สอดคล้องกับพันธกิจและการ
พัฒนาคณะฯ ภายใต้หลักการและระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ระบบการประกัน
คุณภาพที่น ามาใช้ จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่ด าเนินการอย่างต่ อเนื่อง  เริ่มจากกระบวนการ
วางแผน การด าเนินการตามแผน การติดตามตรวจสอบ การประเมินผล รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนา โดยก าหนด
ผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการบังคับบัญชา คือ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการ            
จ านวน 2 ชุด ได้แก่ 

1) คณะกรรมการก ากับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยรองคณบดี    
ทุกฝ่าย หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหน่วยงานภายใน  ท าหน้าที่ก ากับการด าเนินงานและควบคุมคุณภาพในภารกิจ
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ เกี่ยวข้องของความรับผิดชอบ รวมถึงการใช้ระบบกลไกการประกันคุณภาพ                  
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในภารกิจที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
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2) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ใช้หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกๆ ฝ่าย เพื่อท า
หน้าที่จัดท าข้อตกลงและแนวปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน จัดท าเอกสารรายงาน
ประจ าปี และอ านวยความสะดวกด้านข้อมูลหลักฐานแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพ จากหน่วยงานต้นสังกัด และ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
ของคณะกรรมการประเมิน เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ (Act) 

กระบวนการท างาน 

การติดตามรวมรวบข้อมูลและการประเมินคุณภาพภายใน 

การเตรียมความพร้อม 

1. ด้านบุคลากร 
-  สร้างความตระหนัก 
- พัฒนาความรู ้
- แต่งต้ังคณะกรรมการที่รับผิดชอบ 

2. ด้านทรัพยากรและอื่นๆ 
- งบประมาณ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

วางแผนและปรับปรุงแผนการด าเนินงาน (Plan) 

ออกแบบแบบเก็บติดตามข้อมูลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้ 
และส่งมอบให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง (Do) 

ติดตาม รวบรวมขอ้มูลผลการด าเนนิงาน 
จากผูท้ี่เกี่ยวข้อง (Do) 

คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ จัดท าร่าง SAR  
เสนอคณะกรรมการก ากับองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

การประกนัคุณภาพการศกึษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ (Do) 

จัดท าแบบติดตามรายการหลกัฐานตามร่าง SAR  
และส่งมอบให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง (Do) 

ติดตาม รวบรวมขอ้มูลหลักฐานจากหน่วยงาน 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง (Do) 

คณะกรรมการประกันฯ จัดท า SAR ฉบับสมบูรณ ์
เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(Do) 

จัดท าฐานข้อมูลเอกสารประกอบการประเมิน 
บนเว็บไซต์ของคณะ (Do) 

รับการตรวจประเมินคณุภาพ (Check) 

ปรับปรุงเล่มรายงานการประเมนิคุณภาพ 
ตามผลประเมินจากคณะกรรมการประเมนิ (Act) 
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โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2557-2558 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระบบประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ยึดหลักการด าเนินงาน 3 ส่วน คือ การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ สอดคล้องกับการบริหารและการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน ได้แก่ 
  รูปแบบที่ 1 ระบบการประกันคุณภาพระดับคณะวิชา ด าเนินการตาม 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 
  รูปแบบที่ 2 ระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ด าเนินการตาม 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ 
  รูปแบบที่  3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา ด าเนินการตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

o ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
  ปีการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน พ.ศ. 2558 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ปีการศึกษา 2557 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปี
การศึกษา 2557 รอบ 14 เดือน (1 มิถุนายน 2557 -  31 สิงหาคม 2558)  

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 
องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินของ           
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.58 คุณภาพระดับดีมาก และผลการประเมินระดับหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานทุกหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี1.2,1.3, 4.1  

งานบริหารและ
ธุรการ 

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน

คุณภาพฯ 

คณบด ี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

งานนโยบายและแผน งานบริการ
การศึกษา 

ศูนย์วิจยัและบริการ
วิชาการ 

งานบริการ
การศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1, 1.4, 
1.5, 5.2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.1,2.2,2.3,3.1  

คณะกรรมการก ากับองค์ประกอบ
และตัวบ่งชีก้ารประกนัคุณภาพ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศกึษา 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 0.00-1.50   การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน  
1.51–2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51–3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50   การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1  
การผลิตบัณฑิต 

4.14 5.00 3.14 4.26 การด าเนินงานระดับด ี

องค์ประกอบที่ 2 การวจิัย 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3  
การบริการวิชาการ 

  5.00   5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การท าน ุ      
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  4.00   4.00 การด าเนินงานระดับด ี

องค์ประกอบที่ 5  
การบริหารจัดการ 

  5.00  5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

รวม 4.35 4.86 4.07 4.58 การด าเนินงานระดับดีมาก 
ผลการประเมิน การด าเนินงาน

ระดับดี 
การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การด าเนินงาน
ระดับดี 

การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2550 - 2557 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
(ปีการศึกษา) 

3.31 

(ปานกลาง) 

3.71 (ดี) 

2.35 (ดี) 

4.68  

(ดีมาก) 

4.54  

(ดีมาก) 

4.70  

(ดีมาก) 

4.72 

(ดีมาก) 

4.58 

(ดีมาก) 

หมายเหต ุ: ปีการศึกษา 2550-2551 ใช้เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม 4.50 คะแนน อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

  ปีการศึกษา 2552 ใช้เกณฑ์การประเมนิ คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน อยู่ในระดบัดีมาก 

  ปีการศึกษา 2553-2557 ใช้เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
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o ข้อมูลการด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
ความร่วมมือทางวิชาการ 

 

 

 
- การจัดท าความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และ Faculty of Sport, 

Universidade do Porto  ณ ประเทศโปรตุเกส 
- การจัดบรรยายพิเศษหัวข้อ  Sport for Life โดย Pro.Dr. Jorge Bento 0kd Faculty of Sport, Universidade do 

Porto 
- การศึกษาต่อในระดับ Post-Doctorate ณ Faculty of Sport, Universidade do Porto ของอาจารย์ ดร. อัจฉรา ปุราคม 

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา โดยได้รับทุน  Erasmus Mudus Lotus 2-3 
- การด าเนินการโครงการ The Project for the establishment of community-centered models for 

healthcare and welfare to improve the quality of life of the elderly in NakhonPathom province 
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก the Embassy of Japan in the Kingdom of Thailand 

- นิสิ ตสาขาวิ ช าพลศึกษาและสุ ขศึ กษา  จ านวน  2  คน   เข้ าร่ วม โครงการ เสริมสร้ า งศั กยภาพนิสิ ต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ณ  Beijing Sport University (China) 

 

 

 

 
 

- ภาควิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ประชุมหารือเพื่อท า MOU กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
- นิสิตภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน จ านวน 6 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกงานระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยโตเกียว (Tokyo University of Agriculture) ประเทศญี่ปุ่น  
- นิสิตภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน จ านวน 4 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรี
ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยนาโกย่า (Nagoya University) ประเทศญี่ปุ่น  
- คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และ Stockholm University ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมวิชาการ The 4th Education for Rural Transformation (ERT) International Symposium 2556 
- โครงการพัฒนางานวิเทศสัมพนัธ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการ ณ Dongkhamxang Teacher Training 
College สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 
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นวัตกรรมการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้ด าเนินการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งทางการศึกษาและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรวมรวบและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าว                      
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา” ขึ้นในปีงบประมาณ 2557 ในปัจจุบัน 
ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา  ได้ รวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิ ชาการต่ า งๆ ของนิสิ ตและบุคลากร                      
ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โดยมีรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ผลงานต่างๆ ดังนี้ 

1.การจัดการเรียนรู้โดยใช้ฟารม์คณะเป็นฐานในการเรียนรู้ (A Faculty’s Farm-based Learning) 
แนวคิดนวัตกรรม : ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน เน้นการจัดการเรียนรู้และบริการวิชาการด้านเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมศึกษาจากฐานของงานฟาร์มมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
มากกว่ า  20 ปีก่อ ให้ เกิดความเข้มแข็งของหลักสูตรและ               

แนวทางการเพิ่มศักยภาพทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาผ่านกิจกรรมหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมทักษะ
ด้านการเกษตร  การกล่อมเกลาพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ผู้ผลิต ผศ.อิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย, รศ.ดร.ประสงค์  ตันพิชัย และ ผศ.ดร.วีรฉัตร  สุปัญโญ 

2. คลินิกวิจัยทางการศึกษา (Educational Research (In house) Clinic) 
แนวคิดนวัตกรรม : คลินิกวิจัยทางการศึกษา (EducationalResearch Clinic) เป็น
หน่วยบริการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่นิสิตทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทและครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งหวังที่จะยกระดับ
คุณภาพงานวิจัยทางการศึกษาทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อน าไปสู่เครือข่ายวิจัย

ทางการศึกษาที่มีความเข้มแข็งในเขตภาคกลางตะวันตกรูปแบบการให้บริการของคลินิกวิจัยนี้จะเน้น 1)  การเปิด
บริการให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกในคณะโดยสามารถติดต่อมายังศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ด้วยตนเอง และ 2) การให้บริการให้ค าปรึกษาในรูปแบบ In house Clinic โดยการจัดส่งทีมนักวิจัยไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ ที่แสดงความประสงค์ 
ผู้ผลิต ศูนย์วิจยัและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์         
3.หลักสูตรการจดัการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนปฐมวัย 

แนวคิดนวัตกรรม : หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแบบจิต
ปัญญา เป็นการศึกษาที่วางรากฐานพัฒนาการของนักเรียน
อนุบาลศึกษา ทั้ งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ซึ่งจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  ทางคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ ได้ศึกษา

และค้นคว้านวัตกรรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแบบจิตตปัญญาที่สามารถบูรณาการกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม เน้นกระบวนการท างานของสมองควบคู่กับทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างการเรียนรู้      
ในตน เน้นประสบการณ์ ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และสร้างเสริมลักษณะนิสัยอย่างมีสมดุล              
เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กเข้าสู่การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ต่อไป  

ผู้ผลิต โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน   
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4. ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การให้ค าปรึกษาและพัฒนาครู 
แนวคิดนวัตกรรม :  ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการให้ค าปรึกษาและพัฒนาครู ได้
จัดท าระบบพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และให้ค าปรึกษาปัญหาต่างๆ ให้แก่นักเรียน นิสิต
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวคิด “Good Students-Smart Teachers” 
ผู้ผลิต ผศ.ดร.สุริน  ชุมสาย ณ อยุธยา 

5. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) 
แนวคิดนวัตกรรม : ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้พัฒนานวัตกรรมส่งเสริม

สุขภาพในทุกระดับอายุ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้               
1) แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายใน
ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ           
2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประเมินผลสมรรถภาพทาง
กาย เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและประมวลผล

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 3) ศูนย์สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย เป็นการพัฒนากิจกรรมที่ให้ทั้งความสนุกและ
สุขภาพแข็งแรง ได้แก่  สวนนวัตกรรมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ สวนนวัตกรรมการท่องเที่ยวผจญภัยเชิงนิเวศ 
ศูนย์ออกก าลังกายคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพรองรับด้วยความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย ร่วมกับอุปกรณ์การออกก าลังกายที่ทันสมัย การดูแลจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
ดูแลสุขภาพและการออกก าลังกายอย่างเป็นระบบ โดยผลงานส่วนหนึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
ผู้ผลิต  ผศ.ดร.ศิริชัย ศรีพรหม และ ผศ.คมกริช เชาว์พานิช   

6.ชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสขุภาพและสวัสดิการผู้สูงอายุจงัหวัดนครปฐม 

แนวคิดนวัตกรรม : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ร่วมกับองค์กรต่างๆ ในจังหวัด
นครปฐม ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม
ผู้สูงอายุ อสม. โดยงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (GGP) ในระยะเริ่มต้น ได้
ขับเคลื่อนโครงการชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุ เน้นการรักษาสุขภาพและโรคต่างๆ ด้วยการสร้างความเชื่อมโยงกันทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ภาวะ
แวดล้อม  การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามวิถีชาวบ้านผนวกเทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบัน การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้และ
กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้สูงอายุ กระบวนการพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุประจ าต าบล รวมถึงผลิตภัณฑ์ของ
ผู้สูงอายุ ชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุผ่านกระบวนการสร้าง
องค์ความรู ้ถือเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่สามารถต่อยอดและขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป 
ผู้ผลิต  ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  

7. แหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัตกิาร : Vision and Sound Laboratory  

แนวคิดนวัตกรรม : Vision and Sound Laboratory เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีระบบการจัดการ
ให้บริการทั้งในส่วนการพัฒนาด้านทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  การทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ผ่าน Visual Science Laboratory การเรียนรู้จากแบบจ าลองและภาพ
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กราฟฟิกต่างๆ บนระบบ Intranet ของคณะฯ รวมถึงการฝึกออกแบบระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) บน
ระบบปฏิบัติการต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักเรียน
และนิสิต เพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
ผู้ผลิต ภาควชิาครุศึกษา คณะศกึษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  

8.ศูนย์ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค Micro-teaching Laboratory  

แนวคิดนวัตกรรม :  การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคเป็นการสร้าง
บรรยากาศห้องเรียนจ าลอง เพื่อเตรียมความพร้อมครูผู้สอนและนิสิตก่อน
ออกไปฝึกที่ห้องเรียนจริง ห้องเรียนจ าลองขนาดใกล้เคียงกับห้องเรียนจริง 
มีเครื่องมือบันทึกภาพและเสียงในห้องเรียน แผงควบคุมระบบเสียงและ

ภาพ รวมถึงห้องกระจกทึบเพื่อการสังเกตการสอนส าหรับอาจารย์และบุคคลอ่ืนๆ ที่แยกส่วนออกมาโดยไม่รบกวน
บรรยากาศห้องเรียนการสอนแต่ละครั้งจะบันทึกข้อมูลเป็นระบบดิจิตอล ซึ่งสะดวกต่อการถ่ายโอนข้อมูลไปให้ครูพี่
เลี้ยง อาจารย์นิเทศ เพื่อให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงการสอนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วต่อไป 
ผู้ผลิต ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  

9. ชุดกิจกรรมอย่างง่าย (Science Kits for Kids) เพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

แนวคิดนวัตกรรม : สื่อการเรียนรู้ “ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์อย่างง่าย (Science 
Kits for Kids)” เป็นสื่อที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างที่วิทยาศาสตร์ 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือท าจริง เพื่อพัฒนาทั้งการคิดและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ชุดกิจกรรมแต่ละชุดจะประกอบด้วย อุปกรณ์การทดลอง ใบงาน 

ค าแนะน าในการใช้งานชุดกิจกรรม พร้อมเฉลย ตัวอย่างเช่น ชุดกิจกรรรมการทดสอบ  หมู่เลือด (เทียม)  ชุดกิจกรรม
โซ่อาหารและสายใยอาหาร ชุดกิจกรรมสารเรืองแสงและสเปกตรัม (Hand-held spectrofluorometer) ชุดกิจกรรม
การต่อวงจรไฟฟ้า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยีชุดกิจกรรมพลังงานศักย์ (Gauss Gun) ชุด
ตรวจสอบสารอย่างง่าย (CO2 และ pH) ซึ่งชุดกิจกรรมเหล่านี้มีขั้นตอนการพัฒนาผ่านกระบวนการวิจัยทางการศึกษา
และมีการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ต้นทุนการผลิตต่ าแต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ง่ายต่อการใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริง 
ผู้ผลิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

o ผลงานประจ าปีการศึกษา 2557 ที่ภาคภูมิใจ 

 ด้านการจัดการเรียนการสอน  
1. ปีการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรระดับ

ปริญญาโท เป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ได้รับคะแนนการประเมิน 3.86 คะแนน ระดับคุณภาพดี (ตามมติที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หารือเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านวิชาการและบริหารการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 12 
ตุลาคม 2558) 

2. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพทางภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้แก่นิสิตและบุคลากร  เพื่อน าทักษะดังกล่าวไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และเพื่อให้สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community : AEC 
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โดยกิจกรรมที่ด าเนินการ คือ การทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษแก่นิสิต การปรับพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษให้แก่
นิสิตชั้นปีที่ 1 การฝึกทักษะในการสื่อสารส าหรับการใช้ชีวิตประจ าวัน การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้แก่
นิสิตที่การแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ อีกทั้งยังมีการจัดท าคลินิกภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตและบุคลากร เพื่อให้
ค าปรึกษาเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษโดยมีชาวต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

 ด้านการพัฒนาบุคลากร  

 ปีการศึกษา 2557 คณะฯ มีอาจารย์ประจ าที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 6 ราย จ าแนกเป็น ต าแหน่ง                  
รองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย และต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย รวมเป็นอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง               
ทางวิชาการทั้งสิ้น 22 คน คิดเป็นร้อยละ 51.16  ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด 43 คน ซึ่งบรรลุเป้าหมาย                  
ตามแผนพัฒนาของคณบดี และแผนการพัฒนาบุคลากรของคณะ ซึ่งคณะฯ ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนา
คุณวุฒิและความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นบุคลากรให้ขอต าแหน่งทางวิชาการ เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง                 
จึงส่งผลให้มีบุคลากรได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน 

ปัจจุบัน คณะฯ มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 และมีอาจารย์             
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด 45 คน 

 ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  

     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์
ศึกษา (ประเทศไทย) มีเจ้าภาพร่วมคือ ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์
ศึกษา The Third International Conference for Science Educators and Teachers : ISET 2015 ภายใต้หัวข้อ              
ON THE RISE OF ASEAN, THE NEXT SCIENCE EDUCATION SUPERPOWER ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2558 

 ด้านการบริหารจัดการ  

1.  ปีการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย

ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ

ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน อย่างเป็นรูปธรรม 

2. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล จึงได้รวบรวมองค์

ความรู้จากบุคลากรสายสนับสนุน โดยให้บุคลากรแต่ละคนจัดท ารายงาน  การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์                

ด้วยบทเรียนหนึ่งประเด็น : Knowledge Sharing By One Point Lesson (OPL) โดยก าหนดให้บุคลากรทุกคนถอด

ความรู้จากประสบการณ์จริง อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง/ปี เพื่อเป็นการแสดงถึงเทคนิค ความรู้ วิธีการด าเนินงาน              

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานของแต่ละตัวบุคคล และน าองค์ความรู้ที่รวบรวมไปเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์

การจัดการความรู้ของคณะฯ (KM CENTER) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจน าเทคนิคและทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรงไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังก าหนดให้มีการทบทวน/ปรับปรุงองค์ความรู้เดิมให้มีความน่าสนใจและ

ทันสมัยอยู่เสมอ และพัฒนาสู่การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องใช้เป็นแนวปฏิบัติ 

น าเสนอโดย รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์ค า : คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
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รางวัลดีเยี่ยม ประเภทผลงานดีเด่น 

 

 

ประวัติและความเป็นมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 สิงหาคม 2481  หม่อมหลวงชูชาติ ก าภู ได้จัดตั้ง 

โรงเรียนช่างชลประทาน สังกัดกรมชลประทาน (สามเสน) กระทรวงเกษตราธิการ สมัยแรก ตั้งอยู่ในกรมชลประทาน 
สามเสน รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยม 8 แผนกวิทยาศาสตร์เข้าเรียนในหลักสูตร 2 ปี มีนักเรียนผ่านการสอบแข่งขัน
ทั้งหมด 26 คน รวมกับนักเรียนของ ม.ล.ชูชาติ ก าภู จากนครนายก 2 คน และเด็กนักเรียนที่มาสมัครเมื่อสมัยเริ่มการ
ก่อตั้งครั้งแรก และไม่สามารถเปิดโรงเรียนได้อีก 7 คน รวมกับข้าราชการในกรมชลประทาน ที่มีพื้นความรู้และอยู่ใน
วัยที่จะเล่าเรียนได้อีก 24 คน จึงมีนักเรียนรุ่นแรกที่เข้าเรียนทั้งสิ้น 59 คน เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  1 
สิงหาคม 2481  

       
 

         

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
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ข้อมูลพื้นฐาน

 

 

 

หลักสูตร 

50 หลักสูตร 

ตรี=16/โท=24/
เอก=10  

นิสิต 

นิสิต= 6,682 คน 
ตรี=4,722/

โท=1,710 (แผน 
ก=1,286/แผน 

ข=424)/
เอก=250  

FTES = 5,894.15  
ตรี=3,473.56/

บัณฑิต=2,420.59 

บัณฑิตจบ=1,442 
คนตรี=1,103/

โท=321/เอก=18 

บุคลากร 

สายวิชาการ (รวม
ผู้ทรงคุณวุฒิ) = 

310.5 คน 

คุณวุฒิ:ตรี=9/
โท=62.5 /เอก=239  

ต าแหน่งทางวิชาการ:
อ.=103/ผศ.=106/
รศ.=100.5/ศ.=1 

นักวิจัย = 4 คน (โท) 

สายสนับสนุน = 279 
คน 

<ตรี =93/ตรี=161/
โท=20/เอก=1 

รวม 593.5 คน 

สินทรัพย ์

พื้นที่ทั้งหมด= 45,550 ตร.ม.  
 มีอาคาร  17 อาคาร  

หน่วยงานในสังกัด : 10 
ภาควิชา/  

17 ศูยน์/3 สถาบัน /1 สถานี 
/1 ส านักงานเลขานุการ/ 1 

สถาบันสมทบ 

42 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
วิจัย/ห้องสมุด/ศ.การเรียนรู้
ด้วยตนเอง ศ.คอมพิวเตอร์

วิศวกรรม 

เทคโนโลยี/ระบบเครือข่าย
สื่อสาร  

wired, wireless,  

ซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ เช่น 

SolidWork/ANSYS/ MathLab 
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สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 

         
บริบทเชิงกลยุทธ ์

ด้าน พันธกิจการผลิตบัณฑิต พันธกิจการวิจัย พันธกิจการบริการวิชาการ 

ความท้าทาย ความได้เปรียบ ความท้าทาย ความได้เปรียบ ความท้าทาย ความได้เปรียบ 

ด้านการ
เรียนรู้ 

1.สร้างทัศนคติท่ีดีเพ่ือ
ดึงดูดผู้เรียนท่ีมี
คุณภาพสูง 

2.มีการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย  

ได้รับการรับรอง 

ให้สามารถไป
ท างานตามประเทศ
ต่าง ๆ ในประชาคม 
อาเซียน 

1.เพิ่มคุณภาพของ
งานวิจัยให้อยู่ในระดับ
สากล 

2.งานวิจัยในฐาน 
ข้อมูลระดับนานาชาติ
ถูกใช้เป็นดัชนีในการ
ประเมิน 

มีสาขาทาง
วิศวกรรมศาสตร์ท่ี
หลากหลาย   

สามารถสร้าง
ผลงานวิจัยในหลาย
มิติ ท้ังด้านพื้นฐาน
และด้านประยุกต์ 

- มีคณาจารย์และ
นักวิจัยท่ีมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง จ านวน
มาก 

ด้านการ
ปฏิบัติการ 

1.การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.การปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้คล่องตัว
มากขึ้น 

3.ยุทธศาสตร์การ
บริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพโดย            
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

ส่งนิสิตเข้าร่วมการ
แข่งขันทางวิชาการ 

ในระดับต่างๆ  

อย่างต่อเนื่อง  

1.ครุภัณฑ์วิจัย
ระดับสูงไม่เพียงพอ  
จ าเป็นต้องพึ่งพา
หน่วยงานภายนอก 

2.ขาดแคลนเจ้าหน้าท่ี
สนับสนุนการวิจัยท่ีมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน  

มีรายได้ของตนเอง
สูงจึงมีการก าหนด
แผนกลยุทธ์ท่ีชัดเจน
ในการพัฒนา
งานวิจัย โดยใช้เงิน
รายได้ 

ระเบียบ
ราชการท่ีท าให้
เกิดความล่าช้า 

- 
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ด้าน พันธกิจการผลิตบัณฑิต พันธกิจการวิจัย พันธกิจการบริการวิชาการ 

ความท้าทาย ความได้เปรียบ ความท้าทาย ความได้เปรียบ ความท้าทาย ความได้เปรียบ 

ด้านความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม
ในวงกว้าง 

การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรมในระดับ
สากลท่ีสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 
  

ใช้องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีให้ 
มากขึ้น ท าให้การ
พัฒนาคนมุ่งสร้าง
ให้มีความรู้ทักษะ 
และความช านาญ 
ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อใช้ทดแทนอัตรา
แรงงาน 
ท่ีขาดแคลน  

ความมุ่งหวังต่อ
งานวิจัยท่ีสามารถช่วย
แก้ไขปัญหาของสังคม
ในวงกว้างได้ 

มีความหลากหลาย
ของสาขาวิชาสูงมาก  
ท าให้สามารถ
ตอบสนองต่อสงัคม
ได้อย่างครอบคลุม 

- 1. มีผลท่ีต้องใช้
ความรู้ ความ 
สามารถเชิงลึก 
2. มีงผลงาน
จ านวนมากที่
รับผิดชอบต่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
อย่างชัดเจน  

ด้าน
ทรัพยากร
บุคคล 

1. การสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับบุคลากร 
2. การพัฒนาความ 
สามารถของบุคลากร 

การมีบุคลากร
จ านวนมากและ 
มีความหลากหลาย
ท้ังคุณวุฒิและ
วัยวุฒิ 

1. บุคลากรท่ีมี
ศักยภาพยังท าวิจัยได้
ไม่เต็มท่ี   
2. การบูรณาการ
งานวิจัยระหว่าง
สาขาวิชาน้อย 

- การบูรณาการ 
การท างาน
ระหว่าง
ภาควิชา หรือ 
การบูรณาการ
แต่ละสาขายังมี
น้อย 

- 

 

ระบบการปรบัปรุงผลการด าเนนิการ 

 

ส่วนประกอบ            
ของระบบ             

การปรับปรุง                     
การด าเนินการ 

ด้านหลักสูตรและการเรียน
การสอน   

1.การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  โดยการจัดท าวิจัยสถาบันในแต่ละหลักสูตร ส ารวจตลาดอย่าง
เป็นทางการและสื่อต่างๆ เพื่อเป็นการปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตร 

2.ประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนิสิต  เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  รับการเสนอแนะร้องเรียนและปรับปรุงการใช้ระบบเครือข่ายผ่านทาง 
Help Desk 

ด้านการวิจัย 

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการให้ทุนวิจัยส าหรับอาจารย์ใหม่  

2. ทุนวิจัยทั่วไป ปรับปรุงเป้าหมายตัววัดการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร 
วิชาการที่มีคุณภาพสูง 

ด้านนวัตกรรม 

ให้ความส าคัญกับเรื่องการยื่นจดอนุสิทธิบัตร  สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์  

ด้านการประกันคุณภาพ  
การประเมินตนเอง และ มก. ภายใต้ระบบการประกันคุณภาพภายในที่
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ของ มก. สกอ.  ก.พ.ร. และ ภายนอก จาก   
สมศ.  และ EdPEx 
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กระบวนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กระบวนการเรียนรู ้

 
 

 

 

 

 

 

 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

ประชุมเพื่อ
จัด

โครงการ/
กิจกรรม 

อบรมให้แก่
ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

กระจายอ านาจ
และภารกิจเพื่อ
ด าเนินการตาม

ตัวชี้วัด 

ติดตามผล
การ

ด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ 

เสวนาแลกเปลีย่นความรู้ (KM)  
“กลยุทธ์การคัดเลือกนสิิต 
เข้าศึกษาต่อของภาควิชา” 

สล. จดั KM เรื่อง Medley 
Training 

โครงการวันแห่งการ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ KU–KM Day 
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ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2557 
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้ตรวจประเมินฯ ภายในเดือน

สิงหาคม 2558  ประเมิน 50 หลักสูตร คือ : ป.ตรี=16 หลักสูตร, ป.โท= 24 หลักสูตร และ ป.เอก = 10 หลักสูตร 
ประเมิน 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ส าคัญที่สุดคือ องค์ประกอบ ที่ 1 การก ากับมาตรฐาน หากคะแนน

ระดับหลักสูตร = 0 หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน แต่ต้องประเมินฯ องค์ประกอบที่ 2–6 ด้วย เพื่อให้ทราบระดับ
การพัฒนาของหลักสูตรตนเอง 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557 

ประเมิน 5 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมินระดับหลักสูตร 50 หลักสูตร 

องค์ประกอบ 

คุณภาพ 

  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50    การด าเนนิงานต้องปรับปรงุ 
2.51–3.50    การด าเนนิงานระดับพอใช ้
3.51-4.50    การด าเนนิงานระดับดี 
4.51-5.00    การด าเนนิงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 4.65 5.00 2.84 4.47 การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 2 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 - 3.50 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

4.74 4.57 3.92 4.52 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การด าเนินงาน
ระดับดี 

    

 

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

ป.ตรี ภาคปกติ 

ป.ตรี ภาคปกติ+พิเศษ 

เฉลี่ย ป.ตรี 

ป.โท พิเศษ 

ป.โท นานาชาติ 

ป.เอก ปกติ 

ป.เอก นานาชาติ 

รวมทั้งสิ้น 

2.92 
2.43 

3.22 
3.22 

2.95 
2.80 

2.91 
2.02 

2.90 
2.66 

2.84 
2.75 

3.08 
2.89 

2.84 
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ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2546-2557 
 

  
 

*ปี 2552 คะแนนเต็ม 3.00 ปรับคะแนนให้เต็ม 5.00 = 4.77 

 
น าไปสู่การรายงานผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 

เพื่อรับการประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 

 

 

 

 

 

 

                    

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ด้วยเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2557 

โดย ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และผู้ตรวจประเมินคุณภาพ มก. 

คณะกรรมการประเมินฯ ด้วยเกณฑ์ EdPEx คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย 
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2558  จ านวน 2 ท่าน คือ 1) รศ.ดร.บวร ปภัสราทร (ประธานกรรมการ)             
2) รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย (กรรมการ) และผู้ตรวจประเมินฯ มก. 1 ท่าน คือ  ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ (กรรมการ)   

          ได้ประเมินคุณภาพฯ จากรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ประจ าปีการศึกษา 2557 โดย
พิจารณาการด าเนินงานตามข้อก าหนดโดยรวม (Overall Requirements) ของเกณฑ์ Baldrige Criteria for 
Performance Excellence 2013–2014 โดยประชุมพิจารณาผลการด าเนินงานฯ ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559 
และเยี่ยมชม (Site visit) ในวันที่ 28 มกราคม 2559  พร้อมทั้งการสัมภาษณ์คณบดีและทีมผู้บริหารคณะ ตลอดจน
หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ เพื่อยืนยันระดับการพัฒนา และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
คณะ ดังนี้ 

 

3.53 3.82 3.92 4.66 4.61 4.64 4.77 4.67 4.54 4.66 4.55 4.52 

1 
2 
3 
4 
5 

ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
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มิติกระบวนการ 
จุดแข็ง 

ผู้บริหารระดับสูงของคณะใส่ใจในเรื่องคุณภาพ และมุ่งมั่นจะให้มีกระบวนการท างานที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 
แม้จะเพิ่งเริ่มต้นท าหน้าที่มาไม่นานนัก เห็นได้จากการที่เริ่มมี Framework ในการด าเนินการอย่างมีคุณภาพปรากฏ
ขึ้นหลายเรื่อง สอดแทรกอยู่ในทุกหมวดกระบวนการของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ หาก
ยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องและมีระยะเวลาด าเนินงานมากข้ึน รวมทั้งผู้น าระดับสูงและบุคลากรมีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะ
เน้นการใช้แนวทางของเกณฑ์เพื่อพัฒนาการด าเนินการไปสู่ความเป็นเลิศ ไม่ ใช่เพียงประสงค์จะใช้เพื่อทดแทนกลไก
ประกันคุณภาพแบบอ่ืนที่ สกอ. ก าหนด คณะจะสามารถพัฒนาให้มีกระบวนการท างานที่เป็นระบบได้ในที่สุด 

โอกาสในการพัฒนา  
คณะควรให้ความส าคัญ ในด้านการน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียน การจัดการโดยใช้ข้อมูล

จริง และมุมมองเชิงระบบ โดยอย่างน้อยที่สุดการออกแบบกระบวนการในการด าเนินการควรตอบค าถามต่อไปนี้ได้  
a) ความเป็นเลิศในระดับสากลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนั้นเป็นอย่างไร  
b) กระบวนการท างานสนับสนุนความเป็นสากล และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนั้น มีอะไรบ้าง และวัดผลการ 

ด าเนินการอย่างไร วิเคราะห์ผลอย่างไร สามารถใช้ปรับปรุงได้อย่างไร  
c) กระบวนการท างานสนับสนุนการขยายงานด้านวิจัย และบริการทางวิชาการ (นวัตกรรม) ให้เป็นที่ยอมรับ

ของสังคม และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ มีอะไรบ้าง และวัดผลการด าเนินการอย่างไร วิเคราะห์ผล
อย่างไร สามารถใช้ปรับปรุงได้อย่างไร  

d) กระบวนการท างานในการรับรู้ความต้องการของนิสิตในหลากหลายหลักสูตรที่คณะเปิดสอนมีอะไรบ้าง 
สามารถทราบความแตกต่างได้หรือไม่ และวัดผลการด าเนินการอย่างไร วิเคราะห์ผลอย่างไร สามารถใช้ปรับปรุงได้
อย่างไร  

มิติผลลัพธ์ 

จุดแข็ง 
คณะมีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีในบางเรื่องที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ เช่น การเพิ่มขึ้นของ

อาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการ เป็นจุดเร่ิมต้นของการด าเนินการที่เป็นเลิศ ตามค่านิยมการน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ 

โอกาสในการพัฒนา  
1. คณะไม่ได้รายงานผลลัพธ์ที่บ่งบอกได้ว่ามีการด าเนินการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 

มากน้อยเพียงใด เช่น ผลลัพธ์ที่บ่งบอกความเป็นสากลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
2. คณะไม่ได้รายงานข้อมูลเทียบเคียงในแทบทุกผลลัพธ์ การไม่มีข้อมูลเทียบเคียงท าให้ไม่ทราบว่าคณะ

สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและภูมิภาคดีเท่าหรือดีกว่าสถาบันอ่ืนหรือไม่ และเป็น
การจัดการที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศในด้านการจัดการโดยใช้
ข้อมูลจริง และไม่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของคณะที่มีความสามารถแบบฝังลึกในการคิดวิเคราะ ห์เชิงระบบและ
การประยุกต์คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศในการแก้ปัญหา  

 

 น าเสนอโดย รศ.ดร.พีระยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล : คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ 
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ประเภทที่ 2 
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน 
(2.1) การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

รางวัลดีเยี่ยม จ านวน 1 ผลงาน 
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   รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบตัิงาน 

 

 

 

1.  ที่มาของปัญหา 

 จากพันธกิจหลักคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจหลักใน 4 ประการ ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต  การวิจัย การให้บริการ
วิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อบรรลุพันธกิจหลักและด ารงไว้ซึ่งการเป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งมั่นในการด าเนินนโยบายและ
พันธกิจหลักให้เข้มแข็งผ่านการด าเนินการต่างๆ ได้แก่ การผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  การผลิตผลงานวิจัยที่สนองตอบต่อการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของ 
มก. บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองและช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  การให้
งานบริการวิชาการเป็นสิ่งที่ช่วยถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพวิศวกรรมออกไปช่วยพัฒนาสังคมและประเทศผ่านการ
ด าเนินการโครงการพัฒนาวิชาการและการปลูกฝังคุณค่าวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมให้มีการผสมผสาน
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเข้ากับทุกภารกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยในการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ได้
มุ่งเน้นให้นิสิตเป็นผู้เรียนที่มี  Innovative Thinking  ความคิดเชิงนวัตกรรม สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาของการเรียนการ
สอนทั้งในชั้นเรียนและท าโครงงานวิศวกรรม ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดหลักสูตร 

 จากนโยบายเน้นการเรียนการสอนให้นิสิตได้มีความคิดเชิงนวัตกรรมดังกล่าว ได้น ามาสู่การสนับสนุนให้ทั้ง
อาจารย์และนิสิต ได้คิดค้นพัฒนาผลงานด้านวิศวกรรมขึ้น ซึ่งมีหลากหลายผลงานที่น ามาสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง 
อาทิ เครื่องผลิตน้ าสะอาดแบบเคลื่อนที่ เครื่องปลูกข้าวแบบหย่อนต้นกล้า เครื่องวัดความชื้น EE-KU ฯลฯ น ามาสู่
ความสนใจของทั้งประชาชนและสื่อมวลชนในการเข้าชมผลงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และเป็นเหตุผลหลักประการ
หนึ่งในการจัดตั้งห้องนิทรรศการแสดงผลงานความก้าวหน้าในงานวิศวกรรมของอาจารย์และนิสิตขึ้น ณ ชั้นล่างอาคาร
ชูชาติ ก าภู ภายในห้องนิทรรศการได้รวบรวมและจัดแสดงผลงานของอาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลการประกวด
ประเภทต่างๆ ผ่านการจัดแสดงภาคโปสเตอร์และเปิดต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมตามเวลาราชการ รวมถึงในโอกาสส าคัญ
ต่างๆ ของคณะฯ  

 
      ภาพห้องนิทรรศการ (เดิม) 

จากห้องนิทรรศการสู่การเรียนรู้บนโลกดิจิทัล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากห้องนิทรรศการคณะวิศวกรรมศาสตร์ดังกล่าว มีการเปิด/ปิด   เป็นเวลา ไม่มีเจ้าหน้าที่
ดูแลหรือคอยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าชม รวมทั้งยังต้องอาศัยอาจารย์ หรือนิสิตเจ้าของผลงานมาน าเสนอ
อธิบายผลงาน ถึงแม้จะมีบอร์ดจัดแสดง รวมถึงการจัดท าวีดิทัศน์น าเสนอผ่านจอทีวีอธิบายรายละเอียดหรือการสาธิต
ผลงานจริงประกอบ เช่น แสดงภาพวีดิทัศน์ของผลงานแชมป์หุ่นยนต์เตะฟุตบอล อากาศยานไร้คนขับฯลฯ ก็ตาม     
แต่การด าเนินงานของห้องนิทรรศการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร 

จากประเด็นที่พบข้อควรพัฒนาปรับปรุงดังกล่าว ประกอบกับที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  ในปัจจุบันเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความก้าวหน้ามากมาตามล าดับ จึงเห็นสมควรน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าว ที่สามารถน าเสนอ
ผลงานได้อย่างรวดเร็ว ดึงดูดความสนใจได้มากกว่า ใช้งานง่าย ปรับปรุงข้อมูลได้ง่ายและทันต่อเหตุการณ์ และสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้  สามารถรองรับอุปกรณ์  ที่หลากหลาย อุปกรณ์พกพาต่าง ๆ ทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สมาร์ท
โฟน แท๊บเล็ต ไอแพด ทั้งระบบแอนดรอยด์ ไอโอเอส และวินโดว์โฟน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้แอพพลิเคชั่นผ่านอุปกรณ์
ดังกล่าวข้างต้น  ได้อย่างอิสระ ทุกที่ ทุกเวลา มาพัฒนาห้องนิทรรศการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในรูปแบบห้อง
นิทรรศการเดิม ๆ ให้เป็นห้องนิทรรศการที่เป็นการเรียนรู้บนโลกดิจิทัล ซึ่งเป็นนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน     
ในการน าเสนอผลงานภายในห้องนิทรรศการออกสู่โลกกว้าง และยกระดับห้องนิทรรศการให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิศวกรรมที่ทันสมัย โดยเน้นการน าเสนอในรูปแบบของข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว 
เสียง วิดีโอ ที่สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม ปรับปรุงข้อมูลได้ง่าย สามารถรองรับอุปกรณ์ ที่หลากหลาย ทั้งอุปกรณ์ภายใน
ห้องนิทรรศการที่มีอยู่เดิม เช่น จอทัชสกรีน ฯลฯ อุปกรณ์พกพาอื่น ๆ ทั้งระบบแอนดรอยด์ ไอโอเอส และวินโดว์โฟน  
ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้แอพพลิเคชั่นผ่านอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นได้อย่างอิสระ ทุกที่ ทุกเวลา เสมือนผู้ใช้ได้มาใช้งาน
แหล่งเรียนรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิศวกรรมจริง  

2. ลักษณะการปฏิบัติงาน 

2.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม 

ภายในห้องนิทรรศการ เมื่อมีผลงานใหม่จะต้องจัดพิมพ์ โปสเตอร์ จัดท าวิดีโอ ซึ่งจะต้องปรับวิดีโอตามแนว
จอภาพ ซึ่งมีทั้งแนวนอนและแนวตั้ง และน าฉายบนจอโทรทัศน์ในแต่ละเครื่อง โดยใช้แฟลชไดรฟ์ค้างไว้ การเปิด
เครื่องทั้งวัน ท าให้เกิดความร้อนและเครื่องช ารุดได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีปัญหาการเปิด/ปิดห้อง เนื่องจากไม่มีผู้ดูแล
ประจ า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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จากปัญหาผูพ้ัฒนาได้ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาในการด าเนนิงานเป็นล าดับขัน้ตอน ดังนี้ 
         1) วิเคราะห์ปัญหา ศึกษาแนวทางแก้ปัญหา 
        2) ศึกษารูปแบบการเรียนรู้บนโลกดิจิทัลและเครื่องมือที่เหมาะสม 
       3) วิเคราะห์เนื้อหา 
         4) ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างผลงานจากห้องนิทรรศการสู่การเรียนรู้บนโลกดิจิทัล 
            5) พัฒนาผลงานจากห้องนิทรรศการสู่การเรียนรู้บนโลกดิจิทัล 
หลังจากได้แนวทางในการแก้ปญัหาในการด าเนนิงาน ได้จัดท าแผนงาน ดังนี้ 
  1) ศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาความต้องการ และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2) ออกแบบเนื้อหา ออกแบบบทด าเนินเร่ือง ออกแบบผังงาน 
        3) สร้างการเรียนรู้ดิจิทัล 
        4) ทดลองและปรับปรุงแก้ไข 
        5) ประเมินผล 
           6) เผยแพร่และน าไปใช้จริง 
ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเป้าหมายในการพฒันาปรับปรุงการปฎบิัติงานใน 3 ประการหลัก คือ  

-  เพื่อพัฒนาห้องนิทรรศการรูปแบบเดิมให้เป็นการเรียนรู้บนโลกดิจิทัล 
-  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์สู่สาธารณชน 
-   เพื่อจัดเป็นเวทีในการจัดแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและงานวิจัย 

2.2  สภาพการปฏิบัติงานใหม ่

 

 

 

       
 

ผู้พัฒนาและผู้เกี่ยวข้องรวบรวมผลงานนวัตกรรม หลักสูตร ประวัติคณะฯ ฯลฯ โดยจัดท าเป็นวิดีโอ จัดเรียงเนื้อหา           
ในรูปแบบภาพ เสียง ข้อความ และภาพเคลื่อนไหว ออกแบบจัดท าสื่อดิจิทัลตามขั้นตอนดังนี้ 
           1.  ออกแบบหน้าจอ  
           2. สร้างสื่อดิจิทลั  
           3.  การตรวจสอบ และประเมินคุณภาพทางด้านเทคนิค และเนื้อหาของผลงาน  
           4.  การทดสอบ 
           5.  การเผยแพร่    

การการออกแบบ และพัฒนาใช้โปรแกรม Adobe InDesign และน าขึ้นบน Cloud ท าให้ผู้เข้าชมสามารถชมผลงานได้
โดยง่าย และเสมือนได้เดินชมภายในห้องนิทรรศการด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา เพียงดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe 
Content Viewer บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต  ทุกระบบปฏิบัติการ 
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3. วิธีการลดขั้นตอน และระยะเวลา 

  ลดขั้นตอนและลดเวลา เดินการน าเสนอผลงานภายในห้องนิทรรศการ มี 3 ประเภท ไ ด้แก่ แผ่นพับ 
โปสเตอร์ผลงาน วีดิโอแนะน าผลงานต่างๆ ซึ่งประสบปัญหาในการออกแบบที่ซ้ าซ้อนและการอัพเดทข้อมูลยุ่งยาก 
ต้องน าข้อมูลผลงานบรรจุลงแฟลชไดร์ฟทุกคร้ังที่มีการดัพเดทข้อมูล ดั้งนั้นจึงเปลี่ยนเป็นการบรรจุข้อมูลผลงานลงใน
โปรแกรมเพียงแหล่งเดียว ด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

  ลักษณะการปฏิบตัิงาน 

 

 

 

 

 

 

      (รูปแบบเดิม - ห้องนิทรรศการ)                (รูปแบบใหม่ - ดิจิทัล)                     (เข้าถงึง่าย-สะดวก)  

4. ผลการด าเนินงาน (Output) ที่ส าคัญ 

  ผลงานจากห้องนิทรรศการสู่การเรียนรู้บนโลกดิจิทัล เป็นการใช้โปรแกรมกราฟิค โปรแกรมตัดต่อในการ
ผลิต/ออกแบบข้อมูล/สรุปเนื้อหาของผลงานวิจัย/นวัตกรรมทั้งในรูปของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ที่มีปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้งานผ่าน Application และหรือโปรแกรม Adobe Content Viewer  ที่รองรับอุปกรณ์หลากหลายทั้งระบบ 
Android ISO และ Windows Phone และเป็นการรวบรวมผลงานวิจัย/นวัตกรรมของอาจารย์ นิสิต และบุคลากร 
มาไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งอ านวยความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา 
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5. ผลลัพธ์ความส าเร็จของการด าเนินงาน (Outcome) 

  ผลงานจากห้องนิทรรศการสู่การเรียนรู้บนโลกดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        
เป็นการเรียนรู้สมัยใหม่ มีรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาที่แปลกใหม่ (ทั้งภาพและเสียง) สะดวกในการใช้งาน เนื่องจาก
สามารถใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการ ประหยัดทรัพยากรเนื่องจากสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องเดินทาง
มาชมผลงานที่ห้องนิทรรศการ ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลเปิดปิดห้องนิทรรศการ นอกจากนี้ นักวิจัย นิสิต อาจารย์ ยังได้
ศึกษาเรียนรู้และน าแนวคิดไปต่อยอดผลงานวิจัย/นวัตกรรม และเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานนวัตกรรม               
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6 . ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
- ข้อมูล ที่ได้จากงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัย อาจารย์ นิสิต และบุคลากร  
- บุคลากร ได้รับความร่วมมือจากนักวิจัย อาจารย์ นิสิต ที่ให้ค าแนะน า สรุปเนื้อหาผลงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่

ส านักงานเลขานุการที่เข้าทดสอบระบบ      
- ระบบ/เคร่ืองมือ โปรแกรม/ผลงานจากห้องนิทรรศการสู่การเรียนรู้บนโลกดิจิทัล คอมพิวเตอร์พีซี  และแบบ

พกพาทั้งระบบ Android ISO และ Windows Phone เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ IT Infrastructure ของคณะฯ                
ที่มีความพร้อมและมีเสถียรภาพในการใช้งาน รวมถึงสมรรถนะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ด้วย    
7. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

          ผู้พัฒนามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผลงานจากห้องนิทรรศการสู่การเรียนรู้บนโลกดิจิทัลให้เป็น Digital Hub               
เพื่อเป็นศูนย์กลางของผลงานจากห้องนิทรรศการสู่การเรียนรู้บนโลกดิจิทัล ที่สามารถเข้าถึงสารสนเทศ                      
เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดในรูปแบบออนไลน์ อาทิ ระบบน าทางไปยังจุดต่างๆ โดยผู้ใช้                    
มีส่วนร่วมแบบ 360 องศา เสมือนได้อยู่ในประสบการณ์นั้นจริงๆ 

โดย : นายอนิวัฒน์ พุดโมต      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ประเภทที่ 2 
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน 
(2.1) การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

รางวัลดี จ านวน 7 ผลงาน 
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   รางวัลดี ประเภทการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 

                                                                                                                    
 

1. ที่มาของปัญหา 
 จากบทบาทหน้าที่ของส านักงานเลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนบัสนุนที่มี
ภารกิจในด้านการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกด้าน  มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องตอบสนองต่อภารกิจหน่วยงาน คือ 
มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ทั้งนี้หนึ่งในภารกิจของส านักงานเลขานุการ คือ การจัดระบบบริหารจัดการค่าตอบแทนการสอน 
เพื่อให้มีความถูกต้อง แม่นย า ลดความซ้ าซ้อนในงานและตอบสนองต่อผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพ  ซึ่งในปัจจุบันคณะ
วิทยาการจัดการ เปิดท าการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตรและระดับปริญญาโท 1 หลักสูตรทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษรวมถึงรับผิดชอบในรายวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้แก่นิสิตวิทยาเขตศรีราชา
ท าให้แต่ละภาคการศึกษาคณะ ฯ มีจ านวนรายวิชาที่เปิดสอน โดยอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษที่มาจากภายนอก
เป็นจ านวนมากซึ่งระบบการจัดการค่าสอนที่ผ่านมาทางคณะใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลการสอนของอาจารย์โดยใช้
กระดาษ และMicrosoft Excel ช่วยในการค านวณและจัดเก็บข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1.1 ต้องใช้เวลาในการด าเนินการหลายวัน ท าให้เกิดความผิดพลาดและความซ้ าซ้อนของการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนการสอน ได้แก่ จ านวนชั่วโมงสอน ค่าเดินทางของอาจารย์พิเศษ การค านวณ
ภาระงานสอนเกินของอาจารย์ประจ า เป็นต้น ซึ่งการประมวลผลเกิดจากการสรุปแบบบันทึกการสอนของอาจารย์ ซึ่ง
ใช้ Microsoft Excel ในการค านวณท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการค านวณค่าตอบแทนของอาจารย์พิเศษและอาจารย์
ประจ า 

1.2 เนื่องจากแบบบันทึกการสอนแยกตามหมู่เรียน ซึ่งอาจารย์บางท่านสอนมากกว่า 1 หมู่เรียน ใน 1 
รายวิชา ท าให้เกิดความสับสนในการกรอกข้อมูลเพื่อขอเบิกค่าเดินทาง เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบก่อนท าการเบิกจ่าย
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเบิกค่าเดินทางซ้ าซ้อนโดยในการแยกแบบบันทึกใช้กระดาษสี เพื่อแยกสถานะระหว่างอาจารย์
พิเศษและอาจารย์ประจ า ซึ่งต้องใช้กระดาษสีเป็นจ านวนมากและหากเกิดเหตุการณ์แยกรายวิชาผิดก็จะท าให้
สิ้นเปลืองวัสดุมากยิ่งขึ้น 

1.3 ปัญหาในการค านวณภาระงานสอนเกินของอาจารย์ประจ าเนื่องจากการนับและใช้ระบบ  
Microsoft Excel ท าให้เกิดการนับชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

1.4  การลงเวลาสอนต้องเข้ามาที่ส านักงานเท่านั้น ท าให้ไม่สะดวกแก่อาจารย์ผู้สอน 
1.5  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ในฝ่ายการศึกษา บางครั้งน าเอกสารแบบบันทึกการสอนวางไว้ผิด

ที่ท าให้อาจารย์ผู้สอนหาไม่พบ เสียเวลาในการค้นหา 
1.6  การตรวจสอบข้อมูลค่าตอบแทนส าหรับอาจารย์ในแต่ละงวด ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น                 

ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง 
1.7 จากปัญหาในข้อ 1.1-1.4 ท าให้เกิดการสรุปค่าตอบแทนการสอนล่าชา้ใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 3 วันท าการ 

 

ระบบบริหารจัดการค่าตอบแทนการสอน 
คณะวิทยาการจัดการ 
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2. ลักษณะการปฏบิัติงาน (ขอบเขต หน้าที่ ความรบัผิดชอบ ความส าคัญ ผู้มาใชบ้ริการ จ านวนผู้มาใช้บริการ) 
- ขอบเขต การค านวณค่าตอบแทนการสอนที่ถูกต้องและตรงต่อเวลาตามปฏทิินก าหนด 
- หน้าที่ สรุปค่าตอบแทนการสอนเพื่อจ่ายให้อาจารย์ได้อย่างถกูต้องและเป็นไปตามระเบียบ 
- ความรับผิดชอบ เบิกจ่ายค่าตอบแทนไดท้ันตามก าหนดเวลา (ภายใน 7 วันหลังสิน้เดือน) 
- ผู้มาใช้บริการ อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ 
- จ านวนผู้มาใช้บริการ จ านวนอาจารยป์ระจ า  65 คน อาจารย์พิเศษภาคการศึกษาละ  80-90  คน 

2.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม 
ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการศึกษาวางแผนการเปิดรายวิชาเสนอผู้บังคับบัญชา จัดท าตารางเรียนในแต่ละภาค

การศึกษาแบ่งประเภทของอาจารย์ผู้สอน ตามกลุ่มวิชา น ามาสรุปและจัดท าแบบบันทึกการสอนของอาจารย์
รายบุคคลโดยแยกเป็นภาคปกติและภาคพิเศษ 1 แผ่นต่อ 1 หมู่เรียน พร้อมระบุวันที่สอนของแต่ละหมู่เรียน            
เพื่อจัดเตรียมไว้ให้อาจารย์ผู้สอนลงบันทึกเวลาการสอน 

2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการศึกษาด าเนินการประมาณการค่าตอบแทนการสอนเพื่อเสนอขออนุมัติวงเงินต่อ
ผู้บังคับบัญชา พร้อมแจ้งก าหนดการในการเบิกจ่ายค่าสอนแก่อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษทราบ เพื่อให้อาจารย์
ท าการบันทึกแบบการสอนตามกรอบเวลาของการเบิกจ่าย 

3) อาจารย์ผู้สอนลงบันทึกการสอนในแต่ละครั้งจ านวน 15 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 45 ชั่วโมง หรือ 30  
ชั่วโมง แล้วแต่หน่วยกิตของรายวิชาพร้อมแจ้งประเภทของการเดินทางมาสอน 

4) เจ้าหน้าที่ด าเนินการสรุปเพื่อค านวณค่าตอบแทนการสอนรายเดือน โดยตรวจสอบจากบันทึกการสอนใน
แต่ละแผ่นที่อาจารย์ลงบันทึกและน าผลสรุปในแต่ละแผ่นของบันทึกการสอนลงใน Microsoft Excel และเจ้าหน้าที่
น าแบบบันทึกลงเวลาวางไว้ประจ าจุดที่ก าหนด 

5) จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนในแต่ละงวดและส่งต่อให้งานการเงิน 
6) งานการเงินตรวจสอบความถูกต้อง โดยท าการตรวจสอบชั่วโมงการสอนให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนที่

จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย รวมถึงค่าเดินทางของอาจารย์ผู้สอน หากเกิดข้อสงสัย/ผิดพลาด จะด าเนินการ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาและตรวจสอบแบบลงบันทึกเวลา เพื่อยืนยันข้อมูลส่งกลับอีกครั้ง และด าเนินการออก
เช็ค/โอนเงินเข้าบัญชีอาจารย์ผู้สอน 

7) ส่งหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการสอนให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาเพื่อด าเนินการแจ้งให้อาจารย์ผู้สอน
ทราบ 
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ตัวอย่างแบบบันทึกลงเวลาการสอน(กระดาษ) 
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2.2 สภาพการปฏิบัติงานใหม ่
 1) โอนข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการค่าตอบแทนการสอนคณะ

วิทยาการจัดการระบบ ms_epay เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบน าไปจัดกลุ่มรายวิชาต่างๆ จัดประเภทอาจารย์ผู้สอน 
 2) จัดท าประมาณการค่าสอนโดยแยกตามกลุ่มรายวิชา และประเภทอาจารย์ผู้สอน โดยใช้โปรแกรม

ประมวลผล แล้วรายงานผลออกมาเป็นตารางใน Microsoft Excel เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจัดท าบันทึกเพื่อขออนุมัติ
หลักการเสนอต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป 

 3) คณะฯแจ้งก าหนดการในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนแก่อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ
ทราบ เพื่อให้อาจารย์ท าการบันทึกการสอนตามกรอบเวลาของการเบิกจ่าย 

 4) อาจารย์ผู้สอนลงบันทึกการสอนในแต่ละคร้ังผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
http://info.ms.src.ku.ac.th/ms_epay/ 

 5) เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องด าเนินการประมวลผลค่าสอนตามรอบเวลาที่คณะได้แจ้ง ประมวลผลออกมา
ในระบบ Microsoft Excel 

 6) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่โปรแกรมประมวลผล ค่าตอบแทนเป็นเป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องจัดท าบันทึกเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และส่งต่อให้
งานการเงินด าเนินการต่อไป 
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3. แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 เนื่องด้วยในแต่ละภาคการศึกษา ทางคณะวิทยาการจัดการ มีการเปิดการเรียนการสอนประมาณ 500 หมู่
เรียน หากคณะ ฯ ยังคงใช้กระบวนการท างานเดิมโดยการจัดท าเอกสารแบบบันทึกเวลาการสอนของอาจารย์แต่ละ
ท่านซึ่งมีจ านวนมาก รวมถึงการรวบรวมเอกสารเพื่อสรุปชั่วโมงสอนรายบุคคลตามหมู่เรียน และกรอกข้อมูลใส่ใน
ตาราง excel เพื่อค านวณค่าตอบแทนต่อไปก่อให้เกิดความยุ่งยากและข้อผิดพลาดในการบริหารจัดการค่าตอบแทน
การสอน รวมถึงต้องใช้เจ้าหน้าในการดูแล ตรวจสอบ และใช้เวลาในการด าเนินงานค่อนข้างนานและอาจจ่าย
ค่าตอบแทนไม่ทันก าหนด อีกทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองกระดาษและทรัพยากรอ่ืนในการจัดท าแบบบันทึกการสอน 
 ดังนั้นการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการค่าตอบแทนการสอนท าให้การจัดเก็บข้อมูลมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถลดขั้นตอนในการท างานของเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมเอกสาร และลดความ
ผิดพลาดที่เกิดจากบุคคลในการคิดค่าตอบแทนการสอน ลดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  

วิธีการ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเอ้ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดเวลา
การท างานของการประมวลผลข้อมูลและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ในการคิดค านวณค่าตอบแทนการสอน 
รวมทั้งสามารถประมวลผลให้ผู้บริหารรับทราบภาพรวมของการจัดตารางการเรียนการสอน และภาระงานด้านการ
สอน ภายใน 1 วันท าการสามารถส่งข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ประมาณการค่าสอนได้ล่วงหน้า รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องและลดความซ้ าซ้อนของการลง
เวลาสอนและการบันทึกค่าเดินทางของอาจารย์  

 3. สามารถออกรายงานข้อมูลต่าง ๆ เป็น Excel เพื่อความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลโดยสามารถ Export ออกมาเป็น Excel ได้ และอาจารย์สามารถตรวจสอบการลงเวลาสอนและ
ค่าตอบแทนการสอนที่ได้รับโดยข้อมูลนั้นมีการอัพเดทเป็นปัจจุบันตลอดเวลา 
  เทคนิคหรือเครื่องมือที่ใช้ในการลดขั้นตอน  
 1. ระบบฐานข้อมูล ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของตารางเรียน บันทึกเวลาการสอน การลงบันทึกการเดินทาง 
ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์ ท าให้สามารถลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การควบคุมความถูกต้อง
ของข้อมูลท าได้ง่าย รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง
สนับสนุนการสืบค้นข้อมูลในหลากหลายมุมมอง ยิ่งไปกว่านั้นยังสนับสนุนการใช้งานร่วมกันในการสืบค้นข้อมูล
เดียวกันได้ในเวลาเดียวกัน ข้อมูลมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันตามการน าเข้าของข้อมูล  ท าให้อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องสามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง  

2. ระบบสารสนเทศ ที่พัฒนาในรูปแบบเว็บไซต์ ที่อ านวยการสะดวกให้กับอาจารย์ผู้สอน ในการลงบันทึก
เวลาการสอนที่สามารถลงบันทึกเวลาการสอนได้จากทุกสถานที่เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทอาจารย์ผู้สอนไม่ต้องจัดเก็บแบบบันทึกการสอนในรูปแบบกระดาษ ลดการสูญหายและการ
สิ้นเปลืองของกระดาษ รวมถึงรูปแบบการแสดงผลในเว็บไซต์ใช้งานยังง่ายต่อการเข้าใจ 

4. แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และการให้บริการ 
 “การบริการ” เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยสนับสนุนต้องด าเนินอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล พร้อม
ประสบผลส าเร็จตามกรอบเวลา กลุ่มผู้รับบริการ ได้แก่ อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ ทั้งภายในและจากภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการบริการจะต้องเป็นการบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ข้อมูลที่
ได้รับมีความถูกต้อง แม่นย า ตรงต่อเวลา เพื่อท าให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
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5. แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการอ านวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
 วัตถุประสงค์หลักในการน าระบบบริหารจัดการค่าตอบแทนการสอนคณะวิทยาการจัดการเพื่อเป็นการลด
ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลค่าตอบแทนการสอนให้เกิดความแม่นย า 
ลดความผิดพลาดในงาน และใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า 
 ดังนั้น การปรับปรุงงานด้านการอ านวยความสะดวกการลงบันทึกเวลาการสอน ของส านักงานเลขานุการ 
ฝ่ายจัดการศึกษาและงานการเงิน จึงได้พัฒนาน าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาอ านวยความสะดวกต่อผู้รับบริการและ
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้ทุกที่ ทุกเวลา http://www.ms.src.ku.ac.th/ms_epay/ 

6. การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหน่วยงาน 
 ส านักงานเลขานุการ โดยฝ่ายจัดการศึกษาได้จัดท าคู่มือการใช้งานส าหรับอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นและน าผลการประเมินมาท าการพัฒนา 
7. ผลการด าเนินงาน (Output) ที่ส าคัญ 
  7.1 ผู้รับบริการ (อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ) 

 ระบบบริหารจัดการค่าตอบแทนการสอนคณะวทิยาการจัดการ สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา ทุก
สถานทีท่ี่มีเครือข่ายผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกทุกประเภท 

 ระบบสบืค้นข้อมูลการลงเวลายอ้นหลังสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการสืบค้น ด าเนินการด้วยตนเอง 

 ตรงตามกรอบเวลาที่ก าหนดและภายในภาคการศึกษา 
  7.2 ผู้ปฏิบตัิงาน/เจ้าหนา้ที ่

 ระบบบริหารจัดการค่าตอบแทนการสอนคณะวิทยาการจัดการ ลดภาระงานในการท างานให้กับ
เจ้าหน้าที่ ลดเวลาลดค่าใช้จ่าย ตรวจสอบได้ 

 ระบบสามารถประมวลผลการจา่ยค่าตอบแทนได้อยา่งถูกต้อง รวดเร็ว ไม่ซ้ าซ้อน 
8. ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน (Outcome)  
 ผลลัพธ์ของการด าเนินงานสามารถสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ ดังนี้ 

 ด้านคุณภาพ (Quality) 
 การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเสร็จทันตามก าหนดเวลาที่ก าหนด 
 ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

 ค่าใช้จ่าย (Cost) 
 ลดค่าใช้จ่ายที่เป็นกระดาษ หมึกพิมพ์ 
 ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 ความสมดุลในการท างาน (Work life balance) 
 เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขกาย สบายใจ ไม่เครียดกับงานที่มีเวลาก าหนด 
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9.  ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน  

 ประหยัดเวลาในการปฏิบัตงิาน ทั้งผู้ปฏบิัติงานและผู้รับบริการ 

 ประหยัดวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เช่น กระดาษสี หมึกพิมพ์  ภาคการศึกษาละ 500 แผ่น ปจัจบุันไมต่้องใช้ 

10. การประเมินผลและการน าผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 
 จากแบบสอบถามความพึงพอใจของการใช้งานระบบพบว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อระบบเท่ากับ 
4.41 และมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนการสอนที่เปลี่ยนจากการลงนามในแบบ
บันทึกลงเวลาการสอน (กระดาษ) มาเป็นการลงเวลาในระบบบริหารจัดการค่าตอบแทนการสอนเท่ากับ 4.58 โดย
ผู้ใช้งานระบบได้ให้ข้อคิดเห็นต่อระบบว่า ระบบใช้งานง่าย สามารถท างานได้จากทุกที่แค่เพียงมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และเครือข่ายไร้สายท างานได้รวดเร็ว เกิดความสะดวก พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และมีข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการค่าตอบแทนการสอนดังนี้ ต้องการให้ระบบเชื่อมต่อกับงานการเงินโดยมีการ
อัพเดทข้อมูลของการโอนเงินแบบ Real time กับธนาคารพร้อมทั้งสามารถออกใบ Invoice ที่มีรายละเอียดการจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนในแต่ละครั้งอย่างครบถ้วน รวมถึงการส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่อมีการจ่ายค่าตอบแทนการสอน
ให้กับอาจารย์ 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  สะดวก เที่ยงตรง สามารถตอบสนองผู้รับบริการ และเปน็ฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้ผู้รับบริการ 

12. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
พัฒนาระบบบริหารจัดการค่าตอบแทนการสอนให้เชื่อมต่อกับงานการเงินโดยมีการอัพเดทข้อมูลของการโอน

เงินแบบ Real time กับธนาคารพร้อมทั้งสามารถออกใบ Invoice ที่มีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนการสอนในแต่
ละคร้ังอย่างครบถ้วน รวมถึงการส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่อมีการจ่ายค่าตอบแทนการสอนให้กับอาจารย์ 

โดย : อ.ดร.สุภาภาส ค าโตนด   คณะวิทยาการจัดการ 
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                                  รางวัลดี ประเภทการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 

 

 

1. ความเป็นมา/หลักการ 

ในปัจจุบันส านักทะเบียนและประมวลผลได้มีภาระงานในการด าเนินงานลงทะเบียนเรียน การจัดท ารายงาน 
และการประมวลผลข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต และการจัดการระบบฐานข้อมูลนิสิต ซึ่งในการ
ลงทะเบียนเรียนของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนและก าแพงแสน เป็นการลงทะเบียนเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์และมีจ านวนผู้ลงทะเบียนเรียนจ านวนมาก ตัวอย่างสถิติการลงทะเบียนเรียนของนิสิตวิทยาเขตบางเขน 
ปีการศึกษา 2557 ภาคต้น จ านวน 26,421  ราย ภาคปลาย จ านวน  36,339  ราย และภาคฤดูร้อน จ านวน  32,442  
ราย และวิทยาเขตก าแพงแสน ปีการศึกษา 2557 ภาคต้น จ านวน 8,408  ราย ภาคปลาย จ านวน  11,901  ราย 
และภาคฤดูร้อน จ านวน 9,463 ราย จากสถิติเบื้องต้นท าให้ต้องมีการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียน
ของนิสิต ให้กับนิสิตแต่ละคน เนื่องจากในแต่ละภาคการศึกษานั้น มีปริมาณนิสิตจ านวนมากต่อการลงทะเบียนในหนึ่ง
ภาคการศึกษา ซึ่งท าให้เกิดปัญหาทางเครือข่ายขึ้น ในช่วงการลงทะเบียนเรียนของนิสิตแต่ละคนจะเกิดภาระโหลดมาก
น้อยแตกต่างกัน ซึ่งภาระโหลดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการท างานของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในอีกมุม
หนึ่งนิสิตไม่ทราบถึงขั้นตอน กระบวนการในการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียน ในการก าหนดและ
ตรวจสอบล าดับแต่ละคร้ังมีนิสิตได้ล าดับการลงทะเบียนเรียนที่ซ้ าเดิมและไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลการก าหนดและ
ตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนย้อนหลังได้ ปัญหาสุดท้ายคือในการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียน
เรียนของนิสิต มีขั้นตอน กระบวนการที่ซับซ้อน ซึ่งส่งผลให้การท างานของเจ้าหน้าที่เกิดความล่าช้า เพราะว่าต้อง ใช้
เวลาในการด าเนินงานแต่ละครั้ง และที่ส าคัญเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นไม่มีการแจ้งเตือนข้อมูลไปยังนิสิตให้ตรวจสอบ
ล าดับการลงทะเบียนเรียนได้ 

ดังนั้น ส านักทะเบียนและประมวลผลได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา ด้วยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส าหรับการบริหารจัดการในการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการท างานและประหยัดทรัพยากรด้านเวลากับบุคลากร จึงได้มีการพัฒนา
โปรแกรมการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียน ก าหนดเกณฑ์ รูปแบบและเงื่อนไข การเผยแพร่ข้อมูล
ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการส าหรับการลงทะเบียนเรียนสามารถรองรับจ านวนของนิสิตที่เข้ามา
ลงทะเบียนเรียนได้เพียงพอในแต่ละชั่วโมง และจะช่วยลดปัญหาการจราจรเครือข่ายที่คับคั่งจนกระทั่งส่งผลให้เว็บไซต์
ที่ให้บริการในการลงทะเบียนเรียนนั้นล่ม อีกทั้งระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นการน าระบบมาท างานแทนคน (เจ้าหน้าที่) ซึ่ง
สามารถก าหนดล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิตจ านวนมากได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้นิสิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
สามารถได้รับรู้เกี่ยวกับข้อมูลขั้นตอน กระบวนการในการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
และสามารถตรวจสอบข้อมูลการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนย้อนหลังได้ในแต่ละภาคการศึกษา 
รวมถึงนิสิตและเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการต่อการพัฒนาระบบก าหนดล าดับการ
ลงทะเบียนเรียนของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

การพัฒนาระบบการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  ส านักทะเบียนและประมวลผล 
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2. วัตถุประสงค ์

 เพื่อมีระบบการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบยีนเรียนของนิสิต มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา 
เขตบางเขน และก าแพงแสน 

 เพื่อสร้างกระบวนการท างานทีด่ี ลดขั้นตอนการท างาน เพิ่มความรวดเร็ว ประหยัดทรัพยากรดา้นเวลา 
และบุคลากร 

 เพื่อสร้างความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการและผูใ้ห้บริการต่อการพัฒนาระบบการก าหนด 
และตรวจสอบล าดบัการลงทะเบียนเรียนของนสิิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และก าแพงแสน 

3. ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ  
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝ่ายประมวลผลการศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล มีขอบเขตในการ

พัฒนาระบบการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน และก าแพงแสน ในการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต จะประกอบไปด้วยนิสิต
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในระดับปริญาตรีจะมีนิสิตที่ศึกษาในชั้นปีที่ 1 – 4 และนิสิตที่มากกว่าชั้นปีที่ 4      
ในส่วนของบัณฑิตศึกษาประกอบไปด้วยนิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก โดยระดับปริญญาโทมีนิสิตชั้นปี 1 – 2 และ
นิสิตที่มากกว่าชั้นปีที่ 2 สุดท้ายปริญญาเอกมีนิสิตตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – 3 และนิสิตที่มากกว่าชั้นปีที่ 3 แสดงดังภาพที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ขอบเขตในการพัฒนาระบบการก าหนดและตรวจสอบล าดบัการลงทะเบยีนเรยีนของนิสิต  

งานพฒันาระบบการก าหนดล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสติฯ 

วิทยาเขตบางเขน 

ปริญญาตร ี

- ภาคต้น 

- ภาคปลาย 

- ภาคฤดูร้อน 

   - นิสิตชั้นปีที่ 1 

   - นิสิตช้ันปีท่ี 2 

   - นิสิตช้ันปีท่ี 3 

วิทยาเขตก าแพงแสน 

บัณฑิตศึกษา 

- ภาคต้น 

- ภาคปลาย 

- ภาคฤดูร้อน 

         - ปริญญาโท 

              - นิสิตช้ันปีท่ี 1 

              - นิสิตช้ันปีท่ี 2 

              - นิสิต มากกว่าปีท่ี 2 

         - ปริญญาเอก 
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นอกจากขอบเขตหน้าที่ในการพัฒนาระบบการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และก าแพงแสน งานสารสนเทศมีกระบวนการท างานของระบบการ
ก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงดังภาพที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ภาพที่ 2 กระบวนการท างานของระบบการก าหนดและตรวจสอบล าดบัการลงทะเบียนเรียนของนิสิต  
 

การพัฒนาระบบการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน และก าแพงแสนเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบการก าหนดและ
ตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียน ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการท างานและ
ประหยัดทรัพยากรด้านเวลากับบุคลากรขององค์กร รวมถึงช่วยลดปัญหาการจราจรเครือข่ายที่คับคั่งในก าร
ลงทะเบียนเรียน อีกทั้งนิสิตสามารถรับรู้ขั้นตอน กระบวนการในการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียน
ของนิสิต และสามารถตรวจสอบข้อมูลการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนย้อนหลังได้ และสิ่งส าคัญ
นิสิตและเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจและได้มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการของการพัฒนาระบบก าหนดล าดับการ
ลงทะเบียนเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย 

4. แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลา 
4.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม 

 ทบทวนระบบงานเดิมและศึกษาปัญหาของการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
วิทยาเขตบางเขนและก าแพงแสน ขั้นตอนดังกล่าวท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน โดยมีขั้นตอนการให้บริการถึง 
17 ขั้นตอน และรวมระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงาน 10 วัน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาท าบันทึกข้อความถึงผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล     
เร่ืองขอข้อมูลนิสิตปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนและก าแพงแสน 

2) ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผลส่งหนังสือถึง ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์  

5.ประกาศล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 

1.เตรียมข้อมูลนิสิต วิทยาเขตบางเขนและก าแพงแสน 

 2.ก าหนดเกณฑ์ และเง่ือนไขต่างๆ ของนิสิตเพื่อก าหนดล าดับการ
ลงทะเบียนเรียน 

3.จัดล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสติวิทยาเขตบางเขนและก าแพงแสน 

4.ตรวจสอบข้อมูลล าดับการลงทะเบียบนเรียนของนิสิต 

กระบวนการท างาน 
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3) ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์มอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้อง 
4) เจ้าหน้าที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์ด าเนินการเสร็จสิ้นตอบกลับบันทึกข้อความไปยังผู้อ านวยการส านัก

บริการคอมพิวเตอร์พร้อมกับไฟล์ข้อมูล 
5) ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์ส่งเร่ืองถึงผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
6) ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผลส่งเร่ืองถึงหัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาพร้อมไฟล์ข้อมูล 
7) หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาส่งไฟล์ข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่งานก าหนดล าดับฯ  
8) เจ้าหน้าที่งานก าหนดล าดับฯ น าข้อมูลนิสิตเข้าฐานข้อมูลตามวิทยาเขตระดับชั้นปี ส าหรับนิสิต 

ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
9) เจ้าหน้าที่งานก าหนดล าดับฯ ท าการสุ่มจากโปรแกรมสุ่มพื้นฐานด้วยไมโครซอฟต์แอกเซส 

(Microsoft Access) เพื่อน าไปก าหนดล าดับการลงทะเบียนเรียนให้กับนิสิตแต่ละคนอีกครั้ง 
10) เจ้าหน้าที่งานก าหนดล าดับฯ ท าการตรวจสอบข้อมูลการสุ่มที่ได้จากโปรแกรม/ส่งข้อมูลการสุ่มจาก

โปรแกรม ให้กับหัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษา เพื่อก าหนดล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิตและจัดท ารายงาน 
11) หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาท าบันทึกข้อความถึงผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 

เร่ือง ขอส่งข้อมูลการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิตเข้าฐานข้อมูลลงทะเบียน 
12)  ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผลส่งหนังสือถึง ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์  
13)  ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์ ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้อง 
14)  เจ้าหน้าที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์ด าเนินการเรียบร้อย พร้อมตอบหนังสือกลับมาที่ผู้อ านวยการ 

ส านักบริการคอมพิวเตอร ์
15) ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์แจ้งหนังสือกลับมาที่ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
16) ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผลแจ้งเรื่องกลับมาที่หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษา  
17) หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ประสานงานเจ้าหน้าที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์เพื่อ

การประกาศล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิตในระบบ 
4.2 นโยบาย แนวทางการท างาน แผนงาน 

 ยกเลิก คือ การยกเลิกขั้นตอนการท างานบางอย่างที่ไม่จ าเป็น ซับซ้อน เพื่อให้การท างานในแต่ละ 
ขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยมีการยกเลิกข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 

    - การท าหนังสือบันทึกข้อความเร่ืองขอ และส่งข้อมูลนิสิตปัจจุบัน เพื่อใช้ในการก าหนดและตรวจสอบ 
ล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 

    - การส่งข้อมูลนิสิตระหว่างเจ้าหน้าที่ 
    - การก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิตที่จัดด้วยเจ้าหน้าที่ 

 สร้างโปรแกรม “การก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต” เพื่อแก้ปัญหา 
การก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิตจ านวนมากด้วยคน และข้อมูลมีความถูกต้อง 

 การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนและการตรวจสอบย้อนหลังในแต่ละภาคการศึกษา นิสิตและ 
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนย้อนหลังในแต่ละภาคการศึกษา 

การวางแผนเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เพื่อให้มีกรอกการท างานที่ชัดเจน และ
มีแผนการใช้ทรัพยากรและการปฏิบัติงาน ลดข้อผิดพลาดในการด าเนินงาน รู้ขอบข่ายและหน้าที่ รวมถึงช่วยลดปัญหา
การท างานที่ซ้ าซ้อนกัน (ที่มา: http://203.158.184.2/elearning/Management/unit502.htm)  ส านักทะเบียน 
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และประมวลผล จึงได้น าหลักการวางแผนงานคุณภาพด้วยวิธี PDCA Model ดังนี้  (ที่มา : Dr.William Edwards 
Deming แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ http://adisony.blogspot.com/ 2012/10/edward-deming.html) 

เมื่อได้แผนงานส าหรับการด าเนินงาน (P) น าแผนงานที่ได้ไปปฏิบัติ (D) ในระหว่างปฏิบัติก็สามารถ
ด าเนินการตรวจสอบไปพร้อมกันได้ (C) การปรับปรุงแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้น (A) โดยการปรับปรุงก็เริ่มจาก
กระบวนการการวางแผนก่อน วนไปเร่ือยๆ จึงเรียกวงจร PDCA โดยแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 1  

ตารางที่ 1  การวางแผนงานคณุภาพด้วยวิธี PDCA Model 
Plan Do Check Act 

1.วางแผนการด าเนินงาน 1.ขออนุมัติโครงการ 
 

1.ตรวจสอบและติดตามการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน 

1.ปรับปรุง/แก้ไขส่วนที่ผิดพลาด
ของโปรแกรม (Debug Program) 

2.ก าหนดหน้าที่ความรับ  
ผิดชอบ 

2.ประชุม หารือ เสนอข้อคิดเห็นและ
ร่วมก าหนดขั้นตอนการท างานร่วมกัน 

2.ร่วมกันทดสอบโปรแกรม 
 

2.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
สนับสนุนขั้นตอนการท างาน 

3.วิเคราะห์และออกแบบ
โครงสร้างโปรแกรม 

3.เขียนโปรแกรมการก าหนดและ
ตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนฯ 

3.ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

 

 4. เผยแพร่ กระจายความรู้และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

  

4.3 สภาพการปฏิบัติงานใหม ่
 ในการพัฒนาระบบการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิตใหม่ เป็นการท าความเข้าใจ

กับปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาออกมา เพื่อทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของระบบการก าหนดและตรวจสอบล าดับ
การลงทะเบียนเรียนของนิสิต โดยความต้องการที่ได้มาจากนิสิตวิทยาเขตบางเขน และก าแพงแสน พร้อมกับผู้บริหาร
ส านักทะเบียนและประมวผล ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความแตกต่าง และข้อเสนอแนะต่างๆ จนท าให้ได้ข้อมูล
ที่เป็นมติเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหารและนิสิต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบระบบงานใหม่ที่ตอบสนอง      
ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยมีขั้นตอนระบบการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต       
ในรูปแบบใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น ภาพที่ 3 แสดงกระบวนการให้บริการที่ลดลงระบบงานใหม่ท าให้มีความชัดเจนและ         
ในแต่ละขั้นตอนลดกระบวนการให้บริการที่มีความซ้ าซ้อนลง โดยมีขั้นตอนการให้บริการเพียง 5 ขั้นตอน จากเดิม 17 
ขัน้ตอน ลดลงถึง 12 ข้ันตอน และรวมระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินลดลงเหลือ 2 วัน จากเดิม 10 วัน  

       ขั้นตอนการก าหนดล าดบัการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ระบบใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  5.เจ้าหนา้ที่งานก าหนดล าดับฯ น าเข้าข้อมูลล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิตลงฐานข้อมูล 

1.เจ้าหน้าที่งานก าหนดล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ดงึข้อมูลนิสติปัจจุบันจากฐานข้อมูล
นิสิต 

3.เจ้าหน้าที่งานก าหนดล าดับฯ สุ่มตรวจสอบข้อมูลการก าหนดล าดับการลงทะเบียนเรยีนของนิสิต 

2.เจ้าหน้าที่งานก าหนดล าดับฯ ก าหนดล าดบัการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ตามวัน/เวลา  

4.หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษา ตรวจสอบข้อมลูการก าหนดล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 

ภาพที ่3  ขั้นตอนระบบการก าหนดและตรวจสอบล าดบัการลงทะเบียนเรียนของนิสิต (แบบใหม)่ 

http://adisony/
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4.4 วิธีการลดขั้นตอน และระยะเวลา 

ด้านผู้รับบริการ  
นิสิตสามารถดูล าดับการลงทะเบียนเรียนของตนเองได้ ผ่านเว็บไซต์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้สมัครสามารถดูได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ที่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์สารสนเทศได้ แสดงดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 ล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ผ่านเว็บไซต์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นิสิตสามารถดูล าดับการลงทะเบียนเรียนของตนเองย้อนหลังในแต่ละภาคการศึกษาได้ ผ่านเว็บไซต์ส านัก
ทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 เว็บไซต์ตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิตย้อนหลังในแต่ละภาคการศึกษา 

นิสิตได้รับข้อความสั้นแจ้ง ให้สามารถตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนที่เว็บไซต์ www.regis.ku.ac.th 
แสดงดังภาพที่ 6 

 
 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างขอ้ความสั้น (SMS) 
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ด้านผู้ให้บริการ  
 เจ้าหน้าที่ก าหนดล าดับการลงทะเบียนเรียนของนสิิตมีสิทธิส์ามารถดึงข้อมูลนิสิตในฐานข้อมูลนสิิต 
 (Student Database) ในฐานข้อมูลออราเคิลได้ แสดงดังภาพที่ 7 

 
ภาพท่ี 7 การดึงข้อมูลนิสิตในฐานข้อมูลนิสิต (Student Database) 

  เจ้าหน้าที่ก าหนดล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในการก าหนดล าดับการ
ลงทะเบียนเรียนของนิสิต แสดงดังภาพที่ 8 แทนการใช้คนจัดล าดับ 

 
ภาพท่ี 8 โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นในการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 

เจ้าหน้าที่ก าหนดล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต สามารถดูผลลัพธ์การก าหนดล าดับการลงทะเบียนเรียน 
ของนิสิตผ่าน text file ได้ แสดงดังภาพที่ 9 หรือน าไปเปิดผ่านโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกซ์เซลได้ แสดงดังภาพที่ 10    

                                                                         

                        

 

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 10 ผลลัพธ์การก าหนดล าดับการ
ลงทะเบียนเรียนด้วยโปรแกรม 

ภาพท่ี 9 ผลลัพธ์การก าหนดล าดับการลงทะเบียน
เรียน text file        
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4.  เจ้าหน้าที่ก าหนดล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต สามารถอัพโหลดข้อมูลการก าหนดล าดับการลงทะเบียน 
เรียนของนิสิตเข้าสู่ฐานข้อมูลนิสิตได้ แสดงดังภาพที่ 11 และสามารถจัดการรายงานสรุปจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียน
ในช่วงที่ก าหนดได้ โดยการเลือกปีการศึกษา ภาคการศึกษา วิทยาเขต และวันที่ลงทะเบียน ซึ่งจะแสดงข้อมูลในส่วนที่
เป็นคณะและจ านวนนิสิต แสดงดังภาพที่ 12 

 

 

                                                                                    

 

 

 

                ภาพที่ 11  ระบบน าเขา้ขอ้มูลวันที่ และช่วงเวลาการลงทะเบียนเรียน      ภาพที่ 12 รายงานจ านวนนิสติที่ลงทะเบียนในช่วงเวลาที่ก าหนด 

5. การด าเนินการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และการใหบ้ริการ 
 ในปัจจุบันนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือเป็นลูกค้าหลักขององค์กร ดังนั้น การก าหนดกฎเกณฑ์ หรือ

การพัฒนากระบวนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตจะต้องมีการร่วมประชุมหรือให้นิสิตได้เสนอความคิดเห็นด้วย เพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาหรือตัดสินใจต่อไป ส านักทะเบียนและประมวลผลได้มีการพัฒนาระบบการก าหนด
และตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และก าแพงแสน ขึ้น
จากระบบงานเดิม โดยให้มีเงื่อนไข กฎเกณฑ์ที่ชัดเจน และยอมรับร่วมกัน รวมถึงเล็งเห็นความส าคัญในการให้บริการ
ในด้านการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังของการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต เพื่อให้นิสิตมี
ความสะดวกสบายในการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มมากขึ้นและผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีระดับความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาระบบการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน และก าแพงแสนอยู่ในระดับดีมาก 

วิธีการในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ 
ส านักทะเบียนและประมวลผล ได้มีการแจ้งข่าวสารให้นิสิตสามารถท าการตรวจสอบข้อมูลล าดับการ

ลงทะเบียนเรียนของนิสิต ผ่านโทรศัพท์มือถือในรูปแบบข้อความสั้น (SMS) ทั้งนี้มีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน
การก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ผ่านบันทึกบนเฟซบุ๊ก (Facebook Note) อีกช่องทาง
หนึ่งด้วย เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการท างาน 

วิธีการด าเนินการอ านวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
 ส านักทะเบียนและประมวลผล ได้พัฒนาระบบการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้  

 ประหยัด คือ ลดเวลาและทรัพยากรกระดาษ และบุคคล 

 สะดวก คือ ผู้รับบริการและผู้ให้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดและตรวจสอบ 
ล าดับได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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 รวดเร็ว คือ นิสิตได้รับข่าวสารส าหรับตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนได้ทันที หลังจากเจ้าหน้าที่น า
ข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย 

 ตรวจสอบได้ คือ นิสิตสามารถตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนย้อนหลังในแต่ละภาคการศึกษาของ
ตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ 

 ก้าวทันเทคโนโลยี คือ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการ 
ทดแทนการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิตจ านวนมากด้วยคน ท าให้ข้อมูลมีความถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ ทันต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว 

6. การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหน่วยงานและภาพกิจกรรม 

เนื่องจากขั้นตอนการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน และก าแพงแสน มีขั้นตอนที่ผ่านการประชุม และสัมมนาระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน
และประมวลผลร่วมกับผู้น านิสิตที่เป็นตัวแทนในแต่ละคณะ องค์การบริหาร องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน และสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัญหาที่พบคื อ นิสิตที่ไม่ได้เป็น
ตัวแทนของแต่ละคณะ  องค์การบริหาร และสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนนั้นจะไม่ทราบขั้นตอน วิธีการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต เนื่องจากนิสิตคนอ่ืนๆ 
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลวิธีการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิตได้ (ภาพกิจกรรม) 

 

 

 

 

 
 

7. ผลการด าเนินงาน (Output)  
1)  มีระบบการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     

วิทยาเขตบางเขน และก าแพงแสน 
2)  มีกระบวนการท างานที่ชัดเจนเป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดขั้นตอนการ

ท างาน จาก 17 ขั้นตอนเหลือเพียง 5 ข้ันตอน และลดเวลาการท างานจาก 10 วัน เหลือ 2 วัน  
3)  มีระบบตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิตย้อนหลังในแต่ละภาคการศึกษาผ่านออนไลน์ และ

การกระจายความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ันตอน วิธีการในการก าหนด และตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook Note) 

8. ผลลัพธ์ความส าเร็จของการด าเนินงาน (Outcome)  

 มีระบบที่เสถียร รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 มีกระบวนการท างานที่เป็นระบบ ลดขั้นตอนการท างาน และใช้เวลาในการด าเนินการลดลง 

  



  52 ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจ าป ี2558 

 ความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนและก าแพงแสน นิสิตและเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน (ยึดตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2557 คือ ผลการประเมินมากกว่า 3.51 ขึ้นไป อยู่ในระดับดีมาก) แสดงดัง
ภาพที่ 13 

 
ภาพที่ 13 ความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบยีนเรยีนของนิสิต  

9. การประเมินผลและการน าผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 
ด้านผู้รับบริการ  

 แจ้งข้อมูลในการตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิตผ่านโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากนิสิตไม่
สามารถรับรู้ได้เลยว่าเจ้าหน้าที่น าเข้าข้อมูลลงฐานข้อมูลเมื่อไหร่ จึงไม่สามารถรู้ได้ว่ าต้องเขาไปตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบได้วันไหน ดังนั้น ส านักทะเบียนและประมวลผล จึงได้มีการส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือ
ของนิสิตให้เข้าไปตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ท าการน าเข้าข้อมูลลงฐานข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว 

 นิสิตไม่สามารถตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนย้อนหลังได้ในแต่ละภาคการศึกษา ท าให้นิสิตเข้าใจ
ว่าได้ล าดับการลงทะเบียนเรียนเหมือนเดิมกับภาคการศึกษาที่ผ่านมา ดังนั้น ส านักทะเบียนและประมวลผล จึงได้มี
การสร้างเว็บไซต์ให้นิสิตสามารถตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนย้อนหลังได้ในแต่ละภาคการศึกษา 

ด้านผู้ให้บริการ  

 เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับผิดชอบในการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต เมื่อมีนิสิต
โทรศัพท์มาติดต่อสอบถามข้อมูลล าดับต่างๆ ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบล าดับการ
ลงทะเบียนเรียนย้อนหลังได้ในแต่ละภาคการศึกษาให้กับนิสิตได้ ดังนั้น ส านักทะเบียนและประมวลผล จึงได้มีการ
สร้างเว็บไซต์ให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนย้อนหลังได้ในแต่ละภาคการศึกษา ของนิสิตได้ 

 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความต้องการศึกษา เรียนรู้ขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีการก าหนดและตรวจสอบ
ล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต วิธีการตรวจสอบข้อมูลล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต การดึงข้อมูลและการ
น าเข้าข้อมูลลงสู่ฐานข้อมูลนิสิต รวมถึงการกระจายความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ดังนั้น เจ้าหน้าที่งานก าหนด
ล าดับฯ จึงได้มีการสร้างข้อมูลในบันทึกออนไลน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook Note) ส าหรับใช้ในการ
เผยแพร่ และการกระจายความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการด าเนินงานได้ทันที เพื่อให้สามารถท างานเป็นทีม
และแทนกันได้ 
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10. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 การพัฒนาระบบการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน และก าแพงแสน ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของหน่วยงาน ดังนั้น การพัฒนาระบบให้มีเสถียรภาพ           
ลดขั้นตอนการด าเนินงาน อีกทั้งนิสิตและเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบก าหนดล าดับการลงทะเบียน
เรียนของนิสิต อยู่ในระดับดีมาก สุดท้ายส านักทะเบียนและประมวลผล ได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของนิสิตเป็นหลัก 
โดยนิสิตจะต้องมีส่วนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตั้งเงื่อนไขส าหรับการก าหนดและตรวจสอบ
ล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยภายในและภายนอก  

ปัจจัยภายใน 

 ผู้บริหารเห็นความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาของการก าหนดและตรวจสอบล าดบัการลงทะเบียน
เรียนของนิสิต และเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือ ในการประสานงานและสนับสนนุในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

 มีเทคโนโลยทีี่ช่วยในการสนับสนุนในการท างานให้สะดวกข้ึน และไม่เสียคา่ใช้จ่าย 
 ปัจจัยภายนอก 

 ได้รับความร่วมมือกับทางส านักบริการคอมพิวเตอร์ในการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูลนิสติ 

 ได้รับความอนุเคราะห์จากกองกิจการนิสิตในการส่งข้อความสัน้ (SMS) 
11. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ส านักทะเบียนและประมวลผล มีแนวทางในการพัฒนาระบบการก าหนดและตรวจสอบล าดบัการลงทะเบียน
เรียนของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และก าแพงแสน โดยเน้นที่ความสะดวก รวดเร็ว และลด
เวลา ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยมีรายละเอียดการพัฒนาในอนาคตดังต่อไปนี้  

 นิสิตสามารถตรวจสอบล าดบัการลงทะเบียนเรียนย้อนหลังในแต่ละภาคการศึกษาที่เว็บไซต์ 
www.regis.ku.ac.th เพียงที่เดียว 

 การร่วมมือกับส านักบริการคอมพิวเตอร์ในการน าเข้าข้อมูลการก าหนดและตรวจสอบล าดับการ
ลงทะเบียนเรียนของนิสติ ลงฐานข้อมูลนิสิตสามารถน าเข้าได้หลายนามสกุลไฟล์ เช่น txt, tsv, xls, xlsx เป็นต้น 

โดย : นางสาวพรนภา โรจนะวจิิตร  ส านักทะเบียนและประมวลผล 
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                                รางวัลดี ประเภทการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 

 

 

1. ความเป็นมา 
ในปัจจุบันส านักทะเบียนและประมวลผลได้มีการรวมหน่วยงานเพิ่มขึ้น โดยมีจ านวนบุคลากรทั้งหมด 127 

ราย (ไม่นับผู้บริหารที่สังกัดอ่ืนๆ และไม่นับรวมผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล) จ าแนกตามประเภท
บุคลากรออกเป็น ข้าราชการ  2 ราย พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณ 52 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  
73 ราย โดยในแต่ละปีหน่วยงานมีความจ าเป็นที่ต้องรับบุคลากรที่มีความสามารถในต าแหน่งต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ
การขยายตัวของหน่วยงานและทดแทนบุคลากรเดิมที่ลาออก จากสถิติการสมัครงานของส านักทะเบียนและ
ประมวลผล ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณมีจ านวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสูงสุดจ านวน 200 ราย 
และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้มีจ านวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสูงสุดจ านวน 50 ราย ซึ่งพบว่าในการรับสมัคร
บุคคลเข้าท างานในส านักทะเบียนและประมวลผล ทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณและพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ยังใช้เอกสารในการท างาน ท าให้พบปัญหามากมายเกิดขึ้น เช่น เอกสารสูญหาย ช ารุด หรือต้องใช้เวลาใน
การค้นหาเอกสาร เอกสารมีจ านวนมากเกินไปในการจัดเก็บ มีความซ้ าซ้อนของเอกสาร ไม่ตอบสนองต่อการรณรงค์
การประหยัดทรัพยากรในหน่วยงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ รวมถึงระยะเวลาในการท างาน ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ 
การสมัครงาน การประกาศผล การช าระเงินและการแจ้งข้อมูลข่าวสาร แต่ละคร้ังนั้น ผู้สมัครจะต้องเดินทางมาที่ส านกั
ทะเบียนและประมวลผลด้วยตนเอง จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้สมัครงานและเจ้าหน้าที่เกิดความล าบาก ยุ่ งยาก
ซับซ้อนในการบริหารจัดการ และเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 

ดังนั้น ส านักทะเบียนและประมวลผลได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา
เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานและการให้บริการของผู้สมัครงาน และสร้างต้นแบบของกระบวนการรับสมัครงานใหม่ที่มี
ความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถน าไปใช้งานกับระบบอ่ืนๆ ได้ และสิ่งส าคัญของการน าระบบ
รับสมัครงานออนไลน์ของส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาช่วยอ านวยความสะดวกกับ
ผู้สมัคร สร้างกระบวนการท างานที่เป็นระบบมากขึ้น ลดภาระงานที่ไม่จ า เป็น ประหยัดเวลา ทรัพยากร และ
ผู้ใช้บริการ/ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจต่อระบบรับสมัครมากที่สุด  
2. วัตถุประสงค ์

 เพื่อจัดท าระบบรับสมัครงานออนไลน์ในรูปแบบบริการผ่านเว็บไซต์ 

 เพื่อสร้างกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเข้าท างานที่ดี โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วย ในกระบวนการท างาน ลดขั้นตอนการท างาน เพิ่มความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ 

 

 

 

 

การพัฒนาระบบสมัครงานออนไลน์ 
ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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3. การก าหนดแผน/ขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม 
 ฝ่ายประมวลผการศึกษาและงานบุคคล ส านักทะเบียนและประมวลผลได้ร่วมกันทบทวนระบบงานเดิมและ

ค้นหาปัญหาของการรับสมัครงานในแต่ละต าแหน่ง ทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ของส านักทะเบียนและประมวลผล จากขั้นตอนการรับสมัครงานออนไลน์ของส านั กทะเบียน
และประมวลผลแบบเดิม ซึ่งยังขาดความชัดเจนไม่เป็นระบบและในแต่ละขั้นตอนยังมีความซับซ้อนอยู่ท าให้
กระบวนการท างานเกิดความล่าช้า โดยมีขั้นตอนการให้บริการถึง 31 ขั้นตอน  ซึ่งผู้รับบริการคือ บุคคลภายในและ
ภายนอกองค์กร มีรายละเอียดกระบวนการดังนี้ 

1) เจ้าหน้าที่งานบุคคลจัดท าประกาศต่างๆ เก่ียวกับการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัย ของส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2) เจ้าหน้าที่งานบุคคลส่งประกาศต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ ฝ่ายประมวลผลการศึกษา 
3) เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ ฝ่ายประมวลผลการศึกษาน าประกาศการรับสมัครขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

ของส านักทะเบียนและประมวลผล 
4) ผู้สมัครงานจะต้องดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มที่เว็บไซต์ของส านักทะเบียนและประมวลผล และ print 

เอกสารการรับสมัคร หรือเข้ามาที่ส านักทะเบียนและประมวลผลเพื่อรับเอกสารการสมัคร 
5) ผู้สมัครงานต้องกรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายในใบสมัคร ให้เรียบร้อย 
6) ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารการสมัครพร้อมเซ็นชื่อส่งเอกสารกับเจ้าหน้าที่งานบุคคล 
7) งานบุคคลตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร บัตรประจ าตัวผู้สอบและเอกสารส าเนาที่ใช้ในการสมัคร

สอบ 
8) งานบุคคลคืนบัตรประจ าตัวผู้สอบให้กับผู้สมัครสอบ 

รายงานตัวเข้าเป็นพนักงาน 

จัดท าประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

เปิดรับสมัครตามวัน เวลาที่ก าหนดในประกาศ 

ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

จัดการสอบขอ้เขียน 

ประกาศผลสอบข้อเขยีน 

ประกาศผลสัมภาษณ์ 

จัดการสอบสัมภาษณ ์
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9) ผู้สมัครต้องไปช าระเงินค่าสมัครสอบที่ชั้น 1 งานการเงิน  
10) งานการเงินคืนใบเสร็จรับเงินให้กับผู้สมัครสอบ 
11) ผู้สมัครต้องถ่ายส าเนาใบเสร็จรับเงินให้กับเจ้าหน้าที่งานบุคคล 
12) งานบุคคลตรวจสอบข้อมูลการสมัครพบว่ามีข้อมูลผิดพลาดจากผู้สมัครกรอกในภายหลัง 
13) งานบุคคลโทรศัพท์แจ้งผู้สมัครงานที่กรอกข้อมูลผิดพลาด 
14) ผู้สมัครต้องเดินทางมายืนยันตัวตนในการแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบที่ส านักทะเบียนและประมวลผลและ

แก้ไขเอกสารใหม่ให้ถูกต้อง 
15) เจ้าหน้าที่งานบุคคลจัดท าประกาศที่มีการเปลี่ยนแปลงจากผู้บริหารหน่วยงาน 
16) เจ้าหน้าที่งานบุคคลล่งประกาศเปลี่ยนแปลง ให้งานสารสนเทศ ฝ่ายประมวลผลการศึกษา 
17) งานสารสนเทศน าประกาศเปลี่ยนแปลงขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
18) เจ้าหน้าที่งานบุคคลโทรศัพท์แจ้งผู้สมัครเป็นรายคน ในกรณีที่ประกาศการรับสมัครงานต่างๆ มีการ

เปลี่ยนแปลง 
19) เจ้าหน้าที่งานบุคคลจัดท าประกาศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน)  

ของส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
20) เจ้าหน้าที่งานบุคคลส่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) ให้เจ้าหน้าที่งาน

สารสนเทศ ฝ่ายประมวลผลการศึกษา 
21) เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ ฝ่ายประมวลผลการศึกษางานสารสนเทศน ารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

(สอบข้อเขียน) ขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส านักทะเบียนและประมวลผล 
22) เจ้าหน้าที่งานบุคคลจัดสอบข้อเขียนตามวัน เวลา และสถานที่ ในประกาศการรับสมัครฯ 
23) ผู้สมัครสอบเข้าสอบและยื่นบัตรประจ าตัวผู้สอบ 
24) เจ้าหน้าที่งานบุคคลจัดท าประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

(สัมภาษณ์) ของส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
25) เจ้าหน้าที่งานบุคคลส่งประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  

(สัมภาษณ์) ให้เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ ฝ่ายประมวลผลการศึกษา 
26) เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ ฝ่ายประมวลผลการศึกษางานสารสนเทศน าประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ

การคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส านักทะเบียนและประมวลผล 
27) เจ้าหน้าที่งานบุคคลจัดสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ในประกาศการรับสมัครฯ 
28) ผู้สมัครสอบเข้ารับสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 
29) เจ้าหน้าที่งานบุคคลจัดท าประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของส านัก

ทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
30) เจ้าหน้าที่งานบุคคลส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เจ้าหน้าที่งาน

สารสนเทศ ฝ่ายประมวลผลการศึกษา 
31) เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ ฝ่ายประมวลผลการศึกษางานสารสนเทศน าประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อ

จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส านักทะเบียนและประมวลผล 
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3.2  การปฏิบัติงานใหม่ 
 ในการพัฒนาระบบงานใหม่ การท าความเข้าใจกับปัญหา และผู้ร่วมงานเป็นสิ่งส าคัญเพื่อทราบถึงแนวทาง 

วิธีการในการปรับปรุง จากนั้นท าการค้นหาข้อมูลและความต้องการในเรื่องของระบบรับสมัครงานออนไลน์ของส านัก
ทะเบียนและประมวลผล จากผู้เดินทางมาสมัครงานจริงที่ส านักทะเบี ยนและประมวลผล เพื่อใช้ในแนวทาง               
การออกแบบระบบงานใหม่ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากขั้นตอนการรับสมัครงานออนไลน์ของส านักทะเบียนและประมวลผลแบบใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น (Online 
recruitment system of the Office of Registrar KU) มีความชัดเจนและในแต่ละขั้นตอน ลดกระบวนการ
ให้บริการที่มีความซ้ าซ้อนลง โดยมีขั้นตอนการให้บริการเพียง 10 ขั้นตอน จากเดิม 31 ขึ้นตอน ลดลงถึง 21 ขั้นตอน 
แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการให้บริการที่ลดลงรหว่างระบบงานเดิมกับระบบงานใหม่ ซึ่งจากกระบวนการของ
ระบบงานใหม่ท าให้ผู้ให้บริการ (เจ้าหน้าที่งานบุคคล) ท างานได้อย่างมีระบบ รวดเร็ว ประหยัดเวลาและทรัพยากร 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้รับบริการ (ผู้สมัคร) มีความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

10.งานบุคคลจัดท าประกาศผลการคัดเลอืกขึ้นระบบ 

2.งานบุคคลน าประกาศเข้าสู่ระบบ สมัครงานออนไลน์ ส านกัทะเบียนและประมวลผล 

ระบบงานใหม ่

1.งานบุคคลจัดท าประกาศรับสมัครคัดเลอืก 

3.ผู้สมัครและเจ้าหน้าที่ดูประกาศรับสมคัรผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครกรอกข้อมูล/แก้ไข      
ขัอมูล/ตรวจสอบ/พิมพ์ใบสมัคร/ใบช าระเงินค่าสมัคร/พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ/ช าระเงินผ่านธนาคาร 

4.งานบุคคลน าขอ้มูลการช าระเงินค่าสมัครสอบเข้าสูร่ะบบ 

5. งานบุคคลจัดท าประกาศเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของการรับสมัคร 

9.งานบุคคลจัดสอบสมัภาษณ์ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

6.งานบุคคลจัดท าประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์เขา้สอบข้อเขียน 

8.งานบุคคลประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ ์

7. งานบุคคลจัดสอบข้อเขียน ตามวนั เวลา ที่ก าหนด 
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รวมถึงได้รับข้อความแจ้งข่าวสารอย่างรวดเร็วในทันทีทันใดผ่าน 3 ช่องทางที่เป็นที่นิยมมากที่สุด คือ อีเมล์ ข้อความ
สั้นผ่านมือถือ และผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network: Facebook) 

4. แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลา  

การสร้างสรรค์งานบริการขึ้นมาใหม่ จากเดิมนั้นการสมัครงานของส านักทะเบียนและประมวลผล ผู้สมัคร
จะต้องเดินทางมากรอกใบสมัครงาน ช าระเงินค่าสมัคร และยื่นบัตรประจ าตัวผู้สอบด้วยตนเองที่ส านักทะเบียนและ
ประมวลผลเท่านั้น ท าให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายและเวลาที่ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่งาน
บุคคลต้องจัดเตรียมเอกสารในการรับสมัคร รวมถึงสถานที่รองรับผู้สมัครที่มาใช้บริการ และจะต้องรวบรวมบันทึก
ข้อมูลผู้สมัครทุกคนในรูปแบบไฟล์เอ๊กเซล (Excel) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาดังกล่าว จึงเกิดการพัฒนาระบบรับ
สมัครงานขึน้มาใหม่ เพื่ออ านวยความสะดวกกับผู้สมัคร สร้างกระบวนการท างานทีเ่ป็นระบบมากขึ้น ลดภาระงานที่ไม่
จ าเป็น ประหยัดเวลา ทรัพยากรให้กับเจ้าหน้าที่งานบุคคล และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ สิ่งที่ส าคัญของระบบรับ
สมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครงานได้ทุกที่  ทุกเวลา และเจ้าหน้าที่งานบุคคลสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการสมัครงาน ได้ตลอดเวลา รวมถึงผู้บริหารสามารถดูข้อมูลการสมัครงานได้ในทันที ไม่ต้องเอกสาร
สรุปจากเจ้าหน้าที่งานบุคคลในแบบเดิม 

4.1 แนวทางการท างาน แผนงาน 

การวางแผนเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้
ผลสัมฤทธิ์ที่ออกมานั้นมีความสมบูรณ์ และมีประโยชน์ จึงได้น าหลักการวางแผนงานคุณภาพด้วยวิธี PDCA Model 
คือวงจรการบริหารงานคุณภาพ P = Plan คือ การวางแผนจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้ก าหนดขึ้น D = Do 
คือการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง C = Check คือ การตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานใน
ขั้นตอนใดบ้าง A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติ
ตามแผนงานที่ได้ผลส าเร็จ เพื่อน าไปใช้ในการท างานครั้งต่อไป (ที่มา : การวิเคราะห์และการออกแบบระบบส าหรับ
ธุรกิจ. 2544, http://04126030sasd.blogspot.com/2011/06/pdca.html) 

เมื่อได้แผนงาน (P) น าไปปฏิบัติ (D) ระหว่างปฏิบัติก็ด าเนินการตรวจสอบ (C) พบปัญหาก็ท าการแก้ไขหรือ
ปรับปรุง (A) การปรับปรุงก็เริ่มจากการวางแผนก่อน วนไปเรื่อยๆ จึงเรียกวงจร PDCA โดยแสดงรายละเอียดตาม
ตารางที่ 1  

การวางแผนงานคุณภาพด้วยวิธี PDCA Model 

Plan Do Check Act 
1.วางแผนการด าเนินงานในแต่
ละส่วนของงาน 
2.ก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 
3.ก าหนดผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ 
4.วิเคราะห์และออกแบบ
โครงสร้างระบบรับสมัครงาน
ออนไลน์ 

1.ขออนุมัติโครงการ 
2.การกระจายความรู้และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
3.ประชุมและร่วมก าหนด
ขั้นตอนการท างานร่วมกัน 
4.เขียนโปรแกรมรับสมัครงาน
ออนไลน์ 

1.ตรวจสอบและติดตามการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผน 
2.ร่วมกันทดสอบระบบ      
รับสมัครงานออนไลน์ 
3.ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้
ให้บริการ 

1.ปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีผิดพลาด
ของระบบรับสมัครงานออนไลน์ 
2.สร้างเป็นต้นแบบท่ีมีมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและการให้บริการ
ท่ีดีต่อไป 
3.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามา
แก้ปัญหาส่วนท่ีเกิดความ
ผิดพลาดบ่อยครั้ง 
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4.2 วิธีการลดขั้นตอน และระยะเวลา 

ด้านผู้รับบริการ  

- ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลสมัครงานออนไลน์ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ที่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์             
รับสมัครงานได้ แสดงดังภาพที่ 1 

 
ภาพที ่1 ระบบรับสมัครงานออนไลน์ ส านักทะเบียนและประมวลผล มก. 

- ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลได้ทันทีด้วยตนเอง หากพบข้อมูลที่ผิดพลาดในการสมัครออนไลน ์ 
แสดงดังภาพที่ 2  

 
ภาพที ่2 ยืนยันตัวตนส าหรับการแก้ไขขอ้มูลผู้สมัคร 

  

 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้งประชุมหารือ 
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- ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัคร ใบช าระเงนิ และบัตรประจ าตัวผู้สอบ ด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา 

แสดงดังภาพที่ 3 

 
ภาพที ่3 พิมพ์ใบสมัคร ใบช าระเงินค่าสมัคร และบัตรประจ าตวัผู้สอบ 

- ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผูส้มัครแยกตามวันที่สมัคร แสดงดังภาพที่ 4 และรายชื่อผู้ช าระเงิน
แยกตามวันทีช่ าระเงนิ ผา่นระบบออนไลน์ แสดงดงัภาพที่ 5 

   
ภาพที ่4 รายงานรายชื่อผู้สมัครงานตามวันที่ที่สมัคร 

 

   
ภาพที ่5 รายงานรายชื่อผู้สมัครงานที่ช าระเงิน ตามวันที่ที่ช าระเงิน 
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- ผู้สมัครได้รบัข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสมัครงานผา่น 3 ช่องทาง คือ สมัครติดตามข่าวสารผา่นอีเมล์ แสดง
ดังภาพที่ 6 ข้อความสั้น (SMS) และประชาสัมพันธผ์่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) กลุ่มรับสมัครงาน
ของส านักทะเบยีนและประมวลผลบนเฟซบุ๊ก (Facebook) 

 

    
ภาพที ่6 สมัครติดตามข่าวสารการสมัครงาน ส านักทะเบยีนและประมวลผล 

 ด้านผู้ให้บริการ  

 ได้กระบวนการท างานที่เป็นระบบ ไม่ซับซ้อน มีความสะดวก และมีประสิทธิภาพต่อการท างานมากข้ึน  

 ลดต้นทุนการด าเนินงาน ทั้งด้านการใช้วัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรบุคคล รวมถึงประหยัดเวลา  

 ลดขั้นตอนในการด าเนินงานลงจากระบบเดิม 

 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดต่อการพัฒนาระบบรับสมัครงานออนไลน์ใหม่ เนื่องจาก 

มีความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

5. การด าเนินการอ านวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

ส านักทะเบียนและประมวลผล ได้พัฒนาระบบรับสมัครงานออนไลน์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ 
ประกอบด้วย 6 ด้านดังนี้  

 ประหยัด คือ ลดเวลาและค่าใช้จ่าย 
 สะดวก คือ ผู้สมัครสามารถด าเนินการเก่ียวกับการสมัครได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 รวดเร็ว คือ ผู้สมัครได้รับข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการสมัครได้ทันที  
 โปร่งใส คือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ และผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ 
 ตรวจสอบได้ คือ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบคะแนนสอบจากกรรมการได้ 
 ทันเทคโนโลยี คือ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อให้ข้อมูลมีความเชื่อถือ  

ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ ตอบสนองผู้ใช้ได้เร็ว ท าให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ มีความชัดเจนมากข้ึน 
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6. การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหน่วยงานส านักทะเบียนและประมวลผล 
การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหน่วยงานส านกัทะเบียนและประมวลผล ได้มี 

การกระจายความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านบันทึกออนไลน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook Note) 
เพื่อเผยแพร่การใช้งานของระบบรับสมัครงานออนไลน์ แสดงดังภาพที่ 7 โดยการให้สิทธิ์เจ้าหน้าที่งานบุคคลสามารถ
แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนบันทึกนี้ได้ แสดงดังภาพที่ 8 

   
ภาพที ่7  บันทกึออนไลน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook Note) 

7. ผลการด าเนินงาน (Output)  

 มีระบบรับสมัครงานออนไลน์ของส านักทะเบียนและประมวลผลระบบใหม่และฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ 
 มีกระบวนการท างานที่เป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดขั้นตอนการให้บริการรับ

สมัครงานออนไลน์จาก 31 ขั้นตอนเหลือเพียง 10 ขั้นตอนและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกระบวนการ
ท างานส าหรับเจ้าหน้าที่ร่วมกัน 

 สร้างต้นแบบกระบวนการรับสมัครงานออนไลน์แบบใหม่ (Online recruitment system of the Office of 
Registrar KU) และสามารถน าต้นแบบไปใช้กับกระบวนงานอ่ืนๆ ได้ 

      
ภาพที ่8 เจ้าหนา้ที่งานบุคคลสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนบันทึก 
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8. ผลลัพธ์ความส าเร็จของการด าเนินงาน (Outcome)  
 มีระบบที่เสถียร มีประสิทธิภาพและมีฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ 
 มีกระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นระบบ และลดขั้นตอนการให้บริการ และ

เจ้าหน้าที่ได้แบ่งปันความรู้ความเข้าใจกระบวนการท างานร่วมกัน 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบรับสมัครงานออนไลน์ อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน (ยึดตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2557 คือ ผลการประเมินมากกว่า 3.51 ขึ้นไป อยู่ในระดับดีมาก) แสดงดังภาพที่ 9 

         
ภาพที ่9 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบรับสมัครงานออนไลน์ อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน 

9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

การพัฒนาระบบรับสมัครงานออนไลน์ถือเป็นขั้นตอนหนึ่งของหน่วยงาน ที่รวบรวมบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถในแต่ละต าแหน่ง เพื่อต้องการที่สอบคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงานในหน่วยงาน ดังนั้น การเพิ่มช่อง
ทางการรับสมัครโดยผ่านระบบออนไลน์นั้นจะสามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้สมัครที่จะสามารถสมัครที่ไหนก็ได้ 
ซึ่งไม่ต้องเดินทางมาสมัครงานที่ส านักทะเบียนและประมวลผลเพียงอย่างเดียว รวมถึงการช าระเงินสามารถพิมพ์ใบ
ช าระเงินแล้วไปช าระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ที่ส าคัญไม่ต้องส าเนาใบช าระเงินโดยการส่ง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือมาส่งด้วยตนเองที่เจ้าหน้าที่งานบุคคลเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวธนาคารจะส่งมาให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องโดยตรง และผู้สมัครก็สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินของตนเองในระบบออนไลน์ได้ ใน
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่งานบุคคลและผู้บริหารก็สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครกับผู้ช าระเงินได้ตลอดเวลาเหมือนกัน  

10. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ส านักทะเบียนและประมวลผล มีแนวทางในการพัฒนาระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยเน้นการลดเวลา 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อให้การบริหารจัดการระบบรับสมัครงา นออนไลน์                
มีการขยายตัวอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีรายละเอียดการพัฒนาในอนาคตดังต่อไปนี้  

 ส าหรับผู้สมัครงานและนักศึกษาฝึกงานที่เป็นชาวต่างชาติ โดยแปลระบบรับสมัครเป็นภาษาอังกฤษ                
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 ประสานความร่วมมือระหว่างส านักบริการคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่ คณะ และหน่วยงาน เพื่อสร้าง 
เครือข่ายส าหรับจัดท าระบบรับสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ให้เป็นการรับสมัครงานออนไลน์          
ที่เป็นระบบเดียวกัน เพื่อให้ฐานข้อมูลการสมัครงานอยู่ที่จุดเดียว และสามารถเรียกใช้งานได้ทุกหน่วยงาน 

 เมื่อมีระบบการรับสมัครงานออนไลน์ที่เป็นระบบเดียวกันแล้ว ผู้สมัครสามารถช าระเงินผ่านจุดบริการ               
รับช าระบิลค่าสินค้าและบริการต่างๆ (Counter Service) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศอีกช่องทางหนึ่งได้ 

โดย : ดร.วัณณนา  สุนทรนฤรังษี     รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
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                                  รางวัลดี ประเภทการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 

 

 

1. ที่มาของปัญหา 
 ส านักทะเบียนและประมวลผล  เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน การสอบ และการ
ให้บริการพัฒนาวิชาการแก่  นิสิต  อาจารย์  คณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  ศิษย์เก่า  ตลอดจนบุคคลและหน่วยงาน
ภายนอก  โดยในปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้บริการหลัก  คือ  นิสิต  ซึ่งมีอัตราการใช้บริการที่มากขึ้นทุกปี ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล  ตระหนักถึงความส าคัญของการให้บริการนิสิต  จึงได้มีการสร้างศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ               
(One Stop Student Services Center) เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการและลดขั้นตอนระยะเวลาในการด าเนินงาน  
และเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจและชื่นชมองค์กร การพัฒนาศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Student Services Center)  สามารถน าไปสู่การบริการที่มีประสิทธิภาพ  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรและ
องค ์กรอย่างเป็นรูปธรรมสามารถวัดประเมินผลได้   สอดคล้องกับภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

2.  ลักษณะการปฏบิัติงาน (ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความส าคัญ ผู้มาใชบ้ริการ จ านวนผู้มาใชบ้ริการ) 
ส านักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานสนบัสนนุการจัดการเรียน การสอน การสอบและการให้บริการ

พัฒนาวิชาการแก่  นิสิต  อาจารย์  คณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  ศิษย์เก่า  ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานภายนอก 

2.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม 
 นิสิตต้องศึกษาขั้นตอนการด าเนินการแต่ละเรื่องตามค าร้องด้วยตนเองตามประกาศที่ติดประชาสัมพันธ์ไว้  และ

ต้องกรอกแบบฟอร์มค าร้องบางเรื่องที่ไม่ต้องผ่านคณบดี  บางเรื่องนิสิตต้องประสานงานติดต่อแต่ละฝ่ายที่ดูแล
รับผิดชอบในเร่ืองนั้นๆ  ด้วยตนเอง  ท าให้นิสิตเกิดความสับสนและเสียเวลา 

รูปที่  1  ภาพแสดงตัวอยา่งการให้บรกิารรูปแบบเดิมของส านักทะเบียนและประมวลผล 

2.2 สภาพการปฏิบัติงานใหม ่

 มีการน าระบบคิวเข้ามาบริหารจัดการเพื่อให้นิสิตทราบล าดับการขอรับบริการ และการให้บริการบางเรื่องนิสิต
ไม่ต้องกรอกค าร้อง เพียงแค่แจ้งความประสงค์ นิสิตก็จะได้รับเอกสารส าหรับติดตามสถานะค าร้องออนไลน์ได้   

 
 

ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services Center) 
ส านักทะเบียนและประมวลผล 
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รูปที่  2  ภาพแสดงขั้นตอนกรณีนิสิตมาใช้บริการ 

 ส าหรับเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อมีการรับค าร้องผ่านเคาน์เตอร์บริการ  โดยค าร้องจะถูกส่งเข้า
กล่องงานตามหน้าที่ของแต่ละคน  ซึ่งเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นนิสิตจะเห็นสถานะค าร้องที่ด าเนินการเรียบร้อยได้ทุก
ขั้นตอน 

 

 
รูปที่  3  ภาพแสดงขั้นตอนกรณีเจ้าหนา้ที่ให้บริการตามค ารอ้ง 

3.  แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

 ส านักทะเบียนและประมวลผล  น าการวิเคราะห์กระบวนงาน (Business process)  มาใช้เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  โดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยมาใช้  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(KM : Knowledge Management)  ระหว่างบุคลากรฝ่ายงานต่างๆ ให้สามารถท างานร่วมกันและท างานแทนกันได้ 

3.1 นโยบาย แนวทางการท างาน แผนงาน 

 ส านักทะเบียนและประมวลผล  มีแนวทางการด าเนินงานเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการและลดขั้นตอน
ระยะเวลาในการด าเนินงานการให้บริการนิสิต  ดังนี้ 

 

 

 

 

1.          

           1            2            3            4

                                        /          

            A012 
        1    

3.               

          

2.               

4.                             
5.                      

(                              )



  66 ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจ าป ี2558 

แนวทางการด าเนินงาน เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 
1)  ส ารวจความความพึงพอใจของนิสิตต่อ
การให้บริการเดิม  และความต้องการของ
นิสิตกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้รับบริการ  คือ  นิสิต  บุคลากร อาจารย์               
ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ
ผู้ปกครอง ท่ีมาใช้บริการ  จ านวน  120  คน 

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  10  เดือน 
คือ  ช่วงเดือนสิงหาคม  2557  
ถึงเดือนพฤษภาคม  2558 

2)  ศึกษากระบวนงานการให้บริการนิสิต
ปัจจุบัน 

คณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส านักทะเบียนและประมวลผล   
จ านวน  20  คน  

ระยะเวลา  1  เดือน 

3)  ออกแบบกระบวนงานการให้บริการ
รูปแบบใหม่ตามความต้องของผู้ใช้บริการ
เพื่อลดขั้นตอน และ เสริมสร้างการท างาน
ระหว่างฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ 

คณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส านักทะเบียนและประมวลผล   
จ านวน  20  คน 

ระยะเวลา  1  เดือน 

4)  จัดประชุมสัมมนาบุคลากรส านัก
ทะเบียนและประมวลผล  เพื่อท าความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานด้วยระบบและ
กระบวนงานการให้บริการรูปแบบใหม่ 

บุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล 
จ านวน  34  คน 

ครั้งท่ี  1  สัมมนาเพื่อปรับ
กระบวนงานการให้บริการนิสิตแบบ
เบ็ดเสร็จ 
ระยะเวลา  2  วัน   
ครั้งท่ี  2  อบรมซอฟต์แวร์  ท่ีใช้ใน
การพัฒนาระบบ  ระยะเวลา  3  วัน 

5)  ทดสอบการท างานของศูนย์บริการนิสิต
แบบเบ็ดเสร็จ  (One Stop Student 
Services Center) 

บุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล 
จ านวน  34  คน 

ระยะเวลา  1  เดือน 

6)  ปรับปรุงศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ  
(One Stop Student Services Center)  
ให้ดีขึ้น 

คณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส านักทะเบียนและประมวลผล   
จ านวน  20  คน 

ระยะเวลา  1  เดือน 

7)  ประชาสัมพันธ์รูปแบบ 
การด าเนินงานของระบบใหม่ 
ให้นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ผู้น านิสิต  จ านวน  100  คน 
เจ้าหน้าท่ีคณะ/ภาควิชา/โครงการ 
จ านวน  80  คน 

ระยะเวลา  2  วัน 

 3.2 วิธีการลดขั้นตอน และระยะเวลา 

 ส านักทะเบียนและประมวลผล  ได้มีการจัดการความรู้โดยน ากรอบ  PDCA  มาเป็นเครื่องมือก าหนดแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
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รายการ การด าเนินงาน 
การวางแผน (Plan) - การวิเคราะห์ปัญหา  การให้บริการนิสิตเป็นภารกิจของแต่ละฝ่าย นิสิตต้องติดต่อขอใช้บริการจากฝ่าย

ต่างๆ ท าให้เกิดความสับสนและได้รับบริการท่ีล่าช้า 
- การตั้งเป้าหมาย  บุคลากรผ่านการประเมินหลังการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75  และลดระยะเวลาใน
การให้บริการโดยเบ็ดเสร็จ ณ  จุดเดียว 
- การค้นหาความรู้   
     1)  ศึกษาดูงานการให้บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว จากสถาบันอื่น 
     2)  ประชุมหารือระหว่างเจ้าหน้าท่ีให้บริการนิสิตในด้านต่างๆ เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงขั้นตอนการ
ให้บริการ รวมท้ังบูรณาการการให้บริการจากหลายฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  
- การวางแผนการแก้ไขปัญหา  พัฒนาศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  และให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อสร้างความช านาญในการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้
ผู้รับบริการได้ทราบถึงรูปแบบการให้บริการ 

การปฏิบัติ (Do) - ออกแบบระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ เพื่อให้สามารถด าเนินงานแล้วเสร็จภายในจุดเดียว 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานการให้บริการระหว่างบุคลากรท่ีรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 
- เรียนรู้และฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานจริง 
- สร้างทัศนคติท่ีดีแก่บุคลากรเกี่ยวกับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ  ณ  จุดเดียว 

การตรวจสอบ/
ประเมินผล (Check) 

- กิจกรรมย่อยท่ี 1  กิจกรรมสัมมนาเพื่อปรับกระบวนงาน 
การให้บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ  วันท่ี  25 - 26  เมษายน  2558 พบว่าร้อยละ  78.57  ของบุคลากรท่ี
ผ่านการประเมินหลังการอบรม  และผ่านตามตัวชี้วัดของโครงการ 
- กิจกรรมย่อยท่ี 2  กิจกรรมสัมมนาอบรมซอฟต์แวร์  ท่ีใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  วันท่ี  23 - 24  
พฤษภาคม 2558  พบว่าร้อยละ  60  ของบุคลากรที่ผ่านการประเมินหลังการอบรม  ซ่ึงไม่ผ่านตามตัวชี้วัด
ของโครงการ  ส าหรับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ  ณ  จุดเดียว มีระยะเวลาท่ีลดลง 

แนวทางการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง 
(Act) 

- การจัดระบบความรู้  ทบทวนการด าเนินงานและความรู้ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยการบันทึกวิธีการ
ด าเนินงานและเทคนิคพิเศษในการปฏิบัติงาน เพื่อจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน 
- การแบ่งปันและแลกเปลี่ยน  จัดฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้การใช้ระบบบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ แบบ  
On the Job Training  คือ ฝึกปฏิบัติงานจริง โดยมีผู้ช านาญงานเป็นผู้ฝึกสอน  และคอยดูแลการฝึกงาน
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

4.  แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และการให้บริการ 
 จากการพัฒนาศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบ ดังนี้ 
 1)  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นิสิตในการให้บริการค าร้องและติดตามสถานะค าร้อง 
 2)  สามารถน าข้อมูลจากศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ  มาปรับปรุงการให้บริการต่อไป 
 3)  นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะค าร้องที่ไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน  1  วันได้ 
 4)  เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์รายงานที่ส าคัญต่างๆ  ได้  เช่น  รายงานจ านวนนิสิตที่ขอใช้บริการแยกตามประเภท

ค าร้อง  รายงานการใช้ใบเสร็จ  รายงานจ านวนนิสิตที่ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นต้น 
 5)  ลดการสูญหายของค าร้อง เจ้าหน้าทีส่ามารถตรวจสอบจากรายการงานและด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้

ทันท ี
4.1 ช่องทาง หรือวิธีการ การรับฟัง ความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 ส านักทะเบียนและประมวลผล  มีช่องทางรับฟังผ่านแบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  รวมถึงการสอบถามผ่านผู้น านิสิต แบ่งเป็น  4  ด้าน  ดังนี้  
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  1)  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
   -  ลดขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม 
   -  มีค าอธิบายแบบฟอร์มที่ชัดเจนเข้าใจง่าย 
  2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
   -  ควรให้บริการอย่างเต็มใจและตั้งใจ 
   -  มีการประเมินเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
   -  เพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่ในการให้บริการต่อจ านวนผู้รับบริการ 
  3)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
   -  มีการเพิ่มช่องทางให้บริการในช่วงที่มีผู้รับบริการจ านวนมาก 
   -  เพิ่มช่วงเวลาการให้บริการของเคาน์เตอร์การเงินเป็น  08.30 - 16.30 น. 
   -  มีบริเวณให้ผู้มารับบริการนั่งรอ  
   -  มีเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ให้บริการ 
  4)  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
   -  มีระบบการตรวจสอบข้อมูลของการรับบริการที่ไม่แล้วเสร็จภายใน  1  วัน 
   -  มีจอแสดงผลส าหรับให้ผู้รับบริการตรวจสอบข้อมูลระหว่างรอรับการบริการ 
   -  มีระบบบัตรคิว  เพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น 
 4.2 วิธีการในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ 

 ส านักทะเบียนและประมวลผล  มีแนวคิดที่จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้รับบริการ  ดังนี้ 
  -  พัฒนาปรับปรุงกระบวนงานโดยการจัดกิจกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อ
น ามาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการต่อไป  ผ่านหลายช่องทาง  อาทิ เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจ  
Facebook/Facebook  Fan  Page  ส านักทะเบียนฯ  และผ่านทางเว็บไซต์ของส านักทะเบียนฯ 
  -  กิจกรรมเชิงประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ  (One Stop 
Student Services Center)  ให้นิสิตได้ร่วมกิจกรรมและแจกของรางวัลให้นิสิตรู้สึกดีต่อการให้บริการของส านัก
ทะเบียนฯ 
  -  ออกแบบของขวัญที่เป็นเอกลักษณ์ของส านักทะเบียนฯ เพื่อมอบให้นิสิตในวันคล้ายวันเกิด 

5.  แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการอ านวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
 ส านักทะเบียนและประมวลผล  มีแนวคิดในการอ านวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1)  ด้านกระบวนการ 
  -  มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อปรับกระบวนการในการออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
  -  คิดแนวทางการออกเอกสาร โดยการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 
 2)  ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติ  (เปรียบเทียบปริมาณเอาต์พุต) 

  -  มีการประชุมหารือเพื่อปรับกระบวนการการให้บริการนิสิตที่สามารถลดระยะเวลาให้น้อยลง   
5.1 การก าหนดรูปแบบการอ านวยความสะดวก 
  จากแนวคิดในการอ านวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ  จึงท าให้มีการ

ก าหนดรูปแบบการอ านวยความสะดวกในการให้บริการนิสิต ดังนี้ 
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  1)  ด้านกระบวนการ 
  ลดเวลาในการออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา  โดยการปรับปรุงข้อมูลให้สามารถพิมพ์ทรานสคริป

ได้ทันทีโดยการบันทึกไฟล์เป็น .pdf  เพื่อสะดวกต่อการออกเอกสารให้นิสิต และไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น   
   2)  ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติ  (เปรียบเทียบปริมาณเอาต์พุต) 
  มีการปรับลดกระบวนการบางอย่างเพื่อลดระยะเวลาให้น้อยลง  โดยการยกเลิกการกรอกค าร้องที่

ไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา  หัวหน้าภาควิชา  และคณบดี  ซึ่งนิสิตสามารถเข้ามาติดต่อและแจ้งความ
ประสงค์ได้ทันที  เช่น  การขอท าบัตรประจ าตัวนิสิต  การขอเปลี่ยนแปลงชื่อ - นามสกุล  การขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่           
การขอพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน  (KU2)  เป็นต้น  

6.  การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหน่วยงาน 
 ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ มีการระดมความคิดจากบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผลแต่ละฝ่าย  
เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการท างานของระบบและรูปแบบการให้บริการนิสิต  ซึ่งบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมหารือในแต่ละ
ครั้งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในแต่ละเรื่องเป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
ระหว่างที่ใช้งานจริงและร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนาระบบในอนาคต  ซึ่งเป็นการกระจายความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในหน่วยงาน  ทั้งนี้  ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ได้ออกแบบการปฏิบัติงานแต่ละเร่ืองให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับหน่วยทะเบียนของวิทยาเขตได้  โดยการกระจายความรู้สู่บุคลากรนั้น ได้มีการจัดกิจกรรมดังนี้ 
 คร้ังที่  1  กิจกรรมสัมมนาเพื่อปรับกระบวนงานการให้บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ  วันที่  25 – 26  เมษายน  
2558 พบว่าบุคลากรยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการในระดับน้อย 
  ครั้งที่  2  กิจกรรมสัมมนาอบรมการใช้ระบบที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  วันที่  23 – 24  พฤษภาคม  
2558  พบว่าบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากและมากที่สุดร้อยละ 100 และ          
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวมีระยะเวลาที่ลดลง  โดยการน าบทบาทสมมุติมาช่วยในการทดสอบตามค าร้อง
แต่ละประเภท 

 ทั้งนี้ ได้มีการเปิดศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ในวันที่ 18  กันยายน  2558  เพื่อให้บุคลากรได้ลองปฏิบัติงาน
จริง  โดยการจัดเวรให้บุคลากรทุกฝ่ายมาปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน   ซึ่งการปฏิบัติงานจะเปิดเคาน์เตอร์บริการรับ           
ค าร้องตามช่วงกิจกรรมของปฏิทินการศึกษา  เช่น  การขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาล่าช้า  การขอคืนเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา  การขอจบการศึกษา  เป็นต้น  เพื่อให้นิสิตได้รับบริการที่รวดเร็วในช่วงเวลาที่มีผู้มาใช้บริการจ านวนมาก 

7.  ผลการด าเนินงาน (Output) ที่ส าคัญ   
 ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ออกแบบมาเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นิสิตได้รับบริการที่รวดเร็วในการมา

ติดต่อหรือมาขอรับเอกสาร  โดยมีรายละเอียดและขอบเขตของระบบงานที่ส าคัญดังนี้ 
 1)  ระบบบัตรคิว  ถูกออกแบบเป็น  windows  application  คือ  โปรแกรมที่จะติดต่อหรือตอบสนองกับผู้ใช้  

(User)  ผ่านทางระบบภาพ  Graphic  เพื่อให้มีการใช้งานที่ง่ายและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการ
แก้ไขและจัดการโปรแกรมในภายหลัง  ทั้งนี้โปรแกรมยังสามารถสร้างเลขที่คิว  และพิมพ์บัตรคิวส าหรับผู้มาใช้บริการได้  

    
รูปท่ี  6  ภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอกดคิวและตัวอย่างบัตรคิว 

 

  รูปที่  7  ภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอเรียก
คิว 



  70 ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจ าป ี2558 

 2)  ระบบบริการค าร้อง  ที่ก าหนดให้มีการออกเอกสารแยกตามประเภทค าร้องรองรับงานของแต่ละฝ่าย เช่น  
การขอใบแทนบัตรประจ าตัวนิสิต  การขอเปลี่ยนตัวสะกด  การขอเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  การขอค าอธิบายรายวิชา  
การลงทะเบียนเรียนของนิสิตต่างสถาบัน  การขอสอบชดใช้  การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  เป็นต้น 

 
รูปท่ี  8  ภาพแสดงตัวอย่างส่วนเลือกนิสิตและประเภทค าร้อง 

 
รูปท่ี  9  ภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอรับช าระเงิน 

 
รูปท่ี  10  ภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอบันทึกการจ่ายเอกสาร 

 3)  ระบบติดตามสถานะค าร้องนิสิต  เพื่ออ านวยความสะดวกให้นิสิตสามารถตรวจสอบค าร้องที่ไม่สามารถ
ให้บริการเสร็จสิ้นภายใน  1  วันท าการ ผ่านเว็บไซต์ http://iregis.registrar.ku.ac.th/OSSWeb/tracking/oss_t03_01.jsf   
ซึ่งนิสิตจะได้รับเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการด าเนินการแต่ละเร่ือง 
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รูปท่ี  11  ภาพแสดงตัวอย่างค าร้อง  (ส าหรับนิสิต) 

 
 

รูปท่ี  12  ภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอ 

ตรวจสอบสถานะค าร้องส าหรับนิสิต 

8.  ผลลัพธ์ความส าเร็จของการด าเนินงาน (Outcome)  
 ปัจจุบันศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ  (One Stop Student Services Center)  สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ช่วยลดเวลาในการให้บริการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร อ านวยความสะดวกแก่นิสิตในด้าน
ต่างๆ  อาทิเช่น  การลดใช้วิธีการกรอกแบบฟอร์มค าร้องบางเรื่อง  มีสถานที่ให้บริการเป็นสัดส่วนมีที่นั่งรอเพียงพอ  และ
การน าระบบคิวเข้ามาใช้เพื่อให้นิสิตได้รับบริการตามล าดับและรวดเร็วในการตรวจสอบสถานะค าร้องต่างๆ  และได้รับ
ความสนใจจากกองบริหารวิชาการและนิสิต  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน และหน่วยงานต่างๆ  ที่ขอเข้าศึกษาเยี่ยมชม 
ดูงาน   

 
รูปท่ี  13  ภาพแสดงตัวอย่างการให้บริการรูปแบบใหม่ของศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ 

9.  ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน  
 1)  ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  นิสิตได้รับบริการที่ลดระยะเวลาการให้บริการในขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
   -  การขอลงทะเบียนล่าช้า 
   -  การขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
   -  การขอคืนสถานภาพนิสิต 
   -  การขอลาออก 
   -  การของดเรียนบางรายวิชาล่าช้า 
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ซึ่งเดิมการให้บริการดังกล่าว  นิสิตจะต้องรอ  2 – 3  วันท าการ  แต่ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ  (One Stop 
Student Services Center)  ท าให้นิสิตสามารถทราบผลการด าเนินงานได้ภายใน  1  วันท าการ  เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่สามารถเห็นงานที่มีการร้องขอแต่ละเรื่องได้ทันที  

 
รูปท่ี  14  ภาพแสดงตัวอย่างขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
รูปท่ี  15  ภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอแสดงรายการงาน  (Inbox) 

 
รูปท่ี  16  ภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอ ส่วนแสดงสถานะและประวัติค าร้อง 

ทั้งนี้  นิสิตยังได้รับบริการที่ลดขั้นตอนลง  โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มค าร้องในขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
   -  การขอท าบัตรประจ าตัวนิสิต   

  -  การขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 
   -  การขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่   
   -  การขอใบแทนบัตรประจ าตัวนิสิต   
   -  การขอ  Re-print  ใบเสร็จรับเงิน KU2  
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รูปท่ี  17  ภาพแสดงตัวอย่างขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีนิสิตไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม 

2)  ด้านพัฒนาองค์กร  สามารถจัดสรรอัตราก าลังให้ท างานคุ้มค่า  คือ  บุคลากรทุกฝ่ายสามารถปฏิบตัิหน้าที่
แทนกันได้  เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ  (One Stop Student Services Center)  จะมี
การก าหนดเวรในแต่ละช่วงกิจกรรมตามปฏิทินการศึกษา  โดยมีการมอบหมายให้บุคลากรทุกฝ่ายของส านักทะเบียน
และประมวลผล  ทั้งนักวิชาการศึกษา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  นักวิชาการการเงินและ
บัญชี  จัดสรรคนลงมาปฏิบัติหน้าที่รับค าร้อง 

10. การประเมินผลและการน าผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต   
 ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่  18  กันยายน  2558  มีสถิติผู้ใช้บริการเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
2,000  คนต่อเดือน  และได้เก็บรวบรวมความพึงพอใจของนิสิตกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการ  จ านวน  100  คน  
แบ่งเป็น  4  ด้าน  ประกอบด้วย  1)  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  3)  ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก  4)  ด้านคุณภาพการให้บริการ  พบว่า  ในภาพรวมนิสิตมีความพึงพอใจในการมารับบริการ
ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ อยู่ในระดับ 4.50  ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับมาก  

ส าหรับด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  พบว่า  ในภาพรวมนิสิตมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับมาก  (4.39)  และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน  นิสิตเห็นว่า  ค าร้องบางประเภทไม่
ต้องกรอกแบบฟอร์ม  ท าให้นิสิตได้รับความสะดวกมากขึ้น  และการรับบริการบางประเภทสามารถเสร็จสิ้นได้ในการ
ติดต่อเพียงครั้งเดียว  เช่น  การท าบัตรนิสิตใหม่  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  (4.40)  รองมาได้แก่  ค าร้องที่ต้อง
ใช้แบบฟอร์มเก่า  มีค าอธิบายที่ชัดเจน  เข้าใจง่าย  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  4.28 
 ส าหรับด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  พบว่า  ในภาพรวมนิสิตมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการอยู่ในระดบั
มาก(4.52)  และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน  นิสิตเห็นว่า  เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล/แนะน าการบริการอย่างถูกต้องและ
ชัดเจนและเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจและตั้งใจ  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  (4.60)  และรองลงมาคือ  
เจ้าหน้าที่มีเพียงพอต่อการให้บริการ  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  4.36 
 ส าหรับด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  พบว่า  ในภาพรวมนิสิตมีความพึงพอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่
ในระดับมาก  (4.39)  และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน  นิสิตเห็นว่า  พื้นที่ให้บริการมีความเป็นสัดส่วน  เอ้ือต่อการรับบริการ  
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  (4.44)  รองลงมาคือ  มีการจัดที่นั่งรอรับบริการอย่างเพียงพอ  มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด  (4.40)  และต่ าสุดคือ  มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้บริการในช่วงเวลาที่มีนิสิตมาขอรับบริการเป็ น
จ านวนมาก  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.32 
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 ส าหรับดาานคุณภาพองงการใหาบริการ พบว า  ในภาพรวมนิสิตมีความพึงพงใจในดาานคุณภาพ                  
องงการใหาบริการงยู ในระดับมาก (4.70) และเมื่งพิจารณาในแต ละดาาน  นิสิตเห็นว า  การมีระบบบัตรคิว เพื่งช วย                
ใหานิสิตไดารับการบริการที่เท าเทียมและรวดเร็ว  มีระดับความพึงพงใจมากที่สุด (4.72)  และรงงลงมา คืง การมีระบบ
ติดตามสถานะค ารางงนิสิตงงนไลน์  ไดาง ายและรวดเร็วอึ้น  มีความพึงพงใจงยู ในระดับ  4.68   

ดังนั้น  จากผลการประเมินความพึงพงใจองงนิสิตที่งยู ในระดับมาก ท าใหาส านักทะเบียนและประมวลผล
เล็งเห็นความส าคัญต งการใหาบริการนิสิตในงนาคต  เพื่งใหานิสิตเกิดความพึงพงใจสูงสุดจึงไดาวิเคราะห์กระบวนงาน
การบริการบันทึกค ารางงงงนไลน์  ไม ว านิสิตงยู สถานที่ใดและสามารถเชื่งมต งงินเตงร์เน็ตไดาก็สามารถด าเนินการ
บันทึกค ารางงแต ละประเภทไดาทันทีโดยไม ตางงเสียเวลามาติดต ง   และเพิ่มคุณสมบัติพิเศษใหาการติดตามสถานะ                  
ค ารางงสะดวกยิ่งอึ้นผ านมืงถืง  นงกจากนี้ระบบดังกล าวตางงเชื่งมโยงกับระบบต างๆ  ที่ส านักทะเบียนและประมวลผล
ก าลังพัฒนาเพื่งใหาอางมูลมีความถูกตางงและเป็นปัจจุบันมากที่สุด 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1)  ไดารับความร วมมืงจากผูาบริหารและบุคลากรทุกระดับใหามีความรูาความเอาาใจ  ตระหนักถึงความส าคัญและ
ประโยชน์องงการจัดการความรูา  (Knowledge Management)  และงงค์กรแห งการเรียนรูา  (Learning 
Organization) 
  2)  เป้าหมายและแผนงานการจัดการความรูาที่ชัดเจน 
  3)  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชาเป็นเครื่งงมืงในการจัดการความรูา 
  4)  มีการจัดการความรูางย างสม่ าเสมงและต งเนื่งง 

 5)  ติดตามและประเมินผลการใหาบริการนิสิตโดยใชาตัวชี้วัด 

12. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ส านักทะเบียนและประมวลผล  มีแผนจะด าเนินงานต งยงดพัฒนาศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ             
(One Stop Student Services Center)  ในงนาคต  โดยพัฒนาใหามีความเชื่งมโยงกับระบบจัดเก็บทะเบียนประวัตินิสิต          
ระบบหลักสูตรและ มคง.  ระบบตารางเรียนตารางสงนตารางสงบ  ระบบลงทะเบียนนิสิต  ระบบการเงินนิสิต  และระบบ
ง่ืนๆ  ที่เก่ียวอางงกับนิสิต  เพราะในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาาวไปสู การเป็นมหาวิทยาลัยงิเล็กทรงนิกส์             
(e-University)  ภายใตานโยบาย  KU++Super  Plus  งันประกงบไปดาวย  Super Service  Super Infra  และ  Super 
Data  ส านักทะเบียนและประมวลผล  จึงเล็งเห็นความจ าเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศบริการศึกษาใหาเป็นไปงย างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด  เพื่งก งใหาเกิดความพึงพงใจงันสูงสุดแก ผูามาใชาบริการ 

โดย :  ส านักทะเบียนและประมวลผล 
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                                   รางวัลดี ประเภทการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 

 

 

1. ที่มาของปัญหา 
 การให้บริการสุขภาพเป็นภารกิจหลักของสถานพยาบาล ซึ่งประกอบไปด้วยการให้บริการตรวจรักษา ทางเวช
กรรม ทันตกรรม และกายภาพบ าบัด ซึ่งในระบบการดูแลผู้ป่วย จะมีการวางแผนการด าเนินงานในการควบคุมให้
กระบวนการมีประสิทธิภาพในการไหลของสินค้าหรือบริการ เช่น ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการการตรวจรักษา 
การท าหัตการ หรือการพยาบาลต่างๆ เพื่อการรับบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัยและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ 
แต่ก็ยังประสพกับปัญหาการไหลเวียนของข้อมูล วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้การปรับปรุงใน
ขั้นตอนหลักอย่างเดียวไม่เพียงพอ สถานพยาบาลจึงจ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการบริหารงาน
อย่างทั่วถึงและเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร เพื่อการจัดการกระบวนการโดยรวมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการน าเข้า 
กระบวนการผลิต และการส่งสินค้า/บริการให้ถึงมือผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งการ
สร้างระบบการไหลเวียนของข้อมูล เป็นการการเพิ่มผลิตภาพ และลดความสูญเปล่าในกระบวนการ เพื่อน าไปสู่คุณค่า 
(Value) ในมุมมองของผู้รับบริการ 
 การปรับตัวของสถานพยาบาลในครั้งนี้ได้มีการน าหลักการบริหารงานแบบ TQM ผสมผสานกับการปรับ
มุมมองการด าเนินงานเข้าสู่แนวคิดแบบ Logistic and Supply chain โดยมีการจัดการกระบวนการแบบ End to 
End Process ที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากจุดเริ่มต้นสู่จุดซึ่งมีการบริโภคขั้นสุดท้าย รวมทั้งการไหลเวียน
ของสารสนเทศที่จะน าเข้ามาประยุกต์ใช้กับการบริการสุขภาพอย่างสมเหตุสมผล โดยมีกลยุทธ์ในการจัดการ 3 ส่วน
คือ 
 1. Patient Flow การไหลของผู้ป่วย 
 2. Material Flow การไหลของวัสดุอุปกรณ์ 
 3. Information Flow การไหลของข้อมูลข่าวสาร 
 ทั้ง 3 กลยุทธ์ จะช่วยการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการสู่มือผู้รับบริการ ได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ                   
และตอบสนองต่อความต้องการ เน้นการตอบสนองผู้รับบริการโดยการสร้างคุณค่า (value) ที่สูงขึ้นในงานบริการ              
ของแต่ละกระบวนการที่แตกต่างกันตามสถานการณ์และความต้องการของผู้รับบริการ  

และในแต่ละขั้นตอนจะมีการวิเคราะห์ ใครคือลูกค้า และเขาให้ความส าคัญ (คุณค่า) กับอะไร ประเมินผลให้
ชัดเจนในแต่ละกระบวนการ เพื่อให้รู้ว่ากระบวนการบริการนั้นสร้างคุณค่าได้จริง แต่สิ่งที่ส าคัญการปรับปรุงพัฒนา
งานในแต่ละคร้ังย่อมเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ สถานพยาบาลก็ใช้โอกาสนี้ในการสร้างระบบการจัดการความรู้เพื่อให้มีการ
น าความรู้ไปใช้ได้จริง และยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้สถานพยาบาลเกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ต่อไปอีกด้วย 
 ดังนั้นการเพิ่มคุณค่าในบริการด้วยโซ่อุปทานสุขภาพ (Healthcare Logistic and Supply Chain) 
ของการปรับปรุงงานในครั้งนี้ จะพบเห็นการใช้เครื่องมือคุณภาพ และเทคนิคต่าง  ๆ ที่ผสมผสานกันไปในแต่ละ
กระบวนการ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และบริบทของแต่ละงานนั้น ๆ อย่างแยกส่วน  

 

การเพิ่มคุณค่าในบริการด้วยโซ่อุปทานสุขภาพ 
สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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2. ลักษณะการปฏิบัติงาน (ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความส าคัญ ผู้มาใช้บริการ จ านวนผู้มาใช้บริการ)        
2.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม (รูป/แผนผังการปฏิบัติงานเดิม) 
การปฏิบัติงานเดิมเน้นการบริการที่ฝ่ายการพยาบาล และห้องจ่ายยา คือ 

- การปฏิบัติงานบริการแต่ละงานให้ด าเนินการตามคู่มือปฏิบัติงาน 
- ให้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีทุกปี แก่ผู้อ านวยการ 
- จัดท าบอร์ดแสดงผลการด าเนินงานของฝ่ายให้ผู้มารับบริการรับทราบ 

2.2 สภาพการปฏิบัติงานใหม่ (รูป/แผนผังการปฏิบัติงานใหม่) 
 ใช้หลักการ TQM พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ด้วยระบบการสร้างสรรค์คุณค่า ควบคุม และ
จัดเก็บ ให้เกิดคุณภาพบริการ 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 

 

    

 

 

 

   

       
 

ผังการปฏิบตัิงานใหม่  
 วิธีการปฏิบัติงานใหม่:  

1. ก าหนดจุดเน้นของระบบงาน

  
2. วางแผนการด าเนินการควบคุมการไหลของบริการแบบ 3 Flows ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง (Logistic) 

และจัดการกระบวนการระหว่างทาง (Supply Chain) ด้วย Lean เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าพร้อมการ
ลดขั้นตอนและเวลาลง เร่ิมตั้งแต่การจัดซื้อ การจัดเก็บ การผลิตบริการ และ การจัดส่งบริการ ด้วยการใช้เทคนิคต่างๆ
ของเคร่ืองมือคุณภาพ พร้อมกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาบริหารจัดการร่วมด้วยจนกระทั่งส่งมอบบริการให้ถึง
มือผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว 

Vision 

Encourage and Establish 
      the document 

Get Approval Maintain and Integrate 

 into the system 

Goal Target 
Quality of 
Service 

Strategy 

 

Build consensus with 
affected parties 

Core Improvement  
of  Processes 
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3. ใช้เคร่ืองมือในการขับเคลื่อน (ยกตัวอย่างประกอบการใช้งาน) 
วงจร
คุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อมูลที่ต้องการ 

P 
  

1.ส ารวจหาขอ้บกพร่องใน
กระบวนการหรือขั้นตอนการท างาน
ประจ าของตนเอง 

1.1 ที่มาของปัญหา 
1.2 ลักษณะการปฏิบัติงานที่ท าอยู่/แผนผัง/
รูป 
1.3 ปัญหาที่ เกิดขึ้น จากการเก็บข้อมูล
ปัญหาอย่างน้อยควรใช้เวลาตั้งแต่ 1 เดือน 
ในการเก็บข้อมูล 

2.ก าหนดเป้าหมายและแผนการ
ด าเนินงาน 

2.1 ก าหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ เช่น 
ลดลง/เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2.2 ก าหนดแผนงาน (ช่วงเวลาด าเนินงาน) 

3.วิเคราะห์สาเหตุปัญหา/ความสูญ
เปล่า/กระบวนการ/การแจงข้อมูล
เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันกับที่
ต้องการ 

3. ข้อมูลแสดงการวิเคราะห์ สามารถใช้
เ ค รื่ อ ง มื อ คุ ณ ภ า พ  เ ช่ น  Cause               
andEffect Diagram/DOWNTIME/Pareto 
Chart/Matrix Diagram/Time Study/ 
Motion Study เป็นต้น หรือเขียนอธิบาย
สาเหตุของปัญหาเป็นล าดับแทนได้ 

4. ออกแบบระบบบงาน หรือ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และก าหนดแนวทาง
ปฏิบัต ิ

4.1 วางแนวคิดกาปรับปรุงงงาน 
4.2 วิธีการในการปรับปรุงงาน/แสดงผัง
ขั้นตอน หรือตารางวิธีการด าเนินงานแบบ
ใหม่ 

D 5.น าแนวทางปฏบิัติแบบใหม่มา
ทดลองด าเนินการ 

5. อธิบายการด า เนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่ทดลองปฏิบัติงานจริง 

C 6. ตรวจสอบแนวทางปฏิบัติ  พบ
ข้อบกพร่ องหรือ ไม่  ถ้ าพบแก้ ไข
อย่างไร (ควรทบทวนข้อ 4 อีกครั้ง) 

6. ผลการติดตามความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินงาน 

A 7. ประเมินผลการด าเนินการ 7.1 แสดงผลการด าเนินงาน (Output) โดย
เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการด าเนินงาน 
7.2แสดงผลลัพธ์การด าเนินงา(Outcome) 

8. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน 8. มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานใหม ่ เร่ิม
เมื่อไร 

ระดับฝ่าย สร้างการเรียนรู้
เป็นทีม 
- ใช้กลยุทธ์ 1 ผลงานพัฒนา
องค์กร(Project 
Assignment) และควบคุม
มาตรฐานด้วย เกณฑ์
มาตรฐานการปรับปรุงงาน 8 
ข้อ 
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ระดับบุคคล - ใช้กลยุทธ์ ท าง่ายส าเร็จง่ายดว้ย กระดาษ 1 แผ่น (Easy Do Easy Done with A Piece of Paper) 

 

+ใช้กลยุทธ์ การควบคุมคุณภาพในงานประจ า (Quality Control) กลยุทธน์ี้เร่ิมด าเนนิการร่วมในปี2558ด้วย  

เอกสารวิธีปฏิบัติงานคุณภาพ (Quality Worksheet)  
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3. แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (แนวคิด วิธีการ เทคนิค) 
3.1 นโยบาย แนวทางการท างาน แผนงาน 

  3.1.1  Pilot for motivation and change management 
  ปี พ.ศ. 2556 วางแผนกิจกรรมน าร่อง โดยเร่ิมมีการปรับปรุงพัฒนางานในระดับบุคคล ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงพัฒนางานในระดบัฝา่ย ในลักษณะของ Project Assignment  

3.1.2  Hospital check 
  ปี พ.ศ. 2557 ประเมินและตรวจสอบปัญหา เพื่อหาโอกาสพัฒนา เกิดการวางแผนต่อยอดกิจกรรม
ด้วยแบบฟอร์ม กระดาษ 1 แผ่น (Easy Do Easy Done with A Piece of Paper) ที่ประกอบด้วยการยึดหลักการใช้
กลไกของ PDCA ในการปรับปรุงงาน  
  3.1.3  TQM with Logistic and Supply chain management 
  ปี พ.ศ. 2558 ผลสะท้อนกลับจากกิจกรรมการปรับปรุงงานทั้งระดับฝ่ายและระดับบุคคลบอกให้
เห็นถึงความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน การไหลของกระบวนการมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และเพื่อการยกระดับการควบคุม
ประสิทธิภาพการไหลเวียนสินค้า/บริการ และการควบคุมคุณภาพของสินค้า/บริการ สถานพยาบาลจึงพิจารณาน า
แนวคิด Logistic and Supply chain มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 

3.2 วิธีการลดขั้นตอน และระยะเวลา 
 ในการลดขั้นตอน และระยะเวลาเราจะใช้แนวคิด และเครื่องมือของ Lean เข้ามามองหาความสูญเปล่าและ
แก้ไขปัญหาในกระบวนการ เพื่อผลักดันให้เกิด 3 Flows ตั้งแต่ปี 2556 - 2258 มีกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุง
จ านวนทั้งสิ้น 75 กระบวนการ ขอน าเสนอ 12 กระบวนการ เป็นตัวอย่างในการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 

Healthcare Logistic and Supply Chain 

End to End 
Process 

Logistics 
Technique 

Description                   
(วิธีการลดขั้นตอน และระยะเวลา) 

KPIS Objectives 

OPD&ER- 
Medical 

Inventory - 
PHA  -MED-DEN 

Analyzing the 
Value Stream 
&Supply Chain 

Leans 

ศึกษาการไหลของผู้ป่วย , วัสดุและ
ข้อมูลสารสนเทศในระบบ 

- เพิ่มการใช้ข้อมูลร่วมและส่งต่อ
ระหว่างจุดบริการและระหว่างฝ่าย 

ลด cycle time 

Efficiency& 
Effectively 

OPD (งานผู้ป่วย
นอก) 

- จัดท าโปรแกรม 
infio:NURSE 

- การจัดท าประวัต ิ
: เพิ่มการแชร์และส่งข้อมูลระหวา่ง

ฝ่าย 

- ส่งข้อมูลเป็น station  รวม 5 
ฝ่าย 

 

Efficiency& 
Effectively 

OPD 
 

- จัดท า 
ประวัติผู้ป่วยด้วย 
ID Card Reader 

- การจัดท าประวัต ิ
: ลดเวลาการขึ้นประวัติเวชระเบยีน 

ในโปรแกรม infio:NURSE 

- ลด cycle time การขึ้นประวัติ
เวชระเบียนใหม่ จากเดิม 7 นาทีต่อ

ฉบับ เหลือ 3 นาทีต่อฉบับ 

Efficiency& 
Effectively 

OPD 
 

- Check sheet - คัดกรองหน้าหอ้งตรวจ 
: ลดเวลาบันทึกขอ้มูลผู้ป่วย โดยใช้

ตารางบอกข้อมูลและใช้เครื่องหมาย/
นับจ านวน 

- ลด cycle time การบันทึกขอ้มูล 
จากเดิม 4 นาทีต่อคน เหลือ 1  

นาทีต่อคน 

Efficiency& 
Effectively 

OPD 
 

Self inspection- 
quality at 
source 

- ช่วยแพทย์ตรวจตา 
: จัดหาวัสดุทดแทนโดยใช้กระดาษ 
A4 ตัดแทนแผ่นรองคางชนิดเดิม 

แก้ปัญหาขาดการจัดส่งจาก supplier 

- ลดการขาดแคลนแผ่นรองคาง 
จากเดิมมีใช้บ้างไม่มีใช้บ้าง วธิีใหม่
จัดหาวัสดุทดแทนให้มีใช้ตลอดเวลา 

ร้อยละ 100 

stock 
storage& Save 

cost 
Effectively 
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Healthcare Logistic and Supply Chain 

End to End 
Process 

Logistics 
Technique 

Description                   
(วิธีการลดขั้นตอน และระยะเวลา) 

KPIS Objectives 

OPD 
 

Short Message 
Service  (SMS) 

- เล่ือนนัดหมายผู้ป่วย 
- ติดตามการรักษา 

- ลดเวลาการสื่อสารแจ้งเลื่อนการ
นัดหมาย จากเดิม 4 นาทีต่อคน 

เหลือ 00:10 นาทีต่อคน 

Efficiency& 
Effectively 

OPD Visual Control - ระบบการประเมินอาการผู้ปว่ยที่
ห้องนอนพักดูอาการ 

: ใช้สีเขียว สีเหลือง และสีแดง คัด
แยกความเร่งด่วนตามล าดับทางการ

แพทย์และการพยาบาลฉกุเฉิน 

- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเวลา 
และความถี่ในการพยาบาล และลด
ภาวะแทรกซ้อน เดิมพบปัญหาร้อย
ละ12 แบบใหม่พบปัญหา เหลือ   

ร้อยละ 0 

Efficiency& 
Patient Safety 

ER (งานอุบัติเหต-ุ 
ฉุกเฉิน) 

JIT System 
(JUST-IN-TIME ) 

- ระบบการช่วยกู้ชพีด้วย Code & 
Sign 

: ระบบส่งสัญญาณในการจัดทีม
ช่วยเหลือ(ผลิตแบบทันเวลาพอดี) 
ด้วย code ตามระดับความรุนแรง

ต่างๆ 

- เพิ่มประสิทธภิาพการสื่อสาร และ
การเข้าช่วยเหลือทันการณ์ 

- ลดสภาวการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่อ
ชีวิต 

(Satisfaction:4.63) (ดีมาก) 

Efficiency& 
Patient Safety 

Medical 
Inventory 
(คลังยา) 

จัดท าโปรแกรม 
Stock Stoockgie 

- บริหารคลังยาและวัสดกุารแพทย ์
: ตรวจสอบยอดคงคลัง , ราคาทุน ,
วันหมดอายุ และรายงานการรับ-จ่าย

ยา 

เพิ่มการหมุนเวยีนยา ลดรอบการ
จัดซื้อ ลด stock storage ลด

dead stock 
ผล: dead stockร้อยละ 0 , stock 

storage error ร้อยละ 2 

Efficiency& 
Effectively 

Medical 
Inventory(คลัง

ยา) 
 

Kanban System 
and FEFO (First-
Expire-First-Out) 

- ควบคุมการรับ-จ่ายยา/เวชภัณฑ์
และยอดคงเหลือในพื้นที่จัดเก็บดว้ย 
STOCK CARD เพื่อเปรียบเทียบกับ

ยอดคงคลังในโปรแกรม Stock 
Stoockgie 

ลดdead stock , stock storage 
ผล: dead stock ร้อยละ 0 , 

stock storage error เหลือร้อยละ 
2 

Efficiency& 
Effectively 

PHA 
(เภสัชกรรม) 

 

Visual Control - ควบคุมยาใกล้หมดอายุดว้ย 
sticker , calendar box ในห้องจ่าย

ยา 

ลดdead stock 
ผล: dead stock ร้อยละ 0 

Patient Safety 

DEN 
(ทันตกรรม) 

5ส. (5S) - ระบบจ่ายกลาง 
: สร้างนิสัยการหยิบใช้แบบ  5ส. 

เพิ่มความสะดวกการใช้งาน 
ลด stock Storage error 

ผล: stock storage error ร้อยละ 
0 

Efficiency& 
Effectively 

MED 
(ฝ่ายการแพทย์) 

Visual Control - จัดระเบียบการเขา้เตียงรักษาด้วย
สัญลักษณ์ทิศทางและตัวเลข 

ลดเวลาและความสับสนการเข้า-
ออกผิดเตียง 

error ร้อยละ 0 

Efficiency& 
Effectively 

Total Time 
NVA : VA 

(Non Value-
Added:NVA) 

(Value-
Added:VA) 

 - เปรียบเทียบระยะเวลา การลด 
cycle time 

แบบเดิมที่ไม่เกิดคุณค่ากับกิจกรรม 
(NVA) 

แบบใหม่ที่ก่อให้เกิดคุณค่ากับ
กิจกรรม (VA) 

NVA  15 min : 
VA  4 min  10 sec 

Efficiency& 
Effectively 
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4.  แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และการใหบ้ริการ 
 4.1 รับฟังจากผู้ที่เข้ามารบับรกิารจริงในขณะเวลานั้น รับฟังจากแบบส ารวจความพึงพอใจ และรับฟงัจาก    
ผู้ที่อยู่ภายนอกสถานพยาบาลในเวลาใดก็ได้เมื่อมีข้อค าถาม สงสัย หรือต้องการแสดงความคิดเห็น ความต้องการผ่าน
ทาง online ที่ https://www.facebook.com/infirmaryofku/  และ https://twitter.com/infirmaryofku 
 4.2 วิธีการในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ 
  การพูด การแสดงกริยาทา่ทาง การให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มารับบริการ  

5.  แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการอ านวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
 5.1 การก าหนดรูปแบบการอ านวยความสะดวก 
  - พื้นที่นัง่รอตรวจพร้อมเก้าอ้ี  เครื่องปรับอากาศ เคร่ืองกรองอากาศ และน้ าดื่ม 
  - ทางลาด รถเข็นนั่ง เปลนอน ไม้ค้ ายัน และห้องน้ าสะอาด  พื้นที่สีเขียว  พื้นที่จอดรถ  

6. การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหน่วยงาน 
 สถานพยาบาลมีการสร้างระบบการจัดการความรู้เพื่อให้มีการน าความรู้ไปใช้ได้จริง  และยั่งยืนด้วยการ
สร้างสรรค์ จัดเก็บ ควบคุม และเผยแพร่ตาม Model ของ Core Improvement of  Processes ที่ปรากฏอยู่ใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 

7. ผลการด าเนินงาน (output) ที่ส าคัญ 
 ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานในชว่งเวลา 3 ปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 – 2558 ผลการด าเนินงาน (output) ที่ได้
จากการปรับปรุงพัฒนากระบวนการโดยการใช้หลักการ PDCA และใช้เครื่องมือคุณภาพต่างๆเข้ามาวิเคราะห์และ
ออกแบบวิธีการท างานใหม่ ท าให้ได้กระบวนการที่มีมาตรฐานใช้ในการปฏิบัติงานอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันรวม 
ทั้งสิ้น 75 กระบวนการ ดังนี้ 
 

      

8.  ผลลัพธ์ความส าเร็จของการด าเนินงาน (outcome) ที่ส าคัญ 

ผลงานการได้รบัรางวัล 
ปี พ.ศ. ที ่ ชื่อผลงานการได้รับรางวัลท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2556 1 สถานพยาบาลก้าวไกล เลื่อนนัดฉับไว ทันใจด้วย SMS โครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งท่ี 7  (ดีเยี่ยม) 

2 เพิ่มประสิทธิภาพการท างานในระบบ ERP  โครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 7  (ดี) 
3 ปฏิรูปบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณาการทุกภาคส่วน โครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งท่ี 7  (ดี) 
4 สถานพยาบาลก้าวไกล เลื่อนนัดฉับไว ทันใจด้วย SMS Best Improvement Award ครั้งท่ี 3 (ดี) 
5 การพัฒนาภูมิทัศน์องค์กรสู่สถานพยาบาลท่ีดึงดูดใจ (Magnet Infirmary) Best Improvement Award      

ครั้งท่ี 3 (ดี) 
6 การพัฒนาโมเดล การค้นหาและช่วยเหลือผู้ป่วยทางจิตใจ แบบครบวงจร HA National Forum ครั้งท่ี 14 

30 28 17 

75 

0

50

100

2556 2557 2558 รวม 

จ านวนผลงาน ปี2556-2558 

https://www.facebook.com/infirmaryofku/
https://twitter.com/infirmaryofku
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4.21 
4.28 

4.39 

ปี พ.ศ. ที ่ ชื่อผลงานการได้รับรางวัลท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7 KM for Better Quality of Service Infirmary of Kasetsart University 

โครงการการจัดการความรู้โครงการ Best KU-KM Awards ประเภทดี ครั้งท่ี 1 
2557 8 การพัฒนาระบบบริการรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุด้วย Code&Sign Best Improvement Award ครั้งท่ี 4 (ดี) 

9 ร้อย Lean องค์กรด้วยTQM  HA National Forum ครั้งท่ี 15   
10 การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มคุณภาพบริการและความไว้วางใจ (KM for better quality of service and higher 

reliability)  โครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งท่ี 8  (ดีเยี่ยม) 
2558 11 Force Hand for Reality : ผลักดันการเขียน สู่จินตนาการท่ีเป็นจริง  HA National Forum ครั้งท่ี 16   

12 การบูรณาการเซ็นและการจัดการความรู้มุ่งสู่คุณภาพและบริการท่ีดี (Integration of Kaizen and KM for 
Better Quality and Service) 1 ใน 13 ผลงานท่ีได้รับการน าเสนอในโครงการการจัดการความรู้ของ มก. 
(กิจกรรม KU-KM Day ครั้งท่ี 2) 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ 

ผลส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการนิสิตและบุคลากร ส ารวจข้อมูลตามปีการศึกษา 

ประจ าปี พ.ศ. 2556 = 4.21/5  

  พ.ศ. 2557 = 4.28/5  

        พ.ศ. 2558 = 4.39/5 

    
    เกิดวัฒนธรรมองค์กร 

 ทุกคนพร้อมที่จะมีส่วนร่วม และมีทัศนคติที่ดีต่อการปรับปรุงงาน เข้าใจขั้นตอนการปรับปรุงงานเพื่อการ
เตรียมพร้อมคอยสังเกตมองหาข้อบกพร่องในการท างาน แล้วรวบรวมเพื่อจะน ามาแก้ไขปรับปรุงในรอบปีต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรองรับนโยบายของผู้บริหารในทุก ๆ รอบปีได้ทันที 

9.  ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน  
 การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ด้วยการใช้
บุคลากรที่ท างานประจ าร่วมมือในการปรับปรุงงาน ประยุกต์ใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่มีในหน่วยงาน ใช้เวลาในการสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการปรับปรุงงาน ส่วนเทคโนโลยีจะมีการจัดซื้อเพื่อความทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
ตัวอย่างดังนี้ 
 9.1  ใช้ทรัพยากรเท่าที่มีความจ าเป็นอย่างประหยัด ด้วยการน าครุภัณฑ์ไปหมุนเวียนใช้ได้จริง 
 9.2  การแปรรูปหรือการใช้สิ่งอื่นทดแทนโดยปรับเปลี่ยนวิธีการใช้งานของวัสดุครุภัณฑ์ที่มีอยู่  
 9.3  การบูรณาการซ่อมแซม การดูแลรักษาสภาพ อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
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10.  การประเมินผลและการน าผลประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 
 การประเมินผลบริการด้วยโซ่อุปทานสุขภาพ ในกระบวนการตรวจรักษาซึ่งเป็นกระบวนการหลัก แบ่งการ
ประเมินเป็น 3 ส่วน  

Supply Chain Detail Evaluation การพัฒนาในอนาคต 
ผู้ส่งมอบ Distributor, Medical Inventory, 

Pharmacy                                           
ผู้น าส่งยาเข้าสู่กระบวนการตรวจรักษาท่ี
จะต้องได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีถูกต้อง ปริมาณ
เพียงพอและทันต่อความต้องการ 

Efficiency& Effectively 
- 0% dead stock 
- 2% stock storage error  

ลด stock storage error 
เหลือ ≤1% 

ผู้ผลิต/ผู้จัดจ าหน่าย OPD-ER, DEN, PHY 
ฝ่ายต่างๆท่ีจัดบริการตรวจรักษาและ
บริการทางการพยาบาล 

Efficiency& Effectively 
- Continuing in process 
improvement 

Process Control and  
Quality Control 

ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

นิสิต และบุคลากร Satisfaction  
พ.ศ. 2556 = 4.21/5 
พ.ศ. 2557 = 4.28/5 
พ.ศ. 2558 = 4.39/5 

Satisfaction ≥4.3 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
11.1  การสนับสนนุจากผูบ้ริหาร ด้านเวลา งบประมาณ  ฯลฯ 
11.2  ความร่วมมือที่ดีของบุคลากรที่เก่ียวข้อง ที่มีความพร้อมในด้านความรู้ ความเข้าใจในงานของตน และ

ความเข้าใจในความต้องการของผู้รับบริการ ส่งผลให้บุคลากรซึ่งเป็นผู้ให้บริการ มีความเต็มใจ พร้อมที่ปรับปรุงงาน             
ให้มีวิธีการท างาน และขั้นตอนการบริการที่กระชับ เหมาะสมกับความต้องการบริการทีด่ีที่สุดของผู้มารับบริการ 

12. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ควบคุมมาตรฐานให้ได้มาตรฐาน โดยการสร้างคุณภาพการบริการ (Quality Control) ดว้ยกระบวนการ

ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพกระบวนการ (Process Control) ให้ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งการปรับปรุง                 
ในครัง้ต่อไปคาดหวังให้เกิดการปรับปรุงงานระหว่างฝา่ย หรอืระหว่างงาน เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อของกระบวนการ                 
ทั้งระบบ 

โดย : สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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                                  รางวัลดี ประเภทการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 

 
 

1. ที่มาของปัญหา 
 ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากคนมีอายุยืนขึ้น ร่วมกับคนที่ต้องท างานแข่งขันกับเวลา และ
ความเครียดในวัยท างาน ส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังได้ง่าย โดยสาเหตุของการปวดหลังเกิดจาก ท่าทาง อิริยาบถ   
การเคลื่อนไหวร่างกาย และการใช้งานหลังที่ไม่ถูกต้องเป็นระยะเวลานาน  การบาดเจ็บบริเวณหลังจากอุบัติเหตุและ
การออกก าลังกาย ความผิดปกติของกระดูกสันหลังแต่ก าเนิด และภาวะของกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อ เช่น หมอน
รองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท โพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ กระดูกสันหลังเคลื่อน เมื่อกระดูกสันหลังเสื่อม
และเสียความมั่นคงและความแข็งแรงไป ดังนั้นการรักษาทางกายภาพบ าบัดกับการออกก าลังกายจึงมีความส าคัญ          
ต่อคนทุกเพศทุกวัย ทุกอาชีพ 
 คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความทันสมัยของอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารแบบพกพา เช่น สมาร์ทโฟน และ
แท็บเลท เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ QR code ก็ถูกน ามาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย
มากข้ึนซึ่งเราสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ส าหรับอ่าน QR code ในอุปกรณ์ดังกล่าวได้ง่าย ทั้งระบบปฏิบัติการ Android 
และ IOS โดย QR code คือ code ที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้
บันทึกไว้ อาทิเช่น วิดีโอ URL ของเว็บไซต์ ข้อความ รูปภาพ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ เพียงแค่มีกล้องในอุปกรณ์ดังกล่าว       
ก็สามารถสแกนการเข้าใช้งานได้ สถานพยาบาลจึงน าเทคโนโลยีดังกล่าวโดยอาศัยสมาร์ทโฟน และแท็บเลทมาช่วย         
ในการท ากิจกรรมการออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวให้แก่ผู้รับบริการที่มีอาการปวดหลัง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการรักษาทางกายภาพบ าบัดให้ดีขึ้น โดยกระบวนการสร้างการออกก าลังกายกล้ามเนื้อกลางล าตัว
โดยใช้รหัสคิวอาร์นั้นทางสถานพยาบาลได้ใช้หลักของ PDCA ในการท างาน 
 สถานพยาบาลจึงเกิดแนวคิดในการจัดท าสื่อการออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวเพื่อลดอาการปวด
หลังผ่านการใช้รหัสคิวอาร์ เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลการออกก าลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสมกับพยาธิสภาพ 
ของโรคที่ผู้รับบริการเป็น เห็นการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน ตรงกับต าแหน่งกับผู้รับบริการที่มีอาการ อีกทั้งเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรักษาทางกายภาพบ าบัด ลดระยะเวลาในการเข้ารับการรักษา  ลดภาวะโลกร้อนจากการ               
ใช้กระดาษ และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท าการออกก าลังกายอีกทางหนึ่ง 

2. ลักษณะการปฏิบัติงาน  
ปัจจุบันงานกายภาพบ าบัดมีจ านวนผู้รับบริการเข้ารับการรักษาเป็นจ านวนมากส่งผลต่อนักกายภาพบ าบัด        

ในการให้ค าแนะน าการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและการออกก าลังกายภายหลังจากให้การรักษาเสร็จสิ้นต่อวัน ร่วมกับ               
การเก็บสถิติการหยิบแผ่นพับการป้องกันอาการปวดหลังของผู้รับบริการทางกายภาพบ าบัดเป็นเวลา 3 เดือน พบว่า                   
มีผู้รับบริการหยิบแผ่นพับการป้องกันอาการปวดหลังจ านวนมากกว่า  50 แผ่นต่อเดือน ซึ่งเป็นจ านวนมากที่สุด              
จากแผ่นพับที่มีในการให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ เมื่อนักกายภาพบ าบัดท าการสอบทานกับผู้รับบริการภายหลังจาก            
ให้ค าแนะน าพร้อมแผ่นพับปวดหลังไปแล้ว 1 อาทิตย์  พบว่า  ผู้ รับบริการท าได้ถูกต้องไม่ถึงร้อยละ 80                    
เนื่องจากมองเห็นภาพการออกก าลังกายไม่ชัดเจน 

 

ออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวโดยใช้รหัสคิวอาร์ (Core exercise using QR code) 
                           สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงจ านวนการหยิบแผ่นพับการป้องกันอาการปวดหลังของผู้รับบริการเป็นเวลา 3 เดือน 

2.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม 
การเข้ารับการรักษาทางกายภาพบ าบัดในผู้รับบริการที่มีปัญหาของโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 

โดยเฉพาะผู้รับบริการที่มีอาการปวดหลัง มีดังต่อไปนี้ 
1) ผู้รับบริการเก็บสัมภาระและถอดเครื่องประดับใส่ในล็อคเกอร์ที่ทางแผนกกายภาพบ าบัดจัดเตรียมไว้ให้ 
2) วางบัตรรักษาทางกายภาพบ าบัดไว้ที่เคาน์เตอร ์
3) นักกายภาพบ าบัดเตรียมเตียงรักษาและเรียกผู้บริการเข้ารับการรักษา 
4) ผู้รับบริการเข้ารับการรักษาทางกายภาพบ าบัดด้วยเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆของงานกายภาพบ าบัด 
5) นักกายภาพบ าบัดแนะน าการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและการออกก าลังกายให้แก่ผู้รับบริการกลับไปปฏิบัติเอง

ที่บ้านโดยให้แผ่นพับการป้องกันอาการปวดหลังให้ผู้รับบริการปฏิบัติตามในแผ่นพับดังกล่าว 
6) ผู้รับบริการหยิบบัตรรักษาทางกายภาพบ าบัดกลับบ้าน  ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการรักษาใน ๑ วัน                      

ของผู้รับบริการแต่ละคน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพที ่2 แสดงขั้นตอนการเข้ารบัการรักษาทางกายภาพบ าบัดในแต่ละวันของผู้รับบริการ 

 

ผู้รับบริการเก็บสัมภาระ
และถอดเครื่องประดับใส่

ล็อคเกอร์ 

รับการรักษาทาง
กายภาพบ าบัด 

วางบัตรรักษาทาง
กายภาพบ าบัดที่เคาน์เตอร์ 

เรียกผู้รับบริการเข้ารับ
การรักษา 

นักกายภาพบ าบัดแนะน าการ
ปฏิบัติตนที่ถูกต้อง                 

และการออกก าลังกาย 

หยิบบัตรรักษาทาง
กายภาพบ าบัด แล้วกลับบ้าน 

ผู้รับบริการได้รับแผ่นพับการ
ป้องกันอาการปวดหลัง 
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2.2 สภาพการปฏิบัติงานใหม ่

ในการเข้ารับการรักษาทางกายภาพบ าบัดในผู้รับบริการที่มีปัญหาของโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
โดยเฉพาะผู้รับบริการที่มีอาการปวดหลังยังคงใช้ขั้นตอนการเข้ารับการรักษาทางกายภาพบ าบัดในแต่ละวันของ
ผู้รับบริการเหมือนเดิมแต่ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลดระยะเวลาในการเข้ารับการรักษาโดยใช้วิดีโอการ
ออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวเพื่อลดอาการปวดหลังผ่านการสแกน QR code 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงสภาพการปฏิบัติงานใหม่ 

3. แนวคิด วิธีการ การด าเนินการลดขั้นตอนและเทคนิคหรือเครื่องมือที่ใช้ในการลดขั้นตอน  
แนวคิด 
  1) เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการส่งเสริมการรักษาทางกายภาพบ าบัด ไม่เพียงแต่ในคลีนิคเท่านั้น แต่ได้
ขยายขีดความสามารถในการให้บริการแก่ผู้รับบริการในทุกช่วงเวลาที่ผู้รับบริการต้องการ โดยการจัดท าสื่อการออก
ก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวโดยใช้รหัสคิวอาร์เพื่อลดอาการปวดหลังขึ้นมาให้กับผู้รับบริการสามารถเข้าใช้และ
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมือนกับมีนักกายภาพบ าบัดให้ค าแนะน าติดตามตลอดเวลา 
 2) ขยายขีดความสามารถในการบริการให้กับผู้รับบริการที่มีความสนใจได้เข้าใช้ได้อย่างทั่วถึงผ่าน youtube 
ของสถานพยาบาลอีกช่องทางหนึ่ง 

 3.1 นโยบาย แนวทางการท างาน แผนงาน 
นโยบายของหน่วยงาน 

 1)  เพื่อบูรณาการการจัดการความรู้ร่วมกับการปรับปรุงงานและส่งเสริมการใช้ Control point ให้องค์กรมี
คุณภาพในการบริการดังต่อไปนี้ คือ การลดขั้นตอนและระยะเวลา Patient Safety การบริหารทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ประหยัด) ส่งเสริมสุขภาพ สร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต และสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ 
 2) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานกายภาพบ าบดัของสถานพยาบาล น าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 
 
 

ผู้รับบริการเก็บสัมภาระและ
ถอดเครื่องประดับใส่ล็อค

เกอร์ 

รับการรักษาทาง
กายภาพบ าบัด 

วางบัตรรักษาทาง
กายภาพบ าบัดที่

เคาน์เตอร์ 

เรียกผู้รับบริการ 

เข้ารับการรักษา 
นักกายภาพบ าบัดแนะน าการปฏิบัติตนที่

ถูกต้องและการออกก าลงักาย 

หยิบบัตรรักษาทาง
กายภาพบ าบัด แล้วกลับบ้าน 
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แนวทางการท างาน 
ตารางที่ 1 แสดงแนวทางของการท างาน 

Plan 
- ประชุมวางแผนทีมงาน 
ก าหนดผู้รับผิดชอบพร้อม
แจงขอบเขตและแนว
ทางการด าเนินงาน 
- วางแผนออกแบบและ
จัดท าสื่อการออกก าลังกาย
กล้ามเน้ือแกนกลางล าตัว
เพื่อลดอาการปวดหลัง 
- วางแผนออกแบบ QR 
code พร้อมลิงค์กับ 
youtube ของ
สถานพยาบาล 
ร่วมกับนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

Do 
- ขออนุมัติโครงการ  
- เก็บสถิติจ านวนการหยิบแผ่นพับให้
ความรู้ปวดหลังของผู้รับบริการท่ีงาน
กายภาพบ าบัด 
- ค้นคว้า สืบค้นข้อมูลความรู้ท่าออก
ก าลังกายกล้ามเน้ือแกนกลางล าตัว 
- สร้างแบบประเมินตอบกลับภาย
หลังจากเข้าถึงสื่อการออกก าลังกาย
ท่ีจัดท าขึ้น 
- ออกแบบและจัดท าสื่อการออก
ก าลังกายกล้ามเน้ือแกนกลางล าตัว 
- ออกแบบ QR code พร้อมลิงค์กับ
youtube ของสถานพยาบาล 
ร่วมกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
- น ามาทดลองและปฏิบัติจริงกับนัก
กายภาพบ าบัดก่อนเพื่อให้การรักษา
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
- น าไปใช้กับผู้รับบริการท่ีมีอาการ
ปวดหลังทุกคน 

Check 
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ในการสร้างสื่อออกก าลังกาย
กล้ามเน้ือแกนกลางล าตัวเพ่ือลด
อาการปวดหลัง 
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานทุก
ขั้นตอน 
- ติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการ โดยการน าเสนอในท่ี
ประชุมสถานพยาบาลในเดือน
มีนาคม 2558 
- ประเมินระดับอาการปวดหลัง
ก่อน-หลังการเข้าใช้สื่อการออก
ก าลังกาย 
- ประเมินผลความพึงพอใจในการ
เข้าถึงสื่อการออกก าลังกาย
กล้ามเน้ือแกนกลางล าตัวเพ่ือลด
อาการปวดหลังท่ีจัดท าขึ้น 

Act 
- ปรับปรุงแก้ไข 
- สร้างเป็นมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและ
การให้บริการต่อไป 

แผนงาน 
 เพื่อให้บุคลากรทุกคนในสถานพยาบาลมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานพยาบาลได้ก าหนดให้มีการบูรณาการการจัดการความรู้ร่วมกับการปรับปรุงงานและส่งเสริมการใช้ Control 
point ในระดับฝ่าย เพื่อให้เกิดการต่อเนื่องในกิจกรรมและบรรลุเป้าหมายของงานที่ตั้งไว้ จึงมีการด าเนินการดังนี้ 

1. ประชุมระดับฝ่ายทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน  
- หัวหน้าฝ่ายชี้แจงการประชุมให้เป็นไปตามการด าเนินงาน ท าการ
ด าเนินงานร่วมกันของบุคลากรภายในฝ่ายทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 4 
ของเดือนโดยมีการติดตามผลการด าเนินงานจากทีมผู้บริหารของ 
สถานพยาบาล หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน 
     

  
 2. เก็บสถิติแผ่นพับให้ความรู้อาการปวดหลัง 3 เดือน 
- ส ารวจข้อบกพร่อง และเก็บข้อมูลของปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน
ประจ า น าปัญหาที่พบมาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดย 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงการประชุมระดับฝ่าย 

 ภาพที่ 5 แสดงการส ารวจ และเก็บข้อมูลของปัญหา 
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ใช้ Cause and effect diagram จากนั้นท าการส ารวจผู้รับบริการที่เข้ารับการรักษาทางกายภาพบ าบัดหยิบแผ่นพับ
ให้ความรู้ พบว่าจ านวนแผ่นพับที่ผู้รับบริการหยิบมากที่สุด คือ การป้องกันอาการปวดหลัง โดยเดือนที่ท าการเก็บสถิติ
เพื่อน าข้อมูลมาสนับสนุนการท าสื่อ คือ เดือน พฤศจิกายน ธันวาคม และมกราคม 2558 

3. รวบรวมข้อมูลการออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัว 
- ค้นคว้า สืบค้นข้อมูลการออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลาง
ล าตัวเพื่อลดอาการปวดหลังผ่านทางเว็บไซต์ และหนังสือการ
ออกก าลังกายที่เก่ียวข้องและกายวิภาคศาสตร์ของร่างกายทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

 
 

 

4. คัดเลือกท่าออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัว  
- น าข้อมูลที่ได้รวบรวมทั้งหมดมาระดมความคิด แลกเปลี่ยนและช่วยกัน
คัดเลือกท่าออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัว ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
การออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น จ านวน 5 
ท่า และเพื่อเพิ่มความแข็งแรง จ านวน 6 ท่า จากนั้นน าท่าก าลังกา ย
กล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวที่ได้คัดเลือกมาแล้วนั้นมาถ่ายท าวิดีโอ โดยใช้
โปรแกรม ProShowGold ในการจัดท าสื่อ ออกก าลังกาย 
 

 

5. น าท่าออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวมาสอบทานและปฏิบัติจริง กับนักกายภาพบ าบัดภายในแผนกก่อน
น าไปใช้กับผู้รับบริการที่มีอาการปวดหลัง 

 

 

 

 

 
6.น าท่าออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวทดลองใช้และสอบทานการปฏิบตัิกับผู้รบับริการที่มีอาการปวดหลัง
ด้วยนักกายภาพบ าบัด 

ภาพที่ 7 แสดงท่าออกก าลังกายกล้ามเน้ือแกนกลางล าตัว 

 ภาพที่ 6 แสดงหนังสือเกี่ยวกับการออกก าลังกายกล้ามเน้ือแกนกลางล าตัวที่เกี่ยวข้อง 

 ภาพที ่8 แสดงการสอบทานและการปฏิบัติท่าทางออกก าลังกายกล้ามเน้ือแกนกลางล าตัวจริงกับนกักายภาพบ าบัดในงานกายภาพบ าบัด 

ภาพที่ 9  แสดงการน าท่าออกก าลังกายไปใช้และสอบทานกับผู้รับบริการที่มีอาการปวดหลัง 
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7. ปรึกษาและออกแบบรหัสคิวอาร์ภายในฝ่าย 

 

  

 

 

 
 

 - น าวิดีโอการออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวทั้งหมดมาปรึกษากันภายในฝ่าย โดยมีที่ปรึกษา
ที่ส าคัญคือนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสถานพยาบาล ในการออกแบบ QR code ให้ และสร้างลิงค์ในการ
เชื่อมต่อกับ youtube ของสถานพยาบาล 
8. ผู้รับบริการที่มีอาการปวดหลังเข้าใช้บริการสื่อดังกล่าว โดยน าสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลทมาสแกน QR code ท่า
ออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวหน้าเคาน์เตอร์งานกายภาพบ าบัด 
 

 

 

 

 

 

3.2 วิธีการลดขั้นตอน และระยะเวลา 

 การพัฒนาสื่อการออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวโดยใช้รหัสคิวอาร์เพื่อลดอาการปวดหลังเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการรักษามีผลต่อการลดระยะเวลาในการเข้ารับการรักษาทางกายภาพบ าบัด สามารถดู
จากกระบวนการรักษาทั้ง 2 แบบ ตามภาพที่ 12 และ 13 

 

 

 
 

ภาพที่ 12 แสดงกระบวนการรักษาทางกายภาพบ าบัดแบบเดิม ในเคสเรื้อรัง 

ตรวจประเมิน
อาการต่อจาก

แพทย์ส่งปรึกษา 

รักษาทาง
กายภาพบ าบัด
ด้วยเครื่องมือ

ไฟฟ้าและหัตถการ 

แนะน าการปฏิบัติ
ตนที่ถูกต้องและท่า

ออกก าลังกาย 

สิ้นสุดการรักษา 

ต่อ ๑ วัน 

ภาพที่ 10 แสดงการปรึกษาและออกแบบรหัสคิวอารภ์ายในฝ่าย 

ภาพที ่11 แสดงการการใช้งาน QR code ของผู้รับบริการที่มีอาการปวดหลัง 

ใหแ้ผ่นพับการป้องกัน
อาการปวดหลัง 
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จากกระบวนการรักษาทางกายภาพบ าบัดแบบเดิม ผู้รับบริการจะเข้ารับการรักษา 10 ครั้งต่อคอร์ส ความถี่ในการเข้า
รับการรักษา 3 วันต่อสัปดาห์ โดยกระบวนการรักษาดังกล่าว พบว่า ได้ใช้แผ่นพับในการแนะน าท่าออกก าลังกาย         
ซึ่งผู้รับบริการไม่มีแรงจูงใจในปฏิบัติการออกก าลังกาย ส่งผลต่อระยะเวลาการด าเนินโรคที่ยาวนาน 

 

                                                     

 

 
 

ภาพที่ 13 แสดงกระบวนการรักษาทางกายภาพบ าบัดแบบใหม่ ในเคสเรื้อรัง 

 จากกระบวนการรักษาทางกายภาพบ าบัดแบบใหม่ ผู้รับบริการจะเข้ารับการรักษา 6 คร้ังต่อคอร์ส ความถี่ใน
การเข้ารับการรักษา 1 - 2 วันต่อสัปดาห์ เนื่องจากใช้วิดีโอการออกก าลังกายในการแนะน าท่าออกก าลังกาย วิดีโอ
ดังกล่าวช่วยสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติการออกก าลังกาย ส่งผลให้ระยะเวลาการด าเนินโรคลดลง ท าให้ความถี่ในการ
เข้ารับการรักษาลดลงไปด้วย 

4. แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และการให้บริการ 
1) มีสื่อการออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัว เข้าใช้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และปฏิบัติได้ถูกต้อง ส่งผลต่อ

การลดระยะเวลาการรักษาและความถี่ในการเข้ารับการรักษาท าให้กระบวนการรักษาไม่เกิดความซ้ าซ้อน                   
โดยนักกายภาพบ าบัดไม่ต้องอธิบายการออกก าลังกายดังกล่าวทุกครั้ง แต่ผู้รับบริการสามารถใช้สื่อดังกล่าวแทนได้ 

2) ผู้รับบริการสามารถทบทวน และศึกษาท่าออกก าลังกายดังกล่าว จากวิดีโอผ่านการสแกน QR code 
ในช่วงรอคอยการเข้ารับการรักษา 
 4.1 ช่องทาง หรือวิธีการ การรับฟัง ความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 สถานพยาบาลมีการช่องทางการรับฟังความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริการ คือ แบบสอบถาม              
การเข้าใช้สื่อการออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวเพื่อลดอาการปวดหลัง, แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจ
ของสถานพยาบาล และยอดการเข้าชมสื่อการออกก าลังกายดังกล่าวผ่าน youtube ของสถานพยาบาล 
 4.2 วิธีการในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ 
 นักกายภาพบัดทุกคนในงานกายภาพบ าบัดมีการพูดคุย ซักถาม และติดตามอาการของผู้รับบริการ                  
แบบ two-ways communication ในช่วงท าการรักษา และภายหลังจากสิ้นสุดการรักษาต่อ 1 คอร์สในทุกครั้งและ
ทุกคน 

5. แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการอ านวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
 5.1 การก าหนดรูปแบบการอ านวยความสะดวก 

- มีการวางต าแหน่งของ QR code ที่สะดวกต่อการเข้าใช้งาน 

ตรวจประเมิน
อาการต่อจาก

แพทย์ส่งปรึกษา 

รักษาทาง
กายภาพบ าบัด
ด้วยเครื่องมือ

ไฟฟ้าและหัตถการ 

แนะน าการปฏิบัติ
ตนที่ถูกต้องและท่า

ออกก าลังกาย 

สิ้นสุดการรักษา 

ต่อ ๑ วัน 

VDO การออกก าลังกายกลา้มเน้ือ
แกนกลางล าตัวโดยใช้ QR code 
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- มีช่องทางในการเข้าถึงสื่อการออกก าลังกายดังกล่าวอีกช่องทางหนึ่งคือ youtube ของสถานพยาบาล 
- สถานที่ และอุปกรณ์มีความเอ้ืออ านวยต่อการเข้ารับการรักษาคือ ทางลาด และรถเข็น (wheelchair)  

6. การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหน่วยงาน 
 1) มีการน าเสนอผลงานในที่ประชุมบุคลากรในช่วงกลาง-ปลายปีงบประมาณฯ โดยสถานพยาบาลก าหนดให้
มีการบูรณาการการจัดการความรู้ร่วมกับการปรับปรุงงานและส่งเสริมการใช้ Control point โดยใช้หลัก CSRM 
model ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในหน่วยงานก่อนน าสื่อการออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวไป
ใช้กับผู้รับบริการที่มีอาการปวดหลังทุกคนที่เข้าใช้  
 2) จัดท าเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานบรรจุเป็นคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายการแพทย์ และมีการจัดเก็บข้อมูลลงใน 
Intranet ของสถานพยาบาล ซึ่งบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงและศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายการแพทย์ได้
เช่นกัน 

7. ผลด าเนินงาน (Output) ทีส่ าคัญ 
ตารางที่ ๒ แสดงผลด าเนนิงานที่ส าคัญ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้รับบริการมีแรงจูงในการออกก าลังกาย
กล้ามเน้ือแกนกลางล าตัวเพ่ิมขึ้นในระดับดี 
(4.50) 

2. อาการปวดหลังของผู้รับบริการลดลง (1/10) 
3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการเข้าใช้ส่ือการ

ออกก าลังกายกล้ามเน้ือแกนกลางล าตัวโดยใช้
รหัสคิวอาร์ในระดับดี (4.50) 

ระดับความพึงพอใจ 
 
 

ระดับความปวด 
 

ระดับความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจอยู่ใน 
เกณฑ์ระดับดีมาก (4.77) 

 
ระดับความปวดเหลือ (2/10) 

 
ระดับความพึงพอใจอยู่ใน 
เกณฑ์ระดับดีมาก (4.66) 

 

8. ผลลัพธ์ความส าเร็จของการด าเนินงาน (Outcome)  
ที่ส าคัญ (สะท้อนให้เห็นการพัฒนาแนวโน้มที่ดี และรักษาระดับผลลัพธ์ที่ดี) 

ตารางที่ 3 แสดงผลลัพธ์ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ความส าเร็จของการด าเนินงาน ระดับความพึงพอใจ 

1.ผู้รับบริการมีแรงจูงใจและความเข้าใจในการออกก าลังกายกลา้มเนื้อแกนกลาง
ล าตัวเมื่อชมสื่อมากกว่าดูแผ่นพับให้ความรู้ปวดหลัง 

4.77 

2.ผู้รับบริการมีความสะดวกในการเข้าใช้สื่อการออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลาง
ล าตัวเพื่อลดอาการปวดหลัง 

4.55 

3.เมื่อชมสื่อการออกก าลังกายกลา้มเนื้อแกนกลางล าตัวเพื่อลดอาการปวดหลัง
แล้วน าไปปฏิบัตติาม ภายใน ๑ อาทิตย์แล้วอาการปวดลดลง 

4.75 

4.สื่อการออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวเพื่อลดอาการปวดหลัง ช่วยท าให้
มีกิจวัตรประจ าวันและเวลาในการรอคอยการรักษาลดน้อยลง 

4.65 

5. ความพึงพอใจในภาพรวม 4.68 
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 จากผลการส ารวจความพึงพอใจในการเข้าใช้สื่อออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวโดยใช้รหัสคิวอาร์ใน
ผู้รับบริการที่มีอาการปวดหลัง 100 คน พบว่า ผู้รับบริการที่มีอาการปวดหลังมีระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.68 
อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ซึ่งเป็นระดับความพึงพอใจสูงสุด   

นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลความถี่ในการเข้ารับการรักษาในผู้รับบริการที่มีอาการปวดหลัง 100 คนพบว่า
ผู้รับบริการที่มีอาการปวดหลังมีการเข้ารับการรักษาจาก 10 ครั้งต่อคอร์ส ความถี่ในการเข้ารับการรักษา 3 วันต่อ
สัปดาห์ เหลือการเข้ารับการรักษา 6 คร้ังต่อคอร์ส ความถีใ่นการเข้ารับการรักษา 1 - 2 วันต่อสัปดาห์ 

 9. ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน  
 สถานพยาบาล เล็งเห็นความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ตามหลัก 4M มาใช้ในการออกแบบและจัดท า
สื่อการออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัว QR code และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าใช้สื่อการออก
ก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวเพื่อลดอาการปวดหลังจากผู้รับบริการที่มีอาการปวดหลังทุกคนของงาน
กายภาพบ าบัด สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 

1) บุคลากร (Man) ในการด าเนินงานประกอบด้วย 
 - ทีมผู้บริหาร (ผู้อ านวยการสถานพยาบาล ผช. ผอ.สถานพยาบาล หัวหน้าฝ่าย) ซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบาย 
และติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด 
 - บุคลากรสถานพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย นักกายภาพบ าบัด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบุคลากรภายใน
ฝ่ายการแพทย์ ท างานร่วมกันในการด าเนินการออกแบบจัดท าสื่อการออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวเพื่อลด
อาการปวด QR code และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าใช้สื่อ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของแผนงานที่ก าหนด 

2) อุปกรณ์อ านวยความสะดวก (Machine) ในการด าเนินงานประกอบด้วย โปรแกรมส าหรับเรียงล าดับ
ภาพเพื่อน าเสนอแบบมัลติมีเดีย (ProShowGold) สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ท และ Application Scan QR code 
ระบบปฏิบัติการ Android และ IOS คือ QR code scanner  

3) วัสดุและอุปกรณ์ (Material) ในการด าเนินงานประกอบด้วย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วไป หนังสือการ
ออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวและกายวิภาคศาสตร์ของกล้ ามเนื้อฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องพิมพ์เอกสารแบบเลเซอร์ 

4) วิธีการปฏิบัติงาน (Method) งานกายภาพบ าบัด สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้น าเสนอต่อทีมผู้บริหารเพื่อให้การบริการเป็นมาตรฐาน
ตามหลักวิชาชีพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

10. การประเมินผลและการน าผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 
 จากผลการด าเนินงานที่กล่าวไปแล้วนั้น งานกายภาพบ าบัด สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พบว่าในอนาคตข้างหน้าทางคณะกรรมการจัดท าจะพัฒนาต่อยอดการออกก าลังกายส่วนอ่ืน  ๆ ของร่างกาย ให้
สอดคล้องกับพยาธิสภาพของโรคจากผู้รับบริการที่มาเข้ารับบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ลดระยะเวลาการ
ด าเนินโรค และสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการอีกช่องทางการสื่อสารหนึ่ง 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ปัจจัยแรก ที่ส าคัญในการพัฒนาสื่อการออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวโดยใช้รหัสคิวอาร์ คือได้รับ
การสนับสนุนจากทีมผู้บริหารของสถานพยาบาล หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานภายในฝ่าย โดยการ
ท างานเป็นทีมของบุคลากร มีการสร้างบรรยากาศของการท างานเป็นทีมที่มีความเป็นกัน เอง อบอุ่น เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่           
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มีความกระตือรือร้น แนะน า และเสนอแนะความคิดสร้างสรรค์ซึ่งกันและกัน ทุกคนช่วยกันท างานอย่างจริงจังและ
จริงใจ บุคลากรในทีมทุกคนมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการท างานเป็นทีม มีการมอบหมาย
งานอย่างชัดเจน บุคลากรภายในทีมมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมายไปในแนวทางเดียวกัน 
 ปัจจัยที่สอง มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ โดยให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์เข้ามาแนะน าการใช้งานให้กับ
บุคลากรทางกายภาพบ าบัดเพื่อที่จะน าไปแนะน าขั้นตอนการใช้งานกับผู้รับบริการที่มีอาการปวดหลัง 
 ปจัจัยที่สาม ทรัพยากร อาทิเช่น คน วัสดุ อุปกรณ์  เคร่ืองจักร มีความพร้อมและทันสมัยท าให้ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการออกแบบและพัฒนาระบบการท างาน 
 ปัจจัยที่สี่ ผู้รับบริการมีความประทับใจในการใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ทในการสแกน QR code เข้าใช้สื่อ
การออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัว สามารถดูท่าออกก าลังกายได้ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ยังสามารถแนะน า
และแบ่งปันให้กับเพื่อนที่มีอาการปวดหลังในท านองเดียวกันได้ 

12. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ในอนาคตงานกายภาพบ าบัด สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
ด าเนินงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนการที่ประสบปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอน ให้มีระยะเวลาที่ลดลง ตามการ
พัฒนาวงจรคุณภาพ PDCA โดยเน้นการร่วมมือของบุคลากรภายในสถานพยาบาล และสร้างความผูกพันกับ
ผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น 

โดย : นางสาวเปมิกา เปรม   สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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                                 รางวัลดี ประเภทการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 
1. ความเป็นมาและหลักการ       

 หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์  ก าแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                      
เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการให้บริการวิชาการ ด้านการตรวจวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย์และสนับสนุนการเรียน
การสอนของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์  ลักษณะการด าเนินงานแบ่งออกเป็นห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้บริการชันสูตร
และวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย์ ให้บริการตรวจสอบ วิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่างที่ผู้ใช้บริการน ามาส่งตรวจปัจจุบัน
โครงสรา้งการให้บริการวิชาการของหน่วยงานแบ่งออกเป็น 9 ห้องปฏิบัติการและ 1 หน่วยธุรการ มีงานบริการทั้งหมด
โดยประมาณ 120 งาน  การจัดเก็บข้อมูลในระบบเดิม ด้วยการจดบันทึกลงสมุดซึ่งมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน และการ
จัดการด้านเอกสารที่ไม่เป็นระบบ ท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการให้บริการ การติดตามงาน รวมถึงระยะเวลาการ
รอคอยงานของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันการประสานงานหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างฝ่ายธุรการและ
ห้องปฏิบัติการขาดความชัดเจนและครบถ้วน ส่งผลต่อการด าเนินงานที่ผิดพลาด ไม่เป็นไปตามแบบแผนหรือความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ  

ดังนั้น การพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานฯ จึงถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนงาน สนับสนุนการให้บริการงานชันสูตรโรคสัตว์ ก าแพงแสน รองรับการบันทึกข้อมูลและการจัดเก็บ
ข้อมูลงานบริการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงฐานข้อมูลการบริการกับระบบงานทางบัญชี การเข้าถึง
แหล่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของฝ่ายงานต่างๆ เพื่อท าให้ระบบงานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน          
  ลักษณะการปฏิบัติงานประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ ส่วนงานธุรการ และส่วนงานทางห้องปฏิบัติการ         
ส่วนงานธุรการ ท าหน้าที่รับตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลการรับตัวอย่าง                  
จากผู้ ใช้บริการ การน าส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการต่างๆ การพิมพ์ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์                         
ทางห้องปฏิบัติการ รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ให้ผู้ใช้บริการทราบ  รวมถึงการติดต่อประสานงานแก่ผู้ใช้บริการ     
เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการวิชาการ ส่วนงานห้องปฏิบัติการและงานบริการฟาร์ม ท าหน้าที่ในการรับ
ตัวอย่างจากหน่วยงานธุรการ เก็บบันทึกข้อมูลการส่งตรวจ ตรวจเช็ครายละเอียดและความถูกต้องของตัวอย่าง              
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ โดยมีโครงสร้างการด าเนินงาน ดังนี้    

 

 

 

 

   

การพัฒนาระบบสารสนเทศ (KU.VET_Lab) เพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการด้านการตรวจวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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2.1 โครงสร้างหน่วยงาน    

              
2.2 สภาพการปฏิบัติงานเดิม (ใช้การบันทึกด้วยระบบมือ / ใช้ระยะเวลาการส่งงานและรับมอบงานมาก) 

        

2.3 สภาพการปฏิบัติงานใหม่  (บันทึกลงระบบสารสนเทศและข้อมูลเชื่อมโยงถึงกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง)  
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3. แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   
การพัฒนาระบบสารสนเทศ (KU.VET_Lab) เพื่อสนับสนุนการให้บริการวิชาการ เกิดจากแนวคิดของการน า

ระบบสารสนเทศมาใช้ในการบันทกึและจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยสร้างความเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นๆ 
สามารถเรียกใช้ข้อมูลซ้ าได้และเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบัน การออกแบบใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับงานบริการ การเชื่อมโยงข้อมูลการ
ให้บริการกับข้อมูลทางด้านการเงินการบัญชี และการออกรายงานสรุปต่าง ๆ โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  

3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน แผนงาน  
ล าดับ รายละเอียดของงาน / แผนงาน 

1. ด าเนินการส ารวจระบบเดิม และโครงสร้างการท างานของระบบ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2. วิเคราะห์แผนผังการท างาน (Work Flow)  และความเช่ือมโยงของงานในระบบ/ฝ่าย  
3. วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ เพื่อการสร้างฐานข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ  

4. ด าเนินการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการใช้งาน 
5. ทดลองการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อการแก้ไขรูปแบบให้เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งาน 
6. ใช้งานจริงและติดตามประเมินผล / พัฒนาปรับปรุงและการบ ารุงรักษาระบบ 

3.2 วิธีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน      
 1) มีการสร้างฐานข้อมูลต่าง ๆ เก็บไว้และสามารถเรียกข้อมูลมาใช้ซ้ าได้    
 2) ลดการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลระหว่างส่วนงานธุรการและงาน                  
ทางห้องปฏิบัติการ  โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนงานธุรการและห้องปฏิบัติการ   
 3) มีระบบการบันทึกข้อมูลที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ท าให้การปฏิบัติงานในส่วนของธุรการ
รวดเร็วขึ้น         
 4) หากมีผู้ใช้บริการหลายราย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการแทนกันได้ หรือปฏิบัติงานไปพร้อมกันได้ 
 5) ความสามารถในการสร้างใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตามลักษณะงานที่มีความหลากหลาย  
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ท าให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสามารถท างานได้สะดวก รวดเร็ว มากข้ึน   
 6) ในหน้าจอบันทึกผลการตรวจ จะแสดงรายการงานที่ค้างอยู่ในระบบ เป็นการแจ้งเตือนให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบว่างานที่ได้รับมอบจากผู้ใช้บริการได้ถูกด าเนินการตามกระบวนการอย่างครบถ้วน ตามล าดับ             
ก่อน-หลัง     
 7) การสร้างโปรแกรมงานบริการที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านระบบบัญชี การออกใบเสร็จรับเงิน                
ใบแจ้งค่าบริการ โดยสามารถเรียกข้อมูล ประมวลผลตัวเลข และออกเอกสารได้อย่างครบถ้วน เมื่อต้องการใช้งาน 
สร้างความถูกต้องและรวดเร็วในการออกเอกสาร ลดขั้นตอนของการค านวณตัวเลข     
 8)  มีระบบจัดเก็บข้อมูลด้านการเงินที่ สอดคล้องกับกิจกร รมการให้บริการอย่างครบถ้วน                       
ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน  
 9) ลดระยะเวลาการรอคอยงานและการติดตามงาน ความสามารถของระบบในการเข้าถึงข้อมูลอย่าง
เป็นปัจจุบัน ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ท าให้แต่ละฝ่ายทราบว่ามีงานที่ต้องส่งมอบและงานที่รับมอบในระบบปริมาณเท่าใด 
และมีรายการอะไรบ้าง รวมถึงสถานะของขั้นตอนการด าเนินงานแต่ละกระบวนการ   
 10) ลดขั้นตอนการติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง    
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4. แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และการให้บริการ   
 การน าระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการให้บริการวิชาการ โดยค านึงการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่หลากหลายในแต่ละราย (Customer Requirement) การส่งมอบงานและ
รับมอบงาน ที่ถูกต้อง รวดเร็ว มีระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสามารถเก็บข้อมูลประวัติการเข้าใช้บริการและผล
การตรวจวิเคราะห์ได้           
 4.1 ช่องทาง หรือวิธีการ การรับฟัง ความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ ก าแพงแสน มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยมีการส ารวจความ              
พึงพอใจด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านกระบวนการบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสถานที่/เครื่องมือ อุปกรณ์ในการ
ให้บริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ นอกจากนี้ยังมีการส ารวจความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการใช้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลจากรายงานเอกสารขาย/รายงานการให้บริการวิชาการ/รายงาน
จ านวนผู้ใช้บริการ รวมถึงรายงานผู้ใช้บริการรายใหม่ ตามช่วงเวลาต่าง  ๆ ท าให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของการ
เลือกใช้บริการ และกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงได้      
 4.2 วิธีการในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ     
 การจ าแนกกลุ่มผู้ใช้บริการอย่างละเอียด ท าให้สามารถทราบความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
ที่แตกต่างกันในแต่ละประเภท ดังนั้นเมื่อมีการน าระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการแล้ว การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะเป็นไปตามขั้นตอนและมีความรวดเร็วมากขึ้น การสื่อสารระหว่างผู้
ให้บริการและผู้รับบริการมีความสะดวกมากขึ้น การรับงานบริการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการแต่ละรายมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ และการส่งมอบงานไปยังห้องปฏิบัติการครบถ้วนสมบูรณ์ ไปจนถึงขั้นตอนการส่งมอบใบรายงานผล
การตรวจวิเคราะห์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว  

5. แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการอ านวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
 การอ านวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ได้แก่ ความรวดเร็วในการให้บริการ 
ความสามารถในการจดจ าคุณลักษณะพิเศษของผู้ใช้บริการ หรือประวัติการเข้าใช้บริการต่างๆ การตอบสนองต่อความ
ต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการแต่ละรายได้อย่างครบถ้วน ดังนี้     
 5.1 การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานธุรการสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้ เมื่อมีผู้ใช้บริการเข้ามาติดต่อหรือสามารถให้บริการได้ทันที ในส่วนงานต่างๆ เช่นการรับตัวอย่าง 
การตอบผล การออกใบแจ้งค่าบริการ หรือใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น      
 5.2 การอ านวยความสะดวกในการลดขั้นตอนการท างานของผู้ใช้บริการ เช่น ลดการด าเนินการเกี่ยวกับ
เอกสาร การจดจ าข้อมูลรายละเอียดการส่งตรวจ เพราะข้อมูลจะถูกบันทึกลงระบบและสามารถค้นหาได้ง่าย            
ในขณะเดียวกันสามารถเรียกประวัติการใช้บริการ รวมถึงการช าระเงิน มาตรวจสอบย้อนหลังได้  
  5.3 การใช้เวลารอคอยในการรับบริการน้อยที่สุด หรือความรวดเร็วในการให้บริการ การให้บริการ
ตามล าดับก่อน-หลัง และความเสมอภาคในการให้บริการ      
   5.4 การจดจ าคุณลักษณะพิเศษของผู้ใช้บริการจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานทราบข้อจ ากัดหรือ
ความต้องการที่แตกต่างของแต่ละราย ท าให้สามารถให้บริการได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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6. การส่งเสริมกระจายความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหน่วยงาน     
 มีการฝึกอบรมการใช้งานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขระบบ มีการส่งเสริมและกระจายความรู้ เพื่อการน าระบบฐานข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การ
สรุปผลข้อมูลทางด้านสถิติของผลการตรวจในตัวอย่างแต่ละชนิด ของแต่ละรายการตรวจ เพื่อน าไปใช้ในการเผยแพร่
ให้เกษตรกรหรือบริษัทต่าง ๆ การสรุปจ านวนตัวอย่างและผู้ใชบ้ริการรายเดือน เพื่อน ามาวิเคราะห์แนวโน้มหรือสาเหตุ
ที่ท าให้งานบริการเพิ่มขึ้น ลดลง เป็นต้น    

7. ผลการด าเนินงาน (Output) ที่ส าคัญ         
 7.1 ความสะดวก รวดเร็ว ในขั้นตอนการให้บริการ ตั้งแต่การรับตัวอย่าง การออกใบส่งตัวอย่าง การออก
ใบเสร็จรับเงิน การออกใบรายงานผล การแจ้งผลการตรวจแก่ผู้ใช้บริการ     
  7.2 เพิ่มความสามารถ ในการผลิตงานบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันได้เป็น
รายบุคคล   
 7.3 ความสะดวก รวดเร็ว และครบถ้วนในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลงานบริการ สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล
  7.4 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็นและซ้ าซ้อน  สร้างความชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสร้าง
ความสะดวกให้แก่เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน        
  7.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ และการบริหารจัดการด้านการเงิน   
  7.6 ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่เก่ียวข้อง ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่าง ๆ   
  7.7 ความสามารถในการเก็บข้อมูลย้อนหลังที่ครบถ้วน สามารถเรียกดูข้อมูลตามช่วงเวลาหรือรายการตรวจ
หรือชื่อผู้ใช้บริการได้ทันที            
  7.8 เพิ่มความสามารถในการวางแผนการท างานของห้องปฏิบัติการ เมื่อทราบว่ามีตัวอย่างเข้ามาในระบบ
จ านวนเท่าใดตามล าดับก่อน-หลัง รายการใดที่ด าเนินการไปแล้ว รายการใดด าเนินการไม่เสร็จ  
  7.9 ลดปัญหาความผิดพลาดของงาน หรือปัญหาความล่าช้าของแต่ละกระบวนการให้บริการ รวมถึงลด
ปัญหางานที่ค้างอยู่ในระบบ          
  7.10 สามารถสืบค้นข้อมูลในระบบและให้ข้อมูลตอบกลับแก่ผู้ใช้บริการได้ทันที (Quick Response) 
  7.11 ลดปัญหาและลดขั้นตอนด้านการติดต่อ สื่อสาร เพื่อติดตามงาน เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานสามารถติดตาม
ความคืบหน้าของงานผ่านระบบได้         
 7.12 สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ถูกบันทึกลงในระบบ เพื่อให้เกิดประเด็นการเรียนรู้ต่างๆ รวมถึง
สามารถน าข้อมูลไปเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภายนอก ผู้สนใจหรือเกษตรกรได้    
  7.13 สามารถเรียกพิมพ์ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์แต่ละรายการได้ทันที เมื่อต้องการข้อมูล 
  7.14 รองรับการขยายงานบริการ รวมถึงจ านวนตัวอย่างและผู้ใช้บริการที่มากข้ึน  

8. ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน (Outcome) หมายถึงคุณภาพของผลผลิตที่ส่งผลกระทบที่ส าคัญต่อผู้มีส่วนได้            
ส่วนเสียดังนี้  

8.1 ด้านผู้ใช้บริการ         
 การได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีรายละเอียดครบถ้วนตรงตามความต้องการ และการให้บริการที่สะดวก 
รวดเร็ว และมีคุณภาพครบถ้วน ย่อมสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจและมาใช้
บริการในคร้ังต่อไป           
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8.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน         
 การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร ท าให้ระบบการท างานมีความชัดเจนและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น การมี
ระบบฐานข้อมูลร่วมกันจะช่วยในเรื่องการตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงาน มีการรับมอบงานและส่งมอบงาน               
ที่ชัดเจน   

8.3 ด้านผู้บริหาร          
 การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล มีการออกแบบให้มีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลใน
ประเด็นต่าง ๆ ตามข้อมูลที่มีการบันทึกลงในระบบ ท าให้ผู้บริหารสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล ในด้านการตัดสินใจ 
ด้านการบริหารจัดการ หรือการพัฒนาปรับปรุง เช่น รายงานจ านวนตัวอย่างแยกตามห้องปฏิบัติการรายการตรวจ
รายงานกลุ่มผู้ใช้บริการ รายงานมูลค่าการให้บริการแยกตามรายการตรวจ รายงานวิเคราะห์ระยะเวลามาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน เป็นต้น  

8.4 ด้านองค์กร          
 การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร ถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบใหม่ที่มีความทันสมัย   
เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ           
จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร รวมถึงมุมมองที่ดีของลูกค้าภายนอกมีต่อองค์กรด้วย  
 8.5 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อื่นๆ         
  1) การสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นิสิต มีการน าข้อมูลจากการให้บริการวิ ชาการมาใช้            
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน แก่นิสิต เช่นการน าผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการต่างๆ มาใช้ประกอบการ
วินิจฉัยโรค การเก็บข้อมูลประวัติการส่งตัวอย่างและผลการตรวจวิเคราะห์ของผู้ใช้บริการ    
   2) การสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม เช่น การเผยแพร่ข้อมูลจากรายงานผลทางสถิติ           
ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกษตรกรหรือบริษัท หน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้ในการพัฒนาหรือวิจัย
ผลิตภัณฑ์   

9. ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน                                                    
 ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานประกอบด้วย 1.บุคลากร (Man) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ 2. งบประมาณ (Money) ได้แก่ ค่าจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศและการบ ารุงรักษาระบบ 3. อุปกรณ์ 
เครื่องมือ (Material) ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งาน (Clients)  4. วิธีการ 
(Method) การบันทึกข้อมูลตามระบบและประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ         

10. การประเมินผลและการน าผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต   
 จากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ต้องการให้มีการแจ้งผลการ
ตรวจทางอีเมล์มากขึ้น การแจ้งผลตามระบบเดิมท าให้เอกสารบางครั้งไม่ได้ส่งตรงไปยังผู้ใช้บริการ ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการรับเอกสาร หน่วยงานจึงเล็งเห็นความส าคัญของการวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบต่อยอดใน
อนาคต โดยเพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบข้อมูลผ่านทางเทคโนโลยีการสื่อสารชนิดต่างๆ ได้ทุกที่ 
ทุกเวลา โดยการพัฒนาจากระบบสารสนเทศเดิมให้มีความสามารถในการรายงานผลทางอีเมล์อัตโนมัติและการส่ง
ข้อความแจ้งสถานะของงานให้ผู้ใช้บริการทราบ    
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11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ              
 11.1 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมที่สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งาน   
 11.2 การแก้ไขปรับปรุงรูปแบบของโปรแกรมที่สะดวกต่อการใช้งาน    
 11.3 การมีส่วนร่วมของบุคลากรและการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  
 11.4 การบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาปรับปรุง
จากผู้ใช้งานและผู้ใช้บริการ     

12. แนวทางการพัฒนาในอนาคต           

 

 

 
   น าเสนอโดย  : นางสาวกลุิสรา  สุขีวงศ์   หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ ก าแพงแสน 
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ประเภทที่ 2 
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน 

(2.2) แนวปฏิบัติทีด่ี 

รางวัลดี จ านวน 2 ผลงาน 
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                                               รางวัลดี ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี 

 

 
 

1. ความเป็นมา/หลักการ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไส้เดือน เป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคต่าง  ๆ                  

จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงไส้เดือนไปสู่เกษตรกรและผู้สนใจวิถีเกษตรอินทรีย์ เริ่มจากการน าขยะอินทรีย์และเศษ
อินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่หาได้จากครัวเรือนมาเลี้ยงไส้เดือน จากนั้นน าผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือน ประกอบด้วย         
ตัวไส้เดือน  มูลไส้เดือน และน้ าหมักมูลไส้เดือน ไปใช้ประโยชน์ โดยน าไปจ าหน่าย หรือใช้แทนปุ๋ยเคมี หรือสร้าง
กิจกรรมใหม่โดยน าไปปลูกพืชผักสวนครัว และต้นไม้ต่าง ๆ ภายใต้การก ากับดูแล ติดตามของผู้รับผิดชอบโครงการ              
มีการนัดหมายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงและมีการเยี่ยมชมบ้านกันและกันภายในกลุ่มผู้เลี้ยงเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเปิดมุมมองใหม่จากสภาพจริงที่ได้เห็น เป็นการสร้างวงจรกิจกรรมในระดับครัวเรือน 
และกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงไส้เดือน จากนั้นมีการศึกษาทดลอง พัฒนาคุณภาพผลผลติ เพื่อน าไปสู่การขยายพื้นที่และเพิม่
จ านวนผู้เลี้ยงไส้เดือน โดยอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง เช่น ท้องถิ่น  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เพื่อเพิ่มจ านวนครัวเรือน และเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ สร้างวิถีการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 

สืบเนื่องจากความต้องการและความสนใจของกลุ่มนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้สนใจทั่วไป ที่ได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนท าให้เกิดโครงการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนขึ้น หลังจากอบรมไปแล้ว กลุ่มดังกล่าวสนใจ
เลี้ยงแต่ไม่สะดวกในการหาวัตถุดิบและพ่อ แม่พันธุ์ไส้เดือน กลุ่มที่สามารถเลี้ยงไส้เดือนได้ต่อเนื่องเป็นกลุ่มแม่บ้านที่มี
วิถีแบบเกษตรอินทรีย์เป็นทุนเดิม จึงน ามาใช้เป็นฐานในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา 

1.1  วิธีการก าหนดแผน/แนวทาง/โครงการ 
 -   ส ารวจความต้องการเลี้ยงไส้เดือน   

-   จัดอบรมการเลี้ยงไส้เดือน พร้อมศึกษาดูงาน 
-   ฝึกปฏิบัติจริง 
-   น าไส้เดือนไปเลี้ยง 
-   ติดตามดูแล ให้ค าปรึกษา  
-   น าผลผลิตไปใช้ประโยชน์ 
-   พัฒนาต่อยอด  เช่น  ปรับชนิดและสัดส่วนของวัตถุดิบที่น ามาใช้เป็นที่อยู่ (bedding)  น าผลผลิตไปใช้

ร่วมกับปุ๋ยเคมี หรือ อินทรียวัตถุอื่นๆ ที่มีอยู่ในครัวเรือน ทดลองใช้ผลผลิตในรูปแบบต่าง ๆ ฯลฯ 
-   ติดตามเก็บข้อมูล และสร้างผลงานวิชาการ 
-   สร้างเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเยี่ยมบ้านเครือข่ายเพื่อเปิดมุมมองใหม่ 
-   ขยายผลโดยอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายผู้เลี้ยงไส้เดือน และองค์กรเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
 

 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไส้เดือน 
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
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1.2   แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน 
เพิ่มจ านวนครัวเรือน ที่มีวงจรกิจกรรมสืบเนื่องจากการการเลี้ยงไส้เดือน  สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วม               

ในกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ขยายผลจากครัวเรือน 
เป็นชุมชน และขยายเครือข่ายให้กว้างขึ้นต่อๆ ไป  

ปัจจัยน าเข้า (Input) (หมายถึง งบประมาณ และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิต) 
1)  ได้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
2)  การได้รับความร่วมมือและการให้การสนับสนุนจากเครือข่ายผู้เลี้ยง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง

ต่อเนื่อง 

วิธีการด าเนินงาน/แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
    ระยะที่ 1 จัดโครงการถ่ายทอดวิถีเกษตรทางเลือก “จากขยะอินทรีย์ สู่อาหารปลอดภัยและเพิ่มรายได้
ครัวเรือน” โดยจัดกิจกรรมอบรมการเลี้ยงไส้เดือนมีการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงไส้เดือน (รศ.ดร. สมชัย 
จันทร์สว่าง) ศึกษาดูงานฟาร์มต้นแบบ ในวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 จากนั้นรับสมัครผู้สนใจเลี้ยงไส้เดือนแบบ
รายเดี่ยวและเป็นกลุ่ม ก าหนดให้ผู้สนใจไปฝึกปฏิบัติการเลี้ยงไส้เดือน ณ ฟาร์มไส้เดือนนิภานันท์ ก่อนรับไส้เดือนไป
เลี้ยง จากนั้นมีการติดตาม ให้ค าปรึกษาการเลี้ยงตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 5 ขั้นตอน การน าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
ร่วมกันศึกษาทดลองการใช้วัตถุดิบที่หาได้ในครัวเรือนมาใช้เลี้ยงไส้เดือน เพื่อสร้างวงจรกิจกรรม น าเศษผัก ผลไม้    
ของเหลือใช้ในบ้าน มาเลี้ยงไส้เดือน น าผลผลิตจากการเลี้ยงไส้เดือนไปใช้ประโยชน์ด้านเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผักสวน
ครัว น าผลผลิตที่ได้ไปบริโภคและจ าหน่าย มีการนัดหมายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้เลี้ยงไส้เดือน ในวันที่ 28 
สิงหาคม 2557 ท าให้เกิดกิจกรรมระยะที่ 2 ตามมา 
 ระยะที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยหลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดการศึกษาทดลองอย่างเป็น
ทางการ  มีการชั่งตวง ก าหนดสัดส่วนวัตถุดิบ มีการจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ควบคุมการให้น้ า การให้อาหาร 
และระยะเวลาการเลี้ยง เพื่อตรวจสอบคุณภาพผลผลิตจากวัตถุดิบชนิดต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนการเก็บตัวอย่าง
และวิเคราะห์ผลจากส่วนงานวิเคราะห์ดิน กรมพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่น ในช่วงนี้เป็นรอบที่ 4 - 5 ของการเลี้ยงท า
ให้มีปริมาณไส้เดือนเพิ่มขึ้นและมีผลผลิตจ าหน่ายในชุมชนจึงเกิดกลุ่มผู้สนใจเลี้ยงเข้ามาเรียนรู้และน ากลับไปเลี้ยง
ขยายพื้นที่การเลี้ยงไปสู่กลุ่มผู้ท าเกษตรอินทรีย์ 
 ระยะที่ 3 ขยายผล โดยการน าเสนอผลการศึกษาทดลองในงานประชุมวิชาการในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 8 
เร่ือง “การเลี้ยงไส้เดือนส าหรับครัวเรือน” ครั้งที่ 9 เรื่อง “เทคนิคการเลี้ยงการเลี้ยงไส้เดือนส าหรับครัวเรือน” ครั้งที่ 
10 เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงไส้เดือนสู่การรับรองมาตรฐาน” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยส าหรับน าไปใช้ในการเกษตรแบบอินทรีย์” 
ภายหลังจากการจัดอบรมมีการขยายผลโดยส านักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสกลนคร จัดอบรมและขยาย
ผลการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อก าจัดขยะอินทรีย์  
 ระยะที่ 4  สร้างเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายท้องถิ่นและประชาชน จากการ
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไส้เดือนก าจัดมูลฝอยดินก าจัดมูลฝอยอินทรีย์
และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อใช้ในการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เกิดการประชุม
ผู้แทนเครือข่ายที่สนใจการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อหารือการร่วมท างานขับเคลื่อนและขยายผลการเลี้ยงไส้เดือนให้เกิด
ผลส าเร็จในระดับจังหวัด โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นแม่ข่าย 
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รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน /เครือข่าย 
 -  การให้ค าแนะน าปรึกษา  หลังจากอบรมและน าไส้เดือนไปเลี้ยง จะมีการโทรศัพท์เพื่อขอค าแนะน า  ต่อมา
เร่ิมมีฟาร์มและครัวเรือนที่สามารถเป็นต้นแบบได้ก็แนะน าต่อให้ไปศึกษาและขอค าแนะน าจากสถานที่จริง   
 -  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  เริ่มจากนัดหมาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต                 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จากนั้นมีการเสนอขอไปรวมตัว ณ ฟาร์มหรือกลุ่มเครือข่าย โดยเวียนกันเป็น
เจ้าภาพด าเนินการต้อนรับ 

 -  การสนับสนุนงบประมาณและการอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกเครือข่ายในการเข้าร่วมอบรมและ
การศึกษาดูงาน 

 -  การสร้างพันธมิตรเพื่อเป็นแม่ข่ายระดับท้องถิ่นเพื่อประสานงานและด าเนินการแทนกันได้ 
 -  สนับสนุนและการแบ่งปัน เช่น วันจัดอบรม จะมีเครือข่ายมาสาธิต  เล่าประสบการณ์ และจ าหน่ายผลผลิต 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow) 
-   จัดอบรม และศึกษาดูงาน รวม 2 วัน 

 -   รับสมัครผู้สนใจเลี้ยงไส้เดือนแบบรายเดี่ยวและเป็นกลุ่ม 
 -   ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติจริงตามกระบวนการเลี้ยง 5 ข้ันตอน 
 -   รับไส้เดือนไปทดลองเลี้ยง  โดยใช้ที่อยู่ (bedding) ที่จัดเตรียมให้ 
 -   ลงพื้นที่ติดตามการเลี้ยงเพื่อตรวจสอบสภาพการเลี้ยง 
 -   น าผลผลิต (มูลไส้เดือน น้ าหมัก) ไปใช้ประโยชน์ 
 -   ทดลอง และต่อยอดในประเด็นที่สนใจ 
 -   ขยายผล  เพื่อเพิ่มจ านวนและเพิ่มพื้นที่ 

การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ 
  - เป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงไส้เดือน ไปสู่
เกษตรกรและผู้สนใจ 

การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหน่วยงาน 
มีการขยายผลความรู้ ประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ เก่ียวกับการเลี้ยงไส้เดือนและการใช้ประโยชน์ผลผลิต

จากการเลี้ยงไส้เดือน ดังนี้ 
- การเลี้ยงไส้เดือนทุกขั้นตอนมีการก าหนดสัดส่วนและชั่งตวงวัตถุดิบที่จะน ามาใช้เป็นที่อยู่ (bedding)       

มีการจดบันทึกและส่งต่อข้อมูลภายใต้การก ากับดูแลของผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
- มีการสร้างโอกาสและหาเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  เช่น  จัดประชุมแลกเปลี่ยน

ความเห็น สร้างต้นแบบการเลี้ยงรายกลุ่มและรายครัวเรือน 
- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  เช่น  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

(ทสจ.)  เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) กลุ่มวิเคราะห์ดิน ส านักงาน
พัฒนาที่ดิน เขต 5 ขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  การศึกษานอกโรงเรียน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 
ฯลฯ เพื่อให้การสนับสนุนและผลักดันการด าเนินงานให้คงอยู่และขยายผลในวงกว้างขึ้น 
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- มีนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร น าประเด็นปัญหาต่าง ๆ ไปศึกษาค้นคว้าทดลอง เป็นปัญหาพิเศษ การศึกษาค้นคว้า
อิสระ และวิทยานิพนธ์  

- มีการเยี่ยมบ้านเครือข่ายผู้เลี้ยงไส้เดือน และขยายผลในรูปธนาคารไส้เดือน  เช่น ที่อ าเภอกุดบาก 

ผลการด าเนินงาน (Output) ที่ส าคัญ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม (78 คน) ที่มีจ านวนมากกว่าจ านวนเป้าหมายที่ก าหนด (50 คน)             

 - จ านวนผู้สนใจเลี้ยงไส้เดือน   รายเดี่ยว  16 ราย   รายกลุ่ม  10 กลุ่ม  สมาชิกรวม  318 ราย  
ผลลัพธ์ความส าเร็จของการด าเนินงาน (Outcome) (หมายถึง คุณภาพของผลผลิตที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เช่น การมีงานท าของบัณฑิต การจดสิทธิบัตรของงานวิจัย ความพึงพอใจในการให้บริการ การได้รับรางวัล)            
ที่ส าคัญ (สะท้อนให้เห็นการพัฒนาแนวโน้มที่ดี และรักษาระดับผลลัพธ์ที่ดี) 

-   ผู้เลี้ยงไส้เดือน สามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดและขยายผลสู่ชมุชนรอบขา้ง
ต่อไปได้  

-   มีกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือและให้การสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง รวมถึงมีเป้าหมายเดียวกันในการ
ขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่การเลี้ยงไส้เดือน ทั้งการเลี้ยงเพื่อก าจัดขยะอินทรีย์และการเลี้ยงเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ท าให้เกิด
วงจรกิจกรรม ดังนี้ 

-  เกิดกิจกรรมสืบเนื่องจากการเลี้ยงไส้เดือน สมาชิกในครัวเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 
-  เกิดวิถีเกษตรอินทรีย์ ในระดับครัวเรือน จากการศึกษาต้นแบบและน ามาปรับใช้ในครัวเรือน 
-  เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เริ่มจากการก าจัดขยะ  การปรับสภาพดิน  กินผักปลอดสารเคมี  มีการสร้าง

ประโยชน์จากของเหลือใช้ ฯลฯ 
-  เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกครอบครัว สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น 
-  เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงไส้เดือน หน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
-  เกิดกระแสให้เกษตรกรได้ตระหนักและเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิต จากต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ 

ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน  
 ด้านงบประมาณ     :  งบประมาณที่ได้รับใช้ส าหรับด าเนินการจัดอบรมและชุดอุปกรณ์การเลี้ยงไส้เดือน                

ในโครงการอบรมการเลี้ยงไส้เดือน ส่วนค่าใช้จ่ายหลังการอบรมได้รับการอนุเคราะห์ และสนับสนุนจากผู้เก่ียวข้อง 
  ด้านวัสดุอุปกรณ์ :  ใช้วัสดุที่เหลือใช้ หรือหาได้จากครัวเรือน และชุมชน  
  ด้านวัตถุดิบ :  ใช้ขยะและวัตถุอินทรีย์ที่หาได้จากครัวเรือนและภาคเกษตรกรรมเป็นวัตถุดิบหลัก 

การประเมินผลและการน าผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 
 จากการติดตามผลการด าเนินรอบ 2 ปีที่ผ่าน พบว่า ผู้เลี้ยงไส้เดือนกลุ่มหนึ่งเลิกเลี้ยงไส้เดือน โดยสาเหตุหลัก
ที่เลิกเลี้ยง คือ ไส้เดือนตายแล้วไม่มีแหล่งหาพ่อพันธุ์  แม่พันธุ์ (ไม่มีการจ่ายเงินซื้อพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์) ท าให้หยุดเลี้ยง             
ไปเอง เช่น  

กรณีผู้เลี้ยงที่มีการติดต่อรายงานผลอย่างต่อเนื่องจะเข้าไปช่วยเหลือโดยให้ความรู้และเทคนิคการเกี่ยว
ผลผลิต จะช่วยให้เขากลับมาเลี้ยงใหม่ได้  

กรณีผู้เลี้ยงไม่มีรายได้อื่นเป็นรายได้ประจ า เลิกเพราะต้องเอาเวลาไปหารายได้ มีบางรายที่กลับมาเลี้ยงใหม่ 
โดยพาไปศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนกับกลุ่มต้นแบบที่ประสบผลส าเร็จ และรับซื้อผลผลิตในช่วงแรก จนเขามีทุน
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หมุนเวียนจากการจ าหน่ายพืชผักสวนครัวหรือกิจกรรมสืบเนื่องตามที่เขาสามารถกระท าได้ เช่น เพาะเห็ด  สวน
เสาวรส  สวนพริก ฯลฯ 

กรณีผู้เลี้ยงมีภาระอ่ืน ๆ ทีส่ าคญักว่าท าให้ไม่มีเวลาดูแลไส้เดือน เช่น กลุ่มเจ้าหน้าที่ /ข้าราชการ  ผู้เลี้ยงกลุ่ม
นี้จะไม่กลับมาเลี้ยงใหม่ 

  การพัฒนาในอนาคต คือ ให้เครือข่ายผู้เลี้ยงไส้เดือนที่มีอยู่เป็นหรือหน่วยงานระดับท้องถิ่นเสนอความ
ประสงค์ให้จัดอบรมแก่ผู้สนใจที่มีความต้องการอบรมโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร (ผู้สนใจกลุ่มหนึ่งจะไปศึกษาและซื้อพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์จากฟาร์มหรือกลุ่มผู้เลี้ยงต้นแบบมาทดลองเลี้ยง
ใช้วิธีการโทรมาปรึกษา) 
บ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
 -   มีขั้นตอนที่ชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
 -   สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นอาชีพได้ 

-  มีการบูรณาการ และสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติได้ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

-  ได้รับการดูแลและให้ค าปรึกษาจากท่าน รศ.ดร. สมชัย  จันทร์สว่าง เป็นอย่างดียิ่ง 
-  การได้รับความร่วมมือและการให้การสนับสนุนจากผู้เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
-  ผู้เลี้ยงไส้เดือนเห็นความส าคัญ มีความพยายาม เอาใจใส่ดูแล มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (สังเกตได้

จากการโทรมาปรึกษาเมื่อเกิดปัญหา โทรมาแลกเปลี่ยนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น) มีการคิดค้นและแสวงหา
วัตถุดิบต่าง ๆ มาทดลองเลี้ยง มีการน าไปทดลองใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งเป็นดินปลูก ปุ๋ยน้ า ปุ๋ยเม็ด มี
การทดลองใช้ในปริมาณที่แตกต่างกัน และทดลองใช้กับผักต่างชนิดกัน มีการจดบันทึก เพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุด และ
น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยง มีการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน และยินดีถ่ายทอดประสบการณ์แก่
ผู้สนใจ 
การตั้งเป้าหมายการด าเนินงานในอนาคต 

มีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการเลี้ยงไส้เดือน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร โดยมีฟาร์มตัวอย่างและพื้นที่สาธิตการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากการเลี้ยงไส้เดือนในรูปแบบต่าง  ๆ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางด้านวิชาการการเลี้ยงไส้เดือน เป็นแหล่งบริการวิชาการแก่ชุมชนและผู้สนใจ 
 

รูปภาพผลงาน 
โครงการถ่ายทอดวิถีเกษตรทางเลือก“จากขยะอินทรีย์ สู่อาหารปลอดภัยและเพิ่มรายได้ครัวเรือน” 
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การประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มผู้เลี้ยงไส้เดือนดิน 

 
 

การพัฒนาคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐานโดยได้รับการสนบัสนุนจากงานวิเคราะห์ดิน กรมพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่น 

        

     
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลีย้งไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยส าหรับน าไปใช้ในการเกษตรแบบอินทรีย์” 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลีย้งไส้เดือนก าจดัมูลฝอยดนิก าจดัมูลฝอยอินทรีย์ 

และผลิตปุ๋ยอินทรียช์ีวภาพ เพื่อใช้ในการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน” 
 

        

     
 

ขยายผลโดยเครือข่ายผู้เลี้ยงไส้เดือน 

     
 

   
 
 

โดย : อรุณศรี นิภานันท์  ส านักงานวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
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                                             รางวัลดี ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี 

 

 

 
ที่มาของปัญหา 

สืบ เนื่ องจากการด า เนินการโครงการสั ตวแพทย์อาสาอา เซี ยน  โดยคณะสั ตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)  ด าเนิน
โครงการตั้งแต่ปี 2556-2558 นั้น ประสบความส าเร็จและได้รับการตอบรับและชื่นชมผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้สนับสนุน
โครงการ นิสิตและผู้บริหารสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นอย่างดี โดยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
สถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน มีความสนใจและเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสัตวแพทย์อาสา
อาเซียน เพื่อให้เป็นโครงการต่อเนื่องประจ าทุกปีต่อไป 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ สังคม ภูมิปัญญา    
ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีการให้บริการในวิชาชีพขั้นสูง และมุ่งตอบสนองความต้องการของสังคมด้านต่าง  ๆ  
ซึ่งประกอบด้วยสุขอนามัยของสัตว์ที่คนบริโภค สุขภาพสัตว์ที่คนเลี้ยงเป็นเพื่อน การควบคุมป้องกันโรคระบาด      
โรคสัตว์สู่คน และการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคจากการบริโภคเนื้อ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ รวมถึง
ความสามารถในการตอบสนองการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การลดต้นทุนการผลิตให้แก่ภาคการเกษตร และ
อุตสาหกรรมการเกษตรจนเป็นที่ยอมรับว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาทางสัตวแพทย์ชั้นน าของ
ประเทศไทยและในระดับภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ยังมีความมุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการใช้ศักยภาพในการเป็นผู้น าพัฒนาด้านการศึกษาในสาขาวิชาสัตว
แพทยสาสตร์ ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาที่ส าคัญ โดยส่งผ่านความรู้ตามแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) 
ให้กับเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนให้มีความเข้มแข็งไปพร้อม ๆ กัน   เริ่มจากกิจกรรมที่นิสิตสัตวแพทย์ไทยอาสาพัฒนา
ชนบทในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนานิสิต นายสัตวแพทย์ และ
บุคลากรทางวิชาชีพสัตวแพทย์ในกลุ่มอาเซียน กิจกรรมเรียนรู้ และรู้จักประเทศอาเซียนในการเริ่มต้นของประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2559  นี้ผลการประเมินโครงการสัตวแพทย์อาสาอาเซียน ประจ าปี 2558 พบว่าผู้เข้ารับการอบรม
มีความพึงพอใจเฉลี่ย ในระดับดีถึงดีมาก และการเสนอให้มีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้มี
การสร้างเครือข่าย  ท าความรู้จัก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างกัน ซึ่งโครงการสัตว
แพทย์อาสาอาเซียนท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน ภายใต้นโยบายการรวมอาเซียนเป็นหนึ่งเดียว หรือ AEC ยังผลให้เกิด  ความเข้าใจการด าเนิน
ธุรกิจของภาคเอกชนและบทบาทของสถาบันการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นิสิตของประเทศต่าง ๆ ในวงการสัตวแพทย์ได้
เข้าใจบทบาทของตนเอง บทบาทของสถาบันการศึกษา และการท างานประสานร่วมกันกับภาคเอกชนให้เป็นเนื้อ
เดียวกันต่อไป ซึ่งกิจกรรมในโครงการสัตวแพทย์อาสาอาเซียนที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2558 นั้น ได้มีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการตอกย้ าว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนอันดี
จากทุกภาคส่วนและด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี 
 
 

โครงการสัตวแพทย์อาสาอาเซียน 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 



  

111 ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจ าป ี2558 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและนิสิต ในระบบการศึกษา และวิชาชีพสัตวแพทย์ในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 
 2. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรให้กับบุคลากรและนิสิต ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 
 3. เพื่อเผยแพร่ศักยภาพความเป็นผู้น าในสาขาวิชาชีพสัตวแพทย์ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรและนิสิต ให้มีส่วน
ช่วยขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน 
 4. เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้บุคลากรและนิสิตได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งไปพร้อมๆ กัน 

วิธีด าเนินการ 
 นิสิตชั้นปีที่ 4 – 6 ของหลักสูตรการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
แล ะส ถ าบั น ก า ร ศึ ก ษ าที่ มี ก า ร ล ง น าม ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะห ว่ า ง ส ถ า บั น  กั บ ค ณ ะสั ต ว แ พ ทย ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 55 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา 22 วัน 
 เนื้อหา: 

 สุขภาพสัตว์ การดูแล การป้องกันโรค เน้น One Health Program 

 อาหารปลอดภัยส าหรับมนุษย์ 

 งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 งานจิตอาสา และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพสัตวแพทย์ 
 ภาคปฏิบัติ : 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลาโดยประมาณ 2 
สัปดาห์ 

 ปฏิบัติงานสัตวแพทย์อาสาอาเซียน ในพื้นที่บริการวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาตร์ 

 อบรมให้ความรู้ และท ากิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียนพื้นที่ปฏิบัติงานสัตวแพทย์อาสาอาเซียน 

 ปฏิบัติงานสัตวแพทย์อาสาอาเซี ยน ในพื้นที่บริการวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์                      
Royal University of Agriculture  ราชอาณาจักรกัมพูชา ระยะเวลาโดยประมาณ 7-10 วัน 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สัตวแพทย์อาสาอาเซียน” 
 1. เป็นนิสิตสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน และ

สถาบันการศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ 
 2. เป็นผู้มีจิตอาสา 
 3. เป็นผู้ที่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการได้ 

เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรและนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

ประเทศสมาชิกอาเซียนมากข้ึน 
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 2. บุคลากรและนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความรู้  และความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพสัตวพทย์ ในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติมากข้ึน 
 3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการยอมรับทางศักยภาพ และความเป็นผู้น าด้าน
สถาบันการศึกษาชั้นสูง จากประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ 

 4. ความสัมพันธ์ที่ดีและเครือข่ายของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย : คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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1. หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย และการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่นโยบายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ซึ่งกลไกส าคัญที่จะสร้างพลังเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
ร่วมกันให้เกิดวิถีชีวิตคุณภาพสู่วัฒนธรรมคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และสามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษาต่างๆ 
ได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ และความทุ่มเทของ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ในการให้ความส าคัญและมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อการสร้างองค์กรที่มีคุณค่า และสามารถด าเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
และเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ ส านักงานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเห็นความส าคัญในการจัดโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9 
ประจ าปี 2558 ขึ้น เพื่อเป็นกลไกที่ส าคัญ ในการพัฒนาวิถีชีวิต คุณภาพในการท างาน และการขับเคลื่อนสู่วัฒนธรรม
คุณภาพที่ดีร่วมกันของมหาวิทยาลัย และน าไปสู่การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ โดยการขยายผลสู่การปฏิบัติจริงที่
เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งจากการเยี่ยมชม และการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมากข้ึน  
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเป็นกลไกกระตุ้นให้ส่วนงานและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

2) เพื่อยกย่องส่วนงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ด าเนินงานจากการประกันคุณภาพ จน
เป็นแบบอย่างแก่ส่วนงานอ่ืนทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3) เพื่อเป็นกลไกน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อก้าวสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

1) คณะวิชา ส่วนงานสนับสนุน หรือส่วนงานเทียบเท่า  

2) หน่วยงานสังกัดคณะวิชาหรือเทียบเท่า 

3) คณะบุคคล/บุคคล 
5. ประเภทการจัดโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2558  
 ก าหนดประเภทรางวลัเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. ประเภทที่ 1: ผลงานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2558 แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
1.1 ระดับหลักสูตร จะพิจารณาจากคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ 4.01 -

5.00 คะแนน ในระดับดีมาก  
1.2 ระดับคณะวิชา จะพิจารณาจากคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ 4.51 – 

5.00 คะแนน ระดับดีมาก  

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ครั้งที่ 9  ประจ าปี 2558   
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1.3 ระดับส่วนงานสนับสนุนหรือเทียบเท่าระดับคณะ พิจารณาจากคะแนนผลการประเมินคุณภาพ
ภายในตามเกณฑ์ EdPEx ของส่วนงานสนับสนุน ตั้งแต่คะแนนช่วงที่ 2 ขึ้นไป ของทุกหมวด  

2. ประเภทที่ 2: การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
2.1 การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน หมายถึง ความพยายามอย่างมีแผนและต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของการท างาน เพื่อการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร สามารถลดเวลาและลดขั้นตอนการด าเนินงานได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

2.2 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง กระบวนการที่มีวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ท าให้ส่วนงาน
ประสบความส าเร็จหรือน าไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพนั้นๆ และมีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏอย่างชัดเจน มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีให้
ส่วนงานอ่ืนน าไปใช้ประโยชน์  

2.3 นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน หมายถึง การท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึง
การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร เพื่อท าให้สิ่งต่างๆ เกิด
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มมากขึ้น ก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มขึ้นเพิ่มมูลค่า มูลค่า
ของลูกค้า หรือมูลค่าของผู้ผลิต 

6. วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา กิจกรรม 

กันยายน 2558 ส านักงานประกันคุณภาพ ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ให้ทุกส่วนงานรับทราบ 

กันยายน – พฤศจิกายน 
2558 

ส่วนงานภายในทุกระดับส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมายังส านักงานประกันคุณภาพ ภายในวันท่ี 20 
พฤศจิกายน 2558  

ธันวาคม 2558 คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกผลงานท่ีผ่านเกณฑ์ตามท่ีก าหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 2558 และแจ้งผลการพิจารณากลั่นกรอง 

มีนาคม 2559 จัดนิทรรศการแสดงผลงานภาคโปสเตอร์ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนผลงานภาค
โปสเตอร์ 
ผู้เสนอขอรับรางวัลน าเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ณ 
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพและประกาศผล  

เมษายน - พฤษภาคม 2559 จัดพิธีมอบรางวัล โล่ และประกาศเกียรติคุณ ในท่ีประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) 
 เมษายน – พฤษภาคม 2559 สรุปผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2558 และจัดท ารูปเล่มส่ง

โรงพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ให้ส่วนงานและบุคลากรรับทราบ 

7. วิธีการส่งผลงานเข้าร่วม 
 7.1 ประเภทที่ 1 ผลงานดีเด่น จะพิจารณาจากรายงานคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส่วน
งานในแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และส่วนงานสนับสนุน  
 7.2 ประเภทที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ผู้สนใจส่งข้อมูลผลงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดในคู่มือ
โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2558 ของแต่ละประเภท จ านวน 8 ชุด พร้อม
ไฟล์ ลงแผ่นซีดี จ านวน 8 ชุด 

7.3 การส่งผลงานประเภทที่ 2 ขอให้จัดส่งมายังส านักงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 
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7.4 ผลงานที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง ให้น าเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ในวันพิจารณาตัดสิน
จากคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล และประกาศผล เพื่อมอบเงินรางวัล ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยมีระยะเวลาในการน าเสนอหัวข้อละไม่เกิน  10 - 15 นาที ภายในเดือนมีนาคม 2559 

7.5 การมอบโล่และประกาศเกียรติบัตร ก าหนดมอบในที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ภายใน
เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2559 

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาตดัสินรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2558  
 การพิจารณาตัดสินรางวัล แบ่งเป็น 2 ลักษณะ โดยมีคะแนนเตม็ 100 คะแนน ดังนี้ 

  8.1 การพิจารณาคัดเลือกและตัดสนิผลการให้รางวัล มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้แก ่

 ประเภทที่ 1 ผลงานดีเด่น 
1.1 ระดับหลักสูตร จะพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 

ตั้งแต่ 4.01 - 5.00 คะแนน ในระดับดีมาก  เพื่อมอบรางวัลจ านวน 5,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ 
1.2 ระดับคณะวิชา จะพิจารณาตัดสินรางวัลจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน             

ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่ 4.51 – 5.00 คะแนน ระดับดีมาก เพื่อมอบรางวัลดีเยี่ยม 3 อันดับแรก จ านวน 10,000 บาท 
พร้อมโล่ และประกาศเกียรติคุณ ส่วนผลงานได้รับรางวัลระดับดี จะได้รับการเผยแพร่ผลงานเท่านั้น 

1.3 ระดับส่วนงานสนับสนุนหรือเทียบเท่าระดับคณะ พิจารณาตัดสินรางวัลจากการประเมินคุณภาพ
ภายในตามเกณฑ์ EdPEx ของส่วนงานสนับสนุน ตั้งแต่คะแนนช่วงที่ 2 ขึ้นไป ของทุกหมวด  เพื่อมอบรางวัลดีเยี่ยม 3 
อันดับแรก จ านวน 10,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ ส่วนผลงานได้รับรางวัลระดับดี จะได้รับการเผยแพร่
ผลงานเท่านั้น 

 ผลงานประเภทที่ 1 ผลงานดีเด่น ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินได้รับรางวัลดีเยี่ยมให้น าเสนอภาคบรรยาย 
และโปสเตอร์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน  

8.2  การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลการให้รางวัล ประเภทที่ 2 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน แบ่งเป็น 
2 รอบ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้  

 รอบแรก พิจารณาตัดสินจากการพิจารณากลั่นกรอง (40 คะแนน) 
คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณากลั่นกรองผลงาน

ประเภทที่ 2 ที่เข้ารอบ หรือผ่านการคัดเลือก โดยพิจารณาให้คะแนนผลงาน ดังนี้ 
  - ประเภทที่ 2.1 การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณากลั่นกรองผลงานที่เข้ารอบ หรือผ่านการคัดเลือก โดยพิจารณาให้คะแนนผลงาน
จากกระบวนงานเชิงคุณภาพ รายละเอียดแบบฟอร์มการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 
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แนวทางการให้คะแนนด้านกระบวนงาน เชิงคุณภาพ (40 คะแนน) 

ระดับ 
คะแนน 

มิติดา้นกระบวนการในการ 
ลดขั้นตอนและระยะเวลา 

มิติดา้นการให้ความส าคัญ
กับผู้รับบริการ 

มิติดา้นการอ านวยความ
สะดวก 

มิติดา้นการส่งเสรมิการปฏบิัติงาน
ของผู้บริหารและการเรยีนรู้ 

1 
(ปรับปรุง) 

ไม่มีแนวทาง วธิีการในการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลา

อย่างเป็นระบบ 

ไม่มีแนวทาง วธิีการ และ
การด าเนินการการให้

ความส าคัญกับผู้รับบรกิาร 

ไม่มีแนวทาง วธิีการ และการ
ด าเนินการอ านวยความสะดวก 

ไม่มีแนวทาง วธิีการและการ
ด าเนินการส่งเสริมการปฏิบัติงานของ

ผู้บริหารและการเรียนรู้  
2 

(พอใช้) 
มีแนวทางหรือวิธกีารในการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลา

อย่างเป็นระบบ 

มีแนวทาง หรอืวธิีการ และ
การด าเนินการการให้

ความส าคัญที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของ

ผู้รับบริการบางส่วน 

มีแนวทาง หรอืวธิีการ และ
การด าเนินการการอ านวย

ความสะดวกที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ

ในบางส่วน 

มีแนวทาง วิธกีารและการด าเนินการ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

และการเรียนรู ้

3 
(ดี) 

มีการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาอยา่งเป็นระบบ

และมีประสิทธิผลต่อ
ข้อก าหนดของกระบวนการ

เป็นอย่างด ี

มีการด าเนินการการให้
ความส าคัญ ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน 
และการบริการในหลายเร่ือง 

มีการด าเนินการการอ านวย
ความสะดวกที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ

ในหลายเร่ือง  

มีการด าเนินการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและการ

เรียนรู้ ที่สามารถกระจายความรู้และ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน

หน่วยงาน 
4 

(ดีมาก) 
มีการลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาอยา่งเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองต่อข้อก าหนด
ของกระบวนการอย่าง

สมบูรณ์ 

มีการด าเนินการการให้
ความส าคัญ ที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของ
ผู้รับบริการ สามารถ
ยกระดับคุณภาพการ

ให้บริการที่ดีขึ้น 

มีการด าเนินการการอ านวย
ความสะดวกที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ

อย่างสมบูรณ์ 

มีการด าเนินการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและการ

เรียนรู้ ให้บรรลุผลตามที่ก าหนด และ
การปฏิบัติงานมปีระสิทธภิาพและ

ประสิทธิผล 

- ประเภทที่  2.2 แนวปฏิบัติที่ดี  และประเภทที่  2.3 นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณากลั่นกรองผลงานที่เข้ารอบ หรือผ่าน
การคัดเลือก โดยพิจารณาให้คะแนนผลงานจาก 

1) กระบวนการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน (ADLI) ที่มีแนวทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อทุกกระบวนการในหน่วยงานอย่างสมบูรณ์ มีการถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ และสามารถ
บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน มีระบบการประเมินและปรับปรุง โดยใช้ข้อมูลจริง ที่มีการวิเคราะห์ แบ่งปันความรู้  
และสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน รวมทั้งมีกระบวนการตามวงจร PDCA (ADLI) มีทิศทางบูรณาการกับความต้องการ
หรือเป้าหมายของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี (20 คะแนน) 

2) ผลลัพธ์ของผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน (LeTCI) มีผลลัพธ์ที่ดีมากในเรื่องที่ส าคัญ
ของหน่วยงาน มีรายงานแนวโน้มและปรับปรุงที่ดีมาก และรักษาระดับผลลัพธ์ที่ดีมากไว้ได้ แสดงถึงความเป็นผู้น า 
และสามารถเทียบเคียงหรือเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอ่ืนได้ รวมทั้งมีรายงานผลลัพธ์สนองต่อความต้องการผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบสนองต่อการปฏิบัติงานที่ส าคัญของหน่วยงานอย่างดีมาก (20 คะแนน) 
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               รายละเอียดแบบฟอร์มการพิจารณาคัดเลือก มีดังนี้ 
แนวทางการให้คะแนนด้านกระบวนการ (ADLI) (20 คะแนน) 

ระดับ
คะแนน 

Approach–A Deployment–D Learning–L Integration–I 

1 ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบ 

ไม่มีการถ่ายทอดเพ่ือ
น าไปปฏิบัติหรือมี

เล็กน้อย 

ไม่มีแนวคิดการปรับปรุงหรือ
ปรับปรุงเมื่อมีปัญหา 

PDCA (ADL) ไม่มีทิศทาง
เดียวกันกับความต้องการหรือ

เป้าหมายของหน่วยงานท่ี
ก าหนดไว้ 

2 มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบต่อข้อก าหนด
ของกระบวนการ 

มีการถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ ถึงแม้บางส่วนอยู่

ขั้นเริ่มต้น 

มีระบบการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการท่ี

ส าคัญ 

PDCA (ADL) มีทิศทางเดียวกัน 
กับความต้องการหรือเป้าหมาย

ของหน่วยงานท่ีก าหนดไว้ 
3 มีแนวทางอย่างเป็น

ระบบและมี
ประสิทธิผลต่อ
ข้อก าหนดของ
กระบวนการ 

มีการถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ เป็นส่วนใหญ่ 

มีระบบการประเมินและ
ปรับปรุง โดยใช้ข้อมูลจริง ท่ีมี
การวิเคราะห์ แบ่งปันความรู้ 

ในหน่วยงาน 

PDCA (ADL) มีทิศทางเดียวกัน 
กับความต้องการหรือเป้าหมาย
ของหน่วยงาน และหน่วยงานอื่น

ท่ีก าหนดไว้ 

4 มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลท่ี

ตอบสนองต่อทุก
กระบวนการใน
หน่วยงานอย่าง

สมบูรณ์ 

มีการถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ และสามารถบรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน 

มีระบบการประเมินและ
ปรับปรุง โดยใช้ข้อมูลจริง ท่ี

มีการวิเคราะห์ แบ่งปัน
ความรู้ และสร้างนวัตกรรม

ในหน่วยงาน 

PDCA (ADL) มีทิศทางบูรณา
การกับความต้องการหรือ

เป้าหมายของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้เป็น

อย่างดี  

แนวทางการให้คะแนนด้านผลลัพธ ์(LeTCI)  (20 คะแนน) 
ระดับ 

คะแนน 
Level–Le Trend–T Comparison–C Integration–I 

1 ไม่มีรายงานผลลัพธ์ 
หรือมีผลลัพธ์ท่ีไม่ดี 

ไม่มีรายงานผลลัพธ์ท่ีแสดง
แนวโน้ม หรือมีผลลัพธ์แสดง

แนวโน้มทางลบ 

ไม่มีรายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ไม่มีรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อความต้องการ

ของหน่วยงาน 
2 มีรายงานผลลัพธ์ถึง

การปรับปรุง  
แสดงให้เห็นว่า มีการพัฒนา

ของแนวโน้มในทางบวก 
มีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 

และมีผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบท่ี
ดี 

มีรายงานผลลัพธ์ท่ีมีความส าคัญ
ต่อความต้องการของหน่วยงาน

เป็นบางเรื่อง 
3 มีรายงานผลลัพธ์ถึง

การปรับปรุง และมี
ผลลัพธ์ท่ีดีในหลาย

เรื่อง 

แสดงให้เห็นว่า มีการ
พัฒนาของแนวโน้มท่ีดี

และรักษาระดับผลลัพธ์ท่ี
ดีไว้ได้ 

มีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
และมีผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบ

ท่ีดีในหลายเรื่อง 

มีรายงานผลลัพธ์ท่ีมีความส าคัญ
ต่อความต้องการของหน่วยงาน

ในหลายเรื่อง 

4 มีผลลัพธ์ท่ีดีมาก ใน
เรื่องที่ส าคัญของ

หน่วยงาน 

มีรายงานแนวโน้มและ
ปรับปรุงท่ีดีมาก และ
รักษาระดับผลลัพธ์ท่ีดี

มากไว้ได้ 

แสดงถึงความเป็นผู้น า และ
สามารถเทียบเคียงหรือเป็น
ต้นแบบให้หน่วยงานอื่นได้ 

มีรายงานผลลัพธ์สนองต่อความ
ต้องการผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย  และตอบสนองต่อการ
ปฏิบัติงานท่ีส าคัญของหน่วยงาน

อย่างดีมาก 
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 รอบที่ 2 พิจารณาตัดสินผลงานโดยการน าเสนอผลงาน (60 คะแนน) 
    1) ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้น าเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาตัดสินรางวัล ดังนี้ 
    - คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอก 
พิจารณาการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย ประเภทที่ 2.1 – 2.3 โดยพิจารณาจากเทคนิคการน าเสนอ การสื่อสารที่
เข้าใจง่าย ชัดเจน และเนื้อหาครบถ้วนตามเวลาที่ก าหนด ภายในเวลา 10 – 15 นาทีต่อผลงาน (50 คะแนน) 
    - คณะกรรมการฯ พิจารณาจากความชัดเจนในการสื่อความหมาย และความน่าสนใจของการ
จัดรูปแบบองค์ประกอบของภาพ ตัวอักษร สีสัน ความสวยงาม ของภาคโปสเตอร์  (10 คะแนน)  

   รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มีดังนี้ 
หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม 

การน าเสนอภาคบรรยาย 10 

1.  เทคนิคในการน าเสนอ การสื่อสารเนื้อหาท่ีเข้าใจง่าย ชัดเจน 5 

2.  เนื้อหาครบถ้วน ตามเวลาท่ีก าหนด 5 

เนื้อหา 40 

  1. การระบุสาเหตุ ความจ าเป็น หรือปัญหา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงได้อย่างชัดเจน 5 

2. การจัดท าแผนงานมีความชัดเจน มีแนวทางอย่างเป็นระบบ รวมท้ังกระบวนการด าเนินงานมีความเหมาะสม
กับสถานการณ์ และมีความชัดเจนในแต่ละขั้นตอน 

5 

  3. กระบวนการด าเนินงานท่ีแสดงถึงการพัฒนาปรับปรุงท่ีดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง และสามารถตอบสนองต่อพันธกิจ
ของหน่วยงาน 

5 

  4. ผลลัพธ์ของการด าเนินงานมีประสิทธิผลตามแผนของหน่วยงาน และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

5 

  5. ประสิทธิภาพความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน 5 
  6. ผลการด าเนินงานเป็นเอกลักษณ์และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี 5 
  7. เป็นแนวปฏิบัติท่ีหน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 10 
การน าเสนอภาคโปสเตอร์ 10 
1.  ความชัดเจนในการสื่อความหมาย  5 
2.  ความน่าสนใจของการจัดรูปแบบองค์ประกอบของภาพ ตัวอักษร สีสัน ความสวยงาม 5 
รวมคะแนน 60 

 2) ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้น าเสนอเฉพาะภาคโปสเตอร์ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
รางวัล  จากคณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วม จ านวน 70 : 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้คะแนนสูงสุด 
3 อันดับแรก ได้เงินรางวัล 3,000 บาท 2,000 บาท และ 1,000 บาท ตามล าดับ 

   - การพิจารณาจากคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาจากความชัดเจนในการสื่อความหมาย และความ
น่าสนใจของการจัดรูปแบบองค์ประกอบของภาพ ตัวอักษร สีสัน และความสวยงาม (70 คะแนน) ดังนี้ 
 

  หัวข้อการประเมิน คะแนนเต็ม 

ภาคโปสเตอร์ 70 

1.  ความชัดเจนในการสื่อความหมาย  35 

2.  ความน่าสนใจของการจัดรูปแบบองค์ประกอบของภาพ ตัวอักษร สีสัน ความสวยงาม 35 
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    - การพิจารณาจากผู้เข้าร่วม โดยลงคะแนนโหวตได้ไม่เกิน 3 ผลงาน (30 คะแนน) ถ้าลงไม่ครบ 3 
ผลงาน ถือเป็นคะแนนเสีย 

8.3 เกณฑ์คะแนนการตัดสินการใหร้างวัล แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1) ผลงานที่น าเสนอภาคบรรยาย ประเภทที่ 2  มีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินคะแนนในภาพรวม ซึ่ง

พิจาณาจากคะแนนรอบคัดเลือก และคะแนนตัดสินผลงาน ดังนี้ 
- ผลงานระดับดีเยี่ยม ได้ระดับคะแนน 85-100 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่

และใบประกาศเกียรติคุณ 
- ผลงานระดับดี ได้ระดับคะแนน 75-84 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และใบ

ประกาศเกียรติคุณ 
2) ผลงานที่น าเสนอเฉพาะภาคโปสเตอร์ มีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินได้รับรางวัล คือ 

- อันดับ 1 ผลงานภาคโปสเตอร์  ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท 
- อันดับ 2 ผลงานภาคโปสเตอร์  ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท 
- อันดับ 3 ผลงานภาคโปสเตอร์  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท 
- คะแนนผลโหวตสูงสุด 1 รางวัล ได้เงินรางวัล 3,000 บาท 

9. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
1) มีผลงานส่งเข้าร่วมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีความตระหนักให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
2) ส่วนงานที่เกิดผลส าเร็จจากการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้รับการยกย่อง มีก าลังใจใน

การด าเนินงานจากการประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาจนเกิดผลส าเร็จ และเป็นแบบอย่าง
แก่ส่วนงานอ่ืนทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3)  สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างส่วนงานเพื่อเป็นกลไกก้าวสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
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ผลงานที่น าเสนอภาคโปสเตอร์ 
 

ผลงานน าเสนอภาคโปสเตอร์ แบ่งเป็น 2 ประเภท จ านวน 12 ผลงาน ได้แก ่
 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน 

1) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการรายงานตัวนิสิตใหม่ของโครงการ EEBA                               
โดย คณะเศรษฐศาสตร์               

2) การปรับปรุงกระบวนการขอประเมินผลการสอนเพื่อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ                  
โดย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

3) การปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืมส ารองจ่าย  
โดย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

4) กระบวนการจัดท ารายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา   
โดย ส านักทะเบียนและประมวลผล 

5) ระบบรายงานผลการประเมินตนเองแบบออนไลน์  
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

6) โครงการก าจัดหนูโดยวิธีกลเพ่ือควบคุมจ านวนหนูในพ้ืนที่  
โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

7) โครงการพัฒนาระบบจองห้องอิเล็กทรอนิกส์                                                               
โดย คณะเศรษฐศาสตร์ 

8) นวัตกรรมคลินิกเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                   
โดย คณะศึกษาศาสตร์ 

 แนวปฏิบัติที่ดี 

1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการข้ึนทะเบียนผู้รับบริการด้วยชุดอ่านบัตรประชาชน                            
โดย  สถานพยาบาล ส านักงานอธิการบดี 

2) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมสู่สาธารณะ                                                                          
โดย คณะเศรษฐศาสตร์  

3) ระบบบันทึกงานประจ าวัน ส านักงานเลขานุการ 
โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

4) การเพ่ิมประสิทธิภาพขั้นตอนการด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ                                              
โดย คณะเศรษฐศาสตร์ 
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ประเภท รายชื่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 

ประเภทรางวัลการพัฒนาปรับปรงุกระบวนงาน 1. รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา 
2. รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร 
3. รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ 
4. รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ 
5. ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ 
6. อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ 
7. อ.ดร.จุมพฎ บริราช 

ประเภทรางวัลแนวปฏิบัติที่ด ี 1. ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ 
2. ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล 
3. ผศ.นงลักษณ์ งามเจริญ 
4. อ.ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก 
5. อ.จันทวรรณ อนันตประยูร 
6. นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ 

ประเภทรางวัลนวัตกรรมสนับสนนุการปฏิบัติงาน 1. รศ.กมลพรรณ  นามวงศ์พรหม 
2. รศ.ดร.สุคนธ์ช่ืน ศรีงาม 
3. รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ 
4. ผศ.ดร.อภิชาติ แจ้งบ ารุง 
5. ผศ.ดร.อัมพิกา บันสิทธ์ิ 
6. อ.ดร.ยอดมนี เทพานนท์ 
7. น.ส.วิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ 

 

 
 
 

1) นายวฑิูรย์ สิมะโชคดี    อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม                      ประธานกรรมการ 
2) นายสกล มงคลธรรมากุล   นายกสมาคมศิษย์เก่า มก. ในพระบรมราชปูถัมภ์   กรรมการ                      
3) รองศาสตราจารย์ ดร.พนติ เข็มทอง          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                              กรรมการ 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ งามเจริญ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายประกนัคณุภาพ               กรรมการ                                                                 
5) อาจารย์ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ                             อดีตรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ    กรรมการ                                                  

 
 
 
 
 
 

รายนามคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรางวัลคุณภาพ  ครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2558 

รายนามคณะกรรมการตัดสินการน าเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพ  คร้ังที่ 9 ประจ าป ี2558 
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ประเภทผลงาน 
จ านวนผลงานทีส่่ง
เข้าร่วมโครงการ 

จ านวนผลงานที่
ผ่านการกลั่นกรอง 

ผลงานที่ผ่านการตัดสิน 
ดีเย่ียม ดี 

ประเภทที่ 1 : หน่วยงานท่ีมีผลงานดีเด่น 2 2 2 - 
ประเภทที่ 2.1 : การพัฒนาปรับปรุง  
                    การปฏิบัติงาน 

8 8 1 7 

ประเภทที่ 2.2 : แนวปฏิบัติที่ด ี 6 2 - 2 
ประเภทที่ 2.3 : นวัตกรรมสนับสนุนการ 
                    ปฏิบัติงาน 

8 - - - 

รวม 24 12 3 9 
 

 ผลการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการและการลงคะแนนโหวต ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ และ
น าเสนอเฉพาะโปสเตอร์ ดังนี้ 
 รางวัลอันดับที่ 1 : เร่ืองการพัฒนาระบบสมัครงานออนไลน์ของส านักทะเบียนและประมวลผล    
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (Developing online Recruitment System of the   
   Office of Resistrar Kasetsart University) โดย ส านักทะเบียนและประมวลผล 

รางวัลอันดับที่ 2 : เร่ือง ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center)                          
          โดย ส านักทะเบียนและประมวลผล 

 รางวัลอันดับที่ 3 : เร่ือง การพัฒนาระบบการก าหนดและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียน ของนิสิต  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Development of Determining and Validating 
Sequence Ineption System for Kasetsart University Student) 
โดย ส านักทะเบียนและประมวลผล 
เร่ือง จากห้องนิทรรศการสู่การเรียนรู้บนโลกดิจิทัล  
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผลการพิจารณาตัดสนิจากคณะกรรมการและการลงคะแนนโหวต ภาคโปสเตอร์ ดังนี ้
 รางวัลอันดับที่ 1 : เร่ืองกระบวนการจัดท ารายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล    
   โดย ส านักทะเบยีนและประมวลผล 

รางวัลอันดับที่ 2 : เร่ือง โครงการพัฒนาระบบจองห้องอิเล็กทรอนิกส์                          
          โดย คณะเศรษฐศาสตร์ 

 รางวัลอันดับที่ 3 : เร่ือง การปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืมส ารองจ่าย 
โดย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 

 

 

  สรุปจ านวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัล 
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ภาพกิจกรรมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คร้ังที่ 9 ประจ าปี 2558 

 

 

     
   วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 

การน าเสนอผลงานรางวัลคุณภาพของหน่วยงานต่างๆ และกรรมการให้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
       ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 

 

 

 

 

 

 

ผลงานภาคโปสเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ ที่ผ่านเข้ารอบ 7 ผลงาน                                                                   
ณ โถงหน้าห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 

                  

 

                        

 

                  

                                                                                         

                  

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

    

ผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 

ผลงานภาคโปสเตอร์ 
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ภาพกิจกรรมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
คร้ังที่ 9  ประจ าปี 2558 

 

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ผู้เข้าร่วมงานโครงการรางวัลคุณภาพ และคณะกรรมการเยี่ยมชม ซักถาม และให้คะแนนโปสเตอร์ผลงาน                                                                        

ณ โถงหน้าห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 
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 ผู้เข้ารับรางวัลร่วมถ่ายภาพหมู่ 

  

  

พิธีมอบรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                  
คร้ังที่ 9  ประจ าปี 2559   วันจันทร์ท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ อาคารสารนเิทศ 50 ปี มก.  

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล       
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เอกสารวิชาการ 12/2559  ส านักงานประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่ปรึกษา  รศ.ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบ ารุง  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะบรรณาธิการ  นางสาววิไลรัตน์  วิริยะวิบูลยก์ิจ ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ 
   นางประวีณ์นุช  เกตุแก้ว  หัวหน้างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
  นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน ์  งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
   นางสาวสุรีย์  วงศ์อกนิษฐ์  งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
  นายจตุรงค์  ตันนุกูล  งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
พิมพ์ครั้งที่ 1 เมษายน 2559    จ านวน  500  เล่ม 
พิมพ์ที่ สหประชาพาณิชย์ 377, 379, 381 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน    
                       กรุงเทพมหานคร 10600 
โทร   0 2861 4341 - 2   



 




