
 

 

 
 

                 รางวัลดีเย่ียม เงินรางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคณุ ได้แก ่
๑) คณะวิทยาศาสตร์   ๒)  บัณฑิตวิทยาลัย ๓) ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 
๔)  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสตัว์และผลิตภณัฑส์ัตว์ 

 
      รางวัลดี เงินรางวัลละ 5,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคณุ ได้แก ่

1) คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ๒)  คณะอุตสาหกรรมเกษตร    
๓)   คณะเกษตร ก าแพงแสน   ๔)  ส านักทะเบียนและประมวลผล   
๕) ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 
 

 
      รางวัลดีเย่ียม เงินรางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกยีรตคิุณ ได้แก ่

๑) โครงการลดทรัพยากรกระดาษ (ประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-meeting)  
โดย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

๒) ระบบให้บริการส่งและตอบรับบทความวิชาการออนไลน ์
โดย  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

๓) ระบบสารสนเทศการฝึกงานนิสติ 
โดย  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเรว็ใน
การให้บริการ 
โดย  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสตัว์และผลิตภัณฑ์สตัว์ 

๕) สถานพยาบาลก้าวไกล เลื่อนนัดฉบัไว ด้วย SMS 
โดย  สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

     รางวัลดี เงินรางวัลละ 5,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคณุ ได้แก ่
๑) เพิ่มประสิทธิภาพการท างานระบบ ERP  

โดย  สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๒) ปฏิรูปบริการทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบูรณาการทุกภาคสว่น (ICT Service Management 

Reform for Total Integration) 
โดย  สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
 
 

                รางวัลดีเย่ียม เงินรางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโลแ่ละใบประกาศเกียรติคณุ ได้แก ่
๑) โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ  

โดย  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
๒) ระบบการบันทึกรายชื่อผู้เขา้ร่วมกจิกรรมเสริมหลักสตูรและการสรา้งใบเซ็นชื่อแบบบาร์โค้ดในระดับ

มหาวิทยาลยั โดย  คณะวิทยาศาสตร ์
๓) การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเช่ือมโยงข้อมูลส าหรับงานประกันคณุภาพของภาควิชา

วิศวกรรมโยธา  โดย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
 
 

สรุปผลการพจิารณาตัดสินรางวัลคุณภาพ ครั้งท่ี ๗ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 

 ประเภทท่ี ๑ หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น  
 

  ประเภทท่ี 3 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน 
 

ประเภทท่ี 4 แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 



    รางวัลดี เงินรางวัลละ 5,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคณุ ได้แก ่
๑) ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนนุการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ SAR Online 

โดย  ส านักงานวิทยาเขตศรรีาชา 
๒) โครงการติดตั้งใช้งานระบบเครือขา่ย IPV6  

โดย  ส านักบริการคอมพิวเตอร ์
๓) ระบบการลาออนไลน ์

โดย   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร 
 

 
   

 ประเภทที่ 1  ผลงานที่น าเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 
๑) รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่  
 การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเชื่อมโยงข้อมูลส าหรับงานประกันคุณภาพของภาควิศวกรรม

โยธา  โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
๒) รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่  
 ระบบสารสนเทศการฝึกงานนิสติ  โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๓) รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 
 โครงการลดทรัพยากรกระดาษ (ประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-meeting) 

โดย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

 ประเภทที่ 2  ผลงานที่น าเสนอเฉพาะภาคโปสเตอร์ 
๑) รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่  
 ระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีเชื่อมโยงกับการบันทึกเวลา 

ผ่านเครื่องสแกนนิ้ว (e-payroll)  โดย  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
2) รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่  
 การบริการช าระเงินผ่านระบบ Business Net  

โดย งานธุรการก าแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร ์
๓)  รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 

 โครงการเทีย่วไมไ่กลไปก าแพงแสน  โดย วิทยาเขตก าแพงแสน 

   

 
    ๑) นายอ านวย เนตยสภุา   ประธานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลยั  ประธานกรรมการ 
    ๒) รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
    ๓) ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์            ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
    ๔) รองศาสตราจารย์ ดร.สมศกัดิ์ เพียบพร้อม    ผู้ทรงคณุวุฒิ     กรรมการ 

 
จากการด าเนินโครงการฯ มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น    ๓๗๑     คน 

 ผลการพิจารณาตัดสินจากการลงคะแนนโหวต 

     คณะกรรมการตัดสินการน าเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งท่ี ๗ 
 


