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ค ำน ำ 

  การพัฒนาคุณภาพเป็นกลไกส าคัญในการกระตุ้นให้หน่วยงานและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        
เห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  และเป็นกลไกน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์เพื่อก้าวสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ สามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษาทั่วโลก และเพื่อเป็นการยกย่องหน่วยงาน
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ด าเนินงานจากการประกันคุณภาพจนเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอ่ืนทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการสร้างองค์กรที่มีคุณค่า และสามารถด าเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้  

การจัดโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
ของหน่วยงาน ทั้งในลักษณะภาพรวมของหน่วยงาน พันธกิจของหน่วยงาน การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน แนวปฏิบัติที่ดี
หรือนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยกย่อง และเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้ทุกหน่วยงานเกิดความมุ่งมั่นที่จะ
ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคร้ังนี้ด าเนินการมาเป็นคร้ังที่ 7 ซึ่งได้รวบรวมผลงานที่มีคุณภาพ 
เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมที่เกิดผลส าเร็จจากการด าเนินงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพ จ านวน 48 
ผลงาน โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลดีเยี่ยม 12 ผลงาน ผลงานรางวัลดี 10 ผลงาน 

ส านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณ คณะกรรมการนโยบายด้านการประกัน
คุณภาพ ซึ่งท าหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองผลงาน และขอขอบคุณ นายอ านวย เนตยสุภา ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รองศาสตราจารย์                 
ดร.สมศักดิ์  เพรียบพร้อม รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม และศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์            
ที่ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2556 รวมทั้งหน่วยงาน คณะบุคคล และบุคคล ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการส่งผลงานเข้าร่วม
โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในคร้ังนี้ 

 

 

ส านักงานประกันคุณภาพ 

      กันยายน  2557 
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                      รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 

                       

 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2556 มีหน่วยงาน คณะ
บุคคล และบุคคล ส่งผลงานเข้าร่วม 23 หน่วยงาน จ านวน 48 ผลงาน มีผลงานผ่านการพิจารณากลั่นกรอง 30 ผลงาน  
ซึ่งแบ่งผลงานเป็นการน าเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 17 ผลงาน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน และผลงาน
ภาคโปสเตอร์ 13 ผลงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการพิจารณาตัดสินจากการลงคะแนนโหวต ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 
มีผลการพิจารณาตัดสิน ดังนี้ 

 ประเภทที่ 1 หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น จ านวน 9 รางวัล ดังนี้ 
 รางวัลดีเยี่ยม เงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 

1) คณะวิทยาศาสตร ์
2) บัณฑิตวิทยาลยั 
3) ส านักงานวทิยาเขตศรีราชา 
4) สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 

 รางวัลดี เงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 
1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
3) คณะเกษตร ก าแพงแสน 
4) ส านักทะเบียนและประมวลผล 
5) ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 ประเภทที่ 2 พันธกิจของหน่วยงาน  
   ไม่มีผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 
 ประเภทที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน จ านวน 7 รางวัล ดังนี ้

 รางวัลดีเยี่ยม เงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 
1) โครงการลดทรัพยากรกระดาษ (ประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-meeting)                                  

โดย คณะวิศวกรรรมศาสตร ์ก าแพงแสน 
2) ระบบให้บริการส่งและตอบรับบทความวิชาการออนไลน์                                                   

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร ์
3) ระบบสารสนเทศการฝึกงานนสิติ  โดย คณะวิศวกรรมศาสตร ์
4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิเคราะห์อาหารสตัว์ โดยการเพิ่มประสทิธิภาพความ

รวดเร็วในการให้บริการ                                                                                                       
โดย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพฒันาปศสุัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์ 

5) สถานพยาบาลก้าวไกล เลื่อนนดัฉับไว ด้วย  SMS                                                                
โดย สถานพยาบาล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 รางวัลดี เงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 
1) เพิ่มประสิทธิภาพการท างานระบบ ERP  โดย สถานพยาบาล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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2) ปฏิรูปบริการทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบูรณาการทุกภาคส่วน (ICT Service 
Management Reform for Total Integration) โดย สถานพยาบาล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ประเภทที่ 4 แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 6 ผลงาน ดังนี้ 
 รางวัลดีเยี่ยม เงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 

1) โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลผลงานตีพิมพด์้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ       
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์  

2) ระบบการบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการสร้างใบเซ็นชื่อแบบบาร์โค้ด              
ในระดับมหาวิทยาลยั โดย คณะวิทยาศาสตร ์

3) การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเชื่อมโยงข้อมูลส าหรับงานประกันคุณภาพของ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

 รางวัลดี เงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 
 1)  ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการด าเนนิงานด้านประกันคุณภาพ SAR Online  

                          โดย ส านกังานวิทยาเขตศรีราชา 
 2)  โครงการติดตั้งใช้งานระบบเครือข่าย IPV6 
      โดย ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
 3)  ระบบการลาออนไลน์ โดย สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลติภัณฑ์อาหาร 

                          
   คะแนนโหวตสูงสุด 3 อันดับแรก ในแต่ละประเภท ดังนี้ 

 ประเภทที่ 1  ผลงานที่น าเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 
1) รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่  
     - การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเชื่อมโยงข้อมูลส าหรับงานประกันคุณภาพของ                         

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
2) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่  

             - ระบบสารสนเทศการฝึกงานนิสติ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์  
3) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 

- โครงการลดทรัพยากรกระดาษ (ประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-meeting)           
                โดย คณะวิศวกรรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
 
 ประเภทที่ 2  ผลงานที่น าเสนอเฉพาะภาคโปสเตอร์ 
1) รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่  

- ระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับการบันทึกเวลาผ่านเครื่องสแกนนิ้ว (e – payroll) โดย 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

2) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่  
- การบริการช าระเงนิผา่นระบบ Business Net   

โดย งานธุรการก าแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
3)  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 

โครงการเที่ยวไม่ไกลไปก าแพงแสน โดย วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

สรุปผลการตัดสินรางวัลคุณภาพ คร้ังที่ 7 ประจ าปี 2557 มีจ านวน 22 ผลงาน ที่ได้รบัรางวลั แบ่งเป็นรางวัลดี
เยี่ยม 12 รางวัล และรางวัลดี จ านวน 10 รางวัล ซึ่งรายละเอียดของผลงานที่ได้รับรางวลั ไดน้ าเสนอดังต่อไปนี้ 
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ผมเคยไปโรงเรียนแห่งหนึ่ง และเห็นป้ายภาษาอังกฤษที่ติดไว้ให้บุคลากรที่เดินเข้าไปในโรงเรียนเห็น คือ 
Quality 

Quality is never an accident, 
It’s always the result of high intention, Sincere effort, 

Intelligent direction and skillful execution, 
It represents the wise choice of many alternatives. 

ซึ่งผมเห็นป้ายนี้แล้วชอบใจ ถ้าหากว่าเราเห็นป้ายรณรงค์นี้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนทั่ว เพื่อเน้นย้้าให้บุคลากรได้
เห็นซ้้าทุกวัน เราจะท้าอย่างไรให้เกิดการซึมซับอยู่ในความคิดค้านึงของเราให้มากๆ เพื่อเป็นการกระตุ้น จึงได้ถอดความ
ออกมาเป็นภาษาไทย คือ 

                                                  คุณภาพ 
                               คุณภาพมิได้ด้วย  บังเอิญ 
                      เป็นผลการด้าเนิน            แน่วแน ่

เลือกทิศทางความเจริญ     ชาญฉลาด 
คุณภาพคือเครื่องชี้           ความเปี่ยม ปัญญา 

วัตถุประสงค์ในการน้าเสนอในวันนี้ คือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอ และแบ่งปัน (Show and Share, S&S) 
โดยจะน้าเสนอใน 2 ประเด็นที่ได้รับมอบหมาย คือ  

1. การบริหารให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะท้าอย่างไร 
2. หลังจากท้าแล้วเกิดผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไร  
การบริหารงานให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ 
โดยที่ตั้งค้าถามว่า ท้าไม ? (Why ?) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยแรกของประเทศไทย 

แม้คณะวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นคณะแรกๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่บังเอิญเป็น 1 ใน 5 คณะวิทยาศาสตร์แรก
ของประเทศไทยเช่นกัน ซึ่ง 2 ประเด็นนี้ เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความส้าคัญอย่างยิ่ง หากเราแย่กว่าคนอ่ืน แสดงว่าเราไม่มี
ประสิทธิภาพ จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องถามว่า ท้าไม ? ล่าสุดมีข้อมูลจาก ASEAN University in SCImago Institutions 
Ranking 2013 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 12 ของอาเซียน จากผลที่ปรากฏเราต้องถามตัวเองว่าเรา
พอใจหรือไม่ ?  หากไม่พอใจก็คงต้องคิดว่าจะท้าอย่างไร  

ก่อนที่จะมาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ท้าการศึกษาว่าสถานการณ์ทางด้านการวิจัยขอคณะเป็นอย่างไร 
และน้ามาเป็นโจทย์ว่าสถานการณ์แบบนี้รับได้หรือไม่   

 

              
จากผลการศึกษาจ้านวนผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 8 แห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ในอันดับที่ 7 (0.07 paper/head/year) จะเห็นว่าเราด้อยกว่ามหาวิทยาลัยมหิดลประมาณ 6 เท่า จากข้อมูลนี้แสดงให้
เราเห็นว่านี้  ท้าไม ? เราต้องท้าอะไร ? แล้วถ้าเราไม่ท้าอะไร ? จะเกิดอะไร ? 

 คณะวิทยาศาสตร์ 
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ถ้าจะวัดความสามารถในการแข่งขัน อาจต้องพิจารณากันหลายด้าน เช่น การผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัย เป็นต้น 

         
 

ถ้าพิจารณาข้อมูลข้างต้นในช่วงป ี2543 – 2548 จะเห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
ในฐานข้อมูล ISI จ านวนน้อย ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น หากเราไม่ด าเนินการใดๆ เลย จะเกิดอะไรขึ้นกับคณะ
วิทยาศาสตร์  

1) สถานภาพของเราจะถดถอยไปเร่ือย ๆ และเราจะสูญเสียความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
2) ถ้าเราไม่ดีพอ จะไม่สามารถดึงดูดคนมีความรู้ความสามารถมาร่วมงาน 
3) ไม่สามารถดึงดูดนักเรียนและบัณฑิตที่มีความสามารถเข้ามาศึกษาต่อ 
4) เมื่อไม่มีนักเรียนดี ไม่มีบุคลากรดี สุดท้ายก็จะไม่สามารถแข่งขันกับใครได้ 
ถ้าการบริหารงานให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพจะท าอย่างไร ? (How ?) ฝรั่งเคยพูดว่า “Excellence attract 

Excellence” (ความเป็นเลิศ ดึงดูด ความเป็นเลิศ) สิ่งแรกเลยถ้าตัวเราไม่ดี ไม่มีทางจะหาคนดีมาสู่องค์กรเรา ไม่มีทางหา
นักเรียนดีมาสู่มหาวิทยาลัยเรา เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ดีพอ เราจะต้องเร่งท าตัวของเราให้ดีขึ้นมาก่อน ให้ Excellence 
ขึ้นมาให้ได้แล้วจึงจะไปดึงดูด Excellence อ่ืนมา 

แนวทางและกระบวนการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ใช้หลักคิด 3 ประการ คือ 

                              
 

น าหลักคิดเหล่านี้ ก าหนดออกมาเป็นนโยบาย ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลว่าเมื่อด าเนินการไปแล้วมี
ผลเป็นอย่างไร ถ้าผลดีขึ้นก็ด าเนินการต่อไป หากผลไม่ดีขึ้นก็ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งนโยบายทั้งหมดได้น ามาวางไว้ใน 
webpage ของคณะวิทยาศาสตร์ ให้บุคลากรเลือกใช้ตามความต้องการ และความเหมาะสม เมื่อเราด าเนินนโยบายเหล่านี้
ไป 3 - 4 ปี มาดูว่าเกิดปัญหาอะไร  

1. ปัญหาของคณะวิทยาศาสตร์ และปัญหาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คล้ายกัน คณาจารย์อาวุโสที่มี
ประสบการณ์สูงเร่ิมเกษียณอายุราชการออกไปเป็นล าดับ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์อายุเฉลี่ยลดลงมาก เพราะฉะนั้น
ตอนนี้ต้องพุ่งเป้าไปที่ Young Staff  ต้องสร้าง Building Research Unit (CBRU) มีระบบ Research Mentoring โดย
วิเคราะห์จากแนวคิดข้างต้น 
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2. ยังขาด Facilities และเครื่องมือวิทยาศาสตร์จึงต้องหาทางลงทุน เช่น คณะวิทยาศาสตร์ลงทุนท าโครงการ 
45Years 45Equipment (45Y45E) โดยการลงทุนจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้ได้ 45 รายการ และหวังว่าต่อไปสิ่งที่เรา
ลงทุนไปจะ Generate ความสามารถ และจะสามารถหาแหล่งทุนมาทดแทนได้ในวันข้างหน้า 

3. เครือข่ายนานาชาติต้องมีความเข้มแข็ง 
4. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้องเตรียมนิสิตของเราให้สามารถที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้ได้ ต้องเปลี่ยน

การประชุมที่ด าเนินการจากนโยบายทุนสนับสนุนงานวิจัย โดยก าหนดว่าเมื่อได้รับทุนไปจะต้องน าผลงานมาน าเสนอใน
การประชุมวิชาการ ซึ่งจัดในเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นการประชุมนานาชาติ (IKUSTARS)  

เมือ่มีการด าเนินการเหล่านี้แล้ว จะเกิดอะไรข้ึนบ้าง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เชน่ 
1. การประกันคุณภาพ ผลที่ออกมาได้รับคะแนนที่อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งจริงๆ แล้วเกิดจากความพยายามของคน

จ านวนมาก เพราะงานประกันคณุภาพด าเนนิการโดยคน 1 คน หรือ 2 คนไม่ได้ ต้องช่วยกันท า แต่จะท าอย่างไรให้คน
ทั้งหมดสนใจที่จะร่วมท ากบัเรา 

2. ผลงานวิจัยของคณะที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ถ้าเราเอาผลงานตัง้แต่ปี 2544 – 2549 เป็นฐาน จะเห็นว่า
ในช่วง 7-8 ปีถัดมา สามารถสร้างผลงานได้เพิ่มข้ึนประมาณ 4 เท่า 

 

                                
 

และที่ส าคัญคือ ถ้าเปรยีบเทียบผลการด าเนินงาน paper/head/year ในปี 2555 มีผลงานอยู่ 153 ชิ้น คณะวิทยาศาสตร์
มีบุคลากร ประมาณ 290 คน จะได้  paper/head/year ประมาณ 0.53 เมื่ อคิด เทียบกับปี  2548 ซึ่ งมีค่ า 
paper/head/year อยู่ที่ 0.07 จะดีขึ้นประมาณ 7 เท่าตามผลงานดังกล่าว จะใกล้เคียงกับผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นถ้าด าเนินการช้าเท่าไหร่ ระยะห่างจะยิ่งมากข้ึน เราจะต้องสื่อให้คนตระหนัก
ร่วมกับเรา ถ้าหากผลการด าเนินงานของเราดีขึ้น 6 เท่า คนอ่ืนมีผลการด าเนินการดีขึ้น 6 เท่าเช่นกัน นั่นแสดงว่าเรายังคง
ตามหลังคนอ่ืนเช่นเดิม  

จะท าอย่างไรให้ทุกคนมีความรู้สึกร่วม ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของเรา ทุกหน่วยงานมีทั้งคนเก่งและไม่เก่ง มีทั้งคนดี
และไม่ดี ทุกหน่วยงานมีคนท างานและไม่ท างาน  ท าอย่างไรที่หน่วยงานจะให้คนที่เก่ง คนที่ท างาน เข้ามามีบทบาทที่
ส าคัญ ได้มาร่วมกันท างาน ท าอย่างไรให้ทุกคนตระหนัก ขอฝากค ากลอนไว้ดังนี้ 

คนไทยเราเก่งเดี่ยวทั่วโลกรู้  เก่งรวมทีมกันสู้หาได้ยาก 
วอลเล่ย์บอลหญิงไทยสุดยอดมาก         เกิดมาจากคนเกษตร ชื่อ “เกียรติพงษ์” 
คนเกษตรแต่ละคนนัน้เยี่ยมยุทธ            เปรียบประดุจดาวเดน่ที่เจิดจ้า 
สุดจะดีหากวิ่งพร้อมกันทุกครา             ความก้าวหน้าอยู่แค่เอ้ือมตรงหน้าเรา 
ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันตระหนกั           มีความรักเกษตรศาสตร์อย่าง 
ร่วมกันสร้างคุณภาพให้ก้าวไกล            ปล่อยให้ใครคนเดียวท า คงกล้ ากลืน 
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คณะวิทย์เป็นส่วนหนึ่งของเกษตรศาสตร์ ไม่เก่งกาจกว่าใครที่ไหนหรอก 
           ผองเพื่อนเราทุกคนเก่งทั้งใน นอก          ช่วยกันบอกทุกคนท า ล้ าเลิศเลย  

 

สุดท้ายงานประกันคุณภาพไม่ได้มาโดยบังเอิญดังที่กล่าวไว้ตอนต้น และไม่ได้มาในเวลาอันสั้น ถ้าเราท างาน เรา
ต้องท างานร่วมกัน จะท าอย่างไรจึงจะท าได้ คณะวิทยาศาสตร์เองก็ท าสิ่ งต่างๆ เองโดยล าพังไม่ได้เช่นกัน หากว่าเราไม
ได้รับความเกื้อหนุน หรือความเมตตาจากท่าน นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   อธิการบดี ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา และงานวิจัยทั้งหมดที่เกิดจากบุคลากรในคณะ 
บุคลากรของส านักงานเลขานุการคณะ สุดท้ายมาจากผู้เสียภาษี นิสิต และผู้สนับสนุนทรัพยากรทั้งหลาย ต้อง
ขอขอบพระคุณทุกท่านเหล่านี้  
 
น ำเสนอโดย ดร.สุรพล  ภัทราคร  : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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วิสัยทัศน์บัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย  เป็นหน่วยงานที่ ริ เ ริ่ มและมุ่ งมั่ นสนับสนุนกา รศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ เป็นแกนน าในการระดมภูมิปัญญาและชี้น า
ทิศทางเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  

พันธกิจ 
 ก ากับดูแล สนับสนุนและประสานงานเพื่อให้สาขาวิชาต่างๆ พัฒนาการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาให้เต็มศักยภาพของแต่
ละสาขา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์

ความรู้และเทคโนโลยี ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ
โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 

วัตถุประสงค์ 
 1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา 
 2.  ส่งเสริมและสนับสนนุคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีโอกาสท างาน/เรียน ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เต็มศักยภาพ 
 3. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารให้มีประสิทธภิาพ ประสิทธิผล ประหยัด คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ เน้นความเป็นธรรมให้แก่บุคลากร และสร้างเสริมจิตส านึกที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม 

ภารกิจหลัก 
 1. ดูแลคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตบัณฑิต 
 2. สนับสนุนคณาจารย์ในสาขาวิชา/ภาควิชา ให้มีโอกาสท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ 
 3. ให้บริการแก่นิสิตรวดเร็วและพึงพอใจ 
ผลงานประจ าปีการศึกษา 2555  
 รักษามาตรฐาน บริการเป็นเลิศ เปิดประตูสู่อาเซียน  
(International Standards, Excellent Services, Fit for ASEAN) 
 รักษามาตรฐาน 
การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการในมิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล ตัวชี้วัดที่ 4.1 มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต 4.1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกทั้งหมด ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ตามปีงบประมาณ และตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด และตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามปีการศึกษา ซึ่งมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

 
 
 
 
 

  บัณฑิตวทิยาลัย 



ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     ครั้งที่ 7      ประจ าปี 2556  13 

 

ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
(หน่วย : ครั้ง) 

รายการ 
ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 
การตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.ร.    
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 92 149 158 
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 451 446 362 
เสนอในท่ีประชุมระดับนานาชาติ 73 86 112 
เสนอในท่ีประชุมระดับชาติ 518 529 497 
รวมทั้งหมด 1,134 1,210 1,129 
ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 94.50 97.58 99.30 
คะแนนที่ได้จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (ร้อยละ 67.50) 5.00 5.00 5.00 
การตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ สมศ.    
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ร้อยละ) 18.89 20.71  22.93 
คะแนนที่ได้จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (ร้อยละ 25) 3.78 4.14 4.59 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ร้อย
ละ) 

57.07 70.19 65.77 

คะแนนที่ได้จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (ร้อยละ 50) 5.00 5.00 5.00 
 

นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดให้มีการประกวดรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน 
และส่งเสริมให้วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยคัดเลือกผลงานวิทยานิพนธ์ที่สมควรได้รับ
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับดีเด่น และชมเชย 

การประกวดรางวลัผลงานวิทยานิพนธ์ดีเดน่ ประจ าปีการศึกษา 2553-2555 

รางวัลผลงาน
วิทยานิพนธ์ 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาโท 

ดีเด่น ชมเชย ดีเด่น ชมเชย ดีเด่น ชมเชย ดีเด่น ชมเชย ดีเด่น ชมเชย ดีเด่น ชมเชย 
กลุ่มวิทยาศาสตร์

กายภาพ 
- 3 - 3 1 2 1 2 1 2 1 2 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 2 1 2 1 2 - 2 1 2 1 2 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สังคม - 1 1 - - - - 1 1 1 - - 

รวม 1 6 2 5 2 4 1 5 3 5 2 4 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้มอบทนุวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่งาน

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น ในวงเงิน 
18,490,511 บาท 

การสนับสนนุทุนวิจัยระดบับัณฑิตศึกษา 
 

ทุน 
ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 

จ านวน
ทุน 

จ านวนเงิน
สนับสนุน 

จ านวน
ทุน 

จ านวนเงิน
สนับสนุน 

จ านวน
ทุน 

จ านวนเงิน
สนับสนุน 

ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

      

- ภาคต้น 54 11,200,000 46 9,500,000 59 12,900,000 
- ภาคปลาย 11 2,300,000 10 2,200,000 4 800,000 

ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ส าหรับนิสิตท่ีส่ง
โครงการวิทยานิพนธ์แล้ว 

17 1,500,000 37 4,060,000 18 1,600,000 
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ทุน 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 
จ านวน

ทุน 
จ านวนเงิน
สนับสนุน 

จ านวน
ทุน 

จ านวนเงิน
สนับสนุน 

จ านวน
ทุน 

จ านวนเงิน
สนับสนุน 

ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์ 36 580,000 35 550,000 58 770,000 
ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า       
- นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 97 815,000 127 1,050,000 123 986,511 
- คณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 30 300,000 49 490,000 65 650,000 

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

12 240,000 13 260,000 11 220,000 

ทุนผู้ช่วยสอน       
- ภาคต้น 35 304,000 35 300,000 23 188,000 
- ภาคปลาย 34 280,000 23 188,000 47 376,000 

รวม 326 17,519,000 375 18,598,000 408 18,490,511 
 

บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการมอบรางวัลเกียรติยศแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องและเป็น
แบบอย่างที่ดี โดยคัดเลือกนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่นในแต่ละปีการศึกษา 
 

รางวัลเกียรติยศแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2553-2555 
รางวัลเกียรติยศแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ที่มีผลการศึกษาดีเด่น 
ปีการศึกษา 

2553 
ปีการศึกษา 

2554 
ปีการศึกษา 

2555 
ปริญญาเอก 9 4 2 
ปริญญาโท 13 17 26 
รวม 22 21 28 

 

บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการมอบรางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ เพื่อเป็นการยกย่องและเป็น
แบบอย่างที่ดี โดยคัดเลือกนิสิตที่ได้รับรางวัลชาติ/นานาชาติ ในแต่ละปีการศึกษา 

 

รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตทีไ่ด้รับรางวัลระดบัชาติ/นานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2553-2555 
รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 
ปริญญา

เอก 
ปริญญาโท ปริญญา

เอก 
ปริญญาโท ปริญญา

เอก 
ปริญญาโท 

ระดับนานาชาต ิ 5 3 4 9 4 6 
ระดับชาต ิ 1 11 3 4 3 3 

รวม 6 14 7 13 7 9 
 

 บริการเป็นเลิศ 
บัณฑิตวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงกระบวนการ

ด าเนินงานที่ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ตามค าขวัญของบัณฑิตวิทยาลัย คือ “รักษามาตรฐาน 
บริการเป็นเลิศ เปิดประตูสู่อาเซียน” การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งครอบคลุมการ
ให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย โดยค านึงถึงประโยชน์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นหลักส าคัญและการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและประหยัด ซึ่งกระบวนการที่บัณฑิตวิทยาลัยริเริ่มน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

1) ระบบติดตามค าร้อง (Work Recording and Tracking System : WRTS) เป็นระบบที่อ านวยความสะดวก 
ให้บริการแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้วยความรวดเร็ว และช่วยให้นิสิตสามารถติดตามค าร้องผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่
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เสียเวลา ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตาม นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะ การด าเนินการที่ตนเองยื่นได้ผ่านระบบเว็บของ
บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.ku.ac.th  โดยใส่เลขที่ค าร้องในช่องติดตามค้นหาค าร้อง เพื่อติดตามค าร้องได้ทันที 

2) ระบบตรวจสอบปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ e-GDCS (KU Graduate Degree Checking 
System : KU GDCS) เป็นระบบที่บัณฑิตวิทยาลัยริเริ่มพัฒนาเป็นหน่วยงานแรกและแห่งเดียว โดยผู้บริหารบัณฑิต
วิทยาลัยและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานภายนอกได้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรที่
ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกรอกชื่อหน่วยงานและเลขบัตรประชาชนของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ต้องการตรวจสอบ ระบบจะสามารถแจ้งรายละเอียดการส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ได้แก่ ระดับปริญญา 
สาขาวิชา ภาควิชา คณะ วันที่เข้าศึกษา วันที่ส าเร็จการศึกษา ตลอดจนปริญญาที่ได้รับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่ง
เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระดาษ และช่วยประหยัดทรัพยากร รวมทั้งจากรายงานการเข้าใช้ระบบตรวจสอบ
ปริญญา ตั้งแต่เริ่มเปิดใช้ระบบในเดือนเมษายน 2554 จะพบว่ามีผู้ใช้บริการที่ด าเนินการจากต่างจังหวัด ซึ่งเป็นการลด
ค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาการด าเนินงาน และผลการตรวจสอบให้ข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง ได้เป็นอย่างดี ผ่านระบบเว็บ
ของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.ku.ac.th   

3) ระบบยื่นค าร้องออนไลน์ OGRF (Online Graduate Request Forms) เป็นระบบยื่นค าร้องผ่านระบบ
ออนไลน์ ผ่านเว็บของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.ku.ac.th เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษายื่นขอหนังสือรับรอง
ฉบับนิสิตและหนังสือรับรองส าเร็จการศึกษา การออกหนังสือรับรองใช้เวลาในการด าเนินการ 2 วันท าการถัดไป และ
ขอรับหนังสือรับรองในวันเวลาราชการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) เริ่มเปิดใช้ระบบเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ระบบนี้ท าให้
การท างานมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการด าเนินงาน และท าให้ประหยัดทรัพยากรกระดาษ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
และเวลาการติดต่อคร้ังเดียว อยู่ที่ไหนก็สามารถยื่นขอหนังสือรับรองได้ ซึ่งเป็นทางเลือก ให้ผู้รับบริการอีกทางเลือกหนึ่งใน
การเข้ามาติดต่อขอรับบริการกับบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ความพึงพอใจในการบริการ 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการ
ให้บริการการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย จากกล่องประเมินความพึงพอใจ (Satisfactory Box) ซึ่งในปีการศึกษา 2555 
พบว่า มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.54ความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการการศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย จากกล่องประเมินความพึงพอใจ (Satisfactory Box) 
 

จ านวน 
ผู้ใช้บริการ 

(ราย) 

ระดับ 
คะแนนที่ 1 

(Very Poor) 

ระดับ 
คะแนนที่ 2 

(Poor) 

ระดับ 
คะแนนที่ 3 

(Fair) 

ระดับ 
คะแนนที่ 4 
(Good) 

ระดับ 
คะแนนที่ 5 

(Very Good) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

6,512 36 23 62 826 5,565 4.82 95.54 

 เปิดประตูสู่อาเซียน 
 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยยามากูชิ ประเทศญี่ปุ่น และองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น 
(Japanese Students Service Organization, JASSO) จัดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตไทย-ญี่ปุน่ คร้ังที่ 2 โดยระหว่างวันที่ 
17 สิงหาคม – 14 กันยายน 2555 นิสิตระดับปริญญาโท-เอก จ านวน 10 คน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางไป
ท าวิจัยระยะสั้น และน าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในงานสัมมนาวิชาการนักวิจัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6 (The 6th Young 
Scientist Seminar) ณ มหาวิทยาลัยยามากูชิ ประเทศญี่ปุ่น โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้สนับสนุนทุนจ านวน 10 ทุนๆ ละ 
10,000 บาท แก่นิสิตไทยที่ได้รับคัดเลือก และระหว่างวันที่ 14 – 29 กนัยายน 2555 นักศึกษาญี่ปุ่น จ านวน 22 คน จาก
มหาวิทยาลัยยามากูชิ เดินทางมาท าวิจัยระยะสั้น และร่วมน าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในงานสัมมนาวิชาการนักวิจัย
รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 7 (The 7th Young Scientist Seminar) ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2555 ณ อาคารสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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บัณฑิตวิทยาลัยมอบทุนสนับสนุนแลกเปลี่ยนนิสิตระดับระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน Louisiana State University Internship Program ประจ าปีงบประมาณ 2555 โดยเดินทางไปท าวิจัยระยะ
สั้น ณ มหาวิทยาลัย Louisiana State ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2555 จ านวน 4 ทุนๆ ละ 30,000 บาท 
                  

               

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ธีระกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of Science and 
Technology of China (USTC) สาธารณรัฐประชาชนจีน น าโดย Professor Gu Jibao, Associate Dean of 
Graduate School เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 8 
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

                                         

บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย จาก Faculty of 
Health Science, University of Muhammadiyah และ Institute of Health Sciences Bian Sehat PPNI พร้อม
ด้วยคณาจารย์และนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 
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บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ในปีการศึกษา 2555 รับนิสิตจากประเทศ
อินโดนีเซีย เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลครอบครัวและอนามัยชุมชน รุ่นที่ 2 
จ านวน 19 คน 

บัณฑิตวิทยาลยัจัดท าคู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาษาอังกฤษ 
 

                                   

บัณฑิตวิทยาลัยมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน/การบริหารจัดการ โดยมีระบบและกลไกใน
การจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ในแต่ละปีการศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ดังตาราง 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2551-2554 

ปีการศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ความหมายผลประเมิน 

บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการประเมิน บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการประเมิน 
2551 4.32 4.45 ด ี ด ี
2552* 2.93 2.85 ดีมาก ดีมาก 
2553 4.87 4.72 ดีมาก ดีมาก 
2554 4.95 4.79 ดีมาก ดีมาก 

        หมายเหตุ :  * ปีการศึกษา 2552 เปลี่ยนค่าคะแนนเต็ม จาก 5 คะแนนเปน็ 3 คะแนน 
 

บัณฑิตวิทยาลัยได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 โดยศาสตราจารย์ ดร.ก าพล อดุลวิทย์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา ธีระกุล  คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ประเภทที่ 1 รางวัลระดับดีเยี่ยม เมื่อวันที่ 25 ธันว าคม 2555    
ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 น าเสนอโดย 
 รศ.ดร.สมชาย  น าประเสริฐชัย  : รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ  
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 ส ำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้มีกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนภำยในและวัฒนธรรมกำรด ำเนินกำรภำยใน โดยอำศัยหลักกำรของระบบกำรประกันคุณภำพ 
(Quality Assurance) ที่มุ่งเน้นให้มีกำรก ำหนดระบบและกลไกในกำรควบคุม (Control) ตรวจสอบ (Audit) และประเมิน 
(Assessment) ทั่วทั้งองค์กร  โดยจะเน้นที่ภำรกิจของหน่วยงำนเป็นส ำคัญ คือกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำร
บริหำรจัดกำร ทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภำพส ำหรับส ำนัก/สถำบัน ตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำนประกันคุณภำพ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้ก ำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้กำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) รวมถึงกำรรวบรวมเอกสำร 
หลักฐำน เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีซึ่งจะส่งผลมีพัฒนำกำรของคะแนนที่เพิ่มขึ้น  
 ส ำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ ได้ด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพโดยมีคณะกรรมกำรประกันคุณภำพส ำนักงำนวิทยำเขต
ศรีรำชำ เป็นหลักในกำรขับเคลื่อน ซึ่งจะจ ำแนกเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 
 - แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพส ำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ 
 - ถ่ำยทอดตัวบ่งชี้สู่ฝ่ำย/บุคคล โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพฯ รองรับ 
 - ก ำหนดเป้ำในกำรด ำเนินงำนโดยผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ทุกตัวบ่งชี้ 
 - ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้บันทึกข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและบันทึกเอกสำรและหลักฐำน 
 - ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้จะถูกก ำหนดเป็น KPI ใน JA ของบุคลำกรนั้นๆ เพื่อน ำไปพิจำรณำควำมดี 
   ควำมชอบในกำรขึ้นขั้นเงินเดือนต่อไป 
 

                                             

ในกำรด ำเนินงำนทุกตัวบ่งชี้ในกำรประเมินคุณภำพภำยในของส ำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ   จะด ำเนินกำรโดยกำร
ถ่ำยทอดตัวบ่งชี้สู่ฝ่ำย/บุคคล ซึ่งจะก ำหนดเป็นวำระกำรประชุมในคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักงำนวิทยำเขต เพื่อ
พิจำรณำผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน เมื่อได้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ครบทุกตัวบ่งชี้แล้ว ผู้รับผิดชอบจะ
เป็นผู้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนของตัวบ่งชี้ และต้องด ำเนินงำนตำมเป้ำที่ก ำหนดไว้ให้บรรลุค่ำเป้ำหมำย ทั้งนี้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้จะเป็นผู้บันทึกผลกำรด ำเนินงำนรวมถึงเอกสำร หลักฐำน ในโปรแกรม SAR online จนแล้วเสร็จทุกตัวบ่งชี้
ที่รับผิดชอบ 
  กระบวนกำรน ำเข้ำ (Input) ในกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ         
จะขับเคลื่อนโดยกระบวนกำรถ่ำยทอดตัวบ่งชี้สู่บุคคลซึ่งจะด ำเนินกำรในรูปแบบของคณะกรรมกำรประกันคุณภำพส ำนักงำน
วิทยำเขตศรีรำชำ โดยคณะกรรมกำรจะประกอบด้วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขต เป็นประธำนกรรมกำร หัวหน้ำฝ่ำย
และบุคลำกรตัวแทนของทั้ง 5 ฝ่ำย เป็นคณะกรรมกำร ซึ่งคณะกรรมกำรชุดนี้จะด ำเนินกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำร/กิจกรรม รวมถึงกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและควำมสมบูรณ์ในกำรบันทึกข้อมูลในระบบ SAR online จะด ำเนินกำร

    ส ำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ 
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ติดตามผลในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักงานวิทยาเขตศรีราชา การด าเนินการติดตามการบันทึกผลการ
ด าเนินงานของส านักงานวิทยาเขตศรีราชา จะติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักงานวิทยาเขตศรี
ราชา รวมถึงการรวบรวมเอกสารหลักฐาน เข้าสู่ระบบฯ เพื่อที่จะสามารถประมวลผล (Processing) จากข้อมูลที่มีการ
บันทึก โดยใช้เกณฑ์การประเมินจากคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มก. ซึ่งหลังจากรวบรวมข้อมูลและน ามาสังเคราะห์ 
วิเคราะห์ให้เกิดรูปแบบของคะแนนแล้ว จะสามารถวัดผลการด าเนินงานในองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ได้ว่า ผลการ
ด าเนินงานในปีการศึกษานั้นๆ บรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

สร ุปผลการประเมินค ุณภาพภายในของสำน ักงานว ิทยาเขตศร ีราชา ประจำป ีการศ ึกษา 2555 ตามรอบป ี
การศ ึกษา 2555 (1 ม ิถ ุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) ผลการประเม ินฯ พบว่า สำน ักงานว ิทยาเขตศร ีราชา    
ม ีการดำเน ินงานตามระบบและกลไกการประก ันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และม ีการดำเน ินงานตามต ัวบ ่งชี้การประเม ิน 
จำนวน 12 ต ัวบ ่งช ี้ โดยหน ่วยงาน ประเม ินตนเอง ม ีคะแนนเฉลี่ย 4.92 ได ้ค ุณภาพระด ับด ีมาก ส ่วนผลการประเม ินของ
คณะกรรมการฯ ม ีคะแนน เฉลี่ย 4.83 ได้ค ุณภาพระด ับดีมาก รายละเอ ียดดัง 
                         

                              ตารางที่ สร ุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองค ์ประกอบค ุณภาพ 
   

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม) 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

องค์ประกอบ ท่ี  1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์  และ
แผนด าเนินงาน 

-  - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก - - 5.00 4.00 4.52 4.51 4.68 4.34 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริหาร
และจัดการ 

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 

  5.00 5.00   5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและ
กล ไกการประกั นคุณภาพ 
(รวมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 5.2)  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนา
และปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

5.00 5.00 5.00 4.89 4.52 4.51 4.92 4.83 

เฉลี่ยภาพรวม 12 ตัวบ่งชี้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
ระดับคุณภาพเฉลี่ย (รวมตัว
บ่งช้ีอัตลักษณ์ 5.2) 

5.00 5.00 5.00 4.90 4.52 4.51 4.93 4.85 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
 

ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ          
ของส านักงานวิทยาเขต เป็นการน าระบบสารสนเทศ เข้ามาช่วยให้การด าเนินงานให้สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองของส านักงานวิทยาเขตศรีราชา (SAR online) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพได้สะดวกในทุกที่ทีม่ีสัญญาณอินเตอร์เน็ต และสามารถตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้งแก้ไข ปรับปรุง
ข้อมูลและประมวลผลได้ทันที ซึ่งเป็นการลดความยุ่งยาก ซับซ้อน ส่งผลให้คะแนนการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดของส านักงานวิทยาเขตศรีราชา มีอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
ของส านักงานวิทยาเขตศรีราชา “มีประสิทธิภาพ” มากยิ่งขึ้น และส่งผลให้เกิด“ประสิทธิผล” คือผลการด าเนินงานมีค่า
คะแนนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าคะแนนจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                  

จากการที่ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้พัฒนาการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพมาตลอดจนมีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ขอเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกัน
คุณภาพกับส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 
 

                            

คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มหาวทิยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 

น ำเสนอโดย  

นายอุกฤษฏ์  มนูจนัทรัถ : ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 
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ประวัติ/ความเป็นมา 
 พ.ศ.2532 - แยกตัวมาจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อเป็นสถาบันวิจัยเฉพาะ
ทางด้านสัตว์ 
 30 ก.ย. 2534 - เป็นส านักงานโครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์  
 พ.ศ.2544 - เป็นสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์  แต่งตั้งขึ้นโดย
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ปรัชญา ปณิธาน   
 เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการแสวงหา พัฒนา และสร้างสรรค์องค์ความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิ
ปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้น าทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีแก่เกษตรกร 
และอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศไทย  เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของชาติ 
 

วิสัยทัศน์  
 เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุ
สัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ในเขตร้อน 
 

เอกลักษณ์ 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯมุ่งสร้างพัฒนาและส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ 

 

อัตลักษณ์ 
 ส านึกดี (Integrity)  มุ่งมั่น (Determination)  สร้างสรรค์ (Knowledge creation)  สามัคคี (Unity) 
 

ภารกิจ 
 1. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การผลิตปศุสัตว์ 
     2. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ 
 3. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ที่หลากหลาย 
 4. สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกงานแก่นิสิต นักศึกษา 
 5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย 
 
บุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา (คน) 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต ่ากว่าปริญญาตรี รวม 
บุคลากรวิจัย 
 -  ต าแหน่งนักวิจัย 
-  ต าแหน่งนักวิชาการ 

 
1 
1 

 
5 
11 

 
 
5 

 
23 
6 
17 

บุคลากรประจ่า - 2 32 8 42 
บุคลากรกลุ่มบริการพ้ืนฐาน     79 79 
      รวม  144 
 

 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลติภัณฑ์สตัว์ 
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โครงสร้างการบรหิารงาน สวพป. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานตามภารกิจหลัก 
งานวิจัย  ประจ าปี 2555 
1.จ ำนวนโครงกำรวิจัย   (ปีงบประมำณ) 19 เร่ือง 
2.จ ำนวนโครงกำรวิจัยทีไ่ด้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ (ปปีฏิทิน) 32 เร่ือง 
 -ระดับชำต ิ 13 เร่ือง 
 -ระดับนำนำชำต ิ 19 เร่ือง 
3.จ ำนวนบทควำมวิชำกำรที่ได้รบักำรตีพิมพ์เผยแพร่ (ปปีฏิทนิ) 9 เร่ือง 
 -ระดับชำต ิ 5 เร่ือง 
 -ระดับนำนำชำต ิ 4 เร่ือง 
4.จ ำนวนบทควำมวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 5  เร่ือง 

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

        สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

คณะกรรมการ 

ท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการ 
ประจ าสถาบัน 

      รองผู้อ านวยการ 
  ฝ่ายวชิาการ, ฝ่ายวิจัย 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหาร,ฝ่ายบริการวิชาการ
, ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 

       ผู้อ านวยการสถาบันฯ 

   คณะกรรมการ 
    ด าเนินงาน 

หัวหน้าศูนย์ค้นคว้าและ 
พัฒนาวิชาการอาหารสัตว ์

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การผลิตสัตวเ์ค้ียวขนาด

เล็ก 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมการเลี้ยงสุกร
แห่งชาติ 

 

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การผลิตสัตวป์ีก 

 
หัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการผลิตกระบือและโค 

 

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนา 
ผลิตผลจากสัตว ์

 
หัวหน้าศูนย์วิจัยและ 
พัฒนาการผลิตนม 

 

หัวหน้าสถานีวิจัยทบักวาง 

 หัวหน้าส านักงาน

เลขานุการ

เลขานกุาร 
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   และความยั่งยืน ทีไ่ด้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทนิ) 
 -ระดับชาต ิ 3 เร่ือง 
 -ระดับนานาชาต ิ 2 เร่ือง 
5.จ านวนบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวชิาการ (ปีการศึกษา) 11 คน 
 -ระดับชาต ิ 6 คน 
 -ระดับนานาชาต ิ 5 คน 
6.จ านวนบุคลากรวิจัยที่น าเสนอผลงานวิชาการ (ปีการศึกษา) 10 คน 
 -ระดับชาต ิ 6 คน 
 -ระดับนานาชาต ิ 4 คน 
7.จ านวนงานวิจัยทีไ่ด้สร้างนวัตกรรมใหม่ (ปีการศึกษา) 1 เร่ือง 
8.จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยในประเทศ (ปีงบประมาณ)  5,692,940   บาท 
9.จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยในประเทศ 50,000 
    ที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยนื (ปีงบประมาณ) 
10.จ านวนบุคลากรที่ได้รับทนุสนับสนุนวจิัยในประเทศ (ปีงบประมาณ) 17 คน 
11.จ านวนงานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์(ปีปฏิทนิ) 12  เร่ือง 
 -เชิงพาณชิย ์ 10 เร่ือง 
 - เชิงสาธารณะ  2 เร่ือง 
 งานบริการวิชาการ 
1.จ านวนโครงการบริการวิชาการ (แผนปีงบประมาณ2555) 22 โครงการ 
2.จ านวนโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการที่ด าเนนิการ 52 โครงการ 
    (ปีงบประมาณ2555) 
3.ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนา 40.91 
     การเรียนการสอนและการวจิัย 
4. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มี MOU กับต่างประเทศ 4 โครงการ 
5. ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.55 
 งานสนับสนุนการเรียนการสอน 
ร้อยละของบุคลากรวิจัยที่ท าหน้าทีส่นบัสนนุการเรียนการสอน 95.65 
 

ผลงานประจ าปีการศึกษา 2555 ที่ภาคภูมิใจ 
 ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
1. การขึ้นทะเบียน “สถานที่ผลิตยาสมุนไพรส าหรับมนุษย์และสัตว์” 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ ได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาการใช้
พืชสมุนไพรในการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์มาต่อเนื่องยาวนานกว่า 18 ปี ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเด่น คือ ซาดีเยน
เจอร์ (SARDI GENTURE) ที่ใช้ในการสมานแผลของสัตว์ ซึ่งต่อมาได้มีอาสาสมัครทดลองน ายาสมุนไพรซาดี เยนเจอร์ ใช้
รักษาแผลสดทั่วไป เช่น แผลน้ าร้อนลวก ไฟไหม้ ฯลฯ รวมทั้งแผลเรื้อรังต่างๆ เช่น แผลผู้ป่วยโรคเบาหวาน และแผลโรค
สะเก็ดเงิน พบว่าให้ผลในการรักษาอาการโรคดังกล่าวของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ จึงได้ท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อการวิจัย พัฒนา และผลิตยาแผนโบราณ
ต ารับสมุนไพรดังกล่าวข้างต้น เป็นการผลิตเชิงการค้าส าหรับสุขภาพมนษุย์ ดังนั้น จึงได้เปลี่ยนการขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิต
ยาสมุนไพรส าหรับสัตว์แต่เดิม มาเป็น “สถานที่ผลิตยาสมุนไพรส าหรับมนุษย์และสัตว์”  
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2. ผลงานวิจัย “กวาวเครือขาวสายพันธุ์ SARDI 190” ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ Guangxi Nanning Zhenpeng 
Biotechnology Co., Ltd ประเทศจีน ในการขายวัตถุดิบกวาวเครือขาวเกรดเภสัชกรรม  และเกรดวัตถุเสริมในอาหาร
สัตว์ ในรูปแบบชิ้นอบแห้ง และผง การร่วมมือคร้ังนี้นับว่าเป็นการบุกเบิกการส่งออกกวาวเครือขาวจากการเพาะปลูกอย่าง
ถูกต้องของประเทศไทยไปยังตลาดประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนคร้ังแรก โดยกวาวเครือขาวสายพันธุ์ที่ใช้ในการส่งออก 
คือ สายพันธุ์ SARDI 190 ที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์มากว่า 18 ปี โดยนักวิจัยของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกร
แห่งชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ที่ได้พัฒนาสายพันธุ์ตลอดจนศึกษาวิธีการปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว และแปรรูป 
แบบครบวงจร เพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์ที่พึงประสงค์คงที่ 
 

 

 

 

3. การเปิดหลักสูตรฝึกอบรม “การปลูกกวาวเครือขาวเพื่อการค้าและการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร”  

 

  

   

 

4. ความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ในการฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์แก่
ผู้ต้องขัง 
 

5. โคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสนได้รับรางวัลในการประกวด ทัง้ในระดับชาติ และนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 



ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     ครั้งที่ 7      ประจ าปี 2556  25 

 

6. ผลงานนวัตกรรม “การท าความสะอาดกระเพาะโคโดยใช้เคร่ืองซักผ้า” 
 

 

 

 

7. บุคลากรวิจัยรุ่นใหม่ของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 

 
นายธนโชติ ธรรมชาติ นักวิจัยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิฯ ไดร้ับเชิญให้เป็นประธานใน
การประชุม ในหัวข้อ Session B1: Food Security and Poverty Reduction  ณ Open University, 3rd Floor MP Building, 
Bicol University ณ กรุงเลกัสปี ประเทศฟลิิปปินส ์
 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จ านวน 13 เร่ือง 
ล าดับ

ที ่
ชื่อบทความวิจัย ผู้วิจัย สวพป. 

ชื่อวารสารวิชาการ/ 
ชื่อสถานที่เผยแพร่ 

1 Effect of Swine Manure Extract by Foliar 
Application and Soil Drenching on Soil Chemical 
Properties and Variable Soil Strength of Cassava 
Planted Soil 

Uthaiwan  Kanto 
Sukanya  
Jattupornpong 

Kasetsart Journal: 
Natural Science volume 
46, Issue 1, 2012  

2 Effect of Swine Manure Extract on Leaf Nitrogen 
Concentration,Chlorophyll Content, Total 
Potassium in Plant Parts and Starch Content in 
Fresh Tuber Yield of Cassava 

Uthaiwan  Kanto 
Sukanya  
Jattupornpong 

Journal of Plant 
Nutrition Volume 35, 
Issue 5, 2012 

3 Fabrication and characterization of shellac/2-
isopropyl-5-methylp henol composite film: 
Physical and Antimicrobial Properties 

Thanachod  
Thammachat 

The 4th International 
Comference on Multi 
Functional Materials 
and Structures 

4 Effect of Antioxidant from Nang Fa Mushroom 
(Pleurotus sp.) on Sensory Characterisstics of 
Japanese Quail ( Coturnix coturnix japonica) 

Sauwanit  
Wutthikrairat 

The 14th Food 
Innovation Asia 
Conference 2012 

5 Effect of Sterilizing process on color, microbial 
and tota lisoflavanoid compounds from Pueraria 
mirifica SARDI 190 in Thailand 

Thanachod  
Thammachod 
Sompoch  
Tabcharoen 
Sirirat  Beaphan 

The 14th Food 
Innovation Asia 
Conference 2012 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อบทควำมวิจัย ผู้วิจัย สวพป. 
ชื่อวำรสำรวิชำกำร/ 
ชื่อสถำนที่เผยแพร่ 

6 The Utilization of Bleached Shellac and Fish 
Gelatin Complex Edible coating For Post Harvest 
Quality and Extended 

Thanachod  
Thammachod 
 

International Society for 
Siytgeast Asuab 
Agricultural Sciences 
(ISSAAS 2012) 

7 Performance Testing Kamphaeng-saen Synthetic 
Thai Beef Cattle Breed 

T. Raungprim 
P. Innurak 
P. Skunmun 
R. Phungchai 
K. Kaewsomprasong 

The 15th  AAAP Animal 
Husbandry Association 
of Thailand at 
Thammasat University 
,Thailand. 

8 Hypocholesterolemic Property of Crude Extract 
Product from Guava Leaves in Broiler 

Mrs.Phakka-orn 
Akaramathurakul 

The 15th  AAAP Animal 
Science Congress 

9 Effect of Probiotic Adminisstration through 
Drinking Water on Growth Performance and Gut 
Microflora of Broiler 

Miss Reya Mathong The 15th  AAAP Animal 
Science Congress 

10 Supplementation of Guava Leaves(Psidium 
guajava Linn.) Crude Extract Product in Laying Hen 
Diet on Egg Production Performance and Egg 
Quality 

Mrs.Phakka-orn 
Akaramathurakul 

The 15th  AAAP Animal 
Science Congress 

11 Effect of Age and lron Injection on Performac=nce 
and Hematological Values of Sheep during 
Venipuncture Period 

T. Hongsapak Proceedings of the 15th 
AAAP Animal Science 
Congress 

12 Application of microwave to reduce microbial 
contamination in Pueraria mirifica 

Thanachod  
Thammachod 
Sompoch  
Tabcharoen 

The 4th International 
Conferenec on Natural 
Products for Health and 
Beauty 

13 Preparation and characterization of 
Shellac/Polvinylpyrrolidone nanofiber as a 
Material for medical application 

Thanachod  
Thammachod 
Sompoch  
Tabcharoen 

ICAMMP 2012: 3rd 
International 
conference on 
Advances in Materials 
and Manufacturing 
Processes 

 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
 

 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน สวพป.ตำมองค์ประกอบคุณภำพ 6 ด้ำน (3 ปีต่อเนื่อง) 

 6 องค์ประกอบคุณภำพ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 3 ปีกำรศึกษำ ( 2553 – 2555)  (เต็ม 5) 

ปีกำรศึกษำ 2553 ปีกำรศึกษำ 2554 ปีกำรศึกษำ 2555 
คะแนน ระดับคุณภำพ คะแนน ระดับคุณภำพ คะแนน ระดับคุณภำพ 

1.ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ 
และแผนด ำเนินงำน  

4.00 ดี 4.50 ดี 5.00 ดีมาก 

2. ภำรกิจหลัก 4.78 ดีมาก 4.57 ดีมาก 4.97 ดีมาก 
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 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 3 ปีการศึกษา ( 2553 – 2555)  (เต็ม 5) 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 
คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

3. การบริหารและจัดการ  4.26 ดี 4.75 ดีมาก 4.60 ดีมาก 

4. การเงินและงบประมาณ 4.50 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

5. ระบบและกลไกการประกันคุณ 
ภาพ  

4.00 ดี 4.00 ดี 4.00 ดี 

6. การพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
ด าเนินงาน 

4.00 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 4.46 ดี 4.62 ดีมาก 4.86 ดีมาก 

 
 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้  
1. ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 21 ตัวบ่งช้ี ดังนี ้
 

ตัวบ่งชี้
ที ่

รายละเอียด ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิ 

(เต็ม 5) 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 5.00 
1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

สถาบัน 
5 ข้อ 5.00 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 7 ข้อ 5.00 
2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 6 ข้อ 5.00 
2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนนักวิจัยประจ า 191,579.77 บาท/

คน 
5.00 

2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 5.00 
2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5 ข้อ 5.00 
2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัย

ทั้งหมด 
ร้อยละ 95.65 5.00 

2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.55 4.55 
2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 46.15 5.00 
2.9 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 46.15 5.00 
2.10 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน

การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
ร้อยละ 40.91 5.00 

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

5 ข้อ 5.00 

2.12 การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 
2.13 ผลการช้ีน าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

(ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
5 ข้อ 5.00 

2.14 ผลการช้ีน าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 
(เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ) 

5 ข้อ 5.00 

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับ
ของหน่วยงาน 

7 ข้อ 5.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00 
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ตัวบ่งชี้
ที ่

รายละเอียด ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิ 

(เต็ม 5) 
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
ร้อยละ 98.46 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5.00 
6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 5 ข้อ 5.00 

 
2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้

ที่ 
รายละเอียด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 4.00 
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 5 ข้อ 4.00 
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 7 ข้อ 4.00 

 

 จุดแข็ง สวพป.จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
1. มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารทุกระดับ และ

ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมถึงก าหนด
ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายได้อย่างครบถ้วน 
2. สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีผลการด าเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น ที่มีผลกระทบให้เกิดประโยชน์ และสร้าง

คุณค่าต่อชุมชนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพ 
3. สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีศักยภาพในการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานเพื่อเป็นทุนวิจัยแก่

นักวิจัยของสถาบัน 
4. สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีโครงการพัฒนาวิชาการ และมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอย่าง   

ดีเยี่ยม ท าให้เป็นที่น่าเชื่อถืออย่างมาก 
5. บุคลากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 95 ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนโดยเป็นผู้สอนในบางรายวิชา เป็นอาจารย์ผู้ดูแล

การฝึกงานของนิสิต ตลอดจนเป็นกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษและวิทยานิพนธ์ 
6. สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ปัญหาในการผลิตปศุสัตว์ของประเทศไทย เพราะมี

หลายโครงการของสถาบัน เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรทั่วประเทศ ด้วยสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร สร้างความ
เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเอง ก่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนและสังคมได้  
7. ผลงานวิจัยส่วนใหญ่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สร้างรายได้ให้กับสถาบัน 
8. มีการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
9. มีการด าเนินงานด้านการเงินที่เป็นระบบ และมีการวิเคราะห์สถานะทางการเงินที่เป็นรูปธรรม 

10.  บุคลากรมีความรักในองค์กร 
 
น าเสนอโดย 
รศ.อุทัย  คันโธ  : ผู้อ านวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
 

 



ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     ครั้งที่ 7      ประจ าปี 2556  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทที่ 1 
หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น 
รางวัลระดับดี 5 ผลงาน 

 

โครงการรางวัลคุณภาพ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 7 

 

 

 

www.qa.kuwww.ac.th 



30                           ผลงานรางวัลคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       ครั้งที่ 7     ประจ าปี 2557 

 

 

 

 

รางวัลคุณภาพรวมองค์ประกอบคุณภาพ  
(หน่วยงานคุณภาพ) จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 

 

     คณะวิศวกรรมศาสตร ์
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ประวัติและความเป็นมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 สิงหาคม 2481 หม่อมหลวงชูชาติ ก าภู ได้จัดตั้งโรงเรียน
ช่างชลประทาน สังกัดกรมชลประทาน (สามเสน) กระทรวงเกษตราธิการ สมัยแรก ตั้งอยู่ในกรมชลประทาน สามเสน รับ
นักเรียนที่จบชั้นมัธยม 8 แผนกวิทยาศาสตร์เข้าเรียนในหลักสูตร 2 ปี มีนักเรียนผ่านการสอบแข่งขันทั้งหมด 26 คน รวม
กับนักเรียนของ ม.ล.ชูชาติ ก าภู จากนครนายก 2 คน และเด็กนักเรียนที่มาสมัครเมื่อสมัยเริ่มการก่อตั้งครั้งแรกและไม่
สามารถเปิดโรงเรียนได้อีก 7 คน รวมกับข้าราชการในกรมชลประทาน ที่มีพื้นความรู้และอยู่ในวัยที่จะเล่าเรียนได้อีก 24 
คน จึงมีนักเรียนรุ่นแรกที่เข้าเรียนทั้งสิ้น 59 คน เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2481 ปัจจุบันคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจ านวนนิสิตรวมทั้งสิ้น 7,456 คน แยกเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 5,454 
คน ระดับปริญญาโท 1,807 คน และระดับปริญญาเอก 195 คน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นหนึ่งของ e&i Faculty 
สถาบันการศึกษาชั้นน าของประเทศและภูมิภาคที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในการผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ” 
“The Best e&i Faculty in production of e&i Engineers” และปรัชญา คือ “ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี เทคโนโลยี
ก้าวหน้า พึ่งพาตนเอง”  
การบริหารหน่วยงานให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะที่ได้รับรางวัลคุณภาพในระดับดีเยี่ยม ประเภทภาพรวมองค์ประกอบคุณภาพ (หน่วยงาน
คุณภาพ) รางวัลระดับดีเยี่ยม 5 ปีซ้อน และรางวัลดี ในปี 2555 ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2555 ตามตารางข้อมูล 

องค์ประกอบ 

ผลการประเมินจากคณะกรรมกรรมการประเมิน (ปีการศึกษา) 
2550 2551 2552 2553 2554 2555 

5 
คะแนน 

3 คะแนน 5 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และ
แผนงาน 

5.00 3.00 5.00 3.00  3.00  5.00 5.00  5.00  
(ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดมีาก) 

องค์ประกอบท่ี 2      
การเรียนการสอน 

3.87 2.60 4.20 2.36  2.64  4.63 4.11  4.50  
(ดี) (ดีมาก) (ดี) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดี) (ดี) 

องค์ประกอบท่ี 3      
การพัฒนานิสิต 

5.00 3.00 5.00 3.00  3.00  4.67 5.00  5.00  
(ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดีมมาก) (ดีมาก) (ดีมาก) 

องค์ประกอบท่ี 4       
การวิจัย 

4.25 2.75 4.63 2.75  2.80  5.00 4.74  4.37  
(ดี) (ดีมาก) (ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดี) 

องค์ประกอบท่ี 5 การ
บริการทางวิชาการ     
แก่สังคม 

5.00 3.00 5.00 3.00  3.00  4.00 5.00  4.75  
(ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดี) (ดีมาก) (ดีมาก) 

องค์ประกอบท่ี 6  
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5.00 3.00 5.00 3.00  3.00  4.00 5.00  4.67  
(ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดี) (ดีมาก) (ดีมาก) 

องค์ประกอบท่ี 7 การ
บริหารและการจัดการ 

5.00 3.00 5.00 3.00  3.00  4.75 4.25  4.95  
(ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดี) (ดีมาก) 

องค์ประกอบท่ี 8 
การเงินและงบประมาณ 

5.00 3.00 5.00 3.00  3.00  5.00 5.00  5.00  
(ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดีมาก) 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบ 5.00 3.00 5.00 3.00  3.00  5.00 5.00  4.89  
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องค์ประกอบ 

ผลการประเมินจากคณะกรรมกรรมการประเมิน (ปีการศึกษา) 
2550 2551 2552 2553 2554 2555 

5 
คะแนน 

3 คะแนน 5 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

และกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน 

(ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดีมาก) 

รวม 9 องค์ประกอบ 4.49 2.74 4.64 2.81  2.86  4.79 4.56  4.66  
(ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดีมาก) 

ก าหนดการประเมิน 19-21 ส.ค. 2551 15-17 ก.ค.2552 14-16 
ก.ค.2553 

29 มิ.ย.– 
1 ก.ค.54 

2 - 4 
ก.ค 55 

17-19 
มิ.ย.56 

 
หมายเหตุ :  
 คะแนน 5 คะแนน ปีการศึกษา 2550-2551 หมายถึง การประเมินผลการด าเนินงาน 3 คะแนน ประเมินเป้าหมาย 1 
คะแนน ประเมินพัฒนาการ 1 คะแนน 
 คะแนน 5 คะแนน ปีการศึกษา 2553 หมายถึง คะแนนการประเมินผลการด าเนินงานเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการ
ประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน 
 คะแนน 3 คะแนน หมายถึง การประเมินผลการด าเนินงาน 3 คะแนน 
  หมายถึงมีแนวโน้มผลการประเมินเพิ่มขึ้น  หมายถึงมีแนวโน้มผลการประเมินลดลง  หมายถึงมีแนวโน้มผล
การประเมินเท่าเดิม 
 จากผลการตรวจประเมินฯ ข้างต้น ส่งผลให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินฯ อยู่ในระดับดีเยี่ยม และดี
มากทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยคณะได้รับความร่วมมือจาก 
o ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ : คณบดี รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์ 

ประธานสาขาวิชา ผู้อ านวยการสถาบัน และหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
o หน่วยงานในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ : ให้ข้อมูลโดยผ่านการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการ

รายงานผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 10 ภาควิชา คือ วศ.เคมี วศ.เครื่องกล วศ.คอมพิวเตอร์ วศ.ไฟฟ้า วศ.โยธา  วศ.อุตสาหการ วศ.สิ่งแวดล้อม 

วศ.ทรัพยากรน้ า วศ.วัสดุ และวศ.การบินและอวกาศยาน 
 3 สาขาวิชา คือ วศ.ความปลอดภัย วศ.ป้องกันอัคคีภัย และเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
 3 สถาบัน คือ ส.วิศวกรรมพลังงาน ส.วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และส.วัตกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศ  
 1 ส านักงานเลขานุการ 
 1 วิทยาลัยการชลประทาน (สถาบันสมทบ) 

   อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตทุกระดับทุกชั้นปี : ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในฐานข้อมูลกลางของ มก. 
เช่น ผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ การให้บริการวิชาการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการเรียนการสอน ฯลฯ 

  วิธีการบริหารให้เกิดคุณภาพ ประกอบด้วย 
 มีการก าหนดปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย 

ปรัชญาและปณิธาน (Philosophy & Aspirations) 
o ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี เทคโนโลยีก้าวหน้า พึ่งพาตนเอง 
o To produce high-caliber graduates through advanced Technology and institutional self-

dependence        
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
o คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล ที่ สามารถพึ่งพาตนเองได้

อย่างยั่งยืน 
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o The Faculty of Engineering aims to achieve Global recognition as a self-sustaining Center of 
academic, research and innovation excellence  
 

พันธกิจ (Mission) 
o ผลิตวิศวกรมืออาชีพที่มีความสามารถและรอบรู้ทางเทคนิค พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ

ทางสังคม  และขยายงานทางด้านการวิจัยและบริการทางวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ของประเทศ 
o To produce professional engineers, who are recognized for their competence and technical 

knowledge as well as their ethical, moral and social responsibilities; and to  provide extensive and 
socially recognized academic and research services, which contribute towards the self-sustainable 
development of the country 
นโยบายคุณภาพ 
o คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งมั่นในการบริหารจัดการโดยยึดตัวแบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทางการบริหาร
คณะ รวมทั้งผลักดนัให้การด าเนินการของคณะทุกภารกิจบรรลุผลตามข้อก าหนดของระบบประกันคุณภาพทุกฉบบัที่
มหาวิทยาลยัก าหนดไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 มีการก าหนดเอกลักษณะของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
o คณะวิศวกรรมศาสตร์  คือ “องค์กรนวัตกรรม” 

 มีแผนงาน นโยบายหลัก วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
o แผนงานในอนาคตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

                                     

o นโยบายหลักคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต : เน้นการพัฒนานิสิตให้มีความคิดสร้างสรรค์  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพสนับสนุน ให้มี

การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการสโมสรนิสิตให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการทดลอง  และ
ห้องปฏิบัติการวิจัยให้มีความทันสมัย  ไม่ขยายการศึกษาระดับปริญญาตรี  แต่เน้นการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ส่งเสริม
การประยุกต์ใช้งาน E-Learning 

2. ด้านการวิจัย : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมทุกสาขา  ให้ผลิตองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของประเทศ  ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง และผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม  ที่สามารถ
เพิ่มผลิตภาพการผลิต สร้างสรรค์คุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นการตอบสนองต่อการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยการ
เพิ่มการผลิตบัณฑิตศึกษา 
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3. ด้านบริการวิชาการ : สนับสนุนให้งานบริการวิชาการ  เป็นแนวทางในการสร้างรายได้  และชื่อเสียง มาสู่
คณะ  เพื่อน าไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง  มีการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง  ปรับปรุงระบบการจูงใจด้านการเงิน  และให้ความส าคัญกับการน าประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ใน
ด้านการเรียนการสอนและต่อยอดงานวิจัย 

4. ด้านการบริหารจัดการ : ยึดหลักการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล (Good Corporate Governance) ที่
ได้มาตรฐานสากล  และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate  Social  Responsibility) มีการติดตามประเมินผล  และ
สร้างดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่มีมาตรฐานและมีวิธีวัดผลงานที่ชัดเจน 
รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของคณะพัฒนาสู่ระบบตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการที่ดี  ที่มุ่งความคุ้มค่า
ความโปร่งใส  และมีความคล่องตัว  โดยอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง  เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ  และเน้นการสร้างความสามัคคีในการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม 

5. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : ให้มีวัฒนธรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กรที่เข้มแข็ง  และให้
มีกิจกรรมที่เป็นแหล่งรวมใจและความสามัคคีของบุคลากร 
o วัตถุประสงค์คณะวิศวกรรมศาสตร์    

         

           

 

 

 

 

 

                

 

 

                 

 

 

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้านต่างๆ   ดังนี้ 
1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
2. ผลิตผลงานวิจัยที่สนองตอบต่อการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของ มก. บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง  และช่วย

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
3. ให้งานบริการวิชาการเป็นแนวทางสร้างรายได้  ชื่อเสียง  ภาพลักษณ์  และคุณภาพชีวิตการท างานของ

อาจารย์และบุคลากรคณะ 
4. ปลูกฝังคุณค่าวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมให้มีการผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเข้ากับ

ทุกภารกิจของคณะ 
5. การบริหารจัดการอย่างประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

o กลยุทธ์การด าเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2554 

           1. ผลิตบณัฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทีม่ีคุณลักษณะ 3E และ 3I ตอบสนองความต้องการของประเทศ 

 
          2. สร้างผลงานวิจยั  พัฒนาสิง่ประดิษฐ์และนวัตกรรม  ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม                                                        
              ของประเทศชาติ และตอบสนองการเป็นมหาวทิยาลยัวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

3. ขยายโอกาสการเรียนรู้โดยบริการวชิาการทีห่ลากหลายรปูแบบด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
สังคม  เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย  เป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวติ และอนุรักษ์ฟื้นฟูใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

 
4. เสริมสรา้งจิตส านึกและค่านิยมที่ดีงามในการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย ให้กบัอาจารย์  บุคลากร และ

นิสิต  ตลอดจนสังคม 

 
5. ได้รับการยอมรบัในฐานะองค์กรที่มีการบริหารงานที่มปีระสิทธิภาพ  มีความโปร่งใส                                             
     และร่วมรบัผิดชอบต่อสังคมเกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของสังคม 
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กลยุทธ์ในการด าเนินงานประจ าปี 2554 ก าหนดขึ้นโดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์  2555-2559  
ซึ่งเป็นภาพสรุปแผนกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กรเป็นหลัก จากนั้นจึงก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ปี 2554  ให้
สนับสนุนเป้าประสงค์ขององค์กรในแผนที่ยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้
จัดท ากลยุทธ์การด าเนินงานส าหรับปี 2554 ไว้ดังนี้ 

 ด้านการเงิน       
o เพิ่มรายได้จากการด าเนินงานด้านการเรียนการสอน  การวิจัย และการบริการวิชาการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ในการด าเนินงาน เพิ่มผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เพื่อให้มีฐานะการเงินที่พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และสร้างมูลค่า
ให้กับองค์กร  

 ด้านลูกค้าหรือคุณภาพในการบริการ 
o เพิ่มสัดส่วนการผลิตในระดับบัณฑิตศึกษา รักษามาตรฐาน ระดับคุณภาพ และความ  

เชื่อมั่นในทุกภารกิจ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ด้านกระบวนการภายใน 
o พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  มีความคล่องตัว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันด้านงานวิจัยและนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร โดยเพิ่มการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน พร้อมทั้งขยายผลงานวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
เพื่อขยายพื้นที่การวิจัยและการบริการวิชาการ ปรับโครงสร้างองค์กรโดยการจัดตั้งศูนย์วิจัย และบริการเพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการด าเนินงาน ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพให้เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

ด้านการเติบโตและการพัฒนาองค์กร 
o พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาทักษะความสามารถหลักของบุคลากรทุก

สายงาน รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ด้านการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
บริหารจัดการ เพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตและการบริการ ให้กับผู้ใช้บริการในทุกภารกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และรองรับการพัฒนาสู่คณะวิจัยและนวัตกรรม  สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่
มหาวิทยาลัยวิจัย สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นค่านิยมองค์กร และสื่อสารกลยุทธ์ใหม่สู่บุคลากร ส ร้างความสอดคล้อง
เชื่อมโยงในระบบบริหารจัดการ  

 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
o สร้างจิตส านึกและสนับสนุนการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น ทั้งในหมู่อาจารย์ บุคลากร 

และนิสิต ในฐานะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
 

 ผลงานประจ าปีการศึกษา 2555 ที่คณะภาคภูมิใจและน าไปสู่องค์กรคุณภาพ 
 

   
 

   
 

   

คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวฯ คว้ารางวัลดี จากโครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งท่ี 7 
ประจ าป ี2556 ประเภทท่ี 1 หน่วยงานคุณภาพ  ได้แก่ จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)  ปีการศึกษา 2555 

รางวัลดีเยี่ยม ประเภทที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน  คือ ผลงาน ระบบให้บริการ
ส่งและตอบรับบทความวิชาการออนไลน์เจา้ของผลงาน ส านักงานเลขานุการ / ศูนย์
คอมพิวเตอร์วิศวกรรม  

 

2.  ผลงาน ระบบสารสนเทศการฝึกงานนิสิต เจ้าของผลงาน ส านักงานเลขานุการ / 
ภาควิชา วศ.เครื่องกล  
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     อาจารย์คณะ ได้รบัคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายวิชาการของ มก.  ประจ าปี 2556 

 
 

                           
      
    
 
 

 
 

                                                   
 
 
 

 บุคลากรได้รับรางวัล 

บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. ประจ าปี พ.ศ. 2556 
 

 
น.ส.พัชรี มีช ำนำญ (วศ.คม.) 
น.ส.จิรำพร บัวสำย (วศ.วส.) 

นำยอภิชำติ พึ่งอยู ่
นำยอภิรัตน์ ช่ืนประทุม (สล.) 

 
 
 
 
 

อาจารย์ได้รับรางวัล 

รำงวัลดีเยี่ยม ประเภทที่ 4 แนวปฏิบัติที่ดี /นวตักรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ผลงำน 

โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดเก็บและเข้ำถึงข้อมูลผลงำนวิจัยตีพิมพด์้วยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
เจ้ำของผลงำน ภำควิชำ วศ.เคมี / ภำควิชำ วศ.วัสด ุ

กลุ่มอายุต  ากว่า 40 ป ี

ดีเด่นด้านการบริการวิชาการ 
ผศ.ดร.อภินิติ โชติสังกำศ (วศ.ยธ.) 

 

ดีเด่นด้านการบริการวิชาการ 
ผศ.ดร.อภินิติ โชติสังกำ (วศ.ยธ.) 
 

ดีเด่นด้านการมีส่วนร่วมใน
กิจการนิสิต 

อ.กำญจนพันธุ์ สุขวิชชัย (วศ.ฟฟ.) 
 

กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึน้ไป 

ดีเด่นด้านการบริการวิชาการ 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ (วศ.ยธ.) 

ดีเด่นด้านการเรียนการสอน 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.มำนพ เจริญไชยตระกูล (วศ.คม.) 
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 นิสิตได้รับรางวัล 
 

 

นายเจตนุพงศ์ พาโลมัส นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 
รางวัล Outstanding Poster Award ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
International  Conference  on  Traditional  and  Advanced  
Ceramics  (ICTA 2013) 

 
 

นายภูเบศ จันทรังษี นิสิตโครงการ IUP 
รางวัลรองชนะเลิศ ต้นแบบนวัตกรรมแห่งอนาคต Innovation Award 
in Science จากการแข่งขัน Brand’s Gen6 ฉลาดคิด ไร้ขีดจ ากัด 

 
 
 

 

ทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาโม
บายแอพพลิเคช่ันส าหรับอุตสาหกรรม จากการประกวดโมบายแอพฯ 
ไทย...ตรงใจอุตสาหกรรม (Mobile Development Apprentice For 
Industry) 

 

 
 

 

ทีมนิสิตภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รางวลัรองชนะเลศิการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากการแข่งขัน 2013 ACM-ICPC ASIA 
THAILAND  National ON-SITE Programming Contest 
 

 

 
 

 

นายศิรชัช เอี่ยมหน่อ นิสติภาควิชาวิศวกรรมโยธา รางวัลชมเชย 
ประเภทแนวคิดด้านนวัตกรรมประปาเพื่อประชาชนจากการแข่งขัน
โครงการประกวดนวตักรรมการประปานครหลวง ประจ าปี 2556 หรือ 
MWA Innovation Awards 2013 

 

 

 

ทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา รางวัล 1st Runner-up Aesthetics 
Awards และรางวัล 1st  Runner-up Presentation Awards จากการ
แข่งขนั Asia BRICOM 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

น าเสนอโดย  : คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ประวัติความเป็นมา 
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ผู้บริหาร ช่วงเวลาการด ารงต าแหน่ง 
ผศ.ทัสนี  สรสุชาติ 29 สิงหาคม 2523 – 28 สิงหาคม 2531 
รศ.ดร.ทนง  ภัครัชพันธุ์ 29 สิงหาคม 2531 – 28 สิงหาคม 2539 
รศ.ดร.ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ 29 สิงหาคม 2539 – 28 สิงหาคม 2547 
รศ.ดร.สิรี   ชัยเสรี   27 สิงหาคม 2547 – 28 สิงหาคม 2555 
ผศ.ดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล 27 สิงหาคม 2555 – 28 สิงหาคม 2559 (ปัจจุบัน) 

 

สืบเนื่องจากนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 – 2519) จึงได้มีการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 ตามประกาศการแบ่งส่วนราชการในราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2523 
โดยมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ก่อนก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 

พ.ศ. 2507 ก่อตั้งแผนกวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะเกษตร 
พ.ศ. 2523   ก่อตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน คือ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส านักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ
โอนย้ายภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะเกษตรมาเป็นภาควิชาหนึ่งของคณะอุตสาหกรรม
เกษตร โดยใช้ชื่อว่าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และมีการสอน 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) และหลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) 

พ.ศ. 2525 อนุมัติหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม2525 
พ.ศ. 2526 อนุมัติหลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2526 และหลักสูตร วทบ. (พัฒนา

ผลิตภัณฑ์) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2526 
พ.ศ. 2527 อนุมัติหลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2527 
พ.ศ. 2528 อนุมัติหลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2528 
พ.ศ. 2530 อนุมัติหลักสูตร วท.ม.  (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน   2530 
พ.ศ. 2532 อนุมัติหลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2533 
พ.ศ. 2533
  

อนุมัติหลักสูตร วท.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2533 
อนุมัติหลักสูตร วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2533 

พ.ศ. 2534 อนุมัติหลักสูตร วท.บ. (วิศวกรรมอาหาร) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2534 
พ.ศ. 2535 อนุมัติจัดตั้งภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ 
พ.ศ. 2538 อนุมัติหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2538 
พ.ศ.  2540 อนุมัติหลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2540 
พ.ศ. 2543 อนุมัติหลักสูตร ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) เมื่อวันที่  17 ตุลาคม 2543 
พ.ศ. 2544 อนุมัติหลักสูตร ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) เมื่อวันที่  17 ตุลาคม    2544 และ

หลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการบรรจุ) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2544 

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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พ.ศ. 2546 อนุมัติหลักสูตร วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 
พ.ศ. 2547 อนุมัติหลักสูตร ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 
พ.ศ. 2551 อนุมัติหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) นานาชาติ เมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม 

2551 
  

วิสัยทัศน์ - VISION พันธกิจ - MISSION 
ผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพให้เป็นที่
ยอมรับระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการ
เพื่ อกา รพัฒนาทาง เศรษฐกิ จ  สั ง คมและ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ  

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจะเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติว่า
เป็นผู้น าทางวิชาการและการวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรใน
เอเชีย  

เอกลักษณ์ - UNIQUENESS ปรัชญา - PHILOSOPHY 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มุ่งสร้างสรรค์สรรพ
ศาสตร์แห่งแผ่นดนิ เพื่อความกินดี อยู่ดีของ
ประเทศชาติ  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จะผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานการศึกษา มีความเปน็เลิศทางวิชาการ มี
ความสามารถทางวชิาชีพตรงตามความต้องการของ
อุตสาหกรรมเกษตร มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

 

                                    

วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล มีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. พัฒนางานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตร เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและผลิตงานวิจัยที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของประเทศ 
3. เสริมสร้างให้คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและสร้างแหล่งวิชาการด้าน
อุตสาหกรรมเกษตรที่เข้มแข็ง 
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
5. จัดหาเงินทุนนอกเหนือจากงบประมาณของรัฐให้เพียงพอต่อการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศ เพื่อการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และตรวจสอบได้   
7. พัฒนาความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
แผนยุทธศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีคุณธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ ส าหรับคณะวิชา 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลยั 

ได้คะแนนเฉลีย่ 4.63 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
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   ผลงานคณาจารย ์

 

รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต 
รับอิสรยิาภรณ์                       

จากรัฐบาลฝร่ังเศส 

รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอด อาจารย์ภาควิชา
เทคโนโลยชีีวภาพ ได้รบัอิสริยาภรณ์ ขั้นอัศวินด้าน
การเกษตร (Chevalier de l'Ordre de Merite 
agricole) ประจ าปี พ.ศ. 2556 จากรัฐบาลสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส กระทรวงเกษตร อาหาร และป่าไม้ ตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ลงวนัที่ 31 มกราคม 2556  

 

รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย 
ผลงานตีพิมพ์ท่ีได้รับ 
การอ้างถึงมากจาก

ฐานข้อมูล 
Thomson Reuters 

รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย อาจารย์ประจ า ภาควชิาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กับผลงานวจิัยเร่ือง 
Characterization of microwave vacuum drying 
and hot air drying of mint leaves (Mentha 
cordifolia Opiz ex Fresen) ซึ่งถูกจัดเป็นผลงานตีพิมพ์
ที่ได้รับการอ้างถึงมาก จากฐานข้อมูล Thomson Reuters 

 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตรได้รับรางวัล
ประเภทหน่วยงานที ่

สร้างสรรค์ผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

สูงสุดอันดับ 2 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการรางวัล
ผลงานวิจัยตพีิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจยัที่สร้าง
ผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 - 2556 ทาง
คณะกรรมการได้พิจารณารางวลัฯ ปี 2554 คณะ
อุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลประเภทหน่วยงานที่
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ สูงสุดอันดบั 2 
และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดี
กับอาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงาน 
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ผลงานคณาจารย์ 

 

ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น 
ได้รับรางวัลอาจารย์รุ่น

ใหม่ผู้มีผลงานทาง 
วิชาการระดับยอดเย่ียม 

ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น อาจารยภ์าควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ  รางวัลอาจารย์รุ่นใหม่ผูม้ีผลงานทางวิชาการระดับ
ยอดเยี่ยม (Outstanding Award) ประจ าปี 2555 จาก
โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีทย 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)  

 

คณาจารย์คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

ได้รับรางวัลระดับดี 3 
จาก สภาวิจัยแห่งชาติ 

รับรางวัลสภาวิจยัแห่งชาติ : "รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
ประจ าปี 2556" คณะกรรมการบริหารสภาวิจยัแห่งชาติ ได้
พิจารณามอบรางวัลระดบัดี 3 ผลงาน เรื่อง "KU-AF2 : 
คอลัมน์ส าหรับขจดัสิ่งรบกวนส าหรับการวิเคราะห์อะฟลา
ทอกซิน" โดยมีผู้วิจยัจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ ผศ.
ดร. วราภา มหากาญจนกุล และ ผศ.ดร.ธนิต พุทธิพงศ์ศิริพร 

 

ผลงานนิสิต 

   

นายรัฐรวี จิตรบ ารุง  

รับรางวลั 2012  

WorldStar Student Awards  

นายเดชปิยะ เอรัสสะ 

รับรางวลั  AsiaStar 2012  

Packaging Awards  

PD คว้ารองแชมป ์

การประกวดผลิตภัณฑ ์

ในงานกีฬาเปดิกระป๋อง ปี 2555 

นายรัฐรวี จิตรบ ารุง นิสิตภาควิชา

เทคโนโลยีการบรรจุ และวั สดุ 

ผู้ออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ

การขนส่งส าหรับผลิตภัณฑ์ระนาด

จิ๋ว ตราสินค้า KEETA ได้รับรางวัล 

Certificate of Recognition จาก

ผลงานท่ีส่งเข้าร่วมท้ังหมด 229 

ผลงานจาก 17 ประเทศท่ัวโลก ณ 

McCormick Place ประเทศ

สหรัฐอเมริกา   

นายเดชปิยะ เอรัสสะ นิสิตภาควิชา

เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร บ ร ร จุ แ ล ะ วั ส ดุ 

ผู้ออกแบบสร้างสรรค์ต้นแบบบรรจุ

ภัณฑ์เพื่อการขนส่งส าหรับผลิตภัณฑ์

ครกไม้ ตราสินค้า MAISIAM WOOD 

ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม  

นิสิ ตชั้ น ปี ท่ี  4  ภาควิ ชาพัฒนา

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ตั ว แ ท น ค ณ ะ

อุตสาหกรรมเกษตร ควา้รางวัลรอง

ชนะเลิศ จากการแข่งขันพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ในงานกีฬาเปิดกระป๋อง 

คร้ังท่ี 21 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
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นิสิตรับรางวัลชมเชย 

ส าหรับการออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ไทย  

ThaiStar 2012 Awards  

นิสิตรับรางวัลชมเชย 

ส าหรับการออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ไทย  

ThaiStar 2012 Awards  

นางสาวหทัยชนก กาญจนภุชน์ ชื่อผลงาน บรรจุภัณฑ์เชิงเทียน

ไม้มะม่วง ตราสินค้า แสงศิลป์ นางสาวเพ็ญผกา มณฑา  

ชื่อผลงาน บรรจุภัณฑ์ช้างเชิง เทียน ตราสินค้า ลายแสง  

นายเดชปิยะ เอรัสสะ ชื่อผลงาน บรรจุภัณฑ์ครกไม้ ตราสินค้า 

MAISIAM WOOD ภายใต้หัวข้อ "บรรจุภัณฑ์ไทยที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม" จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านักพัฒนา

อุตสาหกรรมเป้าหมาย  

รางวัล "โครงการประกวดแผนธุรกิจจากงานวิจัยนวัตกรรม" ซึ่ง 

นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้คว้ารางวัลชมเชยอันดับที่ 1  

โดยใช้ชื่อ "ส าเร็จรูป" ซึ่งประกอบด้วย นายวรัตม์ เมธยาภา 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, นายฐณะวัตน์  

พัฒนพรวิจติร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  

 

สิทธบิัตร 

 

น าเสนอโดย  : คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

    
ผศ.ดร.ธาริณี นามพิชญ์  
อนุสิทธิบัตร : ผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนผสมของอะลิเฟติก โพลี
เอสเทอร์  ที่สามารถเสื่อม
สลายได้ทาง ชีวภาพ และ
กรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว เลขที่ 7306 วันที่
ได้รับ 13 สิงหาคม 2555 
หน่วยงาน : กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสด์ิ
มานิต  
อนุสิทธิบัตร : ข้าวเหนียวมูน
กึ่ ง ส า เ ร็ จ รู ปแ ช่แข็ งและ
กระบวนการ เตรี ยมข้ า ว
เหนียวมูนกึ่งส าเร็จรูปแช่แข็ง 
เลขที่ 7541 วันที่ได้รับ 11 
ตุลาคม 2555 หน่วยงาน :  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์  
อนุสิทธิบัตร : กรรมวิธีการ
หมักแป้งขนมที่มีปริมาณ
สารกาบาสูง เลขที่  7551 
วันท่ีได้รับ 18 ตุลาคม 2555 
หน่วยงาน : กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
 

ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์  
อนุสิทธิบัตร : กรรมวิธีการ
ผลิตน  าอ้อยเข้มข้นแช่แข็ง 
เลขที่ 7561 วันที่ได้รับ 25 
ตุลาคม 2555 หน่วยงาน : 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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1. ประวัติและความเป็นมาของคณะเกษตร ก าแพงแสน 
คณะเกษตร ได้เร่ิมจัดตั้งขึ้นในป ีพ.ศ. 2486 

ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรียกว่า “คณะ
เกษตรศาสตร์” ณ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

ใ น ปี  พ . ศ . 2 4 9 7  ไ ด้ เ ป ลี่ ย น ชื่ อ  “ค ณ ะ
เกษตรศาสตร์” เป็น “คณะกสิกรรมและสัตวบาล” ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2509 ได้ตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งคณะใน
มหาวิทยาลัย ได้เปลี่ยนชื่อ “คณะกสิกรรมและสัตวบาล” 
เป็น “คณะเกษตร” โดยมีการแบ่งส่วนราชการของ คณะ
เกษตร ดังนี้  ส านักงานเลขานุการ ภาควิชากีฏวิทยา 
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาปฐพีวิทยา ภาควิชาโรค
พืช ภาควิชาพืชไร่นา ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาสัตวบาล 
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

เมื่อมหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 1 แล้วเสร็จ 
มหาวิทยาลัยจึงเร่ิมขยายการเรียนการสอนไปด าเนินการ ณ วิทยาเขตก าแพงแสน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 861/2523 ลง
วันที่ 10 มิถุนายน 2523 โดยคณะเกษตร วิทยาเขตก าแพงแสน รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ทั้ง
ระดับปริญญาตรี โท และเอก มีภาควิชาต่างๆ เหมือนกับวิทยาเขตบางเขน แต่ไม่มีภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ต่อมาได้เปิด
สอนหลักสูตรใหม่อีก 2  หลักสูตร คือ วท.บ.(เกษตรกลวิธาน) และ วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)  

เพื่อให้การด าเนินงานของคณะเกษตร ทั้ง 2 วิทยาเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเก้ือกูลซึ่งกัน
และกัน สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบให้ปรับสถานภาพและยกฐานะคณะเกษตร วิทยาเขตก าแพงแสน ข้ึนเป็นหน่วยงาน
ระดับคณะ ประกาศลงวันที่ 21 มีนาคม 2546 เรื่อง จัดตั้งคณะเกษตร ก าแพงแสน เป็นหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยที่มีการ
แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ส านัก 8 ภาควิชา 1 สาขา ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2546 เป็นต้นไป 
2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ปรัชญา และปณิธาน : 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และองค์ความรู้ใหม่ พร้อม
ถ่ายทอดสู่สังคม 

 

 วิสัยทัศน :  
เป็นผู้น าดา้นวชิาการเกษตรในระดับสากล                                                                                                           
To be a World Class Leader in Agricultural Science 
 

พันธกิจ :  
สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรแูละคุณธรรม ผลิตผลงานวิจัยและบริการวชิาการคุณภาพสากล                    
Establish knowledgeable, competent and integrity graduates. Create international quality 
research and academic services. 

คณะเกษตร ก าแพงแสน 
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3. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์: 
คณะเกษตร ก ำแพงแสน มีบัณฑิตที่มีคุณภำพและคุณธรรม มีผลงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรเกษตรที่เปน็

เลิศ ได้มำตรฐำนสำกล สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม ภำยใต้กำรบริหำรแบบธรรมำภิบำล 
 

4. เอกลักษณ์คณะเกษตร ก าแพงแสน : 
 รอบรู้ เชี่ยวชำญ ชี้น ำกำรเกษตร (Knowledgeable experienced leadership in agriculture หรือ 
KEL- AGGIE)  
 

5. ภารกิจหลัก   
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของมหำวิทยำลยัทั้ง 4 ด้ำน คือ 
  1. กำรเรียนกำรสอน  2. กำรวิจัย 
  3. กำรบริกำรวิชำกำร  4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

6. ภารกิจรอง 
  สนับสนนุและส่งเสริมกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์ของภำครัฐ และภำคเอกชน ที่เก่ียวข้อง 
 

7. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 
 

 

8. กิจกรรมของคณะเกษตร ก าแพงแสน ในรอบปีการศึกษา 2555 
 

    
   

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบท่ี 1   - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 
องค์ประกอบท่ี 2   4.92 4.75 4.75 4.75 5.00 4.37 4.48 4.85 4.85 4.37 4.66 
องค์ประกอบท่ี 3   - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 
องค์ประกอบท่ี 4  5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.84 3.84 5.00 5.00 3.84 4.42 
องค์ประกอบท่ี 5  - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
องค์ประกอบท่ี 6  - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
องค์ประกอบท่ี 7  - 4.50 4.50 4.50 - 4.70 4.70 4.50 4.50 4.70 4.54 
องค์ประกอบท่ี 8  - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 
องค์ประกอบท่ี 9  - 5.00 5.00 5.00 - 4.86 4.86 5.00 5.00 4.86 4.93 
เฉลี่ยภาพรวม 4.94 4.84 4.83 4.84 5.00 4.50 4.53 4.87 4.86 4.50 4.73 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี

มาก 

อำจำรย์และนิสติภำควิชำปฐพีวิทยำไดร้ับเกียรติให้เข้ำร่วมรับเสด็จ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ี
ในโอกำสเสด็จเป็นประธำนเปิดงำน “5 ธันวำคม วันดินโลก”  
เมื่อวันท่ี 3 ธันวำคม 2555 ณ ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน 
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รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจติร ได้รับพระราชทานเกียรติบตัรรางวัลทุนนักวิจัยแกนน า 
ปี 2555 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากโครงการ 
“เทคโนโลยีก่อกลายพันธ์ุทั้งจีโนมเพื่อเพ่ิมศักยภาพ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม”  เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์ประชุมอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 

รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร เข้ารับพระราชทานเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปี 2555 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งอาจารย์เป็นผู้น าทีมนักวิจัยไทยเข้าร่วม
ถอดรหัสจีโนมข้าวในโครงการถอดรหัสจีโนมข้าวนานาชาติ ในวนัอังคารที่ 11 กันยายน 2555 ณ ศาลาดสุิดาลัย 
สวนจิตรลดา พระราชวังดสุิต 

- ศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม ได้รับการประกาศเกียรติคุณในฐานะสตรีไทยดีเด่นจากสภาสตรีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม 2555 และ 

- ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจ าปี 2555 จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในผลงานวิจัยการ
พัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 
 

รศ.ดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด ยื่นจดอนุสิทธิบัตร กระบวนการเพาะเลี้ยง         
แมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) ในเชิงพาณชิย ์

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ รศ.ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก ผศ.ดร.พัชรินทร์ ตัญญะ 
ดร.ประกิจ สมท่า และ ดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์
ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ แ ล ะ ผ ล ง า น วิ จั ย ที่ ส ร้ า ง ผ ล ก ร ะ ท บ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2554 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่ 
มก .  ณ  ห้ อ งประ ชุม รวงข้ า ว  อาคารว ชิ ร านุ ส รณ์  คณะ เกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 
 

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ เข้ารายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเรื่อง “การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ด าส าหรับ
เป็นพลังงานและอาหารสัตว์” ซ่ึงงานวิจัยชิ้นน้ี ได้รับทุน จ านวน 20 ล้านบาท เมื่อปี 2554 จากโครงการทุน NSTDA Chair 
Professor โดยการสนับสนุนของมูลนิธิส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ สวทช.  กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2556 
 

ผศ.ดร.ชเนษฎ์ ม้าล าพอง ได้เข้าเฝ้าทูลถวายรายงานโครงข้าวธัญโอสถ : ตรา
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากข้าวโภชนาการสูง ซึ่งได้รับทุนวิจัยจาก วช. และ
โครงการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูงในระยะเจริญพันธุ์ซึ่ง
ได้รับทุนวิจัยจาก สวก. แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
วันข้าวและชาวนาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ณ กรมการข้าว 
บางเขน กรุงเทพฯ 
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                   ก ำแพงแสน 1                          ก ำแพงแสน 2                        ก ำแพงแสน 3 
ภำควิชำพชืไรน่ำ โดย ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ผศ.ดร.พัชรินทร์ ตัญญะ ดร.อนุรักษ์ อรัญนำค นำยนรำธิษณ์ หมวกรอง  
และนำยจิรศักดิ์ เจ๊ะโซะ  ได้ปรบัปรุงพนัธุ์สบู่ด ำประดับ พันธุ์ก ำแพงแสน 1 2 และ 3 และได้ผำ่นกำรขึ้นทะเบียนพันธุ์กบั
กรมวิชำกำรเกษตรแล้ว 
 

         

 รศ.ดร. อุณารุจ บุญประกอบ ภาควิชาพืชสวน ได้ขอยื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืช

ใหม ่: ฝรั่ง “พันธุ์เคยูการ์ดเบอร ์1” เมื่อวันท่ี  20 กรกฎาคม 2556 อีกท้ัง รศ.ดร. 

อุณารุจ  บุญประกอบ ได้รับโล่ห์และประกาศเกียรติคุณในฐานะนักปรับปรุงพันธุ์

ดเีดน่ ประจ าปี 2555 โดยสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย 

เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 

 

 ผศ.ดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ สังกัดภาควิชาพืชสวน  ได้รับโล่เกียรติคุณ
อาสาสมัครดีเด่น ประจ าปี 2555 ท่ีเสนอโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก 

สภากาชาดไทย ในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย 

ประจ าปี 2555 ในวันท่ี 21 ตุลาคม 2555 ณ ห้อง Royal Jubilee Ballroom ศูนย์

แสดงสินค้าและการประชุมอิมเพ็ค เมอืงทองธานี 

                                                            
 
 
                             

ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำรำญ นิสิตปริญญำเอกของภำควิชำพืชไร่นำ โดยมี ศ.ดร.  
พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ เป็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำหลัก ได้รับรำงวัลจำกสภำวิจัยแห่งชำติ : 
รำงวัลวิทยำนิพนธ์ ประจ ำปี 2555 (รำงวัลระดับดี) ในวิทยำนิพนธ์เรื่อง “กำรค้นหำ
ยีนควบคุมควำมหอมของถั่วเหลืองฝักสด” (Identification of Gene Controlling 
Fragrance in Vegetable Soybean (Glycine max (L.) Merrill)) 
 

 รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน ไดร้ับรางวัลผลงานประดิษฐ์

คิดค้น สภาวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2555 จ านวน 1 

รางวัล  

 

ผศ.ดร.รัชน ีฮงประยูร ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์

คิดค้น สภาวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2555 จ านวน 2 

รางวัล 
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 รศ.ดร.จริะเดช  แจม่สว่าง ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีมคีวามสามารถและเชี่ยวชาญ     

ท้ังงานสอน วิจัย ก็ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ดา้นบรกิารวิชาการ ปี 2555 

 

รศ.ดร.เอมอร อังสุรัตน์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยชมเชยแก่ เรื่องการเพิ่มขีด
ความสามารถในการให้บริการทางการเงินของสถาบันการเงินชุมชนในเขตพื้นท่ีฝ่าย
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
รางวัลดีเด่นในระดับชาติ 

ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์ ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น  
เรื่องการศึกษาระบบการผลิตทางการเกษตรในเขตพื้นท่ีส่งเสริมของ                                  
ศูนย์พัฒนาโครงการขุนวางฯ จากมูลนิธิโครงการหลวง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ท าโครงการการพัฒนาศักยภาพการผลิตมะพร้าวอ่อน เพื่อการส่งออกครบ
วงจร โดยมีคณาจารย์ภาควิชาพืชสวนเป็นหัวหน้าโครงการคือ รศ.ดร.กฤษณา กฤษณ
พุกต์ มีระยะเวลาท างานวิจัยตั้งแต่ปี 2555-2558 ทุนวิจัย รวม 9,864,220 บาท เมื่อ
วันท่ี 28 มีนาคม 2555 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.สมบัติ   
ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสนได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านไหม โดย ศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม อาจารย์ประจ าภาควิชากีฏวิทยา เมื่อ
วันท่ี 2 ธันวาคม 2555  
 

รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน พร้อมด้วย  ผศ.ดร.เสกสม 
อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร ก าแพงแสน เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสัตวศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน โดยภาควิชาสัตวบาล  คณะเกษตร ก าแพงแสน กับ บริษัทดัชมิลล์ จ ากัด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม  และพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ด้านโคนมใน
ระดับปริญญาตรี ท้ังพัฒนาระบบความร่วมมือในงานวิจัยสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ด้านการ
ผลิตโคนมและน้ านมให้มีคุณภาพ และสนับสนุนให้บุตรเกษตรกร ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาและพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรไทย ณ ห้องรับรอง อาคารศูนย์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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นิสิตภาควิชาสัตวบาล ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแผนธุรกิจโคเน้ือ ประจ าปี 2555 เมื่อวันท่ี 27 - 29 มกราคม 2555 
ทีม Thai Super Beef ประกอบด้วยนางสาววรรณวิภา วรรณศิริ นายปราชญา สิทธิกิจปัญญา และนางสาววราพร ไกรถวิล ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้น าเสนอในหัวข้อ "การผลิตโคเนื้อเพื่อลดการน าเข้าและส่งออกสู่ประชาคมอาเซียน" และ
หัวข้อ "แนวความคิดในการผลิตโคเน้ือคุณภาพสูงครบวงจร" กิจกรรมการประกวดในครั้งน้ี น ามาซ่ึงความส าเร็จ และชื่อเสียง
ของภาควิชาสัตวบาล และคณะเกษตร ก าแพงแสน และเข้ารับใบประกาศนียบัตรเชิดชู เกียรติจากอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2555 
 

นายเอกพล ภูวนารถนฤบาล  นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาปรับปรุงพันธุ์พืช คณะเกษตร 
ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  เป็นนิสิต คนแรกของ
ประเทศไทยและของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีคว้าทุนการศึกษาและวิจัยระดับ
นานาชาติ “Monsanto’s Beachell-Borlaug International Scholars Program : มอน
ซานโต้ บีเชลล์-บอร์ลอก (MBBISP)” จากบริษัท มอนซานโต้ แห่งสหรัฐอเมริกา จ านวน 
140,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประจ าปี 2012จากหัวข้อการศึกษาวิจัยเรื่อง “การปรับปรุงพันธุ์
โดยการออกแบบข้าวทนน้ าท่วมแบบใหม่เพื่อมีชีวิตรอดในน้ าท่วมฉับพลันเป็นเวลานาน”  

นางสาวดวงทิพย์ กันฐา ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
ประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในโครงการค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ งานวันนักประดิษฐ์
แห่งชาติ ประจ าปี 2556 จากผลงานกับดักมดส าหรับระบบผลิตพืชทางการเกษตร เมื่อวันท่ี 
2 กุมภาพันธ์ 2556 

ภาควิชาโรคพืชคัดเลือกตัวแทนนิสิต คือ น.ส.สุทธิสา ดัชนีย์ และ นายเสกสรร     
หวังประดิษฐ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาทักษะการวินิจฉัยโรคพืช      
ในการแข่งขันงานประเพณี 4 จอบ ครั้งท่ี 30 ท้ังคณาจารย์และนิสิตมีความทุ่มเท    
จึงสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาทักษะการวินิจฉัยโรคพืช 

นิสิตได้รับรางวัลทุนการศึกษาจากกองทุนศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร
แห่งชาติ จ านวน 3 ทุน ดังน้ี ทุนนิสิตเรียนดี ทุนนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์ และ
ทุนนิสิตจิตสาธารณะ  
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นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรได้รับทุนเรียนดีจากทุนภูมิพล         
1 ทุน ได้แก่ นางสาวภัทรวรรณ  หงส์ค า นิสิตชั้นปีท่ี 3 
 

นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรได้เข้าร่วมโครงการฝึกงานทางด้าน
การเกษตร ณ University of tsukuba, ประเทศญี่ปุ่น 2 คน ได้แก่ นายนิทัศน์  ไชย
สงคราม  และนางสาวธีวารินทร์  เอี่ยมสุวรรณ นิสิตชั้นปีท่ี 4  ระหว่างวันท่ี 20 
เมษายน – 16 กันยายน 2556 และนิสิตได้เข้าร่วมโครงการฝึกงานทางด้านการเกษตร  
ณ  The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ 1 คน ได้แก่  นางสาวจุฬา
ลักษณ์  น้อยแสง นิสิตชั้นปีท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน – 25 กรกฎาคม 2556 

ภาควิชาพืชสวน รับนิสิตต่างชาติในโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรี อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี (ตั้งแต่ปี 2554) ในปี 2554 มี Miss Akiko Kato  และในปีน้ีมี Miss 
Sawako  Okihara  นิสิตปริญญาตรีปีท่ี 3 จากประเทศญี่ปุ่น มาศึกษาและท าวิจัย 
รวมท้ังมีการน าเสนอผลงานในวิชาการจัดดอกไม้ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 

ภาควิชาสัตวบาล ได้จัดตั้งโครงการศูนย์เรียนรู้วิชาการด้านสัตวศาสตร์ มีลักษณะเป็น
ฟาร์มสาธิตท่ีนิสิต ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าไปศึกษาดูงานได้ และเป็นสถานท่ี
ฝึกทักษะการจัดการปศุสัตว์และสัตว์ปีกให้กับนิสิตโดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานภาคเอกชนและศิษย์เก่าร่วมบริจาคทุนทรัพย์
และสิ่งก่อสร้างใช้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รวมท้ังให้บริการวิชาการ
ได้อย่างมีศักยภาพโครงการเริ่มด าเนินการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 

กธุรกิจและนักวิชาการด้านข้าวของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าฟัง 
การบรรยายและสาธิตเครื่องจักรกลในการผลิตข้าวครบวงจร วันท่ี 3 กันยายน 
2555 

คณะผู้แทนภาคอุตสาหกรรมน้ าตาลทรายฟิลิปปินส์ เดินทางมาเยือนประเทศไทย 
และเข้าศึกษาดูงานวิจัยด้านเครื่องจักรกลในไร่อ้อย การให้น้ า การบริหารจัดการ
ไร่อ้อย วันท่ี 10 มกราคม 2556 
 

คณะผู้แทนภาคอุตสาหกรรมน้ าตาลทรายพม่า เดินทางมาเยือนประเทศไทย และ
เข้าศึกษาดูงานวิจัยด้านเครื่องจักรกลในไร่อ้อย การให้น้ า การบริหารจัดการไร่
อ้อย วันท่ี 4 มีนาคม 2556 
 

น ำเสนอโดย  : คณะเกษตร ก าแพงแสน 
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1. ประวัติและพัฒนาการของส านักทะเบียนและประมวลผล 
          ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ ปณิธำน ภำรกิจ นโยบำยและวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทำง
ในกำรด ำเนินกิจกรรมไปสู่เป้ำหมำยที่ส ำนักฯ ได้วำงไว้ และสนองต่อปรัชญำและปณิธำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ดังนี้ 

จัดระบบกำรเก็บข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของนิสิตให้มีควำมถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ให้บริกำรรับนิสิตทุกประเภทแก่
คณะต่ำง ๆ จัดท ำตำรำงเรียนตำรำงสอบของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตรวจสอบเงื่อนไขกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตรของนิสิตระดับปริญญำตรีของทุกคณะ ตลอดจนก ำกับดูแลให้นิสิตปฏิบัติตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรศึกษำขั้น
ปริญญำตรีของมหำวิทยำลัย 

 

ปณิธาน : “ บริกำรดี  รวดเร็ว  ถูกต้อง โปร่งใส  ตรวจสอบได้” 
 

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักและด ำรงควำมเป็นผู้น ำด้ำนทะเบียนและประมวลผล  ของมหำวิทยำลัย                      
               มีธรรมำภิบำล   ก้ำวทันเทคโนโลยี  มุ่งมั่นพร้อมบริกำรด้วยคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
 

ภารกิจ :   จัดระบบกำรเก็บข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของนิสิตให้มีควำมถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ให้บริกำรรับนิสิตทุกประเภท
แก่คณะต่ำง ๆ จัดท ำตำรำงเรียนตำรำงสอบของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตรวจสอบเงื่อนไขกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตรของนิสิตระดับปริญญำตรีของทุกคณะ ตลอดจนก ำกับดูแลให้นิสิตปฏิบัติตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรศึกษำขั้น
ปริญญำตรีของมหำวิทยำลัย 
 

วัตถุประสงค์ (Objective) 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผลก ก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนไว้ 3 ประกำรดังต่อไปนี้ 

1. มหำวิทยำลัยมีข้อมูลสำรสนเทศนิสิตที่มีประสิทธิภำพ  
2. มหำวิทยำลัยมีข้อมูลสำรสนเทศนิสิตที่พร้อมใช้สนับสนุนกำรบริหำรงำน 
3. กำรให้บริกำรพัฒนำวิชำกำรเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรพึ่งตนเอง 

แนวนโยบายการบริหารหน่วยงานให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
    ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้บรรลุผลตำมข้อก ำหนดของระบบ

ประกันคุณภำพ โดยยึดหลักเกณฑ์ตำมตัวบ่งชี้ประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภำพ 6 
องค์ประกอบ 12  ตัวบ่งชี้ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจด้ำนต่ำ ง ๆ ของส ำนักได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  โดยมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ ที่มีพัฒนำกำร ซึ่งดูได้จำกผลกำรประเมิน
ของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัย  ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2551 – 2555 ตำมตำรำงข้อมูลดังนี้ 
 

 
องค์ประกอบ 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการการประเมิน ( ปีการศึกษา ) 
2551 2552 2553 2554 2555 

5 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์และแผนด ำเนินกำร   

2.00 
(ควรปรับปรุง) 

2.50 
(ดี) 

2.00 
(ต้องปรับปรุง) 

3.00 
(พอใช้) 

4.00 
(ดี) 

องค์ประกอบท่ี 2 ภำรกิจหลกั 
4.40 
(ดี) 

2.00 
(พอใช้) 

4.12 
(ดี) 

4.76 
(ดีมำก) 

4.62 
(ดีมำก) 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและจัดกำร 
4.00 
(ดี) 

2.63 
(ดีมำก) 

4.80 
(ดีมำก) 

3.80 
(ดี) 

4.60 
(ดีมำก) 

 ส านักทะเบียนและประมวลผล 
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องค์ประกอบ 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการการประเมิน ( ปีการศึกษา ) 
2551 2552 2553 2554 2555 

5 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
3.50 
(ดี) 

2.33 
(ดี) 

4.50 
(ดีมาก) 

3.00 
(พอใช้) 

5.00 
(ดีมาก) 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

5.00 
(ดีเยี่ยม) 

2.00 
(พอใช้) 

4.00 
(ดีมาก) 

4.00 
(ดี) 

4.00 
(ดี) 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบด าเนินงาน 

5.00 
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

      รวม 6 องค์ประกอบ  
3.95 
(ดี) 

2.56 
(ดีมาก) 

4.34 
(ดีมาก) 

4.02 
(ดี) 

4.57 
(ดีมาก) 

      ก าหนดการประเมิน 
23-24 ก.ค. 

2552 
29-30 ก.ค. 

2553 
28-29 ก.ค. 

2554 
26-27 ก.ค. 

2555 
11-12 ก.ค. 

2556 
 

หมายเหตุ : 
 คะแนน 5 คะแนน ปีการศึกษา  2551 หมายถึง การประเมินผลการด าเนินงาน 3 คะแนน ประเมินเป้าหมาย 1 
คะแนน ประเมินพัฒนาการ 1 คะแนน 
 คะแนน 3 คะแนน ปีการศึกษา 2552 หมายถึง ประเมินตามเกณฑ์ 3 คะแนน ประเมินตามเป้าหมาย และ
ประเมินตามพัฒนาการ รวม 3 คะแนน 
 คะแนน 5 คะแนน ปีการศึกษา  2553  หมายถึง คะแนนการประเมินผลการด าเนินงานเต็ม 5 คะแนน ส าหรับ
การประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน 
 คะแนน 5 คะแนน ปีการศึกษา 2554 - 2555  หมายถึง ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย
และพัฒนาการไม่มีคะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

 
ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 
ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท่ี  1  
ป รั ช ญ า  ป ณิ ธ า น 
วัตถุประสงค์  และ
แผนด าเนินการ   

- - 5.00 4.00 - - 5.00 
 

4.00 
 

ดีมาก ดี 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท่ี  2  
ภารกิจหลัก 

- - 5.00 5.00 4.36 4.43 4.57 4.62 ดีมาก ดีมาก 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท่ี  3  
ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ
จัดการ 

5.00 5.00 4.75 4.50 - - 4.80 4.60 ดีมาก ดีมาก 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท่ี  4  
ก า ร เ งิ น แ ล ะ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท่ี  5  
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 
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องค์ประกอบคุณภาพ 

 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

 
ผลการประเมิน 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลติ รวม 
ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท่ี  6  
ก ำ ร พั ฒ น ำ แ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
ด ำเนินงำน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมำก ดีมำก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

5.00 5.00 4.78 4.56 4.36 4.43 4.73 4.57 

      ผลการประเมิน ดีมำก ดีมำก 
ดี

มำก 
ดีมำก ดี ดี ดีมำก ดีมำก 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักทะเบียนและประมวลผล 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดท ำยุทธศำสตร์กำรบริหำรงำน 5 ปี พ.ศ.2555 – 2559 ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำกระบวนงำนส ำนักทะเบียนและประมวลผลสู่มำตรฐำนสำกล     
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน   
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและจัดบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
วิธีด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพในรูปของคณะกรรมกำร ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำฝ่ำยต่ำง ๆ จะเป็นผู้วำงแผนบริหำรจัดกำรและร่วมก ำหนดแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรจำกผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร รวมทั้งกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน และมีคณะอนุกรรมกำร 
ซึ่งแต่งตั้งจำกบุคลำกรของฝ่ำยต่ำง ๆ รับผิดชอบในกำรจัดท ำเอกสำร ติดตำมรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจของแต่ละฝ่ำย ซึ่งเน้นกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรประกันคุณภำพและสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วม  (Participation) ของบุคลำกรทุกคน และก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบตำมองค์ประกอบคุณภำพ และตัวบ่ งชี้ที่
เก่ียวข้อง และให้ข้อมูลต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับบทบำทหน้ำที่ของฝ่ำยและของตนเอง โดยจัดท ำสรุปเพื่อใช้เป็นข้อมูลส ำหรับ
รำยงำนผู้บริหำรและจัดท ำรำยงำนประกันคุณภำพ ตำมกระบวนกำร (Process) หลักกำรของ  PAR-PDCA  หมำยถึงกำร
บริหำรงำนตำมภำรกิจ/องค์ประกอบด้ำนประกันคุณภำพ  ทุกโครงกำร/กิจกรรมของฝ่ำยต่ำง ๆ ดังนี้ 
 Plan  (P)  ด้านการวางแผน 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย กำรบริหำร
จัดกำร และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยด้ำนต่ำง ๆ กำรด ำเนินงำนจ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดแผนกำร
ด ำเนินงำนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน จึงมีกำรถ่ำยทอดแผนและก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ในกำรประชุมทุกระดับ
ของกำรด ำเนินงำน เพื่อให้บุคลำกรทุกระดับได้รับทรำบวิสัยทัศน์ นโยบำย ทิศทำงและกำรด ำเนินงำนทั้งส ำนัก และเพื่อ
ระดมควำมคิดเห็นและร่วมกันวิเครำะห์ภำพรวมของฝ่ำย ส ำนัก ตลอดจนน ำข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพภำยในของปีที่ผ่ำนมำ มำด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำปรับปรุง แผนกำรด ำเนินงำน โดยให้บุคลำกรทุกคน รวมทั้ง
ผู้บริหำร และบุคลำกร มีส่วนร่วมตั้งแต่กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร ทั้งในระดับส ำนักและระดับฝ่ำยเป็น
ประจ ำทุกปี 

Do (D)  ด้านการด าเนินงาน 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร

ด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ ในรูปแบบกำรถ่ำยทอดผ่ำนกำรประชุมผ่ำนหัวหน้ำฝ่ำย หัวหน้ำงำน รวมทั้งกำรมีภำวะผู้น ำของ
ผู้บริหำรองค์กรที่ช่วยขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้  โดยควำมเห็นชอบรวมทั้งกำรให้ค ำปรึกษำ 
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แนะน ำผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก และคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำร 
อนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ  ช่วยพิจำรณำหำแนวทำงปรับปรุง แก้ไขกำรด ำเนินงำน   
 Check (C)  ด้านการติดตามประเมินผล 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล มีแผนกำรด ำเนินงำนติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผน ตำมตัวชี้วัดของแผน อย่ำง
ต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ ผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก คณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
โดยติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีกำรประเมินทุกกิจกรรม/โครงกำร เพื่อน ำผลมำปรับปรุงแก้ไข
และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

 
 Act  (A)  ด้านการพัฒนาปรับปรุง 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้น ำข้อเสนอจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน มำด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำปรับปรุง และมอบหมำยผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน โดยน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักทะเบียนและประมวลผลอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในส่วนกำรปรับปรุงด้ำนกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
ของคณำจำรย์และนิสิต รวมทั้งผู้มำติดต่อใช้บริกำรส ำนักทั้งจำกภำครัฐและเอกชน นักเรียน บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย 
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
ผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2555 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จำกกำรด ำเนินงำนตำม วิสัยทัศน์และภำรกิจ รวมถึงแผนงำนในรูปของกิจกรรม/โครงกำรเป็นผลท ำให้ส ำนัก
ทะเบียนและประมวลผล ได้รับรำงวัลคุณภำพในระดับดี ประเภทภำพรวมองค์ประกอบคุณภำพ (หน่วยงำนคุณภำพ) ซึ่งมี
ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2555 โดยสังเขป มีรำยละเอียดดังนี้ 

- กำรก ำหนดล ำดับกำรลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้จัดท ำคู่มือกำรก ำหนดล ำดับกำรลงทะเบียนเรียนของนิสิต เพื่อให้เกิดควำม

สะดวก ถูกต้องและรวดเร็วในกำรท ำงำนและสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้อย่ำงชัดเจน โดยประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่
ที่เก่ียวข้องและนิสิตได้เข้ำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำคู่มือ 

 

                                                     

การจัดท าคู่มือการก าหนดล าดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
- กำรปรับปรุง source code  

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ปรับปรุง source code ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของข้อมูล เพื่อให้
กำรประมวลผลของกำรก ำหนดล ำดับกำรลงทะเบียนเรียนของนิสิต  ให้มีควำมถูกต้อง โดยได้แก้ไข source code 
ประมำณ 3 ฟังก์ชัน ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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การปรับปรุง source code 3 ฟังก์ชัน 
 - การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต                          

ส านักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดท าโปรแกรมเพิ่มช่องทางการตรวจสอบข้อมูล การลงทะเบยีนเรียนของ
นิสิตอีกหนึ่งช่องทางเพื่อให้นิสิตเข้าไปที่เว็บไซต์ http://reg.registrar.ku.ac.th/random/editedit_ads2.php นิสิตก็จะ
สามารถท าการตรวจสอบช่วงเวลาการลงทะเบียนเรียนของนิสิตได้และสามารถตรวจสอบดูข้อมูลการลงทะเบียนเรียน
ย้อนหลังได้เชน่กัน 
 

 

                                                   โปรแกรมตรวจสอบชว่งเวลาการลงทะเบียน 
การปรับปรุงระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ของส านักทะเบียนและประมวลผล 
 การสร้างเว็บไซต์ของส านักทะเบียนและประมวลผลส าหรบันิสิตไทยและต่างชาติ 
  เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อสื่อสารของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต  ส านักทะเบียนและประมวลผล ได้
จัดท าโครงการการสร้างเว็บไซต์ของส านักทะเบียนและประมวลผล ส าหรับนิสิตชาวไทยและชาวต่างชาติ บุคลากร และ
บุคคลภายนอก ในการติดต่อสื่อสารและการด าเนินการต่างๆ เช่น การดาวน์โหลดข้อมูล ต่าง ๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ที่
เก่ียวข้องกับนิสิต เป็นต้น  
 การเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์เก็บข้อมูล 
 ส านักทะเบียนและประมวลผล ได้ตรวจสอบพบการล้นของข้อมูลที่ถูกเก็บมาเป็นระยะเวลานาน   โดยได้
ด าเนินการ Clear cache และปรับปรุงไฟล์ข้อมูลที่ไม่ใช้งาน เพื่อไม่ให้ระบบเกิดปัญหาขัดข้องจากการเต็มของดิสก์ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการท างานของระบบ 

http://reg.registrar.ku.ac.th/random/editedit_ads2.php
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 งานบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
-  ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

   ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของส ำนักฯ 
โดยจะท ำกำรตรวจสอบตำมตำรำงของในแต่ละปีกำรศึกษำ ดังนั้น ถ้ำตรวจสอบแล้วพบว่ำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงเคร่ืองใดมีปัญหำหรือคำดว่ำน่ำจะมีปัญหำ จะให้เจ้ำของเคร่ือง 

 ด ำเนินกำรท ำหนังสือแจ้งมำที่ฝ่ำยประมวลผลกำรศึกษำ และฝ่ำยฯ จะด ำเนินกำรประสำนงำนกับพัสดุและ
บริษัทในกำรเข้ำมำด ำเนินกำรซ่อมแซมต่อไป 

    -  กำรตรวจสอบและติดตั้ง Software ป้องกันไวรัส 
    ส ำนักทะเบียนและประมวลผลได้ด ำเนินกำรตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องว่ำ software ป้องกัน
ไวรัสหมดอำยุหรือยัง ถ้ำพบว่ำหมดอำยุจะด ำเนินกำรลง software ป้องกันไวรัสให้โดยทันที 
    -  กำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรท ำงำนของเคร่ืองส ำรองไ  
     ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรท ำงำนของเครื่องส ำรองไ แต่ละ
เครื่องว่ำสำมำรถท ำงำนได้อยู่หรือไม่ ถ้ำพบว่ำไม่สำมำรถท ำงำนได้ จะด ำเนินกำรแจ้งไปยังหน่วยพัสดุให้ด ำเนินกำร เพื่อ
เป็นกำรป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้เป็นอย่ำงดี 

-  กำรยืม / คืน อุปกรณ์ โสตฯ คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
     ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ด ำเนินกำรให้มีแบบ อร์มกำรยืม – คืน อุปกรณ์ โสตฯ คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำยเพื่อช่วยในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรให้มีกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
  -  กำรจัดท ำโปรแกรมกำรรับสมัครผ่ำนระบบออนไลน์ 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลและรูปแบบเว็บไซต์ของระบบรับสมัครโควตำรับ
ตรง อำทิ โควตำกีฬำ โควตำสำธิต โครงกำรเรียนล่วงหน้ำ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อควำมสะดวกของผู้สมัคร  จึงได้ด ำเนินกำรให้
สำมำรถค้นหำข้อมูลต่ำงๆ เก่ียวกับกำรสมัครและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง มำใส่ไว้ในเว็บไซต์ดังกล่ำว 

                     

  -  กำรเพิ่มเติมเครือข่ำยสังคมออนไลน์ 
   ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้ด ำเนินกำรเพิ่มกลุ่มของเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ในแต่ละโครงกำรด้วย เพื่อ
เป็นช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรในกรณีที่เร่งด่วน และยังสำมำรถให้ผู้สมัครได้พูดคุยผ่ำนเว็บไซต์  เ ซบุ๊คด้วย 
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                                   ภาพกลุม่ของเครอืขา่ยสังคมออนไลน์ 

-   การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรับสมัคร 
ส านักทะเบียนและประมวลผล  ได้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการรับสมัครนิสิต ไม่ให้เกิดการล่มของระบบ

แบบกระทันหันในการประกาศผล โดยได้ด าเนินการในการสง่ผลไปที่ email address ของผู้สมัครซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้
ลดการจราจรทางเครือข่ายลงได้มาก และท าให้ระบบสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 -   การเพิ่มเติมข้อมูลโรงเรียน 

   ส านักทะเบียนและประมวลผล ได้เพิ่มเติมข้อมูลโรงเรียนโดยการส ารวจจาก สอท  และ สทศ  ในการรับสมัคร 
เนื่องจากบางโรงเรียนยังไม่ได้แจง้รายชือ่ให้กับระบบรับสมัครผ่านระบบกลาง หรือเป็นโรงเรียนที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ม 4 – ม 6 
เป็นปีแรก ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องจะด าเนินการเพิ่มข้อมูลโรงเรียนให้ เพื่อให้ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้อย่างไม่มีปัญหากับ
ทางระบบ 
การประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ของส านักทะเบียนและประมวลผล 

-  การปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ส านักทะเบียนและประมวลผล 
 ส านักทะเบียนและประมวลผล ได้ด าเนินการปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ของ 
ส านักทะเบียนและประมวลผล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้ตอบประเมิน โดยมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เหมาะสมและแสดงผลเป็นกราฟสรุปที่มีมาตรฐานและเรียบง่าย 
 

ดา้นการจัดการความรู้            
 โครงการการจัดการความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2555 
ส านักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ส านักทะเบียนและประมวลผลพบผู้น านิสิต” 

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งกลุ่มเป้าหมาย
ออกเป็น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ส านักทะเบียนและประมวลผล บุคลากรของส านักทะเบียนฯ ผู้น านิสิต ผู้แทนจาก
องค์การบริหารองค์การนิสิต และผู้แทนจากสภานิสิต จ านวน 100 คน    
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 โครงการจัดท ากระบวนงานระบบข้อมูลนิสิต   
 
 
 
 
   
                                            ภาพการจัดท ากระบวนงานระบบข้อมูลนิสิต     
 
    - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานทะเบียนให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดกองบริการการศึกษา ส านักอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  
 
   

           
 
 
 
 

ด้านบุคลากร 
  -  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้นส าหรับบุคลากร  

ส านักทะเบียนและประมวลผล จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้นส าหรับบุคลากรส านัก ระหว่าง
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 – 3 เมษายน 2556 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อม
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558  

 
 
 

 
 
 
   

 -  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในเพื่อการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองประจ าปี 2556   

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556  ณ ห้องประชุม 109 ส านักทะเบียนและประมวลผล โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพส านักทะเบียนและประมวลผล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดตัว
บ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวทางหรือข้อมูล
ส าหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับฝ่ายและภาพรวมส านัก  
 
                
 
 
             
                          
                       

 
  

 
  

 

    

 

ภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การชี้แจงตัวบง่ชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
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-   โครงการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่าย  
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  จัดโครงกำรถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกำรยืมเงินทดรองจ่ำยแก่บุคลำกร

ส ำนัก เืื่อห้้บุคลำกรดด้ทรำบถงงวิีีกำร ข้ันตอนกำรยืมเงินทดรองจ่ำยดด้ถูกต้อง และเกิดควำมรวดเร ว 
 

                             
      

 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ดด้ก ำ้นดแผนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนีรรมขง้น  โดยมีวัตถุประสงค์เืื่อสืบสำน

ประเืณี วัฒนีรรม ศำสนำ และเทิดืระเกียรติรำชวงศ์  สืบสำนวัฒนีรรมอันดีงำมของม้ำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์   
ผ่ำนกิจกรรม/โครงกำรกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรส ำนัก นิสิต คณำจำรย์และบุคลำกรม้ำวิทยำลัย ซง่งเป็นผู้รับบริกำรของ
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  อำทิ 

-   โครงการ “วันประเพณีสงกรานต์ และรดน  าด าหัวผู้สูงอายุ” ประจ าปี 2556   วันืฤ้ัสบดีที่ 11 เมษำยน 
2556 ณ ้้องประชุม 109  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  โดยมีวัตถุประสงค์เืื่อเสร้ำงควำมสุขห้้แก่บุคลำกรส ำนัก  
และร ำลงกถงงผู้บริ้ำร้น่วยงำนตั้งแต่เป็นกองบริกำรกำรศงกษำ และส ำนักทะเบียนและประมวลผลหนเวลำต่อมำ รวมถงง
กำรรักษำขนบีรรมเนียมและวัฒนีรรมดทยห้้คงอยู่สืบดป  
 

                 
 

                                                          

                                          ภำืประเืณีสงกรำนต์ และรดน้ ำด ำ้ัวผู้สูงอำยุ 
 

-  โครงการวันสถาปนาส านักทะเบียนและประมวลผล  วันที่ 18 กันยายน 2555  มีบุคลากรเข้าร่วม จ านวน 50 
คน 
 

                    
 
 

ภาพการถา่ยทอดความรู้เกีย่วกบัขั้นตอนการยืมเงินทดรองจ่าย        

 

ภำืืิีีสักกำระสำมบูรืำจำรย ์
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-  โครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม นิสิตที่มีผลการเรียนดี ครั้งที่ 4  วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556  ณ อาคาร
จักรพันธ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์            

           

                  
                                ภาพโครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม 

       
น าเสนอโดย  :  ส านักทะเบียนและประมวลผล 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
 ปรัชญา 

มุ่งเน้นประโยชน์ของส่วนรวมและผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
ปณิธาน 
 มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ  พัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
วิสัยทัศน์ 
  ส านักวิทยบริการเป็นหน่วยงานหลักในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  เป็นวิทยาเขตสารสนเทศชั้นน าในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ภารกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร 
2. ส่งเสริม  พัฒนา  และบริการทรัพยากรสารสนเทศ  รวมทั้งจดหมายเหตุ 
3. สนับสนุนและบริการสารสนเทศนิสิต 
4. ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการการศึกษา 
5. บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาระบบงาน สร้างจิตส านึกในการบริการ 
6. พัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้กับนิสิตบุคลากร มก.ฉกส. และ ชุมชน     
7. สืบสาน  สนับสนุน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝังวัฒนธรรมการรักองค์กร      

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และวัตถุประสงค์  
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์    
ส านักวิทยบริการเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนาให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วทั้งวิทยาเขต 
  วัตถุประสงค ์

 1.  เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับ
งานบริหาร การเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อให้วิทยาเขตก้าวสู่การเป็นวิทยาเขตสารสนเทศชั้นน า 

2.  เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการจัดหา  จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายที่
เชื่อมโยงกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหลัก และสร้างเครือข่ายร่วมกับแหล่งบริการทรัพยากรสารสนเทศอ่ืน  เพื่อให้
ผู้ใช้บริการได้รับองค์ความรู้ที่ทันสมัย หลากหลาย รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้  อ้างอิง จดหมายเหตุ  

3.  เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการรับเข้านิสติใหม่ เพื่อให้ได้นิสิตที่มีคุณสมบัติและจ านวนตามความต้องการ
ของหลักสูตรและวิทยาเขต 

 4.  เพื่อพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียนด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลทัง้ระบบ  
 5.  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสทิธิภาพ  และเปน็ไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ   
6. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดการบริหารองค์กรที่ดี  และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
7. เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่ันสมัยให้กับนสิิต  บุคลากรและชุมชน เพื่อ

ตอบสนองการเปน็วิทยาเขตสารสนเทศชั้นน า    
  8. เพื่อให้วิทยาเขตฯมีความเจริญก้าวหน้า  มัน่คง  และประเทศชาติเกิดสันตสิุข   
 

เอกลักษณ์ของส านักวิทยบริการ 
 ส านักวิทยบริการเป็นหน่วยงานที่สนบัสนนุการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

เกษตร 
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โครงสร้างการบริหารงานส านกัวิทยบริการ 

                           

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานประจ าปีการศึกษา 2555  ที่ส านักวิทยบริการภาคภูมิใจ  
ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

2555 
 

1. การพัฒนาระบบข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ                         
(ข้อสอบวัดอัตลักษณ์) ซึ่งวิทยาเขตก าแพงแสนได้ขอน าไปใช้ดว้ย 

 2.  การเป็นหน่วยงานหลักในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ                           
WUNCA 26th CIT & UniNOMs 2013 ณ  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 3.  การท าหน้าที่เปน็  Admission Office  ที่เป็นหน่วยงานหลกัในการรับเข้าศึกษานิสิตใหม่ของ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

 

ผลงานที่ประสบความส าเร็จของส านักวิทยบริการ 
ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

2553 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับนิสิต ได้แก่  ระบบพิมพ์แบบขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน 
(KU3) ออนไลน์ 
2. การปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ CSC mini theater  และบริการ Video on demand 
3. การน าเทคโนโลยีระบบยืมหนังสืออัตโนมัติมาใช้ภายในห้องสมุด 
4. การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้นิสิต  (e - Student)  
5. การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้อาจารย์ บุคลากร (e – Teacher &  e-Staff)  

6   6. การพัฒนาและปรับปรุงระบบสนบัสนุนการปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศด้านการศึกษา (งานวิจัย
สถาบัน) 

2554 1. การพัฒนาระบบข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อสอบวัดอัตลกัษณ์)              
2. คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการจ้างต่อและการพิจารณา เลื่อนค่าจ้าง ซึ่ง
ได้รับรางวลัคุณภาพดีเดน่ ประเภทการบริหารจัดการองค์กรที่ดี  

หัวหน้าฝ่ายบริหาร 

อธิการบด ี

รองอธิการบดี                                                   
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ผู้อ านวยการส านกัวิทยบริการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

         หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล 

   หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    หัวหนา้ฝ่ายห้องสมุด      หัวหน้าฝา่ยบริการการศึกษา 
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ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 
2555 1. ข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (ข้อสอบวัดอัตลักษณ์) โดยวทิยาเขต

ก าแพงแสนได้ขอน าไปใชด้้วย 
2. การเป็นหน่วยงานหลักในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ WUNCA 26th CIT & 
UniNOMs 2013 ณ  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
3. การท าหนา้ที่เปน็ Administration Office ที่เป็นหน่วยงานหลักในการรับเข้าศึกษานสิิตใหม่ 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับส านัก  
วันที่ 20-21  มิถุนายน 2556 ณ  ห้องประชุม 9-205 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของส านักวิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2555 ตามกระบวนการในระบบประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2556 โดย
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 
มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า ส านักวิทยบริการมีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 
องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้คุณภาพระดับดี
มาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หน่วย 
งาน 

กรรม 
การ 

หน่วย 
งาน 

กรรม 
การ 

หน่วย 
งาน 

กรรม 
การ 

หน่วย 
งาน 

กรรม 
การ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- - 5.00  5.00  -  -  5.00  5.00  

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลกั -  -  5.00  5.00  4.46  3.88  4.64  4.63  

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  5.00  5.00 (3.5)  5.00  4.80  - - 5.00  4.80  

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00  5.00  - - 5.00  5.00  

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 5.00  4.00  - - 5.00  4.00  

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 5.00  5.00  - - 5.00  5.00  

เฉลี่ยภาพรวม 5.00  5.00  5.00  4.80  4.46  3.88  4.91  4.74  
ผลการประเมิน ดีมาก  ดีมาก  ดีมาก ดีมาก  ดี ดี  ดีมาก  ดีมาก  

 
1. การสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน  
 1.1  ด้านปัจจัยน าเข้า   
 ส านักวิทยบริการ ได้ให้ความส าคัญในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล  มีการจัดท าแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร และเส้นทางความเจริญก้าวหน้าตามสายงาน (career path)  เพื่อวิเคราะห์ระยะเวลาความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงาน มีการสนับสนุนให้บุคลากรในส านักวิทยบริการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยการบริหารงานในรูปแบบ
ของคณะท างาน  คณะกรรมการ  มีการถ่ายทอดความรู้  การถ่ายทอดประสบการณ์  และส่ งเสริมพัฒนาบุคลากรส านัก
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วิทยบริการ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ตามกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เช่น เมื่อบุคลากรเดินทางไปอบรม สัมมนาเพื่อทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เมื่ อกลับมาแล้วจะมี
การถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกันหรือมีความเกี่ยวโยง สอดคล้องกัน เพื่อเป็นการลดทรัพยากร
ในการบริหารจัดการ และหนึ่งคนสามารถท างานทดแทนกันได้  นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมบอร์ดชวนรู้  การจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงาน ส านักวิทยบริการได้ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโดยเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ 2555 ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2554-2556 
และมีประเด็นความเสี่ยงที่ประเมินใหม่  2  เรื่อง ได้แก่ ความเสี่ยงตามภารกิจของส านักวิทยบริการ  เรื่องการจัดเตรียม
โสตทัศนูปกรณ์ ประจ าห้องเรียน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  เรื่อง ข้อมูลสูญหาย พร้อมนี้ส านักวิทยบริการได้
น าเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป 

1.2  ด้านกระบวนการ  
  ส านักวิทยบริการได้ด าเนินการสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นหลัก  ได้แก่  
 -  งานทะเบียน  การลงทะเบียนเรียน  การบันทึกเกรดออนไลน์  การจัดท าและรายงานสถิติทางการศึกษาในแต่
ละภาคการศึกษา  ดูแลฐานข้อมูลประวัตินิสิต การให้บริการตรวจข้อสอบ การออกเอกสารการศึกษา การด าเนินการขอ
ส าเร็จการศึกษา การเทียบโอนรายวิชา การเปลี่ยนแปลงข้อมูลย้ายคณะ สาขา การให้ค าแนะน าด้านการศึกษา การ
ประสานงานการรับเข้าศึกษา การออกรหัสประจ าตัวนิสิตและประสานงานการจัดท าบัตรนิสิต เป็นต้น   

-  งานห้องสมุด  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้บริการภายในห้องสมุด โดยการส ารวจความต้องการใน
การใช้บริการ มีแบบเสนอแนะหนังสือ/วารสาร การเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อคัดเลือกเข้าให้บริการภายในห้องสมุด รวมถึง
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้แก่นิสิต ในโครงการ e-Student หลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ - สังคมศาสตร์ ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 กิจกรรมอบรมฐานข้อมูลห้องสมุดส าหรับนิสิตและผู้ใช้บริการ 
เป็นต้น กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  ส่วนการพัฒนาหอจดหมายเหตุ มก.ฉกส. งานจดหมายเหตุได้มีการออกแบบ และ
รวบรวมข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ในรูปแบบของเอกสาร  ภาพถ่าย และสิ่งของที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ดังกล่าว  เพื่อการ
ปรับปรุงห้องหอจดหมายเหตุ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) ตลอดจนมีการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
 -  การบริการสารสนเทศ  มีการด าเนินการจัดท าระบบโครงข่าย  ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต  การพัฒนาโปรแกรม
เพื่อการบริหารจัดการ  ระบบสารสนเทศนิสิต การปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับอาจารย์ประจ าห้องเรียน  
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้พร้อมและมีประสิทธิภาพส ารับการเรียนการสอน  การขยายเครือข่าย ได้ติดตาม
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครือข่าย การลงทะเบียนระบบชื่อโดเมน การบริการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อเครือข่ายภายในและ
ระหว่างวิทยาเขต การวางแผน การติดตั้งการขยายและปรับปรุงเครือข่าย การวางแผนการติดตั้งขยายและการปรับปรุง 
การติดตั้งสวิทซ์และเราเตอร์ การตรวจสอบรายงานสถานภาพการใช้งาน การวางแผนและก าหนดระบบรักษาความ
ปลอดภัยเครือข่าย การติดตั้ง เครือข่ายไร้สาย สนับสนุนและช่วยเหลือด้านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขตฯ 
รวมทั้งให้ค าปรึกษาด้านเครือข่ายแก่หน่วยงานราชการภายนอก 
   -   ด้านคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการได้ดูแลเครื่องแม่ข่าย ที่ให้บริการภายในวิทยาเขต ตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาเครื่องแม่ข่าย การจัดการบัญชีผู้ใช้ การดูแลและบริหารระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย
เครื่องแม่ข่าย การให้บริการ Web Hosting การตอบปัญหา สนับสนุนการฝึกอบรม สนับสนุนการพัฒนาและออกแบบเว็บ
เพจ  และการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
   -  การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์  มีการด าเนินการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์  ได้แก่  ระบบภาพ  ระบบเสียง
ภายในห้องเรียน อาคารบริหาร (อาคาร1) อาคารเรียนรวม (อาคาร 2) อาคารปฏิบัติการ (อาคาร 6 อาคาร 8) อาคาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7)  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)  อาคารพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้นิธิปัญญา 
(อาคาร 13) และ อาคารวิทยาเขต (อาคาร 14) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  นอกจากนี้ได้
ด าเนินการถ่ายทอดสัญญาณจาก วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2555 กิจกรรม "หนึ่งใจติวให้น้อง  OSOTSPA Road to 
University"  โดยถ่ายทอดสัญญาณจาก ระบบการเรียนการสอนทางไกล จาก มก.ฉกส. ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏ



64                           ผลงานรางวัลคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       ครั้งที่ 7     ประจ าปี 2557 

 

สกลนคร วันที่  18 สิงหาคม 2555 กิจกรรม "Nation Spelling Bees"  ถ่ายทอดสัญญาณระบบ video Conference 
ระหว่าง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไปยัง ม.เทคโนโลยีสุรนารี ส าหรับงาน Nation 
Spelling Beesโดยร่วมกับเครือเนชั่น  และ วันที่ 25  กันยายน 2555 โครงการเพิ่มทักษะเพื่อความร่วมมือในการจัดการ
เครือข่ายร่วมกับผู้ประสานงานหน่วยงาน  โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าหน่วยงานสังกัด
คณะ ภายในวิทยาเขต เข้ารับการเพิ่มทักษะ เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายแต่ละอาคาร และ
วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  เป็นต้น  
   -   การบริการการศึกษา ให้บริการด้านการจัดฝึกอบรมให้แก่นิสิต ได้แก่ โครงการ e-Student  โครงการ        
e-Teachers & e-Staffs กิจกรรม จัดท าข้อสอบมาตรฐานเพื่อการประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้น าข้อสอบดังกล่าวไปใช้วัดทักษะนิสิตด้วย นอกจากนี้มีการประชุม
คณะกรรมการการศึกษา มก.ฉกส. เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และชี้แจง
นโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านวิชาการของวิทยาเขตให้สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ฝ่าย
บริการการศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้บริการส าหรับการสร้างหลักสูตร การจัดหลักสูตร และ
การปรับปรุงหลักสูตร ส าหรับคณะต่างๆ ตลอดจนการให้ข้อมูลค าแนะน าด้านหลักสูตร แต่นิสิต และอาจารย์ รวมไปถึง
งานบริการต่างๆของฝ่ายบริการการศึกษา ทั้งการประเมินผลการเรียนการสอน การจัดตารางเรียน ตารางสอบ และการ
บริการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการ
ปรับปรุงห้อง 9-104 เพื่อเป็นห้องสมุดหลักสูตร และปรับปรุงสถานที่ส าหรับการให้บริการงานของฝ่ายบริการการศึกษา 
ตลอดจนจัดประชุมคณะท างานสหกิจศึกษามก.ฉกส . และกิจกรรมการน า เสนอผลงานนิสิตสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รวมถึงด าเนินการด้านบัณฑิตศึกษา 
 1.3  ด้านผลผลิต   
  ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
ขอบเขตภารกิจที่รับผิดชอบ ได้แก่    

1.  บริการจัดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะด้าน ICT  ด้านการจัดการโสตทัศนูปกรณ์เบื้องต้น ซึ่งเป็นโครงการบริการ
วิชาการ   

2.  บริการเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทั้งที่มีเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่ประจ าและไม่มี
เจ้าหน้าที่  

3.  บริการตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจข้อสอบปรนัยให้อาจารย์จากคณะต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานราชการ
ภายนอกด้วยในลักษณะของโครงการพัฒนาวิชาการ 

4.  บริการวิชาการด้านห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ แก่นิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ
ภายนอก มก.ฉกส. ตลอดจนมีการประชุมเครือข่ายห้องสมุด 4 วิทยาเขตโดยการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ 

5. บริการสนับสนุนการศึกษาดูงานทะเบียนให้กับมหาวิทยาลัยนครพนม และมีการประชุมเครือข่ายงานทะเบียน 
4 วิทยาเขตโดยการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ  

นอกจากนี้ ส านักวิทยบริการ  มีที่ปรึกษามาจากประชาชนซึ่งเป็นที่ปรึกษาระดับมหาวิทยาลัยและระดับวิทยาเขต  
ซึ่งให้ค าปรึกษาทั้งอย่างเป็นทางการในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ และมีการให้ค าปรึกษาอย่างไม่
เป็นทางการ  โดยวิทยาเขตจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ  ส าหรับบางภารกิจที่เป็นส่วนงานเฉพาะของ
ส านักวิทยบริการ  เช่น  การจัดท าหอจดหมายเหตุ  เป็นต้น   
2. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย  

2.1 ด้านปัจจัยน าเข้า   
  งานหอจดหมายเหตุ ฝ่ายห้องสมุด ได้มีการรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูล
ส าหรับการสืบค้น  อ้างอิง  สนับสนุนการท าวิจัย การสนับสนุนแหล่งข้อมูล หรือ ฐานข้อมูลการสืบค้นต่างๆ ที่เปิด
ให้บริการภายในห้องสมุด  นอกจากนี้ ยังได้รับเงินทุนสนับสนุการวิจัย จากส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ  เพื่อให้ มก.ฉกส. เป็นปรึกษาการวิจัยการศึกษาผลส าเร็จของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  และการพัฒนา
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กองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชน ซึ่งการวิจัยนี้เป็นการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ใน
ลักษณะของโครงการพัฒนาวิชาการ 
  2.2  ด้านกระบวนการ 
   งานหอจดหมายเหตุ ฝ่ายห้องสมุดได้มีน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาเพื่อตรวจสอบ  ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลก่อนการพัฒนาฐานข้อมูล ให้สามารถใช้งานได้ในระบบออนไลน์ และเปิดให้บริการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุที่ 
http://nisitmis.csc.ku.ac.th/webapp2/archive/archive_datalist.php และด าเนินการพัฒนาห้องจดหมายเหตุ       
ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)  โดยได้ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์และจัดท านิทรรศการถาวรในห้องตรงตาม
แบบที่ได้ออกแบบไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการเยี่ยมชม ตลอดจนให้บริการค้นคว้า อ้างอิงเกี่ยวกับประวัติ
และพัฒนาการของโครงการจัดตั้ง จนกลายเป็นวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครในปัจจุบัน  ตลอดจนรวมรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในโครงการประวัติศาสตร์
บอกเล่า จะมีการสัมภาษณ์บุคคลร่วมเหตุการณ์ในการก่อตั้งวิทยาเขต เพื่อเติมเต็มประวัติและพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  โดยได้สัมภาษณ์บุ คคลร่วม
เหตุการณ์ในการก่อตั้งวิทยาเขตฯ 10 ท่าน  ตอลดจนการพัฒนาธนาคารองค์ความรู้  
  ส่วนการวิจัยที่ได้รับจากภายนอก ส านักวิทยบริการได้ก าเนินการศึกษาผลส าเร็จของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง  ทั้งนี้ มก.ฉกส. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้จัดท าการวิจัยดังกล่าว  เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  
และก าลังด าเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชน ซึ่ง  การวิจัยนี้เป็นการได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ในลักษณะของโครงการพัฒนาวิชาการ 
  2.3  ด้านผลผลิต 
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมมือกับงานหอจดหมายเหตุในการพัฒนาฐานข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเป็นฐานข้อมูลส าหรับการสืบค้น อ้างอิง สนับสนุนการท าวิจัย นอกจากนี้ห้องสมุดยังมีการสนับสนุนการท าวิจัย
ของนิสิต  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการภายนอก  โดยการแนะน าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ส านักหอสมุด วิทยา
เขตบางเขน และฐานข้อมูลจาก ThaiLis ส่วนการวิจัยของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินั้น  ส่งผลให้วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ได้มีผลงานวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัย  
 

3. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
  3.1  ด้านปัจจัยน าเข้า 
   ส านักวิทยบริการมีทรัพยากร ได้แก่  บุคลากร  อุปกรณ์  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม  ซึ่งปัจจุบันได้รับการเชื่อถือจากสังคมชุมชน ภายนอก รวมถึงต่างประเทศ คือ จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเห็นได้จากการแจ้งความต้องการในการขอใช้บริการอยู่เป็นประจ า    
  3.2  ด้านกระบวนการ 
  การที่ส านักวิทยบริการ  มีความพร้อมในการให้บริการวิชาการแก่สังคมเป็นทุนเดิมนั้น ผู้บริหารทุกระดับใน
ส านักวิทยบริการจะมีการกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความส าคัญของการน าความรู้  ความเชี่ยวชาญเผยแพร่สู่สังคม ชุมชน
รอบข้าง  ตอบสนองความต้องการของสังคม  ชุมชน รวมถึงต่างประเทศ คือ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนาลาว  
ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงศักยภาพ และประสิทธิภาพของบุคลากรและหน่วยงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนด้วย นอกจากนั้น ส านักวิทยบริการยังเป็นแหล่งฝึกงานให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
อย่างต่อเนื่องหลายปีการศึกษา  
 

  3.3  ด้านผลผลิต   
   -  ส านักวิทยบริการได้มีการด าเนินการบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรม
เคลื่อนที่มาห้องสมุด  กิจกรรมห้องสมุดนนทรีอีสานเพื่อสังคม การให้บริการตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจข้อสอบปรนัย  
และการออกรายงานผลคะแนน ตามเงื่อนไขที่ผู้ท าสัญญาจ้างก าหนด การให้ค าปรึกษาในการวางระบบเครือข่าย

http://nisitmis.csc.ku.ac.th/webapp2/archive/archive_datalist.php
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คอมพิวเตอร์ ระดับโรงเรียน และการให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยจ าปาสัก  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว   
4. การสนับสนุนพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม พบว่า  
  4.1  ด้านปัจจัยน าเข้า 
 ส านักวิทยบริการได้ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมีการ
ด าเนินการจัดขึ้นเองและได้เข้าร่วมกับคณะ /ส านัก หรือวิทยาเขต จัดขึ้นทั้งนี้ทางส านักได้ให้การสนับสนุนด้านบุคลากร  
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  ตลอดจนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่หน่วยงานอ่ืนๆ  จัด
ขึ้นทุกโครงการ/กิจกรรม นอกจากการสนับสนุนกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่วิทยาเขตและหน่วยงานภายนอกจัด
ขึ้นแล้ว ส านักวิทยบริการโดยฝ่ายบริหารจัดได้จัดกิจกรรมโครงการสัมมาทิฐิ และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดป่า    
วิริยะพล อ.เต่างอย จ.สกลนคร  เป็นต้น 
  4.2  ด้านกระบวนการ 
  ส านักวิทยบริการได้มีการด าเนินการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของคณะท างาน ซึ่งมีฝ่าย
บริหารเป็นเจ้าภาพหลัก ทั้งนี้ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมในภาพรวมของวิทยาเขตด้วย  ส่วนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัด
นิทรรศการนั้น งานหอจดหมายเหตุจะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก  ซึ่งทางหน่วยงานภายนอกได้ขอความร่วมมือในการจั ด
นิทรรศการต่าง ๆ อยู่เป็นประจ า  
  4.3  ด้านผลผลิต   
 ประเภทท านุบ ารุงศาสนา  ได้แก่  การท าบุญประจ าเดือน  โครงการสัมมาทิฐิ  และร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐิน ณ วัดป่าวิริยะพล อ.เต่างอย จ.สกลนคร  

ประเภทเทิดทูนพระมหากษัตริย์  ได้แก่  โครงการจัดนิทรรศการจดหมายเหตุ โดย งานหอจดหมายเหตุและ
องค์ความรู้เป็นผู้ด าเนินการจัดนิทรรศการจดหมายเหตุเพื่อปลูกฝังความส านึกรักสถาบัน และด าเนินการจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะมีหน่วยงานภายนอกมาขอรับบริการ 

ประเภทสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  ได้แก่ กิจกรรมรดน้ าขอพรจาก ผอ.สวบ. 
    ประเภทปลูกฝังจิตส านึกในการรักองค์กรและท้องถิ่น  ได้แก่  การจัดนิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับประวัติ
และพัฒนาการตลอดจน ตรา สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและ
บุคลากรได้รับทราบและปลูกฝังจิตส านึกรักองค์กร ส่วนการปลูกฝังจิตส านึกรักท้องถิ่น ได้แก่ การส่งเสริมการแต่งกายด้วย
ผ้าไทยท้องถิ่น ตลอดจนการสนองนโยบายการเป็นเมืองพุทธโดยการแต่งกาย ชุดสีขาวในวันพระ และในสัปดาห์วิสาขบูชา 
เป็นต้น 

ภาพกิจกรรม 

           

 

 
 
 
 
 
 

น าเสนอโดย  : ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
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ประเภทที่ 3 

การพัฒนาปรบัปรุงกระบวนงาน 

รางวัลระดับดีเยี่ยม 5 ผลงาน 

โครงการรางวัลคุณภาพ  
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หลักการและที่มา  
สืบเนื่องจากการจัดประชุมที่จัดท าเป็นเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละคร้ังใช้กระดาษเป็น จ านวนมาก และ

ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจ าในการจัดท าวาระการประชุมโดยมีขั้นตอนการจัดท าตั้งแต่จัดท าวาระถ่ายเอกสาร จ านวนมากต่อ
เดือน และจะต้องน าเอกสารไปส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคน ในบางครั้งได้รับเอกสารล่าช้า หรือเกิดเอกสารสูญหาย หรือ
รับเอกสารไม่ทันเวลา ซึ่งเป็นการจัดเตรียมการประชุม ที่มีขั้นตอนการจัดท าหลายขั้นตอน ซึ่งท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณ
และพลังงาน  

จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีข้อดีคือมีความรวดเร็ว สะดวกในการสืบค้น 
แลกเปลี่ยน โอนย้าย เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ลดงบประมาณและประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร ดังนั้นนโยบายการส่งเสริม
ให้น าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานการประชุมโดยให้ส่งหนังสือเชิญประชุมวาระการประชุมเอกสารการประชุมทาง   
e-mail โดยให้คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบและดูรายละเอียดประกอบการประชุมทาง  e-mail โดยงานจัด
ประชุมผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกการประชุมเนื่องจากผู้ปฏิบัติ
และบุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้/เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน ระบบจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบการ
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) และรณรงค์ให้ผู้บริหารและบุคลากรใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์          
(e-meeting) อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ Download file จากระบบฯ ซึ่งจะท าให้ลด
ปริมาณการใช้กระดาษลงเป็นจ านวนมาก เพื่อให้การจัดการประชุมทุกระดับมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

                               โครงการลดทรัพยากรกระดาษ 
ที่มาตามแผนการด าเนินงาน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้ก าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ   
       1 คร้ัง 
 และการประชุมต้องมีเอกสารประกอบการประชุมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 เอกสารประกอบการประชุมในแต่ละเดือนมีเป็นจ านวนมาก  
 ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบให้ด าเนินการจัดประชุมลดกระดาษ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) 
       

ความส าคัญของกระดาษ 

กระดาษ  1,000   กโิลกรัม    ใช้ต้นไม ้24 ต้น  

กระดาษ        1 แผน่ ราคาประมาณ   20  สตางค ์     1,000    แผน่   200  บาท 

ถา่ยเอกสาร    1 แผน่     ราคาประมาณ   50  สตางค ์     1,000    แผน่   500  บาท 
 

ปัญหาจากการใช้ทรัพยากรกระดาษส าหรับการประชุม                                                                                                           
1.   มีการใช้กระดาษเป็นจ านวนมาก   2.   ใช้เวลาในการจัดท าเอกสารมาก 
3.   ขั้นตอนในการจัดท าหลายขั้นตอน  4.   เจา้หน้าที่หลายคนท างานในแต่ละขั้นตอน 
5.   ใช้งบประมาณมาก    6.   กรณีไม่ได้มาปฏบิัติราชการจะไม่ทราบข้อมูล 
7.   ใช้ผงหมึกในการถ่ายเอกสารมาก      8.   การให้บริการข้อมูลถึงผู้รับช้าหรือไม่ถึงมือผู้รับ 
 

โครงการลดทรัพยากรกระดาษ(ประชุมระบบอิเล็กทรอนกิส์                              
E - meeting) คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ก าแพงแสน 
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 วัตถุประสงค์  
      1.   เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ (ลดพื้นที่การเก็บเอกสาร) 
      2.   เพื่อลดเวลาในการปฏบิัติงาน 
      3.   เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
     4.   เพื่อลดจ านวนเจ้าหนา้ที่ในการปฏิบัตงิาน 
      5.   เพื่อลดงบประมาณ ลดพลังงานและลดโลกร้อน 
      6.   น าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารให้เกิดประโยชน ์
สภาพการปฏิบัติงานเดิม  (รูป) แผนผังการปฏิบัตงิาน                                                                       
ขั้นตอนการจัดท าเอกสารระเบยีบประกอบวาระการประชุมโดยใช้กระดาษ 

Flow Process Chart  - Before  
มี   5  ข้ันตอน ใช้เวลา 150 นาที 
 
 
                                                 
 
 
 
 
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
1. วาระการประชุมจากผู้บริหารได้รับลา่ช้า 1. วาระการประชุมจากผู้บริหารได้รับลา่ช้า 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้น าเอกสารระเบียบ
วาระการประชุมมาประชุม     

2. เตรียมเอกสารระเบียบวาระการประชุมส ารอง 

3. เอกสารไม่ถึงมือผูร้ับหรือได้รับล่าช้า     3. โทรศัพท์แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมลว่งหน้าก่อนวันประชุม   อย่างน้อย 1 วัน 
 

สภาพการปฏบิัติงานใหม่  (รูป) แผนผังการปฏิบัตงิาน    

ขั้นตอนการจัดท าเอกสารระเบยีบประกอบวาระการประชุม 
โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) 

Flow Process Chart  - After  
มี   2  ขั้นตอน ใช้เวลา 40 นาที 

 
 

 

 

 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไข 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
1. วาระการประชุมจากผูบ้ริหารได้รับล่าช้า 1. ติดตามโทรศัพท์แจ้งผู้บริหารก าหนดวันสง่ซ้ า 

2. E-mail เต็มไม่สามารถส่งข้อมูลได้ 2. โทรศัพท์แจ้งผู้เข้าร่วมประชมุให้เคลียร์ E-mail 
3. ระบบ Internet ไม่เสถียร หรือใช้ไม่ได้                         3. จัดท าข้อมูลลง flash drive ส่งแทน E-mail 

  

ส่งถึงผู้เข้าร่วมประชุม ส่งตาม
หน่วยงานที่สังกัด 30 นาท ี

ผู้บริหารเสนอวาระ 
10 นาที 

หัวหน้าส านักงานเลขานจุัดท า
ต้นฉบับวาระการประชุม 20 นาท ี

เจ้าหน้าที่ถา่ยเอกสาจ านวน 
(22 ชุด)  30 นาท ี

ตรวจเอกสาร จัดชุดเอกสาร           
ติด Post –it   วาระ 60 นาที 

ผู้บรหิารเสนอวาระ 10 

นาที 

เจา้หน้าท่ีจัดระเบียบท าวาระประชุม 

- - ตรวจสอบ 

- - Scan วาระ 

- - สง่ e-mail  ถึงผู้เข้ารว่มประชุม 10 นาที 
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ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
ล าดับที ่ รายการ หน่วยวัด ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

1 ปริมาณการใช้กระดาษ แผ่น/ป ี 103,130 360 
2 เวลาในการปฏบิัติงาน นาท ี 150 40 
3 ขั้นตอนในการปฏบิัติงาน ขั้นตอน 5 2 
4 จ านวนคนในการปฏิบัตงิาน คน 5 2 
5 งบประมาณ บาท 51,565 180 

 
เปรียบเทียบ    

วิธีการใช้กระดาษในการประชมุ (วิธีการเดิม) การประชุมระบบอิเลคทรอนิกส์ (E-meeting) 
(วิธีการใหม่) 

1. ผู้บริหารเสนอวาระ 10 นาที 1. ผู้บริหารเสนอวาระ 10 นาที 
2. หัวหน้าส านักงานเลขาตรวจสอบจัดท าวาระการประชุม 
(ต้นฉบบั)  20 นาท ี

2. เจ้าหน้าที่จดัระเบียบท าวาระการประชุมจัดชุด
เอกสาร Scan วาระ ส่ง E-mail 30 นาที 

3. เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสาร (22 ชดุ) 30นาที  
4. ตรวจเอกสารจัดชุดเอกสารติด post-it วาระ 60  นาท ี  
5. ส่งถึงผู้เข้าร่วมประชุม     
6. ตรวจเอกสารจัดชุดเอกสารตดิ post-it วาระ 60  นาท ี  
7. ส่งถึงผู้เข้าร่วมประชุมสง่ตามหน่วยงานที่สังกัด 30 นาที  
 
แผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานโครงการลดทรัพยากรกระดาษโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 
(มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555) โดยมีตัวขับเคลื่อนตามแต่ละช่วงเวลา ดังนี้ 

ขั้นตอน 
มกราคม ๒๕๕๕– ธันวาคม ๒๕๕๕ (๑ ปี) 

ผู้รับผิดชอบ มค กพ. มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 
1.จัดท าปฏิทนิการประชุมประจ าปี อมรรัตน์             
2.ส่งปฏิทินการประชุมประจ าปี
ทาง e-mail 

ธนันชัย             

3.จัดท าระเบียบวาระการประชมุ 
Scan  ส่งทาง e-mail (ก่อน
ประชุมอย่างน้อย  5 วันท าการ ) 

ศรีเรือน 
 

           

4.ตรวจสอบข้อมูลปัญหาและ
อุปสรรคจากผู้เข้าร่วมประชุม 

วัฒนา 
 

           

5.น าปัญหาและอุปสรรคไปแก้ไข 
และพัฒนาปรับปรุง 

วัฒนา 
 

           

6.เป้าหมาย การด าเนนิงานลด
ทรัพยากรกระดาษได้ ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 90 

วัฒนา 
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การจัดท าโครงการลดกระดาษ (ประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์  E- meeting)                                         
                 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
       1.  เครื่องคอมพิวเตอร์    1  เครื่อง  จ านวนเงิน  25,000  บาท  
       2.  เครื่อง Scanner    1 เคร่ือง   จ านวนเงิน   27,000  บาท             
       3.  Handy drive    1 อัน    จ านวนเงิน   300  บาท             
       4.  Projector   1 เคร่ือง      จ านวนเงิน   20,000  บาท         
วิธีแปลง file  จาก (word หรือ Excel)  เป็น file pdf   
1. เลอืกไฟล์ที่ต้องการ 
2. คลิกขวาที่ไฟลน์ั้น จะปรากฏหน้าต่างดังรูป 
 

                        

                     ส่งระเบียบวาระการประชุมฉบบัสมบรูณ์ ทาง E-mail 

จัดท าปฏิทินก าหนดวัน และเวลาในการประชุม 

ขอ E-mail address ของผู้เข้าร่วมประชุม 

ส่งปฏิทินก าหนดวัน และเวลา ถึงผู้เข้าร่วมประชุม ทาง E-mail 

จัดท าวาระการประชุม โดยวิธี Scan file pdf 

              เตรียมระเบียบวาระการประชุม แล้วเสร็จก่อนประชุม 1 อาทิตย์ 

                            ติดตั้งคอมพิวเตอร์ Note book (1 เครื่อง) 

น าระเบยีบวาระการประชุม flash drive ที่ scan file  pdf ลงคอมพิวเตอร์
ในห้องประชุม 

ด ำเนินกำรประชุม 
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3. คลิกเลือก Convert to Adobe PDF จะปรากฏหนา้ต่างดังรปูข้างลา่ง                                                                                                                           

             

4. คลิกเลือกต าแหน่งเก็บไฟล์ – กด SAVE 
5. รอเครื่องประมวลผล 
6. จะได้ไฟล์ Word เป็น pdf.  ดังรูป 
 

                        

สรุปจ านวนกระดาษที่ใช้ในการประชุม ประจ าปี 2555         
เดือน ปี 2555(แผ่น) จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชมุX22 คน จ ำนวนเงิน (กระดำษแผ่นละX.50 บำท) 

มกราคม     228 5,016 2,508 
กุมภาพันธ์    317 ๖,๙๗๔ 3,487 
มีนาคม 624 13,728 6,864 
เมษายน 208 4,576 2,288 
พฤษภาคม 333 6,660 3,330 
มิถุนายน  411 9,042 4,521 
กรกฎาคม 501 11,022 5,551 
สิงหาคม  201 4,422 2,211 
กันยายน  550 12,100 6,050 
ตุลาคม  322 7,084 3,542 
พฤศจิกายน 272 5,984 2,992 
ธันวาคม 751 16,522 8,261 



ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     ครั้งที่ 7      ประจ าปี 2556  73 

 

เดือน ปี 2555(แผ่น) จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชมุX22 คน จ ำนวนเงิน (กระดำษแผ่นละX.50 บำท) 
รวม 4,515 103,130 51,565 

หมายเหตุ  จ านวนกระดาษหลังปรับปรุง จ านวน 360 แผ่น เปน็ต้นฉบบัหลัง Scan แต่ในการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมทุก
คนไม่ใช้กระดาษเลย 
ผลลัพธ์จำกกำรจัดประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Outcome)  
   1. ลดปริมาณการใช้กระดาษ ร้อยละ 99 
   2. ลดเวลาในการปฏบิัติงาน ร้อยละ 70  
   3. ลดขั้นตอนในการปฏบิัติงาน      ร้อยละ 60  
   4. ลดคนในการปฏิบตัิงาน           ร้อยละ 60   
   5. ลดงบประมาณ                     ร้อยละ 99 
ขบวนกำร PDCA  กำรประชุมระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting 
                                       

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

กำรคิดระยะเวลำคืนทุนส ำหรับทรัพยำกรที่ลงทุน                                                                                                                       
การค านวณหาคา่การใช้ไฟฟ้าสิน้เปลือง     
อัตราค่าไฟฟา้ ค่าไฟฟ้า = 4  บาท/หน่วย  
 

 
ที ่

 
รำยกำร 

ก ำลังไฟฟ้ำ 
(kw) 

 

จ ำนวนชั่วโมง 
กำรใช้งำน 
(ชั่วโมง) 

จ ำนวน 
Unit 

(หน่วย) 

ค่ำไฟฟ้ำ/ครั้ง 
(บำท) 

ค่ำไฟฟ้ำ/ปี (บำท) 
 

๑ คอมพิวเตอร์ประธาน 
(Note book) ๑ 
เครื่อง  

๑๐๐ วัตต์ 
(๑๐๐/๑,๐๐๐ 
=๐.๑๐ kw) 

๓ ชั่วโมง 
 

๐.๓ หน่วย 
 

๑.๒๐ บาท 
(๐.๓ หน่วย x ๔ บาท/

unit  x ๑ เครื่อง) 

๑๔.๔๐ บาท 
(๑.๒๐ x ๑๒) 

๒ Projector   
๑ เครื่อง  
 

๓๖๐ วัตต์ 
(๓๖๐/๑,๐๐๐ 
= ๐.๓๖ kw) 

๓ ชั่วโมง ๑.๐๘ หน่วย 
 

๔.๓๒ บาท 
(๑.๐๘ หน่วย x ๔ บาท/

unit x ๑ เครื่อง) 

๕๑.๘๔ บาท 
(๔.๓๒ x ๑๒) 

                        A 
(การให้ความรู้หน่วยงานอื่น ท าคู่มือ/

สอนงาน/หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
Coaching  /training / km) 

 

                   D 
1. จัดหาเครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี                              
3. แจ้งหน่วยงาน/ผู้เข้าร่วมประชุม 

              C 
1. ตรวจสอบ /ประเมินผล 
2. วิเคราะห์                              
3. ปัญหา / ข้อเสนอแนะ                
4. วิธีแก้ปัญหา 

                  P 
1. ลดปริมาณการใช้กระดาษ 
2. ลดเวลาในการปฏิบัติงาน                      
3. ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน             
4. ลดคนในการปฏิบัติงาน                       
5. ลดงบประมาณ 
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ที ่

 
รายการ 

ก าลังไฟฟ้า 
(kw) 

 

จ านวนชั่วโมง 
การใช้งาน 
(ชั่วโมง) 

จ านวน 
Unit 

(หน่วย) 

ค่าไฟฟ้า/ครั้ง 
(บาท) 

ค่าไฟฟ้า/ปี (บาท) 
 

๓ Note book ของ
ผู้เข้าร่วมประชุมน ามา
เอง  
๑๐  เครื่อง  

๑๐๐ วัตต์ 
(๑๐๐/๑,๐๐๐ 
=๐.๑๐ kw) 

๓ ชั่วโมง ๐.๓ หน่วย 
 

๑๒.๐๐ บาท 
(๐.๓ หน่วย x ๔ บาท/
unit  x ๑๐ เครื่อง) 

๑๔๔.๐๐ บาท 
(๑๒ x ๑๒) 

 

๔ เครื่อง  Scanner   
๑ เครื่อง  
 

๖๐ วัตต์ 
(๖๐/๑,๐๐๐ 
=๐.๐๖ kw) 

๐.๕๐ ชั่วโมง ๐.๐๓ หน่วย 
 

๐.๑๒  บาท 
(๐.๐๓ หน่วย x ๔ บาท/

unit x  ๑ เครื่อง) 

๑.๔๔ บาท 
(๐.๑๒ x ๑๒) 

 

 

ทรัพยากรที่ลงทุน                                                                                                                   
ล าดับที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์   1  เครื่อง 25,000 .- 
2 เครื่อง Scanner   1 เคร่ือง 27,000.- 
3 Handy drive  1 อัน      300.- 
4 Projector 1 เคร่ือง 20,000.- 
5 ค่ากระแสไฟฟา้ทั้งหมดต่อปี            211.68 

รวมเงินลงทนุ  72,511.68 
ระยะเวลาคนืทุน                              =          เงินลงทุน 
                                                            เงินสดรับสทุธิ 
ระยะเวลาคนืทุน ต่อปี                      =         72,511.68 บาท 
                                                               51,385 บาท  
                  =        1.4 ปี   (ประมาณ 1 ปี 4 เดือน)              
 

ข้อมูลจ านวนทรัพยากรกระดาษที่ลดลง ตั้งแต่ ปี 2552-2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
การน าไปเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพ 
     หลังจากการรับรองรายงานการประชุมแล้ว  ก็จะน าข้อมูลไปจดัเก็บที่ server  หรือ Website เพื่อรองรับการ
ตรวจประกันคุณภาพ  หรือสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้  
 

การประเมินผลจากด าเนินการจัดประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E- meeting)                                  
จากการด าเนนิการจัดประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E- meeting) ซึ่งได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 จนถึง 

พ.ศ. 2556 (ปัจจุบัน) มีจ านวนผู้เข้าประชุมทั้งหมดจ านวน 22 คน  
 

   รวมค่าไฟฟ้าทั้งหมด / ปี  =   ๑๔.๔๐ + ๕๑.๘๔ + ๑๔๔.๐๐+๑.๔๔ =  ๒๑๑.๖๘ บาท  

ปี จ านวนกระดาษ   
(แผ่น)          

จ านวนเงิน (บาท)           
จ านวนกระดาษ x.50บาท 

ปี  2552 103,597 51,798 
ปี  2553 105,298 52,649 
ปี  2554 118,956 59,478 
ปี  2555 103,130 51,565 

รวม 430,981 215,490 
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ผลจากการจัดประชุมใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E- meeting) 
  ประโยชน์ที่ได้รับ ส ำหรับหน่วยงำน 
           * ลดต้นทุน    * ลดทรัพยำกร 
  ประโยชน์ที่ได้รับ ส ำหรับส่วนรวม 
  * ลดพลงังำน   * ลดโลกร้อน 
การส่งเสริมการกระจายความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
ได้ด ำเนนิกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ กำรจัดประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์  

  กำรจัดโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ภำยในคณะวิศวกรรมศำสตร์ ก ำแพงแสน                 
  โครงกำรประกวดรำงวัลคุณภำพภำยในระดับคณะ 
  โครงกำรประกวดรำงวัลคุณภำพภำยในระดับวิทยำเขตก ำแพงแสน 
  โครงกำรประกวดรำงวัลคุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 
น าเสนอโดย   
นำงวฒันำ พึ่งชัย  :  หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ ปี 52 ปี 53 ปี 54 ปี 55 
จ ำนวนร้อยละผู้เข้ำร่วมประชุม   (ร้อยละ 100) 22 22 22 22 
ระดับควำมพงึพอใจภำพรวมส ำหรับ 
กำรจัดประชุมระบบอิเล็กทรอนกิส์ 

ดีมำก 
(4.51) 

ดีมำก 
(4.62) 

ดีมำก 
(4.76) 

ดีมำก 
(4.89) 
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1. ที่มาของปัญหา 

จากบทบาทและภารกิจหลักของส านักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่
มีภารกิจในด้านการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ   ด้วยความพร้อมใน การให้บริการ มีการประสานที่ดี และปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณภาพ โดยยึดถือแนวปฏิบัติในการประสานงานกับทุกหน่วยงานภายใต้ ค าขวัญ “พร้อมบริการ ประสานงานดี มี
คุณภาพ” 
 นอกจากภารกิจข้างต้นแล้ว ส านักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ก าหนดบทบาทของหน่วยงานในการมี
ส่วนร่วมการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ สนับสนุนงานวิชาการของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ให้มีความก้าวหน้าในระดับมาตรฐานสากล ส่งเสริมและประสานงานด้านการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ 
ของคณะให้ปฏิบัติงานอย่างมีระบบและบรรลุเป้าหมาย รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของส านักงาน
เลขานุการ ให้คิดพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการตามภารกิจหลักของ
ส านักงาน 

ทั้งนี้หนึ่งในภารกิจของส านักงานเลขานุการ คือ การจัดท าวารสารวิชาการ“วิศวกรรมสาร มก.” และจัดท า
ฐานข้อมูลและสืบค้นผลงานทางวิชาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่มาตรฐานสากล และสามารถน า
วารสารเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI (Thailand Journal Citation Index Centre) ซึ่งก ากับดูแลโดย ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ โดยมีงานบริการวิชาการและวิจัยเป็น
ผู้รับผิดชอบ 
 ส าหรับวารสารวิศวกรรมสาร มก. นับเป็นวารสารทางวิชาการที่จัดท า โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกเผยแพร่ฉบับแรกในปี พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานและการ
ประยุกต์ในทางวิศวกรรมสาขาต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการและนักวิจัยได้เสนอผลงานทางวิชาการสิ่งประดิษฐ์ และเพื่อ
เผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีก าหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ 
ได้แก ่ฉบับเดอืนมกราคม - มีนาคม เดือนเมษายน - มิถุนายน เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน และ เดือนตุลาคม - เดือน
ธันวาคม  วารสารฯ ได้ด าเนินการจัดท ามากว่า 20 ปี ปัจจุบันเป็นฉบับที่ 86 ปีที่ 26 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556 ทั้งนี้
บทความทุกเรื่อง มีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา เป็นผู้ประเมินบทความ (Peer reviewer) เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มี
คุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ และน าไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงได้ 
 กระบวนการจัดท าวารสารเริ่มตั้งแต่ผู้เขียนน าส่งบทความด้วยตัวเอง หรือทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่ได้รับบทความ 
ตรวจสอบรูปแบบ พร้อมทั้งหาผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรณีเป็นบทความของบุคคลภายนอก และหาผู้
ประเมินภายนอกมหาวิทยาลัยในกรณีที่เป็นบทความของบุคคลภายใน หลังจากนั้นรอผู้ประเมินตอบรับและประเมิน
บทความ เมื่อได้รับแบบประเมินจึงส่งไปให้ผู้เขียนบทความเพื่อแก้ไข หลังจากนั้นจึงส่งกลับคืนมาให้เจ้าหน้าที่เพื่อรอ
ตีพิมพ์ต่อไป โดยใช้เวลาตั้งแต่เริ่มรับบทความจนถึงรอเวลาตีพิมพ์ ปกติใช้เวลาประมาณ 65 วัน โดยบางบทความใช้
เวลานานถึง 72 วัน เนื่องจากปัจจุบันการจัดท าวารสารวิชาการ “วิศวกรรมสาร มก.” กระท าโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ซึ่งมีงานประจ าอยู่แล้ว และระยะเวลาการติดต่อระหว่างผู้เขียน ผู้ประเมินกับเจ้าหน้าที่ยังต้องใช้เพียงการติดต่อด้วยตนเอง 
โทรศัพท์ และไปรษณีย์ ซึ่งต้องใช้เวลา ท าให้ผู้ส่งบทความลงตีพิมพ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ และนิสิตต้องเสียเวลารอลง
ตีพิมพ์ผลงาน ส่งผลกระทบให้การยื่นส่งผลงาน เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ หรือการขอส าเร็จการศึกษาของนิสิตในกรณีที่
ต้องมีผลงานตีพิมพ์ ต้องเลื่อนออกไป ทั้งนี้โดยมีระยะเวลาการจัดท าวารสาร ดังตารางที่ 1 
 
 
 

        ระบบให้บริการส่งและตอบรับบทความวิชาการออนไลน์ 
                         คณะวิศวกรรมศาสตร์  
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ตารางที่ 1 สถิติเวลาที่ใช้ในการตีพิมพ์บทความวิชาการลงในวิศวกรรมสาร มก. 

หมายเลข
บทความ 

รับเมื่อ หาผู้ประเมิน       ผู้ประเมิน 1      ผู้ประเมิน 2      ส่งกลับแก้ไข 
    จ านวนเวลา   

(วัน) 

1 15 ต.ค 55 13 พ.ย. 55 2 ธ.ค.55 2 ธ.ค. 55 9 เม.ย.56 174 

2 13 พ.ย 55 11 ก.พ. 56 12 ก.พ.56 2 เม.ย. 53 5 เม.ย.56 112 

3 15 ม.ค 56 28 ม.ค 56 27 มี.ค.56 28 มี.ค.56 18 เม.ย.56 90 

4 28 ม.ค 56 19 ก.พ. 56 26 ก.พ.56 20 มี.ค.56 28 มี.ค.56 59 

5 30 ม.ค 56 10 ก.พ. 56 26 มี.ค.56 10 เม.ย. 56 10 พ.ค.56 100 

 
จากตารางที่ 1 ระยะเวลาที่ใช้พจิารณาบทความที่ 1 ใช้เวลามากถึง 174 วัน และบทความที่ 4 ใช้เวลาน้อยทีสุ่ดคือ 59 วัน 
จากสถิติการใช้เวลาที่นานเกินไปนั้นสามารถวิเคราะห์ปัญหาไดด้ังแผนภูมิก้างปลาในรูปที่ 1 
 

                      

                   รูปที่ 1 แผนภูมกิ้างปลาในการวิเคราะห์ปัญหาการจัดท าวารสาร วศิวกรรมสาร มก. 

กล่าวโดยสรุปจากแผนภูมิ ปัญหาหลักของการจัดท าวารสารวิศวกรรมสาร มก. เกิดจาก 
1. วิธีการจัดท า ต้องใช้เวลามากในการด าเนินการ เพราะมีวิธีการรับส่งหลายช่องทาง การใช้เวลาตอบข้อซักถาม

มากเกินไป ใช้เวลามากในการค้นหาเอกสารเนื่องจากการเก็บเอกสาร 
2. ผู้ส่งบทความ/ผู้เขียน ส่งงานในระยะเวลากระชั้นชิด ไม่มีสถานที่ติดต่อ ไม่ติดตามแก้ไขบทความ มีการแก้ไข

เนื้อหาและรูปแบบหลายครั้ง 
3. ผู้ประเมิน ไม่เชี่ยวชาญในเนื้อหาของบทความที่จัดส่งให้ เอกสารสูญหาย และลืมตรวจเนื่องจากมีงานมาก 
4. เจ้าหน้าที่/กองบรรณาธิการ ที่รับผิดชอบโดยตรงมีจ านวนน้อย และมีงานอ่ืนๆแทรกเข้ามา 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส านักงานเลขานุการ โดยงานบริการวิชาการและวิจัย จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการ

พัฒนา การปรับปรุงกระบวนการ และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการจัดท าวารสาร โดยน าระบบ OJS (Open 
Journal System) เข้ามาปรับใช้ในกระบวนการจัดท าวิศวกรรมสาร มก. และการสืบค้นข้อมูลผลงานทางวิชาการ เพื่อให้
สะดวกรวดเรว็ อีกทั้งยังประหยัดทรัพยากรและเวลาในการปฏิบัติงานและสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลวารสาร โดยผ่านการ
ใช้ระบบออนไลน์บนเว็บไซต์  รวมถึงมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ (ที่ไม่ใช่การส่ง e-mail) และสามารถปรับปรุงให้
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ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสามารถน าระบบไปปรับใช้กับการให้บริการรับบทความ และส่งต่อให้ผู้ประเมินผล
งานในการจัดประชุมวิชาการสาขาต่างๆ ของภาควิชา 
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน (ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความส าคัญ ผู้มาใช้บริการ จ านวนผู้มาใช้บริการ)       

งานบริการวิชาการและวิจัยเป็น 1 ใน 6 งาน ของส านักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยภายใต้งาน
ทั้ง 6 งาน มีหน่วยงานย่อยรวม 16 หน่วย ดังตารางที่ 2   

 

ตารางที่ 2 หน่วยงานสังกัดส านักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
งานบริหารและทรัพยากรบุคคล งานคลังและพัสด ุ งานแผนและประกนัคุณภาพ 

-หน่วยการเจ้าหนา้ที ่
-หน่วยสารบรรณและวิเทศสมัพันธ์             
-หน่วยสารสนเทศและประชาสมัพันธ์ 

- หน่วยการเงิน 
- หน่วยบัญชี     
- หน่วยพัสด ุ

- หน่วยนโยบายและแผน 
- หน่วยประกันคณุภาพและบรหิาร 
  ความเสี่ยง 

งานบริการการศึกษา งานบริการวิชาการและวิจัย งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
- หน่วยทะเบียนและประเมินผล 
   การศึกษา 
- หน่วยกิจการนิสติ 
- หน่วยส่งเสรมิและพัฒนาวิชาการ 

- หน่วยสนับสนุนการวิจัย 
และนวัตกรรม 
- หน่วยบริการวิชาการ 

- หน่วยอาคารและสถานท่ี 
- หน่วยซ่อมบ ารุง 
- หน่วยยานพาหนะ 

 

ในส่วนของงานบริการวิชาการและวิจัยมีภารกิจหลักที่รับผิดชอบดังนี้ 
หน่วยสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  (มีเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 3 คน) 

 งานดา้นการสนบัสนุนงานวจิัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
 งานดา้นฐานข้อมูลเคร่ืองมือวิจัยทางวิศวกรรม 
 งานดา้นการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดษิฐ์และนวัตกรรม 
 งานส่งเสริมการจดทะเบียนทรพัย์สินทางปัญญา 
 งานดา้นการจัดท าวิศวกรรมสาร มก. 
 งานการจัดประกวดแข่งขันและแสดงผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมทางวิศวกรรม 

หน่วยบริการวิชาการ  (มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 2  คน) 
 งานด้านการประสานงานโครงการพัฒนาวิชาการ 
 งานด้านกิจกรรมพิเศษ 
 งานด้านการจัดการประชุมวิชาการ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 จากหน้าที่และขอบเขตการท างานของงานบริการวิชาการและวิจัย การจัดท าวิศวกรรมสาร มก. นับเป็น
ภารกิจหนึ่งที่มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นพันธกิจหลักของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะต้องขยายงานทางด้านการวิจัยและ
บริการทางวิชาการให้ตอบสนอง และยังประโยชน์แก่สังคม นอกจากนี้ยังจัดท าเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะ  
ด้วย  

การจัดท าวารสารวิศวกรรมสาร มก. นี้มีกลุ่มผู้มาใช้บริการได้แก่ นิสิตนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย       
โดยจ านวนผู้ส่งบทความ ภายในเวลา 5 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2556  มีจ านวนทั้งสิ้น 31 
บทความ 
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2.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม 
    สภาพการปฏบิัติงานในรปูแบบเดิมของการจัดท าวารสารวิศวกรรมสาร มก. มีข้ันตอนดังรูปที่ 2 
 
                          

 

 

 

 

 

 

                                                      รูปที่ 2 แผนผังการปฏบัิตงิานเดิม 

สภาพการปฏิบัติงานใหม ่
จากการท างานเดิมที่ใช้เวลาประมาณ 65 วัน ท าให้การตีพิมพ์วารสารไม่ทันตรงก าหนด ซึ่งท าให้นิสิตปริญญา

โท-เอกที่ตามหลักสูตรต้องส่งบทความวิชาการลงตีพิมพ์ก่อนจบการศึกษา ไม่สามารถตอบรับบทความได้ทันตามช่วงเวลา 
หรือการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ต้องใช้เวลานาน งานบริการวิชาการและวิจัยจึงได้วางแผนที่ลดเวลาการ
ด าเนินการโดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการท าวารสาร ดังนั้นจึงได้เลือก ระบบ OJS หรือ Open 
Journal System มาใช้ โดยมีขั้นตอนการท างานดังรูปที่ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 วัน 

1 วัน 

การแก้ไขเร่ืองที่น าเสนอ 
1. 1. การเสนอเรื่องที่แก้ไข 
2. 2. จัดรูปแบบบทความ 
3. 3. พิสูจน์อักษร 

การเรียงล าดับเพื่อพิจารณา
บรรณาธิการส่งเร่ืองที่เสนอให้กอง
บรรณาธิการ เพือ่ผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบรูปแบบ 

การจัดการวารสารสร้างข้อมูลให้กับ 
ระบบ ได้แก่ รายชื่อกอง

บรรณาธิการ รายชื่อผู้ประเมิน 

การพิจารณาเร่ืองที่น าเสนอ 
ผู้เขียนสามารถดูกระบวนการของ
เอกสารได้ ตั้งแต่น าเสนอบทความ 
การประเมิน การแก้ไข การน าเสนอ
อีกครั้ง ตามที่บรรณาธิการร้องขอ 

การแก้ไขเองที่น าเสนอ 
ผู้เขียนพิจารณาแก้ไขบทความ และ

ตรวจพิสูจน์อกัษร 

การพจิารณาเรือ่งทีน่ าเสนอ 
1. 1. ตรวจสอบการน าเสนอเรื่อง 
2. 2. จัดหาผู้ประเมิน 
3. 3. การตดัสินใจของกองบรรณาธิการ 

คัดเลือกผู้ประเมนิบรรณาธิการคัดเลือก
ผู้ประเมนิให้ตรงกับความเชี่ยวชาญ 
และความสนใจ 

ผู้ประเมินพิจารณาตามมาตรฐาน ผู้
ประเมินเสนอผลการประเมิน 
ค าแนะน า ตตามกเเกณ์์ของ
บรรณาธิการ) 

การจดัรูปแบบ 
การออกแบบหน้าหนังสือตาม

บรรณาธกิาร 

ตรวจสอบเรื่องที่แก้ไข 
บรรณาธกิารคดัเลอืกผู้ประเมนิให้ตรง
กับความเชี่ยวชาญ และความสนใจ 

การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาผู้เขียน
น าเร่ืองเข้าฐานข้อมูลทางเว็บไซต์ 
พร้อมทั้งใส่รายละเอียดของเอกสาร
เพื่อใช้ท าดัชนี 

7  วัน 

  15  

วัน 

รูปที่ 3 แผนผังการปฏบัิติงานใหม่ 

 

เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ   

  ตรวจรูปแบบ 

 เสนอบรรณาธิการ

บรรณาธิการ 

    ส่งกลับให้ผู้เขียนแก้ไข 

ประเมินบทความ

บทความ 

 ส่งกลับบรรณาธิการ 

4 วัน 

    6 วัน 

10 วัน 

20 วัน 

5 วัน 

30  วัน 
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จากรูปที่ 3 แสดงกระบวนการจัดท าวารสารฯ ของการปฏิบัติการใหม่ ที่สามารถลดกระบวนการท างาน และ
เวลาในการท างานของเจ้าหน้าที่ได้ โดยเริ่มจากผู้เขียนน าเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาทางเว็บไซต์ กองบรรณาธิการสรรหาผู้
ประเมิน ผู้ประเมินพิจารณาตามมาตรฐานของวารสาร ส่งแบบประเมินให้ผู้เขียนแก้ไขปรับปรุงเร่ืองที่น าเสนอ และขั้นตอน
สุดท้ายส่งเร่ืองที่แก้ไขแล้วให้บรรณาธิการเพื่อรอการตีพิมพ์ โดยกระบวนการปฏิบัติการใหม่นี้มีการปรับปรุงจากปฏิบัติการ
เดิม ที่ถึงแม้ว่าจ านวนวันจะมิได้ลดลงมากนัก แต่ได้เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน โดยปรับปรุงขั้นตอนการท างาน ดังตาราง
ที่ 3  
 

ตารางที่ 3  ขัน้ตอนการท างานและการปรับปรุงเพื่อลดเวลาการท างาน 
ขั้นตอน การปรับปรุง 

1. กองบรรณาธิการตรวจรูปแบบบทความ มี Template บทความของวิศวกรรมสารฯ ให้ผู้เขียนเป็นแนวทาง ท าให้ตัด
ขั้นตอนการตรวจสอบรปูแบบการเขียนออกไปได ้

2. เสนอบรรณาธิการหาผู้ประเมิน มีรายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิ ที่จะประเมนิบทความ ท่ีอยู่พร้อมเบอรต์ิดต่อตรง ท าให้ไม่
เสียเวลาสรรหา และ เอกสารไม่ถงึผู้ประเมิน 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิรับประเมินบทความ มีระบบแจ้งเตือนผู้ประเมินว่ามีเอกสารส่งให้ประเมิน ท าให้เอกสารถึงมือผู้
ประเมินด้วยความรวดเร็ว และระบบแจ้งเตือนว่าครบก าหนดการประเมินแล้ว 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความครั้งท่ี 1 สามารถตั้งระบบเพื่อเตือนผู้ประเมินว่าใกล้ครบก าหนดเวลาประเมนิ 
5. ส่งผลการประเมินใหผู้้เขียนแก้ไข ระบบแจ้งเตือนกองบรรณาธิการท าให้ส่งผลการประเมินใหผู้้เขียนไดท้ันที 
6. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความครั้งท่ี 2 สามารถตั้งระบบเพื่อเตือนผู้ประเมินว่าครบก าหนดแล้ว 
7. ส่งผลการประเมินใหผู้้เขียนแก้ไขครั้งท่ี 
2 

ระบบแจ้งเตือนกองบรรณาธิการท าให้ส่งผลการประเมินใหผู้้เขียนไดท้ันที 

8. ผู้เขียนส่งบทความกลับกอง
บรรณาธิการเพื่อรอตีพิมพ ์

1. สามารถดูสถานะของบทความว่าอยู่ขั้นตอนใด ท าให้ไม่ต้องเสียเวลาติดต่อกับ
กองบรรณาธิการโดยตรง 
2. มีระบบแจ้งเตือนผู้เขียนทางอีเมล์เป็นระยะว่าครบก าหนดแก้ไขบทความ ซึ่ง
เป็นการกระตุ้นผู้เขียนให้รีบแกไ้ขได้อีกทางหนึ่ง 

 

หมายเหตุ  ขั้นตอนที่ 6 และ ขั้นตอนที่ 7 จะเกิดขึ้น เมื่อผู้ประเมินในขั้นตอนที่ 4 ให้ข้ อเสนอแนะในแบบประเมินว่า       
ขอพิจารณาใหม่ 
 นอกจากนี้การปฏิบัติการใหม่สามารถลดปัญหาจากสาเหตุต่างๆ และประโยชน์ที่ได้รับดังตารางที่ 4 
 

                                  ตารางที่ 4 ประโยชน์ที่ได้รับจากปฏิบัติการใหม่ 
สาเหตุ ประโยชน์ที่ได้รับ 

ผู้ประเมิน 1. เอกสารไม่สญูหาย 
2. มีการแจ้งเตือนว่ามเีอกสารส่งมา 
3. มีการแจ้งเตือนว่าใกล้ถึงก าหนดส่งผลการประเมิน 
4. เอกสารตรงกับสาขาท่ีผู้ประเมนิเช่ียวชาญ 

เจ้าหน้าท่ีกองบรรณาธิการ 1. ไม่เสยีเวลาในการสรรหาผู้ประเมิน 
2. ลดเวลาการตดิต่อกับผู้เขียนและผู้ประเมินโดยตรง 

ผู้เขียน/ผูส้่งบทความ 1. มีสถานท่ี และเบอร์ตดิต่อ ที่ส่งตรงถึงผู้เขียนโดยตรง 
2. มีการแจ้งเตือนตดิตาม และแกไ้ขบทความ 

กระบวนการ 1. มีการรับ-ส่งบทความเพียงช่องทางเดียว 
2. เอกสารไม่สญูหาย 
3. ลดเวลาการด าเนินการ และค้นหาเอกสาร 
4. เอกสารจัดเก็บเป็นระเบยีบ 
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3.  แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
การจัดท าวารสารนั้นปัญหาหลักเกิดจากการใช้เวลานานในกระบวนการตั้งแต่รับบทความจนถึงตอบรับ ดังนั้น

งานบริการวิชาการและวิจัยจึงมีแนวคิด และวิธีการ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ จึงได้น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้แก้ปัญหา โดยมีแนวทางดังในตารางที่ 5 
 

                                    ตารางที่ 5 วิธีการแก้ปัญหา และเป้าหมาย 
วิธีการ เป้าหมาย 

น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้ามาใช้ใน
การด าเนินการจัดท า
วารสาร   “วิศวกรรม
สาร มก.” 

ลดแรงงานของคน โดยมีหลักการว่า  
 ผู้ส่งบทความไม่ต้องติดต่อกับเจา้หน้าทีโ่ดยตรง ท าให้ผู้ส่งไม่เสยีเวลาในขณะที่เจา้หน้าที่

ไม่สามารถด าเนนิการได้ หรือติดภารกิจอื่น 
 มีระบบแจ้งเตือนผู้ประเมินโดยอัตโนมัติ   
 ผู้ส่งบทความรู้วา่บทความของตนเองอยู่ในขั้นตอนใด  

 ลดเวลาในการด าเนนิงานตั้งแตไ่ด้รับบทความจนถึงรอลงตีพิมพจ์าก 65 วัน      เหลือไม่
เกิน 40 วัน  

 ลดค่าใช้จา่ยอุปกรณ์ส านักงานในการจัดส่งเอกสาร และค่าโทรศัพท์ติดตามงาน  
 สามารถให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ในดา้นการรับและพิจารณาบทความออนไลน์ได้ 

 

3.1 แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการปฏบิัติงานเริ่มตั้งแต่ส ารวจปัญหาจนถึงตรวจสอบและปรับปรุงระบบ ดงัตารางที่ 6 

 

                                                 ตารางที่ 6 แผนการท างาน 

แผนปฏิบัติงาน 
ระยะเวลา (เดือน) พ.ศ.2556 ผู้รับผิดชอบ 

     ม.ค.      ก.พ.      มี.ค.      เม.ย.      พ.ค.     มิ.ย. 
 

1.ส ารวจข้อมลูและวิเคราะห์
สภาพปัญหา (Plan)  

 

     เจ้าหน้าท่ีงานบริการ
วิชาการ 

2. วางแผนหาวิธีการแก้ไข (Do)   
 

    เจ้าหน้าท่ีงานบริการ
วิชาการ 

3. พัฒนา ติดตั้ง และทดสอบการ
ใช้ระบบ (Action)  

  
 

   เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ 

4.ประเมินผลการใช้ระบบ (กลุม่
ทดสอบ) 

   
 

  เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงาน
วารสารฯ 

5.อบรมการใช้ระบบ       
 

เจ้าหน้าท่ีงานบริการ
วิชาการ 

       แผนการท างาน คืองานของเจ้าหน้าที่งานบริการฯที่ไดท้ดลองใช้กับกลุ่มผูส้่งผลงานในชว่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2556 
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3.2 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
     ระยะเวลาด าเนินการ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 – มิถุนายน 2556 

4.  แนวคิด วิธีการ และด าเนินการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และการให้บริการ 
“การบริการ” เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่สามารถท าให้วิศวกรรมสาร มก.ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีประสิทธิผล พร้อมทั้งประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยกลุ่มผู้รับบริการของวิศวกรรมสาร มก.ได้แก่คณาจารย์ 
นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา ทั้งจากภายในและจากภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และการให้บริการของวารสารวิศวกรรมสาร 
มก. นั้น จะต้องเป็นการบริการที่สนองตอบความต้องการของผู้มารับบริการ และท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
กล่าวคือ 

 นิสิต นักศึกษาสามารถน าบทความที่ลงตีพิมพ์กับวิศวกรรมสาร มก. ไปใช้เพื่อยื่นขอจบการศึกษา ส่วน
อาจารย์ และนักวิชาการ สามารถน าไปเป็นผลงานเพื่อขอต าแหน่งได้ 

 สามารถตรวจสอบสถานะของบทความได้ทุกสถานที่ และทุกเวลา โดยไม่จ าเป็นต้องรอสอบถามจาก
เจ้าหน้าที่ 

 สามารถให้ข้อเสนอแนะและประเมินความพึงพอใจในการรับบริการผ่านแบบประเมินผล   ออนไลน์ 
5. แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการอ านวยความสะดวก 
  แนวคิดและวิธีการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดเวลาการท างานของการ
จัดท าวารสารฯ นั่นคือการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการรับ-ส่งบทความวิชาการ ด้วยการใช้ระบบรับ-ส่งบทความ
วิชาการแบบออนไลน์ ซึ่งระบบที่มีผู้นิยมใช้กัน ได้แก่ Elsevier Editorial System (EES) Open-access journals 
Budapest Open Access Initiative และ Open Journal System โดยในแต่ละระบบจะมีคุณสมบัติไม่แตกต่างกันมาก
นัก บางระบบก็มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะ Elsevier Editorial System (EES) ที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งแต่ละระบบ
สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติดังตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทยีบคุณสมบตัิของระบบที่มีอยู่ในท้องตลาด 
 คุณสมบัติ  Elsevier Editorial 

System 
Open-access 

journals 
Budapest Open 
Access Initiative 

Open Journal 
System 

1. สามารถรองรับไฟล์ได้หลายประเภท 
เช่น .doc .docx .pdf เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สามารถแจ้งสถานะของบทความได้
ทางอีเมล์ และปรับสถานะให้ทันสมัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. มีเครื่องมือตรวจการคัดลอกเอกสาร     

4. สามารถจัดรปูแบบของบทความ
พร้อมส่งโรงพิมพ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ใส่ version ให้เอกสาร เพื่อป้องกัน
การสับสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. มีค่าใช้จ่ายในการตดิตั้ง     
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ดังนั้น การปรับปรุงงานด้านวารสาร “วิศวกรรมสาร มก.” ของงานบริการวิชาการและวิจยัจึงได้คัดเลือก
ระบบรับ-ส่งวารสารแบบออนไลน์ ทีช่ื่อว่าระบบ OJS มาใช้  

ระบบ OJS หรือ Open Journal System เป็นซอฟต์แวร์ระบบแบบเปดิเผยรหัส (open source) ที่
พัฒนาขึ้นมาส าหรับการท างานด้านวารสารออนไลน์ (e-Journal) พัฒนาโดย PKP (Public Knowledge Project) 
ปัจจุบนั version 2.3.6 เนื่องจากเป็นระบบทีไ่ม่ต้องเสียค่าใชจ้า่ย และสามารถดาวนโ์หลดไดท้ีเ่ว็บไซต์ 
http://pkp.sfu.ca/ojs_download    
6. การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

งานบริการวิชาการและวิจยัได้จดัท าแผนการถ่ายทอดวิธีการใชร้ะบบ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
อาจารย์ และนิสิต รวมทัง้เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบ ดังตารางที ่8 
ตารางที่ 8 แผนการกระจายความรู้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 2556-2557 (เดือน) 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. อบรมและฝึกทดลองใช้งานระบบ (กองบรรณาธิการ) 
 

    

2.  อบรมและฝึกทดลองใช้งานระบบ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (อาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าท่ีภาคฯ) 

  
 

 
 

3. ท ากิจกรรม KM เพื่อเผยแพรร่ะบบ     
 

7.  ผลการด าเนินงาน (Output) ที่ส าคัญ 
7.1 ต่อหน่วยงานตนเอง 
 ระบบจัดท าวารสารออนไลน์ที่สามารถลดภาระในการท างานให้กับเจ้าหน้าที่ และระยะเวลา  ในการ

จัดท าบทความได้ทุกข้ันตอน 
7.2 ต่อหน่วยงานอื่นๆ 
 ระบบจัดท าวารสารออนไลน์สามารถให้บริการหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องการระบบเพื่อใช้รับส่งบทความ

จ านวนมาก เช่น การจัดงานประชุมวิชาการ (Conference) การจัดประกวดเรียงความ เป็นต้น 
 ระบบสืบค้นวารสารที่บุคคลภายนอกสามารถสืบค้นวารสารได้สะดวก และรวดเร็ว 

8.  ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน (Outcome)  
 ผลลัพธ์ของการด าเนินการ สามารถสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนี้ 

 ด้านคุณภาพงาน 
  คุณภาพ (Quality)  

  การท าวารสารเสร็จทันตามก าหนดวิศวกรรมสาร มก. ได้รับการรับรองคุณภาพวารสารอยู่ใน Quartile ที่ 
1 และปรากฏชื่ออยู่ในฐานข้อมูลดัชนีวารสารไทย (TCI)  

  วิศวกรรมสาร มก.ปรากฏค่า Impact Factor มากกว่า 0.1 ข้ึนไป 
  วารสารมีคุณภาพเพิ่มข้ึน  

  ค่าใช้จ่าย (Cost) 
   ลดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่ากระดาษ ค่าโทรศัพท์ในการติดต่อ ค่าการจัดส่งทางไปรษณีย์ เป็นจ านวนมาก  

  การรับส่งบทความ (Delivery) 
   ไม่เสียเวลาในการแก้ไขชิ้นงาน ท าให้ตอบรับได้รวดเร็ว  
   ใช้เวลาในการรับส่งบทความน้อย 
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 คุณภาพชีวิต 
 การผลิตผลงาน (Productivity)     

 เจ้าหน้าที่สามารถผลิตผลงานไดเ้พิ่มมากข้ึน และตรงตามเป้าหมาย  
 จริยธรรม (Moral) 

 เจ้าหน้าทีไ่ม่ต้องกังวลใจในปัญหาคุณภาพงาน  
 ความปลอดภัย (Safety) 

 เจ้าหน้าที่มีสุขภาพกาย และสุภาพจิตดีขึ้น ไม่เครียดกับงานที่เสร็จไม่ทันตามก าหนด 
9.  ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน  

 ประหยัดทรัพยากรบุคคล ที่ต้องตอบปัญหา และข้อสงสัยของผู้รับบริการ 
 ประหยัดอุปกรณ์ส านักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระดาษ จากเฉลี่ยเดือนละ 480 แผ่น เหลือเฉลี่ยเดือนละ 

80 แผ่น 
 ลดระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

10. การประเมินผลและการน าผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 
  จากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2556 จ านวน 30 คน (ชาย 26 

คน และหญิง 4 คน) ได้ผลสรุปดังตารางที่ 9 
 

         ตารางที่ 9 ผลการประเมินแสดงความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจที่มีต่อระบบและการให้บริการ คะแนนเฉลี่ย เกณฑ ์

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการจัดท าวารสาร 4.26 ดี 
2. ด้านการใชง้านระบบ 3.78 ดี 
3. ด้านเจ้าหนา้ทีผู่้ให้บริการ 4.00 ดี 
4. ภาพรวมของการให้บริการ 4.17 ดี 

  

นอกจากน้ียังมีการเสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุง ดังตารางที่ 10 
        ตารางที่ 10 ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุง 

จุดที่ควรปรับปรุง วิธีการปรับปรุง 
1. ควรมีการเผยแพร่ และจัดอบรมการใช้ระบบอย่าง
กว้างขวาง 

1.  ตามแผนการถ่ายทอดจะจดัอบรมวิธีการใช้ให้เจ้าหน้าที่ของ
ภาควิชา และคณาจารยผ์ู้สนใจจ านวน  2 ครั้ง เพื่อถ่ายทอดให้กับ
นิสิตในภาควิชาของตนเอง 

2. ผู้ประเมิน (Reviewer) ใช้ระยะเวลาในการ
ประเมินผลงานมากเกินไป 

2. สร้างเงื่อนไข และก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับผู้ประเมิน 
และตรวจสอบช่ือ ที่อยู่ และอีเมล ์ให้ถูกต้อง โดยการอัพเดตข้อมูล
ทุกๆ ปี 

3. ควรปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมระบบให้มีภาษาไทย 
 

3. ระบบ OJS เป็นซอฟต์แวร์ที่ไมเ่สียค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องศึกษาดูว่า
ผู้พัฒนาระบบมีฟังก์ชันท่ีสามารถปรับเปลีย่นภาษาได้หรือไม ่

4. เว็บไซต์ ของวารสาร และระบบ OJS ควรอยู่ใน
หน้าท่ีสามารถเห็นได้ง่าย 

4. ให้อยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์คณะ 

 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ระบบสามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้รับบริการ 
 ระบบเปน็เทคโนโลยีที่มีความความเสถียร 
 คณะฯ มีผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ ที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องกังวลวา่ระบบจะล่ม หรือบทความจะสญูหาย 
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 มีระบบ security เพื่อป้องกันการขโมย และข้อมูลสูญหาย 
12. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

แนวทางการพัฒนาต่อ ของวิศวกรรมสาร มก.นั้นเป็นการปรับปรุงเว็บไซต์วิศวกรรมสาร มก. ให้ทันสมัยอยู่
เสมอ และเพิ่มคุณภาพทางวิชาการของวารสาร โดยหลักเกณฑ์การเพิ่มคุณภาพนั้น วารสารจะต้องอยู่ในฐานข้อมูลดัชนี
วารสารไทย (TCI) ใน Quartile ที่ 1 มีผู้อ้างอิงบทความในวิศวกรรมสาร มก.(citation) จ านวน 0.54 ครั้ง/บทความ และ
สิ่งส าคัญวารสารต้องตีพิมพ์ให้ตรงเวลา ทั้งหมดนี้เป็นแนวทางที่จะยกระดับคุณภาพของวารสารวิศวกรรมสาร มก. และ
สามารถเป็นข้อมูลประกอบการประเมินของ สมศ.ได้ 

 
ภาคผนวก 

ระบบ OJS คืออะไร 
ระบบ OJS หรือ Open Journal System เป็นซอฟต์แวร์ระบบแบบเปิดเผยรหัส (open source) ที่

พัฒนาขึ้นมาส าหรับการท างานด้านวารสารออนไลน์ (e-Journal) พัฒนาโดย PKP (Public Knowledge Project) 
ปัจจุบัน version 2.3.6 

1. ส่วนประกอบของระบบ ประกอบด้วย 
 ระบบการจัดการเนื้อหาของวารสาร 

 เป็นระบบที่ใช้จัดเก็บบทความที่ตีพิมพ์แล้ว และรอตีพิมพ์ โดยจัดการให้บทความเหล่านั้นเป็นระเบียบ และ
ผู้สนใจสามารถเข้ามาสืบค้นเพื่ออ่าน หรือน าไปใช้อ้างอิงได้ 

  ระบบสมาชิกของวารสาร ระบบ Online Submission  
    เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ให้ความสะดวกทั้งผู้รับบริการ กับผู้ให้บริการ โดยผู้รับบริการสามารถส่งไฟล์

บทความได้โดยไม่ต้องผ่านทางผู้ให้บริการ และสามารถตรวจสอบสถานะบทความของตนเองได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาติดต่อ 
และรอคอยเพื่อค้นหา ส่วนผู้ให้บริการจะมีระบบเตือนว่ามีบทความส่งเข้ามาให้เข้าไปตรวจสอบพร้อมเลือกผู้ประเมิน เมื่อ
เลือกเสร็จระบบจะจัดส่งบทความไปโดยอัตโนมัติ และรับบทความเม่ือประเมินเสร็จ 

 ระบบ Review Process 
  เป็นระบบที่ติดต่อกับผู้ประเมิน และส่งมาให้บรรณาธิการเมื่อประเมินผลเสร็จ นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือน

โดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ประเมินไม่ส่งแบบประเมินตรงเวลา 
2. กระบวนการท างาน 

                                การท างานของระบบ OJS นี้ แสดงดังรูปที่ 1 

             
รูปที่ 1 กระบวนการท างานระบบ OJS 



86                           ผลงานรางวัลคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       ครั้งที่ 7     ประจ าปี 2557 

 

 จากรูปที่ 1 กระบวนการท างานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ในส่วนของผู้เขียน ส่วนกองบรรณาธิการ และส่วนผู้
ประเมินและผู้จัดท าวารสารวิชาการ 

3. วิธีการใช้ระบบ 
 จากกระบวนการท างาน ทั้งสามส่วน มีวิธีการใช้ดังนี้ 
  3.1 ส่วนของผู้เขียน การสมัครสมาชิก และการส่งบทความ 
  ผู้เขียนสามารถสมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ได้ในไม่กี่ข้ันตอน ดังรูปที่ 2 และขั้นตอนการส่งบทความใน
รูปที่ 3 และ รูปที่ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 การสมัครสมาชิก 
 
 
 
 

                                                   
                                                   

รูปที่ 3 Author ส่ง Journal เข้าสู่ระบบ 
 
 
 

รูปที่ 1 การสมัครสมาชิก 
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3.2 ส่วนกองบรรณาธิการ 
 - กองบรรณาธิการสามารถดูรายละเอียดได้วา่มีวารสารใดอยู่ในขั้นตอนใด ดังรูปที่ 5 

 

                    
 

รูปที่ 5 การตรวจสอบสถานะของบทความ 
 

- กองบรรณาธิการแจ้งผลให้กับผูเ้ขียน ดังรูปที่ 6 

                   
- กองบรรณาธิการเลือกผู้ประเมิน 

     รูปที่ 4 การอัพโหลดไฟล ์

 รูปที่ 6 การแจ้งผลให้กับผู้เขียน 
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 เมื่อกด Select Reviewer จะได้หน้าต่างรายชื่อของ Reviewer มาให้ดังรูปที่ 7 
    

                     
 
 

- กดลิงค์ Assign เพื่อเลือก Reviewer  ที่ต้องการในกรณีที่เป็นผู้ประเมินรายใหม่ให้กดที่ลิงค์ Create 
New Reviewer 

 เมื่อ Section Editor เลือกผู้ประเมินได้ครบตามจ านวนที่ต้องการแล้วจะได้หน้าตา่งดงันี้ 
 

              
 
                        

-   ถ้าหากต้องการดูว่ามีการปฏเิสธจากผู้ประเมนิท่านใดบา้งให้กดที่ลิงค์ View Regrets, Cancels, 
Previous Rounds  

-   หากมีการเลือกผิดให้กดที่ลิงค์ Clear Reviewer  
-   ถ้าหากมีฟอร์มที่ใช้ในการ Peer Review และต้องการจะแนบไปด้วยให้กดที่ Select  Review 

Form 
 
 

รูปที่ 7 แสดงรายช่ือผู้ประเมิน 

รูปที่ 8 แสดงหน้าจอการเลือกผูป้ระเมิน 
 



ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     ครั้งที่ 7      ประจ าปี 2556  89 

 

  3.3  กระบวนการของผู้ประเมนิ 
  ผู้ประเมินตอบรบัค ำเชิญ เมื่อไดร้ับอีเมล์ หรือผู้ประเมินได้ตรวจสอบว่ำ มีค ำเชิญในกำร Peer Review 

ให้กดที่ลิงค์ของวำรสำร 
 

          
 

รูปที่ 9 ผู้ประเมินตรวจสอบรำยชื่อบทควำม 
 

  3.4  กองบรรณาธิการตรวจสอบผลการแก้ไขจากนักวิจัย 
 เมื่อกองบรรณำธิกำรได้รับอีเมล์และวำรสำรทีไ่ด้รับกำรแก้ไขแล้วจำกผู้เขียน ดงัรูปที่ 10  

 

                   
 

     รูปที่ 10 กองบรรณำธิกำรได้รับบทควำมจำกผู้เขียนแล้ว 
 

จำกรูปที่ 10 กองบรรณำธิกำรตรวจสอบโดย 
 หำกไม่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม 

• ให้เลือก Select decision เป็น Accept Submission แล้ว กดปุ่ม Record Decision  
• ในส่วนของ Notify Author ให้กดลิงค์ซองจดหมำยเพื่อส่งอีเมล์แจ้งกับผู้เขียน 
• และในส่วนของ Select file for Copy editing ให้เลือกไฟล์จำก version ล่ำสุด หรือไฟลท์ี่ถูกต้องที่สุด

แล้วกดปุ่ม Send  
• ให้ส่งอีเมล์ถึง Manager ในส่วนนี้ให้ใช้อีเมล์นอกระบบ 

 
  น าเสนอโดย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ที่มาของปัญหา 
หน่วยกิจการนิสิต มีภารกิจหลักท าหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการและหน่วยประสานงาน รวมทั้งด าเนินงานในเรื่อง

ต่าง ๆ ให้กับนิสิต ได้แก่ งานทุนการศึกษา กิจกรรมนิสิต วินัยนิสิต งานพิธีต่าง ๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย และงาน
การฝึกงานของนิสิต โดยการฝึกงานนิสิตเป็นภารกิจที่ส าคัญของหน่วยกิจการนิสิต เนื่องด้วยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องผ่านการฝึกงานจึงจะสามารถ จบการศึกษาได้ และจากจ านวนสาขาวิชาที่เปิดสอน และ
จ านวนนิสิตข้างต้น ส่งผลให้นิสิตต้องเข้ารับการฝึกงานในแต่ละปีการศึกษามีเป็นจ านวนมาก 
 เนื่องด้วยหน่วยกิจการนิสิตมีบุคลากรที่ด าเนินงานด้านการฝึกงานนิสิตเพียง 1 คน ที่ ต้องรองรับการด าเนินการ
เรื่องการฝึกงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 ปีละประมาณ 1 ,200 คน ท าให้ต้องมีการติดต่อประสานงานกับทั้งนิสิต บุคลากร
ภาควิชา  และสถานประกอบการต่าง ๆ ประมาณ 400 แห่ง  ในแต่ละวันมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลหลายช่องทาง ส่งผล
ให้การติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ตลอดจนการให้บริการไม่ทั่วถึงและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  การท างาน
ด้านเอกสารมีความซ้ าซ้อน  ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ส่งผลให้องค์กรมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน บุคลากรเสียเวลาในการส าเนา
และจัดเรียงเอกสาร  รวมทั้งการพิมพ์สรุปข้อมูลต่าง ๆ ทาง MS Office ที่อาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย  รวมทั้งต้องใช้
บุคลากรจากภาควิชาจ านวนหลายคนและคณาจารย์ที่ต้องดูแลงานด้านการฝึกงาน  ด้วยเหตุผลดังกล่าว หน่วยกิจการนิสิต 
จึงเห็นควรให้มีวิธีแก้ไขปัญหาด้านการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิต โดยการจัดท า “ระบบสารสนเทศการ
ฝึกงานนิสิต” เข้ามาบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารและสามารถเข้าถึง
ข้อมูลให้แก่นิสิตและบุคลากร รวมถึงสถานประกอบการภายนอก และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการมากที่สุด ท าให้
นิสิตมีความเท่าเทียมกันในการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และลดความผิดพลาดทางด้านเอกสาร 
ลักษณะการปฏิบัติงาน (ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความส าคัญ ผู้มาใช้บริการ จ านวนผู้มาใช้บริการ) 

     หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยกิจการนิสิตคือ การติดต่อ ประสานงาน ระหว่างนิสิต บุคลากร และสถาน
ประกอบการ โดยมีขอบข่ายภาระงานดังนี้ 

 งานการฝึกงานนิสิต เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ทั้งทฤษฎีและประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานจริงตามสถาน
ประกอบการต่าง ๆ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจึงก าหนดให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่มีหน่วยกิต 60 หน่วยกิตขึ้นไป จะต้อง
เข้าฝึกงานภาคฤดูร้อนระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม  โดยในช่วง 2 เดือนนี้ นิสิตต้องฝึกงานไม่น้อยกว่า 30 วัน
ท าการและไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง เพื่อให้จบการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้นิสิตที่เข้าฝึกงานจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบการฝึกงานของคณะ ส่วนการพิจารณาผลการฝึกงาน (ผ่าน/ไม่ผ่าน) อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการการ
ฝึกงานนิสิตของภาควิชาต้นสังกัดโดยพิจารณาจากแบบประเมินผลการฝึกงานและรายงานการฝึกงาน  โดยในช่วงการ
ฝึกงานคณะ ได้จัดให้มีอาจารย์ออกตรวจเยี่ยมนิสิตที่ไปฝึกงานบางส่วน  โดยในแต่ละปีการศึกษาออกตรวจเยี่ยมนิสิตอย่าง
น้อย 50 หน่วยงาน  จากจ านวนที่นิสิตไปฝึกงานประมาณ 350 หน่วยงาน 

 งานทรานสคริปกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  โดยเมื่อนิสิต
เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ แล้ว เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามการ
เทียบค่าประสบการณ์ชั่วโมงตามที่กองกิจการนิสิตเป็นผู้ก าหนด  และบันทึกชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมให้แก่นิสิตตลอดปี
การศึกษา    

 งานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต โดยมีแหล่งเงินทุนการศึกษามาจากหลายส่วน อาทิ เงินจากกองทุน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหน่วยงานจากภายนอก บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิต่าง ๆ รวมทั้งทุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ส าหรับทุนการศึกษาจากเงินกองทุนคณะ แบ่งเป็นหลายประเภท ได้แก่ ทุนประเภทท างาน ทุนประเภทขัดสน ทุนประเภท

    ระบบสารสนเทศการฝึกงานนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ฉุกเฉิน และประเภทเรียนดี  ส่วนทุนจากหน่วยงานภายนอกแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  ทุนประเภทเรียนดี และทุน
ประเภทขัดสน ซึ่งมีทั้งแบบผูกพันและไม่ผูกพัน 

 งานกิจกรรมนิสิตเสริมหลักสูตร ส่งเสริมให้นิสิตท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ด้านกีฬา ด้านวิชาการ ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การจัดกิจกรรม  การเข้าร่วมกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ 

 งานวินัยและพัฒนาความประพฤตินิสิต รณรงค์ให้นิสิตแต่งกายสุภาพเรียบร้อย โดยไม่รับติดต่อนิสิตที่แต่ง
กายผิดระเบียบ รวมถึงมีการจัดโครงการประกวดการแต่งกายของนิสิต เป็นต้น ทั้งนี้หากอาจารย์พบนิสิ ตแต่งกายไม่ถูก
ระเบียบ จะด าเนินการยึดบัตรนิสิตน ามาส่งยังหน่วยกิจการนิสิตเพื่อด าเนินการบันทึกความประพฤตินิสิตและลงโทษเป็น
ล าดับขั้นต่อไป และหากเป็นกรณีทะเลาะวิวาทหรือกระท าการใด ๆ ที่เสื่อมเสียชื่อเสียงจะด าเนินการท าบันทึกถึงกอง
กิจการนิสิตเพื่อตั้งคณะกรรมการสวบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป 

 งานประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต  เช่นบริษัท/หน่วยงานที่มี
ความประสงค์จะรับนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถเข้ามาใช้สถานที่เพื่อรับสมัครงานแนะน าองค์กรรวมทั้งส่ง
ประกาศรับสมัครงานให้กับคณะเพื่อติดประกาศประชาสัมพันธ์  และเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิตสูงสุด เมื่อส าเร็จ
การศึกษาจะได้มีงานท ากันทุกคน  คณะจึงจัดงาน JOBFAIR ขึ้นทุกปีการศึกษา ในช่วงกลางเดือนมกราคมของทุกปี
การศึกษา โดยใช้ชื่องานว่า “โครงการสร้างงาน ดงตาล สานฝัน” 

 งานการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอน เช่น โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่  อาจารย์ที่ปรึกษาพบ
นิสิตชั้นปีที่ 1  โครงการพบผู้ปกครองนิสิต และโครงการที่ประสานการจัดร่วมกับภาควิชาต่าง ๆ เช่น โครงการปฐมนิเทศ
การฝึกงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร โครงการวิศวกรยุคใหม่ 

 งานพิธีการต่าง ๆ  เช่น  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัย โครงการบัณฑิต
ยุคใหม่  โครงการปัจฉิมนิเทศ และงานต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือโดยหน่วยกิจการนิสิตมีระบบสนับสนุนการ
ท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สะดวกและรวดเร็วต่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ไปถึงนิสิต ได้แก่
ระบบเว็บไซต์ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ www.sa.eng.ku.ac.th ระบบเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
www.eng.ku.ac.th และระบบ Transcript กิจกรรมนิสิต http://nisit.kasetsart.org 
 

แผนผังการปฏิบัติงานเดิม 
 

ก่อนการฝึกงาน 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1.จัดท าหนังสือขอความรว่มมือในการรับนิสิตเข้าฝึกงาน 

2.ลงรับในสมุดรับงานและเรียงล าดับเอกสารตอบรับใส่
แฟ้ม 

 
3.ส าเนาแบบตอบรับและจัดแยกเป็นภาควิชา 

4.พิมพ์สรุป ส่งทุกภาควิชาพร้อมส าเนาแบบตอบรับ  และแนบแบบฟอร์มส่งรายชื่อนิสิต
ฝึกงานส าหรับให้ภาควิชาส่งมายังหน่วยกิจการนิสิต 

 
5.ภาควิชาปิดประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ตอบรับนิสิตฝึกงานเพื่อให้นิสติทราบ

ก่อนตัดสินใจเลือก 

 
6.ภาควิชานัดประชุมนิสิตที่จะฝึกงาน  เพื่อให้นิสิตเลือกบริษัท/หนว่ยงานที่ประสงค์จะไปฝึกงาน 

1 
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หลังการฝึกงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปสภาพปัญหา 
จากสภาพการปฏิบัติงานเดิมจะเห็นได้ว่ามีขั้นตอน 19 ขั้นตอน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นวงจรตลอด

ปีการศึกษา โดยมีการส าเนาเอกสารส่งภาควิชา จากเอกสารแบบตอบรับซึ่งต้องส าเนาภาควิชาละ 5 แผ่น เช่น บริษัท กัน
ยงอิเลคทริค จ ากัด ตอบรับนิสิตฝึกงานจ านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 1 วิศวกรรมไฟฟ้า 2.วิศวกรรมเครื่องกล และ             
3.วิศวกรรมอุตสาหการ หน่วยกิจการนิสิตต้อง ส าเนาทั้งสิ้น 15 แผ่น ซึ่งสิ้นเปลืองค่ากระดาษและส าเนาเอกสารแผ่นละ 
50 สตางค์ และภาควิชาใช้กระดาษส่งรายชื่อนิสิตที่เลือกบริษัท กันยงอิเลคทริค จ ากัด มายังหน่วยกิจการนิสิตอีกภาควิชา
ละ 1 แผ่น เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจ านวนนิสิตที่จะเข้าฝึกงานปีละประมาณ 1 ,200 คน จึงท าให้สิ้นเปลือง
ทรัพยากรเป็นอย่างมาก และเสียเวลาในการตรวจสอบความถูกต้อง เพราะบางครั้งมีปัญหาจากเครื่องถ่ายเอกสารเสีย
บ่อยครั้ง เมื่อกระดาษติดจึงต้องตรวจสอบว่าส าเนาครบหรือไม่ เมื่อส าเนาเสร็จแล้วต้องน ามาคัดแยกเป็นภาควิชา จากนั้น
น าไปพิมพ์สรุปอีกคร้ัง เพื่อจัดส่งให้ภาควิชาน าไปปิดประกาศแจ้งให้นิสิตทราบ  และนัดนิสิตมาประชุมเพื่อเลือกหน่วยงาน
เลือกเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ภาควิชาก็ต้องพิมพ์รายชื่อในแบบฟอร์มบันทึกข้อความที่ส่งไปให้เพื่อส่งมาให้หน่ วยกิจการ
นิสิตพิมพ์รายชื่อในการดาษครุฑ ส่งไปให้หน่วยงานต่อไป เป็นการเพิ่มภาระงานและเสียเวลาอย่างมาก เป็นการท างานที่
ต้องใช้บุคลากรหลายคน  และใช้เวลานาน  

7.ภาควิชาพิมพ์รายชือ่และแจ้งรายชื่อนสิิตตามแบบฟอร์ม (แยกตามสถาน
ประกอบการ) ส่งมายังหน่วยกิจการนิสิตภายในก าหนด) 

 
8.หน่วยกจิการนิสิต น าแบบฟอร์มส่งรายชื่อจากภาควิชามาสรุป  เพือ่รวมภาควชิา

ตามที่สถานประกอบการแจ้งความจ านงตอบรับ 

 
9.พิมพ์หนังสือส่งรายชื่อไปสถานประกอบการ โดยใช้โปรแกรม Ms Word 

14.สถานประกอบการส่งแบบประเมิน/ใบลงเวลานิสิต  หรือนิสิตน ามาส่งที่หน่วยกจิการนิสิต 

 
15.หน่วยกิจการนิสิตตรวจสอบแบบประเมินผล/ใบลงเวลาของนิสิต และบันทกึข้อมูลในโปรแกรม Ms Excel 

 

16.หน่วยกิจการนิสิตส าเนาแบบประเมนิผล แยกเป็นภาควิชา 

17.พิมพ์สรุปรายชื่อนิสิต/สถานประกอบการส่งกรรมการการฝึกงานนิสิตฯ ภาควิชา 

 

18.กรรมการการฝึกงานนิสิตฯ ภาควิชาตรวจส าเนาแบบประเมินผลการฝึกงานและรายงานการฝึกงาน                    
ผ่าน/ไม่ผ่านพร้อมแจ้งผลกลับมายังหนว่ยกจิการนิสิตฝึกงานเพือ่ให้นิสิตทราบก่อนตัดสินใจเลือก 

 
19.หน่วยกิจการนิสิตเก็บขอ้มูลเป็นหลักฐานประกอบการขอจบการศึกษา 

 

1 
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 แผนผังการปฏิบัติงานใหม่ 

ก่อนการฝึกงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังการฝึกงาน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1.นิสิตที่ประสงค์จะฝึกงานภาคฤดูร้อน เข้าไปสมัครในระบบฝึกงานและกรอกขอ้มูล
ต่าง ๆ ตามที่ก าหนด 

 2.จัดท าหนังสือขอความรว่มมือในการรับนิสิตเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อนส่งไป
ยังสถานประกอบการต่าง ๆ จ านวนประมาณ 1,800 ฉบับ 

3.บันทึกข้อมูลแบบตอบรับการฝกึงาน ในระบบสารสนเทศการฝึกงาน เพื่อ
เป็นข้อมูลให้นิสิตเข้าไปเลือกสถานประกอบการที่ประสงค์จะไปฝึกงาน 

 
4.ส่งอีเมล์แจ้งให้นิสิตเข้าไปเลือกสถานประกอบการในระบบ  หลังจากได้รับการกดยืนยันให้เข้า
ฝึกงานแล้ว ให้นิสิตพิมพ์ส าเนาหนังสือส่งรายชื่อในระบบ น าไปลงทะเบียนวันปฐมนิเทศฝึกงาน  

 
5.กรรมการการฝึกงานนิสิตทุกภาควิชา เข้าไปพิจารณาการเลือกบริษัท/
หน่วยงานของนิสิตในระบบและกดยืนยนัในระบบ 

 
6.หน่วยกจิการนิสิตพิมพ์หนังสือส่งรายชื่อไปยังสถานประกอบการจากระบบฝกึงาน 

7.จัดแบบประเมินผล-ใบลงเวลาฝึกงานใส่ซองและปิดผนึกส่งให้ภาควิชา 

8.นิสิตเข้าปฐมนิเทศฝึกงาน พร้อมรับซองแบบประเมินผล/ใบลงเวลา เพื่อน าไป
รายงานตัววันเข้าฝึกงานวันแรกพรอ้มกบัส าเนาหนังสือส่งรายชื่อที่นิสิต 

 

9.สถานประกอบการส่งแบบประเมิน/ใบลงเวลานิสิต หรือนิสิตน ามาส่งที่หนว่ยกิจการนิสิต 

 
10.หน่วยกิจการนิสิตตรวจสอบแบบประเมินผล/ใบลงเวลาของนิสิต และ

บันทึกข้อมูลในระบบฝกึงาน 

 

11.สแกนแบบประเมินผลจัดเก็บในระบบฝึกงาน เพื่อใหก้รรมการการฝึกงานนิสติฯ 
บันทึกผลจากแบบประเมินและรายงานการฝึกงาน ผา่น/ไม่ผ่าน  

 เพื่อประกอบการขอจบการศึกษา 
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ตารางเปรียบเทียบการลดขั้นตอนการท างาน 
ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ยังปฏิบัติเช่นเดิม 

 

ขั้นตอน 
ท่ี 

ปรับปรุง 
การท างานแบบเดิม สภาพปัญหา การปรับปรุงใน

ระบบ ผลท่ีได้รับ 

3 ส ำเนำแบบตอบรับและจัดแยก
เป็นภำควิชำ 

1.กำรส ำเนำเอกสำรจ ำนวนมำก  
ท ำให้ใช้เวลำนำนและ 
บำงคร้ังเคร่ืองถ่ำยเอกสำรเสีย
เน่ืองจำกเคร่ืองร้อนจัด 
2. มีกำรแยกภำควิชำผิดพลำด 

เจ้ำหน้ำที่หน่วย
กิจกำรนิสิต
บันทึกขอ้มูลกำร
ตอบรับในระบบ
สำรสนเทศ
ฝึกงำน 

1.ไม่ต้องเสีย
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ส ำเนำเอกสำร 
2.ลดกำรใชก้ระดำษ 
100 % (ไม่ต้องใช้
กระดำษ) ท ำให้ลด
ภำวะโลกร้อนได ้

4 พิมพส์รุป ส่งทุกภำควิชำพร้อม
ส ำเนำแบบตอบรับ  และแนบ
แบบฟอร์ม 
ส่งรำยชื่อนิสิตฝึกงำนส ำหรับให้
ภำควิชำส่งมำยังหน่วยกิจกำร
นิสิต 

5 ภำควิชำปิดประกำศรำยชื่อ
สถำนประกอบกำรที่ตอบรับ
นิสิต 

- กำรนัดนิสิตให้มำประชุมเลือก
สถำนประกอบกำรพร้อมกัน
ส ำหรับภำควิชำที่มีจ ำนวนมำก 
เน่ืองจำกนิสิตเวลำเรียนไม่ตรงกัน  
และเกิดควำมวุ่นวำยในกำรเลอืก 

นิสิตเข้ำไปดู
รำยละเอียด 
และเลือกสถำน
ระกอบกำร 
จำกระบบ
สำรสนเทศ
ฝึกงำน 

1.ลดภำระขั้นตอน
ของเจ้ำหน้ำที ่
2.ลดภำระอำจำรย์
ฝ่ำยฝึกงำน 
3.ใช้กระดำษน้อยลง 
4.นิสิตสำมำรถ
ด ำเนินกำรเร่ือง
ฝึกงำนได้ในเวลำที่
ตนเองสะดวก 
5.นิสิตเข้ำมำติดต่อ
เจ้ำหน้ำที ่
น้อยลง 

6 ภำควิชำนัดประชุมนิสิตที่จะ
ฝึกงำน  เพือ่ให้นิสิตเลือก
บริษัท/หน่วยงำน 
ที่ประสงค์จะไปฝึกงำน 

7 ภำควิชำพิมพ์รำยชือ่และแจ้ง
รำยชื่อนิสิตตำมแบบฟอร์ม (แยก
ตำมสถำนประกอบกำร) ส่งมำยัง
หน่วยกิจกำรนิสิตภำยในก ำหนด 

1. ภำควิชำส่งรำยชื่อนิสิตฝกึงำน
ไม่ตรงตำมก ำหนด และไม่ครบ
ตำมจ ำนวนสถำนประกอบกำร 
2. เสียเวลำในกำรรวบรวมสรุป
รำยชื่อนิสิตแต่ละภำควิชำที่เลือก
สถำนประกอบกำรเดียวกัน ต้อง
น ำมำรวมกันก่อนจึง สำมำรถพิมพ์
รำยชื่อตำมแบบฟอร์มได ้

8 หน่วยกิจกำรนิสิต น ำ
แบบฟอร์มส่งรำยชื่อจำก
ภำควิชำมำสรุป  เพื่อรวม
ภำควิชำตำมที่สถำน
ประกอบกำรแจ้งควำมจ ำนงรับ 

9 พิมพ์หนังสอืส่งรำยชื่อไปสถำน
ประกอบกำร โดยใช้โปรแกรม 
Ms Word 

- กำรพิมพ์ชื่อ – นำมสกุลนิสิตมี
ควำมผิดพลำดเน่ืองดว้ยนิสิต
ฝึกงำนมีจ ำนวนมำกประมำณ 
1,200 คนต่อป ี

สั่งพิมพ์ในระบบ
สำรสนเทศ 
ฝึกงำนไดท้ันที  

ข้อมูลชือ่-สกุลนิสิต
และชื่อสถำน
ประกอบกำร
ถูกตอ้ง 

10 ส ำเนำใบส่งรำยชื่อนิสิต  
ส ำหรับเก็บแฟ้มแต่ละภำควชิำ
ที่มีรำยชื่อ และ 
น ำไปในวันแรกของกำรฝึกงำน 

1.กำรเก็บส ำเนำจ ำนวนมำก ท ำ
ให้ยำกต่อกำรค้นหำ 
2.กำรแยกเอกสำรส่งให้ภำควิชำมี
ควำมผิดพลำด   ไม่ครบตำม
จ ำนวนนิสิตที่จะเข้ำฝกึงำน 

นิสิตสำมำรถสั่ง
พิมพ์ในระบบ
สำรสนเทศ
ฝึกงำนได้ด้วย
ตนเอง 

1.ไม่ต้องเสียเวลำ
ในกำรส ำเนำ
เอกสำรและแยกส่ง
ภำควิชำ 
2.สำมำรถเก็บ
เอกสำรเป็นไฟล์ 
ง่ำยต่อกำรค้นหำ
ข้อมูล 
3.ลดกำรใช้
กระดำษและแฟ้ม
ส ำหรับใส่เอกสำร 
และสถำนที ่
เก็บแฟ้มเอกสำร 
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ตารางเปรียบเทียบการลดขั้นตอนการท างาน 
ขั้นตอน 

ที ่
ปรับปรุง 

การท างานแบบเดิม สภาพปัญหา การปรับปรุงในระบบ ผลที่ได้รับ 

16 หน่วยกิจการนสิิตส าเนาแบบ
ประเมินผล แยกเป็นภาควิชา 

 1.การส าเนาเอกสาร
จ านวนมาก  ท าให้ใช้
เวลานานและบางครั้ง
เครื่องถ่ายเอกสารเสีย
เนื่องจากเครื่องร้อนจัด 
 2. มีการแยกภาควิชา
ผิดพลาด 

1.เจ้าหน้าท่ีหน่วยกิจการ
นิสิต บันทึกข้อมูลแบบ
ประเมินผลในระบบ
สารสนเทศฝึกงาน 
2.สแกนแบบประเมินผล
จัดเก็บในระบบฝึกงาน 

1.ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการส าเนาเอกสาร 
2.ลดการใช้กระดาษ 
100 % (ไม่ต้องใช้
กระดาษ) ท าให้ลด
ภาวะโลกร้อนได ้

17 พิมพ์สรุปรายชื่อนิสิต/สถาน
ประกอบการทีส่่งแบบ
ประเมินผลมายังคณะฯ เพื่อส่ง
ให้กรรมการการฝึกงานนิสิตฯ 
ภาควิชา 

18 กรรมการการฝึกงานนิสิตฯ 
ภาควิชาตรวจส าเนาแบบ
ประเมินผลการฝึกงานและ
รายงานการฝึกงาน ผ่าน/ไมผ่่าน
พร้อมแจ้งผลเป็นเอกสารกลับมา
ยังหน่วยกิจการนสิิต 

1. ตรวจแบบประเมินใน
ระบบและ 
2.ไม่ต้องส่งเอกสารกลับมา
หน่วยกิจการนสิิต 

1.อ านวยความสะดวก
ให้แก่อาจารย์ฝา่ย
ฝึกงาน 
2.ป้องกันเอกสารสญู
หาย 

 
ดังนั้น  ตามตารางการเปรียบเทียบ จะเห็นได้ว่าลดขั้นตอนที่ 3, 5, 7, 8 และ 16 - 18 รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการ

ท างานจากการใช้กระดาษเป็นการด าเนินงานทางระบบสารสนเทศการฝึกงานที่สะดวกรวดเร็วขึ้น 
วิธีการลดขั้นตอน และระยะเวลา 
                   ส าหรับนิสิต สามารถด าเนินการเก่ียวกับการฝึกงานได้ดังนี้ 

- นิสิตสามารถสมัครฝึกงานผ่านระบบการฝึกงานภาคฤดูร้อน โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวในระบบ  เช่น       
ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ภาควิชา  ทั้งนี้สามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลาโดยลด
ขั้นตอนของนิสิตจากเดิมที่ต้องมาแจ้งข้อมูลที่ภาควิชาต้นสังกัดและที่หน่วยกิจการนิสิต 

- นิสิตสามารถดูรายละเอียดของหน่วยงาน ที่ต้องการรับนิสิตฝึกงานจากระบบฝึกงาน หากนิสิตสนใจเข้า
ฝึกงาน สามารถคลิกเลือกหน่วยงานนั้นได้ทันที และติดตามผลการคัดเลือกได้ในอาทิตย์ถัดไป โดยผลการคัดเลือกระบบจะ
ท าการส่งอีเมล์แจ้งไปยังนิสิตด้วย ลดขั้นตอนในการติดตามผลการคัดเลือกกับหน่วยกิจการนิสิตโดยตรง อีกทั้งยังเพิ่มความ
สะดวกให้กับนิสิตในการติดตามข้อมูล 

- นิสิตสามารถตรวจสอบการได้รับเอกสารแบบประเมินผลและใบลงเวลาการฝึกงาน ผ่านระบบการ
ฝึกงาน เพียงล็อคอินเข้าไประบบ ช่วยลดขั้นตอนจากเดิมที่ต้องมาตรวจสอบดูรายชื่อตนเองที่หน่วยกิจการนิสิต ซึ่งต้องใช้
เวลาในการค้นหาชื่อตนเองนานพอสมควร เนื่องจากบางวันมีเอกสารแบบประเมินผลและใบลงเวลาส่งมาเป็นจ านวนมาก  

- นิสิตสามารถดูประกาศ ข่าว ข้อมูลส าคัญของการฝึกงานได้ผ่านระบบการฝึกงาน เป็นการเพิ่มความ
สะดวกให้กับนิสิตในการเข้าถึงข้อมูลให้มากที่สุด หากมีข่าวประชาสัมพันธ์เร่งด่วน เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ผ่านระบบฝึกงาน
ไปยังนิสิตที่สมัครฝึกงานทุกคน ท าให้นิสิตรับรู้ข่าวสารได้ทั่วถึง รวดเร็ว และถูกต้องตรงกัน  
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                             รูปภาพแสดงหน้าเวบ็ไซต์ระบบฝึกงาน ส าหรับนิสิตล็อคอินเข้าระบบ 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ สามารถด าเนินการเก่ียวกับการฝึกงานได้ดังนี้ 
- เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์รายละเอียดของหน่วยงานเข้าไปในระบบสารสนเทศฝึกงาน และบันทึกข้อมูล โดยเมื่อ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลแล้ว นิสิตและกรรมการฝึกงานจะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของหน่วยงานได้เชน่เดียวกัน ท าให้ลด
ขั้นตอนงานพิมพ์สรุปรายชื่อหน่วยงาน และการส าเนาเอกสารตอบรับจากหน่วยงานส่งให้กับภาควิชา ซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลา
ในการท างานและใช้เอกสารจ านวนมาก จึงเป็นการประหยัดเวลาการท างานและทรัพยากรได้อย่างมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

           รูปภาพแสดงหน้าเว็บไซต์ระบบฝึกงาน ส าหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของหน่วยงานรับนิสิตเข้าฝึกงาน  
 

- เจ้าหน้าที่สามารถค้นหา ตรวจสอบข้อมูลของนิสิต และสามารถสั่งพิมพ์หนังสือส่งรายชื่อนิสิตเข้าฝึกงานไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ โดยผ่านระบบการฝึกงานได้ทันที ท าให้ลดขั้นตอนงานพิมพ์เอกสารและมีความถูกต้องของข้อมูลนิสิตมาก
ที่สุด จากเดิมที่ต้องพิมพ์ทีละหน่วยงานโดยใช้โปรแกรม Ms Word ซึ่งเกิดความผิดพลาดของข้อมูลนิสิตเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  
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- เจ้าหน้าที่สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลการฝึกงาน โดยนิสิตสามารถติดตามข่าวสารจากระบบ
สารสนเทศฝึกงาน ทั้งนี้หากมีข่าวประชาสัมพันธ์เร่งด่วน สามารถอีเมล์แจ้งนิสิตที่สมัครฝึกงานได้ทันที ท าให้ลดขั้นตอน
งานการถ่ายเอกสารเพื่อติดประกาศ ลดการใช้กระดาษ ท าให้ประหยัดเวลา แรงงาน และทรัพยากร จากเดิมที่ต้องถ่าย
เอกสารติดประกาศตามบอร์ดของภาควิชาทุกภาควิชา ซึ่งท าให้ใช้เวลานานพอสมควรกว่านิสิตจะได้รับทราบข้อมูล และใช้
กระดาษจ านวนมาก 
  
 
  
 
 
 
 
       
    
 
 
 

ส าหรับกรรมการการฝึกงาน/บุคลากรที่เก่ียวข้อง สามารถด าเนินการเก่ียวกับการฝึกงานได้ดังนี้ 
- กรรมการการฝึกงาน/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถดูประกาศ ข่าว ข้อมูลส าคัญของการฝึกงานได้ผ่าน

ระบบการฝึกงาน เป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับนิสิตในการเข้าถึงข้อมูลให้มากที่สุด หากมีข่าวประชาสัมพันธ์เร่งด่วน 
เจ้าหน้าที่จะแจ้งข่าวทางอีเมล์ไปยังกรรมการการฝึกงาน ท าให้รับรู้ข่าวสารได้ทั่วถึง รวดเร็ว และถูกต้องตรงกันท าให้ลด
ขั้นตอนการติดต่อสื่อสารด้วยตนเอง 

- กรรมการการฝึกงาน/บุคลากรที่เก่ียวข้อง สามารถดูรายละเอียดของหน่วยงาน และด าเนินการคัดเลือก
นิสิตเข้าฝึกงานได้ผ่านระบบสารสนเทศการฝึกงาน ตลอดจนสามารถตรวจสอบข้อมูลการส่งแบบประเมินผลและใบลงเวลา
ของนิสิต ท าให้ลดขั้นตอนการคัดเลือกนิสิตเข้าฝึกงานและประหยัดเวลามากขึ้น จากเดิมที่ต้องนัดประชุมนิสิตในภาควิชา
ทั้งหมดเพื่อคัดเลือกเข้าฝึกงาน ซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควร โดยเฉพาะภาควิชาที่มีนิสิตสมัครเข้าฝึกงานจ านวนมาก เช่น 
วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 270 คน  วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน 250 คน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปภาพแสดงหน้าเว็บไซต์ระบบฝึกงาน  
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีประกาศข่าวการฝึกงาน 

 

          รูปภาพแสดงหน้าเว็บไซต์ระบบฝึกงาน  
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีส่งอีเมล์แจ้งข่าวการฝึกงานให้กับนิสิต 

 

รูปภาพแสดงหน้าเว็บไซต์ระบบฝึกงาน ส าหรับกรรมการการฝึกงานนิสิตตรวจสอบข้อมูลการไดรั้บแบบประเมินผลของนิสิต 
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ผลการด าเนินงาน (Output) ที่ส าคัญ 
 1. มีระบบฐานข้อมูลนิสิตที่สามารถน าไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น การประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่นิสิตต้องรับทราบ
อย่างเร่งด่วนสามารถส่ง Email ถึงนิสิตได้ทุกคนในเวลาอันรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข่าวการรับสมัครงาน การจบ
การศึกษา พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่าเมื่อนิสิตจบการศึกษาแล้ว เช่น งานคืนสู่
เหย้าดงตาลสัมพันธ์ เป็นต้น 
 2. ลดภาระงานด้านเอกสาร  ประหยัดทรัพยากร  และลดภาระงานของเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนสิิตและเจ้าหน้าที่
ธุรการภาควิชา   
 3. ท าให้การด าเนินงานด้านการฝึกงานนิสิต มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยระบบช่วยอ านวยความสะดวกตาม
รูปแบบที่ต้องการ  ลดขั้นตอนการท างานของบุคลากร  และลดผลกระทบจากการผิดพลาดของการสื่อสารกับนิสิตและ
สถานประกอบการ 
 4. นิสิตที่จะฝึกงานสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  

5. สามารถใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานได้ทางระบบ และเฟสบุ๊คฝึกงาน  
ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน (Outcome)  

1. นิสิตได้เข้าฝึกงานตามหลักสูตรที่ก าหนดและสามารถผ่านการฝึกงาน จบการศึกษาได้ตามหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต มีงานท าที่ตรงสายงาน “วิศวกร” และได้ใช้ความรู้ฝึกงานพบกับประสบการณ์การท างานจริงกับสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ในระยะเวลาการฝึกงาน 2 เดือน 

2. ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้ามาใช้ระบบสารสนเทศ  เว็บไซต์การฝึกงานผิดพลาด! การอ้างอิงการเชื่อมโยง
หลายมิติไม่ถูกต้องสามารถรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจนอย่างเท่าเทียมกัน     
ซึ่งได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเว็บไซต์ฝึกงานทั้งนิสิตและอาจารย์ที่ดูแลการฝึกงานนิสิต 

 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ การใช้ระบบเว็บไซต์การฝึกงานนิสิต www.wt.eng.ku.ac.th                        
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส าหรับนิสิต) 

                       สรุปข้อมูล ณ วันที ่3 ตุลาคม  

 
 

ล า
ดับ 

ประเด็น 
มาก
ที่สุด  

มาก  ปาน
กลาง 

น้อย  น้อย
มาก  รวม สรุป 

5 4 3 2 1 
1 รูปแบบเว็บไซต ์ 329 420 98 17 1 865 4.224 
2 ไอคอนต่าง ๆ สามารถใช้งานไดง้่าย 385 376 88 14 2 865 4.304 
3 ความสะดวกในการเข้าใช้งานในระบบเว็บไซต์ 390 316 133 23 3 865 4.234 
4 ได้รับข่าวสารการฝึกงานรวดเร็วขึ้น 305 453 98 9 0 865 4.218 
5 เป็นช่องทางการค้นหาข้อมูลการฝึกงาน 373 320 156 16 0 865 4.214 
6 ท าให้การเลือกบริษัท/หน่วยงานที่จะเข้าฝึกงาน

สะดวกขึ้น 
356 395 97 12 5 865 4.254 

7 ประโยชน์ทีท่่านได้รับจากการใช้ระบบเว็บไซต์
การฝึกงาน 

360 361 122 21 1 865 4.223 

8 ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเว็บไซต์การฝึกงาน
ในภาพรวม 

370 283 198 14 0 865 4.166 

       
สรุปเฉลี่ย   4.230 

http://www.wt.eng.ku.ac.th/
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของสถานประกอบการที่เคยตอบรับนิสิตฝึกงานในปีที่ผ่านมา ให้ดูด้วย 

 2. สามารถดูข้อมูลการเลือกสถานประกอบการของนิสิตได้ทุกภาควิชา 
 3. ควรมีช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารถึงนิสิตโดยตรงด้วย 
 

ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน (หมายถึง ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน)ท าให้
ภาระงานด้านเอกสารน้อยลง  เป็นการประหยัดทรัพยากรของหน่วยงาน  
 

การประเมินผลและการน าผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 
 จากการสรุปแบบสอบถามความคิดเห็นจากนิสิตที่เข้ามาใช้งานในระบบ  พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ “พึงพอใจ” ทั้งนี้หน่วยกิจการนิสิตได้ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย และตรวจสอบข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว 
ตลอดจนมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อให้นิสิตได้รับความพึงพอใจในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น 

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเว็บไซต์การฝึกงาน  ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
1. นิสิตจ านวน 865 คน  สรุปความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีมากเท่ากับ 4.230 
2. อาจารย์ผู้ดูแลการฝึกงานนิสิต จ านวน 12 คน สรุปความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีมากเท่ากับ  4.594 น า

ข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ ดังนี้ 
2.1  สามารถส่งข้อมูลข่าวสารการฝึกงานถึงนิสิตโดยตรงทาง E-mail โดยได้ข้อมูลนิสิต จากการสมัคร                                     
     เข้าฝึกงานในระบบ 
2.2 คณะกรรมการสามารถเพิ่มเติมรายชื่อสถานประกอบการที่ไม่มีอยู่ในระบบเว็บไซต์การฝึกงานได้ 

  2.3 นิสิตสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์การฝึกงานนิสิต 
  2.4 คณะกรรมการสามารถดูสรุปข้อมูลการเลือกสถานประกอบการของนิสิตแยกตาม    
        ภาควิชาได้สามารถดูข้อมูลการเลือกสถานประกอบการของนิสิตได้ทุกภาควิชา 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  การจัดท าฐานข้อมูลเว็บไซต์การฝึกงาน โดยอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นบุคลากรของคณะ 
และเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโดยตรง และมี Server รองรับการให้บริการอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จึง
ท าให้มั่นใจในความปลอดภัยของระบบเว็บไซต์ 

- ระบบสามารถรองรับการให้บริการในกรณีมีผู้ใช้บริการในเวลาเดียวกัน 
- มีการส ารองข้อมูล 
- เป็นต้นแบบให้กับคณะ/หน่วยงานอ่ืน ๆ ในงานด้านกิจการนิสิตที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศ น าเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความส าเร็จของงานยิ่งขึ้นต่อไป 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  พัฒนาระบบให้มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น  สามารถลดการใช้กระดาษได้ทุกขั้นตอนให้เหลือการใช้กระดาษ
เพียงหนังสือส่งรายชื่อนิสิตเข้าฝึกงานที่ส่งไปยังสถานประกอบการเท่านั้น โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

- สถานประกอบการสามารถตอบรับการฝึกงานของนิสิตผ่านเว็บไซต์ 
- สถานประกอบการสามารถดูข้อมูลของนิสิตฝึกงานจากเว็บไซต์การฝึกงาน 
- ส่งแบบประเมินผลและใบลงเวลาให้สถานประกอบการทางเว็บไซต์ 
- สถานประกอบการสามารถประเมินผลการฝึกงานของนิสิตผ่านเว็บไซต์และส่งให้คณะทางเว็บไซต์ได้เช่นกัน   

โดยในปีการศึกษา 2557 คณะจะด าเนินการส่งแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการขอความคิดเห็นถึงความ
สะดวกและความพร้อมในการด าเนินการด้านเอกสารการฝึกงานนิสิตทางระบบสารสนเทศ 

 
น าเสนอโดย :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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1. ที่มาของปัญหา 
งานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ เป็นงานบริการวิชาการประเภทหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นผลงานจุดเน้น จุดเด่น  และ

ภาคภูมิใจของศูนย์ค้นคว้าฯ อาหารสัตว์ และของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ เพราะเป็นภารกิจหลักที่มีการด าเนินงาน
ควบคู่มากับการก่อตั้งศูนย์ค้นคว้าฯ อาหารสัตว์ ซึ่งถ้านับถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา 15 ปี  โดยมีผู้มาใช้บริการ ได้แก่ 
ผู้เลี้ยงสัตว์ โรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์  ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง ผู้ค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ นักวิจัย/นักวิชาการ  และนิสิต/
นักศึกษา  ซึ่งในแต่ละปีมีผู้มาใช้บริการกว่า 250 ราย มีตัวอย่างที่ให้บริการวิเคราะห์ไม่น้อยกว่า 3 ,000 ตัวอย่าง งาน
บริการวิเคราะห์อาหารสัตว์นอกจากสร้างชื่อเสียงให้แก่ศูนย์และสถาบันแล้วยังสามารถสร้างรายได้หลักให้แก่หน่วยงานปี
ละกว่า 1 ล้านบาท 

ดังนั้น ศูนย์ค้นคว้าฯ อาหารสัตว์จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการ
วิเคราะห์อาหารสัตว์ เพื่อให้ได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางเพิ่มมากข้ึน ทั้งนี้ ได้ด าเนินการโดย
ยึดหลักการของงานบริการที่ว่า “ความพึงพอใจของผู้รับบริการถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการให้บริการ”  

สิ่งที่เป็นความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ อันดับแรก คือผลการ
วิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นย า รองลงมาที่ส าคัญไม่แพ้กัน คือ ความสะดวก / รวดเร็ว  ส าหรับประเด็นผลการวิเคราะห์ที่
ถูกต้อง แม่นย า ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญก็คือผู้วิเคราะห์ต้องมีความรู้และเทคนิคในการปฏิบัติงาน และเครื่องมือ/อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีที่ใช้ในงานวิเคราะห์ต้องมีความทันสมัยและพร้อมใช้งานได้เสมอ  ศูนย์ค้นคว้าฯ อาหารสัตว์ จึงด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาการให้บริการงานวิเคราะห์อาหารสัตว์ ดังนี้ 

 ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์อาหารสัตว์ให้มีความทันสมัย โดยเพิ่มข้อมูลทางด้านเทคนิคการ
วิเคราะห์ 

 ส่งบุคลากรเข้ารับฝึกอบรม และร่วมกิจกรรมทดสอบความช านาญทางด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร
สัตว์ จนได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 จัดหา/จัดซื้อ อุปกรณ์และเครื่องมือ อาทิ เครื่องกลั่นไนโตรเจน เครื่องวิเคราะห์แร่ธาตุ (ICP) และสอบเทียบ
เครื่องมือ เพื่อความพร้อมในงานวิเคราะห์ 

ส าหรับประเด็นความสะดวก / รวดเร็ว  ของความต้องผู้รับบริการ ศูนย์ค้นคว้าฯ อาหารสัตว์ ได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ดังนี้ 

 จัดสถานที่เพื่อการต้อนรับเมื่อมาติดต่อใช้บริการ 
 บริการการรับตัวอย่างวิเคราะห์นอกวัน-เวลาราชการ 
 บริการส่งตัวอย่างและประสานงานให้ โดยที่ผู้ส่งตัวอย่างไม่จ าเป็นต้องไปส่งเองหลายที่ (One Stop Service)  
 บริการให้ค าปรึกษา แนะน า แก่ผู้รับบริการไดต้ลอดเวลา 

 จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ทางศูนย์ฯ ได้น าผลการด าเนินงานมาสรุป/ประเมิน/วิเคราะห์ ผลการด าเนินงาน
บริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ โดยการประชุมร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงาน พบว่า ในการด าเนินงานมีปัญหาเรื่องความ
ล่าช้าของการส่งใบรายงานผลวิเคราะห์ให้แก่ผู้ใช้บริการ มีการติดตามทวงถามจากผู้ใช้บริการบ่อยครั้ง ซึ่งสาเหตุของปัญหา
ก็คือ ขาดผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดท า/จัดส่ง รายงานผลการวิเคราะห์ และความไม่เป็นระบบของงานด้านเอกสาร  
ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ศูนย์ค้นคว้าฯ อาหารสัตว์จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการให้บริการโดยการจัดท ากิจกรรม 
“การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์โดยการเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วในการให้บริการ” 
ด้วยการปรับปรุงระบบหน้าที่การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ และพัฒนางานเอกสารของงาน
บริการวิเคราะห์อาหารสัตว์  

การพัฒนาระบบริหารจัดการงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ โดยการเพิ่ม 
                  ประสิทธิภาพความรวดเร็วในการให้บริการ 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
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2. ลักษณะการปฏิบัติงาน 
2.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม 
 (1) ระบบหน้าที่การปฏบิัติงานของผู้ปฏิบัติงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 

แต่เดิมได้มอบหมายภารกิจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ทุกคน ท าหน้าที่วิเคราะห์
โภชนะในตัวอย่างอาหารสัตว์ (ภาพที่ 1)  ส่วนการพิมพ์ใบรายงานผลวิเคราะห์ และการประสานงานส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ การออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และการส่งใบรายงานผลให้ผู้รับบริการ ไม่ได้มีการมอบหมายหรือก าหนดหน้าที่ให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบโดยตรงอย่างชัดเจน ต่อมา เมื่อปริมาณจ านวนตัวอย่างอาหารสัตว์ถูกส่งเข้ามาเพื่อใช้บริการ
วิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจึงมุ่งให้ความส าคัญไปที่การปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์อาหารสัตว์เป็นล าดับแรก 
ส่งผลให้ขั้นตอนอ่ืนๆที่ส าคัญเป็นล าดับรอง เช่น การจัดท าและส่งแจ้งใบรายงานผลไปยังผู้ใช้บริการ การออกใบแจ้งหนี้ 
ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ ถูกละเลยไป ในขณะที่ผู้ใช้บริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้ใบรายงานผลวิเคราะห์ใน
ระยะเวลาที่รวดเร็วเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ให้ทันต่อสถานการณ์   จึงท าให้ผู้ใช้บริการทวงถามถึงใบรายงานผลบ่อยครั้ง 
นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดความล่าช้าต่อผู้ใช้บริการในกรณีที่ต้องมีการเบิกค่าใช้จ่ายกับบริษัท 
สรุปข้อดี-ข้อเสียของการบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์แบบเดิม 

ข้อดี :    
 เจ้าหน้าที่ทุกคนในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์มีความรูแ้ละสามารถปฏิบัตงิานไดทุ้กประเภท และ

ทราบถึงความกา้วหน้าของการวิเคราะห์แต่ละตัวอย่างอาหารสตัว์ที่มาใชบ้ริการ จึงท าให้สามารถปฏิบัติงานแทนกนัได้ทุก
หน้าที ่  

ข้อเสีย/ปัญหา :    
  ผู้ใช้บริการได้รบัใบรายงานผลวิเคราะห์ล่าชา้ 

 การติดตามค่าบริการที่ค้างช าระอาจไม่ครบถ้วน  ท าให้ราชการเสียประโยชน์ เนื่องจากไม่มีผูป้ฏิบัติหนา้ที่
รับผิดชอบโดยตรง 

 การตรวจสอบย้อนกลับ สืบคน้ ด้านเอกสารต่างๆ ปฏบิัติได้ยาก เนื่องจากไม่มีการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ 
 

                       

ภาพที่ 1 ผังการปฏิบัติงานของบุคลากรฝา่ยวิเคราะห์อาหารสตัว์ (ก่อนปรับ) 
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 (2) งานเอกสารของงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์  
เดิมงานเอกสารของงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ยังมีการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานใน

ปัจจุบัน  เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี และมีตัวอย่างส่งเข้ามาวิเคราะห์เป็นจ านวนมาก  ในขณะที่การปฏิบัติงาน
บริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ต้องมีการด าเนินงานหลายขั้นตอนจากหลายฝ่ายในหน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายธุรการ-การเงิน, ฝ่าย
วิเคราะห์อาหารสัตว์ และผู้ควบคุมดูแล อีกทั้งไม่ได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาหารสัตว์รับผิดชอบโดยตรงต่อ
การปฏิบัติงานด้านธุรการของงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น  ส่งผลให้มีการใช้เลขที่ อ้างอิงถึง
ตัวอย่างอาหารสัตว์ ในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินการบริการวิเคราะห์แตกต่างกันทั้งๆ ที่เป็นตัวอย่างอาหารสัตว์ชุด
เดียวกัน เช่น การรับตัวอย่าง การออกใบรายงานผลวิเคราะห์ การพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และออกใบเสร็จรับเงิน อีกทั้งระหว่าง
ฝ่ายวิเคราะห์อาหารสัตว์และฝ่ายการเงิน ก็มีเลขอ้างอิงที่แตกต่างกันอีก (ดังภาพที่ 2) จึงท าให้การตรวจสอบย้อนกลับท า
ได้ยากและเสียเวลามาก  อีกทั้งเกิดความสับสนและล่าช้าในการให้บริการอีกด้วย 
 

                        
                             
                                  ภาพที่ 2 งานเอกสารของงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ (ก่อนปรับ) 
 

 2.2 สภาพการปฏิบัติงานที่ปรบัปรุงใหม่ 
 (1) ปรับปรงุระบบหน้าที่การปฏิบัติงานของผู้ปฏบิัติงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ใหม่ 
โดยก าหนดให้มีผู้รับผดิชอบโดยตรงในการประสานงานกับผู้รับบริการ และผู้วิเคราะห์ทัง้ภายในและภายนอก

หน่วยงาน จัดท าเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งติดตามประสานงานดา้นการเงิน/แจ้งหนี้กบัฝา่ยธุรการ/การเงิน ของ
หน่วยงาน (ดังภาพที่ 3) 

                         
  ภาพที่ 3 ผังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีฝ่่ายวิเคราะห์อาหารสัตว์ (หลังปรับ) 
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จากการวิเคราะห์การปฏิบัติงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายวิเคราะห์อาหารสัตว์ ได้พิจารณาเลือกบุคลากรให้มี
หน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกับผู้รับบริการ และผู้วิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน จัดท าเอกสารต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามประสานงานด้านการเงิน/แจ้งหนี้ กับฝ่ายธุรการ-การเงินของหน่วยงาน  โดยผู้ที่มาท าหน้าที่นี้
ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถประสานงานกับบุคคลได้ทุกระดับ  มีทักษะในการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
นอกจากนี้การที่มีความรู้และเคยปฏิบัติงานวิเคราะห์  ท าให้สามารถตอบค าถามเบื้องต้นถึงการให้บริการวิเคราะห์อาหาร
สัตว์แก่ผู้ใช้บริการหรือผู้สนใจได้ โดยมอบหมายให้ผู้ประสานงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ประสานงานกับผู้รับบริการ รับตัวอย่าง พิมพผ์ลวิเคราะห์ สง่ใบรายงานผลให้แก่  ผู้รับบริการ  
2) ประสานงานดา้นการเงิน (แจ้งหนี้) กับฝา่ยการเงินของหน่วยงาน 
3) จัดเตรียมตัวอย่าง ส าหรับการวิเคราะห์ และประสานงานการส่งวิเคราะห์กับห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ ภายนอก

หน่วยงาน 
4) จัดท าฐานข้อมูลส าหรับการรายงานผลด าเนนิการในสว่นของห้องปฏิบัติการ 

ส าหรับงานวิเคราะห์เดิมที่ผู้ประสานงานรับผิดชอบอยู่นั้น ได้แก่ วิเคราะห์ความชื้น ไขมัน เถ้า  ได้มีการปรับให้มี
ผู้รับผิดชอบดังนี้ 

ผู้วิเคราะห์ที่ 1  
รับผิดชอบ : วิเคราะห์เถ้า แคลเซียม ฟอสฟอรัส และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยวิเคราะห์ 
 
ผู้วิเคราะห์ที่ 2 

 รับผิดชอบ : วิเคราะห์เยื่อใย NDF, ADF Lignin ย่อยและวิเคราะห์แร่ธาตุ (ICP) Trypsin inhibitor และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยวิเคราะห์ 

ผู้ช่วยวิเคราะห์ (1) 
 รับผิดชอบ : วิเคราะห์โปรตีน ไขมัน NPN เกลือ เตรียมตัวอย่าง  

ผู้ช่วยวิเคราะห์ (2) 
รับผิดชอบ : วิเคราะห์จุลินทรีย์  ความชื้น  pH  EC  งานโครงการ  เตรียมตัวอย่าง 

(2) พัฒนางานเอกสารของงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 
  ได้ท าการพัฒนางานเอกสารของงานบริการวิเคราะห์อาหารใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความรวดเร็ว
ในการสืบค้นข้อมูลงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ (ดังภาพที่ ๔) ดังนี้ 

- รับตัวอย่างพร้อมออกเลขรับตัวอย่าง (โดยฝ่ายธุรการ -การเงิน) พร้อมทั้งแจ้งเลขรับตัวอย่างให้
ผู้ใช้บริการทราบ 

- ส าหรับผู้ใช้บริการที่ต้องใช้ใบแจ้งหนี้ ให้ฝ่ายธุรการ-การเงิน พิมพ์ใบแจ้งหนี้ที่อ้างอิงเลขเดียวกับที่รับ
ตัวอย่าง 

- เมื่อผู้ใช้บริการช าระเงินแล้ว ฝ่ายธุรการ-การเงิน ออกใบเสร็จที่อ้างอิงเลขเดียวกับเลขที่รับตัวอย่าง  
- ในส่วนของห้องปฏิบัติการ ให้ลงเลขรับตัวอย่างในสมุดวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการให้ตรงตามเลขที่รับ

ตัวอย่างที่ห้องธุรการ 
  - ห้องปฏิบัติการ ท าการวิเคราะห์ตัวอย่าง และพิมพ์ใบรายงานผลโดยอ้างอิงเลขเดียวกันกับข้างต้น 
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การปรับปรุงใน 2 กระบวนการของงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์นี้ ท าให้ผู้ใช้บริการได้รับผลวิเคราะห์ที่รวดเร็วขึ้น  คือ 
สะดวกในการติดตามผลวิเคราะห์ และใบเสร็จรับเงิน อีกทั้งได้รบับริการทุกด้านที่รวดเร็ว โดยไม่ต้องติดต่อกับบุคคลหลาย
ฝ่าย  
3. แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 
 3.1 นโยบาย แนวทางด าเนินงาน แผนงาน 

แนวคิดของการปรับปรุงกระบวนการด าเนนิงานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพความรวดเร็วของการแจ้งผลการวิเคราะห์
อาหารสัตว์ด้วยการปรบัปรุงระบบหนา้ที่การปฏบิัติงานของผูป้ฏิบัติงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ และพฒันางาน
เอกสารของงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์  ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างตน้ในข้อ 2 นั้น ได้มาจากการประชุมระดม
สมอง (ความคิดเห็น) ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายวิเคราะห์อาหารสัตว์ เจ้าหนา้ที่ที่เก่ียวข้อง และผูบ้ริหารของศูนย์ฯ 
รวมทั้งการสอบถามจากผู้ใชบ้ริการ ท าให้ทราบถึงสภาพปญัหา  สาเหตุแท้จริงของปัญหา  ส่งผลท าให้ได้แนวทาง วิธีการ
แก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเรว็ เนื่องจากได้รับความร่วมมือในการปฏิบัตติามจากทุกฝ่าย
เป็นอย่างดี เพราะเป็นข้อเสนอแนะที่ได้มาจากผู้ปฏบิัติงานเอง 
 แนวทางการด าเนินงาน  

จัดประชุมระดมสมองเจ้าหนา้ทีฝ่่ายวิเคราะห์อาหารสัตว์ เจา้หน้าที่ที่เก่ียวข้อง และผู้บริหารของศูนย์ เพื่อให้ได้
ข้อมูลถึงสภาพปัญหา  สาเหตุแท้จริงของปัญหา  และแนวทางการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์และพิจารณาข้อดี-ข้อเสียของผัง
ภาระงานเดิมที่เจ้าหนา้ที่ฝา่ยวิเคราะห์อาหารสัตว์ปฏบิัติ โดยมแีนวทางการด าเนนิงาน ดังนี้ 

P: Plan 
จัดท าโครงการ การพฒันาระบบบริหารจัดการงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ “การเพิ่มประสทิธิภาพความ

รวดเร็วในการให้บริการ” ดังนี ้
 ก าหนดผู้รับผดิชอบโดยตรงในการจัดท ารายงาน/จัดส่งเอกสาร และประสานงานกับผูท้ี่เก่ียวข้อง 
 ปรับปรุงหนา้ที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายวิเคราะห์อาหารสัตว์ 
ส าหรับการจัดท าผังการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ฝา่ยวิเคราะห์อาหารสัตว์ (flow chart) ใหม่ เพื่อให้เกิดความ

ชัดเจนในการปฏิบัติงาน ได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิานเลือกรับผิดชอบหนา้ที่ตามความถนัดและความสมัครใจ  
และก าหนดแนวปฏิบตัิงานเอกสารของงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ตามแนวทางที่เป็นมติจากที่ประชุม  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
-  ผู้รับบริการได้รบัรายงานผลวเิคราะห์ที่รวดเร็วขึ้นจากเดิม (เดิม>10 วันท าการเป็น <7 วันท าการ) 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับดี (> 3.51 คะแนน)  

ภาพที่ 4 ผังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิเคราะห์อาหารสัตว์ (หลังปรับ) 
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D: Do 
 ปฏิบัติงานตามผังการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าทีฝ่่ายวิเคราะห์อาหารสัตว์ และแนวปฏิบตัิงานเอกสารของงาน
บริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 

C: Check 
ติดตามและประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานดังกล่าว ดงันี้ 
 ตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการวิเคราะห์อาหารสัตว์จากเอกสาร/รายงาน แต่ละขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน  
 ประชุมติดตามผลการด าเนนิงานระหว่างการด าเนินคครงการ 
 ประเมินความพงึพอใจจากผู้ใชบ้ริการ  

-  คดยภาพรวมได้ 4.20 คะแนน 
-  ด้านความรวดเร็วในการได้รบัใบรายงานผลวิเคราะห์ ได้ 3.90 คะแนน  

 ประชุมประเมินผลการด าเนนิงานคครงการ  และน าผลทีไ่ด้จากการประเมินมาวางแผนพัฒนาในคร้ังต่อไป 
ผลที่ได้รับ -- มากกว่าร้อยละ 95 ของจ านวนตัวอยา่ง ผู้รับบริการได้รับผลวิเคราะห์ ภายใน 7 วันท าการ ปัญหา  -- มีการ
เปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรในการประสานงาน ท าให้การด าเนนิงานไมต่่อเนื่อง และไม่มปีระสทิธภิาพเท่าที่ควร  
 A: Act 
 แนวทางการน าผลการประเมิน มาปรับปรุงการด าเนนิงาน 

 จัดหา / เพิ่ม สวัสดิการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร  
 จัดท าคู่มือการปฏิบัตงิาน (Work Manual) งานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ (เพื่อให้บุคลากรที่เข้ามา

ปฏิบัติงานใหม่ หรือบุคลากรที่มาทดแทน ได้ใช้ศึกษาเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจในระบบการท างานของหน่วยงานได้อยา่งรวดเร็ว)  
 จัดท าเอกสาร/แผน่พับ แนะน าข้อมูลแก่ผู้รับบริการ และปา้ยประชาสัมพันธบ์อกจุดบริการ  (จากการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ) 
3.2 ขั้นตอน และระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้นในการบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 
จากการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบคดยตรงในการประสานงานกับผู้รับบริการ งานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน

วิเคราะห์อาหารสัตว์  คดยก าหนดให้จัดส่งใบรายงานผลแก่ผู้รับบริการเมื่อวิเคราะห์ผลเสร็จสิ้นเป็นประจ าทุกวัน เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับผลวิเคราะห์อย่างรวดเร็วที่สุด รวมถึงการพัฒนางานเอกสารของงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ท าให้มี
ระยะเวลาในการให้บริการได้รวดเร็วขึ้น ดังนี้ 

1) รับตัวอย่างวัตถุดบิ/อาหารสตัว์  ลงเลขรับและเตรียมตัวอยา่ง (1 วันท าการ) 
2) ด าเนินการวิเคราะห์ (3-5 วันท าการ) 
3) จัดพิมพ์ใบรายงานผล (1 วันท าการ) และด าเนนิการจัดสง่ 
ดังนั้นงานบริการงานวิเคราะห์อาหารสัตว์จึงสามารถก าหนดระยะเวลาการให้บริการเสร็จสิ้นภายใน 7 วันท าการ

จากเดิมที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 10 วันท าการ เทคนิคส าคญัที่ใช้ในกระบวนการปรบัปรุงนี ้ คือ การให้ความส าคัญต่อ
บุคลากรทุกระดับ คดยให้มีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ สง่ผลให้เกิดความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ เครื่องมือที่ใช้ในปรับปรุงกระบวนงานนี้คือ บุคลากรของหน่วยงาน  ที่ให้ความร่วมมือและมีจิต
ให้บริการคดยตระหนักถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นส าคัญ อีกทั้งมีความรักและค านงึถึงผลประคยชน์ของหน่วยงาน   

4. แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ 
 ศูนย์ค้นคว้าฯ อาหารสัตว์ ตระหนักถึงการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการเป็นอย่างยิ่ง คดยการพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพและความรวดเร็ว อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ
สามารถติดต่อส่งวิเคราะห์ตัวอย่างได้ตลอดเวลา แม้เป็นช่วงวัน-เวลานอกราชการ คดยให้ผู้ประสงค์ใช้บริการ ติดต่อนัด
หมายกับทางศูนย์ค้นคว้าฯ อาหารสัตว์ ล่วงหน้า รวมถึงมีการให้บริการปรึกษาแนะน าด้านอาหารสัตว์คดยไม่คิดค่าบริการ
เพิ่ม 
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   4.1 ช่องทาง หรือวิธีการ การรับฟัง ความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 งานบริการวิเคราะห์อาหารสัตวไ์ด้มีช่องทางเลือกในการติดต่อกับผู้รับบริการ ได้แก่ การติดต่อโดยตรง ทาง
โทรศัพท ์โทรสาร และทาง E-mail ภายใต้ชื่อ LAB ANRDC (ชื่อย่อศูนย์อาหารสัตว์ฯ)  

4.2 วิธีการในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ 
วิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ ของศูนย์ค้นคว้าฯ อาหารสัตว์นั้น จะเน้นให้บุคลากรทุกคนมีจิต

บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้การต้อนรับอย่างดีเป็นกันเอง จุดเด่นเป็นพิเศษในการให้บริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ คือให้
ค าแนะน าและแปรผลวิเคราะห์  โดยจะมีนักวิชาการประจ าที่คอยให้ค าปรึกษาทางด้านผลวิเคราะห์ทดสอบ แปรผล
วิเคราะห์ และให้แนะน าด้านการน าไปใช้เป็นอาหารสัตว์ รวมทั้งการแก้ปัญหา  ซึ่งสามารถให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการได้ทั้ง
ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ  นอกจากนี้ศูนย์อาหารสัตว์ได้จัดท า ส.ค.ส. ในเทศกาลปีใหม่และส่งให้แก่ผู้ใช้บริการ
ทางไปรษณีย์และทาง E-mail เป็นประจ าทุกปี เพื่อแสดงความขอบคุณและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ   
5. แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการอ านวยความสะดวก 
 ศูนย์ค้นคว้าฯ อาหารสัตว์  ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาในหลายๆ ประเด็นเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ได้แก่ การรับตัวอย่างวิเคราะห์นอกวัน-เวลาราชการ การจัดสถานที่เพื่อการต้อนรับเมื่อมา
ติดต่อใช้บริการ ฯลฯ และการอ านวยความสะดวกอีกประการหนึ่งที่ผู้ใช้บริการประทับใจ คือ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการ
วิเคราะห์อาหารสัตว์บางรายการที่ศูนย์ค้นคว้าฯ อาหารสัตว์ ไม่มีการให้บริการวิเคราะห์  ศูนย์ค้นคว้าฯ อาหารสัตว์ ก็จะ
แนะน าห้องปฏิบัติการอ่ืนให้  แต่ถ้าหน่วยงานบริการนั้นอยู่ภายในวิทยาเขตก าแพงแสนก็จะบริการส่งตัวอย่างและ
ประสานงานให้ โดยที่ผู้ส่งตัวอย่างไม่จ าเป็นต้องไปส่งเองหลายที่ (One Stop Service) ท าให้ผู้ส่งตัวอย่างวิเคราะห์มีความ
สะดวกมากข้ึน  
6. การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 ผู้บริหารศูนย์ค้นคว้าฯ อาหารสัตว์ ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ท างานของบุคลากร  โดยเฉพาะในการด าเนินงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์นั้น ได้ให้เจ้าหน้าที่สอนงานซึ่งกันและกัน 
และหากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นๆ ไม่อยู่ จะต้องมีเจ้าหน้าที่ท่านอ่ืนมาปฏิบัติงานแทน  ดังนั้น การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ต่างๆ จะก าหนดให้มีผู้ปฏิบัติงานส ารอง อีกทั้งได้จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์การให้บริการ นอกจากนี้ ได้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์อาหารสัตว์ อีกทั้งได้มีการปรับปรุง
เพิ่มเติมข้อมูลและเทคนิคการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คู่มือทันสมัย  เนื่องจากการปฏิบัติงานวิเคราะห์อาหารสัตว์มักมี
เทคนิคการวิเคราะห์ใหม่ๆ เกิดขึ้น ขณะนี้ก าลังด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) งานบริการวิเคราะห์
อาหารสัตว์ เพื่อให้บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ได้ใช้ศึกษาเรียนรู้และสามารถเข้าใจในระบบการท างานของหน่วยงาน
ได้อย่างรวดเร็ว  
7. ผลการด าเนินงาน (Output) ที่ส าคัญ 
 7.1  ได้ผังการปฏิบัตงิานที่เหมาะสมของบุคลากรฝ่ายวิเคราะห์อาหารสัตว์ ส่งผลให้ประสทิธิภาพการบริการ
วิเคราะห์อาหารสัตว์รวดเร็วขึ้น 
 7.2  ได้ระบบงานเอกสารของงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ทีส่ามารถค้นหา/ตรวจสอบได้งา่ย 
 7.3  ได้ฐานข้อมูลการบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 
8. ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 

ด้านผู้รับบริการ 
 ได้รับรายงานผลวิเคราะห์ที่รวดเร็วขึ้น ภายใน 7 วันท าการ  จากเดิมที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 10 วันท าการ 
 สะดวก / รวดเร็ว  ในการประสานงานบริการวิเคราะห์ 
ด้านผู้ให้บริการ 
 ประหยัดค่าใช้จา่ยในการจา้งบุคลากรใหม่ ปีละกว่า 100,000 บาท  
 ประหยัดเวลาในการสืบคน้ข้อมูลของใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงนิ 
 มีเวลาเหลือ สามารถปฏบิัติงานอ่ืน 
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 ได้รับความประทบัใจในการให้บริการจากผู้รับบริการ (ลูกค้า)  
 ผลจากการพฒันาปรับปรุงงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้ใชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อ

งานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว ์ และมีจ านวนตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีรายได้ที่เพิ่มข้ึนด้วย (อัตราค่า
วิเคราะห์ยังมิได้ปรบัขึ้นแต่ประการใด) ดังภาพที่ 5 
 

 

9. ประสิทธิภาพของการใช้ทรพัยากรในการด าเนินงาน 
 มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยไม่ต้องจ้างทรัพยากรบุคคล
ใหม่เพิ่มข้ึน เพียงแต่บริหารจัดการกับบุคลากรที่มีอยู่ให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย 
10. การประเมินผลและการน าผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต  
 จากผลการด าเนินการปรับปรุงงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ได้มีการประเมินติดตามผลการด าเนินงาน โดย
การประชุมร่วมกันทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย และข้อจ ากัด เพื่อการปรับปรุงกระบวนงานและมีการปรับการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างสม่ าเสมอ  
 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการบริการ เนื่องจากงานบริการ
วิเคราะห์อาหารสัตว์มีความเก่ียวข้องกันหลายส่วน หากผู้ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ตระหนักถึง
จิตบริการ  การปรับปรุงงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ก็มิอาจส าเร็จได้ 
 

12. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 จากผลการประเมินงานบริการวิชาการวิเคราะห์อาหารสัตว์ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงงานบริการวิเคราะห์
อาหารสัตว์ในอนาคตมีดังนี้ 

 จัดหา / เพิ่ม สวัสดิการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร  
 จัดท าคู่มือการปฏิบัตงิาน (Work Manual) งานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ (เพื่อให้บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัตงิานใหม่ หรือ

บุคลากรที่มาทดแทน ได้ใช้ศึกษาเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจในระบบการท างานของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว)  
 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับ แนะน าข้อมูลแก่ผู้รับบริการ และป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ  (จากการประเมินความพึง

พอใจของผู้รับบริการ) 
 
น าเสนอโดย 
 นางสาววราพันธุ์  จนิตนวิชญ์  : หัวหน้าศูนย์ค้นควา้และพฒันาวิชาการอาหารสตัว์ 
 
 

 -

 500,000.00

 1,000,000.00

 1,500,000.00

 2,000,000.00

 2,500,000.00

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

 1,173,700.00  
 1,434,185.00  

 1,924,820.00  
 2,122,570.00  

รายได้  (บาท) 

รายได้ 

ภาพที่ 5 รายได้จากการวิเคราะหอ์าหารสตัว์ปีงบประมาณ 2553 - 2556 
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1. ที่มาของปัญหา 
 สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 – 
20.00น. ตรวจรักษาโรคทั่วไป  คลินิกเฉพาะทาง และงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน เดิมเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลเฉพาะ
นิสิตเท่านั้น ต่อมาได้มีการปรับปรุงพัฒนามาเป็น “สถานพยาบาล” ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มขอบเขตการ
ตรวจรักษาให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอก รวมทั้งการตรวจรักษาคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาอีกด้วย 

สถานพยาบาล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันมีผู้มารับบริการประมาณ 200 คน/วัน ซึ่งมีจ านวนมากขึ้น 
จึงได้มีการจัดท าฐานข้อมูลผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินงานต่างๆ ในสถานพยาบาล เช่น การเข้าถึง
ข้อมูลการแพ้ยา ประวัติผู้รับบริการ และประวัติการรักษาของผู้รับบริการ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และที่ส าคัญสามารถ
น ามาใช้ประเมินผลการด าเนินงาน และเป็นข้อมูลในการพัฒนางานได้อย่างดีเยี่ยม  

ระบบการนัดหมายเป็นอีกระบบหนึ่ง ที่ได้ถูกน ามาใช้ในการติดตามผู้รับบริการในทุกรายที่มีการเปลี่ยนแปลงการ
นัดหมาย สถานพยาบาลสามารถค้นหา ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับการนัดหมายได้อย่างรวดเร็ว 
เพื่อโทรศัพท์ติดต่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงนัดหมายในทุกๆราย ได้อย่างครบถ้วนโดยใช้เวลา 2 นาที/ราย แต่ด้วยในปัจจุบัน
จ านวนผู้รับบริการนัดหมายมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ท าให้การติดต่อสื่อสารเพื่อเลื่อนการนัดหมายทางโทรศัพท์ ใช้เวลา 2 -3 
ชั่วโมงต่อการด าเนินการในแต่ละคร้ัง ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรค ต่อการด าเนินการให้บริการของฝ่ายการพยาบาลเป็น
อย่างมาก 
 ด้วยสถานพยาบาลมีการด าเนินการพัฒนาปรับปรุงต่อเนื่องมาตลอด จึงมีการตรวจสอบกระบวนการท างาน ซึ่ง
พบว่าการนัดหมายทางโทรศัพท์ สามารถสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานเป็นอย่างดี ณ เวลานั้น แต่
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทางด้านคน เวลา และงบประมาณ ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม่ 
เพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทางสถานพยาบาลจึงพิจารณาเห็นว่า ควรมีการพัฒนา และปรับปรุงระบบการนัดหมายเสีย
ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงได้ด าเนินการน าเอาเทคโนโลยี ทางด้านการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย 
สะดวก และรวดเร็วมาประยุกต์ใช้ร่วมกับฐานข้อมูลที่มีใช้อยู่แล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้วยการน ามาต่อยอดให้เกิดแนวทาง
ใหม่ในการเลื่อนนัดหมาย เพื่อลดการสูญเสียเวลาในการติดตามผู้ป่วย ลดการสูญเสียก าลังเจ้าหน้าที่ที่ควรจะมีให้บริการที่
หน้างาน ลดการสูญเสียงบประมาณจ านวนมากในการโทรศัพท์ติดตามผู้ป่วยในแต่ละครั้ง ลดความเหนื่อยล้าในการ
โทรศัพท์เลื่อนนัดหมาย แต่กลับเพิ่มขวัญก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ไม่ต้องท างานเกินก าลัง และลดความขัดแย้งจากการ
สื่อสารโดยตรงกันได้ ดังนั้นการใช้ SMS ในการเลื่อนนัดหมายท าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการ
เลื่อนนัดหมาย  
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน 
  สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดให้บริการตรวจรักษาเวลา 08.30 – 20.00น. ในคลินิคเฉพาะทาง
หลังจากที่แพทย์ท าการตรวจรักษา แพทย์จะท าการนัดหมายเพื่อมารับการรักษาในครั้งต่อไป  เพื่อติดตามอาการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยพยาบาลวิชาชีพจะบันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงในระบบคอมพิวเตอร์  ก าหนดวันและเวลาที่แพทย์ระบุ และกิจกรรม
อ่ืนๆที่ผู้ป่วยต้องท าก่อนพบแพทย์ เช่น การเจาะเลือด  การตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า กดบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์  
พิมพ์ข้อมูลออกมา 2 ใบ เก็บไว้ที่แฟ้มประวัติ 1 ใบ และให้ผู้ป่วย 1 ใบ  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ พยาบาลอธิบายรายละเอียด
ของรายการนัดเพื่อท าความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง 
 1.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม 

 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการนัดหมาย เจ้าหน้าที่เวชระเบียนจะท าหน้าที่แจ้งฝ่ายสารสนเทศ เพื่อประกาศ
ในเว็บไซต์ของสถานพยาบาล  ค้นเบอร์โทรศัพท์ของผู้ป่วยที่มีในฐานข้อมูล และพิมพ์ออกมา จากนั้นโทรศัพท์แจ้งวันนัด
ใหม่เป็นรายบุคคล ซึ่งใช้เวลานานมาก เพราะบางครั้งผู้ป่วยไม่สะดวกมาตรวจในวัน และเวลาที่เจ้าหน้าที่นัดให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงวันนัดใหม่อีกครั้ง ถ้ายังไม่สามารถโทรศัพท์ติดต่อผู้รับบริการได้ ก็จะต้องติดต่อใหม่อีกครั้ง ดังภาพแสดงที่  

สถานพยาบาลก้าวไกล เลื่อนนัดฉับไวด้วย SMS 
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สภาพการปฏิบัติงานเดิม 
 

 

 

 

 

 

    ภาพที่1 แสดงขั้นตอนระบบการเลื่อนนัดหมาย (ก่อนปรับปรุง) 

      ทางฝ่ายการพยาบาลได้วิเคราะห์ปัญหาของสภาพการปฏิบัติงานเดิม และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ตารางการแสดงการแก้ไขปัญหาการเลื่อนการนัดหมาย 

ปัญหา สาเหต ุ การแก้ปัญหา 
1.ผู้ป่วยยังไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดจาก
การใช้ระบบการเลื่อนการนัดหมายโดย
การติดต่อทางโทรศัพท์ 

- ผู้ป่วยอาจจะไม่ได้รับการติดต่อซ ้ า
เนื่องจากไม่สามารถติดต่อได้ในครั งแรก 

- เปลี่ยนจากการโทรศัพท์ในการแจ้งเปลี่ยนแปลง
นัดเป็นการส่งข้อความ 
- เจ้าหน้าเวชระเบียนสอบถามเบอร์โทรศัพท์เมื่อ
ผู้รับบริการมาใช้บริการทุกครั งและแก้ฐานข้อมูล
ในระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับข้อมูลท่ีผู้ป่วยให้
ประวัติไว ้

2. มีการสูญเสียเวลาจากการสื่อสาร
ทางโทรศัพท์                                                   

- วิธีการสื่อสารโดยการใช้โทรศัพท์ใช้
เวลานาน 
- มีอุปสรรคในการสื่อสารในขณะท่ีผู้ป่วย
ได้รับโทรศัพท์แจ้ง เน่ืองจากผู้ป่วยติด
ภา รกิ จ ไม่ ส ะดวก ในก ารพู ด คุ ย กั บ
เจ้าหน้าท่ี    

 - เปลี่ยนจากการโทรศัพท์ในการแจ้งเปลี่ยนแปลง
นัดเป็นการส่งข้อความ                 
- เปลี่ยนจากการโทรศัพท์ในการแจ้งเปลี่ยนแปลง
นัดเป็นการส่งข้อความผู้รับบริการโทรศัพท์
กลับมายังสถานพยาบาลเพื่อนัดพบแพทย์ใหม่อีก
ครั งในวันและเวลาท่ีสะดวก 

3. สูญเสียบุคลากร - เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียน 1 คนท้าหน้าท่ี
โทรศัพท์เปลี่ยนแปลงวันนัดท้าให้การ
ปฏิบัติงานท่ีจุดเวชระเบียนเกิดความ
ล่าชา้ 

- เปลี่ยนจากการโทรศัพท์ในการแจ้งเปลี่ยนแปลง
นัดเป็นการส่งข้อความแทน ใช้เวลาในการส่ง
ข้อความไม่ เกิ น 5 นาที เจ้ าหน้า ท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานประจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.ช่องทางการสื่อสารไม่รวดเร็ว/ มี
อุปสรรคในการสื่อสาร 

- ใช้วิธีติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการทาง
โทรศัพท์เพียงวิธีเดียว 
- ผู้รับบริการไม่รับโทรศัพท์ 
- สัญญาณโทร ศัพ ท์ไม่ชั ด เจน ท้าให้
ข้อความท่ีผู้รับบริการได้ยินเกิดความ
คลาดเคลื่อน 

- เปลี่ยนจากการโทรศัพท์ในการแจ้งเปลี่ยนแปลง
นัดเป็นการส่งข้อความ 
 

5.มีการสูญเสียงบประมาณ - เสียงบประมาณในการโทรศัพท์แจ้ง
ผู้ป่วยแต่ละครั งมากกว่า 3 บาท/ราย 

- เปลี่ยนจากการโทรศัพท์ในการแจ้งเปลี่ยนแปลง
นัดเป็นการส่งข้อความ ซ่ึงเสียค่าใช้จ่ายข้อความ
ละ .75 สตางค์ 

 

รับแจ้งการเลื่อน
นัด 

ประกาศใน www.inf.ku.ac.th 

ค้นประวัตผิู้ป่วยจากฐานข้อมูล 

โทรแจ้งเลื่อนนดัผู้ป่วย 
ติดต่อผู้ป่วย
ไม่ได้  

  รอติดต่อใหม ่

วิธีปฏิบัติเดิม 

ใช้การโทรศัพท์
เลื่อนนัด 
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1.2 สภาพการปฏิบัติงานใหม่ 
 ฝ่ายการพยาบาลมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานหมู่ จึงได้น าระบบการสื่อสารการส่ง

ข้อความ(SMS)  ระบบฐานข้อมูลที่ได้รับการการปรับปรุงให้มีความทันสมัย และหลักการ ECRS เข้ามาใช้ต่อยอดปรับปรุง
กระบวนการนัดหมายให้มีความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่าย โดยหลักการ ECRS หมายถึง 

E = Eliminate หมายถึง  การตัดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นออกไป 
   C = Combine หมายถึง  การรวบขั้นตอนการท างานเข้าด้วยกัน 
   R = Rearrange หมายถึง  การจัดล าดับงานใหม่ 

S = Simplify   หมายถึง การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานและสร้างอุปกรณ์เพื่อให้ท างาน  
            ง่ายขึ้น 

  จากการน าหลักการ ECRS เข้าใช้ในกระบวนการปรับปรุงระบบงาน ท าให้ได้วิธีการ เลื่อนนัดที่มี
สามารถติดต่อกับผู้ป่วยได้สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายการพยาบาลได้ใช้หลัก  Simplify เข้ามาใช้ ซึ่ง
หมายถึง การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานและสร้างอุปกรณ์เพื่อให้ท างานง่ายขึ้น 
  ฝ่ายการพยาบาลได้น าเอาหลักการ ECRS   เทคโนโลยีการส่งข้อความ (SMS) และฐานข้อมูล มา
ปรับปรุงวิธีการแจ้งการเลื่อนนัดหมาย จนได้วิธีการแจ้งการนัดหมายใหม่ โดยเจ้าหน้าที่เวชระเบียนจะท าหน้าที่แจ้งฝ่าย
สารสนเทศเพื่อประกาศใน Website ของสถานพยาบาล  ค้นเบอร์โทรศัพท์ของผู้ป่วยที่มีในฐานข้อมูลและพิมพ์ออกมา 
จากนั้นส่งข้อความแจ้งเลื่อนนัดหมาย ใช้เวลา 5 นาทีในการส่งข้อความการเลื่อนนัดหมาย หลังจากที่น าเทคโนโลยีการส่ง
ข้อความมาใช้แทนการโทรศัพท์ในการเลื่อนนัดแล้ว ฝ่ายการพยาบาลยังน าเอาระบบการส่งข้อความมาใช้ในการแจ้งเตือน
การนัดหมายให้ผู้ป่วยมาตรวจตามนัดอีกด้วย โดยเจ้าหน้าที่จะค้นประวัติผู้ป่วยที่มีนัดหมายและส่งข้อความเตือนให้ผู้ป่วย
มาตรวจตามนัดหมายอีกด้วย ดังภาพแสดง 2 

สภาพการปฏิบัติงานใหม ่

 

 

 

 

 

          ภาพที่ 2  แสดงขั้นตอนระบบการเลื่อนนัดหมาย (หลังปรับปรุง) 

3.  แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ฝ่ายการพยาบาลได้หาแนวทางตอบสนองความต้องการ ของผู้รับบริการให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพอย่างชัดเจน 
จึงมีแนวคิดการปรับปรุงงาน ที่เกิดจากประสบการณ์ในการไปใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชน เช่น โรงพยาบาลวิภาวดี  
โรงพยาบาลเมโย ที่มีการส่งข้อความเตือนเมื่อใกล้วันนัดพบแพทย์ ท าให้เกิดแนวคิดว่า สถานพยาบาลก็สามารถน าระบบ
การส่งข้อความ (SMS) มาใช้ในการติดตามการนัดหมายของผู้รับบริการได้เช่นกัน  โดยมีแนวคิดประกอบดังต่อไปนี้ 

1. น า SMS (Short Message Service) มาใช้งาน ซึ่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถรับส่งข้อความสั้นๆไม่เกิน 160 
ตัวอักษร ต่อการส่งข้อความ 1 คร้ัง เข้ามาใช้ร่วมกับฐานข้อมูลที่ได้มีการพัฒนา และปรับปรุงแล้ว น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ต่อผู้รับบริการในเรื่องการเลื่อนนัดหมาย เพื่อลดการสูญเปล่าที่เกิดขึ้นทั้งหมดในด้านเวลา คน และงบประมาณ  
โดยระบบ SMS ที่ฝ่ายการพยาบาลน ามาใช้งานนั้น สามารถเรียกดูบันทึกย้อนหลังของระบบที่มีการบันทึก วัน เวลา 

รับแจ้งการเลื่อนนัด 
ประกาศใน www.inf.ku.ac.th 

ค้นประวัตผิู้ป่วยจากฐานข้อมูล 

ส่งข้อความเลื่อนนดัผู้ป่วย (SMS) 

ปรับเปลี่ยนวิธี
ปฏิบตัิใหม่     

ใชS้MS ในการ
เล่ือนนัดและแจ้ง

เตือน 
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จ ำนวนที่ส่ง ข้อควำมที่ส่ง และรำยงำนกำรส่งที่ผิดพลำด น ำมำใช้ประโยชน์ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรของโครงกำร
ว่ำผู้รับบริกำรที่มีกำรส่งข้อควำมกำรแจ้งเตือนให้มำตรวจตำมนดัหมำย และกำรแจ้งกำรเลื่อนนัดมีจ ำนวนเท่ำไหร่เมื่อเทียบ
กับจ ำนวนผู้รับบริกำรที่มำตรวจรักษำจริง 

2. ปรับปรุงฐำนข้อมูลที่มีอยู่แล้วให้มีควำมทันสมัย เพื่อน ำมำใช้งำนร่วมกับ SMS ท ำให้เกิดประโยชน์จำกแนวคิด
ข้ำงต้น ฝ่ำยกำรพยำบำลได้มีกำรย้อนกลับไปทบทวนดูขั้นตอนกำรท ำงำน ซึ่งเริ่มตั้งแต่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรนัดหมำย 
เจ้ำหน้ำที่เวชระเบียนจะท ำหน้ำที่แจ้งฝ่ำยสำรสนเทศ เพื่อประกำศในเว็บไซต์ของสถำนพยำบำล  ค้นเบอร์โทรศัพท์ของ
ผู้ป่วยที่มีในฐำนข้อมูล และพิมพ์ออกมำ จำกนั้นโทรศัพท์แจ้งวันนัดใหม่เป็นรำยบุคคล ซึ่งใช้เวลำนำนมำก เพรำะบำงครั้ง
ผู้ป่วยไม่สะดวกมำตรวจในวัน และเวลำที่เจ้ำหน้ำที่นัดให้ต้องเปลี่ยนแปลงวันนัดใหม่อีกครั้ง ถ้ำยังไม่สำมำรถโทรศัพท์
ติดต่อผู้รับบริกำรได้ ก็จะต้องติดต่อใหม่อีกครั้ง 

 

 3.1  นโยบาย แนวทางการท างาน แผนงาน  
สถำนพยำบำลต้องกำรให้ผู้ป่วยได้รับติดตำมสุขภำพอย่ำงต่อเนื่อง   ได้รับข่ำวสำรจำกสถำนพยำบำลได้อย่ำง

รวดเร็ว  ฝ่ำยกำรพยำบำลจึงได้ท ำแผนกำรด ำเนินงำนโดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้กำรพัฒนำงำนมีควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ เร่ิมด ำเนินงำนตำมแผนตั้งแต่เดือน ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 ดังตำรำงที่ 2 

 

 ขั้นตอน 2555 2556 
แผนการด าเนินงาน ต.ค-ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย 
 
 
 
P 

1. รวบรวมปัญหำ  
 

         
2.คัดเลือกหัวข้อปัญหำ  

 

        
3.ตรวจสอบระบบ
สถำนกำรณ์ปฏิบัติงำน
ปัจจุบัน เก็บข้อมูล ก ำหนด
เป้ำหมำย วำงแผน  

          

 4.วิเครำะห์หำสำเหตุ    
 

      
5.วำงแผนแก้ไขปัญหำ     

 

     
 
D 

6.ด ำเนินกำรแก้ไข      
 

    
7.ตรวจสอบแนวทำงปฏิบัติ 
หำข้อบกพร่องและหำ
มำตรกำรโต้ตอบปัญหำ 

       
 

 

  

C 8.ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน  

        
 

 

 
A 

9.จัดท ำมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน 

         
 

10.สรุปโครงกำรปรับปรุง
งำน 

         
 

 
3.2 วิธีการลดขั้นตอน และระยะเวลา 
เมื่อได้รวบรวมปัญหำ  วิเครำะห์กระบวนกำรทั้งหมด (Value Stream) ว่ำใครท ำอะไร ที่ไหน อย่ำงไร เมื่อไหร่ 

และใช้เวลำนำนเท่ำไหร่ และปรับวิธีกำรท ำงำนโดยยึดแนวคิดกำรสูญเสียของเวลำ (Waste time) เข้ำมำใช้ เพื่อน ำมำลด
ข้อบกพร่องของกำรปฏิบัติงำน ได้โดยกำรสร้ำงเครื่องมือขึ้นมำเพื่อท ำให้กระบวนงำนเกิดประสิทธิภำพ โดยใช้เทคโนโลยี
ด้ำนกำรสื่อสำรเข้ำมำใช้งำนร่วมกับฐำนข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน  กำรปรับปรุงกระบวนกำรในครั้งนี้จึงได้มีแนวคิดของ 
LEAN มำใช้ ร่วมกับหลัก 5W1H เข้ำมำปรับปรุงงำน เพื่อให้เกิดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้  ฝ่ำยกำรพยำบำลได้
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรปฏิบัติงำนจำกกำรโทรศัพท์เลื่อนนัด เป็นกำรส่งข้อควำม (SMS) เลื่อนนัดและกำรแจ้งเตือนกำรนัด
หมำย  มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดังตำรำงที่ 3 
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ตารางที่3 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานการเลื่อนนัด/แจ้งเตือนผู้รับบริการ ( แบบใหม่ ) 

 
4. แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และการให้บริการ 

ฝ่ายการพยาบาลให้ความส าคัญกับผูร้ับบริการโดยยึดผู้ปว่ยเป็นศูนย์กลางและยึดหลักให้ผู้ป่วยปลอดภัย (Patient 
Safety) ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อตัวผู้รับบริการ จากการที่ผู้รับบริการไม่มาตรวจตามนัด ผู้รับบริการได้รับการ
บริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน   (Standardized Work) ติดตามให้ผู้รับบริการมาตรวจตรงตามนัดหมาย 
เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ผู้รับบริการสามารถควบคุมอาการของโรคได้จนเป็นปกติ ฝ่ายการพยาบาลจึงมี
แนวทางปฏิบัติระบบการเลื่อนนัดหมายดังนี้ 

4.1 ช่องทาง หรือวิธีการ การรับฟัง ความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
 - ผู้ป่วยทุกคนต้องได้รับการสื่อสารจากสถานพยาบาลเมื่อมีการเลื่อนการนัดหมายหรือได้รับ ข้อความการแจ้ง

เตือนให้มาตรวจตามนัด   
- เปิดช่องทางการนัดหมายให้สามารถติดต่อกลับสถานพยาบาลในหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์  e-mail 

สถานพยาบาล ติดต่อด้วยตนเอง  

องค์ประกอบ วิธีการด าเนินการ 

1. ฐานข้อมูล  - ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลประวัติผู้รับบริการทุกคนว่ามีข้อมูลครบถ้วนและให้ผูร้ับบริการกรอกประวัติ
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถตดิต่อได้ทุกคน                                             

      - ใช้ระบบการส่ง SMS ซึ่งเป็นการส่งข้อความผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  (Bulk SMS)                                           
 - ประสานงานให้ฝ่ายสารสนเทศเช่ือมระบบฐานข้อมูลและระบบ SMS เข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกใน
การใช้งาน 

2. งบประมาณ จัดซ้ืออุปกรณ์                                                         
1.  AIR CARD                                                          
2.  คอมพิวเตอร์                                                          
3.  โทรศัพท ์                                                           
4.  SIM โทรศัพท ์    

3.พัฒนาบุคลากร 
 

ให้ความรู้บุคลากรโดยผู้ช านาญงาน ( นักคอมพิวเตอร์ของสถานพยาบาล)                                                        
1. อบรมและนเิทศเจ้าหน้าทีเ่วชระเบียน ท าหน้าส่งข้อความ การเลือ่นนัด                                                                
2. อบรมและนเิทศพยาบาลวิชาชีพ  รับผิดชอบเมื่อผูป้่วยติดต่อขอวันนัดพบแพทย์ 

4. วิธีการปฏิบัติ เมื่อได้รับการเลื่อนนัดหมายให้ปฏิบัติดังนี้ 
1. แจ้งหัวหน้าฝ่ายให้รับทราบ 
2. แจ้งฝ่ายสารสนเทศของสถานพยาบาลใหล้งประกาศทาง  www.inf.ku.ac.th 
3. เปิดฐานข้อมูลประวัติการนัดตรวจของแพทย์ในวันที่แพทย์แจ้งเลื่อนนัดจะมรีายชื่อผู้ป่วย สังกัด/ที่
ท างาน แพทย์ ผู้ท าการตรวจรักษา ระบบของโรคที่รักษา และเบอรโ์ทรศัพท์ ที่ผู้ป่วยแจ้งไวส้ าหรบัส่ง
SMS  
4. เสียบ AIR CARDที่ม ีSIM โทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์จะปรากฎสัญลักษณ์ ในการเริม่เข้าสู่ระบบการ
ส่ง SMSผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต ( Bulk SMS ) 
5. คลิกช่องเบอร์โทรศัพท์ส าหรับส่ง SMS เบอร์โทรจะปรากฏใน แถบด้านบนของระบบ 
6. พิมพ์ข้อความที่ต้องการส่งให้ผูร้ับบริการลงใน Inbox ข้อความการเลื่อนนดั/งดตรวจ “ แพทย์....งด
ตรวจวันที่....... กรุณาติดต่อสถานพยาบาล 029406630-1 ต่อ 101  ” 
   - ข้อความการเตือนใหผู้้ป่วย มาตรวจตามนัด 
   “ คุณมีนดัพบแพทย์......... วันนีท้ี่สถานพยาบาล มก.”                                     
7. คลิกตกลงเพื่อส่งข้อความ 
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- จัดเวลานัดหมายให้เป็นช่วงเวลา เพื่อไม่ให้มีจ านวนผู้รับบริการมาตรวจกับแพทย์ในช่วงเวลาเดียวกันท าให้ไม่
เสียเวลาในการรอคอย  

- จากแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นที่สถานพยาบาลได้จัดท าขึ้น 
- จากการพูดคุย/ชื่นชมระหว่างการรอเข้าพบแพทย์ 
- จากระบบสารสนเทศของสถานพยาบาล เช่น Facebook   
 4.2 วิธีการในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ                                                                     

 1. ยึดหลัก Service mind ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกราย หมายถึง การมีจิตใจในการให้บรกิาร  
S  =  Smiling  Sympathy ยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ใจเราเห็นอกเห็นใจกันต่อความล าบาก ยุ่งยาก ของ      

 ผู้รับบริการ                                                                                                                
E  =   Early  Response ตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว                             
R  =   Repectful แสดงออกถึงความนบัถือให้เกียรติผู้รับบริการ                                                   
V  =  Voluntariness Manner การให้บริการอย่างสมัครใจ  เต็มใจท าไม่ใชท่ าอย่างเสียไมไ่ด้                 
I   =  Image Enhancing การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการและองค์กร                                      
C  =  Courtesy ความอ่อนน้อม อ่อนโยน สุภาพ มีมารยาทดี                                                   
E  =  Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นขณะให้บริการมากกว่าที่ผู้รับบริการคาดหวังไว้ 

    การบริการที่ดีนั้นจะส่งผลให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกชอบหรือพึงพอใจทั้งต่อตัวผู้รับบริการและ หน่วยงานที่ให้บริการ
ดังนี้  
 -  มีความชื่นชมในตัวผู้ให้บริการ-มีความนิยมในหน่วยงานที่ให้บริการ 
 -  มีความระลึกถึงและยินดีมาขอใช้บริการอีก 
 -  มีความประทับใจที่ดีไปอีกนาน 

 -  มีการบอกต่อไปยังผู้อ่ืนหรือแนะน าให้ผู้อื่นมาใช้บริการเพิ่ม 
  -  มีความภักดีต่อหน่วยบริการที่ใช้บริการ 
   -  มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานไปในทางที่ดี 
   2. ความพร้อมของเคร่ืองมือต่างๆ มีความทันสมัย  สามารถช่วยเหลืออาการเจ็บป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้ป่วยมีความอยู่รอดปลอดภัย 
 

5.  แนวคิด  วิธีการ และการด าเนินการการอ านวยความสะดวก 
ให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าได้รับการดูแลเอาใจใส่และเหมือนกับอยู่ที่บ้าน 
5.1 การก าหนดรูปแบบการอ านวยความสะดวก 
 1. เจ้าหน้าแนะน ากิจกรรมให้กับผู้รับบริการ ในระหว่างรอเข้าตรวจ เช่น 

 -   มุมสวนหย่อมต้นไม้บริเวณด้านนอกที่มีเก้าอ้ีให้นั่งพักและวารสารต่างๆ ส าหรับอ่าน เพื่อความ     
      เพลิดเพลิน ในระหว่างที่รอเข้าพบแพทย์ เพื่อลดความเบื่อหน่าย 

-  มุมเอกสารแผ่นพับดา้นสุขภาพส าหรับผู้รับบริการที่ต้องการข้อมูลในการดูแลสุขภาพของตนเองและ 
          ครอบครัว                                                                                                                       

-  เปิดโทรทัศน์หรือวีดีโอให้ผู้รับบริการได้รบัชมเพื่อสร้างความเพลิดเพลินในระหว่างการรอเข้าตรวจ 
       2. จัดเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น จัดเก้าอ้ี ที่นั่งพัก ทีวี น้ าดื่ม อุปกรณ์ช่วยเหลือ ในการ

เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เช่น รถเข็น หรือ ไม้ค้ ายัน      
 

6. การส่งเสริมการกระจายความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 1.  มีการประชุมเพื่อวางแผนงาน และแลกเปลี่ยนปัญหาเพื่อน าปัญหามาแก้ไขให้ระบบการเลื่อนนัดมี    
ประสิทธิภาพมากข้ึน                                                                                           
 2. จัดอบรมขั้นตอนการส่ง SMS ให้กับบุคลากรทุกคน โดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสถานพยาบาล 
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7.ผลการด าเนินงาน(Output) ที่ส าคัญ 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 

1. ใช้เวลาในการเลื่อนนัดน้อยลงเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบตัิงานประจ าได้
อย่างมีประสิทธิภาพไม่กระทบต่อการบริการผู้ป่วยรายอื่น 

1. ใช้เวลาในการเลื่อน
นัด  5 นาที 

1. ผู้ป่วย 30 รายใช้เวลา
เลื่อนนัด 5 นาท ี

2. ผู้รับบริการได้รับการตรวจกับแพทย์ตามนัด 2. ผู้รับบริการมาตรวจ
ตามนัด > 95% 

2. ผู้รับบริการมาตรวจ ตาม
นัด 100% 

 

ผลกิจกรรมในครั้งนี้ ส่งผลต่อภาพรวมของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ เป็นกิจกรรม เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ 
(Process improvement) อันเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อสะท้อนการน าระบบประกันคุณภาพมาใช้
ทั่วทั้งหน่วยงาน  จากการที่มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา  สถานพยาบาลในสถานะเป็น
ส่วนหนึ่งที่อยู่ภายใต้ระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัย  ได้ให้ความร่วมมือในการสร้างกิจกรรม  เพื่อประกันคุณภาพ
เช่นเดียวกัน 
 

8.  ผลลัพธ์ความส าเร็จของการด าเนินงาน (Outcome) 
1. ผู้รับบริการพึงพอใจต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ต่อองค์กร 
เกณฑ์การประเมินวัดระดับความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการเลื่อนนัดหมายและการแจ้งเตือนให้ผู้รับบริการมา

ตรวจตามนัดแสดงรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการเลื่อนนัดหมายและการแจ้งเตือนให้มาตรวจตาม 

    
 
 
 
 
 
 
  

เกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจ  
 เกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจ 4.51-5.00 อยู่ในระดับดีมาก 
 เกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจ 3.51-4.50 อยู่ในระดับดี 

เกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจ 2.51-3.50 อยู่ในระดับปานกลาง 
เกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจ 1.51-2.50 อยู่ในระดับน้อย 
เกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจ 1.00-1.50 อยู่ในระดับควรปรับปรุง 
จากผลส ารวจความพึงพอใจต่อการเลื่อนนัดหมายและการแจ้งเตือนด้วยระบบการเลื่อนนัด โดยการส่ง SMS   

ผลส ารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการจ านวน 100 คน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการมีคะแนนเฉลี่ย 
4.72 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  เป็นระดับความพึงพอใจสูงสุด 

2. แสดงถึงความเอาใจใส่ผู้รับบริการ จากระบบการแจ้งเตือนนัดหมายให้ผู้ป่วยมาตรวจ 
3. ผู้รับบริการมาตรวจตรงตามนัดมาย จากระบบการแจ้งเตือนนัด   

 

9.  ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน 
การปรับปรุงระบบการเลื่อนนัดหมาย และแจ้งเตือนให้ผู้ป่วยมาตรวจตามนัดของสถานพยาบาล  มีการใช้

งบประมาณบุคลากรอุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  
 

หัวข้อ ผลการประเมิน ( คะแนน ) 

1.ความสะดวกรวดเร็วในการรับข้อความทางโทรศัพท์ 4.65 
2.ความชัดเจนถูกต้องของข้อความ 4.72 
3.ข้อความสื่อสารเข้าใจง่าย 4.73 
4.ความพึงพอใจกับระบบการเลื่อนนัด/งดตรวจ/แจ้งเตือนของ
สถานพยาบาล 

4.70 

5.ความพึงพอใจในภาพรวม 4.72 
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1. ด้านบุคคลากร                                                                                             
- เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 1 คน ใช้เวลา 5 นาทีในการท าหนา้ที่สง่ข้อความเลื่อนนัดหมาย/แจง้  เตือนนัดหมาย โดย

ไม่กระทบต่อการปฏบิัติงานประจ าของเจ้าหน้าที่เวชระเบียน 
- พยาบาลวิชาชีพ 1 คน รับผิดชอบเมื่อมีผู้ป่วยติดต่อขอวันนัดพบแพทย์ 
2. ด้านอุปกรณ์                                                                                                     
- AIR CARD และ  SIM โทรศัพท์ส าหรับสง่ข้อความ  ที่มีราคาไม่แพง แต่สามารถน ามาใช้งาน ได้อย่างคุ้มค่าและ

มีประสิทธิภาพ                                                                                               
 - คอมพิวเตอร์ที่มีใช้งานอยู่แลว้ในหน่วยงาน         
- โทรศัพท์ผู้ป่วยสามารถติดต่อกลับ เม่ือผู้ป่วยต้องการแจ้งวันและเวลาที่ต้องการพบแพทย์                                                                  

 

10.  การประเมินผลและการน าผลประเมินมาใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 
1. ใช้เวลา 5 นาทีในการแจ้งเตือนนัดหมายด้วยการส่งข้อความ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานประจ าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ไม่กระทบต่อการบริการผู้ป่วยรายอ่ืน  การตรวจวัดมีการใช้เครื่องมือ Cycle time เป็นตัววัดระยะเวลาใน
การเลื่อนนัด/แจ้งเตือน ผู้ป่วย เริ่มตั้งแต่แพทย์แจ้งการเลื่อนนัดหมายจนถึงข้อความได้ถูกส่งออกไปยังผู้รับบริการ          
ดังตารางที่ 5    

จ านวน
ผู้รับบริการ 

การเลื่อนนัดหมายทางโทรศัพท์ การเลื่อนนัดทาง SMS 
ไม่มีปัญหา มีปัญหา 

ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย 
1 2 นาที 6 บาท 5 นาที 15 บาท 5 0.75 
10 20 นาที 60 บาท 50 นาที 150 บาท 5 7.5 
20 40 นาที 120 บาท 100 นาที 300 5 15 
30 60 นาที 180 บาท 150 นาที 450 5 22.5 

 

ตารางที่ 5 แสดงระยะเวลาและคา่ใช้จ่ายในการเลื่อนนัดและแจ้งเตอืน 

 
3. จากผลการด าเนินการตั้งแต่เดือน พ.ค. – ส.ค. 2556 พบว่า ผู้รับบริการที่มีการเลื่อนนัดหมายติดต่อกลับ

สถานพยาบาล เพื่อนัดพบแพทย์ใหม่ทุกราย และผู้รับบริการที่ได้รับการแจ้งเตือน ได้รับการตรวจกับแพทย์
ตรงตามนัด 100% ดังตารางที่ 6 และแผนภูมิที่ 1 

 
 
 

เดือน SMS เลื่อนนัด        
( ราย) 

SMS แจ้ง
เตือน(ราย) 

รวมจ านวน   ส่ง
SMS (ราย) 

จ านวนผู้รับ   บริการ
ตอบกลับ ( ราย ) 

จ านวนผู้รับบริการตรวจ
ตามนัด (ราย) 

คิดเป็นร้อย
ละ (%) 

พ.ค. 58 222 280 280 280 100 

มิ.ย. 22 252 274 274 274 100 

ก.ค. 0 281 281 281 281 100 

ส.ค. 0 290 290 290 290 100 
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                              ตารางที่ 6 แสดงจ ำนวนทีส่่ง SMS จ ำนวนผู้รับบริกำรที่ติดต่อกลับ 
 

 

แผนภูมทิี1่ แสดงผลการด าเนนิงานการส่ง SMS 

จำกผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับหน่วยงำนอ่ืนๆของสถำนพยำบำล ที่มีกำรนัดหมำย
ผู้รับบริกำร เช่น กำยภำพบ ำบัด ทันตกรรม   
 

11.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ปัจจัยแรกที่ส ำคัญในกำรพัฒนำกระบวนกำรปรับปรุงงำน คือ ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรสถำนพยำบำล 
หัวหน้ำงำน กำรท ำงำนเป็นทีมของบุคลำกรโดยกำรสร้ำงบรรยำกำศของกำรท ำงำนเป็นทีมที่มีควำมเป็นกันเอง อบอุ่น มี
ควำมกระตือรือร้นและสร้ำงสรรค์ทุกคนช่วยกันท ำงำนอย่ำงจริงจังและจริงใจไม่มีร่องรอยแสดงให้เห็นถึงควำมเบื่อหน่ำย 
บุคลำกรในทีมทุกคนมีควำมไว้วำงกันซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญในกำรท ำงำนเป็นทีม มีกำรมอบหมำยงำนอย่ำชัดเจน บุคลำกรใน
ทีมเข้ำใจวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และยอมรับภำรกิจหลักของทีม สมำชิกในทีมเข้ำใจบทบำทของตนเองและเรียนรู้เข้ำใจใน
บทบำทของผู้อื่น รวมทั้งบทบำทในกำรช่วยรักษำควำมเป็นทีมให้มั่นคง     
 ปัจจัยที่สอง กำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรู้ โดยให้นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์เข้ำมำอบรมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรพยำบำล
ทุกคนให้มีควำมรู้ในกำรท ำงำน    
 ปัจจัยที่สำม ทรัพยำกร (คน วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองจักร) มีควำมพร้อมและทันสมัย 
 

12. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ปัจจุบันมีจ ำนวนผู้มำรับบริกำรที่สถำนพยำบำลจ ำนวนมำก และมีแนวโน้มว่ำจะมีจ ำนวนผู้มำรับบริกำรมำขอใช้

บริกำรเพิ่มมำกข้ึน  ในกำรพัฒนำโครงกำรครั้งต่อไป ทำงฝ่ำยกำรพยำบำลจึงแนวคิดเรื่องกำรลดระยะเวลำกำรรอคอยใน
กำรมำรับบริกำรตรวจรักษำที่สถำนพยำบำล 
 
น าเสนอโดย 
 นำงสุรีรักษ์ ดิเรกลำภ : สถำนพยำบำล มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
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ผลการด าเนินงาน การส่งSMS 

sms เลื่อนนัด 

smsแจ้งเตือน 

รวมจ านวนส่งsms 

จ านวนผู้รับบริการตอบกลับ 

จ านวนผู้รับบริการตรวจตามนัด 
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ประเภทที่ 3 

การพัฒนาปรบัปรุงกระบวนงาน 

รางวัลระดับดี 2 ผลงาน 

โครงการรางวัลคุณภาพ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 7 
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1. ที่มาของปัญหา 
 จากการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เริ่มน าระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร  ( Enterprise Resource 
Planning System : ERP ) และมีข้อก าหนดให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มใช้งานระบบ ERP ใน
ปีงบประมาณ 2556 ( เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – ปัจจุบัน ) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ด้วยการน าระบบคอมพิวเตอร์
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการด าเนินงาน ทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล  ในการด าเนินงาน
ต้องมีการเก็บข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูลต่าง ๆ มากมาย ทั้งจากข้อมูลย้อนหลังและข้อมูลในปัจจุบัน ดังนั้น ระบบการ
วางแผนทรัพยากรองค์กรจึงมีส่วนส าคัญที่จะช่วยให้การจัดเก็บและการเรียกใช้ข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ท าให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลขององค์กรอย่าง
เป็นระบบ ส่งผลให้การวิเคราะห์และการตัดสินใจการวางแผน หรือการด าเนินงาน รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล ท า
ให้ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่เกิด ณ ขณะนั้น (real time) ช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินงาน วางแผน และตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการน าระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร มาใช้จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยน
การท างานในองค์กรอย่างมาก เนื่องจาก ระบบ ERP มีข้อมูลของระบบใช้งานหลายระบบ และเป็นครั้งแรกที่ได้เริ่มต้นใช้
งานระบบนี้อาจเกิดความสับสนและไม่เข้าใจในระบบ และ ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ พบว่า มีการสูญเสียระยะเวลาใน
การค้นหาข้อมูล เป็นสาเหตุท าให้งานล่าช้า โดยขั้นตอนการกรอกข้อมูลมีดังนี้ 
 

2. ลักษณะการปฏิบตัิงาน 
 เนื่องจากระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ( Enterprise Resource Planning System : ERP )  มีหลาย
ระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดสิทธิของผู้เข้า
ใช้งาน ให้ใช้งานได้เฉพาะส่วนที่รับผิดชอบเท่านั้น ดังนั้น สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นระบบงานที่ได้รับผิดชอบอยู่ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

2.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม 
 2.1.1 สภาพการปฏิบัติงานเดมิของระบบบญัชีลูกหนี ้
 หน่วยงานถือบันทึกข้อความเพื่อขอใช้บริการจากสถานพยาบาล โดยมีการเซ็นอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยงานต้นสังกัดเพียงอย่างเดียว เมื่อสถานพยาบาลจะต้องเรียกเก็บ โดยการจัดท าใบแจ้งหนี้เดินสะพัด สถานพยาบาล
จะต้องคีย์หาข้อมูล โดยใช้วิธีการการค้นหาจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ ERP เช่น ชื่อคณะ ชื่อภาควิชา ชื่อโครงการ ซึ่งได้
จากการกรอกข้อมูลในใบบันทึกข้อความที่ผู้ขอรับบริการถือมา ซึ่งบางครั้งผู้รับบริการกรอกข้อมูลผิด หรือไม่ครบถ้วน จึง

     เพิ่มประสิทธิภาพการท างานระบบ ERP 
    สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรค้นหำข้อมูลของผู้ปฏิบัติงำน และเกิดกำรจัดท ำใบแจ้งหนี้เดินสะพัดที่ผิดพลำดจำกข้อมูลที่ไม่
ครบถ้วนได้ 

2.1.2 สภาพการปฏิบัติงานเดมิของระบบบญัชีเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน 
กำรปฏิบัติงำนในระบบบัญชีเจ้ำหนี้และกำรจ่ำยเงนิ เม่ือมีใบแจ้งหนี้มำถึงหน่วยงำน เช็คยอดทีต่้องช ำระเงินว่ำ

ถูกต้องหรือไม่ จำกนั้น เข้ำระบบ ERP เพื่อจัดท ำใบส ำคัญตั้งหนี้เดินสะพัด กำรปฏบิัติงำนในระบบเจำ้หนี้จ ำเปน็ต้องคีย์
รหัสผู้จัดจ ำหน่วย และสิง่ที่ส ำคญัอีกประกำรหนึ่งคือ รหัสสินค้ำแต่ละประเภท หน่วยงำนต้องค้นหำจำกฐำนข้อมูลที่มีอยู่
ในระบบ ERP ซึ่งบำงครั้งอำจเกดิควำมผิดพลำดในกำรค้นหำได้ 
           สถานการณ์ก่อนปรับปรุงงาน : จำกกำรท ำงำนในระบบ ERP และทดลองกำรจบัเวลำกำรปฏบิัติงำนในเดือน 
มี.ค.56 ค่ำที่แสดงผลเป็นคำ่เวลำต่อ 1 เร่ือง 
 

ระบบงาน จ านวนเร่ือง เวลา/นาที ร้อยละ ความผิดพลาด ร้อยละ 
1. กำรออกใบแจ้งหนี้ 24 10 20.42 9 18.38 
2. คชจ. หน่วยงำน 20 6 12.29 7 14.30 
3. เจ้ำหนี้ระหว่ำงกัน 5 6 12.29 1 2.32 

รวม 49 22 45 17 35 
 

 จำกกำรตรวจสอบพบว่ำกำรปฏิบัติงำนแบบเดิมโดยอำศัยกำรค้นหำจำกฐำนข้อมูลในระบบ ERP นั้น มีกำร
สูญเสียระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ 45 และเกิดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนแบบเดิมคิดเป็นร้อยละ 35 
ของกำรท ำงำนทั้งหมด ดังนี้ 
 

             
                                

3. แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 (แนวคิด วิธีกำร เทคนิคหรือเครื่องมือที่ใช้ในกำรลดขั้นตอน) 

 น ำหัวข้อปัญหำมำวิเครำะห์ หำสำเหตุของปัญหำหรือหำควำมสูญเปล่ำของกระบวนกำร หรือกำรแจงข้อมูล
เปรียบเทียบสภำพปัจจุบันกับสภำพที่ต้องกำร 
 
 
 
 

จ านวนเรื่อง เวลา/นาท ี ร้อยละ 
ความผิด
ผิดพลาด 

ร้อยละ 

1. การออกใบแจ้งหนี้ 24 10 20.42 9 18.38

2. คชจ. หน่วยงาน 20 6 12.29 7 14.3

3. เจ้าหนี้ระหว่างกัน 5 6 12.29 1 2.32
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กราฟแสดงสถานะการณ์ก่อนปรับปรุงงาน 

ตารางที่1 : แสดงผลกำรปฏิบตัิงำนก่อนปรับปรับปรุงงำน 

กราฟที่1 : แสดงผลกำรปฏิบัติงำนก่อนปรับปรุงงำน 
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3.1 นโยบาย แนวทางการท างาน แผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 การปฏิบัติงานในระบบ ERP นั้น รูปแบบและหน้าตาของระบบ เป็นการใช้งานแบบเดียวกับ Microsoft Excel ที่
เราคุ้นเคยอย่างดี ดังนั้น จึงน าเอา Microsoft Excel เข้ามาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานกับระบบ 
ERP ได้ไม่ยาก 

 

 

 

 

จากการสร้างฐานข้อมูลที่จ าเป็นแก่การใช้งานในระบบ ERP โดยใช้ Microsoft Excel  นั้น ใช้หลักการเสมือน
การท างานในระบบ ERP คือ ในระบบ ERP มีข้อมูลที่จ าเป็นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานอะไร เราน ามาจ าลองหน้าตาของ
ระบบใน Microsoft Excel  เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล การปฏิบัติงานครั้งต่อไปสามารถน าฐานข้อมูลจาก Microsoft Excel  
น าไปใช้ปฏิบัติงานได้เลย ซึ่งสามารถช่วยลดขั้นตอนของการคีย์ค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบ ERP ซึ่งมีเป็นจ านวน
มากได้ และการปฏิบัติงานเช่นนี้ ยังสามารถช่วยลดระยะเวลา และความผิดพลาดในการปฏิบัติงานลงได้อีกประการหนึ่ง
ด้วย  

เป้าหมายการเข้าแก้ไขการปฏิบัติงานในระบบ ERP คร้ังนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ ERP ลด
ขั้นตอนการคีย์ค้นหาข้อมูล ช่วยลดระยะเวลาและความผิดพลาดในการปฏิบัติงานลงมากกว่าร้อยละ 50 ตามแผนงานที่ได้
วางไว้ ดังนี้ 
 
 

 

     รูปภาพที่ 7 : ภาพแสดงหัวข้อปัญหา 

รูปภาพที่ 8 : แนวทางการเข้าแก้ไขปัญหา 

สร้างฐานข้อมูลที่จ าเป็นในการ
ป้อนข้อมูล เพื่อช่วยลดระยะเวลา
การค้นหาข้อมูลในระบบ ERP เช่น 
- รหัสหน่วยงาน 
- เลขที่บัตรประจ าตัว 
- รหัสสินค้า เปน็ต้น 

ระบบ Enterprise Resource 
Planning System : ERP 

 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานในระบบ ERP 

ผู้ปฏิบตัิงาน 

ระบบ ERP 

วิธีการ 

ขาดทักษะด้านระบบ ERP 

มีความเข้าใจผิดในระบบ 

ระบบมีความซับซ้อน 

มีฐานข้อมูลในระบบจ านวนมาก 

ระยะเวลาประมวลผลนาน 

ปฏิบัติผิดข้ันตอน 

ขาดฐานข้อมูลท่ีจ าเป็น 
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แผนกิจกรรม  
 ขั้นตอน 2555 2556 

แผนการด าเนินงาน ต.ค-ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย 
 
 
P 

1. รวบรวมปัญหา  
 

         
2.คัดเลือกหัวข้อปัญหา  

 

        

3.ตรวจสอบระบบสถานการณ์
ปฏิบัติงานปัจจุบัน เก็บข้อมลู 
ก าหนดเป้าหมาย วางแผน  

  
 

       

4.วิเคราะหห์าสาเหต ุ     
 

     
5.วางแผนแก้ไขปัญหา      

 

    

 
 

D 

6.ด าเนินการแกไ้ข      
 

    
7.ตรวจสอบแนวทางปฏิบตัิหา
ข้อบกพร่องและหามาตรการโตต้อบ
ปัญหา 

       
 

 
 

 

C 8.ประเมินผลการด าเนินงาน           
 

A 9.จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน          
 

10.สรุปโครงการปรับปรุงงาน          
 

 

                                                      ตารางที่ 2 : แผนกิจกรรม 
3.2 วิธีการลดขั้นตอน และระยะเวลา 

  3.2.1 วิธีการลดขั้นตอน และระยะเวลาของระบบบัญชีลูกหนี้ 
 เพิ่มข้อมูลรหัสหน่วยงานต้นสังกัดของผู้มาขอรับบริการจากสถานพยาบาลลงในแบบฟอร์มบันทึก

ข้อความขอใช้บริการรักษาพยาบาล และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ รวมทั้งระบบ e-office เพื่อขอความร่วมมือให้
ปฏิบัติตามแบบฟอร์มที่ได้ก าหนดไว้  
  จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากบันทึกข้อความขอใช้บริการจากผู้ขอใช้บริการถือมาพร้อมกรอกข้อมูลและรหัส
หน่วยงานจากต้นสังกัดเรียบร้อยแล้วน ามาบันทึกลง Microsoft Excel เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลประจ าเดือน และน าไป
จัดท าใบแจ้งหนี้ประจ าเดือนในระบบ ERP เพื่อส่งไปเรียกเก็บเงินจากหน่วยงานต้นสังกัดให้ท าการโอนเงินในระบบ ERP 
ต่อไป  

 
 
 
       
 
   
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 10 : ภาพหลังปรับปรุงระบบลูกหนี้ (การปฏิบตัิงานในระบบ ERP) 
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3.2.2 วิธีการลดขั้นตอน และระยะเวลาของระบบบัญชีเจ้าหนี้ 
จัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายประจ าเดือนของหน่วยงาน ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจ าทุกเดือนลงใน Microsoft Excel ข้อมูล

เหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลที่หน่วยงานจะต้องเข้าไปคีย์ในระบบ ERP ซึ่งเป็นรหัสที่มีเนื้อความเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็น รหัสผู้เบิก 
รหัสสินค้า ยอดเงิน รวมทั้งข้อความที่หน่วยงานต้องกรอกเองในช่องรายการด้วย หลังจากจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อเก็บไว้
เป็นฐานข้อมูล จะสามารถน าข้อมูลมาปฏิบัติงานได้ทันที ช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูล และลดระยะเวลาลงได้อีก
ประการหนึ่ง  
 

4. แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และการให้บริการ 
 หลังจากผู้รับบริการได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ และได้ยื่นใบสั่งยาเพื่อฟังค าแนะน าการ ใช้ยาจากเภสัชกร
เรียบร้อยแล้ว ห้องการเงินเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลโดยรับแบบฟอร์มจากผู้มาขอใช้บริการซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว / 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ เจ้าหน้าที่การเงินจ าเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดที่ผู้ขอรับบริการได้กรอกเรียบร้อยแล้ว 
รวมถึงรหัส ERP จากหน่วยงานต้นสังกัดด้วย หากข้อมูลถูกต้องเรียบร้อย เจ้าหน้าที่การเงินกรอกจ านวนเงินค่า
รักษาพยาบาลรวมทั้งลงลายมือชื่อก ากับในแบบฟอร์ม คืนให้แก่ผู้รับบริการน าไปรับยา ณ ห้องจ่ายยา หากข้อมูลถูกต้อง
เรียบร้อยการให้บริการและการรับบริการสามารถด าเนินไปตามกระบวนการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ติดขัด รวมทั้งสามารถน า
ข้อมูลจากแบบฟอร์มไปด าเนินการจัดท าใบแจ้งหนี้จากระบบ ERP ได้อย่างถูกต้องต่อไปได้ ส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจจากการมาใช้บริการของสถานพยาบาลได้ประการหนึ่ง 

4.1 ช่องทาง หรือวิธีการ การรับฟัง ความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 สถานพยาบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นโดยวิธีการตอบแบบสอบถาม  และเขียนความคิดเห็น  หย่อนลงกล่องรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งได้ติดตั้งไว้หน้าห้องฉุกเฉินอยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้าด้านหน้าของสถานพยาบาล และอีกช่องทางหนึ่ง
ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซน์ของสถานพยาบาลได้ตลอดเวลา 

4.2 วิธีการในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ 
 พูดคุยตอบข้อซักถามแก่ผู้รับบริการ โดยเจ้าหน้าที่การเงิน ณ เคาน์เตอร์จุดรับบริการ ให้ข้อมูลทางการเงินที่เป็น
ประโยชน์แก่การรับบริการ ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย มีอัธยาศัยที่ดี เพื่อจักได้เกิดความประทับใจใน
การบริการของสถานพยาบาล 
 

5. แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการอ านวยความสะดวก 
 การสร้างความประทับใจในการให้บริการส่งผลให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ดังนั้น สภาพแวดล้อมของ
สถานพยาบาลเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้รับบริการสามารถสัมผัสได้โดยตรงจากสภาพแวดล้อมซึ่งสถานพยาบาลได้จัดไว้เพื่อให้
ผู้รับบริการเกิดความสะดวกในการใช้บริการจากสถานพยาบาล ซึ่งได้แก่ 

5.1 การก าหนดรูปแบบการอ านวยความสะดวก 
 5.1.1 ป้ายบอกต าแหน่งจุดรับบริการ ซึ่งผู้รับบริการสามารถมองเห็นและสามารถรับบริการตามจุด

บริการที่ต้องการได้อย่างสะดวก 
 5.1.2 เสียงประกาศจากจุดบริการต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการสามารถรับ

ฟังได้อย่างชัดเจน เพื่อจักได้ไปรับบริการได้ถูกจุดต่อไป 
 5.1.3 เก้าอ้ีพักรอการให้บริการ ซึ่งจัดไว้ ณ ห้องโถงรอตรวจ และตามจุดต่างๆ ของสถานพยาบาล 

 

6. การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
งานการเงินตระหนักถึงความส าคัญของการเก็บค่ารักษาพยาบาล และการบริการเพื่อให้เกิดความประทับใจ 

ดังนั้นการเก็บค่ารักษาพยาบาลบาล โดยใช้บันทึกข้อความ หากมีข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูล จะเกิดการ
ปฏิบัติงานผิดพลาดในขั้นตอนของการจัดท าใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ ซึ่งมีผลกระทบต่อความ
ไม่พึงพอใจในการให้บริการได้ จึงได้มีการเน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่การเงินต้องรอบคอบและพึงระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดใน
การกรอกข้อมูลของผู้รับบริการเกิดข้ึน  
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การประชุมของกลุ่มเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล ซึ่งผู้ปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวคิดในการปฏิบัติงาน
ระหว่างกันเพื่อจักได้น ามาปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ  ซึ่งส่งผลให้ผู้รับบริการเกิด
ความพึงพอใจในการรับบริการได้ 

 

7. ผลการด าเนินงาน (Output) ที่ส าคัญ 
สถานการณ์หลังปรับปรุงงาน : จากการท างานในระบบ ERP และทดลองการจับเวลาการปฏิบัติงานในเดือน 

มิ.ย. 56 ค่าที่แสดงผลเป็นค่าเวลาต่อ 1 เร่ือง 
 

ระบบงาน จ านวนเร่ือง เวลา/นาที ร้อยละ ความผิดผิดพลาด ร้อยละ 

1. การออกใบแจ้งหนี้ 27 5 9.64 2 3.88 
2. คชจ. หน่วยงาน 20 3 5.78 1 1.92 
3. เจ้าหนี้ระหว่างกัน 5 3 5.78 - - 

รวม 52 11 21.2 3 5.8 
 
 

จากการตรวจสอบหลังปรับปรุงงานโดยวธิีคุณภาพพบว่าการปฏิบัติงานในเดือน มิถุนายน มีการสูญเสียระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานเพียงร้อยละ 21.2 และเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเพียงร้อยละ 5.8 ของการปฏิบัติงานทั้งหมด ดังนี้ 

 

 

 

 

         

 

 
เมื่อมีการเปรียบเทียบการด าเนินงานก่อนการปรับปรุงงานและหลังการปรับปรุงงาน พบว่า การปฏิบัติงานโดยน า

ฐานข้อมูลที่ได้สร้างไว้จาก Microsoft Excel ไปประยุกต์ใช้งานกับระบบ ERP นั้น สามารถช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูล
ลงได้อย่างมีคุณภาพ และยังสามารถลดระยะเวลา และความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานลงได้อย่างเห็นได้ชัด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนเรื่อง เวลา/นาที ร้อยละ ความผิดพลาด ร้อยละ 

1. การออกใบแจ้งหนี้ 27 5 9.64 2 3.88

2. คชจ. หน่วยงาน 20 3 5.78 1 1.92

3. เจ้าหนี้ระหว่างกัน 5 3 5.78 0 0
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กราฟแสดงสถานะการณ์หลังปรับปรุงงาน 

ตารางที ่3 : แสดงผลการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงงาน 

รูปภาพที่ 13 : แสดงสถานการณห์ลังปรับปรุงงาน 
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ผลจากการปรับปรุงงานครั้งนี้ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในระบบ ERP นั้น ได้แยกการปฏิบัติงาน
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. การออกใบแจ้งหนี้ ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2556 จ านวน 24 เรื่อง สูญเสียระยะเวลาในการปฏิบัติงานเรื่องละ 
10 นาที คิดเป็นร้อยละ 20.42 และมีข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 18.38 หลังท าการปรับปรุง
งานโดยวิธีคุณภาพ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการออกใบแจ้งหนี้เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 จ านวน 27 เรื่อง แต่สูญเสีย
ระยะเวลาเพียงเร่ืองละ 5 นาที คิดเป็นร้อยละ 9.64 พบข้อผิดพลาดเพียง 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.88 

2. ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2556 จ านวน 20 เร่ือง สูญเสียระยะเวลาในการปฏิบัติงานเรื่อง
ละ 6 นาที คิดเป็นร้อยละ 12.29 และมีข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.30 หลังท าการปรับปรุง
งานโดยวิธีคุณภาพ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนของค่าใช้จ่ายหน่วยงานเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 จ านวน 20 
เร่ือง แต่สูญเสียระยะเวลาเพียงเร่ืองละ 3 นาที คิดเป็นร้อยละ 5.78 พบข้อผิดพลาดเพียง 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.92 

3. เจ้าหนี้ระหว่างกัน ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2556 จ านวน 5 เรื่อง สูญเสียระยะเวลาในการปฏิบัติงานเรื่องละ 6 
นาที คิดเป็นร้อยละ 12.29 และมีข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.32 หลังท าการปรับปรุงงานโดย
วิธีคุณภาพ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนของค่าใช้จ่ายหน่วยงานเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 จ านวน 5 เรื่อง แต่
สูญเสียระยะเวลาเพียงเร่ืองละ 3 นาที คิดเป็นร้อยละ 5.78 ไม่พบข้อผิดพลาดเกิดขึ้น  
 

8. ผลลัพธ์ความส าเร็จของการด าเนินงาน (Outcome)  
 ผลจากแบบส ารวจของสถานพยาบาลพบว่า ความพึงพอใจต่อบริการของเจ้าหน้าที่การเงินในระดับมาก ถึงมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.57 และความรวดเร็วถูกต้องในทางการเงินในระดับมาก ถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 85.23  
 

9. ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน 
 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานครั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานได้น า Microsoft Excel มาประยุกต์ใช้งานกับระบบ ERP 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานในระบบ ERP เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 

10. การประเมินผลและการน าผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 
ภายหลังการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน พบว่า สามารถลดระยะการปฏิบัติงานลงจากร้อยละ 45 เหลือร้อยละ 

21.2 และลดความผิดพลาดลงจากร้อยละ 35 เหลือร้อยละ 5.8 ซึ่งถือว่าท าได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ และน าการ
ปรับปรุงงานนี้มาใช้พัฒนาการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป 
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ความผิดผิดพลาด 

ร้อยละ 

จ านวนเรื่องที่ปฏิบัติ เวลา/นาที ร้อยละ ความผิดผิดพลาด ร้อยละ 

หลังปรับปรุง 52 11 21.2 3 5.8

ก่อนปรับปรุง 49 22 45 17 35

ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุงงาน 

รูปภาพที่ 14 : แสดงการเปรียบเทียบสถานการณ์ก่อน-หลัง ปรับปรุงงาน 
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11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอใช้บริการจากสถานพยาบาล ซึ่งได้ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่อไปในระบบ ERP ได้  
 2. ผู้รับบริการเองก็ให้ความร่วมมือและให้ความสนใจเป็นอย่างดี ในการกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นประโยชน์ส าหรับการปฏิบัติงาน 
 3. เจ้าหน้าที่การเงินให้ความร่วมมือในการก ากับ ตรวจสอบ เพื่อให้ข้อมูลเกิดความถูกต้อง ด้วยความรอบคอบ
เป็นอย่างดี 
 

12. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 การปฏิบัติงานในระบบ ERP มีขั้นตอนการปฏิบัตงิานหลายขัน้ตอน การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานคร้ังนี้ 
เป็นแนวทางทีง่่ายและไม่ยุง่ยาก เนื่องจากได้น า Microsoft Excel เข้ามาช่วยเปน็เครื่องมือในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนงาน ซึ่งช่วยลดขั้นตอน และลดระยะเวลาการปฏิบัตงิานได้ดี และมีประสิทธิภาพ จักได้น าไปพฒันาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานในขัน้ตอนอื่นต่อไป   
 
น าเสนอโดย 
 นางสาวไพลนิ ไมไพบลูย์ : สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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1. ที่มาของปัญหา 
สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานมีภารกิจหลักในการให้การบริการสุขภาพอย่างมี

คุณภาพ ให้บุคลากรมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยน าระบบเทค โนโลยี
สารสนเทศหลากหลายเข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและบริหารจัดการในทุกระบบงานขององค์กร 

เพื่อให้การบริการและบริหารจัดการเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ สถานพยาบาลมีการแก้ไขปัญหาและให้ค าปรึกษาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรสถานพยาบาลตามคู่มือปฏิบัติงาน (INFKU WI) การให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร
ให้มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย (INFKU IT IDP) มีการด าเนินงานการจัดการความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละปีงบประมาณ (INFKU KM) รวมถึงการนับจ านวนชั่วโมงในบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของสถานพยาบาลอีกด้วย 

ในการด าเนินงานที่ผ่านมา การขอรับการแก้ไขปัญหาและให้ค าปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร
สถานพยาบาล มีการแจ้งผ่านด้วยแบบฟอร์มตามล าดับขั้นบังคับบัญชาระหว่างฝ่าย ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินเอกสารผ่าน
ระบบสารบรรณ ท าให้การรับแจ้งแก้ไขปัญหาและหรือขอค าปรึกษาล่าช้าไม่ทันการต่อการให้บริการและบริหารจัดการ 

เมื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาและให้ค าปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศเสร็จสิ้น ข้อมูลจะถูกบันทึกลงใบ
แบบฟอร์มและฐานข้อมูลที่สร้างไว้ ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมาพบว่ามีการใช้ข้อมูลดังกล่าวกับการจัดการความรู้ พัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แต่ทว่าข้อมูลนั้นล้วนต่างแยกการจัดเก็บออกจากกัน 
ทั้งที่การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง และมีระยะเวลาในการเพิ่ มทักษะในเวลา
เดียวกัน อีกทั้งยังสามารถน ามาเก็บและรวบรวมเป็นคลงัความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศสถานพยาบาลได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 ดังนั้นการบูรณาการแก้ไขให้ค าปรึกษา จัดการความรู้ และพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
น าเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วย จะช่วยลดขั้นตอน ความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อองค์กรในทุกรูปแบบ 
 

2. ลักษณะการปฏบิัติงาน 
ในการให้บริการของงานสารสนเทศของสถานพยาบาลมีกระบวนการและขั้นตอนปฏิบตัิงาน ความละเอียดแจ้งไว้

ในคู่มือปฏิบัติงาน QP-INF-01 ระเบียบปฏบิัติงานสารสนเทศ จ าแนกได้ดงันี้ 
 พัฒนาระบบเวชสารสนเทศ เพื่อด าเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจของสถานพยาบาล 
 สนับสนุนการใช้เวชสารสนเทศในงานบริหาร การศึกษาและวิจัยของสถานพยาบาล 
 วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการดูแลบ ารุงรักษา 
 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
 วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลสถิติ เคร่ืองชี้วัดคุณภาพของสถานพยาบาล 
 สนับสนุนบุคลากรให้น าข้อมูลเวชสารสนเทศไปวิเคราะห์เพื่อการบริหารจัดการ 
ซึ่งด าเนินงานโดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทางตรงคือ บุคลากรสถานพยาบาลทีป่ฏิบัติงาน

ร่วมกับอุปกรณ์ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะกรรมการประกนัคุณภาพทางดา้นการพฒันาทรัพยากรบุคคล การจัดการ
ความรู้ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร มีผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีทางอ้อมได้แก่ ผู้รับบริการและคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับส านักงานอธิการบดี ดังแผนภาพ 
 

ปฏิรูปบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณาการทุกภาคส่วน 
(ICT Service management Reform for Total Integration)  

สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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                  ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
2.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม 
ประกอบไปด้วยรูปแบบการท างานที่แยกการบันทึกและจัดเก็บการปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงานออกจากกัน

ได้แก ่
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ทักษะทางคอมพิวเตอร์) (INFKU IDP) 
 การปฏิบัติกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) 
 การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และระบบซอฟท์แวร์ (FM-INF-01) 
 การอบรมและให้ค าปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (FM-INF 02) 
 การจัดการความรู้ (INFKU KM) 
 

            

Integrate ICT Tech Support, KM, IDP (Past)

KM (Knowledge)KM (Knowledge)FM-INF-02FM-INF-02Action Plan (hrs)Action Plan (hrs) FM-INF-01FM-INF-01IDP (Skill)IDP (Skill)

   �         

                    

                                  ?
    �         �       
                      
                           

             

                   
                     
                    

      

   

          �                         
                                     

                   
       FM-INF-01

 
ภาพที่ 2 แผนภาพ Cross Functional Flowchart แสดงสภาพการปฏิบัติงานเดิม 
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2.1.1 การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และระบบซอฟท์แวร์ (WI-INF-01) ก่อนการปรับปรุง 
 

 

                                               
      FM-INF-01         1

                       

                   
        FM-INF-01         3

                        

                                   ?
                       

                         
                        

                     FM-INF-01         2

                   
                       
                  

      

   

                             2          

 
 

                   ภาพที่ 3 แผนผังการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และระบบซอฟท์แวร์ ก่อนการปรับปรุง 

2.1.2 การอบรมและให้ค าปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (WI-INF-02) ก่อนการปรับปรุง 
         

                        

                                  
FM-INF-02         1

                       

                             
FM-INF-02         3

            

                                 3       
                                    

                           

                     FM-INF-02         2

      

   

                             2          

    
ภาพที่ 4 แผนผังการอบรมและใหค้ าปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนการปรับปรุง 
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2.1.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในส่วนทักษะการใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ จะเป็นผู้ประเมินความสามารถในการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่างๆ  และเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน ตามเกณฑ์และระดับ เพื่อเป็นตัวชี้วัดใน แผนภูมิสมรรถนะ (Human 
Performance Radar Chart) โดยมีเกณฑ์การวัดระดับดังตาราง 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การวัดระดับการใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 
 

ระดับที่ 0 ไม่มีทักษะ 
ระดับที่ 1 สามารถปิด-เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี ตลอดจนสามารถใช้แป้นพิมพ์ และอุปกรณช์ี้

ต าแหน่งได ้
ระดับที่ 2 แสดงทักษะระดบัที่ 1 และ 

สามารถใช้โปรแกรมประมวลผลค า ตารางค านวณ และการน าเสนองานในระดับพืน้ฐาน 
 สามารถคัดลอก วาง ลบ แฟ้มเอกสาร บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

สามารถค้นหาข้อมูลและความรูบ้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
ระดับที่ 3 แสดงทักษะระดบัที่ 2 และ 

สามารถค้นหาข้อมูลและความรูบ้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
สามารถรับสง่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ระดับที่ 4 แสดงทักษะระดบัที่ 3 และ 
ความสามารถใช้งานโปรแกรมเฉพาะต าแหนง่ได้ 1 โปรแกรม ขึ้นไป                                                                                                                     

ระดับที่ 5 แสดงทักษะระดบัที่ 4 แต่ความสามารถใช้งานโปรแกรมเฉพาะต าแหน่งได้  2 โปรแกรมขึ้นไป 
 

2.1.4 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
 ได้ก าหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานโดยมีเป้าประสงค์เพื่อ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้าง และพัฒนากระบวนงาน และทรัพยากรบุคคล      
มีกลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
 

ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดระดบัโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดระดับโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เป้าหมาย/งบประมาณ(แสนบาท) 

หรือ กิจกรรม  ด าเนินการ 255
5 

255
6 

255
7 

255
8 

2559 

จ านวนชั่วโมง/รายในบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการ
พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

หัวหน้าฝ่าย
การแพทย์ 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

2555-
2559 

2 
0.00 

2 
0.00 

2 
0.00 

2 
0.00 

2 
0.00 

 

2.1.5 การจัดการความรู ้
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ของสถานพยาบาล จะต้องสามารถสนับสนุน

และส่งเสริมการสื่อสาร การท างานร่วมกัน และการจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูล ซึ่งครอบคลุมบุคลากรที่มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
อีกนัยหนึ่ง บุคลากรที่ขาดทักษะทางคอมพิวเตอร์ก็สามารถเข้าถึงความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือวีดิทัศน์ที่จัดเก็บอยู่ภายใน
ระบบได้เช่นกัน จากปัจจัยและคุณลักษณะส่งเสริมการจัดการความรู้ ประกอบด้วยการสื่อสาร จัดเก็บ และผสานก าลังกัน
ด้วยระบบต่างๆ ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการจัดการความรู้ที่จ าเป็นส าหรับองค์กร สามารถเลือกใช้ตัวอย่างเครื่องมือที่
สอดคล้อง เข้ามาเสริมสร้างการจัดการความรู้ได้ดังภาพ 
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ภาพที่ 5 แม่แบบการจัดการความรู้และเทคโนโลยสีารสนเทศกับการจัดการความรู้ 
2.2 สภาพการปฏิบัติงานใหม่  

 จากสภาพการท างานในอดีตที่มีภาวะคอขวดและมีการกระจัดกระจายของข้อมูล จึงได้มีการก าจัดขั้นตอนที่
ซ้ าซ้อนและปรับโครงสร้างขั้นตอนและเวลาการปฏิบัติงาน (Cycle time; tc) รวมถึงน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน
การพัฒนาการให้บริการและบริหารจัดการ ลดภาระงานและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ดังภาพ โดย 

   ลดระยะเวลารอคอยรับแจ้งปัญหา/ค าปรึกษา ผ่านการใช้ช่องทางการสื่อสาร 5 ช่องทาง ได้แก่ โทรศัพท์
ภายใน โทรศัพท์เคลื่อนที่ LINE การพบรายบุคคล และทางเลือกการใช้บริการผ่านแบบฟอร์มดั้งเดิม 

 ปรับกระบวนงานโดยควบรวมการแก้ไขและการให้ค าปรึกษาเข้าอยู่ในระบบงานเดียวกัน 
 รวมศูนย์ฐานข้อมูลเดียว เพื่อน าไปใช้ในทุกการบริหารจัดการได้ 
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Integrate ICT Tech Support, KM, IDP (Reengineering)

KM (Knowledge)KM (Knowledge)FM-INF-02/01FM-INF-02/01FM-INF-01/02FM-INF-01/02IDP (Skill)IDP (Skill) Action Plan (hrs)Action Plan (hrs)

Stored Database

Report Tech 

Support

Report 

Training

 
                       

 

งานสารสนเทศปรับปรุงการสื่อสารโดยบุคลากรสามารถแจ้งหรือขอรับค าปรึกษาทางช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
อาทิ โทรศัพท์ภายใน เคลื่อนที่ LINE การเข้าพบรายบุคคลรวมถึงทางเลือกการใช้บริการผ่านแบบฟอร์มดั้งเดิม และท าการ
ควบรวมการรับแจ้งแก้ไขปัญหาและขอรับค าปรึกษาร่วมกัน โดยคงสภาพการปฏิบัติงานไว้ดังเดิม โดยงานสารสนเทศเป็นผู้
บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลบนระบบคลาวด์ ซึ่งสามารถบันทึกและบริหารจัดการจากที่ ใดก็ได้ ผ่านการรักษาความ
ปลอดภัยที่รัดกุม 
 

  
                            

                                        ภาพที่ 7 การบันทึกฐานข้อมูลบนคลาวด ์

  

 

 

  ภาพที่ 6 แผนภาพ Cross Functional Flowchart แสดงสภาพการปฏิบัติงานใหม ่
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2.2.1 การแก้ไขปัญหา อบรมและให้ค าปรึกษา คอมพิวเตอร์ ระบบซอฟท์แวร ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(WI-INF-01/02) หลังการปรับปรุง 
 

 

                       ภาพที่ 8 แผนผังการแก้ไขปญัหา อบรมและใหค้ าปรึกษา คอมพิวเตอร์ ระบบซอฟท์แวร์ 
                                          และเทคโนโลยสีารสนเทศ (WI-INF-01/02) หลังการปรับปรุง 
   

  2.2.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  จากฐานข้อมูลที่ท าการบันทึกเข้าสู่ระบบ สามารถแปลงเป็นผลลัพธ์ประกอบการประเมินสมรรถนะตาม
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ 

 2.2.3 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
  จากฐานข้อมูลที่ท าการบันทึกเข้าสู่ระบบ สามารถสรุปเป็นผลลัพธ์จ านวนชั่วโมง/รายในบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายบุคคลได้ 
  2.2.4 การจัดการความรู้ 

 จากฐานข้อมูลที่ท าการบันทึกเข้าสูร่ะบบ สามารถสืบถอดเป็นคลังความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสถานพยาบาล
บน Intranet ขององค์กร 
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                         ภาพที่ 9 การออกแบบฐานข้อมูลเบื้องต้นและการจัดท าระบบสารสนเทศบรูณาการ 

3. แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
การบูรณาการแก้ไข ให้ค าปรึกษา จัดการความรู้ และพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ มี

แนวคิดในการวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการผ่านเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพในสหวิทยาการและศาสตร์หลายแขนง อาทิ 
การจัดการทางวิศวกรรม Re-Engineering โดยใช้ cross functional diagram เข้ามาใช้ในการประเมิน การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการช่วยงาน (ICT as a tool for …) ตามหลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
Management) การจัดการระบบข้อมูล (Management of Information System) การจัดการฐานข้อมูล มุมมองการใช้
ซอฟท์แวร์เป็นการบริการบนคลาวด์ (Software as a Service; SaaS) โดยไม่ละทิ้งประเด็นด้านการรักษาความปลอดภัย 
หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับต่างๆในการปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ได้เน้นการบูรณาการการจัดเก็บข้อมูลให้สามารถน าผลการแก้ไขปัญหา เพิ่มพูนทักษะทาง ICT ใน
ลักษณะบันทึกคร้ังเดียว ใช้ได้ทั้งหมด (One for All) นั่นคือการรวมศูนย์ฐานข้อมูลเดียวกันแล้วน าไปใช้กับทุกงานได้แก่  

 ผลการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และระบบซอฟท์แวร์ 
 ผลการอบรมและให้ค าปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลประกอบการประเมินสมรรถนะตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ผลลัพธ์จ านวนชั่วโมง/รายในบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารรายบุคคลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
 คลังความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสถานพยาบาลจากการจัดการความรู้ 
 ท าให้ลดงานซ้ าซ้อน ก่อให้เกิดคลังความรู้และสามารถแสดง KPI ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งบุคลากรสถานพยาบาล

สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ผ่านระบบคลาวด์และ Intranet ที่มีการรักษาความปลอดภัยและก าหนดสิทธิ์ที่รัดกุม 
  3.1 นโยบาย แนวทางการท างาน แผนงาน  

 ท าการวิเคราะห์แผนผังการด าเนินงานที่มีอยู่เดิม รวมถึงระยะเวลาการให้บริการผ่านรูปแบบที่เคยเป็นมาในเชิง
สถิติ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบกระบวนการที่เอ้ือประโยชน์แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม โดยไม่ละเมิดระเบียบที่มีอยู่เดิมหรือเพิ่มภาระงานแก่ผู้อื่น 
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ตารางที่ 3 แผนการด าเนินงาน 
 

แผนการด าเนินงาน 

มิย
-ก

ย 
. 2

55
5 

ต.
ค.

 2
55

5 

พ.
ย. 

25
55

 

ธ.ค
. 2

55
5 

ม.
ค.

 2
55

6 

ก.พ
. 2

55
6 

มี.
ค.

 2
55

6 

เม
.ย.

 2
55

6 

พ.
ค.

 2
55

6 

มิ.
ย. 

25
56

 

ก.ค
. 2

55
6 

ส.ค
. 2

55
6 

ก.ย
. 2

55
6 

P 

1 ส ารวจข้อบกพร่องใน
กระบวนการก าหนด
เป้าหมายในการปรับปรุง
งาน 

             

2.วิเคราะหส์ภาพการ
ท างานและออกแบบ
แผนการปรับปรุง 

             

D 
3. น าแนวทางปฏิบัติที่
วางแผนหรือออกแบบมา
ด าเนินการ 

             

C 
4. ตรวจสอบแนวทาง
ปฏิบัต ิ

             

A 

5. ประเมินผลการ
ด าเนินการ ก่อนจดัท า
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

             

6.จัดท ามาตรฐานฉบับ
สมบูรณ ์

             

7.สรุปผล              
 
 3.2 วิธีการลดขั้นตอน และระยะเวลา  

 จากข้อมูลที่ท าการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานเดิม ได้ท าการวิเคราะห์ระยะเวลาออกแบบขั้นตอนใหม่ ปรับปรุง
ช่องทางการสื่อสาร น า ICT เข้ามาใช้ในการด าเนินงานในจุดที่ก่อให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

3.3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
เพื่อเป็นการตรวจสอบผลการแก้ไขหรือให้ค าปรึกษา งานสารสนเทศได้เพิ่มกระบวนการติดตามผลหลังจากการ

ปฏิบัติภารกิจ (Follow Up; F/U) เพื่อเป็นการประกันคุณภาพในการให้บริการ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมในการปรับปรุงการให้บริการและบริหาร รวมถึงเป็นการบริหารความสัมพันธ์อนัดีระหว่างผู้มสี่วนได้ส่วนเสียกับผู้
ให้บริการ (Customer Relationship Management; CRM) อีกด้วย  

 

4. แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และการให้บริการ  
 งานสารสนเทศมุ่งมั่นในการให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องใน
การด าเนินงาน (Business Continuity) และเสริมสร้างภูมิปัญญาทาง ICT แก่บุคลากรซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรง 
 4.1 ช่องทาง หรือวิธีการ การรับฟัง ความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ง านส ารสน เทศ
เปิดรับการแจ้งปัญหาผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อีกทั้งมีการติดตามผลผ่านการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรง ซึ่ง
ผลการปฏิบัติงานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรง น าไปสู่ การให้บริการแก่ผู้ป่วย ซึ่งเป็นผู้รับบริการ อันเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทางอ้อมของ งานสารสนเทศ มีตัวชี้วัดจากความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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 4.2 วิธีการในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ 
 งานสารสนเทศ น าหลักการบริหารความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ให้บริการและการจัดการ
ความรู้ สร้างพื้นที่ในการพูดคุยทาง ICT ได้ในทุกจุด (เวทีความรู้ ; Ba [Kitaro Nishida]) เพื่อพัฒนาศักยภาพทาง ICT ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรง  
 4.3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
 นอกจาก CRM แล้ว การปฏิบัติงานที่ด าเนินอยู่เป็นปกติ ล้วนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยไม่รู้ตัว 
โดยถูกจัดเป็นเข้าในฐานข้อมูลของงานสารสนเทศ แปลงไปสู่การจัดการความรู้ มีผลพลอยได้เป็นคลังความรู้ทาง ICT ของ
สถานพยาบาลที่ได้มาจากประสบการณ์ความรู้ฝังตรึง (Tacit Knowledge) ของบุคลากรทุกคนในองค์กร  
 

5. แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการอ านวยความสะดวก 
 การสื่อสารและเข้าแก้ไขปัญหาลุล่วงอย่างรวดเร็ว เป็นสิ่งที่ผู้รับบริการประสงค์สูงสุด ดังนั้นการเปิดช่องทางการ
สื่อสารหลากหลายรูปแบบ และการเข้าถึงต่างๆ เป็นการอ านวยให้ผู้รับพึงพอใจ 
 5.1 การก าหนดรูปแบบการอ านวยความสะดวก 
 มีการปรับปรุงแผนการให้บริการในคู่มือปฏิบัติงาน และมีการบริการการเปลี่ยนแปลงโดยประกาศให้ทราบโดยทั่ว
กันผ่านที่ประชุมคณะกรรมการหน่วยงานและการประชุมบุคลากรสถานพยาบาลเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานกลางของ
สถานพยาบาล รวมถึงแจ้งผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ภายในองค์กร 
 การเรียกหาข้อมูลผลผลิตจากฐานข้อมูลอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานตาม
ภารกิจต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วบนเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet)  
 

6. การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 ความรู้ทาง ICT ที่ได้รับจากงานสารสนเทศหรือความรู้จากผู้รับบริการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
รวมถึงงานสารสนเทศมีการประเมินความถูกต้องและน่าเชื่อถือของความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนกันก่อนท าการจัดเก็บลงใน
ฐานข้อมูล ที่สามารถน าไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้ดว้ยตนเอง เป็นไปและสอดคล้องตามวัฏจักรการจัดการความรู้ในหลาก
มุมมองทั้ง KM Model ของสถานพยาบาลเอง หรือรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SECI ของ Ikujiro Nonaka รวมถึง 
CSRM Model ซึ่งเป็นแกนหลักในการจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี แบบจ าลองการจัดการความรู้ทั้งหมดนี้
สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ขององค์กร ( INFKU KM Definition, KM Objective, KM Strategic) และมีตัวชี้วัดได้
ในทุกแบบจ าลอง  
 

7. ผลการด าเนินงาน (Output) ที่ส าคัญ 
 จากการปรับปรุงและบูรณาการงาน สามารถลดขั้นตอน ลด cycle time เพิ่มการตรวจสอบผลหลังเสร็จสิ้นการ
ด าเนินงาน สร้างผลลัพธ์ทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการความรู้ และการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ดังนี้ 
 ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลก่อน-หลังการปรับปรุงงาน 

การด าเนินงาน ก่อน หลัง 
ฟังก์ช่ันการด าเนินงาน  5  1  
ระยะเวลารอคอย  2 วันท าการ  15 นาที  
Input:Output งาน  1:1  1:5 (500%)  
จ านวนช่องทางการรับแจ้ง  1 (ฟอร์ม)  5  

 

8. ผลลัพธ์ความส าเร็จของการด าเนินงาน (Outcome) 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางอ้อม สามารถวัดได้จากผลการส ารวจความพึงพอใจโดยรวมของ

ผู้รับบริการในปีการศึกษา 2555 อยู่ที่ 4.20/5 เทียบกับปีการศึกษา 2556 (นับถึงปัจจุบัน) อยู่ที่ 4.28/5 แสดงให้เห็นถึง
ความพึงพอใจโดยรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางอ้อม เพิ่มข้ึน 0.08/5 หรือเพิ่มข้ึน 1.6% 
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การเสริมสร้างความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดการน าแนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการช่วยงาน น าไปสู่การน า ICT ไปใช้ปรับปรุงงานตามโครงการปรับปรุงงานเพื่อคุณภาพของสถานพยาบาลใน
ปีงบประมาณ 2556 ระดับฝ่ายจากฝ่ายการพยาบาลเรื่องสถานพยาบาลก้าวไกล เลื่อนนัดฉับไว ทันใจด้วย SMS และ
ระดับบุคคลจ านวน 6 จาก 25 โครงการ ดังนี้  

 

     ตารางที่ 5 โครงการปรับปรุงงานที่น า ICT เข้ามาใช้ช่วยงาน 
ผลงานการปรบัปรุงงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

1. การลดขั้นตอนการจัดท าข้อมูลรายงานประจ าเดือน  นายวรรธนะ  แถวจันทึก 
2. เช็คก่อนใช้ สบายใจ ของไม่ขาด นางหทัยรัตน์  ธรรมอาภา 
3. เพิ่มประสิทธิภาพ การท างานในระบบ ERP นางสาวไพลนิ  ไม้ไพบลูย ์
4. ลดระยะเวลาในการท าเอกสารที่ส่งครั้งละหลายๆ หน่วยงาน นางชุติญา   คงด ี
5. ป้องกันการหยิบแฟ้มผิดในกรณีชื่อและนามสกุลเหมือนกัน นางเบญจพร ปินตา 
6. การพัฒนาระบบการจัดเก็บแฟม้ประวัติผูป้่วย    ศิริปัญญา  หวังแก้ว 
 

9. ประสิทธิภาพของการใช้ทรพัยากรในการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงาน สามารถแปรสภาพการรับแจ้งในปี 2556 จ านวน 210 รายการ ที่เดิมจะต้องใช้กระดาษและ

การพิมพ์เอกสารจ านวนไม่ต่ ากว่า 210 แผ่น เป็นการติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ นับเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้
วัสดุสิ้นเปลืองของสถานพยาบาล นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มคุณค่าและอรรถประโยชน์ในการใช้เครือข่ายภายในองค์กร 
และเครือข่ายนนทรีเนต ที่เป็นหนึ่งในช่องทางติดต่อสื่อสารอีกด้วย 

 

10. การประเมินผลและการน าผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 
 จาก Output และ Outcome ในข้อ 7 และ 8 แสดงให้เห็นถึงคุณอนันต์ในการปรับปรุงกระบวนงานและ
เสริมสร้างศักยภาพ ซึ่งงานสารสนเทศพิจารณาน าแนวทางนี้เข้ามาประยุกต์ใช้กับการให้บริการอ่ืนในอนาคต 
 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
ผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพในการท างาน ทั้งเครื่องมือ 

บุคลากร และกระบวนการ (3M) กระตุ้นให้เกิดการใช้ ICT ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการต่างให้ความร่วมมือในการใช้ช่องทางการบริการใหม่ และต่างได้ประโยชน์จากการ

ปรับปรุงนี้ อันอ านวยความสะดวกและบรรลุการปฏิบัติงานทั้งสองฝ่าย รวมถึงท าลายอุปสรรคในการด าเนินงานรูป
แบบเดิม 

การลดขั้นตอนและน า ICT เข้าช่วย ไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระงาน แต่เป็นการลดภาระงาน อนึ่งกลับได้ผลผลิตและ
ผลพลอยได้จากการลดการท างาน-เพิ่มผลงานถึง 5 เท่า นับได้ว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกมากกว่า 5 ตัว 

นอกจากนี้ การติดตามความคืบหน้าและซักถามผลการใช้งานหลังจากที่ปิดการด าเนินงานแล้ว เป็นการสร้าง
สัมพันธมิตรระหว่างผู้ร่วมงานที่เป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ 
 

12. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
แนวทางการปรับปรุงงานนี้สามารถน าไปประยุกต์และเป็นแนวทางที่ดีกับฝ่ายต่างๆ ได้ รวมถึงงานสารสนเทศจัก

พิจารณาเพิ่มการบริการทาง ICT อ่ืนเข้าไปอยู่ในระบบบูรณาการนี้ต่อไป 
 
น าเสนอโดย :  
นาย ภัฏฏ์ วงษ์จนิดา  :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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ประเภทที่ 4 

  แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนนุการปฏิบัติงาน 

รางวัลระดับดีเยี่ยม  

จ านวน 3 ผลงาน 

โครงการรางวัลคุณภาพ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ 7 
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1. ความเป็นมา/หลักการ 
 ด้วย วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยในระดับภูมิภาค โดยเน้นการสร้าง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการแข่งขันในเวทีโลก 
ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและคณาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัย ที่จะต้องร่วมมือขับเคลื่อนสร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
และอีกปัจจัยหนึ่งในขับเคลื่อนให้งานวิจัยก้าวไปสู่ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับของประชาคม คือ การ
รายงานข้อมูลผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าสู่กระบวนการการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย เพื่อให้ทราบถึงระดับ
ความเข้มแข็งและพัฒนาการของการวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัย จะต้องมีระบบเก็บรวบรวมผลงานวิจัยเพื่อรายงานผลงานและ
ตอบสนองการวัดคุณภาพที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ก าหนดซึ่งในปัจจุบันถึงแม้มหาวิทยาลัย ได้จัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์เป็น
ฐานข้อมูลออนไลน์สามารถใช้สืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ แต่ก็ยังไม่ตอบสนองต่อดัชนีการวัดคุณภาพงานวิจัยขององค์กร
ประเมินคุณภาพภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ จึงท าให้เจ้าหน้าที่คณะ/สาขาวิชาประสบปัญหาที่ต้องมีกา ร
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและใช้เวลาในการค้นหาค่อนข้างมาก อีกทั้งแต่ละภาควิชามีรูปแบบการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลที่
ต่างกัน โดยไม่มีระบบที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

           

จากโครงการงานธุรการแบบเครือข่ายสังคมข้อมูลสารสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้ส่งผลงาน
เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI) ในปี 2555 ที่ผ่านมา ได้ท าการพัฒนารูปแบบจัดเก็บ
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ จากเดิมภาควิชาเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในรูปแบบของกระดาษเข้าแฟ้มเอกสาร ซึ่งวิธีนี้พบว่าใช้พื้นที่
ในการจัดเก็บค่อนข้างมาก และเมื่อต้องการใช้งานข้อมูลก็ต้องใช้เวลาในการค้นหานานเช่นกัน ดังนั้นจึงได้ท าการพัฒนา
โดยน าโปรแกรม ZOTERO มาช่วยในการจัดเก็บ ซึ่งโปรแกรม ZOTERO เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ใช้ร่วมกับบราวเซอร์ 
Firefox ส าหรับการจัดการบรรณานุกรม เอกสารอ้างอิง และสาระสังเขปแหล่งที่มาต่างๆ โดยท าการจัดเก็บผลงานตีพิมพ์
ในรูปแบบของไฟล์ PDF ซึ่งสะดวกในการสืบค้น รวบรวม ถ่ายโอน และจัดการหมวดหมู่ของผลงานตีพิมพ์ได้อย่างเป็น
ระบบ พร้อมทั้งสามารถท าบันทึกเตือนความจ าในผลงานตีพิมพ์แต่ละเรื่องได้ ค้นหารายการผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัยแต่
ละคนได้ และยังสามารถสร้างค าค้นได้ตามที่เราต้องการ ทั้งนี้จากการปฏิบัติงานพบว่ามีปัญหาในการดูแลระบบ เนื่องจาก
ในการปรับปรุงข้อมูลผลงานตีพิมพ์แต่ละฉบับต้องใช้เวลาในการสร้างค าค้นต่างๆ ตามดัชนีชี้วัดคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ค่อนข้างมาก เพราะต้องค้นหาข้อมูลจากเว็บฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ในเว็บไซด์ และยังเกิดข้อผิดพลาดในการปรับปรุง
ข้อมูลในฐานข้อมูลได้ง่าย 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้หารือ
ปัญหาเหล่านี้ร่วมกัน เพื่อน าไปสู่พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์จนสามารถขยายผลให้น าไปใช้ได้ในระดับ
คณะและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้เล็งเห็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท าระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์แบบ
ออนไลน์ ที่มีความครบถ้วนของข้อมูลและเรียกใช้ข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องค้นหาจากแหล่งข้อมูลอ่ืน

โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ซ ้ำๆ ภำยหลัง และสำมำรถรำยงำนผลกำรค้นหำได้ทันที ดังนั น คณะผู้จัดท้ำจึงได้พัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูลตีพิมพ์ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงกำรงำนธุรกำรแบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศของภำควิชำวิศวกรรมเคมี ในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่ำนมำ โดย
เพิ่มประเภทข้อมูลที่สอดคล้องกับกำรวัดคุณภำพผลงำนตีพิมพ์ในสภำวะกำรณ์ปัจจุบัน ด้วยกำรเขียนโปรแกรม โดยจะท้ำ
กำรเขียนค้ำสั่งเข้ำไปทีละค้ำสั่งเพื่อให้โปรแกรมประมวลผล ทั งนี กำรน้ำโปรแกรมนี มำใช้จะสะดวกและลดเวลำกำรท้ำงำน
ลงได้มำกเมื่อเทียบกับกำรเขียนโปรแกรมในภำษำขั นต่้ำทั่วไป โดยน้ำโปรแกรมที่สร้ำงขึ นมำเชื่อมต่อกับโปรแกรม Zotero 
โดยในโปรแกรม Zotero นี  จะแสดงค้ำค้นข้อมูลผลงำนตีพิมพ์ตำมค้ำสั่งที่สร้ำงไว้ในโปรแกรม ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำ
ข้อมูลให้ผู้รับบริกำรได้ตรงควำมต้องกำรมำกขึ น ทั งนี สำมำรถน้ำไปใช้เป็นต้นแบบที่ทุกภำควิชำสำมำรถน้ำไปปรับใช้ ให้
เกิดกลไกที่ตอบสนองและสนับสนุนต่อแนวปฏิบัติในด้ำนกำรด้ำเนินงำนประกันคุณภำพของคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ต่อไป 

1.1 วิธีการก าหนดแผน/แนวทาง/โครงการ 
 1) วิเครำะห์ประเภทตัวชี วัดคุณภำพงำนวิจัยที่ต้องได้รับกำรประเมินจำกสำ้นักงำนรับรองมำตรฐำน และประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) และส้ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) 
 2) วิเครำะห์กำรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงข้อมูลประกอบกำรประมวลผลข้อมูล 
 3) วิเครำะห์กำรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในระบบปฏิบัติกำรจัดกำรแบบกลุ่มเมฆ เพื่อเป็นเครื่องมือจัดเก็บผลงำนตีพิมพ ์ 
 4) ต่อยอดกำรจัดท้ำระบบกำรสบืค้นเอกสำรผลงำนตีพิมพ์ให้สอดคล้องกับประเภทตัวชี วัดคุณภำพงำนวิจัย 
 1.2 แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน 
 1) แผนงำนตำมหลัก PDCA 

แผนงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
PLAN  
1. วิเครำะห์สภำพปัญหำ สำเหตุปัญหำ คัดเลือกหัวข้อเร่ือง ก้ำหนดเป้ำหมำย วำง
แผนกำรด้ำเนนิงำน 

     

DO 
2. ออกแบบแผนผงัประเภทตัวชี วัดคุณภำพงำนวิจัย เพื่อให้รู้ว่ำแหล่งตีพิมพ์/ระดบั
ผลงำน อยู่ในดชันชีี วัดกลุ่มใด  

 

    

3. ศึกษำวิธีกำรใช้เครื่องมือที่จะน้ำมำใช้งำน  
 

   
4. เขียนค้ำสั่งในโปรแกรม MATLAB โดยท้ำกำรเชื่อมต่อข้อมูลในข้อ 2 เพื่อให้
โปรแกรมประมวลผล 

 
 

   

5. สร้ำงฐำนข้อมูลในกำรจัดเก็บผลงำนตีพิมพโ์ดยกำรใชโ้ปรแกรม Zotero   
 

  
6. น้ำผลกำรประมวลจำกโปรแกรม MATLAB จำกข้อ 4 และสง่ผลลัพธ์ไปยังโปรแกรม 
Zotero เพื่อแสดงข้อมูลกำรค้นหำผลงำนตีพิมพ์ 

 
 

   

7. ชี แจงท้ำควำมเข้ำใจในกำรใชง้ำนของระบบให้แก่ผู้รับผิดชอบกำรเก็บข้อมูลใน
หน่วยงำน 

  
 

  

CHECK 
8. ประเมินผลควำมพึงพอใจกำรใช้งำนจำกกลุ่มตัวอย่ำงคณำจำรย์และบุคลำกรภำยใน
คณะและนำ้ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้มำปรับปรุงระบบให้ดีขึ น 

    
 

ACTION 
9. สรุปผลและติดตำมผลกำรดำ้เนินงำน 

     

10. จัดท้ำรำยงำนฉบบัสมบูรณ์ของโครงกำร     
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 2) เป้าหมายของหน่วยงาน 
 2.1 เพื่อพัฒนาระบบการสืบค้นและการจัดการผลงานตีพิมพ์ ด้วยซอฟต์แวร์ในระบบปฏิบัติการจัดการแบบกลุ่ม
เมฆ  

  2.2 เพื่อสนับสนุนการท างานของบุคลากรด้านการจัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์ให้เอ้ือต่อระบบประกันคุณภาพและ
เป็นส่วนหนึ่งต่อระบบประกันคุณภาพและงานประจ า 

 

2.  ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) (หมายถึง งบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิต) 
2.1 โปรแกรมแมตแล็บ (MATLAB: Matrix Laboratory) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ช่วยในการค านวณและการเขียน

โปรแกรม  
2.2 โปรแกรม Zotero ในการจัดเก็บข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Storage) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ที่ใช้

งานร่วมกับ เว็บบราวเซอร์ Firefox ส าหรับการจัดเก็บรายการบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง และสาระสังเขป รูปภาพ 
แหล่งที่มาซึ่งอาจเป็นเอกสาร ชนิดต่างๆ ที่เป็นรายการอ้างอิง เช่น ไฟล์  PDF รูปภาพ สามารถสืบค้นมาจากแหล่งต่างๆ 
เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์  ฐานข้อมูลห้องสมุด ฯลฯ 
 2.3 เว็บฐานข้อมูลผลงานตพีิมพ์ 
  - http://www.rdi.ku.ac.th/ 
 - http://www.scimagojr.com/ 
   - http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php 
 

3. วิธีกำรด ำเนินงำน  
3.1 รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำน 

  - อาจารย์ของภาควิชา สามารถน าข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของตัวเองที่ครบองค์ประกอบ (มีข้อมูล SCImago 
Journal Rank สมศ. ฐานข้อมูล TCI รวมถึงค่า Impact factor) ไปใช้ต่อได้เลย ไม่ต้องหาข้อมูลเอง และไม่ต้องรอ
เจ้าหน้าที่ 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในที่ขอข้อมูล ผลงานตีพิมพ์ของ
ภาควิชา เพื่อน าไปใช้ในงานประกันคุณภาพ  

3.2 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (Work flow) 
 3.2.1 จัดท า List Journal ที่ภาควิชา สามารถตีพิมพ์ได้ทั้งหมด แล้วหาค่าข้อมูล SCImago Journal 

Rank, สมศ, ฐานข้อมูล TCI รวมถึงค่า Impact factor จากเว็บฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ของแต่ละ Journal โดยเตรียม
ข้อมูลไว้ในไฟล์ Excel 

 3.2.2 ใช้โปรแกรม MATLAB ในการเขียนค าสั่งเข้าไปทีละค าสั่งโดยท าการเชื่อมต่อข้อมูลในข้อ 3.2.1  
3.2.3 ใช้โปรแกรม Zotero ในการสร้างฐานข้อมูลจัดเก็บไฟล์ผลงานตีพิมพ์ รวมถึงสร้าง library 

ส าหรับเก็บ paper เป็นรายชื่ออาจารย์แต่ละท่าน  
3.2.4 ท าการเชื่อมต่อข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในโปรแกรม Zotero กับโปรแกรมที่เราเขียนได้ในข้อ 3.2.2 

รายละเอียดปรากฏในคู่มือการใช้งาน 
 

4. กำรส่งเสริมกำรกระจำยควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
  จากโครงการงานธุรการแบบเครือข่ายสังคมข้อมูลสารสนเทศ ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี เมื่อปี พ.ศ. 2555       
ที่ผ่านมา ได้น าโปรแกรม Zotero มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ซึ่งท าให้ค้นหาข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสาร 
สามารถน าข้อมูลไปใช้ได้สะดวกเป็นอย่างมาก ส าหรับโครงการในปีนี้ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ภาควิชา
และหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ตามโอกาสต่างๆ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับการเก็บ
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จึงได้น าโปรแกรม Zotero มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของ
ภาควิชา ซึ่งภาควิชาวิศวกรรมวัสดุได้สนใจวิธีการน าโปรแกรม Zotero มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์เช่นกัน 

http://www.scimagojr.com/
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php
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ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุจึงเกิดการผนึกก าลังในการคิดพัฒนาเรียนรู้ปัญหาของหน่วยงาน ต่อยอดการพัฒนา
โปรแกรม และขยายสู่หน่วยงานในองค์กร ทั้งนี้ได้ท าการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การใช้งานโปรแกรมให้กับบุคลากรผู้เป็น
คณะท างานทั้งสองภาควิชา 

    

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

พร้อมทั้งจัดสาธิตการใช้โปรแกรมให้นิสิตและบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเคมีและภาควิชาวิศวกรรมวัสดุที่จัดเก็บ
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5. ผลการด าเนินงาน (Output) ที่ส าคัญ 

1. ลดระยะเวลาการค้นหาไฟล์เอกสารได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการตั้งค าค้น (tag) ในโปรแกรมที่ใช้งานช่วยใน
การค้นหา 

2. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารเนื่องจากเก็บเป็นไฟล์ในโปรแกรมแทนการเก็บเป็นเอกสารในแฟ้ม 
3. ลดระยะเวลาในการจัดท ารายละเอียดข้อมูลผลงานตพีิมพ์เพื่อส่งงานประกันคุณภาพ กล่าวคือ ได้ท าการตั้งค่า

การค้นหาซึ่งสามารถน าข้อมูลมาใช้ได้เลย 
4. เจ้าหน้าที่ที่ท าการเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีขึ้น ท าให้สามารถส่งข้อมูลที่สมบูรณ์

ที่สุดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง 
 

6.  ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน (Outcome 
  1. หลังจากการทดสอบการใช้งานการจัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ด้วยโปรแกรม Zotero อาทิ กับกลุ่มเจ้าหน้าที่
ภาควิชา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความพึงพอใจที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลรูปแบบใหม่เป็นอย่างมาก จากความ
คิดเห็นของเจ้าหน้าที่โปรแกรมนี้สามารถจัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์ เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ไม่เสียเวลาในการค้นหา  
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  2. อาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อการรับข้อมูลผลงานตีพิมพ์ที่ต้องการได้ครบถ้วน 

 ผลสรุปการด าเนินโครงการ 
  ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้แจกให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับปริญญาเอก ภายใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยแยกประเภทกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มข้างต้น โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมทดสอบการใช้งาน ดังนี้ 
 

 
 

 

 

 

จากการส ารวจการใช้โปรแกรมส าหรับเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า 
 

 

 

 

 
กราฟแสดงผลประเมินจากแบบสอบถามความพงึพอใจ 

การใช้งานระบบการจัดเก็บข้อมูลผลงานตพีิมพ์ด้วยโปรแกรม Zotero 
 

            

  จากกราฟแสดงผลประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบการจัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์ด้วย
โปรแกรม Zotero ผู้ทดสอบการใช้งานได้ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามการใช้งานของโปรแกรม ในกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ อาจารย์และนิสิตระดับปริญญาเอก ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้ดังนี้ 

3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2

รูปแบบของโปรแกรมง่ายต่อการใช้งาน 

การก าหนดค าค้นในโปรแกรม 

การค้นหาและเข้าถึงข้อมูล 

การใช้งานเพ่ิม/ลบ/ปรับปรุง/ค้นหาข้อมูล 

โปรแกรม Zotero ช่วยลดปริมาณเอกสาร 

โปรแกรม Zotero เป็นโปรแกรมที่เหมาะสม 

คิดว่าจะใช้ Zotero ในการจัดเก็บข้อมูลผลงาน… 

นิสิตป.เอก 

เจ้าหน้าที่ 

อาจารย์ 

ZOTERO 

การใช้โปรแกรมเกบ็ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ 
ของกลุ่มตัวอยา่ง 

อาจารย์/เจา้หน้าที ่

นิสิต 

ไม่มี 

Ms Excel 
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กลุ่มอาจารย์  
ประเด็นค าถาม ค่าร้อย

ละ 
คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผลระดบัความ
พึงพอใจ 

1. รูปแบบของโปรแกรมง่ายต่อการใช้งาน 85.6 4.28 มากที่สุด 
2. การก าหนดค าค้นในโปรแกรมมีความเหมาะสม 85.6 4.28 มากที่สุด 
3. การค้นหาและเข้าถึงข้อมูลไดร้วดเร็ว 85.6 4.28 มากที่สุด 
4. การใช้งานเพิ่ม/ลบ/ปรับปรุง/ค้นหาข้อมูลได้สะดวก 88.4 4.42 มากที่สุด 
5. ท่านคิดว่าการจัดเก็บเอกสารในโปรแกรม Zotero ช่วยลดปริมาณ
เอกสาร 

100 5 มากที่สุด 

6. ท่านคิดว่าโปรแกรม Zotero เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมในการ
จัดการข้อมูลผลงานตีพิมพ ์

96 4.8 มากที่สุด 

7. ท่านคิดว่าจะใช้ Zotero ในการจัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์ 94.2 4.71 มากที่สุด 
สรุปคะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ) 90.77 4.53 มากที่สุด 

กลุ่มเจ้าหน้าที ่
ประเด็นค าถาม ค่าร้อย

ละ 
คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผลระดบัความ
พึงพอใจ 

1. รูปแบบของโปรแกรมง่ายต่อการใช้งาน 84 4.2 มาก 
2. การก าหนดค าค้นในโปรแกรมมีความเหมาะสม 88 4.4 มากที่สุด 
3. การค้นหาและเข้าถึงข้อมูลไดร้วดเร็ว 88 4.4 มากที่สุด 
4. การใช้งานเพิ่ม/ลบ/ปรับปรุง/ค้นหาข้อมูลได้สะดวก 84 4.2 มาก 
5. ท่านคิดว่าการจัดเก็บเอกสารในโปรแกรม Zotero ช่วยลดปริมาณ
เอกสาร 

100 5 มากที่สุด 

6. ท่านคิดว่าโปรแกรม Zotero เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมในการ
จัดการข้อมูลผลงานตีพิมพ ์ 96 4.8 

มากที่สุด 

7. ท่านคิดว่าจะใช้ Zotero ในการจัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์ 92 4.6 มากที่สุด 
สรุปคะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ) 90.28 4.51 มากที่สุด 

 
กลุ่มนิสิตป.เอก 

ประเด็นค าถาม ค่าร้อย
ละ 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผลระดบัความ
พึงพอใจ 

1. รูปแบบของโปรแกรมง่ายต่อการใช้งาน 85.2 4.26 มาก 
2. การก าหนดค าค้นในโปรแกรมมีความเหมาะสม 85.2 4.26 มากที่สุด 
3. การค้นหาและเข้าถึงข้อมูลไดร้วดเร็ว 93.2 4.66 มากที่สุด 
4. การใช้งานเพิ่ม/ลบ/ปรับปรุง/ค้นหาข้อมูลได้สะดวก 96 4.8 มากท 
5. ท่านคิดว่าการจัดเก็บเอกสารในโปรแกรม Zotero ช่วยลดปริมาณ
เอกสาร 100 5 

มากที่สุด 

6. ท่านคิดว่าโปรแกรม Zotero เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมในการ
จัดการข้อมูลผลงานตีพิมพ ์ 96 4.8 

มากที่สุด 

7. ท่านคิดว่าจะใช้ Zotero ในการจัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์ 96 4.8 มากที่สุด 
สรุปคะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ) 93.08 4.65 มากที่สุด 
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*หมายเหตุ : ค่าคะแนนแตล่ะระดับความพึงพอใจ 
 

น้อยที่สุด ระหว่าง        1  -  1.8 
น้อย  ระหว่าง   > 1.8  -  2.6 
ปานกลาง    ระหว่าง   > 2.6  -  3.4 
มาก            ระหว่าง   > 3.4  -  4.2 
มากที่สุด     ระหว่าง   > 4.2  -  5 

 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 
 
 

 
 
 
 
 

 
ผลการประเมินพบว่า อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดบัปรญิญาเอก มีความพึงพอใจในระบบจดัเก็บข้อมูลผลงาน
ตีพิมพ์ที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายโครงการตั้งไว้ 
1 .  ค ว ร จั ด อบ ร ม ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม นี้ ใ ห้ กั บ บุ ค ล า ก ร ที่ ท า หน้ า ที่ จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ผ ล ง า น ตี พิ ม พ์ ใ น ค ณ ะ  
    วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ตร์  เ พื่ อ พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ใ ห้ มี ค ว า ม ส ะ ด ว ก ต่ อ ก า ร น า ข้ อ มู ล ม า ใ ช้ 
2.  ควรน าระบบนี้มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในภาควิชาต่างๆในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

การลดขั้นตอนการท างานในสว่นของการตั้งค่าการค้นหา 
รูปแบบเดิม  

(จัดเก็บโดยโปรแกรม ZOTERO) 
รูปแบบใหม่  

(เขียนโปรแกรมให้ท างานร่วมกับ ZOTERO) 
1. น าเข้าข้อมูลผลงานตีพิมพล์งโปรแกรม   
    ZOTERO 

1. น าเข้าข้อมูลผลงานตีพิมพ์ลงโปรแกรม    
    ZOTERO 

2. ใน paper หนึ่งเรื่องให้คัดลอกช่ือ Journal ไปวางใน 
   - เว็บไซด์ Scimago เพื่อหาค่าคลอไทด์ (กรณีเป็น Inter 
Journal) 
   - หาฐานข้อมูล TCI (กรณีเป็น Local Journal) 

2. กด Ctrl+A เพื่อเลอืกไฟล์ทัง้หมด แล้ว  
 - Click ขวา เลือก Export Items ตั้งชื่อไฟล์    
      save เก็บไว ้
 - เลือกformat เป็น RIS กด Export file 

3. เมื่อได้ข้อมลูแล้วให้พิมพ์ข้อมลูในช่อง tag ใน  paper 
    

3. เปิดโปรแกรมค านวณที่เราเขียนโปรแกรมขึ้นมา  
    กด RUN จากนั้นเลือกไฟล์ที่ export  
   มาจากโปรแกรม ZOTERO 

4. พิมพ์เพิ่ม tag ปี พ.ศ. ของ paper 4. ไปที่ Zotero เพื่อท าการ Import file ที่ได้จาก
โปรแกรมค านวณในข้อ 3 

5. พิมพ์เพิ่ม tag ช่ือว่า journal และ conference 5. จะมีโฟลเดอร์ใหม่เกิดขึ้นมาพร้อมทั้งมีค าค้นปี, 
journal, Conference, Q (สามารถตั้งค่าข้อมูลผลงาน
ตีพิมพ์ทั้งหมดได้ทันทีในการปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพียง
ครั้งเดียว) 

6. เมื่อเริ่มปรับปรุงข้อมลู paper ฉบับต่อไปให้เริ่ม   
   กลับไปท าข้อ 1 – 5 

 

4.65 4.55 

4.51 
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  จากตารางจะเห็นได้ว่ารูปแบบเดิมใช้ขั้นตอนและระยะเวลาในการตั้งค่าการค้นหา paper ค่อนข้างมากเนื่องจาก
ต้องท าการตั้งค่า paper ได้ทีละเร่ือง แต่รูปแบบใหม่สามารถท าได้ทั้งหมดในครั้งเดียว 
 

7.   ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน (หมายถึง ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน) 
 7.1 ในด้านทรัพยากรมนุษย์   
   7.1.1 ในแต่ละปีจะมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาขอข้อมูลผลงานตีพิมพ์โดยที่แต่ละหน่วยงานขอข้อมูลมาก
น้อยไม่เท่ากัน ท าให้เสียเวลาในการค้นหาซ้ าไปซ้ ามา ซึ่งโครงการนี้สามารถลดเวลาในการค้นหาข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในแต่
ละเร่ืองได้ค่อนข้างมาก ท าให้มีเวลาไปพัฒนางานด้านอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพต่อไปได้ 

      7.1.2  สามารถลดขั้นตอนและเวลาในการดูแลปรับปรุงข้อมูลในระบบของเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่จัดเก็บ
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ 
 7.2 ในด้านค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน 
        - คณะท างานได้น าความสามารถของแต่ละโปรแกรมมาช่วยในการพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูล
ผลงานตีพิมพ์ ซึ่งเป็นฟรีซอฟต์แวร์จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 7.3 ในด้านการบ ารุงรักษา 
       -  เนื่องจากโปรแกรมที่ใช้เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็ว ผู้ใช้จึงไม่จ าเป็นต้องมีความรู้
ทางคอมพิวเตอร์มากนัก จึงท าให้ระบบนี้สามารถเปลี่ยนผู้ดูแลระบบได้ง่าย 
 

8.   การประเมินผลและการน าผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต  
 ทางกลุ่มมีแนวความคิดในการต่อยอดจากโครงการเดิมโดยมีการด าเนินโครงการในเชิงรุกด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. จัดให้มีการทดลองใช้โปรแกรม ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ โดยหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองใช้จะมีการ
ประเมินผล เพื่อน าผลที่ได้ไปพัฒนาโปรแกรมให้ตรงต่อความต้องการของผู้ทดลองใช้มากที่สุด 
  2. จัดให้มีการอบรมผู้ใช้งานจริง และวัดผลโดยประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรม รวมทั้งเปิดให้มีการแสดง
ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปต่อยอดโปรแกรมต่อไปในอนาคต  
 

9. การเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่น (ถ้ามี) 
     - ไม่มี 

 

10. บ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
 10.1 ระบบสามารถลดเวลาและขั้นตอนการท างานของผู้ดูแลขอ้มูลผลงานตีพิมพ์ (จากผลลัพธ์การด าเนินงาน   
ในส่วนของการลดขัน้ตอนการท างานในส่วนของการตั้งค่าการค้นหา 
 10.2 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผลงานตพีิมพ์ที่ตอบสนองงานประกันคุณภาพ โดยได้รบัการพัฒนาขึน้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (โดยจากการด าเนินงานในปีทีผ่่านมาได้มีการติดตามสอบถามเจา้หน้าทีท่ี่ดูแลขอ้มูลในระบบท าให้พบปัญหา
และได้ท าการวิเคราะห์ปรบัปรุงระบบให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น) 
 10.3 จากการสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความพึงพอใจต่อระบบที่สร้างขึ้นและมีความเห็นว่าควรจัดอบรมการใช้โปรแกรมและน าระบบนี้
มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในภาควิชาต่างๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (จากผลลัพธ์การด าเนินงานในส่วนของ
ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ) 
 10.4 ผู้บริหารและบุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมเคมีและภาควิชาวิศวกรรมวัสดุให้ความร่วมมือกระตือรือร้น
ในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในการจัดท าระบบรวมถึงสนับสนุนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 เป้าหมายของโครงการได้สรุปปัจจัยแห่งความส าเร็จ ดังนี้ 

 11.1 ผู้ใช้โปรแกรมมีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด โดยวัดจากความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรม  
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 11.2 ผู้ใช้โปรแกรมมีความสนใจที่จะน าโปรแกรมไปใช้ในงานจริง 
11.3 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และทีมงานได้จั ดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในการจัดท า  

โครงการและมีการจัดประกวดในระดับคณะ ท าให้คณะท างานเกิดทักษะในการเขียนโครงการและการน าเสนอ 
โครงการให้เป็นไปในรูปแบบที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด 

11.4 ผู้บริหารภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมวัสดุให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และให้ค าปรึกษาที่ดี
ในการจัดท าโครงการ 

11.5 คณะท างานมีความรู้ ความเข้าใจในโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากนิสิตระดับ
ปริญญาเอกของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการอาจารย์ในภาควิชา ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้จาก
บุคคลในองค์กรให้สามารถน าไปพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 11.6 มีผลการด าเนินงานและผลลัพธ์การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายโครงการที่ได้ตั้งไว้ 

 11.7 ผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้สามารถตอบสนองและเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คือ “มุ่งสู่ความเลิศทางด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมในระดับสากลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 
 

12. การตั้งเป้าหมายการด าเนินงานในอนาคต 
 12.1 ส าหรับการตั้งเป้าหมายการด าเนินงานในอนาคต มีแนวทางการเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งาน ในโปรแกรมที่
สะดวกให้เหมาะสมกับการใช้งานในภาวการณ์ปัจจุบันมากขึ้น เพื่อรองรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ 
และงานธุรการที่เก่ียวข้อง 
  12.2 จัดท าเล่มแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับระบบการจัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของภาควิชาวิศวกรรมเคมีและ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ให้บุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้ที่สนใจ
สามารถน าไปใช้ได้ 

12.3 แจ้งเวียนเพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีนี้ให้แก่บุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  12.4 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์ผ่านโปรแกรมzotero เพื่อให้บุคลากรคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ที่จัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์ผ่านโปรแกรม 
zotero และสามารถน าไปใช้ได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนางานประกันคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นไปใน
รูปแบบและทิศทางเดียวกัน 
 
น าเสนอโดย :   คณะวิศวกรรมศาสตร ์
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1. ความเป็นมา/หลักการ 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก าหนดให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระดับปริญญาตรีทุกคนต้องเข้า

ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม และมีหน่วยชั่วโมงกิจกรรม  ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงกิจกรรม จึง
สามารถมีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อจบการศึกษา โดยใช้เว็บไซต์ http://nisit.kasetsart.org/  Transcript 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นศูนย์กลางในการรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   ในการด าเนินการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรในกิจกรรมต่างๆ โครงการต่างๆ     ที่นิสิตได้เข้าร่วม
กิจกรรม ในระบบ Transcript กิจกรรมนิสิต ท าให้นิสิตได้รับหน่วยชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรจริง      
 การบันทึกชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร บ่อยครั้ง มักมีปัญหากับผู้ดูแลระบบ Transcript กิจกรรมในการ
บันทึกชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิเช่น รหัสนิสิตผู้เข้าร่วมไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกหล่น ใช้
เวลาจัดการข้อมูลในการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่อนข้างมากและไม่ทันเวลาปัจจุบัน บางครั้งก็ได้รับการ
ร้องเรียนว่า เข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่ได้รับชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการนั้นๆ ท าให้นิสิตเสียผลประโยชน์  และการ
ท างานของบุคลากรขาดประสิทธิภาพ ขาดคุณภาพ ส่งผลกระทบต่อระบบ Transcript กิจรรมเสริมหลักสูตรที่ทาง
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้เป็นระบบพื้นฐานที่นิสิตมหาวิทยาลัยต้องเข้าร่วม 

 

จุดส าคัญของการบันทึก ชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรในในระบบ Transcript กิจกรรมนิสิต คือ 
รหัสนิสิต ต้องถูกต้อง 

รหัสนิสิต จะเป็นตัวอ้างอิง เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างนิสิตผู้เขา้ร่วมโครงการ กับระบบการบนัทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ถ้าบันทึกรหัสนิสิตไม่ถูกต้อง ระบบกไ็ม่สามารถถ่ายโอน ชั่วโมงกิจกรรมให้นิสิตได ้

 

 
 

ศู นย์ ส า รสน เทศและบริ ก า รนิ สิ ต  คณะวิ ทยาศาสตร์  ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล โ คร ง กา รคุณภาพจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทการพัฒนาและปรับปรุงระบบการท างาน ดีเด่น เรื่อง การสร้างแบบฟอร์มใบเซ็นชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบาร์โค้ดในระดับคณะ  

ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบฟอร์มใบ
เซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบาร์โค้ด ให้แก่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป ภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
นักวิชาการศึกษาดูแลงานกิจรรมนิสิต คณะต่างๆ รวมไปถึงสโมสรนิสิตคณะต่างๆ และองค์การบริหารส่วนนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างแบบฟอร์มใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วม แบบบาร์โค้ด รวมถึงรับฟัง
ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ในการพัฒนาแบบฟอร์มใบใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบาร์โค้ด เพื่อพัฒนา
ปรับปรุง ออกแบบพัฒนาให้เป็นระบบการบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการสร้างใบเซ็นชื่อแบบ
บาร์โค้ดในระดับมหาวิทยาลัย ที่สามารถใช้งานได้ในทุกองค์กร กว้างขวาง ถึงระดับมหาวิทยาลัย มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 
รวดเร็ว และมีความเสถียรภาพ มีระบบการท างานที่เหมือนกัน เพื่อประโยชน์แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ระบบการบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการสร้าง   
ใบเซ็นชื่อแบบบาร์โค้ดในระดับมหาวิทยาลัย    คณะวิทยาศาสตร์                                      

 

http://nisit.kasetsart.org/
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการสร้างแบบฟอร์มใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบารโ์ค้ด ให้แก ่เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงาน
ทั่วไป ภายในคณะวิทยาศาสตร์ นักวิชาการศึกษาดูแลงานกิจรรมนิสิต คณะต่างๆ รวมไปถึง สโมสรนิสิตคณะต่างๆ และองค์การ

บริหารส่วนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 
รับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น 

 

 
ออกแบบพัฒนาให้เป็นระบบการบันทกึรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการสร้างใบ

เซ็นชื่อแบบบาร์โค้ดในระดับมหาวิทยาลยั 
 

ระบบการบันทกึรายชือ่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการสร้างใบเซ็นชื่อ
แบบบาร์โค้ดในระดับมหาวิทยาลัย 
 

กระจายองค์ความรู้การใช้ ระบบการบันทึกรายชื่อผู้เขา้ร่วมกจิกรรมเสริมหลักสูตรและการสร้างใบ
เซ็นชื่อแบบบาร์โค้ดในระดับมหาวิทยาลยั 

 

รับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น การใช้ระบบบันทึกรายชื่อผู้เข้ารว่มกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการสร้างใบเซ็นชื่อแบบ
บาร์โค้ดในระดับมหาวิทยาลยั 

 
    พัฒนา ปรับปรุง ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ใชง้านง่าย 
 

ระบบการบันทกึรายชือ่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการสร้างใบเซ็นชื่อแบบบาร์โค้ดในระดับมหาวิทยาลัย พัฒนา
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 8 กันยายน 2556 

 

การสร้างแบบฟอร์มใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบาร์โค้ดในระดับคณะได้รับรางวัลโครงการคุณภาพจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทการพัฒนาและปรับปรุงระบบการท างาน ดีเยี่ยม 

 

 

รูปภาพที ่1 แผนภาพ วิธีการด าเนินการ ระบบการบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสิรมหลักสูตรและการสร้าง  ใบเซ็นต์ชื่อ
แบบบาร์โค้ดในระดับมหาวิทยาลัย 
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ระบบการบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
และการสร้างใบเซ็นชื่อแบบบาร์โค้ดในระดบัมหาวิทยาลัย 

 

 
รูปภาพที่ 2 ระบบการบันทึกรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

         ระบบการบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการสร้างใบเซ็นชื่อแบบบาร์โค้ดในระดับมหาวิทยาลัย 
เงื่อนไขพื้นฐาน ในการใช้งานของผู้รับลงทะเบียน มีดังนี้  

1. คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ค ต้องมี โปรแกรม Excel 2007 ขึ้นไป  
2. ต้อง มี FONT บาร์โค้ด free 3 of 9 
3.   ต้องมีเครื่องยิงบาร์โค้ดประกอบการใช้งาน (ในกรณีไม่มีเครื่องยิงบาร์โค้ดสามารถบันทึกรหัสนิสิตได้โดยตรง) 

ระบบการบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการสร้างใบเซ็นชื่อแบบบาร์โค้ดในระดับมหาวิทยาลัย เงื่อนไข
พื้นฐาน ในการใช้งานของผู้รับลงทะเบียน มีดังนี้  

1. ผู้เข้าร่วมต้องพกบัตรประจ าตัวนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โดยบาร์โค้ดต้องไม่ช ารุด) 
2. ใบเซ็นชื่อแบบบาร์โค้ดที่นิสิตเซ็นชื่อแล้ว  
3. บัตรกิจกรรม หรือป้ายชื่อที่สร้างขึ้นเอง โดยมีการท าบาร์โค้ดเลขประจ าตัวนิสิตไว้ด้วย 
4. ออกบาร์โค้ดเลขนิสิตแต่ละคน โดยวิธีการสร้างบาร์โค้ด แล้วน ามาตัดและน าบาร์โค้ดติดกับบัตรอ่ืนๆ 

เนื่องจากระบบการบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการสร้างใบเซ็นชื่อแบบบาร์โค้ดในระดับ
มหาวิทยาลัยมีขนาดข้อมูลค่อนข้างใหญ่ มีฐานข้อมูลจ านวนมาก ต้องเปิดโปรแกรม Excel ใช้ฟังก์ชั่น Macro จึงสามารถ
ใช้งานระบบได้ โดยคลิกปุ่ม Options แล้ว เลือก Enable this content แล้ว OK  

 

                            

รูปที่ 3 เปิดโปรแกรม Excel ใช้ฟังก์ช่ัน Macro จึงสามารถใช้งานระบบได ้
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หากต้องการ Save file ต้องเลือกเป็น Excel Macro Enabled Workbook (ไฟลน์ามสกุล .xlsm) มิฉะนั้นระบบจะ
ท างานไมไ่ด้อีก 
 

 

                         รูปที่ 4 การบันทึกข้อมูล โดยบันทึกเป็นไฟล์ นามสกุล .xlsm  

 
                                       รูปที่ 5 การบันทึกช่ือโครงการ รหัสโครงการกิจกรรม 

การ เปิด- ปิดระบบใช้งานในระหว่างการบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ                                                                    
ถ้าคลิกเปิดระบบ ระบบจะท าการบันทึกผู้เข้าร่วมโดยการยิงบาร์โค้ด หรือการบันทึกรหัสนิสิต 
ถ้าคลิกปิดระบบ ระบบจะไม่ท าบันทึกผู้เข้าร่วม เมื่อมีการยิงบาร์โค้ด ระบบจะอ่านอยา่งเดียวไม่บันทึก 
 

 

รูปที่ 6 การบันทึกช่ือโครงการ รหัสโครงการกิจกรรม 
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                          สามารถก าหนดสถานะผู้เข้าร่วมและผู้จัดโครงการ 
 

 
 

 

บันทึกรหัสนิสิต ในช่องนี้ หรือ ยิงบาร์โค้ดบัตรนิสิต (14 หลัก) หรือ ยิงบาร์โค้ดจากแบบฟอร์มใบเซ็นชื่อ (10 หลัก)  
 

                 

รูปที่ 8 การบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการยิงบาร์โค้ดบัตรนสิิต (14 หลัก) หรือกรอกรหสันิสติ (10 หลัก)   
ด้วยการบันทึกเอง 

 

               การบันทึกข้อมูลเรียบร้อย จะมีการบนัทึกรายชื่อในใบแสดงผลดา้นล่าง พร้อมทั้ง ขึ้นช่วงเวลาในการบนัทึก 
พร้อมทั้ง มีบาร์โค้ดติดมาด้วย และสามารถ ยิงบาร์โค้ด หรือกรอกรหัสนิสิตคนต่อไป  

ถ้ามีการบันทึก ยงิบาร์โค้ด บัตรนิสิต หรือ กรอกรหัสนิสิตไปแลว้ ระบบจะล็อค และฟ้องวา่ข้อมูลซ้้า! มีข้อมูล 
การลงชื่อของรหัสนิสิตนี้อยู่ในระบบแล้ว และจะไมบ่ันทึกข้อมูลซ้้าสองอีก 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 การก้าหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือ ผู้จัดโครงการ 
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รูปที่ 9 การแสดงผลเมื่อมีการบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสรมิหลักสตูรซ ้า  
 

ฐานข้อมูลระบบนี  ในขณะนี มีเฉพาะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ระดับปริญญาตรี ประมาณ 
32,000 คน (ข้อมูล ณ 27 พ.ค. 56) เท่านั น ถ้ามีการกรอกผิดไม่ว่าแบบใด ระบบแสดงผลว่า ERROR! ไม่พบข้อมูลรหัส
นิสิตนี  /พิมพ์รหัสไม่ครบ – ไม่สมบูรณ์ และไม่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ  

 

 
รูปที่ 10 การแสดงผลเมื่อมีการบนัทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรผิดพลาด 

 

 พิมพ์ผลการลงทะเบียน ก็ print preview จะแสดงผลดงันี   ควรพิมพ์ด้วยเคร่ืองพิมพ์ laser jet เพื่อแถบ
บาร์โค้ดสามารถนา้ไปใช้งาน หรือว่า ไปยิงบาร์โค้ดได้อีก ในกรณีป้องกันข้อมูลสูญหาย 
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รูปที่ 11 การแสดงผล จ านวนผู้เขา้ร่วมทั้งหมด โดย print preview 

บันทึกเสร็จ ควรบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือบันทึก เป็น .xlsm  
 

 และเมื่อต้องการน ารายชื่อไปท าสรปุ สามารถคัดลอกไปจัดรปูแบบใหม่ในไฟล์ Excel อ่ืนได้หรือคัดลอกเฉพาะ
รหัสนิสิตไปใช้ได้เลย ในระบบ transcript กิจกรรม nisit.kasetsart.org 

 

 
รูปที่ 12 การจัดข้อมลูสารสนเทศ รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสรมิหลกัสูตร 

 

              ถ้าเราต้องการท าใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ รับน้องใหม่ จุลชีววิทยา ต้องท าการ พิมพ์ชื่อโครงการ รหัส
โครงการ ตั้งค่าให้ระบบ ก าหนด ขอบเขตในการท าใบเซ็นชื่อ ระบบนี้สามารถออกแบบบาร์โคด้ในระดับ มหาวทิยาลัย 
คณะ สาขาวิชา ชัน้ปี ภาคปกติ ภาคพิเศษ เพศ ข้ึนอยู่กับการตั้งค่า  
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      รูปที่ 13  การสร้างแบบฟอรม์ใบเซ็นช่ือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร โดยการตั้งค่า ก าหนดขอบเขต 

 

   
รูปที่ 14 การตั้งค่า เพื่อดึงข้อมูล ในการท าใบเซ็นช่ือ 

  เมื่อระบบท างานเสร็จเรียบร้อย ระบบก็จะแสดงผลตามที่เราตอ้งการ 

 
รูปท่ี 15 ระบบจะแสดงผลดังตัวอย่าง 
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เมื่อ print preview จะแสดงผลดังนี้  ควรพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ laser jet เพื่อแถบบาร์โค้ด สามารถน าไปใช้งานได้หรือยิง
บาร์โค้ดได ้

 

 
รูปที่ 16 ระบบจะแสดงผลดังตัวอย่าง ก่อนพิมพ์ใบเซ็นช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสตูร 

 

เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ต้องการพิมพ์ใบเซ็นชื่อโครงการใหม่ ก็สามารถลบรายชื่อโดย clear contents ได้เลย 
 

 
 

 

ผลการด าเนินงาน  
จากการสอบถามคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะต่างๆ ที่ได้น าระบบการบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรและการสร้างใบเซ็นชื่อแบบบาร์โค้ดในระดับมหาวิทยาลัย ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร 
ระดับความพึงพอใจ คะแนนเต็ม 5.00 โดยผู้ดูแลด้านการบันทึกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
วิธีใช้งาน ได้ 4.60 เนื่องจากต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานของระบบก่อน ในครั้งแรก เก่ียวกับการตั้งค่า

ระบบเสียก่อน 
ความถูกต้องของข้อมูล  ได้ 5.00 ท างานได้ดี ไม่มีข้อผิดพลาด ข้อมูลครบถ้วน 
อัตราความเร็วของการท างาน ได้ 5.00 ระบบไม่มีปัญหาในการอ่านข้อมูล การบันทึกข้อมูล 
การน าข้อมูลประยุกต์ใช้งาน ได้ 4.80 เนื่องจากว่า ต้องน าข้อมูล เข้าสู่ระบบ nisit.kasetsart.org เอง เพราะ

ไม่ได้เชื่อมต่อระบบเข้าด้วยกัน 

รูปที่ 17 การลบรายช่ือโดย clear contents รายชื่อผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมเสริมหลักสูตร 
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โดยภาพรวม ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ 5.00 ท ำงำนได้รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลำด มีกำรจัดเก็บ
บันทึกข้อมูลที่ดีและน ำไปใช้ต่อได้ และใช้งำนได้ง่ำย ประหยัดเวลำ งบประมำณ ลดภำระงำนได้จริง  

ส่งผลให้ กำรท ำงำนเกี่ยวกับงำนกิจกรรมนิสิตมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนิสิต
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์โดยตรง  

เนื่องจำกระบบกำรบันทึกรำยชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกำรสร้ำงใบเซ็นชื่อแบบบำร์โค้ดในระดับ
มหำวิทยำลัย เป็นกำรพัฒนำจำกระบบกำรสร้ำงแบบฟอร์มใบเซ็นชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบำร์โค้ด ของ
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยนิสิตและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในงำนกิจกรรมคณะวิทยำศำสตร์ ได้ร่วม
พัฒนำ ปรับปรุง จำกควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของนักวิชำกำรศึกษำ และองค์กรกิจกรรมนิสิตต่ำงๆ รองรับและใช้งำนใน
ระดับมหำวิทยำลัย เพื่อประโยชน์โดยตรงของนิสิต ก่อให้ ระบบกำรจัดกำร กำรบันทึกรำยชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตรมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และระบบนี้ เป็นกำรพัฒนำจำกโปรแกรม Excel เวอร์ชั่น 2007 ที่เป็นโปรแกรม
พื้นฐำนในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั่วไป ท ำให้ประหยัดงบประมำณ ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ หำกหน่วยงำนมีเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องยิงบำร์โค้ดอยู่แล้ว 

การเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นๆ  
องค์กรนิสิตกิจกรรมต่ำงๆ ส่วนใหญ่ ได้มีกำรบันทึกข้อมูลผู้เข้ำร่วม 2 รูปแบบ คือ 
1. โดยใช้ใบเซ็นชื่อ แบบธรรมดำ คือผู้เข้ำร่วมโครงกำรเซ็นชื่อ ผู้ดูแลจะท ำบันทึกเป็นรหัสนิสิตภำยหลัง 

ก่อให้เกิดปัญหำ กรอกข้อมูลผิดพลำด รำยชื่อผู้เข้ำร่วมตกหล่น ภำระงำนมำก ท ำให้ท ำงำนได้ล่ำช้ำ  
2. โดยกำรเก็บข้อมูล โดยกำรยิงบำร์โค้ดบัตรนิสิต โดยจัดเก็บเฉพำะข้อมูล รหัสบำร์โค้ด แล้วท ำกำรแปลงข้อมูล

ไปเป็นรหัสนิสิต ปัญหำที่พบ คือ ต้องมีควำมรู้ในกำรจัดเก็บข้อมูล และกำรแปลงรหัสนิสิต กำรจัดเก็บไม่เป็นระบบ 
เนื่องจำกมีเฉพำะตัวเลข ท ำให้ขำดควำมเชื่อมั่นของข้อมูล บำงครั้ง กำรตั้งค่ำ เครื่องอ่ำนบำร์โค้ดและคอมพิวเตอร์ไม่
สำมำรถอ่ำนบำร์โค้ดได้ บำร์โค้ดในบัตรนิสิตลอกหำย อ่ำนค่ำได้ไม่ครบ หรือเครื่องไม่อ่ำนค่ำ   

เมื่อองค์กรกิจกรรมนิสิตต่ำงๆ ได้ทดลองใช้ระบบกำรบันทึกรำยชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกำรสร้ำง
ใบเซ็นชื่อแบบบำร์โค้ดในระดับมหำวิทยำลัยที่พัฒนำโดยศูนย์สำรสนเทศและบริกำรนิสิต คณะวิทยำศำสตร์ ต่ำงก็มีควำม
พึงพอใจในระบบ ท ำงำนได้รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลำด มีกำรจัดเก็บบันทึกข้อมูลที่ดีและน ำไปใช้ต่อได้ และใช้
งำนได้ง่ำย ประหยัดเวลำ งบประมำณ ลดภำระงำนได้จริง ส่งผลให้กำรท ำงำนเกี่ยวกับงำนกิจกรรมนิสิตมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนิสิตโดยตรง  
บ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 

กำรเผยแพร่ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ระบบกำรบันทึกรำยชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกำรสร้ำงใบเซ็นชื่อ
แบบบำร์โค้ดในระดับมหำวิทยำลัย ให้กับนักวิชำกำรศึกษำคณะต่ำงๆ และคณะกรรมกำรองค์กรกิจกรรมนิสิตคณะต่ำงๆ 
รวมทั้งมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ก่อให้ระบบมีกำรพัฒนำปรับปรุงให้ท ำงำนได้รวดเร็ว ข้อมูล
ถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลำด มีกำรจัดเก็บบันทึกข้อมูลที่ดีและน ำไปใช้ต่อได้ และใช้งำนได้ง่ำย ประหยัดเวลำ งบประมำณ ลด
ภำรงำนได้จริง ส่งผลให้กำรพัฒนำระบบท ำงำนเก่ียวกับงำนกิจกรรมนิสิตมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตัวนิสิตโดยตรง 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. มีกำรกระจำย ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ระบบกำรบันทึกรำยชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกำรสร้ำงใบ
เซ็นชื่อแบบบำร์โค้ดในระดับมหำวิทยำลัย ให้กับนักวิชำกำรศึกษำคณะต่ำงๆ และคณะกรรมกำรองค์กรกิจกรรมนิสิตคณะ
ต่ำงๆ 

2. นักวิชำกำรศึกษำคณะต่ำงๆ และคณะกรรมกำรองค์กรกิจกรรมนิสิตคณะต่ำงๆ มีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ก่อให้ระบบมีกำรพัฒนำปรับปรุง ระบบล่ำสุด วันที่ 8 กันยำยน 2556 

3. กำรบันทึกรำยชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และระบบนี้เป็นกำรพัฒนำจำก
โปรแกรม Excel เวอร์ชั่น 2007 ที่เป็นโปรแกรมพื้นฐำนในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ท ำให้ประหยัดงบประมำณ ไม่มี
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ  
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4. ระบบมีการพัฒนาปรับปรุงให้ ท างานได้รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด มีการจัดเก็บบันทึกข้อมูลที่ดี
และน าไปใช้ต่อได้ และใช้งานได้ง่าย ประหยัดเวลา งบประมาณ ลดภาระงานได้จริง ส่งผลให้การพัฒนาระบบท างาน
เก่ียวกับงานกิจกรรมนิสิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนิสิตโดยตรง 
การตั้งเป้าหมายการด าเนินในอนาคต 

1. อาจมีการพัฒนาปรับปรุง ฐานข้อมูลภายในระบบ มีการเพิ่มนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในกา ร
บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้จัดโครงการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

2. อาจมีการพัฒนาปรับปรุง ฐานข้อมูลภายในระบบ เพื่อให้วิทยาเขตอ่ืนๆ เช่น ก าแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระ
เกียรติสกลนคร สุพรรณบุรี สามารถใช้งานได้ 

3. น าไปประยุกต์ใช้งานในการบันทึกรายชื่อผู้เข้าเรียนในรายวิชาต่างๆ  
4. น าไปประยุกต์ใช้ในงาน ต่างๆ โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ประยุกต์ใช้ในงานค าร้องนิสิต การรับสมัครนิสิตเข้า

ร่วมโครงการต่างๆ  
5. อาจมีการพัฒนาระบบเป็นรปูแบบออนไลน์ เชื่อมต่อกับ ระบบ nisit.kasetsart.org 

 

 
น าเสนอโดย : ว่าที่ร้อยตรีชนนิทร โสรถาวร    นักวิชาการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร ์
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1. ความเป็นมา/หลักการ 
ระบบการจัดเก็บเอกสารของภาควิชาในอดีต จะท าการจัดเก็บแบบเปน็แฟ้มแยกในแต่ละเร่ือง อาทิเช่น เร่ือง 

หนังสือรับทั่วไป ส าเนาหนังสือออก เอกสารขอเปิดรายวิชา Course syllabus ข้อมูลโครงงาน ค าสั่งแตง่ตั้งกิจกรรมนิสิต 
รายงานการประชุม เอกสารการเงินของภาควิชาฯ แฟ้มออกเลข หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ ฯลฯ ท าให้มีจ านวน
แฟ้มแยกเรื่อง/ประเภทเอกสารต่างๆ มากมายกว่า 30 แฟ้ม และยากต่อการค้นหา ในส่วนนี้ยงัมีผลกระทบต่อการท า
รายงานประเมินตนเอง (SAR) เป็นอย่างมาก เนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกจัดเก็บหรือรวบรวมไว้ตั้งแต่ตน้ปีการศึกษา 
ดังนั้นเมื่อถึงเวลาทีต่้องเขียนรายงานส่งเพื่อการตรวจประเมิน ท าให้หาเอกสารไม่พบบา้ง ไม่ทราบว่าต้องใช้เอกสารใดบ้าง 
ไม่มีหลักฐานที่เป็นเอกสารถึงแม้ว่าจะมีการด าเนินการตามตัวบ่งชีน้ั้นๆ ก็ตาม ด้วยปัญหาต่างๆ เหล่านี้ท าให้งานประกัน
คุณภาพเป็นสิง่ที่นา่เบื่อ ผู้รับผิดชอบต้องทุ่มเวลาให้กับการจัดท ารายงานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระงานอื่นอีก อาจกล่าว
ได้ว่า ไม่มีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่คนใดเต็มใจที่จะรับผดิชอบงานประกันคุณภาพ 

นอกจากนี้ธรรมเนียมปฏิบตัิในการท างานเอกสารเมื่อถึงเวลาตรวจประเมินประกันคุณภาพ คือการส าเนาเอกสาร
ที่เก่ียวขอ้งกับการเขียนรายงานประเมินตนเอง เพื่อใช้เป็นหลักฐาน แล้วน ามาเข้าแฟ้มประกนัคุณภาพ เอกสารบางอยา่ง
ต้องส าเนาถึง 3 ชุด เพราะเก่ียวข้องกับทั้ง 3 องค์ประกอบ ท าให้เกิดความซ้ าซ้อน ยุ่งยากหรือหาเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐาน
ไม่พบเนื่องจากถูกน าออกไปส าเนาและน าไปจัดเก็บไวท้ี่แฟ้มเร่ืองอื่นแทน จนดูเหมือนกับการจัดเก็บเอกสารไม่มีความเป็น
ระบบ ระเบียบ นอกจากนี้หลังจากที่ได้รับการตรวจประเมินเสร็จสิ้น จะมีจ านวนเอกสารที่เป็นส าเนาเหลือทิ้งมากมาย ท า
ให้สิ้นเปลืองทรัพยากรอีกด้วย 

1.1  วิธีการก าหนดแผน/แนวทาง/โครงการ 
จากปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมา ทางภาควิชา ได้มีความเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกันว่าหากมีรูปแบบการจัดเก็บ

เอกสารที่เป็นระบบอยู่แล้ว และมีการจัดเก็บทุกวัน ก็จะท าให้เจ้าหน้าที่และอาจารย์ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพนั้นมี
ความสะดวกในการค้นหาเอกสาร รวมถึงเข้าใจว่าต้องน าเอกสารใดมาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงประกอบการเขียน SAR ดังนั้น
ในปี 2552 จึงได้เริ่มมีการพัฒนาการจัดเก็บระบบเอกสารของภาควิชา โดยใช้รูปแบบรหัสเอกสาร ที่ได้มีการศึกษาการ
จัดการระบบเอกสารและงานประกันคุณภาพจากมหาวิทยาลัยที่มีระบบการด าเนินการและการประเมินประกันคุณภาพที่ดี
มาเป็นต้นแบบ โดยมีการจัดเก็บเอกสารที่ใช้ระบบการจัดเก็บเป็นไปตามองค์ประกอบในงานประกันคุณภาพ ดังนั้นในการ
เก็บหลักฐานและแสดงหลักฐานในการตรวจประเมิน จึงไม่มีความจ าเป็นที่ต้องส าเนาเอกสารอีกครั้ง ใช้การอ้างอิงรหัส
เอกสารในแต่ละตัวบ่งชี้ได้เลย 

1.2  แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน 
เป้าหมายหลักคือ มีระบบจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ อันประกอบไปด้วย เป้าหมายย่อย ดังนี้ 
1) เอกสารมีการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ 2) เอกสารจัดเก็บไม่ซ้ าซ้อน 3) สืบค้นง่าย และ 4) ลดความเสี่ยงต่อการสูญ

หาย 
แผนงาน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้วางกรอบของแผนงาน ส าหรับการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารที่สามารถ

เชื่อมโยงกับงานประกันคุณภาพได้ ระหว่างปี 2552 จนถึง ปีปัจจุบัน โดยมีช่วงเวลาของการด าเนินงานที่คล้ายคลึงกันใน
แต่ละรอบปี มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 

 

2. ปัจจัยน าเข้า (Input) (หมายถึง งบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิต) 
2.1  คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเชื่อมโยงข้อมูล 
ส าหรับงานประกันคุณภาพของภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
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2.2  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพปี 2555 จ านวน 47,388 
บาท เป็นการจัดหาตู้เก็บเอกสารส าหรับเป็นหลักฐาน 3 ปีย้อนหลัง เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ซึ่งจากเดิมจะเอกสารถูก
จัดเก็บอยู่ในกล่องกระดาษ ท าให้เมื่อต้องการค้นหาท าได้ยาก 

2.3  งบประมาณปี 2555 เพื่อด าเนินการส าหรับการจัดท าระบบการจัดเก็บเอกสารในระบบดิจิตอลและการ
เชื่อมโยงข้อมูลส าหรับงานประกันระดับภาควิชา ให้สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงการจัดท ารายงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้แก่ เคร่ืองสแกนเนอร์ และ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เป็นจ านวน 38,400 และ 38,990 บาท ตามล าดับ 
 

3. วิธีการด าเนินงาน 
ในการด าเนินงานส าหรับการพัฒนาระบบฯ นั้น เร่ิมตั้งแต่ปี 2552 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน กิจกรรมจะเป็นลักษณะ 

PDCA โดยจะประเมินผลว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ตามรอบของการตรวจประเมินงานประกันคุณภาพระดับภาควิชา 
ในลักษณะประชุมกลุ่มย่อย โดยสอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติตามระบบที่วางไว้ จากนั้นอาจารย์จะเป็น
ผู้รวบรวมความเห็นไปปรับปรุงระบบ ทั้งเชิงรับและเชิงรุกแล้วน าระบบนั้นมาใช้งานอีกครั้ง 

 

ตารางที่ 1 แผนงานของการพัฒนาระบบฯ ในแต่ละรอบปี ตั้งแต่ปี 2552 ถึง ปัจจุบัน 

การด าเนินงาน 
2552 – ปัจจุบัน (ทุกรอบปี) 

มิ.ย. – ส.ค. ก.ย. – ธ.ค. ม.ค. – เม.ย. พ.ค. 
- ปี 2552 ออกแบบการจัดเก็บเอกสารรอบ
แรก (Plan) 
- ปี 2553 ถึง ปัจจุบัน ปรับปรุงจากการ
ประเมินปฏบิัติตามแผน (Check) พร้อม
วางแผนงานเชิงรุก (Act & Plan) 

 
 

  

- ด าเนินการใชง้านตามระบบ พร้อมแก้ไข
ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ 

    

ประเมินผลการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร 
- เป็นระยะๆ เมื่อพบปัญหาในระหว่าง
ด าเนินงาน โดยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่   
- ช่วงระหว่างที่ท ารายงาน SAR (การ
อ้างอิง/สืบคน้ เอกสาร) ดูเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดที่ตัง้ไว้  
- ช่วงเวลาที่กรรมการประกันคณุภาพตรวจ
ประเมินภาควชิาฯ 

  
 

 

- พร้อมรับการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพระดับภาควิชาฯ 

    

- ประชุมกลุ่มย่อยระหว่างอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน หาแนวทางแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

   
 

 

3.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 
บุคลากรเร่ิมมีส่วนร่วมในการด าเนินการหลังจากที่ระบบแฟ้ม รหัสเอกสารได้มีการจัดตั้งระบบโดยอาจารย์เป็นที่

เรียบร้อย และมีการวางแผนให้มีส่วนร่วมโดยที่ล าดับการมีส่วนร่วม แสดงดังต่อไปนี้ 
 ปีการศึกษา 2552 คณาจารย์ เริ่มประชุมหาแนวทางจัดระบบการจัดเก็บเอกสาร 

Plan 

Do 

Check 

      Check 

   Act 
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 ปีการศึกษา 2553 บุคลากรเริ่มมีการออกรหัสเอกสารและจัดเอกสารเข้าแฟ้ม 9 แฟ้ม และมีการแบ่งความ
รับผิดชอบโดยจัดบุคลากรประกบการท างานคู่กับอาจารย์ 

 ปีการศึกษา 2554-ปัจจุบัน บุคลากรเริ่มเขียน SAR ตามองค์ประกอบ รวมไปถึงรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่ตน
ได้รับผิดชอบ และให้อาจารย์เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

 ปีการศึกษา 2555-ปัจจุบัน บุคลากรท าหน้าที่สแกนเอกสาร ตั้งชื่อไฟล์ตามรหัสเอกสาร 10 หลัก 
 ปีการศึกษา 2556-ปัจจุบัน บุคลการเริ่มมีการบันทึกข้อมูลเอกสารเข้า-ออก ในฐานข้อมูล ด้วย Microsoft 

Excel file ตามเลขที่เอกสาร ให้เชื่อมโยงกับรหัสเอกสาร 10 หลัก 
ส าหรับงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ในการรวบรวมหลักฐานและการเขียน SAR นั้น ได้มีการปรับเปลี่ยน

ความรับผิดชอบทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ตามวาระของหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ที่ลา
ศึกษาต่อ และอาจารย์ที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่หลังจากจบการศึกษา จนในปัจจุบัน ภาระความรับผิดชอบนั้นได้ถูกแบ่ง
ออกไปให้สอดคล้องกับต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายต่างๆ ได้แก่ 

 กระบวนการพัฒนาแผน (ในองค์ประกอบที่ 1) และระบบพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (ใน
องค์ประกอบที่ 2): หัวหน้าภาควิชา (ปัจจุบันคือ อ.ดร.สิรัญญา) ร่วมท างานกับ เลขานุการภาควิชา (ปัจจุบันคือ คุณ
สุพิชฌาย์) และฝ่ายการเงิน/โครงการของภาควิชา (คุณฐิราภร) 

 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ในองค์ประกอบที่ 2 ) : ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการและการศึกษา 
(ปัจจุบันคือ อ.ดร.กมล) ร่วมท างานกับ คุณศรีวรรณ 

 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (ในองค์ประกอบที่ 2): อ.ดร.ปนัดดา ร่วมท างานกับ คุณฐิราภร 
 กิจกรรมการพัฒนานิสิต (ในองค์ประกอบที่ 3): ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนิสิต (ปัจจุบันคือ อ.กฤษณะ) ร่วมท างานกับ 

คุณสุปราณี 
 การวิจัย (ในองค์ประกอบที่ 4): ผู้ช่วยฝ่ายวิจัย (ปัจจุบันคือ อ.ดร.นันทวัฒน์) ร่วมท างานกับ คุณสุพิชฌาย์ 
 การบริการวิชาการแก่สังคม (ในองค์ประกอบที่ ๔): มอบหมายให้อาจารย์ที่มีงานบริการวิชาการต่อเนื่องทุกปี 

(ปัจจุบันคือ อ.ดร.สมชายและอ.กฤษณะ) ร่วมท างานกับ คุณสุพิชฌาย์ 
 อ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้ช่วยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (ปัจจุบันคือ อ.ดร.

นิภาวรรณ) ร่วมท างานกับบุคลากรทุกท่าน 
ดังนั้นจะเห็นว่า ทางภาควิชาฯ ได้เห็นความส าคัญของบุคลากรโดยได้ดึงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและการ

บริหารภาควิชา ทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการท างาน ท าให้การท างานมีการปรับปรุง พัฒนาอย่างสม่ าเสมอ ให้
สอดคล้องกับความต้องการและแนวทางปฏิบัติที่บุคลากรในภาควิชาต้องการให้เป็น เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของ
ด าเนินงานภายในของภาควิชา 

 

3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow) 
  1. ออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสาร โดยรวบรวมเอกสารทั้งหมด จัดหมวดหมู่โดยอ้างอิงกับ 9 
องค์ประกอบของงานประกันคุณภาพ (Plan) 

2. ทดลองใช้งาน ซึ่งสามารถตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบได้ ในช่วงที่มีการรวบรวม
ข้อมูล ส าหรับการอ้างอิงในการเขียนรายงาน SAR (Do) 

3. ประชุมย่อยภายในร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้ออกแบบระบบและบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติ 
วิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบ เพื่อน าไปปรับปรุงต่อไป (Check) 

4. จากข้อบกพร่อง น าไปปรับคิดหาแนวทางแก้ไขรวมถึงแผนงานเชิงรุกเพื่อให้ระบบมีการพัฒนาใช้งาน
ได้ง่ายส าหรับผู้ปฏิบัติ (Act) 

5. ด าเนินงานซ้ าเช่นเดียวกับข้อ 1. ถึง 4. (PDCA) จนกว่าจะข้อบกพร่องจะถูกแก้ไขจนดีขึ้นและ
ระบบงานมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด แต่ในข้อ 1. ของรอบต่อไปนั้นจะเป็นลักษณะการพัฒนาและวางแผนเชิง
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รุกที่สืบเนื่องจากการผลการด าเนินงานในรอบของปีก่อนหน้า 
 

4. การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 หลังจากที่เอกสารถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบแล้ว นอกจากที่จะท าให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในการจัดเก็บและค้นหา
หลักฐานส าหรับการท ารายงาน SAR แล้ว ในช่วงที่ท าการประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับภาควิชา 
สามารถเรียกค้นเอกสารได้สะดวกขึ้น ท าให้ภาควิชาอ่ืนๆ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน เข้ามาสอบถามการ
ด าเนินงานของภาควิชา เผื่อเป็นแนวทางน าไปปรับใช้กับหน่วยงานของตน 
 นอกจากนี้หลังจากที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน ได้จัดให้มีการประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน ประจ าปี 2556 ที่ผ่านมานั้น ท าให้ผู้เข้าฟังการน าเสนอ ประกอบด้วย คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน ให้ความสนใจและต้องการให้ไปช่วยแนะน าการจัดท าระบบการจัดเก็บ
เอกสารให้กับหน่วยงานนั้น เช่น งานกิจการนิสิต งานฝ่ายประกันคุณภาพของคณะ เป็นต้น 
 

5. ผลการด าเนินงาน (Output) ที่ส าคัญ 
 หลังจากที่มีการวางแผนจัดท าระบบการจัดเก็บเอกสารในปี 2552 ทางภาควิชาฯ ได้มีการด าเนินการ ติดตามผล
การด าเนินงาน ประชุมร่วมกันเพื่อท าการปรับปรุงระบบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและไม่เกิดความยุ่งยาก 
เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปีปัจจุบัน แผนงานที่วางไว้ทั้งเชิงรับและเชิงรุกสามารถบรรลุเป้าหมายย่อยทั้ง 4 ข้อ ตามที่กล่าว
ข้างต้นคือ 1) เอกสารมีการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ 2) เอกสารจัดเก็บไม่ซ้ าซ้อน 3) สืบค้นง่าย และ 4) ลดความเสี่ยงต่อการ
สูญหาย ซึ่งจะเห็นว่าใช้เวลายาวนานอย่างต่อเนื่องกว่าที่จะได้ตามเป้าหมายดังกล่าว ดังนั้นจึงขอน าเสนอผลการด าเนินงาน
โดยสังเขปในแต่ละปี/ช่วง ที่มีการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
 

ก่อนปี 2552 ก่อนมีแผนการจัดท าระบบการจัดเก็บเอกสาร ภาควิชา มีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของเอกสารเข้า–ออก 
โดยการลงบันทึกในเล่มทะเบียนรับ-ส่ง เพียงอย่างเดียว และส าหรับงานประกันคุณภาพฯ ได้ส าเนาและจัดเก็บ
เอกสารตามเลขหัวข้อของตัวบ่งช้ีแต่ละองค์ประกอบ 

ปี 2552 มีแผนการจัดท าระบบการจัดเก็บเอกสาร ภาควิชา เริ่มมีการตั้งรหัสเอกสารเข้า-ออก เป็นเลข 10 หลัก 
จัดระบบแฟ้มงานประกันคุณภาพ โดยอาจารย์เป็นผู้ด าเนินการออกเลขรหัสเอกสาร (แยกประเภทเอกสารและ
การแบ่งหัวข้อ) 

ปี 2553 ภาควิชาฯ เริ่มให้บุคลากรภาคปกติและภาคพิเศษเข้ามามีส่วนร่วมในการออกเลขรหัสเอกสารระบบแฟ้ม
ประกันคุณภาพและจัดเรียงล าดับหมวดหมู่แฟ้ม โดยที่การออกเลขน้ันเป็นการปฏิบัติงานที่ต้องรอท าไปพร้อมๆ 
กัน กล่าวคือยังไม่มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

ปี 2554 มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแฟ้มงานประกันคุณภาพให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ธุรการและแต่
องค์ประกอบรวมถึงการเขียนเล่ม SAR ประจ าปีการศึกษาอย่างชัดเจน โดยให้เจ้าหน้าที่ คุณศรีวรรณ น่วมปฐม 
ด าเนินการแยกเอกสารน าไปใส่แฟ้มแต่ละองค์ประกอบ แล้วให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบท าการ
ออกเลขรหัสเอกสารแต่ละองค์ประกอบท่ีรับผิดชอบ 

ปี 2555 เริ่มมีการ Scan เอกสารเก็บเป็น PDF file (Digital file) 
เดือนก.พ 
56 

      บันทึกเอกสารเข้า–ออก เป็นฐานข้อมูลโดยMicrosoft Excel เช่ือมโยงกับงานประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ 
ด้วยรหัสเอกสาร ดังนั้น จึงต้องมีการออกรหัสเอกสารโดยเจ้าหน้าที่คนเดียว แต่มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่
แต่ละองค์ประกอบ ท าให้เกิดความรวดเร็วและลดความผิดพลาดในการน าเข้ารายละเอียดเอกสารในฐานข้อมูล 

เดือนก.ค.56 มี การ Back up เอกสารเข้า – ออก รายวัน/รายสัปดาห์ 
 

ส าหรับภาพรวมของระบบการจัดเก็บเอกสารที่เชื่อมโยงกับงานประกันคุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน ที่เป็นผลจาก
การด าเนินงาน (Output) แสดงดังรูปที่ 1 

จากรูปที่ 1 อธิบายพอสังเขปถึงความเชื่อมโยงระหว่างระบบการจัดเก็บเอกสารกับงานประกันคุณภาพได้
ดังต่อไปนี้ "ระบบการจัดเก็บเอกสาร เข้า-ออก ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา" ที่ได้พัฒนาขึ้นนั้นใช้ในงานบริหารของภาควิชา
วิศวกรรมโยธา ทั้งในส่วนของหัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา  ฝ่ายต่างๆ และเจ้าหน้าที่ภายในภาควิชา โดยระบบ
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การจัดเก็บเอกสาร จะมีการจ าแนกประเภทเอกสารเข้า-ออก โดยที่จะมีการจัดเก็บในแฟ้มล้อตาม 9 องค์ประกอบของงาน
ประกันคุณภาพ และมีการออกรหัสเอกสาร ( ID Code) ก ากับเอกสารในแต่ละฉบับ ดังรูปที่ 1 ทางด้านซ้ายมือ แสดง
ขั้นตอนการด าเนินงานตามประเภทของเอกสารใดๆ และในส่วนของการด าเนินงาน "ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา" 
เพื่อจัดท าเอกสาร SAR แสดงในรูปที่ 1 ทางด้านขวามือ 

อย่างไรก็ดีการอ้างอิงเอกสารที่เป็นหลักฐานในแต่ละตัวชี้วัดของเอกสาร SAR จะมีความเชื่อมโยงกันด้วยรหัส
เอกสารจ านวน 10 หลัก ซึ่งมีการจัดท าเป็นคู่มือส าหรับการออกรหัสเอกสาร เพื่อลดการซ้ าซ้อนของเอกสาร /ข้อมูล ที่จะ
ถูกจัดเก็บ รายละเอียดของรหัส 10 หลัก มีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

หลักที่ 1-2 : ปีการศึกษา ของเอกสาร ใช้ตัวเลข 2 หลัก เช่น ปีการศึกษา2556 ใช้ 56 
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารและการเชื่อมโยงขอ้มูลหลักฐานในระบบ QA ระดับภาควิชาฯ 
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หลักที่ 3-4: แฟ้ม ให้มีการจัดตามจ านวนองค์ประกัน 9 องค์ประกอบ กล่าวคือ 
 01 คือ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงาน 
 02 คือ องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
 03 คือ องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
 04 คือ องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 05 คือ องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 06 คือ องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 07 คือ องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 08 คือ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 09 คือ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

หลักที่ 5 -6 : หัวข้อ เป็นการแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆ ในแต่ละแฟ้ม ตามประเภทชื่อเรื่องของเอกสารนั้นๆ เช่น หัวข้อใหญ่ 
01-09 เป็นเอกสารที่เก่ียวกับ "แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ รายงานตรวจสอบตนเองและรายงานประเมินตนเอง" ซึ่งตัวเลข
หลักที่ 5-6 จะมีการปรับปรุง เพิ่มเติม หัวข้อย่อย ให้สอดคล้องตามเอกสาร เข้า-ออก ของภาควิชา 
หลักที่ 7 : ประเภท ก าหนดใช้ 0 ถึง 3 กล่าวคือ 

 0 คือ เอกสารส าหรับเรื่องทั่วไป เช่น เร่ืองเก่ียวกับอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน  
 1 คือ เอกสารส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
 2 คือ เอกสารส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท 
 3 คือ เอกสารส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (ปัจจุบันยังไม่มี) 

หลักที่ 8-10: ล าดับที่ คือ ล าดับของเอกสาร ในแฟ้มของแต่ละหัวข้อ 
ตัวอย่าง เอกสารเข้า ศธ 0513.035/ว.1323 วันที่ 4 มิถุนายน 2556 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การสืบค้นและการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ ภาควิชาได้ก าหนดให้มีรหัสเอกสาร คือ      
56-07-20-0-006 ความหมายตามรหัสเอกสาร มีดังนี้ 
56 คือ ปีการศึกษา 2556 
07 คือ แฟ้มที่ 7 ตามองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
20 คือ หัวข้อ 20 เป็นหัวข้อย่อย 20 คือ "บันทึกเข้าจากภายในเก่ียวกับงานด้านการบริหารและการจัดการ (ศึกษาต่อ, การ
สัมมนา และการขอให้ภาควิชา/หน่วยงาน ท าตามมติต่างๆ ของที่ประชุมกรรมการบริหาร) ที่มาจากวิทยาเขตบางเขน" ซึ่ง
หัวข้อย่อย 20 นี้ อยู่ในหัวข้อใหญ่ 20 -27 "บันทึกเข้าจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกี่ยวกับงานด้านการบริหารและ
การจัดการ)" 

0 คือ ประเภท เอกสารส าหรับเรื่องทั่วไป 
006 คือ เอกสารล าดับที่ 6 ในแฟ้มที่ 7 หัวข้อย่อย 20 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีเอกสารเข้าในแฟ้มนี้ หัวข้อนี้ มาแล้ว

ก่อนหน้าทั้งสิ้น 5 ฉบับ 
 

6. ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน (Outcome) (หมายถึง คุณภาพของผลผลิตที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
การมีงานท าของบัณฑิต การจดสิทธิบัตรของงานวิจัย ความพึงพอใจในการให้บริการ การได้รับรางวัล) ที่ส าคัญ 

   ผลงานนี้ ได้รับรางวัลที่ 1 ในประเภทผลงาน แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
(ภาควิชา/สาขาวิชา) โครงการรางวัลคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปี 2556 

  บุคลากรในภาควิชา สามารถด าเนินการตามระบบที่ได้พัฒนาขึ้นได้อย่างกลมกลืน เนื่องจากระบบได้ถูก
พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในภาควิชา ไม่ได้เปลี่ยนในทันทีทันใด 
นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการแก้ไขข้อบกพร่องและการพัฒนาเชิงรุกทุกครั้ง ท าให้บุคลากรมีช่วงเวลาในการปรับตัว ผลที่
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เห็นได้ชัดเจนคือในช่วงการจัดท ารายงาน SAR นั้นไม่ท าให้เป็นภาระในการด าเนินงานประจ า ซึ่งแตกต่างจากก่อนหน้าปี 
2552 อย่างชัดเจน 

  บุคลากรเข้าใจในการด าเนินการตาม PDCA มากข้ึน และสามาถน าไปปรับใช้กับการท างานอ่ืนๆ ได้ 
 

7. ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน  
 หัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายต่างๆ สามารถสืบค้น/เรียกดู เอกสารต่างๆ ส าหรับการ

บริหารงานภายในภาควิชา ได้สะดวก รวดเร็ว 
 ท าให้การท าเล่ม SAR ง่ายขึ้น เพราะจะรู้ว่าเอกสารหลักฐานต่างๆ ของแต่ละองค์ประกอบมีอะไรบ้าง (รู้ว่า

องค์ประกอบมีอะไร ท าให้ทราบได้ว่าเอกสารเข้า-ออก เป็นหลักฐานส าหรับการเขียน SAR ในตัวบ่งชี้อะไร นอกจากนี้ท าให้
ทราบได้ว่าการด าเนินงานต่างๆ ในภาควิชาที่เก่ียวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ควรจัดเก็บเป็นเอกสารหลักฐานไว้
อย่างไร) 

 ลดการจัดเก็บเอกสารที่ซ้ าซ้อนได้มาก 
 เจ้าหน้าที่และอาจารย์สามารถสืบค้น/ค้นหา เอกสารในภายหลังได้สะดวกและไม่ต้องกลัวว่าเอกสารจะสูญ

หาย เนื่องจากได้มีการจัดเก็บไว้เป็นดิจิตอลไฟล์ด้วยแล้ว 
 การจัดท ารายงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสามารถเรียกดูเอกสาร (ดิจิตอลไฟล์) และตรวจสอบ

ความถูกต้องของหลักฐานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ง่ายขึ้น 
 

8. การประเมินผลและการน าผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 
เนื่องจากการพัฒนาระบบนั้นใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวซึ่งเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2552 จนกระทั่งปัจจุบัน ทาง

ภาควิชา จึงขอน าเสนอในลักษณะ PDCA หลังจากที่ได้มีการด าเนินการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ว่า “จะท าอย่างไร
ให้มีการแบ่งหมวดหมู่ของเอกสาร ไม่เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บ และสามารถสืบค้นได้ง่ายขึ้น” ดังนั้นในหัวข้อนี้ได้
น าเสนอ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขทั้งเชิงรับและเชิงรุก เป็นรายปีในรูปแบบตารางเพื่อให้
เข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 2 และรูปที่ 2 ถึง รูปที่ 4 
 

   ตารางที่ ๒ ผลการประเมินและแนวทางแก้ไขส าหรับการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารระดับภาควิชา 
ปี ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

ก่อนปี 2552  
- 

1. การจัดเก็บเอกสารยากต่อการ
ค้นหาข้อมูล 
2. การจัดเก็บเอกสารซ้ าซ้อน
เนื่องจากต้องส าเนาเอกสารเก็บไว้ท่ี
แฟ้มแต่ละองค์ประกอบของงาน
ประกันคุณภาพ 

1.จัดหากระบวนการจัดเก็บ
เอกสารในรูปแบบใหม่ 

ปี 2552 -53 ใช้รหัสเอกสารเข้า-ออก เป็นเลข 10 
หลัก เป็นตัวเลขท่ีเชื่อมโยงกับ
ระบบงานประกันคุณภาพ (9 
องค์ประกอบ) สามารถลดจ านวนแฟ้ม
เอกสารลงได้ 

1. เอกสารบางฉบับไม่สามารถ
จัดเก็บในหมวดหมู่ท่ีตั้งไว้แต่เดิมได้ 
 
2. เจ้าหน้าท่ียังไม่เข้าใจการจัดเก็บ
เอกสารเข้าในหมวดหมู่และการออก
เลขรหัส 

1. น าวิธีการจัดเก็บเดิมมา
ประชุม และเพิ่มหมวดหมู่ของ
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
2. จัดอบรมภายในภาควิชา ใน
การท าความเข้าใจในเอกสาร
ระหว่างอาจารย์กับเจ้าหน้าท่ีให้
ตรงกัน 

ปี 2553 -54 ภาควิชาฯ มีการจัดท าคู่มือส าหรับการ
จัดเอกสารเพื่อใช้ในการประกอบการ
ท างานของบุคลากร ซ่ึงในช่วงแรกนั้น
บุคลากรยังไม่ค่อยเข้าใจในการแยก
หัวข้อ ประเภทเอกสารและการออก

1. เน่ืองจากยังไม่ได้มีการแบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  การ
ท างานต้องมีการนัดประชุมภายใน 
ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน 
2. การเขียนรายงานเล่ม SAR จัดท า

1. แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบให้
เจ้าหน้าท่ีกับอาจารย์แต่ละ
องค์ประกอบตามลักษณะการ
ปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล  
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ปี ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
เลขรหัสแฟ้ม โดยอาจารย์เพียงอย่างเดียว โดยมี

เจ้าหน้าท่ีช่วยค้นหาเอกสารประกอบ 
2. สร้างความเข้าใจในการเขียน
รายงาน SAR  ให้กับเจ้าหน้าท่ี
โดยการอบรมภายใน 

ปี 2554 -55 เจ้าหน้าท่ีเริ่มเขียน SAR และหา
หลักฐานประกอบตามความรับผิดชอบ
ท่ีได้ถูกจัดไว้ โดยมีอาจารย์เป็นผู้คอย
แนะน า 
 

1. เจ้าหน้าท่ียังไม่เข้าใจในการเขียน
รายงาน SAR  และการอ้างอิง
หลักฐานตามรหัสเอกสาร 
 
 
 
 
2. เอกสารบางฉบับมีการถูกดึงไปใช้
งานออกจากแฟ้มแล้วยังไม่น ามาคืน 
ท าให้เมื่อต้องการใช้งานค้นหา
เอกสารไม่พบ 

1. ให้เจ้าหน้าท่ีมีอาจารย์ท่ี
ปรึกษาในแต่ละองค์ประกอบใน
การเขียนเล่ม SAR โดยให้
เจ้าหน้าท่ีเป็นคนเขียนและให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละองค์
ประกันตรวจก่อนน ามารวบรวม
เล่ม SAR 
2. จัดเก็บเอกสารในระบบ
ดิจิตอล 

ปี 2555 -56 เจ้าหน้าท่ีเริ่มมีความช านาญในการออก
รหัสเอกสารมากขึ้น และมีความเข้าใจ
ในวิธีการเขียน SAR และการอ้างอิง
เอกสารหลักฐานมากขึ้นเช่นกัน โดยที่
ยังมีอาจารย์เป็นผู้ตรวจสอบความ
ถูกต้องเช่นเดิม  

1. การสืบค้นเอกสารท่ีจัดเก็บในรูป
ดิจิตอลทราบแต่รหัสเอกสาร แต่ไม่
ทราบเรื่องของเอกสารฉบับน้ัน ๆ 
2. งานจัดเก็บเอกสารในระบบ
ดิจิตอลเกิดความล่าช้าในการสแกน
เอกสารเพราะสามารถท าได้ครั้งละ 1 
แผ่น 

1. สร้างฐานข้อมูลเอกสารเข้า-
ออกของภาควิชาฯ โดยระบบ
คอมพิวเตอร์ 
2. จัดหาเครื่องสแกนท่ีสามารถ
สแกนได้ครั้งละมากกว่า 1 แผ่น 

ปี 2556 -
ปัจจุบัน 

หลังจากสร้างฐานข้อมูลเอกสารเข้า-
ออกแล้ว จ าเป็นต้อง ให้มีการออกรหัส
เอกสารเพียงบุคคลเดียว ท้ังนี้ต้อง
อาศัยความช านาญและความเข้าใจใน
การแยกประเภทเอกสารได้ ใน
ขณะเดียวกันการปรับปรุงคู่มือ การ
เพิ่มรหัสแฟ้มเอกสารเป็นไปอย่างมี
ระบบมากขึ้น การสแกนเอกสารมี
ความรวดเร็วมากขึ้น   

1. เกิดความผิดพลาดในการโอนถ่าย
ข้อมูลจากสมุดบันทึกไปเป็นระบบ
ฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
 
2. การออกรหัสเอกสารโดยคน ๆ 
เดียวต้องเปิดคู่มือประกอบในการ
ออกเลข ท าให้เกิดความล่าช้า 
3. ถ้ามีเอกสารด่วนเข้ามาไม่สามารถ
ออกรหัสและสแกนเอกสารได้ทันที 

1. ปรับปรุงการน าเข้าข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการ
ตรวจสอบไม่ให้มีความซ้ าซ้อน
ของหมายเลขเอกสาร 
2. ให้แสดงชื่อองค์ประกอบ 
หมวดหมู่ของเอกสารในระหว่าง
การน าเข้าข้อมูล 
3. ให้ด าเนินการเรื่องเอกสารไป
ก่อนแล้วค่อยน าส าเนามา
ด าเนินการตามขั้นตอน 
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รูปที่ 2 แผนงานและกระบวนการพัฒนาระบบฯ ปีการศึกษา 2552 - ปีการศึกษา 2554 
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9. บ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
 การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเชื่อมโยงข้อมูลส าหรับงานประกันคุณภาพ ได้มีการพัฒนาต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงปัจจุบัน (ปีการศึกษา ๒2556) ในลักษณะ PDCA กล่าวคือ  
 เริ่มต้นจากเป้าหมาย ที่ต้องการจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ ลดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บเอกสารส าหรับ

ข้อมูลงานประกันคุณภาพ และการบริหารงานภายในภาควิชา โดยมีการวางแผนการด าเนินงาน ซึ่งในเบื้องต้นช่วงปีแรก
ของการแยกประเภทเอกสารการด าเนินงาน ยังมีข้อบกพร่อง แต่มีการประชุมสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา ปรับการท างาน ตรวจสอบผลการด าเนินงานอีกครั้งจนสามารถบรรลุเป้าหมายได้  

 นอกจากจะลดความซ้ าซ้อนของเอกสารได้แล้ว ยังท าให้การดึงข้อมูลมาใช้ส าหรับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในช่วงการเขียน SAR นั้น เป็นไปได้โดยสะดวก รวดเร็ว เนื่องจากมีการจัดเก็บเป็นระบบแยกเป็น ๙ แฟ้ม ล้อ
ตาม ๙ องค์ประกอบ ตั้งแต่มีเอกสารเข้าอยู่แล้ว 

 การพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ที่ยึดหลักการสนับสนุนการบริหารงาน การท างานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ภายในภาควิชาโดยมีการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ จากการปฏิบัติงานประจ า ด้วยแผน/ขั้นตอนปฏิบัติ ดังที่กล่าว
มา ท าให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจในการท างานในระบบยิ่งขึ้น และยังช่วยกันออกความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางที่จะ
ปรับปรุงระบบและขั้นตอนปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น ท าให้ระบบนี้ สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสมของภาควิชาฯ  

 เนื่องจากภาควิชาฯ ได้มีการสแกนเอกสารและบันทึกการรับเอกสารเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล สามารถสืบค้นได้ทั้ง
จากเลขที่เอกสาร รหัสเอกสาร วันที่รับ-ส่งเอกสาร และชื่อเรื่อง จึงท าให้บางครั้งเมื่อเอกสารมีการสูญหาย จะท าให้
สามารถตามหาต้นเร่ืองได้อย่างรวดเร็วโดยสืบค้นจากไฟล์ข้อมูลที่เก็บไว้ 
 

10. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 เนื่องจากระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้ เกี่ยวข้องกับการท างานร่วมกันระหว่างคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา ซึ่งโดยส่วนใหญ่บุคลากรสายสนับสนนุจะเป็นผูป้ฏิบตัิ หากระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้ไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลกร
สายสนับสนุนแล้วนัน้ งานในส่วนต่างๆ คงจะไม่มีทางด าเนินไปได้ด้วยดี ดังนั้นจึงอาจกล่าวไดว้่า “บุคลากรสายสนับสนุน” 
เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จในล าดับแรก โดยสิ่งที่บุคลากรมีอยู่นั้นได้แก่ 

 ความร่วมมือร่วมใจในการท างาน 
 การยอมรับความเปลี่ยนแปลงของระบบงาน 
 ความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นต่อวิธีการท างานที่รับผิดชอบ 

 

น าเสนอโดย นายบรรพต กุลสุวรรณ : อาจารย์ 
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ประเภทที่ 4 

  แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนนุการปฏิบัติงาน 

รางวัลระดับดี  

จ านวน 3 ผลงาน 

โครงการรางวัลคุณภาพ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ 7 
 

 

 

www.qa.kuwww.ac.th 
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1. ความเป็นมา/หลักการ 
 ส ำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและ
กำรบริหำรจัดกำร ได้ด ำเนินงำนตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยมีเกณฑ์กำร
ประเมินคุณภำพ 6 องค์ประกอบคุณภำพ  และมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพ
ภำยใน ส ำหรับสถำบัน ส ำนัก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในระบบประกันคุณภำพที่ก่อให้เกิดประสิทธิภ ำพและ
ประสิทธิผล หำกแต่กำรรวบรวมเอกสำรหลักฐำนตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนด ต้องใช้ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ เวลำ บุคลำกร รวมถึงพื้นที่
ในกำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนค่อนข้ำงมำก จึงได้มีแนวนโยบำยของผู้บริหำรในกำรส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน
ด้ำนประกันคุณภำพที่ทันสมัย ลดควำมยุ่งยำกซับซ้อน ลดกำรสูญเสียงบประมำณในกำรซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และยังมีแนวคิด
ที่จะเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บข้อมูล รวมถึงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ และกำรรวบรวมรำยกำร
เอกสำรหลักฐำนเพื่อจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภำพ ด้วยเหตุผลดังกล่ำวจึงได้มีกำร
น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ โดยกำรพัฒนำโปรแกรมเพื่อรองรับกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 
จนถึงปัจจุบัน มีกำรปรับปรุงรูปแบบกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) จำกเดิมที่
รวบรวมเอกสำรหลักฐำนใส่แฟ้ม เพื่อให้คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในตรวจประเมิน เป็นกำรตรวจประเมินผ่ำน
ระบบสำรสนเทศอย่ำงสมบูรณ์ (SAR online) ในปีกำรศึกษำ 2554 
 1.1 วิธีกำรก ำหนดแผน/แนวทำง/โครงกำร 
 ส ำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้มีกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ โดยพิจำรณำ
จำกภำรกิจของหน่วยงำนภำยในและปัญหำกำรด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน โดยอำศัยหลักกำร
ของระบบกำรประกันคุณภำพ (Quality Assurance) ที่มุ่งเน้นให้มีกำรก ำหนดระบบและกลไกในกำรควบคุม (Control) 
ตรวจสอบ (Audit) และประเมิน (Assessment) ทั่วทั้งองค์กร  โดยจะเน้นที่ภำรกิจของหน่วยงำนเป็นส ำคัญ คือกำร
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร ทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภำพส ำหรับส ำนัก/สถำบัน ตำมเกณฑ์ที่
ส ำนักงำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้ก ำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้กำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) 
รวมถึงกำรรวบรวมเอกสำร หลักฐำน เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีซึ่งจะส่งผลมีพัฒนำกำรของ
คะแนนที่เพิ่มขึ้น  
 1.2 แผนงำน และเป้ำหมำยของหน่วยงำน 
 ส ำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ ได้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนทุกตัวบ่งชี้ในกำรประเมินคุณภำพภำยใน โดย
น ำกำรถ่ำยทอดตัวบ่งชี้สู่บุคคล/หน่วยงำน/ฝ่ำย ซึ่งจะน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักงำนวิทยำเขต 
เพื่อพิจำรณำผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน และเมื่อได้ผู้รับผิดชอบแล้วผู้รับผิด ชอบจะเป็นผู้
ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนของตัวบ่งชี้ และต้องด ำเนินงำนตำมเป้ำที่ก ำหนดไว้ให้บรรลุค่ำเป้ำหมำย ทั้งนี้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้จะเป็นผูบ้ันทึกผลกำรด ำเนินงำนรวมถึงเอกสำร หลักฐำน ในโปรแกรม SAR online จนแล้วเสร็จทุกตัว
บ่งชี้ที่รับผิดชอบ 
 

2. ปัจจัยน าเข้า (Input)  
 กระบวนกำรน ำเข้ำ (Input) ในกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ จะ
ขับเคลื่อนโดยกระบวนกำรถ่ำยทอดตัวบ่งชี้สู่บุคคลซึ่งจะด ำเนินกำรในรูปแบบของคณะกรรมกำรประกันคุณภำพส ำนักงำน
วิทยำเขตศรีรำชำ โดยคณะกรรมกำรจะประกอบด้วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขต เป็นประธำนกรรมกำร หัวหน้ำฝ่ำย
และบุคลำกรตัวแทนของทั้ง 5 ฝ่ำย เป็นคณะกรรมกำร ซึ่งคณะกรรมกำรชุดนี้จะด ำเนินกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพ                             
ด้าน  SAR Online  ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 
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โครงการ/กิจกรรม รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าและความสมบูรณ์ในการบันทึกข้อมูลในระบบ SAR online จะ
ด าเนินการติดตามผลในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 
 

3. วิธีการด าเนินงาน 
 การด าเนินการติดตามการบันทึกผลการด าเนินงานของส านักงานวิทยาเขตศรีราชา จะติดตามในที่ประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพส านักงานวิทยาเขตศรีราชา รวมถึงการรวบรวมเอกสารหลักฐานเข้าสู่ระบบ เพื่อที่จะ
สามารถประมวลผล (Processing) จากข้อมูลที่มีการบันทึก โดยใช้เกณฑ์การประเมินจากคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
มก. ซึ่งหลังจากรวบรวมข้อมูลและน ามาสังเคราะห์ วิเคราะห์ให้เกิดรูปแบบของคะแนนแล้ว จะสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ได้ว่า ผลการด าเนินงานในปีการศึกษานั้นๆ บรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
 3.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 
 นอกจากการน าระบบสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพแล้ว กระบวนการ    
ถ่ายทอดตัวบ่งชี้สู่ฝ่าย/บุคคล ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการด าเนินงานที่ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา น ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
บริหารจัดการภายใน เพื่อเป็นการให้บุคลากรที่มีภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานด้วย
ตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลที่ได้เป็นจริง รวมถึงเอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้อ้างอิงจะครบถ้วนและมีความสมบูรณ์ในการรายงาน
การประเมินตนเองมาก 

ขั้นตอนการด าเนินงานของระบบ SAR Online 

 

 

 

    

        

 

 
 

ขั้นตอนที่1.ระบบแสดงหน้าแรกของระบบ SAR Online และขั้นตอนที่ 1 เข้าระบบ SAR Online  

 

1 

สรุป/รายงาน 

ระบบ SAR Online 

 

บทที่ 1 

 

บทที่ 2 

 

บทที่ 3 

 

บทที่ 4 

 

บทที่ 5 

 
บันทึก/ค านวณ 
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ขั้นตอนที่2  ระบบแสดงหน้า Login กรอก Username และ Password ตามขั้นตอนที่ 2              
 

                         

ขั้นตอนที่ 3. เลือกบันทึกข้อมูลตามบทซึง่ประกอบด้วย 5 บท ในขั้นตอนจะยกตัวอย่าง บันทึกข้อมูลบทที่ 2 ข้อมูล 
ตามตัวบง่ชี้ตามขั้นตอนที่ 3 
 

 

 
ขั้นตอนที่ 4. เลือกหน่วยงานทีต่้องการบันทึก ซึ่งขั้นตอนที่ 4 จะยกตัวอย่าง ของวิทยาเขตศรีราชา 

 

 

2 

3 

4 
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ขั้นตอนที่ 5. ผู้รับผดิชอบตัวบ่งชีจ้ะพบรายชื่อของตนและคลิกที่ชือ่เพื่อจะเขา้สู่หน้าบันทึกข้อมูลตามองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชีท้ี่ก าหนด ซึ่งขัน้ตอนที่ 5 จะยกตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ที่ 1  
 

 

ขั้นตอนที่ 6. ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี้บันทึกข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตามองคป์ระกอบและตวับ่งชีท้ี่ก าหนด  
 

           

ขั้นตอนที่ 7. การบันทึกเอกสาร/หลักฐาน ประกอบการรายงานผลการด าเนนิงาน โดยสารมารถระบุลิงค์เชื่อมโยง
เอกสารหรือเว็บไซต์ และสามารถอัพโหลดเอกสารได้ 
 

 

5 

6 

7 

8 



174                           ผลงานรางวัลคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       ครั้งที่ 7     ประจ าปี 2557 

 

ขั้นตอนที่ 8 การอัพโหลดเอกสารที่เราต้องการโดยคลิก Browse เลือกไฟล์ที่เราต้องการและคลิก Upload 
เอกสาร 

 
ขั้นตอนที่ 9. รายงานตัวบ่งชี้ ตามขั้นตอนที่ 9 หลังจากที่บันทึกผลการด าเนินงานและUploadเอกสารครบถ้วน

แล้ว ผู้บันทึกข้อมูลสามารถเรียกดูรายงานการประเมินตนเองได้ โดยแยกรายงานผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ 
 

           
ขั้นตอนที่10 ในขั้นตอนที่ 10 จะเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน ที่ได้ท าการบันทึกไว้ตามขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอน

ที่ 1-9  ทั้งนี้ ในการรายงานผลการด าเนินงานนั้น จะแยกเป็นองค์ประกอบและสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ท า
การบันทึกว่าถูกต้องหรือไม่ เพื่อท าการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ได้ต่อไป 
 

4. การส่งเสริมและกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
  ในการส่งเสริมและการกระจายความรู้รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ที่ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้น าระบบสารสนเทศเข้า
มาสนับสนุน ซึ่งด าเนินงานในรูปแบบของ SAR online โดยมีหน่วยงานภายในวิทยาเขตศรีราชา ที่น าระบบ SAR online 
ไปใช้คือ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และส านักวิทยบริการ ส่วนหน่วยงานภายนอกวิทยาเขต 
ที่ให้ความสนใจและน าบุคลากรเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ คือ คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้คณะเศรษฐศาสตร์ ให้ความสนใจที่จะน าโปรแกรม SAR online ไปใช้
ในคณะและอยู่ระหว่างด าเนินการประสานงานเพื่อขอใช้โปรแกรมอย่างเป็นทางการ รวมถึงการมีการบริการวิชาการ
ร่วมกันในอนาคต 
 

5. ผลการด าเนินงาน (Output) ที่ส าคัญ 
 ผลการด าเนินงาน (Output) ในที่นี้ คือผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  6 ปี
การศึกษา โดยจะแบ่งเป็นสองช่วง คือก่อนการน าระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ปีการศึกษา 2549-2551 (ตามตารางที่ 1) และหลังจากน าระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ในปีการศึกษา 2552-2554 (ตามตารางที่ 2) มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 1 : พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการก่อนน าระบบสารสนเทศมีส่วนช่วยให้การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)  ย้อนหลงั 3 ปี จ าแนกตามองค์ประกอบและปีการศึกษาดังนี ้
 

องค์ประกอบ 
ปี 1 

ปีการศึกษา 2549 
ปี 2 

ปีการศึกษา 2550 
ปี 3 

ปีการศึกษา 2551 
องค์ประกอบที่ 1 4.75 3.25 2.50 
องค์ประกอบที่ 2 1.88 2.14 2.20 
องค์ประกอบที่ 3 3.64 3.73 3.73 
องค์ประกอบที่ 4 4.33 4.33 3.50 
องค์ประกอบที่ 5 5.00 5.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 6 4.00 2.00 5.00 
รวมองค์ประกอบ 3.93 3.41 3.65 

 

ตารางที่ 2 : พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการหลังจากน าระบบสารสนเทศมีส่วนช่วยให้การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)  ย้อนหลงั 3 ปี จ าแนก ตามองคป์ระกอบและปีการศึกษาดังนี ้
 

องค์ประกอบ 
ปี 1 

ปีการศึกษา 2552 
ปี 2 

ปีการศึกษา 2553 
ปี 3 

ปีการศึกษา 2554 
องค์ประกอบที่ 1 2.50 4.00 4.00 
องค์ประกอบที่ 2 2.73 3.21 4.29 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 4.14 4.80 
องค์ประกอบที่ 4 2.67 5.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 5 3.00 4.00 4.00 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 4.00 5.00 
รวมองค์ประกอบ 2.81 4.05 4.52 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าคะแนนจากคณะกรรมการประเมิน 
ก่อนและหลังการใช้ระบบเข้ามาสนับสนุนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 

 

                           
 

จากกราฟจะพบว่าในช่วง 3 ปี (2549-2551) ก่อนการใช้ระบบสารสนเทศคะแนนผลการประเมินจาก
คณะกรรมการมีการข้ึน-ลง ไมค่งที แต่หลังการใช้ระบบสารสนเทศ 3 ป ี (2552-2554) คะแนนจะเพิ่มข้ึนและมีแนวโน้ม
การคงที่ของค่าคะแนน และมีแนวโน้มที่ค่าคะแนนจะสูงขึน้ได้อกีในอนาคต 
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6. ผลลัพธ์ความส าเร็จของการด าเนินงาน (Outcome)  
 จากผลการด าเนินงาน (Outcome) ของการน าระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 
ในส่วนของการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ของส านักงานวิทยาเขตศรีราชา เมื่อเปรียบเทียบก่อนใช้ระบบ และ
หลังจากน าระบบมาใช้ พบว่า 
 - ผลการประเมินก่อนน าระบบสารสนเทศมีส่วนช่วยให้การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  3 ปี (2549-
2551) พบว่า องค์ประกอบโดยรวมมีการเพิ่มขึ้นและลดลงไม่เป็นระบบและจะเห็นได้ว่าผลคะแนนที่คณะกรรมการให้เมื่อ
เปรียบเทียบย้อนหลังก่อนน าระบบมาใช้ 3 ปี มีการเพิ่มข้ึน ลดลงของคะแนนที่ไม่แน่นอนเพราะมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มากระทบ
ท าให้ระดับคะแนนไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและคงที่ มีสาเหตุคือการเข้าออกของบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ภายในหน่วยงาน 
และการปรับเกณฑ์การประเมิน 
 - ผลการประเมินหลังน าระบบสารสนเทศมีส่วนช่วยให้การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  3 ปี (2552-
2554) พบว่าผลการประเมินมีการปรับตัวของค่าคะแนนสูงขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต สาเหตุที่พบเกิดจาก
อัตราการเข้าออกของบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ลดลง และระยะเวลาที่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้รายงานผลการด าเนินงานใน
ระบบ SAR online นั้นใช้เวลาในการด าเนินงานในการบันทึกเอกสาร หลักฐาน ท าให้มีระยะเวลาในการการตรวจทานผล
การด าเนินงานมากข้ึนส่งผลท าให้ผลงานที่ได้มีคุณภาพมากข้ึน 
 

7. ประสิทธิภาพของการใช้ทรพัยากรในการด าเนินงาน  
  การน าระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ ของส านักงานวิทยาเขต เป็นการน าระบบ
สารสนเทศ เข้ามาช่วยให้การด าเนินงานให้สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา (SAR online) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินงานด้านประกันคุณภาพได้สะดวกในทุกที่ที่
มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต และสามารถตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้งแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลและประมวลผลได้ทันที ซึ่งเป็น
การลดความยุ่งยาก ซับซ้อน ส่งผลให้คะแนนการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดของส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 
มีอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักงานวิทยาเขตศรีราชา “มี
ประสิทธิภาพ” มากยิ่งขึ้น และส่งผลให้เกิด“ประสิทธิผล” คือผลการด าเนินงานมีค่าคะแนนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

8. การประเมินผลและการน าผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 
  จากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พบว่า 
คณะกรรมการไม่สามารถเปิดข้อมูลเอกสาร หลักฐาน บางตัวบ่งชี้ได้ ซึ่งอาจเกิดจากการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องตามขั้นตอน 
หรืออาจเกิดจากระบบ ทั้งนี้ผู้พัฒนาโปรแกรมได้ทราบถึงปัญหาดังกล่าวและได้ด าเนินการปรับปรุงข้อผิดพลาดดังกล่าว
แล้ว และจะชี้แจงขั้นตอนการบันทึกเอกสารหลักฐานให้กับผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ให้ชัดเจนต่อไป 
 

9. การเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่น (ถ้ามี) 
ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 

เพื่อรองรับการรายงานผลการด าเนินงาน โปรแกรม SAR online ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการ โดยมีการพัฒนาปรับปรุง โปรแกรม SAR online อย่างต่อเนื่อง หากแต่หน่วยงานภายในวิทยาเขตเพิ่ง
เร่ิมน าโปรแกรม SAR online ไปใช้ในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา จึงยังไม่สามารถเทียบเคียง
กับหน่วยงานอ่ืนได้ชัดเจน  

 

10. บ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ด ี
  วิทยาเขตศรีราชา ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย 7 หน่วยงาน แบ่งเป็น 5 คณะวิชา 2 ส านกั ในปีการศึกษา 
2555 ได้มีหน่วยงานท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้โปรแกรม SAR online จ านวน 4 หน่วยงาน คือ คณะวิทยาการ
จัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ศรีราชา และ ส านักวิทยบริการ จึงเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของ
การพัฒนาโปรแกรม SAR online ที่สามารถรองรับการด าเนนิงานด้านประกนัคุณภาพได้ทั้ง 9 องค์ประกอบ ของคณะ
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วิชา และ 6 องค์ประกอบ ของหน่วยงานสนบัสนุน และคาดว่าในอนาคตจะสามารถเชื่อมโยงการบันทึกข้อมูลในการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองได้ครบทั้ง 7 หน่วยงาน ซึ่งอาจจะถอืได้ว่าสามารถเป็นแนวปฏบิัติทีด่ีได้ในอนาคต 
 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  การน าระบบสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการด าเนนิงานด้านประกันคุณภาพของส านักงานวิทยาเขตศรีราชา   
ในส่วนของการรายงานการประเมินตนเอง (SAR online) ท าให้เกิดความส าเร็จ 2 ด้าน คือ 
  1. ด้านบุคลากร 
   ความส าเร็จในดา้นนี้ คือ การที่สามารถท าให้บุคลากรภายในส านักงานวิทยาเขตศรีราชา มีความเข้าใจใน
การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่เข้าใจวา่การรายงานผลการด าเนนิงานดา้นประกันคุณภาพเป็นการ
รายงานผลการด าเนนิงานตามภาระงานที่ตนเองปฏิบัติอยู่ ไมไ่ดเ้ป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น หากแต่เมื่อน าระบบการประกนั
คุณภาพเข้ามาแล้วจะสามารถประเมินตนเองได้วา่ภาระงานหรอืงานประจ าที่ตนเองปฏิบัติอยูน่ัน้ มีประสทิธิภาพมากน้อย
เพียงใด และยังสามารถทราบวา่ยังมีข้อบกพร่องตรงไหน สง่ผลให้สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นใน
รอบปีถัดไป 
  2. ด้านระบบสารสนเทศ 
   ความส าเร็จในด้านนี้ คือ มีการพัฒนารูปแบบการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้ทันสมัย ง่ายต่อการ
จัดเก็บข้อมูล รวมถึงลดระยะเวลาในการด าเนินงาน อีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุสิ้นเปลือง ทั้งนี้ ยังสามารถอ านวย
ความสะดวกให้กับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ในการตรวจประเมินในระบบ online โดยความส าเร็จด้านนี้
ส่งผลให้ได้รับความสนใจจากทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ที่ขอเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในการพัฒนาโปรแกรม SAR online อีกด้วย 
 

12. การตั้งเป้าหมายการด าเนินงานในอนาคต 
  การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาสนับสนนุ การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของส านกังานวิทยาเขต
ศรีราชานั้น เกิดการพัฒนาด้านสารสนเทศ รวมถึงบุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในวิทยาเขตศรีราชา และหากในอนาคตทุกหน่วยงานภายในวิทยาเขต
ศรีราชา น าระบบสารสนเทศที่สนับสนนุการรายงานผลการด าเนินงาน SAR online ไปใช้ก็จะส่งผลให้การรวบรวมเอกสาร
หลักฐานในการรายงานผลการด าเนินงานของวิทยาเขตศรีราชามีความสะดวก รวดเร็ว และครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ผู้พัฒนาระบบได้ด าเนินการปรับปรุงการรายงานในฐานข้อมูลให้สามารถรายงานผลการด าเนินงานในส่วนของคณะ
วิชาได้ทั้ง 9 องค์ประกอบ และของหน่วยงานสนับสนุน 6 องค์ประกอบ ทั้งนี้ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้เตรียมการ
พัฒนาระบบและอุปกรณ์ ที่จะรองรับการจัดเก็บข้อมูลทุกหน่วยงานภายในวิทยาเขตศรีราชาอย่างสมบูรณ์  
 

 
น าเสนอโดย         
นายอุกฤษฏ์  มนูจันทรัถ : ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 
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1. ความเป็นมา/หลักการ 
ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้งานอินเตอร์เน็ตสูงขึ้นทุกปี เป็นเหตุให้จ านวนหมายเลขอินเตอร์เ น็ต

แอดเดรส รุ่นที่ 4 (IPv4) ซึ่งเป็นหมายเลขที่ระบุที่อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอในการใช้งานที่
เพิ่มขึ้นอย่างเท่าทวีคูณ ดังนั้นจึงได้มีก าหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในระดับ
ต่างๆ อาทิ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฯลฯ เพื่อพัฒนาหมายเลขอินเตอร์เน็ต
แอดเดรสรุ่นที่ 6 (IPv6) มารองรับการขยายตัวดังกล่าว 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ก าหนดวิสัยทัศน์มุ่งเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งด้าน ICT เพื่อสนับสนุนการ
เป็น e-University และ Research University มีพันธกิจในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงระบบ ICT ของมหาวิทยาลัย
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการให้บริการด้าน ICT เชิงรุก และพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของนิสิต บุคลากร 
และชุมชน ดังนั้น จึงน าข้อมูลนโยบายต่างๆ มาเป็นแนวทางในการก าหนดแผนงาน แนวทาง กิจกรรมที่ให้สอดคล้อง
รองรับการปรับปรุงระบบหมายเลขไอพีชุดใหม่จากเดิม IPv4 (หมายเลขไอพีรุ่นที่ 4 รองรับชุดตัวเลข 32 บิต) เป็น IPv6 
(หมายเลขไอพีรุ่นที่ 6 รองรับชุดตัวเลข 128 บิต)   

* IPv6 คือ อินเทอร์เน็ตโพรโตคอลรุ่นที่ 6 (Internet Protocol version 6) เพื่อทดแทนอินเทอร์เน็ตโพรโตคอล
รุ่นปัจจุบัน (IPv4) โดยวัตถุประสงค์ของ IPv6 คือเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของตัวโพรโตคอล ให้รองรับหมายเลขแอดเดรส
จ านวนมาก และปรับปรุงคุณลักษณะอ่ืน ๆ อีกหลายประการ ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและความปลอดภัย รองรับระบบ
แอพพลิเคชั่น (application) ใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลแพ็คเก็ต (packet) ท าให้
สามารถตอบสนองต่อการขยายตัว และรองรับความต้องการใช้งานเทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตในอนาคตได้เป็น
อย่างดี  

1.1 วิธีการก าหนดแผน/ แนวทาง/โครงการ  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แจ้งแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผล

การด าเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย (พ.ศ. 2556 – 2558) ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา  IPv6 ในประเทศไทย ดังนี้ 
 ให้หน่วยงานภาครัฐระดับกรมขึ้นไปทุกหน่วยงานมีการเชื่อมต่อสู่อินเตอร์เน็ตที่รองรับ IPV 6ภายในธันวาคม 

2558 
 ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตทุกรายซึ่งครอบคลุมผู้ให้บริการในระบบใช้สายและไร้สายเปิดให้บริการเชื่อมต่อและ

ใช้งานที่รองรับ IPv 6 ภายในธันวาคม 2557 
 โครงข่ายของสถาบันการศึกษาของรัฐทุกระดับ (NEdNet และ UniNet) ให้สามารถใช้งาน IPv6 ได้อย่างน้อย 

10,000 สถาบัน ภายในธันวาคม 2558 
 จัดตั้งศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการ IPv6 เพื่อให้ค าปรึกษา อบรม ทดสอบ ตรวจประเมินด้าน IPv6 ของ

ประเทศไทย ภายในธันวาคม 2556 
      ดังนั้น เพื่อให้การบริการเชื่อมต่อและการใช้งานที่รองรับ IPv6 บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดข้างต้นส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร และนโยบายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนิน
โครงการประจ าปี 2556  มีการมอบหมายฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นผู้รับผิดชอบจัดท า “โครงการพัฒนา
บริการพื้นฐานเพื่อการให้บริการ IPv6” อยู่ภายใต้แผนปรับปรุงและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของหน่วยงาน  

โครงการติดตั้งใช้งานระบบเครือข่าย IPV6 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
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1.2  แผนงานและเป้าหมายของหน่วยงาน 
แผนงาน เป้าหมาย 

1.2.1 แผนงานกิจกรรมเตรียมความพร้อม
โครงสร้างพื้นฐาน 

- มีการส ารวจอุปกรณ์เครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มีการปรับเปลี่ยนระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
- มีการปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

1.2.2 แผนงานพัฒนาการให้บริการอินเตอรเ์น็ต - เพิ่มประสิทธิภาพในการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 
1.2.3 แผนงานกิจกรรมในการเตรียมความ
พร้อมบุคลากร 

- มีหัวหน้าโครงการและทมีงานผูดู้แลรับผิดชอบ                                                                 
- มีการสนับสนุนผู้มสี่วนเกี่ยวข้องการเข้าร่วมอบรม 
- มีคู่มือการใช้งาน  
- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 
2. วิธีการด าเนินงาน  
 2.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน  
 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีการประชุมฝ่ายเพื่อชี้แจงท าความเข้าใจในการด าเนินโครงการในความ
รับผิดชอบ มีการมอบหมายหัวหน้าโครงการให้ด าเนินการกรอกข้อมูลรายละเอียดในระบบ Project Management และมี
การติดตามรายงานผลความก้าวหน้าและความส าเร็จของโครงการเป็นประจ าในที่ประชุมฝ่ายและรายงานผลการ
ด าเนินงานของฝ่ายต่อผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ทุกไตรมาส  

2.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow) ล าดับขั้นของการบริหารโครงการ 
2.2.1 ตรวจประเมินอุปกรณ์เครือข่ายถึงความพร้อมใช้ของ IPv6 
2.2.2 ด าเนินการขอหมายเลข IPv6 จากผู้ให้บริการ  
2.2.3 วางแผนส าหรับการจัดสรรหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) 
2.2.4 ติดตั้งบริการที่จ าเป็นส าหรับระบบเครือข่าย IPv6 เช่น DNS, DHCP, NTP  
2.2.5 เชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย IPv6 
2.2.6 ทดสอบการท างานร่วมกันระหวา่ง IPv6 และ IPv4  
2.2.7 ก าหนดนโยบายรักษาความมัน่คงปลอดภัยส าหรับ IPv6 บนอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภยัต่างๆ 

เช่น Firewall เป็นต้น  
2.2.8 ตรวจสอบประสิทธิภาพและการใช้งาน IPv6 บนเครือข่ายที่ด าเนินการทดสอบ 
2.2.9 การปรับปรุง Web Server ระยะที่ 1 
2.2.10 การปรับปรุง LDAP Server 
2.2.11 การปรับปรุง Mail Server 
2.2.12 การปรับปรุง Web Server ระยะที่ 2 
2.2.13 จัดท าคู่มือการติดตั้งหมายเลขไอพีรุ่นที่ 6 ส าหรับ Client และ Server 
2.2.14 สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

3. การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 3.1 สนบัสนนุให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม/สัมมนา และเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย IPv6 กับกระทรวง
ไอซีที จ านวน 2 คร้ัง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 เพื่อทดสอบระบบ IPv6 และวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ได้เปิดให้บริการ 
IPv6  
 3.2 จัดอบรม/สัมมนาในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับ IPv6 เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอก ท าให้สามารถแก้ปัญหาหมายเลขไอพีไม่เพียงพอกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ ที่ใช้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต  
 3.3 ปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าให้สามารถรองรับ IPv6 โดยการให้บริการหมายเลขไอพีให้บริการแบบ 
Dual Stack คือ ให้บริการทั้ง IPv4 และ IPv6 ควบคู่กัน และจดัท าคู่มือผู้ใช้และผู้ดูแลเครือข่าย  
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4. ผลการด าเนินงาน (Output) ที่ส าคัญ  
4.1 มีรายงานการส ารวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อด าเนินการปรับเปลี่ยนระบบอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายจาก IPv4 เป็นIPv6 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 และปรับเปลี่ยนเวอร์ชันซอฟต์แวร์ได้ส า เร็จ
ก่อนเวลาที่ก าหนด 

4.2 สามารถให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.3 บุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบได้รับการสนับสนุนให้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการและ

ร่วมกิจกรรมกับกระทรวงไอซีที มีการจัดอบรมและประชุมกลุ่มย่อย จัดท าระบบและทดสอบ สรุปผล จัดท าคู่มือ/เอกสาร
ไว้บนเว็บไซต์และบล็อกของส านัก ได้แก่ คู่มือการติดตั้งและการใช้งานส าหรับผู้ใช้  Window XP คู่มือการตรวจสอบการ
รองรับการใช้งาน IPv6 ส าหรับผู้ใช้ คู่มือการตั้งค่าคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส าหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายประจ าหน่วยงานเป็น
ต้น 
 

5. ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน (Outcome) 
 5.1 ท าให้สามารถแก้ปัญหาหมายเลขไอพีไม่เพียงพอกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ ที่ใช้เชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต และสามารถปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าให้สามารถรองรับ IPv6 ได้ โดยการให้บริการหมายเลขไอพี
ให้บริการแบบ Dual Stack คือ ให้บริการทั้ง IPv4 และ IPv6 ควบคู่กันไป ท าให้ใช้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเพิ่มคุณภาพการให้บริการมากยิ่งขึ้น 
 5.2 บุคลากรเกิดการเรียนรู้ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Software) และเกิดองค์ความรู้เพื่อน าไปจัดเก็บ
ในเว็บเพื่อให้พร้อมใช้งาน 
  

6. ประสิทธิภาพของการใช้ทรพัยากรในการด าเนินงาน 
 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการด าเนินงานพัฒนาและปรับปรุงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรประจ าปีไม่เพียงพอในการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การด าเนินงานตามนโยบายบรรลุตามเป้าหมาย ส านักบริการคอมพิวเตอร์จึงเลือกใช้ 
Open Source ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ได้ผลสามารถแก้ไขปัญหาการให้บริการ การพัฒนาระบบนี้ด้วยตนเองจึงมีความคุ้มค่า
ท าให้ประหยัดงบประมาณในการว่าจ้างหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืนด าเนินการ ซึ่งมีมูลค่าหลายล้านบาท และ
พัฒนาเว็บไซต์ IPv6 ส าหรับเป็นแหล่งเก็บรวบรวม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ IPv6    
ที่ด าเนินการในมหาวิทยาลัย 
 

7. การประเมินผลและการน าผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 
 มีการประเมินผลเปรียบเทียบแผนกลยุทธ์ โดยหัวหน้าโครงการผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน ใน
ระบบ Project Management เพื่อสรุปผลโครงการประจ าปี ตามค่าเป้าหมาย/ ตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ ให้หัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบ รับทราบปัญหาอุปสรรค เพื่อประเมินผลให้ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงมาปรับปรุงพัฒนา 
 

                                          

รูปท่ี 3 แสดงกระบวนการในการด าเนินงานตามวงจร PDCA ของระบบ Project Management 
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8. บ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เตรียมความพร้อมที่จะน าประเทศไทยสู่มาตรฐาน 

IPv6 ได้วางแผนการด าเนินการโอนย้ายระบบ IP คอมพิวเตอร์ของประเทศไทยจาก IPv4 ไปสู่ IPv6 ด้วยการเตรียมความ
พร้อมด าเนินการทดสอบ IPv6 ของประเทศ โดยเร่ิมประสานงานหนว่ยงานต่างๆ เข้าร่วมทดลองใช้งานร่วมกับทั่วโลก และ
ในปี พ.ศ.2556-2558  มีการเตรียมที่จะด าเนินการเปลี่ยนถ่ายจากเครือข่าย IPv4 ไป IPv6 ในเครือข่ายและบริการภาครัฐ 
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในด้านเครือข่าย IPv6  อีกทั้งยังสนับสนุนพัฒนาความรู้
ความสามารถให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนและรองรับการพัฒนาระบบ IPV6 อย่างทั่วถึงทุก
วิทยาเขต  ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ได้ร่วมทดสอบการใช้งาน IPv6 ในวัน World IPv6 
Day  และเร่ิมให้บริการพร้อมกับหน่วยงานอ่ืนๆทั่วโลกในวัน World IPv6 Launch Day 

ปัจจุบันส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ให้บริการหมายเลขไอพีชุดใหม่ IPv6 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการไอพีให้มีจ านวนมากเพียงพอที่จะรองรับการใช้งานของประชาคมชาวเกษตรศาสตร์ที่มีจ านวนมากทั้งในปัจจุบันและ
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอนาคต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
มหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยเป็นมาตรฐานสากลตามภารกิจหลักของส านัก ขยายโอกาสการใช้บริการเครือข่ายเพื่อการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริหารงาน ให้มีการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง รวมทั้งพันธกิจในการวางแผน
และพัฒนาปรับปรุงระบบไอซีทีของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่หน่วยงาน
อ่ืนได้ 

 

9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
9.1 มีการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์กับนโยบายที่เก่ียวข้อง สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบได้รับ

การถ่ายทอดแผนเพื่อจัดท าโครงการประจ าปี มีการก าหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ และติดตามงานสม่ าเสมอทุกไตรมาส และสรุปประเมินผลเพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนา 

9.2 ผู้บริหารระดับสูงมีความรู้และเชี่ยวชาญด้านเครือข่าย IPv6 เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และบุคลากรผู้
ปฏิบัติได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมและเตรียมความพร้อมในด้านดังกล่าว 

9.3 มีโครงสร้างองค์กรชัดเจน มีการก าหนดหน้าที่ให้ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรับผิดชอบด าเนินการ
ตามแผนแนวทางโครงการที่ก าหนด 

9.4 มีระบบและกลไกในการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ 
 

                 
                                         

รูปที่ 5 แสดงความพรอ้มในการให้บริการ IPv6 Service หลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 

                                             (ที่มา : http://www.mrp.net/ipv6_survey) 

 

http://www.mrp.net/ipv6_survey


182                           ผลงานรางวัลคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       ครั้งที่ 7     ประจ าปี 2557 

 

10. การตั้งเป้าหมายการด าเนนิงานในอนาคต 
 ก ำหนดแผนดแผดทาำ แครง กำงชื่อมต่อมู่อมนดช่มงเชดต่า่องม งบ แ IPv6แภำยใดธบดทำรตแ2558แชพ่อมแปงบ ชปล่อยด
งะ  รมตพนทช่มงเผละชรง่มขอำยแขม ตหนำทนายำลบยชกษ่งศำู่งเให้นต่รทำตาบดูตบยใดงะแบ ูำกล ่ำตผนดปฏน  บ ่น
กำงชพ่อมนลบกแบดแูอ ชูงนตแชงอ งบแแผละ่นแ่ำตนลกำงแ ำชดนด ำดแIPv6แใดปงะชาศไายแ(พ.ศ.แ2556 – 2558) 
 
น าเสนอโดยแดำยตหนำงำืแแาศศะแ: ดบกทนืำกำงรมตพนทช่มงเแ 
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1.  ความเป็นมา/หลักการ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมีจ านวนบุคลากรทุกประเภท เกินกว่า 200 คน ในแต่ละเดือน มีการ

ยื่นเอกสารการลาป่วย กิจ พักผ่อน คลอดบุตร ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยเดือนละ 60 ครั้ง ส่งผลต่อสถานที่ใน
การจัดเก็บเอกสารการลาในแต่ละปีที่มีปริมาณมากข้ึนเป็นล าดับ รวมถึงในกรณีที่บุคลากรต้องการค้นหาประวัติการลาของ
ตนเอง ซึ่งต้องใช้เวลาในการค้นหาเอกสารที่มีการจัดเก็บในแต่ละคร้ังใช้เวลาในการด าเนินการมาก และข้อมูลที่จัดเก็บเป็น
เอกสารในบางครั้งเกิดการสูญหาย ประกอบกับรายงาน งานการเจ้าหน้าที่ต้องท าสรุปรายงานงบเดือนเพื่อส่งให้ผู้บ ริหาร
พิจารณา และแจ้งมหาวิทยาลัย เพื่อเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐานจากประวัติการลาของบุคลากรทั้งสิ้น จ าเป็นต้องน าข้อมูล
เอกสารเหล่านั้นมารวบรวมเพื่อจัดท าสรุป ซึ่งใช้เวลาในการด าเนินการที่ในบางครั้งอาจเกิดความล่าช้าได้ 

ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบการลาออนไลน์ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงระบบการลาของบุคลากร
จากระบบการใช้เอกสารแบบเดิม เป็นการลาแบบออนไลน์ เพื่อการลดการใช้ทรัพยากร (กระดาษ), ลดขั้นตอน, ลด
ระยะเวลาด าเนินงาน เพิ่มความเที่ยงตรงของข้อมูลการลาของบุคลากรตรวจสอบได้ สามารถน าข้อมูลจากระบบ เพื่อจัดท า
รายงานการมาปฏิบัติงาน/การลาของบุคลากร (งบเดือน) ได้ทันที ประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร โดยการเขียนโปรแกรม
การลาในระบบคอมพิวเตอร์และให้บุคลากรแต่ละคนสามารถเข้าถึงระบบโดยมีรหัสผ่าน (เป็นรายบุคคล) และมีการ
ก าหนดการแสดงข้อมูลตามสายการบังคับบัญชา ซึ่งส่งผลให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้อย่างเป็น
รูปธรรม ประกอบกับทางราชการได้ประกาศระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555  ลงวันที่ 
11 มกราคม 2555  ข้อ 12 วรรค 2 ระบุว่า 
   ............สว่นราชการอาจน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลาอนุญาตให้ลาและยกเลิกวันลา  การลา
ป่วย  ลาพักผ่อนหรือลากิจส่วนตัว  ซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร  ตามข้อ 22 ก็ได้  ทั้ งนี้ระบบอีเล็กทรอนิกส์  
ดังกล่าวว่าต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย  รัดกุม สามารถตรวจสอบความถูกต้องและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็น
หลักฐานในราชการได้............... 
        ระเบียบฯ ดังกล่าวจึงเอ้ือให้การด าเนินงานระบบการลาออนไลน์สามารถน ามาใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเชื่อมกับ
ระบบ E-Office และระบบฐานข้อมูลบุคลากร ที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานอยู่แล้ว 
 1.1 วิธีการก าหนดแผน/แนวทาง/โครงการ 
 ส านักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการขึ้น ภายหลังจากการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ส านักงานเลขานุการ จึงมีแนวคิดในการในการจัดท าระบบการลาออนไลน์ขึ้น เพื่อให้สอดรับกับระบบสารสนเทศที่มีอยู่
แล้ว (ระบบ E-Office) ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อให้การด าเนินงานของสถาบันฯ เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยระบบการ
ลาออนไลน์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

  1) เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ตรวจสอบได้และบุคลากรสามารถติดตามเส้นทางการลาของ     ตนเองได ้
  2) เพื่อลดระยะเวลา และขั้นตอนในการขออนุมัติการลา 

 3) เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ 
 4) เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร 
 5) ระบบเอ้ือให้ผู้ใช้งานสามารถส่งเร่ืองการขออนุมัติการได้ทุกเวลาและสถานที่ 
 6) เพื่อให้การจัดท างบเดือนรวดเร็วและถูกต้องและเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้โดยการด าเนนิการแบง่ออกเป็น 2 ระยะ 

 
 
 

ระบบการลาออนไลน์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
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ระยะที่ 1 (มีนาคม 2555 – กันยายน 2555) ตั้งแผนการด าเนินงานดังนี้ 
 

ท่ี รายงาน 
เดือน 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 การบันทึกข้อมูลวันลาของบุคลากรทุกคนและทุกประเภทของการลา

ของปีงบประมาณ 2555 เก็บในฐานข้อมูลบุคลากร        

2 เขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลการลาของแต่ละบุคคล        
3 จัดฝึกอบรมให้ความรู้พร้อมกับทดลองการใช้โปรแกรม การลาระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ควบคู่ไปกับการส่งใบลาเป็นเอกสาร 
       

4 บุคลากรด าเนินการใช้ระบบการลาออนไลน์        
5 จัดท ารายงานการลา (งบเดือน) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ        
6 รายงานผลการด าเนินงานและรายงานผลความพึงพอใจ        

 

ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1) บันทึกข้อมูลวันลาของบุคลากรทุกคน ทุกประเภทวันลาเข้าฐานข้อมูลบุคลากร เพื่อสามารถน าข้อมูลไปใช้ใน

โปรแกรมแสดงวันลา  
2) เขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลการลาของแต่ละบุคคล โดยน าข้อมูลวันลาจากข้อ 1 เพื่อให้ทุกคนสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลวันลาได้ด้วยตัวเอง ทั้งจ านวนวันลาทุกประเภท วันลาคร้ังล่าสุด วันลาสะสม และวันลาคงเหลือ 
3) บุคลากรด าเนินการบันทึกข้อมูลที่ต้องการลาผ่านโปรแกรม ตาม 2 โดยแบบฟอร์มรายงานการลาจะเก็บในรูป

ของไฟล์ PDF  
4) บุคลากรด าเนินการเสนอขอลาผ่านระบบ E-Office โดยสามารถแนบไฟล์เอกสารที่ได้จากการบันทึกข้อมูลการ

ลาผ่านระบบ E-Office  
5) งานการเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติเพื่อพิจารณาผ่านระบบ      

E-Office  
6) งานการเจ้าหน้าที่จัดเก็บไฟล์การลาอย่างเป็นระบบและปลอดภัย 
7) งานการเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานงบเดือนการลาของบุคลากรทุกประเภท จากข้อมูลที่จัดเก็บไว้ตามข้อ 6 

 การด าเนินงานในระยะแรกนี้ ได้ด าเนินการสร้างระบบลาออนไลน์ให้สามารถน ามาใช้ในการยื่นเสนอใบลาผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานทางราชการในลักษณะของฐานข้อมูล สาม ารถ
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ โดยระบบการลาออนไลน์นี้ได้ทดลองให้บุคลากรภายในส านักงานเลขานุการได้เริ่มใช้งานระบบ
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 เป็นหน่วยงานน าร่องก่อน โดยที่บุคลากรภายในส านักงานเลขานุการต้องเข้าไปบันทึกการลา
ผ่านระบบลาออนไลน์ และท าการขออนุมัติการลาโดยแจ้งผ่านระบบ E-Office เป็นการลดขั้นตอน และระยะเวลาในการ
ยื่นใบลา 
ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2555– เมษายน 2556)  
 ในปีงบประมาณ 2556 ทางส านักงานเลขานุการได้ด าเนินการให้มีการใช้ระบบการลาออนไลน์ทั้งสถาบันฯ    
เพื่อความสะดวกในการยื่นใบลา และบุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลการลาของตนเองได้ทุกเวลา อีกทั้งงานยังสามารถ
ท ารายงานสรุปงบเดือนส่งมหาวิทยาลัยได้ และท าการพัฒนาต่อยอดโดยจะมีการเพิ่มระบบการยกเลิกการลาส าหรับ
บุคลากรที่ได้รับการอนุมัติแล้ว กราฟแสดงข้อมูลการลาโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของพนักงานทั้งหมดในแต่ละปีงบประมาณ 
ซึ่งในระยะที่ 2 นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทั้งสถาบันฯ สามารถใช้งานระบบการลาออนไลน์ได้  เพิ่มประสิทธิภาพใน
การใช้งานของระบบลาออนไลน์ สามารถลดระยะเวลา และขั้นตอนในการขออนุมัติการลา โดยมีดัชนีชี้วัด (KPI) ดังนี้ 
 - มีระบบการลาออนไลน์ที่สมบรูณ์ โดยยกเลิกการส่งใบลาเป็นกระดาษ 
  - มีการใช้งานระบบลาออนไลนท์ุกฝ่ายศูนย์ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการลาออนไลน์ของบุคลากรทั้งสถาบัน ไม่ต่ ากวา่ 3.5
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1.2 แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน 
 

ตารางท่ี 1 แสดงแผนการด าเนินงานและเป้าหมายของระบบลาออนไลน์ 

กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

1.การศึกษารูปแบบระบบการลาแบบท่ีมีการปฏิบตัิ/ใช้อยู่โดย
ใช้เอกสาร เพื่อการขออนุญาตลาของบุคลากรในหน่วยงาน 

 

               

2.การศึกษาระเบียบราชการสนับสนุน: ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ลว. 
11 มกราคม 2555 ข้อ 12 วรรค 2 ที่ระบุว่าส่วนราชการ
สามารถน าระบบอีเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการลาได้  
ทั้งนี้ระบบอีเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นระบบท่ีมีความปลอดภัย 
รัดกุม สามารถตรวจสอบความถูกต้องและเก็บข้อมลูเกี่ยวกับ
การลาเป็นหลักฐานในราชการได ้

 

               

3. การทบทวน/ประเมินระบบ E-office ที่สถาบันฯ ใช้ในการ
บริหารจดัการภายในหน่วยงาน (ภายใต้โครงการศึกษาดูงาน
ระบบ MIS) (E-Office : ระบบบรหิารส านักงานอิเล็กทรอนิคส์ 
ประยุกตโ์ดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน เพื่อการ
สื่อสารข้อมูลข่าวสาร และการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
ฐานข้อมูล) 

  
 

             

4.จัดท าร่างคู่มือการใช้งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติในการลา
ออนไลน ์
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กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

5.การจัดการฝีกอบรมให้ความรู้โดยเริ่มกิจกรรมน าร่อง โดย
ส านักเลขานุการ ที่มีบุคลากรจ านวน 30 คน 

      
 

         

6.การขยายผลกิจกรรมไปสูห่น่วยงานอ่ืนของสถาบันฯโดย
จัดเป็น workshop เพื่อช้ีแจงการด าเนินงานการลาออนไลน ์

         
 

      

7.การทดลองใช้งานโปรแกรมการลาระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) ควบคู่ไปกับการส่งใบลาเป็นเอกสาร และการน า
ระบบการลาออนไลน์ไปใช้กับฝา่ยอื่นๆ 

         
 

      

8.ประเมินผลการใช้งานหลังจากการใช้ระบบการลาออนไลน์
พบปัญหา/อุปสรรค 

           
 

    

9.ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข            
 

    

10.ประกาศใช้ระบบลาออนไลน์ ส าหรับบคุลากรทั้ง 14 ฝ่าย             
 

   

11.ยกเลิกการส่งใบลาเป็นเอกสาร              
 

  

12.จัดท ารายงานการลา (งบเดือน) โดยใช้ข้อมูลจากระบบลา
ออนไลน ์
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1. ปัจจัยน ำเข้ำ (Input)  
งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาระบบลาออนไลน์รวม 110,000 บาท แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 
 - ระยะที่ 1 ใช้งบประมาณ 80,000 บาท 
 - ระยะที่ 2 ใช้งบประมาณ 30,000 บาท 
 นอกเหนือจากงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานอย่างคุ้มค่าจนก่อให้เกิดผลผลิต และความส าเร็จของระบบ
แล้ว บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ ทั้งจากงานคอมพิวเตอร์ งานการเจ้าหน้าที่ และงานธุรการ ก็เป็นส่วนส าคัญในการ
ขับเคลื่อนระบบดังกล่าวให้เกิดขึ้น อีกทั้งความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในทุกภาคส่วนของสถาบัน ในการใช้งานระบบ
ดังกล่าวจนก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 
1.  วิธีกำรด ำเนินงำน  

1) การศึกษารูปแบบระบบการลาแบบที่มีการปฏิบัติ/ใช้อยู่โดยใช้เอกสาร เพื่อการขออนุญาตลาของบุคลากร
ในหน่วยงาน 

2) การศึกษาระเบียบราชการสนับสนุน: ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
ลว. 11 มกราคม 2555 ข้อ 12 วรรค 2 ที่ระบุว่าส่วนราชการสามารถน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการลาได้ 
ทั้งนี้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย รัดกุม สามารถตรวจสอบความถูกต้องและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
การลาเป็นหลักฐานในราชการได้ 

3) การทบทวน/ประเมินระบบ E-office ที่สถาบันใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน (ภายใต้โครงการ
ศึกษาดูงานระบบ MIS) (E-Office: ระบบบริหารส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ประยุกต์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ         
ในส านักงาน เพื่อการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร และการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล) 

- บันทึกข้อมูลการลาของบุคลากรทุกคน ทุกประเภทวันลาเข้าระบบฐานข้อมูลบุคลากร เพื่อสามารถน าข้อมูล
ไปใช้ในโปรแกรมแสดงวันลา 

4) เขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลการลาของแต่ละบุคคล โดยจัดท าเป็นร่างคู่มือการใช้งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติใน
การลาออนไลน์ ซึ่งเสนอเป็นขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้  

 4.1) แสดงข้อมูลการลาของบุคลากร โดยน าข้อมูลวันลาจากข้อ 3.1 เพื่อให้ทุกคนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลวันลาได้ด้วยตัวเอง ทั้งจ านวนวันลาทุกประเภท วันลาคร้ังล่าสุด วันลาสะสม และวันลาคงเหลือ 

 4.2) บุคลากรด าเนินการบันทึกข้อมูลที่ต้องการลาผ่านโปรแกรมตามข้อ 4 โดยแบบฟอร์มรายงานการ
ลาจะเก็บในรูปของไฟล์ PDF 

 4.3) บุคลากรด าเนินการเสนอขออนุมัติการลาผ่านระบบ E-Office โดยสามารถแนบไฟล์เอกสารที่ได้
จากการบันทึกข้อมูลการลาผ่านระบบ E-Office 

 4.4) งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติเพื่อพิจารณาผ่านระบบ 
E-Office 

 4.5) งานการเจ้าหน้าที่จัดเก็บไฟล์การลาอย่างเป็นระบบและปลอดภัย 
 4.6) งานการเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานงบเดือนการลาของบุคลากรทุกประเภทจากข้อมูลที่ จัดเก็บไว้

ตามข้อ 4.5 
5) การจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงาน โดยน าร่องการใช้งานระบบการลาออนไลน์

เป็นส านักงานเลขานุการฯ ที่มีบุคลากรในหน่วยงานจ านวน 30 คน 
 6) การทดลองใช้งานโปรแกรมการลาด้วยระบบการลาออนไลน์ ควบคู่ไปกับการส่งใบลาเป็นเอกสาร 

7) ประเมินผลการใช้งานหลังจากการใช้งานระบบการลาออนไลน์ และน าปัญหา/อุปสรรค มาหาแนว
ทางแก้ไข/ขั้นตอนการปฏิบัติ และพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพการใช้งาน พร้อมปรับร่างคู่มือการใช้งานเป็นคู่มือฉบับ
สมบรูณ์และประกาศใช้ 
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8) ขยายผลกิจกรรมไปสู่หน่วยงานอ่ืนๆ ของสถาบัน จ านวน 10 ฝ่าย/ศูนย์ โดยจัดเป็น Workshop ชี้แจง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบการลาออนไลน์ 
 9) ประกาศยกเลิกการลาในรูปแบบเอกสาร 
 10) จัดท ารายงานการลา (งบเดือน) โดยใช้ข้อมูลจากระบบการลาออนไลน์ และระบบฐานข้อมูลบุคลากร 

11) ทบทวนคู่มือการใช้งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขคู่มือการใช้งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องทันสมัยในระบบ E-Office และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้พร้อมใช้งาน โดยเก็บไว้ที่โฟลเดอร์องค์
ความรู้ขององค์กร (KM) 
1.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 
 - การมีส่วนร่วมระดับฝ่าย (เฉพาะหน่วยงานน าร่อง)  
 1. กิจกรรมที่ 1 : ส านักงานเลขานุการ จัดให้มีการประชุมบุคลากรทั้งองค์กร ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน 2555 ณ ห้องหยกมณี (211) มีจ านวนบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 23 คน จากบุคลากรทั้งหมด 30 คน คิดเป็นร้อย
ละ 77 เพื่อให้ความรู้ และสาธิตการใช้ระบบการลาออนไลน์ให้กับบุคลากรของส านักงานเลขานุการ โดยก าหนดให้
ส านักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานน าร่อง/ทดลองใช้ระบบการลาออนไลน์ ระยะโดยเร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 55 เป็นต้นไป 
และหลังจากนั้นท าการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบลาออนไลน์ (บุคลากร) ภายในส านักงานเลขานุการ      
ครั้งที่ 1 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 55) พบว่าผู้ใช้ระบบลาออนไลน์ (บุคลากร) ภายในส านักงานเลขานุการ มีความพึงพอใจ   
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.07)  
 2. กิจกรรมที่ 2 : จากการท าการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบลาออนไลน์ (บุคลากร) ภายใน
ส านักงานเลขานุการ ครั้งที่ 2 (1 ก.ค. 55 – 14 ก.พ. 56) พบว่าผู้ใช้ระบบลาออนไลน์ (บุคลากร) ภายในส านักงาน
เลขานุการ มีความพึงพอใจใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.63) ซึ่งความพึงพอใจในการใช้ระบบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
ส านักงานเลขานุการ จึงจัดให้มีการประชุมบุคลากรทั้งองค์กร ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องเรไร 
(232) มีจ านวนบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 25 คน จากบุคลากรทั้งหมด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 83 เพื่อติดตามผลการใช้งาน
ระบบลาออนไลน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมหาแนวทางแก้ปัญหา/อุปสรรคในการใช้งาน และท าความเข้าใจร่วมกันอีกครั้ง 
โดยส านักงานเลขานุการ ก าหนดเร่ิมใช้ระบบการบลาออนไลน์ทั้งองค์กร วันที่ 1 มีนาคม 2556 และยกเลิกการส่งใบลา
แบบกระดาษ (เฉพาะส านักงานเลขาฯ)ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556  

- การมีส่วนร่วมระดับฝ่าย/ศูนย์ 
สถาบันมีกิจกรรมระดมสมองสถาบันฯ ให้มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การลาออนไลน์สู่บุคลากรทั้งองค์กร 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องละอองฟ้า (305) 
 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 83 คน การบรรยายเป็นลักษณะของอธิบายถึงความเป็นมาของระบบการลา
ออนไลน์ ขั้นตอนการปฏิบัติลาออนไลน์ ข้อควรระวัง และเปิดช่วงเวลาตอบข้อซัก – ถามต่างๆ และประกาศใช้ระบบ
ออนไลน์ ส าหรับบุคลากรทั้ง 10 ฝ่าย วันที่ 25 มีนาคม 2556 ซึ่งมีการประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ระบบของ
บุคลากรทั้งองค์กรครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ที่ระดับปานกลาง           
(คะแนนเฉลี่ย 3.31) 
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3.2 ขัน้ตอนการด าเนินงาน (Work Flow) 

ออกแบบและเขยีนโปรแกรมแสดงข้อมลูการ
ลาของแต่ละบุคคล โดยจัดท าเป็นร่างคู่มือการ
ใช้งาน/ขั้นตอนการปฏบิัติในการลาออนไลน์ 

ขยายผลกิจกรรมไปสู่หนว่ยงานอื่นๆ ของ
สถาบัน จ านวน 10 ฝ่าย/ศูนย์ โดยจัดเป็น 
Workshop ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกบัระบบการลาออนไลน์ 

ประกาศยกเลิกการลาในรูปแบบเอกสาร 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับขั้นตอนการ
ด าเนินงาน โดยน ารอ่งการใช้งานระบบ
การลาออนไลน์เป็นส านกังานเลขานุการ 

ประเมนิผลการใช้งานหลังจากการใช้งานระบบการลา
ออนไลน์ และน าปัญหา/อุปสรรค มาหาแนว

ทางแก้ไข/ขั้นตอนการปฏิบัต ิและพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพการใช้งาน พร้อมปรับร่างคู่มือการใช้

งานเป็นคู่มือฉบับสมบรูณ์และประกาศใช้ 

1 แสดงข้อมูลการลาของบุคลากร โดยน าข้อมูลวันลาจากที่บันทึกใน
ฐานข้อมูล เพื่อให้ทกุคนสามารถตรวจสอบข้อมูลวันลาได้ด้วยตัวเอง 
ทั้งจ านวนวันลาทุกประเภท วันลาครั้งล่าสุด วันลาสะสม และวันลา
คงเหลือ 
2 บุคลากรด าเนินการบันทกึข้อมูลที่ต้องการลาผ่านโปรแกรมตาม โดย
แบบฟอร์มรายงานการลาจะเกบ็ในรูปของไฟล์ PDF 
3 บุคลากรด าเนินการเสนอขออนุมัติการลาผ่านระบบ E-Office โดย
สามารถแนบไฟล์เอกสารที่ได้จากการบนัทึกข้อมูลการลาผ่านระบบ  
E-Office 
4 งานการเจ้าหนา้ที่ตรวจสอบความถูกต้อง และน าเสนอผู้มีอ านาจ
อนุมัติเพื่อพิจารณาผา่นระบบ E-Office 
5 งานการเจ้าหนา้ที่จัดเก็บไฟลก์ารลาอย่างเป็นระบบและปลอดภยั 
6 งานการเจ้าหนา้ที่จัดท ารายงานงบเดอืนการลาของบุคลากรทุก
ประเภทจากข้อมูลที่จัดเก็บไว ้
 

1 การศกึษารูปแบบระบบการลาแบบที่มกีาร
ปฏิบัติ/ใช้อยู่โดยใช้เอกสาร เพื่อการขออนญุาตลา
ของบุคลากรในหน่วยงาน 

2 การศกึษาระเบียบราชการสนับสนุน: ระเบียบ
ส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการลาของข้าราชการ 
พ.ศ. 2555 ลว. 11 มกราคม 2555 ข้อ 12 วรรค 2 
ที่ระบุว่าสว่นราชการสามารถน าระบบ
อิเลก็ทรอนิกสม์าประยุกต์ใช้ในการลาได้ ทัง้นี้ระบบ
อิเลก็ทรอนิกสต์้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย 
รัดกมุ สามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง และเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลกัฐานในราชการได้ 

1 จัดท ารายงานการลา (งบเดือน) โดย
ใช้ข้อมูลจากระบบการลาออนไลน์ และ

ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
2 ทบทวนคู่มือการใช้งาน/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขคู่มือการ
ใช้งาน/ขั้นตอนการปฏบิัติงานให้ถูกต้อง
ทันสมัยในระบบ E-Office และจัดเก็บ

ในระบบฐานข้อมูลองค์กร 

ศึกษารูปแบบ และระเบยีบนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการลาของข้าราชการ 

การทบทวน/ประเมินระบบ E-office ทีสถาบัน
ประยุกต์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน 

เพื่อการสื่อสารขอ้มูลข่าวสาร และการจดัเก็บ
ข้อมูล 

 

ทดลองใช้งานโปรแกรมการลาดว้ยระบบการลา
ออนไลน์ ควบคู่ไปกับการส่งใบลาเป็นเอกสาร 
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1. การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 - การมีส่วนร่วมระดับฝ่าย/ศูนย์ 
 กิจกรรมที่ 1 : สถาบันฯ มีกิจกรรมระดมสมองสถาบันให้มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เร่ือง การลาออนไลน์สู่
บุคลากรทั้งองค์กร เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องละอองฟ้า (305) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น 83 คน การบรรยายเป็นลักษณะของอธิบายถึงความเป็นมาของระบบการลาออนไลน์ ขั้นตอนการปฏิบัติลาออนไลน์ 
ข้อควรระวัง และเปิดช่วงเวลาตอบข้อซัก ถามต่างๆ  และประกาศใช้ระบบออนไลน์ ส าหรับบุคลากรทั้ง 10 ฝ่ าย วันที่ 25 
มีนาคม 2556 สถาบันมีการทบทวนคู่มือการใช้งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงแก้ไขคู่มือการใช้งาน/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องทันสมัยในระบบ E-Office และจัดเก็บความรู้ไว้ในฐานข้อมูลองค์กรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งจะมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ระบบของบุคลากรอีกครั้งหนึ่งในเดือนมีนาคม 2557  
 กิจกรรมที่ 2 : สถาบันมีกิจกรรมระดมสมองสถาบันฯ ให้มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องระบบยกเลิกการ
ลาของบุคลากรในระบบการลาออนไลน์ และระบบ ERPเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30– 12.00 น. ณ ห้อง
ละอองฟ้า (305) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 60 คน การบรรยายเป็นลักษณะของอธิบายถึงขั้นตอนของการยกเลิกการลา
ของบุคลากรในระบบการลาออนไลน์ ว่าจะมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร ข้อควรระวัง และเปิดช่วงเวลาตอบข้อซักถามต่างๆ   
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5. ผลการด าเนินงาน (Output) ที่ส าคัญ 
เชิงปริมาณ    
 1) ลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดค่าใช้จ่าย 
 2) ลดขั้นตอน/ระยะเวลาการเสนอขออนุมัติ/โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่                   
ที่รับผิดชอบในการท างบเดือน  วันลา 
 3) ลดสถานที่ที่ต้องใช้จัดเก็บรักษาใบลา 
เชิงคุณภาพ 
 1) บุคลากรสามารถตรวจสอบวันลาและจัดเก็บข้อมูลการลาของตัวเองได้ 

 2) สามารถใช้ศักยภาพของระบบ E-Office และระบบฐานข้อมูลบุคลากรได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น 
 3) งานการเจ้าหน้าที่สามารถจัดท ารายงานงบเดือนได้อย่างสมบูรณ์ง่าย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
6. ผลลัพธ์ความส าเร็จของการด าเนินงาน (Outcome)  

ส่วนที่ 1 : ส่วนของสถาบันฯ 
 1) ลดปริมาณการใช้กระดาษ และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารในหน่วยงาน 
 2) แสดงถึงความตั้งใจ และความสามารถในความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ให้ดีขึ้น 
ส่วนที่ 2 : ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
 1) การจัดท างบเดือนรวดเร็ว ถูกต้อง และข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
 2) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลและสะดวกในการสืบค้น 
 3) ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการขออนุมัติการลา 
 4) สะดวกต่อการจัดท าสรุปรายงานการลาของบุคลากรผ่านระบบการลาออนไลน์ 
ส่วนที่ 3 : ส่วนของบุคลากร : ผู้ลา 
 1) สร้างความเชื่อมั่นในระบบการลาที่เกิดจากผู้ลาได้ด าเนินการบันทึกการลา การเสนอขออนุมัติการลา ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับอนุมัติของผู้ลาเองทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ 
 2) สร้างโอกาสให้บุคลากรทุกคน ทุกสถานภาพ ทุกต าแหน่ง ทุกวัย ของสถาบันฯ สามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ(เครื่องคอมพิวเตอร์) ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชืวิตได้  ระดับหนึ่ง  
 

7. การประเมินผลและการน าผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 
          เมื่อท าการประเมินผลการใช้ระบบลาออนไลน์ ในผลผลิตที่เกิดขึ้นสามารถสรุปผลได้ดงันี้ 

1) ลดปริมาณกระดาษ  
 จากการเก็บข้อมูลของปริมาณกระดาษ ซึ่งเปน็เอกสารการขอลาในรูปแบบต่าง ๆ (ลาปว่ย ลากิจ ลาพักผ่อน ฯลฯ) 
พบว่าในแตล่ะเดือนที่เร่ิมเก็บข้อมูล ปริมาณกระดาษไมไ่ด้ถูกน ามาใช้เพื่อประกอบการขอลาประมาณ 60 แผ่นต่อเดือน (เร่ิม
เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 ซึ่งเปิดให้ใช้ระบบลาออนไลน์ทุกภาคสว่น) 

2) ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการลา  
 ในอดีต ขั้นตอนการลาแสดงดังแผนภาพด้านล่าง ซึ่งใช้ระยะเวลารวม 6 วันท าการ จึงจะทราบผลการอนุมัติให้ลา 
แต่ในขณะที่การใช้ระบบลาออนไลน์ ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติภายใน 1 วันท าการเท่านั้น สามารถลดระยะเวลาได้
ถึง 83.33% 
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ที ่ การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 

 

 

3) ลดสถานที่ที่ต้องใช้เก็บเอกสารการลาเมื่อจ านวนกระดาษที่ใช้ในการขอลามีจ านวนลดลง ท าให้มีพื้นที่ว่างใน
การจัดเก็บเอกสารประเภทอื่น ๆ ได้มากข้ึน ซึ่งสามารถเห็นไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
 4) บุคลากรสามารถตรวจสอบวนัลาและจัดเก็บข้อมูลการลาของตัวเองได้ เนื่องจากข้อมูลที่จัดเก็บเป็นลักษณะ
ออนไลน์ จึงท าให้บุคลากรสามารถตรวจสอบวันลาของตนไดจ้ากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ณ ที่ใดก็ได้ และระบบดงักล่าวมีการ
จัดเก็บข้อมูลการลาส่วนบุคคลไว้ จึงท าให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real Time อีกทั้งระบบยังมีความปลอดภัยในการ
ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลอีกด้วย 

5) สามารถใช้ศักยภาพของระบบ E-Office ได้มากขึ้นเมื่อบุคลากรจ าเป็นต้องลาจะมีการใช้ระบบการลา
ออนไลน์ ซึ่งจ าเป็นต้องเกี่ยวเนื่องกับระบบ E-Office ในการขออนุมัติการลาต่าง ๆ จึงเป็นการใช้ประโยชน์จากระบบ E-
Office อีกทางหนึ่งด้วย รวมถึงการท าให้บุคลากรมีการใช้ระบบ E-Office เพิ่มมากขึ้น ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จาก
ระบบเพิ่มมากขึ้นด้วย จึงเห็นได้ว่าระบบการลาออนไลน์สามารถเพิ่มศักยภาพของระบบ E-Office ด้วย 

  6) งานการเจ้าหน้าที่สามารถจัดท ารายงานได้อย่างสมบูรณ์ง่าย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลาอยู่ในระบบออนไลน์ งานการเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท ารายงานต่าง ๆ เช่น 
จ านวนบันทึกการลา และการจัดท างบเดือนในแต่ละเดือนก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น   มีความถูกต้องแม่นย า และน่าเชื่อถือ
มากข้ึน สามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real Time จึงท าให้การพิจารณาหรือตัดสินใจในการจัดการบริหารงานต่าง ๆ มีความ
คล่องตัวและเกิดประสิทธิผลสูงสุด เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินความส าเร็จของโครงการ (ระยะที่ 2) ในรายดัชนี ได้ผลดังนี้ 

1) มีระบบการลาออนไลน์ทีส่มบรูณ์ โดยยกเลิกการส่งใบลาเปน็กระดาษขณะนี้ระบบการลาออนไลน์มี ความ
สมบูรณ์เพิ่มมากข้ึน มีการยกเลกิการส่งใบลาเป็นกระดาษแล้วท าให้บรรลุตามดชันนีี้ 

การจัดเตรียมใบลาทุกประเภท 1  บุคลากร 

           เสนอใบลา 

- ลาพักผ่อนและลากิจ 

- ลาป่วย 

- ลาพักผ่อนไปต่างประเทศ 

2 บุคลากร ล่วงหน้า 3 วัน 

วันแรกท่ีกลับมาปฏบิัติงานอย่างน้อย 5 วัน 

กอ่นการเดินทาง 

ตรวจสอบและเสนอข้อมูลการลาของ

ผู้ขอลาและบันทกึวันลาในสมุด 

3  บุคลากร ภายใน 1 วัน หลัง  

พจิารณาอนุมัติ 

-กรณรีอง  ผอ. หนฝ. หศ. 

ผจก.โรงงาน 

 

4  ผู้อ านวยการ ภายใน 2 วัน หลัง  

-กรณบีุคลากรอื่น ๆ 

 

รอง ผอ. ฝา่ยบรหิาร ภายใน 1 วัน หลัง  

การจัดเก็บใบลา และการจัดท า

รายงานงบเดือน 

 

 

5 หัวหน้างานการ

เจ้าหน้าที่ 

ภายใน 1 วันท าการ  หลัง 

เสนอรองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหาร / หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ  

เพ่ือทราบ 

 

6 ภายใน 1 วัน หลัง  หัวหน้างานการ

เจ้าหน้าที่ 
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   2) มีการใช้งานระบบลาออนไลน์ทุกฝ่าย/ศูนย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมดขณะนี้บุคลากรทุก

คน (คิดเป็น 100%) ในทุกฝา่ย/ศูนย์ ใช้งานระบบลาออนไลน์ ท าให้บรรลุตามดัชนีนี้ 
     3) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการลาออนไลน์ของบุคลากรทั้งสถาบนั ไม่ต  ากว่า 3.5 ขณะนี้มีการส ารวจ
ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบการลาออนไลน์ 3 ครั้ง แบ่งเป็น การส ารวจในหน่วยงานน าร่อง 2 ครั้ง และทั้งองค์กร 1 ครั้ง 
พบว่า 

 การส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานน าร่อง (ส านักงานเลขานุการ) ในครั้งแรกความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง (คะแนนเฉลี ย 3.07) และครั้งที สองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี ย 3.67) ซึ งจะเห็นแนวโน้มใน
การพึงพอใจต่อระบบดังกล่าวเพิ มมากข้ึน เนื องจากมีความรู้ ความเข้าใจ และระบบมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื อง เมื อ
มีปัญหา หรือข้อคิดเห็นจากผู้ใช้ 

 การส ารวจความพึงพอใจทั้งองค์กร ซึ งขณะนี้ด าเนินการในครั้งแรก (3 เดือนแรกของการใช้งาน) มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี ย 3.31) ส าหรับครั้งที สอง จะท าการประเมินเมื อผ่านการใช้งานระบบแล้ว 1 ปี 
(ประมาณเดือนมีนาคม 2557) ซึ งคาดว่าความพึงพอใจต่อระบบน่าจะสูงขึ้นจนสามารถบรรลุตามดัชนีชี้วัดที ตั้งไว้ได้ 
(คะแนนเฉลี ยสูงกว่า 3.50) 
 จากการประเมินผลในด้านต่าง ๆ ทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ที เกิดขึ้น และดัชนีชี้วัดความส าเร็จจะเห็นได้ว่าระบบการ
ลาออนไลน์สามารถตอบโจทย์ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ถึงแม้ว่าระบบมีการใช้งานแล้วแต่ก็ยังคงตอ้งมีการพัฒนาปรับปรงุ
อย่างต่อเนื อง จากปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้ใช้ระบบซึ งในอนาคตระบบนี้น่าที จะเป็นประโยชน์ต่องานประกันคุณภาพของ
สถาบันได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ ง 
 

8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ความร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วนทุกระดับที มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระบบ IT และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของสถาบันฯ เพื อเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบบริหารจัดการบุคลากรของสถาบันฯ  
 
น ำเสนอโดย   นางสายใจ  บญุสุข  :  หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
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ภาคผนวก 
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โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่7 
 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของทุกหน่วยงานและบุคลากร 

โดยน าระบบและกลไกการประกันคุณภาพมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อรองรับการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จากการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงานและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นกลไก
น าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อก้าวสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเป็นการยกย่องหน่วยงาน และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่ด าเนินงานจากการประกันคุณภาพ จนเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่ งยืนในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ  ส านักงานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเห็นความส าคัญในการจัดโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 
ประจ าปี 2556 ขึ้น เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาเป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงานและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

2) เพื่อเป็นกลไกน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อก้าวสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
3) เพื่อยกย่องหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ด าเนินงานจากการประกันคุณภาพ จนเปน็

แบบอย่างแก่หน่วยงานอ่ืนทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ส านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.  กลุ่มเป้าหมาย 

1. คณะวิชา หน่วยงานสนับสนุน หรือหน่วยงานเทียบเท่า  
 2. หน่วยงานระดับต่ ากว่าคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 3. คณะบุคคล/บุคคล 
 4. เครือข่ายสถาบันการศึกษา 12 สถาบัน 
5.  วิธีการด าเนินงาน 
 การเตรียมการ 

 1. ก าหนดรูปแบบและเกณฑ์การให้รางวัลคุณภาพ 
 2. การประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลคุณภาพให้หน่วยงานรับทราบ 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 การพิจารณาตัดสิน 

1. หน่วยงานภายในทุกระดับส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมายังส านักงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 
2556 จ านวน 12 ชุด 

2. คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกผลงานที่ผ่านเกณฑ์ตามที่
ก าหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2556 แล้วแจ้งผลให้ผู้เสนอขอรับรางวัลทราบ 
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3. ผลงานที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองให้น าเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ในวันสัมมนาใหญ่ ณ ห้อง
ประชุมสุธรรม อารีกุล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลและประกาศผล โดยมีระยะเวลาในการน าเสนอหัวข้อ
ละไม่เกิน 15 - 20 นาที วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

4. จัดพิธีมอบรางวัลโล่ และประกาศเกียรติคุณ ในวันงานขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพุธที่ 25 
ธันวาคม 2556 
6. ประเภทผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด 
 ก าหนดประเภทรางวัลเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

 ประเภทที่ 1: หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2555 ประกวดระดับคณะวิชา สถาบัน ส านัก 
โดยจัดท าข้อเสนอเพื่อขอรับรางวัล ดังนี้ 

1) หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 ซึ่งมีผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยก าหนดครบถ้วน และมีผลการประเมินอยู่ในดีมาก  

2) เขียนแบบแสดงความจ านงขอส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพฯ ประเภทที่ 1: หน่วยงานที่มี
ผลงานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2555 

 ประเภทที่ 2: พันธกิจของหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น  
   2.1  หน่วยงานผลิตบัณฑิต ประกวดระดับคณะวิชา ให้ส่งผลงานประกวดตามพันธกิจด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ 
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ทั้งนี้หน่วยงานสามารถส่งได้มากกว่าหนึ่งด้าน โดยรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแบบแสดงความจ านงขอส่งผลงานเข้าร่วม โครงการรางวัลคุณภาพฯ ประเภทที่ 2.1: พันธกิจของหน่วยงานผลิตบัณฑิต 
  2.2 หน่วยงานสายสนับสนุน ประกวดระดับสถาบัน ส านัก ให้ส่งผลงานประกวดตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน โดยรายงานผลการด าเนินงานตามแบบแสดงความจ านงขอส่งผลงานเข้าร่วม โครงการรางวัลคุณภาพฯ ประเภท
ที่ 2.2: พันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน 

 ประเภทที่ 3: การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน  
1) ประกวดระดับหน่วยงานย่อย บุคคล คณะบุคคล เป็นผู้เสนอขอส่งผลงานเข้าร่วม 
2) เป็นความพยายามอย่างมีแผนและต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของการท างาน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ สามารถลดเวลาและขั้นตอน
การด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

3) เขียนรายงานผลการด าเนินงานตามแบบแสดงความจ านงขอส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพฯ 
ประเภทที่ 3: การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน 

 ประเภทที่ 4: แนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 1) ประกวดระดับคณะวิชา บุคคล คณะบุคคล หน่วยงานย่อย สถาบัน ส านัก ที่เป็นผู้เสนอขอส่งผลงานเข้า

ร่วม 
 2) แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง กระบวนการที่มีวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ท าให้หน่วยงานประสบ

ความส าเร็จหรือน าไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ และมีหลักฐานของ
ความส าเร็จปรากฏอย่างชัดเจน มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีให้หน่วยงานอ่ืนน าไปใช้ประโยชน์  

 3) นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน หมายถึง การท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร เพื่อท าให้สิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อให้ได้
ผลิตผลเพิ่มขึ้น เพิ่มมูลค่า มูลค่าของลูกค้า หรือมูลค่าของผู้ผลิต  

4) เขียนรายงานผลการด าเนินงานตามแบบแสดงความจ านงขอส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพฯ 
ประเภทที่ 4: แนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
7. หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรอง 

 ประเภทที่ 1, 2, และ 4 มีหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรอง  ดังนี้ 
พิจารณาเกี่ยวกับกระบวนการ และผลลัพธ์ของผลการด าเนนิงานในภาพรวมของหน่วยงาน 
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โดยคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองฯ ประเมินผลในแต่ละประเด็นตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 
แนวทางการให้คะแนนด้านกระบวนการ (ADLI) 

ระดับ
คะแนน 

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

1 ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบ 

ไม่มีการถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบตัิหรือมี
เล็กน้อย 

ไม่มีแนวคดิการปรับปรุงหรือ
ปรับปรุงเมื่อมีปัญหา 

PDCA (ADL) ไม่มีทิศทางเดียวกัน
กับความต้องการหรือเป้าหมายของ
หน่วยงานท่ี ก าหนดไว ้

2 มีแนวทางอย่างเป็นระบบ
ต่อข้อก าหนดของ
กระบวนการ 

มีการถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบตัิ ถึงแม้
บางส่วนอยู่ขั้นเริ่มต้น 

มีระบบการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการที่
ส าคัญ 

PDCA (ADL) มีทิศทางเดียวกัน กับ
ความต้องการหรือเป้าหมายของ
หน่วยงานท่ีก าหนดไว ้

3 มีแนวทางอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลต่อ
ข้อก าหนดของ
กระบวนการ 

มีการถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบตัิ เป็นส่วน
ใหญ่ 

มีระบบการประเมินและ
ปรับปรุง โดยใช้ข้อมูลจริง ท่ี
มีการวิเคราะห์ แบ่งปัน
ความรู้ ในหน่วยงาน 

PDCA (ADL) มีทิศทางเดียวกัน กับ
ความต้องการหรือเป้าหมายของ
หน่วยงาน และหน่วยงานอ่ืนท่ี
ก าหนดไว ้

4 มีแนวทางอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อทุก
กระบวนการในหน่วยงาน
อย่างสมบูรณ ์

มีการถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบตัิ และ
สามารถบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

มีระบบการประเมินและ
ปรับปรุง โดยใช้ข้อมูลจริง ท่ี
มีการวิเคราะห์ แบ่งปัน
ความรู้ และสร้างนวัตกรรม
ในหน่วยงาน 

PDCA (ADL) มีทิศทางบูรณาการ
กับความต้องการหรือเป้าหมายของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลยัที่
ก าหนดไว้เป็นอย่างดี  

คะแนน
ที่ได้ 

    

แนวทางการให้คะแนนด้านผลลพัธ์ (LeTCI) 

ระดับ 
คะแนน 

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

1 ไม่มรีายงานผลลัพธ์ หรือ
มีผลลัพธ์ที่ไมด่ ี

ไม่มรีายงานผลลัพธ์ที่
แสดงแนวโน้มหรือมี
ผลลัพธ์แสดงแนวโนม้
ทางลบ 

ไม่มรีายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทยีบ 

ไม่มรีายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มี
ความส าคญัต่อความต้องการของ
หน่วยงาน 

2 มีรายงานผลลัพธ์ถึงการ
ปรับปรุง  

แสดงให้เห็นว่า มีการ
พัฒนาของแนวโน้มใน
ทางบวก 

มีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
และมผีลลัพธ์เชิง
เปรียบเทยีบที่ด ี

มีรายงานผลลัพธ์ที่มีความส าคัญตอ่
ความต้องการของหน่วยงานเป็นบาง
เรื่อง 

3 มีรายงานผลลัพธ์ถึงการ
ปรับปรุง และมีผลลัพธ์ที่
ดีในหลายเรื่อง 

แสดงให้เห็นว่า มีการ
พัฒนาของแนวโน้มที่ดี
และรักษาระดบัผลลัพธ์
ที่ดีไว้ได ้

มีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
และมผีลลัพธ์เชิง
เปรียบเทยีบที่ดีในหลายเรื่อง 

มีรายงานผลลัพธ์ที่มีความส าคัญตอ่
ความต้องการของหน่วยงานใน
หลายเรื่อง 

4 มีผลลัพธ์ที่ดีมาก ในเรื่อง
ที่ส าคัญของหน่วยงาน 

มีรายงานแนวโนม้และ
ปรับปรุงที่ดีมาก และ
รักษาระดับผลลัพธ์ที่ดี
มากไว้ได ้

แสดงถึงความเป็นผู้น า และ
สามารถเทียบเคยีงหรือเป็น
ต้นแบบให้หน่วยงานอ่ืนได ้

มีรายงานผลลัพธ์สนองต่อความ
ต้องการผู้รับบริการ ผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียและตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน
ที่ส าคัญของหน่วยงานอย่างดีมาก 

คะแนน
ที่ได้ 

    

รวม     
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 ประเภทที่ 3 มีหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรอง  ดังนี้ 
 พิจารณาเกี่ยวกับกระบวนการ ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคณุภาพ โดย

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ประเมินผลในแต่ละประเดน็ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 
แนวทางการให้คะแนนด้านกระบวนงาน  

ระดับ
คะแนน 

มิติระยะเวลาที่ลดลง มิติความพึงพอใจของ
ประชาชน 

มิติการอ านวยความสะดวก มิติจ านวนผู้มาใช้บริการ         
ต่อหน่วยเวลา 

เชิงปริมาณ 
1 

(ปรับปรุง) 
ระยะเวลาท่ีลดลง  
ร้อยละ 1 – 5 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  น้อยกว่า 1.51 

มีการก าหนดรูปแบบการอ านวย
ความสะดวก 1 เรื่อง  

มีจ านวนผู้มาใช้บริการเฉลี่ยต่อวัน 
มากกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 1-4 

2 
(พอใช้) 

ระยะเวลาท่ีลดลง  
ร้อยละ 5 – 9 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการตั้งแต่ 1.51 – 
2.50 

มีการก าหนดรูปแบบการอ านวย
ความสะดวก 2 เรื่อง  

มีจ านวนผู้มาใช้บริการต่อวัน  
มากกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 5-9 

3 
(ดี) 

ระยะเวลาท่ีลดลง  
ร้อยละ 10 - 15 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการตั้งแต่ 2.51 – 
3.50 

มีการก าหนดรูปแบบการอ านวย
ความสะดวก 3 เรื่อง  

มีจ านวนผู้มาใช้บริการต่อวัน  
มากกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 10-15 

4 
(ดีมาก) 

ระยะเวลาท่ีลดลง  
ร้อยละ 16 ขึ้นไป 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  ตั้งแต่ 3.51 ขึ้น
ไป 

มีการก าหนดรูปแบบการอ านวย
ความสะดวกมากกว่า3เรื่องขึ้น
ไป 

มีจ านวนผู้มาใช้บริการต่อวัน  
มากกว่าเป้าหมายร้อยละ 15 ขึ้น
ไป 

คะแนนที่
ได้ 

    

เชิงคุณภาพ 
ระดับ 

คะแนน 
มิติด้านกระบวนการใน
การ ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลา 

มิติด้านการให้ความส าคัญ
กับประชาชนและการบริการ 

มิติด้านการอ านวยความ
สะดวก 

มิติด้านการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและการ

เรียนรู้ 
1 

(ปรับปรุง) 
ไม่มีแนวทาง วิธีการใน

การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาอย่างเป็นระบบ 

ไม่มีแนวทาง วิธีการ และการ
ด าเนินการการให้ความส าคัญ
กับประชาชน และการบริการ 

ไม่มีแนวทาง วิธีการ และการ
ด าเนินการอ านวยความสะดวก 

ไม่มีแนวทาง วิธีการและการ
ด าเนินการส่งเสริมการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารและการเรียนรู้  
2 

(พอใช้) 
มีแนวทางหรือวิธีการใน

การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาอย่างเป็นระบบ 

มีแนวทาง หรือวิธีการ และ
การด าเนินการการให้
ความส าคัญท่ีตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน 
และการบริการบางส่วน 

มีแนวทาง หรือวิธีการ และการ
ด าเนินการการอ านวยความ
สะดวกที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชน และการ
บริการในบางส่วน 

มีแนวทาง วิธีการและการ
ด าเนินการส่งเสริมการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารและการเรียนรู้ 

3 
(ดี) 

มีการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาอย่างเป็นระบบ

และมีประสิทธิผลต่อ
ข้อก าหนดของ

กระบวนการเป็นอย่างดี 

มีการด าเนินการการให้
ความส าคัญ ท่ีตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน 
และการบริการในหลายเรื่อง 

มีการด าเนินการการอ านวย
ความสะดวกที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน 
และการบริการในหลายเรื่อง  

มีการด าเนินการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและการ
เรียนรู้ ท่ีสามารถกระจายความรู้
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ในหน่วยงาน 
4 

(ดีมาก) 
มีการลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลท่ี

ตอบสนองต่อข้อก าหนด
ของกระบวนการอย่าง

สมบูรณ์ 

มีการด าเนินการการให้
ความส าคัญ ท่ีตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน 

และการบริการ สามารถ
ยกระดับคุณภาพการ

ให้บริการท่ีดีขึ้น 

มีการด าเนินการการอ านวย
ความสะดวกที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน 
และการบริการอย่างสมบูรณ์ 

มีการด าเนินการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและการ
เรียนรู้ ให้บรรลุผลตามท่ีก าหนด 

และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

คะแนนที่
ได้ 

    

รวม     
 
 
 



200                           ผลงานรางวัลคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       ครั้งที่ 7     ประจ าปี 2557 

 

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาตดัสิน 
  หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสนิรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ ในประเด็นคุณภาพด้านการน าเสนอ (10 คะแนน) และเนื้อหา (80 คะแนน) โดยผลการ
พิจารณาตัดสินการให้รางวลั มีเกณฑ์ระดับคะแนน ดังนี ้

-   มีระดับคะแนน 85-100 คะแนน  มีผลงานระดับดีเยี่ยม  ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และใบ
ประกาศเกียรติคุณ 

-   มีระดับคะแนน 75-84 คะแนน  มีผลงานระดับดี ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท  พร้อมโล่และใบประกาศ   
เกียรติคุณ 

ผลการพิจารณาจากคะแนนโหวตสูงสุด 3 อันดับแรก โดยแบ่งสัดส่วนผลการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ และ
ผู้เข้าร่วม จ านวน 70 : 30 คะแนน ผลงานผ่านการพิจารณาได้รับรางวัล ดังนี้ 

-  รางวัลชนะเลิศ ผลงานภาคโปสเตอร์   ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท 
-  รางวัลรองชนะเลิศ ผลงานภาคโปสเตอร์ อันดับ 1  ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท 
-  รางวัลรองชนะเลิศ ผลงานภาคโปสเตอร์ อันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท 

9. ปฏิทินการด าเนินงาน 
ระยะเวลา กิจกรรม 

กรกฎาคม – สิงหาคม 2556 ส านักงานประกันคณุภาพ ประชาสัมพันธ์การจดัโครงการรางวลัคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ให้ทุกหน่วยงานรับทราบ 

สิงหาคม – ตุลาคม 2556 หน่วยงานภายในทุกระดับส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมายังส านักงานประกันคณุภาพ ภายในวันท่ี 15 
ตุลาคม 2556 (จ านวน 12 ชุด) 

ตุลาคม 2556 คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกผลงานท่ีผ่านเกณฑต์ามที่ก าหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนตลุาคม 2556 แล้วแจ้งผลให้ผูเ้สนอขอรับรางวัลทราบ 

21 พฤศจิกายน 2556 จัดนิทรรศการแสดงผลงานภาคโปสเตอร์ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนผลงานภาค
โปสเตอร์ในเบื้องต้น 

22 พฤศจิกายน 2556 ผู้เสนอขอรับรางวัลน าเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ในวันสัมมนาใหญ่ ณ ห้องประชุม 
สุธรรม อารีกุล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตดัสินรางวัลคณุภาพและประกาศผล วันท่ี 22 
พฤศจิกายน 2556 

25 ธันวาคม 2556 จัดพิธีมอบรางวัล โล่ และประกาศเกียรติคณุ  
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2557 สรุปผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2556 และจัดท ารูปเลม่ส่ง

โรงพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานและบุคลากรรับทราบ 
 

10. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
10.1 มีผลงานส่งเข้าร่วมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีความตระหนักให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
11.2 สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานเพื่อเป็นกลไกก้าวสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
11.3 หน่วยงานที่เกิดผลส าเร็จจากการด าเนินงานจากการประกันคุณภาพได้รับการยกย่อง มีก าลังใจในการ

ด าเนินงานจากการประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาจนเกิดผลส าเร็จ และเป็นแบบอย่างแก่
หน่วยงานอ่ืนทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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ภาพกิจกรรมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 
 
 
 
 

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
กิจกรรมน าเสนอผลงาน 13 ผลงาน ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 

 
 
 
 

          

                                                                                 

 

 

 

                

 
 
 
 
 
 

ประเภทผลงาน : การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน 

 

ประเภทผลงาน : แนวปฏิบัติท่ีด/ีนวตักรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
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ภาพกิจกรรมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 
 
 
 
 

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
กิจกรรมน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 30 ผลงาน ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1  

อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
                  
 ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจผลงานภาคโปสเตอร์และร่วมโหวตให้คะแนนผลงานแต่ละชิ้นงาเป็นจ านวนมาก 
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                 ภาพกิจกรรมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 
วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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สรุปจ ำนวนผลงำนที่ส่งเข้ำร่วมประกวดและได้รับรำงวัล 
 

ประเภทผลงำน 
จ ำนวนผลงำนทีส่่ง จ ำนวนผลงำนที่ผ่ำน ผลงำนที่ผ่ำนกำรตัดสิน 
เข้ำร่วมโครงกำรฯ กำรกลั่นกรอง ดีเย่ียม ดี 

ประเภทที่ 1 : 
รางวัลหน่วยงานคุณภาพ 

13 9 4 5 

ประเภทที่ 2 : 
รางวัลพนัธกิจของหน่วยงาน 

1 - - - 

ประเภทที่ 3 : 
รางวัลการพฒันาปรับปรุงกระบวนงาน 

13 7 5 2 

ประเภทที่ 4 : 
รางวัลแนวปฏิบัตทิี่ดี/นวัตกรรมด้านตา่งๆ 

21 6 3 3 

รวม 48 22 12 10 
 

ผลงานการพิจารณาตัดสินจากการลงคะแนนโหวต ทัง้ภาคบรรยายและโปสเตอร์  และน าเสนอเพพาะโปสเตอร์ ดังนี้ 

ประเภทผลงำน จ ำนวนผลงำน 
ผลงำนที่ผ่ำนกำรตัดสินกำรลงคะแนนโหวต 
ชนะเลิศ รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
ประเภทที่ 1 : 
ผลงานทีน่ าเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 

17 1 1 1 

ประเภทที่ 2 : 
ผลงานทีน่ าเสนอเพพาะภาคโปสเตอร์ 

13 1 1 1 

รวม 30 2 2 2 
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เอกสารวิชาการ 8/2557  ส ำนักงำนประกันคุณภำพ  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ที่ปรึกษา ผศ.นงลักษณ์  งำมเจริญ  รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ 

คณะบรรณาธิการ นำงสำววไิลรัตน์  วิริยะวบิูลย์กจิ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคณุภำพ 

  นำงมุกดำ  เกตุแก้ว  งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ 

 นำยธเนศ  ดำวรุ่งโรจน ์  งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ 

  นำงสำวสุรีย์  วงศ์อกนิษฐ์  งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ 

พิมพ์คร้ังที่ 1 สิงหำคม 2557 จ ำนวน 700 เล่ม 

พิมพ์ที่ บริษัท ไบรท์ แอนด์ พริ้น จ ำกัด 

โทร   0 2539 5008  โทรสาร  0 2931 7020 

 






