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แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
****************************************** 

เรื่อง การพัฒนากระบวนการการจัดการในการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ท่ีมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

   ชื่อหน่วยงาน 
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 

คณะท างานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 

1. ผศ.ดร.รอฮานิ  เจะอาแซ ที่ปรึกษา 
2. อ.สุไฮดาร์  แวเตะ  ประธานกรรมการ 
3. อ.นฤมล   ทองหนัก รองประธานกรรมการ 
4. ผศ.ดร.ปรียา  แก้วพิมล กรรมการ 
5. ดร.จิตรลดา  พิริยศาสน์ กรรมการ 
6. อ.เจ๊ะยารีเย๊าะ  เจะโซ๊ะ  กรรมการ 
7. อ.ฉมาพร  หนูเพชร  กรรมการ 
8. อ.นันทิยา  โข้ยนึ่ง  กรรมการ 
9. อ.ฮานีฟะฮ  เจ๊ะอาลี  กรรมการ 
10. นางวันยามีละห์ แก้วกับทอง เลขานุการ 

การประเมินปัญหา/ความเสี่ยง (Assessment) 
ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและ

แนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยก าหนดให้นักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2559 เป็นต้นไป ท าให้คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี มีการ



เวทีคุณภาพ || มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- 2 - 

 

จัดท าระบบและกลไกการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยมี
คณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษาด าเนินการตามแผนที่วางไว้ ได้แก่ 
การติดตามจ านวนชั่วโมงการใช้ Tell Me More การจัดสอบ โปรแกรม Tell 
Me More ที่ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  Placement Test,  Progress Test แ ล ะ 
Achievement Test  โปรแกรม PSU English Test และติดตามผลการสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตั้งแต่รหัส 59 ทั้งนี้จากการติดตามผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษามีจ านวนชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษจาก
ระบบ Tell Me More น้อยและไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดย
มีก าหนดชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า 50  ชั่วโมง จึงไม่สามารถสอบ Progress Test 
ในรอบถัดไปได้ (ที่มา : คู่มือแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นในการใช้งานโปรแกรม 
Tell Me More)   

ทั้งนี้  ในส่วนของคณะที่ ไม่ ได้ก าหนดช่วงเวลาการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ ประเภทการสอบ Tell Me More  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ด้วยเหตุต่อไปนี้ 

ปีการศึกษา ประเภทการสอบ Tell Me More หมายเหตุ 
Placement 

Test 
Progress 

Test 
Achievement 

Test 
ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
2559 (รหัส59) 

มีการจัดสอบ มีการจัดสอบ ไม่มีการจัดสอบ  

ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
2560 (รหัส59-
60) 

ไม่มีการจัด
สอบ 

ไม่มีการจัด
สอบ 

ไม่มีการจัดสอบ 
 

เนื่องจาก
เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเดมิมี
การลาออก ซึ่ง
การส่งต่อข้อมลู
ไม่ครบถ้วนและ
ขาดช่วงไป ท าให้
การด าเนินการไม่
เป็นไปตามแผนท่ี
วางไว้ ทั้งนี้ได้มี
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ปีการศึกษา ประเภทการสอบ Tell Me More หมายเหตุ 
Placement 

Test 
Progress 

Test 
Achievement 

Test 
การตรวจสอบ
ระบบ Tell Me 
More พบว่า
ในช่วงดังกล่าว
นักศึกษาได้
ด าเนินการสอบ 
Placement 
Test เอง ซึ่งไม่
ผ่านการจดัสอบ
โดยคณะ จึงไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไข
ข้อก าหนดในการ
สอบโปรแกรม 
Tell Me More 
ที่ให้คณะเป็น
ผู้ด าเนินการจัด
สอบ 

 

เหตุการณ์ข้างต้นท าให้ผู้บริหารตระหนักถึงปัญหาที่จะส่งผลกระทบกับ
นักศึกษาในการส าเร็จการศึกษาขึ้น จึงมีกระบวนการทบทวนการจัดการและ
ติดตามการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีกระบวนการดังนี้ 
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จากการทบทวนระบบความเสี่ยง ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการ

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษาได้มีกระบวนการก ากับติดตามจ านวนชั่วโมง
เรียนภาษาอังกฤษจากระบบ Tell Me More ซึ่งก าหนด 100 ชั่วโมง ท าให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ไม่สามารถเก็บชั่วโมงการเรียนภาษาอังกฤษใน
โปรแกรม Tell Me More ได้ ด้วยสาเหตุนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 มีเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไปจ านวนมาก และ กิจกรรมทั้งของคณะ มหาวิทยาลัยมี
จ านวนมากเช่นกัน และส าหรับในปีการศึกษา 2562 ท าให้ทางคณะพยาบาล
ศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีมีการทบทวนระบบความเสี่ยงอีกครั้ง โดยเน้น
กระบวนการดังนี้ 

1. ตระหนักให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  

2. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าหนดภาระงานบุคลากรสาย
วิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ทั่วไป โดยอาจารย์ใช้ OKRs ประเมินอาจารย์ในเกณฑ์
ที่ เป็นตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์  ซึ่งมีตัวชี้วัดด้านหลักสูตรและการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย  

1) อัตรานักศึกษาในความดูแลที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีเกณฑ์การวัด คือ ชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 80  ชั้นปีที่ 3 ร้อย
ละ 100  
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 2) การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ (เฉพาะ
หลักสูตรใหม่) โดยมีเกณฑ์การวัด คือ 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาต่อคน (ต้องมี
หลักฐานเชิงประจักษ์) 

3. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าหนดภาระงานบุคลากรสาย
วิชาการ ด ารงต าแหน่งรองคณบดีและผู้ช่วยที่รับผิดชอบด้านหลักสูตรปริญญา มี
ตัวชี้วัดตามภารกิจ ประกอบด้วย 
 1) ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษเต็ม
รูปแบบอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจ านวนชั่วโมงท่ีก าหนด (เฉพาะหลักสูตรใหม่) 

2) อัตราการสอบภาษาอังกฤษผ่าน โดยมีเกณฑ์การวัด คือ ชั้นปีที่ 2 
ร้อยละ 80  ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 100  

ทั้งนี้เ พ่ือช่วยกันขับเคลื่อนกระบวนการและติดตามการจัดการสอบ
ภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี (ตาม
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง การก าหนดภาระงาน
บุคลากรต าแหน่งวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2562)  

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.  เพ่ือให้นักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษผ่านตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2.  เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ก ากับติดตามนักศึกษาในความดูแลสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. นักศึกษาทุกคนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านและส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาได้ก ากับติดตามนักศึกษาในความดูแลสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษผ่านเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
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การออกแบบกระบวนการ 
1. วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติจริง (PDCA) 

1) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ใช้กระบวนการการสื่อสาร 
(Effective Communication) ดังนี้ 

 
2) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ใช้กระบวนการ PDCA ซึ่ง

มีข้ันตอนต่อไป 
Plan Do Check Action 

แผน กระบวนการ ด าเนินการ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข 
1. แผนการ
พัฒนาระบบ
และกลไก
ระดับคณะ 

1.1 
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบท่ี
ชัดเจน 
1.2 จัดระบบ
การบริหาร
จัดการโดยใช้
ระบบ 
Evidence-
Based 
ประกอบด้วย 

      
ผู้รับผิดชอบใน
แต่ละส่วน
ด าเนินการใน
หน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมายตาม
แผนที่
คณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ
และพัฒนา
นักศึกษา

ผู้บริหารคณะ 
และ
คณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ
และพัฒนา
นักศึกษามีการ
ติด ตาม
กระบวนการ 
พัฒนาระบบ
และกลไกตาม
แผนที่ก าหนด 

   ส าหรับ
นักศึกษาท่ีไม่
ท าตาม
เป้าหมาย ฝ่าย
วิชาการและ
พัฒนา
นักศึกษา
ก าหนด มีการ
ติดตามดังนี ้
1) อาจารย์ที่
ปรึกษาติดตาม
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Plan Do Check Action 
แผน กระบวนการ ด าเนินการ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข 

1) สถิติการ
สอบวัด
ความรู้
ภาษาอังกฤษ 
2) สถิติการ
เรียนใน
โปรแกรม 
Tell Me 
More 
1.3 ระบบ
การก ากับ
ติดตาม 

รับทราบ เพื่อ
ขับเคลื่อนให้
นักศึกษาทุกคน
มีส่วนร่วมการ
เรียน และ
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด ซึ่งมี
การด าเนินการ 
ดังนี ้
1) อาจารย์
ผู้สอนจัดการ
เรียนการสอน
เป็น
ภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 80  
2) ก าหนดให้
นักศึกษา
ลงทะเบียน
เรียนใน
รายวิชาหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
ที่จัดการเรียน
การสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
3) อาจารย์ชั้น
ปีทุกช้ันปี
ร่วมกันหา
แนวทางใน

โดยมผีู้รับ ผิด
ชอบในส่วน
ต่างๆว่าเป็นไป
ตามเป้า หมาย
ที่ก าหนด
หรือไม ่

การใช้ช่ัวโมง
ก่อนวันสอบใน
แต่ละรอบ 
2) อาจารย์
ประจ าช้ันปี 
จัดท าแผนการ
เรียนเพื่อให้
นักศึกษาท่ีไม่
ผ่านเก็บช่ัวโมง
เรียนเพิ่มเตมิ 
3) ให้นักศึกษา
ที่ไม่ด าเนินการ
ตามเป้ายื่นค า
ร้องขอสอบ
ภาษา อังกฤษ
โดยผ่านความ
คิดเห็นจาก
อาจารย์ที่
ปรึกษา การ
พิจารณาจาก
ประธานกรรม
คณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ
และพัฒนา
นักศึกษา และ
อนุมัติโดย
คณบดี ก่อนวัน
สอบ 1 วัน  

 

2. จัดท า
แผนพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 
โดย
คณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ
และพัฒนา
นักศึกษา 

2.1 
ขับเคลื่อน
การพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 
และจัด
แผนการจดั
กิจกรรม 
2.2 แผนการ
สื่อสาร 
ประกอบ 
1) สื่อสารให้
อาจารย์มี
ส่วนร่วม 
ตระหนัก 
และให้
ความส าคญั
ทุกคน  
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Plan Do Check Action 
แผน กระบวนการ ด าเนินการ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข 

2) สื่อสารให้
บุคลากร
ตระหนักใน
หน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ 
และการดูแล 
3) สื่อสารให้
ผู้เรยีนรู้จักให้
ความ ส าคญั
ของการ
พัฒนา
ภาษาอังกฤษ 

กรณีที่
นักศึกษาสอบ
ภาษาอังกฤษ
ไม่ผา่น  

 

3.เป้าหมาย
ความส าเร็จที่
คณะก าหนด 

นักศึกษาช้ันปี
ที่ 1 ผ่าน 
50% 
นักศึกษาช้ันปี
ที่ 2 ผ่าน 
80% 
นักศึกษาช้ันปี
ที่ 3 ผ่าน 
100% 

4.ก าหนดภาระ
งานบุคลากร
สายวิชาการ 
ต าแหน่ง
อาจารย์ทั่วไป 
โดยอาจารย์ใช้ 
OKRs ประเมิน
อาจารย์ใน

1) อัตรา
นักศึกษาใน
ความดูแลที่
สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษ
ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด โดยมี
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Plan Do Check Action 
แผน กระบวนการ ด าเนินการ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข 

เกณฑ์ที่เป็น
ตัวช้ีวัดตาม
แผน
ยุทธศาสตร์ ซึ่ง
มีตัวช้ีวัดด้าน
หลักสตูรและ
การจัด
การศึกษา  

เกณฑ์การวัด 
คือ ช้ันปีท่ี 2 
ร้อยละ 80  
ช้ันปีท่ี 3 ร้อย
ละ 100  
2) การจัดการ
เรียนการสอน
เป็น
ภาษาอังกฤษ
เต็มรปูแบบ 
(เฉพาะ
หลักสตูรใหม่) 
โดยมเีกณฑ์
การวัด คือ 
15 ช่ัวโมงต่อ
ภาค
การศึกษาต่อ
คน (ต้องมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์) 

5. คณะ
พยาบาล
ศาสตร์ วิทยา
เขตปัตตานี 
ก าหนดภาระ
งานบุคลากร
สายวิชาการ 
ด ารงต าแหน่ง
รองคณบดีและ

1) ร้อยละ
ของรายวิชา
ในหลักสูตรที่
เปิดสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ
เต็มรปู
แบบอย่าง
น้อยร้อยละ 
80 ของ
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Plan Do Check Action 
แผน กระบวนการ ด าเนินการ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข 

ผู้ช่วยท่ี
รับผิดชอบดา้น
หลักสตูร
ปริญญา มี
ตัวช้ีวัดตาม
ภารกิจ 

จ านวนช่ัวโมง
ที่ก าหนด 
(เฉพาะ
หลักสตูรใหม่) 
2) อัตราการ
สอบ
ภาษาองักฤษ
ผ่าน โดยมี
เกณฑ์การวัด 
คือ ช้ันปีท่ี 2 
ร้อยละ 80  
ช้ันปีท่ี 3 ร้อย
ละ 100  

2. งบประมาณท่ีใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
- ไม่มีงบประมาณ 
 

การวัดผลและผลลัพธ์ (Measures) แสดงระดับแนวโน้มข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบ (3ปี) และ/หรือ เปรียบเทียบกับหน่วยงานภายใน/

ภายนอก 
1. จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell Me More 

และ PSU English test ในแต่ละชั้นปี (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2563) 
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เป้าหมาย
ความส าเร็จที่คณะ

ก าหนด  
ปีการศึกษา 2562 

นักศึกษา
รหัส 59  

จ านวน 35 
คน 

นักศึกษารหัส 
60  

จ านวน 43 
คน 

นักศึกษา
รหัส 61  

จ านวน 62 
คน 

นักศึกษา
รหัส 62  

จ านวน 62 
คน 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
ผ่าน 50% 

7  
(20%) 

10  
23.26%) 

32 
(51.61%) 

59 
(95.16%) 

นักศึกษา ช้ันปีที่  2 
ผ่าน 80% 

11 
(31.43%) 

31  
(72.10%) 

62 (100%)  

นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
ผ่าน 100% 

35  
(100%) 

43  
(100%) 

  

รูปและตารางที่ 1 จ ำนวนนกัศึกษำที่สอบผ่ำนภำษำอังกฤษในโปรแกรม Tell Me More หรือ PSU English 
test ในแต่ละชั้นป ี

จากรูปและตารางที่ 1 พบว่า การรับรู้ของนักศึกษาเป็นการเพ่ิมทักษะ
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากนักศึกษาสามารถ
สอบภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell Me More และ PSU English test ผ่าน
ตั้งแต่รอบที่ 1 ได้โดยไม่ต้องเก็บชั่วโมงการเรียนภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell 
Me More   

20% 21.43%

100%

23.26%

97.67% 100%

51.61%

100%95.16%

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3

จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านภาษาอังกฤษในโปรแกรม 
Tell Me More หรือ PSU English test ในแต่ละชั้นปี 

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2563)

รหัส 59 รหัส 60 รหัส 61 รหัส 62
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2. แผนการสอบของภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell Me More และ               
PSU English test ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2562  

ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ครั้
งที่ 

วัน
เดือ
นปี 

รายกา
รที่จัด
สอบ 

ครั้
ง 
ที่ 

วัน
เดือ
นปี 

รายกา
รที่จัด
สอบ 

ครั้
งที่ 

วัน
เดือ
นปี 

รายกา
รที่จัด
สอบ 

ครั้
งที่ 

วัน
เดือนปี 

รายกา
รที่จัด
สอบ 

1 13
ก.ย.
59 

Tell 
me 
more 
PL 

1 26-
28
ก.พ.
61 

PSU 
Test 
ครั้งที่ 
1 

1 10-
12 
ก.ย.
61 

Tell 
me 
more 
PL 

1 12,13,
27 ก.ย. 
62 

Tell 
me 
more 
รอบ1 

2 26
ก.พ.
60 

Tell 
me 
more 
PR 

   2 12-
14 
ก.พ.
62 

Tell 
me 
more 
PR 

2 4 ธ.ค.
62 

Tell 
me 
more 
รอบ2 

      3 10 
พ.ค.
62 

Tell 
me 
more 
AT 

3* ก.พ.63 Tell 
me 
more 
รอบ3 

      4 1-4 
ต.ค.
61 

PSU 
Test 
ครั้งที่ 
1 

4* เม.ย. 
63 

Tell 
me 
more 
รอบ4 

      5 28 
มี.ค.
62 

PSU 
Test 
ครั้งที่ 
2 

5* มิ.ย. 63 Tell 
me 
more 
รอบ5 

      6 21 
มิ.ย. 
62 

PSU 
Test 
ครั้งที่ 
3 

6* 19,27 
ก.ย. 62 

PSU 
Test 
รอบ1 

         7* 4 ธ.ค.
62 

PSU 
Test 
รอบ2 

         8* ก.พ.63 PSU 
Test 
รอบ3 
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ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ครั้
งที่ 

วัน
เดือ
นปี 

รายกา
รที่จัด
สอบ 

ครั้
ง 
ที่ 

วัน
เดือ
นปี 

รายกา
รที่จัด
สอบ 

ครั้
งที่ 

วัน
เดือ
นปี 

รายกา
รที่จัด
สอบ 

ครั้
งที่ 

วัน
เดือนปี 

รายกา
รที่จัด
สอบ 

         9* เม.ย. 
63 

PSU 
Test 
รอบ4 

         10
* 

มิ.ย. 63 PSU 
Test 
รอบ5 

2 1 6 10  

หมายเหตุ : * หมายถึงแผนการจัดสอบท่ียังไม่ถึงรอบของการสอบ 

ตารางท่ี 2 แผนกำรสอบของภำษำอังกฤษในโปรแกรม Tell Me More และ PSU 
English test ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2559-2562 

จากตารางที่ 2 พบว่าในปีการศึกษา 2562 การจัดการสอบในแต่ละรอบถี่
ขึ้น ซึ่งจากเดิมก าหนดสอบโปรแกรม Tell Me More ในระดับ Placement 
test และProgress Test ปีละ 1 ครั้ง แต่ในปีการศึกษา 2562 มีการปรับให้
นักศึกษาสามารถสอบได้ 5 รอบต่อปี จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้นักศึกษาสอบ
ผ่านเร็วขึ้น 

ทั้งนี้การจัดสอบในแต่ละรอบจะสอบได้นั้น ผู้รับผิดชอบในการเปิดระบบ
การสอบต้องด าเนินการตามเวลาที่ก าหนดที่มหาวิทยาลัยก าหนดเช่นกัน 

 

100.00 100.00 100.00 95.16 98.5194.61 68.86 40.96 33.22 59.03

รหัส 59 รหัส 60 รหัส 61 รหัส 62 ภาพรวม

จ านวนผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell me more หรือ 
PSU English test ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

พยบ.ปน. วข.ปน.
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รูปท่ี 2 จ ำนวนผู้สอบผ่ำนภำษำอังกฤษในโปรแกรม Tell me more หรือ PSU English test 
ของคณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำเขตปัตตำนี และมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 

จากรูปที่ 2 พบว่าจ านวนร้อยละการสอบผ่านของนักศึกษารหัส59-62 
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะ
ก าหนดเป็นอย่างสูง ทั้งนี้การก าหนดกระบวนการโดยเน้นการสื่อสาร เป็นปัจจัย
ส าคัญในการผลักดันให้นักศึกษาส าเร็จตามตามแผน เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

1. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต  
 1. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญและก ากับติดตาม 
 2. มีการปรับปรุงกลไกให้มีประสิทธิภาพ เน้นการสื่อสารทุกทางเพ่ือให้
เกิดความตระหนัก 

3. Resource ที่มีอยู่เพียงพอที่จะพัฒนาแต่ต้องมีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  
2. จุดแข็ง (Strength) หรือ สิ่งท่ีท าได้ดีในประเด็นที่น าเสนอ 

1. ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการแก้ปัญหามีความต่อเนื่องของกิจกรรมซึ่ง
ใช้ระบบการก ากับติดตามที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการนี้ท าให้บุคลากรเห็นถึง
ความส าคัญตลอดถึงความรับผิดชอบตนเองซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรอย่างยัง
ยืน 

2. อาจารย์ประจ าชั้นปีและอาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ
ของการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ดูแล  

3. นักศึกษามีความตระหนักและกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง โดยด าเนินการตามแผนของคณะจัดขึ้น 
3. กลยุทธ์ หรือปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 

เคล็ดลับสู่ความส าเร็จและยั่งยืน  
- การสร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาตนเองด้าน

ภาษาอังกฤษในตัวนักศึกษา  

การเรียนรู้ (Study/Learning) 
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- การด าเนินงานตามแผนพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ซึ่งมีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

- มีระบบก ากับและติดตาม โดยก าหนดให้คณะอนุกรรมการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ รายงานผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคต่อคณะกรรมการ
วิชาการและพัฒนานักศึกษา รวมทั้ งก าหนดให้มี การรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะอีกด้วย ทั้ งนี้ การมีระบบก ากับติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เกิดความยั่งยืน 

เทคนิค : การมีส่วนร่วมของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการ
จัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนา
ภาษาอังกฤษ  

เครื่องมือ  :  แผนการติดตามด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา  
การสื่อสาร  
- ผู้บริหารสื่อสารชัดเจนถึงเป้าหมายในการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับ

นักศึกษา โดยสื่อสารผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ก าหนดให้
คณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ รับผิดชอบหลักในการก ากับ
ติดตาม และน าเสนอผลการด าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เป็นระยะ 

- การสื่อสารท าความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษา 
ก าหนดให้อาจารย์ประจ าชั้นปีและอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ รวมทั้งให้
ก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 การบริหารจัดการ  :  ทั้งในแนวดิ่งและในแนวราบ 

คณะฯ จัดท าแนวปฏิบัติในการประเมินความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ โดย (1) รับฟังเสียงผู้เรียนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น การวิเคราะห์จ านวนชั่วโมง
การใช้ Tell Me More การวิเคราะห์ปัจจัยมีผลต่อทักษะภาษาอังกฤษ การใช้
ระบบเทคโนโลยีเพ่ือวิเคราะห์แนวโน้ม การวิจัยในชั้นเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพจากการสนทนากับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคและปัจจัยเฉพาะในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (2) น าข้อมูลที่ได้มา
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วิเคราะห์และจัดท าข้อสรุปแนวทางการด าเนินงานตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามรูป 3 
(3) ออกแบบกระบวนการจัดการเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับ
สภาพของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ได้แก่ ผู้เรียนทั่วไปและผู้เรียนที่มีความต้องการ
เฉพาะ โดยทุกๆ กระบวนการคณะฯ ก าหนดให้มีกระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้าง
ความตระหนักและกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4) 
ออกแบบระบบการก ากับติดตามเพ่ือถอดบทเรียนปัจจัยส าเร็จและปัจจัย
ล้มเหลวและออกแบบกระบวนการในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบโดยใช้หลักฐาน
เชิ งประจักษ์  เช่น  การวิ เคราะห์จ านวนชั่ ว โมงการใช้  Tell Me More                 
การวิเคราะห์ปัจจัยมีผลต่อทักษะภาษาอังกฤษ การใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือ
วิเคราะห์แนวโน้ม การวิจัยในชั้นเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ
สนทนากับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปัจจัย
เฉพาะในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (5) ก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานระดับ
คณะและถ่ายทอดตัวชี้วัด (Objective key results) ไปสู่อาจารย์ (ตาราง 3) 
และก ากับติดตามตัวชี้วัดระดับคณะ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโดย
คณะกรรมการประจ าคณะทุกไตรมาส ทบทวน ให้ข้อเสนอแนะและความ
ช่วยเหลือเพ่ือปรับปรุงกระบวนการด าเนินการหากพบว่าการด าเนินการไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย และติดตามตัวชี้วัดระดับอาจารย์ทุก 6 เดือนตามรอบการ
ประเมิน 

ผู้เรียน/ผู้
มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

วิธีการ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ ความต้องการและ
ความคาดหวัง 

ผู้เรยีน ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 

ปีละ 1 ครั้ง กรรมการ
วิชาการ 

สามารถพูดและ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้
จริง ส าเร็จ
การศึกษาตาม
หลักสตูร 
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ผู้เรียน/ผู้
มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

วิธีการ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ ความต้องการและ
ความคาดหวัง 

สัมมนาสโมสร
นักศึกษา 

ปีละ 1 ครั้ง ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

กิจกรรมที่พัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
ได้จริง  

ประชุมชั้นป ี เทอมละ 1 
ครั้ง 

อาจารย์
ประจ าช้ันป ี

WiFi ที่มีความแรง
และครอบคลุม 
การจัดการเรื่อง
เวลา 

คณบดีพบ
นักศึกษา 

ปีละ 1 ครั้ง คณบด ี WiFi ที่มีความแรง
และครอบคลุม 
การจัดการเรื่อง
เวลา 

การให้ค าปรึกษา
เฉพาะราย  

ตามสภาพ
ปัญหาและ
ความ
ต้องการของ
นักศึกษา 

อาจารย์ที่
ปรึกษา 

อุปกรณ์ที่จ าเป็น 
เช่น คอมพิวเตอร์  

ประเมินการพัฒนา
ภาษาอังกฤษระดับ
รายวิชาทุกวิชา 

เมื่อสิ้นสุด
รายวิชา 

ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

การจัดการเรยีน
การสอนและสื่อ
ภาษาอังกฤษ  

ประเมินหลักสูตร ปีละ 1 ครั้ง กรรมการ
วิชาการ 

การจัดการเรยีน
การสอนเป็นภาษา 
อังกฤษ การ
สนับสนุนสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้  

ผู้สอน/
บุคลากร
สนับสนุน 

รายงานผลการ
ด าเนินงานของ

เมื่อสิ้นสุด
รายวิชา 

กรรมการ
วิชาการ 

การพัฒนาทักษะ
การจัดการเรยีน
การสอนเป็น
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ผู้เรียน/ผู้
มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

วิธีการ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ ความต้องการและ
ความคาดหวัง 

รายวิชา (มคอ. 5, 
6) ทุกรายวิชา 

ภาษาอังกฤษ
ส าหรับอาจารย ์

การประชุม
คณะกรรมการ
วิชาการ 

ทุก 2 เดือน กรรมการ
วิชาการ 

การก ากับติดตาม
และการสนับสนุน
ด้านนโยบายและ
งบประมาณ 

การประชุม
กรรมการประจ า
คณะ 

ทุก 1 เดือน กรรมการ
คณะ 

การก ากับติดตาม
และการสนับสนุน
ด้านนโยบายและ
งบประมาณคณะ 

ตาราง 3 : กระบวนการเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

 
ตัวชี้วัดระดับคณะ ตัวชี้วัดระดับอาจารย์ 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ผ่าน 50% 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ผ่าน 80% 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ผ่าน 100% 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ผ่าน 80% 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ผ่าน 100% 
 

ตาราง 1: ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
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1. การมี ระบบและกลไกการสร้ า งความตระหนักในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

2. การมีแผนพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งมีระบบก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

3. การมีส่วนร่วมของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนตั้งแต่
กระบวนการวางแผนในการจัดท าแผนเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
และปัญหาในการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

4. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้  

เอกสารอ้างอิง 
1. ประกาศเรื่องการก าหนดชั่วโมงการเรียนโปรแกรม Tell Me More 

ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
2. ค าร้องขอสอบภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell Me More คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
3. ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง การก าหนด      

ภ า ร ะ ง า น บุ ค ล า ก ร ต า แ ห น่ ง วิ ช า ก า ร  ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2562 

บทสรุป 
กลไกขับเคลื่อนกระบวนการการจัดการและติดตามการสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษ ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้เกิดความส าเร็จได้
นั้น อาศัยความร่วมมือจากนักศึกษา อาจารย์ และผู้บริหารของคณะ ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อน โดยอาศัยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 

ประเด็น (จุดเด่น) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
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โดยที่กลไกขับเคลื่อนของการด าเนินการในครั้งนี้ เป็นกลไกที่ช่วยสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาได้อย่างดียิ่ง  ท าให้บรรลุเป้าหมายของ
ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์  วิ ท ย า เ ข ต ปั ต ต า นี  แ ล ะ เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
มหา วิ ท ย าลั ย ส งขล านคริ น ท ร์  ใ นก า ร พัฒนา ง านสู่ ค ว าม เ ป็ น เ ลิ ศ                                 
(Best-Practice) ด้านด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต และที่ส าคัญ
นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และในการท างานได้
ในระดับดี ซึ่งหมายถึง นักศึกษาสามารถอ่าน และฟังภาษาอังกฤษเข้าใจ และ
สามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างถูกต้องทั้งการพูดและการเขียน 
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แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
****************************************** 

เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าเรียนสถาบันอุดมศึกษาในยุค Disruption 

ชื่อหน่วยงาน 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
คณะท างานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

1. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
2. ทีมบริหาร คณะรัฐศาสตร์ 
3. คณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ 
4. บุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์ 
5. ทีมสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 
6. ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ 

การประเมินปัญหา/ความเสี่ยง ( Assessment) 
สภาวะปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งอยู่ขั้นวิกฤติ สร้างความกังวล

ให้กับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และประเทศไทย ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงวิกฤติสภาวะการมี
จ านวนนักศึกษาลดลง เป็นผลมาจากความผันแปรของภูมิศาสตร์ทางการเมือง 
ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ สังคม ความเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาของ
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และการก้าวสู่ยุคสังคมสูงอายุ (Aging Society) จ านวน
ประชาการที่เกิดใหม่มีจ านวนลดน้อยลง นิยมใช้ชีวิตโสด หรือแต่งงานเมื่ออายุ
มากขึ้ น  ท า ให้ เ กิ ดสภาวะปกติ แบบ ใหม่  ( The New Normal)  ที่ เ ป็ น                 
ปัจจัย ให้กับทุ กองค์กรต้องลุกขึ้ นมาปรับตั ว (วิกฤติมหาวิทยาลั ยไทย
https://today.line.me/th/pc/article/วิกฤติ มหาวิทยาลัยไทย -Mev3Zz 
สืบค้นเมื่อ 2 เมษายน 2563)  ขณะเดียวกันผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก
ต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 

https://today.line.me/th/pc/article/วิกฤติ
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แม้การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ธรรมชาติของ
มนุษย์นั้นยึดติดกับสภาวะที่มั่นคง สมดุล ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นกับบุคลากร
ทุกองค์กรที่ต้องการจะรักษาสภาวะต่างๆ ให้คงเดิม ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
ต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ก้าวข้ามไปสู่การเปลี่ยนแปลงในยุค “Disruption” 
เป็นทางรอดเดียวที่จะท าให้องค์กร บุคลากรอยู่รอดในสภาวะที่ “ความไม่
แน่นอน คือ ความแน่นอน” และการ “คิดใหม่ ท าใหม่” การปรับ การเปลี่ยน 
การพัฒนา ก้าวข้ามสะพานการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นและท้าทายอยู่
เสมอ 

สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทส าคัญในการสร้าง ผลิตทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง
เป็นกลไกการขับเคลื่ อนการพัฒนาประเทศพัฒนาโลกอย่างต่อเนื่ อง 
สถาบันอุดมศึกษาต้องร่วมกันผลักดัน สร้างคนให้เป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 
และสร้างคนดีมีคุณธรรมอันจะน าไปสู่องค์กรที่มีจริยธรรมได้ เพราะการศึกษา
จะเชื่อมโยงกับการสร้างคน สร้างหลักคิด สร้างชาติ รวมทั้งสร้างคนให้อยู่
ร่วมกับสังคม มีทักษะในการท างาน มีความอดทนอดกลั้น เคารพในสิทธิ ไม่ถือ
ตนเองเป็นใหญ่ ตลอดจนเคารพกฎหมาย (ประยุทธ์ จันทร์โอชา,2560) ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ก้าวทันให้กับการพัฒนา ยิ่ง
สมรรถนะทางการศึกษามีมากขึ้น โอกาสทางการศึกษาก็ยิ่งมีข้อเปรียบเทียบ 
และภาวะสถานศึกษามีการแข่งขันสูง ต้องการสร้างต้นทุนให้กับผู้เรียนทั้งทุน
ด้านสังคมและคุณธรรมจริยธรรมก่อนออกจากมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้าสู่สังคม 
ประกอบกับท่ามกลางสังคมที่มีอัตราความเหลื่อมล้ าสูงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา รวมถึงมีปัจจัยด้านความขัดแย้งในสังคมและความรุนแรงที่เกิดขึ้น 
ปัจจัยต่างๆ ท าให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา และจากข้อมูล
สถิติอุดมศึกษา 2558-2560 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ข้อมูล
นักศึกษาเข้าใหม่ในสถาบันการศึกษาของประเทศไทย พบว่าจ านวนนักศึกษา
ใหม่มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีนักศึกษาเพ่ิมมากที่สุด รองลงมาวิทยาลัย
ชุมชน  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีจ านวนน้อยที่สุด  นักศึกษา
ส าเร็จระดับปริญญาตรีในอัตราที่มากที่สุดโดยอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ รองลงมาเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและกลุ่มวิทยาลัยชุมชนมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาน้อยท่ีสุด  

ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557-
2559 ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชนมีจ านวนมากที่สุด 
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รองลงมากลุ่มข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ส่วนผู้ว่างงาน ระหว่าง
เดือนกันยายน 2561 และปี 2562 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษากลุ่มระดับอุดมศึกษามี
อัตราการว่างงาน มีจ านวนมากที่สุด (สถิติอุดมศึกษา 2558-2560 ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  www.info.mua.go.th สืบค้นเมื่อวันที่  2 
เมษายน 2563 ) 

จ า ก ข้ อ มู ล ดั ง ก ล่ า ว  จ ะ เ ห็ น ว่ า  นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ ข้ า ม า ใ ห ม่ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาทุกกลุ่มสาขาวิชามีจ านวนลดลง แต่จ านวนของผู้ที่เลือกใน
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจ านวนมากเมื่อเทียบกับกลุ่มวิชาอ่ืน 
และการเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่เน้นไปที่มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
เป็นอันดับแรก ต้องการในการเรียนในระดับปริญญาตรีสูงกว่าระดับอ่ืน จ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวนลดลง ภาวะการมีงานท าน้อยลง จ านวนผู้ว่างงานใน
แต่ละปีมีอัตราสูงขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า จ านวนผู้เรียนน้อย โอกาส ทางเลือก
ในการศึกษาที่หลากหลายขึ้น สถาบันอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นใหม่มีมากขึ้น ความ
ต้องการของผู้เรียน ต้องการเรียนในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตนเองและ
ตรงกับความต้องการของตลาดหรือสถานประกอบการ ประกอบกับการน า
เทคโนโลยีมาใช้กับทุกภาคส่วน ท าให้มีอัตราการว่างงานมีมากขึ้น  

จากผลจ านวนนักศึกษาลดน้อยลง ท าให้หลายๆ หลักสูตรไม่สามารถ
เปิดหลักสูตรได้ สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งต้องปิดตัวลง คุณภาพทางการศึกษา
ถดถอย บัณฑิตมีภาวะการไม่มีงานท าสูงขึ้น  มีการแข่งขันทางการศึกษา 
นักศึกษาสนใจเข้าเรียนมีจ านวนลดน้อยลง การเปิดสาขาวิชาที่ไม่ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน การผลิตบัณฑิตที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
หรือสถานประกอบการ กระบวนการเรียนการสอนไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการในอนาคต การไม่มีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษากับชุมชน สภาวะการ
อยู่รอดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียน องค์กร ผู้ปกครอง บุคลากร ชุมชน 
สังคม หรือขาดโอกาสการปฏิบัติงานจริงกับองค์กรหรือหน่วยงานตามสายงาน
ทั้งระดับภายในและต่างประเทศ  

ปัจจัยความเสี่ยงที่กล่าวมาข้างต้น แม้รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี สู่การเปลี่ยนแปลงผ่านการเป็นประเทศก าลังพัฒนา การก าหนดเป็น
นโยบายหลักผ่าน Model Thailand 4.0 และการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพ่ือ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รองรับการแข่งขันที่รุนแรงในยุค 
Disruption สถาบันอุดมศึกษาจะต้องตอบสนองภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยสู่
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ความเป็นเลิศผ่านการสร้างคนหรือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและตรงกับความ
ต้องการของสังคม โดยการสร้างความรู้ให้คนเป็นคนดีคนเก่ง ตรงกับความ
ต้องการทั้งระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และการก้าวสู่
ระดับโลกให้กับสังคมโดยการสร้างนวัตกรรมอย่างแท้จริง (วิจิตร ศรีสะอ้าน
,2559) 

เมื่อพิจารณาความเสี่ยงภาพรวมในระดับประเทศ พ้ืนที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ชายแดนใต้ เป็นอีกความเสี่ยงที่ปรากฏให้เห็น ไม่ว่า
จะเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงปัญหาทาง
สังคมที่เป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอ มีอัตราความยากจนสูง ท าให้
เกิดความไม่มั่นคงในชีวิตและสังคม ท่ามกลางความเสี่ยงหลายประการที่ปรากฏ
พบว่าในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ทีอั่ตราของประชากรที่เพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ดังตารางที่ 1 

 
จังหวัด/

ปี 
2558 2559 2560 2561 2562 

ปัตตาน ี 692,643 699,494 708,200 716,420 723,449 

ยะลา 516,785 520,932 528,872 530,828 525,872 

นราธิวาส 781,839 788,464 795,003 801,193 795,003 

ตารางที่ 1 จ านวนประชากรในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2562 

ทีม่า: กรมการปกครอง, 
http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statMenu/newStat/sumyear.php 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือขับเคลื่อนการรับนักศึกษาเชิงรุกให้กับคณะหรือสถาบันอุดมศึกษา

มีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
2. เพ่ือพัฒนาการผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 
3. เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมสู่การประกอบอาชีพในอนาคต 
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4. เพ่ือสร้างนวัตกรรมการรับนักศึกษาในยุค Disruption 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. จ านวนนักศึกษาที่รับและนักศึกษาคงอยู่มีจ านวนเกินกว่าแผนการรับ

นักศึกษาขององค์กร 
2. หลักสูตรการเรียนการสอนตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในสังคมทั้งในระดับประเทศและในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ รวมถึงในระดับ
ระหว่างประเทศ 

3. บัณฑิตมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย มีส่วนร่วมกับชุมชน สังคม มีการฝึก
ปฏิบัติสหกิจศึกษากับสถานประกอบการจริงทั้งในและต่างประเทศ หลังส าเร็จ
การศึกษาสามารถท างานได ้

4. เป็นนวัตกรรมการรับนักศึกษาที่ตอบโจทย์การแข่งขันทางการศึกษา 
ภาวการณ์มีงานท าตลอดทั้งสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร บุคลากร 

การออกแบบกระบวนการ 
1. วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติจริง  

ส าหรับกระบวนการท างานในอดีต สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 ปี 2550-2553 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น
หน่วยงานเพ่ิงจัดตั้งขึ้นใหม่ ภายใต้ข้อจ ากัดของบุคลากร แต่ภาระงานจะต้อง
ขับเคลื่อนเต็มรูปแบบ โดยเปิดสอนแขนงวิชาการปกครอง การปกครองท้องถิ่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และแขนงวิชานโยบายสาธารณะ ซึ่ งการ
ด าเนินงานในยุคนี้เน้นการขับเคลื่อนการจัดตั้งองค์กรควบคู่กับภารกิจการเรียน
การสอน การด าเนินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ ยังไม่ได้เน้น
เทคนิควิธีการ การวิเคราะห์หลักสูตร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ทิศทาง
หรือแนวโน้มอนาคต อย่างเต็มรูปแบบมากนัก  จึงท าให้การรับนักศึกษาในแต่
ละปีการศึกษามีจ านวนน้อย เป็นดังรูปภาพที่  2   
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กระบวนการและวิธีปฏิบัติในการรับนักศึกษาเข้าเรียน (ในอดีต) 

1. คณะรัฐศาสตร์ มีการบริหารงานแบบ Top down เป็นการสั่งการ
โดยตรงระหว่างผู้บังคับบัญชากับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติโดยตรง  

2. คณะมีการก าหนดแผนการรับ/จ านวนการรับนักศึกษาไว้ล่วงหน้า 
3. แจ้งแผนการรับนักศึกษาไปยังหน่วยงาน มหาวิทยาลัย 
4.  คณะรัฐศาสตร์ ร่วมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรตาม กับ

มหาวิทยาลัย 
5. รอการแจ้งผลการรับนักศึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
6. เจ้าหน้าที่รายงานผลการรับนักศึกษาต่อผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ 

ผลการด าเนินงานในอดีต (ปี 2550-2553) 
ระยะที่ 1 เป็นช่วงของการจัดตั้งคณะใหม่ ความไม่พร้อมทางด้านบุคลากร  

สถานที่ งบประมาณ ประกอบกับภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและความ
รุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง การ
ด าเนินงานด้านการรับนักศึกษายังไม่มีการขับเคลื่อนมากนัก ดังข้อมูลที่ปรากฏ
ในตาราง 
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จ านวนนักศึกษาเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2550-2553 

ปีการศึกษา 

2550 2551 2552 2553 

207  คน 237  คน 180  คน 138  คน 

ตารางที่ 2 จ านวนนักศึกษาเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2550-2553 

ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต  
ระยะที่ 1 ปี 2550-2553 
1. เนื่องจากคณะรัฐศาสตร์เพิ่งจัดตั้งข้ึนใหม่ 
2. ข้อจ ากัดของบุคลากร จ านวนน้อย และภาระงานจะต้องขับเคลื่อนเต็ม

รูปแบบ  
3. การรับนักศึกษายังไม่เน้นการวิเคราะห์หลักสูตร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                    

การวิเคราะห์ทิศทางหรือแนวโน้มอนาคต 
4. จ านวนความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีชายแดนใต้  
5. จ านวนนักศึกษาท่ีรายงานตัวเข้ามาศึกษาเริ่มมีจ านวนน้อยลง 
6. การให้ความส าคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีน้อย 
7. การท างานไม่ได้มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ระยะที่ 2 ปี 2554-2558 คณะรัฐศาสตร์ เริ่มมีจ านวนบุคลากรเพ่ิมมาก

ขึ้น มีการท างานเป็นระบบยิ่งขึ้น ภาระงานมีความชัดเจนของระบบการท างาน
ในส่วนงานบริหารและงานฝ่ายสนับสนุนในเรื่องการรับนักศึกษา ตลอดจนถึง
ส่วนงานที่หนุนเสริมการท างานเพ่ือรับนักศึกษา ท าให้การรับนักศึกษาเข้าเรียน
ในคณะรัฐศาสตร์โดยมีกระบวนการที่เป็นขั้นเป็นตอน และเริ่มมีส่วนงานที่เป็นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนในกระบวนการ ท าให้เห็นถึงความต้องการของ
บัณฑิตที่ควรผลิตออกไป นอกจากนี้ยังมีการขยายเครือข่ายการท างานกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ และมีกิจกรรมที่หนุนเสริมการเรียน ที่ท าให้คณะรัฐศาสตร์เริ่มมี
จุดเด่น มีผู้สนใจเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์มากขึ้น มีการท างานโดยเน้นการ
ท างานร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและบุคลากรในการวางกรอบในการรับ
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นักศึกษา ซึ่งอยู่บนฐานการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนผ่านการดึงผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียบางกลุ่มเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น จากนั้นก็มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด และมีการทบทวนการรับนักศึกษา และควรมีการเพ่ิม
การประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมมากขึ้น ซึ่งเมื่อมีการด าเนินการในกระบวนการนี้
ประกอบกับการมีศิษย์เก่ามาร่วมเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและช่วยเหลือในการ
ประชาสัมพันธ์พร้อมกับส่วนงานอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์ของคณะ
หรือสโมสรนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ที่ช่วยหนุนเสริมกัน ท าให้ในปี 2554-
2558 จ านวนของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์มีจ านวนมากขึ้น ซึ่ง
กระบวนการรับนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่  3 การรับนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
กระบวนการและวิธีปฏิบัติในการรับนักศึกษา (อดีต) ระยะที่ 2 มีกระบวนการ 
ดังนี้    

1. มีการน ากระบวนการ PDCA มาใช้ในการรับนักศึกษาเข้าคณะ
รัฐศาสตร์   

2. การท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร เพ่ือเตรียมการวาง
แผนการรับนักศึกษา   

3. มีการปรับปรุงหลักสูตร โดยวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน    

4. วิเคราะห์สภาพปัญหา การรับนักศึกษาที่เข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์
ของปีผ่านมา   
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5. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมก าหนดแผนการรับนักศึกษา/
จ านวนการรับนักศึกษา   

6. แจ้งแผนการรับนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
7. ผลักดันรูปแบบ วิธีการประชาสัมพันธ์ ให้มีความหลากหลายช่องทาง 

เช่น  การท าแผ่น พับหลักสู ตร การ เข้ าร่ วมกิจกรรม road show ของ
มหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียน การแนะแนวนักเรียนรุ่นน้อง    

8. เน้นการท างานร่วมกับเครือข่ายมากข้ึน เช่น ศิษย์เก่า สโมสรนักศึกษา 
นักศึกษาปัจจุบันเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์    

9. เจ้าหน้าที่ รายงานผลการสมัครเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ และรายงาน
จ านวนนักเรียนที่ยืนยันเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ แต่ละรอบ การสอบแต่ละ
ประเภท ให้ผู้บริหารทราบ   

10. คณบดีมีการติดตามและมีการทบทวนการรับนักศึกษา 
ผลการด าเนินงานในอดีต (ปี 2554-2558) 

ระยะที่ 2 เมื่อน ากระบวนการ PDCA มาใช้ในการรับนักศึกษาเข้าเรียนใน
คณะรัฐศาสตร์ ในปี 2554-2558 มีจ านวนนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาในคณะ
รัฐศาสตร์ ดังข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่ 3 

 

จ านวนนักศึกษาเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2554-2558 

2554 2555 2556 2557 2558 

186  คน 184  คน 172  คน 248  คน 253  คน 

ตารางที่ 3 จ านวนนักศึกษาเข้าเรยีนในคณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา  2554-2558 
 

ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต ปี 2554-2558 
1. ผลลัพธ์จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาคณะรัฐศาสตร์ระยะแรกมีไม่มาก

นักและ 2 ปีต่อมาเริ่มมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
2. ไม่มีการก าหนดทิศทางเป้าหมายของการรับนักศึกษาหรือการท างาน

ยังไม่มีทิศทางของเป้าหมายที่ชัดเจน 
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3. บุคลากรยังไม่มีการรับรู้เป้าหมายการรับนักศึกษาร่วมกัน 
4. ไม่มีการก าหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจน 
5. กระบวนการ/วิธีปฏิบัติยังไม่เหมะสมกับสถานการณ์/การแข่งขัน 
6. การทบทวน ปรับปรุงแก้ไขไม่ได้ท าอย่างรวดเร็ว ท าให้ไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาได้ทันช่วงเวลา 

กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
จากสภาพปัญหา กระบวนการ ผลลัพธ์ของการด าเนินการในอดีตและการ

ก้าวเข้ายุค Disruption  ในปี 2559 คณะรัฐศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร
ใหม่ในช่วงเวลานี้นับได้ว่าเป็นรอยต่อที่เชื่อมมาถึงปัจจุบัน ในช่วงระหว่างปีนี้
นอกจากที่ได้มีการใช้กระบวนการท างานร่วมกันทุกฝ่าย การปฏิบัติงานเป็นไป
ทิศทางเดียวกันเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ดังภาพที่ 4  

              

ภาพที ่4 กระบวนการรับนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 
คณะรัฐศาสตร์มีการพัฒนา “นวัตกรรมงานรับนักศึกษา” ที่ช่วยหนุน

เสริมความสนใจของนักศึกษาใหม่ให้เลือกเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และเลือก
ลงทะเบียนรายวิชาของคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งมีข้ันตอนต่อไปนี้  

คณบดี

วัตถุประสงค์ : เพิ่มจ านวนนักศึกษา

ผลลัพธ์หลัก : เพิ่มข้ึน

สายสนับสนุน

วัตถุประสงค์ : เพิ่มการประชาสัมพันธ์

ผลลัพธ์หลัก :  ช่องทางการสื่อสาร
เพิ่มข้ึน

สายวิชาการ

วัตถุประสงค์ : ลดการย้าย-ลาออกของนักศึกษาจาก
คณะฯ

ผลลัพธ์หลัก : จ านวนนักศึกษาย้าย-ลาออก ลดลง 
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ขั้นตอนส าคัญและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ า และยกระดับ
คุณค่าการรับนักศึกษาเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา ยุค Disruption มี
แนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ผู้บริหารก าหนดและแจ้งเป้าหมายการรับนักศึกษาประจ าปี  โดย
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. คณบดี ทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบร่วมถอดบทเรียนการรับ
นักศึกษาท่ีผ่านมา  ปรับเปลี่ยนวิธีการรับนักศึกษา หาจุดเด่นจุดด้อย  
การวิเคราะห์ทิศทางอนาคต ทางเลือกของผู้เรียน   

2. คณบดีและทีมบริหาร ประชุมร่วมกับคณาจารย์ ร่วมก าหนดจ านวน
การรับนักศึกษา เพ่ือน าข้อมูลจัดท าแผนการรับนักศึกษาของคณะ
รัฐศาสตร์ 

3. น าแผนการรับนักศึกษาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบต่อแผนการรับนักศึกษา
ของคณะรัฐศาสตร์ 

4. มอบหมายให้ฝ่ายสายสนับสนุนวิชาการ ด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น งานนโยบายและแผน งานรับนักศึกษา กองแผนงาน 
กองบริการการศึกษา เพ่ือบรรจุแผนการรับนักศึกษาหรือก าหนดการ
วางแผนการรับนักศึกษาล่วงหน้า และก าหนดเป้าหมาย ผลลัพธ์การ
รับนักศึกษาท่ีต้องการ  

5. ตั้งเป้าหมายแผนการรับนักศึกษา 4 แขนงวิชา และ Focus งานให้
บรรลุผลในทิศทางเดียวกัน 

ก าหนด+แจ้ง
เป้าหมาย 

วิธีการบรรลุ
เป้าหมาย 

ติดตาม/
ประเมินผล 

การรับนักศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 2 วิธีการบรรลุเป้าหมายการรับนักศึกษา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียน 
2. สร้างรายวิชาที่ตอบสนองต่อผู้เรียนตามสถานการณ์ ตอบยุทธศาสตร์

ของประเทศ ของมหาวิทยาลัย 
3. คณบดี วิเคราะห์แนวโน้ม ทิศทางการรับนักศึกษา วิธีการรับนักศึกษา 

ตามสถานการณ์ โดยให้ค่าน้ าหนักจ านวนการรับนักศึกษาแต่ละ
ประเภท/โครงการ 

4. ก าหนดค่าความส าเร็จที่จะท าให้การรับนักศึกษาบรรลุ โดย 
4.1 เน้นท างานแบบมีส่วนร่วม/บูรณาการการท างานร่วมกัน

ระหว่างผู้บริหาร บุคลากร  สโมสรนักศึกษา นักศึกษา
ปัจจุบัน  ศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย  

4.2 ผู้บริหารขับเคลื่อน ก าหนดนโยบายการรับ 
4.3 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการรับนักศึกษา มีการ

แนะน าหลักสูตร รายวิชา พร้อมให้บริการ 
4.4 สโมสรนั กศึ กษา  นั กศึ กษาปั จจุ บั น  ศิ ษย์ เ ก่ า  ช่ ว ย

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ข้อมูลข่าวสารการสมัครให้กับ
โรงเรียน ตอบข้อสงสัยข้อมูลช่องทางต่างๆให้กับนักเรียนที่มี
ความสนใจสมัครเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ 

4.5 สร้างรายวิชาที่ตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียนหรือ
สนับสนุนการมีงานท าต่อบัณฑิต ดังนี้  
4.5.1 คณะรัฐศาสตร์เปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป (General 

Education) ที่ตรงกับยุค สมัย ตรงกับความต้องการ
และตอบสนองต่อผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ท าให้นักศึกษา
ต่างคณะ มีความสนใจลงทะเบียนเรียนแต่ละปี
การศึกษาเพ่ิมข้ึน   

4.5.2 รายวิชามีการฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน  
4.5.3 มี ก า ร เ ชิ ญ วิ ท ย าก รห รื อ ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ  ในและ

ต่างประเทศ มาบรรยายพิเศษในรายวิชาให้กับผู้เรียน 
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4.5.4 ก าหนดรายวิชาการฝึกปฏิบัติสหกิจมาใช้เสริมการ
ผลิตบัณฑิตเพ่ือพร้อมการท างาน หรือการก้าวสู่
ผู้ประกอบการทันทีหลังส าเร็จการศึกษา  

4.6  มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาท้ังในและต่างประเทศ  
4.7 กา รท า  MOU กั บหน่ ว ย ง านภ าย ในประ เทศและ

ต่างประเทศ 
4.8 การเปรียบเทียบความพึงพอใจกับคู่แข่ง 
4.9 ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร์  ร่ ว ม กั บ ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง 

กระทรวงมหาดไทย จัดส่งนักศึกษาโครงการลูกนายอ าเภอ  
4.10 คณะรัฐศาสตร์ ให้ความส าคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนโดย

คณะรัฐศาสตร์ มีรายวิชาสิทธิมนุษยชนให้นักศึกษาเรียน 
และเคารพในความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม  

4.11 การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ หรือขาดแคลนโอกาส นักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ จากสถานการณ์
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ขั้นตอนที่ 3  การติดตาม/ประเมินผล โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ผู้บริหารติดตามผลการรับนักศึกษา  
2. คณบดีและทีมบริหาร ท าการประเมินสถานการณ์ และหากจ านวน

นักศึกษาสนใจเข้าเรียนน้อยก็จะเพ่ิมการประชาสัมพันธ์เชิงลึก มีการ
เข้าถึงกลุ่มผู้สมัครตามโรงเรียนต่างๆ หรือการเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ ใช้ Social Media สโมสรนักศึกษา ศิษย์เก่า นักศึกษา
รุ่นพ่ี ทั้งนี้การตัดสินใจเชิงบริหารขึ้นอยู่กับผู้บริหารเพ่ือให้งานบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้  

3. มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยตอบค าถาม ข้อมูล ข้อสงสัยของผู้สมัคร เช่น 
หลักสูตรหรือเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรืออ่ืนๆ ในช่องทางต่างๆ ที่
คณะจัดเตรียมให้ เช่น โทรศัพท์ เพจ เฟสบุ๊คคณะรัฐศาสตร์   

4. มีการประเมินผลการรับนักศึกษา  
5. สรุปผลการรับนักศึกษา ทั้งจ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะ

รัฐศาสตร์ ในแต่ละรอบ การจ าแนกผู้เข้าศึกษาตามแขนงวิชา  การ
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จ าแนกตามที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัด และนอกพ้ืนที่ 3 จังหัวดภาคใต้  
ให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลการจัดการเรียนการสอน และ
ส าหรับการสมัครนักศึกษาในปีถัดไป 

การวัดผลและผลลัพธ์ (Measures)แสดงระดับแนวโน้มข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ (3 ปี) และ/หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก 

1. การวัดผล  การวัดผลการรับนักศึกษาที่เข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ และ
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ 

2. ผลลัพธ์  ผลการด าเนินงานที่มีการปรับปรุงวิธีการรับนักศึกษาที่ เน้น
ตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าโดย
เน้นกระบวนการท างานร่วมกันเพ่ือให้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายของ
องค์กร ดังนี้ 

1) จ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัวเข้าศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 
2558-2562  

ปี
การศึกษา นักศึกษาท่ีมารายงานตัว 

2558 252 
2559 294 
2560 329 
2561 246 
2562 318 

ตารางที่ 4 จ านวนนักศึกษาท่ีมารายงานตัวเข้าศึกษาคณะรัฐศาสตร ์
 ปีการศึกษา 2558-2562 

จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่านักศึกษามีความสนใจเข้าศึกษาในคณะ
รัฐศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 2558 จ านวนนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษามารายงาน
ตัว มีจ านวน 253 คน ปีการศึกษา 2559 นักศึกษารายงานตัว 294 คน                            
ปีการศึกษา 2560 นักศึกษารายงานตัว 329 คน ปีการศึกษา 2561 นักศึกษา
รายงานตัว 246 คนและปีการศึกษา 2562 จ านวน 318 คน จ านวนนักศึกษา
ที่มารายงานตัวภาพรวมมีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน  
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2) ผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ของคณะ
ต่างๆในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปี 2558-2562 ดังตาราง 

คณะ 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
จ านวนนักศึกษา 

ศึกษาศาสตร ์ 457 379 416 379 424 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 725 640 553 466 459 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 338 251 202 185 190 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 242 232 188 147 131 
วิทยาการสื่อสาร 188 171 137 76 136 
ศิลปกรรมศาสตร ์ 35 30 46 37 53 
รัฐศาสตร ์ 253 294 329 246 318 
พยาบาลศาสตร ์ 45 36 46 62 62 

รวม 2283 2033 1917 1598 1773 
         ตารางที่ 5 ผลลัพธ์เชิงเปรยีบเทียบจ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ของคณะ 

ต่างๆในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2558-2562 
จากข้อมูลสถิตินักศึกษาในภาพรวมจะเห็นได้ว่า จ านวนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ าแนกตามคณะ ในปีการศึกษา 
2558-2562  คณะรัฐศาสตร์จ านวนนักศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับคณะต่างๆซึ่ง
เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะ
รัฐศาสตร์ เปิดรับนักศึกษา 4 แขนงวิชา แต่จ านวนนักศึกษาที่เลือกเข้าศึกษาใน
คณะรัฐศาสตร์มีผู้สนใจเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์จ านวนมาก  

3) จ านวนนักศึกษาที่รายงานตัวกับนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2558-
2562 คณะรัฐศาสตร์ 

จ านวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์แต่ละปีเมื่อ
เปรียบเทียบกับการออกกลางคันเช่น ตกออก ลาออก ตาย ไม่มาลงทะเบียน
เรียน ย้ายออก มีข้อมูลปรากฏ ดังตาราง 
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จากตาราง จะเห็นได้ว่า คณะรัฐศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษารับเข้าศึกษา

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จ านวน 253 คน ตกออก ลาออก และไม่มาลงทะเบียน 
จ านวน 21 คน มีนักศึกษาต่างคณะย้ายเข้ามาศึกษา จ านวน  3 คน  รวม
นักศึกษา  234 คน ส าเร็จการศึกษา 229 คน คงอยู่ 5 คน 

ปีการศึกษา 2559 มีจ านวนนักศึกษา 294 คน ตกออก ลาออก และไม่มา
ลงทะเบียน จ านวน 32 คน นักศึกษาย้ายเข้ามาศึกษา จ านวน 8 คน รวมจ านวน
นักศึกษา 270 คน ส าเร็จการศึกษา 251 คน คงอยู่ 19 คน 

ปีการศึกษา 2560 มีจ านวนนักศึกษา 329 คน ตกออก ลาออก และไม่มา
ลงทะเบียน จ านวน  29 คน มีนักศึกษาต่างคณะย้ายเข้ามาศึกษา จ านวน 2 คน 
นักศึกษาคงอยู่จ านวน 302 คน 

ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักศึกษา 246 คน ตกออ ลาออก และไม่มา
ลงทะเบียน จ านวน  30  คน มีนักศึกษาต่างคณะย้ายเข้ามาศึกษา จ านวน 10 
คน นักศึกษาคงอยู่จ านวน 226 คน 

ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักศึกษา 318 คน ตกออก ลาออก และไม่มา
ลงทะเบียน จ านวน  16  คน มีนักศึกษาต่างคณะย้ายเข้ามาศึกษา จ านวน 4 คน 
นักศึกษาคงอยู่จ านวน 306 คน 

ซึ่งจากข้อมูลนักศึกษาที่ เข้ามาศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และ
จังหวัดสงขลา นับถือศาสนาอิสลาม 85.53% และศาสนาพุทธ จ านวน 14.47% 
นักศึกษาที่ขอลาออกจากคณะรัฐศาสตร์ ส่วนมากขอลาออกเพ่ือไปสอบเข้ารับ
ราชการต ารวจและได้รับทุนศึกษา ณ ต่างประเทศ และส าหรับนักศึกษาที่ย้าย
เข้ามาศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ มีทั้งนักศึกษาจากคณะต่างๆภายในวิทยาเขต
ปัตตานีและต่างวิทยาเขต 

4) รายวิชาศึกษาท่ัวไปที่เปิดในปีการศึกษา 2558-2562 คณะรัฐศาสตร์ 
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คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดท ารายวิชาการศึกษาทั่วไปที่เป็นที่ต้องการของ
กลุ่มลูกค้า ซึ่งในแต่ละปีการศึกษามีการเปิดรายวิชาการศึกษาทั่วไปให้กับ
นักศึกษาทั้งนักศึกษาสังกัดคณะรัฐศาสตร์ และนักศึกษาที่สนใจทั่วไปได้เรียน มี
รายละเอียดดังตาราง 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
รายวิชาท่ี

เปิด 
รายวิชา ผู้เรียน 

2562 4  
196-101 Political Life and Citizenship 

2406 

  196-101 Citizenship  

  196-103 Leadership and Management  

  196-100 Benefit of Mankinds  

 
2561 4  

196-101 Political Life and Citizenship 
1951 

  196-101 Citizenship  

  196-103 Leadership and Management  

  196-100 Benefit of Mankinds  

 
2560 3 196-100 Co-Curricular Activities 1638 

  196-101 Political Life and Citizenship  

  196-201 English for Political Science 
Study 

 

 
2559 2 196-100 Co-Curricular Activities 1623 

  196-101 Political Life and Citizenship  

 
2558 3 196-100 Co-Curricular Activities 1373 

  196-101 Political Life and Citizenship  

  196-101 Society, Economy, Politics 
and Government of Thailand  

ตารางที่ 7 ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะรัฐศาสตร์ที่เปดิสอน 

https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00008977
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00013444
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00013470
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00013437
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00008977
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00013444
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00013470
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00013437
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00009138
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00008977
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00011576
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00009138
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00008977
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00009138
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00008977
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00005570
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5) การท า MOU กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์มีการท า MOU กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ให้มีมาตรฐาน
การศึกษาเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ สามารถน าผล
มาปรับปรุง เปิดโลกทัศน์  การพัฒนาการเรียนแบบการศึกษา ที่เน้นและให้
ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล ด้วย
กระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและมีการศึกษาข้ามเขตแดน (Diversity,Student Mobility and 
Cross Border Education) ท า ใ ห้ นั ก ศึ กษ าที่ มี ค ว ามฝั น อย าก เ รี ย น ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่เนื่องด้วยปัญหาเศรษฐกิจ หรือเหตุผลอ่ืนๆ ไม่
สามารถไปเรียนได้ มีโอกาสท าตามความฝัน คือ เลือกเรียน เข้าศึกษาในคณะ
รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จ านวน 1 ภาคการศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีมา
ตั้งแต่ปี 2553  ดังตารางที่ 8 

ภาค
การศึกษา 

การ
ปกครอง 

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

นโยบาย
สาธารณ

ะ 

รวม 

2/53   10  10 

2/54 2  3  5 

2/55 4  3  7 

2/56 3  2  5 

2/57 2  9  11 

2/58 6  7  13 

2/59 8  13 2 23 

2/60 9 1 10  20 

2/61 5  15  20 

2/62 8 1 8 2 19 

ตารางที่ 8 ข้อมูลนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เข้าเรียนร่วมกับนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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 6 )  ข้ อ มู ล เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ะ คู่ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ข อ ง ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะรัฐศาสตร์ มีเครือข่ายและคู่ความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดทั้ง
เชื่อมโยงการเข้าสู่ตลาดแรงงานของบัณฑิตรัฐศาสตร์ ดังตาราง 

ปี คู่ความร่วมมือ จ านวน 
2561 -The Nonviolent Peaceforce                                                 

-The North South 
Initiative,Selangor,Malaysia                          
-คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี กับคณะพาณิชยแ์ละการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

3 

2560 -North South Initiative; Indonesia                                          
-กรมยุโรป กระทรวงตา่งประเทศ                                                 
-กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (โครงการลูก
นายอ าเภอ) 

3 

2559 -Amnesty International Thailand                                                      
-International Committee of Red Cross 

2 

ตารางที่ 9 ข้อมูลเครือข่ายและคู่ความร่วมมือของคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
7) การส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2553 -2561 คณะ

รัฐศาสตร์ 
จากการที่คณะรัฐศาสตร์ ก าหนดให้มีรายวิชาฝึกสหกิจศึกษา เพ่ือเสริม

การผลิตบัณฑิต เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตก่อนการส าเร็จการศึกษา 
ตลอดทั้งเป็นการให้โอกาสและยกระดับการศึกษาให้กับบัณฑิต  ผลการการส่ง
นักศึกษาไปสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2553 -2561 ดังตารางที่ 10 
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ปี
การศึ
กษา 

นศ.ไป 
สหกิจ 
(คน) 

สถาน
ประกอบการ 

(แห่ง) 

นศ.ไปสหกิจ (คน) จ านวน 
ประเทศ 

ชื่อประเทศ จ านวน
หน่วย 
งาน ใน

ประเท
ศ 

ต่างประเทศ 

2553 225 127 224  1 1 มาเลเซีย 1 
2554 221 109 212 9 2 มาเลเซีย 

สิงคโปร ์
4 

 
2555 156 82 141 15 6 มาเลเซีย 

สิงคโปร์ 
ตุรกี

เวียดนาม 
อังกฤษ 
โอมาน 

8 

2556 124 62 109 15 3 อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย 

ลาว 

6 

2557 163 82 145 18 2 อินโดนีเซีย  
มาเลเซีย จีน 

10 

2558 164 75 137 27 7 อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย จีน 

ลาว 
สหรัฐอเมริก
า เยอรมัน 

อินเดีย 

13 

2559 131 74 94 37 9 บาเรนห์ 
อินโดนีเซีย  
จีนอินเดีย 

มาเลเซีย ลาว 
อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร ์

19 

2560 209 118 198 11 2 อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย 

3 

2561 239 124 226 13 3 มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย 

อินเดีย 

6 

2562 264 121 240 24 6 มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย 

9 
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ปี
การศึ
กษา 

นศ.ไป 
สหกิจ 
(คน) 

สถาน
ประกอบการ 

(แห่ง) 

นศ.ไปสหกิจ (คน) จ านวน 
ประเทศ 

ชื่อประเทศ จ านวน
หน่วย 
งาน ใน

ประเท
ศ 

ต่างประเทศ 

จีน อินเดีย 
บาเรนห ์ 
ตุรกี   

  ตารางที่ 10 การส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2553 -2562 

8) การเปรียบเทียบความพึงพอใจกับคู่แข่ง 
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจกับคู่แข่ง เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพ

กระบวนการเรียนการสอน โดยคณะรัฐศาสตร์ได้ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการก าหนดคู่เทียบในด้านการเรียนการสอน 
เพ่ือน ามาพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน รองรับความต้องการของ
ผู้เรียน สอดคล้องกับตลาดสถานประกอบการเพ่ือยกระดับมาตรฐานสูงขึ้น โดย
ปี 2561 ความพึงพอใจของนักศึกษารัฐศาสตร์  ที่มีต่อคณะรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความพึงพอใจอยู่ที่ 4.15 (ระดับมาก) และปี 2562 
ระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 3.40 (ระดับมาก) ซึ่งเป็นคณะเดียวในประเทศที่มีการ
เปรียบคู่แข่ง ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

9) การส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกับกรมการปกครอง โครงการลูก
นายอ าเภอ 

คณะรัฐศาสตร์ ได้ด าเนินการร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ในการจัดส่งนักศึกษาในโครงการลูกนายอ าเภอ ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากต้นแบบใน
สายวิชาชีพหรือในศาสตร์ที่ตรงกับผู้เรียน ให้มีความลึกซึ้ง เข้าใจ เข้าถึง โดยมี
นักศึกษาเข้าเรียนรู้ประสบการณ์ท างานจริงจากนายอ าเภอ ต่างๆ ในพ้ืนที่ 4 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนักศึกษา จ านวน 58 คน ซึ่งท าให้คณะรัฐศาสตร์มี
การยอมรับจากกรมการปกครอง ผู้ปกครอง และเป็นแรงจูงใจ แรงบันดาลใด
ให้กับนักศึกษาเข้ามาเรียนในคณะรัฐศาสตร์มากขึ้น 

10) การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา  
คณะรัฐศาสตร์ มีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ที่เรียนดี แต่

ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือขาดแคลนโอกาส นักเรียนต่างด้าว นักเรียนที่ได้รับ
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ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และนักเรียนที่มีภูมิล าเนานอก                
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ามาเรียนในคณะรัฐศาสตร์ ทุนแรงจูงใจ ทุนต้นกล้า 

11) การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกเรียนรู้หรือเสริมสร้างประสบการณ์
การท างานจากส านักงาน 

คณะรัฐศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านการเงินหรือขาด
แคลนทุนทรัพย์ ได้มีประสบการณ์การท างานในส านักงานคณะรัฐศาสตร์ โดยการ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้ทุนนักศึกษาช่วยงานในคณะ
รัฐศาสตร์  

12) การสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ คณะรัฐศาสตร์ ได้มีการเตรียม
ความพร้อมเรื่องการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์ เพ่ือสะดวกการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ทั้งในห้องและนอก
ห้องเรียน เช่น ฟรีอินเตอร์เน็ตไว้บริการนักศึกษา  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
มีห้องสมุด มีพ้ืนที่การเรียนรู้ ห้องส าหรับท ากิจกรรม ห้อง study room ห้องจุด
ประกาย  มีห้องละหมาดส าหรับปฏิบัติศาสนกิจของผู้นับถือศาสนาอิสลาม มีตู้
ท าน้ าเย็นน้ าร้อนไว้บริการนักศึกษา มีภูมิทัศน์ทั้งบริเวณภายในและภายนอก
อาคารที่เหมาะกับการเรียนรู้และเป็นพ้ืนที่เปิดตลอดเวลา โดยมีพนักงานรักษา
ความปลอดภัยดูและความเรียบร้อย 

13) การใช้พ้ืนที่ส่วนกลางร่วมกัน คณะรัฐศาสตร์ มีการใช้พ้ืนที่ส่วนกลาง
ร่วมกันเช่น ห้องส าหรับการเรียนการสอน มีห้องเรียน ห้องบรรยายเพ่ือรองรับ
การเรียนการสอนให้นักศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาสามารถใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และหอสมุดของมหาวิทยาลัย อาคารกิจการนักศึกษา เพ่ือเข้าท า
กิจกรรม เข้าชมรมต่างๆท่ีนักศึกษาสนใจได้ 

การเรียนรู้ ( study/Learning) 
1. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต   

จ า ก ส ภ า พปั ญ ห า  ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ห รื อ ก า ร พั ฒ น า ทั่ ว โ ล ก 
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยน เรียนรู้ เพ่ือความอยู่รอดขององค์กรและ
บุคลากร เช่นเดียวกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เรียนรู้จาก
สภาพ ปัญหาการเปลี่ยนแปลง ที่จะท าให้การพัฒนาองค์กรมีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต ดังนี้ 
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1) คณะรัฐศาสตร์ มีการศึกษาสภาพปัญหา ทบทวนหรือส ารวจความ
ต้องการ ความคาดหวั งของ Stakeholder เช่น  ผู้ เ รี ยน  ชุมชน สถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร พัฒนา
บุคลากรทุกสายงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาผู้เรียน ให้ตอบสนองต่อความต้องการ
หรือความคาดหวังของลูกค้า เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

2) คณะรัฐศาสตร์ มีการด าเนินงานเชิงรุก ปรับ เปลี่ยนแปลง พัฒนา
ทุกส่วนในทิศทางเดียวกัน เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx 
AUN–QA เช่น การพัฒนาตนเอง ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะในเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตามการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั่วทั้ง
องค์กร 

3) คณะรัฐศาสตร์ เน้นการท างานร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่าย และ
สร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร เพ่ือพัฒนาบุคลากรและสร้างความท้าทาย
ให้กับองค์กร  

4)  คณะรัฐศาสตร์ มีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้  ความต้องการความ
คาดหวังของกลุ่มลูกค้าเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวัง และ
ความพึงพอใจของลูกค้า โดยอาศัยกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการ
รับนักศึกษา การคงอยู่ของนักศึกษา ตลอดทั้งเพ่ือความอยู่รอดขององค์กรและ
บุคลากร  
2. จุดแข็ง (Strength) หรือ สิ่งที่ท าได้ดีในประเด็นที่น าเสนอ   

1) ทิศทาง นโยบาย การวางแผนการบริหารจัดการ ภาวการณ์เป็นผู้น า
ของคณบดี รองคณบดีหรือทีมบริหาร มีความชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยก าหนดวัตถุประสงค์หลัก บุคลากรมีศักยภาพ ท างานเป็นทีม มีความทุ่มเท 
เสียสละ มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน องค์กรเป็นหลัก 

2) มีการบูรณาการการท างานร่วมกันทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน 
เพ่ือท าให้บรรลุเป้าหมายการรับนักศึกษาผ่านรูปแบบการเรียนการสอนที่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 
ตลอดจนการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

3) เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งเครือข่ายองค์กรที่ท างานทั้งใน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชยและองค์กรคู่ความร่วมมือ 
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4) ภายใต้วิกฤติของสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ มี
จ านวนนักศึกษาลดลง แต่คณะรัฐศาสตร์มีการรับนักศึกษาในรอบแต่ละปี
การศึกษาและมีจ านวนนักศึกษาคงอยู่จ านวนมากกว่าร้อยละ 80 ของนักศึกษา
ที่มารายงานตัว 
3. กลยุทธ์ หรือ ปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 

1) ภาวะการเป็นผู้น าขององค์กรที่ดี ในการสร้างคน สร้างความรู้ สร้าง
นวัตกรรม เน้นท างานเชิงรุก ตลอดทั้งสร้าง Entrepreneurship Mindset 
ให้กับบัณฑิตทุกคนส าหรับโลกยุคใหม่ 

2) บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ มีองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งศาสตร์ด้าน
OKR เน้นการก าหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์แล้วแบ่งงานตามสาย เพ่ือส่งเสริม
การท างานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรทุกสายงาน 

3) เน้นวิชาศึกษาทั่วไป (General Education–GE) ที่สนับสนุนให้
ผู้เรียนเรียนรู้ รู้จักตนเอง ผู้อ่ืน สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมตลอดทั้งเป็นรายวิชาที่ตอบสนองต่อการสร้างบุคลการตามนโยบายของ
รัฐและสภาวะปัจจุบัน ให้กับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาภายในคณะและนักศึกษาต่าง
คณะ เช่น วิชาความเป็นพลเมือง ภาวะผู้น า และรายวิชาต่อด้านทุจริต 

4) การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนของบุคลากรในการน าองค์ความรู้ 
ถ่ายทอด สร้าง พัฒนาชุมชน ตลอดทั้งการสร้างเครือข่าย เช่น การน านักศึกษา
ในรายวิชาลงพ้ืนที่เพ่ือท าโครงการร่วมกับชุมชน การน าองค์ความรู้เชิงวิชาการ
ในการแก้ไขสภาพ ปัญหา พัฒนาชุมชน สังคม โดยการท าวิจัย การสร้าง การ
พัฒนาอาชีพของชุมชน  การถ่ายทอดเทคโนโลยีลงสู่ชุมชน หรือการท า MOU 
ร่วมกับองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การท า MOU กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เช่น เรื่อง การจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 

ประเด็น(จุดเด่น)ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
1. ทิศทาง นโยบาย การวางแผนการบริหารจัดการ ภาวะการเป็นผู้น า

ของคณบดี รองคณบดีหรือทีมบริหาร มีความชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยก าหนดวัตถุประสงค์หลัก บุคลากรมีศักยภาพ ท างานเป็นทีม มีความทุ่มเท 
เสียสละ มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน องค์กรเป็นหลัก 

2. มีการบูรณาการการท างานร่วมกันทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน เพ่ือ
ท าให้บรรลุเป้าหมายการรับนักศึกษา ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนที่ตอบสนอง
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ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา 

3. เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งเครือข่ายองค์กรที่ท างานทั้งในภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรคู่ความร่วมมือ  

4. ภายใต้วิกฤตของสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ ที่มี
จ านวนนักศึกษาลดน้อยลง แต่คณะรัฐศาสตร์มีการรับนักศึกษาในรอบแต่ละปี
เกินแผนการรับนักศึกษา                                    

5. การถ่ายทอดและการน าไปใช้ 
-วันที่ 7 มีนาคม 2561 มีการถ่ายทอดแนวปฏิบัติการรับนักศึกษาให้กับ

วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตตรังและวิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใต้โครงการ 
“Learning &Sharing กลยุทธ์การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผน ณ คณะรัฐศาสตร์ 
มอ ปัตตานี 

-วันที่ 27 มีนาคม 2561 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ได้น าเสนอผลสัมฤทธิ์
ของงานรับนักศึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตปัตตานี                    
ณ ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 

-วันที่ 26  กรกฎาคม 2561 คณบดีคณะรัฐศาสตร์น าเสนอแนวปฏิบัติที่
ดีด้านการรับนักศึกษาและการบริหารสินทรัพย์ ณ คณะรัฐศาสตร์ 

-วันที่ 14  สิงหาคม 2561 คณบดีคณะรัฐศาสตร์น าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ที่ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่  ณ ส านักงาน
อธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 

-คณบดีคณะรัฐศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือ
น า เ ส นอ ง า นส หกิ จ ศึ ก ษ า  เ รื่ อ ง  Lesson Learn from Cooperative 
Education in the Deep South of Thailand:From global experience 
to local development” ในการประชุมสหกิจศึกษาโลก “the WACE 21st  
World Conference August 3-9,2019”,Cincinnati University,Ohio 
สหรัฐอเมริกา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2562) 

ความท้าทายต่อไป 
1. การรับนักศึกษาเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาคงอยู่เกิน 

80% ของการรายงานตัว 
2. หาแนวร่วมกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ปฏิสัมพันธ์กับคณะรัฐศาสตร์ 

เพ่ือร่วมเป็นเครือข่ายการขับเคลื่อน หรือเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลผลิต
ในวงกว้างยิ่งขึ้น 
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3. ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  โดย
มีเป้าหมายเข้าสู่การจัดล าดับ 1 ใน 20 ของ U-Multirank ด้านรัฐศาสตร์ ภายใน
ปี 2570  
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บทสรุป 
“คนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งหรือฉลาดที่สุด แต่เป็นคนที่รับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด” 

-Charles Dawin- 
การรับนักศึกษาเข้าเรียนสถาบันอุดมศึกษาในยุค Disruption ท่ามกลาง

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค Disruption คณะรัฐศาสตร์ ผลักดันให้
บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเน้นเรื่อง 1) ความยืดหยุ่นและทันความ

http://www.moe.go.th/moe/th/%20news/detail.php?NewsID=48419&Key=news_act
http://www.moe.go.th/moe/th/%20news/detail.php?NewsID=48419&Key=news_act
http://www.sut.ac.th/%202012/news/detail/1/news20160825
http://www.employ.mua.go.th/
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เปลี่ยนแปลงในการตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สามารถปรับเปลี่ยนหรือเบี่ยง
ทิศทางให้ทันกับโอกาสใหม่ๆ 2) เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งจากข้อผิดพลาด
และอุปสรรคต่างๆ เพ่ือจะหาวิธีแก้ไขให้บรรลุวัตถุประสงค์ในครั้งถัดไป 3) เพ่ิม
ขีดความสามารถและความเป็นไปได้ ที่ช่วยให้บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ เกิดความ
กระตือรือร้น และกล้าก้าวข้ามผ่านขีดจ ากัดของตนเอง 4) ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนา “คน” ด้วยการประเมินที่ไม่ได้ต้องการความส าเร็จที่สมบูรณ์  โดยเหลือ
พ้ืนที่ส าหรับความท้าทายและการพัฒนาต่อไป อีกทั้งบุคลากรทุกคนในคณะ
รัฐศาสตร์ มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง ทุกความคิดเห็นส าคัญ 5) ส่งเสริมให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ การท างานเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม เสนอความคิด                 
องค์ความรู้ เพ่ือให้ก าหนด ทิศทางท าให้เกิดกลยุทธ์หรือแนวทางในการรับมือ
และแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แม้ในยุค 
Disruption ดังนั้น หากหน่วยงานหรือองค์กร สามารถปฏิบัติการรับนักศึกษา
รายงานตัว เข้ า เรียนและรักษาจ านวนนักศึกษาคงอยู่ เกิน  90% ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาต้องก้าวข้ามสะพานวิกฤติการไม่มีนักศึกษาหรือนักศึกษามี
จ านวนน้อย ผลท าให้หลักสูตรมีมาตรฐาน การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ และตรง
กับความต้องการของสถานประกอบการ เพ่ิมภาวการณ์มีงานท ามากขึ้น 
บุคลากรและองค์กรมีความอยู่รอดและยั่งยืน แล้วหน่วยงานหรือองค์กรจะ
ปฏิเสธ การร่วมกันขับเคลื่อนกลไกการรับนักศึกษาเข้าเรียนสถาบันอุดมศึกษา
ในยุค Disruption ให้รอดวิกฤตกิารณ์นี้หรือ?  
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แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
****************************************** 
เรื่อง ระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม 

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อหน่วยงาน 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คณะท างานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
1. นางสาวสุดารา  คล้ายมณี  นักวิชาการอุดมศึกษา 

2. นายฐิติพงค์  ชินผา  นักวิชาการอุดมศึกษา 

การประเมินปัญหา/ความเสี่ยง ( Assessment) 
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันส่วนใหญ่เน้นการสอนแบบ Active 

Learning คือ ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติ ท าให้
เกิดประสบการณ์ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ท าให้ผู้เรียนสามารถจดจ าใน
ร ะบบคว ามจ า ร ะยะย า ว  ( Long Term Memory)  ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น                       
การสอนของภาควิ ช า พัฒนาการ เกษตร  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดการเรียนการสอนและวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร เน้นการผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร
กับความรู้ด้านสังคมศาสตร์ โดยจ าแนกรายวิชาภายในภาควิชาฯ ออกเป็น 3 
ด้าน คือ 1) ด้านระบบเกษตร 2) ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร และ 3) ด้านส่งเสริม
การเกษตร เนื่องจากภาควิชาพัฒนาการเกษตรเป็นสาขาวิชาทางด้าน
สังคมศาสตร์ ท าให้การทดลองของนักศึกษาเกี่ยวข้องกับสังคม ชุมชน การ
เรียนรู้จากในห้องเรียนจึงไม่เพียงพอ ภาควิชาฯ จึงน านักศึกษาลงศึกษา
ภาคสนามในพ้ืนที่จริ ง เ พ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ได้รับ
ประสบการณ์ สามารถจดจ าได้นาน เกิดแรงบันดาลใจและสามารถน าไปต่อยอด
สร้างอาชีพได้ในอนาคต การน านักศึกษาลงพ้ืนที่ศึกษาภาคสนามในแต่ละปี
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การศึกษาจะน านักศึกษาลงพ้ืนที่ภาคสนามมากกว่า 20 ครั้งต่อภาคการศึกษา 
และแต่ละครั้ ง ใช้ระยะเวลาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจ านวนสถานที่ และ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา เช่น การลงพ้ืนที่เพ่ือไปปฏิบัติภาคสนามส่วนใหญ่ ไป
เช้ากลับเย็น และมีจ านวนสถานที่ที่ เจ้าหน้าที่ต้องการด าเนินการติดต่อ
ประสานงาน ประมาณ 1- 3 แห่ง หากน านักศึกษาไปและพักค้างคืน เจ้าหน้าที่
ต้องติดต่อประสานงาน มากกว่า 3 แห่ง เป็นต้น ท าให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ต้องใช้ระยะเวลาในการหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการวางแผนให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการน านักศึกษาลงพ้ืนที่เป็นเวลานาน ซึ่งขั้นตอนการ
ด าเนินการในการน านักศึกษาลงพ้ืนที่ศึกษาภาคสนาม ผู้จัดการรายวิชาได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ เวลา นัดหมายนักศึกษา และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของ
ภาควิชาฯ ประสานงานและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนการน า
นักศึกษาลงพื้นที่ภาคสนาม ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1  ขั้นตอนการน านักศึกษาลงพื้นที่ภาคสนาม 
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จากแต่ละขั้นตอนในการน านักศึกษาลงพ้ืนที่ภาคสนามแต่ละขั้นตอน
นั้น ข้อมูลต่าง ๆ ยังไม่ได้จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ใช้วิธีการบันทึกข้อมูลลง
ในกระดาษ ท าให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการการน านักศึกษาลงพ้ืนที่
ภาคสนาม ดังแสดงในภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2  ปัญหาในการบริหารจัดการการน านักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาภาคสนาม 

 
ปัญหาดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการการน าลงพ้ืนที่

ภาคสนามขาดประสิทธิภาพ  ท าให้การใช้ระยะเวลาการท างานในการจัดการ
การน านักศึกษาลงพ้ืนที่แต่ละครั้งต้องใช้เวลานาน ปัจจุบันมีเว็บไซต์และแอป
พลิเคชันที่ใช้ในการหาข้อมูลการเดินทาง วางแผนการเดินทาง เกิดขึ้นมากมาย 
[1], [2], [3] แต่เครื่องมือเหล่านั้นส่วนใหญ่ใช้ในการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่ง
ต้องให้เวลาในการค้นหา ตรวจสอบความถูกต้อง และการวางแผนการเดินทาง 
การค้นหานั้น ๆ ยังไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในครั้งต่อไป 
เป็นการค้นหาแล้วสูญหายไป 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการในการน านักศึกษาลงพ้ืนที่ภาคสนามมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถลดระยะเวลาในการวางแผนการเดินทางและมี
ฐานข้อมูลในการใช้งานร่วมกันที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเวลา ตลอดจนสามารถ
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เรียกดูรายงานย้อนหลัง เพ่ือใช้ประกอบการรายงานผลต่าง ๆ เช่น การประกัน
คุณภาพการศึกษา การรายงานผลแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ได้ ผู้วิจัยเห็นว่า ควรน าระบบวางแผนการเดินทางภาคสนามมาใช้ในการบริหาร
จัดการการลงพ้ืนที่ ดังกล่าว โดยพัฒนาระบบให้สามารถค้นหาสถานที่ตาม
สาขาวิชา สถานที่ พร้อมแนะน าแผนการเดินทาง ซึ่งสามารถเปรียบเทียบระบบ
การท างานเดิมและเมื่อน าระบบวางแผนการเดินทางภาคสนามมาใช้ได้ดังตาราง
ที่ 1 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบระบบเดมิและระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม (FTPS) 

ปัญหา สาเหตุ ระบบเดิม ระบบ FTPS 
เครื่องมือ - ใช้กระดาษเก็บ

ข้อมูล 
 

- ข้อมูลสญูหาย 
- การค้นหาท าได้

ยาก 
- ไม่สามารถใช้

ข้อมูลร่วมกันได ้

-   เก็บข้อมูลไว้ใน
ระบบฐานข้อมลู 
ข้อมูล 
ไม่สญูหาย ค้นหา
ได้ง่าย และ
สามารถใช้ข้อมูล
ร่วมกันได ้
ผ่านระบบ
ออนไลน ์

บุคลากร อาจารย์  
- ขาด

ประสบการณ ์
- ไม่ได้บันทึก

ข้อมูล 
- ไม่ส่งต่อข้อมลู 

บุคลากร 
- ขาด

ประสบการณ ์
- ลาออก ไมส่่ง

ต่อข้อมูลให้คน
ใหม ่

- ใช้เวลานานใน
การค้นหา
สถานท่ีน า
นักศึกษาลงพ้ืนท่ี
ศึกษาภาคสนาม 

- สามารถใช้ค า
ค้นหาในการ
ค้นหาผ่านระบบ 
ท าให้สามารถ
ค้นหาข้อมูลได้
รวดเร็ว 
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ปัญหา สาเหตุ ระบบเดิม ระบบ FTPS 
- ทักษะการ

ประสานงาน 
กระบวนการ
ท างาน 

- ไม่มีการก าหนด
ขั้นตอนท่ี
ชัดเจน 

- ไม่มีคูม่ือการ
ท างาน 

- ไม่มีการวาง
แผนการลง
พื้นที่ศึกษา
ภาคสนาม
ร่วมกันในแต่ละ
ภาคการศึกษา 

- อาจเกิดความ
เข้าใจผิดในการ
ท างานร่วมกัน 

- น านักศึกษาลง
พื้นที่ซ้ าซ้อน 

- ไม่มผีลการ
ประเมินคุณภาพ
ของพื้นที่เพ่ือ
ประกอบการ
พิจารณาในการ
น านักศึกษาลง
พื้นทีศ่ึกษา
ภาคสนามครั้ง
ถัดไป 

- สามารถตรวจสอบ
การด าเนินงาน 
ขั้นตอน  วัน เวลา 
ในการน า-
นักศึกษาลงพ้ืนท่ี 
แต่ละครั้งผ่าน
ระบบได ้

- สามารถบันทึก
ข้อมูลคุณภาพ
ของพื้นที่ 
ผ่านระบบ เพื่อ
น าไปใช้ประกอบ 
การตัดสินใจใน
การน านักศึกษา
ลงพื้นที่
ภาคสนามในครั้ง
ถัดไป 

สิ่งแวดล้อม - ห้องท างานใน
หน่วยงานอยู่
ไกลกัน 

- ความร่วมมือ
จากหน่วยงาน 
องค์กร หรือ
ชุมชน 

- เกิดความ
ผิดพลาดในการ
ประสานงานได้
ง่าย 

- สามารถเรียกดู
รายละเอียดผ่าน
ระบบท าให้
สามารถลดปญัหา
ระยะทางในการ
เดินทางเพื่อการ
สื่อสารได ้

- สามารถบันทึก
ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ
หน่วยงาน องค์กร 
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ปัญหา สาเหตุ ระบบเดิม ระบบ FTPS 
หรือชุมชน ที่น า
นักศึกษาไปลง
พื้นที่ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการ
ประสานงาน
ต่อไป 

 
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้ผู้จัดการรายวิชาหรืออาจารย์ใหม่สามารถเลือกสถานที่ในการน า
นักศึกษาลงพื้นที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

2. เพ่ือลดระยะเวลาในการวางแผนการเดินทาง 
3. เพ่ือรวบรวมข้อมูลการเดินทางพานักศึกษาลงพ้ืนที่ภาคสนาม น าไปใช้

ในการรายงานผลต่าง ๆ  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้จัดการรายวิชาหรืออาจารย์ใหม่มีข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจน า
นักศึกษาลงพื้นที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

2. ลดระยะเวลาปฏิบัติงานในการวางแผนการเดินทางของอาจารย์และลด
เวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

3. สามารถเรียกดูข้อมูลการลงพื้นที่ได้แบบทันทีทันใด 

การออกแบบกระบวนการ 
1. วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติจริง 

ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม 
แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้  

1)  เก็บรวมรวมความต้องการของผู้ใช้ โดยการสังเกต และแฟ้มเอกสาร
การลงพ้ืนที่ศึกษาภาคสนามในปีการศึกษา 2559 ของภาควิชาฯ แล้วน าข้อมูลที่
ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ต่อไป 
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2)  การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) ศึกษาความ          
ต้องการของผู้ใช้ระบบโดยใช้แบบสอบถามถามบุคลากรในหน่วยงาน จาก 
Prototype ที่สร้างโดยใช้ Mockingbot และน าผลความต้องการของผู้ใช้ไป
ออกแบบระบบต่อไป Mockingbot จะช่วยให้ผู้ใช้มองเห็นการท างานของระบบ 
สร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ออกแบบและพัฒนาระบบกับผู้ใช้ ท าให้ได้
ความต้องการของผู้ใช้ที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อย และน าผลความต้องการของผู้ใช้
ไปออกแบบระบบต่อไป 

3)  การออกแบบระบบ (System Design)  ออกแบบแฟ้มข้ อมู ล            
โครงสร้างข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบและสอดคล้องกับความ         
ต้องโดยออกแบบกรอบแนวคิดของระบบ [4], [5], [6] ดังภาพที่ 3 และออกแบบ
การไหลของข้อมูล ดังภาพที่ 4 
 

 
ภาพที่ 3  กรอบแนวคิดของระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม 
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ภาพที่ 4  Data Flow Diagram Level 0 

4)  การพัฒนาระบบ (Development) พัฒนาระบบโดยใช้ MVC 
Framework [7] โปรแกรม PHP, MySQL, JavaScript, Google map API ใน
การพัฒนาระบบ และใช้หลักการ Responsive web design เพ่ือให้สามารถ
แสดงผลระบบได้ในทุก Mobile Device เหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้ใน
ปัจจุบัน โดยแสดงสถาปัตยกรรมของระบบได้ ดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5  สถาปัตยกรรมของระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม 
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5)  การติดตั้งเ พ่ือใช้งาน (System Implementation) หลังจากการ
ติดตั้งระบบแล้วจะทดสอบการใช้งานโดยจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ระบบ เพ่ือให้เข้าใจ
และสามารถใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะได้รับการตอบรับกลับจาก
ผู้ใช้เพ่ือใช้ในการปรับปรุง/แก้ไขระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
มากที่สุด และจัดท าคู่มือการใช้งาน/คู่มือการพัฒนาโปรแกรมส าหรับการ
บ ารุงรักษาต่อไป 

6)  การบ ารุงรักษา (Maintenance) แก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องเมื่อเกิด
ข้อผิดพลาด ทั้งด้าน Software และ Hardware 
2. งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ 

ไม่มี 
 

การวัดผลและผลลัพธ์ (Measures)แสดงระดับแนวโน้มข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ (3 ปี) และ/หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก 

การวัดประสิทธิผลของระยะเวลาที่ลดลงโดยใช้หลักการ Pre-Lean และ 
Post-Lean [8] แสดงขั้นตอนการบริหารจัดการวางแผนการเดินทางแบบเดิม 
และข้ันตอนการใช้ระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม ดังภาพที่ 6 



เวทีคุณภาพ || มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- 57 - 

 

 

ภาพที่ 6  ขั้นตอนการบริหารจดัการวางแผนการเดินทางแบบเดิม 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในกระบวนการวางแผนการเดินทาง 
 

Pre-Lean  Post-Lean ผลต่าง (นาที) 
142 102 40 

 

      Pre-Lean                                             Post-Lean 
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เมื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการวางแผนการเดินทางภาคสนาม
แบบเดิมและการใช้ระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม พบว่าการใช้ระบบวาง
แผนการ เดิ นทางภาคสนามแบบ เดิ ม ใช้ เ วลา  ประมาณ 142  นาที   
และระบบวางแผนการเดินทางภาคสนามใช้เวลา ประมาณ 102 นาที การ
วางแผนทั้งกระบวนการลดลงจากเดิม 142-102=40 นาที คิดเป็นร้อยละ 28 
โดยใช้เวลาในการค้นหาสถานที่ลดลง ร้อยละ 80 ต่อ 1 สถานที่ ใช้เวลา 
ในการร่างก าหนดการเดินทางลดดลง ร้อยละ 70 ใช้เวลาในการหาข้อมูล
เส้นทางและค านวณระยะทางในการเดินทางลดลง ร้อยละ 100 และใช้เวลาใน
การพิมพ์หนังสือขออนุมัติใช้รถลดลงร้อยละ 67  

การประเมินผลความพึงพอใจการใช้งานระบบวางแผนการเดินทาง
ภาคสนาม ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ Google Form ในการส ารวจออนไลน์ เพ่ือความ
สะดวกในการเข้าประเมินการใช้งานระบบของผู้ใช้ตามแบบประเมินความพึง
พอใจฯ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบวางแผนการเดินทาง
ภาคสนาม โดยกลุ่มอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ จ านวน 11 คน โดยแต่ละ
ค าถามแบ่งเกณฑ์การวัดผลเป็น 5 ระดับ ผู้ใช้ระบบฯ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุดทุกข้อ ผลเฉลี่ยรวมทุกข้อ อยู่ในระดับคะแนน 4.84 มี
ความพึงพอใจมากที่สุด ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม   

เร่ืองท่ีประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. การออกแบบระบบสามารถใช้งานได้ง่าย 4.82 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

2. ข้อความที่ใช้สื่อสารในระบบสามารถเข้าใจได้ง่าย 4.73 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

3. รูปแบบของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.73 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

4. ใช้สีที่เหมาะสม สวยงาม 4.64 พึงพอใจมาก
ที่สุด 
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เร่ืองท่ีประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพึงพอใจ 

5. ระบบมีความทันสมัย 4.82 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

6. ความรวดเร็วในการเรียกใช้ข้อมูล 4.91 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

7. ท าให้เกิดความสะดวกในการจดัเก็บ/ค้นหาข้อมูลการ
เดินทางภาคสนาม 

5.00 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

8.ระบบมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน  4.82 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

9. สามารถลดเวลาในการบริหารจดัการวางแผนการ
เดินทาง 

4.91 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

10. สรุปความสามารถของระบบโดยรวม 5.00 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

เฉลี่ยรวมทุกข้อ 4.84 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

 
การเรียนรู้ ( Study/Learning) 

1. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต 
 1. พัฒนาระบบให้สามารถใช้กับทุกสาขาวิชาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ  
 2. พัฒนาให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้มากขึ้น เช่น คนขับรถ นักศึกษา และ
ผู้ปกครอง 
 3. พัฒนาให้เชื่อมกับ Google Map Mobile Application เพ่ือช่วยน า
ทางในการเดินทางจะช่วยให้เกิดความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งข้ึน 
2. จุดแข็งหรือสิ่งท่ีท าได้ดีในประเด็นที่น าเสนอ 

การพัฒนาระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม ท าให้อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการท างานลดลง สามารถน าเวลานั้นไปใช้ในการท างานอ่ืน 
สามารถเพ่ิมค่าชั่วโมงการท างานของบุคลากรได้ (man-hour) และมีฐานข้อมูล
จัดเก็บข้อมูลการเดินทางเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และเป็น
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รายงานต่าง ๆ เช่น รายงานประกันคุณภาพ รายงานการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน  
3. กลยุทธ์หรือปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
 1. การน าระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บข้อมูลด้วย
กระดาษ 
 2. ความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการท างาน 

1. ลดระยะเวลาในการท างานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
2. ระบบจัดเก็บข้อมูล (KM) ในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ 

เอกสารอ้างอิง 
[1] ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล, “กระบวนการวางแผนการเดินทางอัตโนมัติ,” 

วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, หน้า 12-21, มกราคม 
- มิถุนายน 2558. 

[2] รัฐภูมิ ตู้จินดา, รัฐภูมิ นิราศวรรณ และ ปรเมษฐ์ ธันวานนท์, “วางแผน
ท่องเที่ยวหนึ่งวันบนมือถือด้วย ไปเป้,” วารสารวิชาการเนคเทค, Vol. 
10, Issue 22,หน้า 255-262, 2010. 

[3] อริยะ  นามวงศ์ และ ศาสตรา วงศ์ธนวสุ, “ระบบให้ค าแนะน ารายบุคคล
เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยว,” วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปีที่ 12, 
ฉบับที่ 2, หน้า 24-32, กรกฎาคม – ธันวาคม 2559. 

[4] A.  Pejic, S.  Pletl and B.  Pejic, "An expert system for tourists 
using Google Maps API," 2009 7th International Symposium on 
Intelligent Systems and Informatics, Subotica, 2009, pp.  317-
322. 

[5] Support Center.  “ APIXU” .  [ อ อ น ไ ล น์ ] .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 
https://www.apixu.com. (สืบค้นเมื่อ 26 สิงหาคม 2560). 

ประเด็น(จุดเด่น)ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 



เวทีคุณภาพ || มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- 61 - 

 

[6] กรมอุตุนิยมวิทยา. “การบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวผ่าน 
Web API”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://data.tmd.go.th. (สืบค้น
เมื่อ 26 สิงหาคม 2560). 

[7] Vinod Kumar, Abhinav Kumar, A.K. Sharma and Dhiraj Singh, 
“Implementation of MVC (Model-View-Controller) design 
architecture to develop web based Institutional repositories: A 
tool for Information and knowledge sharing,” Indian Res. J. 
Edu., vol.16, no. 3, 2016.  

[8] เกษวรา อินทรฉิม, “การเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริการเอกสารรายงาน
วิจัยด้วยแนวคิด Lean Optimization of Research Reports Service 
with Lean Thinking,” PULINET Journal Vol.2, ฉบับที่ 3, หน้า 96-
102, กันยายน-ธันวาคม 2559. 

บทสรุป 
ผลการใช้งานระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม โดยผู้ใช้กลุ่มอาจารย์

และเจ้ าหน้าที่ ภาควิชาพัฒนาการ เกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่าการเปรียบเทียบการบริหารจัดการการวาง
แผนการเดินทางภาคสนามแบบเดิมและการใช้ระบบวางแผนการเดินทาง
ภาคสนาม สามารถลดปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ 1) การจัดเก็บข้อมูลด้วยกระดาษ ที่ท า
ให้ข้อมูลสูญหาย ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ และค้นหาได้ยาก 2) บุคลากร ช่วยให้
บุคลากรมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ สามารถค้นหาข้อมูลการการเดินทางก่อน
หน้าได้ 3) กระบวนการท างาน ท าให้สามารถวางแผนการเดินทางได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนในการน านักศึกษาไปลงพ้ืนที่เดิมได้  
4) วัตถุดิบ เป็นแหล่งเก็บข้อมูลร่วมกัน 5) สิ่งแวดล้อม ลดปัญหาพื้นที่ในการเก็บ
เอกสาร เนื่องจากสามารถเก็บข้อมูลในระบบ ท าให้สามารถใช้ร่วมกันได้  

การใช้ระบบวางแผนการเดินทางภาคสนามท าให้ใช้เวลาในการค้นหา
สถานที่ลดลง ร้อยละ 80 ต่อ 1 สถานที่ ใช้เวลาในการร่างก าหนดการเดินทาง
ลดดลง ร้อยละ 70 ใช้เวลาในการหาข้อมูลเส้นทางและค านวณระยะทางในการ
เดินทางลดลง ร้อยละ 100 ใช้เวลาในการพิมพ์หนังสือขออนุมัติใช้รถลดลง                 
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ร้อยละ 66.67 และผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบวางแผนการ
เดินทางภาคสนาม อยู่ในดับความพึงพอใจพึงพอใจมากท่ีสุด (4.84 คะแนน จาก 
5 คะแนนระดับความพึงพอใจ) 
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แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
****************************************** 

เรื่อง กระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา  
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต, ด้านบริหารจัดการ 

ชื่อหน่วยงาน 
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา  

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
คณะท างานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สหกิจศึกษาและกิจการพิเศษ 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
3. ผู้อ านวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา 
4. นางสิริน  จันทผลึก 
5. นางสาวฉัตรทิพย์ วิเศษ 

การประเมินปัญหา/ความเสี่ยง ( Assessment) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายและเป้าหมายให้นักศึกษา

สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวันและในการท างานในระดับดี ซึ่ง
หมายถึง นักศึกษาสามารถอ่านและฟังภาษาอังกฤษเข้าใจและสามารถสื่อสารให้
ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างถูกต้องทั้งการพูดและการเขียน จึงก าหนดให้นักศึกษารหัส 
59 เป็นต้นไป ต้องสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านในระดับคะแนนที่
มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนั้น แต่เนื่อง
ด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรีก าหนดรายวิชาบังคับกลุ่มภาษาอังกฤษเพียง 2 
วิชาและปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าคือความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ  

จากการสอบวัดระดับ (Placement Test) ภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม 
Tell Me More ส าหรับนักศึกษารหัส 59 พบว่านักศึกษามีผลคะแนนเป็นไป
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ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพียงร้อยละ 3.47 ของนักศึกษารหัส 59 
ทั้งหมด 

วิ ท ย า เ ข ต สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี  จึ ง ไ ด้ ก า ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า                           
ทักษะทางภาษาอังกฤษให้นักศึกษา เพ่ือเร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ให้กับนักศึกษา ให้ผลคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพ่ือให้นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป มีผลคะแนนภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษา 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างน้อยร้อยละ 95 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป มีผลคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษา

เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและ
แนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อย่างน้อยร้อยละ 95 

การออกแบบกระบวนการ 
1. วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติจริง (PDCA) 

กระบวนการที่ 1 ทบทวนผลการด าเนินงานด้านพัฒนาความเข้มแข็งทาง
วิชาการ เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต                   
สุราษฎร์ธานี 

คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับทราบผลการสอบวัด
ระดับ (Placement Test) ภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม Tell Me More 
ส าหรับนักศึกษารหัส 59 พบว่านักศึกษามีผลการคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดเพียงร้อยละ 3.47 ของนักศึกษารหัส 59 ทั้งหมด  จึงได้
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ทบทวนแผนการด าเนินงานการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ วิทยาเขต                   
สุราษฎร์ธานี โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็น
ประธานคณะกรรมการ เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานด้านพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษพร้อมทั้งก าหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  
กระบวนการที่ 2 ก าหนดนโยบายในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี ได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ดังนี้ 

1. ออกแบบส ารวจเพ่ือ Focus Group ความต้องการยื่นผลการสอบ
ภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาและน าผลการส ารวจมา
วิเคราะห์พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษา 

2. ก าหนดให้มีการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษกับการ
เรียนการสอน 

3. จัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ตลอดทั้งปีการศึกษา 
4. ก าหนดปฏิทินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาทุก

ชั้นปี เพ่ือให้การจัดสอบภาษาอังกฤษเป็นระบบที่ชัดเจน 
5. เมื่อด าเนินการจัดสอบเสร็จสิ้นแล้วทุกครั้ง ให้รายงานผลการสอบให้

คณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ วิทยาเขต                 
สุราษฎร์ธานี เพ่ือทราบและก าหนดแนวทางพัฒนานักศึกษาแบบ Focus 
Group จากนั้นเสนอให้คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อทราบ
และพิจารณาเห็นชอบแนวการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
กระบวนการที่ 3 การบูรณาการการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษกับการ
เรียนการสอน 

จากนโยบายในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ วิทยาเขต                     
สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้เล็งเห็นความส าคัญในการบูรณาการการพัฒนาทักษะทาง
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ภาษาอังกฤษกับการเรียนการสอน จึงก าหนดให้บูรณาการการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษกับการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการเพ่ิมจ านวนชั่วโมงปฎิบัติการใน
รายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดศึกษาทั่วไปในทุกหลักสูตร อีก 1 ชั่วโมง รวมเป็น 
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยให้นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เป็นผู้ช่วยสอน (TA) เพ่ือ
ลดความกดดันในการเรียนภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาเนื่องจากอาจารย์ผู้สอน
เป็นชาวต่างชาติและส่งเสริมกิจกรรมพี่ช่วยน้อง 

2. ให้น าคะแนนจากการสอบภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม Tell Me 
More  มาบูรณาการกับรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานหรือรายวิชาอ่ืนๆที่
หลักสูตรก าหนด โดยให้อาจารย์ผู้สอนก าหนดสัดส่วนคะแนนร้อยละ 5 ในทุก
รายวิชาที่บูรณาการ เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าใช้โปรแกรม Tell Me More 
มากขึ้น 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอน จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษทั้งรายวิชา 
กระบวนการที่ 4 การจัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

จากนโยบายของคณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์พัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษแบ่งเป็นชั้นปีและตามความสนใจของนักศึกษา  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
 1.1 จัดกิจกรรม Be Inspired by VP โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขต                  

สุราษฎร์ธานี เป็นผู้บรรยาย 
1.2 จัดกิจกรรม English is Fun ซึ่งเป็นกิจกรรมสนุกๆ เช่น ดูหนัง 

ร้องเพลง ท าอาหาร เล่นเกมส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับทัศนคติ
ให้นักศึกษามีความชอบและสนุกไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ 

1.3 จัดสอบวัดระดับ (Placement Test) โปรแกรม Tell Me More 
เพ่ือวัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
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2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
2.1 ออกแบบส ารวจความต้องการยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษเพ่ือ

ส าเร็จการศึกษา เพ่ือส ารวจความต้องการการยื่นผลการสอบของ
นักศึกษา ซึ่งจากผลการส ารวจดังกล่าว นักศึกษาส่วนใหญ่
ต้องการยื่นผลสอบโดยใช้คะแนนจากโปรแกรม Tell Me More 

3. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
3.1 จัดกิจกรรม Be Inspired by Our Alumni : English Learning 

Path ซึ่งเป็นการแบ่งปันประสบการณ์จากศิษย์เก่าที่ประสบ
ความส าเร็จในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสร้าง
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

3.2 เนื่องจากนักศึกษาบางสาขาไม่มีรายวิชาภาษอังกฤษ ท าให้
นักศึกษาไม่ได้ทบทวนบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จึงได้จัด
กิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษ จ านวน 15 – 20 ชั่วโมง โดยมี
อาจารย์สาขาภาษาต่างประเทศเป็นผู้สอน ซึ่งกิจกรรมสอนเสริม
ภาษาอังกฤษไม่เพียงแต่ให้นักศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการ
เรียนการสอนเท่านั้น ยังมีการสอดแทรกกิจกรรมภาษาอังกฤษ
ด้วย เพื่อให้นักศึกษามีความสนใจมากยิ่งข้ึน  

 4. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงเร่งพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษใน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ดังนี้ 
- จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 
1 (Be Inspired by Our Alumni : English Learning Path Ep.
1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีแรงบันดาลในการ
เรียนภาษาอังกฤษ ทั้งการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างจริงจัง 
อีกทั้ ง ยั ง เ ป็ นการ พัฒนานั กศึ กษา ให้ มี ทั กษะ ในการ ใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการ
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สร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในการ
เรียนและในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
- กิจกรรม English Skills Development  จ านวน 12 ชั่วโมง 
เพ่ือเร่งยกระดับพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาในวิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี และเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
เตรียมตัวในการสอบภาษาอังกฤษ  

นอกจากนี้ กิจกรรมที่เปิดให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมได้ เช่น 
โครงการแข่งขันสะกดค าภาษาอังกฤษ (PSU Spelling Bee) ที่จัดขึ้นเป็นประจ า
ทุกปีการศึกษา 
กระบวนการที่ 5 การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

วิทยาเขตสุ ราษฎร์ธานี  ได้ก าหนดปฏิทินการจัดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยแบ่งเป็นการสอบโปรแกรม Tell Me 
More และการสอบ PSU English Test โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โปรแกรม Tell Me More จ านวน 3 ครั้ง/ปีการศึกษา ได้แก่  
1.1 การสอบวัดระดับ (Placement Test) โปรแกรม Tell Me More 

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะจัดในโครงการเตรียมความพร้อมใน
การเรียนระดับมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี  

1.2 การสอบวัดระดับ (Placement Test) โปรแกรม Tell Me More 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 ในระหว่างสัปดาห์ที่ 3 – 4 ของภาค
การศึกษาที่ 1  

1.3 การสอบวัดความก้าวหน้า (Progress Test) ส าหรับนักศึกษาที่มี
ชั่วโมงการเข้าใช้โปรแกรมตามที่ก าหนด ในระหว่างสัปดาห์ที่ 12 – 
13 ของภาคการศึกษาท่ี 1 

1.4 การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) ส าหรับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 ในสัปดาห์ที่ 14 ของภาคการศึกษาที่ 1  
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1.5 การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) ส าหรับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 – 3 ในระหว่างสัปดาห์ที่ 10 – 11 ของภาคการศึกษาที่ 2  
ทั้งนี้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการเข้าสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ โดยโปรแกรม Tell Me More ดังนี้ 

1. การสอบวัดความก้าวหน้า (Progress Test) นักศึกษา
จะต้องเข้าใช้โปรแกรม Tell Me More ให้ครบตามที่ก าหนดก่อนจึงมี
สิทธิ์เข้าสอบได ้

2. หากนักศึกษาขาดสอบครั้งใดครั้งหนึ่งก็จะหมดสิทธิ์สอบใน
ครั้งถัดๆไป 

3. นักศึกษาจะต้องเข้าสอบตามวัน  เวลา และสถานที่                        
ที ่ก าหนดเท่านั้น หากไม่เข้าสอบตามท่ีก าหนดหรือด าเนินการสอบด้วย
ตนเองจะถือว่าการสอบนั้นเป็นโมฆะและไม่สามารถน าคะแนนมา
บูรณาการกับรายวิชาได้ 

4. หากนักศึกษาคนใดไม่สามารถเข้าสอบได้ตามวันและเวลาที่
ก าหนด ให้ยื่นค าร้องขออนุญาตเลื่อนสอบก่อนวันสอบจริง อย่างน้อย 3 
วันท าการ โดยจะต้องมีเหตุผลอันสมควรเท่านั้น 

2. การสอบ PSU English Test ระบบออนไลน์ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
การสอบ PSU English Test ระบบออนไลน์ จะจัดให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ
ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่มีความประสงค์จะเข้าสอบ โดยก าหนดจัด
สอบในสัปดาห์ที่ 3 – 4 ของภาคการศึกษาท่ี 2 หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบ
ได้ตามวันและเวลาที่ก าหนด ให้ยื่นค าร้องขออนุญาตเลื่อนสอบก่อนวันสอบจริง 
อย่างน้อย 3 วันท าการ โดยจะต้องมีเหตุผลอันสมควรเท่านั้น 

  
ทั้งนี้ ในการจัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

จะก าหนดตารางการเข้าสอบของนักศึกษาพร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
สอบให้นักศึกษาทราบก่อนการสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ในประกาศดังกล่าวจะ
ระบุ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา วันที่ เวลา และห้องสอบ 

 



เวทีคุณภาพ || มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- 70 - 

 

2. งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ-กิจกรรม (ถ้ามี) 
ปัจจุบันการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้
กระบวนการดังกล่าวมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี ซึ่งในขณะเดียวกันหากไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีก็จะด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีและยังคงให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีตามเดิมหรือมากขึ้น โดย
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการเพื่อความย่ังยืน 
กรณีไม่ได้รับประมาณสนับสนุน 

กิจกรรม English is Fun บูรณาการกิจกรรมกับโครงการ
เตรียมความพร้อมในการเรียน
ระดับมหาวิทยาลัย ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

กิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษเพ่ือ
เตรียมสอบ Tell Me More 

พิจารณาขอความอนุเคราะห์
อาจารย์ แต่งตั้งผู้ช่วยสอน (TA) 
โดยใช้ศักยภาพนักศึกษาทุนต้น
กล้าสงขลานครินทร์และนักศึกษา
ทุนช้างเผือก 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในกลุ่ม
นักศึกษาท่ีมีศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีถึงดี
มาก 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
- กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสร้างแรงบันดาล
ใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1  

กิจกรรมที่ 1 ขอความอนุเคราะห์
ศิษย์เก่าพร้อมทั้งเรียนเชิญ
ผู้บริหาร คณาจารย์ที่มีศักยภาพ
และมีประสบการณ์ ด้านการ
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โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการเพื่อความย่ังยืน 
กรณีไม่ได้รับประมาณสนับสนุน 

(Be Inspired by Our Alumni : 
English Learning Path Ep.1)  
- กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม English Skills 
Development   

พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ มา
สร้างแรงบันดาลใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษ  
กิจกรรมที่ 2 พิจารณาขอความ
อนุเคราะห์อาจารย์ แต่งตั้งผู้ช่วย
สอน (TA) โดยใช้ศักยภาพ
นักศึกษาทุนต้นกล้าสงขลา
นครินทร์และนักศึกษาทุน
ช้างเผือก 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี ในกลุ่มนักศึกษาที่มี
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับดีถึงดีมาก 

โครงการแข่งขันสะกดค าภาษาอังกฤษ 
(PSU Spelling Bee) 

ให้ชั่วโมงกิจกรรมส าหรับ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม 

ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการคุม
สอบโปรแกรม Tell Me More  
และการสอบ PSU English Test 

ให้บรรจุใน TOR ในส่วนงานอื่นๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

 
การวัดผลและผลลัพธ์ (Measures)แสดงระดับแนวโน้มข้อมูลเชิง

เปรียบเทียบ (3 ปี) และ/หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก 
จากกระบวนการ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของวิทยา เขต                    

สุราษฎร์ธานี ท าให้นักศึกษารหัส 59 ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จากการสอบ
วัดระดับ (Placement Test) เดิมมีนักศึกษาที่มีผลคะแนนไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดเพียงร้อยละ 3.47 ปัจจุปันปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษามี
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ผลคะแนนภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้วร้ อยละ 
98.80 เพิ่มขึ้นร้อยละ 95.33  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
รหัส 
นักศึ
กษา 

จ านวนนักศึกษาผู้ที่มีผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ฯ 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 

2562 
จ านวน 
(คน) 

คิด
เป็น 
ร้อย
ละ 

จ านว
น 

(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิด
เป็น 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
(คน) 

คิด
เป็น 
ร้อย
ละ 

รหัส 
59 

102/ 
1,165 

8.76 206/
1,165 

17.68 998/ 
1,165 

85.67 1,151/ 
1,165 

98.80 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 
แผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละของนักศึกษารหัส 59 ที่มีผลคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 

ในขณะเดียวกันกระบวนการดังกล่าวยังท าให้นักศึกษารหัส 60 – 62 ของ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีผลคะแนนภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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รหัส 
นักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาผู้ที่มีผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ฯ 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

รหัส 60 101/942 10.72 626/942 66.45 830/942 88.11 
รหัส 61 - - 132/725 18.21 384/725 52.97 
รหัส 62 - - - - 165/792 20.83 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 
แผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละของนักศึกษารหัส 60 - 62 ที่มีผลคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 

การเรียนรู้ ( Study/Learning) 
1. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ มีเป้าประสงค์หลักในการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวันและในการท างานในระดับดี ซึ่งหมายถึง นักศึกษาสามารถอ่าน
และฟังภาษาอังกฤษเข้าใจและสามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างถูกต้องทั้ง
การพูดและการเขียน และมีผลการสอบเป็นไปเป็นตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด แผนงานโดยรวมจึงประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. การ         
บูรณาการการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษกับการเรียนการสอน  2. การจัด
โครงการเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และ 3. การจัดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ 

10.72

66.45

88.11
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กิจกรรม 

ก.
ค.

63
 

63
 

ส.
ค.

63
 

63
 

ก.
ย.

63
 

63
 

ต.
ค.

63
 

พ.
ย.

63
 

 ธ.ค
.63

 
 ม.

ค.
64

 
 ก.

พ.
64

 
 มี.

ค.
64

 
 เม

.ย
.64

 
 พ.

ค.
64

 
 มิ.

ย.
64

 
 

1. การบูรณาการการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษกบัการเรียนการสอน 
ทบทวนผล
การ
ด าเนินงาน 

            

ส่งเสริมให้
คณาจารย์
จัดการเรียน
การสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

            

เพิ่มจ านวน
ช่ัวโมงปฎิบัติ
การใน
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ในหมวด
ศึกษาทั่วไป
ในทุก
หลักสตูร อีก 
1 ช่ัวโมง 
รวมเป็น  
3 ช่ัวโมง/
สัปดาห ์

            

บูรณาการ
โปรแกรม 
Tell Me 
More กับ
รายวิชา 
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กิจกรรม 

ก.
ค.
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ส.
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63
 

ก.
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ต.
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พ.
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 ธ.ค
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พ.
64
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 พ.

ค.
64

 
 มิ.
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64

 
 

สร้าง
บรรยายกาศ
ในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
เช่น การท า
ป้ายและ
แบบฟอร์ม
ต่างๆ เป็น 2 
ภาษา 

            

จัดตั้ง 
Service 
Center เพื่อ
ให้บริการ
และให้
ค าปรึกษา
นักศึกษาท่ีมี
ผลคะแนนไม่
เป็นไปตาม
เกณฑฯ์ 

            

2. การจัดโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
English is 
Fun 

            

 Be 
Inspired by 
Our 
Alumni : 
English 
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กิจกรรม 
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ก.
ย.

63
 

63
 

ต.
ค.

63
 

พ.
ย.

63
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Learning 
Path Ep.1 
สอนเสริม
ภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียม
สอบ Tell 
Me More  

            

Be Inspired 
by Our 
Alumni : 
English 
Learning 
Path Ep.2 

            

English 
Skills 
Developm
ent  

            

Grammar 
Brain Map 

            

การแข่งขัน
สะกดค า
ภาษาอังกฤษ 
(PSU 
Spelling 
Bee) 

           
 
 

3. การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
การสอบวัด
ระดับ 
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กิจกรรม 
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(Placemen
t Test) 
โปรแกรม 
Tell Me 
More 
ส าหรับ
นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 1 
การสอบวัด
ระดับ 
(Placemen
t Test) 
โปรแกรม 
Tell Me 
More 
ส าหรับ
นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 2-4 

            

การสอบวัด
ความก้าวหน้
า (Progress 
Test) 
โปรแกรม 
Tell Me 
More 

            

การสอบ
วัดผล
สัมฤทธ์ิ 

            



เวทีคุณภาพ || มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- 78 - 

 

 
กิจกรรม 
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(Achievem
ent Test) 
โปรแกรม 
Tell Me 
More  
ส าหรับ
นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 4 
การสอบ
วัดผล
สัมฤทธ์ิ 
(Achievem
ent Test) 
โปรแกรม 
Tell Me 
More  
ส าหรับ
นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 1-3 

            

การสอบ 
PSU 
English 
Test ระบบ
ออนไลน ์

            

 

2. จุดแข็ง (Strength) หรือ สิ่งท่ีท าได้ดีในประเด็นที่น าเสนอ 
กระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   

มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป มีผลคะแนนภาษาอังกฤษของ
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นั กศึ กษา เป็ น ไปตามประกาศมหาวิ ทยาลั ยส งขล านคริ นทร์  เ รื่ อ ง                      
เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จ
การศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างน้อยร้อยละ 95 ทั้งนี้ มีจุดแข็งที่
ส าคัญคือ  

1. การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของวิทยาเขต              
สุราษฎร์ธานี จัดมาต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 มีการพัฒนางานมาตลอด 
จึงมีระบบงานและขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน เป็นที่รับรู้ของคณะ/
หน่วยงานในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะ/หน่วยงานจึงก าหนดแผนการจัด
กิจกรรมอ่ืนๆ ของคณะ/หน่วยงานได้ล่วงหน้าและไม่ซ้ าซ้อนกับวิทยาเขต เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา ท าให้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สามารถด าเนินงาน
ตามแผนได้ตามที่ก าหนด 

2. การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของวิทยาเขต                
สุราษฎร์ธานี  เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ใช้ก าลั งคนมาก ใช้งบประมาณสูง                  
มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงให้การสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดโครงการ/กิจกรรม คณะ/หน่วยงานให้ความร่วมมือในการกระตุ้นให้
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ คณาจารย์และบุคลากรใช้ความรู้ความสามารถตาม
สายงานในการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม 

3. ใช้กระบวนการพัฒนานักศึกษาแบบ Focus Group โดยออกแบบ
ส ารวจความต้องการยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษา พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่วิทยาเขต/คณะจัดขึ้น 

4. มีการก ากับดูแล ติดตามและรายงานพร้อมทั้งทบทวนพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง 
3. กลยุทธ์ หรือปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่น าสู่ความส าเร็จในการด าเนินโครงการนั้น คือ การประสาน
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งคณะ/หน่วยงาน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ในการด าเนินกิจกรรม ทั้งนี้ ด าเนินการภายใต้กระบวนการที่ส าคัญ 5 ประการ
คือ 
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1. ส ารวจ ออกแบบ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2. จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการสอบภาษาอังกฤษและผลการเรียน

เป็นรายบุคคล 
3. รับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์และนักศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
4. ทบทวนและประมวลผลกระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
5. ควบคุมกระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้งหมด หาก

กระบวนการใดมีข้อบกพร่องหรือไม่เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละบุคคล จะ
ด าเนินการตามกระบวนการจากข้อที่ 1 – 4 อีกครั้งหนึ่ง โดยจะวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึกให้มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งใช้เครื่องมือหรือกระบวนการที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นด้วย 

จากกระบวนการดังกล่าว ส่งผลให้มีนักศึกษารหัส 59 ที่มีผลคะแนน
ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพ่ิมมากขึ้นเป็นประจ าทุก
ปี โดยในปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 98.80 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2559                
ร้อยละ 90.04 ดังปรากฏในแผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละของนักศึกษารหัส 59 ที่
มีผลคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
  

1. มีกระบวนการและแผนงานที่ดีสามารถด าเนินการได้ร้อยละ 100 
2. ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

และด าเนินการด้วยตัวเองในการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศของการจัด
โครงการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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รหัส 59

ประเด็น(จุดเด่น)ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
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3. คณาจารย์และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาระบบงาน
ในส่วนที่รับผิดชอบ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพ่ือองค์กรบรรลุเป้าประสงค์ ท า
ให้เกิดการบูรณาการงานร่วมกันอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

4. นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากเห็นความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน มีความ
พยายามในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษท้ังในห้องเรียนและจากกิจกรรมต่างๆที่วิทยา
เขตจัดขึ้น อีกทั้งหากมีการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาจะเข้าสอบ
ตามวันที่ เวลา ที่ก าหนดโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและแนว

ปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

2. ภาพกิจกรรม 
บทสรุป 

จากนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก าหนดให้นักศึกษารหัส 
59 เป็นต้นไป ต้องสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านในระดับคะแนนที่
มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย โดยจากการ
ส อ บ วั ด ร ะ ดั บ  ( Placement Test) ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม                         
Tell Me More ส าหรับนักศึกษารหัส 59 ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พบว่า
นักศึกษามีผลคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพียงร้อยละ 3.47 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์พัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา และมีการติดตามอย่างต่อเนื่องท า ให้
นักศึกษารหัส 59 มีผลคะแนนภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
เพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 8.76 ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 17.68            
ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 85.67 และปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 98.98           
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ทั้งนี้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจะยังคงด าเนินการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาต่อไป 
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แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
****************************************** 

เรื่อง การปรับปรุงการท างานด้วยการมีส่วนร่วมตามแนวคิดไคเซ็น 

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านบริหารจัดการ 

ชื่อหน่วยงาน 
ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ 
คณะท างานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

1. นางจารุณี เจนกิจธัญไพบูลย์  ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 
2. นายศักดิ์ชัยบดี  ปิ่นศรีทอง    ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 
3. นายชาญณรงค์  เรืองช่วย   ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 

การประเมินปัญหา/ความเสี่ยง ( Assessment) 
จากสถานการณ์ของโลกและปัจจัยภายในประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและการอยู่รอดขององค์กร องค์กรต้องมีการ
ปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งปัจจัยฐานรากที่ส าคัญ คือ         
การสร้างบุคลากรให้มีความตระหนักในการรับรู้  คิดวิเคราะห์ และปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน โดยใช้องค์ความรู้ เน้นการพ่ึงพาตนเอง รวมถึงการลด
การใช้ทรัพยากรจากภายนอกเพ่ือลดต้นทุนการด าเนินงาน 

ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบมีรายได้หลักจากการ
ให้บริการทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตาม     
มีต้นทุนการด าเนินงานที่ค่อนข้างสูงจากค่าสารเคมี สารมาตรฐาน วัสดุ ก๊าซ 
และค่าซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือฯ  และในปัจจุบันพบว่า กลุ่มลูกค้าทั้งใน
ภาคเอกชนและลูกค้าที่เป็นนักศึกษาลดลงมีแนวโน้มลดลง ท าให้หน่วยงานต้อง
เร่งผลักดันการขยายช่องทางการเพ่ิมรายได้ และการลดค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน  
รวมถึงบุคลากรต้องบริหารจัดการเวลาในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยที่
งานยังคงคุณภาพ และส่งมอบบริการได้ทันเวลาที่ก าหนด เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวัง รวมถึงยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
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เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเพ่ิมรายได้ (อย่างน้อย 3 เรื่อง/ปี และ 

200,000 บาท/ปี) การลดรายจ่าย (อย่างน้อย 20 เรื่อง/ปี และ 200,000 บาท/
ปี) และลดเวลาการท างาน (อย่างน้อย 60 เรื่อง/ปี และ 2 ,000 นาที/ปี) ตาม
แนวคิดไคเซ็น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบมีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดรายจ่าย 

และลดเวลาการท างาน จากผลงานไคเซ็นของบุคลากร 

การออกแบบกระบวนการ 
1. วิธีการ/ แนวทางการปฏิบัติจริง (PDCA) 

กระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนางานตาม
แนวคิดไคเซ็นของส านักเครื่องมือฯ เป็นไปตาม PDCA ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
โดยมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยบางกระบวนการ
ยังยึดถือตามข้ันตอนเดิม เนื่องจากได้พิจารณาแล้วว่ายังคงมีความเหมาะสม เช่น 
นโยบายการเลือกสมาชิกในทีมตาม Cross Functional Team  การสื่อสารข่าวสาร
ข้อมูลแก่บุคลากร และการจัดเวทีน าเสนอไคเซ็น เป็นต้น  

1.1 Plan 
ผู้บริหารจัดตั้งทีมไคเซ็น ซึ่งเป็นการท างานแบบ Cross Functional 

Team ที่มีบุคลากรจากทุกฝ่ายมาร่วมท างานในทีม เพ่ือให้มีความหลากหลาย
ทางความคิด การศึกษาและวัฒนธรรม เพ่ือการระดมความคิดเห็น รวมถึง
สมาชิกมีหน้าที่สื่อสารข่าวสารและการติดตามงานกับบุคลากรภายในฝ่ายของ
ตนเอง ส าหรับต าแหน่งประธานทีม ผู้บริหารจะคัดเลือกจากบุคลากรที่มี
ศักยภาพในการเป็นผู้น า มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดี มี
ความเข้าใจในวัฒนธรรมขององค์กร รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา
ตามแนวคิดไคเซ็น 
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ผู้บริหารก าหนดให้ไคเซ็นเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(Term of Reference; TOR) อย่างน้อย 2 เรื่อง/คน/ปี และจัดเวทีให้บุคลากร
น าเสนอผลงานในกิจกรรม Kaizen Day 2 ครั้ง/ปี  โดยมีการตั้งรางวัลเพ่ือเป็น
ขวัญและก าลังใจในการท างาน เกณฑ์การพิจารณาผลงานตามความคิด
สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  โดยรางวัลแต่ละปีหรือแต่ละรอบ
จะผ่านความเห็นชอบและการอนุมัติจากผู้บริหาร และในปี  2562 ผู้บริหารมี
นโยบาย “ให้ไคเซ็นอยู่ใน DNA” เพ่ือให้บุคลากรคิดปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่อยู่ใน
วิถีชีวิตประจ าวัน 

บุคลากรเรียนรู้ไคเซ็นจากการอบรมและจากหน่วยงานภายนอก รวมถึง
ได้รับความรู้จากการร่วมประกวดเวที Thailand Kaizen Award การเสนอและการ
เข้าร่วมการประชุม การศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก และมีการน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุมบุคลากรที่จัดทุกสิ้นเดือน รวมถึงบุคลากรใหม่
จะต้องผ่านการอบรมหัวข้อไคเซ็นตามแผนที่ก าหนด  

ทีมไคเซ็นจัดท าโครงการและแผนการด าเนินงานในแต่ละปี ช่วงปี                 
2559-2561 เน้นการเพ่ิมผลิตภาพ แต่การน าเสนอข้อมูลด้านผลิตภาพยังไม่
ชัดเจน ในปี 2562 ปรับให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ที่ เน้นเรื่องการสร้าง
นวัตกรรม 
ทีมไคเซ็นก าหนดรูปแบบและขั้นตอนการน าเสนอผลงานไคเซ็น ดังนี้ 

- รูปแบบการน าเสนอปัญหาไคเซ็น ในช่วงเริ่มต้นกิจกรรม ทีมไคเซ็น
ก าหนดให้บุคลากรน าเสนอหัวข้อไคเซ็นผ่านแบบฟอร์มที่เป็นกระดาษ ซึ่ง
สิ้นเปลืองทรัพยากร เสียเวลาในการค้นหาและการวิเคราะห์ผล ในช่วงปลายปี 
2561 มีการท าไคเซ็นของทีมในการจัดท าโปรแกรมไคเซ็นที่เป็นระบบ online 
เพ่ือให้บุคลากรส่งผลงานไคเซ็นผ่านการตรวจสอบของหัวหน้าที่รับผิดชอบ และ
สามารถใช้โปรแกรมนี้ประกอบการน าเสนอใน  Kaizen Day โดยโปรแกรมได้
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ถูกออกแบบให้สะดวกต่อการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีการประกาศใช้
โปรแกรมในปี 2562 

- การน าเสนอผลงาน บุคลากรสามารถน าเสนอผลงานเดี่ยว หรือท า
ร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งหัวหน้าจะพิจารณาตามปริมาณและเนื้อหาของงาน เพ่ือให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในงาน  ในการคิดวิเคราะห์ปัญหาสามารถขอ
ค าปรึกษาจากหัวหน้าฝ่ายฯ หรือทีมไคเซ็น  น าเสนอปัญหา และแนวทางการ
แก้ไขผ่านหัวหน้าฝ่ายฯ หลังจากผ่านการพิจารณาและอนุมัติ บุคลากรต้อง
วางแผนและด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนางานให้แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 
และส่งผลการด าเนินงานที่เรียบร้อยแล้วไปยังหัวหน้าฝ่ายฯ ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ ตามล าดับ 
ประเภทการปรับปรุงไคเซ็น (ตัวช้ีวัด) 
  ปี 2559 ไม่มีการก าหนดตัวชี้ วัดของประเภทการปรับปรุงที่ชัดเจน  
บุคลากรน าเสนอเรื่องที่จะพัฒนาโดยไม่มีการรายงานประเภทการปรับปรุง 
รวมถึงบางงานไม่มีผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังด าเนินการ   
  ปี 2560 มีการก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่เน้นการรายงานที่เป็นตัวเลข 
ได้แก่ การเพ่ิมรายได้  การลดรายจ่าย  การลดเวลา และการลดขั้นตอน  
  ปี 2562 บุคลากรได้เสนอแนะให้มีการเพ่ิมเติมตัวชี้วัดอ่ืน ๆ เพ่ือให้ตรง
กับงานหรือปัญหาที่บุคลากรสนใจปรับปรุงแก้ไข ทีมไคเซ็นจึงมีการแก้ไข
ปรับปรุงโปรแกรม Kaizen และประกาศใช้ในปลายปี 2563 โดยเพ่ิมหัวข้อให้
ครบถ้วนทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  และก าหนดให้มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานก่อนและหลังด าเนินการ   

1.2 Do 
1.2.1 ทีมไคเซ็นรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้บุคลากรสร้าง

แนวคิดในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางาน โดยการน าเสนอ Presentation ใน
ที่ประชุมบุคลากรประจ าเดือน ที่ประชุมของแต่ละฝ่าย การจัดท าโปสเตอร์ที่จุด
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สแกนลายนิ้วมือ รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่าน Line กลุ่ม ซึ่งปัจจุบันก็ยังใช้การ
สื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้บุคลากรได้รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึง 

1.2.2 บุคลากรน าเสนอผลงานในเวที Kaizen day ในช่วงปี 2559-2561 
บุคลากรส่วนใหญ่น าเสนอผ่าน Power Point ท าให้เสียเวลาในการจัดท า
เอกสาร และไม่ได้ก าหนดรูปแบบที่ชัดเจน ท าให้มีการน าเสนอที่ไม่ครบทุกหัวข้อ 
ซึ่งยากต่อการพิจารณาของคณะกรรมการในการให้รางวัลผลงานและอาจต้องใช้
เวลาในการซักถามนาน ในปี 2562 มีการใช้โปรแกรมไคเซ็นที่ได้ปรัปบรุงขึ้นใหม่ 
ซึ่งลดเวลาในการจัดท าเอกสาร มีข้อมูลที่ครบถ้วน และสะดวกในการสืบค้น
ข้อมูล 

1.3 Check 
การด าเนินกิจกรรม Kaizen day ในแต่ละรอบ ทีมไคเซ็นก าหนดให้

บุคลากรประเมินโครงการและกิจกรรม ซึ่งที่ผ่านมาให้บุคลากรประเมินผลโดย
การบันทึกลงในกระดาษ  แต่ต่อมาในปี 2562 ปรับปรุงการประเมินผลผ่าน
ระบบ online หรือการแจ้งด้วยวาจา ทีมไคเซ็นประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล
และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในที่ประชุมบุคลากรประจ าเดือนหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรมในแต่ละรอบ เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรรับทราบและพิจารณา
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน  ซึ่งในปี 2562 จัดท ารายงานสรุปโครงการหลัง
เสร็จสิ้นโครงการเพ่ือรายงานผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร 

 1.4 Act 
ทีมไคเซ็นน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  ผู้บริหาร 

และการประเมินผลจากบุคลากรมาพิจารณาปรับปรุงกิจกรรมไคเซ็น ทั้งตัวชี้วัด 
การรณรงค์สื่อสาร การกระตุ้นตามช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาปรับ
รูปแบบของกิจกรรม Kaizen day ทุกรอบการด าเนินงาน 
  โดยสามารถสรุปกระบวนการด าเนินกิจกรรมไคเซ็นตาม PDCA ของ
ส านักเครื่องมือฯ ตั้งแต่ปี 2559-2562 ดังตาราง 1-4 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1  กระบวนการด าเนินกิจกรรมไคเซ็นตาม PDCA ปี 2559  
PDCA กิจกรรมไคเซ็น ปี 2559 
Plan 1. ผู้บริหารจัดตั้งทีมไคเซ็นแบบ Cross Functional Team และ

ก าหนดให้บุคลากรเสนอไคเซ็น อย่างน้อย 2 เรื่อง/คน/ปี และ
จัดกิจกรรม Kaizen Day 2 ครั้ง/ปี  

2. ทีมไคเซ็นจัดท าโครงการไคเซ็น โดยเน้นเพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพ 
3. ทีมไคเซ็นอบรมบุคลากรรวมถึงบุคลากรใหม่เรื่องไคเซ็น และ

เรื่อง Lean 
Do 1. ทีมไคเซ็นประชาสัมพันธ์ รณรงค์ กระตุ้น และติดตามให้

บุคลากรส่งผลงานไคเซ็น ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม
บุคลากร  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และไลน์ 

2. บุคลากรคิดวิเคราะห์ปัญหาหน้างาน หรือขององค์กร น าเสนอ
ปัญหา และแนวทางแก้ไขลงในแบบฟอร์มไคเซ็น  โดย
สามารถขอค าปรึกษาจากหัวหน้าฝ่าย หรือทีมไคเซ็น  

3. บุคลากรวางแผนในการด าเนินการ และปฏิบัติจริง 
4. บุคลากรน าเสนอผลงานในวัน Kaizen day โดยใช้โปรแกรม 

Powerpoint หรืออ่ืนๆ 
5. กรรมการพิจารณาการให้รางวัลของผลงานที่มีคุณภาพ 

Check การน าเสนอของหัวข้อไคเซ็นของบุคลากรมีหลากหลายรูปแบบ
และไม่ได้ระบุตัวชี้วัดของประเภทผลงานที่ชัดเจน  

Act 1. ทีมไคเซ็นปรับปรุงตัวชี้วัดและปรับปรุงแบบฟอร์มเพ่ือให้มีการ
รายงานครบถ้วนทุกหัวข้อ 

2. ทีมไคเซ็นปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมที่จัด Kaizen day เพ่ือให้
บุคลากรมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การตอบ
ค าถามชิงรางวัล เป็นต้น 
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ตารางท่ี 2  กระบวนการด าเนินกิจกรรมไคเซ็นตาม PDCA ปี 2560  
PDCA กิจกรรมไคเซ็น ปี 2560 
Plan 1. ผู้บริหารก าหนดให้บุคลากรเสนอไคเซ็น อย่างน้อย 2 เรื่อง/

คน/ปี และจัดกิจกรรม Kaizen Day 2 ครั้ง/ปี  
2. ทีมไคเซ็นยึดรูปแบบ Cross Functional Team 
3. ทีมไคเซ็นจัดท าโครงการไคเซ็น โดยเน้นเพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพ 
4. ทีมไคเซ็นอบรมบุคลากรรวมถึงบุคลากรใหม่เรื่องไคเซ็น  

Do 1. ทีมไคเซ็นประชาสัมพันธ์ รณรงค์ กระตุ้น และติดตามให้
บุคลากรส่งผลงานไคเซ็นผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุม
บุคลากร  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และไลน์ 

2. บุคลากรคิดวิเคราะห์ปัญหาหน้างานหรือขององค์กร น าเสนอ
ปัญหา และแนวทางแก้ไขลงในแบบฟอร์ม 
ไคเซ็นโดยมีการวาดภาพหรือแนบรูปประกอบ      

3. บุคลากรวางแผนในการด าเนินการ และปฏิบัติจริง 
4. บุคลากรน าเสนอผลงานในวัน Kaizen day โดยใช้โปรแกรม 

Powerpoint หรืออ่ืนๆ 
5. กรรมการพิจารณาการให้รางวัลของผลงานที่มีคุณภาพ 

Check เกณฑ์การประเมินการให้รางวัลไม่ชัดเจน และบุคลากรไม่เข้าใจ
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการกิจกรรมไคเซ็น 

Act 1. ทีมไคเซ็นปรับเพ่ิมเกณฑ์ในการประเมินในการพิจารณาให้
รางวัลให้มีความชัดเจนขึ้น ได้แก่ 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 20 คะแนน 
- ความพยายามในการค้นหาปัญหาและปฏิบัติ 20 คะแนน 
- ประโยชน์ที่ได้รับจากไคเซ็น 30 คะแนน 
- ขอบเขตการน าไปใช้งาน 30 คะแนน 
2. ทีมไคเซ็นจัดท าคู่มือไคเซ็น เพ่ืออธิบายขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินการ รวมถึงสื่อสารบุคลากร 
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ตารางท่ี 3  กระบวนการด าเนินกิจกรรมไคเซ็นตาม PDCA ปี 2561  
PDCA กิจกรรมไคเซ็น ปี 2561 
Plan 1. ผู้บริหารก าหนดให้บุคลากรเสนอไคเซ็น อย่างน้อย 2 เรื่อง/

คน/ปี และจัดกิจกรรม Kaizen Day 2 ครั้ง/ปี  
2. ทีมไคเซ็นยึดรูปแบบการเลือกสมาชิกแบบ Cross Functional 

Team 
3. ทีมไคเซ็นจัดท าโครงการไคเซ็น โดยเน้นเพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพ 
4. ทีมไคเซ็นอบรมบุคลากรรวมถึงบุคลากรใหม่เรื่องไคเซ็น 

Do 1. ทีมไคเซ็นประชาสัมพันธ์ รณรงค์ กระตุ้น และติดตามให้
บุคลากรส่งผลงานไคเซ็น ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุม
บุคลากร  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และไลน์ 

2. บุคลากรคิดวิเคราะห์ปัญหาหน้างาน หรือขององค์กร น าเสนอ
ปัญหา และแนวทางแก้ไขลงในแบบฟอร์ม 
ไคเซ็นโดยมีการวาดภาพหรือแนบรูปประกอบ      

3. บุคลากรวางแผนในการด าเนินการ และปฏิบัติจริง 
4. บุคลากรน าเสนอผลงานในวัน Kaizen day โดยใช้โปรแกรม 

Powerpoint หรืออ่ืนๆ 
5. กรรมการพิจารณาการให้รางวัลของผลงานที่มีคุณภาพ 

Check ขาดตัวชี้วัดที่ประเมินความส าเร็จของการท า Kaizen และการ
กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่เป็นกระดาษ เป็นการสิ้นเปลือง
ทรัพยากร เสียเวลาในการจัดส่งเอกสารเพ่ือผ่านผู้ตรวจสอบ และ
สืบค้นข้อมูลได้ยาก รวมถึงรางวัลส่วนใหญ่จะเป็นผลงานของฝ่าย
ซ่อมฯและฝ่ายบริการฯ 

Act 1. ปรับวิธีการส่งเรื่องและรายงานผลไคเซ็นจากการใช้แบบฟอร์ม 
เป็นการกรอกในโปรแกรมไคเซ็น และมีการปรับตัวชี้วัด
เพ่ิมเติม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ โดยมีการให้กรอกผลการ
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PDCA กิจกรรมไคเซ็น ปี 2561 
ด าเนินการตามตัวชี้วัดก่อนและหลังด าเนินการโดยคิดเป็น
ปีงบประมาณ   

2. มีการน า Powerpoint ที่บุคลากรเสนอไคเซ็น ตั้งแต่ปี 2559-
2561 ใส่ไว้ในโปรแกรมไคเซ็น online ที่อยู่ในระบบ sec 
intranet เพ่ือง่ายในการสืบค้นข้อมูล 

3. จัดกลุ่มรางวัลเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ด้านเทคนิค 2) ด้าน
วิเคราะห์/ทดสอบ และ 3) ด้านสนับสนุน เพ่ือการกระจาย
รางวัลให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมของหน่วยงาน 

 
ตารางท่ี 4  กระบวนการด าเนินกิจกรรมไคเซ็นตาม PDCA ปี 2562  

PDCA กิจกรรมไคเซ็น ปี 2562 
Plan 1. ผู้บริหารก าหนดให้บุคลากรเสนอไคเซ็น อย่างน้อย 2 เรื่อง/

คน/ปี และจัดกิจกรรม Kaizen Day 2 ครั้ง/ปี  
2. ทีมไคเซ็นยึดรูปแบบการเลือกสมาชิกแบบ Cross Functional 

Team 
3. ผู้บริหารมีแนวนโยบาย “ให้ไคเซ็นอยู่ใน DNA” ของบุคลากร  
4. ทีมไคเซ็นจัดท าโครงการไคเซ็นเน้นนวัตกรรม  
5. อบรมบุคลากรใหม่เรื่องไคเซ็น  

Do 1. ทีมไคเซ็นประชาสัมพันธ์ รณรงค์ กระตุ้น และติดตามให้
บุคลากรส่งผลงานไคเซ็น ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุม
บุคลากร  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และไลน์ 

2. บุคลากรคิดวิเคราะห์ปัญหาหน้างาน หรือขององค์กร น าเสนอ
ปัญหา และแนวทางแก้ไขลงในโปรแกรมไคเซ็น และสามารถ 
Upload รูปภาพประกอบในโปรแกรม     

3. บุคลากรวางแผนในการด าเนินการ และปฏิบัติจริง 
4. บุคลากรน าเสนอผลงานในวัน Kaizen day โดยใช้โปรแกรม 

Kaizen หรือ Powerpoint หรืออ่ืนๆ 
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PDCA กิจกรรมไคเซ็น ปี 2562 
5. กรรมการพิจารณาการให้รางวัลของผลงานที่มีคุณภาพ 

Check ตัวชี้วัดไม่ครอบคลุมการท างานของทั้งองค์กร ขาดตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ  รวมถึง ไม่ได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

Act 1. ผู้บริหารคัดเลือกประธานทีมใหม่และแต่งตั้งทีมไคเซ็น มีการ
มอบหมายภาระงานที่ชัดเจนของสมาชิกภายในทีม 

2. ผู้บริหารปรับเพ่ิมเงินรางวัล เพ่ือจูงใจให้บุคลากรน าเสนอไค
เซ็นที่เป็นประโยชน์ในวงกว้าง  และเพ่ิมเติมรางวัล “ขยันคิด  
ขยันท า” ให้กับบุคลากรที่มีผลงานเรื่องท่ี 3 เป็นต้นไป 

3. ทีมสร้าง Branding “ให้ไคเซ็นอยู่ใน DNA”  โดยท าเป็นภาพ
เพ่ือสื่อสารในการประชุมบุคลากร และยกตัวอย่างการคิดไค
เซ็นในชีวิตประจ าวัน 

4. ทีมเพิ่มตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น  การลด
ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ/เพ่ิมความปลอดภัยในการท างาน  
การรักษาภาพลักษณ์/ชื่อเสียงองค์กร และอ่ืนๆ ให้ครอบคลุม
ทุกส่วนงาน ตามความต้องการความคาดหวังของบุคลากร 

5. ทีมสรุปวิเคราะห์ สถิติผลการด าเนินงานไคเซ็นที่ผ่านมา 
 

2. งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ-กิจกรรม (ถ้ามี) 
ตารางที่ 5 งบประมาณ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ (บาท) 

2559 85,740 

2560 60,570 

2561 81,960 

2562 92,680 
รวม  320,950 
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การวัดผลและผลลัพธ์ (Measures)แสดงระดับแนวโน้มข้อมูลเชิง

เปรียบเทียบ (3 ปี) และ/หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก 
1. จ านวนเรื่องไคเซ็น  
  จากนโยบายที่ผู้บริหารก าหนดให้บุคลากรเสนอหัวข้อไคเซ็นอย่างน้อย                    
2 เรื่อง/คน/ปี  โดยสามารถน าเสนอเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม  พบว่า จ านวน
เรื่องเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในแต่ละปี  จ านวนเรื่อง/บุคลากร มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นในช่วงปี 2559 -2561 คือ 1.27  1.61  และ 1.88 ตามล าดับ แต่ในปี  
2562 จ านวนเรื่อง/บุคลากรลดลง เป็น 1.58  ดังรูปที่ 1 เนื่องจาก จ านวน
บุคลากรในปีนี้มีการปรับเพ่ิมขึ้นจากเดิมมาก และบางงานต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานนาน รวมถึงงานมีความยากมากข้ึนเนื่องจากเป็นงานกึ่งวิจัย เช่น 
การออกแบบโปรแกรมพัสดุ  และโปรแกรมฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ต้องออกแบบ
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001 และตามระเบียบพัสดุฯ 
เป็นต้น และจากรูปที่ 2 และ 3 ผลการน าเสนอไคเซ็น แบ่งตามประเภทการ
ปรับปรุงในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา พบว่า 3  ล าดับแรก ที่บุคลากรน าเสนอเป็นเรื่อง 
การลดเวลาการท างาน การปรับปรุงคุณภาพ และการลดค่าใช้จ่าย  คิดเป็น 
74% 26% และ 24%  ตามล าดับ 

รูปที่ 1 จ านวนเรื่องไคเซ็น ปี 2559-2562 
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รูปที่ 2 จ านวนเรื่องไคเซ็นจ าแนกตามประเภท ปี 2559-2562 
(หมายเหตุ: 1 เรื่องที่น าเสนออาจสอดคล้องกับการปรับปรุงหลายประเภท) 

 
 

 
รูปที่ 3 สัดส่วนประเภทการปรับปรุงไคเซ็น ปี 2559-2562 
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ประเภทการปรับปรุง
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เพ่ิมรายได้, 4 ลดค่าใช้จ่าย, 24

ลดเวลาท างาน, 74

ลดข้ันตอน, 12

ปรับปรุงคุณภาพ, 26

ลดความเสี่ยง, 9 รักษาภาพลักษณ์, 0 อื่นๆ, 1
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2. ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดไคเซ็นที่ส าคัญ  
  2.1 การเพิ่มรายได้  
  เป็นไคเซ็นที่เน้นการสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือการเปิดบริการทดสอบใหม่ที่
สร้างรายได้ให้กับองค์กร ตามแผนกลยุทธ์เรื่องการสร้างนวัตกรรม เช่น เครื่องวัด
อุณหภูมิและความชื้น เครื่องปรับอุณหภูมิของตัวอย่าง หรือการประยุกต์ใช้
เครื่องมือเพ่ือการทดสอบ เป็นต้น จากรูปที่ 4 พบว่าหัวข้อการน าเสนอเรื่องการ
เพ่ิมรายได้ในแต่ละปีไม่แตกต่างกัน ก าหนดเป้าหมาย อย่างน้อย 3 เรื่อง/ปี ในปี 
2562 ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวนเรื่องในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มีทั้งหมด 14 
เรื่อง เฉลี่ย 3.5 เรื่อง/ปี  และจากรูปที่ 5 การเพ่ิมรายได้มีแนวโน้มที่ไม่แน่นอน 
เนื่องจากบุคลากรจะเปลี่ยนหัวข้อไคเซ็นตามปัญหาและความสนใจ ผลงานส่วน
ใหญ่เป็นการสร้างอุปกรณ์เพ่ือจ าหน่ายทั้งที่ได้รับรางวัลหรือการพัฒนาต่อ
ยอดจากจากเวที Thailand Kaizen Award หรือการออกแบบระบบกลั่นน้ า
เพ่ือขายน้ ากลั่นให้กับลูกค้า ซึ่งงานนี้ ต้องอาศัยวิศวกรซึ่งเป็นบุคลากรจ านวน
น้อยแต่เป็นก าลังที่ส าคัญขององค์กรในการสร้างเครื่องมือ ซึ่งรายได้ในปี 2561-
2562 บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อย่างน้อย 200,000 บาท/ปี ยอดรายได้สะสม
ของการเพิ่มรายได้ตลอด 4 ปี มูลค่า 1,010,100 บาท เฉลี่ย 252,525 บาท/ปี  
  ในตารางที่ 6 แสดงผลงานที่สร้างรายได้จากการต่อยอดผลงานไคเซ็นที่
ได้รับรางวัลจากเวที Thailand Kaizen Award ของฝ่ายซ่อมบ ารุงฯ ได้แก่ 
ระบบจับเวลาที่จอดรถ  ไม้กั้นประตูเข้าออกที่จอดรถ และระบบเฝ้าระวัง
อุณหภูมิ/ความชื้น ที่จ าหน่าย ติดตั้ง และบริการหลังการขายให้กับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยและเอกชน ตั้งแต่ปี 2556-2562 มูลค่าสะสม 798,800 
บาท เฉลี่ย 114,114 บาท/ปี  ซึ่งรายได้อยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก   เนื่องจาก
อัตราก าลังของฝ่ายซ่อมบ ารุงฯ จ ากัด และอยู่ในระหว่างการทดลองตลาดและ
เก็บข้อมูล เพ่ือน ามาวิเคราะห์และท าการตลาดเชิงรุกต่อไป 
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รูปที่ 4 จ านวนเรื่องไคเซ็นประเภทการเพิ่มรายได้  ปี 2559-2562 

รูปที่ 5 รายได้จากกิจกรรมไคเซ็น ปี 2559-2562 
ตารางท่ี 6  รายได้จากนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ปี 2556-2562 

ปี พ.ศ. รายการ รายได้ (บาท) รวม (บาท) 
2556 ไม้กั้นประตูทางเข้าที่จอดรถ 4,500 4,500 
2557 ไม้กั้นประตูทางเข้าที่จอดรถ 11,000 11,000 
2558 ไม้กั้นประตูทางเข้าที่จอดรถ 5,300 5,300 
2559 ไม้กั้นประตูทางเข้าที่จอดรถ 37,500 37,500 

2560 
ไม้กั้นประตูทางเข้าที่จอดรถ 9,000 

37,000 
ระบบเฝ้าระวังอุณหภมูิ  28,000 

2561 
ไม้กั้นประตูทางเข้าที่จอดรถ 2,500 

446,500 
ระบบเฝ้าระวังอุณหภมูิ  444,000 

2562 
ไม้กั้นประตูทางเข้าที่จอดรถ 9,000 

257,000 ระบบเฝ้าระวังอุณหภมูิ  18,000 
ระบบจับเวลาที่จอดรถ 230,000 

 รวม - 798,800 
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2.2 การลดรายจ่าย 
  เป็นไคเซ็นที่ช่วยลดต้นทุนการท างาน ซึ่งที่ผ่านมามีผลงานการลดการใช้
กระดาษ โดยพัฒนาเป็นโปรแกรม หรือการจัดเก็บในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การ
ประยุกต์ใช้งานของวัสดุที่มีอยู่หรือวัสดุทดแทนที่ราคาไม่แพง หรือการน าวัสดุ
หรือสิ่งที่ไม่ใช้แล้วมาใช้งานใหม่ เช่น ผลงานการบ าบัดของเสียประเภทกรดด้วย
การใช้ขี้เถ้าที่เป็นวัสดุเหลือทิ้ง ซึ่งเป็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ในงานวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์  ปี 2563 เป็นต้น  

จากรูปที่ 6 จ านวนเรื่องไคเซ็นการลดรายจ่ายมีแนวโน้มที่ไม่แน่นอน 
จ านวนเรื่องไคเซ็นเรื่องลดรายจ่ายบรรลุเป้าหมาย อย่างน้อย 20 เรื่อง/ปี ในปี 
2561-2562 ข้อมูล 4 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งหมด 79 เรื่อง เฉลี่ย 20 เรื่อง/ปี และ
รูปที่ 7 การลดรายจ่ายก าหนดเป้าหมาย มูลค่าอย่างน้อย 200,000 บาท/ปี ซึ่ง
ผลการด าเนินการในปี 2560 และปี 2562 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด มูลค่ารวม 4 ปี  
คิดเป็นเงิน 2,049,500 บาท ลดรายจ่ายเฉลี่ย 512,375 บาท/ปี ซึ่งถือเป็นมูล
ค่าท่ีช่วยประหยัดงบประมาณขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

 

รูปที่ 6 จ านวนเรื่องไคเซ็นประเภทการลดรายจ่าย ปี 2559-2562 
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รูปที่ 7 การลดรายจ่ายจากกิจกรรมไคเซ็น ปี 2559-2562 
 
2.3 การลดเวลาการท างาน  

เป็นหัวข้อไคเซ็นที่บุคลากรน าเสนอมากที่สุดจากประเภทการปรับปรุง
ทั้งหมด เนื่องจาก บุคลากรสามารถออกแบบวิธีการท างาน ออกแบบโปรแกรม 
หรือใช้อุปกรณ์ช่วยเพ่ือลดเวลาและลดขั้นตอนการท างาน ท าให้บุคลากรมีเวลา
ในการพัฒนางาน ลดการท างานล่วงเวลา ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยัง
เป็นการช่วยองค์กรในการลดการจ้างบุคลากรในยุคที่ต้องจ ากัดงบประมาณ  

จากรูปที่ 8 จ านวนเรื่องไคเซ็นประเภทการลดเวลาการท างานแต่ละปีมี
แนวโน้มที่ไม่แน่นอน  ก าหนดเป้าหมาย 60 เรื่อง/ปี ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายในปี 
2561-2562 จ านวนเรื่องไคเซ็นการลดเวลาการท างาน รวมทั้งหมด 4 ปี เท่ากับ 
244 เรื่อง เฉลี่ย 61 เรื่อง/ปี และจากรูปที่ 9 ก าหนดเป้าหมาย 2,000 นาที/ปี 
พบว่า ในปี 2562 ผลจากกิจกรรมไคเซ็นสามารถลดเวลาการท างานได้มากกว่า
ทุกปีผ่านมา จากผลงานการจัดท าโปรแกรมพัสดุเพ่ือจัดการเรื่องการส่งค าร้อง
ความต้องการ การจัดซื้อ การตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บข้อมูล การรายงาน
วัสดุคงเหลือ และการรายงานพัสดุประจ าปี  โดยสามารถแยกแหล่งเงินได้ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ตลอดจนสามารถค้นหาทะเบียนผู้ขาย การประเมินผู้ขาย รวมไปถึง
สรุปผลการประเมินผู้ขายและรายงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและครบถ้วน และ
อีกหนึ่งงานที่ช่วยลดเวลาการปฏิบัติงาน คือ การออกแบบฟอร์มเพ่ือให้ลูกค้า
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กรอกวัตถุประสงค์การทดสอบให้ชัดเจน  เพ่ือการก าหนดพารามิเตอร์การ
ทดสอบที่ใกล้เคียงกับค่าสมมุติฐาน ซึ่งช่วยยืดอายุการท างานของเครื่องมือ ผล
การลดเวลาการท างานตลอด 4 ปีที่ผ่านมา 170,992 นาที เฉลี่ย 42,748 นาที/ปี 
คิดเป็น 712 ชั่วโมง/ปี หรือ 29 วัน/ปี  

รูปที่ 8 จ านวนเรื่องไคเซ็นประเภทการลดเวลาการท างาน ปี 2559-2562 
 

 
รูปที่ 9 การลดเวลาการท างานจากกิจกรรมไคเซ็น ปี 2556-2562 

จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา การน าเสนอไคเซ็นของบุคลากร ใน
ภาพรวม มีการพัฒนาจากระดับพ้ืนฐาน เช่น การท าป้ายชี้บ่ง การจัดระเบียบ
เอกสาร การจัดระเบียบห้องปฏิบัติการ  หรือการแก้ปัญหาระหว่างขั้นตอนการ
ทดสอบตัวอย่าง เป็นต้น พบว่า ณ ปัจจุบัน มีหลายผลงานที่พัฒนาขึ้นมาเป็น
การออกแบบโปรแกรมที่ง่ายต่อการท างาน ลดการใช้คน ลดเวลาการท างาน 
งานมีคุณภาพมากข้ึน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงการ
พัฒนาการออกแบบชิ้นงานอุปกรณ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ในวงกว้าง 
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จากอดีตจนถึงปัจจุบัน บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมไคเซ็น 100% 
รวมถึงมีการคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาในการท างาน และมีค าพูดติดปากในการ
พัฒนางานตัวเองว่า “จะเอาเรื่อง…นี้ เป็นหัวข้อไคเซ็น” นอกจากนี้ หาก
พิจารณาในด้านผลลัพธ์ทางการเงิน  เวลา หรืออ่ืน ๆ ซึ่งอาจยังไม่สูงมากนัก แต่
ถือเป็นก้าวที่ส าคัญในการช่วยพัฒนาหน่วยงานจากความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากรเพ่ือการอยู่รอดขององค์กรอย่างยั่งยืน 

2.4 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ 
ตารางที่ 7  รางวัล Thailand  Kaizen Awards ที่จัดโดยสมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุ่น) 
 

พ.ศ. ผลงาน รางวัล ประเภท หมายเหตุ 
2556 ระบบ

สารสนเทศเพื่อ
การบริการ
ทดสอบ 

Certificate  Kaizen for 
Office 

โปรแกรมรับตัวอยา่งที่ทดแทน
การใช้กระดาษในการ
กระบวนการรับตัวอย่าง จนถึง
ส่งมอบผลให้กับลูกค้า 

2557 SEC 
Temperature 
Monitoring 
System 

Golden 
Award  

Genba 
Kaizen 

ชุดตรวจวัดอณุหภมูิตู้เย็นและ
ตู้แช่ท่ีแสดงผลในระบบ 
online ที่ลดเวลาในการ
ท างานและแสดงผลผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์แบบ real-time 

2558 เข้าปุ๊บร้องปั๊บ
นับถอยหลัง  

Golden 
Award  

Kaizen for 
Office 

ชุดเตือนเวลาการจอดรถยนต์
หน้าส านักเครื่องมือฯ 
เนื่องจากพ้ืนท่ีหน้าอาคาร
ส าหรับลูกค้ามจี ากัด 

2561 Small 
volume  

Certificate  Suggestion 
System 

อุปกรณ์ที่จัดท าข้ึนเองเพื่อลด
ปริมาณการใช้ตัวอย่าง กรณีที่
ลูกค้ามีปริมาณสารน้อยในการ
ทดสอบสดี้วยเครื่อง QUV  
ตามหลักการ 
Spectrophotometer 
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พ.ศ. ผลงาน รางวัล ประเภท หมายเหตุ 
 ชุดตรวจสุกร 

Porcine Test 
Kit  

Golden 
Award  

Innovation ออกแบบเพื่อคัดกรองตัวอย่าง
ฮาลาล เพื่อลดระยะเวลาการ
ตรวจสอบและลดต้นทุนการ
ทดสอบ โดยมีแนวคิดจากชุด
ตรวจการตั้งครรภ ์

 
การเรียนรู้ ( study/Learning) 

1. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต 
1.1 การท างานเป็นทีมของทีมบริหาร และทีมไคเซ็นที่ต้องมีการทบทวน

ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนในการท าไคเซ็น หลังการด าเนินงานทุกครั้ง (After 
Action Review) เพ่ือพัฒนาแนวคิด กระตุ้นให้บุคลากรตื่นตัวกับการท าไคเซ็น
อยู่ตลอดเวลาและให้ไคเซ็นเข้าไปอยู่ใน DNA ของทุกคนอย่างแท้จริง   

1.2 การวางเป้าหมายของการพัฒนาไคเซ็นเพ่ือให้สอดคล้องกับแผน                       
กลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้ไคเซ็นมีส่วนช่วยในการผลักดันให้ส านักเครื่องมือฯ
บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ชั้นน าระดับ
มหาวิทยาลัยของไทย” และเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนสนับสนุนให้ส านักเครื่องมือฯ
เติบโตอย่างยั่งยืน 

1.3 การใช้ไคเซ็นเป็นบันไดต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมและสร้างรายได้
ในเชิงพาณิชย์  
2. จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งท่ีท าได้ดีในประเด็นที่น าเสนอ 

2.1 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กร
ตามวิถีไคเซ็น และก าหนดนโยบายอย่างต่อเนื่องให้บุคลากรท าไคเซ็น                  
อย่างน้อย 2 เรื่อง/คน/ปี โดยผูกเข้ากับระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (TOR)  

2.2 ทีมไคเซ็นมีส่วนช่วยผลักดันให้การท าไคเซ็นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวันของบุคลากรทุกคน และให้บุคลากรมองเห็นถึงประโยชน์จากการ
ท าไคเซ็น    
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2.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความร่วมมือของบุคลากรในการพัฒนา
ตนเอง การมองปัญหา และน าองค์ความรู้ของตนเองหรือขององค์กร มาคิด
วิเคราะห์ ออกแบบเพ่ือแก้ไขปรับปรุงงาน โดยมีการวางแผนการท างาน การลง
มือปฏิบัติเพ่ือให้ผลงานออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้า
ฝ่ายฯ และผู้บริหารสูงสุด  

2.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีการน าเสนอ Kaizen day และน ามา      
ต่อยอดพัฒนาปรับปรุงองค์กร  
3. กลยุทธ์หรือปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 

การสร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรที่เป็นก าลังส าคัญขององค์กร
ให้ได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหน้างานจากการท างาน 
หรือการพัฒนาองค์กรร่วมกัน ด าเนินการตาม PDCA ได้แก่ มีการวางแผนการ
ท างาน การลงมือปฏิบัติเพ่ือให้ผลงานออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากหัวหน้าฝ่ายฯ และผู้บริหารระดับสูง น าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีการ
น าเสนอ Kaizen day ภายในองค์กร ซึ่งบุคลากรสามารถน าประเด็นที่น่าสนใจ
ไปประยุกต์ต่อยอดงานของตนเอง ท าให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างและมีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานตามแนวคิดไคเซ็น ของส านัก
เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นกระบวนการที่
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการคิด วางแผน ปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน และแก้ไขปัญหาหน้างาน จากความร่วมมือของบุคลากรทุกคน ภายใต้
ทีมบริหารและคณะท างานทีมไคเซ็นที่คอยสนับสนุน กระตุ้นและผลักดัน เพ่ือให้
บรรลุประสบความส าเร็จ จะเห็นได้จากข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและ
รางวัลที่องค์กรได้รับจากการด าเนินกิจกรรม จนสามารถถ่ายทอดความรู้และ
แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ถึงแนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาร่วมกัน 

 

ประเด็น(จุดเด่น)ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
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เอกสารอ้างอิง 
  - โปรแกรม  Kaizen 
  - รายงานวิธีการและผลการด าเนินงาน TQA 
  - โครงการไคเซ็นประจ าปี    
 - osit.psu.ac.th 
 

บทสรุป 

ส านักเครื่องมือฯ น าแนวคิดตามวิถีไคเซ็นมาใช้ในการด าเนินงาน ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรคิดวิเคราะห์ปัญหางานอยู่
ในชีวิตประจ าวัน และปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น ก าหนดนโยบายอย่างต่อเนื่องให้
บุคลากรท าไคเซ็นอย่างน้อย 2 เรื่อง/คน/ปี  โดยมีการน าเสนอผลงานในเวทีไค
เซ็นที่จัดขึ้นภายในองค์กร 2 ครั้ง/ปี เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจุดประกาย
ความคิดให้กับบุคลากรน าไปปรับปรุงต่อยอดในงานตัวเอง  จากผลการ
ด าเนินการที่ผ่านมา มีหลากหลายผลงานที่โดดเด่น เช่น อุปกรณ์เฝ้าระวัง
อุณหภูมิของตู้ เย็นและตู้แช่ที่รายงานแบบ real-time ซึ่งปัจจุบันขยายผล
ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นของห้องปฏิบัติการ และการออกแบบชุดทดสอบ
สุกรที่ใช้ในการคัดกรองอาหารฮาลาล ที่ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
ทั้งสองรางวัลได้รับรางวัล Golden Award ในเวที Thailand Kaizen Award 
นอกจากนั้น ยังมีการแก้ไขปรับปรุงงานจัดซื้อและพัสดุ ให้อยู่ในรูปแบบ
โปรแกรมเพ่ือลดเวลาการท างานและงานมีความถูกต้องมากขึ้น   

ผลการด าเนินงานปี 2559-2562 บุคลากรน าเสนอผลงานจ านวนเรื่อง
เฉลี่ย/ปี คิดเป็น 1.27, 1.61, 1.88 และ 1.58 ตามล าดับ ทีมไคเซ็นก าหนด
จ าแนกประเภทการปรับปรุงที่ครอบคลุมทุกด้าน โดยก าหนดเป้าหมายการ
ปรับปรุงไคเซ็นที่ส าคัญ 3 ประเด็น ดังนี้  

1) การเพิ่มรายได้  
การน าเสนอเรื่องการเพ่ิมรายได้ในแต่ละปีไม่แตกต่างกัน ก าหนด

เป้าหมาย อย่างน้อย 3 เรื่อง/ปี ในปี 2562 ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน
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เรื่องในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มีทั้งหมด 14 เรื่อง เฉลี่ย 3.5 เรื่อง/ปี  การเพ่ิมรายได้
มีแนวโน้มที่ไม่แน่นอน เนื่องจากบุคลากรจะเปลี่ยนหัวข้อไคเซ็นตามปัญหาและ
ความสนใจ ผลงานส่วนใหญ่มาจากการสร้างอุปกรณ์เพ่ือจ าหน่ายทั้งที่ได้รับ
รางวัลหรือการพัฒนาต่อยอดจากจากเวที Thailand Kaizen Award รายได้ใน
ปี 2561-2562 บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อย่างน้อย 200,000 บาท/ปี ยอด
รายได้สะสมของการเพ่ิมรายได้ตลอด 4 ปี มูลค่า 1 ,010,100 บาท เฉลี่ย 
252,525 บาท/ปี  

2) การลดรายจ่าย  
จ านวนเรื่องไคเซ็นการลดรายจ่ายมีแนวโน้มที่ไม่แน่นอน จ านวนเรื่อง

ไคเซ็น บรรลุเป้าหมาย อย่างน้อย 20 เรื่อง/ปี ในปี 2561-2562 ข้อมูล 4 ปีที่
ผ่านมา รวมทั้งหมด 79 เรื่อง เฉลี่ย 20 เรื่อง/ปี การลดรายจ่ายก าหนดเป้าหมาย 
อย่างน้อย 200,000 บาท/ปี ซึ่งผลการด าเนินการในปี 2560 และปี 2562 ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด มูลค่ารวม 4 ปี  คิดเป็นเงิน 2,049,500 บาท ลดรายจ่ายเฉลี่ย 
512,375 บาท/ปี ซึ่งถือเป็นมูลค่าที่ช่วยประหยัดงบประมาณขององค์กรได้เป็น
อย่างดี 

3) การลดเวลาการท างาน 
เป็นหัวข้อ ไค เซ็นที่ บุคลากรน า เสนอมากที่ สุ ดจากประเภท                

การปรับปรุงทั้งหมด เนื่องจาก บุคลากรสามารถออกแบบวิธีการท างาน หรือใช้
อุปกรณ์ช่วยเพ่ือลดเวลาและลดขั้นตอนการท างานจ านวนเรื่องไคเซ็นประเภท
การลดเวลาการท างานแต่ละปีมีแนวโน้มที่ไม่แน่นอน ก าหนดเป้าหมาย 60 
เรื่อง/ปี ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายในปี 2561-2562 จ านวนเรื่องไคเซ็นการลดเวลา
การท างาน รวมทั้งหมด 4 ปี เท่ากับ 244 เรื่อง เฉลี่ย 61 เรื่อง/ปี โดยก าหนด
เป้าหมาย 2,000 นาที/ปี พบว่า ในปี 2562 ผลจากกิจกรรมไคเซ็นสามารถลด
เวลาการท างานได้มากกว่าทุกปีผ่านมา จากผลงานการออกแบบโปรแกรมพัสดุ
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เป็นหลัก ผลการลดเวลาการท างานตลอด 4 ปีที่ผ่านมา 170,992 นาที เฉลี่ย 
42,748 นาที/ปี คิดเป็น 712 ชั่วโมง/ปี หรือ 29 วัน/ปี  

จากการด าเนินงานที่ผ่านมา นอกจากการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย และลด
เวลาการท างาน  ผลที่ได้จากกิจกรรรมไคเซ็น คือ บุคลากรมีการเรียนรู้และ
พัฒนา Active กล้าคิด  กล้าท า รวมถึงการมีส่วนช่วยประหยัดงบประมาณ         
ลดการจ้างบุคลากรเพ่ิม จากการบริหารจัดการเวลาที่มีคุณภาพ  นอกจากนี้ยัง
ช่วยปรับปรุงกระบวนการภายใน และปรับปรุงบริการที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า
และองค์กร วางเป้าหมายเพ่ือให้ไคเซ็นเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้องค์กรบรรลุ
วิสัยทัศน์ “เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ชั้นน าระดับมหาวิทยาลัย
ของไทย” รวมถึงการต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่สามารถสร้างรายได้เพ่ิม
ให้กับองค์กร และเป็นช่องทางเพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 
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แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
****************************************** 

เรื่อง การบริหารจัดการด าเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านบริหารจัดการ 

ชื่อหน่วยงาน 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

คณะท างานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
1. นางสาวทิพวรรณ  ปิ่นทองพันธ์   นักวิชาการอุดมศึกษา 
2. นางสาวเพียงพิศ  สุกแดง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3. นายสุทธิพันธ์  กัณวเศรษฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

การประเมินปัญหา/ความเสี่ยง ( Assessment) 
ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและแนว

ปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือส าเร็จการศึกษา หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี โดยเริ่มใช้กับนักศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้น
ไป ซึ่งนักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  ซึ่งปัจจุบัน
งานบริการการศึกษาได้ด าเนินการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Tell Me 
More ซึ่งเป็นเกณฑ์หนึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษฯ ที่สามารถใช้ได้โดย
มีการจัดสอบ ทั้ง Placement Test, Progress Test  และ Achievement test 
และ PSU ENGLISH TEST ซึ่ งปัจจุบันมีจ านวนนักศึกษาเ พ่ิมขึ้น ในทุกๆ                         
ปีการศึกษา 

ระยะแรก ได้มีการน า Google Form มาประยุกต์ใช้ในการเปิดรับสมัคร
การเข้าสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการ
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ฯ ของมหาวิทยาลัยแต่ละรอบ ด้วยข้อจ ากัดของ 
Google Form ไม่สามารถจ ากัดจ านวนผู้สมัครได้  ท าให้รอบที่เปิดสอบบางรอบ
ที่นักศึกษาสะดวกในการสอบบางรอบที่ตรงกัน ท าให้เกินจ านวนที่เปิดรับสมัคร  
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โดยต้องตัดรายชื่อนักศึกษาที่จ านวนเกินจากที่ก าหนดให้ด าเนินการสมัครใหม่ 
ในรอบอ่ืน ท าให้ข้อมูลเกิดความซ้ าซ้อน และความไม่สะดวกส าหรับนักศึกษา
และส่วนของเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการจัดสอบเช่นกัน  

ระยะที่ สอง  จึ ง ได้มีการขอพัฒนาระบบรับสมัครสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการบริหารจัดการ จัดท ารายชื่อ ก าหนดกลุ่มการเปิดสอบ 
และจ านวนนักศึกษาแต่ละรอบที่เปิดสอบ ให้มีความสะดวกทั้งนักศึกษาและ
เจ้าหน้าที่เอง ในการบริหารจัดการโดยยึดการกรอกข้อมูลน้อยที่สุดของนักศึกษา 
และนักศึกษาสามารถสมัครเข้าสอบได้ ทุกที่ ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต และ
ตรวจสอบที่นั่งว่างในรอบที่นักศึกษาสะดวกที่จะเข้าสอบได้  ไม่ต้องเสียเวลาใน
การเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง ลดความผิดพลาด เจ้าหน้าที่มีการจัดการข้อมูล
ที่ง่ายข้ึน โดยระบบสามารถรองรับการออกรายงานการสมัครสอบได้   

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการงานครั้งนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาตั้งแต่             
ปีการศึกษา 2559 ที่พบปัญหาในกระบวนการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
ของคณะ พัฒนาวิธีการด าเนินงาน ปรับปรุง และทบทวนกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง จากสิ่งที่ด าเนินการแก้ไข และปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานปรับปรุง
พัฒนากระบวนการตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงสิ้นสุดการสอบวัดความรู้ของนักศึกษา  
คือจ านวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ที่จ านวนมากที่สุดในภาพรวมระดับ
คณะ หากไม่มกีระบวนการด าเนินงานที่เป็นระบบจะท าให้การด าเนินงานยุ่งยาก  
และซับซ้อนในการท างาน จากตารางท้ายนี้ คือจ านวนนักศึกษารับเข้าของคณะ  
ซึ่งจะมีจ านวนเพ่ิมขึ้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา การพัฒนาระบบการ
ท างาน กระบวนการ เพ่ือเป็นการรองรับการด าเนินงานจัดสอบวัดความรู้
นักศึกษาของคณะ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ
มีแนวปฏิบัติที่ดีอย่างชัดเจน 
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ตาราง แสดงจ านวนนักศึกษาตั้งแต่เริ่มมีการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
ปีการศึกษา 2559 – 2562 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

 
การด าเนินการ 

ชั้นป ี
รวม 

1 2 3 4 
2559 821       821 ก่อน พัฒนากระบวนการ 
2560 810 821     1,631 เร่ิมต้น การพัฒนา ปรับปรุง 
2561 658 810 821   2,289 

หลัง พัฒนากระบวนการ 
2562 678 658 810 821 2,967 

 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือความสะดวก ในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ มีกระบวนการ มีแนว

ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
2. เพ่ือความสะดวกในการสมัครการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ตาม

เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ของ
มหาวิทยาลัยของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

3. เพ่ือความสะดวก มีระบบในการติดตาม ผลการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา  

4. เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติ กระบวนการด าเนินงาน การรายงานผล การสอบ
วัดความรู้ภาษาอังกฤษของคณะ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เจ้าหน้าที่มีความสะดวก มีกระบวนการ มีแนวปฏิบัติงานอย่างเป็น

ระบบ ในการด าเนินงาน 

2. นักศึกษามีความสะดวกในการสมัครการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

3. สามารถติดตาม ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้  
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4. คณะมีแนวปฏิบัติ กระบวนการด าเนินงาน การรายงานผล การสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ 

การออกแบบกระบวนการ 
1. วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติจริง (PDCA) 
กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deployment) 

 
PLAN DO 

- มีการน าปัญหาจากระบบการรับสมัครเดิม 
โดยใช้ Google Form มาวิเคราะห์ ปัญหาที่
เกิดขึ้น สรุปได้ดังนี้  
 1. ไม่สามารถจ ากัดจ านวนที่เปิดรับสมัคร
แต่ละรอบได้ 
 2. ไม่สามารถก าหนดวันปิดรับสมัครได้ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าว ท าให้เกิดความยุ่งยากในการ
บริการจัดการด าเนินการจัดสอบแต่ละรอบ  
จึ ง ไ ด้ มี ก า ร ว า ง แ ผ น  ห า วิ ธี พั ฒ น า
กระบวนการเปิดรับสมัครสอบ จึงได้พัฒนา
เป็นระบบออนไลน์ เพื่อผลการด าเนินงาน
ระยะยาว 

- จากปัญหาการใช้ Google Form ในการ
เปิดรับสมัครให้นักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้
ทางด้านภาษาอังกฤษ จึงได้มีการเริ่ม
พัฒนาระบบรับสมัคร การเข้าสอบวัด
ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ตามที่คณะฯ 
ด าเนินการจัดสอบ โดยมีเง่ือนไข ความ
ต้องการจากเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโดยตรง 
เพื่อตอบสนองการท างานที่สะดวกและ
รวดเร็ว ด้วยจ านวนนักศึกษาของคณะฯ มี
จ านวนมาก เจ้าหน้าที่ ได้ก าหนดเง่ือน
ภายในระบบ ดังนี้ 
1. สามารถจ ากัดจ านวนผู้เข้าสอบแต่ละ
รอบได้ 
2. สามารถก าหนดการเปิดสอบได้  ระบุวัน
ปิดรับสมัครได้  
3. ให้นักศึกษา กรอกข้อมูลน้อยที่สุด โดย
ใ ช้ ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ  PSU Passport 
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PLAN DO 
นักศึกษา เลือกแค่รอบที่ต้องการสอบ
เท่านั้น 
4. นักศึกษาสามารถเลือกได้แค่กลุ่มเดียว
ในการเปิดสอบแต่ละรอบ 
5. แสดงรายงานในรูปแบบ Excel เพื่อให้
เจ้าหน้าที่สามารถ Export ข้อมูลเพื่อการ
จัดท ารายช่ือให้นักศึกษาลงทะเบียน และ
ส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัยได้ 

CHECK  ACTION 
-  เมื่ อมีการพัฒนาระบบ เสร็จสิ้ นแล้ว  
ด าเนินการทดสอบ โดยการให้นักศึกษา
ทดลองใช้ระบบ และเจ้าหน้าที่ ทดลองใช้
ระบบ เพื่อแก้ปัญหา ท่ีพบก่อนเปิดให้บริการ 
  

- เมื่อภาคการศึกษาที่ 2/2560 มีการสอบ 
Progress Test  จึงได้น าระบบดังกล่าวมา
ใช้งานจริง  ระบบสามารถตอบสนอง ความ
สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ทั้งในส่วนของ
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้  อีกทั้งยังมี
ความยืดหยุ่นสามารถน าไปประยุกต์ในการ
รับสมัครโครงการอื่นๆ กิจกรรมอื่นๆ ได้อีก
ด้วย 
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2. งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ 
     – ไม่มี 

การวัดผลและผลลัพธ์ (Measures)แสดงระดับแนวโน้มข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ (3 ปี) และ/หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก 

เปรียบเทียบผลการด าเนินการด าเนินงาน ก่อน-หลัง 
    ก่อน 
 ขั้นตอนก่อนด าเนินงาน 

1. สร้าง Google Form เพ่ือเปิดรับสมัครนักศึกษาที่ต้องการ
สอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ 

2. เจ้าหน้าที่น าข้อมูลนักศึกษา จาก Google Form มาจัดท า
รายงาน และเผยแพร่ให้นักศึกษาทราบ 

  ข้อผิดพลาดที่เกิด 
1.  ไม่สามารถก าหนดวันปิดรับสมัครได้ 
2.  ไม่สามารถก าหนดจ านวนรับสมัครได้ 
3.  จากข้อ 2-3 ท าให้นักศึกษาสมัครเกินจ านวนที่เปิดรับ  ท า

ให้ต้องจัดการข้อมูลใหม่ และแจ้งให้นักศึกษาเลือกกลุ่มใหม่ 
ส าหรับนักศึกษาท่ีเกินมาจากจ านวนรับ 

   หลัง 
 ขั้นตอนก่อนด าเนินงาน 

1.  เจ้าหน้าที่ Set ระบบการเปิดรับการสมัครสอบ ดังนี้ 
1.1 ก าหนดจ านวนกลุ่มที่เปิดสอบ 
1.2 ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ 
1.3 ก าหนดจ านวนผู้เข้าสอบแต่ละรอบ  
1.4 ก าหนดการเปิด-ปิด ระบบการรับสมัครสอบ 
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เปรียบเทียบผลการด าเนินการด าเนินงาน ก่อน-หลัง 
 (ส าหรับนักศึกษา 1 คน ในการสมัครสอบแต่ละครั้ง) 

เปรียบเทียบผล ระยะเวลาด าเนินการ (นาที) 

ก่อนมีระบบ 5 นาที 

หลังมีระบบ 15 วินาที 

 (ส าหรับเจ้าหน้าที่ การเปิดรับสมัคร) 
เปรียบเทียบผล ระยะเวลาด าเนินการ (นาที) 

ก่อนมีระบบ 10 นาที 

หลังมีระบบ 2 นาที 

 
ก่อนการพัฒนา 

 
 
 
 

 
 
 

 
1. นักศึกษาสมัครเข้าสอบ ผ่าน Google Form  Online 
2. เจ้ าหน้ าที่น าข้อมูลนักศึกษา จาก Google Form  Online มา

ออกแบบรายงาน การแจ้งรายชื่อ นักศึกษาเข้าสอบ และรายชื่อนักศึกษา
ลงทะเบียน ซึ่งบางครั้ง Google Form Online มีข้อจ ากัดในเรื่องของการจ ากัด
จ านวน การรับสมัคร หากไม่มีการตรวจสอบ จะท าให้จ านวนเยอะกว่าก าหนด 
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หลังการพัฒนา 
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1. การเข้าสู่ระบบทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่และนักศึกษา สามารถใช้ PSU 
Passport  

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่  

ผู้ดูแลรับผิดชอบ ด าเนินการเปิดกลุ่มสอบแต่ละรอบ ซึ่งระบบสามารถ
ก าหนดสิทธิ์การรับสมัคร และเปิด-ปิดได้  
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ส าหรับนักศึกษา 

เพ่ือสมัครเข้าสอบแต่ละประเภทที่คณะเปิดสอบ โดยใช้ PSU Passport 
เดียวกับท่ีลงทะเบียนผ่านระบบ sis.psu.ac.th 
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การเรียนรู้ ( study/Learning) 
1. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

คณะมีโอกาสได้เสนอแนวคิด กระบวนการจัดการด าเนินการสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ ในเวทีทีประชุมปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติการป้องกัน
ทุจริตการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Tell Me More และ PSU English Test 
เมื่อวันที่ 22 พ.ย.62 ณ ห้องประชุมทางไกลประจ าวิทยาเขต  
2. จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งท่ีท าได้ดีในประเด็นที่น าเสนอ  

การน าปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้นจริง น ามาสู่กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา 
และหาวิธีการจัดการทั้งรูปแบบการด าเนินงาน และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาประยุกต์ใช้  เพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน แก้ปัญหาความซ้ าซ้อน           
ลดขั้นตอนการท างาน และมีสะดวก รวดเร็วส าหรับผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน 
น าไปสู่การจัดท าระบบรายงานผลการสอบ เพื่อป้องกันและติดตามนักศึกษาท่ีไม่
ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อการก ากับและดูแลนักศึกษาได้ 

รหัสนัก 
ศึกษา 

จ า 
นวน 

นักศึกษา
ทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษาสอบผ่าน 
ปีการศึกษา  

2559 
ปีการศึกษา  

2560 
ปีการศึกษา  

2561 
ปีการศึกษา 

 2562 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อยละ 

รหัส 59 724 407 56.2 556 76.7 652 90.05 724 100% 

รหัส 60 738   493 66.08 525 71.13 682 92.41% 

รหัส 61 609     306 50.24 500 82.10% 

รหัส 62 666       466 69.97% 
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3. กลยุทธ์ หรือ ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบ และคณะท างานระหว่างหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุน

การท างานที่เกิดประสิทธิภาพ การรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวในการ
แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เช่น การรายงานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
ประธานทุกหลักสูตรทราบ น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ 
และท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  

- มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงข้อมูล และการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้เกิดประสิทธิภาพที่สุด เช่น การประชาสัมพันธ์ ผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์งานบริการการศึกษา Facebook งานบริการการศึกษา 
Facebook เฉพาะกลุ่มนักศึกษาตามรุ่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ
ภายในคณะ 

- มีระบบรายงานสรุปการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ แยกตามรุ่นปี ตาม
สาขา ท าให้มีการติดตามผลการสอบได้อย่างต่อเนื่อง น ารายงานเสนอประธาน
หลักสูตร เ พ่ือติดตามนักศึกษาตกค้างที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ มีการกระบวนการด าเนินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดย
ยึดข้อมูลที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ในการเข้ารับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  
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1. แนวปฏิบัติการควบคุมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

 
 
ข้อปฏิบัติในการด าเนินการจดัสอบ  

1. การเข้าสอบของนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ จะต้องแต่งกายชุดนักศึกษา 
โดยมาก่อนเวลาสอบก่อน 10 นาที เพ่ือตรวจบัตรนักศึกษา ก่อนเข้าห้องสอบ
ตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแต่ละกลุ่ม 

2. กรรมการคุมสอบ จะไม่อนุญาตให้พกเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
ติดตัว และวางสัมภาระหน้าห้องสอบ  และอนุญาตให้เข้าออกห้องสอบทางเดียว 
เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ และการเข้า-ออก 

3. เมื่อถึงเวลาสอบ กรรมการจะชี้แจง รายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การ
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และวิธีการสอบ 

4. เมื่อถึงเวลาสอบ กรรมการจะท าการปลดล็อคระบบการสอบ และให้ 
Password เข้าสู่ ระบบการสอบ ซึ่ ง Password ของแต่ละกลุ่มจะมีความ
แตกต่างกัน และจะได้รับเมื่อจะเริ่มท าการสอบแล้วเท่านั้น ป้องกันการสอบจาก
เครื่องภายนอก 

5. การควบคุมการสอบ จะมีกรรมการคุมสอบ จ านวน 2 ท่าน จะอยู่
ประจ าหน้าห้องสอบ 1 คน หลังห้องสอบ 1 คน เพ่ือดูความผิดปกติของหน้าจอ

ประเด็น(จุดเด่น)ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
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คอมพิวเตอร์  และควบคุมผ่านหน้าจอ Monitor ที่สามารถเห็นความ
เคลื่อนไหวของหน้าจอแต่ละเครื่องที่ก าลังสอบได้จาก เครื่องหลัก  โดย
สามารถตรวจสอบความผิดปกติของหน้าจอกรณีนักศึกษาออกจากระบบการ
สอบ ป้องกันการทุจริตการสอบ 

 
 

6. เมื่อนักศึกษาท าข้อสอบเสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  นักศึกษา
จะต้องมาลงลายมือชื่อเข้าสอบ พร้อมการตรวจสอบคะแนนจากระบบมีการท า
ข้อสอบเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ เนื่องจากเป็นข้อสอบออนไลน์ 
2. มีระบบรับสมัครสอบและรายงานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

คณะฯ ได้พัฒนาระบบรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือความ
สะดวกในการบริหารจัดการด าเนินการจัดสอบ และการสมัครเข้ารับการสอบ
ของนักศึกษา  และเมื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบผลการสอบเรียบร้อย
แล้วและส่งผลการสอบให้กองทะเบียน แสดงผลในระบบ sis คณะจึงได้พัฒนา
ระบบแสดงผลงานรายงานภาพรวมแยกตามรุ่นปี สาขา และนักศึกษาที่สอบ
ผ่าน-ไม่ผ่าน เพ่ือความสะดวกในการติดตามผลการสอบ การรายงานผลสอบ 
และการติดตามนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบแต่ละครั้งเพ่ือการเตรียมตัวเข้ารอบ
การสอบในครั้งถัดไป 
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บทสรุป 
คณะมีแนวปฏิบัติการด าเนินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษชัดเจน 

และมีระบบรองรับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาอ านวยความ
สะดวกในการสมัครสอบ และมีกระบวนการจัดสอบที่เป็นระบบ ป้องกันการ
ทุจริตการสอบ และการควบคุมอย่างเข้มงวด  การพัฒนาระบบสมัครสอบและ
รายงานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  ช่วยให้การบริหารจัดการด าเนินการ
จัดสอบและติดตาม  นักศึกษาได้อย่างสะดวกด้วยตัวระบบพัฒนามาจากปัญหา
ที่เกิดขึ้นในช่วงแรกที่เริ่มให้คณะมีการด าเนินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  และการน ากระบวนการ PDCA 
ในการคิดวิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี
การศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบัน คณะมีการบริหารจัดการการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น มีความสะดวกทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา  
รวมทั้งการติดตามนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยระบบรองรับการสรุปผลการสอบน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจ าคณะ ทราบในแต่ละภาค
การศึกษา ซึ่งท าให้ภาพรวมคณะวิทยาการจัดการมีการบริหารจัดการ การสอบ
วัดความรู้ภาษาอังกฤษที่มีความสะดวก  ด้วยจ านวนนักศึกษามากซึ่งติดอันดับ 1 
ใน 3 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
****************************************** 

เรื่อง การบริหารจัดการการบริการสวัสดิการภาวะอุบัติเหตุและ/หรือเสียชีวิต 
ส าหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาเขตปัตตานี 

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านบริหารจัดการ 

ชื่อหน่วยงาน 
หน่วยพยาบาล กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 

คณะท างานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
1. นางสุธีรา    โกมลมาลัย หัวหน้าหน่วยพยาบาล 
2. นางสาวปรารถนา ข้อมงคลอุดม พนักงานบริหารทั่วไป  

การประเมินปัญหา/ความเสี่ยง ( Assessment) 
เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกินร้อยละ 60 ของเบี้ยประกันภัย ซึ่ง

มีภาวะเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นในปีต่อไป 
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสามารถบริหารจัดการสวัสดิการภาวะอุบัติเหตุและ/หรือเสียชีวิตให้
ครอบคลุมกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรให้เท่าเทียมกัน 

2. เพ่ือไม่ให้เกิดการสูญเสียรายได้ของวิทยาเขตเพ่ิมขึ้น ภายใต้การได้รับ
สวัสดิการที่เหมาะสม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การธ ารงไว้ซึ่งการดูแลด้านสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณี

บาดเจ็บ ทุพลภาพและเสียชีวิตแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ภายใต้
เงื่อนไขของการมีงบประมาณอันจ ากัด 
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การออกแบบกระบวนการ 
1. วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติจริง (PDCA) 

ด าเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ได้มีคณะกรรมการจัดท า
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร และการ
จัดท าประกันสุขภาพนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรต่างชาติ  วางแผนการ
ด าเนินการร่วมกัน ดังนี้ 

1. ก าหนดวันสรุปผลการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรค ในปีที่ผ่านมา 
พร้อมก าหนดแนวทางในการด าเนินการในปีถัดไป โดยมีรายละเอียดคือ 

1.1 ก าหนดระยะเวลาความคุ้มครอง 
 1.2 ก าหนดรายละเอียดความคุ้มครอง 

1.3 ก าหนดแนวทางการพิจารณาโครงการ/ข้อเสนอของบริษัท
ประกันภัย คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาโครงการ/บริษัท
ประกันภัย 

1.4 ก าหนดแนวทางการจัดท าประกันสุขภาพนักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรต่างชาติ สมัครและเลือกแผนประกันตามความสมัครใจ มีผลประโยชน์
ความคุ้มครองเบื้องต้น 

2. ด าเนินการประชุมชี้แจงผู้แทนบริษัทประกันภัย 
3. ให้บริษัทประกันภัยเสนอโครงการรับประกัน 
4. แต่ละวิทยาเขตกลับไปด าเนินการตามกระบวนการของแต่ละวิทยา

เขต 
โดยวิทยาเขตปัตตานีได้ด าเนินการตามกระบวนการ PDCA ดังนี้ 
P : วิทยาเขตปัตตานีมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วม จ านวน 3 กลุ่ม 

คือ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มีการวางแผนการด าเนินการดังนี้ 
 1. ขออนุมัติด าเนินการ 
 2. รับสมัครในแต่ละกลุ่ม 



เวทีคุณภาพ || มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- 123 - 

 

 3. รายงานผลการรับสมัคร 
 4. ด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ทุกวันพฤหัสบดี 
 5. รายงานผลการด าเนินงานในแต่ละปี 

D : ด าเนินการตามแผนดังนี้ 
 1. ขออนุมัติด าเนินการ 
 2. รับสมัครในแต่ละกลุ่ม 
 2.1 กลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิต โรงเรียนอนุบาลสาธิต และโรงเรียน
สาธิตอิสลามศึกษา  

- ส่งบันทึกข้อความประสานงานโรงเรียนก าหนดให้ทางโรงเรียน
ส่งรายชื่อพร้อมเบี้ยประกันภัย คนละ 100 บาท ภายในวันและเวลาที่ก าหนด  
 - น าส่งเบี้ยประกันภัย ให้แก่งานการเงินและบัญชี (ในบัญชีรับ
ฝากจ่ายคืน) 

2.2 กลุ่มนักศึกษา 
- ส่งบันทึกข้อความประสานงานงานทะเบียน เพ่ือขอรายชื่อของ

นักศึกษาที่มีสถานะเป็นนักศึกษาประจ าปีการศึกษานั้น ๆ ทุกคน/ทุกสาขา
รายวิชา/ทุกระดับ/ทุกหลักสูตร 

- รวบรวมจ านวนและรายชื่อ เพ่ือขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณเงิน
รายได้ค่าบ ารุงสุขภาพ คนละ 100 บาท 

2.3 รับสมัครบุคลากร 
 - ประชาสัมพันธ์ถึงบุคลากรทุกคนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่อ
ออนไลน์ โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย คนละ 100 
บาท 
 - ส่งบันทึกข้อความถึงผู้บริหารสูงสุดของทุกคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้มีการร่วมประชาสัมพันธ์ 
 - รับสมัครบุคลากร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ในระยะเวลาที่
ก าหนด โดยจะมีการสรุปผลการเข้าร่วมโครงการทุกวัน พร้อมส่งเงินเบี้ย
ประกันภัย ให้แก่งานการเงินและบัญชี (ในบัญชีรับฝากจ่ายคืน) 
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 3. รายงานผลการรับสมัคร 
 3.1 ด าเนินการสรุปผลการด าเนินโครงการฯ ในช่วงการรับสมัคร         
การส่งเบี้ยประกันภัยและ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องน าเรียนรองอธิการบดีวิทยาเขต เพื่อ
ทราบต่อไป 
 3.2 รวบรวมรายชื่อทั้ง 3 กลุ่มส่งให้บริษัทประกัน พร้อมเบี้ยประกัน 
 3.3 รับกรมธรรม์พร้อมบัตรประกันของบุคลากร 
 4. ด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ทุกวันพฤหัสบดี โดยเป็นผู้
ประสานงานรับเอกสารเพ่ือเรียกร้องค่าทดแทนระหว่างกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร กับบริษัทประกัน ซึ่งนอกจากรวบรวมเอกสารเพ่ือเรียกร้องค่าทดแทน
แล้ว หน่วยพยาบาลยังปลูกฝั่งให้คนในชุมชนตระหนักถึงการดูแลสุ ขภาพ
เบื้องต้น ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และให้ค าปรึกษาเรื่องการใช้สิทธิการ
รักษาเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและประโยชน์ที่สูงสุดแก่ทุกฝ่าย อันจะน ามาซึ่ง
การลดค่าใช้จ่ายในการพึง่พิงสถานพยาบาล 

5. รายงานผลการด าเนินงานในแต่ละปี 
C : มีการตรวจสอบ ดังนี้ 

 1. กรณีนักศึกษาต้องตรวจสอบการเพ่ิมรายชื่อในกรมธรรม์ โดยการ
ประสานงานงานทะเบียน เพ่ือด าเนินการขอรายชื่อเพ่ิมเติมส าหรับกลุ่มนักศึกษา
ที่มีกรณีพิเศษ เช่น การลงทะเบียนล่าช้า เป็นต้น  เพ่ือป้องกันการไม่มีชื่อใน
กรมธรรม์ของนักศึกษาทุกคน 
 2. กรณีบุคลากรให้ตรวจสอบรายชื่อ โดยการส่งบัตรประกันของ
บุคลากรให้ตรวจสอบรายชื่อ 
 3. กรณีการเรียนร้องค่าสินไหมทดแทน ต้องตรวจสอบเอกสารให้
ถูกต้องและครบถ้วน และให้ค าปรึกษาการใช้สิทธิการรักษาตามกฎหมายให้
เหมาะสมตามสิทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุด 

A : ปรับปรุงการด าเนินการ โดยการสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา 
และอุปสรรค์การด าเนินการในแต่ละปีเข้าที่ประชุมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน
ในปีต่อไป 
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2. งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ คนละ 100 บาทต่อปี 

การวัดผลและผลลัพธ์ (Measures)แสดงระดับแนวโน้มข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ (3 ปี) และ/หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก 

 
วิทยาเขต ปี

การศึกษา 
จ านวน 
ผู้เอา

ประกัน 

จ านวน 
เบี้ยประกัน 

จ านวน 
การ 
เคลม 

ค่าสินไหม
ทดแทน 

ร้อยละ
ของเบี้ย
ประกัน 

หาดใหญ ่ 2559 24,095 2,409,500 2,376 1,384,866.68 57.47 
2560 23,778 2,377,800 1,192 1,691,088.54 71.12 
2561 26,110 3,704,620 1,536 1,657,989.17 44.75 
2562 25,358 4,402,212 1,114 1,173,861.00 26.67 

ภูเก็ต 2559 3,710 371,000 170 504864.10 136.08 
2560 3,660 366,000 137 368,397.00 100.65 
2561 3,269 498,440 220 756,427.00 151.76 
2562 2,919 507,511 75 365,788.00 72.07 

ตรัง 2559 3,963 396,300 86 274,218.30 69.19 
2560 4,038 403,800 67 243,948.10 6041 
2561 3,565 558,760 168 953,308.52 170.61 
2562 2,964 515,366 49 555,127.39 107.72 

สุราษฎร์
ธาน ี

2559 5,846 584,600 62 171,731.52 29.37 
2560 5,448 544,800 75 376,824.56 69.17 
2561 5,399 832,460 78 291,490.91 35.02 
2562 5,052 874,403 53 385,727.00 44.11 

ปัตตานี 2559 13,457 1,345,700 46 158,177.00 11.75 
2560 13,220 1,322,000 35 233,081.00 17.63 
2561 12,078 1,207,800 50 98,151.45 8.13 
2562 10,565 1,056,500 31 86,913.00 8.23 
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หมายเหตุ   
1.  ปีการศึกษา 2561 ค่าเบี้ยประกันของนักศึกษาทุกวิทยาเขต เป็นเงิน 

160 บาทต่อปี ยกเว้น วิทยาเขตปัตตานี ค่าเบี้ยประกันเป็นเงิน 100 บาทต่อปี  
2.  ปีการศึกษา 2562 ค่าเบี้ยประกันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นเงิน 194 

บาทต่อปี ยกเว้น วิทยาเขตปัตตานี ค่าเบี้ยประกันเป็นเงิน 100 บาทต่อปี  
3. ปีการศึกษา 2562 ค่าเบี้ยประกันของนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ และบุคลากร 

เป็นเงิน 169 บาทต่อปี ยกเว้น วิทยาเขตปัตตานี ค่าเบี้ยประกันเป็นเงิน 100 
บาทต่อปี  
 

จากตารางข้างต้นเปรียบเทียบให้เห็นผลลัพธ์ของการด าเนินการ ดังนี้ 
1. เพ่ือสามารถบริหารจัดการสวัสดิการภาวะอุบัติเหตุและ/หรือเสียชีวิต

ให้ครอบคลุมกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรให้เท่าเทียมกัน  คือ ทุกคนใน
วิทยาเขตปัตตานีที่เข้าร่วมโครงการฯ ช าระค่าเบี้ยประกันที่เท่าเทียมกันภายใต้
สวัสดิการที่เท่าเทียมกัน 

2. เพ่ือไม่ให้เกิดการสูญเสียรายได้เพ่ิมขึ้น ภายใต้การได้รับสวัสดิการที่
เหมาะสม โดยวิทยาเขตปัตตานียืนยันการช าระค่าเบี้ยประกัน 100 บาทต่อปี 
และสามารถด าเนินการได้ 2 ปีการศึกษาภายใต้ที่ทุกวิทยาเขตช าระค่าเบี้ย
ประกัน 160, 194 และ 169 (ตามหมายเหตุใต้ตาราง) ดังนี้ 

ปี
การศกึษ

า 

กลุ่ม ค่าเบี้ยประกัน จ านวน
คน 

คิดเป็นเงิน 
วิทยาเขต

อ่ืน ๆ 
วิทยา
เขต

ปัตตานี 

ส่วน
ต่าง 

2561 นักศึกษา 160 100 60 9,029 541,740 
2562 นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 194 100 94 2,099 197,306 
2562 นักศึกษาช้ันปีอ่ืน 

ๆ นักเรียน และ
บุคลากร 

169 100 69 8,466 584,154 

รวมการไม่สูญเสียรายได้ของวิทยาเขตเป็นเงิน 1,323,200 
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3.  วิทยาเขตปัตตานีมีวิธีการจัดการเพ่ือให้ธ ารงไว้ซึ่งค่าเบี้ยประกัน 100 
บาท/คน ดังนี้ 

- สร้างการรับรู้จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม โดย
การสื่อสารสุขภาพตรงต่อกลุ่มเป้าหมายในการให้ความส าคัญของการดูแล
สุขภาพตนเองเบื้องต้นของคนในชุมชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

- สร้างเครือข่ายแกนน าในการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นสู่การร่วม
ดูแลสุขภาพชุมชนต่อเนื่องและยั่งยืนมาตลอดทุกปี โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา        
จิตอาสา นักศึกษาผู้น าต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันดูแลในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

- ใช้หลักการพึงตนเองโดยการดูแลคนในชุมชน อย่างใกล้ชิดจนเกิด
ความไว้วางใจ ผ่านการท างานของหน่วยพยาบาล กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี 

- รณรงค์ให้ทราบและรู้จักใช้สิทธิพ้ืนฐานของตนเอง ควบคู่ไปกับการ
ใช้สวัสดิการภาวะอุบัติเหตุและ/หรือเสียชีวิต ส าหรับนักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรของวิทยาเขตปัตตานี อันน ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดของการดูแลตนเอง 

- สร้างความตระหนักถึงค่าใช้จ่ายที่ควรจะจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพต้อง
เหมาะสมต่อสถานการณ์นั้น ๆ โดยให้พิจารณาสถานพยาบาลตั้งแต่ของรัฐ 
โรงพยาบาลเอกชน หรือคลินิกต่าง  

- ร่วมพูดคุยให้ค าปรึกษาและหาทางออกเป็นรายกรณี ในกรณีท่ีมี
ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินมาตรฐานทั่วไป 

- เฝ้าติดตามประเมินสถานการณ์ สรุปผลรายงานเป็นรายไตรมาส 
เพ่ือน ามาวางแผนปรับปรุงขับเคลื่อนให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
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4.  สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

 
 

การเรียนรู้ ( study/Learning) 
1. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

1.1 สร้างการรับรู้ โดยการสื่อสารให้รับรู้ถึงการบริการสวัสดิการภาวะ
อุบัติเหตุและ/หรือเสียชีวิต ส าหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของ             
วิทยาเขตปัตตานี อย่างทั่วถึงทุกองค์กร ผ่านการสื่อสารทุกช่องทางส าหรับ
นักเรียน นักศึกษาเก่า และบุคลากร ส่วนนักศึกษาใหม่จัดให้เรื่องนี้เป็นเรื่อง
ส าคัญในการปฐมนิเทศนักศึกษาทุกคนในทุกปีการศึกษา 

1.2 สร้างทัศนคติ โดยการสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมายในเรื่องการดูแล
สุขภาพตนเองเบื้องต้นก่อนเป็นส าคัญ สู่พฤติกรรมสุขภาพบุคคล พฤติกรรม
สุขภาพชมชนที่ถูกต้อง ท าให้กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เลือกการดูแลตนเองเป็น
อันดับแรก เลือกใช้หน่วยพยาบาลที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นอันดับถัดมา ขยับสู่
โรงพยาบาลของรัฐที่มีค่าใช้จ่ายต่ า และโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกในกรณี
เร่งด่วนตามล าดับ แม้ว่าจะต้องช าระค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมาก 

2559 2560 2561 2562

วข.หาดใหญ่ 2,376 1,192 1,536 1,114

วข.ภเูก็ต 170 137 220 75

วข.ตรงั 86 67 168 49

วข.สรุาษฎรานี 62 75 78 53

วข.ปัตตานี 46 35 50 31

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500

วข.หาดใหญ่ วข.ภเูก็ต วข.ตรงั

วข.สรุาษฎรานี วข.ปัตตานี
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1.3 พิจารณาสวัสดิการที่เกี่ยวข้องพ้ืนฐานมาร่วมในการรองรับภาวะการ
เกิดอุบัติเหตุ เช่น สิทธิ พรบ. สิทธิบัตรทอง สิทธิสวัสดิการอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการ
ดูแลรับผิดชอบต่อเหตุร่วมกันได้ในภาพรวมของสังคมอย่างสมดุล  และเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ 

1.4 ประเมินผลเป็นระยะ ๆ น าข้อมูลเชิงสถิติของจ านวนและสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุ การตาย พร้อมทั้งผลกระทบความรุนแรงในการพิจารณาการ
สื่อสารหรือการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ เช่น การรณรงค์การมีวินัยจราจร ที่
เป็นสาเหตุหลักของการเรียกร้องสินไหมทดแทน เพ่ือลดอัตราค่าใช่จ่ายในการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในเหตุที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้น 
2. จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งท่ีท าได้ดีในประเด็นที่น าเสนอ 
 การบริหารจัดการแบบบูรณาการองค์รวมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนท าให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทั้งผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า และ
มหาวิทยาลัย 
3. กลยุทธ์หรือปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 

- ความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพ ผลประโยชน์
ที่เก่ียวข้องและอ่ืน ๆ ของชุมชน 

- การบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
- การบริการที่เกินความคาดหมายต่อผู้ใช้บริการ 
- การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบร่วมกันของคนในชุมชนต่อสภาวะ

สถานการณ์งบประมาณที่มีข้อจ ากัด 

สามารถเป็นต้นแบบของการบริการสวัสดิการภาวะอุบัติเหตุและ/หรือ
เสียชีวิต ส าหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาเขตอ่ืน ๆ หรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ ทั้งในรูปแบบการท าประกันภัยกับบริษัทหรือการมาบริหาร

ประเด็น(จุดเด่น)ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
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จัดการเอง  ดังผลการด าเนินการย้อนหลัง 3 ปีในข้อ 9 ท าให้ในปีการศึกษา 
2562 ไม่มีบริษัทใดมาน าเสนอแผนประกันภัย คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ
อย่างเป็นเอกฉันท์ให้แต่ละวิทยาเขตด าเนินการด้านการจัดท าประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร และการจัดท า
ประกันสุขภาพนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรต่างชาติ เพ่ือทดแทนบริษัท
ประกันภัย โดยสามารถด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 

1. วิทยาเขตด าเนินการบริหารจัดการ การประกันภัยอุบัติเหตุ 
2. วิทยาเขตซ้ือความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัย 
วิทยาเขตปัตตานี  จึ ง ได้มีการประชุมเ พ่ือจัดสวัสดิการด้ านการ

รักษาพยาบาลกรณีภาวะอุบัติเหตุและ/หรือเสียชีวิต เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ส านักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี โดยมี
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เป็นประธาน และมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
โดยมีผลการประชุมว่าจะด าเนินการบริหารจัดการประกันอุบัติเหตุในนามวิทยา
เขตเอง  และออกประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติการบริการสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการบริการสวัสดิการภาวะอุบัติเหตุและ/หรือ
เสียชีวิต ส าหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาเขตปัตตานี อย่าง
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเหมาะสมตามสถานการณ์ 

 
เอกสารอ้างอิง 

รายงานสรุปค่ารักษาพยาบาล ปีการศึกษา 2559 – 2562 
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 - รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
(กลุ่ม) และการจัดท าประกันสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรต่างชาติ 
ประจ าปี 2560 2561 2562  
 -  บันทึกข้อความงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 
ที่ มอ052/893 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง รายงานการจัดท าประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร และการจัดท า
ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ต่ า ง ช า ติ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการบริการสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

บทสรุป 
“ความเป็นธรรมส าหรับคู่ค้า” เป็นเรื่องส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหาร

จัดการงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะเรื่องความเป็นธรรมเป็นเรื่อง
ชื่อเสียง เรื่องภาพลักษณ์ขององค์กรนั้น ๆ อีกทั้งจะเป็นสิ่งสร้างความเชื่อมั่นต่อ
การด าเนินการสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง 

ในการบริหารจัดการความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับการบริการสวัสดิการ
ภาวะอุบัติเหตุและ/หรือเสียชีวิต ต้องใช้กระบวนการบูรณาการแบบองค์รวม
รอบด้านที่มีอยู่ท าให้เกิดความพึงพอใจแก่ทุกฝ่ายและที่ส าคัญเกิดผลประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ภายใต้ปัจจัยที่มีหรือภายใต้บริบทขององค์กรนั้น ๆ แต่ที่
ส าคัญที่สุด คือ ต้องบริหารจัดการให้เห็นความเชื่อมั่นว่าทุกฝ่าย โดยเฉพาะคู่ค้า
ได้รับความเป็นธรรมจากการด าเนินการจริง 
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แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
****************************************** 

เรื่อง กระบวนการพิจารณาเงินเดือนค่าจ้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านบริหารจัดการ 

ชื่อหน่วยงาน 
กลุ่มงานบริหารและบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะท างานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
1. นางกิติยาภรณ์    สินศภุเศวต 
2. ว่าที่ร้อยตรีทิพวรรณ  จันทมาศ  
3. น.ส.เกตุวด ี   ตันชโล 

การประเมินปัญหา/ความเสี่ยง ( Assessment) 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือขึ้นเงินเดือน

ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ าปีละ 2 ครั้ง และพนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานเงินรายได้ปีละ 1 ครั้ง โดยให้คณะ/หน่วยงานบริหารจัดการในส่วนนี้เอง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการ
ประเมิน พร้อมขึ้นเงินเดือนค่าจ้าง  จากการด าเนินการที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงานต้อง
ใช้เวลาในการด าเนินการหลังจากที่ได้รับการจัดสรรวงเงินจากมหาวิทยาลัย เป็น
ระยะเวลามากกว่า 1 เดือน และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดสูงจากการรับ-ส่ง file 
ข้อมูลให้กับผู้ประเมินแต่ละท่าน เนื่องจากมีการแก้ไขหลายรอบจึงมีหลาย file 
ท าให้เกิดปัญหาการส่ง file ผิด มีผลกระทบที่ตามมาสูง กลุ่มงานบริหารและ
บุคคลจึงได้พิจารณาปรับปรุงกระบวนการพิจารณาเงินเดือนค่าจ้าง เพ่ือลด
ปัญหา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน
ค่าจ้างของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.  เพ่ือลดโอกาสผิดพลาดในการด าเนินการ 
2.  เพ่ือลดเวลาในการด าเนินการ 
3.  เพ่ือลดจ านวนคนในการด าเนินการ 
4.  เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  สามารถลดความผิดพลาดในการส่งข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 
2.  สามารถลดเวลาในการติดตามงานลงได้ 
3.  สามารถลดจ านวนคนในการปฏิบัติงานลงได้ 
4.  สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 

การออกแบบกระบวนการ 
1. วิธีการ / แนวทางการปฏิบัติจริง  

การพัฒนากระบวนการเลื่อนเงินเดือนค่าจ้างของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
การด าเนินงานเป็นไปตามข้ันตอน PDCA (รูปที่ 1) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 

• ตรวจสอบ 
• ทดลองใช้

• ปรับปรุงแก้ไข
• พัฒนา

• ออกแบบและ
พัฒนา

• วางแผนการท างาน
• ทบทวนข้อมูลเดิม

Plan Do

CheckAct
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ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน 
- ศึกษาข้อมูลเดิมจากโปรแกรม Excel ที่มีอยู่ทั้งหมด ตลอดจนปัญหา

อุปสรรคในการด าเนินการที่ผ่านมา 
- จัดประชุมหารือเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องร่วมกันระหว่าง

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ว่ามีข้อมูลอะไรที่ เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องใช้  รวมทั้ง
ก าหนดรูปแบบรายงานส าหรับผู้บริหารและรายงานต่างๆ ที่จ า เป็นต้องใช้ 
ก าหนดค าอธิบายต่างๆ เช่น ประเภทของบุคลากร (รูปที่ 2 )  รหัสของต าแหน่ง
ต่างๆ (รูปที่  3 )  พร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบส่วนต่างๆ เ พ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าในการประชุมครั้งถัดไป 

 

 
รูปที่ 2 ก าหนดประเภทของบุคลากร 

 

 
รูปที่ 3 ก าหนดรหสัของต าแหน่งตา่งๆ 

  
- ก าหนดเป้าหมายและแผนงานในการด าเนินการ  ในเบื้องต้นได้

ก าหนดให้เป็นแผนพัฒนาระยะสั้น  โดยวางกลยุทธ์ไปที่เป้าหมายหลักที่ต้องการ



เวทีคุณภาพ || มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- 137 - 

 

แก้ปัญหาและพัฒนาก่อน ซึ่งในอนาคตมีการปรับปรุงตามที่มหาวิทยาลัยมีการ
เปลี่ยนแปลง หรือตามความต้องการพัฒนาในช่วงนั้นๆ  

- ก าหนดโครงสร้างของข้อมูลต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้ เพ่ือตอบโจทย์รายงาน
ต่างๆ ที่ก าหนดไว้ข้างต้น 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาระบบ 

- ปรับระบบจาก Excel ที่มีอยู่เดิมมาเป็น Google sheet เพ่ือให้สามารถ 
Share ข้อมูล Online ได้หลายคนในคราวเดียวกัน 

- ก าหนด Sheet ส าหรับป้อนข้อมูล เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น ส าหรับการ
น าไปใช้และประมวลผลต่อไป  โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่บุคคลป้อนข้อมูลที่ 
Sheet นี้เพียงท่ีเดียว (รูปที่ 4 ) 
 

 
 

รูปที่ 4 sheet ส าหรับป้อนข้อมลูเบื้องต้น (data staff) 
- ก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานใน Sheet ต่างๆ ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ผู้ป้อนข้อมูล ได้แก่ เจ้าหน้าที่บุคคลเพ่ือป้อนข้อมูลตัวเลขที่ได้รับจัดสรร 
ประธานการประเมินเพ่ือให้คะแนนผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้มีสิทธิ์ดู
ข้อมูล เป็นต้น 

- การออกแบบรูปแบบการแสดงผล ก าหนดให้สามารถแสดงผลตาม
รูปแบบ ตามบทบาทของการปฏิบัติงาน เช่น  

1) รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร เช่น รายงานเงินคงเหลือ (รูปที่ 5 ) 
รายงานค่าสถิติคะแนน TOR และ Competency (รูปที่ 6) รายงานสรุปข้อมูล
เงินเดือนแยกตามประเภทการจ้าง หน่วยงาน (รูปที่ 7 ) เป็นต้น 
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รูปที่ 5 รายงานเงินคงเหลือแยกประเภท 
 

 
 

 รูปที่ 6 รายงานค่าสถิติคะแนน TOR และ Competency 
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รูปที่ 7 รายงานสรุปข้อมลูเงินเดือนแยกตามประเภทการจ้าง หน่วยงาน 
 

2) รายงานส าหรับประธานประเมินของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้คะแนนผล
การปฏิบัติงาน (รูปที่ 8) 

 

 
 

รูปที่ 8 รายงานส าหรับให้คะแนนตามประเภทต่างๆของหน่วยงาน 
 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบและทดลองใช้ 
- การตรวจสอบความถูกต้องของการรายงาน ได้ด าเนินการสอบทานการ

ประมวลผลในรายงานสรุปต่างๆ และความถูกต้องข้อมูล รวมทั้งตรวจสอบเวลา 
- ได้ด าเนินการทดลองใช้งานโดยผู้ใช้งานภายในหน่วยงานก่อน และ

ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ใช้งานสะดวกขึ้น พร้อมแนะน าการใช้งานให้กับผู้ที่
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เกี่ยวข้องพร้อมกับการแนะน าการให้คะแนนในระบบ TOR และ Competency 
online 
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนา 

- การปรับปรุงแก้ไขระบบ โดยน าผลการประเมินจากการทดลองใช้งาน
ของผู้เกี่ยวข้องมาปรับปรุง ทั้งในรูปแบบของรายงาน การแสดงผลหน้าจอ 
เพ่ือให้ใช้งานได้สะดวกข้ึน   

2. งบประมาณที่ใช้ในการจัดท าโครงการ / กิจกรรม (ถ้ามี) 
(ไม่มี) 
การวัดผลและผลลัพธ์ (Measures)แสดงระดับแนวโน้มข้อมูลเชิง

เปรียบเทียบ (3 ปี) และ/หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก 
การปรั บปรุ งกระบวนการ พิจารณา เ งิ น เดื อนค่ าจ้ า งของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ท าให้สามารถบรรลุเป้าหมายทั้ง 4 ข้อ คือ  
- ลดโอกาสผิดพลาดในการด าเนินการ โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการส่ง

ไฟล์ที่แยกหน่วยงานให้ประธาน และการแก้ไขผลการพิจารณา 
- ลดเวลาในการด าเนินการ โดยได้เปรียบเทียบเวลาจากการสัมภาษณ์

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังแสดงในตารางที่ 1 
- ลดจ านวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน จากเดิม 4 คน เหลือ 2 คน 
- สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นและใช้งาน

ง่าย  
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ล าดับ รายการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

โอกาสผิดพลาด 
ความสะดวก 
กับผู้ใช้งาน 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1 จัดท าไฟล์ Excel โดย
รวบรวมรายชื่อบุคลากร
ทั้งคณะฯ และปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

7 วัน 1 
วัน 

  N/A N/A 

2 แยกไฟล์ข้อมลูเป็น 4 
ไฟล์ Excel  5 ประเภท
การจ้าง (เดิม
ผู้รับผิดชอบ 4 คน แยก 
4 ไฟล์ Excel  5 
ประเภทการจ้าง )  

2 วัน 0  × N/A N/A 

3 ส่งข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ที่รับผิดชอบเรื่องการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อ
ตรวจสอบแกไ้ข
คุณสมบัติตามประกาศ  

30 
น. 

0  × ×  

4 รวบรวมข้อมลูจาก 4 
ไฟล์ Excel  5 ประเภท
การจ้าง แยกหน่วยงาน
เป็น 22 หน่วยงาน/
ภาควิชา  

2 วัน 0  × ×  

5 จัดส่งไฟล์ Excel ทาง E-
mail ไปยังประธานเพ่ือ
พิจารณาผลทั้ง 22 
หน่วยงาน/ภาควิชา โดย
ส่งครั้งละราย 

30 
น. 

0  × ×  
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ล าดับ รายการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

โอกาสผิดพลาด 
ความสะดวก 
กับผู้ใช้งาน 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

6 รอผลการพิจารณาจาก
ภาควิชาและหน่วยงาน 
หากมีการแกไ้ขข้อมูลก็
ส่งข้อมูลกลับไปกลับมา
ทาง E-mail ระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีและประธาน
พิจารณา 

7 วัน 7 
วัน 

 × ×  

7 รวบรวมไฟล์ Excel จาก
ภาควิชา/หน่วยงาน แยก
เป็นประเภทการจา้งและ
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของไฟล์ 

2 วัน 0  × ×  

8 จัดส่งไฟล์ Excel ที่
รวบรวมจากหน่วยงาน/
ภาควิชา กระจายข้อมูล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบ 4 ท่าน 5 
ประเภทการจ้าง เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล พร้อมส่งคืน
หากมีการแกไ้ข 

3 วัน 0  × ×  

9 รวบรวมไฟล์ Excel จาก
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบทุก
ประเภท พร้อมจัดท า
สรุปข้อมลูรายงานการใช้
เงินท้ังคณะ 

1 วัน 0  × ×  
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ล าดับ รายการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

โอกาสผิดพลาด 
ความสะดวก 
กับผู้ใช้งาน 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

10 ส่งไฟล์ Excel ทุก
ประเภทการจ้าง พร้อม
สรุปการใช้เงินท้ังคณะ
ให้แก่คณบด ี

5 
นาที 

0  × ×  

11 รอคณบดีพิจารณา
จัดสรรวงเงินท่ีกันไว้ใน
ภาพรวมของคณะ หากมี
การแก้ไขก็ส่งไฟล์ข้อมลู
กลับไปกลับมาทาง E-
mail เพื่อน าเข้า
คณะกรรมการกลั่นกรอง
ฯ ต่อไป 

7 วัน 7 
วัน 

 × ×  

  รวมระยะเวลา
ด าเนินงาน 

17.5 
วัน 
65 

นาที 

1 
วัน 

  
 

หมายเหตุ ระยะเวลาในการด าเนินการทั้งหมดไม่รวมระยะเวลำในกำรรอคอยผลการ
พิจารณาจากคณบดีและประธานประเมินแล้ว 

การเรียนรู้ ( Study/Learning) 
1. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต   

มีแผนการพัฒนาเพ่ือรองรับการประเมินของมหาวิทยาลัยที่จะมีการ
ปรับเปลี่ยนในอนาคต  

1.1 จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งที่ท าได้ดีในประเด็นที่น าเสนอ คือ 
-  สามารถลดเวลาและความผิดพลาดในการส่งข้อมูลไปมาระหว่าง

เจ้าหน้าที่บุคคลกับประธานการประเมิน (ผู้ให้คะแนน) ได้เป็นอย่าง
ดี   
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-  มีความยืดหยุ่นกับผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตลอด
เท่าที่ต้องการจนถึงวันสุดท้ายของการส่งผล โดยใช้เวลาไม่มาก 
และไม่ต้องแจ้งมาท่ีเจ้าหน้าที่บุคคลแบบเดิม  

1.2 กลยุทธ์หรือปัจจัยสู่ความส าเร็จ ปัจจัยสู่ความส าเร็จของระบบนี้ 
คือ 

- การวางกลยุทธ์การพัฒนาไปที่เป้าหมายหลัก คือ ลดความผิดพลาด
และเวลาในการด าเนินการและสามารถตอบสนองประธานการ
ประเมินทุกคนให้ด าเนินการไดส้ะดวกและมีประสิทธิภาพ   

- สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงสถิติได้ 

1.  สามารถลดเวลาและความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
2.  สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานต่อกับคณะ/หน่วยงานที่มีขนาดใหญ่ 

หรือมีรูปแบบการประเมินที่มีการกระจายอ านาจไปให้หน่วยงานใน
สังกัดพิจารณาเงินเดือนค่าจ้างได้ดี 

3.  ใช้เครื่องมือที่ง่าย ท าให้สามารถด าเนินการได้ไม่ยาก ในเวลาไม่นาน 
4.  สามารถน าไปต่อยอดเพ่ือพัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือน

ได ้
 
 
 
 
 
 

ประเด็น(จุดเด่น)ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
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เอกสารอ้างอิง 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย
และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ณ วันที่
ด าเนินการล่าสุด 

http://www.personnel.psu.ac.th/ne
w1/new_6.8.pdf 

กา ร ติ ด ต าม ภา ร ะ ง านของบุ ค ล าก ร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

http://www.personnel.psu.ac.th/ne
w1/new_21.pdf  

บัญชีเงินเดือนขั้นสูงพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2559 

http://www.personnel.psu.ac.th/co
m/com_333.pdf  

ฐานการค านวณส าหรับการเลื่ อนขั้ น
เงินเดือน พ.ศ.2561 

http://www.personnel.psu.ac.th/w
ord/9.265.pdf  

บัญชีเงินเดือนข้าราชการ ต่ า-สูง พ.ศ.2560 http://www.personnel.psu.ac.th/w
ord/9.415.pdf  

อัตราค่าจ้างขั้นต่ า-ขั้นสูง ลูกจ้างประจ า 
พ.ศ.2559 

http://www.personnel.psu.ac.th/w
ord/9.365.pdf  

 
บทสรุป 

กา ร พั ฒนาก ร ะบว นกา ร พิ จ า ร ณา เ งิ น เ ดื อ นค่ า จ้ า ง ขอ งคณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์สามารถตอบปัญหาเรื่องการลดเวลา ความผิดพลาดและ
จ านวนคนในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน รวมทั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงจึงสามารถปรับ
ใช้ได้กับคณะ/หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี 
สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นฐานข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือนในอนาคตได้ และเป็น
จุดเริ่มต้นของการสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงงานในกลุ่มงานฯ ทั้งนี้อาจมีการ
สร้างแรงจูงใจให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถน าไปใส่ในแผนปฏิบัติ
งานของหน่วยงานและ TOR ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน เพ่ือที่จะท าให้การ
บริหารงานบุคคลของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

http://www.personnel.psu.ac.th/new1/new_6.8.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/new1/new_6.8.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/new1/new_21.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/new1/new_21.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_333.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_333.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/word/9.265.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/word/9.265.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/word/9.415.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/word/9.415.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/word/9.365.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/word/9.365.pdf
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แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
****************************************** 

เรื่อง “การจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อหน่วยงาน 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์  

คณะพยาบาลศาสตร์   
คณะท างานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

1. ดร. ศมนนันท์   ทัศนีย์สุวรรณ    
2. ผศ.ดร.ทิพมาส   ชิณวงศ์ 
3. ผศ.ดร.กันตพร  ยอดใชย 
4. ผศ.ดร.บุศรา  หมื่นศรี 
5. ดร.รัดใจ   เวชประสิทธิ์ 
6. อ.ธาวินี   ช่วยแท่น 
7. อ.เพ็ญพิชชา  ถิ่นแก้ว    
8. ดร.นิภา   นิยมไทย 
9. รศ.ดร.กิตติกร  นิลมานัต 
10. ดร.ปราณี  ค าจันทร์ 
11. อ.จิตตรานันท์  กุลทนันท ์ 
การประเมินปัญหา/ความเสี่ยง ( Assessment) 

 การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองในการคิด ค้นคว้า พัฒนา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ซึ่งเป็น
ทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 2) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 3) ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 4) 
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ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 5) ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ 6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร และ 7) ทักษะด้านอาชีพ และทักษะการเรียนรู้        
(รุ่งนภา และอติญาณ, 2560) ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ ระบบ
การศึกษาในประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการ
น ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เพ่ือจัดการมาตรฐาน
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ซึ่งเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ           
ทุนมนุษย์ พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยมีเป้าหมาย
ส าคัญ 5 ด้าน คือ การเข้าถึง ความเท่าเทียม คุณภาพ ประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ , 
2560) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจะต้องตอบโจทย์ และพัฒนาทักษะอย่าง
ครอบคลุม  มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ adult learner ซึ่งผู้เรียน
สามารถค้นคว้า ศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่มากมาย และ
สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากระบบเทคโนโลยี ที่ท าให้การค้นหาความรู้ เป็นสิ่งที่
สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว 
 รายวิชาโภชนบ าบัด เป็นหนึ่งในรายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายวิชานี้มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ อธิบายปัญหาภาวะโภชนาการ หลัก
โภชนบ าบัด และบทบาทพยาบาลในการส่งเสริมโภชนาการได้อย่างถูกต้อง 
หัวหน้าโครงการ  และทีมคณาจารย์  ได้เข้ามารับผิดชอบดูแลในฐานะผู้
ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 มีการพัฒนา
ปรับปรุงรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถบรรลุผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง 
(Expected learning Outcomes) และทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
อาจยังไม่สามารถตอบสนองทักษะการเรียนรู้ฯ ทั้ง 7 ด้าน ดังนั้น ทีมคณาจารย์
ฯ จึงได้มีการวางแผน และปรับปรุง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 
2.  นั กศึ กษาสามารถน าทั กษะที่ ไ ด้ รั บกา รส่ ง เส ริ มและพัฒนา                               

ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาทางการพยาบาล อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
3.  เป็นตัวอย่างส าหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  ที่ส่งเสริมทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

การออกแบบกระบวนการ 
1.  วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติจริง  (PDCA) 

1. P (Plan) การวางแผน: ทบทวนการจัดการเรยีนการสอนในปีการศึกษา 59/60/61 
ข้อดี สิ่งที่ต้องพัฒนา  

  
-ได้พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายรายวิชา และ
ลักษณะผู้เรียน 

-การจัดเนื้อหาใหเ้หมาะสมกบัผู้เรยีน 
-การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้แบบ 
Active learning  
-การเรียนรู้การใช้โปรแกรม online ที่
จะเป็นช่องทางในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย และสอดคล้องกบั
ลักษณะผู้เรียน  

ผลลัพธ์  ได้รูปการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเรยีนรู้ของนักศึกษาที่ดีขึ้น 
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รูปแบบการ
จัดการเรียนการ

สอน  
ปีการศึกษา 
59/60/61 

2. D (Do) การลงมือปฏิบัติ:   ปรับการจดัการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 59/60/61 

ข้อดี สิ่งที่ต้องพัฒนา 
-ได้ลงมือจดัรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่ได้ว่างแผนไว้  

-การติดต่อ สื่อสาร 
ประสานงาน ทั้งผู้เรียน และทีม
อาจารยผ์ู้สอน  

ผลลัพธ์  ได้ลงมือจัดรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ตามทีไ่ด้วางแผน
ไว้  
 

 
3. C (Check) การติดตามตรวจสอบ: ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
ปี 59/60/61 วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางในการแก้ไข 

ข้อดี สิ่งที่ต้องพัฒนา 
- ทราบผลการจัดการเรียนการสอน และ
ประเด็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่
เหมาะสม 

ผลลัพธ์ ทราบผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน และจุดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป  
 

 
 

4. Act (ปรับปรุงแก้ไข) : แก้ไขปัญหาตามผลการประเมินรายวิชา และพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 อย่าง
ต่อเนื่อง 

ข้อดี สิ่งที่ต้องพัฒนา 
-ได้มีการวิเคราะห์การจัดการเรยีนการสอน 
และปรับแกไ้ข ให้สามารถส่งเสริมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

-ปีการศึกษา 2559 ปรับรูปแบบการ
น าเสนอหลักโภชนบ าบดั ให้เกิดความ
น่าสนใจและความเข้าใจในเนื้อหามาก
ขึ้น  
-ปีการศึกษา 2560 ปรับสร้างแบบฝึกหัด
หลังบทเรียน online ทาง LMS2@PSU  

รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน  
ปีการศึกษา 
59/60/61 
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-ปีการศึกษา 2561 ปรับรูปแบบการ
สอน lecture มีกิจกรรม  active 
learning ในชม.การสอน และจัดท า
โครงการการให้ค าปรึกษาโภชนบ าบัด 
และ/หรือการสรา้งนวัตกรรมฯ 

ผลลัพธ์  ได้พัฒนาปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน ปีการศึกษา 2559/2560 และ 
2561 

 
 
 
 
 
 
 
บทสรุป การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
ทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

การจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 

59 
(ภาค

การศึกษาท่ี 
1) 

ปีการศึกษา 
60 

(ภาค
การศึกษาท่ี 

1) 

ปีการศึกษา 
60 

(ภาค
การศึกษาท่ี 

2) 

ปีการศึกษา 
61 

(ภาค
การศึกษาท่ี 

2) 
1) ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปญัหา 

√ √ √ √ 

2) ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 

√ - - √ 

3) ทักษะด้านความ
เข้าใจความต่าง

√ - - √ 

ได้รูปแบบ และการ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ทีเ่หมาะสม

กับนักศึกษา 
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ทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

การจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 

59 
(ภาค

การศึกษาท่ี 
1) 

ปีการศึกษา 
60 

(ภาค
การศึกษาท่ี 

1) 

ปีการศึกษา 
60 

(ภาค
การศึกษาท่ี 

2) 

ปีการศึกษา 
61 

(ภาค
การศึกษาท่ี 

2) 
วัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์ 
4) ทักษะด้านความ
ร่วมมือการท างาน
เป็นทีมและภาวะ
ผู้น า 

√ √ √ √ 

5) ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ 
และรูเ้ท่าทันสื่อ 

√ √ √ √ 

6) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ
สื่อสาร 

√ √ √ √ 

7) ทักษะด้านอาชีพ 
และทักษะการเรียนรู ้

√ √ √ √ 

 

3.งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรม   
ไม่มี 
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การวัดผลและผลลัพธ์ (Measures)แสดงระดับแนวโน้มข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ (3 ปี) และ/หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก 

 

ผลการประเมินรายวิชา (ปีการศึกษา) ผลการประเมินความพึง
พอใจ 

ระดับ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
2559 ภาคการศึกษาท่ี 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ดี 3.89 77.8 
2560 ภาคการศึกษาท่ี 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ดีมาก 4.22 84.4 
2560 ภาคการศึกษาท่ี 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดีมาก 4.27 85.4 
2561 ภาคการศึกษาท่ี 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดี 4.00 80 
 
หมายเหตุ  เกณฑ์การแปลผลการประเมินผลรายวิชา  
 
 
 
 

   
 
 

อย่างไรก็ตามเพ่ือการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์มี
การพัฒนาการศึกษาวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกในรายวิชาโภชนบ าบัด ตาม
การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย 
คณะพยาบาลศาสตร์ประจ าปี 2562-2563 และงานวิจัยอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการ ซึ่งจะรายงานผลการศึกษาฯ และเผยแพร่ต่อไป 

 
 
 
 

ค่าเฉลี่ย ระดับการประเมินผล 
4.21-5.00 ดีมาก 
3.41-4.20 มาก 
2.61-3.40 ปานกลาง 
1.81–2.60 พอใช้/น้อย 
<  1.81   ควรปรับปรุง 
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การเรียนรู้ ( Study/Learning) 
1. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต 
 จากทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญ ที่นักศึกษาจะต้องมีการพัฒนาทักษะต่างๆ 
ท าให้มีการวางแผนร่วมกับคณาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน ที่มุ่งส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาศตวรรษที่ 21  จากการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 มีการปรับรูปแบบการเรียนรู้โดย
ใช้ตัวอย่างสถานการณ์ (Case-based learning) ให้ประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
การผสมผสานการใช้แนวคิดในการพัฒนาโครงการ (Project-based learning) 
เฉพาะในส่วนในการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ (Prototype) และน าเสนอ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในชั้นเรียน ถึงความเป็นไปได้ก่อนน าไปสู่การใช้งานใน
อนาคต โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม คอยให้ค าปรึกษาต่างๆ ตลอด
กระบวนการ รวมทั้งการประชุมทีมอาจารย์ผู้สอน ถึงแนวทางที่ชัดเจนในการให้
ค าปรึกษานักศึกษา ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การส ารวจการท างานร่วมกัน
เป็นทีมของสมาชิกในกลุ่ม รวมทั้งปรับรายละเอียดการประเมินให้ครอบคลุม 
รวมทั้งการศึกษาวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 เกี่ยวกับการประเมินผล
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว (ซึ่งอยู่
ในระหว่างการวิเคราะห์ผลการศึกษา)  
2. จุดแข็ง  (Strength)  หรือสิ่งท่ีท าได้ดีในประเด็นที่น าเสนอ 

1. เป็นการศึกษา/ทบทวน/วางแผน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ที่สอดคล้อง และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาพยาบาล  

2. เป็นตัวอย่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอน Active learning               
ในศตวรรษท่ี 21 

3. เกิดความร่วมมือของทีมอาจารย์ผู้สอน/นักศึกษาในการพัฒนาตนเอง
เพ่ือการเรียนรู้ 
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3.  กลยุทธ์ หรือปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 
1. การติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับทีมอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาทั้ง

ชั้นปี  
2. การร่วมมือกันกับทีมอาจารย์ผู้สอน ในการพัฒนานวัตกรรมฯในหัวข้อที่

ก าหนด 

 เป็นกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาจุดแข็ง และทบทวนจุดด้อยที่ต้องพัฒนา 
ที่เหมาะต่อผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา และเป็นโอกาสในการพัฒนาการจัดรูปแบบการเรียนการสอน Active 
learning ที่สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียน และทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญใน
ศตวรรษท่ี 21 ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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บทสรุป 
 การวางแผน ปรับปรุง ตรวจสอบ/ติดตามผล และพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Adult learner หรือ Active learning ใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นการพัฒนา เพ่ือให้นักศึกษาเกิดทักษะ การแก้ไขปัญหาที่ยังไม่
เกิด ค้นคว้า ออกแบบ เรียนรู้ และ/หรือสามารถสร้างนวัตกรรมทางสุขภาพที่
เป็นประโยชน์ ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนงาน การติดต่อ/สื่อสารประสานงานที่ดี 
ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ส าคัญ ที่จะช่วยให้เกิดความส าเร็จ ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
****************************************** 
เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  

(Research Based Learning: RBL) 
โครงการ/กิจกรรม 

ด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ชื่อหน่วยงาน 

ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะท างานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

หัวหน้าภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา และอาจารย์ผู้สอน  
รายวิชา 276-402 การวิจัยทางการศึกษา 

การประเมินปัญหา/ความเสี่ยง ( Assessment) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพันธกิจหลักในการ

ผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา จึงมีหลักสูตรในการ
ผลิตครูหลายหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ และท้องถิ่น          
ในหลักสูตรผลิตครูมีรายวิชาชีพครูบังคับ ซึ่งนักศึกษาต้องเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพครู  

ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาเป็นหนึ่งภาควิชาฯ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิจัยทางการศึกษา ซึ่งเป็นราย
วิชาชีพครูบังคับ การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาไม่สามารถ
บูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติได้ ปัญหาวิจัยที่นักศึกษาลงมือ
ปฏิบัติยังไม่สะท้อนถึงปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และไม่
สามารถน าความรู้ไปท าวิจัยขณะฝึกสอน ตลอดจนใช้ในการเลื่อน  วิทยฐานะครู
ในอนาคตได้ เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงประเด็นและน าไปใช้
ได้จริ ง ดังนั้นจึ งได้จัดการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็น ฐาน (Research Based 
Learning: RBL)  
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ ความ
จริงด้วยตนเอง จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้การวิจัยเป็นฐาน พบว่า ช่วยฝึกให้ผู้เรียนตั้งปัญหาและหาแนวทางแก้ไขอย่าง
เป็นระบบ (ธีรศักดิ์ พาจันทร์, 2560 ; Srikoon, Bunterm, Samranjai, and 
Wattanathorn, 2014) ส าหรับระดับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเริ่ม
ตั้งแต่ระดับต่ าสุดไปถึงระดับสูงสุด (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทัศนีย์ บัญเติม, 
2537;  พวงผกา ปวีณบ าเพ็ญ, 2560 ; จุฑา ธรรมชาติ, 2555) ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 ระดับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  

ที่มา: สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทศันีย์ บัญเตมิ (2537) 
นอกจากนี้ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (2554) ได้จ าแนก

แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานออกเป็น 4 แนวทาง ตาม
องค์ประกอบผู้ใช้และด้านการใช้ ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

ที่มา: พวงผกา ปวีณบ าเพญ็ (2560) 
แนวทางที่ 1 เป็นแนวทางที่ผู้สอนน าผลการวิจัยมาใช้ประกอบการจัดการ

เรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนขยายขอบเขตของความรู้ที่ทันสมัยและเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้เพ่ิมขึ้น ส่วนแนวทางที่ 2 เป็นแนวทางที่ผู้เรียนสืบค้นและศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับแนวทางที่ 3 และ 4 คือผู้สอน
และผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้น ามาบูรณาการในเนื้อหา
สาระวิชาตามขั้นตอน คือ 1) ขั้นค าถาม 2) เตรียมการค้นหาค าตอบ                        
3) ด าเนินการค้นหาและตรวจสอบค าตอบ และ 4) สรุปและน าเสนอผลการ
ค้นหาค าตอบ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา 276-402 วิจัยทาง
การศึกษา ได้เลือกใช้แนวทางที่ 3 และ 4 รวมถึงเป็นระดับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐานในระดับ 7 เป็นการท าวิทยานิพนธ์หรือการท าวิจัยด้วยตนเอง 
โดยคณาจารย์ในภาควิชาฯ ได้ร่วมกันก าหนด มคอ.3 การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีเอกสารเนื้อหาหลัก แบบทดสอบกลางภาคและปลายภาค รวมถึง
แนวทางการวัดและประเมินผล ทั้งนี้ในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ได้ให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่มเรียน ได้ลงมือปฏิบัติวิจัยจริง โดยเริ่มต้นจากลงพ้ืนที่ส ารวจ
ปัญหา สร้างเครื่องมือและนวัตกรรม เก็บรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เขียน
รายงานวิจัยและเขียนบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนฝึก
บริหารจัดประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยภายในสถาบันการศึกษา และ         
คัดสรรผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไปน าเสนอในเวทีการประชุมระดับชาติของ
หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

จากการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติวิจัยจริงระหว่างผู้สอนและผู้เรียน จึงสรุปได้
ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนที่
คณาจารย์ในภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาสนใจศึกษาและเลือก
เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ไปสู่การน าไปใช้ได้จริง 
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เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.  เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาการวิจัยทางการศึกษาโดยใช้

วิจัยเป็นฐาน 
2.  เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยรายวิชาการวิจัยทางการศึกษาโดยใช้วิจัยเป็น

ฐาน 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ จ านวนผลงานวิจัยทุกกลุ่มเรียน และผลงานวิจัยคัดสรร กลุ่ม

เรียนละ 2 เรื่อง 
เชิงคุณภาพ งานวิจัยถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยและน าไปใช้ประโยชน์ใน

สถานศึกษาได้จริง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลที่ได้รับสู่นักศึกษา 
1. การบูรณาการความรู้ในการเรียนการสอนกับการปฏิบัติจริงเพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู้ให้กับนักศึกษาไปสู่สังคมและโลกภายนอก 
2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ทฤษฎีที่เรียนมาสู่

การปฏิบัติจริงได้ 
3. นักศึกษาสามารถน าแนวทางไปใช้ในการท าวิจัยขณะฝึกสอน และเลื่อน

วิทยฐานะในการประกอบวิชาชีพครูต่อไป 
4. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปต่อยอดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ 
5. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพครูได้ 

ผลที่ได้รับสู่ผู้สอน 
1. ผู้สอนได้แนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
2.  ผู้สอนมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันศึกษาทั้งภายใน

และภายนอก 
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3. ผู้สอนและนักศึกษาได้เพ่ิมพูนองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสถานศึกษา 

4. ผู้สอนได้รับการประเมินระดับสมรรถนะอาจารย์ (PSU-TPSF) ในระดับ
วิชชาจารย์ จ านวน 3 คน และได้รางวัลอาจารย์ตัวอย่างระดับอุดมศึกษา ในวัน
คร ู
ผลที่ได้รับกับทางมหาวิทยาลัยและคณะ 

1. มหาวิทยาลัยและคณะ มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยและคณะได้รับชื่อเสียงและยกย่องจากรางวัลที่นักศึกษา
ไปน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

การออกแบบกระบวนการ 
 

 
กระบวนการเดิม กระบวนการใหม่ 

ประชุมวางแผน และข้อตกลง เพีย ง
บางส่วน 

ประชุมวางแผน โดยคณาจารย์ผู้สอน
ร่วมกัน วางแผน มคอ.3  เช่น เอกสาร
เนื้อหา ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
ร่วมกัน เป็นต้น 

ไม่มีการจัดโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมทางการศึกษา 

จัด โครงการประชุมวิชาการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา 
โดยคัดเลือกกลุ่มเรียนละ 2 เรื่อง น าเสนอ
ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท  Poster แ ล ะ  Oral 
presentation  และคัดสรรผลงานวิจัยไป
น า เ สนอในที่ ป ระ ชุมระดั บชาติ ขอ ง
หน่วยงานภายนอก 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะวิจัย รายงานการวิจัย 
แต่ละกลุ่มเรียน 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะวิจัย รายงานการวิจัย 
และบทความวิจัยโดยกรรมการโครงการ
ประชุมวิชาการฯ  
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กระบวนการเดิม กระบวนการใหม่ 
สะท้อนผลเฉพาะผู้เรียนจากการประเมิน
การสอน 

ประ ชุมสรุ ปผล โคร งการสะท้ อนผล 
(Feedback) จากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้สอน 
ผู้เรียน และผู้บริหาร 

 

กระบวนการใหม่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติจริง (PDCA) 

การวางแผน (Plan)  
1) ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ท่ีระบุตามมาตรฐานคุรุสภา หลักสูตรผลิต

ครู ค าอธิบายรายวิชา 276-402 การวิจัยทางการศึกษา 
2) ประชุมวางแผน โดยคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันวางแผน มคอ.3 การ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ มีเอกสารเนื้อหาหลัก แบบทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาค รวมถึงแนวทางการวัดและประเมินผล ทั้งนี้ในส่วนของกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเรียน ได้ลงมือปฏิบัติวิจัยจริง โดยลงพ้ืนที่ส ารวจ
ปัญหาและเก็บรวมรวมข้อมูลในสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานวิจัย
และบทความวิจัย ตลอดจนจัดประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย โดยคัดเลือก
กลุ่มเรียนละ 2 เรื่อง โดยน าเสนอผลงานประเภท Poster และ Oral presentation  
และคัดสรรผลงำนวิจัยไปน ำเสนอในที่ประชุมระดับชำติของหน่วยงำนภำยนอก 

การด าเนินงาน (Do)  
1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาฯ เพ่ือประสานงานอาจารย์

ผู้สอนและนักศึกษาแต่ละกลุ่มเรียน ให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการประชุมวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัย

และนวัตกรรมทางการศึกษา โดยได้คัดเลือกตัวแทนแต่ละกลุ่มผู้เรียน 2-5 คน มี
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละฝ่าย (ดังตัวอย่างค าสั่ งฯ แนบใน
เอกสารอ้างอิง) 

3) ด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน และจัดประชุมวิชาการเพ่ือ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาภายในสถาบันการศึกษา 
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การตรวจสอบ (Check)  
1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความรู้ และชิ้นงาน โดยอาจารย์

ผู้สอนแต่ละกลุ่มเรียน ตามแนวทางที่ได้ตกลงร่วมกัน 
2) ประเมินชิ้นงานซึ่งเป็นบทความวิจัยที่น าเสนอประชุมวิชาการเผยแพร่

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา โดยได้เชิญอาจารย์และผู้บริหารคณะ
ศึกษาศาสตร์ร่วมเป็นกรรมการตัดสินบทความวิจัยทั้งประเภท Poster และ 
Oral presentation   

3) ประเมินโครงการประชุมวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ทางการศึกษา โดยกรรมการฝ่ายประเมินโครงการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

การปรับปรุง (Action)  
1) ประชุมสรุปผลโครงการ ซึ่งพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน

และประชุมวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้และทักษะในการท าวิจัย จึง
ควรด าเนินการต่อไป 

2) รายงานผลการประเมินโครงการ พบว่า มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญบาง
ประการ ได้แก่ 1) ควรจัดประชุมน าเสนอผลงานวิจัยก่อนสอบปลายภาค 2) เปิด
โอกาสให้รุ่นน้องปี 3 เข้าร่วมฟังการน าเสนอผลงานวิจัยและเรียนรู้กิจกรรมการ
เรียนการสอน และ3) เชิญครูในโรงเรียนที่นักศึกษาไปร่วมท าวิจัยมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
2. งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

คณะศึกษาศาสตร์สนับสนุนงบประมาณ 10,000 บาท 
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การวัดผลและผลลัพธ์ (Measures)แสดงระดับแนวโน้มข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ (3 ปี) และ/หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก 

 
การเปรียบเทียบแนวโน้มของข้อมูล มีดังนี้ แผนภาพ ก แสดงถึงจ านวน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนและจ านวนอาจารย์ผู้สอน แผนภาพ ข แสดงถึงจ านวน
งบประมาณใช้ในการด าเนินโครงการประชุมวิชาการฯ ซึ่งคณะจัดสรรให้ปีละ 
10,000 บาท แผนภาพ ค แสดงถึง ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการประชุมวิชาการฯ ซึ่งเพ่ิมขึ้น และแผนภาพ ง แสดงถึงจ านวนบทความ
วิจัยคัดสรรไปน าเสนอในที่ประชุมระดับชาติของหน่วยงานภายนอกมีแนวโน้ม
สูงขึ้น 

 
 

การเรียนรู้ ( Study/Learning) 
1.  แผนและแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต  

1) การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนและครูที่โรงเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถ
น ามาสังเคราะห์เป็นผลงานทางวิชาการ ส่วนครูที่โรงเรียนสามารถน าผลงานวิจัย
ไปใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะ 

2) ความร่วมมือกันของหน่วยผลิตและพัฒนาครูของสถาบันที่มีคณะ
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการ
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ผลิตครู จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิชาการทางการศึกษา และ
สามารถน าผลการวิจัยไปเผยแพร่ในรูปแบบกำรตีพิมพ์ผลงำนวิชำกำร ตลอดจน
กำรจัดท ำวำรสำรกำรวิจัยทำงกำรศึกษำต่อไป 
2. จุดแข็ง (Strength) หรือ สิ่งท่ีท าให้ดีในประเด็นที่น าเสนอ 

1) นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการท าวิจัย
ทางการศึกษา และสามารถน าเสนอผลงานวิจัยไปน าเสนอในที่ประชุมระดับชาติ
ของหน่วยงานภายนอกได้ 

2) การท างานร่วมกันระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน โดยอาจารย์
ผู้สอนต้องเอาใจใส่ดูแลและให้ค าแนะน าผู้เรียนอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ 
3. กลยุทธ์ หรือ ปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 

1) ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงาน 
2) มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของอาจารย์ผู้สอน ตามระบุ

ใน มคอ. 3, โดยใช้เอกสารเนื้อหาหลัก  แบบทดสอบกลางภาค และปลายภาค  
เป็นชุดเดียวกัน 

3) เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
มหาวิทยาลัยฝ่ายผลิต 

4) การสร้างแรงจูงใจและรางวัลการน าเสนอ ประเภท Oral และ Poster 
presentation 

 

ช่วงเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียนของโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยไม่ตรงกัน           
ท าให้ผู้เรียนมีเวลาจ ากัดในการลงพ้ืนที่ไปด าเนินการวิจัยที่โรงเรียน  เนื่องจาก
ผู้เรียนต้องเรียนภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนจะ
ปิดภาคเรียน 

 
 
 

 

ประเด็น(จุดเด่น)ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
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บทความวิจัยคัดสรรไปน าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติที่หน่วยงาน
ภายนอก 
กิติยาพร เบ็ญเจ๊ะมะ, มรกต เพ็ชรน้อย, มุสลีนา สาแม, ฮาลีลี่ อิบราฮิม และ            
จิระวัฒน์ ตันสกุล. (2560).   

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
เรื่อง เสียงและการได้ยิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 . กำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 27 หน้ำ 691-696. วันที่ 3-6 พฤษภาคม 
2560  โรงแรมบีพี สมิหลาบีช มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา.  

สาปียะห์ ดาโอะ,  ธนิษฐา หอมหวล,  นัฎศิมา ส ามะเนี๊ยะ,  ฟารีณา หมาดเต๊ะ 
และจิระวัฒน์ ตันสกุล . (2561). ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
ครั้งที่ 6 หน้ำ 17-26. วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช.  

ฮุสนา มาฮะ, นงนภัส สมัครการ, อรวรรณ เพชรอาวุธ, อารีซาร์ ดาเจ๊ะ และจิ
ระวัฒน์ ตันสกุล. (2562).  

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจระหว่างการ
เรียนตามสภาพจริงกับการเรียนแบบบรรยาย โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 40. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 
29 หน้ำ 495-502 วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 โรงแรมสยามออเรียน
ทัล. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

ลุตฟี หะยีมะสาและ, เกียรติยศ ศุภชัยรัตน์, ซอแลฮะ แดเบาะ, จิระวัฒน์ ตัน
สกุล และยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา. 

(2562). ผลการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ Google Sites 
รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี . กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ

เอกสารอ้างอิง 
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มหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้ งที่  29  หน้ำ 1918-1925.  วันที่  9-10 
พฤษภาคม 2562 โรงแรมสยามออเรียนทัล. สงขลา : มหาวิทยาลัย
ทักษิณ. 

บทสรุป 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น มีสมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และวางแผนแก้ไขปัญหา
ผู้เรียนในสถานศึกษาได้ เป็นสิ่งที่พึงประสงค์ของผลิตบัณฑิตครู และสอดคล้อง
กับผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง  (Expected Learning Outcome: ELO) ซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็นที่นักศึกษาครูต้องน าไปปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาต่อไป  
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แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
****************************************** 

เรื่อง กระบวนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านงานวิจัย, ด้านบริหารจัดการ 

ชื่อหน่วยงาน 
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

คณะท างานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
1.  รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี  
2.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี    
3.  รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
4.  รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา    
6.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ    
7.  ผศ.ดร.เสถียร  แป้นเหลือ    
8.  ผศ.ดร.ธีร  ศรีสวัสดิ ์   
9.  ผู้อ านวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา   
10. นางวิราพรรณ  แสงสาคร     
11. น.ส.กรวรา  แก้วทอง 
12. น.ส.ชนม์ธิดา  สุขเมือง 

การประเมินปัญหา/ความเสี่ยง ( Assessment) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ก าหนดยุทธศาสตร์

การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2558 – 2561 เพ่ือก้าวสู่มหาวิทยาลัยเพ่ือ
นวัตกรรมและสังคมและมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน โดยมี
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เป้าหมายในการท าผลงานทางวิชาการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนทั้งใน
ระดับประเทศ ภูมิภาคเอเชียและระดับโลก โดยมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 0.75 papers ต่อคนต่อปี  ประกอบกับการวัดมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ในด้านการวิจัยดังนี้ 

1. สัดส่วนของจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
เกณฑ์เชิงปริมาณ 
  5 คะแนน = >0.40 เรื่องต่อคน  
  4 คะแนน = >0.30 เรื่องต่อคน 
  3 คะแนน = >0.20 เรื่องต่อคน 

0 คะแนน = <0.20 เรื่องต่อคน 
2. สัดส่วนของเงินวิจัยภายนอกจากการวิจัยทั้งหมดต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า 
เกณฑ์การประเมิน 

   5 คะแนน = > 83,000 บาทต่อคน 
   4 คะแนน = 73,000-82,999 บาทต่อคน 
   3 คะแนน = 63,000-72,999 บาทต่อคน 
   2 คะแนน = 53,000-62,999 บาทต่อคน 
   1 คะแนน = 43,000-52,999 บาทต่อคน 

  0 คะแนน = <43,000 บาทต่อคน 

กระบวนการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนด
กรอบยุทธศาสตร์ไว้ใน 3 กลุ่ม  ได้แก่   

1. การพัฒนาศักยภาพปัจจัยน าเข้าด้านการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ในส่วนของปัจจัยน าเข้าด้านการวิจัยประกอบด้วย นักวิจัย ทุนวิจัย และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านปัจจัยน าเข้า 
3 ประเด็นย่อยดังนี้  
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1.1 การพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของคณาจารย์    
1.2 การส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสาย

วิชาการ    
1.3 การพัฒนาศักยภาพการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของ

บุคลากรที่มีศักยภาพด้านการวิจัยแล้วเพ่ือเพ่ิมจ านวนทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก และเพ่ือให้สามารถจัดสรรทุนภายในให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ ยังขาด
ประสบการณ์การท าวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างเพียงพอ 

2. การพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   
ด าเนินการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการวิจัยภายในวิทยาเขต โดยการ
ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย สถานวิจัย สถานวิจัยความเป็นเลิศ หรือ
สาขาความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 เพ่ือให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานกับ
ภาคเอกชนได้จริง 

3. การพัฒนาศักยภาพผลลัพท์ด้านการวิจัย 
ผลลัพท์ด้านการวิจัย ประกอบด้วยการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการน า

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 3.1 การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ เพ่ือให้มีผลงานคุณภาพระดับดีเพียงพอต่อการ
ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการให้ได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด    
 3.2 การพัฒนาส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ทั้งนี้ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ตามกรอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่กล่าว
มาแล้วข้างต้นนั้น  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
ได้ให้ความส าคัญถึงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการท าวิจัย
ของบุคลากรสายวิชาการเพ่ือตอบโจทย์เป้าหมายของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
โดยมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 0.75 papers ต่อคนต่อปี และมี
ผลงานทางวิชาการที่เป็นไปตามตัวบ่งชี้ในการวัดมาตราฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับที่ เ พ่ิมขึ้ น  จึ ง เล็ ง เห็ นถึ งการ พัฒนาศั กยภาพด้ าน
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กระบวนการวิจัย  สิ่งหนึ่งคือยังมีห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ คุณภาพสูงไม่เพียงพอส าหรับการใช้งานด้านวิจัยและการเรียนการสอน 
เพ่ือสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ  จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณจาก
กองทุนวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในลักษณะของทุนสนับสนุนการวิจัย   
เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาข้างต้น โดยให้บุคลากรสายวิชาการรวมกลุ่มเพ่ือยื่น
ข้อเสนอโครงการเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการที่มีอยู่แล้ว หรือ
พัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวิจัยให้มากยิ่งขึ้น และ
ก าหนดผลผลิตและตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.  เ พ่ือพัฒนาศักยภาพการวิจัยและสนับสนุนส่ง เสริมการพัฒนา

ห้องปฏิบัติการวิจัย ให้มีประสิทธิภาพ  มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ที่
พร้อมส าหรับการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง 

2.  เพ่ือสนับสนุนบุคลากรในการผลิตผลงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่  

3.  เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรมีผลงานทางวิชาการเพ่ือการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ  มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และ

ครุภัณฑ์ พร้อมส าหรับการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง 

2.  บุคลากรสร้างผลงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้น 
3.  บุคลากรมีต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
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การออกแบบกระบวนการ 
1. วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติจริง (PDCA)  
กระบวนการที่ 1  วางแผนการด าเนินงานดา้นงานวิจัย เพื่อก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ (P : Plan) 

วางแผนการด าเนินงานด้านวิจัย โดยทบทวนผลการด าเนินงานและ          
มาวิเคราะห์หารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
โดยน าข้อมูลผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ปี 2557-2558 เพ่ือก าหนด
นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในองค์กร ซึ่งผล
จากการทบทวนผลการด าเนินงานพบว่า จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของ        
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเป็น 0.31 paper/คน/ปี และ
จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คิดเป็น 
0.10 paper/คน/ปี  ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ 0.75 paper/คน/ปี  เมื่อ
วิเคราะห์หาสาเหตุแล้วพบว่าห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง เครื่องมือ
เฉพาะทางมีจ านวนจ ากัด จึงส่งผลต่อการผลิตผลงานของบุคลากรสายวิชาการ  
จึงได้ก าหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ดังนี้ 
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กระบวนการที่ 2  การด าเนินงาน  (D : Do) 
คณะกรรมการบริหารงานวิจั ย วิทยาเขตสุราษฎณ์ธานี  ก าหนด

ยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนานักวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้มีความสามารถและ
ศักยภาพการวิจัยระดับทีสู่งขึ้น ดังนี้ 

 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการส่งเสริมและสนับสนุนการ

การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ โดยการจัดสรร
งบประมาณจากกองทุนวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในลักษณะของทุนสนับสนุน
การวิจัย และท าประกาศทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยขึ้น   

2. มีการก าหนดเกณฑ์การวัดผลผลิตและตัวชี้วัดที่ชัดเจน ผ่านการ
ทบทวนและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
ดังนี้  

       -  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐาน ISI  ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90 หรือ SCOPUS ไม่มากกว่า ร้อยละ 10  (ส าหรับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

-  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐาน SCOPUS ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือ ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติในฐาน TCI  
ไม่มากกว่า ร้อยละ 40  (ส าหรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ) 

3. มีการประกาศทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นมา  โดยให้
บุคลากรสายวิชาการรวมกลุ่มยื่นข้อเสนอโครงการเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการที่มีอยู่แล้ว หรือพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยใหม่ สนับสนุนในเรื่อง
ของ เครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวิจัยให้มาก
ยิ่งขึ้น 
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 4 .  ก ลุ่ ม ผู้ รั บ ทุ น จ ะ ต้ อ ง จั ด ท า บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง รั บ ทุ น กั บ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   
 5. มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี  และคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ทุก 6 เดือน  
กระบวนการที่ 3  การตรวจสอบผลการด าเนินงาน  (C : Check) 

จากการก าหนดแผนงานและการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด              
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพ
การวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 10 โครงการ  โดยก าหนดผลผลิตและตัวชี้วัด ดังนี้ 

 
ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

ผลงานตีพิมพ์ท่ี 
commit 3 ปี 

ระยะเวลา 
Commit 
ผลงาน ISI /SCOPUS 

1. ห้องปฏิบัติการวิจยัด้านชีวภาพ 14 (4,4,6) 2558-2560 
2. ห้องปฏิบัติการวิจยัด้านฟิสิกส ์ 4 (2,1,1) 2558-2560 
3. ห้องปฏิบัติการวิจยัด้านคณิตศาสตร์

ประยุกต์และสารสนเทศ 
17 (5,3,9) 2558-2560 

4. ห้องปฏิบัติการวิจยัด้านเคมีพอลิเมอร ์ 23 (8,7,8) 2559-2561 
5. ห้องปฏิบัติการวิจยัด้านเทคโนโลยกีาร

ผลิตสัตว ์
5 (3,1,1) 2559-2561 

6. โครงการครุภณัฑ์กล้องจุลทรรศแบบ
แสงส าหรับทางโลหะวิทยา 

2 (1,1) 2559-2560 

7. ห้องปฏิบัติการวิจยัด้านนวัตกรรม
อาหารและการพัฒนาผลติภณัฑ์  

15 (0,5,8) 2559-2561 

8. ห้องปฏิบัติการวิจยัด้านเคมีประยกุต์ 23 (5,7,11) 2560-2562 
9. โครงการต่อเติมสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์

น้ าและจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการวิจัยด้าน
ทรัพยากรประมงและชายฝั่ง 

21 (6,6,9) 2560-2562 

10.  ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางไม้ 

10 (2,4,4) 2561-2563 

รวม 134  
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กระบวนการที่ 4 การวิเคราะห์ผลส าเร็จของโครงการ  (A : Action) 
กระบวนการวิเคราะห์ผลส าเร็จของโครงการ  คณะกรรมการบริหารงาน 

วิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ทบทวนผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 
ผลผลิตและตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นตามแผนงานที่วางไว้ของแต่ละโครงการ  เพ่ือขยาย
ผลและต่อยอดการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในระดับต่อไป เ พ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของบุคลากรในระดับที่สูงขึ้น  จากการวิเคราะห์ผลส าเร็จของ
โครงการพบว่า การได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่ เพียงพอในสัดส่วน                       
1 paper : 100,000 บาท  สามารถผลิตผลงานได้เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

จากผลการด าเนินงานในการจัดสรรทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัย โครงการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยด้านต่าง ๆ  ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานด้านวิจัย
สูงขึ้น มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพสูง เฉพาะทาง ส่งผล
ให้บุคลากรสายวิชาการผลิตผลงานทางวิชาการได้เพ่ิมขึ้น  โดยมีตัวอย่างของ
ผลลัพธ์ที่ส าคัญ  รายละเอียดดังนี้ 

-  จ านวนโครงการวิจัยที่ ได้รับทุน อุดหนุนการวิจัยจากภายในและ
ภายนอก ประจ าปีงบประมาณ 2559-2562 
 

ปีงบประมาณ ประเภททุนที่ได้รับ รวม 
ทุนภายใน ทุนภายนอก 

2559 10 35 45 
2560 8 52 60 
2561 7 32 39 
2562 21 42 63 

หมายเหตุ  :   
ทุนภายใน  คือ  งบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
ทุนภายนอก  คือ  งบประมาณแผ่นดิน , งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน  

-   สัดส่วนของเงินวิจัยภายนอกจากการวิจัยทั้งหมดต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 
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ปีงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

งบประมาณ
รวม 

คิดเป็น 
(บาท/คน) 

งบประมาณ
รวม 

คิดเป็น 
(บาท/คน) 

2559 12,204,238 115,134.32 5,012,674 87,941.65 
2560 27,150,961 258,580.58 1,651,439 28,473.09 
2561 9,271,265 85,845.05 9,031,572 145,670.52 
2562 77,759,557 719,995.90 2,715,110 42,423.59 

 
จากตาราง  สัดส่วนของเงินวิจัยภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ อยู่ในระดับ 

5 คะแนน (5 คะแนน = > 83,000 บาทต่อคน)  ตามเกณฑ์การวัดมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

-  จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติ  ประจ าปี 2559-2562 

 
ปีที่

พิมพ ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ 
รวม 

ISI SCOPUS TCI อื่นๆ ISI SCOPUS TCI อื่นๆ 
2559 27 7 15 5 - 1 8 1 64 
2560 45 5 17 1 - 4 20 - 92 
2561 48 3 22 2 - 1 9 - 85 
2562 49 11 29 1 - - 16 - 76 

-  สัดส่วนของจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
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ปีที่
พิมพ ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ 

ISI SCOPUS คิดเป็น 
paper/คน/ป ี

ISI SCOPUS คิดเป็น 
paper/คน/ป ี

2559 27 7 0.32 - 1 0.02 
2560 45 5 0.47 - 4 0.07 
2561 48 3 0.47 - 1 0.02 
2562 49 11 0.56 - - 0.00 

 -  จ านวนบุคลากรที่ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการและได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี 2559-2562 
 

 
ปี 
พ.
ศ. 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย ์

รอง
ศาสตรา
จารย ์

ศาสตรา
จารย ์

การ
แต่ง
ตั้ง 
คิด
เป็น 
ร้อย
ละ 
ของ
อาจ
ารย์
ทั้งห
มด 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย ์

รอง
ศาสตรา
จารย ์

ศาสตรา
จารย ์

การ
แต่ง
ตั้ง 
คิด
เป็น 
ร้อย
ละ 
ของ
อาจ
ารย์
ทั้งห
มด 

ยื่
น
ข
อ 

แต่ง
ตั้ง 

ยื่
น
ข
อ 

แต่ง
ตั้ง 

ยื่
น
ข
อ 

แต่ง
ตั้ง 

ยื่
น
ข
อ 

แต่ง
ตั้ง 

ยื่
น
ข
อ 

แต่ง
ตั้ง 

ยื่
น
ข
อ 

แต่ง
ตั้ง 

25
59 

5 5 1 1 - - 5.94 - - 1 1 - - 1.64 

25
60 

1
0 

9 1 1 1 - 9.43 2 2 - - - - 3.51 

25
61 

1
7 

6 - - - - 5.71 1
2 

1 - - - - 1.72 

25
62 

3 - 3 - - - 0.00 - - - - - - 0.00 

2. งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ - กิจกรรม (ถ้ามี) 
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ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ 

1. ห้องปฏิบัติการวิจยัด้านชีวภาพ 1,607,000 

2. ห้องปฏิบัติการวิจยัด้านฟิสิกส ์ 940,000 
3. ห้องปฏิบัติการวิจยัด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์และ

สารสนเทศ 
1,730,000 

4. ห้องปฏิบัติการวิจยัด้านเคมีพอลิเมอร ์ 2,150,000 
5. ห้องปฏิบัติการวิจยัด้านเทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ 524,136   
6. โครงการครุภณัฑ์กล้องจุลทรรศแบบแสงส าหรับทาง

โลหะวิทยา 
210,500 

7. ห้องปฏิบัติการวิจยัด้านนวัตกรรมอาหารและการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์  

1,365,000 

8. ห้องปฏิบัติการวิจยัด้านเคมีประยกุต์ 2,414,707 
9. โครงการต่อเติมสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและจัดหา

ครุภัณฑ์เพื่อการวิจัยด้านทรัพยากรประมงและชายฝั่ง 
2,091,500 

 

10.  ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
ไม้ 

1,000,000 

รวม 14,032,843 
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การวัดผลและผลลัพธ์ (Measures)แสดงระดับแนวโน้มข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ (3 ปี) และ/หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก 

จากการด าเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย 
โดยการจัดสรรทุนส าหรับโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยด้านต่าง ๆ  ท าให้
บุคลากรสายวิชาการที่ยื่นขอรับทุนมีผลงานทางวิชาการเพ่ิมขึ้นเป็นไปตาม
เป้าหมาย ผลผลิตและตัวชี้วัด  โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

 
 
จากผลการด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพการวิจัย โดยการสนับสนุน

งบประมาณในโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยด้านต่าง ๆ ท าให้ผลผลิตและ
ตัวชี้วัดผลิตเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ มี
แนวโน้มสูงขึ้น  แสดงได้ตามแผนภูมิดังนี้ 
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ผลงานตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ

Proceed…

การบริการ
วิชาการ 

ผลิตภัณฑ/์
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์

สิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร  

หนังสือ …

โครงการวิจัย…

แผนภูมแสดงผลการด าเนินงานการพฒันาศักยภาพการวจัิย
โครงการพฒันาห้องปฏิบัตกิารวิจัยด้านต่าง ๆ

0
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20
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40
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2559 2560 2561 2562

แผนภูมิแสดงจ านวนผลงานตีพมิพเเผยแพร่
ประจ าปี 2559-2562

ISI SCOPUS
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การเรียนรู้ ( study/Learning) 
1. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต 
 1)  ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น มีการสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่าง
แท้จริงและยั่งยืน  

2) ส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
วิจัยในระดับที่สูงขึ้น 
2. จุดแข็ง (Strength) หรือ สิ่งท่ีท าได้ดีในประเด็นที่น าเสนอ 

1)  ผู้น าและผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญกับการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และด าเนินการด้วยตัวเองในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

2)  บุคลากรมีศักยภาพทางวิชาการสูง มีความรู้ ความสามารถ และมุ่งมั่น
ในการพัฒนาศักภาพการวิจัยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพ่ือให้องค์กรบรรลุ
วิสัยทัศน์พันธกิจ  
3. กลยุทธ์ หรือ ปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 

1)  วิสัยทัศน์ของผู้น าองค์กร 
2)  การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
3)  การสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานของบุคลากรในองค์กร 

ประเด็น(จุดเด่น)ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัย โดยการจัดสรรทุนพัฒนาศักยภาพการ

วิจัย เ พ่ือการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการที่มีอยู่แล้ว หรือพัฒนา
ห้องปฏิบัติการวิจัยใหม่ สนับสนุนในเรื่องของ เครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์   
ที่มีประสิทธิภาพสูง เครื่องมือเฉพาะทาง ท าให้มีประสิทธิภาพการวิจัยสูงขึ้น มี
การก าหนดเกณฑ์การวัดผลผลิตและตัวชี้วัดที่ชัดเจน ประกอบกับมีการติดตาม 
และรายงานผลการด าเนินงาน ทุก 6 เดือน เพ่ือให้คณะกรรมการทบทวนผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ให้ข้อเสนอเสนอแนะและหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาต่อไป เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้
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ของโครงการ ส่งผลให้การผลิตผลงานทางวิชาการมากขึ้นและมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น   

เอกสารอ้างอิง 
1 .  ฐ า น ข้ อ มู ล ผ ล ง า น วิ จั ย  ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRPM) 
2. ฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล (HRMIS) 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ทุนพัฒนาศักยภาพการ

วิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   
4. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

พ.ศ. 2558-2561 
5. ตัวบ่งชี้ในการ commit KPIs การวัดมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
6. ข้อมูลการขอต าแหน่งทางวิชาการและจ านวนอาจารย์จากบริหารงาน

บุคคล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 
บทสรุป 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   ได้ พัฒนา
กระบวนการพัฒนาศักยภาพการวิจัยขององค์กร ผ่านกระบวนการจัดสรรทุน
ส าหรับโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัย เพ่ือให้บุคลากรรวมกลุ่มและยื่นขอ
ทุนเพ่ือด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการที่มีอยู่แล้ว หรือพัฒนา
ห้องปฏิบัติการวิจัยใหม่ โดยการจัดซื้อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ที่มี
ประสิทธิภาพสูง เครื่องมือเฉพาะทาง ให้เหมาะสมกับการด าเนินงานด้านวิจัย
และการเรียนการสอน ท าให้บุคลากรมีเป้าหมาย ผลผลิตและตัวชี้วัดของกลุ่ม
ร่วมกัน ร่วมมือกันจัดท าผลงานให้ เป็นไปตามแผนที่วางไว้และประสบ
ความส าเร็จร่วมกัน  จากการด าเนินงานพบว่า จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ  จากปี พ.ศ. 2557 (33 paper)  เพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2562  
(60 paper)  คิดเป็นร้อยละ 81.82  บุคลากรสายวิชาการที่ยื่นขอทุนเพื่อด าเนิน
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านวิจัยส่วนใหญ่เป็นบุคลากรจากคณะ
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วิทยาศาสตร์และเทคโลโนยีอุตสาหกรรม ผลการด าเนินงานโครงการส่งผลให้
องค์กรมีผลงานวิจัยเพ่ิมขึ้นเมื่อคิดสัดส่วนของเงินวิจัยภายนอกจากการวิจัย
ทั้งหมดต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าแล้ว ท าให้ผลประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ระดับ 5  ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ จาก 0.31 paper/คน/ปี  เพ่ิมขึ้นเป็น 
0.56 paper/คน/ปี  ส่งผลให้บุคลากรมีผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการและ
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 จ านวน 17 
คน  ในปี พศ. 2562  บุคลากรได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 
51 คน คิดเป็นร้อยละ 200 
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แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
****************************************** 

เรื่อง Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์และงานบริการนักศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อหน่วยงาน 
 หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

คณะท างานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
1.  น.ส.ละอองดาว  พวงแก้ว 
2.  น.ส.จตุรพร  สอนจิต 
3.  นางวิตชุณีย์  ศรียะพันธ์ 

การประเมินปัญหา/ความเสี่ยง ( Assessment) 
การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ในช่องทาง

การสื่อสารต่าง  ๆ ในปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก เมื่อก่อนเป็น
การปิดประกาศข้อความยาว ๆ หลาย ๆ หน้า ท าให้ไม่น่าอ่าน ไม่น่าสนใจ ซึ่งใน
ปัจจุบันได้มีการน าการออกแบบแนวอินโฟกราฟิก (Infographic) ที่ได้รับความ
นิยมเป็นอยากมาในการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณา สินค้า ข่าวสารต่าง ๆ บน
โลกโซเซียล โดยลักษณะของการออกแบบแนวอินโฟกราฟิก  จะเป็นการน า
ข้อความหรือตัวเลข มาสรุปและสื่อสารผ่านข้อความสั้น ๆ รูปภาพ แผนภูมิ 
กราฟ หรือสัญลักษณ์ออกมาเป็นภาพนิ่ง ให้ง่ายต่อการเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบาย 
เหมาะส าหรับยุคปัจจุบันที่ใช้ชีวิตแบบรีบเร่ง  (Kai, 2013) ประกอบกับใน
ปัจจุบันช่องทางการสื่อสารที่ได้รับความนิยมจะเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook, Line, Instagram เป็นต้น มีข้อดีที่สามารถถาม-ตอบ กันได้อย่าง
รวดเร็วทันใจ อีกทั้งแชร์ข้อมูลที่เราโพสต์ต่อ ๆ กันอย่างกว้างขวาง จากสถิติและ
พฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของประเทศไทยโดย We are Social 
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บริษัทเอเจนซี่จากสหราชอาณาจักรและ Hootsuit (2019) ผู้ ให้บริการ
การตลาดบนโซเชียลมีเดีย รายงานว่ากลุ่มผู้ใช้ Social Media ในประเทศไทย
ส่วนใหญ่อยู่ในวัย 18 - 34 ปี และ Facebook เป็นอันดับ 1 ของ Social Media 
ที่คนไทยนิยมมากท่ีสุดและมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตในประจ าวัน  

ดังนั้นทางผู้จัดท าจึงได้น าการออกแบบสื่อการประชาสัมพันธ์ที่เรียกว่า    
อินโฟกราฟิค (Infographic) มาสร้างสื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางสาร
ทางการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจง่ายและดึงดูดความสนใจในการรับทราบ
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาตมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. ผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ ง่ายต่อการเข้าใจและเข้าถึงของ

นักศึกษา 

2. เพ่ือให้นักศึกษามีการแชร์ข้อมูล ข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 

3. เพ่ือลดปริมาณการใช้กระกระดาษในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

4. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถแสดงความรู้สึกหรือตอบโต้กันได้ระหว่าง            
ผู้ส่งสารและรับสารอย่างรวดเร็ว 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาให้ความสนใจและมีส่วนร่วมกับข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ 
2. สามารถเผยแพร่ข่าวสารได้หลากหลายในเวลาอันรวดเร็ว 

3. ลดปริมาณการใช้กระดาษ 

4. สามารถแสดงความรู้สึกหรือตอบโต้กันได้ระหว่างผู้ส่งสารและรับสาร
อย่างรวดเร็ว 
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การออกแบบกระบวนการ 
1. วิธีการ/แนวทางปฏิบัติจริง (PDCA) 

 

 
2. งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ-กิจกรรม   

ไม่มี 
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การวัดผลและผลลัพธ์ (Measures)แสดงระดับแนวโน้มข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ (3 ปี) และ/หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก 

การเข้าถึงข้อมูลของนักศึกษาแบบเดิมที่ปิดประกาศข่าวสารบริเวณบอร์ด
ประชาสัมพันธ์มีนักศึกษาเข้ามาดูหรืออ่านจ านวนน้อย นักศึกษาจะเข้ามาเป็น
ช่วง ๆ ประมาณวันละ 10 - 20 คน  เมื่อมีการน าบทความหรือข้อมูลมา
ออกแบบในลักษณะอินโฟกราฟิคเผยแพร่ใน Facebook  พบว่านักศึกษาเข้าถึง
ข้อมู เ พ่ิมมากขึ้น จากข้อมูลการเข้าถึงโพสของนักศึกษาอยู่ที่ประมาณ                 
300 - 400 คน และยอดแชร์อยู่ที่  50-100 แชร์  ท าให้ปัญหาการเข้าถึงข่าวสาร
ของนักศึกษาลดลง 

การเรียนรู้ ( Study/Learning) 
1. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

- ให้เจ้าหน้าที่/คณะท างาน เข้าร่วมอบรมการออกแบบสื่อ Infographic 
โดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือน าองค์ความรู้มาปรับใช้ในการออกแบบสื่อการ
ประชาสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น 

-  ท าแบบส า รวจความต้ องการของช่ องทางการรับทราบข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ของนักศึกษา 

- ท าแบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อสื่อและรูปแบบของ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของนักศึกษา 

2. จุดแข็ง (Strength) หรือ สิ่งท่ีท าให้เกิดประเด็นที่น าเสนอ 
- นักศึกษาไม่ชอบอ่านบทความหรือข้อความยาว ๆ ดังนั้นการการ

ออกแบบสื่อ Infographic ที่มีการสรุปเป็นข้อความสั้น ๆ ออกมาเป็นตัวเลขหรือ
รูปภาพท าให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายและดึงดูดความสนใจ 

- นักศึกษานิยมใช้ Facebook ท าให้การประชาสัมพันธ์โดยสื่อที่ออกแบบ 
Infographic สามารถเข้าถึงนักศึกษาได้ง่าย และนักศึกษามีการแชร์ต่อ ๆ กัน 
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3. กลยุทธ์ หรือ ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
- มีการติดตามและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา เกี่ ยวกับสื่อที่

ประชาสัมพันธ์และช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
- มีการการพัฒนาและใช้สื่อการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ให้เข้ากับยุคปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 

ประเด็น(จุดเด่น)ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
1.  การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิค (Infographic) เป็นการสรุปข้อความ

หรือบทความยาว ๆ ให้สั้นกระชับน าเสนอออกมาเป็นตัวเลขหรือรูปภาพท าให้
นักศึกษาง่ายต่อการเข้าใจ และมีการใส่ QR Code เพ่ือนอ่านรายละเอียด
เพ่ิมเติม 

2.  ใช้ Facebook ซึ่งเป็น โซเชียลมีเดียที่นักศึกษาใช้มากที่สุด ในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารท าให้ความต้องการสื่อสารมีประสิทธิภาพ 

เอกสารอ้างอิง 
Kai, W. 2013. Infographics & data visualizations. Hong Kong: Design 
Media. 

We Are Social and Hootsuite. 2019. DIGITAL 2019: Global 
digital overview. Retrieved From https://datareportal.com/ 
reports/digital-2019-global-digital-overview 

บทสรุป 
การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิค (Infographic) เป็นการสรุปบทความหรือ

ข้อความออกมาน าเสนอในรูปแบบของตัวเลขหรือรูปภาพ ง่ายต่อการเข้าใจและ
จดจ า ท าให้ดึงดูดความสนใจของนักศึกษาที่จะเข้าถึงข่าวสาร พร้อมทั้งน าสื่อที่
ได้ไปเผยแพร่ใน Fcaebook ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต

https://datareportal.com/
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ของนักศึกษา ท าให้การส่งสารไปยังผู้รับสารมีประสิทธิภาพ นักศึกษามีการแชร์
ข้อมูลและสามารถถาม-ตอบ กันอย่างรวดเร็วระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร 
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แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
****************************************** 

เรื่อง โครงการวิจัยและพัฒนางานเชิงนวัตกรรม : การประดิษฐ์อุปกรณ์ล้าง
ตา และท่ีล้างตัวฉุกเฉิน (Emergency eyewash fountain and safety 

shower) 

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อหน่วยงาน 
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

คณะท างานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
1. นายณรงค์  ทองนวล  ช่างฝีมือโรงงาน  
2. นายโสธร เดชนครินทร์  นักวิชาการอุดมศึกษา 
3. นายวิศรุต นุ่นเกลี้ยง  วิศวกร 
4. นายสิน พรหมเทพ  นายช่างเทคนิค  
5. นายอ านาจ  ยอดมุณี  ผู้ช่วยช่างทั่วไป 

การประเมินปัญหา/ความเสี่ยง ( Assessment) 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (Faculty of Natural Resources) ได้รับการ

จัดตั้งและประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 217 ลงวันที่ 
21 ตุลาคม 2518 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปฏิบัติงานวิชาการ และการพัฒนาองค์
ความรู้ต่าง ๆ ด้านการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรที่สามารถฟ้ืนฟูได้ ซึ่งปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอน จ านวน 3 
สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ , 
สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ และสาขาวิชาวาริชศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ 

ทั้งนี้ จากการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการด้านวิเคราะห์
ตัวอย่างที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ นักศึกษา รวมถึง
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คณาจารย์ที่ปฏิบัติงานการเรียนการสอน (Lab) จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด
อุบัติเหตุจากการสัมผัสสารเคมีและสารเคมีหกราดตัว หรือกระเด็นเข้าตา อาจ
ส่งผลอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต หรือทุพลภาพได้ ดังนั้น คณะท างานจึงมีความ
สนใจในการประดิษฐ์อุปกรณ์ล้างตา และที่ล้างตัวฉุกเฉิน ในห้องปฏิบัติการของ
ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง งานสนับสนุนวิจัยและบ่มเพาะวิชาชีพ  คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิด
ขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือป้องกันอันตรายจากสารเคมีหกราดตัว หรือกระเด็นเข้าตา 
2. เพ่ือประดิษฐ์อุปกรณ์ล้างตา และที่ล้างตัวฉุกเฉิน 
3. เพ่ือท าให้เกิดความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2. ได้อุปกรณล์้างตา และที่ล้างตัวฉุกเฉิน 
3. ห้องปฏิบัติการมีความเป็นมาตรฐาน 

การออกแบบกระบวนการ 
1. แนวทางการปฏิบัติจริง 

1) ด าเนินการศึกษาข้อที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และข้อมูล
ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ล้างตา และที่ล้างตัวฉุกเฉิน ที่ป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ
สารเคมีหกราดตัว หรือกระเด็นเข้าตา จากเอกสารและเว็บไซต์ต่างๆ เพ่ือน า
ข้อมูลมาใช้ในการออกแบบ 
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2) ด าเนินการออกแบบอุปกรณ์ล้างตา และที่ล้างตัวฉุกเฉิน ตามแนว
ปฏิ บั ติ เ พ่ื อ ค ว ามปลอดภั ย ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก า ร  (Safety Guideline for 
Laboratory) 

3) ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประดิษฐ์อุปกรณ์ล้างตา และที่
ล้างตัวฉุกเฉิน 

4) ด าเนินการประกอบอุปกรณ์อางลางตาและชุดล้างตัวฉุกเฉินตาม
มาตรฐาน (ANSI Z358.1-1998:American National Standard Institute) 
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5) ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ล้างตา และที่ล้างตัวฉุกเฉิน บริเวณบริเวณ

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง งานสนับสนุนวิจัยและบ่มเพาะวิชาชีพ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

  
6) ด าเนินการทดลองใช้งานอุปกรณ์ล้างตา และที่ล้างตัวฉุกเฉิน พร้อม

เก็บข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ 
7) สรุปผลการใช้งาน และรายงานที่แสดงถึงการเปรียบเทียบต้นทุนที่

ด าเนินการกับการสั่งซื้อส าเร็จรูป 
8) ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาอุปกรณ์ 
9) ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ให้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในคณะฯ รวมทั้ง

คณาจารย์ที่สนใจได้รับทราบ 
2. งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ 
งบประมาณท่ีใช้ในโครงการวิจัยครั้งนี้ ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น  10,000 บาท   
ดังนี้ 

 

รายการ จ านวน จ านวนเงิน 
1. ค่าวัสด ุ  10,000 บาท 
1.1 อุปกรณ์ในการประดิษฐ์อุปกรณ์ล้างตา
และที่ล้างตัวฉุกเฉิน  ประกอบด้วย 

 7,000 บาท 

- ข้องอ ชขนาด 1 
1

4
 นิ้ว เหล็ก 2 ตัว  
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รายการ จ านวน จ านวนเงิน 

- หัวไหล  ขนาด 1 
1

4
 นิ้ว เหล็ก 1 ตัว  

- สามทาง ขนาด  
3

4
 x  

1

2
 นิ้ว 1  ตัว  

- นิปเปิล  ขนาด  
3

4
 นิ้ว  1  ตัว  

- ลดเหลี่ยม ขนาด 1 
1

4
 x  

3

4
 นิ้ว 1  ตัว  

- งอลด ขนาด  
3

4
 x  

1

2
 นิ้ว 1  ตัว  

- ข้องอโค้ง 90 องศา ขนาด 
1

2
 นิ้ว 1  ตัว 

 
 

- บอลวาล์ว ขนาด 
1

2
 นิ้ว SW 3  ตัว  

- สามทาง ขนาด   1 
1

4
 นิ้ว 1  ตัว  

- เช็ควาล์ว ขนาด  1 
1

4
 นิ้ว 1  ตัว  

- มินิบอลวาล์ว ขนาด 
1

2
 นิ้ว 1  ตัว  

- ท่อเหล็กประปา ขนาด 
1

2
 นิ้ว 

(หนา)   

1 เส้น  

- ท่อเหล็กประปา ขนาด 
3

4
 นิ้ว 

(หนา)   

1 เส้น  

- ข้องอเหล็ก 8 ตัว  
- หัวปรับสายน้ า 2 ตัว  
- อ่างสแตนเลส ขนาด 40 ซม. 1 ใบ  
- เปอร์มาเทด็ 1 กระป่อง  

- ต่อตรง STL ขนาด 
1

2
 นิ้ว 2 ตัว  

- ผุ้กเหล็ก ขนาด 
1

2
  PB  2 ตัว  

- บอลวาล์ว ขนาด 
3

4
 นิ้ว            1 ตัว  

- ลูกล้อ ขนาด 2 น้ิว 1 ชุด  
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รายการ จ านวน จ านวนเงิน 
- ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 น้ิว 1 ตัว  

- เหล็ก STL ขนาด 
1

2
 นิ้ว ดัดโค้ง 1 ชุด  

2. ค่าถ่ายเอกสาร  3,000 บาท 
รวมงบประมาณการวิจัย   10,000 บาท 

 
การวัดผลและผลลัพธ์ (Measures)แสดงระดับแนวโน้มข้อมูลเชิง

เปรียบเทียบ (3 ปี) และ/หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก 
ด าเนินการติดตั้ งอุปกรณ์ล้างตาและที่ล้างตัวฉุกเฉิน (Emergency 

eyewash fountain and safety shower) บริเวณห้องปฏิบัติการของศูนย์
ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง และได้ทดลองการใช้งานให้กับนักวิทยาศาสตร์และ
เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 

  
จากการทดลองใช้งาน พบว่า อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้ ท าให้เกิด

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รวมถึงคณะฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาท/เครื่อง (เทียบกับการในการจัดซื้ออุปกรณ์ฯ
แบบส าเร็จรูป) เป็นไปตามแนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
(Safety Guideline for Laboratory) 
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การเรียนรู้ ( Study/Learning) 
1. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

1. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการควรมีแผนตรวจเช็คอุปกรณ์ ให้สามารถใช้งาน
ได้เป็นปกติอย่างสม่ าเสมอ 

2. ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ล้างตาและที่ล้างตัวฉุกเฉิน 
(Emergency eyewash fountain and safety shower) แก่ นั กศึ กษาและ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งการอบรมนี้จะท าให้เจ้าหน้าที่มีพ้ืนฐานความรู้ไปในทิศทางเดียวกัน 
ซึ่งจะท าให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติการ 
2. จุดแข็งหรือสิ่งที่ท าได้ดีในประเด็นที่น าเสนอ 

การประดิษฐ์อุปกรณ์ล้างตาและที่ล้างตัวฉุกเฉิน (Emergency eyewash 
fountain and safety shower) ท าให้คณะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ได้ เป็นเงินไม่น้อยกว่า 20,000 บาท/เครื่อง รวมถึงการให้ความส าคัญ
กับบุคลากรและนักศึกษาในด้านความปลอดภัย ให้มีห้องปฏิบัติการที่มี
มาตรฐานและความปลอดภัย 
3. กลยุทธ์หรือปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 

1. ประสบการณ์ตรงของผู้วิเคราะห์ที่สามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ล้างตาและ
ที่ล้างตัวฉุกเฉิน (Emergency eyewash fountain and safety shower) 

2. การเรียนรู้และพัฒนางานด้วยระบบ PDCA  

ประเด็น(จุดเด่น)ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
1.  ประหยัดงบประมาณ 
2.  สามารถขยายผล เพ่ือติดตั้งประจ าห้องปฏิบัติการต่างๆได้ 
3.  สามารถตรวจสอบกระบวนการได้ทุกข้ันตอน 

เอกสารอ้างอิง 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  (2555).  แนวปฏิบัติเพื่อความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ(Safety Guideline for Laboratory).  สืบค้น
เมื่อ 15 มีนาคม 2562,  จาก http://www.supersafetythailand.com 

 

http://www.supersafetythailand.com/
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บทสรุป 
จากการศึกษาข้อมูลอุปกรณ์ล้างตาและที่ล้างตัวฉุกเฉิน (Emergency 

eyewash fountain and safety shower) และน ามาประดิษฐ์อุปกรณ์ล้างตา
และที่ล้างตัวฉุกเฉิน (Emergency eyewash fountain and safety shower) 
ภาย ใต้ ม าตรฐ าน  ANSI Z358.1-1998 โดย ได้ ติ ดตั้ ง และทดลอง ใช้ ใ น
ห้องปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง งานสนับสนุนวิจัยและบ่ม
เพาะวิชาชีพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า สามารถใช้งานได้ ท าให้เกิด
มาตรฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รวมถึงสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นเงินไม่น้อยกว่า 20,000 บาท/เครื่อง  
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แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
****************************************** 

เรื่อง การน าเครื่องมือ QC 7 Tools : Fishbone Diagram มาวิเคราะห์
ปัญหา ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า  ภายในฟาร์มสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านบริหารจัดการ 

ชื่อหน่วยงาน 
 หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ  

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
คณะท างานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

1. นายโสธร เดชนครินทร์  นักวิชาการอุดมศึกษา  

2. นายวัชรพล รักษ์วงศ์  นายช่างเทคนิค 

การประเมินปัญหา/ความเสี่ยง ( Assessment) 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (Faculty of Natural Resources) ได้รับการ

จัดตั้งและประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 217 ลงวันที่ 
21 ตุลาคม 2518 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปฏิบัติงานวิชาการ และการพัฒนาองค์
ความรู้ต่าง ๆ ด้านการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรที่สามารถฟ้ืนฟูได้ ซึ่งปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอน จ านวน 3 
สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ , 
สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ และสาขาวิชาวาริชศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ จากการพัฒนาด้านการเรียน การสอน และการวิจัย 
คณะฯ ได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์จากเดิม คือ “ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถเป็น
ผู้ประกอบการ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตร ระดับ 1 ใน 5 
ของเอเชีย” เปลี่ยนเป็น “เป็นคณะฯ ชั้นน าของประเทศทางด้านการเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ” เพ่ือรองรับการผลิตบัณฑิตทางด้านการเกษตร ให้สามารถ
เป็นผู้ประกอบการในอนาคต และเพ่ือการวิจัยทางด้านการเกษตรและ
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ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพน าไปใช้ประโยชน์ได้ ท าให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภายในคณะฯ เพ่ิมสูงขึ้น ดังภาพที่ 5.1 

 
ภาพที่ 5.1  ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

จากภาพที่ 5.1 พบว่า ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของคณะทรัพยากรธรรมชาติมี
ปริมาณมากขึ้นทุกปีงบประมาณ โดยเฉพาะ ปีงบประมาณ 2560 มีค่าใช้จ่าย
ไฟฟ้าสูงสุด เป็นเงินจ านวน 8,774,579.50 บาท รองลงมาคือปีงบประมาณ 
2559 มีค่าใช้จ่ายเป็นเงินจ านวน 8,675,787.93 บาท และปีงบประมาณ 2558 
มีค่าใช้จ่ายเป็นเงินจ านวน 8,284,045.35 บาท ตามล าดับ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว
มาจากการค านวณค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งตามจุดต่างๆ ของ
คณะฯ จ านวน 8 จุดด้วยกัน ประกอบด้วย จุดที่ 1 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 400 
KVA ติดตั้งบริเวณอาคาร 2  จุดที่ 2 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA ติดตั้ง
บริเวณตลาดเกษตร  จุดที่ 3 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA ติดตั้งบริเวณ
ศูนย์วิจัยฯ  จุดที่ 4 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA ติดตั้งบริเวณคอกแพะ  
จุดที่ 5 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 400 KVA ติดตั้งบริเวณอาคารช่างเกษตร  จุดที่ 
6 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA ติดตั้งบริเวณอาคาร 1  จุดที่ 7 หม้อแปลง
ไฟฟ้า ขนาด 160 KVA ติดตั้งบริเวณฟาร์มสัตวศาสตร์  และจุดที่ 8 หม้อแปลง

8,284,045.35 

8,675,787.93
8,774,579.50

 8,000,000.00
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ปีงบประมาณ 58 ปีงบประมาณ 59 ปีงบประมาณ 60

บา
ท

ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า
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ไฟฟ้า ขนาด 160 KVA ติดตั้งบริเวณครัวเกษตร ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 มี
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าตามจุดหม้อแปลงไฟฟ้าต่าง ๆ ดังภาพที่ 5.2 

 
จากภาพที่ 5.2 พบว่า ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่สูงเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้า  

จ านวน 2 ลูกด้วยกัน คือ หม้อแปลงไฟฟ้าลูกที่ 7 ขนาด 160 KVA ที่ติดตั้ง
บริเวณฟาร์มสัตวศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายสูงสุดเป็นเงินจ านวน  3,090,259.55 บาท 
คิดเป็น 35.22%  และหม้อแปลงไฟฟ้าลูกที่ 1 ขนาด 400 KVA ติดตั้งบริเวณ
อาคาร 2 มีค่าใช้จ่ายเป็นเงินจ านวน 2,368,605.77 บาท คิดเป็น 27% ทั้งนี้
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง หากคณะฯสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ จะ
สามารถน าเงินมาพัฒนาคณะฯ ในด้านอ่ืน ๆ ต่อไป ด้วยเหตุนี้ผู้วิเคราะห์จึงมี
ความสนใจเป็นอย่างยิ่งในการวิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่าย
ไฟฟ้า ของหม้อแปลงไฟฟ้าลูกที่ 7 ขนาด 160 KVA ที่ติดตั้งบริเวณฟาร์ม 
สัตวศาสตร์ โดยตั้งเป้าหมายให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ไม่น้อยกว่า 10% 
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ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าแยกหม้อแปลงไฟฟ้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ปีงบประมาณ 2560

ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า
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เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.  เพ่ือลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในฟาร์มสัตวศาสตร์ ของหม้อแปลงไฟฟ้าลูกท่ี 7 

ขนาด 160 KVA 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ทราบข้อมูลค่าใช้จ่ายไฟฟ้าภายในฟาร์มสัตวศาสตร์ 
2.  ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
3.  ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในฟาร์มสัตวศาสตร์ ของหม้อแปลงไฟฟ้าลูกที่ 7 

ขนาด 160 KVA 
4.  ทราบแนวทางในการประหยัดพลังงานภายในฟาร์มสัตวศาสตร์ 

การออกแบบกระบวนการ 
1. วิธีการด าเนินงาน 

ท าการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานด้านพ้ืนที่และด้านไฟฟ้าในฟาร์มสัตวศาสตร์ 
โดยน าเครื่องมือ QC 7 Tools: Fishbone Diagram มาช่วยในการวิเคราะห์ 
ค้นหาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง  เพ่ือแก้ปัญหา
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในฟาร์มฯ ตามข้ันตอนในภาพท่ี 8.1 

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 
ภายในฟาร์มสัตวศาสตร์

วิเคราะห์ปัญหา ด้วยเคร่ืองมือ
QC 7 Tool : Fishbone Diagram

น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา

ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหา

สรุปผลการด าเนินงาน และ
ข้อเสนอแนะ  

ภาพที่ 8.1  แผนผังวิธีการวิเคราะห์ 
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2. ผลการด าเนินงาน 
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ภายในฟาร์มสัตวศาสตร์ 

1) ข้อมูลด้านพื้นที่ 
ด าเนินการเก็บข้อมมูลอาคารและโรงเรือนในฟาร์มสัตวศาสตร์ ซึ่งมี

พ้ืนที่ประมาณ 52 ไร่ ซึ่งประกอบด้วย อาคาร จ านวน 2 หลัง และโรงเรือน 
จ านวน 16 หลัง ตามภาพที่ 9.1 

 

ภาพที่ 9.1 แสดงพื้นที่ฟาร์มสัตวศาสตร ์
   2) ข้อมูลด้านไฟฟ้า 

 ด าเนินการเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในฟาร์มสัตวศาสตร์ ซึ่งใช้ไฟฟ้าจากหม้อแปลง
ไฟฟ้าลูกที่ 7 (F) ขนาด 160 KVA จ่ายไฟฟ้าไปใช้งานภายในอาคาร และ
โรงเรือนต่าง ๆ ทั้งหมด ซึ่งมีการติดตั้งมิเตอร์จ านวน 5 ลูก ประกอบด้วย มิเตอร์
รวม 1 ลูก และมิเตอร์ย่อย จ านวน 4 ลูก เพ่ือตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าในฟาร์ม         
ดังภาพที่ 9.2 

 

ภาพที่ 9.2 แผนผังหม้อแปลงไฟฟา้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
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2.2 วิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบัน โดยใช้เครื่องมือ QC 7 Tool: Fishbone 
Diagram ในการแก้ไขปัญหาใช้การระดมความคิดเห็น แจกแจงสาเหตุต่างๆ 
และสรุปเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ต้องปรับปรุงเพ่ือความชัดเจนต่อการน าไปวิเคราะห์ จึง
ได้น าเครื่องมือ QC 7 Tool: Fishbone Diagram มาใช้ในการแก้ปัญหา  โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสูงในฟาร์มสัตวศาสตร์ ดังภาพที่ 9.3 

                       
                 

                  

                     

       
           

                 
          

              

             

             

           

                   
            

               
            

             
                 

              
          

              

                  

                

               
       

                 

                     

             

      
             

             

 

ภาพที่ 9.3 แผนภูมิก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสงูในฟาร์มสัตวศาสตร์ 

2.3 น าเสนอแนวทางการปรับปรุง และด าเนินการปรับปรุง 
จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ท าให้ทราบว่าสาเหตุส าคัญมี 3 ประการ 
ประกอบด้วย 1) ขาดการตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่ว 2) ขาดการบ ารุงรักษา
มิเตอร์ไฟฟ้า และ3) การใช้เครื่องจักรกระแสไฟฟ้าสูงเป็นเวลานาน ผู้วิเคราะห์
จึงน าสาเหตุส าคัญดังกล่าวมาก าหนดแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งก าหนดวิธีการเพ่ือ
ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในฟาร์มฯ และได้เรียบเรียงให้เป็นระบบด้วยผังต้นไม้ ดังภาพ
ที่ 9.4  
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ภาพที่ 9.4 มาตรการแกไ้ขปัญหา และการก าหนดแผนปฏิบตัิการ 

2.3 สรุปผลการด าเนินงาน 
หลังจากช่างไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในฟาร์มฯ ได้ประสานงาน

และร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาตามแผนปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
พบว่า สาเหตุที่ท าให้ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสูงในฟาร์มสัตวศาสตร์เกิดจากอุปกรณ์วัด
กระแสไฟฟ้า (Current Transformer (CT)) ที่ติดตั้งบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าจุด
ที่ 7  ขนาด 160 KVA เกิดการช ารุด ท าให้วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงกว่าการใช้
ไฟฟ้าจริง จึงได้ด าเนินการแก้ไขด้วยการเปลี่ยนอุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า 
(Current Transformer (CT)) ใหม่ทดแทนของเดิม พบว่า ก่อนการปรับปรุง
ภายในฟาร์มสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เสียค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเป็นเงิน
จ านวน 257,521.63 บาท/เดือน และหลังจากการปรับปรุงฟาร์มสัตวศาสตร์ 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เสียค่าใช้จ่ายไฟฟ้าลดลงเหลือเป็นเงินจ านวน 
39,435.08 บาท/เดือน จะเห็นได้ว่า ผลต่างของการใช้ไฟฟ้าก่อนและหลังการ
ปรับปรุงลดลงเป็นเงินจ านวน 218,086.55 บาท/เดือน คิดเป็น 2,617,038.6 
บาท/ปี 
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2.4 งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
   ไม่มี 

การวัดผลและผลลัพธ์ (Measures)แสดงระดับแนวโน้มข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ (3 ปี) และ/หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก 

ได้ด าเนินการเปรียบเทียบข้อมูลค่าใช้จ่ายไฟฟ้าภายในฟาร์มสัตวศาสตร์
ก่อน -หลั งการปรับปรุ ง  ระหว่ างปี งบประมาณ 2560 -2562 พบว่ า                     
คณะทรัพยากรธรรมชาติสามารถลดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าลงได้ จาก 
3,090,259.55 บาท/ปี เหลือ 473,220.94 บาท/ปี ดังภาพที่ 9.5 
 

 
ภาพที่ 9.5 แสดงค่าใช้จ่ายไฟฟ้าภายในฟาร์ม 
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ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า
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การเรียนรู้ ( Study/Learning) 
1. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

1. เจ้าหน้าที่ฟาร์มควรมีการตรวจสอบการใช้พลังงานในอาคาร และ
โรงเรือนต่างๆในฟาร์มฯอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าเสนอผู้บริหาร ซึ่งการตรวจสอบ
การใช้พลังงานนี้จะท าให้ผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ฟาร์มเกิดความตื่นตัวเกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงานมากขึ้น 

2. ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในฟาร์มสัตวศาสตร์ 
เนื่องจากมีการเกษียณอายุราชการของเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เจ้าหน้าที่
ที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน 
การอบรมเรื่องการประหยัดพลังงานนี้จะท าให้เจ้าหน้าที่มีพ้ืนฐานความรู้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะท าให้ฟาร์มสามารถประหยัดพลังงานได้อย่างส าเร็จ 

3. ควรมีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในฟาร์มสัตวศาสตร์ เพ่ือ
ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่เป็ประจ า ซึ่งจะท าให้อุปกรณ์พร้อมใช้
งานอยู่ตลอดเวลา 

4. ควรศึกษาและน าเทคโนโลยีไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานน ามาใช้ในฟาร์ม
สัตวศาสตร์ ซึ่งจะท าให้ฟาร์มฯสามารถประหยัดพลังงานได้ 
2. จุดแข็งหรือสิ่งท่ีท าได้ดีในประเด็นที่น าเสนอ 

การน าเครื่องมือ QC 7 Tools: Fishbone Diagram มาวิเคราะห์ปัญหา 
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าภายในฟาร์มสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ สามารถแก้ไข
ปัญหาค่าใช้จ่ายไฟฟ้าภายในฟาร์มได้ ท าให้คณะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็นเงิน 
เป็นเงินจ านวน 236,217.81 บาท/เดือน คิดเป็น 78.81% ซึ่งบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้และท าให้คณะทรัพยากรธรรมชาติสามารถลดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค เป็นเงินจ านวน 2,834,613.72 บาท/ปี 
3. กลยุทธ์หรือปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ 

1. ประสบการณ์ตรงของผู้วิเคราะห์ที่สามารถค้นหาปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขได้อย่างชัดเจน 

2. การเรียนรู้และพัฒนางานด้วยระบบ PDCA และ QC 7 Tools 
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ประเด็น(จุดเด่น)ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
1.  ประหยัดงบประมาณ 

2.  ทราบแนวทางในการประหยัดพลังงานภายในฟาร์มสัตวศาสตร์ 
3.  สามารถตรวจสอบกระบวนการได้ทุกขั้นตอน 
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ส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 

ปัญญา ชื่นทรัพย์.  (2551).  การใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพเพ่ือลดของ
เสีย ในกระบวนการเป่าฟิล์ม กรณีศึกษา : โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน.  
กรุงเทพมหานครม: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

ศรินทร์รัศม์  เชยโพธิ์ .   (2559).  การน าเครื่ องมือ QC 7 TOOLS: 
FLOECHART มาวิเคระห์ปัญหาในขั้นตอนการท างาน.  วิทยานิพนธ์วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทาน 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

เอกชัย ทายา.  (2555).  ทฤษฎีก้างปลา.  สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561,  
จาก http://akachai99.blogspot.com/2012/09/blog-post_30.html. 
 

บทสรุป 
จากการส ารวจข้อมูลด้านพ้ืนที่และด้านไฟฟ้า ของอาคารและโรงเรือนต่าง 

ๆ ภายในฟาร์มสัตวศาสตร์น ามาวิเคราะห์ด้วยผังก้างปลา (Fishbone Diagram) 
ท าให้ทราบปัญหาการใช้ไฟฟ้าในฟาร์มฯ มี 3 ประการ ประกอบด้วย 1) ขาดการ
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่ว 2) ขาดการบ ารุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้า 3) การใช้งาน
เครื่องจักรที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงเป็นเวลานาน จึงได้เสนอแนวทาง และด าเนินการ
แก้ไขโดยใช้วิธีเรียบเรียงข้อมูลด้วยผังต้นไม้ พร้อมทั้งก าหนดแผนปฏิบัติในแต่ละ
ปัญหา ท าให้ฟาร์มสัตวศาสตร์สามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้ เป็นเงินจ านวน 
218,086.55 บาท/เดือน คิดเป็น 2,617,038.6 บาท/ปี ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ 

http://akachai99.blogspot.com/2012/09/blog-post_30.html
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แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
****************************************** 

เรื่อง ตลาดรักษ์สิ่งแวดล้อม   

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านบริหารจัดการ 

ชื่อหน่วยงาน 
งานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

คณะท างานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
1. ผศ.ทวีศักดิ ์ นิยมบัณฑิต  ที่ปรึกษา 

 คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
2.รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส         ที่ปรึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
3.คุณธนัญธร เปรมใจชื่น  ที่ปรึกษา 
4.นางวรภัทร ไผ่แก้ว   ประธานกรรมการ 
5.น.ส.สุปราณี มุขตา   กรรมการ 
6.น.สศรีนรา แมเร๊าะ   กรรมการ 
7.น.ส.สุนัทณ ี แสงแจ่ม   กรรมการ 
8.น.ส.สุนิสา ชูดวง   กรรมการและเลขานุการ 

การประเมินปัญหา/ความเสี่ยง ( Assessment) 
ตลาดเกษตร ม.อ. เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา กว่า 18 ปีที่

เปิดให้บริการ ในทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.30-20.30 น. ตลาดเกษตร 
ม.อ. ใช้แนวทางตลาดสดน่าซื้อ และกระบวนการประกันคุณภาพ PDCA  ในการ
พัฒนาตลาดมาเป็นล าดับ จนกระทั่งในปี พ.ศ.2550 ตลาดเกษตร ม.อ. ได้รับป้าย 
“รับรองมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อผ่านมาตรฐานด้านสุขลักษณะและใส่ใจการ
คุ้มครองผู้บริโภค” จากคณะท างานอาหารปลอดภัย อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัด
สงขลา ในปี พ.ศ. 2555 ตลาดเกษตร ม.อ. ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดสงขลาให้
เป็นตลาดนัดต้นแบบของจังหวัดสงขลา ใน “โครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งตลาดนัด
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ต้นแบบ”   ปี พ.ศ. 2557  ตลาดเกษตร ม.อ. ผ่านการตรวจประเมินตลาดประเภท
ที่ 2 (ตลาดนัด) ในระดับ ดีมาก และได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best 
Practice) ด้านการบริหารจัดการ ตลาดเกษตร ม.อ. จากมหาวิทยาลัยฯ ปี พ.ศ. 
2558 และปี พ.ศ. 2559 ตลาดเกษตร ม.อ. ได้รับรางวัลตลาดปลอดโฟม จากอธิบดี
กรมอนามัย  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2560  ตลาดเกษตร ม.อ. ได้รับการคัดเลือกให้
เป็น “ตลาดต้องชม” จากกระทรวงพาณิชย์  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560  
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  เยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. และให้
ตลาดเกษตร ม.อ. เป็นต้นแบบของตลาดนัดเกษตรกรทั่วประเทศ และปี พ.ศ. 
2561  ตลาดเกษตร ม.อ. ได้รับรางวัลตลาดปลอดโฟม ระดับทอง จากผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลา 
 ยิ่งตลาดเกษตร ม.อ. ได้รับรางวัลมากข้ึน สิ่งที่ยากกว่าการได้รับรางวัลคือ 
การบริหารจัดการให้ตลาดเกษตร ม.อ. ยังคงรักษาคุณภาพของสินค้า และ
บริการ ให้ได้มาตรฐาน โดยรักษาคุณภาพให้คงที่ และมุ่งพัฒนาตลาดให้มี
คุณภาพเพ่ิมขึ้น โดยสร้างตลาดที่มีมาตรฐานที่แตกต่างจากตลาดทั่วไป การได้
เป็นตลาดต้นแบบและรางวัลที่ได้รับ ท าให้ตลาดได้รับความนิยม จึงมีผู้ใช้บริการ
เพ่ิมขึ้น ภาพของผู้มาใช้บริการเดินจับจ่ายซื้ออาหาร และได้รับสินค้ าใส่ใน
ถุงพลาสติกหูหิ้ว เดินหิ้วถุงพลาสติกคนละกว่า 4-5 ถุง  เป็นภาพชินตาที่จะเห็น
ได้อย่างปกติในตลาดเกษตร ม.อ.  ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วที่ผู้ ใช้บริการ
ได้รับเมื่อซื้อสินค้ายิ่งเพ่ิมข้ึนหลายเท่า ตามการเติบโตของตลาดเกษตร ม.อ.  

คณะทรัพยากรธรรมชาติเล็งเห็นปัญหาของการใช้ถุงพลาสติกที่มาก
เกินไป  จึงมีนโยบายให้ตลาดเกษตร ม.อ. ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วตั้งแต่ ปี 
2557 ได้พยายามด าเนินงานเรื่องดังกล่าวแล้ว ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ ครั้งนี้ 
เจ้าหน้าที่ตลาดเกษตร ม.อ. ได้วางแผนการด าเนินงานอย่างรัดกุม โดยน า
ข้อผิดพลาดจากการด าเนินการครั้ งก่อนมาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการ และผู้ประกอบการในตลาดเกษตร ม.อ. เป็นต้นแบบในการลดการใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้ว 

ตลาดเกษตร ม.อ. มีผู้มาใช้บริการวันละประมาณ 6,000 คน  มีร้านค้า
ให้บริการ  221 ร้าน ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยร้านละ 4.6 กิโลกรัม ต่อ
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เดือน  ประมาณการใช้ถุงพลาสติกทั้งตลาดเฉลี่ย 1,150 กิโลกรัมต่อเดือน หรือ
ประมาณ 115,000 ใบต่อเดือน หรือประมาณ 1,265,000 ใบต่อปี ตลาดเล็กๆ 
ที่พยายามสร้างคุณค่าให้สังคมด้วยการจ าหน่ายอาหารที่มีคุณภาพ กลายเป็น
ตลาดเล็กๆ ที่ช่วยสร้างถุงพลาสติก เล็กๆ ปีละเป็นล้านใบ โดยที่ถุงพลาสติก
เหล่านี้ มีอายุในการย่อยสลายกว่า 450 

 
 
 
 
 
 

 
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  เพ่ือลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และบรรจุภัณฑ์พลาสติก ใน
ตลาดเกษตร ม.อ. 

2.  เพ่ือใช้วัสดุธรรมชาติ ที่ย่อยสลายได้ แทนถุงพลาสติกหูหิ้ว 
3.  ให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการตระหนักถึงภัยร้ายของถุงพลาสติกต่อ

สิ่งแวดล้อม ที่ใช้เวลาย่อยสลายกว่า 450 ปี 
 

 
 
 



เวทีคุณภาพ || มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- 212 - 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และบรรจุภัณฑ์พลาสติก ในตลาด 

เกษตร ม.อ. 
2.  ลดบริการถุงพลาสติกหูหิ้วแก่ผู้ใช้บริการ โดยใช้ถุงกระดาษหรือวัสดุที่

ย่อยสลายได้ง่ายแทน 
3.  ผู้ใช้บริการยังได้รับความสะดวก ไม่ยากล าบากเกินไปในการมาใช้

บริการในตลาดเกษตร ม.อ. เมื่อไม่ให้บริการถุงพลาสติก 

การออกแบบกระบวนการ 
1. วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติจริง(PDCA) 

1.1 ถอดบทเรียนจากการด าเนินโครงการลดการใช้ถุงพลาสติก ในปี 2557  
ที่เคยด าเนินการแล้วไม่ประสบผลส าเร็จ  ในปี 2557  ตลาดเกษตร ม.อ. เคยท า
โครงการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยตั้งจุดให้บริการถุงพาสติกหูหิ้วใบใหญ่  และ
น าตะกร้า  900  ใบมาวางให้บริการ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการใช้ตะกร้าในการซื้อสินค้า 
และน าตะกร้ามาคืนที่จุดบริการ และน าสินค้าใส่ในถุงพลาสติกหูหิ้วใบใหญ่ 1 ใบ 
แทนการรับถุงพลาสติกใบเล็กซ้ าซ้อนในตลาด หรือผู้ใช้บริการที่ไม่ประสงค์รับถุง
ใบใหญ่สามารถยืมตะกร้ากลับบ้านได้ เพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยคาดว่า
ผู้ใช้บริการจะน าตะกร้ามาคืนในครั้งถัดไป   ในการด าเนินการดังกล่าว ได้
บทเรียนดังนี้ 

- ตลาดเกษตร ม.อ. เสียค่าใช้จ่ายจากซื้อตะกร้า และการให้บริการ
ถุงพลาสติกใบใหญ่กว่า 70,000 บาท โดยไม่สามารถลดการใช้
ถุงพลาสติกซ้ าซ้อนได้อย่างถาวร และตะกร้า 900 ใบ สูญหายไป
ทั้งหมด ไม่ได้รับกลับคืนมาจากผู้ใช้บริการเลย  ยังพบว่าผู้ใช้บริการ
มาขอรับถุงใบใหญ่ซ้ าซ้อนหลายใบ เพ่ือจะน าถุงไปใช้งานส่วนตัว 
โดยไม่งดรับถุงพลาสติกใบเล็ก 
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- ผู้ใช้บริการ ต่อว่าผู้ประกอบการ ว่าขี้เหนียว งก ไม่ให้แม้กระทั่งถุง
ใส่ เมื่อผู้ประกอบการไม่ให้ถุงพลาสติก หูหิ้วใบเล็ก หรือขอให้
ผู้ใช้บริการใส่อาหารในถุงที่ผู้ใช้บริการถืออยู่  ซึ่งผู้ประกอบการ
อธิบายไม่ได้ว่าท าไมจึงต้องงดบริการถุงพลาสติกหูหิ้ว  

- ตลาดเกษตร ม.อ. ไม่มีจุดบริการเพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการ
ได้เลือก ในกรณีไม่ให้ถุงพลาสติกหูหิ้วใบเล็ก  เนื่องจากตะกร้าน ามา
วางเพียง 3 ครั้ง  ครั้งละ 300 ใบ ก็หายหมด 
- ในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้อธิบายเสียงตามสายเกี่ยวกับผลร้ายของ

ถุ งพลาสติ ก  ลู กค้ าที่ พ่ึ งมา ใหม่ จะ ไม่ เ ข้ า ใจ  และจะต่ อว่ า
ผู้ประกอบการเรื่องการไม่ให้ถุงพลาสติก 

1.2 ประกาศให้ผู้ประกอบการรับทราบ ถึงโครงการลดการใช้ถุงพลาสติก
ในตลาดเกษตร ม.อ. ล่วงหน้า 2 เดือน (ประกาศเดือนธันวาคม 2561) และเริ่ม
เปิดเพลง รณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก ตลอดเวลาที่เปิดตลาด เพ่ือสร้างจิตส านึก 
และใช้เพลงเป็นข้อเตือนใจแทนการต้องบรรยายตลอดเวลา 

1.3 วันที่ 2 มกราคม 2562 ระดมความคิด เพ่ือวิเคราะห์หาความ
ต้องการของผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ หากไม่ได้รับความสะดวกจากการ
ไม่ได้รับถุงพลาสติก เพ่ือวางแผนสร้างแนวปฏิบัติที่สอดรับกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ 

1.4 วันที่ 5 มกราคม 2562 สัมมนาผู้ประกอบการ ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และเชิญกระบวนกรอาสา คุณธนัญธร  เปรมใจชื่น มาพูดคุยให้แนวคิด
ในเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หากลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ในตลาดเกษตร ม.อ.  
เพ่ือให้ผู้จ าหน่ายเตรียมรับกับค าถาม เพ่ือเตรียมค าตอบที่สอดคล้องกันทั้งตลาด 
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ผู้จ าหน่ายร่วมกิจกรรมถามตอบเกีย่วกับผลกระทบการลดใช้ถุงพลาสติก 

 
1.5 วันที่  19  มกราคม 2562  ประชุมผู้ประกอบการตลาดเกษตร ม.อ.  

เ พ่ือเตรียมความพร้อมในการลดการใช้ถุ งพลาสติกหูหิ้ ว  และแจ้ ง ให้
ผู้ประกอบการทุกราย ต้องส่งบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายง่าย ที่ไม่ใช่พลาสติก 
ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาภายในวันที่ 25 มกราคม 2562  ถ้าไม่ผ่าน ต้องไปหาบรรจุ
ภัณฑ์อ่ืนมาน าเสนอใหม่ จนกว่าจะผ่านการพิจารณา มิฉะนั้นจะต้องหยุดขาย
ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2563  จนกว่าจะหาบรรจุภัณฑ์ทดแทนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 เดือนมกราคม เปิดรับบริจาค ถุงผ้า ถุงพลาสติกมือ 2 ถุงกระดาษ 
จากผู้มาใช้บริการในตลาดเกษตร ม.อ. พร้อมตั้งกล่องบริจาค ส าหรับท่านที่จะ
สมทบทุนสนับสนุนกิจกรรม 



เวทีคุณภาพ || มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- 215 - 

 

1.7 วันที่  1 กุมภาพันธ์  2562 เริ่ มงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ ว              
ในตลาดเกษตร ม.อ. โดยเจ้าหน้าที่เปิดจุดให้บริการกลาง ส าหรับให้บริการถุงผ้า  
ถุงพลาสติกมือ 2 ถุงกระดาษ ส าหรับผู้มาใช้บริการที่ไม่น าถุงผ้ามา โดยให้
ผู้ใช้บริการหยิบไปใช้ได้เลย  โดยตั้งกล่องบริจาคไว้ส าหรับท่านที่ประสงค์จะช่วย
สบทบทุนเป็นเงินเพื่อซื้อถุงผ้าหมุนเวียนในตลาดเกษตร ม.อ. ต่อไป 

 
 

1.8 ทุกวันหลังปิดตลาด เจ้าหน้าที่จะเดินไปสอบถามผู้จ าหน่ายทุกร้าน 
ว่าได้รับผลตอบรับอย่างไร เมื่อเกิดปัญหาในเรื่องใด ก็จะรีบแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่ง
พบว่า ในวันแรกที่งดให้บริการถุงพลาสติก มีผู้ประกอบการหลายร้านให้
ถุงพลาสติกลูกค้า จึงต้องมีมาตรการตรวจหลังร้านทุกร้านค้า หากพบเจอ
ถุงพลาสติกหูหิ้ว จะยึดถุงไว้ที่ส านักงาน หลังเลิกตลาดจึงให้มารับคืน 

1.9 เปิดเพลงรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกตลอดเวลา เป็นเวลา 6 เดือน 
ตั้งแต่เดือนธันวาคม –พฤษภาคม 
2. งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ-กิจกรรม(ถ้ามี)  

ไม่ได้ของบประมาณ แต่ใช้วิธีขอรับบริจาคถุงผ้า ถุงพลาสติกมือสอง               
ถุงกระดาษมือสอง วางให้บริการโดยตั้งกล่องรับบริจาคส าหรับท่านที่ประสงค์จะ
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สมทบทุนเพ่ือซื้อถุงผ้าหมุนเวียนใน 2 สัปดาห์แรกได้รับเงินบริจาคประมาณ 
6,700 บาท ใช้เป็นเงินทุนเพ่ือซื้อถุงผ้าใหม่มาวางให้บริการแทนถุงผ้าชุดแรกที่
ได้จากการบริจาค  ในปัจจุบันมีเงินบริจาคจากการซื้อถุงผ้าหมุนเวียนมา
ให้บริการ เป็นเงิน 23,014.25 บาท (สองหมื่นสามพันสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์) 

การวัดผลและผลลัพธ์ (Measures)แสดงระดับแนวโน้มข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ (3 ปี) และ/หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก 

 

ตารางที่ 1 แสดงมูลค่าของถุงพลาสติกหูหิ้วทีล่ดลง 
 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของมูลค่าของวัสดุธรรมชาติทดแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว 

ระยะเวลาที่ลดใช้
ถุงพลาสติก 

1 เดือน 
4 เดือน  
(ก.พ. - 

พ.ค. 62) 
1 ปี 

1 ปี           
9 เดือน 

ถุงพลาสติก (กิโลกรัม) 1,150 4,600 13,800 24,150 

จ านวนถุงโดยประมาณ (ใบ) 115,000 460,000 1,380,000 2,415,000 

มูลค่า (70 บาท/กิโลกรัม) 80,500 322,000 966,000 1,690,500 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละของความตระหนักในประเด็นต่าง ๆ ต่อการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิว้ของผู้จ าหน่าย
และ ผู้ใช้บริการตลาดเกษตร ม.อ. 

การเรียนรู้ ( Study/Learning) 
1. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

1.1 ตลาดเกษตร ม.อ. มุ่งเป้าในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลัก 3R 
(Reduce Reuse Recycle) โดยมุ่งเป้าจะเป็น ตลาด Zero waste  โดยการน า
ของเหลือจากตลาด เช่น เศษผัก ผลไม้  เศษอาหาร มาท าฝากในธนาคารปุ๋ย 
เพ่ือให้เกษตรกรเรียนรู้การหมักปุ๋ยจากอินทรีย์วัตถุที่แตกต่างกัน ให้ธาตุอาหารที่
แตกต่างกันอย่างไร  โดยธนาคารปุ๋ยจะเป็นศูนย์กลางผลิตปุ๋ยหมักให้เกษตรกร
ในตลาดเกษตร ม.อ.  

1.2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตให้ดียิ่งขึ้น โดยตลาดเกษตร ม.อ.สนับสนุน
ให้เกษตรกรพัฒนาตนเอง เพ่ือให้ได้มาตรฐานรับรอง Organic Thailand และ
ผู้ประกอบการในตลาดเกษตร ม.อ. มีความรู้ และทัศนคติที่ดีในการผลิตสินค้าที่
มีคุณภาพ  มีคุณค่าทางโภชนการเพ่ือน ามาจ าหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.  โดย
ค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 

1.3 เพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ  โดยการจัดอบรม สัมมนา พาไป
ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และเห็นแนวปฏิบัติที่ดี และด าเนินงาน
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แปลงสาธิตต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ที่เกษตรกรและผู้จ าหน่ายจะร่วมกันผลิตผัก  
ผลไม้  และไม้ดอกที่ปลอดภัย โดยไม่ใช้สารเคมี  อันเป็นต้นแบบของการอยู่
ร่วมกันอย่างยั่งยืนของเกษตรกร  ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม  อันน าไปสู่การเป็น
ตลาดที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 

1.4 ให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการในตลาดเกษตร ม.อ.  ที่มีมากกว่า 6,000 คน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ใช้บริการเข้าใจถึงเรื่องอาหารที่ปลอดภัย ที่
นอกเหนือจากอาหารไม่ปนเปื้อนแล้ว ยังต้องค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ต้องปลอดภัย
อย่างแท้จริงด้วย 

2. จุดแข็ง(Strength) หรือสิ่งท่ีท าได้ดีในประเด็นที่น าเสนอ 
2.1 มีทีมงานที่มีคุณภาพ และเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง  
2.2 การบริหารจัดการ โดยวางแนวปฏิบัติอย่างเป็นระบบ แบบค่อยเป็น

ค่อยไป ตามหลัก  PDCA  มีแผนปฏิบัติงาน รับฟังความคิดเห็นหลังด าเนินงาน 
ท าให้ได้รับฟังเสียงที่แท้จริงจากการท างาน จึงสามารถแก้ไขทุกปัญหาให้ดีขึ้น
ในครั้งต่อ ๆ ไปได ้ 

2.3 มีการประกาศ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ และผู้ประกอบการเตรียมตัวก่อน
ล่วงหน้า 2 เดือน และให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมในการจัดการ และร่วมกัน
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ทดแทน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้จ าหน่ายเป็นอย่างดี  
3. กลยุทธ์ หรือ ปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 

3.1 เข้มงวด กวดขัน  โดยก าหนดให้มีการตรวจตลาดทุกวัน  การตรวจ
ตลาดอย่างเข้มงวดท าให้ใกล้ชิด และเห็นข้อผิดพลาด จึงตักเตือนทันทีที่เห็น
ข้อผิดพลาด และร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกันกับผู้ประกอบการ ท าให้ผู้ประกอบการ
ร่วมกันงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วอย่างจริงจัง  
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3.2 รับข้อร้องเรียนทุกช่องทาง เช่น การร้องเรียนโดยตรง เอกสาร 
โทรศัพท์ E-mail Line Facebook  และน าปัญหาดังกล่าวมาด าเนินการแก้ไข
ให้ผู้ใช้บริการทันที อย่างรวดเร็ว ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะด าเนินการ
แก้ไขเสร็จสิ้น  

3.3 จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเชิญกระบวนกรอาสามา
พูดคุยให้แนวคิดเรื่องผลกระทบการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 

3.4 ปรับปรุงระเบียบข้อปฏิบัติในตลาดเกษตร ม.อ. ซึ่งได้รับการร้องเรียน
จากผู้บริโภค เช่น    

- ไม่อนุญาตให้ใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร 
- ไม่อนุญาตให้ใช้ลวดเย็บกระดาษ เย็บบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุอาหาร 
- ผู้ประกอบการต้องมีถังขยะหน้าร้าน และน าขยะกลับไปจัดการ

ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ท าให้ตลาดเกษตร ม.อ. ปลอดขยะตกค้าง 
ปลอดแมลงวัน แมลงสาบ และหนู  

- ผู้ประกอบการทุกคนต้องมาลงชื่อ และล้างมือก่อนการจ าหน่าย
สินค้าทุกครั้ง เพ่ือลดการปนเปื้อนเชื้อโรคในเบื้องต้น 

- ก าหนดให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
เบื้องต้น 100 % 

- ไม่อนุญาตให้ใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และลดการใช้บรรจุภัณฑ์
พลาสติก  

3.5 วางข้อบังคับให้ผู้ประกอบการท าสัญญาจ าหน่ายสินค้าปีต่อปี โดย
ทุกรายต้องเข้าสัมภาษณ์ใหม่ทุกปี ท าให้ผู้ประกอบการมีความกระตือรือร้น ให้
ความร่วมมือ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด จน
กลายเป็นวัฒนธรรมของตลาดเกษตร ม.อ. ที่ทุกคนต้องมาช่วยงานส่วนรวม
อย่างพร้อมเพรียง 
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ประเด็น(จุดเด่น)ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
1. ตลาดเกษตร ม.อ. เป็นตลาดต้นแบบในการลด ละ เลิก การใช้

ถุงพลาสติกหูหิ้ว และบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
2. ตลาดเกษตร ม.อ. เป็นตลาดแห่งการเรียนรู้ด้านโภชนาการอาหาร และ

อาหารปลอดภัย 
สรุป 

ตลาดเกษตร ม.อ. เป็นตลาดที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ 
เป็นศูนย์กลางกระจายผลผลิตทางการเกษตรของคณะทรัพยากรธรรมชาติ และ
สามารถมีรายได้เพ่ือเลี้ยงตัวเองได้  โดยสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรและผู้ประกอบการให้พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ในด้านผู้บริโภคเป็น
แหล่งอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ
ด้านโภชนาการอาหาร และอาหารปลอดภัย  จากการบริหารจัดการที่ดี และ
พัฒนาตลาดเกษตร ม.อ. ตลอดระยะเวลา 18 ปี ท าให้ตลาดเกษตร ม.อ.                
มีภูมิทัศน์ทางกายภาพที่ดี พ้ืนตลาดแห้งและสะอาด ทั้งยังได้ให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ของผู้บริโภคทุกช่องทาง โดยน ากระบวนการ 
PDCA มาปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ และเกษตรกรและผู้ประกอบการมี
ความกระตือรือร้น ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ 
อย่างเคร่งครัด จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีของตลาดเกษตร ม.อ. จึงท าให้ได้รับ
ป้าย “รับรองมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อผ่านมาตรฐานด้านสุขลักษณะและใส่ใจ
การคุ้มครองผู้บริโภค” การได้รับเป็นตลาดนัดต้นแบบของจังหวัดสงขลา ใน 
“โครงการหนึ่ งจั งหวัดหนึ่ งตลาดนัดต้นแบบ” และการคัดเลือกให้ เป็น          
“ตลาดต้องชม” จากกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 นายวราวุธ         
ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                  
นายประพัตร ศิลปอาชา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยม
ชมการด าเนินงานตลาดเกษตร ม.อ. ในเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และน า
ถุงผ้ามาแจกแก่ผู้มาใช้บริการ อันเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จในการบริหารจัดการที่
ดีของตลาดเกษตร ม.อ. 
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แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
****************************************** 

เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคม 
พหุวัฒนธรรม โดยใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ 

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านบริการวิชาการ 

ชื่อหน่วยงาน 
 ส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ 

คณะท างานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 ที่ปรึกษา 
1. ผศ.ดร.จรีรัตน์  รวมเจริญ   
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ 
2. ผศ.ดร.ตุลยพงษ์ ตุลยพิทักษ์  
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

คณะท างาน 
คณะท างานจากส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ 
1. นางโซรยา  จามจุรี   ประธานคณะท างาน 
2. นายจะเด็ด  ศิริบุญหลง  คณะท างาน 
3. นายอภิชัย  หมัดเน  คณะท างาน 
คณะท างานจากภาคประชาสังคม (Civic Women) 

 1. นางสาวนิฮัสน๊ะ  กูโน   คณะท างาน 
 2. นางค านึง   ช านาญกิจ คณะท างาน 
 3. นางพัณยวดี   อาแว  คณะท างาน 
 4. นางสาวสุรีณี   เปาะนิ  คณะท างาน 
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การประเมินปัญหา/ความเสี่ยง ( Assessment) 
ส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ (เดิมใช้ชื่อว่า ส านักส่งเสริมและ

การศึกษาต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหน้าที่ในการสร้างงานบริการ
วิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีที่หลากหลายรูปแบบ เพ่ือเชื่อมโยง
มหาวิทยาลัยชุมชน สร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยกระดับชุมชนเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์หนึ่งที่ส าคัญของส านักส่งเสริมฯ ซึ่งสอดรับกับบทบาทหน้าที่ของ
ส านักส่งเสริมฯ ดังที่กล่าวข้างต้น คือ ยุทธศาสตร์ “บูรณาการน าองค์ความรู้ 
งานวิจัย และเทคโนโลยีจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม” 

ด้วยเหตุนี้ เพ่ือให้บรรลุพันธกิจ/หน้าที่ โดยใช้ยุทธศาสตร์ส าคัญดังกล่าว
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ส านักส่งเสริมฯ จึงได้จัดท าโครงการวิทยุ โทรทัศน์ 
และสื่อออนไลน์ศึกษา เพ่ือส่งเสริมงานวิจัย และการบริการวิชาการที่พัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจของคนในชุมชน
ท้องถิ่นพหุวัฒนธรรมภาคใต้ โดยเลือกใช้สื่อ (Media) หลากหลายประเภท ทั้ง
สื่อเดิม และสื่อใหม่ เพ่ือเป็นช่องทาง (Channel) ของการน าองค์ความรู้  
งานวิจัย งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนองค์
ความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ บทเรียนจากประชาสังคมและชุมชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เผยแพร่ให้ “เข้าถึง” ประชาชนทุกกลุ่ม ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งใน
ภาคใต้และทั่วประเทศ เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นการสร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ในขณะเดียวกันก็ เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยเข้ากับชุมชนสังคม 
(University Engagement) 

องค์ความรู้ งานวิจัย งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม มีอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ที่ผ่านมา 
การเผยแพร่หรือถ่ายทอดสู่ชุมชน/สังคมในวงกว้าง และเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง       
ยังเป็นไปอย่างจ ากัด ยังไม่ได้มีการน าศักยภาพของสื่อต่างๆ ที่มีอยู่ มาใช้เป็นกล
ยุทธ์และช่องทางของการเผยแพร่/ถ่ายทอดสู่ชุมชน/สังคมเท่าที่ควร ใน
ขณะเดียวกันจากการท าแบบสอบถามและเดินทางไปประเมินติดตามสถานีวิทยุ
ต่างๆ ในภาคใต้ พบว่าสถานีวิทยุ มีความต้องการรายการแนวสาระความรู้ขนาด
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สั้นสองภาษา (ภาษาไทย และภาษามลายู) ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน
ของคนในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุเป็นประจ า อย่างไร
ก็ตามพบว่า ผู้ผลิตรายการของสถานีวิทยุส่วนใหญ่ กลับมีข้อจ ากัด ไม่สามารถ
ผลิตรายการแนวดังกล่าวได้เองอย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากสถาบันทางวิชาการในพื้นที่ ที่มีองค์ความรู้ และศักยภาพเป็นผู้ผลิตรายการ
ให้ และพร้อมจะให้ใช้สถานีวิทยุของตน เป็นช่องทางในการออกอากาศ โดยไม่
คิดค่าใช้จ่าย หรือค่าเช่าเวลาเผยแพร่แต่อย่างใด 

และจากการประชุมหารือกับองค์กรภาคประชาสังคมที่ท างานด้านการ
สื่อสารสาธารณะ และเป็นภาคีเครือข่ายในการท างานกับส านักส่งเสริมฯ  คือ 
“เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้” หรือ Civic 
Women (ส านักส่งเสริมฯ มีส่วนในการก่อตั้ง และเป็นพ่ีเลี้ยงเสริมสร้างความ
เข้มแข็งมาตั้งแต่ปี 2553 - ปัจจุบัน) และผู้แทนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่
เป็นผู้รับผิดชอบรายการ “นักข่าวพลเมือง” พบว่าประเด็น “การแก้ไขปัญหา 
และสร้างสันติภาพในชายแดนใต้” ที่มาจากการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะจากภาค
พลเมือง ภาคประชาสังคม กลุ่มผู้หญิง และคนในชุมชนท้องถิ่นกลุ่มต่างๆ ยังคง
ถือว่าเป็น “วาระ” (Agenda) และ “เนื้อหา” (Content) หลักของการน าเสนอ
ทางรายการนักข่าวพลเมืองของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งก็ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากสถาบันทางวิชาการในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมในการผลิตรายการ หรือ
เป็นพ่ีเลี้ยงหนุนเสริมความเข้มแข็งให้องค์กรภาคประชาสังคมในการผลิต
รายการ มาร่วมขับเคลื่อนงานนักข่าวพลเมืองด้วยกัน เพ่ือสื่อสารให้คนทั้ง
ประเทศได้รับรู้ และเข้าใจถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหาและสร้างสันติภาพใน
ชายแดนใต้ของภาคส่วนต่างๆ 

ส าหรับความนิยมของคนในชุมชนโดยทั่วไปต่อสื่อวิทยุ แม้ว่าจะเป็นสื่อ
เก่า หรือ สื่อเดิม ปรากฏว่าพฤติกรรมการรับข่าวสารของคนในชุมชน/ท้องถิ่น 
ยังคงนิยมรับฟังข้อมูลข่าวสารจากสื่อวิทยุสูงมาก และให้ความน่าเชื่อถือต่อ
สื่อมวลชนประเภทนี้สูงเป็นอันดับ 2 รองจากโทรทัศน์ ในขณะที่สื่อออนไลน์ 
พบว่า ได้รับความนิยมสูงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้มาจากผลการวิจัยเชิงส ารวจที่ใช้
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กลุ่มตัวอย่างจาก 302 หมู่บ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 2,104 คน โดย
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558  

ในการด าเนินโครงการดังกล่าวนี้  จึงอาศัยช่องทางทั้ง 3 ช่องทาง คือ        
1. สื่อวิทยุ ผ่านรายการวิทยุขนาดสั้น (ความยาวประมาณ 3 นาที) จ านวน            
2 รายการที่ออกอากาศเป็นประจ าทุกวันทางสถานีวิทยุในเครือข่าย 30 แห่งใน
ภาคใต้ คือ 1.1 รายการสืบสานภาษามลายู (ใช้ภาษามลายู-ไทยในรายการ) และ 
1.2 รายการสานฝันสู่โลกสวย และ 2. สื่อโทรทัศน์ ทางช่อง ไทยพีบีเอส ผ่าน
รายการนักข่าวพลเมือง (ความยาวไม่เกิน 5 นาที) และ 3. สื่ อออนไลน์ โดย
รายการวิทยุที่มีการออกอากาศทางคลื่นวิทยุไปแล้ว จะมีการคัดเลือกน ามา
เผยแพร่ซ้ าทางเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมฯ คือ http://exten.pn.psu.ac.th 
ส่วนรายการโทรทัศน์นักข่าวพลเมือง ขณะแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ จะมีการ
แ พ ร่ ภ า พ ค ว บ คู่ กั น ท า ง อ อ น ไ ล น์  เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ไ ท ย พี บี เ อ ส  คื อ 
https://program.thaipbs.or.th/live และแพร่ภาพซ้ าทางเพจนักข่าวพลเมือง 
(ThaiPBS), เพจที่นี่ ThaiPBS  เว็บไซต์ยูทูบ และเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมฯ  

การใช้ช่องทางเผยแพร่รวม 3 ช่องทางดังที่กล่าวมานี้จะท าให้การบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่มีข้อจ ากัด สามารถเข้าถึงชุมชน
สังคมท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่แตกต่างกันไปได้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
เป็นประจ า อีกท้ังครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งในภาคใต้ และท่ัวทั้งประเทศ 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เรียนรู้และ

เข้าถึงองค์ความรู้ งานวิจัย งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่มีต่อชุมชน/สังคม ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติ
ต่างๆ การพัฒนาด้านภาษา และการเสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่ ร่วมกัน
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

2. สร้างเครือข่าย/ภาคีความร่วมมือใหม่ในการท างานระหว่างสถาบันทาง
วิชาการ คือ ส านักส่งเสริมฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคประชาสังคม 
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และสื่อสารมวลชน (สื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์) ด้านบริการวิชาการ
และแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ โดยใช้การสื่อสารสาธารณะเป็นตัวขับเคลื่อน 

3. สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกและแข็งแรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในฐานะมหาวิทยาลัยที่ใกล้ชิดและผูกพันกับชุมชน/สังคม และสามารถสร้างการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่คนในชุมชน/สังคม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และกิจกรรมบริการวิชาการชุมชน ที่

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการอยู่ร่วมกันในชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม
ภาคใต้ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านทางรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ 
และสื่อออนไลน์ ให้คนในชุมชนสังคมท้องถิ่นภาคใต้ และคนทั่วไปในสังคมได้
เรียนรู้อย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง   

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษามลายู ที่เป็นภาษาซึ่งมีความส าคัญ
ในระดับท้องถิ่นภาคใต้ และประชาคมอาเซียน 

3. เพ่ือพัฒนาสื่อวิทยุของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สื่อวิทยุใน
เครือข่าย ตลอดจนสื่อออนไลน์ขององค์กร/เครือข่าย และสื่อโทรทัศน์ที่เป็นช่อง
สาธารณะ ให้เป็นช่องทางที่สามารถตอบสนองบทบาท และการท าหน้าที่ในด้าน
การให้การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

การออกแบบกระบวนการ 
1. ผู้รับฟัง/ผู้ชมรายการในชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ และทั่วไป ได้รับสาระ

ความรู้จากรายการ ที่สามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ 
การพัฒนาด้านภาษา และการเสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรม 

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีช่องทางในการบริการวิชาการสู่คนใน
ชุมชน/สังคมทุกระดับชั้น ในวงกว้าง ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งในภาคใต้ และทั่ว
ประเทศเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ 
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3. เกิดเครือข่าย/ภาคีความร่วมมือในการบริการวิชาการ และการแก้ไข
ปัญหาชายแดนใต้  ระหว่ างสถาบันทางวิชาการ คือ ส านักส่ ง เ สริมฯ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคประชาสังคม และสื่อสารมวลชน (สื่อวิทยุ     
สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์) โดยใช้การสื่อสารสาธารณะเป็นตัวขับเคลื่อน 

4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีภาพลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่ใกล้ชิด
และผูกพันกับชุมชน/สังคม และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่คนในชุมชน/
สังคม 

การวัดผลและผลลัพธ์ (Measures)แสดงระดับแนวโน้มข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ (3 ปี) และ/หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก 

1. วิธีการ/แนวทางปฏิบัติจริง (PDCA) 
วิธีการและกระบวนการผลิตและเผยแพร่รายการ ซึ่งเป็นกระบวนการ

หลักในการด าเนินการตามโครงการดังกล่าวนี้ เน้นการท างานร่วมกันระหว่าง
บุคลากรของส านักส่งเสริมฯ และภาคประชาสังคม โดยจัดตั้งในรูปของ
คณะท างานที่ร่วมกันผลิตรายการ และมีการประสานการท างานอย่างใกล้ชิดกับ
ภาคีเครือข่าย ที่เป็นสถานีวิทยุในเครือข่ายทั้ง 30 แห่ง และสถานีโทรทัศน์ไทยพี
บีเอส ที่เป็นช่องทางการสื่อสาร แสดงกระบวนการท างานตามภาพข้างล่างนี้ 
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ส าหรับกระบวนการดังกล่าว เป็นกระบวนการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความก้าวหน้ากว่าปีงบประมาณ 2560 - 2561 
เนื่องจากมีการจัดตั้งคณะท างานร่วม และผลิตรายการร่วมกันระหว่างบุคลากร
ส านักส่งเสริมฯ และบุคลากรจากภาคประชาสังคม คือ Civic Women ที่เป็น
ภาคีการท างานกับส านักส่งเสริมฯ และมีการวางแผนงานร่วมกันอย่างชัดเจน 
เพ่ือน าแนวเนื้อหาเกี่ยวกับการบริการวิชาการของส านักส่งเสริมฯ และของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีต่อชุมชน/สังคม มาจัดท าเป็นรายการโทรทัศน์ 
“รายการนักข่าวพลเมือง” นอกเหนือจากแนวเนื้อหาทั่วๆ ไปที่เกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาชายแดนใต้ที่มาจากภาคประชาสังคมและชุมชน ในขณะที่
กระบวนการผลิตรายการในช่วงปีงบประมาณ 2560 - 2561 ส านักส่งเสริมฯ มี
บทบาทหลักในการเป็นพ่ีเลี้ยง และให้ค าปรึกษาทางวิชาการในการผลิตรายการ
โทรทัศน์แก่ Civic Women และแนวเนื้อหารายการส่วนใหญ่มาจากภาคประชา
สังคมและชุมชน ยังไม่ได้มีแผนน าแนวเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบริการวิชาการของ
ส านักส่งเสริมฯ และของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีต่อชุมชน/สังคม มา
จัดท าเป็นรายการโทรทัศน์โดยตรง เช่นในปีงบประมาณ 2562 
แนวทางปฏิบัติจริง (PDCA) 

ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และเป็นกระบวนการ โดยยึดหลัก PDCA ตาม
ขั้นตอนและเป็นวงจรของการท างานแสดงตามภาพต่อไปนี้ 
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2. งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ-กิจกรรม (ถ้ามี) 
ได้รับงบประมาณสนับสนุน เป็นงบประมาณเงินแผ่นดิน ในโครงการ

บริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อย่างต่อเนื่อง ใน
ปีงบประมาณ 2560 - 2562 รายละเอียดดังตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 
จ านวนเงิน (บาท) 60,000 บาท 60,000 บาท 138,700 บาท 

ในปีงบประมาณ 2562 ได้รับพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนสูง
กว่าปีงบประมาณ 2560 - 2561 เนื่องจากในโครงการได้มีการบรรจุให้มี
กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ (รายการนักข่าวพลเมือง) ร่วมกับภาคประชา
สังคม Civic Women จึงท าให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิม ในขณะที่ใน
ปีงบประมาณ 2560 - 2561 ไม่ได้บรรจุให้มีการผลิตรายการโทรทัศน์ไว้ใน
โครงการ เพียงแต่ส านักส่งเสริมฯ ท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา และเป็นพ่ีเลี้ยง
ในการผลิตรายการแก่องค์กรภาคประชาสังคม Civic Women ซึ่งก็มีหลายตอน
ที่มีการน าเนื้อหาเกี่ยวกับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่
ชุมชน หรือมีการสัมภาษณ์นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มา
จัดท าเป็นรายการโทรทัศน์ โดยไม่ได้มีการใช้งบประมาณในการผลิตรายการ
โทรทัศน์ดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แต่อย่างใด   

นอกจากนี้ จะเห็นว่างบประมาณในส่วนที่เป็นค่าเช่าเวลาของสถานีวิทยุ 
จ านวน 30 แห่ง เพ่ือออกอากาศรายการวิทยุ จ านวน 730 ตอน/ครั้ง (ตาม
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายฯ ฉบับเดือนมกราคม 2561 ของส านักงบประมาณ 
ก าหนดค่าเผยแพร่สารคดี/บทความทางสถานีวิทยุ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ครั้ง
ละ 300 บาท) ในการด าเนินโครงการนี้  ก็ไม่ มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เกิดขึ้น 
เนื่องจากส านักส่งเสริมฯ สามารถขอความร่วมมือจากทางสถานี ให้เป็นช่องทาง
เผยแพร่รายการ โดยสถานีวิทยุไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งค่าเช่าเวลาของ
รายการโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นช่องสาธารณะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เกิดขึ้น
เช่นกัน (ตามหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายฯ ฉบับเดือนมกราคม 2561 ของส านัก
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งบประมาณ กรณีเป็นสถานีโทรทัศน์ทั่วไป ก าหนดค่าบริการเผยแพร่รายการ
ความยาวไม่เกิน 5 นาที ครั้งละ 25,000 บาท) 

ในอนาคต หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ส านักส่งเสริมฯ 
สามารถใช้ศักยภาพและทรัพยากรจากองค์กรภาคประชาสังคมที่เป็นภาคี
เครือข่ายในการท างานกับส านักส่งเสริมฯ คือ Civic Women ขับเคลื่อนได้ 
โดยเฉพาะรายการโทรทัศน์รายการนักข่าวพลเมือง ที่เป็นนโยบายขององค์กร
ภาคประชาสังคม Civic Women และทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่ต้องการ
ให้มีการผลิตรายการอย่างต่อเนื่อง แต่รายการวิทยุ อาจได้รับผลกระทบในแง่
ของจ านวนตอนในการผลิตคงจะลดลง แต่การออกอากาศ ยังคงสามารถ
ออกอากาศได้ต่อเนื่อง ตราบเท่าที่ยังมีความร่วมมือที่ดีระหว่างส านักส่งเสริมฯ 
และเครือข่ายสถานีวิทยุ อย่างไรก็ตาม การใช้สื่อออนไลน์ที่เป็นเว็บไซต์ และ
โซเชียลมีเดียของส านักส่งเสริมฯ รวมทั้ง Platform ใหม่ๆ ที่ส านักส่งเสริมฯ
จะต้องคิดค้น/พัฒนาขึ้นอีกในอนาคต จะเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ ที่
จะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงไป เพ่ือสร้างความยั่งยืนในการด าเนิน
โครงการ 

การเรียนรู้ ( study/Learning) 
ผลการด าเนินงาน หรือผลลัพธ์ในการด าเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี แสดงตาม
ตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 ผลการด าเนินการหรือผลลัพธ์เปรียบเทียบ 3 ปี 

รายการที่
เผยแพร่ 

จ านวน
ตอน/ 
คร้ังท่ี

เผยแพร่ 

จ านวน
ช่องทาง 

หรือสถานีที่
เผยแพร่ 

พ้ืนที่การ
เผยแพร่ 

จ านวนงานวิจัย
และงานบริการ
วิชาการจากม.อ. 

สู่ชุมชนทีถู่ก
เผยแพร่ 

จ านวนประเด็น
เนื้อหาเกี่ยวกับการ
พัฒนาและแก้ไข
ปัญหา จชต.ท่ีถูก

เผยแพร่ 
ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) 
1. รายการ
วิทยุและสื่อ
ออนไลน ์

730 
ตอน 

27 แห่ง 14 จังหวัด
ภาคใต ้

15 เรื่อง  
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รายการที่
เผยแพร่ 

จ านวน
ตอน/ 
คร้ังท่ี

เผยแพร่ 

จ านวน
ช่องทาง 

หรือสถานีที่
เผยแพร่ 

พ้ืนที่การ
เผยแพร่ 

จ านวนงานวิจัย
และงานบริการ
วิชาการจากม.อ. 

สู่ชุมชนทีถู่ก
เผยแพร่ 

จ านวนประเด็น
เนื้อหาเกี่ยวกับการ
พัฒนาและแก้ไข
ปัญหา จชต.ท่ีถูก

เผยแพร่ 
2. รายการ
โทรทัศน์และ
สื่อออนไลน์  

13 
ตอน 

1 แห่ง ทั่วประเทศ 3 เรื่อง 10 เรื่อง 

ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61) 
1. รายการ
วิทยุและสื่อ
ออนไลน ์

730 
ตอน 

30 แห่ง 14 จังหวัด
ภาคใต ้

22 เรื่อง  

2. รายการ
โทรทัศน์และ
สื่อออนไลน์  

11 
ตอน 

1 แห่ง ทั่วประเทศ 3 เรื่อง 8 เรื่อง 

ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 
1. รายการ
วิทยุและสื่อ
ออนไลน ์

730 
ตอน 

30 แห่ง 14 จังหวัด
ภาคใต ้

24 เรื่อง  

2. รายการ
โทรทัศน์และ
สื่อออนไลน์  

13 
ตอน 

1 แห่ง ทั่วประเทศ 10 เรื่อง 3 เรื่อง 

 
จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลท าให้รายการวิทยุที่ส านักส่งเสริมฯ 

ผลิตและองค์กรภาคประชาสังคมที่ส านักส่งเสริมฯ ร่วมก่อตั้ง คือ “เครือข่าย
ผู้หญิงภาคประชาสังคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ (Civic Women)” และเป็น
ภาคีการท างานกับส านักส่งเสริมฯ ในการผลิตรายการนักข่าวพลเมืองร่วมกัน 
ได้รับรางวัล ดังนี้ 
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1. รายการสืบสานภาษามลายู  ได้รับรางวัล “สื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์” ประจ าปี 2560 จากกระทรวงวัฒนธรรม  

2. เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ ได้รับรางวัล 
“นักข่าวพลเมืองดีเด่นภาคใต้” ประจ าปี 2560 จากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ไทยพีบีเอส 

ส าหรับรายการสืบสานภาษามลายูนั้น จากการไปเยี่ยมสถานีและ
ประเมินผลการรับฟังรายการจากผู้แทนของสถานีวิทยุในเครือข่าย พบว่าผู้ฟัง
รายการในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่เป็นมุสลิมนิยมใช้ภาษามลายูถิ่นในชีวิตประจ าวันอยู่
แล้ว การรับฟังรายการช่วยยกระดับทักษะการใช้ภาษามลายูกลางของผู้รับฟัง
รายการ ในขณะที่ผู้ฟังรายการทั่วๆไปติดตามรับฟังรายการ เพราะสนใจเรียนรู้
ภาษามลายูกลาง ซึ่งเป็นภาษาที่จะเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและมีบทบาทเพ่ิม
มากขึ้นในอนาคต 

เกี่ยวกับความนิยม (Rating) ในการรับฟัง/รับชมรายการนั้น ในการ
ด าเนินโครงการไม่ได้วัดโดยตรง แต่สามารถวัดการเข้าถึงของผู้รับสารได้ กรณีที่
รายการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ เช่น รายการนักข่าวพลเมือง ที่มีการแพร่ภาพ
ทางรายการโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ไปพร้อมๆกัน เช่น 
ทางเพจ นักข่าวพลเมือง (ThaiPBS) มีผู้ติดตาม 120,965 คน  และเพจที่นี่ไทย
พีบีเอส มีผู้ติดตาม 535,302 คน มีกรณีตัวอย่างสื่อโทรทัศน์ รายการนักข่าว
พลเมืองที่ผลิตภายใต้โครงการนี้เรื่อง “เดือนรอมฎอน" พ่ีน้องต่างศาสนิกเรียนรู้
และละศีลอดร่วมกัน พบว่ามีผู้เข้าชม Rating สูงมากที่สุดในจ านวนรายการที่
ผลิต โดยมีผู้เข้าชมเป็นจ านวนสูงถึง 436,308 วิว และแชร์ 3,500 ครั้ง (ข้อมูล 
ณ  วั น ที่  2 9  ม ก ร า ค ม  2 5 6 3 )  ท า ง เ พ จ  ที่ นี่  ThaiPBS ลิ ง ค์ เ พ จ 
https://bit.ly/2Gvd6Rz 
ผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพ จากกรณีศึกษาของกลุ่มอาชีพผู้หญิงที่ผู้ ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ชุมชนกูจิงลือปะ 

รายการนักข่าวพลเมือง ได้เผยแพร่เรื่องเล่าจากชุมชน และกลุ่มอาชีพของ
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ         



เวทีคุณภาพ || มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- 232 - 

 

จ.นราธิวาส หลายตอนต่อเนื่อง (รวม 7 ตอน ในปีงบประมาณ 2560 - 2562) 
รายการดังกล่าว ท าให้ชุมชนและกลุ่มอาชีพ “มุสลีมะห์ KL” เป็นที่รู้จัก ช่วยลด
การเหมารวมและความระแวงของคนในชุมชน/สังคมภายนอก ที่มีต่อคนใน
ชุมชนกูจิงลือปะ ซึ่งเป็นชุมชนที่มักมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นเนืองๆ 
นอกจากนี้ กลุ่มอาชีพ “มุสลีมะห์ KL”  (ซึ่งสมาชิกเคยเข้ารับการฝึกอบรม
ทักษะอาชีพกับส านักส่งเสริมฯ และมีส่วนในการก่อตั้ง) ยังได้รับการยอมรับและ
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ จนสามารถจด
ทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และมีโรงเรือนเป็นของ  ตนเอง โดยผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรียบ “กรือโป๊ะกูจิง” ของกลุ่มเพ่ือจ าหน่าย สามารถสร้างอาชีพ และ
รายได้ให้แก่คนในครอบครัวเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการท า Focus 
Group เพ่ือถอดบทเรียนรายการนักข่าวพลเมือง แกนน ากลุ่มอาชีพ “มุสลีมะห์ 
KL”  สะท้อนว่ารายการนักข่าวพลเมือง ที่มีการน าเสนอเนื้อหาเชิงบวกและ
สร้างสรรค์ของชุมชนและกลุ่มอย่างต่อเนื่องสู่สาธารณะ  มีส่วนอย่างมากที่ท าให้
กลุ่มได้รับประโยชน์ตามที่กล่าวมาข้างต้น รายการนักข่าวพลเมืองตอน “กรือ
โป๊ะ ลบความเจ็บปวด” ที่แพร่ภาพทางไทยพีบีเอส และเว็บไซต์ยูทูบ ตามลิงค์นี้  
https://www.youtube.com/watch?v=FeRHrQVDtRg ซึ่งสะท้อนเรื่องเล่า
ของกลุ่มอาชีพ “มุสลีมะห์ KL” ยังเป็นชิ้นงานที่ได้รับรางวัลจากสภาผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส 

ประเด็น(จุดเด่น)ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
1. แผนและแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต 
แสดงให้เห็นในระยะเวลา 3 ปี ดังนี้ 
ตารางที่ 3 แผน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคตแสดงให้
เห็นในระยะเวลา 3 ปี 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
1. แสวงหาความ
ร่วมมือจากสถานีวิทยุ
แห่งใหม่เพิ่มเตมิ เพื่อ
เผยแพรร่ายการ 

1. แสวงหาความร่วมมือจาก
สถานีวิทยุแห่งใหม่เพิ่มเติม 
เพื่อเผยแพรร่ายการ 

1. แสวงหาความร่วมมือจาก
สถานีวิทยุแห่งใหม่เพิ่มเติม 
เพื่อเผยแพรร่ายการ 
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ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
2. ส ารวจการใช้
ช่องทางออนไลน์ของ
สถานีวิทยุในเครือข่าย 
ควบคู่กับการ
ออกอากาศทาง
คลื่นวิทยุ (ครั้งท่ี 1) 

2. ขอความร่วมมือจาก
สถานีวิทยุในเครือข่าย เพื่อ
เผยแพรร่ายการวิทยุทางสื่อ
ออนไลน์ของสถานี ควบคู่
กับการออก อากาศทาง
คลื่นวิทย ุ

2. เผยแพร่รายการทาง
ช่องทาง/Platform ใหม่ๆ 
ทางออนไลน์ท่ีสร้างขึ้น  

3. ประสานกับอาจารย์
จากคณะวิทยาการ
สื่อสารของ ม.อ.
ปัตตานี เพื่อมาร่วมเป็น
ที่ปรึกษาในคณะท างาน 

3. ประสานกับทาง
สถานีโทรทัศน์   ไทยพีบีเอส 
เพื่อให้ฝึกอบรมเพิม่ทักษะ
ด้านการสื่อสารสาธารณะแก่
คณะท างาน และนักข่าว
พลเมืองที่เป็นภาคีการ
ท างานกับส านักส่งเสริมฯ  

3. จัดสัมมนาเพื่อเช่ือม
เครือข่ายภาคีการท างาน และ
ถอดบทเรียนการท างาน 
ระหว่างส านักส่งเสริมฯ 
นักวิชาการ/นักวิจัย  ประชา
สังคม ผู้แทนสถานีวิทยุใน
เครือข่าย และผู้แทน
สถานีโทรทัศน์  

4. ถอดบทเรียน
กระบวนการท างาน
ด้านการสื่อสาร
สาธารณะและเผยแพร่
แก่ผู้สนใจ 

4. สร้าง Platform ใหม่ๆ 
ทางสื่อออนไลน์ เพื่อเป็น
ช่องทางการเผยแพร ่

4. ประสานกับทาง
สถานีโทรทัศน ์
ไทยพีบีเอส เพื่อฝึกอบรม
ทักษะด้านการสื่อสารผ่าน
ออนไลน์ ให้แก่คณะท างาน
ของส านักฯ และภาคประชา
สังคมที่เป็นภาคีการท างาน
กับส านักส่งเสรมิฯ  

5. ติดตามประเมินผล
รายการด้วยการไป
เยี่ยมสถานีวิทยุ/
โทรทัศน์ในเครือข่าย
ออกแบบสอบถามและ
ท า Focus Group 

5. ติดตามประเมินผล
รายการ ด้วยการไปเยีย่ม
สถานีวิทยุ/โทรทัศน์ใน
เครือข่าย การออกแบบ
สอบถามและท า Focus 
Group 

5. ติดตามประเมินผลรายการ 
ด้วยการไปเยี่ยมสถานีวิทย/ุ
โทรทัศน์ในเครือข่าย การ
ออกแบบสอบถามและท า 
Focus Group 
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2 จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งท่ีท าได้ดีในประเด็นที่น าเสนอ 
จุดแข็ง หรือสิ่งที่ท าได้ดีในโครงการนี้ มีดังนี้ 
1. ทักษะ ในการน าเสนอ/ผลิตรายการวิทยุขนาดสั้น ความยาว 3 นาที 

โดยการน างานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนของอาจารย์/นักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาน าเสนอผ่านรายการวิทยุสู่ชุมชน/สังคม ด้วย
การใช้สองภาษา คือภาษามลายู - ไทย ทางรายการสืบสานภาษามลายู ซึ่งยังไม่
เคยมีหน่วยงานใดท ามาก่อน 

2. ทักษะในการน างานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ มา
จัดท าเป็นรายการโทรทัศน์ ความยาว 5 นาที ทางรายการนักข่าวพลเมืองให้
น่าสนใจ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้แพร่ภาพทุกครั้ง นอกเหนือจากเรื่อง
เล่าอ่ืนๆ ที่เป็นเรื่องเล่าของภาคพลเมือง/ประชาสังคม และชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาและสร้างสันติภาพชายแดนใต้ ซึ่งยังไม่เคยมีหน่วยงานใดท ามาก่อน
เช่นกัน 

3. การคิดในเชิงกลยุทธ์ในการใช้สื่อ หลากหลายประเภททั้งสื่อเก่า และ
สื่อใหม่ควบคู่กันไป เพื่อเป็นช่องทางและ Platform ในการขับเคลื่อนงานบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เข้าถึงคนในชุมชน/สังคมในวงกว้าง 
ทั้งในภาคใต้และทั่วทั้งประเทศเป็นประจ าทุกวัน (รายการวิทยุ) และเป็นระยะๆ 
อย่างต่อเนื่อง (รายการโทรทัศน์) ท าให้ปัจจุบันมีช่องทางที่เป็นสถานีวิทยุใน
เครือข่าย 30 แห่ง เผยแพร่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วภาคใต้  มีช่องทางที่ เป็น
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 1 แห่ง เผยแพร่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้งประเทศ 
ตลอดจนช่องทางที่เป็นสื่อออนไลน์ทั้งของส านักส่งเสริมฯ และของเครือข่าย 

4. ความสามารถในการประสานความร่วมมือ/ดึงองค์กรภาคประชาสังคม 
สถานีวิทยุในเครือข่าย 30 แห่ง และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เข้ามาร่วมเป็น
ภาคีเครือข่ายในการท างานร่วมกันกับสถาบันทางวิชาการ (ส านักส่งเสริมฯ)  ใน
ลักษณะที่เป็นการประสานพลัง (Synergy) ความร่วมมือดังกล่าว ยังส่งผลให้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถประหยัดทรัพยากร ในส่วนที่เป็นงบ
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ค่าบริการเผยแพร่ หรือค่าเช่าเวลาจากทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ ปีละ
หลายล้านบาท 
3. กลยุทธ์ หรือปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 

1. การสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือในการท างานในลักษณะ “สาม
ประสาน” ประกอบด้วย 1. สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โดยส านักส่งเสริมฯ) 2. องค์กรภาคประชาสังคมที่ท างานด้านการสื่อสาร
สาธารณะ คือ Civic Women และ 3. สื่อสารมวลชน (สถานีวิทยุในเครือข่าย 
30 แห่ง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสื่อออนไลน์)  

2. การยึดกระบวนการท างานแบบ PDCA โดยเริ่มต้นจากการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน (PLAN) ที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร ใน
ขั้นตอนของการปฏิบัติ (DO) มีการพัฒนาศักยภาพทีมงานอย่างต่อเนื่อง โดยขอ
ความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ให้ฝึกอบรมทักษะการผลิตรายการ
เป็นระยะๆ นอกจากนั้น ในขั้นตอนของการประเมิน (CHECK) มีการประเมิน/
ติดตามผล ทั้งจากการใช้แบบสอบถามสถานีในเครือข่าย การเยี่ยม/สัมภาษณ์
สถานีในเครือข่าย และการจัด  Focus Group เพ่ือประเมินและถอดบทเรียน
การท างานเป็นระยะๆ ในกลุ่มคณะท างาน และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาสู่การ
ปรับปรุงรายการ (ACT) 

3. การน าเอาอัตลักษณ์/ลักษณะเฉพาะพ้ืนที่ของชายแดนใต้ มาเป็น “จุด
สนใจ” และจุดสร้างความแตกต่าง เช่น การใช้ภาษามลายูในการจัดรายการ 
การน าประเด็นพหุวัฒนธรรมเป็นแนวเนื้อหา (Content) ในรายการ การน า
ประเด็น “การแก้ไขปัญหาและสร้างสันติภาพในชายแดนใต้” ซึ่งถือว่าเป็นวาระ
ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และคนทั้งประเทศให้ความสนใจ และติดตาม มา
เป็นแนวเนื้อหาในการน าเสนอรายการ รวมทั้งยังท าให้ได้ช่องทางในการสื่อสาร
กับคนไทยทั้งประเทศ 
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ประเด็น(จุดเด่น)ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
1. การสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือในการท างานในลักษณะ “สาม

ประสาน” ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย
ส านักส่งเสริมฯ) องค์กรภาคประชาสังคมที่ท างานด้านการสื่อสารสาธารณะ คือ 
Civic Women และสื่อสารมวลชน ในที่นี้ คือ สถานีวิทยุในเครือข่าย 30 แห่ง 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสื่อออนไลน์ ก่อให้เกิดการเกื้อกูลและประสาน
พลัง ในการขับเคลื่อนงาน 
 2. การใช้สื่อหลากหลายประเภท ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ 
เพ่ือเป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้  งานวิจัย การบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการร่วมกันแก้ไขปัญหา/สร้างสันติภาพใน
ชายแดนใต้ของภาคส่วนต่างๆ ไปยังคนในชุมชน/สังคม ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่
ทั้งในภาคใต้และทั่วประเทศ โดยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า ช่วยท าให้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีภาพลักษณ์ที่แข็งแรงของการเป็นมหาวิทยาลัยที่
ใกล้ชิดและผูกพันกับชุมชน/สังคม และสามารถสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่
คนในชุมชน/สังคม 
 3. ทักษะและกลยุทธ์การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ที่สามารถน าองค์
ความรู้ และงานวิจัยผลิตเป็นรายการวิทยุสอง   ภาษา (ภาษามลายู - ไทย ทาง
รายการสืบสานภาษามลายู) เผยแพร่ได้เป็นประจ า “ทุกวัน” และน างานบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ท า เป็นเรื่องเล่าโดยนักข่าว          
พลเมือง น าเสนอทางรายการไทยพีเอสได้อย่างน่าสนใจและน่าติดตาม                       
รายการบางตอน เช่น ตอน "เดือนรอมฎอน" พ่ีน้องต่างศาสนิกเรียนรู้และ                                     
ละศีลอดร่วมกัน (ภายใต้โครงการ Pattani Heritage City) ลิงค์รายการ 
https://www.youtube.com/watch?v=yfiub-a2V7U ที่ แ พ ร่ ภ า พ ท า ง
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่23 พฤษภาคม 2562 และมีการแพร่ภาพ
ทางเพจ ที่นี่ ThaiPBS ลิงค์เพจ https://bit.ly/2Gvd6Rz มีผู้เข้าชมเป็นจ านวน
สูงถึง 436,308 วิว และแชร์ 3,500 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2563) 
เป็นต้น ส่วนรายการวิทยุ รายการสืบสานภาษามลายู ได้รับรางวัล “สื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์” ประจ าปี 2560 จากกระทรวงวัฒนธรรม 
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เอกสารอ้างอิง 
ตัวอย่างรายการนักข่าวพลเมืองแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  

1. ตอน กรือโป๊ะ ลบความเจ็บปวดจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
ชายแดนใต้  
แพร่ภาพเมื่อ 14 ก.ย. 2560 ลิงค์รายการ 
https://www.youtube.com/watch?v=FeRHrQVDtRg 

2. ตอน บทบาทผู้หญิงในกระบวนการสันติภาพ จ.สงขลา  
แพร่ภาพเมื่อ 22 ธ.ค. 2561 ลิงค์รายการ
https://www.youtube.com/watch?v=s02h43Ualyw 

3. ตอน คอลีเยาะ หญิงชายแดนใต้ผู้ส่งต่อพลัง จ.ปัตตานี  
แพร่ภาพเมื่อ 27 ม.ค. 2562 ลิงค์รายการ 
https://www.youtube.com/watch?v=VNygUtXHs0Y 

4. ตอน พืชสมุนไพรกับการรักษาสุขภาพ จ.ปัตตานี  
แพร่ภาพเมื่อ 26 พ.ค. 2562 ลิงค์รายการ 
https://www.youtube.com/watch?v=7aBT4_D0C44 

5. ตอน "ดอดอ" อาหารอัตลักษณ์จากข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองใต้  
แพร่ภาพเมื่อ 2 ก.ค. 2562 ลิงค์รายการ 
https://www.youtube.com/watch?v=sPlSp1cHN2k 

6. ตอน เปิดบ้านในต านานและความทรงจ าย่านปัตตานีภิรมย์  
แพร่ภาพเมื่อ 24 เม.ย. 2562 ลิงค์รายการ 
https://www.youtube.com/watch?v=2mulMLhuOo8 

7. ตอน "เดือนรอมฎอน" พ่ีน้องต่างศาสนิกเรียนรู้และละศีลอด
ร่วมกัน แพร่ภาพเมื่อ 23 พ.ค. 2562 ลิงค์รายการ 
https://www.youtube.com/watch?v=yfiub-a2V7U 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=yfiub-a2V7U
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บทสรุป 
สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เป็นช่องทางของการเผยแพร่/ถ่ายทอด

องค์ความรู้ งานวิจัย และงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่
ชุมชน/สังคมในวงกว้าง ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคใต้ และทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่คนในชุมชน/สังคม 
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ท าให้มหาวิทยาลัยมีความใกล้ชิดกับชุมชน/สังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการท างานในลักษณะของการประสานพลัง “สาม
ประสาน” ระหว่างสถาบันการศึกษา โดยส านักส่งเสริมฯ องค์กรภาคประชา
สังคม และสื่อสารมวลชน ตลอดจนการใช้สื่อสาธารณะ เป็นกลยุทธ์และช่องทาง
ในการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
****************************************** 

เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อขอการรับรองเป็นหน่วยตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านบริการวิชาการ 

ชื่อหน่วยงาน 
ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ  
คณะท างานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

1. นายพรพจน์    หนูทอง 
2. น.ส.จินต์วรา   สุวรรณมณี 
3. นายณัฐวุฒิ   ปรีชา 
4. น.ส.นภาเพ็ญ   สุวรรณมณี 
5. นายกามารุดดีน   แวซาเต๊ะ 

การประเมินปัญหา/ความเสี่ยง ( Assessment) 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 

2559 และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 – 
2559) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอก
และภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นทั้งโอกาส
และความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ จากความต้องการสร้างโอกาสทางการค้า
ชายแดนเพ่ือรองรับการเปิดเสรีอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  โดยมุ่งสร้างมูลค่าเพ่ิม
ของยางพารา ลดผลกระทบในกรณียางพาราตกต่ า และเพ่ิมรายได้ให้แก่
เกษตรกรชาวสวนยางในพ้ืนที่ ซึ่งการแปรรูปยางพาราขั้นต้นนั้น ได้แก่ ยางอัด
ก้อน ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และน้ ายางข้น ซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมไม่มากนัก และยัง
ไม่สามารถแก้ปัญหาในกรณียางพาราราคาตกต่ าได้ แต่หากสามารถน ามาพัฒนา
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เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ถุงมือทางการแพทย์ ยางฟองน้ า ยางรัดของ  หรือผลิตภัณฑ์
ในรูปแบบอื่นๆ ได้จะท าให้เพ่ิมมูลค่าทางการค้าได้มากข้ึน 

สอดคล้องกับแผนการพัฒนายางพาราไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปี พ.ศ. 2556 – 2562 ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางพาราให้เกิดความยั่งยืน โดยในด้านการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาในสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบสหวิทยาการ เช่น การ
วิจัยเครื่องจักรในการแปรรูป เครื่องมือทดสอบ วิธีการ/มาตรฐานการทดสอบ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งการวิจัยและพัฒนายางพาราในส่วนปลายน้ า
นั้น ตามแผนของโครงการพัฒนาและสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยางพาราไทย 
ได้ก าหนดให้จัดตั้ งหน่วยงานส าหรั บทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ ได้
มาตรฐานสากล โดยมีภารกิจส าคัญในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ยางพาราเพ่ือแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ได้แก่ ยางปูสระ/แหล่งน้ า แผ่นยาง
ปูสนามกีฬา/สนามเด็กเล่น แผ่นยางปูคอกปศุสัตว์ ยางมะตอยผสมยางพารา 
ผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ าส าหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ การพัฒนางานวิจัยด้าน
อุตสาหกรรมยางล้อ การวิจัย/พัฒนายางรองหมอนรางรถไฟ และการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราส าหรับงานวิศวกรรม การแพทย์และสุขภาพ 

จากปัญหาและความต้องการใช้ยางพาราเพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน มอก. นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ ด้วยบุคลากรผู้
ช านาญและเครื่องมือทดสอบที่ได้มาตรฐาน ซึ่งส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
การทดสอบ เป็นหน่วยงานทดสอบและตอบสนองนโยบายจากการจัดเตรียมการ
พัฒนางานทดสอบทางด้านยาง โดยเริ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2558 ส านักเครื่องมือฯ ได้
เพ่ิมการให้บริการทางด้านยางและวัสดุ จากเดิมมีการให้บริการทดสอบตัวอย่าง
ทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเคมีวิเคราะห์ ด้านวิเคราะห์
โครงสร้างจุลภาค และด้านชีวโมเลกุล โดยได้ด าเนินการพัฒนาทักษะความรู้
บุคลากร และวิจัยพัฒนาเครื่องมือทดสอบ เพื่อรองรับการความต้องการด้านการ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทางด้านยางพารา ตลอดจนมุ่งมั้นไปสู่
การเป็นหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้แก่ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราในประเทศ 
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เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เป็นหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่รับรองมาตรฐานโดย

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
2. บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(มอก.) แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางในประเทศ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เป็นศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางพาราที่ได้มาตรฐานสากล 
2. จ านวนการให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางเพ่ิมสูงขึ้น 

การออกแบบกระบวนการ 
การด าเนินโครงการ 

การด าเนินงานของโครงการแบ่งออกเป็น 5 ระยะ (ดังตารางที่ 1) โดยมี
กระบวนการออกแบบการบริการทดสอบ ดังรูปที่ 1 น าข้อมูลความต้องการที่
รวบรวมจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด มาศึกษาวิเคราะห์และน าไปใช้
ประเมินความพร้อมของปัจจัยภายในก่อนเริ่มการทดลองทดสอบ ซึ่งผลสรุปจาก
การทดลองทดสอบถูกน ามาพิจารณาและประเมินผลอีกครั้ง เพ่ือตัดสินใจเปิด
ให้บริการทดสอบได้ทันที หรือกลับไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นก่อนเปิดให้บริการ 
และบางกรณีต้องยกเลิก 
ตารางท่ี 1 แสดงโครงสร้างการด าเนินงานของโครงการ 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 ระยะที่ 5 
การเตรียม

ความ
พร้อม 

กระบวนการ
ทดลองทดสอบ 

การสรุปและ
ประเมินผล 

ยื่นขอการรับรอง
ห้องปฏิบัติการ 

การเปิด
ให้บริการ 
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รูปที ่1 กระบวนการออกแบบการบริการทดสอบ 
ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม 

เริ่มต้นจากการศึกษาและรวมรวบข้อมูล (ดังรูปที่  2) ของมาตรฐาน
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า ง พ า ร า ที่ มี อ ยู่ ใ น ปั จ จุ บั น  จ า ก ส า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) น าข้อมูลมาจัดล าดับความส าคัญ สรุปและราย
ผลเพ่ือใช้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ยางพาราน าร่องส าหรับใช้ในการพัฒนางานบริการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ มอก. ในระยะที่ 1  
 

 

รูปที ่2 กระบวนการศึกษา 
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ประชุมร่วมกันภายในงานยางและวัสดุ เพ่ือประเมินความพร้อม (ดัง
ตารางที่ 2) ด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาบริการทดสอบ แล้วจึงรายงานสรุปผลการ
ประเมินไปยังหัวหน้าฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยฯ เพ่ือจัดท าแผนด าเนินการ
พัฒนาห้องปฏิบัติตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยางพาราตามมาตรฐาน มอก. 
ตารางท่ี 2 กระบวนการประเมินความพร้อม 

ด้าน แหล่งข้อมลู การวิเคราะห์ ประเมินผล สรุปผล 
บุคลากร 1.Job 

Description 
2.OJT 

1. Capability 
Assessment 
2. Gap 
analysis 

 พร้อม 
 ไม่พร้อม แต่

พัฒนาได ้
 ไม่พร้อม และ

เกินขีด
ความสามารถ 

 จัดท า
แผนพัฒนา 

 Reject 
ทั้งหมด 
หรือบาง
หัวข้อ 

เครื่องมือ
และ
อุปกรณ ์

โปรแกรม
ประวัติ
เครื่องมือวิจัย 

1. 
Performance 
2. 
Specification 

ข้อมูลทาง
วิชาการ 

โปรแกรม
เอกสาร
คุณภาพ 

1. Regulatory 
requirement 
2. Standard 
methods 
3. Work 
instruction 

ระยะที่ 2 กระบวนการทดลองทดสอบ 
เริ่มด าเนินการทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยางตามมาตรฐานของแต่ละ

รายการทดสอบที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือและข้อมูลทางวิชาการ 
ตามแผนการด าเนินงานของโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการฯ มีหัวหน้างานยาง
และวัสดุและหัวหน้าฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยฯ ท าหน้าที่ดูแล ก ากับ  ติดตาม
และรายงานความก้าวหน้าเป็นประจ าทุกเดือนผ่านที่ประชุมทีมบริหาร และ
จัดท ารายงานผลการทดสอบและสรุปผลต่อผู้อ านวยการ 
 
 



เวทีคุณภาพ || มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- 244 - 

 

 ระยะที่ 3 การสรุปและประเมินผล 
ประชุมพิจารณารายงานสรุปผลการทดสอบเพ่ือประเมินผลและร่วม

ก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการทดสอบทั้งส่วนรายการทดสอบที่
ด าเนินการแล้วเสร็จและรายการทดสอบอื่นตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยด าเนินการ
พัฒนา (ดังตารางที่ 3) ในแต่ละด้านให้แล้วเสร็จทันตามแผนที่ก าหนดไว้ในระยะ
ที่ 2 โดยมีหัวหน้างานและหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ค าแนะน า ก ากับและ
ติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานสรุปผลแก่ผู้อ านวยการ 

ห้องปฏิบัติการฯ ให้ความส าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถทางด้าน
ทักษะและความช านาญของการวัดและการวิเคราะห์ของนักวิทยาศาสตร์ จึง
ก าหนดโครงการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการฯ เป็นกิจกรรมส าหรับการ
พัฒนาปรับปรุงการทดสอบ และยังน ามาใช้ควบคุมคุณภาพของผลการทดสอบ
ด้วย (Quality Control) โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ตามโครงการ 

ด้านงานวิจัยและพัฒนาเครื่องมือทดสอบ อาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรทางด้านวิศวกรรมและการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ ออกแบบและจัดสร้างเครื่องมือทดสอบ
ต้นแบบ พัฒนาจนมีมาตรฐานเทียบเท่าเครื่องมือทดสอบที่จัดซื้อจาก
ต่างประเทศ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและเปิดให้บริการทดสอบได้จริง 
ตารางท่ี 3 กระบวนการพัฒนา 

การพัฒนา
ด้าน 

เคร่ืองมือวิเคราะห์ วิธีพัฒนา การประเมินผล สรุปผล 

บุคลากร 1.Gap analysis 1.Class room 
training 
2.ศึกษาด้วย
ตนเอง 
3.Out source 

1.คะแนนสอบ 
>85% 
2. ผลการประเมิน
ไม่ต่ ากว่าระดับดี
มาก 

1.ผ่าน 
2.ไม่
ผ่าน 

เครื่ องมือ/
อุปกรณ์ 

1.Risk analysis 
2.Financial 
assessment 

1.จัดซื้อใหม่ 
2.จัดสร้าง 
3.Out source 

ทีมบริหารพิจารณา
ความคุ้มค่าและ
กฎระเบียบ 
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การพัฒนา
ด้าน 

เคร่ืองมือวิเคราะห์ วิธีพัฒนา การประเมินผล สรุปผล 

ข้ อมู ลทา ง
วิชาการ 

1.Regulartory 
requirement 

1.จัดซื้อ
เอกสาร
มาตรฐาน 
2.บริการ
วารสาร
ห้องสมุด 
3.อินเทอร์เน็ต 

ระยะที่ 4 ยื่นขอการรับรองห้องปฏิบัติการ 
หลังจากด าเนินการพัฒนาจนเสร็จระยะที่ 3 ห้องปฏิบัติการทดสอบมี

ความพร้อมในการรับรองการตรวจประเมินขีดความสามารถในการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ยางพาราตามขอบเขตการบริการที่ก าหนดไว้ หัวหน้าฝ่ายบริการ
เครื่องมือวิจัยฯ มอบหมายให้หัวหน้างานยางและวัสดุจัดท าเอกสารเพ่ือยื่นขอ
การรับรอง ประกอบด้วยเอกสารดังนี้ 

1) ค าขอรับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
2) รายการทดสอบที่ขอรับการแต่งตั้งส าหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
โดยเอกสารต้นฉบับทั้งหมดถูกตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนโดย

เลขานุการฯ และจัดส่งไปยังส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เ พ่ือรอ
แจ้งก าหนดวันตรวจประเมินขีดความสามารถห้องปฏิบัติการต่อไป 
ระยะที่ 5 การเปิดให้บริการ 

ประกอบด้วยเอกสารคุณภาพ ได้แก่ วิธีปฏิบัติการทดสอบ วิธีการใช้
เครื่องมือ เอกสารอ้างอิง คู่มือการรับตัวอย่าง อัตราค่าบริการ และรายงานผล
การทดสอบจากตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด โดยเอกสารทั้งหมดถูก
ตรวจสอบโดยหัวหน้าฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยฯ และอนุมัติโดยผู้อ านวยการ 
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โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

ประจ าปีงบประมาณ 2558-2562 
ข้อ กิจกรรม กระบวนการ 

PDCA 
1. สืบค้นและวิเคราะห์มาตรฐานอย่างละเอียดของผลิตภัณฑ์

ยางพารา 
D, C 

2. จัดซื้อ/หาผลิตภัณฑ์ยางพาราจากท้องตลาด D 
3. วางแผนการทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ตามวิธีทดสอบ

มาตรฐาน มอก. 
3.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบประจ ารายการทดสอบ 
3.2 จัดเตรียมเครือ่งมือ อุปกรณ์และช้ินทดสอบในแต่ละรายการ 
3.3 เริ่มทดสอบและบันทึกผลการทดสอบ 

P, D 

4. น าผลทดสอบมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์การยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ 

C, A 

5. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาผลการทดสอบและหาข้อสรุป/
แนวทางปรับปรุง 

D, C, A 

6. จัดท าวิธีปฏิบัติงาน (Work instruction) D 
7. ยื่ น ข อ ก า ร รั บ ร อ ง เ พื่ อ แ ต่ ง ตั้ ง เ ป็ น ห น่ ว ย ต ร ว จ ส อ บ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไปยัง สมอ. 
D 

8. จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการส าหรับการ 
Audit โดย สมอ. 

P, D, C, A 

9. สมอ.ตรวจประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการและ
รายงานผลการ Audit 

D 

10. จัดประชุมผู้ เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าและจัดส่งรายงานสรุปผลการแก้ไขไปยัง สมอ. 

P, D, C, A 

11. สมอ. ประกาศรับรองและแต่งตั้งเป็นหน่วยทดสอบผลิตภัณฑ์ - 
12. เปิดให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามขอบข่ายที่ได้

การรับรอง 
D 

13. จัดประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ยางพารา มอก. อื่น 

P, D, C, A 
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โครงการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา 

ประจ าปีงบประมาณ 2558-2562 
ข้อ กิจกรรม กระบวนการ 

PDCA 
1. สืบค้นข้อมูลและคัดเลือกผู้ให้บริการทดสอบความช านาญ

ห้องปฏิบัติการ (PT provider) 
D, C 

2. สมัครเข้าร่วมเป็นห้องปฏิบัติการสมาชิก และทดสอบตัวอย่าง
ตามแผนทดสอบความช านาญที่ผู้ให้บริการก าหนด 

D 

3. วางแผนการทดสอบตัวอย่าง ตามสาขาความช านาญและ
รายการทดสอบที่ก าหนดไว้ 
3.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบประจ ารายการทดสอบ 
3.2 จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และช้ินทดสอบในแต่ละ
รายการ 
3.3 เริ่มทดสอบและบันทึกผลการทดสอบ 

P, D 

4. จัดท ารายงานผลการทดสอบตามรูปแบบและระยะเวลาที่
ก าหนด แล้วส่งกลับไปยังผู้ให้บริการทดสอบความช านาญฯ 

D, C, A 

5. ตรวจสอบ ประเมินผลและสรุปผลจากรายงานผลการทดสอบ
ความช านาญและรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ของทุก
ห้องปฏิบัติการในภาพรวม  

C, A 

6. จัดท าแผนการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ ตาม
ผลสรุปและค าแนะน าจากผู้ให้บริการฯ 

D 

7. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและรายงานสรุปผลตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

D 

8. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและวางแผนการปรับปรุง/
พัฒนาการท ากิจกรรม PT ในปีถัดไป 

P, D, C, A 
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โครงการพัฒนาเคร่ืองมือทดสอบผลิตภัณฑ์ฟองน้ าลาเท็กซ์แบบการทนแรงอัดซ้ าคงที่ 
ส าหรับทดสอบผลิตภัณฑ์หมอน มอก.2471-2559 และที่นอนยางพารา มอก.2474-

2559  ประจ าปีงบประมาณ 2558-2559 
ข้อ กิจกรรม กระบวนการ 

PDCA 
1. การศึกษามาตรฐานอย่างละเอียดของผลิตภัณฑ์ฟองน้ าลา

เท็กซ ์
D, C 

2. การออกแบบเครื่องมือทดสอบ โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน 
ISO 3385: 2014: Flexible Cellular Polymetric 
Materials - Determination of fatigue by constant-
load pounding  

D 

3. การสร้างเครื่องมือต้นแบบ D 
4. การทดสอบการท างานของเครื่องมือต้นแบบ D, C 
5. วิเคราะห์ผลการทดสอบ สรุป และปรับปรุงข้อบกพร่อง C, A 
6. วางแผนการทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ตามวิธี

ทดสอบมาตรฐาน มอก. 
6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบประจ ารายการทดสอบ 
6.2 จัดเตรียมชิ้นทดสอบในแต่ละรายการ 
6.3 เริ่มทดสอบและบันทึกผลการทดสอบ 

P, D 

7. น าผลทดสอบมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์การยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ 

C, A 

8. ส่งตัวอย่างไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติอื่น และน ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบ 

D, C, A 

9. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาผลการทดสอบและหา
ข้อสรุป/แนวทางปรับปรุง 

D, C, A 

10. จัดท าวิธีปฏิบัติงาน (Work instruction) D 
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โครงการพัฒนาเคร่ืองมือทดสอบการกระดอนของบอลในแนวต้ัง ส าหรับทดสอบ
ผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูสนามฟุตซอล มอก.2379-2559 และพื้นสังเคราะห์ มอก.2683-

2558  ประจ าปีงบประมาณ 2560-2561 
ข้อ กิจกรรม กระบวนการ 

PDCA 
1. การศึกษามาตรฐานอย่างละเอียดของผลิตภัณฑ์แผ่นยางปู

สนามฟุตซอล และพื้นสังเคราะห์ 
D, C 

2. การออกแบบเครื่องมือทดสอบ โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน BS 
EN 12235: 2013 : Surfaces for sports areas – 
Determination of vertical ball behaviour 

D 

3. การสร้างเครื่องมือต้นแบบ D 
4. การทดสอบการท างานของเครื่องมือต้นแบบ D, C 
5. วิเคราะห์ผลการทดสอบ สรุป และปรับปรุงข้อบกพร่อง C, A 
6. วางแผนการทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ตามวิธี

ทดสอบมาตรฐาน มอก. 
6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบประจ ารายการทดสอบ 
6.2 จัดเตรียมชิ้นทดสอบในแต่ละรายการ 
6.3 เริ่มทดสอบและบันทึกผลการทดสอบ 

P, D 

7. น าผลทดสอบมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์การยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ 

C, A 

8. ส่งตัวอย่างไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติอื่น และน ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบ 

D, C, A 

9. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาผลการทดสอบและหา
ข้อสรุป/แนวทางปรับปรุง 

D, C, A 

10. จัดท าวิธีปฏิบัติงาน (Work instruction) D 
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โครงการพัฒนาเครื่องมือทดสอบความทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศตาม
ธรรมชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561-2562 
ข้อ กิจกรรม กระบวนการ 

PDCA 
1. การศึกษามาตรฐานอย่างละเอียดของผลิตภัณฑ์แผ่นยางปู

สนามฟุตซอล และพื้นสังเคราะห์ 
D, C 

2. การออกแบบเครื่องมือทดสอบ โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน JIS 
D 0205: 1987 : Test Method of Weatherability for 
Automotive Parts 

D 

3. การสร้างเครื่องมือต้นแบบ D 
4. การทดสอบการท างานของเครื่องมือต้นแบบ D, C 
5. วิเคราะห์ผลการทดสอบ สรุป และปรับปรุงข้อบกพร่อง C, A 
6. วางแผนการทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ตามวิธี

ทดสอบมาตรฐาน มอก. 
6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบประจ ารายการทดสอบ 
6.2 จัดเตรียมชิ้นทดสอบในแต่ละรายการ 
6.3 เริ่มทดสอบและบันทึกผลการทดสอบ 

P, D 

7. น าผลทดสอบมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์การยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ 

C, A 

8. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาผลการทดสอบและหา
ข้อสรุป/แนวทางปรับปรุง 

D, C, A 

9. จัดท าวิธีปฏิบัติงาน (Work instruction) D 
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โครงการพัฒนาเครื่องมือทดสอบความทนทานต่อโอโซนตามธรรมชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561-2562 

ข้อ กิจกรรม กระบวนการ 
PDCA 

1. การศึกษามาตรฐานอย่างละเอียดของผลิตภัณฑ์แผ่นยางปู
สนามฟุตซอล และพื้นสังเคราะห์ 

D, C 

2. การออกแบบเครื่องมือทดสอบ โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน JIS 
D 0205: 1987 : Test Method of Weatherability for 
Automotive Parts 

D 

3. การสร้างเครื่องมือต้นแบบ D 
4. การทดสอบการท างานของเครื่องมือต้นแบบ D, C 
5. วิเคราะห์ผลการทดสอบ สรุป และปรับปรุงข้อบกพร่อง C, A 
6. วางแผนการทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ตามวิธี

ทดสอบมาตรฐาน มอก. 
6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบประจ ารายการทดสอบ 
6.2 จัดเตรียมชิ้นทดสอบในแต่ละรายการ 
6.3 เริ่มทดสอบและบันทึกผลการทดสอบ 

P, D 

7. น าผลทดสอบมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์การยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ 

C, A 

8. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาผลการทดสอบและหา
ข้อสรุป/แนวทางปรับปรุง 

D, C, A 

9. จัดท าวิธีปฏิบัติงาน (Work instruction) D 
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2. งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ – กิจกรรม (ถ้ามี) 

ที ่ โครงการ 
ปีงบประมาณ (บาท) 

2558 2559 2560 2561 2562 
1 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า

ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ท ด ส อ บ
ผลิตภัณฑ์ยางพารา ตาม
ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  
อุตสาหกรรม (มอก.) 

10,000 20,000 25,000 25,000 25,000 

2 โ ค ร ง ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม
ช า น า ญ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา 

0 1,500 5,000 5,000 3,500 

 
การวัดผลและผลลัพธ์ (Measures)แสดงระดับแนวโน้มข้อมูลเชิง

เปรียบเทียบ (3 ปี) และ/หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก 
 

เป้าหมาย 
วัตถุประสง
ค์ 

ตัวชี้วดั 
หน่วย
นับ 

ปีงบประมาณ 
58 59 60 61 62 

เป็นหน่วย
ตรวจสอบ
ผลิตภณัฑ์อุตส
าหกรรมที่
รับรอง
มาตรฐานโดย
ส านักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตส
าหกรรม 

เป็น
ห้องปฏิบั
ติการที่
ได้รับการ
รับรอง
เป็นหน่วย
ตรวจสอบ
จาก
ส านักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์
อุตสาหกร
รม (สมอ.)  

จ านวน
มาตรฐาน 
มอก. ที่
ได้รับการ
แต่งตั้ง 

มาตร
ฐาน 

0 0 4 4 7 
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เป้าหมาย 
วัตถุประสง
ค์ 

ตัวชี้วดั 
หน่วย
นับ 

ปีงบประมาณ 
58 59 60 61 62 

วิจัยและ
พัฒนา
เครื่องมือ
ทดสอบที่
ได้
มาตรฐาน
สากล 

จ านวน
เครื่องมือ
ที่เปิด
ให้บริการ 

รายก
าร 

0 1 0 1 2 

เป็น
ศูนย์กลาง
การศึกษา
เรียนรู้
ทางด้าน
การ
วิเคราะห์
และ
ทดสอบ
ผลิตภณัฑ์
ยางพารา 

จ านวน 
MOU กับ
หน่วยงาน
ภายนอก 

โครง
การ 

0 1 0 1 1 

จ านวน
ครั้งการ
เข้าเยี่ยม
ชม/ดูงาน 

ครั้ง 0 3 5 10 12 

ผลิตภณัฑ์ของ
ผู้ประกอบการ
ยางพารามี
มาตรฐาน 

ผู้ประกอบ
การ
อุตสาหกร
รมยาง
ได้รับ
ใบอนุญาต
ผลิตภณัฑ์ 
มอก. 

จ านวน
ผู้ประกอบ
การที่
ได้รับการ
รับรอง 
มอก. 

ราย 0 1 0 5 2 

บริการ
ทดสอบ

รายได ้ พัน
บาท 

30 329 668 939 1196 
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เป้าหมาย 
วัตถุประสง
ค์ 

ตัวชี้วดั 
หน่วย
นับ 

ปีงบประมาณ 
58 59 60 61 62 

ผลิตภณัฑ์
ยางตาม
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์
อุตสาหกร
รม (มอก.) 
แก่
ผู้ประกอบ
การ
อุตสาหกร
รมยางใน
ประเทศ 

จ านวนใบ
ขอใช้
บริการ 

ใบ 27 246 364 431 453 

 
นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการฯ สามารถสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือ

วิทยาศาสตร์ขึ้นมาใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง เพ่ือทดแทนการน าเข้า
เครื่องมือทดสอบจากต่างประเทศ โดยมีประสิทธิภาพ มาตรฐานและคุณภาพ
เทียบเท่าเครื่องมือราคาแพงได้เป็นอย่างดี ดังนี้ 

1. ปี พ.ศ. 2559 การพัฒนาเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ฟองน้ าลาเท็กซ์
แบบก า รท นแร ง อั ดซ้ า ค งที่  ส า ห รั บ ทดสอบผลิ ตภัณฑ์ หมอนตา ม              
มอก.2471-2559 และที่นอนยางพาราตาม มอก.2474-2559 โดยเครื่องมือ
ทดสอบดังกล่าวมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งให้ส านักเครื่องมือฯ สามารถตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนยางพาราได้ครบทุกรายการภายในห้องปฏิบัติการ
เดียว (One stop service) ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางในเขตพ้ืนที่ภาคใต้มี
หน่วยทดสอบและได้รับบริการ จนผลิตภัณฑ์ชองสหกรณ์กองทุนสวนยางอุได
เจริญ 1 จ ากัด จังหวัดสตูล ได้รับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ มอก. เป็นแห่งแรกของ
ภาคใต้ 
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2. ปี พ.ศ. 2561 การพัฒนาเครื่องมือทดสอบการกระดอนของบอลใน
แนวตั้ง ส าหรับทดสอบผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูสนามฟุตซอล มอก.2379-2559 
และพ้ืนสังเคราะห์ มอก.2683-2558 

 
รูปที่ 3 จ านวนใบขอใช้บริการทดสอบผลิตภณัฑ์ยาง (แยกตามกลุม่ลูกค้า) 

 

 
รูปที่ 4 รายได้จากการให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง (แยกตามกลุม่ลูกค้า) 
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รูปที่ 5 ร้อยละผลการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ (PT) ผ่าน 

การเรียนรู้ ( Study/Learning) 
1. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

1.1 ก าหนดแผนการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา ใน
ระยะ 5 ปี ข้างหน้า โดยมีเป้าหมายสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยางพาราให้
ครอบคลุมมาตรฐาน มอก.ทั้งหมด จ านวน 65 มาตรฐาน เพ่ือช่วยแก้ปัญหา
ด้านการทดสอบ 

1.2 สร้างความร่วมมือกับนักวิจัยและผู้ประกอบการฯ ด้านการทดสอบ
เพ่ือพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง โดยจัดท าเป็นร่างมาตรฐานให้แก่ผลิตภัณฑ์
ยางพาราใหม่ ๆ  
2. จุดแข็ง (Strength) หรือ สิ่งท่ีท าได้ดีในประเด็นที่น าเสนอ 

2.1 เป็นหน่วยงานทดสอบที่มีความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการ
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา 

2.2 เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรเชี่ยวชาญทางด้านการซ่อม/บ ารุงรักษา 
และสร้างเครื่องมือทดสอบได้ตามมาตรฐาน มอก. 

2.3 ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการท างาน 
การบริหารจัดการมีความคล่องตัวสูง มีระบบงานที่ดีช่วยสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานตามโครงการถูกน าไปปฏิบัติ วัด วิเคราะห์และประเมินผล และการ
ปรับปรุงพัฒนา ท าได้อย่างรวดเร็ว ให้ผลส าเร็จเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมาย 
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3. กลยุทธ์หรือ ปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 
3.1 เครื่องมือทดสอบทางด้านยาง มีความพร้อมใช้งาน มีจ านวนมากที่สุด

ในประเทศ มีความหลากหลาย ครอบคลุมถึงการทดสอบทางด้านเคมีและ
ชีววิทยา ช่วยให้การพัฒนาบริการทดสอบท าได้ครอบคลุมมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของผลิตภัณฑ์ยางที่ สมอ.ประกาศไว้ทั้งหมด 

3.2 ได้รับการสนับสนุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบด้านยาง
จากโครงการพัฒนาและสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยางพาราไทย โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ปีงบประมาณ 2558-2562 

3.3 มีระบบประกันคุณภาพ ISO 9001 เป็นพื้นฐานของระบบงาน ส าหรับ
ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกิจกรรมทางด้านบริการทดสอบ
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้แก่ กิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
กิจกรรมการรับรองคุณภาพ และกิจกรรมการทดสอบความช านาญของ
ห้องปฏิบัติการ (รูปที่ 5) 

3.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานทดสอบ จากเครือข่าย
ความร่วมมือทางด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
การยางแห่งประเทศไทย และสถาบันยานยนต์  

ประเด็น(จุดเด่น)ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ห้องปฏิบัติการมีระบบงานที่เข้มแข็ง บนพ้ืนฐานของการน าสมรรถนะ

หลักขององค์กรมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประกอบด้วย องค์ความรู้ด้านการ
ทดสอบและเครื่องมือ ความรู้ความช านาญของบุคลากรด้านการทดสอบ            
การวิจัยและการซ่อม/บ ารุงรักษา/สร้างเครื่องมือ จึงช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานของโครงการให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาอันสั้น 
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เอกสารอ้างอิง 
1.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 7 (พ .ศ.2560) เรื่อง แต่งตั้ง

ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 
235 ง 24 กันยายน 2560 หน้า 4-7 ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

2.  ค า ข อ รั บ สิ ท ธิ บั ต ร /อนุ สิ ท ธิ บั ต ร  เ ล ข ที่  1903001416 วั น ที่                      
31 พฤษภาคม 2562 

3.  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ของโครงการวิจัย เลขที่ SEC591176S 
เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ฟองน้ าลาเท็กซ์แบบการทนแรงอัด
ซ้ าคงที ่

บทสรุป 
ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่
สามารถให้บริการตรวจสอบได้รวมทั้งสิ้น 30 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการแต่งตั้งหน่วยตรวจสอบอย่างเป็นทางการแล้ว จ านวน 15 ผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แผ่นปูสนามฟุตซอล (มอก.2739-2559), ยางปูพ้ืนรถยนต์ 
(มอก.947-2559),  ยางชะลอความเร็ว (มอก.2726-2529) และที่นอนยาง
ฟองน้ าลาเท็กซ์ (มอก.1425-2540), รองเท้าแตะฟองน้ า (มอก.131-2523), 
แผ่นยางปูพ้ืน (มอก.2377-2559), บล็อกยางปูพ้ืน (มอก.2378-2559), แผ่นยาง
ปูพ้ืนคอกสัตว์ (มอก.2584-2556), ฟองน้ าลาเท็กซ์ส าหรับท าหมอน (มอก.
2741-2559) และ ฟองน้ าลาเท็กซ์ส าหรับท าที่นอน (มอก.2747-2559), ยางรัด
ของ (มอก.886-2559), ถุงนิ้วยาง (มอก.2725-2559), ยางปัดน้ าฝน (มอก.
2727-2559), ยางโอริง (มอก.2728-2559), น้ ายางคอมพาวด์เคลือบผ้าปูสระกัก
เก็บน้ า (มอก.2733-2559) อยู่ระหว่างกระบวนแต่งตั้ง จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (มอก.2505-2553), สีอิมัลชันใช้งาน
ทั่วไป (มอก.272-2549), เม็ดยางใช้ท าพ้ืนสังเคราะห์ (มอก.2682-2558), แผ่น
ยางรองรางรถไฟ (มอก.2667-2558), แผ่นรองฝ่าเท้าเพ่ือลดแรงกระแทกส าหรับ
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ใช้ทางการแพทย์ (มอก.2761-2559) และยื่นขอรับการแต่งตั้งใหม่อีก จ านวน 
10 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ถุงมือยางปราศจากเชื้อส าหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้ง
เดียว (มอก.538-2560), ถุงมือพลาสติกสัมผัสอาหารแบบใช้ครั้งเดียว (มอก.
2863-2560), ถุงมือยางที่ใช้ในบ้าน (มอก.2476-2561) ที่นอนน้ าถุงยางพารา 
(มอก.2881-2560), มอก.แผ่นยางปูบ่อน้ า (มอก.2583-2556), ที่นอนใยมะพร้าว 
(มอก.เอส 31-2561), ที่นอนยางพารา (มอก.เอส 32-2561), ที่นอนโฟมพอ
ลิสไตรีน (มอก.เอส 43-2562), ที่นอนยางฟองน้ าลาเท็กซ์ (มอก.เอส 44-2562) 
และหมอนยางฟองน้ าลาเท็กซ์ (มอก.เอส 45-2562)  

นอกจากนี้งานบริการทดสอบของส านักเครื่องมือฯ มีส่วนส าคัญต่อการ
สนับสนุนผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราทั้งในเขตพ้ืนที่ภาคใต้และ
ส่วนภูมิภาคอ่ืนของประเทศ สามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานและได้รับ
ใบอนุญาต มอก. โดยปัจจุบันผู้ประกอบการฯ ที่ได้รับใบอนุญาต มอก. รวมแล้ว
ทั้งสิ้น 8 ราย ได้แก่ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จ ากัด จังหวัดสตูล 
สหกรณ์กองทุนสวนยางอุไดเจริญ 1 จ ากัด จังหวัดสตูล  กลุ่มเกษตรกรท าสวน
ยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี จังหวัดยะลา บริษัทไทยชวนรับเบอร์ จ ากัด จังหวัด
สงขลา สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จ ากัด จังหวัดสงขลา บริษัทเมืองเลยหมอน
ยางพารา จังหวัดเลย, บริษัทศรีแก้วรับเบอร์เทค จ ากัด จังหวัดบึงกาฬ และ
สหกรณ์กองทุนสวนยางโสตประชา จ ากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช   
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แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
****************************************** 
เรื่อง ครุภัณฑ์ตรวจพบ จบกับสมาร์ทโฟน 

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านบริหารจัดการ 

ชื่อหน่วยงาน 
ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ  
คณะท างานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

1. นางสาวอักษรา  วงศ์สุวรรณ นักวิชาการอุดมศึกษา 
2. นายอัครพงษ์  แซ่จอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3. นายปภาณ  ตั้งศรีเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

การประเมินปัญหา/ความเสี่ยง ( Assessment) 
ส า นั ก เ ค รื่ อ ง มื อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร ท ด ส อ บ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการที่ให้บริการ
การทดสอบตัวอย่างทางด้านวิทยาศาสตร์ การบ ารุงรักษา ซ่อม/สร้างเครื่องมือ 
และการบริการวิชาการ โดยได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการจัดหาเครื่องมือ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2539 - 2562  มีรายการครุภัณฑ์
ทั้งสิ้น 2,517 รายการ ซึ่งแยกประเภทครุภัณฑ์ดังนี้  

ประเภทครุภัณฑ์ จ านวน 
ครุภัณฑ์การศึกษา 1,015 รายการ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 808 รายการ 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 355 รายการ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 202 รายการ 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 78 รายการ 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 59 รายการ 
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ข้อมูลครุภัณฑ์ทั้งหมดจะมีการบันทึกในระบบการเงิน 3 มิติ ของมหาวิทยาลัย 
จากการปฏิบัติงานของส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ พบปัญหา
ในการเข้าถึงข้อมูลและสิ้นเปลืองงบประมาณในการบริหารจัดการ ดังนี้  

1.  สิ้นเปลืองวัสดุ  เนื่องจากการตรวจพัสดุประจ าปีในส่วนของครุภัณฑ์  
เจ้าหน้าที่พัสดุต้องพิมพ์รายงานการตรวจสอบพัสดุจากระบบการเงิน 3 มิติ ของ
มหาวิทยาลัยฯ ประมาณ 300 แผ่นต่อครั้ง 

2.  สิ้นเปลืองจ านวนบุคลากร ในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี เนื่องจาก
ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบนั้น มีจ านวนครุภัณฑ์  2,517 
รายการ จึงจ าเป็นต้องแต่งตั้งบุคลากรจ านวนมากในการตรวจสอบครุภัณฑ์
ประจ าปี 

3.  สิ้นเปลืองเวลา  ในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
3.1 คณะกรรมการฯ ไม่ทราบลักษณะ รูปร่างของครุภัณฑ์ เนื่องจาก

บางครุภัณฑ์ชื่อรายการไม่สอดคล้องกับรูปลักษณ์ของครุภัณฑ์นั้น 
ๆ 

3.2 เอกสารที่ใช้ส าหรับตรวจสอบครุภัณฑ์ ไม่สามารถกรองข้อมูลแบ่ง
ตามห้องที่ตรวจสอบได้  จึงท าให้การตรวจสอบผ่านเอกสารท าได้
ช้า  

3.3 คณะกรรมการฯ หาครุภัณฑ์ไม่พบ เนื่องจากสถานที่จัดเก็บใน
เอกสารการตรวจกับสถานที่จริงของครุภัณฑ์ไม่ตรงกัน เช่น  
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อเป็นชุดเมื่อลงข้อมูลในระบบการเงิน 3 มิติของ
มหาวิทยาลัยฯ  เจ้าหน้าที่พัสดุจะลงข้อมูลของครุภัณฑ์เป็นชุด ซึ่ง
ไม่สามารถระบุต าแหน่งที่จัดเก็บเองได้เมื่อมีการแก้ไขเกิดขึ้น 
จะต้องแจ้งย้ายกับทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบการเงิน 3 มิติของ
มหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น 

4.  การเข้าถึงข้อมูลท าได้ยาก 
4.1 เนื่องจากระบบการเงิน 3 มิติของมหาวิทยาลัยฯ จ ากัดการเข้าสู่

ระบบได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น 
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4.2 การเข้าสู่ระบบการเงิน 3 มิติของมหาวิทยาลัยฯ จ ากัดสิทธิการ
เข้าถึง ท าให้ผู้ใช้งานทั่วไปไม่สามารถเข้าดูข้อมูลได้ เช่น บุคลากร
ภายในหน่วยงาน ไม่สามารถค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์ สถานที่ จัดเก็บ
ของคุรภัณฑ์ ที่ต้องการทราบได้ ต้องสอบถามผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ
ทุกครั้ง ท าให้สิ้นเปลืองเวลา 

5. ความถูกต้องของข้อมูลครุภัณฑ์ ในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี เมื่อท า
การตรวจเสร็จสิ้น จะไม่มีการสอบ กลับของข้อมูลที่ได้รับ จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี  

 
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของหน่วยงานให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 

2. เพ่ือลดระยะเวลาและอ านวยความสะดวก ในการค้นหาครุภัณฑ์ของ
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

3. เพ่ือลดกระดาษ  ในขั้นตอนการค้นหาครุภัณฑ์ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าป ี

4 .  เ พ่ือลดจ านวนบุ คลากร ในขั้ นตอนการค้นหาครุ ภัณฑ์ของ
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  

5. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลครุภัณฑ์ ในขั้นตอนการค้นหา
ครุภัณฑ์ของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

6. เจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลครุภัณฑ์ได้ทันที 
เมื่อมีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์  

7. เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถสืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และทันต่อความต้องการ 

8. เพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว ความถูกต้อง ในการใช้ข้อมูลค่าเสื่อมราคา
ของครุภัณฑ์ในการรายงานทางการเงิน เพ่ือใช้ในการจัดท าข้อมูลงบการเงิน  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ระบบโปรแกรมฐานข้อมูลครุภัณฑ์ สามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้ปฏิบัติงานได้ดังนี้ 
1.1 โปรแกรมฐานข้อมูลครุภัณฑ์ มีเมนูการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 
1.2 การเข้าถึงโปรแกรมฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ท าได้ง่าย และรวดเร็วมาก

ขึ้น 
1.3 โปรแกรมฐานข้อมูลครุภัณฑ์ มีการจัดหมวดหมู่ของรายการใช้งาน

ได้อย่างชัดเจน 
1.4 ข้อมูลในโปรแกรมฐานข้อมูลครุภัณฑ์ มีความเป็นปัจจุบัน 

2. ลดระยะเวลา ในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
3. ลดปริมาณกระดาษ ที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารส าหรับตรวจสอบพัสดุ

ประจ าปี  
4. คณะการตรวจสอบพัสดุประจ าปี มีความสะดวกในขั้นตอนการ

ตรวจสอบครุภัณฑ์ โดยใช้ Application เข้ามาช่วยในการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี 

5. การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ข้อมูลครุภัณฑ์มีความถูกต้อง แม่นย า 
สามารถสอบกลับ ข้อมูลในการตรวจนับได้  100 เปอร์เซ็นต์ 

6. เจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลครุภัณฑ์ได้ทันที 
เมื่อมีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ 

7. บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถสืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และทันต่อความต้องการ 

8. เจ้าหน้าที่การเงิน มีความสะดวกรวดเร็วในการจัดท าข้อมูลทางการเงิน 
ข้อมูลมีความถูกต้อง ในการใช้ข้อมูลค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ในการรายงาน
ทางการเงิน งบการเงิน 
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การออกแบบกระบวนการ 

 
1. วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติจริง (PDCA) 

1. Plan (ขั้นตอนการวางแผน) 
1.1 ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดย
ก าหนดให้ด าเนินการตรวจสอบพัสดุให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันท าการ  

1.2 เจ้าหน้าที่พัสดุ สกัดปัญหาที่มาจากการด าเนินการในปีที่ผ่านมา 
จากนั้นวางแผนศึกษาขั้นตอน ระยะเวลาการท างาน รวบรวมข้อมู ลความ
ต้องการ  

1.3 เจ้าหน้าที่พัสดุ ประชุมร่วมกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในส่วน
รายละเอียดของโปรแกรม  ประกอบด้วย ขั้นตอนกระบวนการท างานของ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ข้อมูลที่ต้องการ ขอบเขตของโปรแกรมฐานข้อมูลครุภัณฑ์ เช่น 
รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณที่จัดซื้อ เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ประเภทของ
ครุภัณฑ์  ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์  สถานที่จัดเก็บ  การตรวจนับครุภัณฑ์
ประจ าปี และการสรุปผลรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
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2. Do (ขั้นตอนการปฏิบัติ) 
2.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์

คอมพิวเตอร์ โดยขอข้อมูลรายละเอียดครุภัณฑ์ทั้งหมดของส านักเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และการทดสอบ  

2.2 เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบครุภัณฑ์ทั้งหมดกับข้อมูลรายละเอียดตาม
ข้อ 9.1.2.1 และปรับแก้ไขตามระเบียบฯ เพ่ือให้ข้อมูลครุภัณฑ์ ถูกต้อง พร้อม
น าไปจัดท าฐานข้อมูลครุภัณฑ์ 

2.3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบและพัฒนาโปรแกรม
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ รวมไปถึง Application บนสมาร์ทโฟน 

2.4 เจ้าหน้าที่พัสดุ ออกรหัส QR Code และด าเนินการติดสติ๊กเกอร์รหัส 
QR Code บนครุภัณฑ์ 

2.5 เจ้าหน้าที่พัสดุและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สื่อสารขั้นตอนการใช้งาน
โปรแกรมฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 

3. Check (ขั้นตอนการทดสอบ) 
3.1 เจ้าหน้าที่พัสดุ จะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ครุภัณฑ์ผ่าน Application บนสมาร์ทโฟน  
 

 
รูปที่ 2 : ป้ายสติ๊กเกอร์ QR Code 
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รูปที่ 3 : ข้ันตอนการตรวจสอบข้อมูลครภุณัฑ์ผ่าน Application บนสมาร์ทโฟน 

 
3.2 ในการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้ใช้โปรแกรม

ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ในการตรวจนับครุภัณฑ์ประจ าปี  ผ่าน Application บน
สมาร์ทโฟน 

 

 
รูปที่ 4 : โปรแกรมฐานข้อมลูครภุณัฑ ์

 
4. Action (ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม) 
หลังจากการทดลองใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ในการตรวจนับ

พัสดุประจ าปี  พบปัญหาต่างๆ ดังนี้ 
4.1  สติ๊กเกอร์รหัส QR Code ที่ใช้ส าหรับสแกนตรวจนับครุภัณฑ์ มีการ

หลุดลอก 
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4.2  Application ที่ ใช้ในการตรวจสอบครุภัณฑ์ ไม่สามารถแสดง
รายการครุภัณฑ์ท่ียังไม่ได้ท าการตรวจนับ   

4.3 ในกรณีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ได้มีการขอความร่วมมือบุคลากรแจ้ง
สถานะการเคลื่อนย้าย ผ่านทาง Line เพ่ือเจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการในโปรแกรม
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ 

หลังจากทดลองใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลครุภัณฑ์ พบปัญหารวมทั้ง
ความไม่สมบูรณ์ของโปรแกรม จึ งจั ดท า  PDCA อีกรอบ ใน เรื่ องของ 
Application เช่น ให้สามารถแก้ไขสถานที่วางครุภัณฑ์นั้นได้ทันทีเมื่อมีการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี หากพบว่ามีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ซึ่งไม่ตรงกับข้อมูล
ในโปรแกรม และ ให้ Application สามารถแสดงรายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ท า
การตรวจนับ รวมไปถึงการแก้ไขเรื่องสติ๊กเกอร์ ที่มีการหลุดลอก โดยการปรับ
รูปแบบสติ๊กเกอร์ใส่ซองพลาสติกแล้วน าไปติดบนครุภัณฑ์แทน 
2. งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ-กิจกรรม (ถ้ามี) 

งบประมาณท่ีใช้  2,500  บาท  
การวัดผลและผลลัพธ์ (Measures)แสดงระดับแนวโน้มข้อมูลเชิง

เปรียบเทียบ (3 ปี) และ/หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก 
 

ผลการด าเนินการตามปีงบประมาณ 
ผลลัพธ์ด้าน ก่อนด าเนินการ 

2560 
ปีงบประมาณ 

2561 
ปีงบประมาณ 

2562 
1. ปริมาณการใช้กระดาษ  300 แผ่น 200 แผ่น 0 แผ่น 
2. จ านวนคน 16 คน 16 คน 10 คน 
3. ระยะเวลาในการตรวจสอบ 

  พัสดุประจ าป ี
มากกว่า 30 
วันท าการ 

30 วันท าการ 5 วันท าการ 

4. ระยะเวลาในการเข้าถึง
โปรแกรมของเจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

3 นาที/
รายการ 

3 นาที/
รายการ 

10 วินาที/
รายการ 

5. ระยะเวลาในการสืบค้นข้อมลู 
    ครุภัณฑ์ของบุคลากร* 

6 นาที/
รายการ 

6 นาที/
รายการ 

10 วินาที/
รายการ 
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*ระยะเวลาในการสืบค้นข้อมุลครุภัณฑ์ของบุคลากร ในปีงบประมาณ            
2560-2561 ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่พัสดุโดยเข้าดูข้อมูลในระบบการเงิน 3 มิติ 
โดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 6 นาที ปีงบประมาณ 2562 บุคลากรสามารถเข้า
สืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง 

 
     รูปที่ 6 : ปริมาณการใช้กระดาษ ในปีงบประมาณ 2560-2562 

 

 
 

รูปที่ 7 : จ านวนคนในการตรวจสอบพัสดุประจ าป ี
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รูปที่ 8 : ระยะเวลาในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

 
รูปที่ 9 : ระยะเวลาในการเขา้ถึงโปรแกรมของเจ้าหนา้ที่พัสดุ 

 
รูปที่ 10 : ระยะเวลาในการสบืค้นข้อมูลครภุัณฑ์ของบุคลากร 
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การเรียนรู้ ( Study/Learning) 

1. แผนหรือแนวทางการการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต 
1.1 โปรแกรมฐานข้อมูลครุภัณฑ์ จะพัฒนาเพ่ิมเติมในส่วนการจัดท า

ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์เงินงบประมาณโดยวิธีคัดเลือก 
1.2 เพ่ิมเติมในส่วนข้อมูลหลักประกันสัญญาของครุภัณฑ์ และการแจ้ง

เตือนล่วงหน้าเพ่ือให้ตรวจสอบการช ารุดเสียหายของครุภัณฑ์ก่อนครบก าหนด
ประกันสัญญา พร้อมทั้งจัดเตรียมคืนหลักประกันสัญญา 

1.3 เพ่ิมเติมในส่วนการประเมินผู้ขายครุภัณฑ์   
2. จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งท่ีท าได้ดีในประเด็นที่น าเสนอ 

2.1 ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มีความสามารถในการ
พัฒนาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ให้รองรับการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
ผ่าน Application บนสมาร์ทโฟน 

2.2 การตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี สามารถลดระยะเวลาในการท างาน 
ข้อมูลมีความถูกต้อง  แม่นย า สามารถสอบกลับข้อมูลในการตรวจนับได้ 100 
เปอร์เซ็นต ์

2.3 บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถสืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์  สถานที่
จัดเก็บของครุภัณฑ์ที่ต้องการได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อความต้องการ 
โดยไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ 
3. กลยุทธ์ หรือปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 

3.1 ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล
ครุภัณฑ์  

3.2 การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตามแนวนโยบายของประเทศ 
3.4 ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมและมีความตั้งใจที่น าประสบการณ์ในการ

ท างานมาพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมฐานข้อมูลครุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
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3.5 กระบวนการท างานที่ผ่านการวางแผน วิเคราะห์ และปรับปรุง
กระบวนการ ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี รวมไปถึงการให้ความร่วมมือของ
บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคน 

ประเด็น(จุดเด่น)ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
1. หน่วยงานสามารถสร้างโปรแกรมขึ้นมาใช้งานได้เอง และสามารถใช้

งานผ่าน Application บนสมาร์ทโฟนได้ 
2. ได้รับเกียรติไปบรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนางานด้วยแนวคิด

ไคเซ็น (Kaizen) ในงานโครงการเวทีคุณภาพ ปี 2562 
3. โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดการฐานข้อมูลครุภัณฑ์  ให้กับ

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 5 วิทยาเขต รวมทั้งการได้รับเกียรติ
ในการน าเสนอขั้นตอนกระบวนการท างานของโปรแกรม ฐานข้อมูลครุภัณฑ์
ให้กับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กองแผนงานของมหาวิทยาลัยฯ  ศูนย์บริการ
วิเคราะห์ทดสอบ สวทช. และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มห าวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในขณะเดียวกันยังคงได้รับการติดต่อขอดูงานจาก คณะ/
หน่วยงาน เกี่ยวกับโปรแกรมฐานข้อมูลครุภัณฑ์ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของ
ผู้ปฏิบัติงานและส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบเป็นอย่างดียิ่ง  
 

เอกสารอ้างอิง 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ. พ.ศ.2560 
- แผนการด าเนินงานประจ าปีของฝ่ายส านักงานเลขานุการ ส านัก

เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ 
บทสรุป 

จากการพัฒนาระบบโปรแกรม “กระบวนการจัดการโปรแกรมฐานข้อมูล
ครุภัณฑ์ของส านักงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ” ส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยใช้ เทคโนโลยี เข้ามาช่วยใน
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การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นย า สามารถสอบกลับ
ข้อมูลในการตรวจนับได้  100 เปอร์เซ็นต์ และสามารถเรียกดูฐานข้อมูลครุภัณฑ์
ของหน่วยงานได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ยังสามารถลดระยะเวลา ลดการใช้
กระดาษ อีกทั้งยังลดจ านวนบุคลากรในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี นอกจากนี้
ท าให้การเกิดการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่เข้ามาขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
โปรแกรมเพ่ือน าไปพัฒนาระบบของหน่วยงานอ่ืนๆ ต่อไป 
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แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
****************************************** 

เรื่อง ระบบนี้เพื่อเธอ 

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านบริหารจัดการ 

ชื่อหน่วยงาน 
ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ  
คณะท างานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

1. นางสาวอักษรา  วงศ์สุวรรณ นักวิชาการอุดมศึกษา 
2. นายอัครพงษ์  แซ่จอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3. นายปภาณ  ตั้งศรีเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

การประเมินปัญหา/ความเสี่ยง ( Assessment) 
ด้ ว ย ส า นั ก เ ค รื่ อ ง มื อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร ท ด ส อ บ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ. 
พ.ศ.2560  ซึ่งการด าเนินการตามระเบียบฯ  มีขั้นตอนในการจัดท าเอกสาร
หลายขั้นตอนกว่าจะสามารถด าเนินการจัดซื้อวัสดุได้ ประกอบกับทางหน่วยงาน
ให้บริการการทดสอบตัวอย่างทางด้านวิทยาศาสตร์ การบ ารุงรักษา ซ่อม/สร้าง
เครื่องมือ และการบริการวิชาการ ท าให้มีการจัดซื้อวัสดุหลากหลายประเภท 
เช่น  วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี สารมาตรฐาน วัสดุงานซ่อม  วัสดุงานบ้านงาน
ครัว  วัสดุส านักงาน เป็นต้น จากการปฏิบัติงานของส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์
และการทดสอบ พบปัญหาในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1. สิ้นเปลืองเวลา สิ้นเปลืองวัสดุ ในระยะเริ่มต้นมีการจัดท าเอกสารใน
รูปแบบ Microsoft Word โดยแบ่งเอกสาร ในแต่ละขั้นตอนออกจากกัน แต่เกิด
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ปัญหาเนื่องจากมีการดึงข้อมูลวางผิดต าแหน่ง ผิดขั้นตอน จึงท าให้การจัดท า
เอกสารนั้นมีความผิดพลาดบ่อยครั้ง เสียเวลาในจัดพิมพ์เอกสารใหม่ 

ระยะต่อมามีการจัดท าเอกสารในรูปแบบ Microsoft Excel โดยเอกสาร
ในแต่ละขั้นตอนจะท าให้สามารถเชื่อมโยงกันตลอดกระบวนการ ในส่วนที่มี
ข้อความซ้ ากัน ซึ่งท าให้การจัดท าเอกสารนั้นเกิดความผิดพลาดลดน้อยลง แต่
การจัดเก็บข้อมูลยังไม่ดีเพียงพอ  

2. บุคลากรภายในหน่วยงาน ไม่สามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูล
วัสดุ ทะเบียนผู้ขาย  ประวัติการเบิกของวัสดุได้ 

3. การบริหารวัสดุคงคลัง ไม่สามารถควบคุมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
เพราะมีวัสดุหมดอายุในคงคลังและมีการเบิกวัสดุซ้ าซ้อนภายในหน่วยงาน 

4. การบริหารวัสดุคงคลังนั้นท าได้ยุ่งยาก เนื่องจากไม่มีระบบรองรับ จึง
ท าให้การเก็บข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel ท าให้การจัดท ารายงาน และ
สรุปข้อมูลต่าง ๆ ท าได้ยาก เช่น รายงานการตรวจวัสดุคงเหลือประจ าปี  สรุป
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี สรุปการประเมินผู้ขาย รายงานการเบิกวัสดุคงคลัง  

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารข้อมูลพัสดุ 
2.เพ่ือลดระยะเวลาและอ านวยความสะดวกในการจัดท าเอกสารของ

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
3. เพ่ือลดความผิดพลาด และวัสดุสิ้นเปลืองในข้ันตอนขอซื้อขอจ้าง 
4. เพ่ือบริหารจัดการวัสดุ ให้มีการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
5. เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถสืบค้นข้อมูลวัสดุคงเหลือ 

ทะเบียนผู้ขาย ได้แบบทันทีทันใด 
6. เพ่ือให้การจัดการวัสดุคงคลังไม่มีวัสดุที่สูญเปล่า สามารถใช้งานได้เต็ม

ประสิทธิภาพ 
7. เพ่ือรองรับการจัดท ารายงานในรูปแบบต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ระบบบริหารข้อมูลพัสดุ สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้ปฏิบัติงานได้ดังนี้ 
1.1 ระบบบริหารข้อมูลพัสดุ มีเมนูการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 
1.2 ระบบบริหารข้อมูลพัสดุ สามารถจัดท าเอกสารขอซื้อขอจ้างได้

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีความผิดพลาด 
1.3 การเข้าถึงวัสดุคงเหลือ สามารถเข้าถึงได้ทุกคน และสามารถเบิก

วัสดุผ่านระบบได้ 
1.4 ระบบบริหารข้อมูลพัสดุ มีการจัดหมวดหมู่ของรายการใช้งานได้

อย่างชัดเจน 
1.5 ข้อมูลในระบบบริหารข้อมูลพัสดุ มีความเป็นปัจจุบัน 
1.6 ระบบบริหารข้อมูลพัสดุ มีการแจ้งเตือนวัสดุคงเหลือใกล้หมดอายุ 

และวัสดุคงเหลือน้อยกว่าขั้นต่ า 
1.7 ระบบบริหารข้อมูลพัสดุ สามารถจัดท ารายงานในรูปแบบต่าง ๆ 

- รายงานวัสดุคงเหลือ 
- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน / รายไตรมาส 
- รายงานผลการประเมินผู้ขาย 
- รายงานการเบิกวัสดุ 
- รายงานการซื้อของจากต่างประเทศ 
- รายงานประวัติการสั่งซื้อ – ส่งมอบ 

2. ระบบบริหารข้อมูลพัสดุ สามารถช่วยลดระยะเวลา และอ านวยความ
สะดวกในการจัดท าเอกสารของเจ้าหน้าที่พัสดุ  

3. ลดความผิดพลาด และวัสดุสิ้นเปลือง ในขั้นตอนขอซื้อขอจ้าง  
4. การบริหารวัสดุคงคลังไม่มีวัสดุที่สูญเปล่า สามารถใช้งานได้เต็ม

ประสิทธิภาพ 
4.1  ไม่มีวัสดุหมดอายุในสต๊อกคงคลัง 
4.2  ไม่มีการเบิกวัสดุซ้ าซ้อนภายในหน่วยงาน 
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4.3  สามารถทราบสถานะการเบิกวัสดุกรณีเป็นวัสดุที่ใช้กันหลาย
ห้องปฏิบัติการ 

การออกแบบกระบวนการ 
1. วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติจริง (PDCA) 

 
รูปที่ 1 : กระบวนการจัดการระบบบริหารข้อมลูพัสดุ 

1. Plan (ขั้นตอนการวางแผน) 
1.1 ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
1.2 เจ้าหน้าที่พัสดุ สกัดปัญหาที่มาจากการด าเนินการในปีที่ผ่านมา 

จากนั้นวางแผนศึกษา ขั้นตอน ระยะเวลาการท างาน รวบรวมข้อมูลความ
ต้องการ  

1.3 เจ้าหน้าที่พัสดุ ประชุมร่วมกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในส่วน
รายละเอียดของโปรแกรม ประกอบด้วย ขั้นตอนกระบวนการท างานของ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ข้อมูลที่ต้องการ ขอบเขตของระบบบริหารข้อมูลพัสดุ เช่น 
กระบวนการขอซื้อขอจ้าง  การรับเข้าวัสดุคงคลัง  การเบิกวัสดุคงคลัง  ทะเบียน
รายชื่อผู้ขาย การแจ้งเตือนวัสดุใกล้หมดอายุ  การแจ้งเตือนวัสดุคงเหลือน้อย
กว่าขั้นต่ า  ประวัติการเบิก การออกรายงานต่าง ๆ  

2. Do (ขั้นตอนการปฏิบัติ) 
 2.1  เจ้าหน้าที่พัสดุรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง และสรุปรายละเอียด ความต้องการกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 2.2  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบและพัฒนาระบบบริหาร
ข้อมูลพัสดุ 
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 2.3  เจ้าหน้าที่พัสดุรวบรวมข้อมูลวัสดุคงคลังและส่งต่อให้นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์เพื่อเพ่ิมข้อมูลในระบบ 
 2.4  เจ้าหน้าที่พัสดุทดลองใช้งานระบบบริหารข้อมูลพัสดุ 
 2.5  เจ้าหน้าที่พัสดุและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สื่อสารขั้นตอนการใช้
งานของระบบให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานทราบ 
3. Check (ขั้นตอนการทดสอบ) 
 3.1 เจ้าหน้าที่พัสดุ ด าเนินทดสอบความถูกต้องของระบบบริหารข้อมูล
พัสดุ  ในขั้นตอนการจัดท าเอกสารขอซื้อขอจ้าง  การรับเข้า – เบิกจ่ายวัสดุ  
และการออกรายงานต่าง ๆ  

3.2 เมื่อทดสอบระบบถูกต้องครบถ้วน  จึงทดลองใช้งานระบบกับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

 

 
รูปที่ 2 : หน้าตาระบบระบบบริหารข้อมูลพสัดุ (การกรอกค าร้องขอซื้อ – ขอจ้าง) 
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รูปที่ 3 : หน้าตาระบบระบบบริหารข้อมูลพสัดุ (การจดัการเอกสารขอซื้อ – ขอจ้าง) 

 

 
รูปที่ 4 : หน้าตาระบบระบบบริหารข้อมูลพสัดุ (ข้อมูลวสัดุคงเหลือ – เบิกวัสดุออนไลน์) 
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รูปที่ 5 : หน้าตาระบบระบบบริหารข้อมูลพสัดุ (การรับวัสดเุข้า) 

 

 
รูปที่ 6 : หน้าตาระบบระบบบริหารข้อมูลพสัดุ (การเรียกรายงานตา่ง ๆ) 

 
4. Action (ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม) 

หลังจากการทดลองใช้งานระบบบริหารข้อมูลพัสดุ พบปัญหาต่างๆ ดังนี้ 
4.1  ในการขอซื้อบุคลากรยังกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ไม่

ทราบประเภทของวัสดุที่ขอซื้อ  
4.2  การแก้ไขแบบฟอร์มในกระบวนการขอซื้อขอจ้างให้สอดคล้องกับ

หนังสือเวียน ที่ออกมาใหม่ 
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4.3  การเบิกวัสดุของฝ่ายซ่อมฯ นั้นส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อและตัดเบิก
ทันที  ซึ่งในการเบิกนั้นมีหลายรายการ  ท าให้เวลาเบิกวัสดุท าได้ยุ่งยาก และ
เสียเวลาในการท างาน 

4.4  ในการเบิกวัสดุบุคลากรเบิกวัสดุผิดรายการ เนื่องจากชื่อสากล กับ
ชื่อที่เรียกกันทั่วไปไม่ตรงกันท าให้เกิดความเข้าใจผิดในวัสดุตัวนั้น 

หลังจากทดลองใช้งานระบบบริหารข้อมูลพัสดุ พบปัญหารวมทั้งความไม่
สมบูรณ์ของโปรแกรม จึงจัดท า PDCA อีกรอบ ในเรื่องของระบบ เช่น เพ่ิมเติม
ในส่วนของการเบิกวัสดุของฝ่ายซ่อม โดยพัฒนาให้ระบบสามารถเบิกวัสดุจาก
เลขใบตรวจรับได้ และชี้แจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรรับทราบเกี่ยวกับประเภทวัสดุ 
และจัดการแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานสามารถใช้งาน
ระบบบริหารข้อมูลพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง 
2 งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ-กิจกรรม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
การวัดผลและผลลัพธ์ (Measures)แสดงระดับแนวโน้มข้อมูลเชิง

เปรียบเทียบ (3 ปี) และ/หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก 
 

ผลการด าเนินการตามปีงบประมาณ 
ผลลัพธ์ด้าน ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

1. ปริมาณกระดาษเสีย  2,160 แผ่น 100 แผ่น 
2. ระยะเวลา 786 ช่ัวโมง 355.42 ช่ัวโมง 
3. จ านวนเงิน (วัสดุที่สูญเสีย) 432 บาท 20 บาท 
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รูปที่ 7 : ปริมาณกระดาษเสีย  ในปีงบประมาณ 2561-2562                 
 

 
รูปที่ 8 : ระยะเวลาในการจดัท าเอกสาร  ในปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 

รูปที่ 9 : จ านวนเงิน (วัสดุที่สูญเสยี)  ในปีงบประมาณ 2561-2562 
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การเรียนรู้ ( study/Learning) 
1. แผนหรือแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

1.1 ระบบบริหารข้อมูลพัสดุ จะพัฒนาเพ่ิมเติมในส่วนการเบิกวัสดุ  โดย
การเพ่ิมรูปภาพประกอบแต่ละรายการ เพ่ือป้องกันการเบิกวัสดุผิดประเภท  

1.2 เพ่ิมเติมในส่วนการของสถานะติดตามการจ่ายเงินร้านค้า หลังจาก
การตรวจรับพัสดุเสร็จสิ้น 

1.3 เพ่ิมเติมในส่วนของบุคลากรภายในหน่วยงาน ร้องขอให้เจ้าหน้าที่
พัสดุจัดหาใบเสนอราคา 
2. จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งท่ีท าได้ดีในประเด็นที่น าเสนอ 

2.1 ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มีความสามารถในการ
พัฒนาระบบบริหารข้อมูลพัสดุที่รองรับกระบวนการท างานภายในหน่วยงาน 
และสามารถปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมตามความต้องการและความเหมาะสมได้  

2.2 เจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถท างานได้อย่างครบถ้วนทุกกระบวนการผ่าน
ระบบข้อมูลพัสดุ  

2.3 บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลวัสดุ 
ทะเบียนผู้ขาย ประวัติการเบิกของวัสดุได้ 
3. กลยุทธ์ หรือปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 

3.1 ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารข้อมูล
พัสดุ 

3.2 การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตามแนวนโยบายของประเทศ 
3.4 ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมจากทักษะการปฏิบัติและการแก้ปัญหาหน้า

งานตลอดจนมีความตั้งใจที่น าประสบการณ์ในการท างานมาพัฒนาปรับปรุง
ระบบบริหารข้อมูลพัสดุอย่างต่อเนื่อง 

3.5 กระบวนการท างานที่ผ่านการวางแผน วิเคราะห์ และปรับปรุง
กระบวนการ ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี รวมไปถึงการให้ความร่วมมือของ
บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคน 
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ประเด็น(จุดเด่น)ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
1. ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบสามารถสร้างระบบ

บริหารข้อมูลพัสดุขึ้นมาเพ่ือรองรับการท างานในส่วนงานพัสดุ  ที่มีความซับซ้อน
หลายขั้นตอน  ให้สามารถท างานได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2. การที่บุคลากร ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบได้รับ
เกียรติไปบรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้  การพัฒนางานด้วยแนวคิดไคเซ็น 
(Kaizen) ในงานเวทีคุณภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2562 ในหัวข้อ
เรื่องการสร้างระบบบริหารจัดการข้อมูลพัสดุขึ้นมาเพ่ือรองรับการท างาน 

3. การที่บุคลากร ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ได้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ระบบบริหารจัดการข้อมูลพัสดุให้กับหน่วยงานต่างๆ ในที่
ประชุมของ 5 วิทยาเขต รวมทั้งการได้รับเกียรติในการน าเสนอขั้นตอน
กระบวนการท างานของระบบบริหารข้อมูลพัสดุให้กับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร, 
กองแผนงานของมหาวิทยาลัยฯ, ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. และศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ในขณะเดียวกันส านัก
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบยังคงได้รับการติดต่อขอศึกษาดูงานจาก 
คณะ/หน่วยงาน เกี่ยวกับระบบบริหารข้อมูลพัสดุซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของ
ผู้ปฏิบัติงานและส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบเป็นอย่างดียิ่ง 

เอกสารอ้างอิง 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ. พ.ศ.2560 
- แผนการด าเนินงานประจ าปีของฝ่ายส านักงานเลขานุการ ส านัก

เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ 
บทสรุป 

 จากการพัฒนา “ระบบบริหารข้อมูลพัสดุ” ของส านักงานเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และการทดสอบ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดท าเอกสารเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการขอซื้อ
ขอจ้าง การบริหารพัสดุ  ตลอดจนการออกรายงานต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลมีความถูกต้อง 
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แม่นย า สามารถสอบกลับได้  100 เปอร์เซ็นต์ และบุคลากรยังสามารถเรียกข้อมูล
ต่าง ๆ ได้อย่างทันที  ไม่ว่าจะเป็น  จ านวนวัสดุคงเหลือ ประวัติการเบิกวัสดุ  
ทะเบียนผู้ขาย  เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถลดระยะเวลา ลดการใช้กระดาษ อีก
ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการสูญเสียของการท างานได้  ตลอดจนเป็นการท าให้
การเกิดการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่เข้ามาขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับโปรแกรมเพ่ือ
น าไปพัฒนาระบบของหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป 
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