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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [ ] TQM-Best Practices  (ตองจัดทํา Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

ประเภทองคกร [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ        [] หนวยงานดานการศึกษา   
[  ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ      [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

1. ช่ือเรื่องนําเสนอ Smart System สําหรับวางแผนและตรวจสอบการเรียนของนักศึกษายุค 4.0 
เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  

[  ] 1. การนําองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  
[ ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  
[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตางๆเขากับการบริหารจัดการ  

ช่ือหนวยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร  
       ท่ีอยู เลขท่ี 15 ถนนกาญจนวานิช ตําบลคอหงส  อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  
       โทรศัพท 074-288114 โทรสาร 074-288035  เว็บไซต http://www.regis.sci.psu.ac.th/ 

ชื่อผูเขียนท่ี 1 นางสาวกฤตยภร คุมเค่ียม ตําแหนง หัวหนางานสนับสนุนการจัดการศึกษา โทรศัพท 074-288114  
โทรสาร 074-288035 มือถือ 064-165-9694 อีเมล krittayaporn.k@psu.ac.th  

ชื่อผูเขียนท่ี 2 นางสาวพรรนีย พูลสวัสดิ์  ตําแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา โทรศัพท 074-288-029   
       โทรสาร 074-288-035 มือถือ 084-665-6362 อีเมล phanni.p@psu.ac.th 

สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียม” (อยางนอย 1 ขอ)  

1) มีกระบวนการรับฟงเสียงของลูกคา (VOC) มาปรับปรุงตามความตองการ/ความคาดหวังของผูเรียน 
2) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะสามารถนําองคความรูไปตอยอดและประยุกตใชกับหนวยงานไดอยาง

เหมาะสม 
3) ผูบริหารมีนโยบายในการสนับสนุนและเปดโอกาสในการสรางนวัตกรรมเพ่ือมุงเนนการพัฒนาองคกรท่ีเปน

มาตรฐานสากล 
ประสิทธิผล (ตองวัดคาไดอยางนอย 1 ขอ)  
1) ระบบฯ ทําใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในโครงสรางหลักสูตรของตนเอง สามารถตรวจสอบ/นับจํานวนหนวยกิต

ในแตละหมวดไดดวยตนเอง มีการวางแผนการลงทะเบียนเรียนนําไปสูการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
2) เปนเครื่องมือสําหรับอาจารยท่ีปรึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียนเรียน,  วางแผน, ใหคําแนะนํา

นักศึกษาในท่ีปรึกษาไดอยางถูกตองตามโครงสรางของหลักสูตร 
3) การนําระบบสารสนเทศมาใชสามารถลดระยะเวลาในการตรวจสอบขอมูลใหกับผูรับผิดชอบงาน ผูเรียน อาจารยท่ี

ปรึกษา และผูบริหารระดับสาขาและคณะ 
4) ผลการประเมินความพึงพอใจ 4 ป ยอนหลังของผูเรียน อยูท่ีระดับมากกวา 3.00 (เต็ม 5 คะแนน) 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางท่ีนําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
 

http://www.regis.sci.psu.ac.th/
mailto:krittayaporn.k@psu.ac.th
mailto:phanni.p@psu.ac.th
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บทคัดยอ 
 

ช่ือเรื่อง : Smart System สําหรับวางแผนและตรวจสอบการเรียนของนักศึกษายุค 4.0 
 

ประวัติและความเปนมาโดยยอ : หลักสูตรมีความสําคัญยิ่งในการจัดการศึกษาทุกระดับในการพัฒนาผูเรียนได เปนผู
มีความรู ความสามารถตอบสนองความตองการของสังคมและประเทศชาติ  ปจจุบันคณะฯ ดูแลหลักสูตรท้ังหมด 43 
หลักสูตร แตละหลักสูตรมีขอกําหนดตาง ๆ ท่ีเปนกรอบแนวทางการปฏิบัตินําไปสูการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรท่ีเปนมาตรฐานในการจัดการศึกษาของ  แตละระดับการศึกษา เพ่ือเปนแนวทางนําไปสูการกําหนดเปาหมาย
ของการเรียนรูสําหรับผูเรียน อีกท้ังเปนแนวทางสําหรับผูสอนในการดําเนินการจัดการเรียนรูใหผูเรียนบรรลุเปาหมาย
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ท้ังดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
 งานสนับสนุนการจัดการศึกษาในแตละคณะมีบทบาทหนาท่ีหลักในการบริหารจัดการของหลักสูตรท่ีมี
จุดมุงหมายเดียวกันคือ ใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาของหลักสูตร ปจจัยดานกระบวนการท่ีสําคัญใน
การสําเร็จการศึกษาของผูเรียน คือ ผูเรียนไดมีโอกาสในการวางแผนการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเวลาท่ีดี 
และสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด เพ่ือไมใหเกิดความสูญเปลาทางการศึกษาและสงผลกระทบตอ
อัตราการสําเร็จการศึกษาของคณะและผูเรียน ในฐานะบุคลากรท่ีปฏิบัติงานและรับผิดชอบดูแลการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรี จึงไดใชความรูและประสบการณในการคิดวิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีผลตอการสําเร็จการศึกษา
ของผูเรียน  ดังนี้ 

(1) หลักสูตรมีความยืดหยุนใหผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูและนับรายวิชาท่ีไมไดบรรจุอยูในหลักสูตรมานับ
เพ่ิมเติมในหมวดวิชาตาง ๆ ของหลักสูตรได โดยท่ีผูเรียนมีความเห็นวาสามารถนําไปใชประโยชนในการศึกษา
ตอ หรือการทํางานในชีวิตจริง/ในสถานประกอบการจริงได ทําใหมีรายวิชาเพ่ิมเติมเขาในหมวดวิชาตาง ๆ 
ตลอดปการศึกษา 

(2) ผูเรียนขาดความรู ความเขาใจในโครงสรางของหลักสูตรทําใหเกิดความสับสน อีกท้ังผูเรียน อาจารยท่ีปรึกษา
และหลักสูตรขาดขอมูลท่ีเพียงพอในการตัดสินใจ และใหคําปรึกษาจนทําใหผูเรียนเกิดความผิดพลาดในการ
ลงทะเบียนเรียน และขาดการวางแผนการจัดการศึกษาท่ีดี จนไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลา
ของหลักสูตร 

(3) คณะวิทยาศาสตร มีการรองรับนักศึกษา ประมาณ 2,500 คนโดยรวมทุกชั้นปการศึกษา การบริการให
คําปรึกษาทางดานวิชาการไมสามารถบริการนักศึกษาท่ีมาใชบริการหนาเคานเตอรงานสนับสนุนการจัด
การศึกษาไดอยางทันทวงที สงผลตอการเสียเวลาของนักศึกษา และการใหคําปรึกษาท่ีซํ้าซอนของ
ผูรับผิดชอบ เนื่องจากเปนการใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและประเด็นคําถามลักษณะปญหาเดียวกัน 

วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
วิสัยทัศน : คณะวิทยาศาสตรชั้นนําในอาเซียน (เปาหมาย : 1 ใน 3 ของประเทศภายในป 2566 และ 1 ใน 5 ของ
อาเซียนในป 2570) 
พันธกิจ : สรางทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรู คุณธรรม และทักษะทางวิทยาศาสตร ผลิตงานวิจัย และนวัตกรรมใหเปนท่ี
ยอมรับระดับสากล ถายทอดองคความรูทางวิทยาศาสตร และการใหบริการวิชาการท่ียอมรับในระดับชาติ 
คานิยม (SPIRIT) : S (Social Responsibility) รับผิดชอบตอสังคม, P (Positive Thinking) คิดบวก สรางสม สืบ
สาน, I (Integrity) คุณธรรมจริยธรรมคูงาน, R (Research Oriented) วิจัยสรรคสรางสังคม, I (Innovation) คิดคน
สรางคุณคาสิ่งใหม, (Teamwork) รวมทีมรวมใจฝกฝน วิทยาศาสตรสรางคาสรางคน “สปริต”งามลนคนวิทยาฯ  
นโยบาย : ขับเคลื่อนคณะฯ โดยใช EdPEx เปนกรอบในการบริหารสงเสริมคานิยม SPIRIT มุงเนนการพัฒนา
ขับเคลื่อน 4 ประเด็นหลัก (1) ความสําเร็จของนักศึกษาสู 4.0 (2) การวิจัย และนวัตกรรม (3) การใช IT ขับเคลื่อน
ภารกิจหลัก (4) การสราง Visibility ใหกับองคกร  
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ข้ันตอนท่ีสําคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนท่ีสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียมท่ีสอดคลองกับคาประสิทธิผล :  

ระบบการตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร มีจุดเริ่มตนจากการวิเคราะหประเด็นปญหาของ
เจาหนาท่ีท่ีมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการดําเนินงานในแตละข้ันตอน และไดมีโอกาสในการนําไปศึกษา
แลกเปลี่ยนปญหากันระหวางคณะท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการใหบริการในลักษณะงานเดียวกัน ไดอาศัยขอมูลการทํางาน
ซ่ึงกันและกันไดมีโอกาสตอยอดระบบสารสนเทศ ซ่ึงทําใหลดข้ันตอนกระบวนการออกแบบตั้งแตเริ่มตนแลวมีการ
ออกแบบใหเปนตามไปโครงการสรางของหลักสูตรแตละคณะ  
 จากการพัฒนาระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร (1) สําหรับนักศึกษา: นักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนตามโครงสรางหลักสูตรท่ีมีขอมูลเปนปจจุบัน และวางแผนการลงทะเบียนเรียนท่ีสงผล
ใหนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาของหลักสูตรได (2) สําหรับเจาหนาท่ี : อํานวยความสะดวกใน
การตรวจสอบการเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรท่ีมีความจําเพาะของแตละหลักสูตร เพ่ือใชในการตรวจสอบกรณี
นักศึกษาท่ียื่นสําเร็จการศึกษาไดอยางรวดเร็ว (3) สําหรับอาจารยท่ีปรึกษา : สามารถตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษาในท่ีปรึกษาไดงาย และสามารถใหคําแนะนําไดอยางถูกตองตามโครงสรางของหลักสูตร (4) สําหรับ
ผูบริหาร : รับทราบขอมูลเก่ียวกับความกาวหนาของการศึกษาและการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาท้ังในระดับคณะ 
และระดับหลักสูตรท่ีเปนปจจุบันเขาถึงไดตลอดเวลา 

 


