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บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper) 
THAILAND QUALITY CONFERNCE & The 22nd  Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ช่ือเรื่องนำเสนอ  Smart System สำหรับวางแผนและตรวจสอบการเรียนของนักศึกษายุค 4.0 
ช่ือหนวยงาน   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ช่ือผูเขียน(ผูนำเสนอ) 1. นางสาวกฤตยภร คุมเค่ียม  นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ 
         2. นางสาวพรรนีย พูลสวัสดิ์ นักวิชาการอุดมศึกษา 
ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.อัญชนา  ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิดา รักกะเปา รองคณบดีฝายวิชาการและการศึกษา 
  ดร.กิติพล  นวลทอง   รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา 
1.บทสรุปของผูบริหาร 

งานสนับสนุนการจัดการศึกษาในแตละคณะมีบทบาทหนาท่ีหลักในการบริหารจัดการของหลักสูตรท่ีมีจุดมุงหมาย

เดียวกันคือ ใหผูเรียนสำเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาของหลักสูตร ปจจัยดานกระบวนการท่ีสำคัญในการสำเร็จ

การศึกษาของผูเรียน คือ ผูเรียนไดมีโอกาสในการวางแผนการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเวลาที่ดี และ

สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด เพ่ือไมใหเกิดความสูญเปลาทางการศึกษาและสงผลกระทบตอ

อัตราการสำเร็จการศึกษาของคณะและผูเรียน Smart System สำหรับวางแผนและตรวจสอบการเรียนของ

นักศึกษายุค 4.0 มีจุดเริ่มตนจากการวิเคราะหประเด็นปญหาของเจาหนาที่ที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญ

ในการดำเนินงานในแตละข้ันตอน และ

ไ ด  ม ี โ อ ก า ส ใ น ก า ร น ำ ไ ป ศ ึ ก ษ า

แลกเปลี่ยนปญหากันระหวางคณะที่มี

บทบาทหนาที ่ในการใหบริการงาน

เดียวกัน ไดอาศัยขอมูลการทำงานซ่ึง

กันและกันไดมีโอกาสตอยอดระบบ

สารสนเทศ มีการออกแบบใหเปนตาม

ไปโครงการสรางของหลักสูตรแตละ

คณะ โดยใชกระบวนการ PDCA เปน

เครื่องมือเพื ่อปรับปรุงและวิเคราะห 

เพื ่อตอบสนองความตองการ/ความ

คาดหวังของลูกคา จากกระบวนการ

ทำงานสงผลใหเกิดกระบวนการเรียน

เกิดแนวปฏิบัติที ่เปนเลิศ ตาม(รูปท่ี 

1.1) 

รูปท่ี 1.1 แสดงผลลพัธจากการพัฒนาระบบ 
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2. ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทและหนวยงานของทาน                                        

ป  จ จ ุ บ ั น ค ณ ะ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนคณะท่ี
จ ั ดกา ร เ ร ี ยนการสอนว ิ ท ย าศ าส ต ร
ระดับอุดมศึกษา และบริการตามภารกิจ
หลัก ไดแก การวิจัย และการบริการวิชาการ 
ประกอบดวย 4 สาขา ไดแก วิทยาศาสตร
กายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตร
การคำนวณ และวิทยาศาสตรสุขภาพและ
วิทยาศาสตรประยุกตตามโครงสรางองคกร 
(รูปท่ี 2.1-1) เพ่ือจัดการเรียนการสอน และ
รองรับภาระงานสอนรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานใหกับนักศึกษาทุกคณะ  
พันธกิจ วิสัยทัศน และคานิยม                        

วิสัยทัศน: คณะวิทยาศาสตรชั้นนำในอาเซียน   (เปาหมาย: 1 ใน 3 ของประเทศภายในป 2566 และ 1 ใน 5 ของ
อาเซียนในป 2570) 

พันธกิจ: สรางทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรู คุณธรรม และทักษะทางวิทยาศาสตร ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมใหเปนท่ี
ยอมรับระดับสากล ถายทอดองคความรูทางวิทยาศาสตร และใหบริการวิชาการท่ียอมรับในระดับชาติ 

คานิยม: SPIRIT : Social Responsibility (รับผิดชอบตอสังคม), Positive Thinking (คิดบวก), Integrity (มีคุณธรรม), 
Research Oriented (ใชวิจัยเปนฐาน), Innovation (สรางนวัตกรรม), Teamwork ( ทำงานเปนทีม) 

สมรรถนะหลัก: ความสามารถในการทำวิจัยบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคภาคใต เพ่ือขับเคลื่อนสู BCG 
นโยบายฯ : ขับเคลื่อนคณะฯ โดยใช EdPEx เปนกรอบในการบริหารสงเสริมคานิยม SPIRIT มุงเนนการพัฒนาขับเคลื่อน 

4 ประเด็นหลัก (1) ความสำเร็จของนักศึกษาสู 4.0 (2) การวิจัย และนวัตกรรม (3) การใช IT ขับเคลื่อนภารกิจ
หลัก (4) การสราง Visibility ใหกับองคกร 

สินคาและบริการ กลไกในการสงมอบใหลูกคา (รูปท่ี 2.1-2)     กลุมลูกคาขององคกร (รูปที่ 2.1-3)
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

รางวัล : ผานการประเมินระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) รุนท่ี 2  



 

 
3 

3. การเรียนรู ความตองการและความคาดหวัง ของ “ลูกคาของกระบวนการนำเสนอ” 
    3.1  การศึกษาความตองการของผูรับบริการ 

งานสนับสนุนการจัดการศึกษาในแตละคณะมีบทบาทหนาที่หลักในการบริหารจัดการของหลักสูตรที่มี
จุดมุงหมายเดียวกันคือ ใหผูเรียนสำเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาของหลักสูตร ปจจัยดานกระบวนการที่สำคัญ
ในการสำเร็จการศึกษาของผูเรียน คือ ผูเรียนไดมีโอกาสในการวางแผนการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเวลา
ที่ดี และสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด เพื่อไมใหเกิดความสูญเปลาทางการศึกษาและสงผล
กระทบตออัตราการสำเร็จการศึกษาของคณะและผูเรียน ในฐานะบุคลากรที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบดูแลการ
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 13 หลักสูตรจึงไดใชความรูและประสบการณในการคิดวิเคราะห
ถึงปจจัยท่ีมีผลตอการสำเร็จการศึกษาของผูเรียน ดังนี้ 

(1) หลักสูตรมีความยืดหยุนใหผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูและนับรายวิชาที่ไมไดบรรจุอยูในหลักสูตรมานับ
เพิ่มเติมในหมวดวิชาตาง ๆ ของหลักสูตรได โดยที่ผูเรียนมีความเห็นวาสามารถนำไปใชประโยชนใน
การศึกษาตอ หรือการทำงานในชีวิตจริง/ในสถานประกอบการจริงได ทำใหมีรายวิชาเพิ่มเติมเขาใน
หมวดวิชาตาง ๆ ตลอดปการศึกษา 

(2) ผูเรียนขาดความรู ความเขาใจในโครงสรางของหลักสูตรทำใหเกิดความสับสน อีกทั้งผูเรียน อาจารยท่ี
ปรึกษาและหลักสูตรขาดขอมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ และใหคำปรึกษาจนทำใหผูเรียนเกิดความ
ผิดพลาดในการลงทะเบียนเรียน และขาดการวางแผนการจัดการศึกษาที ่ด ี จนไมสามารถสำเร็จ
การศึกษาไดตามระยะเวลาของหลักสูตร 

(3) คณะวิทยาศาสตร มีการรองรับนักศึกษา ประมาณ 2,500 คนโดยรวมทุกชั้นปการศึกษา การบริการให
คำปรึกษาทางดานวิชาการไมสามารถบริการนักศึกษาที่มาใชบริการหนาเคานเตอรงานสนับสนุนการจัด
การศึกษาไดอยางทันทวงที สงผลตอการเสียเวลาของนักศึกษา และการใหคำปรึกษาที่ซ้ำซอนของ
ผูรับผิดชอบ เนื่องจากเปนการใหคำปรึกษาเปนรายบุคคลและประเด็นคำถามลักษณะปญหาเดียวกัน 
 

3.2 การเรียนรู ความตองการและความคาดหวังของลูกคา  
     งานสนับสนุนการจัดการศึกษาดำเนินการรับฟงเสียงของลูกคาตามกระบวนการมุงเนนลูกคา (รูปท่ี 

3.2-1) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสำคัญในการออกแบบ ปรับปรุง พัฒนา และสรางนวัตกรรมของหลักสูตรและบริการ ท่ี
ตอบสนองความตองการ/ความคาดหวังของลูกคา (รูปท่ี 3.2-2) และประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ นำ
ผลการประเมินเขาท่ีประชุมกรรมการท่ีเก่ียวของ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการหรือสรางบริการใหมใหตอบสนอง
ความตองการของลูกคาแตละกลุม  สำหรับระบบ Smart System สำหรับวางแผนและตรวจสอบการเรียนของ
นักศึกษายุค 4.0 ไดเริ่มดำเนินการตามกระบวนการมุงเนนลูกคาตั้งแตปการศึกษา 2556 – 2562  ดังตารางท่ี 
3.3-1 แสดงผลงานท่ีสงมอบใหลูกคาตามความตองการ/ความคาดหวังของลูกคา และดัชนีชี้วัดคุณภาพ  
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รูปท่ี 3.2-1 กระบวนการมุงเนนลูกคา 

รูปท่ี 3.2-2  ความตองการและความคาดหวังของลูกคา 
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3.3  คุณลักษณะดานคุณภาพ ของผลงานท่ีสงมอบใหแกลูกคา และกำหนดเปนดัชนีช้ีวัดคุณภาพ 
ตารางท่ี 3.3-1 ผลงานท่ีสงมอบใหลูกคาตามความตองการ/ความคาดหวัง และดัชนีชี้วัดคุณภาพ 

กลุม

ลูกคา 

ความตองการ/ 

ความคาดหวัง 

ผลงานท่ีสงมอบ ผลลัพธ/ 

ดัชนช้ีีวัดคุณภาพ 

ป

การศึกษา 

นักศึกษา - ตองการระบบท่ีสามารถ

ชวยตรวจสอบการ

ลงทะเบียนเรียนตาม

โครงสรางของหลักสูตร 

- ตองการสำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที ่กำหนด
ของหลักสูตร 

ตรวจสอบขอมูลรายวิชา

พรอมผลการเรียน ท่ี

กำหนดไวตามโครงสราง

หลักสูตร รวมถึงสามารถ

ตรวจสอบรายวิชาท่ี

ลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษา และรายวิชา

ท่ียังไมลงทะเบียนเรียน 

จำนวนหนวยกิตคงเหลือ

ท่ีตองลงทะเบียนเรียน 

ผานระบบออนไลนไดทุก

ท่ี ทุกเวลา 

-ลดปญหาการนับรายวิชาผิดโครงสราง

ตามหลักสูตร 

- ลดปญหาการเสียเวลาในการติดตอ/

สอบถามขอมูลหนาเคาเตอร 

- ขอรองเรยีนเปนศูนย 

- รอยละนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 
นศ.รหัส58 

สำเร็จการ 

ศึกษา ป  

2561 

นศ.รหัส59 

สำเร็จการ 

ศึกษา ป  

2562 

นศ.รหัส60 

สำเร็จการ 

ศึกษา ป  

2563 

61.67% 67.65% 71.21 

- ระดับความพึงพอใจ  
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 

3.12 3.81 ปด

ปรับปรุง 

3.84 

 

2557 

อาจารยท่ี

ปรึกษา 

ตองการระบบท่ีชวย

ตรวจสอบการเรียนตาม

โครงสรางหลักสูตรของ

นักศึกษาในท่ีปรึกษา 

ตรวจสอบขอมูลการ

ลงทะเบียนเรียนตาม

โครงสรางของหลักสูตร

ไดเปนรายบุคคลและดู

ขอมูลในภาพรวม ผาน

ระบบออนไลน ไดทุกท่ี

ทุกเวลา  

- ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษาในที ่ปร ึกษาไดตลอดเวลา 

และสามารถใหคำปรึกษาไดถูกตอง  

- ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของ

น ักศ ึกษาในท ี ่ปร ึกษาในภาพรวม

ท้ังหมดได  

 

2557 
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4.  กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
    4.1  ข้ันตอนท่ีสำคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนท่ีสำคัญ  
 กระบวนการดำเนินงานการตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตรเริ่มตนโดย

นักศึกษาตองการตรวจนับรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนวาเปนตามหมวดรายวิชาที ่กำหนดหรือเปนไปตาม

โครงสรางของหลักสูตรหรือไม จากการขอแบบฟอรมของหลักสูตรและกรอกแบบฟอรมกระดาษโดยอางอิงขอมูล

รายวิชาและผลการเรียนจากระบบสารสนเทศ (SIS) หากตองการสอบถาม/ขอขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตอไดท่ี

ชองทางติดตอหนาเคาเตอรและ/หรือติดตอผานโทรศัพท พรอมกันนี้นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาจากอาจารยท่ี

ปรึกษาเพื่อชวยตรวจสอบหรือใหคำปรึกษาเพิ่มเติมจากเลมหลักสูตร/ขอมูลหลักสูตรที่แขวนบน Web Site ตาม

ขั้นตอนที่สำคัญและวิธีปฎิบัติในขั้นตอนที่สำคัญ (รูปที่ 4.1-1)  สงผลใหเกิดลักษณะของปญหาที่เกิดขึ้นในอดีต

และขอมูลประกอบการวัดและวิเคราะหตาม(ตารางท่ี 4.2-1) 

ข้ันตอนท่ีสำคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนท่ีสำคัญ (รูปท่ี 4.1-1) 
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4.2  ลักษณะของปญหาท่ีเกิดข้ึน/ขอมูลประกอบการวัดและวิเคราะห 
ตารางท่ี 4.2-1 ลักษณะของปญหาท่ีเกิดข้ึน/ขอมูลประกอบการวัดและวิเคราะห 

    

กลุมลุกคา ปญหา ผลกระทบ วิธีการเก็บขอมูล 
นักศึกษา - เกิดความผิดพลาดใน

การลงทะเบียนเรียน  
 
 
- ขาดการวางแผนการจัด

การศึกษาท่ีดี จนไม

สามารถสำเร็จการศึกษา

ไดตามระยะเวลาของ

หลักสูตร 

 

-ขอมูลการลงทะเบียนเรียนไมตรง
ตามโครงสรางของหลักสูตร ผิด
รายวิชา ไมถูกตองตามหมวดวิชา 
- ใชเวลานานในการรอติดตอ
เจาหนาท่ีท่ีหนาเคาเตอร เนื่องจาก
มีนักศึกษามาติดตอเปนจำนวน
มากใชเวลา 1 คน: 10 นาที 
-มีขอรองเรียนจากนักศึกษาท่ีตอง
ใชระยะเวลานานในการรอรับ
คำปรึกษา 
 
 

- บันทึกขอมูลจากการยื่นคำรอง
การขออนุมัติรายวิชาเพ่ือสำเร็จ
การศึกษา 
- บันทึกขอมูลจากการสอบถาม
นักศึกษาโดยตรง กรณีเขามา
ติดตอหนาเคานเตอร เชน ปญหา
จากการลงทะเบียนเรียนไมตรง
ตามโครงสราง   ขอใหตรวจสอบ
การลงทะเบียนเรียนตาม
โครงสราง เปนตน 

อาจารยท่ี
ปรึกษา 

- มีนักศึกษาในท่ีปรึกษา

จำนวนมาก จนไมสามารถ

ใหคำปรึกษาและ

ตรวจสอบไดทันเวลา 

- ขาดขอมูลรายวิชาท่ีมี

ความเปนปจจุบัน เพราะมี

การเปลี่ยนแปลงและ

ปรับปรุงขอมูลอยู

ตลอดเวลา 

 

- ตองใชเวลานานในการตรวจสอบ
ขอมูลการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาตามโครงสรางหลักสูตร 
 
- ตองใชเวลานานในการหาขอมูล
โครงสรางหลักสูตรท่ีตรงกับชั้นป
ของนักศึกษา เนื่องจากอาจมีบาง
ชั้นปใชโครงสรางหลักสูตรไม
เหมือนกันตามรอบการปรับปรุง
หลักสูตร 
 
-ตองใชเวลาในการใหคำปรึกษา 
หากนักศึกษามาปรึกษาพรอมกัน 

รวบรวมขอมูลจากการรบัแจง
ปญหาจากอาจารย ท่ีปรึกษา
โดยตรง 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีไดปรับปรุงใหม 
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ตัวอยางการของระบบ Smart System สำหรับวางแผนและตรวจสอบการเรียนของนักศึกษายุค 4.0  

ตารางท่ี 5-1 แสดงขอมูลและรูปภาพประกอบการพัฒนาระบบ Version.1 และ Verion.2 

Version.1 Version.2 

2556-

2561 

1.ปรับหนาหลักของระบบใหเปนเมนูที่เกี่ยวของ
กับคณะวิทยาศาสตร (รูปภาพท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
2.เพ่ิมปุม “นำเขา” ใชกรณีท่ีมีกลุมรายวิชา/ 
โครงสรางหลักสูตรของหลักสูตรอ่ืนอยูกอน 
แลว และมีรายวิชาเหมือนกัน โดยท่ีไมตอง 
เลือกโครงสรางหรือรายวิชาเพ่ือสรางใหมทีละ 
รายวิชา (รูปภาพท่ี 2) 
 

 

 

 

3.ปรับการแสดงผลรายวิชา กรณีท่ีรายวิชา 
หนึ่ง สามารถอยูไดหลายหมวด เชน หมวด 
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร วิชานั้นอยูได 
ท้ังบังคับ และเลือก ตอนปอนขอมูลจึงใสไป 
ท้ัง 2 หมวดเพราะนักศึกษาสามารถเลือก 
เรียนไดหมวดใดหมวดหนึ่ง ระบบจะแสดงท้ัง  
2 หมวด จะทำใหนักศึกษาสับสนและอาจนับ 
จำนวนหนวยกิตพลาดไดโดยใหระบบกรองให 
หากลงอยูในหมวดบังคับแลว ตองไมใหแสดงผล
ในหมวดเลือก โดยขอใหยึดที่หมวดแรก (รูปภาพ
ท่ี 3) 
 

 

 

 

2561-

ปจจุบัน 

1.ปรับหนาหลักของระบบเปนแบบใหมท้ังหมด  
(รูปภาพท่ี 1.1) 
 
 
 
 
 
 
2.ปรับและเพ่ิมการแสดงผลและเมนูการจัดการ 
ระบบใหม ดังนี้ 
 2.1 จัดการขอมูล 
 2.2 ตรวจรายวิชาตามโครงสราง 
 2.3 รายงาน 
 2.4 Logout  (รูปภาพท่ี 1.2) 

3.เพ่ิมเมนูจัดการขอมูล และเมนูการจัดการขอมูล 
(สำหรับผูดูแลระบบ) ดังนี้ 
 3.1 เพ่ิมการกำหนดสิทธิ์ผูใชงานระบบ แบงเปน  
   3.1.1 ผูดูแลระบบ 
   3.1.2 ผูบริหารคณะ 
   3.1.3 ผูบริหารภาควิชา 
   3.1.4 ผูบริหารหลักสูตร  
(รูปภาพท่ี 1.3) 
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Version.1 Version.2 

4. เพ่ิมการแจงเตือนกรณีนำเขารายวิชาท่ี 

ซ้ำซอนกัน (เม่ือนำเขารายวิชาเดิมท่ีนำเขาไปแลว 

ระบบไมมีการตรวจสอบ  /แจงเตือน ใหนำเขาซ้ำ

กันได) (รูปภาพท่ี 4) 

 
5.เพิ ่มการกรองขอมูล กรณีที ่รหัสรายวิชา

ซ้ำซอนกัน (ระบบจะไมแสดงรายวิชาในการ 

แสดงผล)  

6.เพ่ิมการดึงขอมูลคะแนนสอบ O-Net (รูปภาพ

ท่ี 5) 

 

 
3.2 ปรับการจัดการปที่กำหนดหลักสูตรใชงานของ

ระบบ (รูปภาพท่ี 1.4) 

  
 
 
 
 
 

 

3.3 เพ่ิมการจัดการวิชาเสริมในการทำเง่ือนไข 
แสดงผลในโครงสรางหลักสูตร ใชจัดการรายวิชาท่ี
รหัสซ้ำซอนกัน (Version 1 ตองเพ่ิมโดย 
โปรแกรมเมอร) (รูปภาพท่ี 1.5) 
 
 
 
 
 
  
3.4 เพิ ่มการจัดการวิชาเทียบโอนเขาโครงสราง
หลักสูตรเปนรายคน ใชจัดการรายวิชาที่เทียบเทา/
เทียบโอนที่รหัสและชื่อรายวิชาไมเหมือนกัน ซึ่งจะ
แสดงผลรายวิชาใหตรงตามโครงสรางหลักสูตร 
(Version 1 ตองเพ่ิมโดยโปรแกรมเมอร)  
(รูปภาพท่ี 1.6 และ 1.7) 
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Version.1 Version.2 

   

 

 

 

 

3.5 เพิ่มการจัดการวิชาไดรับอนุมัติยายวิชาเขา /
โครงสรางหลักสูตรเปนรายคน สำหรับจัดการ
รายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหนับรายวิชา/เรียนไวเกิน
จากที ่หลักสูตรกำหนดใหไปยังกลุ มว ิชาที ่ระบุ 
(Version 1 ตองเพ่ิมโดยโปรแกรมเมอร) (รูปภาพท่ี 
1.8 และ 1.9) 

 

 
 3.6 เพิ ่มการจัดการวิชาที ่ไม ต องการใหแสดง
หลังจากทำเรื่องยายสาขาและไมไดโอนยายรายวิชา
เปนรายคน ใชลบรายวิชาที่ไมไดเทียบโอนรายวิชา
มายังสาขาวิชาใหม/หรือสอบเขาไดใหม (เฉพาะ
นักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญเทานั ้น) (รูปภาพท่ี 
1.10 ,1.11 และ 1.12) 
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Version.1 Version.2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3.7 เพ่ิมการจัดการนักศึกษาไปสหกิจใน/
างประเทศตสำหรับนักศึกษาแผนการศึกษาแบบสห
กิจศึกษา ระบบจะแยกแสดงโครงสรางตาม
แผนการศึกษา (รูปภาพท่ี 1.13) 
 
 
 
 
 3.8 เพิ่มการจัดการวันที่ใหเห็นเกรดไดของเทอม /
ลาสุดีป เพ่ือใหระบบปลอยใหแสดงเกรดท่ีนักศึกษา
ไดร ับหลังจากปฏิทินการศึกษา 1 วัน (ปองกัน
นักศึกษาเห็นเกรดกอนระบบ SIS) (รูปภาพท่ี 1.14) 

 
4. เพ่ิมเมนูรายงาน (รูปภาพท่ี 1.15) 
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Version.1 Version.2 

   4.1 รายงานตรวจสอบ (เฉพาะนักศึกษาท่ีกำลัง
ศึกษาอยู) (รูปภาพท่ี 1.16) 

 
   4.2 รายงานสร ุปจำนวนนศที ่คาดว าจะจบ
การศึกษาท่ี ตามชวงหนวยกิตท่ียังขาดอยู (ยกเวนป
ลาสุดเนื ่องจากนักศึกษายังไมเขาสาขามีสาขา /
แลวแตเพิ่งลงทะเบียนจึงมีขอมูลเฉพาะหมวดที่ลง

 
5. เพ่ิมเมนูสอบถาม  

    5.1 ตรวจสอบวิชาของนักศึกษาทำหนังสือ

รับรอง (ปจจุบันเพื่อรับรองหนวยกิตรายวิชา เพ่ือ

สมัครสอบครูผ ู ช วยและสำหรับการสมัครอื ่น) 

(รูปภาพท่ี 1.18 และ 1.19) 
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Version.1 Version.2 

6. เพิ่มสถานะการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร 100 

ชั่วโมง 

7. เพิ่มการระบุสถานะการสอบภาษาอังกฤษ Exit 

Exam ของนักศึกษา 
 

6.  การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทำงาน และประโยชนท่ีไดรับ 

    6.1 กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีไดปรับปรุงใหม กอน-หลัง  

         จากกระบวนการดำเนินงานกอนปการศึกษา 2557 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา พบวาปจจัยที่สำคัญ

สงผลตอกระบวนการที่สำคัญในการสำเร็จการศึกษาของผูเรียนตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด คือ ผูเรียนขาด

ความรู ความเขาใจ ชองทางการสื่อสาร  นวัตกรรมที่เอื้ออำนวยความสะดวกใหผูเรียน และอาจารยที่ปรึกษา

เขาถึงขอมูลของรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อไมใหเกิดความสูญเปลาทางการศึกษาและสงผล

กระทบตออัตราการสำเร็จการศึกษาของคณะนั้น งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ไดกำหนดกระบวนการมุงเนน

ลูกคา ชองทางการสื่อสาร และการพัฒนากระบวนการที่ออกแบบตอบสนองความตองการของผูเรียน และลูกคา

กลุมอื่นๆ ในรูปแบบหลักสูตรและ บริการตาง ๆ และคณะฯไดบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหมีความถูกตอง 

แมนยำ เชื ่อถือได และพรอมใชงานตลอดเวลา การพัฒนาระบบอยูในรูปแบบของ web application ทำให

ผูใชงานสามารถบันทึก สอบถาม และเรียกดูรายงานไดทุกท่ีทุกเวลา ตามตารางแสดงกระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ี

ไดปรับปรุงใหม กอน-หลัง (ตารางท่ี 6.1-1) และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของข้ันตอนการเขาใชงานกอนพัฒนา/

หลังพัฒนาระบบ (รูปที่ 6.1-1) แสดงประโยชนที่ไดรับจากการปรับปรุง โดยจำแนกตามกลุมลูกคา โดยมีผูเรียน  

อาจารยที่ปรึกษา ระบบไดพัฒนาตอยอดครอบคลุมกลุมลูกคาเพิ่มเติมในสวนของกลุมผูบริหารคณะ/สาขา/

หลักสูตร และบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรท่ีสำเร็จการศึกษาไปแลว ตามท่ี (รูปท่ี 6.2-1) 

          ตารางท่ี 6.1-1 แสดงกระบวนการและวิธีปฎิบัติท่ีไดปรับปรุงใหม กอน-หลัง 

กระบวนการ วิธีปฎิบัติ ผลลัพธ 
กอน หลัง 

1.มุงเนนลูกคา 1.VOC 
1.1ไมมีกระบวนการ VOC 
อยางเปนระบบ 
1.2รับแจงปญหาจากการมา
ติดตอผานหนาเคาเตอรและ
โทรศัพท 
1.3ไมไดบันทึกขอมูล VOC เพ่ือ
ติดตามและนำไปทบทวน/
ปรับปรุงกระบวนการ 

 
1.1 กำหนดกระบวนการ
รับฟง VOC ของลูกคาโดย
ผานชองทางการรับฟง
ตางๆ และนำขอมูลมาใชใน
การพิจารณาปรบัปรุง
กระบวนการใหบริการผาน
ท่ีประชุมกรรมการ
ดำเนินงานฝายวิชาการ  

กลุมผูเรียน 
1. เจาของกระบวนการรับทราบความ
ตองการและความคาดหวังของลูกคา คือ 
ผูเรียน ตองการระบบท่ีสามารถชวย
ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนตาม
โครงสรางของหลักสูตร และตองการ 
สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกำหนด
ของหลักสูตร  
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กระบวนการ วิธีปฎิบัติ ผลลัพธ 
กอน หลัง 

อาจารยท่ีปรึกษา ตองการระบบท่ีชวย
ตรวจสอบการเรียนตามโครงสราง
หลักสูตรของนักศึกษาในท่ีปรึกษา 
ผลลัพธ 
- ผูเรียนสามารถตรวจสอบการลง 
ทะเบียน เรียนตามโครงสรางหลักสูตรได 
2.ผูเรียนมีความพึงพอใจในการใหบริการ 
คะแนน (เต็ม 5) 

ปการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 
3.12 3.81 ปด

ปรับปรุง 
3.84 

กลุมอาจารยท่ีปรึกษา 
-อาจารยสามารถตรวจสอบการ
ลงทะเบียนของนักศึกษา และใชขอมูล
มาประกอบการใหคำปรึกษาได  

2.กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

2. การศึกษาดูงาน 
    2.1 ไมมีการศึกษาดูงาน 
หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
   2.2 มีการปรึกษาทาง
โทรศัพทบางในกรณีท่ีเจอ
ปญหาลักษณะเดียวกันกับตาง
คณะ 
   2.3 บันทึกแนวทางการ
แกปญหาเฉพาะเรื่อง/ราย 

 
2.1 กำหนดการ
แลกเปลีย่นเรียนรู ทำให
เกิดการเรียนรูรวมกัน 
รวมท้ังแลกเปลี่ยน
ประสบการณ มุมมอง
ความคิดเห็นตางๆรวมกัน
บนสถานการณเดียวกัน ทำ
ใหเห็นถึงเทคนิควิธีการใน
การนำมาปรับใชหรือการ
แกไขปญหา 

เจาของกระบวนการไดนำองคความรูท่ี
เกิดจากสถานการณเดียวกันมา
ประยุกตใชในการพัฒนากระบวนการ 
 
 

3.ออกแบบระบบ 3.ออกแบบระบบ 
  3.1 ไมมีกระบวนการ
ออกแบบระบบ เพ่ือกำหนด
วิธีการแกไข 
 3.2 วิธีการแกปญหาเฉพาะ
หนาจากกรณีท่ีรับแจงโดยตรง
และจากการติดตอหนาเคาเตอร 

 

3.1 กำหนดกระบวนการ
ออกแบบระบบ เพ่ือคนหา
ปญหา และกำหนดวิธีการ
แกปญหา โดยผานท่ี
ประชุมกรรมการ
ดำเนินงานฝายวิชาการ 

เจาของกระบวนการไดกำหนดขั้นตอน
และวิธีการที ่ผานการวิเคราะหในการ
ออกแบบระบบ 
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กระบวนการ วิธีปฎิบัติ ผลลัพธ 
กอน หลัง 

4. นำเสนอโครงราง 4. โครงราง 
    4.1 ไมมีกระบวนการและ
ข้ันตอนในการจัดทำโครงราง 

 
4.1 กำหนดการเสนอโครง
ราง เพ่ือเปนการนำเสนอ
ผลิตผลของความคิด ให
ผูอ่ืนรับรูและเขาใจถึง
ผลงาน โดยพิจารณา
รวมกันระหวางเจาของ
กระบวนการและผูพัฒนา
ระบบ 

เจาของกระบวนการและผูพัฒนาระบบ 
รับรูและเขาใจตรงกัน 

5. ทดสอบระบบ
และประเมินผล 

5. ทดสอบระบบและ
ประเมินผล 
   5.1 ไมมีกระบวนการทดสอบ
ระบบ 
   5.2 ไมมีกระบวนการ
ประเมินผล 

 
5.1 เปดทดสอบระบบ โดย
การกำหนดกลุมเปาหมาย
ในสวนของผูเรียนและ
อาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือเขา
ทดสอบระบบวาใชไดและ
ใชงาน ไดงาย เขาใจไดงาย  
5.2 กำหนดกระบวนการ
รับฟง VOC และนำขอมูล
มาใชในการพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการ
ใหบริการผานท่ีประชุม
กรรมการดำเนินงานฝาย
วิชาการ 

เจาของกระบวนการเก็บรวบรวม VOC 
เพ่ือพัฒนาปรบัปรุงระบบ  
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รูปท่ี 6.1-1  เปรียบเทียบประสิทธิภาพของข้ันตอนการเขาใชงานกอนพัฒนา/หลังพัฒนาระบบ  

 

 
 

 

6.2 แสดงประโยชนท่ีไดรับจากการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

รูปท่ี 6.2-1 ประโยชนท่ีไดรับจากการปรับปรุง  
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7. ปจจัยแหงความสำเร็จ และความย่ังยืน 

 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ไดเรียนรูจากกระบวนการวาลูกคามีความตองการ/ความคาดหวังอะไร 

และตอบสนองตรงกับที่ลูกคาตองการที่สุด สูกระบวนการสรางบริการที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกคาไดดี

ยิ่งขึ้นตามผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน (รูปที่ 7.2) เนื่องดวยปจจัยของหนวยงาน บุคลากร ผูบริหาร 

ซ่ึงถือไดวาเปนปจจัยแหงความสำเร็จ และความยั่งยืน ตาม(รูปท่ี 7.1)    
 

รูปท่ี 7.1 ปจจัยแหงความสำเร็จ และความย่ังยืน 
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รูปท่ี 7.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

8. ปญหา  อุปสรรค และแนวทางแกไข 

 เจาของกระบวนการเกิดปญหาหนางานเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนซ้ำซอนอยูชวงระยะเวลาหนึ่งจนกระท่ังไดรับ

ขอรองเรียนจากนักศึกษาที่ประสบปญหาจากการเขาใชบริการจากกระบวนการดังกลาว จึงเปนจุดเริ ่มตนท่ี

นำไปสูการเรียนรูและปรับปรุงกระบวนการ เรียนรูคำวาลูกคา รับทราบความตองการ/ความคาดหวังสูการสราง

นวัตกรรมหรือบริการตาง ๆ ไดนั้น จากกระบวนการดำเนินงานการพัฒนาระบบ Smart System สำหรับวางแผน

และตรวจสอบการเรียนของนักศึกษายุค 4.0 สงผลใหเจาของกระบวนการและหนวยงาน เจอกับปญหา และ 

อุปสรรคตางๆ เนื่องจากเนนกระบวนการทำงานที่เปนระบบ ตองมีปจจัย มีขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ เขามา

เก่ียวของ เชน  (1) เจาของกระบวนการ  (2) บุคลากรดาน IT  (3) กลุมลูกคา   (4) เวลา  (5) ข้ันตอนการพัฒนา

ระบบ  และแนวทางแกไขตาม (รูปท่ี 8.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
20 

 รูปท่ี 8.1 ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข 
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9.  ความทาทายตอไป  

 งานสนับสนุนการจัดการศึกษาจะดำเนินการกระบวนการมุงเนนลูกคาอยางตอเนื่อง และพัฒนาระบบ

เพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนองความตองการ/ความคาดหวังของลูกคาตอไป ดัง(รูปท่ี 9.1) ความทาทาย และสิ่งท่ีตองการ

พัฒนาตอ  

รูปท่ี 9.1 ความทาทาย และสิ่งท่ีตองการพัฒนาตอ 
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10.เอกสารอางอิง 

1. คณะวิทยาศาสตร.2563.รายงานผลการดำเนินการ EdPEx.คณะวิทยาศาสตร 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร.โรงพิมพดิจิตัล. 

2. หนวยประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร.2563. เชิญรวมสงแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือคัดเลือกเปนแนวปฏิบัติท่ี
เปนเลิศ ประจำป 2563.คนจาก
http://www.sc.psu.ac.th/units/qa/GoodPractices/bestpractice.asp 

 

 

 

https://qaunit.sci.psu.ac.th/index.php/good-practice/32-good-practices/151-2563
https://qaunit.sci.psu.ac.th/index.php/good-practice/32-good-practices/151-2563

