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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถ้ำม*ี)  
และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ “English Proofreading Guideline: แนวปฏิบัติกำรในกำรรับ/ส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง
ด้ำนภำษำอังกฤษ” 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [  ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
ที่อยู่ 99 ถนนพหลโยธิน ต ำบล คลองหนึ่ง อ ำเภอ คลองหลวง ปทุมธำนี 12120 
โทรศัพท์ 02-5644440 ต่อ 7373    โทรสำร 02-5165381  เว็บไซต์ www.nurse.tu.ac.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) นำงสำวสลิลดำ  เกตกะโกมล            ต ำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์  
มือถือ   081-7206665                                              อีเมล salinda@nurse.tu.ac.th 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) ประยุกต์ระบบเทคโนโลยีด้ำนกำรสื่อสำรพ้ืนฐำนมำใช้พัฒนำระบบกำรส่งต่อนิพนธ์ต้นฉบับและเอกสำรที่
ต้องกำรตรวจสอบควำมถูกต้องด้ำนภำษำระหว่ำงผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำษำและผู้ใช้บริกำร  

2) มีระบบกำรด ำเนินงำนเป็นขั้นตอนชัดเจนท ำให้มีควำมคล่องตัวและอ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ใช้บริกำร 

3) ลดควำมสิ้นเปลืองด้ำนทรัพยำกรกระดำษจำกกำรใช้ระบบส่งต่อแบบเดิม 

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
 1) ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรด้ำนกำรตรวจสอบภำษำจำกผู้เชี่ยวชำญคณะพยำบำล
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ในระดับดีมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.61จำก 5 คะแนน 
 2) ระยะเวลำในกำรรับและส่งต่อผลงำนอยู่ในช่วง 1 วันหลังจำกได้รับเอกสำร 
 3) อัตรำควำมผิดพลำดในกำรส่งและส่งต่อผลงำนไม่เกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนชิ้นงำนที่เข้ำระบบบริกำร
ตรวจสอบภำษำท้ังหมด 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [  ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [  ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : “English Proofreading Guideline: แนวปฏิบัติการในการรับ/ส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้าน
ภาษาอังกฤษ” 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเพ่ือก้ำวเข้ำสู่มหำวิทยำลัยระดับโลกเพ่ือประชำชนตำมแผน
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ฉบับที่ 13 (2565 – 2570) โดยผลักดันให้มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และงำนวิจัยที่โดด
เด่นร่วมกับผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์หลักทั้งหมด 6 ด้ำนที่ต้องอำศัยกำรขับเคลื่อน
ผลงำนวิจัยและวิชำกำรในระดับนำนำชำติเป็นหลัก  จนท ำให้ในปัจจุบันมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ได้รับกำรจัดอันดับจำก 
QS World University Rankings 2021 ขยับขึ้นจำกล ำดับที่ 601-650 ในปี 2014-2020 เป็นล ำดับที่ 561-570 ใน
ปัจจุบัน และยังคงเป็นเป้ำหมำยที่ต้องกำรกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

คณะพยำบำลศำสตร์ได้วำงแผนยุทธศำสตร์สอดรับกับแผนนโยบำยหลักของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์เช่นกันเพ่ือ
ขับเคลื่อนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และกำรวิจัยในระดับนำนำชำติผ่ำนวิสัยทัศน์ NURSE-TU โดยด้ำนกำรแสวงหำและสร้ำง
ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศในกำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์และนักศึกษำ เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ำน
วิชำกำร กำรวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม และมุ่งเน้นควำมเป็นสำกลมำโดยตลอด นอกจำกนี้ยังได้ถูกบรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์
ในกำรส่งเสริมกำรผลิตผลงำนในระดับนำนำชำติของคณำจำรย์ในคณะทั้งในระยะสั้งและระยะยำวอีกด้วย 

ปัจจุบันคณะฯ มีกำรส่งเสริมและให้ควำมส ำคัญกับกำรตีพิมพ์บทควำมวิจัย/วิชำกำรในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ
ให้กับนักศึกษำและคณำจำรย์ของคณะพยำบำลศำสตร์ ดังนั้นกำรจัดเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับที่มีกำรใช้ภำษำที่ถูกต้องตำม
หลักไวยำกรณจ์ึงเป็นหัวใจส ำคัญที่จะน ำไปสู่กำรบรรลุผลตำมเป้ำหมำยดังกล่ำว แต่จำกกำรรวบรวมข้อมูลในช่วงที่ผ่ำนมำ
กลับพบกับปัญหำควำมยุ่งยำกในกำรส่งบทควำมเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องด้ำนภำษำ จำกกำรจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริกำร
และควำมพึงพอใจกำรใช้ระบบตรวจสอบควำมถูกต้องด้ำนภำษำอังกฤษรูปแบบเดิมระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 – 2562 พบว่ำ  
ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรในภำพรวมมีค่ำเท่ำกับ 38.7 และ 35.5 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ จึงได้วำงแผนในกำร
ปรับปรุงพัฒนำระบบ 
มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและไม่เป็นระบบจึงท ำให้เกิดควำมสับสนและใช้ระยะเวลำนำน  จึงท ำให้เกิดอุปสรรคในกำรส่งผลงำน
เพ่ือตีพิมพ์ในวำรสำรได้ตำมกรอบเวลำที่ก ำหนด ซึ่งกลำยเป็นข้อจ ำกัดที่ส ำคัญที่ถูกมองข้ำมแต่ส่งผลกระทบต่อกำรได้รับ
กำรตีพิมพ์ผลงำนอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสื่อสำรในรูปแบบออนไลน์ได้เข้ำมำมีบทบำทในกำรด ำเนินชีวิตและสำมำรถน ำมำประยุกต์
ให้ เข้ำกับกำรท ำงำนได้ เป็นอย่ำงดี   หน่วย งำนวิ เทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กรของคณะพยำบำลศำสตร์  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  จึงได้น ำเทคโนโลยีพ้ืนฐำนและใช้งำนง่ำยแต่มีควำมทันสมัยมำใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือสื่อกลำงใน
กำรติดต่อสื่อสำรและจัดส่งข้อมูลเพ่ือเข้ำรับกำรตรวจสอบควำมถูกต้องทำงภำษำโดยผู้เชี่ยวชำญชำวต่ำงชำ ติด้วยกำร
สร้ำงแนวปฏิบัติ “English Proofreading Guideline” ด้วยกำรศึกษำปัญหำที่ผ่ำนมำที่เกิดขึ้นอย่ำงเป็นระบบตำม
แผนภูมิกำรวิเครำะห์ปัญหำงำน (4M; ภำพที่ 1) ที่เกิดขึ้นจำกคน (Men) เครื่องมือ (Machine) Method (วิธีกำรท ำงำน) 
และ วัตถุดิบ (Material) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรออกแบบแนวปฏิบัติที่เหมำะสมกับบริบทขององค์กรโดยอำศัย
กำรประยุกต์ใช้วงจรเดมิ่ง (PDCA; P = Plan (วำงแผน) Do (ปฏิบัติตำมแผน) Check (ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมแผน) 
Act (ปรับปรุงแก้ไข); (ภำพที่ 2) จนท ำให้ได้แนวปฏิบัติในกำรส่ง/รับผลงำนให้กระชับและเป็นรูปธรรมผ่ำนภำพ 
Flowchart ผสมผสำนกับกำรใช้ QR-Code และ Link (จำก Google form) เพ่ือเข้ำสู่ระบบ Line official account 
(English Editor) ที่มีเนื้อหำ infographic วีดีทัศน์ที่อธิบำยและแนะน ำขั้นตอนกำรจัดส่งข้อมูลที่ชัดเจนเพ่ือลดปัญหำ
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ควำมผิดพลำดในกำรจัดท ำรูปแบบบทควำม  ลดปัญหำควำมล่ำช้ำของกำรด ำเนินกำรจัดส่งงำน  ลดกำรสิ้นเปลือง  และ
กำรสูญหำยของเอกสำรระหว่ำงขั้นตอนจัดส่ง นอกจำกนี้ยังอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ใช้บริกำรอีกด้วย 

 
ภาพที่ 1 แผนภูมิวิเคราะห์ปัญหาในการท างาน (4 M) 
 
 

 
ภาพที่ 2 แผนภูมิวงจรควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle) 
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย:
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พันธกิจ (Mission) 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา  
ยุทธศำสตร์ที่ 2: Foster Research and Innovation 
เป้ำประสงค์: กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมทำงกำรพยำบำลจำกงำนวิจัยที่ยอมรับในระดับสำกลและใช้ประโยชน์สู่
สังคม มุ่งผลิตองค์ควำมรู้ทำงกำรพยำบำลด้วยกำรบูรณำกำรศำสตร์ที่มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในระดับสำกลและมี
ผลกระทบสูงต่อกำรน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรแก้ปัญหำสุขภำพที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและร่วมขับเคลื่อนนโยบำย
สุขภำพของประเทศได้อย่ำงเป็นรูปธรรม น ำองค์ควำมรู้มำบูรณำกำรสู่กำรบริกำรสุขภำพและกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือท ำให้
คณะพยำบำลศำสตร์มีควำมแตกต่ำง โดดเด่น และเป็นมืออำชีพ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4: Gain Collaboration 
เป้ำประสงค์: บริหำรเครือข่ำยคู่ควำมร่วมมือและพันธมิตรอย่ำงมีประสิทธิผล มุ่งกำรเพ่ิมผลิตผลและศักยภำพของคณะ
พยำบำลศำสตร์ด้วยกำรบริหำรเครือข่ำยคู่ควำมร่วมมือและพันธมิตรที่มีอยู่เดิม นอกจำกนี้คู่ควำมร่วมมือยังสำมำรถช่วย
ลดควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ของคณะฯในด้ำนบุคลำกรได้ รวมทั้งแสวงหำคู่ควำมร่วมมือและ พันธมิตรใหม่ทั้งใน
ภำคอุตสำหกรรมในเขตภูมิภำคเอเชีย 
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 ดังจะเห็นได้ว่ำ English Proofreading Guideline หรือแนวปฏิบัติกำรในกำรรับ/ส่งข้อมูลเพ่ือตรวจสอบควำม
ถูกต้องด้ำนภำษำอังกฤษที่ถูกพัฒนำนี้มีควำมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และพันธกิจของคณะพยำบำลศำสตร์ ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนให้กำรผลิตผลงำนทำงด้ำนวิจัยและวิชำกำรของคณำจำรย์และนักวิจัยในคณะมีระบบที่ชัดเจน กระชับ 
ประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำย ลดปัญหำควำมล่ำช้ำของกำรด ำเนินกำรจัดส่งงำน และกำรสูญหำยของเอกสำรระหว่ำง
ขั้นตอนกำรจัดส่ง นอกจำกนี้ยังอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ใช้บริกำร 
 
ขั้นตอนในการออกแบบ พัฒนา และน าไปสู่การปฏิบัติ  
 ระบบ English Proofreading Guideline ได้ถูกพัฒนำขึ้นโดยกำรประยุกต์ใช้วงจรเดมิ่ง (PDCA) ที่มีมำตรฐำน
และครอบคลุม 4 ขั้นตอนส ำคัญที่จะช่วยให้มีกำรมองเห็นปัญหำ วำงแผนแก้ไข ประเมินผลกำรน ำไปใช้อย่ำงเป็นระบบ
โดยมีกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี้ 
 
กระบวนการวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขผ่านวงจร PDCA 

การวางแผน (Plan) การน าไปปฏิบัติ (Do) การติดตาม (Check) การด าเนินการ (Act) 

จำกกำรวิเครำะห์ปัญหำ
กำรส่งข้อมูลเ พ่ือเข้ำรับ
ก ำ ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว ำ ม
ถูกต้องทำงภำษำอังกฤษ 
พบว่ำ 
- ส่งข้อมูลผิดรูปแบบ  
- ส่งข้อมูลผิดช่องทำง 
- ผู้ใช้บริกำรขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรใช้ระบบ                      
จึงได้มีกำรวำงแผนและ
ก ำหนดแนวทำงแก้ไขโดย 
-  ป รั บ ป รุ ง  flowchart 
ขั้นตอนที่มีอยุ่เดิม   
- จัดท ำสื่อออนไลน์ เ พ่ือ
อธิ บ ำยขั้ น ตอนกำร ใช้
ระบบฯ  
- เพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อ
ออนไลน์ส ำหรับผู้ที่มีข้อ
สงสัย 

-  ป รั บ ป รุ ง  flowchart 
ขั้นตอนกำรตรวจสอบฯ 
ให้มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น  
- จัดท ำสื่อออนไลน์เพ่ือ
อธิบำยขั้นตอนกำรใช้
ระบบฯ  
- เพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อ
ออนไลน์ส ำหรับผู้ที่มีข้อ
สงสัย 
-เผยแพร่ ยังกลุ่มเป้ำหมำย 
ผ่ำนทำงระบบออนไลน์/ 
หน้ำเว็บไซท ์

 
 

- ส่ ง  flowchart ฉ บั บ
ป รั บ ป รุ ง ใ ห ม่ / ลิ ง ค์
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
พร้อมทั้งประชำสัมพันธ์
ก ำ ร ติ ด ต่ อ ผ่ ำ น  line 
official ใ ห้ กั บ ก ลุ่ ม
อำจำรย์ และนักศึกษำ 
- ติ ดตำมผลหลั ง ก ำ ร
เ ผ ย แ พ ร่ สื่ อ
ประชำสัมพันธ์ออนไลน์
แ ล ะประ เ มิ น  พ ร้ อ ม
วิ เครำะห์ เปรียบเทียบ
ควำมถูกต้องและควำม
เข้ำใจของกำรใช้ระบบฯ 
ร ะ ย ะ เ ว ล ำ ใ น ก ำ ร
ด ำเนินกำร/ กำรเข้ำถึง 
แ ล ะ ก ำ ร ต อ บ รั บ
เปรี ยบ เที ยบกั บ ก่ อน
เผยแพร่สื่อ 

 

วิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินกำร 
หลังกำรเผยแพร่ขั้นตอน  
กำรตรวจสอบฯ ผ่ำนสื่อ
ออนไลน์  
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แผนการด าเนนิงาน 

 
 
 
 
 

แผนภูมิ (Flowchart) รายละเอียดงาน ขั้นตอน 
(PDCA) 

Process KPI 

 
 
 
 
 
 

-นัดหมำยกำรประชุม
กลุ่ม 
 
 

Plan 
 

 

 
 
 
 
 

-ประชุมวำงแผนงำนเพ่ือ
วิเครำะห์ปัญหำที่เกิดขึ้น
จำกกำรปฏิบัติงำน และ
ร่วมเสนอแนวทำงแก้ไข 
-ก ำหนดวัตถุประสงค์
และขอบเขตกำร
ด ำเนินงำน 

Plan ต้องกำรให้ผลกำรด ำเนินกำร
รวดเร็ว และเป็นระบบ 

 
 
 
 
 

-ด ำเนินกำรตำมแผน 
จำกกำรที่ได้หำรือผ่ำน
มติที่ประชุม พร้อมทั้งมี
บันทึกกำรประชุม  
-ประชำสัมพันธ์ผ่ำน
ช่องทำงบันทึกข้อควำม
,เว็บไซท์ และไลน์กลุ่ม
นักศึกษำ 

Do  

 ติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำร และ
เปรียบเทียบกับผลกำร
ด ำเนินกำรเดิม 

Check  

 -วิเครำะห์ผลส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน  
-น ำเสนอต่อกลุ่มงำน 
และน ำเสนอผู้บริหำร
ต่อไป 

Act -ลดระยะเวลำกำร
ปฏิบัติงำน 
-ลดค่ำใช่จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำน 
 

 

ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
 

-ปรับปรุงงำนจำกผลกำร
ด ำเนินงำนเดิม 

  

ประชุมงำนวิจัย 
วิเทศสัมพันธ์ และ

สื่อสำรองค์กร 

 ร่วมกันวิเครำะห์ปัญหำ
และวำงแผนกำรแก้ไข 

ด ำเนินงำนตำมแผน 
 
 

ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมแผน 
 

น ำไปปฏิบัติ 
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กระบวนงาน 
PDCA 

กิจกรรม/รายละเอียดงาน ผลลัพธ์ เอกสารอ้างอิง       

P (Plan) 
 

1.1 ประชุมวำงแผนร่วมกันของงำนวิจัย 
วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสำรองค์กร เพ่ือ
วิเครำะห์ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำน
ทั้งปัญหำเดิมและปัญหำใหม่ และเสนอแนว
ทำงแก้ไข 
1.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน  

-ได้ข้อสรุปของปัญหำพร้อม
ทั้งกระบวนกำรในกำรแก้ไข
ปัญหำ 
-ตำมเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพ หมวด 6 กำรมุ่งเน้น
กำรปฏิบัติกำร                        
(6.1 กระบวนกำรท ำงำน                                 
ก. กำรออกแบบกระบวน 
กำรท ำงำน) 
 

-วำระกำรประชุม 
-สรุปรำยงำนกำรประชุม 
 

D (Do) 2. ด ำเนินกำรจัดท ำกระบวนงำนที่เลือกตำม
แผน ดังนี้ 
-จัดท ำกระบวนงำนตำมแผนจำกกำร
วิเครำะห์ปัญหำตำมมติที่ประชุมงำนฯ  
-จัดท ำสื่อออนไลน์โดยใช้โปรแกรมเพ่ือ
อธิบำยขั้นตอนกำรใช้ระบบฯ 
-สร้ำง line official account ส ำหรับ
ประชำสัมพันธ์และตอบข้อซักถำมเกี่ยวกับ
กำรใช้ระบบฯ 
-เผยแพร่สื่อออนไลน์ และใช้ระบบ line 
official account ในกำรประชำสัมพันธ์ 
-ประชำสัมพันธ์สื่อและ flowchart ผ่ำนทำง
เว็บไซท์คณะพยำบำลศำสตร์  
https://drive.google.com/file/d/12OJV
vek6NnJkoVKoWZK5Rarej3Nqbb_1/vi
ew (วีดีทัศน์) และ 
https://drive.google.com/file/d/1GSgf
bXtf_l16YsrK-EKkAkYLYUSVkAbE/view 
(flowchart) 
และไลน์กลุ่มนักศึกษำ 
-รับงำนจำกผู้ใช้บริกำร 
-ตรวจสอบควำมถูกต้องของงำน 
-ส่งไปยังผู้เชี่ยวชำญ 
-รับงำนจำกผู้เชี่ยวชำญเพ่ือส่งคืนผู้ใช้บริกำร 
-ผู้ใช้บริกำรส่งแบบฟอร์มรับรองฯ เพื่อให้
ผู้เชี่ยวชำญลงนำมผ่ำนทำงอีเมลล์ 
 
 

-กระบวนงำนตำมแผน 
-สื่อออนไลน์กำรใช้ระบบฯ 
- line official account 
ส ำหรับประชำสัมพันธ์ข้อมูล
และตอบข้อซักถำมเกี่ยวกับ
กำรใช้ระบบฯ 

-flowchart ขั้นตอนใน
กำรส่งข้อมูลเพื่อเข้ำรับ
กำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องทำงภำษำ      
(ฉบับปรับปรุง) 
-แบบฟอร์มออนไลน์ 
-QR code ในกำรเข้ำถึง
ฟอร์มขอตรวจสอบข้อมูล 
-สื่อออนไลน์กำรใช้ระบบฯ 
- line official account 
-ข้อมูลที่เข้ำรับกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
-ฟอร์มรับรองฯ 

https://drive.google.com/file/d/12OJVvek6NnJkoVKoWZK5Rarej3Nqbb_1/view
https://drive.google.com/file/d/12OJVvek6NnJkoVKoWZK5Rarej3Nqbb_1/view
https://drive.google.com/file/d/12OJVvek6NnJkoVKoWZK5Rarej3Nqbb_1/view
https://drive.google.com/file/d/1GSgfbXtf_l16YsrK-EKkAkYLYUSVkAbE/view
https://drive.google.com/file/d/1GSgfbXtf_l16YsrK-EKkAkYLYUSVkAbE/view
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กระบวนงาน 
PDCA 

กิจกรรม/รายละเอียดงาน ผลลัพธ์ เอกสารอ้างอิง       

C (Check) 3. ประเมินผลกำรด ำเนินกำร และวิเครำะห์
เปรียบเทียบกับผลก่อนกำรพัฒนำ 
-ส่งแบบประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้สื่อ
ออนไลน์ และ line official account 
-วิเครำะห์ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน  
-ประเมินปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำน
ตำมแผน 
-น ำเสนอต่อกลุ่มงำน และน ำเสนอผู้บริหำรที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

-ผลกำรประเมินของ
ผู้ใช้บริกำร 

-แบบประเมินควำมพึง
พอใจของผู้ใช้บริกำร 

A (Act) 4. น ำผลกำรประเมินกระบวนงำนตำมแผน
มำทบทวนและพัฒนำ/ปรับปรุงกระบวนงำน
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
-วิเครำะห์ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน  
-น ำเสนอต่อกลุ่มงำน และน ำเสนอผู้บริหำรที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

-สรุปผลกำรประเมิน  

5. น ำกระบวนงำนไปพัฒนำกับกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนอื่นๆ อย่ำงต่อเนื่อง 
-ปรับปรุงงำนจำกผลกำรด ำเนินงำนเดิม 

  

 
     แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างาน 
 ด ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำนเป็นระยะตำมช่วงเวลำดังนี้ 
 
ระยะที่ 1 ผู้ขอรับบริกำรน ำเอกสำรมำส่งที่คณะฯ เพื่อขอรับกำรตรวจสอบ/รับกำรลงนำมหลังตรวจสอบ                                
(ใช้เวลำด ำเนินกำรจนแล้วเสร็จประมำณ 30 วัน) 
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ระยะที่ 2 ผู้ขอรับบริกำรศึกษำขั้นตอนกำรใช้บริกำรผ่ำน flowchart ที่ประชำสัมพันธ์ทำงหนังสือเวียน ส่งเอกสำรเพ่ือเข้ำ
รับกำรตรวจสอบผ่ำน QR code และขอรับกำรลงนำมผ่ำนทำงอีเมลล์ (ใช้เวลำด ำเนินกำรจนแล้วเสร็จประมำณ 7 วัน) 

 
 

 
 
 
ระยะที่ 3 ผู้ขอรับบริกำรศึกษำขั้นตอนกำรใช้บริกำรผ่ำนวีดีทัศน์ และส่งเอกสำรเพ่ือเข้ำรับกำรตรวจสอบผ่ำน QR code 
หำกพบปัญหำหรือข้อสงสัยในกำรส่งงำน สำมำรถสอบถำมได้ทำง line official account 
 

 
 
 
 
 



 

  10 

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล:  
 
ขั้นตอนการใช้แอพลิเคชั่นในการพัฒนาขั้นตอนการส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบภาษาของอาจารย์และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

 
 
 

เข้าเว็บไซท์ https://nurse.tu.ac.th/master-degree 

 

เลือกหัวข้อหลักสูตร >> ปริญญาโท 

 

เลือก วีดีทัศน์ขั้นตอนการส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบภาษาของ
อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาขั้นตอน
การใช้งานระบบ 

  เข้าลิงค์ https://goo.gl/forms/ijZ4IOUa0TNZnjlu1                                                  
เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ 
 
 

 หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในการส่งงาน สามารถสอบถาม
ได้ทาง line official account: ENGLISH Editor                   
(@862wwfaa) หรือ QR code  
 

 
ผลการด าเนินงาน 
 จำกกำรด ำเนินงำนท ำให้เกิดชิ้นงำนใหม่ดังนี้ 
 1. ระบบ QR code ส ำหรับสง่ข้อมูลเพื่อรับกำรตรวจสอบภำษำของอำจำรย์และนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
 2. วีดีทัศน์ขั้นตอนกำรส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบภำษำของอำจำรย์และนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ เพื่อสร้ำง 
              ควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำรใช้งำนระบบ 
 3. Line official account: ENGLISH Editor เป็นช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรโดยตรงหำกผู้ใช้บริกำรมีค ำถำม
ในกำรใช้งำนระบบ หรือต้องกำรติดตำมสถำนะของกำรส่งงำน                   

 
 
 
 

https://nurse.tu.ac.th/master-degree
https://drive.google.com/file/d/12OJVvek6NnJkoVKoWZK5Rarej3Nqbb_1/view
https://drive.google.com/file/d/12OJVvek6NnJkoVKoWZK5Rarej3Nqbb_1/view
https://goo.gl/forms/ijZ4IOUa0TNZnjlu1
https://goo.gl/forms/ijZ4IOUa0TNZnjlu1
https://goo.gl/forms/ijZ4IOUa0TNZnjlu1
https://goo.gl/forms/ijZ4IOUa0TNZnjlu1
https://goo.gl/forms/ijZ4IOUa0TNZnjlu1
https://goo.gl/forms/ijZ4IOUa0TNZnjlu1
https://goo.gl/forms/ijZ4IOUa0TNZnjlu1
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การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอโดยการเปรียบเทียบแนวปฏิบัติการในการรับ/ส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องด้านภาษาอังกฤษรูปแบบเดิมและรูปแบบออนไลน์ 
 
ประเด็นที่น ามา

ปรับปรุง 
ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาก่อน

ปรับปรุง 
ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาหลัง

ปรับปรุง 
จัดท ำช่องทำง
กำรส่งงำนที่
สะดวกส ำหรับ
ผู้ใช้บริกำร 

ผู้ใช้บริกำรเดินทำงมำยัง
คณะพยำบำลศำสตร์เพื่อ
จัดส่งงำนในรูปแบบ
กระดำษผ่ำนหน่วยวิเทศ
สัมพันธ์ 

 จัดท ำ flowchart ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน และระบบ 
QR code ผู้ใช้บริกำร
สำมำรถส่งงำนได้จำก
คอมพิวเตอร์ หรือ
โทรศัพท์มือถือ 

 

ปรับปรุงกำร
ประชำสัมพันธ์
ขั้นตอน
ให้บริกำร 

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ตรวจสอบควำมถูกต้อง
เบื้องต้น 

1 วัน ประชำสัมพันธ์ขั้นตอน และ
ฟอร์มในรูปแบบ                
QR code ให้กับกลุ่ม
ผู้ใช้บริกำร 

30 นำที 

ปรับปรุง
รูปแบบกำรรับ
งำนเพ่ือเสนอลง
นำม 

เข้ำแฟ้มเสนอผู้เชี่ยวชำญ
ลงนำม 

ทุก 15 วัน รับงำนทำงฟอร์ม QR code 
จำกผู้ใช้บริกำร  

1-7 วัน 

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ก่อนเสนอลงนำม 

1 วัน พิจำรณำควำมถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนเสนอลงนำม 

5 นำที 

ผู้เชี่ยวชำญลงนำมเอกสำร ทุก 15 วัน ผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำษำรับงำน
เพ่ือตรวจสอบและลงนำม 

30 นำที 

ผู้ใช้บริกำรเดินทำงมำรับ
งำนคืนที่คณะพยำบำล
ศำตร์ 

1 วัน ผู้ใช้บริกำรรอรับงำนคืนทำง
อีเมลล์ 

30 นำที 

 รวมเวลา 30 วัน  2 วัน 
 จ านวนโดยเฉลี่ย 10 ราย/เดือน  >30 ราย/เดือน 
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ภาพที่ 3 ความพึงพอใจการใช้ระบบตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษาอังกฤษรูปแบบเดิม                             
           ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2562 
 
 จำกกำรจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริกำรและควำมพึงพอใจกำรใช้ระบบตรวจสอบควำมถูกต้องด้ำนภำษำอังกฤษ            
รูปแบบเดิมระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 – 2562 พบว่ำ ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรับบริกำรระบบมีค่ำเท่ำกับ 48.4 
และ 54.8 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ ควำมสิ้นเปลืองกระดำษมีค่ำเท่ำกับ 100 และ 91.2 ควำมยุ่งยำกของระบบ 80.6 
และ 88.7 เปอร์เซ็นต ์ตำมล ำดับ ระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรมีค่ำเท่ำกับ 25.8 และ 22.6 เปอร์เซ็นต ์ตำมล ำดับ  
ระดับควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำรในภำพรวมมีค่ำเท่ำกับ 38.7 และ 35.5 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ 
 
 

 
ภาพที่ 4 ความพึงพอใจการใช้ระบบ English Proofreading Guideline ระหว่าง พ.ศ. 2563 - 2565 
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ความสะดวกรวดเร็วในการรบับริการ

ความสิน้เปลอืงกระดาษ

ความยุ่งยากของระบบ

ระยะเวลาที่ใชใ้นการด าเนินการ

ระดบัความพงึพอใจจต่อการใหบ้ริการ
ในภาพรวม
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พ.ศ.

ระบบมีควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำถึง

ลดควำมสิ้นเปลืองกระดำษ

ช่วยลดเวลำและข้ันตอนในกำรด ำเนินกำรท่ียุ่งยำก
ซับซ้อน

ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรในภำพรวม

ควรใช้ระบบ QR code ในกำรส่งเอกสำรเพื่อเข้ำ
รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้องทำงภำษำต่อไป 
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จำกกำรเปรียบเทียบโดยจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริกำรและระยะเวลำให้บริกำรตำมกระบวนงำนที่ปรับปรุงใหม่พบว่ำ 
กำรด ำเนินงำนในรูปแบบใหม่ใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนลดลง สร้ำงควำมสะดวกรวดเร็วให้กับอำจำรย์และนักศึกษำ 
ระบบชัดเจนสำมำรถตรวจสอบได้ 

ผลจำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้ English Proofreading Guideline ระหว่ำง พ.ศ. 2563 
– 2565 ของอำจำรย์และนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พบว่ำ  

- ระหว่ำง พ.ศ. 2563 – 2565 ผลกำรประเมินควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำถึงระบบ เท่ำกับ 41.9 
73.2 และ 80 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ 

- ระหว่ำง พ.ศ. 2563 – 2565 ผลกำรประเมินกำรลดควำมสิ้นเปลืองกระดำษ เท่ำกับ 74.2  87.5 และ 100 
เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ 

- ระหว่ำง พ.ศ. 2563 – 2565 ผลกำรประเมินควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำถึงแบบฟอร์ม เท่ำกับ 45.2 
70.8 และ 90 เปอร์เซ็นต ์ตำมล ำดับ 

-    ระหว่ำง พ.ศ. 2563 – 2565 ผลกำรประเมินระบบช่วยลดเวลำและขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรที่ยุ่งยำกซับซ้อน 
เท่ำกับ 58.1  66.7 และ 90 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ 

- ระหว่ำง พ.ศ. 2563 – 2565 ผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำรในภำพรวม 
เท่ำกับ 58.1  70.8 และ 80 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ 

- ระหว่ำง พ.ศ. 2563 – 2565 ผลกำรประเมินควำมเห็นในกำรใช้ระบบ QR code ในกำรส่งเอกสำรเพ่ือเข้ำรับ
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องทำงภำษำต่อไป เท่ำกับ 58.1  83.3 และ 90 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ 
 
สรุปผลการศึกษาและประโยชน์ในการน าไปใช้ 
 แนวปฏิบัติ English Proofreading Guideline เป็นแนวทำงกำรด ำเนินกำรที่ถูกพัฒนำขึ้นเพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกในกำรจัดส่งบทควำมเพ่ือเข้ำรับกำรตรวจสอบควำมถูกต้องทำงด้ำนภำษำอังกฤษของคณำจำรย์ นักวิจัย และ
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  ที่อำศัยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกำร
สื่อสำรพ้ืนฐำนที่ทันสมัย (Line application และ Google platform) มำใช้ในกำรด ำเนินงำน ซึ่งผลลัพธ์จำกกำรใช้งำน
พบว่ำสำมำรถลดระยะเวลำในกำรรับและส่งต่อผลงำนอยู่ในช่วง 1 วันหลังจำกได้รับเอกสำร และมีอัตรำควำมผิดพลำดใน
กำรส่งและส่งต่อผลงำนไม่เกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนชิ้นงำนที่เข้ำระบบบริกำรตรวจสอบภำษำทั้งหมด นอกจำกนี้ยังเป็น
แนวปฏิบัติที่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรและรับ/ส่งข้อมูลในหน่วยงำนอ่ืนๆ เพ่ือประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ของกำรท ำงำนได้เช่นกัน 
 


