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

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

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

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [/] หน่วยงานด้านการศึกษา   
[  ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงานทางด้านสาธารณสุข 
 

ชื่อเรื่องนำเสนอ การจัดทำข้อมูลสรุปประเมินผลโครงการด้านพัฒนานักศึกษาด้วย Google Drive 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. การนำองค์กร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห ์และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล   [/ ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  
 

ชื่อหน่วยงาน งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
             ที่อยู่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12121   
             โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๔๔๔๔๐-๕  ต่อ 7397 โทรสาร 02-5165381  เว็บไซต์ http://www.nurse.tu.ac.tu  
             ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ) นางสาวกมลวรรณ สุดจิตร  ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   
             มือถือ 098-4025475 อีเมล heropuy@hotmail.com 
 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) เพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหาย และเพ่ือป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล 
 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

๑.ผู้จัดโครงการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ภายใน ๓ วันหลังจากท่ีการมอบหมายจากกรรมการ 
๒.โครงการที่มีการจัดต่อเนื่องมีข้อมูลสรุปจากปีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ ๑๐๐ 

 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [/] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [/] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
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เนื้อหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเนื้อหาและรายละเอียดให้ครอบคลุมประเด็น
ดังนี้   

 - ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ  
 - วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  
 - อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 

• ขั้นตอนที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สำคัญเหล่านั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-นำไปปฏิบัติ  
แล้วนำไปสู่การป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ ยกระดับคุณค่าของผลการทำงานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือ 
สามารถสนองตอบความคาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น   

• ควรอธิบายโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตาราง หรือ เครื่องมือคุณภาพ ที่เหมาะสม 
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th)  

หมายเหตุ   
1. *บทความประเภท TQM Best Practices สามารถเลือกได้ว่าจะจัดทำบทความฉบับเต็ม (Full Paper) พร้อมทั้ง] 

จัดทำ Presentation Slide หรือ เลือกจัดทำ Presentation Slide เท่านั้น หรือ  เลือกจัดทำ Clip นำเสนอผลงาน 
ทั้งนี้หากผู้นำเสนอเลือกจัดทำ Presentation Slide หรือจดัทำ Clip นำเสนอผลงานเพียงอย่างเดียวนั้น ผู้นำเสนอ 
ต้องจัดทำเนื้อหาใน Presentation Slide หรือเนื้อหาใน Clip ให้ครบตามรายละเอียดของการเขียนบทความ 
ฉบับเต็ม (Full Paper) ทุกประเด็นที่ได้กำหนดไว้  

2. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16  
3. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี้ ประเภท MS-Word ได้ที ่www.ftqm.or.th 
4. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาท่ี ftqm@ftqm.or.th  
   ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2565 
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : การจัดทำข้อมูลสรุปประเมินผลโครงการด้านพัฒนานักศึกษาด้วย Google Drive 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :ความเป็นมา คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม
อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร ควบคู่กับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ  ดังกล่าวนอกจากนี้งานพัฒนานักศึกษา
รับผิดชอบในการพัฒนาทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ได้แก่ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านบริการและ
สวัสดิการ และด้านทุนการศึกษาเป็นต้น ทั้งนี้  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษาให้สามารถศึกษาสำเร็จตามระยะเวลา
ที่กำหนดในหลักสูตร เป็นบัณฑิตพยาบาลที่สมบูรณ์แบบ มีคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์ ตามที่คณะ
พยาบาลศาสตร์ได้กำหนดไว้ และมีความพร้อมที่จะให้บริการสุขภาพแก่ผู้รับบริการต่อไป 

 เนื่องจากงานด้านพัฒนานักศึกษามีการจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรจำนวน ๒๑ โครงการต่อปีการศึกษา 
และเป็นโครงการที่จัดกันอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้ข้อมูลสรุปประเมินผลโครงการมีเยอะ และการจัดเก็บข้อมูลสำหรับอาจารย์
เจ้าของโครงการพิจารณาจากสรุปประเมินผลโครงการปีที่ผ่านมา และนำมาปรับทำโครงการให้ในปีต่อไป ถ้าหากมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้จัดโครงการ จะยากต่อการหาผลการประเมิน หรือข้อมลูหายส่งผลให้โครงการไม่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
จึงเกิดการพัฒนางานกระบานงานมาเป็นการจัดทำฐานข้อมูลสรุปประเมินผลโครงการด้านพัฒนานักศึกษาด้วย Google Drive 

         
วิสัยทัศน์ ค่านิยม อัตลักษณ์นักศึกษา : 

วิสัยทัศน์ (VISION)สถาบันการศึกษาพยาบาลที่มุ่งสร้างพยาบาลเพ่ืออนาคตที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 
ยกระดับสุขภาวะของประชาชนด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และคุณภาพการบริการสุขภาพในมาตรฐานระดับสากล 

ค่านิยม (VALUE) 
           เติบโตอย่างแตกต่าง พร้อมปรับและกลับคืน หยัดยืนด้วยระบบ ครบถ้วนคุณธรรม  สัมพันธ์เป็นทีม  
มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน 
          N- Nurturing: การกำกับดูแลให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

U- Uniqueness: องค์ความรู้ ความคิดริเริ่มและนวัตกรรมที่แตกต่าง โดดเด่นและชัดเจน 
R- Resilience: การปรับเปลี่ยนและพร้อมในการกลับคืนสภาพอย่างรวดเร็ว 
S- Systematic perspective: มุมมองเชิงระบบในการพัฒนางานและส่งมอบคุณค่าให้ผู้รับบริการ 
E- Ethics: ยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส 
T- Teamwork: ทำงานเป็นทีม บริหารจัดการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ นำไปสู่โอกาสทั้งในด้าน 
                     วิชาการ การวิจัย และการบริการสุขภาพ 
U- Ultimate goal: มีเป้าหมายที่ชัดเจน และความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 
อัตลักษณ์นักศึกษา (STUDENT IDENTIFY) 

“คุณธรรมนำชีวิต คิดเป็นระบบ ค้นพบนวัตกรรม ภาวะผู้นำดีเด่น เป็นพลเมืองดี” 
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ขั้นตอนการพัฒนากระบวนงาน 

 

      
ผู้รับผิดชอบ 

แผนภูมิ 
(Flowchart) 

รายละเอียดงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

   ระเบียบ/  
ข้อบังคับ/เอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง 

Process 
KPI 

   
 
 

 
 

  

ผู้ปฏิบัตงิาน  
 
 
 
              

1.สร้างฐานการจัดเก็บ 
ข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel 
2.จัดเก็บไฟล์สรุปประเมินผล
โครงการในระบบ   
Google Drive   

 
 
 
 

  

                
                

2.บันทึกข้อมูลสรุปประเมนิ
โครงการหลังผ่านทีป่ระชุม
คณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษาพิจารณาแล้วลง
ฐานข้อมูล  

 
 
 

ภายใน 3 วัน
หลังผ่านที่
ประชุมฯแลว้ 

เอกสารสรุป
ประเมินผลโครงการ 

 

  3.แชร์ไฟล์ข้อมูล ให้

ผู้เกี่ยวข้องสามารถ
สามารถเข้าถึงไฟล์เอกสาร
สรุปประเมินผลโครงการ
ได ้
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 เร่ิมต้น 

สร้างฐาน 
จัดเก็บข้อมูลสรุป

ประเมินผลโครงการ
ด้านพฒันานักศึกษา 

 

  บันทึกข้อมูลสรุป
ประเมินโครงการดา้น
พัฒนานักศึกษา พร้อม
แนบลิงคไ์ฟลส์รุป
ประเมินผลโครงการ 
ผ่านระบบ Google 
Drive 

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูล
สรุปประเมินผลโครงการ
ด้านพฒันานักศึกษา ดว้ย 
Google Drive 


