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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 

ช่ือเรื่องนําเสนอ จัดสอบแบบ 5G สําหรับ Smart Scientist 
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 นางสาวรัตนา  ขาวกริบ  ตําแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา โทรศัพท 074-288-010   
       โทรสาร 074-288-035 มือถือ 086-963-5785 อีเมล rattana.k@psu.ac.th 

สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียม” (อยางนอย 1 ขอ)  

1) มีกระบวนการรับฟงเสียงของลูกคา (VOC) มาปรับปรุงพัฒนาบริการตามความตองการใหเปนระบบท่ีสามารถ
เขาถึงไดงาย สะดวกรวดเร็วตามไลฟสไตลของแตละกลุมอีกท้ังเปนขอมูลปจจุบัน และครบวงจร 

2) เจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจในงานท่ีปฏิบัติ รวมท้ังข้ันตอน วิธีการทํางานอยางถองแท มีความชํานาญ และ    
สามารถประยุกตใชความรู และทักษะตาง ๆ ในการปฏิบัติงานงานใหเกิดผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) มีกระบวนการเรียนรูจากปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานในองคกรท่ีมีขนาดใหญ 
ประสิทธิผล (ตองวัดคาไดอยางนอย 1 ขอ)  
1) เอ้ืออํานวยความสะดวก รวดเร็ว ในการคนหาขอมูลการสอบสําหรับนักศึกษาและกรรมการคุมสอบ 
2) มีการปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่องตลอดจนสามารถลดระยะเวลาการดําเนินงานไดอยางชัดเจน 
3) การนําระบบสารสนเทศการจัดหองสอบมาใชทดแทนการทํางานในรูปแบบเดิม ชวยลดปริมาณกระดาษได 59%  
4) ผลการประเมินความพึงพอใจ 4 ป ยอนหลังจากผูเรียน อยูท่ีระดับมากกวา 4.25 (เต็ม 5 คะแนน) 
5) ผลการประเมินความพึงพอใจ 4 ปยอนหลังจากกรรมการคุมสอบ (อาจารย/นักวิทยาศาสตร) อยูท่ีระดับมากกวา 

4.50 (เต็ม 5 คะแนน)  
6) ผลการประเมินความพึงพอใจ 4 ปยอนหลังจากหนวยเทคโนโลยีทางการศึกษา (ฝายรับขอมูลเพ่ือผลิตขอสอบ) มี

พัฒนาการระดับความพึงพอใจสูงสุดอยูท่ีระดับ 5 (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
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บทคัดยอ 
 

ช่ือเรื่อง : จัดสอบแบบ 5G สําหรับ Smart Scientist 
 

ประวัติและความเปนมาโดยยอ : คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนคณะท่ีจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรระดับอุดมศึกษา และบริการตามภารกิจหลัก ไดแก การวิจัย และการบริการวิชาการ ปจจุบันคณะ
วิทยาศาสตร ประกอบดวย 4 สาขา ไดแก วิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรการคํานวณ และ
วิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตรประยุกต เพ่ือจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร และรองรับภาระงานสอน
รายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานใหกับนักศึกษาทุกคณะ ในแตละภาคการศึกษาเปดสอนรายวิชาตาง ๆ กวา 600 รายวิชา 
ซ่ึงจะมีรายวิชาท่ีมีการจัดสอบเพ่ือวัดและประเมินผลทางการศึกษาในชวงการสอบกลางภาคการศึกษาหรือปลายภาค
การศึกษา จํานวน  290 รายวิชา ซ่ึงถือเปนภาระงานท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งท่ีคณะ ฯ ใหความสําคัญ  เนื่องจากการจัด
ดําเนินการสอบนั้นมีข้ันตอนท่ีสําคัญหลายข้ันตอน ซ่ึงแตละข้ันตอนตางมีความเชื่อมโยงและสัมพันธกับท้ังนักศึกษา 
คณาจารย บุคลากร สาขาวิชา หนวยเทคโนโลยีทางการศึกษา และฝายทะเบียนและประมวลผล สํานักการศึกษาและ
นวัตกรรมการเรียนรู จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการเตรียมในการปฏิบัติงานดังกลาวใหมีความพรอมอยูเสมอ โดยมุง
เปาหมายเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน และพันธกิจของคณะ 
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  
ข้ันตอนท่ีสําคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนท่ีสําคัญ 
 

ระยะเวลาดําเนนิงาน กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
2552  ผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูล/ปญหา (VOC) พรอมท้ังออกแบบกระบวนการจัดสอบ

นําเสนอตอนักพัฒนาระบบเพ่ือนําไปออกแบบระบบสารสนเทศ (โครงราง)  
2553 นักพัฒนาระบบออกแบบระบบ และนําเสนอการใชงานระบบ Phase 1 
2554 ผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูล/ปญหา(VOC) และปจจัยท่ีเก่ียวของกับระบบการจัดหอง

สอบเพ่ิมเติมใหนักพัฒนาระบบเพ่ือนําไปพัฒนาระบบเพ่ิมเติม (ถายโอน Project) 
2555 นักพัฒนาระบบออแบบระบบและนําเสนอการใชงานระบบ Phase 2 
2556–2558  ผูรับผิดชอบทดลองงานระบบและพัฒนาปรับปรุงระบบควบคูกับการจัดสอบระบบเดิม 
กุมภาพันธ-มีนาคม  
2559  
 

เปดใชงานระบบสําหรับการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาท่ี  2/2558  ครั้งท่ี 1  
เปดระบบการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบออนไลน (ผูใชบริการระบบ)รวบรวม
ขอมูล/ปญหา (VOC) พัฒนาปรับแกในสวนของรายงานแบบฟอรมตางๆ  

เมษายน - พฤษภาคม 
2559  
 

เปดใชงานระบบสําหรับการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาท่ี  2/2558  ครั้งท่ี 2 
เปดระบบการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบออนไลน (ผูใชบริการระบบ)รวบรวม
ขอมูล/ปญหา (VOC) พัฒนาเพ่ิมเติมแผนท่ีอาคารของคณะวิทยาศาสตร 
เปดใชงานระบบสําหรับการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาท่ี  1/2559  ครั้งท่ี 3 
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ระยะเวลาดําเนนิงาน กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
กันยายน – ธันวาคม
2559 
 

เปดระบบการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบออนไลน (ผูใชบริการระบบ)รวบรวม
ขอมูล/ปญหา (VOC) ปรับแกสวนของการแสดงขอมูลของกรรมการคุมสอบ 
เปดใชงานระบบสําหรับการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาท่ี  1/2559  ครั้งท่ี 4 

2560 
 

เปดระบบการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบออนไลน (ผูใชบริการระบบ)รวบรวม
ขอมูล/ปญหา (VOC) พัฒนาเพ่ิมเติมรายงานกรรมการคุมสอบภาพรวมจําแนกตาม
สาขาวิชา/หนวยงาน   

2561 เปดระบบการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบออนไลน (ผูใชบริการระบบ)รวบรวม
ขอมูล/ปญหา (VOC) พัฒนาเพ่ิมเติมรายงานใบเซ็นชื่อ เพ่ิมขอความ “กักตัวสอบ” 

2562 เปดระบบการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบออนไลน (ผูใชบริการระบบ)รวบรวม
ขอมูล/ปญหา (VOC) พัฒนาเพ่ิมเติม (1) รายงานจํานวนชุดขอสอบสงหนวยโสตฯ (2) 
รายงานแจงรายวิชากักตัวสอบ (3) รายงานขอสอบนักศึกษากักตัวสอบ (4) รายงานรับ-
สง ขอสอบนักศึกษากักตัวสอบจากตางคณะ  

รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียมท่ีสอดคลองกับคาประสิทธิผล :  
งานสนับสนุนการจัดการศึกษาไดวิเคราะหถึงปญหาและความเสี่ยงท่ีสงผลข้ันรายแรงตอผูเรียน และมีการ

วิเคราะหข้ันตอนการดําเนินงานของกระบวนการจัดสอบท่ีเก่ียวของกับกรรมการคุมสอบ ฝายผลิตขอสอบ โดย
หนวยงานมีการปรับกระบวนทัศนในการทํางาน โดยใชกระบวนการรับฟงเสียงของลูกคา (VOC) มาปรับปรุงในการ
ทํางานใหเปนระบบหรือมี Workflow ท่ีดีเพ่ือปรับปรุงตามความตองการ/ความคาดหวังในสิ่งท่ีหนวยงานตอบสนอง
แกลูกคา มีการพัฒนาโปรแกรมใหสามารถรองรับการใชงานกับเทคโนโลยีอยาง Smart Phone กับคอมพิวเตอรท่ี
กลายเปนปจจัยสําคัญของมนุษยตลอดจนบุคลากรมีความรูและความชํานาญในงานท่ีรับผิดชอบสามารถวิเคราะหถึง
ปญหา  ตาง ๆ จนสามารถพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพและบุคลากรมีความเขาใจถึงประโยชนของระบบ
สารสนเทศ และทุกฝายมีความรวมมือกันอยางดี ผูบริหารมีนโยบายในการสนับสนุนและเปดโอกาสในการสราง
นวัตกรรมเพ่ือการมุงเนนการพัฒนาองคกรท่ีเปนมาตรฐานสากล 

 


	1) มีกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC) มาปรับปรุงพัฒนาบริการตามความต้องการให้เป็นระบบที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกรวดเร็วตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละกลุ่มอีกทั้งเป็นข้อมูลปัจจุบัน และครบวงจร
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