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

ช่ือเรื่องนำเสนอ  จัดสอบแบบ 5G สำหรับ Smart Scientist 
ช่ือหนวยงาน   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

ช่ือผูเขียน(ผูนำเสนอ) 1. นางสาวกฤตยภร คุมเค่ียม  นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ 
         2. นางสาวรัตนา ขาวกริบ  นักวิชาการอุดมศึกษา 
ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.อัญชนา  ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิดา รักกะเปา รองคณบดีฝายวิชาการและการศึกษา 
  ดร.กิติพล  นวลทอง   รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา 
1.  บทสรุปของผูบริหาร 

งานสนับสนุนการจัดการศึกษาไดวิเคราะหถึงปญหาและความเสี่ยงท่ีสงผลข้ันรายแรงตอผูเรียน และมีการ
วิเคราะหขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการจัดสอบที่เกี่ยวของกับลูกคา โดยหนวยงานมีการปรับกระบวน
ทัศนในการทำงาน มุงเนนลูกคารับฟงเสียงของลูกคา (VOC) มาปรับปรุงตามความตองการ/ความคาดหวังท่ี
หนวยงานตอบสนอง
แ ก  ล ู ก ค  า  ม ี ก า ร
พัฒนาโปรแกรมให
สามารถรองรับการใช
งานก ับเทคโนโลยี
อยาง Smart Phone 
กับคอมพิวเตอร 
ก ล า ย เ ป  น ป  จ จั ย
สำคัญของมนุษย 
ตลอดจนบุคลากรมี
ความร ู  และคว าม
ช ำ น า ญ ใ น ง า น ท่ี
ร ับผ ิดชอบสามารถ
ว ิเคราะหถ ึงป ญหา
ต าง ๆ จนสามารถ
พัฒนางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมี
ค ว า ม เ ข  า ใ จ ถึ ง
ประโยชนของระบบ
สารสนเทศ และทุก
ฝ ายมีความร วมมือ
กันอยางดี ผูบริหารมีนโยบายในการสนับสนุนและเปดโอกาสในการสรางนวัตกรรมเพื่อการมุงเนนการพัฒนา
องคกรท่ีเปนมาตรฐานสากล  
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2. ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทและหนวยงานของทาน 
ปจจุบันคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนคณะที่จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร

ระดับอุดมศึกษา และบริการตามภารกิจ
หลัก ได แก  การว ิจ ัย และการบร ิการ
ว ิชาการ ประกอบดวย 4 สาขา ได แก  
วิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ 
วิทยาศาสตรการคำนวณ และวิทยาศาสตร
ส ุขภาพและวิทยาศาสตรประยุกตตาม
โครงสรางองคกร(รูปที ่ 2.1) เพื ่อจัดการ
เรียนการสอน และรองรับภาระงานสอน
รายว ิชาว ิทยาศาสตร พ ื ้ นฐานให  กับ
นักศึกษาทุกคณะ ในแตละภาคการศึกษา
เปดสอนรายวิชาเพ่ือรองรับภาระกิจดังกลาว กวา 600 รายวิชา  

 

วิสัยทัศน: คณะวิทยาศาสตรช้ันนำในอาเซียน   (เปาหมาย: 1 ใน 3 ของประเทศภายในป 2566 และ 1 ใน 5 ของอาเซียนในป 2570) 
พันธกิจ: สรางทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรู คณุธรรม และทักษะทางวิทยาศาสตร ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมใหเปนท่ียอมรับระดับ

สากล ถายทอดองคความรูทางวิทยาศาสตร และใหบริการวิชาการท่ียอมรับในระดับชาต ิ
คานิยม: SPIRIT : Social Responsibility (รับผิดชอบตอสังคม), Positive Thinking (คิดบวก), Integrity (มีคุณธรรม), Research 

Oriented (ใชวิจัยเปนฐาน), Innovation (สรางนวัตกรรม), Teamwork ( ทำงานเปนทีม) 
สมรรถนะหลัก: ความสามารถในการทำวิจัยบนฐานทรัพยากรในภมูิภาคภาคใต เพ่ือขับเคลื่อนสู BCG 

นโยบายฯ : ขับเคลื่อนคณะฯ โดยใช EdPEx เปนกรอบในการบริหารสงเสริมคานิยม SPIRIT มุงเนนการพัฒนาขับเคลื่อน 4 ประเด็น
หลัก (1) ความสำเร็จของนักศึกษาสู 4.0 (2) การวิจัย และนวัตกรรม (3) การใช IT ขับเคลื่อนภารกิจหลัก (4) การสราง 
Visibility ใหกับองคกร 

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

  รางวัล : ผานการประเมินระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) รุนท่ี 2  
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3. การเรียนรู ความตองการและความคาดหวัง ของ “ลูกคาของกระบวนการนำเสนอ” 
    3.1  การศึกษาความตองการของผูรับบริการ 
                คณะวิทยาศาสตร มีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรระดับอุดมศึกษา และรองรับภาระงานสอน
รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานใหกับนักศึกษาทุกคณะ ในแตละภาคการศึกษาเปดสอนรายวิชาตาง ๆ กวา 600 
รายวิชา ซึ่งจะมีรายวิชาที่มีการจัดสอบเพื่อวัดและประเมินผลทางการศึกษาในชวงการสอบกลางภาคการศึกษา
หรือปลายภาคการศึกษา จำนวน  290 รายวิชา ซ่ึงถือเปนภาระงานท่ีสำคัญอีกอยางหนึ่งท่ีคณะ ฯ ใหความสำคัญ  
เนื่องจากการจัดดำเนินการสอบนั้นมีขั้นตอนที่สำคัญหลายขั้นตอน ซึ่งแตละขั้นตอนตางมีความเชื่อมโยงและ
สัมพันธกับกลุมลูกคา คือ นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร  นักศึกษาของคณะที่มาใชรายวิชาบริการพื้นฐาน  
กรรมการคุมสอบ (อาจารย/นักวิทยาศาสตร) ฝายผลิตขอสอบ(หนวยเทคโนโลยีการศึกษา) และผูบริหารระดับ
สาขา/คณะ โดยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาไดใชกระบวนการมุงเนนลูกคา(รูปท่ี 3.1-1) รับฟงเสียงของลูกคา 
ใหไดขอมูลที่สำคัญในการออกแบบ ปรับปรุง พัฒนา และสรางนวัตกรรมของหลักสูตรและบริการ ที่ตอบสนอง
ความตองการ/ความคาดหวังของลูกคา (ตารางท่ี 3.2-1) นำผลการประเมินเขาที่ประชุมกรรมการที่เกี่ยวของ เพ่ือ
นำกระบวนการดังกลาวมาปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดสอบตั ้งแตปการศึกษา 2552 – 2562 นำ VOC เขา
กระบวนการปรับปรุงพัฒนาเปนระบบสารสนเทศ และเนนการเขาถึงระบบไดงาย และรวดเร็ว จากเดิมท่ีตองพิมพ 
URL มาเปนระบบสแกน QR code ผาน smart phone 

 
รูปท่ี 3.1-1 กระบวนการมุงเนนลูกคา  
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3.2 การเรียนรู ความตองการและความคาดหวังของลูกคา 
 ตารางท่ี 3.2-1 ความตองการและความคาดหวังของลูกคา 

 กลุมลูกคา ความตองการ/ความคาดหวัง วิธีการประเมิน ความถี่ 
นักศึกษา  
(นักศึกษาคณะฯ/นักศึกษา
คณะผูใชรายวิชาบริการ) 

- คนหาเลขที่นั่งสอบ หองสอบ รายวิชา ไดสะดวก
รวดเร็ว ทุกท่ีทุกเวลา 
- ลดปญหาเขาหองสอบสาย หรือหาหองสอบไมเจอ 

- สอบถามความ

ตองการ/ความ

คาดหวัง 

- ทดลองระบบ 

- แ บ บ ส รุ ป

ป ญหาการจัด

สอบ 

- ภาคการศึกษา/

ปการศึกษา  

 
 

กรรมการคุมสอบ 
(อาจารย/นักวิทยาศาสตร) 

ตรวจสอบขอมูล วัน เวลา รายวิชา และหองคุม
สอบ ไดสะดวกรวดเร็ว ทุกท่ีทุกเวลา 

ฝายผลิตขอสอบ 
(หนวยเทคโนโลยีการศึกษา) 

- แบบฟอรมการรายงาน การผลิตขอสอบ ดูงาย 
สะดวก ลดความผิดพลาด 

- ขอมูลครบถวน/จำนวนรายวิชา มีความถูกตอง  
ผูบริหารสาขา/คณะ ตองการดูขอมูลของกรรมการคุมสอบในภาพรวม/

รายบุคคลได 
  

3.3  คุณลักษณะดานคุณภาพ ของผลงานท่ีสงมอบใหแกลูกคา และกำหนดเปนดัชนีช้ีวัดคุณภาพ 
จากกระบวนการมุ งเนนลูกคา เพื ่อใหไดขอมูลที่สำคัญในการออกแบบ ปรับปรุง พัฒนา และสราง

นวัตกรรมของหลักสูตรและบริการ ที่ตอบสนองความตองการ/ความคาดหวังของลูกคาและดัชนีชี้วัดของคุณภาพ 
ตาม(ตารางท่ี 3.3-1) 
  ตารางท่ี 3.3-1 ผลงานท่ีสงมอบใหลูกคาตามความตองการ/ความคาดหวังพรอมดัชนีช้ีวัดคุณภาพ 
 

กลุม
ลูกคา 

ความตองการ/ความ
คาดหวัง 

ผลงานท่ีสงมอบ ผลลัพธ/ดัชนช้ีีวัดคุณภาพ ป
การศึกษา 

นักศึกษา - คนหาเลขที่นั่งสอบ หอง
สอบ รายวิชา ไดสะดวก
รวดเร็ว ทุกท่ีทุกเวลา 
- ลดปญหาเขาหองสอบ
สาย หรือหาหองสอบไม
เจอ 

คนหา รายวิชาท่ีสอบ วันท่ี 
เวลา เลขท่ีนั่งสอบ หอง
สอบ ผานคอมพิวเตอร 
และ smart phone ไดทุก
ท่ี ทุกเวลา 

- ลดปญหานักศึกษาหาเลขท่ีนั่งสอบ
และหาหองสอบไดอยางชัดเจน จาก
รายงานผลการดำเนินงานในปจจุบัน
พบวาไมมีปญหานักศึกษาเขาหองสอบ
สายจากการตรวจสอบขอมูลผานระบบ
จัดสอบ ซ่ึงก็เปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลให
นักศึกษาไดเขาสูกระบวนการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษาไดครบทุก
รายวิชาสูการสำเร็จการศึกษา  
- ลดจำนวนกระดาษในการพิมพ
ประกาศรายชื่อ เลขท่ีนั่งสอบ และหอง
สอบ ปริมาณการใชกระดาษตอการจัด
สอบ 1 ครั้ง จำนวน 5,600 แผน 
หลังจากเปลี่ยนมาเปนตรวจเช็คผาน

2558 

 เพ่ิม function แผนท่ีใน

ระบบฯ เพ่ือแสดงแผนท่ี

และเสนทางไปหองสอบให

นักศึกษา และสามารถ

ตรวจสอบ/วางแผนการ

เดินทางมาสอบไดลวงหนา  

2559 
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กลุม
ลูกคา 

ความตองการ/ความ
คาดหวัง 

ผลงานท่ีสงมอบ ผลลัพธ/ดัชนช้ีีวัดคุณภาพ ป
การศึกษา 

ระบบการจัดหองสอบ ปริมาณการใช
กระดาษ จำนวน 2,800 แผน 
- 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 
 

-ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 
96.70% 93.50% 85.80% 85.80%  

กรรมการ
คุมสอบ 

ตรวจสอบขอมูล วัน เวลา 
รายวิชา และหองคุมสอบ 
ไดสะดวกรวดเร็ว ทุกที่ทุก
เวลา 

สำรวจ วัน เวลาวาง 
สำหรับการคุมสอบผาน
ระบบออนไลน 

- ลดจำนวนกระดาษ และระยะเวลาใน
การจัดสงเอกสารผานระบบตลาดนัด
ของคณะฯ ซ่ึงจากเดิมปริมาณการใช
กระดาษตอการจัดสอบ 1 ครั้ง จำนวน 
280 แผน หลังจากเปลี่ยนมาเปนระบบ
การสำรวจวัน เวลาวาง สำหรบัการคุม
สอบ ปริมาณการใชกระดาษ จำนวน 0 
แผน 

2558 

คนหา วันท่ี เวลา รายวิชา
ท่ีสอบ หองท่ีตองคุมสอบ 
ผานคอมพิวเตอร และ 
smart phone ไดทุกท่ี ทุก
เวลา 

- ลดปญหาการติดตอสอบถามขอสอบ
การคุมสอบจากกรรมการคุมสอบ 
- มีชองทางการคนหา ขอมูลไดสะดวก 
ทุกท่ี ทุกเวลา พรอมท้ังมีแผน
ประชาสัมพันธ QR CODE ในการ
เขาถึงระบบจัดสอบท่ัวบริเวณของคณะ 
-ระดับความพึงพอใจของกรรมการคุม
สอบ  

ปการศึกษา 
2559 2560 2561 

94.38% 92.66% 94.16% 
 

อาจารย

ผูสอน 

ตองการรูขอมูลการเขา
สอบหองปกติ/หองกักตัว
สอบ 

ปรับปรุงรายงานใบเซ็นชื่อ 

เพ่ิมขอความ “กักตัวสอบ” 

หลังชื่อนักศึกษาท่ีกักตัว

สอบ เพ่ือใหอาจารยผูสอน

-ลดปญหาการติดตอสอบถามติดตาม/

ตรวจเช็คเรื ่องขอสอบของนักศึกษา

สถานะกักตัวสอบ 

2561 
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กลุม
ลูกคา 

ความตองการ/ความ
คาดหวัง 

ผลงานท่ีสงมอบ ผลลัพธ/ดัชนช้ีีวัดคุณภาพ ป
การศึกษา 

ทราบขอมูลและสถานะ

ของจำนวนนักศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียน 

ผูบริหาร ตองการดูขอมูลของ

กรรมการคุมสอบใน

ภาพรวม 

 จัดทำรายงานขอมูลของ

กรรมการคุมสอบสำหรับ

สาขา/หนวยงาน เพ่ือให

สามารถดูภาพรวม 

- เพ่ิมชองทางความสะดวก รวดเร็ว ใน
การคนหาขอมูลกรรมการคุมสอบท้ัง
รายบุคคล และภาพรวม 
- ลดปญหาการติดตอสอบถามขอมูล
การคุมสอบของกรรมการคุมสอบ 

2560 

ฝายผลิต
ขอสอบ 

-แบบฟอรมการรายงาน 
การผล ิตข อสอบ ด ูง าย 
สะดวก ลดความผิดพลาด 
-ขอมูล Real Time 
 

จัดทำรายงาน ขอมูล
รายวิชา วัน เวลา จำนวน
นักศึกษาท่ีเขาสอบ สีปก
ขอสอบ  แถวท่ีจัดสอบ  

- ลดความผ ิดพลาดของการผลิต
ขอสอบในแตละรายวิชา 

2562 

จัดทำรายงาน ขอมูล
รายวิชาท่ีมีนักศึกษากักตัว
สอบแจงจำนวนท่ีกักตัว
สอบ 

- ลดความผิดพลาดของการผลิตจำนวน
ขอสอบกักตัวสอบในแตละรายวิชา 

จ ั ดทำร าย ง านจ ำน ว น
นักศึกษาที่ตองใชขอสอบ
กักตัวสอบในแตละรายวิชา 

- ลดการผล ิตข อสอบท่ีซ ้ำซ อนกับ
ขอสอบสำหรับนักศึกษาหองกักตัวสอบ 
พบวามีจำนวนขอสอบที่เกิดจากการ
ผลิตซ ้ำซ อนแลวไม ได ใช  เหลือเปน
จำนวนมาก ทำใหเกิดการสิ ้นเปลื ้อง
กระดาษและเส ียเวลาในการผลิต
ขอสอบ 
- ลดจำนวนกระดาษจากสวนที ่ผลิต
ขอสอบซ้ำซอน 

จัดทำรายงาน รับ – สง

ขอสอบนักศึกษากักตัว

สอบจากตางคณะ 

- ลดปญหาขอสอบสูญหาย 

- ลดปญหาการส งข อสอบผิดคณะ 

สำหรับคณะท่ีใชรายวิชาบริการ 
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
 4.1 ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนท่ีสำคัญ ท่ีกอใหเกิดปญหาหรือผลการทำงานท่ีไมพึงประสงค 
 กระบวนการจัดสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร มีกระบวนการในการ
ดำเนินการจัดสอบมีขั้นตอนวิธีปฏิบัติดังนี้ (1) ขั้นเตรียมงานกอนสอบ  (2) ขั้นตอนระหวางการสอบ (3) ขั้นตอน
หลังการสอบ จากการศึกษา และวิเคราะหการดำเนินงาน พบวา มีปจจัยเกี่ยวของหลากหลาย เชน (1) จำนวน
รายวิชาที่มีการจัดสอบในแตละภาคการศึกษา จำนวน  290 รายวิชา (2) จำนวนนักศึกษาที่เขาสอบ มีนักศึกษา
เขาสอบ จำนวน 21,300 คน  (3) จำนวนหองสอบ จำนวน 32 หอง อาคาร จำนวน 14 อาคาร ซึ่งกระจายอยู
ประจำอาคารตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร (4) จำนวนกรรมการคุมสอบ (อาจารยผูสอน/นักวิทยาศาสตร) จำนวน 
280 คน กระบวนการและขั้นตอนซ้ำซอน สงผลใหมีขอผิดพลาดจากกระบวนการดำเนินการจัดสอบความเสี่ยงท่ี
สงผลขั้นรายแรง ดังแสดงตาม (รูปที่ 4.1-1) กระบวนการจัดสอบ :ขั้นตอนวิธีปฏิบัติการจัดสอบกลางภาคและ
ปลายภาค และขอมูลลักษณะของปญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ดัง(ตารางที่ 4.2-1) ประเด็นปญหาในการจัดสอบตอ
รอบ ระหวางปการศึกษา 2552-2562 

รูปท่ี 4.1-1 กระบวนการจัดสอบ :ข้ันตอนวิธีปฏิบัติการจัดสอบกลางภาคและปลายภาค 
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 4.2  ลักษณะของปญหาท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต 
ตารางท่ี 4.2-1 ขอมูลลักษณะของปญหาท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต  

ปญหาท่ีพบ ความถ่ี หลักฐาน 
นักศึกษา 
1. นักศึกษามาสอบสาย/ขาดสอบ 20-30 คน แบบฟอรมการบันทึกมาสาย 

2. นักศึกษาไมรูจักหองสอบและหาหองสอบไมเจอ 45 – 50 คน แบบฟอรมบันทึกปญหาการจัดสอบ 
3. จำนวนนักศึกษาในการสอบไมเสถียร เนื่องจากมีการ
ลงทะเบียนเพ่ิมถอน/รายชื่อตกหลน ทำใหนักศึกษาไมมี
รายชื่อเขาสอบ  20 คน 

รายงานตารางสอบจากฝายทะเบียน
มหาวิทยาลัย 

4. นักศึกษาแตงกายผิดระเบียบเขาสอบ 33 
แบบฟอรมบันทึกนักศึกษาแตงกายไม
เรียบรอย 

5. อ่ืน ๆ (ทุจรติการสอบ) 2-3 คน แบบฟอรมทุจริตการสอบ 

กรรมการคุมสอบ/อาจารยผูสอน 
1. กรรมการคุมสอบมาสาย 

 
10 คน 

  
ตารางการลงเวลาคุมสอบ 

2. กรรมการคุมสอบปฏิบัติงานอ่ืนๆระหวางคุมสอบ 30 คน  
3. กรรมการคุมสอบลืมขอสอบในหองสอบ 3-5 ครั้ง หนังสือรายงานตนสังกักผูสอน 

4. กรรมการคุมสอบลืมวันเวลาคุมสอบ 5 คน 
แบบฟอรมบันทึกปญหาการจัดสอบ/
อีเมลลแจงคุมสอบชดเชย 

5. อาจารยผูสอนแจงเพ่ิม-ยกเลิกรายวิชาสอบในระบบ
หลังจากจัดตารางสอบ 10-15 วิชา แบบฟอรมตารางสอบ 

6.อาจารยผูสอนสงผลิตขอสอบลาชา 20 วิชา แบบฟอรมรับสงขอสอบ 

ขอสอบ 
1.จำนวนขอสอบไมเพียงพอกับนักศึกษา 

 
20 รายวิชา 

แบบฟอรมบันทึกปญหาการจัดสอบ  

2. ขอสอบไมสมบูรณ เชน จำนวนหนาไมครบ พิมพหนา
ซ้ำ 5 รายวิชา 

3. ไมใสกระดาษคำตอบในซองขอสอบ 3-5 รายวิชา " 
4. เขียนหนาซองขอสอบ/หรือหนาปกขอสอบผิด/ระบุ
เง่ือนไขหรือขอกำหนดในการสอบไมชัดเจน 10 รายวิชา " 

อ่ืนๆ 
1. วัสดุ อุปกรณ ประจำหองสอบชำรุด เชน โตะ เกาอ้ี 
แอร ฯลฯ 

 
ไดรับแจง 20 

รายการ แบบฟอรมบันทึกปญหาการจัดสอบ 
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ตัวอยางโปรแกรมจัดหองสอบ คณะวิทยาศาสตร (แบบเดิม) และแบบฟอรมการเก็บขอมูล  
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีไดปรับปรุงใหม 
 รูปท่ี 5.1 ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติท่ีสำคัญ 
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ตัวอยางระบบสารสนเทศ “ระบบจัดหองสอบ”(แบบใหม)  
 ภาพรวมของระบบ “ระบบจัดหองสอบ”คณะวิทยาศาสตร แสดงแถบเมนูการเขาใชงาน และการ login 
ระบบผาน User PSU Passport ซ่ึงเปน User เดียวกับขอมูลสารสนเทศตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยตาม(รูปท่ี 5.2) 

รูปท่ี 5.2 แสดงแถบเมนูการเขาใชงาน 
 

กรณีนักศึกษาเขาใชระบบคลิกท่ีแถบเมนู “คนหาท่ีนั่งสอบ”เพียงแคกรอกรหัสนักศึกษา, ชื่อ, สกุลอยางใด
อยางหนึ่ง (รูปที่ 5.3) ในการคนหา เลขที่นั่งหอง หองสอบ รายวิชา วัน เวลาที่สอบ แสดงหนารายงานขอมูลหอง
สอบ(รูปที่ 5.4) หากนักศึกษาตองการดูแผนที่อาคารสำหรับหองสอบคลิกตามที่รูปที่ (5.5.) จะแสดงแผนที่อาคาร
สำหรับหองสอบตาม(รูปท่ี 5.6) 
 

รูปท่ี 5.3 แสดงหนาเว็บนักศึกษาคนหาหองสอบ เลขท่ีนั่งสอบ 
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รูปท่ี 5.4 แสดงหนารายงานขอมูลหองสอบของนักศึกษา 

 

รูปท่ี 5.5 แสดงแถบเพ่ือคลิกดูแผนท่ีอาคารสำหรับหองสอบ 

 
รูปท่ี 5.6 แสดงแผนท่ีอาคารสำหรับหองสอบภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
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 กรณีกรรมการคุมสอบเขาใชระบบคลิกที่แถบเมนู “กรรมการคุมสอบ”เพียงแคกรอกชื่อ, สกุลอยางใด
อยางหนึ่ง (รูปท่ี 5.7) ในการคนหา หองสอบ รายวิชา วัน เวลาท่ีสอบ แสดงหนารายงานขอมูลหองสอบสำหรับการ
คุมสอบ(รูปที่ 5.8) หากผูบริหารคณะ/สาขาตองการดูภาพการคุมสอบของกรรมการคุมสอบคลิกตาม(รูปที่ 5.9) 
แสดงรายงานผลภาพของกรรมการคุมสอบตามภาควิชา/หนวยงานตาม(รูปท่ี 5.10) 

รูปท่ี 5.7 แสดงหนาเว็บกรรมการคุมสอบคนหาหองสอบ  

 
รูปท่ี 5.8 แสดงหนารายงานขอมูลหองสอบสำหรับการคุมสอบ 

รูปท่ี 5.9 แสดงแถบรายงานกรรมการคุมสอบสำหรับภาควิชา/หนวยงาน 
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รูปท่ี 5.10 
แสดงรายงานผลภาพของกรรมการคุมสอบตามภาควิชา/
หนวยงานตาม(รูปท่ี 5.10)  
  

 
 
 
 
 
 กรณีเจาหนาที่เขาใชงานระบบ login ระบบผาน User PSU Passport ตาม(รูปที่ 5.11) แสดงแถบเมนู
การใชงานตาม (รูปท่ี 5.12) ยกตัวอยางการเขาใชงานระบบถามแถบเมนู การแสดงขอมูลหองสอบ ตาม(รูปท่ี 
5.13) แสดงรายงานตาง ๆ ตาม(รูปท่ี 5.14) 

รูปท่ี 5.11 การ login เขาใชงานระบบ 

 
รูปท่ี 5.12 แสดงแถบเมนูการใชของเจาหนาท่ี  
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รูปท่ี 5.13 การแสดงขอมูลหองสอบ/ความจุท่ีนั่งสอบในแตละแถว/อาคาร/ชื่อหอง 

รูปท่ี 5.14 แสดงรายงานขอมูลรายวิชาสำหรับการผลิตขอสอบของฝายผลิตขอสอบ และรายงานตาง ๆ  
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6. การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทำงาน และประโยชนท่ีไดรับ  
    6.1 แสดงประสิทธิภาพของกระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน(กอน-หลัง)  
         จากการวิเคราะหกระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรุงใหม และมีการเปรียบเทียบผลลัพธกอน-หลัง ของกระบวนการจัดสอบ โดยแบงกระบวนการจัด
สอบเปน 3 กระบวนการ คือ (1) กระบวนการกอนจัดสอบ (2) กระบวนการระหวางจัดสอบ (3) กระบวนการหลังสอบ ตาม(ตารางท่ี 6.1-1)  สำหรับ(รูปท่ี 6.1-1) 
แสดงผล VOC ท่ีไดผานการวิเคราะห และนำผลมาปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง ระหวางปการศึกษา 2559-2563  

ตารางท่ี 6.1-1 แสดงประสิทธิภาพของกระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีไดปรับปรุงใหม และมีการเปรียบ 

กระบวนการ ข้ันตอน 
กอน หลัง 

วิธีปฏิบัติ ผลลัพธ วิธีปฏิบัติ ผลลัพธ 
กอนจัดสอบ สำรวจรายวิชา

จัดสอบ 
จัดสงเอกสารใหอาจารย
ผูสอนตรวจสอบ 

- อาจารยผูสอนไมไดรับเอกสาร/ไมได
ตรวจรายวิชา 
- รายวิชาไมได ร ับจัดสอบตามเวลาท่ี
กำหนด 
- อาจารยผูสอนสงระดับคะแนนลาชา 
- ใชเวลานานกวาจะไดขอมูล อยางนอย 
1 อาทิตย 

สำรวจผาน 
Google Form 
 

- ไดขอมูลแบบ Real Time  
- ลดจำนวนกระดาษ สอบ ปริมาณการใช
กระดาษ จำนวน 0 แผน 
- ลดภาระงานของจนท.จัดสงเอกสาร 
- ลดปญหาการสงระดับคะแนนลาชา 
- ลดปญหาแจงยกเลิกรายวิชาภายหลังจาก
จัดตารางสอบแลว 

สำรวจข  อ มู ล
การคุมสอบ 

จัดสงแบบฟอรมกระดาษ
ใหอาจารยผูสอนและ
นักวิทยาศาสตร 

- อาจารยผู สอนไมไดรับเอกสาร/ไมได
ตรวจรายวิชา 
- กรรมการคุมสอบแจงขอมูลหลังจากท่ี
จัดกรรมการลงตารางสอบแลว/เสียเวลา
ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล 
-ใชกระดาษจำนวน 280 แผน (1 แผนตอ 
1คน) 

สำรวจผาน 
Google Form 
 

- ไดขอมูลแบบ Real Time 
- ลดปญหากรรมการคุมสอบแจงขอมูล
หลังจากท่ีจัดกรรมการลงตารางสอบ
เรียบรอยแลว 
- ลดภาระงานของจนท.จัดสงเอกสาร 
- ลดจำนวนกระดาษ ปริมาณการใชกระดาษ 
จำนวน 0 แผนการจัดสอบ 1 ครั้ง  

จัดหองสอบ
พรอมบรรจุ
รายวิชา/

จัดโดยใชโปรแกรม 
Microsoft Excel ชวย
บันทึกขอมูล 

- มีความผิดพลาดของรายวิชาและจำนวน
ผูเขาสอบ 

พัฒนาระบบ 
 

- รายวิชาไดรับการบรรจุลงหองสอบอยาง
ครบถวน (สามารถตรวจเช็คสอบรายวิชาได) 
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กระบวนการ ข้ันตอน 
กอน หลัง 

วิธีปฏิบัติ ผลลัพธ วิธีปฏิบัติ ผลลัพธ 
กรรมการคุม
สอบ 
 

- นักศึกษาเสียเวลาในการติดตอดำเนิน
เรื่องเพ่ือเขาหองสอบ 
- การจัดกรรมการคุมสอบซ้ำซอน/ตก
หลน 
- ใชเวลาดำเนินการจัดประมาณ 6 
สัปดาห 

- การบรรจุจำนวนที ่น ั ่งสอบแตละหองมี
ความถูกตอง 
- ตรวจสอบจำนวนครั้งที่จัดใหคุมสอบของ
กรรมการคุมสอบแตละทานได 
- ใชเวลาดำเนินการจัด จำนวน 3 วัน 

จัดทำใบเซ็นชื่อ
เขาสอบ  
 

โดยการคียขอมูลการจัด
สอบลงในโปรแกรมการ
จัดสอบซ่ึงใช Microsoft 
access และเปน 
standalone (ไมได 
online เปนระบบ
เครือขาย) แลวพิมพใบ
เซ็นชื่อออกมาเปน
กระดาษ 
 

- มีความเสี่ยงตอการหยุดชะงักของระบบ 
เนื่องจากการเก็บขอมูลเปนศูนยกลาง 
เม่ือเกิดปญหาข้ึนทำใหกระทบตอการ
ดำเนินงานข้ันตอนตอไป 
- การคียขอมูล/การลงโปรแกรมเปนแบบ
เฉพาะเครื่อง ไมได Online 
- อาจารย/นักศึกษา ตรวจสอบขอมูลหอง 
เวลา รายวิชาการจัดสอบจากใบเซ็นชื่อ
เขาสอบจากบอรดประชา สัมพันธ และ
หนาหองดำเนินการเทานั้น ทำให
เสียเวลาในการคนหาขอมูล 
- ใชกระดาษใบเซ็นชื่อติดบอรดตอครั้ง
ของการจัดสอบ จำนวน 5600 แผน 

พัฒนาระบบ 
 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 
- คนหาสารสนเทศท่ีตองการไดในเวลาสั้น 
- ประหยัดเวลาในการดำเนินงานและการ
ตัดสินใจ 
 - ลดจำนวนกระดาษในการพิมพประกาศ
รายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และหองสอบ หลังจาก
เปลี่ยนมาเปนตรวจเช็คผานระบบการจัดหอง
สอบ ปริมาณการใชกระดาษ จำนวน 2,800 
แผน 
นักศึกษา 
- นักศึกษาคนหาขอมูลผานSmart Phone  
- ลดปญหานักศึกษาหาเลขท่ีนั่งสอบและหา
หองสอบไดอยางชัดเจน จากรายงานผลการ
ดำเนินงานในปจจุบันพบวาไมมีปญหา
นักศึกษาเขาหองสอบสายจากการตรวจสอบ
ขอมูลผานระบบจัดสอบ ซ่ึงก็เปนปจจัยหนึ่ง
ท่ีสงผลใหนักศึกษาไดเขาสูกระบวนการวัด



 

 
18 

กระบวนการ ข้ันตอน 
กอน หลัง 

วิธีปฏิบัติ ผลลัพธ วิธีปฏิบัติ ผลลัพธ 
และประเมินผลทางการศึกษาไดครบทุก
รายวิชาสูการสำเร็จการศึกษา 
-ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 

ปการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 
96.70% 93.50% 85.80% 85.80% 

กรรมการคุมสอบ 
- ลดปญหาการติดตอสอบถามขอสอบการ
คุมสอบจากกรรมการคุมสอบ 
- มีชองทางการคนหา ขอมูลไดสะดวก ทุกท่ี 
ทุกเวลา พรอมท้ังมีแผนประชาสัมพันธ QR 
CODE ในการเขาถึงระบบจัดสอบท่ัวบริเวณ
ของคณะ 
-ระดบัความพึงพอใจของกรรมการคุมสอบ  

ปการศึกษา 
2559 2560 2561 

94.38% 92.66% 94.16% 
 

ขออนุมัติคา
ลวงเวลาสำหรับ
กรรมการคุม
สอบ 

สรุปขอมูลจากตาราง
บันทึกการลงกรรมการคุม
สอบ 

- รายชื่อตกหลนสงผลใหมีความผิดพลาด
ของจำนวนเงิน 
- ใชเวลานานในการสรุปรายชื่อและ
จำนวนเงิน 

พัฒนาระบบ - ดึงรายชื่อจากรายงานกรรมการคุมสอบทำ
ใหลดเวลาในการดำเนินการ 
 

ระหว  า งจัด
สอบ 

การแจงขอมูล/
รายการผลิต
ขอสอบ 

- จัดทำขอมูลสรุปจากการ
คียในโปรแกรม Excel 
 

- ขอมูลผิดพลาด/หาย/ตกหลนจาก
รายการผลิต 

พัฒนาระบบ - ดึงขอมูลจากรายงานตาง ๆ ในระบบ 
- ทุกฝายไดรับขอมูลชุดเดียวกันจากระบบ
และครบถวน  
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กระบวนการ ข้ันตอน 
กอน หลัง 

วิธีปฏิบัติ ผลลัพธ วิธีปฏิบัติ ผลลัพธ 
- เกิดกระบวนการจัดทำขอมูลท่ีซ้ำซอน

เพ่ือสรุปขอมูลรายวิชาในรูปแบบตาราง
ท่ีแตกตางกัน 

- Admin จากฝายท่ีเก่ียวของสามารถเขาดึง
รายงานไดเอง 

การรับขอสอบ
จากภาควิชา/
หนวยงาน 
เฉพาะรายวิชา
ท่ีปรากฎอยูใน
รายการผลิต 

- จัดทำขอมูลสรุปจากการ
คียในโปรแกรม Excel 

- ขอมูลผิดพลาด/หาย/ตกหลนจาก
รายการผลิต 
- เกิดกระบวนการจัดทำขอมูลท่ีซ้ำซอน
เพ่ือสรุปขอมูลรายวิชาในรูปแบบตารางท่ี
แตกตางกัน 
- ความผิดพลาดของรายวิชาและจำนวนผู
เขาสอบ(นักศึกษาเสียเวลารอขอสอบ) 

พัฒนาระบบ - Admin จากฝายท่ีเก่ียวของสามารถเขาดึง
รายงานไดเอง 
- ลดระยะเวลาในการดำเนินการ 
- ลดความผิดพลาดขอมูลรายวิชาท่ีจัดสอบ 
 

การจัดการ
นักศึกษากักตัว
สอบ 
 

- แจงขอมูลนักศึกษากัก
ตัว: สงขอมูลนักศึกษากัก
สอบตามแบบฟอรม
นักศึกษากักตัวใหอาจารย
ผูสอนเพ่ือรับทราบจำนวน 
และแจงการผลิตขอสอบ
ไปยังหองดำเนินการสอบ 

- ปญหาการเก็บรวบรวมขอมูลตกหลน/
พบวาขอมูลไมถูกตอง 
-ผลิตขอสอบซ้ำซอนของนักศึกษากักตัว
สอบ เนื่องจากนักศึกษามีรายชื่ออยูหอง
สอบปกติ/หองกักตัวสอบ 
 

พัฒนาระบบ - ลดความผิดพลาดการผลิตจำนวนขอสอบ
กักตัวสอบในแตละรายวิชา 
- ลดการผลิตขอสอบท่ีซ้ำซอนของนักศึกษามี
รายชื่ออยูหองสอบปกติ/หองกักตัวสอบ 
- ลดจำนวนกระดาษท่ีผลิตขอสอบซ้ำซอน 
- ลดปญหาขอสอบสูญหาย 
- ลดปญหาการสงขอสอบผิดคณะ สำหรับ
คณะท่ีใชรายวิชาบริการ 

หลังสอบ การจายขอสอบ
คืนภาควิชา 

สงเอกสารใหกับ
เจาหนาท่ี/อาจารยเซ็นรับ
ขอสอบพรอมนับจำนวน
ซองท่ีไดรับ 

- เกิดความลาชาในการขนสงขอสอบ 
- จำนวนซองขอสอบไมครบถวนเนื่องจาก
ชุดขอมูล ไม Real time 

พัฒนาระบบ -ลดปญหาการติดตอสอบถามติดตาม/
ตรวจเช็คเรื่องขอสอบของนักศึกษาสถานะ
กักตัวสอบจากอาจารยผูสอน 
- ลดระยะเวลาในการดำเนินการ 
- ลดความผิดพลาดของขอมูล 
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รูปท่ี 6.1-1 การนำผลการประเมิน/ประเด็นท่ีนำมาใชในการปรับปรุงกระบวนการ ระหวางปการศึกษา 2559-2563 
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 6.2 ประโยชนท่ีไดรับจากการปรับปรุง 
 จากการประชาสัมพันธระบบจัดหองสอบ พบวานักศึกษาใหความสนใจในระบบการจัดหองสอบ

เปนอยางมาก จากหลักฐานการประชาสัมพันธผาน Facebook เพียงระยะเวลา 1 วัน มีนักศึกษาเขาชมถึงจำนวน 

18,000 คนตาม(รูปท่ี 6.2-1) และ(รูปท่ี 6.2-2)  และประโยชนท่ีไดรับจากการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการท่ี

สำคัญตางๆ ตาม(รูปท่ี 6.2-3) 

รูปท่ี 6.2-1 โปสเตอรประชาสัมพันธ    รูปท่ี 6.2-2 ชองทางการประชาสัมพันธ : Facebook 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
รูปท่ี 6.2-3 ประโยชนท่ีไดรับจากการปรับปรุง 
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7. ปจจัยแหงความสำเร็จและความย่ังยืน 
 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ไดเรียนรูจากกระบวนการวาลูกคามีความตองการ/ความคาดหวังอะไร 
และตอบสนองตรงกับท่ีลูกคาตองการท่ีสุด สูกระบวนการสรางบริการท่ีตอบสนองความคาดหวังของลูกคา     
เนื่องดวยปจจัยของหนวยงาน บุคลากร ผูบริหาร ซ่ึงถือไดวาเปนปจจัยแหงความสำเร็จ และความยิ่งยืน         
ตาม(รูปท่ี 7.1) 

รูปท่ี 7.1 ปจจัยแหงความสำเร็จและความยั่งยืน 
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8.ปญหาและอุปสรรคและแนวทางในการแกไข 

     เจาของกระบวนการเกิดปญหาหนางานเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนซ้ำซอนและสงผลกระทบตอลูกคากระบวนการ

เปนลูกโซ จากกระบวนการจัดสอบในแตละครั้ง ซึ่งใชชวงระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูลควบคูกับการพัฒนา

ระบบเปนระยะนานหลายป ทำใหเกิดการเรียนรูและปรับปรุงกระบวนการ เรียนรูคำวาลูกคา รับทราบความ

ตองการ/ความคาดหวังสูการสรางนวัตกรรมหรือบริการตาง ๆ ไดนั้น จากกระบวนการดำเนินงานการพัฒนาระบบ

จัดสอบแบบ 5G สำหรับ Smart Scientist สงผลใหเจาของกระบวนการและหนวยงาน เจอกับปญหา และ

อุปสรรคตางๆ เนื่องจากเนนกระบวนการทำงานที่เปนระบบ ตองมีปจจัย มีขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ เขามา

เกี่ยวของ เชน  (1) เจาของกระบวนการ  (2) บุคลากรดาน IT  (3) กลุมลูกคา   (4) เวลา  (5) ขั้นตอนการพัฒนา

ระบบ  และแนวทางแกไขตาม (รูปท่ี 8.1)  

 

รูปท่ี 8.1 ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข 
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ขอ 9 ความทาทายตอไป 

 งานสนับสนุนการจัดการศึกษาจะดำเนินการกระบวนการมุงเนนลูกคาอยางตอเนื่อง และพัฒนาระบบ

เพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนองความตองการ/ความคาดหวังของลูกคาตอไป ดัง(รูปท่ี 9.1) ความทาทาย และสิ่งท่ีตองการ

พัฒนาตอไป 

 

รูปท่ี 9.1 ความทาทาย และสิ่งท่ีตองการพัฒนาตอไป 

 

10. เอกสารอางอิง 

1. คณะวิทยาศาสตร.2563.รายงานผลการดำเนินการ EdPEx.คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.โรงพิมพดิจิตัล. 

2. พรรณี  วรรณโร.2554.คูมือปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานการดำเนินการจัดสอบกลางภาคและ

ปลายภาค.คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

3. 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

