
 

 
ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Day เรียนรู้เล่าสู่กันฟัง 2022”  
ภายใต้ขอบเขตการน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการด าเนินงานของสายสนับสนุน 

เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ ชื่อผลงาน สังกัดหน่วยงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ 

Google Application เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม 
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของ 
กองพัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 1. นายณัฐวุฒิ ทองศร (หัวหน้าทีม) 
2. นางสาวสโรชา เรืองกาญจน์ 
 

 

2 ระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Receipt) เพ่ือน ามาใช้ในงาน
การเงินและเบิกจ่าย 

กองคลัง 1. นางสาวสุนิสา วัชระโชติพิมาย (หัวหน้าทีม) 
2. นางสาวจิตติมา อินทรสูต 
3. นางวรรณี รัตนประดิษฐ์ 

3 การก ากบั ติดตาม และรายงานผล
การด าเนินงานโครงการ ด้วยระบบ
ติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

กองนโยบายและแผน นางออมฤทัย นวลนภดล  

4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับงาน
อาคารสถานที่ (ค่าน  าค่าไฟ) 

กองกลาง 1.นายสุจินดา  แซ่ฮั น (หัวหนา้ทีม) 
2. นางสาวภาวิตรา  แก้วประไพ 

5 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบ
จัดการยานพาหนะ 

กองกลาง 1.นายสุจินดา  แซ่ฮั น (หัวหนา้ทีม) 
2. นางธารารัตน์  อะฆะนัง 
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รูปแบบการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 

กิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ส านักงานอธิการบดี 
 
CoP : การน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการด าเนินงานของสายสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อน 
 พันธกิจของมหาวิทยาลัย  
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ Google Application เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของกองพัฒนานักศึกษา 
 
ชื่อผู้น าเสนอ นายณัฐวุฒิ   ทองศร      หัวหน้าทีม 

นางสาวสโรชา   เรืองกาญจน์     ผู้ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา 
 
ที่ปรึกษา นางดาวดล   สวัสดิลานนท์  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

หมายเลขโทรศัพท ์  0 7431 7117 – 8 E-mail dsd@rmutsv.ac.th 

ความเป็นมา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาปรี พ.ศ. 

2551 หมวด 9 การส าเร็จการศึกษา ข้อ 29 นักศึกษาผู้มีสิทธิขอส าเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

29.1 ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชานั้น 
29.2 มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่าที่หลักสูตรก าหนดไว้ และ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 

2.00  
29.3 เป็นผู้มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย และ ต้องผ่านการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัย 
จากข้อบังคับของมหาวิทยาลัยดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษา จึงด าเนินการจัดวางระบบกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยใน
อนาคตจะเป็นบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยความรู้และคุณธรรม มีศักยภาพเพียงพอต่อการใช้ชีวิตภายใต้สภาวะของ
กระแสโลกาภิวัฒน์ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 
สอดคล้องกับกรอบแนวทางกรอบแนวทางการด าเนินการตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา ของส านักส่งเสริม
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และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้
ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา หัวข้อ มาตรฐานการด าเนินงานตาม
ภารกิจ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภารกิจด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือเสริม เติมเต็ม ศักยภาพ
นักศึกษา ไว้ว่า “การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นการกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกชั้นเรียน 
ที่จัดขึ้นเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เพ่ิมเสริม เติมเต็ม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ตลอดจนมีพัฒนาการรอบด้านของความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ความชอบ ความสนใจ โดยไม่มีคะแนนเข้ามาเก่ียวข้อง” นั้น 

เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท าให้การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เปลี่ยนแปลงจากการจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนา หรือการรวมตัว
ของกลุ่มนักศึกษาเป็นจ านวนมาก ในรูปแบบของการอบรม/สัมมนา เป็น การจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 
จึงได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ Google Application มาใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ 1) 
เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ 2) เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เกิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
งบประมาณในการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3) เพ่ือรองรับจ านวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
จ านวนมากและได้รับเกียรติบัตรหลังการเข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที 

วิธีปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการด าเนินงานที่ได้ด าเนินการตามหลัก PDCAหรือ ตาม
หลักการอื่นจนเกิดผลสัมฤทธิ) 

กองพัฒนานักศึกษา ใช้แนวทางการด าเนินการตามหลัก PDCA ดังนี้ 

A: ACT น าผลจากการจัดกิจรรมพัฒนานักศึกษา มาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
จากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้น า

ปัญหาในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา มาวิเคราะห์เพ่ือด าเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยปัญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา แบ่งออกเป็น 
2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ด้านการจัดประชุม อบรม/สัมมนา แบบ On-site ไม่สามารถรองรับผู้เข้าเข้าร่วม
กิจกรรมได้เป็นจ านวนมาก  

ส่วนที่ 2 ไม่สามารถจัดส่งหลักฐานหรือเกียรติบัตรในการเข้าร่วม อบรม/สัมมนา ไปยังนักศึกษา 
เพ่ือเก็บเป็นหลักฐานในการบันทึกข้อมูลในระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

จึงน าไปสู่การวางแผนในประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ Google Application มาใช้ในการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
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P : Plan วางแผนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ Google Application มาใช้ใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

ด าเนินการวางแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ Google Application มาใช้ในการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ดังนี้ 

1.  วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางปรับปรุง โดยการแสวงหาเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนอง
ต่อการจัดกิจกรรม ซึ่งวางแผนในการน าแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings มาใช้ในการจัดกิจกรรม
ออนไลน์ แต่เนื่องจากแอพพลิเคชั่นดังกล่าว รองรับจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการได้สูงสุดเพียง 300 คน ดังนั้น 
กองพัฒนานักศึกษา จึงวางแผนในการรองรับจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการส่งสัญญาภาพและเสียงไปผ่าน 
Facebook live และ ช่อง Youtube 

2. วางแผนในการจัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์ หลังจากท าแบบทดสอบ “ผ่าน” ดังนี้ 
2.1 จัดส่งเกียรติบัตร ผ่านทางอีเมลล์ ตามท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียน 
2.2 กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการกรอกอีเมลล์ไม่ถูกต้อง สามารถค้นหาเกียรติบัตรได้จาก 

เครื่องมือรายงานผล datastudio 
D : Do ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยแบ่งนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วม

โครงการ ออกเป็นดังนี้ 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ส าหรับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการจะด าเนินการจัดส่งอีเมลล์ “ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม” และจัดส่ง link ให้เข้าร่วม
กิจกรรมในแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings  

กลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม : ส าหรับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
โครงการจะด าเนินการจัดส่งอีเมลล์ “ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม” และจัดส่ง link ให้เข้าร่วมกิจกรรม 
facebook live หรือ Youtube 

ระหว่างการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ถ่ายภาพของตนเอง หรือ บันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรมไว้ เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยาย อบรม/สัมมนา  
ผู้รับผิดชอบโครงการรจะด าเนินการส่ง link ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือยืนยัน
การเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมส่งภาพถ่ายของตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรม ประเมินผลความพึงพอใจการจัด
กิจกรรม และท าแบบทดสอบความรู้หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อทดสอบความรู้ “ผ่าน” ระบบจะส่ง
เกียรติบัตรไปยังอีเมลล์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทันทีตามอีเมลล์ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมโครงการกรอกอีเมลล์ไม่ถูกต้อง สามารถค้นหาเกียรติบัตรได้จากเครื่องมือรายงานผล datastudio 

C : Check ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ 
ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จากแบบประเมินความพึงพอใจ

ในการจัดโครงการ และข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ เพ่ือ
น าไปวางแผนการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในครั้งต่อไป 
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ความส าเร็จและหลักฐานที่แสดงถึงผลความส าเร็จ 

 

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายของตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

ภาพที่ 2 ผลการทดสอบความรู้ของผู้เข้ารว่มกิจกรรม 

 

ภาพที่ 3 เกียรติบัตรที่จัดส่งให้นักศึกษาหลังจาก “ผ่าน” การทดสอบ 
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ภาพที่ 4 ระบบการค้นหาเกียรติบัตร กรณีที่ไม่สามารถส่งผ่านทางอีเมลล์ได้ 

 

ภาพที่ 5 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการและร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของทีมงาน/ประสิทธิภาพ/แนวทางการพัฒนาในอนาคต   
1. ผู้บริหารทุกระดับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนารูปแบบ ขั้นตอนในการจัด

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาได้อย่างอิสระ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ดีต่อคุณภาพของงาน 

2. ความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการเสาะแสวงว่าความรู้ในการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยค านึงถึง
ประโยชน์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นหลัก 
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3. เกิดการเรียนรู้และเกิดความสนใจในการน าองค์ความรู้ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้ในการท างานของ
บุคลากรทุกระดับ ทุกกลุ่มงาน เพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไปสู่บัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

 
หมายเหตุ  :  การจัดท ารูปแบบการน าเสนอแนวปิิบัติที่ดี 

1. กระดาษ A4 
2. การพิมพ์ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK Font Size 16 ตัวอักษรปกติ   

หัวข้อใหญ่ Font Size 16 ตัวอักษรหนา    
 

 



 
 
 

 

 

1 

 

 
รูปแบบการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 

กิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ส านักงานอธิการบดี 
 
CoP : การน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการด าเนินงานของสายสนับสนุน 
เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย : 

ระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพ่ือน ำมำใช้ในงำนกำรเงินและเบิกจ่ำย 
 
ชื่อผู้น าเสนอ นำงสำวสุนิสำ  วัชระโชติพิมำย หัวหน้ำทีม 
  นำงสำวจิตติมำ อินทรสูต ผู้ร่วมด ำเนินกำร  
     นำงวรรณี   รัตนประดิษฐ์  ผู้ร่วมด ำเนินกำร 

หน่วยงาน กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 
ที่ปรึกษา นำงสำววิลำวัณย์  คชกำญจน์   ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  

หมายเลขโทรศัพท ์ 0 7431 7100 ต่อ 2061    E-mail wannee.r@rmutsv.ac.th 

ความเป็นมา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งเน้นการจัดการศึกษาชั้นสูง ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพที่
มีความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการบริการ และยึดแนวทางที่ว่า 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เน้นผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิด
เป็น ท าเป็น และใช้เป็น ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม” นอกจากนี้ยังมีนโยบาย ในการพัฒนาส่งเสริมการ
จัดการเรียน การสอน การวิจัย การบริการชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพร้อม
พัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ตามวิสัยทัศน์ และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างโปร่งใส            

   เนื่องด้วยกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังต้องปฏิบัติงำนภำยใต้กฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง  และผู้ปฏิบัติงำนต้องด ำเนินกำรด้วยควำมรวดเร็ว  ถูกต้อง  และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของส่วน
รำชกำร  ซึ่งกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรท ำงำนและกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะในงำนที่ท ำ  เพ่ือ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพมีควำมจ ำเป็นต่อบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรคลัง  เป็น
อย่ำงมำก  เนื่องจำก สภำวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน  และในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรค 
โควิด – ๑๙  (COVID-19) ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคเพ่ือลดกำรสัมผัสระหว่ำง
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เจ้ำหน้ำที่และผู้รับบริกำร  ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงำนต้องพัฒนำตนเองและปรับควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ทันกับ
เทคโนโลยี เพ่ือเป็นแนวทำงพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ  โดยกำรน ำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัล มำ
ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก ำ รออก ใบ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น ค่ ำ ธ ร รม เนี ย ม นั ก ศึ กษ ำ ใ น รู ป แ บบ อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์  
 (e-Receipt)  เริ่มแรกนักศึกษำน ำเงินสดมำช ำระ ณ จุดบริกำรงำนกำรเงิน (เคำเตอร์) เจ้ำหน้ำที่ก็จะออก
ใบเสร็จรับเงินให้แก่นักศึกษำทันที แต่จะเกิดควำมล่ำช้ำในกำรบริกำรเพรำะนักศึกษำต้องมำรับบริกำร ณ จุด
บริกำรงำนกำรเงิน(เคำเตอร์) ที่เดียว ต้องยืนรอคิวเป็นเวลำนำน จนกระทั่งมีกำรพัฒนำด้วยกำรให้บริกำร
แบบรับช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำผ่ำนเคำเตอร์เซอร์วิส หลำยช่องทำง เช่น 7-eleven ธนำคำรกรุงไทยทุก
สำขำ ฯลฯ และนักศึกษำที่ต้องกำรใบเสร็จรับเงินเพ่ือให้ผู้ปกครองน ำไปเบิกจำกสวัสดิกำรต่ำงๆ จะต้องน ำ
ใบเสร็จรับเงินมำขอลำยมือชื่อจำกเจ้ำหน้ำที่ ประกอบกับในช่วงสถำนกำรณ์โควิด กรมบัญชีกลำงได้มี
ระเบียบรองรับกำรน ำใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐำนในกำรเบิกจ่ำย ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง 
ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๓๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖ เรื่อง กำรใช้ลำยมือชื่อผู้รับเงินด้วยลำยเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน  กองคลังจึงก ำหนดผู้มีสิทธิลงลำยมือชื่อผู้รับเงินด้วยลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในใบเสร็จรับเงิน ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรศึกษำ เพ่ือให้ระบบลงทะเบียนของมหำวิทยำลัยเป็นไปด้วยควำม
รวดเร็ว มีควำมสะดวก คล่องตัว และทันสมัย 

วิธีปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการด าเนินงานที่ได้ด าเนินการตามหลัก PDCAหรือตาม
หลักการอื่นจนเกิดผลสัมฤทธิ) 

การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การ  ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสาร  มาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้ผู้รู้ 
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลัก PDCA คือแนวคิดซึ่งถูกคิดค้นโดย Dr.Edwards W. 
Deming เกี่ยวกับวงจร PDCA ที่เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ส าคัญส าหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่ง
เป็นที่นิยมใช้เป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น 
            1. การวางแผนงาน และ ก าหนดวิธีการ (Planning) 

  ๒. การลงมือปฏิบัติ (Do) 
  ๓. การตรวจสอบ (Check) 
  ๔. การปรับปรุง (Act / Action) 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรของกองคลัง  ส่งผลให้บุคลากรทุกคนเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย และ
สะดวก  ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  โดยมีการเสนอวิธีการปฏิบัติที่ดีในการจัดเก็บข้อมูลในการ
จัดท าระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ดังนี้ 
             ๑. เรียก Statement รำยกำรเคลื่อนไหวของบัญชีธนำคำร กรณีจ่ำยผ่ำน เคำท์เตอร์เซอร์วิส รับ
ข้อมูลกำรจ่ำยเงินของนักศึกษำจำกงำนทะเบียน 
    ๒. เรียกข้อมูล Receivable เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการออกใบเสร็จรับเงิน 
             ๓.  E- Service ระบบบัญชี ๓ มิต ิเพ่ือใส่ข้อมูล 
             

               
 

https://www.entraining.net/article/PDCA-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.entraining.net/article/PDCA-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/
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ความส าเร็จและหลักฐานที่แสดงถึงผลความส าเร็จ 
            ๑. ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ  ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด 
   ๒. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลำดในกำรให้บริกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพเพ่ือให้ผู้รับบริกำรพึงพอใจ 
            ๓.  ออกใบเสร็จรับเงินด้วยควำมรวดเร็ว  ถูกต้อง  ครบถ้วน 
            ๔.  ลงลำยมือชื่อผู้รับเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำงถูกต้องและสมบูรณ์ของใบเสร็จรับเงินพร้อม
แนบเป็นหลักฐำนให้แก่ผู้รับบริกำร 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของทีมงาน/ประสิทธิภาพ/แนวทางการพัฒนาในอนาคต   

     ให้บริกำรภำยใต้กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับท่ีก ำหนดด้วยควำมเต็มใจ สร้ำงควำมพึงพอใจแก่
ผู้รับบริกำรจนได้รับค ำชมเชย พร้อมเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ขั้นตอนในกำรรับบริกำรด้วยระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่ำงทั่วถึง 
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รูปแบบการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 

กิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 
 

 
CoP ที ่8 การด าเนินงานของสายสนับสนุน : การน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน 
  การด าเนินงานของสายสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ผลงาน  การก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ด้วยระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน 
  ประจ าปี 

ชื่อผู้น าเสนอ นางออมฤทัย นวลนภดล 

หน่วยงาน กองนโยบายและแผน 

หมายเลขโทรศัพท ์ 088-7913774 E-mail : aomruthai.w@rmutsv.ac.th 

ความเป็นมา  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ มาตรา 20 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าและเผยแพร่แผนการท างาน เป้าหมาย ระยะเวลาแล้วเสร็จ 
และงบประมาณของงานหรือโครงการให้ข้าราชการและประชาชนทราบ อีกทั้ง การจัดท าแผนปฏิบัติงานเป็น
เครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการองค์กร ช่วยให้หน่วยงานสามารถเห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อนของหน่วยงาน รวมทั้ง
ความท้าทายที่ต้องเผชิญ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับกระบวนทัศน์ของการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ศึกษายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ.2560-2564) แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนดังกล่าวข้างต้น ภายใต้การ
ด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง ยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์ ผลผลิต/โครงการและกิจกรรม 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการแก่หน่วยงาน
ในสังกัด เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการที่ตั้งไว้          
ซึ่งจ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรให้กับหน่วยงานภายในสังกัดมีจ านวนมากต้องใช้ระยะเวลาในการ
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ติดตามผล และด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เพ่ือการวัดผลสัมฤทธิ์
หรือประโยชน์ที่จะได้รับการจากการใช้จ่ายงบประมาณ  

กองนโยบายและแผน ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าแผน ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ จึงร่วมกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีผ่านระบบออนไลน์ขึ้น เพ่ือน าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ที่ปฏิบัติได้ตามแผนของหน่วยงานในสังกัด
ของมหาวิทยาลัยฯ และน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับกิจกรรมโครงการเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด พร้อมจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ในการบริหารราชการ และกระบวนการจัดท างบประมาณในปีถัดไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือลดขั้นตอน ลดทรัพยากรและระยะเวลาการปฏิบัติงานติดตามโครงการ 
3. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารในการบริหารราชการ และกระบวนการจัดท า

งบประมาณในปีถัดไป 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการด าเนินงานที่ได้ด าเนินการตามหลัก PDCA) 

กองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ โดยน าระบบติดตามผล
การปฏิบัติงานประจ าปี ภายใต้ระบบบัญชี 3 มิติ มาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่ได้ด าเนินการตามหลัก PDCA ดังนี้ 

1. กระบวนการวางแผนและก าหนดวิธีการ (P : Planning) 
วางแผนการด าเนินงานโดยจัดท าแนวปฏิบัติในการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี โดยก าหนดปฏิทินและมาตรการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินโครงการประจ าปี และเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ และแจ้งทุก
หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 
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2. กระบวนการปฏิบัติ (D : Do) 
น าผลจากกระบวนการวางแผน (P : Plan) สู่กระบวนการปฏิบัติ (D : Do) โดยก ากับ ติดตาม สถานะการ
ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ตามมาตรการที่ก าหนด           
โดยใช้ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี ภายใต้ระบบบัญชี 3 มิติ เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการ ของทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าแต่ละโครงการมี
สถานะการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ในขั้นตอนใด หรือเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
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3. กระบวนการตรวจสอบ (C : Check) 
กองนโยบายและแผนด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ด้วยการเรียกรายงานผลการด าเนินโครงการ 
จากระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ได้แก่ 
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 สถานะการด าเนินโครงการ โดยการตรวจสอบจากสถานะการด าเนินโครงการ ว่าแต่ละโครงการ
ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนหรือไม่ หากพบว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่
ด าเนินการตามแผน จึงประสานไปยังหน่วยงานเพื่อด าเนินการ โดยสถานะโครงการ ประกอบด้วย 

 หมายถึง ยังไม่ด าเนินโครงการ 

 หมายถึง อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 

 หมายถึง โครงการต่อเนื่อง 

 หมายถึง ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 หมายถึง ยกเลิกโครงการ 

 
 การเบิกจ่ายงบประมาณ โดยติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

และเร่งรัดการเบิกจ่ายเมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และสามารถตรวจสอบงบประมาณเหลือจ่าย
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ทั้งนี้  หากพบความผิดพลาดจึงประสานหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูล ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

4. กระบวนการปรับปรุงแก้ไขและวางแผนใหม่ต่อไป (A : Act)  
การน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีต่อ
หัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ โดยสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ จ าแนกตามแหล่ง
งบประมาณและสถานะโครงการรายไตรมาส เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน พร้อมวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท า
ให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ว่าเกิดจากองค์ประกอบหรือปัจจัยภายใน/ภายนอกใดบ้าง 
แล้วจึงมาปรับปรุง/แก้ไข และก าหนดมาตรการก ากับติดตามโครงการที่เหมาะสม(P : Planning) ในปีถัดไป 
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ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. 

 
 
 
 

 

ท าบันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานใน
สังกัด เรื่องแจ้งแนวปฏิบัติในการก ากับ 
ติดตาม และรายงานผลการด าเนนิงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
โดยก ากับตดิตามรายไตรมาส 

1 วัน 
งานประเมินผล 
กองนโยบาย
และแผน 

2. 

 
 

 
 
 

ตรวจสอบข้อมลูผลการด าเนินงาน
โครงการรายไตรมาส และประสาน
หน่วยงานปรับปรุง/แกไ้ขข้อมูลใหม้ี
ความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

5 วัน 
งานประเมินผล 
กองนโยบาย
และแผน 

3. 

 
 
 
 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ 
และรายหน่วยงาน  

2 วัน 
งานประเมินผล 
กองนโยบาย
และแผน 

4. 

 
เสนอผลการด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีต่อผู้อ านวยการ
กองนโยบายและแผนเพื่อพิจารณา 

2 วัน 
 
ผอ.กองนโยบาย
และแผน 

5. 

 
 
 
 

 

เสนอวาระผลการด าเนินงาน 
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ  
และรายหน่วยงาน 
ต่อที่ประชุมผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยฯ 

5 นาท ี
งานประเมินผล 
กองนโยบาย
และแผน 

6. 

 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาผล
การด าเนินงาน 

และให้ข้อเสนอแนะ ตามมาตรการ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 

1 วัน 
ผู้บริหาร   
มทร.ศรีวิชัย 

7. 

  
น ามติที่ประชุมและข้อเสนอแนะ 
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ไป

ปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
 

2 วัน 
งานประเมินผล 
กองนโยบาย
และแผน 

8. 

  
แจ้งหน่วยงานรับทราบมติที่ประชุม/

ปรับปรุงผลการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

 

1 วัน 
งานประเมินผล 
กองนโยบาย
และแผน 

พิจารณา 
ผลการด าเนินงาน แก้ไข 

เสนอวาระเพื่อเข้าทีป่ระชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ 

พิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 

และให้ข้อเสนอแนะ 

แจ้งหน่วยงานในสังกัด 
รายงานผลการด าเนินงานฯ ในระบบ 

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ตรวจสอบข้อมูล 
ผลการด าเนินงานโครงการ และ 

ประสานหน่วยงานปรับปรุง/แก้ไขขอ้มูล 

จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 
ในภาพรวมของมหาวิทยาลยัฯ  

และรายหนว่ยงาน 

น ามติที่ประชุมและขอ้เสนอแนะ 
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ไปปรับปรุง

ผลการด าเนินงาน 

แจ้งหน่วยงานรับทราบมติที่ประชุม/  
ปรับปรุงผลการด าเนินงานจาก

ข้อเสนอแนะ 

 

ถูกต้อง 
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ความส าเร็จและหลักฐานที่แสดงถึงผลความส าเร็จ 
 การใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับก ากับติดตาม

โครงการ สามารถตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของทุกหน่วยงานได้แบบทันทีทันใด (Real Time) สามารถน าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ที่ปฏิบัติได้
ตามแผนของหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด และลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
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ช่ือตัวช้ีวัด แผน ผล

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 80

80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

ผ่าน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อย่างน้อยร้อยละ 80

80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

ผ่าน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 80

80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

ผ่าน

1. มีการพัฒนาผลงานวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 ผลงาน

ผ่าน

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

ผ่าน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 80

80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

ผ่าน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อย่างน้อยร้อยละ 80

80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

ผ่าน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 80

80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

ผ่าน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 80

80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

ผ่าน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 80

80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

ผ่าน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 80

80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

ผ่าน

รายละเอียดการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ช่ือผู้รับผิดชอบ
โครงการ

บรรลุ/
ม่บรรลุ

สถานะการ
ด าเนิน

โครงการ

n/a นางสาวนุชนาถ 
ทบัครุฑ 
0897979535

ส.ค.-65 27 2 2 -      10,000.00  -               -    -  10,000.00วิทยาลัยการ
โรงแรมและการ
ทอ่งเที่ยว

โครงการฝึกทกัษะด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการ

 -      10,000.00  -  - 10 สังคม

n/a นางสาวอรอนงค์
 อ าภา 
0838550054

30 -  30,000.00 ม.ค.-65 7 3 -  -  -      30,000.00  -               -   วิทยาลัยการ
โรงแรมและการ
ทอ่งเที่ยว

โครงการนวัตกรรมการค้าสู่การ
เรียนรู้วิถีใหม่ รุ่นที่ 4

 -      30,000.009 สังคม

n/a นางสาวนุชนาถ 
ทบัครุฑ 
0897979535

0 10 3     15,000.00  -               -    -  15,000.00 ส.ค.-65โครงการวิพากษ์หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

 -      15,000.00  -  -  - 8 สังคม วิทยาลัยการ
โรงแรมและการ
ทอ่งเที่ยว

n/a นางสาวนุชนาถ 
ทบัครุฑ 
0897979535

เม.ย. 65-พ.ค 65 6 3 20 -      18,000.00  -               -    -  18,000.00วิทยาลัยการ
โรงแรมและการ
ทอ่งเที่ยว

โครงการการพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดเพ่ือเสริมศักยภาพธุรกิจ
ชมุชน

 -      18,000.00  -  - 7 บริการ

n/a นางสาวปิวรา 
มณีนิตย์ 
093574164

        105,660 มี.ค. 65-ก.ย. 65 439 45 20 -  -         105,660  -               -    -  วิทยาลัยการ
โรงแรมและการ
ทอ่งเที่ยว

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
โดยสโมสรนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2565

 -         105,660  - 6 สังคม

n/a นางสาวจิรัชญา 
บุญชว่ย 
0635464553

0 -            50,000 เม.ย.-65 70 3 -  -  -           50,000  -               -   วิทยาลัยการ
โรงแรมและการ
ทอ่งเที่ยว

โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชพี
ด้านบัญชี

 -          50,0005 สังคม

n/a นางสาวกาญจนา
 อุบล 
0810835455

0 12 3          10,000  -               -    -            10,000 พ.ค 2565โครงการติดตามความก้าวหน้า
และประเมินผลการวิจัย รอบ 6 
เดือน

 -          10,000  -  -  - 4 สังคม วิทยาลัยการ
โรงแรมและการ
ทอ่งเที่ยว

n/a นางสาวปิวรา 
มณีนิตย์ 
0935741647

ส.ค.-65 62 2 0 -           20,000  -               -    -            20,000วิทยาลัยการ
โรงแรมและการ
ทอ่งเที่ยว

โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรด
ศรีวิชยัเกมส์ คร้ังที่ 13

 -          20,000  -  - 3 วิทย์ฯ

n/a น.ส.กรวิษา ร่มร่ืน
 081-3975097

150              -             20,000 ก.พ. 65-มี.ค. 65 300 50               -    -  -           20,000  -  - วิทยาลัยการ
โรงแรมและการ
ทอ่งเที่ยว

โครงการนิทรรศการวิชาการ ราช
มงคลศรีวิชยัแฟร์ 20222

 -  - 2 วิทย์ฯ

n/a นางสาววันวิสาข์
 พลอย อินสว่าง 
0879297145

2 3 20          20,000  -               -    -            20,000 มิ.ย.-65โครงการการจัดการโฮมสเตย์สี
เขียวเพ่ือความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมและชมุชน (Green 
Homestay)

 -          20,000  -  -  - 1 บริการ วิทยาลัยการ
โรงแรมและการ
ทอ่งเที่ยว

รับ แผ่นดิน เงินรายได้ งปม.อ่ืน แผน ผล

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ
ความ

พึงพอใจ

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

นักศึกษา บุคลากร
บุคคล

ภายนอก
ตัวช้ีวัดกลาง

หลังโอน
ผลการเบิกจา่ย

เหลือจา่ย

วัน/เดือน/ปี

ท่ีจดัโครงการ
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษา บุคลากร
บุคคล

ภายนอก

คณะ/หน่วยงาน โครงการ
งบประมาณท่ีได้รับจดัสรร โอนเปล่ียนแปลง

แผ่นดิน รายได้ งปม.อ่ืน โอน

ล าดับ ผลผลิต

 

ช่ือตัวช้ีวัด แผน ผล

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 80

80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

ผ่าน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบ อย่างน้อยร้อยละ 80

80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

ผ่าน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อความรู้ท่ีได้รับ อย่างน้อยร้อยละ 80

80 95

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

ผ่าน ผ่าน

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
อย่างน้อยร้อยละ 80

80 90

2. มีกิจกรรมท่ีได้รับการพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน อย่าง
น้อย 1 กิจกรรม

1 1

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 80

80 82.49

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

ผ่าน ผ่าน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 80

80 88.61

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

ผ่าน ผ่าน

บุคลากร
บุคคล

ภายนอก
นักศึกษา บุคลากร

บุคคล
ภายนอก

ตัวช้ีวัดกลาง
ท่ีจัดโครงการ

แผ่นดิน รายได้ งปม.อ่ืน โอน รับ แผ่นดิน เงินรายได้

ร้อยละ
ความ

พึงพอใจ

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด บรรลุ/
ม่บรรลุ

สถานะการ
ด าเนิน

โครงการ

ช่ือผู้รับผิดชอบ
โครงการ

หลังโอน
ผลการเบิกจ่าย

เหลือจา่ย

วัน/เดือน/ปี
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการด าเนินงาน

งปม.อ่ืน แผน ผล นักศึกษา

คณะ/หน่วยงาน โครงการ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร โอนเปล่ียนแปลง

ล าดับ ผลผลิต

บรรลุ ผศ.ประพจน์ มลิ
วัลย์ -

50 0 96 57 138 87.5- 5,000.00 0 ธ.ค.-64 20 ธ.ค. 
64-25 ธ.ค.

 64

50- 0 - - 5,000.00 -คณะ
เกษตรศาสตร์ 
พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่

โครงการจัดงาน 85 ปี ราชมงคล
ไสใหญ่

-

นางสาวชยนรรจ์
 ขาวปลอด 
0858334050

531 วิทย์ฯ

1 85.8 บรรลุ30 ม.ค. 
65-31 พ.ค 

65

20 2 1 20 220,000.00 - 4,500.00 - 15,500.00 ม.ค. 65-พ.ค 65โครงการฝึกทักษะการวิเคราะห์
ตลาดส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการสมัยใหม่ในยุคดิจิทลั

- 20,000.00 - - -530 สังคม วิทยาลัยการ
โรงแรมและการ
ท่องเท่ียว

บรรลุ นางสาวสิรินธร 
ศรีคงคา 
090-7164118

0 26 14 0 90- 205,000.00 ธ.ค. 64-พ.ค 65 14-ธ.ค.-64 100 20- - - 250,000.00 - 45,000.00ส านักการจัดการ
นวัตกรรมและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

โครงการยกระดับศูนย์บริหาร
นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

- 250,000.00529 วิทย์ฯ

บรรลุ นายอภิชาติ คัญ
ทะชา 087 - 
8826623

138 25 12 9560,000.00 ม.ค. 65-เม.ย. 
65

21 ม.ค. 
65-23 ม.ค.

 65

100 15 12- - 95,000.00 - 35,000.00 - ส านักการจัดการ
นวัตกรรมและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

โครงการพัฒนานวัตกรรมทาง
วัฒนธรรมเพ่ือสร้างมูลค่าให้กับ
วิสาหกิจวัฒนธรรม

- 95,000.00 -528 ท านุฯ

n/a อยู่ระหว่าง
ด าเนิน
โครงการ 
15/2/2565

อาจารย์จิระนาถ 
รุ่งชว่ง 
085-5104304

50 18,000.00 ม.ค. 65-มี.ค. 65 30 718,000.00 - - 18,000.00 - -คณะ
อุตสาหกรรม
เกษตร พ้ืนท่ีทุ่ง
ใหญ่

โครงการการทดสอบสมรรถนะ
ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้าน
การประกอบอาหารไทย

- -527 รายได้
สะสม

n/a อยู่ระหว่าง
ด าเนิน
โครงการ 
15/2/2565

ผศ.ดร.น้อมจิตต์ 
แก้วไทย อันเดร -

50 5 013,500.00 - 0 - 13,500.00 ก.พ.-65โครงการการอบรมเชงิปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
สมรรถนะของนักศึกษา:กิจกรรม
ย่อยท่ี 3 การอบรมเชงิปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชพี

- 13,500.00 - - -526 วิทย์ฯ คณะ
อุตสาหกรรม
เกษตร พ้ืนท่ีทุ่ง
ใหญ่
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ช่ือตัวช้ีวัด แผน ผล

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 80

80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

ผ่าน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อความรู้ท่ีได้รับ อย่างน้อยร้อยละ 80

80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า ผ่าน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อความรู้ท่ีได้รับ อย่างน้อยร้อยละ 80

80

ผ่าน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 80

80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

ผ่าน

1. มีผู้เข้าถึงส่ือประชาสัมพันธ์ อย่าง
น้อยร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย

90

2. ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้รับ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ท าให้
มหาวิทยาลัยเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน

ผ่าน

ผล นักศึกษา บุคลากร
บุคคล

ภายนอก
นักศึกษา บุคลากร

ช่ือผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ท่ีจัดโครงการ

แผ่นดิน รายได้ งปม.อ่ืน โอน รับ

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการด าเนินงาน ร้อยละ
ความ

พึงพอใจ

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด บรรลุ/
ม่บรรลุ

สถานะการ
ด าเนิน

โครงการบุคคล
ภายนอก

ตัวช้ีวัดกลาง

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร โอนเปล่ียนแปลง
หลังโอน

ผลการเบิกจ่าย
เหลือจา่ย

วัน/เดือน/ปี

แผ่นดิน เงินรายได้ งปม.อ่ืน แผน

คณะ/หน่วยงาน โครงการ

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

ล าดับ ผลผลิต

ไม่บรรลุ ย้ายโครงการ
ไป สอ. 
เนื่องจาก 
ประ
ชาสัมพันะ์ 
ย้ายไปสังกัด
 สอ.(ไม่มี

นางสาว
อุทัยวรรณ ชาลี
ผล 
089-1983066

               -   เม.ย.-65 0 39 1 -  -                -    -              -    -  กองกลาง โครงการจุลสาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชงคลศรีวิชยัใน
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

 -          30,000  - 722 วิทย์ฯ

ไม่บรรลุ ย้ายโครงการ
ไป สอ. 
เนื่องจาก 
ประ
ชาสัมพันะ์ 

นางสาววศินี จิต
ภูษา 
089-6554896

0 -                 -   ต.ค 64-ก.ย. 65 0 0 -  -  -                -    -              -   กองกลาง โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ
ส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ยุค
ดิจิทัล

 -          97,200

สโมสรนักศึกษา 
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา -

721 วิทย์ฯ

n/a0             -    -           25,090 ก.ค. 65-ส.ค. 65 1-ม.ค.-43 0         25,090  -  -  -          25,090  - คณะ
อุตสาหกรรม
เกษตร พ้ืนท่ีทุ่ง
ใหญ่

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
โดยสโมสรนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2565

 - 

n/a นายสุรเชษฐ์ 
จ านงจิต 
096-9283871

720 วิทย์ฯ

1-ม.ค.-43 265 10       173,270  -        10,362  -         162,908 ต.ค 64-ก.ย. 65โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
โดยสโมสรนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2565

 -        173,270  -  -  - 719 วิทย์ฯ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 
พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่

n/a ผศ.สพ.ญ.ดร.
วิภาวี แสงสร้อย 
084-174-7589

ต.ค 64-ก.ย. 65 0 0 0- 50,000.00 - 0 - 50,000.00คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 
พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่

โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามภารกิจยุทธศาสตร์

- 50,000.00 - -718 วิทย์ฯ

 

 

ช่ือตัวช้ีวัด แผน ผล

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรางวัลจาก
การประกวดแข่งขัน อย่างน้อย 1 
รางวัล

1

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
หรือประสบการณ์ในระดับมาก

ผ่าน

 -        550,000  -  -  -                -    -              -    -                 -   เม.ย.-65 30 4 0 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 80

80 ไม่บรรลุ อว 
0655.08/18
47 ลว.

อ.อภิชติ ศรีไชย
รัตนา 
084-9825153

748 วิทย์ฯ คณะศิลปศาสตร์ โครงการอบรมพัฒนาผู้ประเมินฯ 
ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN-QA Version 4 รุ่นท่ี 3

 -                -    -  -  -                -    -              -    -                 -   ม.ค.-65 0 4 0 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 80

80 ไม่บรรลุ อว 
0655.09/40
 ลว.
19/1/2565 

ผศ.รวิวรรณ พวง
สอน 
091-1614455

749 ท านุฯ ส่วนกลางสงขลา โครงการสืบทอดประเพณีวันลอย
กระทง (กองพัฒนานักศึกษา)

 -        209,100  -  -  -                -    -              -    -                 -   พ.ย 2564 500 50 50 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อความรู้ท่ีได้รับ อย่างน้อยร้อยละ 80

80 ไม่บรรลุ อว 
0655.20/68
5 ลว.

นายนิทัศน์ ข าตรี
 095-8749626

750 วิทย์ฯ ส่วนกลางสงขลา โครงการพัฒนาวงดนตรีเพ่ือการ
ประกวด (กองพัฒนานักศึกษา)

 -          25,200  -  -  -                -    -              -    -                 -   ม.ค.-65 12 0 0 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อความรู้ท่ีได้รับ อย่างน้อยร้อยละ 80

80 ไม่บรรลุ นายนิทัศน์ ข าตรี
 095-8749626

751 วิทย์ฯ ส่วนกลางสงขลา โครงการประกวดวงดนตรีต้านภัย
ยาเสพติด (กองพัฒนานักศึกษา):
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ประกวดวงดนตรี

 -          43,600  -  -  -                -    -              -    -                 -   ธ.ค.-64 200 0 0 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรางวัลจาก
การประกวดแข่งขัน อย่างน้อย 1 
รางวัล

1 ไม่บรรลุ นายนิทัศน์ ข าตรี
 095-8749626

752 บริการ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 
พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่

โครงการหน่วยสัตวแพทย์เคล่ือนท่ี
ดูแลสัตว์เล้ียงเพ่ือชมุชน

 -        100,000  -  -  -                -    -              -    -                 -   ม.ค.-65 50 10 100 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 80

80 ไม่บรรลุ อ.ส.พ.ญ.ดิลกา 
ชมุทอง 
06-3536-6236

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า ผ่าน  18,810,300    72,957,790     5,818,000   1,112,544     439,940   90,772,489     313,564   2,412,010   1,429,190   86,617,726

บุคลากร
บุคคล

ภายนอก
นักศึกษา บุคลากร

บุคคล
ภายนอก

ตัวช้ีวัดกลาง
ท่ีจัดโครงการ

แผ่นดิน รายได้ งปม.อ่ืน โอน รับ แผ่นดิน เงินรายได้

ร้อยละ
ความ

พึงพอใจ

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด บรรลุ/
ม่บรรลุ

สถานะการ
ด าเนิน

โครงการ

ช่ือผู้รับผิดชอบ
โครงการ

หลังโอน
ผลการเบิกจ่าย

เหลือจา่ย

วัน/เดือน/ปี
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการด าเนินงาน

งปม.อ่ืน แผน ผล นักศึกษา

คณะ/หน่วยงาน โครงการ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร โอนเปล่ียนแปลง

ล าดับ ผลผลิต

รวมท้ังหมด

อว 
0655.20/76
7 ลว.
26/11/2564

อว 
0655.20/82
9 ลว.
24/12/2564

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

โครงการจ้างเหมาฝึกอบรม
พ้ืนฐานคนประจ าเรือ

747 วิทย์ฯ

ไม่บรรลุ อว 
0655..02/10
5 ลว.
7/3/2565 
ยกเลิก
โครงการ 

นายช านาญ ศรี
สุด 
095-4134762

               -   ม.ค.-65 130 50 0 -  -                -    -              -    -  ส านักงานวิทยา
เขตตรัง

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

 -          20,000  - 746 วิทย์ฯ
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จของทีมงาน/ประสิทธิภาพ/แนวทางการพัฒนาในอนาคต   
 การน าระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี มาใช้ในการก ากับติดตามผลการด าเนินโครงการ ท าให้
กองนโยบายและแผนสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงาน ซึ่งจากเดิมเมื่อหน่วยงานด าเนิน
โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการในรูปแบบเอกสารส่งมายังกองนโยบาย
และแผน และกองนโยบายและแผนจึงท าการรวบผลการด าเนินงานและสรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เป็นรายไตรมาส และการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานท าให้ลดการใช้
ทรัพยากรกระดาษและก้าวสู่การเป็น  Paperless Office โดยเปลี่ยนงานเอกสารในรูปแบบกระดาษให้เป็นระบบ
ดิจิทัล  
 อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้การน าเทคโนโลยีดิจิทัลการใช้ในการท างาน ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นแนวทางต้นแบบให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ในการก ากับติดตาม
โครงการ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารในการบริหารราชการ และกระบวนการจัดท า
งบประมาณในปีถัดไป 
 
 
 
 



 

 
 

รูปแบบการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 
กิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ส านักงานอธิการบดี 

CoP : การน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการด าเนินงานของสายสนับสนุน 

เพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับงานอาคารสถานที่ (ค่าน ้าค่าไฟ) 

 

ชือ่ผู้น้าเสนอ    นายสุจินดา         แซ่ฮ้ัน หัวหน้าทีม 
  นางสาวภาวิตรา    แก้วประไพ

............................................................................... ...................... 
ผู้ร่วมดำเนินการ 

 

หน่วยงาน 

 

กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  มทร.ศรีวิชัย 

 

ทีป่รึกษา .......................................................................................................... (ถ้าม ี) 

 

หมายเลขโทรศัพท ์ ....074-317122....................E-mail……………………-……………………………………. 

ความเป็นมา และความส้าคัญ 
  กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่ในการให้บริการด้านสาธารณูปโภคด้านต่างๆ เช่น 
ระบบไฟฟ้า ระบบน้ าประปา  ต่อหน่วยงาน บ้านพักอาศัย และร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย โดยจากการ
ให้บริการได้มีการบันทึกปริมาณการใช้งานของแต่ละเดือน  เพ่ือเป็นการตรวจสอบปริมาณการใช้งาน และ
น ามาคิดค่าบริการในกรณีของบ้านพักอาศัยและร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งข้อมูลที่มีการบันทึกต้องมี
ความถูกต้องและแม่นย า เพราะจะมีผลเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บต่อบุคลากรและร้านค้า หาก
มีความผิดพลาดจะเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยและบุคลากร ตลอดจนร้านค้า และข้อมูลปริมาณการใช้
ระบบสาธารณูปโภคแต่และเดือนยังเป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนด้านงบประมาณ และการวางแผนด้านการ
อนุรักษ์พลังงานตลอดจนการก าหนดทิศทางมาตรการการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยในอนาคต 
  ดังนั้น กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงเห็นความส าคัญถึงแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องตามนโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ และพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน โดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีดิจิทัลมาประ
ยุคใช้ในการท างานมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้สามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง แม่นย า และ
รวดเร็วทันต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและส่วนงานต่างๆ 
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วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2. เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ 
 3. เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการบริการในหน่วยงาน 

   วิธีปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการด้าเนินงานที่ได้ด้าเนินการตามหลัก PDCAหรือ

ตาม หลักการอ่ืนจนเกิดผลสัมฤทธิ) 

 วิธีการ กระบวนการ และแนวทางการด้าเนินงาน มีขั นตอนดังนี   

  1. ประชุมวางแผนและวิเคราะห์ปัญหา 
  โดยกองกลาง ได้ประชุมวางแผนภายในหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการให้บริการในการบันทึกการใช้ไฟฟ้าและน้ าประปา โดย
จากการประชุมได้ก าหนดประเด็น 
  1. สภาพปัญหา       

ขั้นตอน สภาพปัญหา 
1. จดบันทึกในแบบฟอร์ม
ตารางกระดาษ 

สภาพพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมไม่เอ้ือ , จด
ด้วยลายมือบางครั้งอ่านไม่ออก 

2. น าข้อมูลบันทึกในโปแก
รม Excel 

บันทึกข้อมูลผิดพลาด , เกิดความล้าช้า 

3. การสรุปและวิเคราะห์
ข้อมูล 

การวิเคราะห์มูลล่าช้า, ผู้บริหารไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ 

   
  2. ก าหนดแนวทางในการพัฒนา เมื่อทราบสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ปฏิบัติงานในรูปแบบเดิมไม่มีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบันบุคลากรทุกคนมีการ
เข้าเทคโนโลยีต่างๆได้สะดวก และทุกคนมีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่มีความทันสมัยสามารถน ามา
พัฒนาประยุคกับการปฏิบัติงานงานได้ จึงเห็นควรที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบพัฒนาการปฏิบัติงานให้
ทันสมัยและก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  3. ก าหนดผู้รับผิดชอบและผู้ พัฒนา โดยมอบหมายให้งานอาคารสถานที่ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ แต่เนื่องด้วย กองกลาง มีข้อจ ากัดด้านบุคลากรในการพัฒนาระบบการ
ให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จึงความจ าเป็นต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานายในมหาวิทยาลัย โดย
ได้รับความอนุเคราะห์จาก          คณะครุศาสตร์อุสาหกรรมและเทคโนโลยี ในการส่งบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถมาช่วยในการพัฒนาเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
  4. ก าหนดเป้าหมาย การพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้มากยิ่งขึ้น โดยจะต้องลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานต้องมีความถูกต้องแม่นย า และ
รวดเร็ว สามารถพร้อมรายงานผลในรูปแบบต่างๆได้ทันถ่วงทีเม่ือมีการเรียกตรวจสอบ  
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 2. ศึกษาออกแบบระบบ  ขั้นตอนในการศึกษาออกแบบซึ่ง กองกลาง ได้รับความ
อนุเคราะห์จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยอาจารย์นวพล เทพนรินทร์ อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) และนักศึกษา ในการเป็นที่ปรึกษาและเป็น
ผู้ออกแบบระบบการให้บริการ โดยผู้ออกแบบระบบได้ออกแบบโดยการน า โปรแกรม Google Sheet 
ซึ่ง เป็นโปรแกรมในระบบ Google Apps เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้งานกับ
อุปกรณ์สื่อสารที่เป็น Smart Phone ได้ และสามารถใช้งานได้ในทุกที่ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต และ
สามารถก าหนดผู้ที่สามารถขึ้งระบบได้ และโปรแกรมสามารถตั้งค่าและสูตรค านวณต่างๆ เพ่ือลดความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากตัวบุคคลได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถเรียกข้อมูลเพ่ือสรุปปริมาณการใช้งานได้
หลากหลายรูปแบบ และยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังโปรแกรมอ่ืนในระบบ Google Apps ได้อีก
หลายโปรแกรม จึงเป็นโปรแกรมที่ตอบสนองต่อความต้องการที่จะน ามาพัฒนาการปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี  
  3. ทดลองใช้งานและอบรมให้ความรู้  เมื่อด าเนินการออกแบบแล้วเสร็จ ได้มีการน า
โปรแกรมมาทดสอบใช้งานและอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของกองกลาง เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจ
ในระบบที่ออกแบบไว้ และสามารถน าไปใช้งานได้จริง 
  4. ปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองใช้โปรแกรม ยังไม่พบ
ปัญหาในการใช้งาน และในการใช้งานในระยะเริ่มต้น กองกลางได้ประสานอาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักศึกษาที่รับผิดชอบคอยตรวจสอบการท างานของโปรแกรมอยู่เสมอ หากพบปัญหาก็จะสามารถ
แก้ปัญหาการใช้งานได้ในทันที 
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ความส้าเร็จและหลักฐานที่แสดงถึงผลความส้าเร็จ 

1. รูปแบบเดิม      2. รูปแบบใหม่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมตน้ 

บุคลากรงานอาคารสถานท่ีฯน าแบบฟอร์ม
ไปจดบนัทึกขอ้มูลการใชไ้ฟ,น ้ า 

เจา้หนา้ท่ีน าขอ้มูลจากการจดบนัทึกมากรอก
ในโปรแกรม Excel 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล
ในโปรแกรม Excel 

เจา้หนา้ท่ีน าส่งขอ้มูลการใชไ้ฟใชน้ ้ า ไปยงั
กองคลงั 

ส้ินสุด 

เร่ิมตน้ 

บุคลากรงานอาคารสถานท่ีฯเขา้ระบบและ
จดบนัทึกขอ้มูลการใชไ้ฟ,น ้ า 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล
ในระบบ 

เจา้หนา้ท่ีน าส่งขอ้มูลการใชไ้ฟใชน้ ้ า ไปยงั
กองคลงั 

ส้ินสุด 
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 รูปแบบ การจดค่ากระแสไฟฟ้ารูปแบบเดิม                                   

 

   การจดไฟฟ้ารูปแบบใหม่          
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ปัจจัยแห่งความส้าเร็จของทีมงาน/ประสิทธิภาพ/แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
              กลุ่มบุคคลซึ่งใช้ทักษะและความสามารถที่มีอยู่ร่วมกันปฏิบัติงานขององค์การภายใต้การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน มีพลังความผูกพันและตระหนักถึงบทบาทที่ต้องรับผิดชอบและพ่ึงพาซึ่งกันและกันเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายที่ร่วมกันก าหนดไว้ ดังนั้นจึงเป็นพัฒนาการที่ต่อยอดอยู่ภายใต้ความเชื่อมั่นในการที่จะผสมผสานความรู้ 
ทักษะและความสามารถของการประสานความร่วมมือไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้ ถือเป็นการ
เสริมสร้างและยกระดับองค์การให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. เพ่ือเปลี่ยนแปลงแนวทางในการท างานที่มุ่งเน้นที่การสร้างให้เกิดความผูกพันความรบัผิดชอบที่มี 
ต่อองค์กร ความมีอิสระในการท างาน 

     2. เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดจากความซับซ้อนของงานที่สร้างความสับสนและยุ่งยากต่อการ แก้ไข เป็นการ
อาศัยความร่วมมือของทีมที่มีความรู้ ทักษะและความสามารถ ที่หลากหลายแตกต่างกัน ด้วยเหตุที่ไม่มีใครเพียงคน
เดียวที่มีความรอบรู้ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อการท างานหรือการแก้ปัญหาทุกอย่างแต่ทีมสามารถตอบสนองต่อ
งานและปัญหาเหล่านี้ได ้

     3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององค์การ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการแข่งขันใน
ยุคโลกาภิวัฒน์ซึ่งส่งผลให้องค์การต้องปรับตัวในทุกมิติ ทั้งการลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย การพัฒนาคุณภาพของผลผลิต 
การปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้รับบริการรวมทั้งการยกระดับ ความสามารถขององค์การในยุคแห่งการแข่งขันซึ่ง
กระบวนการท างานเป็นทีมสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ 

 
        ผลการปฏิบัติงานของทีม (team performance)  
                ถือเป็นการพิจารณาความมีประสิทธิผลของทีมในมิติที่เกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานจน
บรรลุตามเป้าหมายที่ทีมก าหนดไว้ซึ่งอาจอยู่ในรูปของผลผลิตหรือบริการ โดยจะต้องบรรลุตามมาตรฐานที่ก าหนด
ไว้ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ นอกจากนั้นผลผลิตหรือบริการดังกล่าวจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้ใช้หรือ
ผู้รับบริการ  
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รูปแบบการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 

กิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 
 

CoP : การน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการด าเนินงานของสายสนับสนุนเพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบจัดการยานพาหนะ 
 
ชื่อผู้น าเสนอ  นายสุจินดา   แซ่ฮ้ัน  หัวหน้าทีม 
   นางธารารัตน์    อะฆะนัง  ผู้ร่วมด าเนินการ  

หน่วยงาน กองกลาง   ส านักงานอธิการบดี 

ที่ปรึกษา นายสิทธิโชค    อุ่นแก้ว  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หมายเลขโทรศัพท ์ 084-7497252   E-mail  tararat.a@rmutsv.ac.th 

ความเป็นมา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ 
 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิต  ทั้งการสื่อสารและการท างาน 
ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) ท าให้หลายองค์กรมีการท างานที่
บ้าน (Work from home) มากขึ้น โดยมีการใช้บริการออนไลน์ และน าโปรแกรมต่าง ๆ เข้ามาใช้ เพ่ือให้การ
สื่อสารและการท างานร่วมกันมีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการท างานออนไลน์ร่วมกันเปรียบได้กับ
เครื่องมือชนิดหนึ่งของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ที่เรียกว่า Collaborative virtual 
workspace ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยี หรือ IT มาใช้ในการท างานร่วมกันบนพ้ืนที่เสมือนจริง เพ่ือให้สามารถ
ท างานร่วมกันได้แม้จะอยู่คนละพ้ืนที่ หรือคนละเวลา ตัวอย่างการท างานร่วมกันบนพ้ืนที่เสมือนจริง เช่น การ
ประชุมทางเสียงหรือวิดีโอ (Audio/video conferencing) การใช้งานเอกสารร่วมกัน (Document sharing) และ
การแก้ไขข้อมูลร่วมกัน (Collaborative editing) เป็นต้น 
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การสร้างข้อตกลงการท างาน แม้ว่าการท างานบนพื้นที่ออนไลน์ จะสะดวกในความยืดหยุ่นเรื่องเวลา 
เพราะสามารถท างานได้ ทุกเวลาตามความสะดวก แต่ควรก าหนดข้อตกลงในการท างาน ร่วมกันหรือระยะเวลา
การท างานของแต่ละครั้งให้ชัดเจน เพ่ือความพร้อมของผู้ร่วมท างาน เช่น หากต้องการความคิดเห็น หรือต้องการ
ประชุมร่วมกัน ควรระบุเวลานัดหมายให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสามารถจัดสรรเวลาได้ 
 กองกลาง เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
       1.เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการงานเอกสาร โดยเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการอย่างมีมาตรฐาน รวดเร็ว และถูกต้อง 
        2. เป็นที่ปรึกษาและปฏิบัติภารกิจด้านงานเอกสาร งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ งานรักษาความ
ปลอดภัย งานบริการโทรศัพท์และระบบโสตทัศนูปกรณ์ ของมหาวิทยาลัย 
       3. อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารในการติดต่อประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ การปฏิบัติ
ภารกิจ ตลอดจนการบริการรับ-ส่งเอกสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือลดเวลาในการน าเอกสารการขอใช้รถ 
2. เพ่ือลดการใช้กระดาษในส านักงาน 

วิธีปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการด าเนินงานที่ได้ด าเนินการตามหลัก PDCA) 
  
  PDCA มีหลากหลายหลักการที่ท าให้ไปถึงความส าเร็จที่ตั้งใจไว้ ซึ่งถ้าลองวิเคราะห์โดยใช้หลักการ Plan – Do – 
Check – Act เป็นกรอบในการวิเคราะห์ อาจแบ่งแยกได้คือ “การตั้งเป้าหมาย ( Goal Setting )“ ถือเป็น
จุดเริ่มต้นส าคัญของการลงมือท าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพราะการมีเป้าหมาย หมายถึงการที่รู้ว่าจะเดินทางไปที่ไหน 
ยิ่งถ้ารู้ได้ว่าท าไมถึงต้องไป และยิ่งมองเห็นภาพของตัวเราเมื่อไปถึงเป้าหมายนั้นชัดเจนมากเท่าไร ยิ่งเกิดแรง
กระตุ้นให้อยากออกเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นโดยเร็ว 
 

 การวางแผนงาน และ ก าหนดวิธีการ (Planning) 
 
          หลังจากทีเ่รามีเป้าหมายแล้ว เราต้องน าเป้าหมายว่าจะลดเวลาในการเดินทางของบุคลากรในการน า
เอกสารการขอรถมาส่งที่ส านักงานกองกลาง และการลดการใช้กระดาษซึ่งเป็นนโยบายของกองกลางแล้ว จึงได้
ศึกษาระบบการใช้รถราชการและน าแบบฟอร์มที่เคยใช้มาด าเนินการ ปรึกษากับผู้เขียนโปรแกรมเพ่ือชี้แจงแนว
ข้อสรุปของการน าข้อมูลเข้าในระบบและผลของข้อมูลที่ต้องการใช้  
 
 
 

https://www.entraining.net/article/PDCA-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/
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 การลงมือปฏิบัติ (Do) 

 
          หลังจากท่ีผู้พัฒนาโปรแกรมได้ด าเนินการเขียนระบบการขอใช้รถราชการแบบออนไลน์เรียบร้อยแล้วก็ได้
น ามาติดตั้งในระบบของกองกลาง และได้มีการเชื่อมกับระบบ e-passport กับส านักวิทยบริการและสารสนเทศ
เพ่ือทดลองใช้ระบบดังกล่าวในปี พ.ศ. 2561 โดยใช้เป็นคู่ขนานกับการใช้กระดาษเป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่ง
หลังจากเวลา 6 เดือนก็ยังมีบางหน่วยงานที่ยังใช้การขอรถแบบกระดาษอยู่บ้างบางส่วนแต่ไม่มากนั้น  เริ่มปี พ.ศ. 
2562  ทางกองกลางได้ยกเลิกการขอใช้รถแบบกระดาษเป็น 100% มีเพียงการใช้ระบบอย่างเดียว   
 

 การตรวจสอบ (Check) 
 
          หลังจากเราเริ่มลงมือปฏิบัติไปได้สักระยะ ต้องเริ่มท าการตรวจสอบความคืบหน้าของระบบ สิ่งที่ได้ลงมือ
ปฏิบัติไปนั้นว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ ซึ่งสิ่งที่จะบ่งบอกได้ก็คือในการขอรถใช้ราชการมีการปัญหามากน้อย
เพียงใด จากการที่ผู้ใช้ได้โทรสอบถามมายังกองกลาง ความถ่ีในการสอบถาม และจะด าเนินการแก้ไขให้ทันท่วงที 
เพ่ือความสะดวกของผู้ใช้   
 

 การปรับปรุง (Act / Action) 
 
          ขั้นตอนนี้คือการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการหรือทรัพยากรบางอย่างเพ่ือท าให้ผลลัพธ์กลับมาอยู่ใน
แผนงานหรือเส้นทางสู่เป้าหมายตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในครั้งแรก ซึ่งกระบวนการปรับปรุงเริ่มจากการ
วิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่วางแผนหรือก าหนดไว้ ว่าเกิดจากองค์ประกอบหรือปัจจัย
ภายใน/ภายนอกใดบ้าง แล้วจึงมาก าหนดมาตรการแก้ไข ปรับปรุงต่อไป 
 

 P-D-C-A อย่างต่อเนื่อง 
          หลังจากก าหนดมาตรการแก้ไขแล้วจึงน ามาปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องกับวิธีการและทรัพยากรที่
ก าหนดขึ้นมาใหม่โดยยังคงค านึงถึงการก าหนดเป้าหมายที่เหมาะสม แล้วจึงเริ่มลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง
แก้ไข ตามวงจร P-D-C-A อย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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ขั้นตอนการสมัครเข้าระบบการขออนุมัติใช้รถราชการ 

1. www.rmutsv.ac.th 

2. เลือก คณะ / หน่วยงาน 

3. เลือก ราชมงคลศรีวิชัย  สงขลา 

4. เลือกกองกลาง 

5.  เลือกระบบบริการกองกลาง 

6. Sign Up ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ 

7.  กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 เลขบัตรประชาชน 13 หลัก กด Enter  

 ลงทะเบียน 

8. ลงชื่อเข้าใช้ระบบ 

9. กรอก  Usernamele / e-Passport  

10. กรอก Password 

11. Login 

12. เลือก ระบบการจัดการยานพาหนะ 

ขั้นตอนการอัพโหลดลายมือชื่อเข้าระบบ 

1.เลือก ระบบการจัดการยานพาหนะ 

2. เลือกเครื่องหมาย           มุมขวาด้านบน 

3. เลือก แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

4.  ลายเซ็นของฉัน 

5. เลือกเครื่องหมาย   

6. บันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถราชการ 

1.เลือก ระบบการจัดการยานพาหนะ 

2. เลือก การจัดการค าขอ  

3. เลือก แบบฟอร์มขอใช้ยานพาหนะ 

4.  กรอกข้อมูล การขอใช้ยานพาหนะ  

5. ส่งค าขออนุญาตใช้รถ 

6. หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบการขออนุญาตใช้รถ 
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ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลการเห็นชอบการขออนุญาตใช้รถราชการของหัวหน้ากลุ่มงานยานพาหนะกองกลาง 

1. เลือก ระบบการจัดการยานพาหนะ 

2. เลือก การจัดการค าขอ  

3. เลือก จัดการค าร้องขอ 

4. เลือกที่กระดิ่งแจ้งเตือนค าร้องขอจากวัน เดือน ปี เวลา  นาที วินาที   ก่อนทุกครั้ง 

5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดดังต่อไปนี้ 

 ชื่อผู้ขอใช้รถราชการ 

 ต าแหน่ง   หน่วยงานที่สังกัด 

 ไปราชการ ณ ที่ใด  เพ่ืออะไร 

 จ านวนผู้โดยสารกี่คน  

 ออกเดินทางวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร พ.ศ.อะไร  เวลาเท่าไหร่ 

 กลับถึงมหาวิทยาลัย วันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร พ.ศ.อะไร  เวลาเท่าไหร่ 

 ผู้ควบคุมรถ คือใคร   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ 

6. หลังจากตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดแล้ว  

7. ด าเนินการตรวจสอบรถราชการ พนักงานขับรถ  เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา / ผู้รับมอบอ านาจ อนุมัติรถ 

    ราชการให้ขอใช้รถและพนักงานขับรถคันดังกล่าวได้ 

8.  ตรวจสอบการเลือกเวลาว่าควรเบิกเงินค่าล่วงเวลาให้กับพนักงานขับรถหรือไม่ตามระเบียบ 

     กระทรวงการคลัง 

9. เห็นชอบการขอใช้รถราชการ  

10. กรณี ไม่สามารถเห็นชอบการขอใช้รถราชการได้ ก็จะให้เหตุผลในการไม่สามารถอนุมัติได้โดยการแจ้งเหตุผล   

11. ข้อมูลที่ เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ จะถูกส่งไปยัง ผู้อ านวยการกองกลาง หรือผู้รับมองอ านาจ  

 
ขั้นตอนการอนุมัติขออนุญาตใช้รถราชการของผู้อ านวยการกองกลาง 

1. เลือก ระบบการจัดการยานพาหนะ 

2. เลือก การจัดการค าขอ  

3. เลือก จัดการค าร้องขอ 

4. เลือกที่กระดิ่งแจ้งเตือนค าร้องขอจากวัน เดือน ปี เวลา  นาที วินาที   ก่อนทุกครั้ง 

5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดดังต่อไปนี้ 

 ชื่อผู้ขอใช้รถราชการ 

 ต าแหน่ง   หน่วยงานที่สังกัด 
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 ไปราชการ ณ ที่ใด  เพ่ืออะไร 

 จ านวนผู้โดยสารกี่คน  

 ออกเดินทางวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร พ.ศ.อะไร  เวลาเท่าไหร่ 

 กลับถึงมหาวิทยาลัย วันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร พ.ศ.อะไร  เวลาเท่าไหร่ 

 ผู้ควบคุมรถ คือใคร   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ 

6. เลือก อนุมัติให้ใช้รถราชการ และพนักงานขับรถ เดินทางไปราชการได้ 

7.  ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้อ านวยการอนุมัติ/ ไม่อนุมัติให้เดินทางไปราชการ จะถูกส่งไปยังบุคลากรที่ส่งค าขอใช้รถ 

     ไปราชการเข้าในระบบ 

8.  ผู้ขอใช้รถราชการสามารถเข้าในระบบและเลือกเรียกข้อมูลเพื่อน ามาประกอบการขอใช้รถส่วนตัวเดินทาง 

    ไปราชการ หรือจ้างเหมารถ 

ความส าเร็จและหลักฐานที่แสดงถึงผลความส าเร็จ 
  ความส าเร็จขงการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการประเมินผลโดยใช้การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
สารสนเทศ (User Satisfaction) โดยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของการใช้งานสารสนเทศที่สะท้อนในรูปแบบ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข้อมูล (Database) และระบบ
เครือข่าย (Network) และการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ จะมุ่งเน้นที่คุณลักษณะจ าเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ
ผ่านเว็บไซต์และระบบ Intranet ของหน่วยงาน 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของทีมงาน/ประสิทธิภาพ/แนวทางการพัฒนาในอนาคต   
   
 การพัฒนาให้มีคุณค่าและทนัสมัย มีความต่อเนื่องทันเหตุการณ์ และสามารถใช้ระบบให้เกิดประโยชน์สงูสุด โดย
การน าข้อมูลเข้า ผ่านระบบการประมวลผล ค านวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเปน็ข้อความที่สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้  จะช่วยให้องค์การสามารถน าข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว 
ทันเวลากบัสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ดังนัน้ จึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญขององค์การ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านข้อมูล ระบบ และเครือข่าย ที่จะสามารถสง่เสริมให้คนในองค์การมีศักยภาพเพิ่มข้ึน และสามารถปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสทิธิภาพ  

ข้อดีของระบบ 
1. ลดเวลาการเดินทาง 
2. ลดกระดาษในการกรอกแบบฟอร์ม 
3. รายงานการใช้น้ ามันแยกตามประเภท 
4. รายงานความถ่ีการใช้รถแต่ละคัน 
5. สามารถทราบได้ว่ามีรถคันใดว่างในแต่ละวัน 
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6. ขออนุญาตใช้รถได้ตลอดเวลา 
7. ผู้ขออนุญาตใช้รถสามารถทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

 
ข้อเสียของระบบ 

1. ระบบมีการขัดข้องในบางช่วงเวลา 
2. ระบบยังไม่มีความเสถียรภาพในบางขั้นตอน 

 
ช่องทางในการติดต่อประสานงานกับผู้ขอใช้รถ 

- Messenger 
- LANE 

 
วิธีการดูตารางรถ 

- Google Calendar 
 
จ านวนรถในพื้นที่สงขลา 
 

1. รถตูโ้ดยสารจ านวน  4 คัน 
2. รถบัสโดยสารจ านวน 3 คัน 
3. รถหกล้อ 3 คัน 
4. รถกระบะ 2 คัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


