รูปแบบการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี
กิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
CoP ที่ 8

การดําเนินงานของสายสนับสนุน : การนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใน
การดําเนินงานของสายสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ผลงาน

การติดตามคํารองนักศึกษาดวยตนเองผานระบบออนไลน

ชื่อผูนําเสนอ

วาที่ ร.ต.หญิงสุพรรณี เกตุแกว

หนวยงาน

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร

หมายเลขโทรศัพท 083-1991235

E-mail suphannee.s@rmutsv.ac.th

ความเปนมา
จากสถานการณการแพรระบาดของ ไวรัสโคโรนา COVID-19 เขามาเปนตัวแปรสําคัญ ทําให
นักศึ กษาตองปรับ ไปเรีย นที่บ าน ระบบการศึกษาทั่ว โลกตองปรับตัวและคิ ดนวัตกรรม เปลี่ ยนการศึกษาจาก
“ออฟไลน” มาเปน “ออนไลน” อยางเต็มรูปแบบ ไดสงผลกระทบอยางรุน แรงตอการศึกษาทุกระดับทั่วโลก
ทํา ใหส ถานศึ กษาเกื อบทุ กแหงทั่ วโลกตองปดการเรีย นการสอน ขอมูล ของ UNESCO (World Economic
Forum, (2020) พบว า มี จํ า นวนนั ก เรี ย น 1.38 พั น ล า นคน ได รั บ ผลกระทบจากการป ด สถานศึ ก ษา ซึ่ ง เป น
ผลกระทบตอเนื่องอยางกวางขวาง และเกิดการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษา ที่เดนชัดที่สุด คือการเรียน
การสอนที่ ต องดํ า เนิ น งานต อ มิ ให ห ยุ ด ชะงัก เพราะจะสง ผลต อคุ ณภาพของนักศึ กษา นั่น ก็ คือ คุณภาพของ
ประชากรในอนาคต จึงมีการปรับการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เกิดนวัตกรรมทางความคิด มีรูปแบบใหม
ทางการเรียนการสอน (เทื้อน ทองแกว, 2563) จากนักศึกษาไมสามารถมามหาวิทยาลัยได แตสามารถเรียนได
แนวคิดทางการเรียนการสอนทางไกลใชสื่อออนไลนจึงระดมเขามาชวยแกปญหาทางการเรียนการสอน ซึ่งการ
ทํางานก็เชนเดียวกัน ทั้งอาจารยและพนักงานทุกคนก็ปฏิบัติงานจากที่บาน (Work From Home) ชวงระบาด
หนัก แตไมสามารถดําเนินงานไดสมบูรณ ซึ่งวิกฤติโรคระบาด COVID-19 ไดเปนโอกาสใหสรางแนวคิดใหม
ทางการเรียนรู นวัตกรรมใหม การทํางานแบบใหม เชน ทํางานที่บาน เรียนที่บาน ในชวงระบาดหนัก ทุกคนอยู
บาน ทํางานที่บาน พอสถานการณคลี่คลายลง ก็มีการเรียนและการทํางานสลับกันทั้งที่มหาวิทยาลัยและบาน
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องมาตรการและการเฝาระวังการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ใหหนวยงานจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน 100% ทุกรายวิชา
ในสวนของบุคลากรใชมาตรการปฏิบัติงานจากที่บาน (Work From Home) พบวา นวัตกรรมทางการทํางานที่
เหมาะสมในช ว งระบาด คื อ การทํ า งานแบบผสมผสาน เชน ผสมผสานกับการใชเทคโนโลยีดิจิตอลมาใชใน
การปฏิบัติงานไดจริง (Schwenger, 2018) ซึ่งนิยมใชกันมาก จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ทําใหขาพเจา
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เล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการประสานงานกั บ นั ก ศึ ก ษาในการอํ า นวยความสะดวกในด า นต า ง ๆ อาทิ เ ช น
การใหบริ การใหคําปรึกษา การใหบ ริการเกี่ย วกับ เอกสารต าง ๆ ในการเรีย นการสอนให กับนักศึกษา เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและรักษาผลประโยชนของนักศึกษาสูงสุด ขาพเจาจึงไดพัฒนางานระบบ
ติดตามคํารองของนักศึ กษาดวยตนเองผ านระบบออนไลน และเปน การพัฒนาตน แบบในการติ ดตามเอกสาร
โดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ Google Application ประยุกตใช Google Sheet ในการนํามาพัฒนา
ระบบ เพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็ว สามารถลดปญหาความสูญเสียจากระบบงานเดิม เชน ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน การสิ้นเปลืองกระดาษ ลดคาใชจายในการเดินทางของนักศึกษา ลดการสัมผัส การเวนระยะหาง
ทางสังคม (Social Distancing) เพื่อปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
วัตถุประสงค

1. เพื่อเพิ่มชองทางการสงและติดตามเอกสารตาง ๆ ของนักศึกษา
2. อํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษา และลดการสัมผัส เวนระยะหาง เพื่อปองกันการแพร
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
วิธีปฏิบัติที่ดี

การออกแบบระบบระบบภายใตแนวคิดของ Morrison (2010) ออกแบบขั้นตอนของ ADDIE
Model of Instructional Design เปนรูปแบบที่งายและมีขั้นตอนชัดเจนสามารถนํามาใชไดกับการออกแบบสื่อ
ในหลายรูปแบบ ออกแบบไว 5 ขั้นตอน ประกอบดวย
1. Analysis (การวิเคราะห)
2. Design (การออกแบบ)
3. Development (การพัฒนา)
4. Implementation (การนําไปใช)
5. Evaluation (การประเมินผล)

ภาพที่ 1 An ISD Model Featuring the ADDIE Processes (sourse. Grafinger,1988).
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จากขึ้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน ของ ADDIE Model สามารถนํามาประยุกตใชในการออกแบบระบบ
การติดตามคํารองนักศึกษาดวยตนเองผานระบบออนไลบน
1) การวิเคราะห (Analysis) เปนการศึกษากระบวนการทํางานกอนการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศ Google Application และวิเคราะหความตองการของผูรับบริการ (นักศึกษา) วิเคราะหเนื้อหา
2) การออกแบบ (Design) ผลจากการวิเคราะหขอมูล นําไปใชในการวางแผน และออกแบบ
กระบวนการ สําหรับการประยุกตใช Google Sheet ออกแบบขอความ รูปแบบ เพื่อใหงายตอการใชงาน
ออกแบบเนื้อหาใหตรงกับความตองการของนักศึกษา และการออกแบบขอคําถามสําหรับการประเมิน
3) การพัฒ นา (Development) เปน ขั้น ตอนการนํา Google Application ประยุ กต ใช
Google Sheet ในการนํามาพัฒนาระบบ เพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็ว สามารถลดปญหาความสูญเสียจาก
ระบบงานเดิ ม ภายใต ห ลั ก การแนวคิ ด ที่ มุ ง ลดความสู ญ เปล า จากการใช ท รั พ ยากร รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทํางาน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
4) การนําไปปฏิบัติจริง (Implement) นําระบบติดตามคํารองนักศึกษาดวยตนเองผานระบบ
ออนไลนที่ไดจากการประยุกตใช Google Sheet ไปทดลองใชกับนักศึกษา เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ
5) การประเมินผล (Evaluation) มีการประเมินผลออนไลน ดวย Google Form โดยนักศึกษา
ชองทางการใหบริการสําหรับนักศึกษา
สถานที่ใหบริการ/ชองทางการใหบริการ
1) ยื่นเอกสารแบบคํารองออนไลน
ผานชองทางตางๆ เชน Line , Facebook ,
E-mail หรือ QR Code ของระบบ

ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการ
ระบบออนไลน : จันทร ถึง อาทิตย
(ไมเวนวันหยุดนักขัตฤกษหรือทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.00 – 24.00 น.

2) ยื่นดวยตนเอง ที่ สํานักงานสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล อาคาร 23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่
ผังกระบวนการ/กระบวนการ
1.

2.

เขาสูระบบ

นศ. สามารถเขาสูร ะบบดวยการ
สแกน QR Code และ Admin
ดูแลระบบและสามารถแกไข
ขอมูลได

กรอกข้ อมูล

กรอกขอมูลสงเอกสารใบคํารอง
ไดในระบบ หรือ สงคํารองผาน
ทางช อ งทางอื่ น ๆ เช น FB ,
Line , E-mail , walk in มาที่
สํานักงานสาขาฯ ไดโดยตรง

ตรวจสอบ
ความถูกตอง

4.

ไม

ใช
5.

6.

7.

8.

เสนอ ผูเกี่ยวของลงนาม

เสนอ หน.หลักสูตร และ หน.สาขา
ลงนาม

สง จนท.งานสารบรรณคณะฯ
ดําเนินการ

ติดตามเอกสารคํารองนักศึกษา
ลงนาม

9.

แบงหมวดประเภทเอกสาร
ใบคํารองตางๆ

คัดแยกเอกสารคําร้ อง

3.

รายละเอียดงาน

ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารคํารองตางๆ อางอิง
ระเบียบ และขอบังคับ มหาลัยฯ
ถ า ผิ ด พลาดกลั บ ไปแก ไ ขใน
ระบบใหม และสงคืน นศ.
เสนออาจารยผสู อน / ที่ปรึกษา
แตละทานลงนาม
เสนอหัวหนาหลักสูตร และ
หัวหนาสาขา เพื่อลงนามใน
เอกสารคํารอง
จนท. สารบรรณเสนอหนังสือตอ
ผูบริหาร
เจาหนาที่ตดิ ตามคํารอง
นักศึกษาวาดําเนินการถึง
ขั้นตอนไหน

ระยะเวลา
1 นาที

10 นาที

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่สาขา

เจาหนาที่สาขา

5 นาที

เจาหนาที่สาขา

5 นาที

เจาหนาที่สาขา

2 ชม.

อาจารยผูสอน
อาจารยที่ปรึกษา

2 ชม.

หัวหนาหลักสูตร
หัวหนาสาขา

3 วัน

จนท.สารบรรณ
คณะ

1 วัน

เจาหนาที่สาขา

A
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ที่
10.

11.

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

A

กรอกข้ อมูล

12.

นักศึกษาตรวจสอบสถานะเอกสารคํา
รองของตนเอง

13.

สิ้นสุด

บันทึกเอกสารคํารอง โดยสแกน
เปนไฟลอิเล็กทรอนิกส อัพโหลด
เขาระบบ ให นักศึกษาสามารถ
ดาวโหลดผานลิ้งค เพื่อติดตาม
เอกสารของตนเองได
นั ก ศึ ก ษาสามารถตรวจสอบ
สถานะเอกสารคํารองของตนเอง
ได

5 นาที

1 นาที

เจาหนาที่สาขา

เจาหนาที่สาขา

ความสําเร็จและหลักฐานที่แสดงถึงผลความสําเร็จ
ในการใช ง านระบบติ ด ตามคํ า ร อ งของนั ก ศึ ก ษาผ า นระบบออนไลน เป น เครื่ อ งมื อ ติ ด ตาม
ประสานงานกับนักศึกษา ซึ่งจะมีคําถามบอยครั้งที่นักศึกษาสอบถามทางเจาหนาที่เพื่อติดตามเอกสารคํารองที่ได
ยื่น เอกสารมา ขา พเจา ซึ่งเป นเจา หนา ที่ป ระจําสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จึงออกแบบเครื่องมือติดตามความ
คืบหนาคํารองของนักศึกษาดวยตนเองผานระบบออนไลน และเปนการพัฒนาตนแบบในการติดตามเอกสาร โดย
บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ Google Application ประยุกตใช Google Sheet ในการนํามาพัฒนาระบบ
ทําเปน QR Code เพื่อเผยแพรบน Social ตาง ๆ ใหกับนักศึกษา และชองทางกลุม ME+MT+MRE ซึ่งมีสมาชิก
จํานวน 1,300 คน ประกอบด วย 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรสาขาวิช าวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรสาขาวิช า
เทคโนโลยี เ ครื่ อ งกล หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลเรื อ และคณาจารย แ ละบุ ค ลากรประจํ า สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 34 ทาน ระบบสามารถใชงานและทํางานรวมกันในแบบเรียลไทม สามารถดูและแกไข
รวมกันไดหลายคนในเวลาเดียวกัน มีหนาตางสนทนาบนหนาจอสําหรับการแกไขเอกสารและเปรดชีต
ขอดีของระบบ
1. เพิ่มชองทางการติดตอประสานงานและตรวจสอบความคืบหนาของเอกสารไดดวยตนเองดวย
ระบบออนไลน เพื่อความสะดวกของนักศึกษา
2. จัดเก็บงานไดอยางปลอดภัย อุปกรณเก็บขอมูลแบบออนไลน และการบันทึกอัตโนมัติ ชวย ให
องคกรหรือหนวยงาน ไมตองกังวลเรื่องฮารดไดรฟเสียหรือไฟดับเพราะขอมูลจะถูกเก็บไวในเซิรฟเวอรขนาดใหญ
ของ Google
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3. ตอบสนองนโยบายของรัฐและมหาวิทยาลัยฯ ในชวงสถานการณชวงโควิด 2019 ระบาด ลด
การเดินทางของนักศึกษา ลดโอกาสการติดเชื้อลดการสัมผัส อีกทั้งลดคาใชจายในการเดินทาง ลดการใชกระดาษ
มีการเผยแพรชองทางใหกับนักศึกษา

ภาพที่ 2 หนาจอกลุม Facebook ME+MT+MRE และการแผยแพรชองทางใหกับนักศึกษา
1. นักศึกษา สแกน QR CODE ผานมือถือ

ภาพที่ 3 QR CODE เขาระบบ
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2. นักศึกษาสามารถสงเอกสารคํารองผานทางระบบออนไลน หรือชองทาง Social ตางๆ ไดดวยตนเอง เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหนักศึกษาและลดชองทางการตองมาติดตอที่สํานักงาน
3. วิ ธี ก ารกรอกข อ มู ล หรื อ เข า ติ ด ตามคํ า ร อ งของตนเอง ว า อยู ใ นกระบวนการไหน สามารถทํ า ตาม
รายละเอียดดังภาพดังนี้
คลิกเลือกหลักสู ตรที่สังกัด

ชื่อ - สกุล ผูม้ าติดต่อ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ดาวโหลดแบบคําร้องฉบับสมบูรณ์

ช่องทางติดต่อ
กรอกรายละเอียดเอกสารคําร้อง

ตรวจสอบสถานะ มี 4 สถานะ

ภาพที่ 4 แสดงรายละเอียดหนาจอระบบการติดตามคํารอง นศ. ดวยตนเอง ผานระบบออนไลน
4. มีการติดตามความพึงพอใจของผูรับบริการ ตามขั้นตอนตอไปนี้
นักศึกษาสามารถมาประเมินความพึงพอใจระบบติดตามคํารองของนักศึกษาดวยตนเองผานออนไลน
ผานลิ้งค https://forms.gle/sZriK7bUnwUrcmrR9 หรือ โดยสแกน QR Code

ภาพที่ 5 แสดง QR CODE เขาระบบแบบประเมินความพึงพอใจ
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1. จะปรากฏหนาจอแบบประเมิน ดังภาพ

ภาพที่ 6 แสดงหนาจอแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน
2. สามารถดู rang ความพึงพอใจ ดังภาพ

8

ภาพที่ 7 แสดงหนาจอผลประเมินความพึงพอใจ

ภาพที่ 8 แสดงหน้ าจอรายละเอียดผลการประเมินในรูปแบบแผนภูมิแท่ง
ปจจัยแหงความสําเร็จของทีมงาน/ประสิทธิภาพ/แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. เปนตนแบบใหกับสาขาวิชาตางๆ เพื่อนําไปพัฒนาระบบ
2. เกิดการเรียนรูและเกิดความสนใจในการนําองคความรูดังกลาว ไปประยุกตใชในการทํางาน
3. ผูบริหารทุกระดับ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน รูปแบบงาน ขั้นตอนในการ
ดําเนินงานอยางอิสระ ที่สามารถสงผลทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีตอคุณภาพของงาน
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