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ศูนย์บริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

แนวปฏิบัติที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่  
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ปี 2560 

ออกแบบ
กระบวนการใหม่ 

พัฒนาโปรแกรมการ 
Crop และ Upload 

ภาพออนไลน์  

ปี 2558-2559 

พัฒนาโปรแกรมจอง
คิวถ่ายรูปออนไลน์ 

ปี 2556-2557 

ศูนย์ฯ ด าเนินการ
ถ่ายรูปพร้อมท าบัตร

นักศึกษา 

ปี 2551-2555 

ธนาคารด าเนินการ
พร้อมกับบริการเงิน

ด่วน ATM 
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เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

เพื่อลดขั้นตอนการท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม ่

เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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การบ่งชี้ความรู้ 

พิจารณาท าอย่างไรให้
บรรลุเป้าหมาย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท าบัตร 

การพัฒนาโปรแกรมการ 
crop และ upload ภาพ

ออนไลน์ 

การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

ส านักทะเบียนใน
มหาวิทยาลัยต่างๆ 
ของประเทศไทย 

การจัดการความรู้ให้
เป็นระบบ 

ประชุมระดมสมองเพื่อ 
ก าหนดวิธีการ กลุ่มเป้าหมาย 

กรอบเวลา 

วางโครงสร้างความรู้ด้านการ
พัฒนาโปรแกรมการ Crop และ 

Upload ภาพ ออนไลน์ 

พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดท า
โปรแกรมการ Crop และ Upload 

ภาพออนไลน์ 

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 

จัดท ารายละเอียดค าอธิบายองค์
ความรู้ด้านการ Crop และ 

Upload ภาพ ออนไลน์ในรูป    
ไฟล์ pdf  และ คลิป Clip 

จัดท าคู่มือองค์ความรู้ด้านการ
ตรวจสอบการ Upload ภาพ 

นักศึกษา 

การจัดการความรู้ (knowledge management, KM) : 7 ขั้นตอน 

1 2 3 4 
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การเข้าถึงความรู้ 

ผู้ ใช้ ส ามารถ เข้ าถึ ง ง่ ายและ
สะดวกโดยใช้ระบบสารสนเทศ
(IT) ประชาสัมพันธ์บน website  
Link Video แนะน า 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

ใช้ระบบพี่เลี้ยงในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จัดอบรมถ่ายทอดองค์

ความรู้  ลงมือปฏิบัติเพื่อทดลอง
กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้รับบริการ 

การเรียนรู้               

ท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่ง
ของงานด้วยการเขียนคู่มือ
การปฏิบัติงาน (QP/WI) 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากสร้างองค์
ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ ท าให้เกิด
การเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ  
และน าความรู้ที่ได้หมุนเวียนต่อไป

อย่างต่อเนื่อง 

การจัดการความรู้ (knowledge management, KM) : 7 ขั้นตอน 

5 6 7 
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ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ 
• ข้อผิดพลาดในการด าเนินการ

ส่งกลับมาใหม่อีกคร้ัง  คิดเป็น
ร้อยละ 0.92 

• ผลส ารวจความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับมาก    คิดเป็น ร้อยละ 
85.03  

ลดขั้นตอนการ
ท าบัตรนักศึกษา 
• ไม่ต้องใช้บุคลากรจ านวน

มากมาถ่ายรูปในเวลาที่
จ ากัด  

• ใช้บุคลากรตรวจสอบภาพ
จ านวน 2-3 คน  

ปรับปรุงพัฒนา
งานอย่าง
ต่อเนื่อง 
• เดิมจัดจ้างให้ธนาคารด าเนินการ 

• ศูนย์ฯ ด าเนินการถ่ายรูปเอง และ 
ต่อมาพัฒนาโปรแกรมจองคิว 

• พัฒนาโปรแกรมการ crop และ 
upload 

สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

• พัฒนาโปรแกรมการ crop 
และ upload ภาพ
ออนไลน์ 
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ปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะให้ “บริการด้วยคุณภาพ สร้าง
ความประทบัใจแก่ผู้รับบริการ”  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Smart 

phone)เข้าถงึข้อมูลได้ในทุกที่ ทุกเวลา  

ด าเนินงานผ่านวงจรบริหารงานคุณภาพ P-D-C-A 

Clip: Crop & Upload 

เอกสารประกอบ 2 (clip การ Crop และ Upload ภาพถ่าย).mp4
เอกสารประกอบ 2 (clip การ Crop และ Upload ภาพถ่าย).mp4
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ประโยชน์ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนวิธีการท าบัตรนักศึกษาใหม่ 
1.  ด้านคน  :  ลดจ านวนบุคลากร และ นักศึกษาช่วยงาน  จากเดิม 32 คน เหลือ 2-3 คน 
2.  ด้านระยะเวลา  :  มีเวลาในการด าเนินการตรวจสอบรูป  ไม่ต้องรีบเร่ง 
3.  ด้านงบประมาณ  :  ลดค่าใช้จ่ายในช่วงวันถ่ายรูปการด าเนินการ 
4.  ด้านการจัดการ  :  1) ไม่ต้องจัดเตรียมสถานที่  ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบไฟฟ้า 
                           2) ไม่ต้องเสี่ยงเรื่องไฟฟ้าดับและไมส่ามารถถา่ยรูปได้ 
                           3) ลดความไม่พึงพอใจ  เช่น  รูปไม่สวย  ถ่ายไม่ชัด  ด าหรือสว่างเกินไป 

(ระบบเก่า)เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปนักศึกษา 

ระบบใหม่ นักศึกษา Upload File ภาพ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรูป 
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ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการ crop 
Upload ภาพถ่ายเพื่อ

ท าบัตรนักศึกษา
85.03%  

ผลการประเมินการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ crop/upload 
ภาพถ่ายเพื่อท าบัตร

นักศึกษา        
88.95% 

คลิป (Clip) ของ
นักศึกษาที่แสดงความ
พอใจการให้บริการใน

รูปแบบนี้ 
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เอกสารประกอบ 5 (clipe voce of Customer).mp4
เอกสารประกอบ 5 (clipe voce of Customer).mp4
เอกสารประกอบ 5 (clipe voce of Customer).mp4
เอกสารประกอบ 5 (clipe voce of Customer).mp4
เอกสารประกอบ 5 (clipe voce of Customer).mp4
เอกสารประกอบ 5 (clipe voce of Customer).mp4
เอกสารประกอบ 5 (clipe voce of Customer).mp4
เอกสารประกอบ 5 (clipe voce of Customer).mp4
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INNOVATION 
    การเพิ่มประสิทธิภาพการท าบัตรประจ าตัว
นักศึกษาใหม่นั ้น ด าเนินการงานผ่านวงจร
บริหารงานคุณภาพ (plan-do-check-act) 
โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (knowledge 
management) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
วงจร กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (continual improvement) สู่
ผลสัมฤทธิ์คือนวัตกรรม (innovation)  
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 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ Crop และ  Upload ภาพเข้าระบบ
เพื่อท าบัตรนักศึกษา  26 พฤษภาคม 2560 ณ 

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (ดูงาน)  นักศึกษารับบัตรนักศึกษาใหม่  

 นักศึกษา ศึกษาการ  Crop และ  Upload ภาพจาก Smart Phone 
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