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โครงการพัฒนาบุคลากร  ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.  ล าปาง 
เรื่อง  การใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการพัฒนาการให้บริการการศึกษาแบบครบวงจร 

One Stop Service : OSS ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
วันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 

ณ กองบิน 52 กองบิน 52  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

        ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง เป็นเครือข่ายบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ที่เน้นการ

ให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา  ประชาชน และชุมชนในท้องถิ่น 8 จังหวัดภาคเหนือ  โดยมีการให้บริการแบบครบ

วงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service : OSS)  แต่ยังไม่เคยมีการน าระบบการวางแผนพัฒนางานบริการแบบวงจร 

PDCA มาใช้ในงานบริการ OSS   ในขณะที่สถาบันการศึกษาอื่นเริ่มมีการน ามาใช้  ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรของศูนย์

วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  มีความรู้และประสบการณ์  จะน าบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร  กองทุน 

มสธ. 12 ปี  เรื่อง “การใช้วงจร PDCA ในการพัฒนาการบริการการศึกษา One Stop Service : OSS ”  ที่

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี นครสวรรค์และอุดรธานี  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2556  ณ กองบิน 

52 บ่อฝ้าย  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียง  มีความรู้ และความสามารถมา

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งมีการน าบุคลากร 5 ศูนย์วิทยพัฒนาไปศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาท่ีมีการน าระบบ 

PDCA มาใช้กับการบริการการศึกษาแบบครบวงจร ณ จุดเดียว(OSS) คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล  เพ่ือให้บุคลากร

น าความรู้  ความเข้าใจมาใช้พัฒนางานบริการด้านต่างๆของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างศูนย์วิทยพัฒนา  และสถาบันการศึกษาให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของศูนย์วิทยพัฒนา ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นบริการแก่นักศึกษา  ประชาชน  

สร้างเครือข่ายการศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ  
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การบรรยายทางวิชาการ 
เรื่อง 

การใช้วงจร PDCA กับงานบริการ 
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูธฤทธิ์  วิทยานุรักษ์รักษาศิริ 

จาก  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 

   
 
วงจร DEMMING (PDCA, Plan-Do-Check-Act) PDCA สามารถประยุกต์ได้กับทุกกระบวนการ      
 Plan  วางแผน   จัดตั้งวัตถุประสงค์และกระบวนการที่จ าเป็น เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปตามความต้องการ 

                      ของลูกค้าและนโยบายขององค์การ  
 Do     ปฏิบัติ   น ากระบวนการไปปฏิบัติ  
 Check ตรวจวัด  เฝ้าติดตามและวัดกระบวนการและผลิตภัณฑ์เทียบกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และ 

                      ข้อก าหนดส าหรับผลิตภัณฑ์ แล้วรายงานผลลัพธ์  
 Act    ปรับปรุง   จัดท าปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงสมรรถนะกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 

 
การน าวงจร PDCA มาใช้พัฒนางาน ซึ่งต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  
 

 P - Plan    วางแผน โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ และตั้งเป้าหมาย ก าหนดขั้นตอนวิธีการ และ 
                ระยะเวลา จัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นทั้งในด้านบุคคล เครื่องมืองบประมาณ  

 D - Do      ปฏิบัติ โดยการท าความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติตามแผน  
 C - Check  ตรวจสอบ เพื่อติดตามความคืบหน้า และดูผลส าเร็จของงานเมื่อเทียบกับแผน  
 A - Act     ปรับปรุงการด าเนินการให้เหมาะสม หากการปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจ ก็จัดให้เป็น 
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                มาตรฐาน  เพ่ือเป็นแนวทางให้ปฏิบัติต่อไป หากการปฏิบัติมีข้อควรปรับปรุง ให้ 
                ก าหนดวิธีการปรับปรุงต่อไป  

 

เทคนิคการวางแผน  
Plan  การวางแผนที่ดี ควรตอบค าถามต่อไปนี้ได้  

 มีอะไรบ้างที่ต้องท า 

 ใครท า 

 ต้องใช้อะไรบ้าง 

 ระยะเวลาในการท างานแต่ละขั้นตอนเป็นเท่าใด 

 ล าดับการท างานเป็นอย่างไร ควรท าอะไรก่อน อะไรหลัง  

 เป้าหมายในการกระท าครั้งนี้คืออะไร 
DO  การด าเนินการ 

 ท าให้ถูกต้องตั้งแต่แรก จะได้ไม่ต้องแก้ไข หรือรับผลเสียจากการกระท าที่ผิดพลาด 

 ตรวจสอบทุกขั้นตอน หากพบข้อบกพร่อง ให้รีบแก้ไขก่อนที่ความเสียหาย จะขยายเป็นวงกว้าง 
Check  เพื่อตรวจสอบ 

 ตรวจสอบวิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติจริง ว่าท าได้ตามแผนหรือไม่ตรวจสอบผล ที่ได้
ว่าได้ตามเป้าหมายหรือไม่ 

Act  เพื่อปรับปรุง  

 ท าวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้ และพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้  
 

PDCA  เพื่อการปรับปรุง คือ ไม่ต้องรอให้เกิดปัญหา แต่เราต้องเสาะแสวงหาสิ่งต่างๆหรือวิธีการที่ดีกว่าเดิมอยู่

เสมอ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม เมื่อเราคิดว่าจะปรับปรุงอะไร ก็ให้ใช้วงจร PDCA เป็นขั้นตอนในการ
ปรับปรุง  
PDCA   เพื่อป้องกัน  
      1.1   การน าวงจร PDCA ไปใช้ ท าให้ผู้ปฏิบัติมีการวางแผน การวางแผนที่ดีช่วยป้องกันปัญหาที่ไม่ควร  
             เกิดช่วยลดความสับสนในการท างาน ลดการใช้ทรัพยากรมากหรือน้อยเกินความพอดี ลดความ 
             สูญเสียในรูปแบบต่างๆ  
      1.2   การท างานที่มีการตรวจสอบเป็นระยะ ท าให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมขึ้น และแก้ไขปัญหาได้ 
             อย่างรวดเร็วก่อนจะลุกลาม  
      1.3   การตรวจสอบที่น าไปสู่การแก้ไขปรับปรุง ท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดซ้ า หรือลดความรุนแรง 
             ของปัญหา ถือเป็นการน าความผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์  
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PDCA   เพื่อแก้ไขปัญหา  
       1.  ถ้าเราประสบสิ่งที่ ไม่เหมาะสม ไม่สะอาด ไม่สะดวก ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ประหยัด เราควร  
           แก้ปัญหา  
       2.  การใช้ PDCA เพ่ือการแก้ปัญหา ได้แก่ การท า C-PDCA คือ ตรวจสอบก่อน ว่ามีอะไรบ้างที่เป็น  
           ปัญหา เมื่อหาปัญหาได้ ก็น ามาวางแผนเพ่ือด าเนินการตามวงจร PDCA ต่อไป  

การน า PDCA cycle มาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานจะท าอย่างไรเพื่อให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ท าอย่างไรให้
บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจและ ตระหนักในการน า PDCA cycle มาใช้ขับเคลื่อนส าหรับการปฏิบัติงานของตน 
ดังนั้นจึงขออธิบายนิยามของ PDCA cycle ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
                          P ( Plan) P = Priority & Purpose & Plan 
                           D ( Do) D = DO = Directing & Organizing 
                           C (Check) C = Check & Control & Continue 
                           A ( Act ) A = Adjust plan & Action to improvement  

1. P คือ การวางแผน (Plan) การท างาน ซึ่งเราต้องรู้ว่า เราจะให้ใครท า (Who) ท าอะไร (What)  
ที่ไหน (Where) ท าเม่ือไหร่ & มีเวลาเท่าไหร่ (When) ท าอย่างไร (How) ภายใต้งบประมาณเท่าไหร่ (How much) 
ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Purpose) ปัญหา มันเริ่มต้นจาก คน 1 คน ไม่ได้มีงานเดียว ทุกๆ คน มีทั้งงานด่วน งาน
แทรก งานของหัวหน้า งานของเพ่ือน สารพัดงานที่มะรุมมะตุ้มกันเข้ามา และท่ีวุ่นวายมากข้ึนไปอีก ก็คือ หาก
องค์กรนั้นมีหลายนาย ซึ่งแต่ละนาย ก็สุดที่จะเอาแต่ใจตัวเอง เอาใจไม่ถูก ดังนั้นคนท างานจึงเริ่มรวน ไม่รู้จะท างาน
ไหนก่อน พอจะเริ่มท างานนั้น  ผู้ร่วมงานถูกดึงไปท าอย่างอ่ืน งาน รันต่อไม่ได้ พอท างานหนึ่งเสร็จ   เวลาไม่พอท่ีจะ
ท างานถัดไป ต้องปรับ How (ปรับวิธีการ)  แต่การปรับ How แบบเหลือเวลาท างานน้อย ๆ มักจะท าได้ยาก สุดท้าย
ทีมงานก็ต้องวกกลับมาปรึกษาหัวหน้าทีมอีกครั้ง ส าหรับปัญหาเหล่านี้ หากจะแก้ ต้องท าให้ความผันผวนของการ
ด าเนินตามแผนงานมีให้น้อยลง ซึ่งคนที่เป็นหัวหน้าทีม จ าเป็นต้อง Priority งานทุกๆ งาน ต้องก าหนดเป้าหมาย 
(Purpose) ของแต่ละงานไว้ชัดเจน แล้วจึงท าการวางแผนงาน (Plan) และหากต้องการให้ทีมงานปรับตัวได้เร็ว 
หัวหน้าทีมจะต้องสอน (Coaching) วิธีคิดให้กับทีมงานด้วย ในขณะเดียวกัน หัวหน้าทีมต้องปรับแผนงานเร็ว 
เพ่ือที่จะได้น าพาทีมงาน ท างานให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ 
 
2. D คือ การลงมือท า (Do) 
           ปัญหา มันเริ่มต้นจากความไม่ชัดเจนของหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น แม้ว่าตอนวางแผน จะบอกว่า ให้ใครท า 
ให้ฝ่ายไหนท าบ้าง แต่ไม่ได้ระบุไปว่าใครเป็นเจ้าภาพหลัก ท าให้ทีมงานเกี่ยงงานกันได้ง่าย ยิ่งหากไม่ชอบขี้หน้ากัน
ด้วยแล้ว งานยิ่งไม่เดินเลย หรือ ในตอนวางแผนบอกว่า จะต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้ เท่านี้ แต่พอท าจริง ปริมาณไม่
พอใช้ เพราะตอนวางแผน มองว่างบประมาณไม่พอเลยตัดโน่น ตัดนี่จนความเป็นจริง เกิดความไม่เพียงพอต่อการ
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ท างาน ดังนั้น การแก้ปัญหาเหล่านี้ สิ่งที่ต้องท าในฐานะหัวหน้าทีมงาน ก็คือ การระมัดระวังในการน าทีม 
(Directing) ซึ่งจะเกี่ยวข้อง กับเรื่อง วิธีการสื่อสาร (Communication) การจูงใจให้ทีมงานอยากท างาน 
(Motivation) และหัวหน้าทีมยังต้องท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Consulting) ให้กับทีมงานด้วย รวมถึง ต้องมีการจัด
ก าลังคน และจัดเตรียมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน (Organizing) ให้ดี ก่อนที่จะด าเนินการลงมือท า 
(Do) 
 
3. C คือ การตรวจสอบ งาน (Check) 
            เริ่มต้นจาก การตรวจสอบนั้นท าได้ง่าย แต่การน าข้อมูลที่ตรวจสอบไปใช้ ควบคุม การท างานของส่วนงาน
นั้นๆ มักเป็นไปอย่างเชื่องช้า หรือ ไม่ได้น าไปใช้เลย และเมื่อเวลาผ่านไป พนักงานจะมองว่า การตรวจสอบของเขา
นั้น ไม่เห็นมีความจ าเป็นต้องท าเลย ไม่นานพวกเขาก็จะเลิกท าการตรวจสอบงาน ดังนั้นแนวทางแก้ไข คือ หัวหน้า
ทีมงาน จะต้องเป็นผู้รับรู้ผลของการตรวจสอบงาน (Check) ของส่วนงานในสังกัดท้ังหมด เพ่ือจะได้ท าการ เป็นผู้
ประสานงาน (Coordinator) น าข้อมูล ไปใช้ในการควบคุม ( Control ) ให้ผลงานเป็นตามแผน และหัวหน้างานยัง
จ าเป็นต้องด าเนินการ ติดตาม การตรวจสอบงาน และควบคุมผลงาน อย่าง ต่อเนื่อง (Continue) สม่ าเสมอ เพ่ือท า
ให้ทีมงาน เห็นถึงความส าคัญของงาน 
 
4. A คือ การปรับปรุง แก้ไข งานให้ดีขึ้น (Act) 
            ในกรณีที่ผลงานออกมาไม่ได้ตามเป้าหมาย ก็ไม่มีใครท าอะไรต่อ และยิ่งงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
พนักงานก็จะท าเหมือนเดิม ซึ่งท าให้องค์กรไม่พัฒนา ดังนั้นแนวทางแก้ไข คือ กรณีท่ีท างานไม่ได้เป้าหมาย หัวหน้า
ทีมงาน จะต้องท าการปรับแผนงาน (Adjust plan) โดยเน้นในประเด็นวิธีการ (How) และในกรณีที่ท าได้ตามแผนที่
ก าหนดไว้ หัวหน้าทีมงาน จ าเป็นที่จะต้องท าการ สั่งการ (Command) ให้ทุกฝ่าย ตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น เพ่ือที่
องค์กรจะได้พัฒนาต่อไปไม่สิ้นสุด (Action to improvement) 

PDCA  ในการให้บริการลูกค้า 

             การควบคุมการบริการลูกค้า เป็นการติดตามผลหลังจากกิจการให้การบริการแก่ลูกค้าไปแล้ว เพ่ือจะได้น า
ข้อมูลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น โดยขั้นตอนของการควบคุมการบริการลูกค้า 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้ เช่น 

                 1. การก าหนดมาตรฐานที่วัดได้ส าหรับการบริการแต่ละรายการ เช่น กิจการก าหนดมาตรฐานว่าจะส่ง
สินค้าให้กับลูกค้า ภายในระยะเวลา 5 วัน โดยจะต้องขนส่งสินค้าให้ได้ตามที่ก าหนด 95% หมายถึง ถ้าลูกค้าสั่งซื้อ
สินค้า 100 ครั้ง กิจการจะต้องใช้ระยะเวลาในการส่งสินค้าภายใน 5 วัน ให้ได้ 95 ครั้ง  

                2. การวัดผลการบริการที่เกิดขึ้นจริง หลังจากมีการให้บริการลูกค้าไปแล้ว กิจการจะต้องท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการให้บริการเพ่ือวัดผลของการให้การบริ การ เช่น หลังจากให้บริการไปแล้ว กิจการวัดผลของการ
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บริการได้ ดังนี้ ลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้า 400 ครั้ง กิจการสามารถส่งได้ภายในระยะเวลา 5 วันจ านวน 300 ครั้ง อีก 
100 ครั้ง กิจการใช้เวลาในขนส่งมากกว่า 5 วัน แสดงว่ากิจการสามารถขนส่งได้ตามก าหนดคิดเป็น 75% (300 x 
100/400)  

                        3. การประเมินผลการให้บริการ กิจการจะต้องท าการประเมินผลการให้บริการ โดยการ
เปรียบเทียบการบริการที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานการให้บริการที่ก าหนด ไว้ เช่น กิจการก าหนดมาตรฐานการส่ง
สินค้าให้ลูกค้าภายในระยะเวลา 5 วัน คิดเป็น 95% แต่กิจการสามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ตามก าหนดเวลา คิดเป็น 
75% ซ่ึงต่ ากวา่มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 20% (95% – 75%)  

                       4. การวางแผนแก้ไข หลังจากกิจการทราบสาเหตุแล้ว ก็จะต้องด าเนินการแก้ไขการให้บริการ
ลูกค้าเพ่ือให้ได้เท่ากับหรือมากกว่า มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ เช่น กิจการอาจจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
ให้บริการการขนส่ง เพ่ือให้สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าภายในระยะเวลา 5 วัน คิดเป็น 95% หรือมากกว่า จะเห็นได้ว่า 
ก่อนการวัดผลของการให้บริการ กิจการจะต้องท าการก าหนดมาตรฐานของการให้บริการ และหลังจากวัดผลแล้ว จึง
จะน าผลที่ได้รับมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ เพ่ือหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขต่อไป  

วงจร PDCA กับการบริหารงานบริการ  

           ในการด าเนินงานบริหารการบริการ จะถูกขับเคลื่อนผ่านกลไกในการท างานที่เรียกกันว่าวงจร PDCA ซึ่งมา
จากค าว่า Plan (การวางแผน) Do (การลงมือท า) Check (การตรวจสอบ) และ Act (การปรับปรุง) จากรูปจะแสดง
ให้เห็นถึงวงจร PDCA และความสัมพันธ์กับองค์ประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบริการ  
 
โดยวงจร PDCA ส าหรับการบริหารงานบริการจะประกอบด้วย 
 

 การวางแผน (Plan)      จะเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์และกระบวนการที่จ าเป็น เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าใน 
                               การให้บริการมีความสอดคล้องตามความต้องการทั้งของลูกค้า และนโยบายของ 
                               องค์กร 

 การลงมือท า (Do)        จะเป็นการด าเนินงานของแต่ละกระบวนการตามที่ได้ก าหนดขึ้นมา 
 การตรวจสอบ (Check) จะเป็นการด าเนินการติดตาม และวัดกระบวนการต่างๆ รวมถึงท าการวัดเทียบ 

                               กับนโยบาย วัตถุประสงค์ และข้อก าหนดต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ รวมถึงการรายงาน 
                               ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นด้วย  

 การปรับปรุง (Act)       จะเป็นการด าเนินการเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานของกระบวนการต่างๆ อย่าง 
                             ต่อเนื่อง  
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1. การวางแผน (Plan) การบริหารงานบริการ 

                ใน ข้อก าหนดที่ 4.1 ของมาตรฐาน ISO/IEC 20000 ได้ก าหนดถึงเรื่องของการวางแผนในการ
บริหารงานบริการ (Plan) โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการวางแผนส าหรับการด าเนินงาน  ทั้งนี้แผนการบริหารการ
บริการ จะประกอบด้วย 

 ขอบเขตของการบริหารงานบริการ  
 วัตถุประสงค์และข้อก าหนดส าหรับการบริหารงานบริการ 
 กระบวนการที่จ าเป็นต้องมี 
 กรอบของบทบาทและความรับผิดชอบงานบริหาร รวมถึงผู้รับผิดชอบระดับสูง เจ้าของกระบวนการ และ

การบริหารซัพพลายเออร์ 
 รูปแบบการเชื่อมโยงประสานงานกันระหว่างกระบวนการบริหารงานบริการ และกิจกรรมต่างๆ  
 แนวทางในการชี้บ่ง การประเมิน และการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้มีการก าหนดไว้ 
 แนวทางในการเชื่อมโยงโครงการที่ใช้ในการสร้างหรือการปรับแต่งงานบริการ 
 ทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก และงบประมาณท่ีจ าเป็น  
 เครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการสนับสนุนกระบวนการ และ 
 แนวทางในการจัดการ การตรวจประเมิน และการปรับปรุงคุณภาพของการบริการ 

                ทั้ง นี้ในการจัดท าแผนการบริหารงานบริการ จะต้องครอบคลุมถึงส่วนต่างๆ ของการบริการด้วย ซึ่งจะ
ประกอบด้วย การด าเนินการของการบริหารงานบริการ การส่งมอบกระบวนการบริหารงานบริการ การเปลี่ยนแปลง
กระบวนการบริหารงานบริการ การปรับปรุงกระบวนการบริหารงานบริการและการบริการใหม่ 
               ในบางกรณีที่ ผู้ให้บริการ มีลูกค้าหลายราย การระบุขอบเขตของแผนการบริหารงานบริการ ควรจะมี
การก าหนดขอบเขตของลูกค้าแต่ละรายไว้อย่างชัดเจน โดยอาจจะมีบางกระบวนการที่ท างานให้กับลูกค้าทุกราย 
ในขณะที่บางกระบวนการอาจจะตอบสนองให้กับลูกค้าเพียงบางรายเท่านั้น 
 
นโยบายและวัตถุประสงค์  

                 การ ผสมผสานระหว่างนโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนการบริหารงานบริการ จะสะท้อนให้เห็นถึง
ความมุ่งม่ันของฝ่ายบริหารที่มีต่อการบริหารงานบริการ    ทั้งนี้นโยบายจะแสดงถึงทิศทางของการบริหารงาน กลไก
การควบคุม และความตั้งใจโดยรวมของการบริการ    ส่วนวัตถุประสงค์ จะเป็นกลไกในการก าหนดเป้าหมาย หรือ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ ทั้งนี้วัตถุประสงค์จะให้รายละเอียดของความส าเร็จที่ต้องการ และระยะเวลาที่ต้องการให้
ความส าเร็จนั้นเกิดขึ้นด้วย ตัวอย่างของวัตถุประสงค์ เช่น 

 การเพ่ิมระดับความพึงพอใจของลูกค้าอีก 10% 
 การลดการโทรศัพท์เพ่ือสนับสนุนในงานที่ระดับความส าคัญต่ า ลง 5% ต่อปี โดยการเพ่ิมระดับของการ

ฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งาน  
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 การเพ่ิมขีดความสามารถของ Server อีก 30% ในอีก 6 เดือนข้างหน้าโดยการทบทวนการใช้งาน Email 

การจัดการทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก และงบประมาณ  

           ความต้องการเก่ียวกับทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวกและงบประมาณ จะต้องได้รับการก าหนดเอาไว้
อย่างชัดเจนในแผนการบริการ โดยจะประกอบด้วย 

 ทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร เทคโนโลยี การประยุกต์ใช้งาน ฐานข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ และผู้ส่งมอบ  
 สิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ พ้ืนที่ท างาน และสิ่งอ านวยความสะดวก การจัดเก็บที่มีความปลอดภัย 

เทคโนโลยี และ การรักษาความปลอดภัย  
 งบประมาณ ได้แก่ ต้นทุนและผลตอบแทน แหล่งเงินทุน กระแสเงินสดในแต่ละช่วงเวลา รายได้และ การ

จัดการความแปรผันของงบประมาณ  

2. การด าเนินการในการบริหารงานบริการ (Do)  

              ใน ส่วนของข้อก าหนดที่ 4.2 จะเป็นการระบุถึงการลงมือท า หรือขั้นตอน Do ในวงจร PDCA โดยจะมี
เป้าหมายเพื่อให้มั่นใจได้ว่า องค์กรได้มีการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ และแผนการบริหารงานที่ได้มีการวางแผนไว้
ในขั้นตอนการวางแผน ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะต้องมีการด าเนินการตามองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้  

 การจัดสรรเงินทุนและงบประมาณอย่างเพียงพอส าหรับการให้บริการ 
 การ จัดสรรบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการไว้อย่างชัดเจน รวมถึง

มีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่างท่ัวถึง ด้วย 
 การจัดท าเป็นเอกสาร และการดูแลรักษานโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน และความหมายของแต่ละ

กระบวนการ หรือชุดของกระบวนการ 
 การระบุและการบริหารความเสี่ยงของการบริการ 
 การบริหารทีมงาน เช่น การคัดเลือกพนักงาน การพัฒนาพนักงานอย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง 
 การบริหารสิ่งอ านวยความสะดวก และงบประมาณ 
 การบริหารทมีงาน รวมถึงโต๊ะบริหาร (Service desk) และทีมด าเนินงาน 
 การรายงานความคืบหน้าเทียบกับแผนงาน และ 
 การประสานงานระหว่างกระบวนการบริหารงานบริการ  

3. การเฝ้าติดตาม การวัดและการทบทวน (Check)  

                 เมื่อ ได้มีการลงมือท าตามแผนการให้บริการตามท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว ขั้นตอนถัดไปจะต้องมีการเฝ้า
ติดตาม วัด ทบทวนกระบวนการ และการด าเนินการต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือท าการประเมินถึงความส าเร็จของ
วัตถุประสงค์และแผนงานของการบริหาร งานบริการ ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะต้องมีการวางแผนและลงมือด าเนินการใน 
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การเฝ้าติดตาม การวัด การวิเคราะห์และการทบทวนงานบริการ กระบวนการบริหารงานบริการ รวมถึงระบบอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง โดยรายการที่จะต้องท าการเฝ้าติดตาม วัด และทบทวน ประกอบด้วย 
                 1)   ความส าเร็จเมื่อเทียบกับเป้าหมายงานบริการที่ได้ก าหนดไว้ 
                 2)   ความพึงพอใจของลูกค้า 
                 3)   ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 
                 4)   แนวโน้มของผลการด าเนินงาน และปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
                 5)   ความไม่สอดคล้องหลักท่ีเกิดข้ึน 
 
               นอกจากนั้นผู้ให้บริการ จะต้องใช้วิธีการและเทคนิคที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการติดตามผล การ
ด าเนินงานของกระบวนการต่างๆ โดยวิธีการที่น ามาใช้จะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถของกระบวนการเปรียบ 
เทียบกับผลลัพธ์ที่ได้ก าหนดไว้   ในส่วนผู้บริหารระดับสูงขององค์กร จะต้องมีการด าเนินการทบทวนระบบการ
บริหารงานบริการในช่วงเวลาที่ได้มีการ ก าหนดไว้ เหมือนกันกับการทบทวนโดยฝ่ายบริหารตามมาตรฐาน ISO9001 
ทั้งนี้ส าหรับองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 แล้ว อาจจะท าการทบทวนทั้งสองมาตรฐานพร้อมๆ กัน 
หรืออาจจะแยกการทบทวนโดยฝ่ายบริหารในแต่ละมาตรฐานก็ได้ การด าเนินการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร จะเป็นการ
พิจารณาว่าข้อก าหนดของการบริหารงานบริการนั้นมีความสอดคล้องตามแผน การบริหารงานบริการ และ
ข้อก าหนดของมาตรฐาน รวมถึงมีการด าเนินการและดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ โดยจะต้องท าการบันทึก
สิ่งที่พบจากการทบทวน รวมถึงผลของการทบทวน และการด าเนินการแก้ไขต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วย 
 
               นอกจากนั้น จะต้องจัดให้มีการด าเนินการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ส าหรับระบบ
บริหารงานบริการ เพ่ือท าการวัดและวิเคราะห์ถึงความมีประสิทธิผลของกระบวนการการบริหาร งานบริการต่างๆ 
ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะต้องมีการวางแผนโปรแกรมการตรวจประเมินภายใน โดยพิจารณาจากสถานะและความส าคัญ
ของแต่ละกระบวนการ พ้ืนที่ที่จะท าการตรวจประเมิน ความเสี่ยงของกระบวนการนั้นๆ ความถีข่องการด าเนินงาน 
และข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต รวมถึงผลของการตรวจประเมินภายในที่ผ่านมา  และ จะต้องมีการก าหนดเอกสาร
วิธีการปฏิบัติงาน (Procedure) ที่ระบุถึงเกณฑก์ารตรวจประเมิน ขอบเขต ความถี่ และวิธีการที่จะใช้ในการตรวจ
ประเมิน รวมถึงการคัดเลือกผู้ตรวจประเมิน ซึ่งจะต้องแน่ใจได้ถึงความถูกต้องและเป็นธรรมกับกระบวนการที่จะท า
การตรวจ ทั้งนี้ ผู้ตรวจประเมินจะต้องไม่ท าการตรวจประเมินในกระบวนการที่ผู้ตรวจปฏิบัติ งานอยู่ 
 
4. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Act)  
             มีการด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นการปรับปรุงความมีประสิทธิผล และความ
มีประสิทธิภาพของการส่งมอบ และการบริหารงานบริการอย่างต่อเนื่อง   ผู้ ให้บริการจะต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นใน
การสร้างงานบริการที่มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ โดยผ่านการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวกับคุณภาพและการ
ปรับปรุงการให้บริการ ซึ่งพนักงานทุก ๆ คนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการปรับปรุงงานบริการ จะต้องรับรู้และ
ตระหนักถึงนโยบายของคุณภาพการบริการ รวมถึงการมีส่วนร่วมต่อความส าเร็จของวัตถุประสงค์ท่ีสอดคล้องกับ
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นโยบายนั้นๆ  พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบริการ จะต้องเข้าใจในรายละเอียดของความหมายใน
กระบวนการต่างๆ ของการบริหารงานบริการเป็นอย่างดี รวมถึงจะต้องมีการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิผล ทั้ง
ในระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของผู้ให้บริการ ลูกค้า และผู้ส่งมอบ ที่มีผลกระทบต่อคณุภาพการบริการ และต่อความ
ต้องการของลูกค้า 
 
การวางแผนเพื่อการปรับปรุงงานบริการ 
 
            ผู้ให้บริการจะต้องมีน าแนวทางอย่างเป็นระบบมาประยุกต์ใช้ เพ่ือท าการปรับปรุงงานบริการให้ได้ตาม
ข้อก าหนดของนโยบาย จากทั้งมุมมองของผู้ให้บริการและลูกค้า โดยก่อนที่จะมีการด าเนินการแผนในการปรับปรุง
งานบริการ จะต้องมีการบันทึกระดับของคุณภาพการบริการในปัจจุบันไว้เพื่อท าการเปรียบ เทียบกับผลที่ได้จากการ
ปรับปรุง รวมถึงน ามาใช้ในการเปรียบเทียบกับผลที่คาดว่าจะได้ เพ่ือท าการประเมินถึงความมีประสิทธิผลของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 
           ทั้งนี้เมื่อวงจร PDCA หมุนมาจนขั้นตอน การปรับปรุง (Act) เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว วงจรก็จะหมุนวนใหม่ 
เพ่ือทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนการบริหารงานบริการในขั้นตอนการวางแผน (Plan) ต่อไป  

 

การให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว One Stop Service : OSS 
         หมายถึง การท างานที่ให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน ในลักษณะที่ส่งต่อ
งานระหว่างกันทันทีหรือเสร็จในขั้นตอนหรือเสร็จในจุดให้บริการเดียว โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้การให้บริการมีความ
รวดเร็วขึ้น 
แนวคิดพื้นฐาน 
 การยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centered)  
 การบูรณาการงานบริการ (Service Integration)  
 การมุ่งเน้นผลลัพธ์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Result-Oriented)  
 การอิงฐานการตลาด (Market-Based)   

 
หลักการของศูนย์บริการแบบครบวงจร 
 มิใช่เป็นการรวมเจ้าหน้าที่ไว้ด้วยกัน 
 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ตรวจสอบค าขอแทนเจ้าของเรื่องที่ให้บริการ 
 ศูนย์บริการติดตามงานและรับผิดชอบในการแจ้งผลให้ผู้รับบริการทราบ 
 เป็นศูนย์กลางการประสานการปฏิบัติงาน 
 ขยายเครือข่ายนอกเมื่อพร้อม 
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 แก้ไขกฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรค 
 
ประเภทของการให้บริการ 
 การให้บริการข้อมูล/ข่าวสาร 
 การให้บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ  
 การให้บริการเบ็ดเสร็จตามความต้องการของผู้รับบริการ 

 
แนวทางและขั้นตอนในการจัดตั้งศูนย์บริการแบบครบวงจร 

1. การเตรียมการเบื้องต้น 

 การประชุมเพ่ือชี้แจงโครงการ 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานศูนย์บริการแบบครบวงจร 
2. การด าเนินการเพ่ือบรรลุตัวชี้วัดระดับความส าเร็จฯ ประจ าปีงบประมาณ   

   การส ารวจงานบริการ 

   การจัดท าแผนส าหรับการจัดตั้งศูนย์บริการแบบครบวงจร 

   ความคืบหน้าในการด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการแบบครบวงจร  

   การประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน  
 
ประโยชน์ของการให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียวต่อสังคม (OSS) 

1. เพ่ิมความรวดเร็วในการติดต่อ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
2. เพ่ิมความสะดวกในการติดต่องานและธุรกิจต่างๆ 
3. เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น  เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปติดต่อใช้บริการได้สะดวก 
4. เพ่ิมความชัดเจนในการให้บริการโดยมีรูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมและเบ็ดเสร็จในตัวเอง ณ จุด

เดียว ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย 
5. ลดการเลือกปฏิบัติ ได้รับการบริการเหมือนและเท่าเทียมกัน 
6. เป็นการบริการที่รวดเร็ว กระชับ และถูกต้อง ตามนโยบายการให้บริการที่ประทับใจของข้าราชการไทย 
7. ประหยัดการใช้ทรัพยากรของประเทศ  เช่น งบประมาณบุคลากร ทรัพยากร และ เวลาของประเทศ 
8. มีการให้บริการเคลื่อนที่ เพื่ออ านวยความสะดวกและเข้าถึงผู้รับบริการมากที่สุดตามนโยบายรัฐ 
9. ผู้ใช้บริการเข้าถึงการให้บริการได้ง่าย ท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 
10. การได้รับการบริการที่รวดเร็วและทันสมัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 
11. สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้ มสธ. 

************************************************ 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการขอรับทุนกองทุน มสธ. 12 ปี  

ประจ าปีงบประมาณ 2556 (Annual Report) 

ของ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  

เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน มสธ. 12 ปี 

 

 

วิสัยทัศน์/ทิศทางการพัฒนาของ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

1)  มุ่งสู่ความเปน็เลิศด้านการบริการแก่นักศึกษาและประชาชน 

2)  รองรับกิจกรรมการเรียนการสอนของ มสธ. 

3)  บริการวิชาการ/วิชาชีพแก่นกัศึกษาและประชาชน 

4)  บริการการศึกษาแก่นักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล 

5)  อนุรักษ์ ส่งเสริมและท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม และพฒันาภมูิปัญญาท้องถิน่ 

 

ส่วนที่ 1  แผนปฏิบัติการขอรับทุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี ประจ าปงีบประมาณ 2556  

โครงการ 

ผู้ขอรับทุน/ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีเสนอขอ 

จ านวนบุคลากร 
ท่ีร่วมโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ/ 
สถานท่ี 

สอดคล้อง
วิสัยทัศน์/
ทิศทาง  

การพัฒนา 

ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
(โปรดกาใน

ช่อง 
ท่ีเลือก) 

ตามแผนฯ 
ปฏิบัติ 

จริง 
ใช ่ ไม่ใช่ 

1. การใช้วงจร PDCA ในการพัฒนาการ
บริการการศึกษาแบบครบวงจร One 
stop service : OSS 

นางตัสมาริน   

อธิจิตตา 

36,589.42 10 10 12-15 ก.พ.
2556 ณ 
กองบิน 52 
อ.หัวหิน จ.
ประจวบคีรีขั
นธ์ 

มุ่งสู่ความ

เป็นเลิศ

ด้านการ

บริการแก่

นักศึกษา

 

 

สว.136 

เอกสารหมายเลข 1 
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และ

ประชาชน 

รวม   36,589.42       

 

 หากหน่วยงานมิได้ด าเนินการตามแผนฯ ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 หรือมีการปรับเปลี่ยนโครงการให้กรอกรายละเอียด ส่วนที่ 2 
ส่วนที่ 2 โครงการที่มิได้ด าเนินการตามที่เสนอไว้ในแผนปฏิบตัิการฯ ประจ าปีงบประมาณ  2556  หรือ 

   มีการปรับ/เปลี่ยนโครงการ  ที่เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน มสธ. 12 ปี คร้ังที่ ....../...........  (ถ้ามี)  

โครงการ 

ผู้ขอรับทุน/ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบประมาณ 

จ านวนบุคลากร 
ท่ีร่วมโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ/ 
สถานท่ี 

เหตุผลในการปรับ/
เปลี่ยนโครงการ 

เสนอ 
ปฏิบัติ
จริง 

1.        

   ใหม่        

2. เดิม        

    ใหม่        

รวม       

 

 ส่วนที่ 3  การด าเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการที่ได้รับทุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2556 

   3.1 ผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับทุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี  

 

โครงการ 
การน าความรู้ไปพัฒนางาน 

ในเชิงรูปธรรม  
ปัญหาอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะในการขอรับ
ทุนกองทุน มสธ. 12 ปี  

1. การใช้วงจร PDCA ในการพัฒนาการ 

   บริการการศึกษาแบบครบวงจร One  

   stop service : OSS 

มีการน าวงจร PDCA มา งบประมาณกองทุน 12 ปี ควรจัดสรรงบกองทุน 12 ปี 

ประยุกต์ใช้กับการบริการ น้อยไม่เพียงพอต่อการ ให้บุคลากรที่เป็นอัตราจ้าง 

การศึกษาของศวน.มสธ. ด าเนินโครงการ ด้วย เนื่องจากงานบริการ 

ล าปาง  เป็นหน้าท่ีของทุกคน 
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3.2 การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย  

โครงการ 
วิธีการเผยแพร่ความรู้ * วัน/เดือน/ปี 

ท่ีด าเนินการ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.  การใช้วงจร PDCA ในการพัฒนาการบริการ

การศึกษา 

     แบบครบวงจร One stop service : OSS 

   

1.การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การใช้ 

  วงจร PDCA ในการพัฒนาการบริการ 

  การศึกษาแบบครบวงจร One stop  

   service : OSS 

13 ก.พ. 2556 10 คน 

2.การศึกษาดูงานการให้บริการ One  

   stop service : OSS มหาวิทยาลัย 

  เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

  วิทยาเขตวังไกลกังวล และ  

  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต 

  สารสนเทศเพชรบุรี 

14 ก.พ. 2556 

 

10 คน 

3.การศึกษาดูงาน การให้บริการ One 

  stop service : OSS ของศูนย์วิทย 

  พัฒนา มสธ.เพชรบุรี 

15 ก.พ. 2556 

 

10 คน 

 

* ระบุวิธีการแพร่ความรู้ เช่น การบรรยาย ประชุม อบรม สัมมนา บทความ ฯลฯ  

      3.3 งบประมาณโครงการที่เสนอขอเทียบกับที่ใช้จริง 

โครงการ 
งบประมาณ 

เสนอขอ ใช้จริง 

1. การใช้วงจร PDCA ในการพัฒนาการบริการการศึกษาแบบครบวงจร One stop service : OSS 36,589.42 36,589.42 

รวม 36,589.42 36,589.42 
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3.4 เงินงบประมาณที่เสนอขอสมทบ  

โครงการ งบประมาณ 

งบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรร  36,589.42 

งบประมาณท่ีหน่วยงานใช้จริง   36589.42 

จ านวนงบประมาณท่ีขอสมทบ (งบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรร-งบประมาณท่ีหน่วยงานใช้จริง) 36589.42 

 

 

ส่วนที่ 4 การประเมินผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการขอรับทุนกองทุน มสธ. 12 ปี ประจ าปงีบประมาณ 2556 

           โดยคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน / ผู้บริหารหน่วยงาน  (กรณีหน่วยงานไม่มีคณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน)  

 

โครงการ 

ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการท่ีได้รับทุนจากกองทุน มสธ.12 ปี ประจ าปี 
2556 

(5=มากที่สุด, 4=มาก, 3=ปานกลาง, 2=น้อย, 1=น้อยท่ีสุด) 

สอดคล้อง
วิสัยทัศน์/

ทิศทาง การ
พัฒนา 

บรรลุวัตถุ 
ประสงค์/ 
 เป้าหมาย 

การน าความรู้ 
ไปใช้ 

ในการท างาน 

ประโยชน์ 
ท่ีได้รับ 

ความพึงพอใจ 
ต่อผลสัมฤทธิ์ 
ของโครงการ 

1.   การใช้วงจร PDCA ในการพัฒนาการบริการ

การศึกษาแบบครบวงจร One stop service : 

OSS  

5 4 4 5 4 
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ส่วนที่ 5 สรุปภาพรวมอ่ืนๆ ของการด าเนินงาน 

การสัมมนาและการศึกษาดูงาน เรื่อง การใช้วงจร PDCA ในการพัฒนาการบริการการศึกษาแบบครบวงจร One  

stop service : OSS เป็นการสัมมนาร่วมกัน 5 ศูนย์วิทยพัฒนา คือ ศวน.มสธ.เพชรบุรี ศวน.มสธ. อุดรธานี   

ศวน.มสธ. นครสวรรค์  ศวน.มสธ.สุโขทัย และ ศวน.มสธ.ล าปาง  เนื่องจากศูนย์วิทยพัฒนา มีการให้บริการนักศึกษา  

และประชาชนด้วยระบบ One stop service : OSS คือ การให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว  เพ่ือให้การ 

ให้บริการสะดวก  รวดเร็ว  รวมทั้งปัจจุบันได้มีสถาบันการศึกษาบางแห่งมีการน าวงจร PDCA มาประยุกต์ใช้พัฒนา 

งานให้บริการ One stop service : OSS เช่น การวางแผนงานให้บริการ (Planing)  การด าเนินงานให้บริการ  

(Doing) การประเมินผลการด าเนินงาน (Checking) และ การน าผลมาพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น (Acting) เพ่ือ 

นักศึกษาและผู้รับบริการพึงพอใจการให้บริการ OSS มากยิ่งขึ้น  ดังนั้นศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 5 แห่งจึงได้ร่วมกัน  

จัดการสัมมนา  มีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการไปศึกษาดูงาน One stop service : OSS ของ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  และงานให้บริการ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เพ่ือเปิดวิสัยทัศน์ให้บุคลากรและน าความรู้มาพัฒนางานบริการของ  

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปางให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

ส่วนที่ 6  ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย  

 การพัฒนาบุคลากรจ าเปน็อย่างยิ่งส าหรับบุคลากรศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.  เนื่องจากศูนย์วิทยพฒันา มสธ. 10 แห่ง   

กระจายอยู่ในพื้นทีต่่างๆ  บุคลากรมีโอกาสในการเข้ารับการฝกึอบรมหรือฝึกทักษะต่างๆน้อยมาก  จึงท าให้ไม่ม ี

ประสบการณ์ใหม่ๆที่จะมาพฒันางานในหน้าที่  โดยเฉพาะงานบริการซึ่งเป็นภารกิจหลักของศูนย์วิทยพฒันาและตรงกบั

วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การ 

วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การบริการที่เปน็เลิศ”การจัดสัมมนาคร้ังนี้จึงเปน็ประโยชน์ในการน าความรู้มาพัฒนางานบริการการศึกษา  
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แต่การจัดโครงการมีปัญหาดา้นงบประมาณกองทุน 12 ปี ที่ไดร้ับไม่เพียงพอต่อการด าเนนิงาน  เนื่องจากกองทุน 12 ปี 

จัดสรรเงินให้เฉพาะบุคลากรที่เป็นข้าราชการ  พนักงาน และลกูจ้างประจ าเท่านั้น  แต่งานให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา 

ทุกคนมีส่วนร่วมในการให้บริการ  ดังนั้นใน ปี  2557  อยากให้มีการพิจารณาให้งบกองทนุ 12 ปีกับบุคลากรที่เป็น 

อัตราจ้างรายเดือนทีป่ฏิบัตงิานมาแล้วไมน่้อยกว่า 5 ปี ด้วย 

 

 

น าเสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน / ผู้บริหารหน่วยงาน  (กรณหีน่วยงานไม่มีคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงาน) .................................... แล้ว  ในการประชุมคร้ังที่ ...............   เมื่อวันที่ ................................ 

 

 

    

ลงชื่อ .....................................................................  

                                       (.....................................................................)  

          (ผู้รับผิดชอบการจัดท าสรุปผลการด าเนนิงาน) 

 

ลงชื่อ    ................................................................ 

                                             (......................................................................) 

               ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิา / ผู้อ านวยการส านัก / 

                   สถาบนั /ศูนย์ / รองอธิการบดี / อธิการบดี  
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ภาคผนวก 

วัตถุประสงค์ของโครงการตามแบบขอรับทุนกองทุน มสธ. 12 ปี (สว.131) 

ประจ าปงีบประมาณ 2556 ของ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

 

1. โครงการ   การใช้วงจร PDCA ในการพัฒนาการบริการการศึกษาแบบครบวงจร One stop service : OSS 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) บุคลากรศูนย์วทิยพัฒนา มสธ. ล าปางมีความรู้ความเข้าใจในวงจรคุณภาพ PDCA 
2) บุคลากรน าความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้กบังานบริการการศึกษาแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (OSS) 
3) บุคลากรน าความรู้มาบรูณาการประยุกต์ใช้ในการพฒันางานของตนเองให้เกิดประโยชน์อยา่งเปน็   
      รูปธรรม 

 

2. โครงการ
............................................................................................................................. ................................... 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1)  

2)  

3)  
 

  

3. โครงการ
............................................................................................................................. ................................... 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1)  

2) 

3) 
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ภาพการฝึกอบรม และการศึกษาดูงานการให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว 
(One Stop Service : OSS) ณ กองบิน 52 บ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 
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การศึกษาดูงานการให้บริการแบบครบวงจร (OSS) 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร ์ วิทยาเขตวังไกลกังวล   

จ.ประจวบคีรีขันธ์   วนัที่  14 กุมภาพันธ์ 2556 

ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้จัดตั้งวิทยาเขตแห่งที่ 30 ขึ้นที่อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้
ชื่อว่า “วิทยาเขตวังไกลกังวล” ซึ่งเป็นชื่อที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นชอบให้ใช้ และ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศจัดตั้งวิทยาเขตแห่งนี้เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2533 โดย ระบุเหตุผลส าคัญของ
การจัดตั้งไว้ว่าเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในศุภดิถีทรงเจริญพระชนมายุ 
90 พรรษา และเพ่ือที่จะขยายการศึกษาวิชาชีพระดับสูงให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความ 
คิด ในการด ารงชีวิต ทั้งเป็นการผลิต และพัฒนาก าลังคนส าหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพ้ืนที่ตาม
โครงการ พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard) ของรัฐบาล 

เหตุผลส าคัญอีกประการหนึ่งของการจัดตั้งวิทยาเขตวังไกลกังวล เนื่องมาจากการเกิดวาตภัยพายุใต้ฝุ่นเกย์
ในบริเวณ 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2532 ท า ให้ประชาชนบางส่วนใน
พ้ืนที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน รัฐบาลจึงได้เร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยให้ส่วนราชการร่วมแก้ไขปัญหา 
และให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนภายใต้ “แผนฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง” 
หน่วยงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้น าเสนอโครงการเข้าแผนเพ่ือฟ้ืนฟูบูรณะพื้นที่ดังกล่าว ในส่วนของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรมต่าง ๆ ได้ เสนอโครงการเข้าแผน เช่น โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการประมงชุมพร ของกรม
อาชีวศึกษา ในส่วนของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้จัดตั้งวิทยาเขตขึ้นที่อ าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานดังกล่าวด้วย 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ภารกิจ และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม และ
ประเทศชาติ จึงได้สนองนโยบายของรัฐบาลโดยเร่งด าเนินการจัดท าโครงการจัดตั้ง “วิทยาเขตวังไกลกังวล” จน
สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) รุ่นแรก จ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาละ 30 คน 
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2533 และได้เปิดเรียนเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2533 ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และในปี 2533 เป็นปีครบรอบ 90 พรรษา ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการเริ่มต้นของวิทยาเขตวังไกลกังวล มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่
ส าคัญของชาติ 

การจัดตั้งวิทยาเขตวังไกลกังวลเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีความก้าวหน้าตามล าดับ ในระยะเริ่มต้น วิทยา
เขตได้ใช้อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนวังไกลกังวล เป็น สถานที่ตั้งส านักงาน และสถานที่เรียนชั่วคราว โดย
บุคคลที่มีส่วนส าคัญในการให้ความช่วยเหลือการจัดตั้งวิทยาเขตมาตั้งแต่ ต้นคือ คุณขวัญแก้ว วัชโรทัย รองราช
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เลขาธิการส านักพระราชวังฝ่ายกิจการพิเศษ ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และผู้จัดการของโรงเรียนวังไกลกังวล
อยู่ปัจจุบัน 

 
สถานที่ตั้งของวิทยาเขตวังไกลกังวล 
วิทยาเขตวังไกลกังวล มีสถานที่ตั้ง 4 แห่งคือ 
1. บริเวณพระราชวังไกลกังวล (เขต 1) 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ได้ ทรงมีความห่วงใยในการศึกษาของบุตรหลาน
ข้าราชการบริพาร ทหาร ต ารวจ และประชาชนในบริเวณใกล้เคียง จึงได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนวังไกล
กังวล ขึ้นในบริเวณติดกับพระราชวังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 พระองค์ ทรงมีพระราชด าริจะให้มีการขยายการศึกษา
ระดับสูง เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นได้พัฒนาตนเอง และสามารถประกอบอาชีพภายในท้องถิ่นได้ ต่อมาจึงได้มีการ
จัดตั้งสถานศึกษาระดับสูงเพ่ิมข้ึนในบริเวณนี้ ส าหรับ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยา
เขตแห่งใหม่ข้ึนที่อ าเภอหัวหิน จึงได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ให้ใช้
สถานที่บางส่วนของโรงเรียนวังไกลกังวลเป็นที่ตั้ง บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งแรกของวิทยาเขตวังไกลกังวล 
โดยวิทยาเขตได้รับ งบประมาณปี 2534 ส าหรับสร้างอาคารส านักงาน และปฏิบัติการ จ านวน 1 หลัง ซึ่งเปิดใช้เป็น
อาคารเรียน และส านักงานตั้งแต่ปลาย ปีการศึกษา 2535 

1.1 ในระยะเริ่มต้นจะใช้เป็นสถานที่เรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม และ
สาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจทั้งหมด 

1.2 ปัจจุบัน เขต 1 ส านัก งานการศึกษาทางไกล เพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราโชบาย ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเน้นความส าคัญของการศึกษาแก่ประชาชนโดยไม่มีข้อจ ากัด
อย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 8 แห่ง ได้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
โดยส านักงานการศึกษาทางไกล วิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นผู้ประสานด าเนินการ ณ ส านักงานเขต 
1 ในเขตพระราชฐาน แห่งนี้ 

2. บริเวณบ้านราชมงคลชมคลื่น (เขต 2) 
เขต 2 บริเวณบ้านราชมงคลชมคลื่น สถานที่นี้มีพ้ืนที่ 8 ไร่เศษ ตั้งอยู่ติดชายทะเลใกล้เขาตะเกียบห่างจาก

พระราชวังไกลกังวลไปทางทิศใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการ
โรงแรมและสาขาวิชาการ ท่องเที่ยว โดยมีอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมทั่วไปเช่นเดียวกับโรงแรมระดับมาตรฐาน 
เช่น ห้องพัก ห้องอาหาร สระว่ายน้ า ห้องครัวร้อน ห้องครัวเย็น โดยใช้งบประมาณ 300 ล้านบาท ใช้เป็นสถานที่จัด
ประชุมสัมนากลุ่มย่อยโดยจัดให้มีห้องโสตทัศนศึกษาและห้องประชุมเล็ก 
3. บริเวณเขาพิทักษ์ (เขต 3) 

บริเวณนี้มีพ้ืนที่ 14 ไร่เศษ อยู่ห่างจากบริเวณพระราชวังไกลกังวล ประมาณ 8 กิโลเมตร โดย แยกจากถนน
เพชรเกษมไปทางทิศตะวันตก เดิมสถานที่นี้อยู่ภายใต้การดูแลของกรมต ารวจ ต่อมากรมต ารวจได้ส่งคืนให้แก่
กรมธนารักษ์เพ่ือมอบให้เป็นสถานที่จัดการศึกษา ของวิทยาเขตวังไกลกังวล วิทยาเขตมีเป้าหมายการใช้งานดังนี้ 
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3.1 ใช้เป็นส่วนที่พักของครู - อาจารย์ และบุคลากรวิทยาเขตวังไกลกังวล 
3.2 ใช้เป็นสถานที่เรียนของกลุ่มสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรม 
3.3 ใช้เป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนา ทั้งนี้เพ่ือรองรับการฝึกงานของนักศึกษาในสาขาวิชา การโรงแรม 
3.4 จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ 

4. บริเวณสวนสน (เขต 4) 
บริเวณนี้มีพ้ืนที่ 235 ไร่เศษ อยู่ตรงข้ามกับสวนสนประดิพัทธ์ ห่างจากบริเวณพระราชวังไกลกังวล ไปทาง

ทิศใต้ ประมาณ 13 กิโลเมตร ด้านหน้าติดกับถนนเพชรเกษม และทิศเหนือติดกับกองพลทหารราบที่ 16 พ้ืนที่นี้เดิม
อยู่ภายใต้การดูแลของกองพลทหารราบที่ 16 ต่อ มากองทัพบกได้ส่งคืนให้กรมธนารักษ์เพ่ือให้ใช้เป็นสถานที่จัดการ
การศึกษาของ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยได้รับมอบพ้ืนที่ 2 ระยะคือ 155 ไร่ และ 80 ไร่ตามล าดับ  

โดย จัดตั้งเป็นส านักงาน วิทยาเขตวังไกลกังวล มีหน้าบริหารงานวิทยาเขต และได้ก าหนดเป้าหมายการใช้
งานไว้ส าหรับการศึกษาทางด้านช่างอุตสาหกรรม ด้านบริหารธุรกิจ และวิศวกรรมลงในบริเวณนี้ โดยมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกมากมาย อาทิเช่น ห้องสมุดอันทันสมัย สนามกีฬา ห้องประชุมขนาดใหญ่ เพ่ือท ากิจกรรม 

วิสัยทัศน์ :  
ส านัก งานวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนทุกหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ให้
เกิดความส าเร็จในพันธกิจ พร้อมทั้งเป็นผู้น าในการขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือน าไปสู่สังคม
อุดมปัญญาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

พันธกิจ :  
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา และพัฒนาการศึกษา เพ่ือขยายโอกาสทาง

การศึกษา 
3. พัฒนาระบบและการปฏิบัติงานให้ทันสมัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

เศรษฐกิจของประเทศ 
4. ด ารงไว้ซึ่งความเป็นประชาธิปไตย 
5. ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษา รวมทั้งประสานงานศิษย์

เก่านักศึกษา 
ปณิธาน : เป็น หน่วยงานที่ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ
และสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนเพ่ือการเรียน รู้ตลอดชีวิตภายใต้องค์ความรู้ที่ถูกต้อง 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Office of Academic Resources and 
Information Technology ) 

                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทุกสาขาวิชาและเป็น
แหล่งข้อมูลข่าวสารที ่ทันสมัย เพือ่ให้บริการสารนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์และให้บริการ
ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และผู้ทีส่นใจทั่วไป ในปี 2548 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดท าการพัฒนาระบบบริการโดยใช้เทคโนโลยีในรปูแบบของห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) เพื่อประสิทธิภาพของ
งานบริการด้านเทคนิคการสืบค้น เข้าสู่ระบบ Intranet และ Internet พร้อมท้ังด าเนินการงานโครงการเครือข่ายงานสารนิเทศ งาน
ผลิตและพัฒนามัลติมีเดีย และงานพัฒนาห้องสมุดเสมือน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการและก้าวไปให้ทันกับกระแสการ
เปลี่ยน แปลงและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ เกิดจากส่วนงาน 2 ส่วน คือ ส่วนงานสารสนเทศและศูนย์วิทยบริการ ในปี พ.ศ.2548 
ตามโครงสรา้งใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้เพื่อให้มีการรวมงานบริการที่ท าหน้าท่ีคล้ายกันเข้าด้วยกัน 
น ามาสู่การใช้ทรัพยากรร่วมกันใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบด้วย 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ศาลายา พื้นที่เพาะช่าง พ้ืนท่ีวังไกลกังวล และพื้นท่ี
บพิตรพิมุข จักรวรรด ิ

วิสัยทัศน ์: เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คณุธรรม เลศิล้ าบรกิารเช่ียวชาญเทคโนโลยี มุ่งสู่การเป็น E-University 

พันธกิจ :  
1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย 
2. พัฒนาแหล่งความรู้ และการใหบ้ริการที่ทันสมัย 
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าสูร่ะดับสากล 
4. พัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้มีทักษะทาง ICT เข้าสู่สากล 
5. ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน 
6. พัฒนาด้าน ICT อย่างมีประสิทธิภาพ 

การให้บริการนักศึกษา 
       เน้นการให้บริการ Online เช่น 

 การลงทะเบียนใช้งานทางอินเทอร์เน็ต 

 ฐานข้อมูลงานวิจัย 

 กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 แผนกิจกรรมชมรมนักศึกษา 

 การติดต่อสอบถาม 
 



25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



27 
 

การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุี 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 

ตั้งอยู่ที่ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นท่ี 621 ไร่ 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นวิทยาเขตแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการออกแบบอาคารและวางแผนแม่บทให้ 
ประหยัดพลังงาน และรักษาสภาพแวดล้อม (Clean and Green Campus) โดยอาคารทุกหลังจะสูงไม่เกิน 5 ชั้น ใช้
บันไดติดต่อสัญจรทางตั้ง โดยไม่ต้องใช้ลิฟท์ ออกแบบโดยการใช้หลักการในการประหยัดพลังงาน ทั้งในเรื่องการลด
ความร้อน การใช้แสงสว่าง และลมธรรมชาติ รวมทั้งการน าของเสีย และพลังงาน หมุนเวียนมาใช้ประโยชน์ 

การวางผังจะให้รถยนต์จอดที่ด้านหน้าวิทยาเขต แต่ภายในจะใช้จักรยาน ทางเดิน และรถไฟฟ้าเท่านั้น ถนนทุกสาย
รวมทั้งการเดินเท้า ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาตลอดทุกสาย ทางเดินติดต่อระหว่างอาคารที่ส าคัญมีหลังคาคลุมกัน
แดด และฝน มีคลองเรียบถนนสายหลัก มีสระน้ า คูน้ า บ่อน้ า และบึง กระจายอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม ทางเดิน
ติดต่อของบ้านพักอาจารย์ และข้าราชการ เป็นสะพานลอย เช่นเดียวกับหมู่บ้านชาวประมง เพราะอยู่บนที่ราบลุ่มมี
น้ าท่วมถึง การใช้สะพานเป็นทางเดินติดต่อจะช่วยรักษาระบบนิเวศน์ได้เป็นอย่างดี และยังมีการน าบรรยากาศของ
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์มาผสมผสาน เมื่อจัดท าภูมิสถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อย จะเป็นวิทยาเขตที่งดงาม 
และปราศจากมลพิษ ถือเป็นวิทยาเขตแห่งอนาคตของมหาวิทยาลัยศิลปากร(ปัจจุบันวิทยาเขตไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ตามแผนทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อขัดข้องบางประการ โดยเฉพาะการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการรับ
นักศึกษาเข้าเรียนและการขาดแคลนงบ ประมาณ จึงยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้) 

วิทยาเขตนี้เป็นที่ตั้งของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(ชั้นปีที่1-3) คลังโบราณวัตถุของคณะโบราณคดี ศูนย์วิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ และใน
อนาคตตามแผนพัฒนาของคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2550 มีมติให้มีการขยายสาขาด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ือเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคตะวันตก ไว้ที่ "วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี" โดยจะมีคณะตั้งใหม่ คือ คณะ
รัฐประศาสนศาสตร์,คณะสัตวแพทยศาสตร์,คณะรัฐศาสตร์,คณะแพทยศาสตร์,คณะ พยาบาลศาสตร์ ,คณะการ
ออกแบบยานพาหนะ,คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะกายภาพบ าบัด รวมถึงวิทยาลัยนานาชาติ สาขาทัศนศิลป์และ
สถาบันศิลปะร่วมสมัยแห่งภูมิภาคเอเชียด้วย ซึ่งจะด าเนินการแล้วเสร็จในปี 2557 

ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา 
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การศึกษาดูงานการให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service : OSS) 
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 
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