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ปการศึกษา 2563 



คำนำ 

 

การพัฒนางานวิจัยสูงานประจำ R to R นี้จัดทำขึ้นเพื่อตองการใหบุคลากรของสถานศึกษา

ไดรับความรู ความเขาใจในขั้นตอนการจัดทำระบบ เพื ่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร                 

ทางการศึกษา และเปนการดำเนินงานดานการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ตลอดจนการใชทรัพยากร                         

การดูแลรักษา ลดการใชงบประมาณลงใหคุมคา คุมทุน 

  หวังเปนอยางยิ ่ง การพัฒนางานวิจ ัยส ู งานประจำ (R to R) ฉบับนี ้จะเปนประโยชน                      

แกบุคลากรที่จะศึกษา เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และสามารถบูรณาการ

ความรูที ่ไดรับกับการปฏิบัติงานจริง เพื่อลดกระบวนการในการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัวมากขึ้น                     

หากม ีข อบกพร องประการใด ต องขออภ ัยไว   ณ ที ่น ี ้  และจะพ ัฒนาระบบการดำเน ินงานต าง ๆ                                  

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

                                                                                                                         

คณะผูจัดทำ R to R 

สำนักทะเบียนและประมวลผล 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญของปญหา   

 คณะกรรมการ R to R ไดมีการศึกษาปญหาเพื่อคัดเลือกหัวขอในการจัดทำ R to R โดยมีอาจารย

คณะวิทยาศาสตรเปนที ่ปรึกษา และมีมติเลือกหัวขอเรื ่อง “ระบบตรวจสอบคุณวุฒิผู สำเร็จการศึกษา                   

จากหนวยงานภายนอกผานเว็บแอพพลิเคชั่น” โดยระบบเดิมจะเปนการตรวจสอบคุณวุฒิผูสำเร็จการศึกษา              

ที ่ม ีข ั ้นตอนการดำเนินการที ่ยุ งยากหลายขั ้นตอน ตองมีเอกสารและหลักฐานจากหนวยงานภายนอก                      

เพื ่อมายื ่นขอทำการตรวจสอบ จะใชระยะเวลาในการดำเนินการนาน เพราะกอนที ่จดหมายจะมาถึง                  

สำนักทะเบียนและประมวลผล จะตองผานอธิการบดี ผู อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลกอน               

ถึงจะเขาสูแผนกสำเร็จการศึกษาลงรับเอกสารและตรวจสอบ การทำจดหมายตอบกลับ จะตองเสนอ

ผ ู  อำนวยการสำน ักทะเบ ียนและประมวลผลลงนาม และใส ซองตอบกล ับหน วยงานภายนอก                                  

ด วยขั ้นตอนเหลานี ้ทำใหการสมัครเข าทำงานหรือสมัครเขาศึกษาตอของผู สำเร ็จการศึกษาล าชา                     

ทางคณะกรรมการ R to R ไดเล็งเห็นความสำคัญ และไดชวยคิดคนวิธีแกปญหา โดยการจัดทำระบบ

ตรวจสอบคุณวุฒิผู สำเร็จการศึกษาจากหนวยงานภายนอกผานเว็บแอพพลิเคชั ่น ซึ ่งจะชวยลดขั ้นตอน                

การดำเนินการขอตรวจสอบคุณวุฒิ หนวยงานภายนอกสามารถตรวจสอบไดดวยตนเอง และทราบผลในทันที 

ระบบสามารถอำนวยความสะดวกทั้งหนวยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย (รายงานการประชุม                

ครั้งที่ 1 และรายงานการประชุมครั้งที่ 2 อางอิงจากปการศึกษา 2562) 

1.2 วัตถุประสงค 

 1. พัฒนาระบบการตรวจสอบคุณวุฒิผูสำเร็จการศึกษา จากหนวยงานภายนอกผานเว็บแอพพลเิคชั่น 

เพ่ือสรางกระบวนการข้ันตอนในการใหบริการไดอยางรวดเร็ว (ทำสำเร็จในปการศึกษา 2562) 

2. เพ่ือเปนการลดปริมาณงานตรวจสอบคุณวุฒิผูสำเร็จการศกึษาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน

ใหมากยิ่งข้ึน (รายงานการประชุมครั้งที่ 2 อางองิจากปการศึกษา 2562) 

1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1. ชวยเพ่ิมโอกาสการทำงาน และการศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

2. มีกระบวนการตรวจสอบที่ถูกตองและรวดเร็ว สำหรับหนวยงานภายนอกที่ไมตองการหนังสือ

รับรองจากมหาวิทยาลัย 

3. ชวยลดปริมาณงานตรวจสอบคุณวุฒิผูสำเร็จการศึกษา สำหรับหนวยงานภายนอกที่ตองการ

หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย  

(รายงานการประชุมครั้งที่ 2 อางอิงจากปการศึกษา 2562) 



1.4 ระเบียบวิธีวิจัย 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด กิจกรรม การเก็บขอมูล ระยะเวลา 

2. เพ่ือเปนการลดปรมิาณงาน

ตรวจสอบคุณวุฒผูิสำเรจ็

การศึกษา ทำใหเกิด

ประสิทธภิาพมากยิ่งข้ึน 

1. ปริมาณงานตรวจสอบ

คุณวุฒลิดลง 

1. เปรียบเทียบปริมาณงาน

ตรวจสอบคุณวุฒใินระบบ

เดิมของปการศึกษา 2562 

เทียบกับปการศึกษา 2563 

จำนวนปริมาณงาน

ตรวจสอบคุณวุฒขิอง

ระบบเดิมของป

การศึกษา 2562 และป

การศึกษา 2563 

1 ปการศึกษา 

  2. ประชาสัมพันธหนวยงาน

ภายนอกที่มาขอตรวจสอบ

คุณวุฒผิูสำเร็จการศึกษา 

1 ปการศึกษา 

(รายงานการประชุมครั้งที่ 2 อางอิงจากปการศึกษา 2563) 

 

ตัวอยาง หนาเว็บไซตที่มีการประชาสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอยาง จดหมายตอบกลับของหนวยงานภายนอก มีการประชาสมัพันธเว็บแอพพลิเคชั่นที่ใชในการตรวจสอบ

คุณวุฒิผูสำเร็จการศกึษา 

 



บทที่ 3 

สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

3.1 ผลการศึกษา  

 1. กระบวนการขั้นตอนตรวจสอบคุณวุฒ ิ

  - กระบวนการข้ันตอนตรวจสอบคุณวุฒิของระบบเดิม 

   1. หนวยงานภายนอกสงหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ 

   2. จดหมายผานสำนักงานอธิการบดี สงมายังผูอำนวยการสำนักทะเบียนฯ 

   3. แผนกสำเร็จกรศกึษาตรวจสอบ ใหผูอำนวยการลงนาม 

   4. ทำจดหมายตอบกลับหนวยงานภายนอก 

5. เวลาที่ใชในการตรวจสอบคุณวุฒิ เฉลี่ยแลวอยูที่ 2 สัปดาห 

  - กระบวนการข้ันตอนตรวจสอบคุณวุฒิของระบบใหม 

   1. หนวยงานภายนอกเขาไปตรวจสอบผานเว็บแอพพลิเคชั่น 

   2. กรอกขอมูล คนหา และทราบผลในทันท ี

   3. เวลาที่ใชในการตรวจสอบคุณวุฒ ิเฉลี่ยแลวอยูที่ 5 นาท ี

(รายงานการประชุมครั้งที่ 3 อางอิงจากปการศึกษา 2562) 

  

2. ลดปริมาณงานตรวจสอบคุณวุฒิผูสำเร็จการศึกษา 

  - ปริมาณงานตรวจสอบคุณวุฒิผูสำเร็จการศึกษาของระบบเดิม ของปการศึกษา 2562 มี

หนวยงานภายนอก ขอตรวจสอบคุณวุฒิผูสำเร็จการศึกษา จำนวน 587 ครั้ง (รายงานการประชุมครั้งที่ 4 

อางองิจากปการศึกษา 2562) 

  - ปริมาณงานตรวจสอบคุณวุฒิผูสำเร็จการศึกษาของระบบเดิม ของปการศึกษา 2563 มี

หนวยงานภายนอก ขอตรวจสอบคุณวุฒิผูสำเร็จการศึกษา จำนวน 391 ครั้ง (รายงานการประชุมครั้งที่ 3 

อางองิจากปการศึกษา 2563) 

  

3.2 สรุปผลการศึกษา 

 1. กระบวนการขั้นตอนตรวจสอบคุณวุฒ ิ

  จากผลการศึกษาจะเห็นไดวา กระบวนการขั้นตอนที่ใชในการดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิ 

ของระบบใหมจะนอยกวาระบบเกา และเวลาที่ใชในการดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒขิองระบบใหมจะนอยกวา

ระบบเกา 

 2. ลดปริมาณงานตรวจสอบคุณวุฒิผูสำเร็จการศึกษา 

  จากการเปรียบเทียบปริมาณงานตรวจสอบคุณวุฒิในระบบเดิมของปการศึกษา 2562 เทียบ

กับปการศกึษา 2563 จะเห็นไดวาปริมาณงานตรวจสอบคุณวุฒิผูสำเร็จการศกึษาลดลงไป 196 ฉบับ 



3.2 ขอเสนอแนะ 

 ถึงแมวาเว็บแอพพลิเคชั่นที่ใชในการตรวจสอบคุณวุฒิผูสำเร็จการศกึษาจะสะดวดและรวดเร็วกวาการ

ทำหนังสือขอตรวจสอบคณุวุฒิ แตการทำหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒินั้นยังมีความนาเชื่อถือมากกวา เพราะ

ไดรับการรับรองเปนลายลักษณอักษร ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจึงไดมีการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น

รวมกับ บริษัทซัมมิท ช่ือวา ดิจิทัลทรานสครปิต จะใชในการออกเอกสารทางการศึกษาโดยมเีทคโนโลยเีฉพาะ 

ในการออกเอกสารท่ีจะไมสามารถปลอมแปลงได และสามารถตรวจสอบเอกสารวาเอกสารนั่นๆเปนของจริง

หรือของปลอมไดถูกตอง 100% 


