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สาสนจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
ในการดําเนินงานพัฒนาชุมชนทองถิ่นจําเปนจะตองมีกลุมคนที่เปนแกนนําในการทํางานรวมกับ
ชุมชนคือวิศวกรสังคม (Social Engineer) เพราะวิศวกรสังคมคือคนที่ใสใจเรื่องราวตาง ๆ ในสังคมและ
เขามามีสวนรวมในการสรางสังคมใหดีขึ้น ปจจุบันวิศวกรสังคมเริ่มเขามามีบทบาทสําคัญในการทํางาน
รวมกับชุมชนทองถิ่นมากขึ้น และงานวิศวกรทางสังคมก็มีความสัมพันธกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมยซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น อนึ่ง ในป 2559 พระบามสมเด็จพระวชิร
เกลาเจาอยูหัวไดมอบหมายใหองคมนตรีแนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฎทํางานใหเขาเปาในการยกระดับ
การศึกษาและพัฒนาทองถิ่นในทองที่ตน โดยวิศวกรสังคมตองมีคุณลักษณะที่สําคัญ 4 ประการคือ 1)
ทักษะการคิดวิเคราะหงเหตุ-ผล เห็นปญหาเปนสิ่งทาทาย (นักคิด) 2) ทักษะในการสื่อสารองคความรูเพื่อ
การแกปญหา (นักสื่อสาร) 3) ทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น ระดมสรรพกําลัง ทรัพยากรเพื่อการ
แกปญหา
(นักประสานงาน) และ 4) ทักษะการสรางนวัตกรรมเพื่อแกปญหาสังคม (นักสรางนวัตกรรม)
ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยนั้น ทางมหาวิทยาลัยก็มีนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหนักศึกษาไดทําหนาที่เปนวิศวกรสังคมเพื่อลงไปพื้นที่ทํางานพัฒนารวมดวยชวยกันกับชาวบาน
โดยกําหนดไมใหมีการจัดการเรียนการสอนในตอนบายของทุกวันศุกร ทั้งนี้เพื่อจะใหเปนวันที่คณาจารย
และนักศึกษามีเวลาลงพื้นที่เพื่อไปทํากิจกรรมกับชุมชนทองถิ่นไดอยางเต็มที่ นอกจากนั้น ยังได
มอบหมายใหคณะและสํานักตาง ๆ ดําเนินโครงการวิศวกรสังคมภายใตโครงการยุทธศาสตรราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอีกดวย
ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยขอขอบพระคุณองคปาฐก ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
ตัดสินการแขงทักษะทางวิชาการ ผูเชี่ยวชาญที่พิชญพิจารณบทความ (Peer reviewer) ผูทรงคุณวุฒิ
วิพากษบทความ (Commentator) นิสิตนักศึกษา และผูเขารวมประชุมทุกทาน และขอขอบคุณผูบริหาร
คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่ไดรวมกันจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่
2 (NAC-HUSOC II: The 2nd National Conference on Humanities and Social Sciences for
Undergraduate Students) ขึ้นระหวางวันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2565 ภายใต “งานราชภัฏบุรีรัมย
มหกรรมวิชาการเเละวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 (BRICC Festival 2022)”
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สุดทายนี้ ขอใหการจัดประชุมครั้งนี้ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคจงทุกประการ

(รองศาสตราจารยมาลินี จุโฑปะมา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

ซ

สาสนจากคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดดําเนินโครงการจัดประชุม
วิชาการและนิทรรศการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีเปนครั้ง
แรกในป 2564 ระหวางวันที่ 7-8 มกราคม 2564 ภายใตหัวขอ “21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุ
ใหมในยุค Viral Disruption” โดยมีผูใหความสนใจสงบทความเขามารวมนําเสนอทั้งสิ้น จํานวน 109
บทความ แบงเปนการนําเสนอภาคบรรยาย จํานวน 78 บทความ และเปนการนําเสนอภาคโปสเตอร
จํานวน 31 บทความ ซึ่งการประจัดประชุมครั้งที่ผานมาประสบความสําเร็จเปนอยางดี จึงนําไปสูการจัด
ประชุมครั้งนี้เปนปที่ 2 คือการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่ 2 (NAC-HUSOC II: The 2nd National Conference
on Humanities and Social Sciences for Undergraduate Students) ภายใตชื่อ “วิศวกรสังคมสู
การสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” การจัดประชุม NAC-HUSOC II อยูภายใต “งาน
ราชภัฏบุรีรัมยมหกรรมวิชาการเเละวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 (BRICC Festival 2022)” ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 13-16 กุมภาพันธ 2565 โดยมีศาสตราจารยพิเศษ ดร.
เอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเปน
ประธานเปดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ
ในการจัดประชุม NAC-HUSOC II ปนี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดนําเสนอแกนเรื่อง
(conference theme) คือ “วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” เพราะ
วิศวกรสังคม (Social Engineer) คือคนที่ใสใจเรื่องราวตาง ๆ ในสังคม และเขามามีสวนรวมในการสราง
สังคมใหดีขึ้น โดยใชการสังเกต เก็บขอมูล คิดวิเคราะห แบบมีเหตุและผล รวมทั้งการแกไขปญหาแบบ
เปนระบบ ในการลงพื้นที่ชุมชนทองถิ่น ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรีมยก็ไดใหความสําคัญและมี
นโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับการสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาไปรวมดวยชวยกันกับ
ชาวบานเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่นซึ่งเปนการฝกฝนทั้งทางดานทักษะเฉพาะทาง (hard skill) และทักษะใน
การเขาสังคม (solf skill) ในดานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรนั้นก็ไดสงเสริมและสนับสนุนให
ทั้ง 9 สาขาวิชาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ดนตรี ศิลปะดิจิทัล การพัฒนาสังคม รัฐประศาสนศาสตร และ นิติศาสตร ดําเนินโครงการวิศวกรสังคม
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ผานกิจกรรมตาง ๆ มากมาย ซึ่งทุกสาขาวิชาก็ไดตระหนักถึงความสําคัญที่จะพัฒนานักศึกษาใหเปน
วิศวกรสังคมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อสงเสริมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ใหเปนวิศวกรสังคมทํางานรวมกับชุมชนชาบานเพื่อพัฒนาทองถิ่นใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
ในการจัดประชุมครั้งนี้ไดรับเกียรติจากดร.นงรัตน อิสโร นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ชวยปฏิบัติราชการประจําสํานักงาน พล.อ. ดาวพงษ
รัตนสุวรรณ องคมนตรี บรรยายพิเศษ เรื่อง “พัฒนา Soft Skills บัณฑิตพันธุใหม ดวยกระบวนการ
วิศวกรสังคม : ทองถิ่นพัฒนา นักศึกษามีงานทํา" และ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผูชวยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บรรยายพิเศษและนําฝกปฏิบัติ เรื่อง “วิศกรสังคมสูการเปนนวัตกรชุมชน:
เเนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” นอกจากการประจัดประชุม
วิชาการแลว ในงานนี้ก็มีการจัดกิจกรรมการแขงทักษะวิชาการดานมนุษยสังคมศาสตรของนักศึกษาทั้ง 9
สาขาวิชาอีกดวย ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงผลงานอันโดดเดนดานศาสตรของตัวเองใหเปนที่รูจักและ
ยอมรับในแวดวงวิชาการ
ในการจัดประชุมครั้งนีม้ ีรูปแบบการดําเนินกิจกรรมทั้งแบบออนไลนและแบบออนไซต โดยการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในวันที่ 14 กุมภาพันธ จัดเปนรูปแบบออนไลน สวนในวันที่ 15 กุมภาพันธ ซึ่ง
เปนพิธีเปดโดยทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย การแสดงศิลปวัฒนธรรมของเครือขายชุมชน
เพื่อตอนรับผูเขารวมงาน และการแขงทักษะทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จะจัดใน
รูปแบบออนไซตดวยการปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอยางเครงครัด ในการประชุม
ครั้งนี้ มีผูใหความสนใจสงบทความเขามารวมนําเสนอทั้งสิ้น จํานวน 43 บทความ โดยแบงเปนการ
นําเสนอภาคบรรยาย จํานวน 40 บทความ และเปนการนําเสนอภาคโปสเตอร จํานวน 3 บทความ จาก 8
สถาบันคือ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
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ในนามของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยมาลิณี
จุโฑปะมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยที่ไดใหการสนับสนุน ใหกําลังใจและใหคําแนะนําที่เปน
ประโยชนยิ่ง ขอขอบพระคุณองคปาฐก ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญที่พิชญพิจารณบทความ (Peer
reviewer) ผูทรงคุณวุฒิวิพากษบทความ (Commentator) กรรมการตัดสินการแขงทักษะทางวิชาการ
นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผูเขารวมงานประชุมครั้งนี้ทุกทาน สุดทาย ขอขอบพระคุณ
ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุกสวนฝายของคณะฯ ที่ไดรวมดวยชวยกันจนทําใหการประชุม NACHUSOC II ประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง

(รองศาสตราจารย ดร. อัครพนท เนื้อไมหอม)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสําหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
(NAC-HUSOC II: The 2nd National Conference and Academic Skill Competition on
Humanities and Social Sciences for Undergraduate Students)
ภายใตหัวขอ

“วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
-----------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
วิศวกรสังคม (Social Engineer) คือคนที่ใสใจเรื่องราวตาง ๆ ในสังคม และเขามามีสวนรวมใน
การสรางสังคมใหดีขึ้น โดยใชการสังเกต เก็บขอมูล คิดวิเคราะห แบบมีเหตุและผล รวมทั้งการแกไข
ปญหาแบบเปนระบบ ในการลงพื้นที่ชุมชนทองถิ่น เพื่อรวมสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ในการแกปญหา
และสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชนไปสูความเปนพลเมือง และสรางชุมชนที่มีการยกระดับสามารถ
จัดการตนเองได บทบาท หนาที่ของ วิศกรสังคมคือวิเคราะหศักยภาพชุมชน ยกระดับองคความรูใน
ชุมชน สรางนวัตกรรมเพื่อการแกปญหาชุมชนและ สรางความยั่งยืนในการแกปญหาเชิงพื้นที่ บน
ฐานขอมูลของชุมชน ดังนั้น วิศวกรสังคม จึงเปนทั้งผูเรียนรูและผูเอื้อใหเกิดกระบวนการจัดการเรียนรู
ของคนในทองถิ่น ไดมานั่งพูดคุยเพื่อออกแบบกระบวนการ / วิธีการในการจัดการปญหาหรือยกระดับทุน
ของชุมชนไปสูการสรางมูลคาเพิ่มโดยเนนไปที่การมีสวนรวมของคนในชุมชนผสานกับความรูจากภายนอก
ที่วิศกรสังคมจะเชื่อมโยงลงไปสูทองถิ่นเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ตอไป
(https://www.sangsanpanya.com)
ในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน จําเปนจะตองมีกลุมคนที่เปนแกนนําในการทํางานรวมกับชุมชน
คือวิศวกรสังคม ปจจุบันวิศวกรทางสังคม เริ่มมีบทบาทในการทํางานรวมกับชุมชนมากขึ้น ซึ่งวิศวกรทาง
สังคมมีความสัมพันธกับภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพราะวิศวกรทางสังคมมีหนาที่ในการซอมและ
สรา งสมดุ ลขึ้ นใหม หลัง จากที่ สั งคมเกิ ด ความบิ ดเบี้ ยวจากการเสี ยสมดุ ลระหวา งผลประโยชน สวนตน
ผลประโยชนสาธารณะและผลประโยชนทางสังคม และฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อทองถิ่น ดังพระราชทานนามจากลนเกลาฯ รัชกาลที่ ๙ “ราชภัฏ” และในป ๒๕๕๙ พระบามสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัวไดมอบหมายใหองคมนตรี แนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฎใหทํางานใหเขาเปาในการ
ฏ

ยกระดับการศึกษาและพัฒนาทองถิ่นในทองที่ตน โดยตองมีคุณลักษณะที่สําคัญ ๔ ประการคือ ๑) ทักษะ
การคิดวิเคราะหงเหตุ-ผล เห็นปญหาเปนสิ่งทาทาย (นักคิด) ๒) ทักษะในการสื่อสารองคความรูเพื่อการ
แกปญหา (นักสื่อสาร) ๓) ทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น ระดมสรรพกําลัง ทรัพยากรเพื่อการแกปญหา
(นั ก ประสานงาน) และ ๔) ทั ก ษะการสร า งนวั ต กรรมเพื่ อ แก ป ญ หาสั ง คม (นั ก สร า งนวั ต กรรม)
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, ๒๕๖๓)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เปนสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีทั้งหมด 7 คณะ ซึ่ง
รวมถึงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดวย ในสวนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรนั้นก็
ประกอบไปดวย ๙ สาขาวิชาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร ดนตรี ศิลปะดิจิทัล การพัฒนาสังคม รัฐประศาสนศาสตร และ นิติศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญที่จะพัฒนานักศึกษาใหเปนวิศวกรสังคมตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย จึงไดจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ขึ้นมากมาย ทั้งนี้เพื่อสงเสริมนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหเปนวิศวกรสังคมทํางานรวมกับชุมชนชาบานเพื่อพัฒนาทองถิ่นให
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
ด วยหลัก การและเหตุ ผลดั ง กลา ว คณะมนุษ ยศาสตรแ ละสั งคมศาสตร มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ
บุรีรัมย จึงไดกําหนดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ าป ริ ญ ญ าต รี ค รั้ ง ที่ ๒ (NAC-HUSOC I: The 2nd National Conference on
Humanities and Social Sciences for Undergraduate Students) ภายใต ชื่ อ “วิ ศ วกรสั ง คมสู ก าร
สร า งนวัต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ นอย า งยั่ งยื น” ซึ่ งเป น งานประชุ ม ที่ อ ยู ภ ายใต โครงการ “BRICC
Festival ๒๐๒๒” ขึ้นในระหวางวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และ
ผานระบบออนไลน
วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการและงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เพื่อแสดงนิทรรศการผลงานสรางสรรคและนวัตกรรมตางๆ ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี
3. เพื่ อ สร างเครื อ ข า ยความร วมมื อ ทางวิช าการด า นมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร ร ะหว า ง
สถาบันการศึกษาตางๆ

ฐ

กลุมเปาหมาย / ผูเขารวมโครงการไดแก
1. นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะต าง ๆ ที่ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
บุรีรัมย จํานวน 100 คน
2. นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ จํานวน 100 คน
สถานที่ในการดําเนินงาน
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2565 ณ อาคาร 25 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย และผานระบบออนไลน
ผลผลิต
1. นักศึกษาของคณะมนุษ ยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะต าง ๆ ที่ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
บุรีรัมย และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดนําเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ
2. นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะต าง ๆ ที่ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
บุรีรัมย ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ
ผลลัพธ
1. นั ก ศึ ก ษาของคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสังคมศาสตร และคณะต า ง ๆ ที่ ม หาวิ ท ยาลัยราชภั ฏ
บุรีรัมย นักศึกษา และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ มีผลงานวิชาการและงานวิจัยตีพิม พ
เผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Online Proceedings) หรือ วารสารที่รวมเปนแหลงตีพิมพ
2. เกิดการสรางเครือขายทางวิชาการระหวางนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
และคณะตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยกับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ

ฑ

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่ 2
(NAC-HUSOC II: The 2nd National Conference on Humanities and Social
Sciences for Undergraduate Students)
ภายใตชื่อ
“วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และผานระบบออนไลน

-----------------------------วันที่ 14 กุมภาพันธ 2565
08.00-09.00 น.
ลงทะเบียน ณ ดานหนาหอประชุมวิชชาอัตศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
09.00-09.30 น.
พิธีเปดการประชุม NIRC V โดย ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กลาวรายงานโดย รองศาสตราจารยมาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย
09.30-11.30 น.
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
สูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน” โดย ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เอนก
เหลาธรรมทัศน
11.30-12.00 น.
ประธานตัดริบบิ้นเปดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ณ หองประชุม
พุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดย รองศาสตราจารยมาลิณี จุโฑปะมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-17.00 น.
การนําเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร งานประชุม NAC-HUSOC II
ผานระบบออนไลน (พักรับประทานอาหารวาง ระหวางเวลา 15.00-15.15 น.)

ฒ

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2565
08.00-09.00 น.
-ลงทะเบียน ณ ดานหนาหองประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2
-การแสดงศิลปวัฒนพื้นบานโดยเครือขายชุมชนของคณะมนุษยศาสตรฯ
09.00-09.30 น.
พิธีเปดการประชุม NAC-HUSOC II โดย รองศาสตราจารยมาลิณี จุโฑปะมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
กลาวรายงานโดย รองศาสตราจารย ดร.อัครพนท เนื้อไมหอม คณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
09.30-9.50 น.
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พัฒนา Soft Skills บัณฑิตพันธุใหม
ดวยกระบวนการวิศวกรสังคม: ทองถิ่นพัฒนา นักศึกษามีงานทํา"
โดย ดร.นงรัตน อิสโร นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ชํานาญการพิเศษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ชวยปฏิบัติราชการประจําสํานักงาน พล.อ. ดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
09.50-12.00 น.
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิศกรสังคมสูการเปนนวัตกรชุมชน: เเนวปฏิบัติที่เปน
เลิศ (Best Practice) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”
โดย ดร.เมธาวิน สาระยาน ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
การแขงทักษะวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรของนักศึกษาทั้ง 9
สาขาวิชา ณ หองประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2
คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน: ดร.เมธาวิน สาระยาน ผูชวยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / ผศ.ดร.สกุล วงษกาฬสินธุ คณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา /
ผศ.ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
(พักรับประทานอาหารวาง ระหวางเวลา 15.00-15.15 น.)
16.00-16.30 น.
มอบรางวัลแกผูชนะการแขงขันทักษะวิชาการดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

ณ

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
“วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”
การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
หองนําเสนอที่ 1 แบบออนไลน Google Meet เวลา 13.00 น. เปนตนไป
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: อาจารย ดร.สมศักดิ์ พันศิริ / ผูชวยศาสตราจารยชลทิชาลินี แกนสนท
*******
ที่
1

รหัส
HS-0006

2

HS-0021

3

HS-0045

4

HS-0026

5

HS-0028

เวลา
ชื่อ – สกุล
ชื่อเรื่อง
13.00-13.15 หัสญาภรณ เรืองสังข การศึกษาสถานภาพและบทบาทของสตรีไทยในอดีต
“กรณีศึกษาจากภาพสะทอนละครโทรทัศนเรื่อง วัน
ทอง”
13.15-13.30 วริณฐศรา เครืองรัมย กลวิธีการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย
13.30-13.45 ปฑิตตา ไชยบุตร
An Analysis of Dystopian World in the Film of
The Maze Runner
13.45-14.00 ประภัสสร อินทรนอก Satisfaction towards Online Learning of
Business English Major Students at Buriram
Rajabhat University
14.00-14.15 ศิริรัตน ลาดนอก
Online Learning Challenges during COVID-19
Pandemic of Business English Students

Link หองนําเสนอ

http://meet.google.com/ygo-qmsi-zmj

ด

ที่
6

7

รหัส
HS-0030

HS-0031

เวลา
ชื่อ – สกุล
14.15-14.30 Pudid Phankamol

14.30-14.45 มยุธิตา พงษพิมาย

ชื่อเรื่อง
Motivation to Study Bachelor’s Degree in
Business English Program at Buriram Rajabhat
University
Thai-English Translation for Village Information
Website Development of Muangthale Village,
Khaen Dong district, Buriram Province

Link หองนําเสนอ

http://meet.google.com/ygo-qmsi-zmj

ต

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
“วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”
การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
หองนําเสนอที่ 2 แบบออนไลน Google Meet เวลา 13.00 น. เปนตนไป
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารยรุงนภา เมินดี / อาจารย ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี
*******
ที่
1

รหัส
HS-0042

เวลา
ชื่อ – สกุล
13.00-13.15 วิภา นุกิจรัมย

2

HS-0038

13.15-13.30 ศิริรัตน มาโทโทม

3

HS-0027

4

HS-0034

13.30-13.45 นัฐวรรณ พิมพ
หาญ
13.45-14.00 สิริณัฐ หนูดุก

5

HS-0018

14.00-14.15 ฑิฆัมพร และตี

ชื่อเรื่อง
An Investigation of Willingness to
Communicate in Thai EFL Learners
Problems and Needs on English Oral
Communication of Police Officers in Buriram
Immigration
พฤติกรรมการปรับตัวของนักทองเที่ยวชวงวิกฤต
สถานการณโควิด19
การศึกษารูปแบบการทองเที่ยวแบบ Sandbox
กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
หองเรียนภาษาไทยยุคใหมบนฐานการเรียนรูชุมชน

Link หองนําเสนอ

http://meet.google.com/exd-gwch-mbu

ถ

ที่
6

รหัส
HS-0051

เวลา
14.15 - 14.30

ชื่อ – สกุล
พรสวรรค โกศล

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาระบบฐานขอมูลผลิตภัณฑแปรรูปจิ้งหรีด
ชุมชนโคกยาง ตําบลชํานิ อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย

7

HS-0049

14.30–14.45 ปาริชาติ บุตรสีตะ ระบบฐานขอมูลผลิตภัณฑอาหารหมักพื้นบานกุง
ราช
จอม ตําบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

8

HS-0043

14.45–15.00 ณัชชา วงษสองชั้น การพัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม
ประจําปการศึกษา 2565 รอบ Portfolio
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ใน
สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสาย
พันธ 19 (COVID 19)

Link หองนําเสนอ

http://meet.google.com/exd-gwch-mbu

ท

สารบัญ
การนาเสนอแบบโปสเตอร์
บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรูปจิ้งหรีดชุมชนโคกยาง ตาบล
ชานิ อาเภอชานิ จังหวัดบุรรี ัมย์
พรสวรรค์ โกศล / อรวรรณ คิดรัมย์ / จุฑามาศ พรหมทอง
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา อาหารพื้นบ้าน กุ้งจ่อม
ตาบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรมั ย์

หน้า
531
531
532

549

ยศพร จีนฉา / จิรัฐติกาล จงกล /
ปาริชาติ บุตรสีตะราช / จุฑามาศ พรหมทอง

การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
การพัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา
2565 รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ณัชชา วงษ์สองชั้น / เปมณีย์ ฉวีวงษ์ / รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ /
สุพิศ กองชัย / กิตติกร ฮวดศรี

562
563

ส

การพัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจําปี การศึกษา
รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ณัชชา วงษ์ สองชัน1 / เปมณีย์ ฉวีวงษ์ 2 / รพีพรรณ พงษ์ อนิ ทร์ วงศ์ 3/
สุ พศิ กองชัย4/ กิตติกร ฮวดศรี 5
Natcha Wongsongchan1 / Pemmanee Chaweewong2 / Rapheephan Phonginwong3/
Supit Kongchai4/ Kittikorn Huadsri5
สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Human Resource Management Program, Faculty of Management Science, Buriram Rajabhat University
4
สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Office of Academic Promotion and Registration, Buriram Rajabhat University
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บทคัดย่ อ
การวิ จัย นี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ) เพื อพัฒ นากระบวนการรั บ รายงานตัว นั กศึ ก ษาใหม่ ป ระจํา ปี
การศึกษา
รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ) เพือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการรับรายงานตัว
นักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา
รอบ Port folio เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน ใช้แนวคิด PDCA มา
ใช้ในการอธิ บายกรอบแนวคิดในการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการดําเนิ นงานการรับรายงาน
ตัวนักศึกษา จํานวน คน และนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึ กษาปี ที ทีเข้ารายงานตัวเป็ นนักศึกษาใหม่
ประจําปี การศึกษา
รอบ Port folio จํานวน คน เครื องมื อวิจัยคือ วิธีการสนทนากลุ่ ม(Focus
group) และ สํารวจข้อมู ลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ใช้สถิ ติพรรณนาวิ เคราะห์ เพื อหาค่าร้ อยละ
ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนากระบวนการรั บรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ประจํา ปี การศึ ก ษา
รอบ แฟ้ ม สะสมผลงาน ใช้ แ นวคิ ด PDCA ประกอบด้ว ยการวางแผน
(Planning) การลงมื อ ปฏิ บั ติ (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรั บ ปรุ ง(Act/Action) เพื อกํา หนด
แนวทางปฏิ บัติ ก ารรั บ รายงานตัว นั ก ศึ ก ษาใหม่ ใ นครั งนี การใช้ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ร ะบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ Line official account ในการสนับสนุ นการรับรายงาน
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ตัวนักศึ กษาใหม่ ผลการศึ กษาพบว่าระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการรั บรายงานตัวนักศึ กษาใหม่
ประจําปี การศึกษา
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ: การพัฒนา, กระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่, ความพึงพอใจ
Abstract
The objectives of this research were to 1) develop a process for accepting new student reports
for the academic year 2022 around the Port folio, a case study of Buriram Rajabhat University in the
situation of the epidemic of the Corona virus (COVID 19). 2) Level of satisfaction with the process of
accepting new students for the year 2022 around the Port folio. The concept of PDCA used to
describe the conceptual framework in the study. This research was a quantitative research conducted
by online surveys. The sample consisted of 321 students in the Grade 6 who reported as new students
for the academic year 2022 around the Port folio Case Study of Buriram Rajabhat University by
random. The data were analyzed using descriptive statistics : percentage, average and standard
deviation. The research results. The PDCA concept, which consists of planning, implementing,
reviewing, improving to analyze in order to formulate guidelines for accepting new student reports.
The information technology system of Buriram Rajabhat University and line official account
supported the process new student reporting. The overall level of satisfaction with the new student
reporting process for the academic year 2022 was at a good level.
Keywords: Development, Process for accepting new student reports, Satisfaction
บทนํา
แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
ได้มุ่งการพัฒนาการศึกษาทีส่ งเสริ มสนับสนุนโอกาส
ทางการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัยและการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต การขับเคลือนด้านคุณภาพและ
มาตรฐานการศึ กษา การแก้จุ ด อ่ อ นของระบบการศึ ก ษาและการพัฒ นาบุ ค ลากรด้านวิ ท ยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการบริ ป ปหหารจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาทียังไม่เหมาะสม ขาด
ความคล่องตัว มุ่งให้ความสําคัญกับความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ งแผนการศึกษาแห่ งชาตินนมี
ั กรอบ
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ทีสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่ งชาติ ฉบับที (พ.ศ.
-2564) ซึ งมีเป้าหมายให้
ประชากรในประเทศไทยเกิ ดความมังคังยังยืนโดยผ่านกระบวนการพัฒนาของทุ กส่ วนฝ่ ายทังระดับ
กระทรวง ทบวง กรม และหน่ ว ยงานระดับภู มิ ภ าค (สํา นัก งานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสั ง คม
แห่งชาติ, 2563)
ปั จจุ บนั ประเทศไทยมี อตั ราการเกิดของประชากรในสั ดส่ วนทีน้อยลงซึ งเป็ นผลจากในอดี ต
รัฐบาลได้มีนโยบายการวางแผนครอบครัวแห่ งชาติ ปี พ.ศ.
เป็ นต้นมา และกระทรวงสาธารณสุ ข
ได้มีการใช้นโยบายดังกล่าวเรื อยมาจนกระทังในปั จจุบนั ทําให้ประชาชนของประเทศไทยมีประชากร
เพิมขึนเรื อยๆ แต่เพิมในอัตราส่ วนที ลดลง โดยในปี พ.ศ.
มีประชากร . ล้าน ปี พ.ศ.
มี
ประชากร . และเมื อปี พ.ศ.
ประชากรมี ทงหมด
ั
. ล้านคน และผลจากการลดลงของ
ประชากรทําให้อตั ราการเกิด น้อยลง ประชาชนทีอยู่ในช่ วงวัยศึ กษาต่อ ในระดับอุด มศึ กษามี จาํ นวน
น้อยลงตามไปด้วย ซึ งข้อมูลดังกล่าวนีทําให้จาํ นวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัย
เอกชนมีจาํ นวนน้อยลง ซึ งเห็นชัดเจนจากในปี พ.ศ.
จํานวนนักศึกษาทีสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาทังประเทศ ลดลงร้อยละ - ซึ งถือเป็ นวิกฤตของมหาวิทยาลัยทุกแห่ ง
(ประเสริ ฐ ปิ นปฐมรั ฐ, 2562) และทํานองเดี ยวกันจากการเปลียนแปลงบริ บทเศรษฐกิจและสังคมโลก
อันเนื องมาจากการปฏิ วตั ิ ดิ จิทัล (Digital Revolution) การเปลี ยนแปลงสู่ อุต สาหกรรม . ทําให้เกิด
ความท้าทายของสถาบันการศึกษาทีจะต้องพัฒนาหลักสู ตรทันสมัยเพือเป็ นตัวเลือกให้กบั ผูส้ นใจเข้ามา
ศึ กษาต่ อในสถาบันการศึกษาของตน อย่างไรก็ตามกระทรวงการอุ ดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัต กรรม ได้มี น โยบายให้ ส ถาบัน การศึก ษาระดับ อุ ด มศึ กษาได้มีก ารพัฒ นาหลักสู ต รที ทัน สมัย
สอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของท้อ งถิ นซึ งทํา ให้ เ กิ ด โครงการพลิ ก โฉมมหาวิ ท ยาโดยมุ่ ง เน้ น
มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับภารกิจหลักทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งการผลิตบัณฑิ ต การวิจยั
การบริ การวิ ชาการ และการทํานุ บาํ รุ ง ศิ ลปวัฒ นธรรม และมหาวิทยาลัยระดับอุ ด มศึ กษาจะมุ่ ง เน้น
หลักสู ต รการเรี ยนรู ้ ต ลอดชี วิ ต การประชาสั ม พัน ธ์ เชิ ง รุ ก เพื อให้ข ้อ มู ล หลักสู ต รต่ า งๆ เข้า ถึ ง กลุ่ ม
นักเรี ยนมัธยมและผูส้ นใจเข้ามาศึกษาต่อ และมหาวิทยาลัยจะต้องมีการปรับเปลียนกระบวนการในการ
รั บนักศึกษาทีสอดคล้องกับสถานการณ์ อย่างไรก็ตามในปี ช่ วงเดื อนมกราคม ปี พ.ศ.
ได้มีการ
แพร่ ระบาดของไวรั สโคโรนา (COVID-19) ระลอกที ในประเทศไทย ส่ งผลให้มีนโยบายการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบออนไลน์ของสถาบันการศึกษาทุกระดับในประเทศไทย ขณะเดียวกันเป็ นช่วงเวลา
การรั บนักศึกษาปี การศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ งซึ งถือว่าในช่วงเวลานี เป็ นเป็ นความท้าทาย
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ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ งจะต้องดําเนิ นการ การจัดการเรี ยนการสอน และการบริ การการศึกษาเพือจะ
ได้นกั ศึกษาใหม่ตามจํานวนแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพือการพัฒนาท้องถินได้มีการเปิ ดรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ระดับปริ ญญาตรี ใน รอบ แฟ้มสะสมผลงาน (Port folio) ระหว่างวันที พฤศจิ กายน พ.ศ.
ถึง วันที ธันวาคม พ.ศ. 4 และมีกระบวนการสอนคัดเลือกนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์
จนกระทังประกาศผลผู ท้ ี ผ่ านการคัด เลื อ กเพื อเข้าศึ กษาต่ อ และได้มีก ารกํา หนดการรั บ รายงานตัว
นักศึกษาใหม่ ในวันที - มกราคม พ.ศ.
เนื องจากในช่ วงเวลาดังกล่ าวเป็ นช่ วงทีเกิดการแพร่
ระบาดของไวรั ส โคโรนา (COVID-19) ระลอกที ทําให้ มหาวิ ท ยาราชภัฏ บุ รีรัมย์ได้ก าํ หนดแนว
ทางการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ในรู ปแบบออนไลน์ ดังนันจากทีกล่าวมาข้างต้นทําให้สาํ นักส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน ซึ งเป็ นหน่ วยงานทีรั บผิดชอบในการรั บรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ แฟ้ ม
สะสมผลงาน ในครั งนี จึ งได้มีการพัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึ กษาใหม่ ประจําปี การศึ กษา
รอบ แฟ้ มสะสมผลงาน และเพื อให้เกิ ดผลการดําเนิ นงานที เป็ นรู ปธรรมและเกิ ดประโยชน์ ต่อ
มหาวิทยาลัยและเกิดความพึงพอใจต่อนักศึกษาทีเข้ารับรายงานตัวในครังนี
ดังนันผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจศึกษาการพัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจําปี
การศึกษา
รอบ แฟ้ มสะสมผลงาน กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุ รีรัมย์ ซึ งมีวตั ถุประสงค์การ
วิจยั ดังนี
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาการพัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา
รอบ
แฟ้มสะสมผลงาน กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโร
นา (COVID-19)
2. เพือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา
รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
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ทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั ครังนีมีการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องและสรุ ปตัวแปรหลักได้ดงั นี
1. ใช้แนวคิด PDCA คือแนวคิดซึ งถูกคิดค้นโดย Dr. Edwards W. Deming วงจรเดมมิง
PDCA นันกล่าวได้ว่าเป็ นวงจรการบริ หาร ขันตอน ประกอบด้วย Plan – Do – Check – Act อาจกล่าว
ได้ว่ า PDCA เป็ นเครื องมื อ สํา คัญ สํา หรั บ การวางแผนแก้ปั ญ หาอย่า งยังยืน ซึ งในการวิ จัย นี ได้นํา
หลักการ PDCA มาใช้ในการพัฒนากระบวนการกระบวนการรั บ รายงานตัว นัก ศึ กษาใหม่ ป ระจํา ปี
การศึ ก ษา
รอบ แฟ้ ม สะสมผลงาน กรณี ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บุ รี รั ม ย์ โดยที ผ่ า นมา
มหาวิทยาลัยได้มีการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ณ สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน อย่างไรก็
ตามในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั ส โคโรนา (COVID- ) ทําให้ทางมหาวิ ทยาลัยได้มีการ
ทบทวนและกําหนดแนวทางการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่รอบ แฟ้มสะสมผลงาน ในระบบออนไลน์
และได้มีการนําหลักการ PDCA มาใช้ในการกําหนดแนวทางการดําเนิ นงานครั งนี โดยมีรายละเอียด
ของ PDCA ดังนี (วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล, 2554)
1.1 P หรื อ Planning หมายถึง การนําร่ างขันตอนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ แฟ้ม
สะสมผลงาน ประจําปี การศึกษา
รอบ แฟ้มสะสมผลงาน มาประกอบในการประชุม และ มีการ
ประชุมเพือกําหนดขันตอนการรายงานตัวโดยผ่านระบบออนไลน์ สรุ ปมีขนตอน
ั
ทังหมด ส่ วน และ
ประกอบด้วย ) การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ) บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงาน ) เอกสารทีนักศึกษาใหม่จะต้องใช้
ประกอบการรายงานตัว ) เอกสารทีจะต้องพิมพ์จากระบบออนไลน์ ) การชําระเงินผ่านธนาคาร )
ระบบ Line add friend เพือให้ขอ้ มูลหรื อคําถามทีมีขอ้ สงสัยบ่อย ซึงในกระบวนการนี ได้มีการประชุม
ระดับผูป้ ฏิบตั ิงาน และปรึ กษาหารื อประเมินขันตอนการดําเนิ นการ และ ประเมินปั ญหาทีจะเกิดขึน
โดยพิจารณาจากปั ญหาในระหว่างการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจําปี
และมีขนตอนการรั
ั
บ
รายงานตัว ขันตอน ) การพิมพ์ใบชําระค่ารายงาน ) ชําระเงินทีธนาคาร หรื อ การชําระผ่าน
แอฟพิเคชัน ) ส่ งเอกสารหลักฐานทางไปรษณี ย ์ ในขันตอนการวางแผนกําหนดให้มีการดําเนินการ
ผิดพลาดของผูเ้ ข้าใช้ระบบตํากว่าร้อยละ
1.2 D หรื อ Do คือ ขันตอนการลงมือปฏิบตั ิตามแผนงานและวิธีการทีได้กาํ หนดตามข้อสรุ ป
ในทีประชุม ซึ งมีรายละเอียดได้แก่ ) การพัฒนาระบบดาวน์โหลดเอกสารค่ารายงานตัวโดยเข้าไป
ดาวน์โหลดเอกสารทีอยูใ่ นลิงค์ https://std.bru.ac.th และผูท้ ีต้องการดาวน์โหลดเอกสารจะต้องกรอก
ข้อมูล อย่างได้แก่ รหัสประจําตัวผูส้ มัคร และ เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน นอกจากนีในหน้า
ลิงค์ดงั กล่าวได้ระบุ หมายเลขโทรศัพท์เพือสอบถามข้อมูลเพิมเติมในกรณี ทีไม่สามารถเข้าระบบได้
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และเอกสารจะอยูท่ ีหน้า cdn.fbsbx.com 2) Line official account เป็ นช่องทางในการตอบคําถาม
คําถามทีมีการถามบ่อย ซึ งในระบบนีจะทําให้ลดภาระการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในการตอบคําถาม
ผ่านออนไลน์ในระบบเพจของสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน โดยปกติจะมีบุคลากรทีดูแล
ระบบคอยตอบคําถามทังหมด คน
1.3 C หรื อ Check คือ ขันตอนการตรวจสอบ ในระหว่างรับรายงานตัวนักศึกษานักศึกษา
ใหม่ประจําปี การศึกษา
รอบ Port folio กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที มกราคม พ.ศ.
ผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงเวลาดังกล่าวบุคลากรทีพัฒนาระบบการใช้งานจะมี
หน้าทีเฝ้าติดตามเพือแก้ไขปั ญหาทีคาดว่าจะเกิดขึน
1.4 A / Act หรื อ Action คือ การแก้ปัญหา หรื อเป็ นขันตอนการปรับปรุ ง หรื อมี
การปรับเปลียนวิธีการ เพือทําให้ผลลัพธ์กลับมาอยูใ่ นแผนงาน หรื อ การนําไปสู่ เป้าหมายตามระยะเวลา
ทีกําหนดไว้ในครังแรก ซึ งในขันตอนนี จะเป็ นการกําหนดแนวทางเพิมเติมเพือให้การดําเนิ นงานบรรลุ
ตามเป้าหมายทีกําหนดไว้
. การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้กระบวนการการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา
รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผ่านระบบออนไลน์ โดย
มีการประเมินทังหมด ประเด็น ได้แก่
. การประชาสัมพันธ์การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา
รอบ แฟ้ม
สะสมผลงาน
. ระบบออนไลน์การรับรายงานตัวมีขนตอนง่
ั
ายในการเข้าใช้ระบบ
. ความหลากหลายช่องทางสอบถามข้อมูล
. ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความเข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
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กรอบแนวคิดการวิจัย

การประชาสัมพันธ์การรับ
รายงานตัวนักศึกษาใหม่
ประจําปี การศึกษา 2565 รอบ
แฟ้มสะสมผลงาน

การพัฒนากระบวนการรับ
รายงานตัวนักศึกษาใหม่
ประจําปี การศึกษา
รอบ
แฟ้มสะสมผลงาน โดยผ่าน
ออนไลน์

ระบบออนไลน์การรับรายงาน
ตัวมีขนตอนง่
ั
ายในการเข้าใช้
ระบบ
ความหลากหลายช่องทาง
สอบถามข้อมูล

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้
กระบวนการการรับ
รายงานตัวนักศึกษาใหม่
ประจําปี การศึกษา
รอบ Port folioโดยผ่าน
ออนไลน์ อยูใ่ นระดับมาก
รายงานตัวนักศึกษาใหม่

ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความ
เข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา

ภาพที : กรอบแนวคิดการวิจยั
วิธีดาํ เนินการวิจัย
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ คณะกรรมการดําเนินงานการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา
จํานวน คน และนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที ทีเข้ารายงานตัวเป็ นนักศึกษาใหม่ประจําปี
การศึกษา
รอบ Port folio กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จํานวน , คน กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครังนี ได้แก่ คณะกรรมการดําเนิ นงานการรับรายงานตัวนักศึกษา จํานวน คน และ
นักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที ทีเข้ารายงานตัวเป็ นนักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา
รอบ แฟ้ม
สะสมผลงาน คน ซึงใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน, 2564)
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2. เครื องมือวิจยั
การวิ จัยนี ใช้วิ ธีก ารวิ จัยแบบผสมผสาน นัก วิ จ ัย ได้มีก ารการทบทวนกรอบแนวคิด จาก
นัก วิช าการโดยใช้วิ ธีก ารศึ ก ษา จากการเอกสารงานวิ จัย (Documentary Research) โดยศึ ก ษาข้อ มู ล
โครงการฯ จากคู่มือการดําเนิ น งานโครงการเอกสารประกอบการดําเนิ นโครงการ วารสารเพื อเก็บ
รวบรวมข้อมูล และได้พฒั นาเครื องมือในการวิจยั แบบดังนี
. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมีคาํ ถามและข้อกําหนดทีแน่นอนโดยใช้โดยใช้คาํ ถาม
เดียวกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกราย และข้อคิดเห็นเกียวกับการพัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ประจําปี การศึกษา
รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
. แบบสอบถามเป็ นเครื องมื อแบบมาตรวัด ระดับ แบบสอบถามเกี ยวข้อ งกับตัวแปร
ความพึงพอใจต่อกระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา
รอบ Port folioกรณี ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID -19) มีทงหมด
ั
ด้าน ประกอบด้วย ) การประชาสัมพันธ์การรับรายงานตัวนักศึ กษาใหม่ ประจําปี การศึ กษา
รอบ แฟ้ มสะสมผลงาน ) ระบบออนไลน์การรับรายงานตัวมีขนตอนง่
ั
ายในการเข้าใช้ระบบ ) ความ
หลากหลายช่องทางสอบถามข้อมูล ) ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความเข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา และได้นาํ
แบบสอบถามสํารวจในเพจเฟสบุคของสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
. การตรวจสอบเครื องมือ ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ได้เครื องมือการวิจยั เป็ นแบบ
สัมภาษณ์เชิงโครงสร้างแบบ เสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิซึงมีความเชียวชาญด้านความรู ้เกียวกับการบริ หาร
จัดการทางการศึกษา จํานวน 3 ท่าน เพือตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา และผูว้ ิจยั ได้นาํ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญ ส่ วนแบบสอบถามมาตรวัด
ระดับ นัน ผูเ้ ชียวชาญได้ตรวจสอบเครื องมือ และมีค่า IOCโดยรวมทังฉบับ = 0.83 ทดสอบความ
เชือมันโดยหาค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ของครอนบาค แบบสอบถามทังฉบับได้ค่าเท่ากับ . - .
การทดสอบความเทียงตรงของเครื องมือโดยดูจากค่านําหนักปั จจัย ( factor loading) มีค่าระหว่าง . 0.854 (Nunnally, C. and Bernstein, H, 1994)
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการตามขันตอนการวิจยั เชิงผสมผสานโดย
ประกอบด้วย
4.1 ศึกษาข้อมูลโครงการฯ จากคู่มือการดําเนินงานโครงการ เอกสารประกอบการ
ดําเนินโครงการวารสารเพือเก็บรวบรวมข้อมูล
4. รวบรวมข้อมูลการตอบแบบสอบถามผ่านออนไลน์จาก google form ระหว่าง
วันที - มกราคม
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.1 จัดกลุ่มข้อมูลจากสนทนากลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลแยกเป็ นหัวข้อเป็ นประเด็นๆในการ
พิจารณาผลจากการเก็บข้อมูล การพัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา
รอบ แฟ้มสะสมผลงาน โดยผ่านออนไลน์ ตามระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การตีความและเขียนความเชิงพรรณนา
5.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติพรรณนาเพือหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
การวิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ผลการวิจยั และตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที เพือศึกษาการพัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ประจําปี การศึกษา
รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID -19)
ผลการวิจยั พบว่า คณะกรรมการดําเนินงานการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา
จํานวน คน ได้พฒั นากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา
รอบ
แฟ้มสะสมผลงาน กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีการพัฒนากระบวนการการปฏิบตั ิงานการ
รับรายงานตัวโดยได้นาํ แผนการดําเนินงานในปี
มาทบทวนและกําหนดขันตอนการรายงานตัว
นักศึกษาใหม่ในปี
ดังนี
. การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ในรอบ แฟ้มสะสมผลงาน เป็ นระบบออนไลน์ และ
กําหนดให้มีการรับรายงานตัวไว้ทงหมด
ั
ขันตอน ประกอบด้วย ขันตอนที การพิมพ์ใบชําระค่า
รายงาน, ขันตอนที ชําระเงินทีธนาคาร หรื อ การชําระผ่านแอฟพิเคชัน และ ขันตอนที ส่ งเอกสาร
หลักฐานทางไปรษณี ย ์
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. การวางแผนประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์
ได้แ ก่ ) ผ่ า นช่ อ งทาง เวปไซด์ ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บุ รี รั ม ย์ https://www.bru.ac.th/change-reportdirect12565/ และดาวโหลดเอกสารรายงานตัวผ่านลิงค์ https://std.bru.ac.th ) ผ่านช่องทางเพจเฟสบุค
สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
. การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื อให้ ผู ร้ ั บ รายงานตัว ศึก ษาข้อ มูล และสามารถดาวโหลด
เอกสารทีใช้ในการรับรายงานตัว ได้แก่ ) ข้อมูลเกียวกับค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวและพิมพ์เอกสาร
รั บรายงานตัวผ่านลิ งค์ https://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp ) การสร้ าง QR code เพื อเข้าลิ งค์
รับรายงานตัวนักศึกษา ) การ Line official account เป็ นช่องทางในการตอบคําถาม คําถามทีมีการถาม
บ่อ ย ซึ งในระบบนี จะทําให้ลดภาระการปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากรในการตอบคําถามผ่านออนไลน์ ใน
ระบบเพจของสํา นักส่ งเสริ ม วิชาการและงานทะเบี ยน โดยปกติ จะมี บุคลากรทีดู แลระบบค่อ ยตอบ
คําถาม

ภาพที : ขันตอนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา

รอบ แฟ้มสะสมผลงาน
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ภาพที : ขันตอนประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที เพือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการรับรายงานตัว
นักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา
รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ตารางที 1
ค่ าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่ อกระบวนการรั บรายงานตัวนักศึ กษาใหม่
ประจําปี การศึกษา
รอบ แฟ้มสะสมผลงาน ( n=321)
รายการประเมิน
S.D.
แปลความ
1. การประชาสัมพันธ์การรับรายงานตัวนักศึกษา 4.37
0.55
มาก
ใหม่ประจําปี การศึกษา รอบ Port folio
2. ระบบออนไลน์การรับรายงานตัวมีขนตอนง่
ั
าย 4.40
0.55
มาก
ในการเข้าใช้ระบบ
3.ความหลากหลายช่องทางสอบถามข้อมูล
4.21
0.54
มาก
4. ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความเข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษา 4.44
0.51
มาก
แนะนํา
รวม
4.35
0.53
มาก
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จากตาราง พบว่าความพึงพอใจต่อกระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา
รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา (COVID -19) พบว่าระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ใน
ครังนี อยูใ่ นระดับมาก ( =4.35) ส่ วนค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D =0.53) เมือพิจารณารายละเอียดพบว่า
ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่แต่ละด้านได้ดงั นี ) ความพึงพอใจต่อ
การประชาสัมพันธ์การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา
รอบ แฟ้มสะสมผลงาน อยู่
ในระดับมาก ( =4.3 ) ส่ วนค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D =0.5 ) ) ระบบออนไลน์การรับรายงานตัวมี
ขันตอนง่ายในการเข้าใช้ระบบ อยูใ่ นระดับมาก ( =4. ) ส่ วนค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D =0.53) )
ความหลากหลายช่องทางสอบถามข้อมูลอยูใ่ นระดับมาก ( =4. ) ส่ วนค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D
=0.5 ) ) ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความเข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําอยูใ่ นระดับมาก ( =4.35) ส่ วนค่า
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D =0.51)
อภิปรายผลและสรุ ป
ดังนันจะเห็ นได้ว่าในช่ วงเดื อนมกราคม พ.ศ.
ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
ไวรั ส โคโรนา (COVID-19) ระลอกที ทํา ให้ มหาวิ ท ยาราชภัฏ บุ รี รัม ย์ได้ก าํ หนดแนวทางการรั บ
รายงานตัวนักศึ กษาใหม่ ประจําปี การศึกษา
รอบ แฟ้ มสะสมผลงาน ในรู ปแบบออนไลน์ และ
สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ได้มีการพัฒนากระบวนการรั บรายงานตัวนักศึ กษาใหม่ ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยได้นาํ หลักการ PDCA มาใช้ในการกําหนดขันตอนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ในรอบแฟ้มสะสมผลงาน มีทงหมด
ั
ขันตอน โดยมีรายละเอียดดังนี ขันตอนที การพิมพ์ใบชําระค่า
รายงาน, ขันตอนที ชําระเงิ นที ธนาคาร หรื อ การชําระผ่านแอฟพิเคชัน และ ขันตอนที ส่ งเอกสาร
หลักฐานทางไปรษณี ย ์ นอกจากนี ยังได้พฒ
ั นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุ รีรัมย์เข้ามาใช้ในการดําเนิ นงาน รวมทัง การ Line official account เป็ นช่ องทางในการตอบคําถาม
คําถามทีมีการถามบ่ อย ซึ งในระบบนี จะทําให้ลดภาระการปฏิ บตั ิงานของบุ คลากรในการตอบคําถาม
ซึ งสอดคล้องกับการศึ กษาของมูนา จารง. ( )ได้ทาํ การศึกษาการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษาตามทัศ นะครู ผู ้ส อนในศู น ย์ เครื อ ข่ า ยตลิ งชัน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 และผลการวิจยั พบว่าการบริ หารงานวิชาการจะต้องนําหลัก PDCA มาใช้ใน
การบริ หารเพื อมี การตรวจสอบการดําเนิ นงานแต่ ล ะขันตอนและมี การปรั บปรุ งแก้ไข หาแนวทาง
แก้ปัญหาอย่างต่อเนื อง นอกจากนีการวิจยั ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการรายงานตัวนักศึกษา
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ใหม่และสิ งสนับสนุ นต่างๆ ประจําปี การศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (สํานักบริ หารและ
พัฒนาวิชาการ, 2559) พบว่าการรั บ รายงานตัว จะต้องมีการกําหนดระยะเวลาที เหมาะสม การชี แจง
รายละเอี ยดที ใช้ในการรายงานตัว ระบบการประชาสั มพันธ์ การประสานงาน การแก้ปัญหาให้ก ับ
นักศึกษาใหม่ กระบวนการชําระเงินทีสะดวก
ข้ อเสนอแนะ
การวิ จัยนี เป็ นประโยชน์ ต่อ การนําไปใช้ในการปฏิ บัติ งานของฝ่ ายที เกี ยวข้องกับการรั บ
รายงานตัวของนักศึกษาใหม่ หรื อการรับรายงานตัวของบุคลากรในหน่วยงานอืนๆ ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของไวรั สโคโรนา (COVID- 19) และการวิจยั นี เป็ นประโยชน์เพือเป็ นแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ครังต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณผูบ้ ริ หารและบุคลากรสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทีให้ความอนุ เคราะห์ขอ้ มูลเพือการวิจยั ขอขอบคุณคุณสุ พิศ กองชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทีเป็ นทีปรึ กษาและให้ขอ้ มูลเกียวกับระบบสารสนเทศทางการศึกษาทีเกียวข้อง
กับการวิจยั ในครังนี สุ ดท้ายผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ และ
อาจารย์กิตติกร ฮวดศรี อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที คอยสนับสนุนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการเขียนบทความวิจยั ในครังนี
เอกสารอ้ างอิง
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