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รำยละเอียดในกำรน ำเสนอผลงำนนวัตกรรมกำรจัดกำรควำมรู้   
ประจ ำปี ๒๕๖๐ 

 
๑. ชื่อผลงำน กำรพัฒนำกำรจัดส่งใบเบิกวัสดุโควต้ำประจ ำภำคกำรศึกษำ โดยใช้โปรแกรม Google form 
 
๒. หลักกำรและเหตุผล 

เนื่องด้วยในปัจจุบันคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
การท างาน  มีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

หน่วยพัสดุจึงมีการปรับปรุงและพัฒนาในการจัดส่งใบเบิกวัสดุโควต้าประจ าภาคการศึกษา      
จากส่งไปยังแฟ้มงานของอาจารย์ซึ่งต้องการงานธุรการในการจัดส่งให้ต่อไป โดยเป็นการพัฒนาการจัดส่งโดยน า
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการท างาน ซึ่งหน่วยพัสดุในน าโปรแกรม Google drive โดยได้สร้างฟอร์ม ไว้ในระบบ 
Google form และจัดส่งไปในรูปแบบ e-mail ไปยังอาจารย์รายบุคคล เพ่ือให้มีความสะดวก ลดการสูญหาย
ของใบเบิกวัสดุ  ใบเบิกวัสดุไม่ถึงมือผู้รับ และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของหน่วยพัสดุ 

จากปญัหาดังกล่าว หน่วยพัสดุจึงมีแนวคิดเริ่มต้นในการพัฒนาระบบการจัดส่งใบเบิกวัสดุโควต้าไป
ให้ถึงมือผู้รับเพื่อให้มีความทันสมัย และมีลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีการวัดประเมินผลความพึงพอใจใน
ระบบการจัดส่งใบเบิกและรายการวัสดุแต่ละรายการว่ามีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าต่อการใช้งาน โดยเป็น
การประเมินผลออนไลน์ เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างาน อีกท้ังเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
และมีประโยชน์ต่อการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือเป็นการจัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุโควต้าส าหรับอาจารย์ ให้มีความทันสมัย 
๒.  เพ่ือเป็นการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
๓.  เพ่ือเป็นการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยพัสดุ 
๔.  เพ่ือลดขั้นตอนการจัดส่งใบเบิกวัสดุโควตาไปยังอาจารย์ 
๕.  เพ่ือใช้ในการวัดผลความพึงพอใจของการปรับปรุงขั้นตอนการเบิกจ่าย 
๖.  เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจต่อรายการวัสดุว่ามีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการใช้งานมากหรือน้อย  

 
๔. กระบวนกำรหรือขั้นตอนในกำรด ำเนนิกำร 
 ๑.  สร้างแบบฟอร์มใบเบิกวัสดุโควตาประจ าภาคการศึกษาไว้ที่โปรแกรม Google Form โดยแยกเป็น
รายบุคคล 

๒.  ด าเนินการจัดส่งใบเบิกวัสดุโควตา ไปยังอาจารย์โดยส่งผ่านไปทาง E-mail 
๓.  แจ้ง วัน เวลา ในการจัดส่งใบเบิกวัสดุโควตาไปที่ประจ าตัวรายบุคล โดยให้อาจารย์ระบุวัน และเวลา 

ในการรับของในใบเบิกนั้นกลับมาด้วย 
๔.  อาจารย์กรอกใบเบิกวัสดุโควต้าในระบบโปรแกรม Google Form ได้เลยทันที ระบบจะบันทึกให้

โดยอัตโนมัติ 
๕. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจเช็คใบเบิกท่ีได้รับทางโปรแกรมโดยเปิดดูที่ใบเบิกวัสดุโควต้ารายบุคคลจะเห็น

รายการที่อาจารย์ได้ระบุจ านวน รายการสิ่งของ วัน และเวลาที่ต้องการรับของ 
๖.  เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่าย   
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๗.  เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดเตรียมวัสดุตามรายการที่ต้องการเบิกโดยแจ้งให้อาจารย์มารับตามวัน
และเวลาที่ก าหนด 

 
โดยหน่วยพัสดุได้มีการจัดท าขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุและการด าเนินการเป็น Flowchart ดังต่อไปนี้ 

 

 

                                                                                            ก่อนเปิดเทอม ๑ สัปดาห ์

 
 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

                                                                                           1 วัน 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          วันเปิดเทอม 

 

 

 

เริ่มต้น 

ตรวจเช็คแบบฟอร์มใบเบิกในระบบ 
และ Print ใบเบิกออกจากระบบ 

ตรวจสอบและเสนอขออนุมัติ 

ตรวจสอบก่อนขออนุมัติ 

อนุมัติ 

แบบฟอร์มการเบิกวัสดุ      
ที่ได้รับอนุมัติ 

เบิกวัสดุจากคลังเพ่ือเตรียมจ่ายวัสดุ 

รับวัสดุที่งานพัสดุพร้อมลงนามใน
แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ 

(ตามวันและเวลาที่ก าหนด) 

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

อาจารยผ์ู้เบิก 
 

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

หัวหน้างานวางแผน การคลัง 
และพัฒนาคณุภาพ 

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
และวิชาการฯ 

จัดส่งแบบฟอร์มการเบิกจ่ายวัสดุ โปรแกรม 
Google Form ทาง E-mail   

ได้รับแบบฟอร์มใบเบิก ระบุความต้องการ วันและ
เวลาที่ต้องการรับของ และปิดโปรแกรมได้ทันที 

(ระบบจะบันทึกอัตโนมัติ) 

อาจารยผ์ู้เบิก 
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กำรจัดท ำ KM Process ซึ่งมี ๗ ขั้นตอน คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. บ่งชี้ควำมรู ้: 
 เป็นการจัดการความรู้ โดย

มีการจัดท าระเบียบ 
ขั้นตอน ในด้านการ
เบิกจ่าย-วัสดุ ที่ได้น า
ระบบสารสนเทศการใช้ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพ 
และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

  
 
 

 

7. กำรเรียนรู ้: 
 เป็นการน าผลการประเมิน

ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
และเสนอแนะต่อ
ผู้รับบริการมาปรับปรุง 
พัฒนา ใหต้รงกับความ
ต้องการและมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

 
 

 

4. จัดควำมรู้ให้เป็นระบบ : 

 มีการจัดท า ข้ันตอนการ
ท างาน  มีการจัดท า    
Flow chart คู่มือการ
ปฏิบัติการ โดยมีการจดัเว็บ
ในส่วนของงานวางแผนการ
คลังและพัฒนาคณุภาพ 
ส่วนงานพัสดุ ที่เป็นระบบ 
ง่ายต่อการสืบค้น 

 
 

 

5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ : 

 มีการจัดท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ระเบียบ คู่มือ 
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รู้ถึง
ข้อมูลได้ง่ายและสะดวก 
ได้แก่ มีการติดบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ และในเว็บ
ของงานวางแผนการคลัง
และพัฒนาคณุภาพ ส่วน
งานพัสด ุ

 

 

3. ประมวลและกลั่นกรอง : 

 เป็นการปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารการเบิก-จ่ายวสัดุ 
ให้เป็นมีระบบ ข้ันตอน มี
ความทันสมัย งานต่อ
ผู้รับบริการ 

 
 

 

2. สร้ำง/แสวงหำ : 

 เป็นการคิดและปรับปรุงใน
การจัดท า ระบบ ข้ันตอนท่ี
เกี่ยวกับเบิกจ่ายวสัดุ
ออนไลน์ ในการน า
โปรแกรม Google form มา
พัฒนา ปรับปรุงในการสร้าง
ใบเบิกไว้ในระบบ 

 
 

 

6. แลกเปลี่ยนแบ่งปัน : 

 เป็นการน าผลการประเมิน
ด้านการปฏิบัติงานและ
การใช้วัสดุมาปรับปรุงและ
พัฒนาการ การให้เกิด
ความพึงพอใจต่อ
ผู้ใช้บริการมากทีสุ่ด  

 

 

เกิดระบบ 
กำรเบิก–จ่ำยวัสดุและ

กำรประเมินผล 
โดยใช้โปรแกรม 
google form 
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๕. ผลกำรด ำเนินกำร 

จากการพัฒนาระบบการจัดส่งใบเบิกวัสดุโควตาประจ าภาคการศึกษา โดยการจัดท าแบบฟอร์มใบเบิกไว้
ในระบบ google Form และจัดส่งไปทาง e-mail อาจารย์รายบุคคลนั้น หน่วยพัสดุได้ด าเนินการไปแล้วของ
ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ และได้มีการประเมินผลการด าเนินงานด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการ
และการใช้วัสดุต่ออาจารย์ โดยการจัดส่งแบบฟอร์มการประเมินผล Online เพ่ือให้อาจารย์ผู้ใช้บริการได้
ประเมินผล และเพ่ือให้หน่วยพัสดุน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ
และเกิดความคุ้มค่าต่อการใช้วัสดุมากยิ่งข้ึน ซึ่งจากการด าเนินงาน ได้มีการก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจไว้ 
๒ ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ ๑  แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประกอบด้วย 
๑.๑  มีข้ันตอนการให้บริการและระบบที่ชัดเจน 
๑.๒  มีช่องทางการให้บริการ ที่เหมาะสมและทันสมัย 
๑.๓  ขั้นตอนการจัดส่งใบเบิกมีความสะดวก รวดเร็วโดยการจัดส่งใบเบิกไปยัง E-mail ของ

อาจารย์รายบุคคลที่สะดวก 
๑.๔  มีการรับวัสดุที่เบิก ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
๑.๕  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และมีความกระตือรือร้น 
เกณฑ์ที่ใช้ประเมินระดับควำมพึงพอใจมี ๕ ระดับ  ดังนี้   

๕  =  พึงพอใจมากท่ีสุด  
๔  =  พึงพอใจมาก 
๓  =  พึงพอใจปานกลาง 
๒  =  พึงพอใจน้อย 
๑  =  พึงพอใจน้อยที่สุด  

 
ส่วนที่ ๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้วัสดุประจ าภาคการศึกษา ประกอบด้วย แผ่น CD-R / 

ยี่ห้อ Princo / ซองใส่แผ่น CD (แบบกระดาษ) / กล่องใส่แผน CD (ขนาดใส่ได้ ๑๐ แผ่น) / ปากกาลูกลื่นสีแดง
,สีน้ าเงิน ยี่ห้อ QuanTum ๑๒๓๓ / น้ ายาลบค าผิด ยี่ห้อ pentel / ยางลบดินสอ ยี่ห้อ Staedtler / ดินสอ ๒B 
ยี่ห้อ Staedtler / คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ ๑๐๘ ๑๑๐ ๑๑๒ Binder Clip (ตราสิงโต) / สก็อตเทปใส ขนาด ๑/
๒ หรือ ๑ นิ้ว ยี่ห้อ Scotch ๓M / กาวแท่ง ยี่ห้อ UHU Stic  / ลวดเสียบกระดาษ ยี่ห้อ Horse / ลวดเย็บ
กระดาษ เบอร ์๑๐,๓๕ ยี่ห้อ MAX / แฟ้มพลาสติกใส ชนิด ๑ ชั้น / แฟ้มพลาสติกใส ชนิด ๒ ชั้น / แฟ้มห่วง ๑ 
นิ้ว ตราช้าง / แฟ้มแข็งชนิดห่วง ๒ นิ้ว ตราช้าง / แฟ้มแข็งชนิดห่วง ๓ นิ้ว ตราช้าง / กระดาษ A๔ ยี่ห้อ 
Double A / ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง น้ าเงิน ด า เขียว ยี่ห้อ pilot 

เกณฑ์ที่ใช้ประเมินระดับควำมพึงพอใจมี  ๖ ระดับ ดังนี้ 
 พึงพอใจมากที่สุด 
 พึงพอใจมาก 
 พึงพอใจปานกลาง 
 พึงพอใจน้อย 
 ปรับปรุง 
 ยังไม่เคยใช้ 
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ส่วนที่ ๓  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ โดยให้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

จากการทีส่่งแบบประเมินไปยังอาจารย์ผู้รับบริการมีอาจารย์ได้ตอบแบบสอบถามมาท้ังหมด ๑๕ ท่าน 
และได ้สรุปผลกำรประเมินส่วนที่ ๑ ประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร ดังต่อไปนี้ 

๑. มีข้ันตอนการให้บริการและระบบที่ชัดเจน เรียงตามล าดับดังนี้ พึงพอใจมำกที่สุด จ านวน ๙ คน  
คิดเป็น ๖๐% พึงพอใจมำก จ านวน ๕ คน คิดเป็น ๓๓.๓%  พึงพอใจปำนกลำง  จ านวน ๑ คน 
คิดเป็น ๖.๗% 

๒. มีช่องทางการให้บริการ ที่เหมาะสมและทันสมัย เรียงตามล าดับดังนี้  พึงพอใจมำกที่สุด        
จ านวน ๙ คน คิดเป็น ๖๐%  พึงพอใจมำก จ านวน ๕ คน คิดเป็น ๓๓.๓๓%  พึงพอใจปำนกลำง 
จ านวน ๑ คน คิดเป็น ๖.๗% 

๓. ขั้นตอนการจัดส่งใบเบิกมีความสะดวก รวดเร็วโดยการจัดส่งใบเบิกไปยัง E-mail ของอาจารย์  
เรียงตามล าดับดังนี้  พึงพอใจมำก จ านวน ๗ คน คิดเป็น ๔๖.๗%  พึงพอใจมำกที่สุด           
จ านวน ๖ คน คิดเป็น ๔๐%  พึงพอใจปำนกลำง จ านวน ๒ คน คิดเป็น ๑๓.๓% 

๔. มีการรับวัสดุที่เบิก ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเวลาที่ก าหนด  เรียงตามล าดับดังนี้  พึงพอใจมำก
ที่สุด จ านวน ๖ คน คิดเป็น ๔๐%  พึงพอใจมำก จ านวน ๕ คน คิดเป็น ๓๓.๓%                  
พึงพอใจปำนกลำง จ านวน ๓ คน คิดเป็น ๒๐%  พึงพอใจน้อย จ านวน ๑ คน คิดเป็น ๖.๗% 

๕. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และมีความกระตือรือร้น  เรียงตามล าดับดังนี้        
พึงพอใจมำกที่สุด จ านวน ๙ คน คิดเป็น ๖๐%  พึงพอใจมำก จ านวน ๔ คน คิดเป็น ๒๖.๗%      
พึงพอใจปำนกลำง จ านวน ๒ คน คิดเป็น ๑๓.๓% 

สรุปผลกำรประเมิน ส่วนที่ ๒ ประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้วัสดุประจ ำภำคกำรศึกษำ ดังนี้ 
๑. แผ่น CD-R / ยี่ห้อ Princo เรียงตามล าดับความพึงพอใจ มำก จ านวน ๑๐ คน คิดเป็น ๖๖.๗% 

มำกที่สุด จ านวน ๒ คน คิดเป็น ๑๓.๓%  ปำนกลำง จ านวน ๒ คน คิดเปน็ ๑๓.๓%  ปรับปรุง 
จ านวน ๑ คน คิดเป็น ๖.๗% 

๒. ซองใส่แผ่น CD (แบบกระดาษ) เรียงตามล าดับความพึงพอใจ มำก จ านวน ๗ คน คิดเป็น ๔๖.๗%  
ปำนกลำง จ านวน ๕ คน คิดเป็น ๓๓.๓%  มำกที่สุด จ านวน ๒ คน คิดเป็น ๑๓.๓%  นอ้ย   
จ านวน ๑ คน คิดเป็น ๖.๗% 

๓. กล่องใส่แผน CD (ขนาดใส่ได้ ๑๐ แผ่น) เรียงตามล าดับความพึงพอใจ ยังไม่เคยใช้ กับ ปำนกลำง         
มีจ านวน ๔ คน เท่ากัน คิดเป็น ๒๖.๗%  มำกที่สุด กับ มำก มีจ านวน ๓ คนเท่ากัน คิดเป็น ๒๐%  
พึงพอใจน้อย มีจ านวน ๑ คน คิดเป็น ๖.๗%       

๔. ปากกาลูกลื่นสีแดง,สีน้ าเงิน ยี่ห้อ QuanTum ๑๒๓๓ เรียงตามล าดับความพึงพอใจ มำก      
จ านวน ๗ คน คิดเป็น ๔๖.๗%  มำกที่สุด จ านวน ๔ คน คิดเป็น ๒๖.๗% ปำนกลำง นอ้ย 
ปรับปรุง และยังไม่เคยใช้ มีจ านวน ๑ คน เท่ากัน คิดเป็น ๖.๗%  

๕. น้ ายาลบค าผิด ยี่ห้อ pentel  เรียงตามล าดับความพึงพอใจ มำกที่สุด กับ มำก มีจ านวน ๖ คน 
เท่ากัน คิดเป็น ๔๐% ปำนกลำง น้อย และปรับปรุง จ านวน ๑ คน เท่ากัน คิดเป็น ๖.๗% 

๖. ยางลบดินสอ ยี่ห้อ Staedtler  เรียงตามล าดับความพึงพอใจ มำกที่สุด จ านวน ๙ คน คิดเป็น        
๖๐%  มำก จ านวน ๕ คน คิดเป็น ๓๓.๓%  ปำนกลำง จ านวน ๑ คน คิดเป็น ๖.๗% 

๗. ดินสอ ๒B ยี่ห้อ Staedtler  เรียงตามล าดับความพึงพอใจ มำกที่สุด จ านวน ๙ คน คิดเป็น ๖๐%  
มำก จ านวน ๕ คน คิดเป็น ๓๓.๓%  ปำนกลำง จ านวน ๑ คน คิดเป็น ๖.๗%  

๘. คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ ๑๐๘ ๑๑๐ ๑๑๒ Binder Clip (ตราสิงโต)  เรียงตามล าดับความพึงพอใจ    
มำกที่สุด จ านวน ๗ คน คิดเป็น ๔๖.๗%  มำก จ านวน ๖ คน คิดเป็น ๔๐% ปำนกลำง         
จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓% 
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๙. สก็อตเทปใส ขนาด ๑/๒ หรือ ๑ นิ้ว ยี่ห้อ Scotch ๓M  เรียงตามล าดับความพึงพอใจ มำกที่สุด 
จ านวน ๙ คน คิดเป็น ๖๐% มำก จ านวน ๔ คน คิดเป็น ๒๖.๗% ปำนกลำง และ น้อย         
จ านวน ๑ คน เท่ากัน คิดเป็น ๖.๗% 

๑๐. กาวแท่ง ยี่ห้อ UHU Stic  เรียงตามล าดับความพึงพอใจ  มำก จ านวน ๗ คน คิดเป็น ๔๖.๗%  
มำกที่สุด จ านวน ๔ คน คิดเป็น ๒๖.๗%  ปำนกลำง จ านวน ๒ คน คิดเป็น ๑๓.๓%  นอ้ย กับ  
ยังไม่เคยใช้ จ านวน ๑ คนเท่ากัน  คิดเป็น ๖.๗% 

๑๑. ลวดเสียบกระดาษ ยี่ห้อ Horse  เรียงตามล าดับความพึงพอใจ  มำกที่สุด จ านวน ๘ คน           
คิดเป็น ๕๓.๓%  มำก จ านวน ๖ คน คิดเป็น ๔๐%  ปำนกลำง จ านวน ๑ คน คิดเป็น ๖.๗%  

๑๒. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๑๐,๓๕ ยี่ห้อ MAX  เรียงตามล าดับความพึงพอใจ  มำกที่สุด           
จ านวน ๗ คน คิดเป็น ๔๖.๗%  มำก จ านวน ๗ คน คิดเป็น ๔๖.๗%  ปำนกลำง  จ านวน ๑ คน 
คิดเป็น ๖.๗% 

๑๓. แฟ้มพลาสติกใส ชนิด ๑ ชั้น  เรียงตามล าดับความพึงพอใจ  มำก จ านวน ๑๐ คน คิดเป็น ๖๖.๗%  
มำกที่สุด จ านวน ๓ คน คิดเป็น ๒๐%  ปำนกลำง และ ปรับปรุง มีจ านวน ๑ คน เท่ากัน        
คิดเป็น ๖.๗% 

๑๔. แฟ้มพลาสติกใส ชนิด ๒ ชั้น  เรียงตามล าดับความพึงพอใจ  มำก จ านวน ๑๐ คน คิดเป็น ๖๖.๗%  
มำกที่สุด จ านวน ๓ คน คิดเป็น ๒๐%  ปรับปรุง และ ยังไม่เคยใช้ มีจ านวน ๑ คนเท่ากัน        
คิดเป็น ๖.๗% 

๑๕. แฟ้มห่วง ๑ นิ้ว ตราช้าง  เรียงตามล าดับความพึงพอใจ  มำก จ านวน ๑๐ คน คิดเป็น ๖๖.๗%  
มำกที่สุด จ านวน ๓ คน คิดเป็น ๒๐%  ปำนกลำง และ ปรับปรุง จ านวน ๑ คนเท่ากัน           
คิดเป็น ๖.๗% 

๑๖. แฟ้มแข็งชนิดห่วง ๒ นิ้ว ตราช้าง  เรียงตามล าดับความพึงพอใจ  มำกที่สุด จ านวน ๖ คน          
คิดเป็น ๔๐%  มำก จ านวน ๖ คน คิดเป็น ๔๐%  ปำนกลำง น้อย และปรับปรุง จ านวน ๑ คน
เท่ากัน คิดเป็น ๖.๗% 

๑๗. แฟ้มแข็งชนิดห่วง ๓ นิ้ว ตราช้าง  เรียงตามล าดับความพึงพอใจ  มำก จ านวน ๘ คน  คิดเป็น    
๕๓.๓%  มำกที่สุด จ านวน ๖  คน คิดเป็น ๔๐%  ปรับปรุง จ านวน ๑ คน คิดเป็น ๖.๗% 

๑๘. กระดาษ A๔ ยี่ห้อ Double A  เรียงตามล าดับความพึงพอใจ  มำกที่สุด จ านวน ๑๑ คน          
คิดเป็น ๗๓.๓%  มำก จ านวน ๔ คน คิดเป็น ๒๖.๗% 

๑๙. ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง น้ าเงิน ด า เขียว ยี่ห้อ pilot  เรียงตามล าดับความพึงพอใจ  มำกที่สุด 
จ านวน ๘ คน คิดเป็น ๕๓.๓%  มำก จ านวน ๕ คน คิดเป็น ๓๓.๓๓% ปำนกลำง จ านวน ๒ คน 
คิดเป็น ๑๓.๓% 

 

สรุปผลกำรประเมิน ส่วนที่ ๓ ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. มีความประสงค์ขอรับปากกาเขียนแผ่นซีดีทดแทนวัสดุบางอย่าง เช่น ปากกาเขียนไวท์บอร์ด (๑) 
๒. อยากได้เทปลบค าผิดค่ะ ใช้สะดวก และดูดีกว่า (๑) 
๓. กาวยาฮูใช้น้อย อาจตัดออก ซื้อเพียงเล็กน้อย (๑) 
๔. กล่องใส่ซีดีแบบรวม หรือห่วงเจาะใส่รวมได้จะมีประโยชน์ (๑) 
๕. ดีมากนะคะ ที่คุณเต๋าและทีมงานใช้เทคโนโลยีมาเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการท างานและท าให้

การเบิกของง่ายยิ่งขึ้นคะ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ถ้าเป็นไปได้จะดีมากคะ (๑) 
๕.๑  น่าจะเพ่ิมเติมในส่วนของรายละเอียดที่อาจารย์มีสิทธิ์ที่จะเบิกได้ ว่ามีอะไรบ้างคะ หรือว่าถ้า      

หมดเขตแล้ว มีสิทธิ์เบิกเพ่ิมเติมได้แค่ไหนคะ 
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๕.๒  ในการเบิกของแต่ละครั้ง คือ เยอะและหนักมากคะ ถ้ามีบริการใส่รถเข็นไปให้ที่ห้อง           
จะดีมากๆคะ 

จาการที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ และรายการวัสดุประจ าภาคการศึกษานั้น  
พบว่า ความพึงพอใจในหัวข้อการประเมินความพึงพอใจการให้บริการในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยจะ
มี ๓ หัวข้อเท่ากัน คือ (๑) มีขั้นตอนการให้บริการและระบบที่ชัดเจน (๒) มีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม
ทันสมัย (๓) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และมีความกระตือรือร้น ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ
น้อย คือ มีการรับวัสดุที่เบิก ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเวลาที่ก าหนด  ส่วนในด้านการประเมินความพึงพอใจ   
ต่อการใช้วัสดุประจ าภาคการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในรายการวัสดุระดับมากที่สุด คือ กระดาษ A๔      
ส่วนความพึงพอใจที่ต้องปรับปรุงจะมี ๘ รายการ คือ แผ่น CD-R , ปากกาแดง-ปากกาน้ าเงิน , น้ ายาลบค าผิด 
แฟ้มพลาสติก ๑ ชั้น , แฟ้มพลาสติก ๒ ชั้น , แฟ้มห่วง ๑ นิ้ว , แฟ้มห่วง ๒ นิ้ว แฟ้มห่วง ๓ นิ้ว  และจาก
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม  หน่วยพัสดุจะน ามาปรับปรุง พัฒนาและหาแนวทางเพ่ือให้การบริการ
และการใช้วัสดุมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์ เกิดความคุ้มค่าต่อการใช้งานมากที่สุด  

 
๖. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
 ๑.  มีการจัดท าขั้นตอน และวางแผนการด าเนินงานให้มีระบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๒.  มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ น าเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนงานจากงานประจ า 
๒.  มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการ 
๓.  มีการประเมินผลการใช้วัสดุประจ าภาคการศึกษาแต่ละรายการ 

 
๗. ประโยชน์ของ Best Practice ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมพันธกิจของส่วนงำน 

๑.  มีการน าระบบสารเทศมาปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้น 
๒.  มีการปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  
๓.  สามารถน าผลการประเมินความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ น ามาพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
๔.  สามารถน าผลการประเมินการใช้วัสดุเพื่อน ามาปรับปรุงเพ่ือให้การใช้วัสดุเกิดประโยชน์และคุ้มค่า 
๕.  ทราบถึงความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้วัสดุ และการรับบริการ สามารถน าข้อมูลมาปรับปรุงและ

พัฒนาให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการต่อไป 
 

๘. รูปภำพประกอบ 
 

 
แบบภำพกำรจัดเก็บใบเบิกวัสดุโควตำส ำหรับอำจำรย์ 
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แบบภำพแบบประเมินควำมพึงพอใจ กำรเบิก - จ่ำยวัสดุโควต้ำ ประจ ำภำคกำรศึกษำ 

ส่วนที่ 1  ประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร (โปรแกรม Google Form) 
 

 
 

 
ส่วนที่ 2 ประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้วัสดุประจ ำภำคกำรศึกษำ (โปรแกรม Google Form) 
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ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรและควำมพึงพอใจต่อกำรใช้วัสดุ 

 
รูปภำพกรำฟกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร (โปรแกรม Google Form) 
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รูปภำพกรำฟกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้วัสดุประจ ำภำคกำรศึกษำ (โปรแกรม Google Form) 
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