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แบบเสนอข้อมูลส ำหรับกำรคัดเลือกและตัดสินรำงวัลสหกิจศึกษำดีเด่น  
ระดับมหำวิทยำลัยทักษิณ  ปีกำรศึกษำ  2563 

โครงงำน/ผลงำนด้ำนสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และกำรจัดกำร 
 อธิบายการจัดท าโครงงาน  การจัดระบบการท างานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน 
ระยะเวลา  และระบบพี่เลี้ยงสอนงาน  

1.ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษำและสถำนประกอบกำร 
ข้าพเจ้าช่ือนางสาวพิมพ์วรีย์  สุริยวงษ์ รหัสนิสิต ๖๐๒๐๘๑๐๕๘ คณะนิติศาสตร์   
สถานประกอบการการฝึกสหกิจ  สถานีต ารวจภูธรเมืองพัทลุง อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง   

2.หน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย  
ส าหรับงานที่ได้รับมอบหมาย คือ ธุรการงานสอบสวน  เนื่องด้วยลักษณะงานของสถานต ารวจภูธรเมือง

พัทลุงซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ ระบบการท างานจึงมีแบบแผนและข้ันตอนการท างานที่ชัดเจน โดยเฉพาะงาน
ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับเอกสาร การบันทึกข้อมูลทางคดีและส านวนคดี ท าให้ต้องใช้ความระมัดระวังและมี
ความละเอียดในการท างานเป็นอย่างสูง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน และหากเกิดความผิดพลาด
ในการท างานก็ต้องพยายามให้เกิดข้ึนน้อยที่สุด เช่น การโอนข้อมูลคดีในระบบ Crimes เป็นการท างานที่ต้อง
ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูง เนื่องจากการคีย์ข้อมูลดังกล่าวนั้นผิดพลาดไม่ได้ รวมไปถึงการบันทึกคดีในแต่
ละวันลงในสมุดบันทึกคดีอาญาและสมุดสารบบคดีอาญา ก็เป็นงานที่ส าคัญอีกงานหนึ่งที่ต้องท าอย่างมี
ระเบียบและเป็นล าดับ โดยที่เราไม่สามารถลงคดีข้ามเลขคดีในสมุดบันทึกทั้งสองอย่างได้เลย และในกรณีของ
การลงสมุดยึดทรัพย์ก็เป็นแบบเดียวกันกับสมุดบันทึกคดีอาญาและสมุดสารบบคดีอาญา ที่ต้องใช้ความ
รอบคอบในการเขียนบันทึกล าดับของกลางที่พนักงานสอบสวนได้ยึดมาเพื่อท าการตรวจสอบและด าเนินคดี
ต่อไป เนื่องจากหากเราไม่ท าให้เป็นระเบียบตามขั้นตอนที่วางแบบแผนไว้นั้น จะท าให้เกิดความวุ่นวายหรือ
เกิดความยุ่งยากเมื่อประชาชนมาติดต่อเกีย่วกับคดีความหรอืของกลางนั้น ๆ  จะท าให้เกิดความล่าช้าในการเข้า
รับบริการ  
3.กำรจัดระบบงำนของสถำนประกอบกำร 

3.1 ลักษณะงานและระยะเวลาการฝึกงาน 
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายให้ท าในหน่วยงานกับระยะเวลาที่ฝึกปฏิบัติสหกิจนั้นเป็นระยะเวลาที่

เหมาะสม เพราะงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละครั้งเป็นงานที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และด้วยลักษณะ
งานแต่ละเรื่องมีความเกี่ยวเนื่องกัน หรือบางงานอาจมีลักษณะที่คล้ายกัน ดังนั้นจึงท าให้สามารถเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในระบบของงานต่าง ๆ ของหนว่ยงานและงานที่ได้รับมอบหมายให้ท า 

3.2 ระบบพี่เลี้ยงสอนงาน  
พี่เลี้ยงและบุคลากรในหน่วยงานทุกท่าน เป็นบุคคลที่พร้อมจะเปิดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมอบ
ความรู้ที่หลากหลายที่แตกต่างไปจากการเรียนในห้องเรียน ซึ่งสามารถน ามาปฏิบัติใช้ในการท างานให้กับนิสิต
ไดเ้ป็นอย่างมาก และพี่เลี้ยงทุกคนยังคอยสอนงานอย่างเป็นล าดับข้ันตอน แม้แต่รายละเอียดเล็ก ๆ ก็ตาม 

 อธิบายวิธีการท าโครงงาน  บทคัดย่อ  การด าเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้วิชาความรู้/
ทักษะตามที่ได้เรียนมา 

1.ท่ีมำ ควำมส ำคัญและสภำพปัญหำกำรจัดท ำโครงกำร 
จากการได้ไปปฏิบัติสหกิจยังห้องสอบสวนของสถานีต ารวจภูธรเมืองพัทลุง ท าให้เห็นถึงปัญหาในการที่

ประชาชนมาติดต่อขอรับของกลางคืน โดยที่คดีดังกล่าวนั้นยังไม่มีผลคดีจากศาลหรือส านักงานอัยการมายัง
สถานีต ารวจ จึงเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถคืนของกลางให้กับผู้ที่มาติดต่อได้  หรือในบางกรณีคือ 
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ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับของกลางคืนในคดีที่มีผลคดีจากศาลหรือส านักงานอยัการมายังสถานีต ารวจแล้ว แต่
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถคืนของกลางให้ประชาชนที่มาติดต่อได้ เนื่องจากประชาชนที่มาติดต่อ เตรียมเอกสารหรือ
หลักฐานที่ใช้ประกอบในการขอคืนของกลางมาไม่ครบ หรืออีกกรณีหนึ่งคือประชาชนผู้ที่มาติดต่อขอคืนของ
กลางนั้น เป็นผู้ที่มิได้มีกรรมสิทธ์ิหรือมีความเกี่ยวข้องกับในทรพัย์ที่เป็นของกลาง จึงท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
คืนของกลางดังกล่าวให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อได้ อันเป็นสาเหตุแห่งความล่าช้าในการเข้ารับบริการของ
ประชาชนและเกิดความเสียเวลาที่ต้องเดินทางมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่หลายครั้ง 
2.วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำโครงกำร 

การจัดท าโครงงานเรื่องการขอคืนของกลางนี ้เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อรับขอกลางคืนได้ทราบข้อมูล
ในการเตรียมเอกสารเบื้องต้น ที่ใช้ประกอบในการขอคืนของกลาง และทราบถึงคุณสมบัติของผู้ที่สามารถ
ติดต่อของรับของกลางคืนได้ พร้อมทั้งทราบถึงขั้นตอนการด าเนินการขอคืนของกลางในช้ันสถานีต ารวจ  
3.วิธีกำรจัดท ำโครงกำร (โดยสังเขป) 

ในส่วนของข้ันตอนการด าเนินงาน เมื่อพบว่าหน่วยงานมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อขอคืนของ
กลางของประชาชน จึงน าประเด็นปัญหานีป้รึกษากับพี่เลี้ยง เมื่อพบว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาอย่างแท้จริง  
จึงน ามาตั้งเป็นหัวข้อในการศึกษา พร้อมกับปรึกษาพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษา และน ามาจัดท าเป็นโครงงาน 

 ข้ันตอนต่อมา คือการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับของกลาง เมื่อทราบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ 
เกี่ยวกับของกลางแล้ว น าข้อมูลดังกล่าวมาขอค าแนะน าจากพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงและ
แก้ไข ภายหลังจากที่ปรับปรุงข้อมูลถูกต้องแล้ว ข้ันตอนต่อไป คือการศึกษาข้ันตอนในการปฏิบัติงานจริงใน
สถานีต ารวจว่า การคืนของกลางในสถานีต ารวจนั้น เจ้าหน้าที่มีขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างไร
เมื่อมีประชาชนมาติดต่อขอรับของกลางคืน เมื่อได้รับข้อมูลและล าดับข้ันตอนในการให้บริการแก่ประชาชน จึง
น าความรู้ที่ได้มาปรับใช้และคิดหาวิธีที่จะสามารถสร้างความสะดวกให้แก่ตัวผู้เข้ารับบริการและตัวเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการได้ เพื่อลดปัญหาในเรื่องของการที่ประชาชนต้องเดินทางมาติดต่อสถานีต ารวจหลายครั้ง และลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นจากการเดินทาง โดยการน า QR code ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการ
ตอบสนองที่รวดเร็ว เพียงน ากล้องของโทรศัพท์มือถือไปถ่าย QR Code ก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ได้ทันทีมาปรับใช้กับ
โครงการดังกล่าว ในข้ันตอนการสร้าง QR code การขอคืนของกลางได้มีการน าความรู้ด้านนิติศาสตร์และ
ประสบการณ์ความรู้จากการฝึกสหกิจ มาปรับใช้และอธิบายข้อมูลที่ปรากฏผ่าน QR code เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เข้าใจง่ายที่สุด เมื่อประชาชนผู้ติดต่อขอรับบริการ การคืนของกลาง หรือผู้ที่สนใจ สแกนอ่านข้อมูลแล้วเกิด
ความเข้าใจในข้อมูลนั้นอย่างชัดเจนและไม่คลาดเคลื่อน พร้อมทั้งสามารถน ามาใช้ได้จริงในหน่วยงาน โดย
หน่วยงานสามารถน าข้อมูลในด้านนี้ไปพัฒนาต่อยอดในการในบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เพราะในยุค
ปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะในหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการใด ก็ล้วนแต่น าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ตัวผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
4.กำรประยุกต์ใช้วิชำควำมรู้ 

น าความรู้ในเรื่องการขอคืนของกลางตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๘๕/1 มา
ปรับใช้ และยังน าความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องการออกแบบผลงานใน QR codeให้มีความน่าสนใจ
และเข้าใจในข้ันตอนกระบวนการได้ง่ายข้ึน 

5.สรุปผลกำรด ำเนินโครงงำน 
QR code สามารถช่วยอ านวยความสะดวกแก่ตัวผู้ให้บริการและผู้รับบริการ อันเป็นการย่นระยะเวลา

ในการให้บริการแก่ประชาชน ท าให้เกิดความสะดวกแก่ทั้งตัวเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อ อีกทั้งยังเป็น
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การลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในด้านการบริการได้อีกข้ันตอนหนึ่ง พร้อมทั้งลดระยะเวลาและสร้างความ
สะดวกให้แก่ประชาชนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อหลายครั้งเหมือนที่ผ่านมา 

 
 อธิบายการน าโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจ าที่
สามารถน าไปพัฒนาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการท างานประจ า/ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย 

 
การจัด QR code ดังกล่าว หน่วยงานสามารถน าไปใช้ได้จริง และเป็นการลดข้ันตอนหรือภาระงานของ

เจ้าหน้าที่ลงในด้านการที่ต้องให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดในเรื่องการขอรับของกลางคืน ส่วนประชาชนก็
ได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วข้ึน และหน่วยงานยังสามารถน า QR code ไปพัฒนาหรือต่อยอดในด้านของ
งานการให้บริการประชาสัมพันธ์ในสถานีต ารวจได้อีกหลากหลายด้านและอีกหลายกลุ่มงาน เช่น ในการรับ
แจ้งความ เนื่องจากประชาชนบางท่านยังไม่ทราบว่าการแจ้งความบัตรประจ าตัวประชาชนหายต้องแจ้ง
ตรงไหน เอกสารหายต้องแจ้งอย่างไร ในส่วนน้ีหน่วยงานสามารถน าไปพัฒนาและต่อยอดได้ในองค์กรได ้และ
การท า QR code เป็นการลดค่าใช้จ่ายและท าให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลอีกด้วย ในปัจจุบันน้ีทุกคนมีโทรศัพท์
ติดตัวกันทุกคนและแทบจะทุกคนที่มีอินเตอร์เน็ต ดังนั้นจึงท าให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 

 
 
 
 
 

 
 

https://qrgo.page.link/5jByY 
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