
แบบฟอร์มที ่ ๓ 
 

แบบเสนอข้อมลูส าหรบัการคดัเลือกและตดัสนิรางวลัสหกจิศกึษาดเีดน่  
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โครงงานดา้นสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และการจดัการ 
   

 อธิบายการจัดท าโครงงาน  การจัดระบบการท างานท่ีเหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน 
ระยะเวลา  และระบบพ่ีเลี้ยงสอนงาน  
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4) 
   การจัดท าโครงงานมีการจัดระบบการท างานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ เนื่องจากนิสิตได้มีการ
สังเกตเกี่ยวกับค าถามที่ประชาชนสอบถามเจ้าหน้าที่ เมื่อประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการกับส านักงาน
นั้นมีจ านวนมากในแต่ละวันซึ่งจ านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ นิสิตจึงได้จัดท าโครงงานโดยมีสื่อคือแผนพับ 
เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจให้แก่ประชาชน ท าให้ประชาชนสามารถอ่านและท าความเข้าใจด้วยตนเองได้ท า
ให้ลดข้อซักถามแก่เจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างมาก  
    ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประชาชนมีความเข้าใจสิทธิลดวันรับราชการทหารและสิทธิในการผ่อนผัน
รับราชการทหารมากยิ่งขึ้นท าให้ประชาชนที่สนใจเกิดความสะดวก ลดเวลาและขั้นตอนในการค้นหา
เกี่ยวกับสิทธิลดวันรับราชการทหารและสิทธิในการผ่อนผันรับราชการทหาร 
   ภายในส านักงานมีการแบ่งงานกันท ามีด้วยกันทั้งหมด 4 ภาค ภาคที่1 การท าบัญชีเกี่ยวกับการเรียก
เกณฑ์ทหาร ภาคที่2,3 เกี่ยวกับทะเบียนกองประจ าการ การขึ้นทะเบียน การออกเลขเครื่องหมาย การ
เก็บรักษา การส่ง ตลอดจนการจ าหน่ายต่างๆ และการท าลายทะเบียนฯ งานภาค 4 งานธุรการ ซึ่งนิสิตได้
มีการฝึกทั้งหมด 4 ภาคหมุนเวียนกัน โดยมีการฝึกภาคละ 1 เดือน รวมทั้งหมด 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 
29 พฤศจิกายน ถงึ 18 มีนาคม มีพ่ีเลี้ยงสอนงานทั้งหมด 4 ท่านตามภาคที่ได้ปฏิบัติในแต่ละเดือน  

 
รูปภาพการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกสหกิจศึกษา 
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 อธิบายวิธีการท าโครงงาน  บทคัดย่อ  การด าเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้วิชา
ความรู้/ทักษะตามท่ีได้เรียนมา 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 
      วิธีการท าโครงการมีระยะเวลาในการจัดท า 4 เดือน มีรูปแบบโครงการ 1 เล่ม และมีการสื่อสารผ่าน
ประชาชนในรูปแบบแผนพับ  
   บทคัดย่อ การจัดท าโครงงานเรื่องส่งเสริมความเข้าใจสิทธิลดวันรับราชการทหารและสิทธิในการผ่อน
ผันรับราชการทหาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจสิทธิลดวันรับราชการทหารและสิทธิในการ
ผ่อนผันรับราชการทหารให้แก่ประชาชนและเพ่ือความสะดวก ลดเวลาและขั้นตอนในการค้นหาของ
ประชาชนที่มีความสนใจเกี่ยวกับสิทธิลดวันรับราชการทหารและสิทธิในการผ่อนผันรับราชการทหารโดยมี
การมีรูปแบบการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนให้ศึกษาอ่านจากแผนพับ  
          ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนที่อ่านแผ่นพับเป็นเพศชายและเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา 
เนื่องจากส านักงานสัสดีจังหวัดสงขลามีที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดสงขลา และสาเหตุที่เป็นเพศชายอ่าน
แผ่นพับเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจสิทธิลดวันรับราชการทหารและสิทธิในการผ่อนผันรับราชการทหาร
จ านวนมากกว่าเพศหญิง เพราะการเป็นทหารมีกฎหมายก าหนดส าหรับผู้ชาย จึงมีประชาชนส่วนใหญ่เป็น
ประชาชนภายในจังหวัดและเป็นเพศชาย  
 มีการด าเนินงานและระเบียบแบบแผนดังรูปต่อไปนี้       
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   โดยการด าเนินงานนั้นมีแบบแผนโดยใช้หลัก PDCA คือวงจรบริหารงานคุณภาพ ประกอบไปด้วย 4 
ขั้นตอน Plan-Do-Check-Act หรือ วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง เป็นกระบวนการที่ใช้ปรับปรุง
การท างานขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   สามารถน าไปประยุกต์ใช้วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา โดยวงจร PDCA สามารถประยุกต์ใช้กับ
องค์กรทุกประเภท ธุรกิจทุกรูปแบบ แม้กระทั่งชีวิตประจ าวัน ประยุกต์ใช้ได้หลายแง่มุม เช่น การวาง
แผนพัฒนาความรู้ การพัฒนาทักษะทางเทคนิค ไปจนถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร   

    
    แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นมาช่วงปี 1950’s โดยบิดาแห่งการควบคุมคุณภาพสมัยใหม่ ดร.วิลเลียม เอ็ด
เวิดส์ เดมมิ่ง (Dr.William Edward Deming) ซ่ึงพัฒนามาจากปรมาจารย์ของเขาอีกที วอลเตอร์ เอ ชิว
ฮาร์ท (Walter Andrew Shewhart) ท าให้วงจรนี้มีชื่อเรียกอ่ืนว่า Deming Cycle หรือ Shewhart 
Cycle เดมมิ่งคิดค้น PDCA ผ่านความเชื่อที่ว่า “คุณภาพสามารถปรับปรุงพัฒนาได้” โดยสามารถ
ประยุกต์กับองค์กรทุกประเภท ธุรกิจทุกรูปแบบ หรือแม้กระทั่งชีวิตประจ าวัน จนกลายเป็นเครื่องมือ
เรียบง่ายที่ได้รับความนิยมมาถึงทุกวันนี้ 
 
   เนื่องจากนิสิตได้ศึกษาในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งเกี่ยวกับการบริหารงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
แน่นอนจะต้องมีแบบแผนและขั้นตอนในการบริหารหรือด าเนินการต่างๆทั้งในตอนเรียนในห้องเรียนและ
การออกฝึกปฏิบัติงานจริง จึงน าวงจร PDCA มาใช้ควบคู่กับการเรียน การฝึกงาน การท างาน รวมไปถึง
การท าโครงงานได้เป็นอย่างดี  
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 อธิบายการน าโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งเปน็รูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจ าที่
สามารถน าไปพัฒนาองค์กร/หนว่ยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการท างานประจ า/ลดตน้ทุนค่าใช้จา่ย 
(สรุปข้อมลูทีส่นบัสนนุสามารถมรีปูภาพประกอบได ้ก าหนดความยาวไมเ่กิน 3 หนา้ A4) 
   สามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ โดยทางส านักงานได้น าแผนพับที่
นิสิตจัดท าน าไปตั้งไว้ที่หน้าส านักงานสัสดีจังหวัดสงขลา เพ่ือให้ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการได้อ่าน 
และมีแนวโน้มการน าไปขยายต่อหน่วยงานสัสดีในระดับอ าเภอในภายภาคหน้าซึ่งในจังหวัดสงขลามี
หน่วยงานสัสดีทั้งหมด 16 อ าเภอเพ่ือให้ประชาชนได้อ่านและสามารถท าความเข้าใจด้วยตนเองซึ่งเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างมาก      
    ในการจัดท าแผ่นพับ ผู้จัดท าได้มีการออกแบบแผ่นพับโดยมีรูปแบบแผ่นพับที่สมบูรณ์ ดังนี้  

 

     ด้านนอกแผนพับ    

 
     ด้านในแผนพับ       
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   ผู้จัดท าโครงงานได้มีการปรึกษาพ่ีที่รับผิดชอบสหกิจในองค์กร และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจจึงได้มี
การจัดท าโครงการและแผนพับ ตามวัตถุประสงค์กล่าวคือ เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจสิทธิลดวันรับ
ราชการทหารและสิทธิในการผ่อนผันรับราชการทหารให้แก่ประชาชนและเพ่ือความสะดวก ลดเวลา
และข้ันตอนในการค้นหาของประชาชนที่มีความสนใจเกี่ยวกับสิทธิลดวันรับราชการทหารและสิทธิใน
การผ่อนผันรับราชการทหาร 
   จึงได้มีการน าแผนพับที่เสร็จสมบูรณ์มาวางไว้ที่หน้าส านักงานสัสดีจั งหวัดสงขลา เพ่ือให้บริการ
ประชาชนที่สนใจข้อมูลได้อ่านเกี่ยวกับสิทธิลดวันรับราชการทหารและสิทธิในการผ่อนผันรับราชการ
ทหารเพ่ือความสะดวกแก่ประชาชนอีกทั้งลดเวลา ลดขั้นตอนในการค้นหาของประชาชนที่มีความ
สนใจหรือประชาชนที่มารอติดต่อราชการ รวมไปถึงเกิดความสะดวกแก่เจ้ าหน้าที่ในส านักงาน 
เนื่องจากประชาชนมีความรู้ในการอ่านแผนพับด้วยตนเอง ลดการเกิดข้อซักถามหรือข้อสงสัยได้ใน
ส่วนของเรื่องสิทธิลดวันรับราชการทหารและสิทธิในการผ่อนผันรับราชการทหาร 

 
รปูภาพ การน าเสนอแผนพบัแกห่วัหนา้สสัดีจงัหวดัและหวัหนา้พีเ่ลีย้ง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รปูภาพ การน าแผนพับใหบ้รกิารแกป่ระชาชนที่มาติดต่อราชการ 
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   จากที่ผู้จัดท าได้จัดท าโครงงาน ส่งเสริมความเข้าใจสิทธิลดวันรับราชการทหารและสิทธิในการผ่อน
ผันรับราชการทหาร โดยออกแบบการส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนในรูปแบบแผ่นพับ ส่วนใหญ่
ประชาชนที่อ่านแผ่นพับเป็นเพศชายและเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา เนื่องจาก
ส านักงานสัสดีจังหวัดสงขลามีที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดสงขลา และสาเหตุที่เป็นเพศชายอ่านแผ่น
พับเพื่อส่งเสริมความเข้าใจสิทธิลดวันรับราชการทหารและสิทธิในการผ่อนผันรับราชการทหารจ านวน
มากกว่าเพศหญิง เพราะการเป็นทหารมีกฎหมายก าหนดส าหรับผู้ชาย จึงมีประชาชนส่วนใหญ่เป็น
ประชาชนภายในจังหวัดและเป็นเพศชาย 
          ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านเนื้อหา กล่าวคือ ความครบถ้วน / เพียงพอของ
เนื้อหา  เนื้อหาในแผ่นพับมีความชัดเจน กะทัดรัด น่าอ่าน และมีสีสันที่มีความดึงดูดน่าสนใจ อ่านง่าย 
เนื้อหาของแผ่นพับตรงต่อความต้องการของประชาชนที่มีความสนใจสิทธิลดวันรับราชการทหารและ
สิทธิในการผ่อนผันรับราชการทหาร ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชานเป็นอย่างมาก กล่าวคือ แผ่นพับมี
ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนได้เป็นอย่างมาก 
          กล่าวโดยสรุปคือการจัดท าโครงงาน ส่งเสริมความเข้าใจสิทธิลดวันรับราชการทหารและสิทธิ
ในการผ่อนผันรับราชการทหาร โดยออกแบบการส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนในรูปแบบแผ่นพับ 
ครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่ในองค์กรและประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ เนื่องจากประชาชนบางส่วนที่มาติดต่องานราชการกับส านักงานสัสดีจังหวัดมีข้อสอบ
ถามบางอย่าง อีกทั้งในแต่ละวันมีผู้เข้ามาติดต่อราชการเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีบุคลากรในองค์กรไม่
เพียงพอเมื่อเทียบกับจ านวนประชาชนที่เข้ามาติดต่อในแต่ละวัน ทั้งมาติดต่อราชการด้วยตนเองและ
ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ส านักงาน ท าให้นิสิตมีความคิดที่จะจัดท าแผ่นพับ ส่งเสริมความเข้าใจสิทธิลด
วันรับราชการทหารและสิทธิในการผ่อนผันรับราชการทหาร เพ่ือให้ประชาชนได้อ่านและท าความ
เข้าใจด้วยตนเองได้ อีกทั้งยังลดการซักถามของประชาชนกับบุคลากรในองค์กรได้ส่วนหนึ่ง ก่อให้เกิด
ความสะดวกทั้ง 2 ฝ่าย ลดเวลาในการค้นหารวมไปถึงลดเวลาในการซักถามของประชาชนได้เป็น
อย่างมากในเรื่องสิทธิลดวันรับราชการทหารและสิทธิในการผ่อนผันรับราชการทหาร ท าให้เกิดความ
สะดวกแก่ประชาชนที่มีความสนใจหรือมีข้อสงสัยในเรื่องนี้ ผู้จัดท าได้ใช้หลัก PDCA (Plan, Do, 
Check, Act) คือวงจรบริหารงานคุณภาพเป็นกระบวนการที่ใช้ปรับปรุงการท างานขององค์กรอย่าง
เป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาและการปรับปรุงจัดท าสื่ออ่ืนๆให้แก่ประชาชนในครั้งต่อไป 
           


