1. ชื่อโครงการ
"ลดความล่าช้าในการขอเอกสารงานทะเบียนของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจีน-ไทย"
2. ชื่อกลุ่ม
“เดินหน้าต่อไป R2Rกองกลาง”
หน่วยงานที่สังกัด
กองกลาง
1) ที่ปรึกษาโครงการ R2R
2)หัวหน้าโครงการ R2R
3) เลขานุการโครงการ R2R
4) ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ R2R
5) ผู้ร่วมโครงการ R2R
6) ผู้ร่วมโครงการ R2R
7) ผู้ร่วมโครงการ R2R
8) ผู้ร่วมโครงการ R2R
10) ผู้ร่วมโครงการ R2R
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คุณเนาวรัตน์
อาจารย์ ดร.โจนาธาน รันเต
คุณทิพย์วรรณ
คุณพรรณรวี
คุณวิมลพักตร์
คุณกาญจนา
คุณณภัทร
คุณสรรเสริญ
คุณไพลิน

นามสกุล
นามสกุล
นามสกุล
นามสกุล
นามสกุล
นามสกุล
นามสกุล
นามสกุล
นามสกุล

พลอยทรัพย์
คาร์รียอน
สิทธิสมภพ
สุขนิยม
นฤดลโชติ
บุญช่วงดี
สกุลหงษ์
วัชรโยธิน
ศรีวไิ ล

3. จดทะเบียนกลุ่มตั้งกลุ่ม วันที่ 1 ธันวาคม 2559
4. ความสําคัญของโครงการและปัญหาทีน่ ํามาศึกษา
แผนกวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง
การจั ดโครงการนั กศึกษาแลกเปลี่ยนไทย – จีน และโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ ยนจีน – ไทย ซึ่งในแต่ ล ะปี
การศึกษา จะมีนักศึกษาชาวจีน ที่เป็นนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน และนักศึกษาสมัครตรง จํานวนประมาณ
500 คน โดยนั ก ศึ ก ษาโครงการแลกเปลี่ ย นจี น – ไทย จะมี ป ระมาณ 350 คน ซึ่ ง แผนกวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ แ ละ
ประสานงาน ดู แ ลคอยให้ คํ า แนะนํ า และความช่ ว ยเหลื อ ตั้ ง แต่ นั ก ศึ ก ษาเดิ น ทางมาถึ ง ประเทศไทย ตลอด
ระยะเวลาในการศึกษาที่มฉก. จนกระทั่งส่งนักศึกษากลับประเทศเมื่อสําเร็จการศึกษา
การให้บริการด้านความช่วยเหลือกับนักศึกษาชาวจีนมักมีปัญหาเบ็ดเตล็ดมากมาย ปัญหาเหล่านี้มาจาก
ความไม่เข้าใจในการติดต่อประสานงานของนักศึกษาชาวจีน และนักศึกษาส่วนมากไม่สามารถใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารได้อย่างชัดเจน ทําให้เมื่อนักศึกษาไปติดต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยต้องใช้โทรศัพท์ภายใน เพื่อ
ขอความช่วยเหลือในการสื่อสารให้กับทั้งสองฝ่าย อีกทั้งนักศึกษาส่วนมากจะใช้โซเชียลมีเดียในการขอคําแนะนํา
และความช่วยเหลือ และยังมีนักศึกษาบางส่วนที่เข้ามาติดต่อโดยตรงที่แผนก สาเหตุมาจากการที่นักศึกษายังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติในมหาวิทยาลัย วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการในเรื่องต่างๆ รวมถึง
ความรู้ความเข้าใจในการใช้และการกรอกเอกสาร (แบบฟอร์มคําร้องต่างๆ) และอุปสรรคในการสื่อสารภาษาไทย
กับภาษาจีนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เมื่อมีจํานวนนักศึกษามาติดต่อที่แผนกจํานวนมาก ส่งผลให้เกิด
ปัญหาด้านต่างๆ ตามมา การโทรศัพท์ และใช้โซเชียลมีเดียติดต่อมาตลอดเวลาทั้งในเวลางานและหลังเลิกงาน ทํา

ให้กระทบกับงานประจําที่ดําเนินการอยู่ เพราะต้องช่วยแปลภาษาและประสานให้กับนักศึกษากับหน่วยงาน ทําให้
งานประจําที่ทําสําเร็จล่าช้าลง อีกทั้งเจ้าหน้าที่แผนกวิเทศสัมพันธ์ที่รู้ภาษาจีน มีจํานวน 3 คน ซึ่งมีภาระงานที่
รับผิดชอบอยู่แล้ว ทําให้บางครั้งที่นักศึกษามาติดต่อ และไม่เจอเจ้าหน้าที่ที่สื่อสารภาษาจีนได้ ทําให้การแก้ไข
ปัญหาของนักศึกษาล่าช้าลงไปอีกด้วย
ถ้าแผนกวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง สามารถลดปัญหาให้นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจีน – ไทยที่มาติดต่อ
หรือมาขอความช่วยเหลือในการประสานงานลงได้ จะทําให้ลดผลกระทบที่ทําให้งานประจําล่าช้าลงได้ และยังเป็น
การอํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาชาวจีน เวลาไม่ติดต่อกับหน่วยงานต่างภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย
5. วัตถุประสงค์การศึกษา
5.1 เพื่อศึกษาและแก้ปญ
ั หาเบื้องต้นให้กับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจีน – ไทย
52 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และแก้ปญ
ั หาด้วยตนเองให้กับนักศึกษาจีน
5.3 เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่บุคลากรชาวไทยในการประสานงานกับนักศึกษาชาวจีน
5.4 เพื่อลดภาระ และให้ลดผลกระทบกับงานประจําของเจ้าหน้าที่แผนกวิเทศสัมพันธ์
6. วิธีการศึกษา[การวิจัยแบบกึ่งการทดลองQuasi-experiment research) ดําเนินการทดลองที่มีการ
ออกแบบการวิจัยแบบการทดสอบก่อนทดสอบหลังในกลุ่มเดียว (One group pre-test post-test design)]
โดยใช้แบบสอบถาม
ประชากรคือ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจีน– ไทย ทีม่ าศึกษาที่มฉก.
ตัวอย่างคือ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจีน– ไทยทีม่ าศึกษาที่มฉก. จํานวน 344 คน
7.การเก็บรวมรวมข้อมูลก่อนการแก้ไข[จะใช้เครื่องมืออะไรเก็บข้อมูล ใครเป็นผู้เก็บข้อมูล เก็บข้อมูลด้วยวิธีอย่างไร
ที่ไหน เมื่อไร]
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล............แบบสอบถาม...................
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่งแบบสอบถามไปยังนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจีน– ไทยรวบรวม
แบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับและนํามาประมวลผล
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล.....เจ้าหน้าที่แผนกวิเทศสัมพันธ์
ระยะเวลาที่เก็บข้อมูล..........ระหว่างวันที่ 13 –16 ธันวาคม 2559
สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล...........แผกวิเทศสัมพันธ์

8. ตรวจสอบข้อมูลก่อนการแก้ไขปัญหา
ปัญหาที่เกิดขึน้ กับนักศึกษาโครงการ
แลกเปลี่ยนจีน – ไทย ของมฉก.

จํานวนคําตอบ
เป็นปัญหามาก
ที่สุด

ความถี่
สะสม

ร้อยละ
สะสม

176

176

52.54

98

274

81.79

48

322

96.12

13

335

100.00

ความล่าช้าในการขอเอกสารงานทะเบียน
นักศึกษา
ความล่าช้าในการขอใช้บริการ/ติดต่อหอพัก
นักศึกษา
ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม/
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียน
การสอนของมฉก.ได้
รวม

96.12% 100%

335
81.79%
200
52.54%
100
50

335

9. สาเหตุของปัญหา : แผนภูมิก้างปลา

ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อที่แผนกวิเทศ
สัมพันธ์โดยตรง

วิธีการ
ติดต่อด้วยตนเอง

หัวหน้าห้องเป็น
ตัวแทนสอบถาม

จนท.แผนกวิเทศฯ มีงานประจําเยอะ
ไม่เพียงพอกับการช่วยเหลือ
นักศึกษา
จนท.กองคลังสื่อสาร
ภาษาจีนไม่ได้
ผู้ปฏิบัติงาน

การใช้แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มต่างๆ
เป็นภาษาไทย

สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ

คู่มืออธิบายการใช้
แบบฟอร์ม

จนท.สํานักทะเบียนฯ
สื่อสารภาษาจีนไม่ได้

ไม่เข้าใจขั้นตอน
การขอเอกสาร

จนท.สํานักทะเบียนฯ ที่สื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ไม่เพียงพอ

ขั้นตอนการขอเอกสารงาน
ทะเบียนของนักศึกษา

ความล่าช้า
ในการขอ
เอกสารงาน
ทะเบียน
นักศึกษา
สื่อสารไม่ได้
ไม่มีคู่มืออธิบายขั้นตอน
เหมือนนักศึกษาไทย

นักศึกษาจีน

10. การวางแผนการแก้ไขปัญหา (นําสาเหตุย่อยมาวางแผนการวิธีการแก้ไขปัญหา)
ปัญหา

สาเหตุ

วิธีการ

- ไม่มคี ู่มือการอธิบาย
ขั้นตอนการขอเอกสาร
งานทะเบียนนักศึกษา
- แบบฟอร์มต่างๆ เป็น
ภาษาไทย

วิธีการแก้ไข/ปรับปรุง

- รวบรวมแบบฟอร์มของสํานัก
ทะเบียนฯ และนํามาแปลภาษา
จีน และทําสัญลักษณ์กํากับไว้
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจว่าต้อง
กรอกข้อมูลอะไรบ้าง
- แปลขั้นตอนและอธิกายการขอ
เอกสารงานทะเบียนนักศึกษา
จัดทําเป็นคู่มือ 2 ภาษา
ประกอบด้วยภาษาไทยและ
ภาษาจีน
ช่องทางการติดต่อ -นักศึกษาใช้สอื่
- จัดทําคู่มือ เพื่อให้นักศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
สามารถได้ทราบวิธีการ และ
เพื่อติดต่อกับจนท.
ขั้นตอนการขอเอกสารและการใช้
แผนกวิเทศสัมพันธ์
แบบฟอร์มได้อย่างถูกต้อง โดยที่
และบางส่วนมาติดต่อที่ นักศึกษาไม่ต้องมาติดต่อที่จนท.
แผนกวิเทศสัมพันธ์
แผนกวิเทศสัมพันธ์
โดยตรง

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิเทศ
สัมพันธ์

แผนกวิเทศ
สัมพันธ์

ระยะเวลา
ผล (ดีมาก/ดี/พอใช้/ไม่ได้ผล
เริ่มต้น สิ้นสุด
14ก.พ. 28เม.ย. ได้ผลดีมาก เนือ่ งจากแผนกวิเทศสัมพันธ์ได้รวบรวม
60
แบบฟอร์มทั้งหมดของสํานักทะเบียน และแปลเป็น2
60
ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน และได้มกี ารทํา
สัญลักษณ์กํากับเป็นภาษาจีน พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการ
ขอเอกสารต่างๆ อย่างชัดเจน

14 ก.พ. 28เม.ย. ได้ผลดีมาก เพราะนักศึกษาเข้ามาติดต่อที่แผนกวิเทศ
60
60
สัมพันธ์น้อยลงมาก นักศึกษาสามารถนําคู่มือการขอ
เอกสารงานทะเบียนไปใช้ได้เลยทันที

นักศึกษาจีน

ผู้ปฏิบัติงาน

-นักศึกษาบางส่วนไม่
สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได้
- นักศึกษาไม่เข้าใจ
ขั้นตอนการขอเอกสาร
อีกทั้งไม่มีคู่มืออธิการ
การใช้แบบฟอร์มและ
ขั้นตอนการขอเอกสาร
-จนท.แผนกวิเทศ
สัมพันธ์มีงานประจํา
เยอะ จึงไม่เพียงพอต่อ
การช่วยเหลือนักศึกษา

- จัดทําคู่มือการขอเอกสารงาน แผนกวิเทศ
ทะเบียนนักศึกษา เพื่ออธิบาย
สัมพันธ์
ความหมายของแบบฟอร์มแต่ละ
ประเภท พร้อมทั้งขั้นตอนการขอ
เอกสาร

14 ก.พ. 28เม.ย. ได้ผลดีมาก เพราะนักศึกษาสามารถนําคู่มือการขอเอกสาร
60
60
งานทะเบียนไปใช้ได้เลยทันที โดยนักศึกษาบางส่วนที่ไม่
สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ ก็สามารถนําแบบฟอร์มนี้ไปให้
จนท.สํานักทะเบียนฯ หรือเพื่อนนักศึกษาชาวไทย
ช่วยเหลือได้

- จัดทําคู่มือการขอเอกสารงาน แผนกวิเทศ
ทะเบียนนักศึกษา เพื่ออธิบาย
สัมพันธ์
ความหมายของแบบฟอร์มแต่ละ
ประเภท พร้อมทั้งขั้นตอนการขอ
เอกสาร

14 ก.พ. 28เม.ย. ได้ผลดีมาก เนือ่ งจากจนท.แผนกวิเทศสัมพันธ์ต้องให้ความ
60
60
ช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยเมื่อนักศึกษาจีนต้องการความช่วยเหลือ ทํา
ให้งานกระทบกับงานประจํา ทําให้งานประจําล่าช้าลง การ
จัดทําคู่มือ 2 ภาษา ในการขอเอกสารงานทะเบียนของ
นักศึกษา ทําให้นักศึกษามาติดต่อที่แผนกวิเทศสัมพันธ์ลง
น้อยลง เพราะนักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลด้วยตัวเอง
ก่อน หากไม่เข้าใจจะนําไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
หรือเพื่อนนักศึกษาชาวไทย และไปขอเอกสารงานทะเบียน
ได้เลยทันที

11. การดําเนินการแก้ไขปัญหา
สมาชิกกลุ่มได้ดําเนินการแก้ไข เพื่อลดปัญหาการขอเอกสารงานทะเบียนของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจีน-ไทย โดย
สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุย่อยของปัญหา เพื่อมาวางแผนการแก้ไขปัญหา และมีความเห็นร่วมกันคือจัดทําคู่มือการ
ขอเอกสารงานทะเบียน ซึ่งจะจัดทําเป็นแบบ 2 ภาษา คือภาษาไทย และภาษาจีน หลังจากจัดทําคู่มือเรียบร้อยแล้วนั้น ให้จัดส่ง
เป็นไฟล์ให้นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้นําไปเป็นคูม่ ือในการใช้งาน และให้ทําการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการแก้ไขปัหา
โดยในคู่มือจะประกอบด้วย
1. แบบฟอร์มการขอเอกสาร
2. ขั้นตอนการขอเอกสาร
12. การเก็บรวบรวมข้อมูลหลักการแก้ไขปัญหา
ดําเนินการเก็บข้อมูลหลังการแก้ไขปัญหา โดยเก็บจากการทําแบบสอบถามตามหัวข้อที่ได้เก็บก่อนทําการแก้ไข
สรุปผลการสอบถาม จํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 344 ชุด ได้รับการตอบกลับ 282 ชุด คิดเป็นร้อยละ 81.9
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล............แบบสอบถาม...................
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่งแบบสอบถามไปยังนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจีน– ไทยรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับการ
ตอบกลับและนํามาประมวลผล
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล.....เจ้าหน้าที่แผนกวิเทศสัมพันธ์
ระยะเวลาที่เก็บข้อมูล..........ระหว่างวันที่ 15 –19 พฤษภาคม 2560
สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล...........แผกวิเทศสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถาม
- อยากให้จัดทําคู่มือหรือคําแนะนําเกี่ยวกับรายงานตัวกลับมาในไทยอีกครั้ง เพราะหลังจากที่ตม. ได้เปลี่ยนกฎระเบียบ
การรายงานตัวทําให้นักศึกษาไม่เข้าใจ และถ้าผิดพลาด ต้องเสียค่าปรับ
- อยากให้จัดทําแผนที่จากในเมือง มาที่มหาวิทยาลัย แบบไทย-จีน ไว้ให้รุ่นน้องที่กําลังจะมาเรียน
13 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการแก้ไขปัญหา
จากวัตถุประสงค์ของการทํา R2R ตั้งไว้ว่าจะลดปัญหาการติดต่อเอกสารในงานทะเบียนนักศึกษาลดลงร้อยละ 20 แต่ทํา
ได้จริงลดลงร้อยละ 68.66 ลดลงเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้

14 การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจํา
ผลการวิจัยพบว่า การที่จัดทําคู่มือการขอเอกสารงานทะเบียนของนักศึกษา สามารถอํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษา
ได้มากขึ้น นักศึกษาชาวจีนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการขอเอกสารงานทะเบียนมากขึ้น ทําให้นักศึกษามาติดต่อที่แผนกวิเทศ
สัมพันธ์ลดน้อยลง ซึ่งการจัดทําคู่มือนี้จะจัดทําเป็นไฟล์ และส่งให้กับนักศึกษาทุกคนได้ดาวน์โหลดเก็บไว้ในมือถือ เพื่อให้นักศึกษา
เมื่อไปติดต่อกับสํานักทะเบียนฯ และเป็นเอกสารไว้ที่แผนกวิเทศสัมพันธ์ 1 ชุด แล้วไม่สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่สํานักทะเบียน
ได้ นักศึกษาสามารถนําคู่มือนี้ให้กับเจ้าหน้าที่สํานักทะเบียนดูได้ทันที โดยที่ไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากแผนกวิเทศสัมพันธ์
มาตรฐานการทํางาน
- แผนกวิเทศสัมพันธ์จัดทําคู่มือการขอเอกสารงานทะเบียนของนักศึกษา 2 ภาษา
- ส่งคู่มือให้นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้นําไปใช้งานจริง
- ประสานงานกับสํานักทะเบียน หากมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือปรับปรุงแบบฟอร์มการขอเอกสาร จะได้นํามาปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป
15 สรุปผลการทํา R2R และข้อเสนอแนะ
จากการดําเนินโครงการงานประจําสู่งานวิจัย R2R ที่นําปัญหาของแผนกวิเทศสัมพันธ์มาหาแนวทางในการแก้ไข เพื่อลด
ปัญหาการขอเอกสารงานทะเบียนของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจีน-ไทย (นักศึกษาชาวจีน) นั้น ผลสรุปที่ได้จากการทํา R2R
ในครั้งนี้ ทําให้ลดจํานวนนักศึกษาที่เข้ามาติดต่อขอความช่วยเหลือที่แผนกวิเทศสัมพันธ์ และเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับ
นักศึกษาชาวจีนที่ต้องการขอเอกสารงานทะเบียนที่สํานักทะเบียนฯ ได้อีกด้วย
ข้อเสนอแนะ ในการดําเนินโครงการงานประจําสู่งานวิจัยครั้งต่อไป ที่ประชุมเห็นควรให้แผนกอื่น ๆ ของกองกลางนํา
ปัญหาต่างๆ ของแต่ละแผนก มาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และดําเนินโครงการงานประจําสู่งานวิจัย เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไข
ปัญหา และพัฒนางานประจําของแต่ละแผนกให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
16 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
การร่วมมือกันในการระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา เพื่อลดภาระงานและลดจํานวนนักศึกษา
ชาวจีนที่มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่แผนกวิเทศสัมพันธ์ เนื่องจากเมื่อนักศึกษาชาวจีนมีคู่มือ ที่อธิบายขั้นตอนการขอเอกสารงาน
ทะเบียนต่างๆ นัก ศึกษาก็จะมีความรู้ค วามเข้ าใจในขั้น ตอนการขอเอกสารงานทะเบียนได้ นัก ศึกษาก็จะมาติดต่ อขอความ
ช่วยเหลือที่แผนกวิเทศสัมพันธ์น้อยลง ทําให้แผนกวิเทศสัมพันธ์สามารถปฏิบัติงานประจําอื่นๆ ได้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น

