
 

 ปีที่ 27 ฉบับที ่23 วันที่ 23 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
         

  
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ก าหนดจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ระหว่างวันที่ 24 - 31 กรกฎาคม 2561 
ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(มจพ.) เพ่ือเป็นการเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ  น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความ
จงรักภักดี  ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ   กิจกรรมประกอบด้วย วันที่ 25 ก.ค. 61 พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่ www.kmutnb.ac.th พิธีถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน   และพิธีเปิดโครงการ
จิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อม (Big Cleaning Day) วันที่ 26 ก.ค. 61 พิธี
ท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์  จ านวน  9  รูป  และพิธีตักบาตร
อาหารแห้ง ส่วน วันที่ 27 - 31 ก.ค. 61  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีนี้ตรงกับวัน
ส าคัญทางศาสนา    (วันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐบาล
จัดพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์  และสามเณร  จ านวน  670  รูป  โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ  ส่วนกลาง  
ก าหนดจัด ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาค ก าหนดจัด ณ ศาลากลางจังหวัด  

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  มจพ. โทรศัพท์ 1121, 1166, 2091 
 
 

 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (มจธ.)  และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี 
3 พระจอมเกล้า ในวันพฤหัสบดีที่ 18  ตุลาคม  2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป  ณ วัดราชประดิษฐสถิต
มหาสีมาราม และน าปัจจัยบริจาคร่วมสมทบทุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์  ดังนี้  1. บูรณปฏิสังขรณ์วัดราช
ประดิษฐสถิติมหาสีมาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์  2.  บูรณปฏิสังขรณ์หอระฆังยอดมงกุฎ  และ 3. บ าเพ็ญกุศล
อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 3  พระจอมเกล้า  
ได้ที่กองคลัง มจพ. โทรศัพท์ 0-2 555-2000 ต่อ 1601-1604 

มจพ. จัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา  

มจพ. ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า ประจ าปี 2561 

 

 

 

http://www.kmutnb.ac.th/


 
 

ขวญัฤทยั ศรวีฒันพล/ข่าว 

 1121 
 

 
ผลงานวิจัย เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนการออกแบบฟอร์มภาษีศุลกากรโดยการลดขั้นตอนการวางรหัสศุลกากร 

ผลงานของ MR. Bunne Chann นักศึกษาต่างชาติ จากประเทศกัมพูชา เข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชา  การค้าระหว่าง
ประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  มีอาจารย์ 
อัจฉรียา รอบกิจ เป็นที่ปรึกษา   การันตรีรับรางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรม  การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น 
มจพ. ประจ าปี 2561 จัดโดยสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน (TGDE)  วัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย เพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาส าหรับค าถามว่า เราจะท าให้กระบวนการนี้ง่ายและรวดเร็วขึ้นได้อย่างไร งานวิจัยชิ้นนี้
เป้าหมายเพ่ือลดขั้นตอนในการท างานและเวลาโดยการเชื่อมโยง  ระหว่าง SAP และ Microsoft Access โดยแฟ้ม
ข้อความ notepad โดยอัตโนมัติ 

ลักษณะเด่นเป็นการพัฒนาระบบโปรแกรมทั้ง ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) และสามารถ
พัฒนาเพ่ือท าภารกิจระหว่าง SAP และ Microsoft access ซึ่งเกี่ยวข้องกับการน าเข้าและออกของไฟล์ด้วยข้อความโดย
อัตโนมัติ  กระบวนการที่ได้พัฒนามีความเรียบง่ายและไม่ซับซ้อนเหมือนวิธีเดิม ผู้ใช้งานสามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า
ระบบเดิม  

แนวคิดและความเป็นมาของงานวิจัยชิ้นนี้  เมื่อช่วงต้นปี พ. ศ. 2560 มีผู้ท าวิจัยที่เป็นอดีตนักศึกษาสหกิจศึกษา
ได้เขียนและน าโครงการที่สามารถแก้ปัญหาในการจับคู่รหัสศุลกากรได้โดยใช้ Microsoft เพ่ือเข้าถึง SAP ฐานข้อมูล
ทางด้านเทคนิคของบริษัท และ Iximple ฐานข้อมูลศุลกากรไทย กระบวนการดังกล่าวเริ่มจากการส่งข้อมูลการจัดส่ง 
ออกไปยัง text ไฟล์ แล้วน าเข้าไฟล์ดังกล่าวเพ่ือใช้งานใน Microsoft Access เพ่ือแทรกโค้ดศุลกากรเข้าไป หลังจากนั้น
ไฟล์จะถูกน าออกและใช้ในโปรแกรม เมื่อได้ศึกษาข้อมูลจึงได้ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือให้กระบวนการท างานนั้น
สะดวก เรียบง่ายและไมซ่ับซ้อนเหมือนวิธีเดิม ผู้ใช้งานสามารถประหยัดเวลาเมื่อน ากระบวนการใหม่มาใช้  นอกจากนี้ยัง
สามารถลดปัญหาเกิดจากความผิดพลาดของคน (Human Error) อันเนื่องมาจากขั้นตอนที่น้อยลงในกระบวนการนี้ 
หลังจากเปรียบเทียบขั้นตอนก่อนหน้าและขั้นตอนใหม่เราพบว่าขั้นตอน 5 ขั้นตอน จะช่วยลดขั้นตอนต่อการจัดส่ง ในการ
ปฏิบัติงานประมาณ 10 วินาที  มีส่วนช่วยให้บริษัทที่น ากระบวนการและน าการปรับปรุงขั้นตอนการออกแบบฟอร์มภาษี
ศุลกากรมาใช้นั้น ลดขั้นตอนการวางรหัสศุลกากรแล้วยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานได้ 
 วิธีการด าเนินงานและการเก็บรวบรวมข้อมูล   ได้พัฒนาด าเนินพัฒนาและออกแบบ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ
ซอฟต์แวร์ (Software) รวมถึงทดสอบประสิทธิภาพเครื่อง นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์และเทคนิคที่ ใช้ในโปรแกรม
กระบวนการมีดังต่อไปนี้ โปรแกรม SAP  Microsoft Access และMicrosoft Notepad รวมถึงการได้รับการสนับสนุน
จากทีมสนับสนุนด้านไอที จากทางบริษัทท่ีท าให้การพัฒนาระบบสามารถท าได้จริง และวัดผลเชิงเทคนิคในระยะเวลาของ
การท างานกับโครงการใหม่ได้ 

ประโยชน์การใช้งานวิจัย คือกระบวนการที่เรียบง่ายและซับซ้อนน้อยกว่าวิธีเดิม ประหยัดเวลา ในระยะสั้น
โครงการมีส่วนช่วยให้บริษัท ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน งานวิจัยนี้เป็นแนวคิดหรือความคิดในการใช้ฟังก์ชันคู่กับ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้การด าเนินงานแบบลีน (Lean) ทางธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประกอบกับ
การใช้นวัตกรรมเข้ามาพัฒนาระบบต่างๆ เช่นการผลิต และน าเข้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่นเดียวกับการเรียนรู้การจัดการ
แบบลีน เริ่มจากการเรียนรู้ การสร้างคุณค่าจากงานแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) เพ่ือเน้นการสร้างคุณค่า และขจัด
ความสูญเปล่า (Wastes) ได้เป็นอย่างดพีร้อม ๆ กับการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องซ่ึงจะท าให้องค์กรอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน 

สอบถามรายละเอียดได้ที่  ภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ  มจพ.  โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2811, 
2812 

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. ปิ๊งไอเดียออกแบบฟอร์มภาษีศุลกากรด้วยโปรแกรม SAP 

 

 

 


