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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสาเหตุ เงื่อนไข ของปญหา และการแกปญหาของการแพร

ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาการบริหารจัดการศูนยฉีด

ว ัคซ ีน (COVID-19) มหาว ิทยาลัยรามคำแหงและศูนยพ ักคอยสำหรับผู ป วยโคว ิด-19 (COVID-19) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และรูปแบบการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรามคำแหงสูการเปนศูนยกลางชุมชนใน

สถานการณการแพรระบาดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนไปตามหลักแนวคิดการบริการ

สาธารณะใหม (New Public Service) เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากวิธีการสังเกตการณและสัมภาษณเชิงลึก ( In-Depth Interview )ไดกำหนดประชากร

กลุ มเปาหมายไว  ค ือ ผ ู บร ิหาร บุคลากรที ่ปฏิบ ัติหนาที ่  และผู ใช บร ิการศูนยฉ ีดว ัคซีน(COVID-

19)มหาวิทยาลัยรามคำแหงและศูนยพักคอยสำหรับผูปวยโควิด-19 (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู

ที่เกี่ยวของทั้งหมดกับหัวขอการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 10 คน   

ผลการศึกษาพบวา 1.สาเหตุ เงื่อนไข ของปญหา และการแกปญหาของการแพรระบาดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19))ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง พบวา มหาวิทยาลัยรามคำแหงตัดสินใจอยางมีเหตุผล

โดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของสังคม ความเดือนรอนของประชาชน และคำนึงถึงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด 2.การบริหารจัดการศูนยฉีดวัคซีน(COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหงและศูนยพักคอย

สำหรับผูปวยโควิด-19 (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พบวา มีการปรึกษาหารือรวมวิเคราะหรวม

ไตรตรองจากทุกภาคสวนทีเ่กี่ยวของ ซึ่งแตละหนวยงานมีเจาหนาที่ที่แบงหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน 

เพื่อความมีเสถียรภาพในการทำงาน และลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซอน โดยมีการวางแผน จัดทำแผนการ

ดำเนินงาน การใหบริการและแผนการกำหนดหนาที่ของแตละจุดในการใหบริการ เพื่อทำงานใหเปนระบบ 

และมีประสิทธิภาพในการใหบริการบุคลากร นักศึกษา และประชาชนที่ใชบริการ  3.รูปแบบการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยรามคำแหงสูการเปนศูนยกลางชุมชนในสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) เปนไปตามหลักแนวคิดการบริการสาธารณะใหม (New Public Service)  พบวา เปนไปตาม

หลักแนวคิดการบริการสาธารณะใหม (New Public Service)  โดยจัดตั ้งศูนยฉีดวัคซีน(COVID-19) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงและศูนยพักคอยสำหรับผูปวยโควิด-19 (COVID-19) และมีการการยกระระดับการ

ใหบริการที่ครอบคลุม ครอบวงจร ทั้งในการปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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และ การลดการแพรการะจายของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที ่เปนการบริการสาธารณะที่

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

คำสำคัญ การขับเคล่ือน, การบริหารจัดการ, ศูนยกลางชุมชน 

 

Abstract 

The purpose of this research was to study the causes, conditions of problems and 

solutions of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) epidemic of Ramkhamhaeng University. 

Study on the management of the vaccination center (COVID-19), Ramkhamhaeng University 

and the waiting center for COVID-19 patients, Ramkhamhaeng University. And the model of 

driving Ramkhamhaeng University to become a community center in the situation of the 

corona virus 2019 (COVID-19) epidemic is in accordance with the New Public Service concept. 

This is qualitative research that collects data from observation methods and in-depth 

interviews (In-Depth Interview). The target population is defined as executives, personnel 

performing duties. and users of the vaccination center (COVID-19) Ramkhamhaeng University 

and the waiting center for Covid-19 patients (COVID-19) Ramkhamhaeng University 10 people 

involved in this research topic. 

The results of the study found that 1. Causes, conditions, problems and solutions of 

the coronavirus disease 2019 (COVID-19) epidemic of Ramkhamhaeng University found that 

Ramkhamhaeng University made a rational decision taking into account the best interests of 

society. the heat of the people and taking into account the maximum efficiency and 

effectiveness2. Management of the vaccination center (COVID-19) Ramkhamhaeng University 

and the waiting center for COVID-19 patients, Ramkhamhaeng University found that there 

was consultation, joint analysis, deliberation from all relevant sectors. Each unit has officers 

who are responsible for the operation. for stable performance and reduce redundant 
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workflows with planning Make an action plan Service and duty plan for each point of service 

to work as a system and efficiency in providing service to personnel, students and people 

who use the service. 3. The model of driving Ramkhamhaeng University towards becoming 

a community center in the situation of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) epidemic is 

in accordance with the New Public Service concept. New Public Service by establishing a 

vaccination center (COVID-19) Ramkhamhaeng University and a waiting center for COVID-19 

patients. and there has been an upgrade of comprehensive service levels, both in the 

prevention of the spread of the Coronavirus 2019 (COVID-19) and the reduction of the spread 

of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). It is a public service that fully meets the needs 

of the people. Maximum efficiency and effectiveness. 

Keywords: mobilization, management, community center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เดิมมีการจัดการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา นั่นคือ การผสมผสาน

ระหวางการเรียนแบบชั้นเรียนบรรยายกับการเรียนรูดวยตนเองผานสื่อการสอนในรูปแบบตาง ๆ เชน การ

ถายทอดสดการเรียนการสอนจากหองเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต (RU Cyber classrooms) การ

บรรยายยอนหลังผานอินเทอรเน็ตไดทุกที่ ทุกเวลาทุกอุปกรณ (m-Learning) และการศึกษาดวยตนเองผาน

ทางการอานตำรา (ขาวมหาวิทยาลัยรามคำแหง,ออนไลน, 2563) แตสถานการณโรคระบาดโควิด-19 สงผล

ใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางจำกัด ทำใหเกิดผลกระทบตอการปรับตัวและความเครียดของ

นักศึกษาตามมาในหลาย ๆ ดาน เชน ดานการเรียน พบวาอาจารยผูสอนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน

การสอน ไมสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเต็มที่เชนเคย สวนนักศึกษาถูกจำกัดจำนวนใน

การเขาชั้นเรียน สงผลตอประสิทธิภาพการเรียนรู ดานสังคม นักศึกษาไมสามารถรวมกิจกรรมตาง ๆ และ

การสอบ ตองปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบออนไลน  เนื่องจากมหาวิทยาลัยตลาดวิชาทำใหมีนักศึกษามากกวา

มหาวิทยาลัยอื่น ทำใหตองเวนระยะหางทางสังคม ทำใหนักศึกษามีความเครียดมากขึ้นและเกิดปญหา

ตามมาเชน การสงของสอบทางไปรษณีที่มีความลาชา ความกดดันเวลาทำขอสอบมากขึ้น  

รัฐบาลไดมีมาตรการเรงดวนที่จะใหประชาชนไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ( COVID-19) ไดกำหนดแนวทางใหบริการวัคซีนโควิด-19 แบบปูพรมทั่วประเทศ เริ่มพรอมกัน 7 

มิถุนายน 2564 ซึ่งไดกำหนดใหเตรียมความพรอมจุดใหบริการวัคซีนและการนัดหมายในสวนขององคกร ทั้ง

ภาครัฐและเอกชนที ่มีความประสงคจะขอรับวัคซีนใหกับบุคลากรสามารถแจงความประสงคไปยัง

คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร สำหรับองคกรขนาดใหญใหแจงไปยังอธิบดีกรม

ควบคุมโรค เพื่อขอรับการฉีดวัคซีนใหบุคลากรในสังกัด ดังนั้นมหาวิทยาลัยรามคำแหงตองมีมาตราการใน

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อ

สามารถลดความเครียดของบุคลากร นักศึกษาในการเรียนการสอน และสามารถเปดเรียนและเปดสอบที่

มหาวิทยาลัยไดอีกครั้ง 

 งานวิจัยชิ้นนี้ เรื่องการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรามคำแหงสูการเปนศูนยกลางชุมชน(Community 

Center) ในสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มุงศึกษาศึกษาสาเหตุ เงื่อนไข 

ของปญหา และการแกปญหาของการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของมหาวิทยาลัย

รามคำแหง ศึกษาการบริหารจัดการศูนยฉีดวัคซีน (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหงและศูนยพักคอย

สำหรับผู ปวยโควิด-19 (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และรูปแบบการขับเคลื ่อนมหาวิทยาลัย

รามคำแหงสูการเปนศูนยกลางชุมชนในสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เปนไปตามหลักแนวคิดการบริการสาธารณะใหม (New Public Service)  



คำถามการวิจยั 

 1.สาเหตุ เงื่อนไขของปญหา และการแกปญหาของการแพรระบาดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-

19) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปนอยางไร 

 2.การบริหารจัดการศูนยฉีดวัคซีน(COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหงและศูนยพักคอยสำหรับ

ผูปวยโควิด-19 (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปนอยางไร 

 3.รูปแบบการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรามคำแหงสูการเปนศูนยกลางชุมชนในสถานการณการแพร

ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนไปตามหลักแนวคิดการบริการสาธารณะใหม (New Public 

Service) หรือไม  

วัตถุประสงคของการวจิัย 

 1.เพื่อศึกษาสาเหตุ เงื่อนไข ของปญหา และการแกปญหาของการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 2.เพื่อศึกษาการบริหารจัดการศูนยฉีดวัคซีน(COVID-19) มหาวิทยาลยัรามคำแหงและศูนยพักคอย

สำหรับผูปวยโควิด-19 (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 3.เพื่อศึกษารูปแบบการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยรามคำแหงสูการเปนศูนยกลางชุมชนในสถานการณ

การแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนไปตามหลักแนวคิดการบริการสาธารณะใหม (New 

Public Service)  

ขอบเขตของการวิจัย 

 1.ขอบเขตดานเนื้อหา เนนการศึกษาสาเหตุ เงื่อนไข ของปญหา และการแกปญหาของการแพร

ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาการบริหารจัดการการบรหิาร

จัดการศูนยฉีดวัคซีน (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหงและศูนยพักคอยสำหรับผูปวยโควิด-19 (COVID-

19) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และรูปแบบการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรามคำแหงสูการเปนศูนยกลางชุมชน

ในสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนไปตามหลักแนวคิดการบริการ

สาธารณะใหม (New Public Service)  

 2.ขอบเขตดานขอมูล ผูวิจัยลงพื้นที่ศูนยฉีดวัคซีน (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหงและศูนย

พักคอยสำหรับผูปวยโควิด (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหงเก็บขอมูลดวยวิธีการสังเกตการณและ

วิธีการสัมภาษณผูบริหาร บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ และผูใชบริการศูนยฉีดวัคซีน (COVID-19)มหาวิทยาลัย

รามคำแหงและศูนยพักคอยสำหรับผูปวยโควิด-19 (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 3.ขอบเขตดานพื้นที่ การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 



4.ขอบเขตดานเวลา คือ การวิจัยการบริหารจัดการของ ศูนยฉีดวัคซีน(COVID-19) มหาวิทยาลัย

รามคำแหงและศูนยพักคอยสำหรับผูปวยโควิด-19 (COVID-19)มหาวิทยาลัยรามคำแหง เดือน กันยายน-

ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

วิธีการศึกษา 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากวิธีการสังเกตการณ

และสัมภาษณเชิงลึก ( In-Depth Interview )ไดกำหนดประชากรกลุมเปาหมายไว คือ ผูบริหาร บุคลากรที่

ปฏิบัติหนาที่ และผูใชบริการศูนยฉีดวัคซีน(COVID-19)มหาวิทยาลัยรามคำแหงและศูนยพักคอยสำหรับ

ผูปวยโควิด-19 (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผูที่เกี่ยวของทั้งหมดกับหัวขอการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 

10 คน  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.เพื่อทราบสาเหตุ เงื่อนไข ของปญหา และการแกปญหาของการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 2.เพื่อทราบการบริหารจัดการศูนยฉีดวัคซีน(COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหงและศูนยพักคอย

สำหรับผูปวยโควิด-19 (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 3.เพื่อทราบรูปแบบการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยรามคำแหงสูการเปนศูนยกลางชุมชนในสถานการณ

การแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนไปตามหลักแนวคิดการบริการสาธารณะใหม (New 

Public Service)  

การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ก่ียวของ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเกี่ยวของกับ การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

รามแหงสูการเปนศูนยกลางชุนชน  ในสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ

งานวิจัยนี้เกี่ยวของกับกรอบแนวคิดในการวจิัยเกีย่วกับการขบัเคล่ือนมหาวิทยาลัยรามแหงสูศูนยกลางชุนชน 

ในสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกรอบแนวคิดตอไปนี้ กรอบแนวคิดที่

หนึ่งเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการกำหนดนโยบายแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมแนวคิดการบริการ

สาธารณะใหม นำไปสูกรอบที่สองสาเหตุเงื ่อนไขของปญหาและการแกปญหาของสถานการณการแพร

ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาเทพรับคำแหง กรอบที่สามการบริหารจัดการศูนยฉีดวัคซีน โควิด-19 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงและศูนยพักคอยสำหรับผูปวย โควิด-19 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรอบแนวคิดที่ส่ี

กรอบแนวคิดสุดทายรูปแบบการขับเคลื่อนมาหาแพรรามคำแหงสูการเปนศูนยกลางชุมชนในสถานการณ

การแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนไปตามแนวคิดการบริการสาธารณะใหม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการขับเคลื่อนมหาวทิยาลัยรามคำแหงสูการเปน

ศูนยกลางชุมชนในสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) เปนไปตามหลักแนวคิดการบริการ

สาธารณะใหม ( N e w  P u b l i c  S e r v i c e )  

1.การบริการสาธารณะทีต่อบสนองความตองการขอประชาชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

2.การประยุกตใชเทคนิคทางวิชาการเพื่อใชเปนกลยุทธในการ

ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่สรางความพึงพอใจใหแก

สังคม 

3.การบริหารจดัการที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดและใหประชาชนมีสวนรวมใน

กระบวนการ 

4.การเนนการบริหารจัดการโดยยึดหลักของประชาชนมี

สุขภาพดีเปนศูนยกลางและการบรกิารประชาชนที่ด ี

 

สาเหตุ เงื่อนไข ของปญหา และการแกปญหาของการ

แพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

แนวความคิดทฤษฎี  ที่

เกี่ยวของ 

1.ท ฤษฎ ี ก า ร ก ำห นด

น โ ย บ า ย ส า ธ า ร ณ ะ 

(Public Policy 

Making) 

2.แนวค ิดการบร ิหาร

จัดการภาครัฐแนวใหม 

(New Public 

Management) 

3.แนวค ิดการบร ิการ

สาธารณะใหม   (New 

Public Service) 

 

 

การบริหารจัดการศูนยฉีดวัคซีน(COVID-19) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงและศูนยพักคอยสำหรับผูปวยโค

วิด-19 (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 



วิธีดำเนนิงาน 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณ โดยที่ผูวิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณตามวัตถุประสงค

ของการศึกษาวิจัย โดยสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง ลักษณะของการสัมภาษณเปนสัมภาษณที่มีคำถามและ

ขอกำหนดที่ไมแนนอนตายตัว สัมภาษณผูใดก็ใชคำถามปลายเปดและการสัมภาษณจะเปนการสัมภาษณ

แบบรายบุคคลผูสัมภาษณ ซึ่งเปนคำถามในการสัมภาษณและการจดบันทึกขอมูล/บันทึกเสียงตามคำบอกผู

ถูกสัมภาษณ  

ผลการวิจัย 

มีประเด็นการศึกษา ไดผลการวิจัยดังตอไปนี้  

1. เพื่อศึกษาสาเหตุ เงื่อนไข ของปญหา และการแกปญหาของการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ผลการศึกษาในดานสาเหตุเงื่อนไขมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) จากประสบการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบ

แรกและรอบที่สอง และรอบที่สามที่มีผูติดเชื้อจำนวนมาก สงผลใหโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามที่มีอยู

ไมพอที่จะรักษาผูที่ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึงไดออกนโยบายอยางมีเหตุผล

โดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของประชาชน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อีกประเด็นที่สำคัญก็

คือการระบาดในรอบนี้ที่ยาวนาน แพรกระจายทุกจังหวัด นำไปสูเสียงเรียกรองใหมีการพิจารณานโยบายการ

บริหารจัดการวัคซีนและจัดตั้งศูนยพักคอยสำหรับผูปวยโควิด-19 (COVID-19) เพื่อปองกันการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และไมใหมีการแพรระบาดในครอบครัวและในชุมชนเพิ่ม

มากขึ้น  

 จากสาเหตุเงื่อนไขของปญหาสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ซึ่งรัฐบาลไดกำหนดนโยบายใหมีกำหนดนโยบายใหบริการวัคซีนโควิด-19 แบบปูพรมทั่วประเทศ เพื่อ

การแกปญหาของสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น ทาง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงไดมีนโยบายหรือมาตรการในการแกไข

ปญหาและเพื่อการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย

รามคำแหงโดยกำหนดใหมีการจัดตั้งศูนยฉีดวัคซีค (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหงและศูนยพักคอย

สำหรับผูปวยโควิด-19 (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบริการและการปองกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหแกบุคลากรของสถาบันอดุมศึกษา นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ที่อยูรอบๆมหาวิทยาลับรามคำแหง ที่เปนไปตามนโยบายของภาครัฐ และทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตระหนักถึงผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของการแพรระบาดของตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-



19) ในการนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงไดจัดทำแนวทางการจัดตั้งศูนยฉีดวัคซีน(COVID-19) มหาวิทยาลัย

รามคำแหงและศูนยพักคอยสำหรับผูปวยโควิด-19 (COVID-19)  กรณีการระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) เพื่อเปนไปตามมาตรการของรัฐบาล อยางมีมาตรฐาน ถูกตองตามหลัก วิชาการและ

ควบคุมการระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีประส ิทธ ิผล สน ับสนุนการ

ประคับประคองเศรษฐกิจของประเทศไทยใหสามารถปรับตัวและพัฒนาไดตอไป 

2. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการศูนยฉีดวัคซีน(COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหงและศูนย

พักคอยสำหรับผูปวยโควิด-19 (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 ผลการศึกษา ในดานการบริหารจัดการศูนยฉ ีดว ัคซีน(COVID-19) มหาวิทยาลัย

รามคำแหงและศูนยพักคอยสำหรับผูปวยโควิด-19 (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปนการใหบริการ

ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ที่การนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณะใหมนำมาประยุกตใชกับการ

บริหารจัดการสาธารณสุขเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทำงานอยางเปนระบบ เปนขั้นเปน

ตอน เจาหนาที ่ใหบริการที ่ดี ระบบการบริหารจัดการมีความสอดคลองกับระบบการบริหารจัดการ

สถานการณการระบาดของโรคโคโรนา (COVID-19) การดำเนินงานภายใตกรอบนโยบายหรือคำสั่งการของ

มหาวิทยาลัย และกระทรวงสาธารณสุข เปนการบูรณาการ การทำงานของหนวยงานไมวาจะเปนเจาหนาที่

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง พยาบาลและเจาหนาจากโรงพยาบาลนวมินทร 9 และ โรงพยาบาลนพรัตนราช

ธานี เครือเจริญโภคภัณฑ สำนักงานเขตบางกะป จิตอาสา904  โดยมีการปรึกษาหารือรวมวิเคราะหรวม

ไตรตรองจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ซึ่งแตละหนวยงานมีเจาหนาที่แบงหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน 

เพื่อความมีเสถียรภาพ และประสิทธิผลในการทำงาน และลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซอน โดยมีการวางแผน 

จัดทำแผนการดำเนินงาน การใหบริการและแผนการกำหนดหนาที่ของแตละจุด เพื่อใหการทำงานเปนระบบ 

และมีประสิทธิภาพในการใหบริการแกบุคลากร นักศึกษา และประชาชน ที่มาใชบริการ รวมทั้งการพัฒนา

คุณภาพ และสราง ความพึงพอใจใหแกประชาชนผูรับบริการ โดยนำเอาเทคนิควิธีการบริหารจัดการ

สมัยใหม เขามาประยุกตใชมากขึ้น 

การนำแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ที่นำมาประยุกตใชการบริหารจัดการศูนยฉีด

วัคซีน (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยวิธีการบริหารจัดการของปญหาการแพรระบาดโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  input คือการระบาดอยางรุนแรงและแพรกระจายของไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19)   โดยมุงเนนการใชทรัพยากรที่มีอยูกำจัดใหเกิดประโยชนสูดสูง เพื่อชวยใหมีกลไกลควบคุม 

และอาศัยกฎระเบียบ การบริการตามมาตรการปองกันตนเองโดยยึดหลัก D-M-H-T ที่เปนเครื่องมือในการ

ดำเนินงานเพื่อใหเกิดความถูกตองตามนโยบาย ในแงของผลผลิต (Output) คือ การกระจายของวัคซีนอยาง

ทั่วถึง ผลลัพธ (Outcome) และความคุมคาของเงิน (Value for money) คือ การแกไขปญหาเฉพาะหนา 

ในสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง การ

บริหารจัดการที่ผลักดันใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการวางแผน การทำงานรวมกัน แบงขั้นตอน 

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJuoLy7hsK5uoI_XNkkkL4Mebyn6g:1636883295725&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjzjYW7yZf0AhWEyDgGHfkNCXIQBSgAegQIAxA5


หนาที่ในการทำงาน เพื่อลดภาระในหนายงาน และมีการหมอบอำนาจใหกับเจาหนาที่ โดยเจาหนาที่สามารถ

ตัดสินใจและแกไขสถานการณไดเองโดยไมตองรอคำสั่งการของผูบริหาร รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ และ

สรางความพึงพอใจใหแกประชาชนผูรับบริการ โดยนำเอาเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม (NPM) เขา

มาประยุกตใชมากขึ้น 

การนำแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ที่นำมาประยุกตใชในการบริหารจัดการศูนยพัก

คอยสำหรับผูปวยโควิด-19  (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหง มี โดยวิธีการบริหารจัดการของปญหา

การแพรการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  input คือการชวยเหลือเยียวยาผูมีติด

เชื้อใหมไดรับการรักษาอยางทันทวงทีหากเกิดการเจ็บปวย หรือ หยุดยั้งการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019  (COVID-19) โดยไดเขาพักอาศัยในสถานที่ที่มีความสะดวกสบาย ลดภาระการรับไวรักษาเพื่อสังเกต

อาการในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงไดจัดทำแนวทางการจัดตั้งศูนยพักคอยสำหรับผูปวยโควิด-

19 (COVID-19)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีการบูรณาการการทำงานของหนวยงานไมวาจะเปนเจาหนาที่

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง + 904 เครือเจริญโภคภัณฑ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สำนักงานเขตบาง

กะป โดยมีการปรึกษาหารือรวมวิเคราะหรวมไตรตรองจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ มีการรวมมือกันดำเนิน

กิจกรรมตางๆ เพื่อมาบริการบุคลากร นักศึกษา และประชาชน ในแงของผลผลิต (Output) มีกระบวนการ

ทำงานอยางครบวงจร พัฒนาขีดสมรรถนะ และศักยภาพนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกตกับหนวยงาน เขามา

ใชในการใหบริการประชาชน (E-Service) ตั้งแตการรับสมัคร จนถึง เขารับการรักษา และหายจากการเปน

โรคโควิด-19  ผลลัพธ (Outcome) และความคุมคาของเงิน (Value for money) คือ การลดการแพร

ระบาดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ และสรางความพึงพอใจใหแก

ประชาชนผูรับบริการ โดยนำเอาเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม (NPM) เขามาประยุกตใชมากขึ้น 

 3.เพื่อศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรามคำแหงสูการเปนศูนยกลางชุมชน

ในสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนไปตามหลักแนวคิดการบริการ

สาธารณะใหม (New Public Service)  

ผลการศึกษาในดานรูปแบบการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรามคำแหงสูการเปนศูนยกลางชุมชนใน

สถานการณการแพรระบาดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนไปตามหลักแนวคิดการบริการ

สาธารณะใหม (New Public Service) พบวา มหาวิทยาลัยรามคำแหงได ม ีร ูปแบบการข ับเคลื ่อน

มหาวิทยาลัยรามคำแหงสูการเปนศูนยกลางชุมชนในสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ที่เปนไปตามหลักแนวคิดการบริการสาธารณะใหม (New Public Service) จากขอมูลผูให

สัมภาษณของผูใชบริการทั้งสองที่ คือ ศูนยฉีดวัคซีน (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหงและศูนยพักคอย

สำหรับผู ปวยโควิด-19 (COVID-19) ไดกลาวไววาการจัดตั ้งศูนยฉีดวัคซีน (COVID-19) มหาวิทยาลัย

รามคำแหงและศูนยพักคอยสำหรับผูปวยโควิด-19 (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เปนไปตาม

มาตรการการแพรระบาดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางในการใหบรกิาร 



ไมวาจะเปน บุคลากร นักศึกษา ประชาชนที่อยูรอบรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหง ก็สามารถใชบริการได จะ

เห็นไดวามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีรูปแบบการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรามคำแหงสูการเปนศูนยกลางชุมชน

ในสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การใหบริการประชานชนใหเปนที่ยอมรับ ปรับปรุง แกไข และยกระระดับการใหบริการที่ครอบคลุม ครอบ

วงจร ทั้งในการปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การลดการแพรกระจายของ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสามารถแยกเปนประเด็น 7 ประเด็น ดังนี้  

1.การบริการสาธารณะที่ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางโดยมีการจัดตั้งศูนยฉีด

วัคซีน (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหงและศูนยพักคอยสำหรับผู ป วยโควิด-19 (COVID-19) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อที่เปนไปตามมาตรการการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ง

มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางในการใหบริการ ไมวาจะเปน บุคลากร นักศึกษา ประชาชนที่อยู รอบรั้ว

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก็สามารถใชบริการได  

2.มีการบูรณาการ การทำงานของหนวยงานไมวาจะเปนเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

พยาบาลและเจาหนาจากโรงพยาบาลนวมินทร 9 และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซีพี โรงพยาบาลนพรัตนราช

ธานี โดยมีการปรึกษาหารือรวมวิเคราะหรวมไตรตรองจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ มีการรวมมือกันดำเนิน

กิจกรรมตางๆในขั้นตอไปอยางมียุทธศาสตร เพื่อมาบริการบุคลากร นักศึกษา และประชาชน  

3.มีการการประยุกตใชเทคนิคโดยใชมหาลัยเปนศูนยกลางชุมชนในการใหบริการ และใชเปนกล

ยุทธในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่สรางความพึงพอใจใหแกสังคมในการแพรระบาดของไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและให

ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ เนนการบริหารจัดการโดยยึดหลักของประชาชนมีสุขภาพดี และเนน

การใหบริการที่เปนศูนยกลางชุมชน  

4.มีการเชื ่อมโยงกับหลากหลายภาคสวน เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พยาบาลและเจาหนาจากโรงพยาบาลนวมิ

นทร 9 และ เครือเจริญโภคภัณฑ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เปนตน  

5.การบริหารงานตระหนักอยูเสมอวาตองคำนึงถึงประโยชนสาธารณะ  

6.เปนการบริการสาธารณะเนนตอบสนองความตองการของสังคม และใหประชาชนมีสวนรวมใน

กระบวนการตางๆ เชน การใหประชาชนรองเรียน ปญหาขอบกพรอง เพื่อนำมาเปนแนวทางการแกไขปญหา  

7.ไมมีเปดใหมีการลัดคิวหรือ WALK IN เนื่องจากจะทำใหเกิดความไมเปนระเบียบเรียบรอย และ

เพื่อใหเกิดความเปนธรรม 



อภิปรายผล 

 จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรามคำแหงสูการเปนศูนยกลางชุมชน 

(Community Center) ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม

วัตถุประสงคการศึกษาสาเหตุ เงื่อนไข ของปญหา และการแกปญหาของการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เนนการบริหารจัดการ เนนรูปแบบการขับเคลื ่อน

มหาวิทยาลัยรามคำแหงสูการเปนศูนยกลางชุมชนในสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) เปนไปตามหลักแนวคิดการบริการสาธารณะใหม (New Public Service) มีประเด็นที่จะนำมา

อภิปรายดังนี้  

1.สาเหตุ เงื ่อนไข ของปญหา และการแกปญหาของการแพรระบาดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19))ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาเหตุเงื่อนไขของปญหาสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งรัฐบาลไดกำหนดนโยบายใหมีนโยบายมีเหตุผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน

สูงสุดของสังคม ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อการแกปญหาของสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง  เปนสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา จึงไดไดมีนโยบายหรือมาตรการในแกไขปญหาเพื่อการปองกันและลดการแพรกระจายของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยกำหนดใหมีการจัดตั้งศูนยฉีด(COVID-

19) มหาวิทยาลัยรามคำแหงและศูนยพักคอยสำหรับผูปวยโควิด-19 (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบริการและการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหแกบุคลากร 

นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่อยู รอบๆมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เปนไปตามนโยบายของภาครัฐ ซึ ่งได

สอดคลองกับทฤษฎีการกำหนดนโยบายสาธารณะ (Public Policy Making) รัฐบาลไดกำหนดนโยบาย

ตัดสินใจอยางมีเหตุผลโดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของสังคม ความเดือนรอนของประชาชน และคำนึงถึง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผลลัพธของนโยบายที่ยึดหลักเหตุผลที่แทจริง โดยถือวาเปนรากฐานตอ

ทฤษฎีหลักการและเหตุผลของการตัดสินใจเลือกนโยบาย (the rational-comprehensive theory) 

2.การบริหารจัดการศูนยฉีดวัคซีน(COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหงและศูนยพักคอยสำหรับ

ผูปวยโควิด-19 (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่สอดคลองกับงานวิจัยฉัตรชัย นาถ้ำพลอย (2563) 

ไดศึกษาไดศึกษา การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม NEW PUBLIC SECTOR MANAGEMENT เปนการนำ

แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ที่นำมาประยุกตใชในการบริหารจัดการศูนยฉีดวัคซีน(COVID-19) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และศูนยพักคอยสำหรับผูปวยโควิด-19 (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่ง

เปนการใหบริการที่มีการบริหารจัดการที่ดี ทำงานอยางเปนระบบ เปนขั้นเปนตอน เจาหนาที่ใหบริการดี 

ระบบการบริหารจัดการมีความสอดคลองกับระบบการบริหารจัดการสถานการณการระบาดของโรคโคโรนา 

(COVID-19) การดำเนินงานภายใตกรอบนโยบายหรือคำส่ัง การของมหาวิทยาลัย และกระทรวงสาธารณสุข 



เปนการบูรณาการการทำงานของหนวยงานไมวาจะเปนเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง พยาบาลและ

เจาหนาจากโรงพยาบาลนวมินทร 9 และ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เครือเจริญโภคภัณฑ สำนักงานเขต

บางกะป จิตอาสา904   โดยมีการปรึกษาหารือรวมวิเคราะหรวมไตรตรองจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ซึ่งแต

ละหนวยงานมีเจาหนาที่ที่แบงหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน เพื่อความมีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพ

ในการทำงาน และลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซอน โดยมีการวางแผน จัดทำแผนการดำเนินงาน การ

ใหบริการและแผนการกำหนดหนาที ่ของแตละจุดในการใหบริการ เพื ่อทำงานใหเปนระบบ และมี

ประสิทธิภาพในการใหบริการบุคลากร นักศึกษา และประชาชนที่ใชบริการ    

 3.รูปแบบการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรามคำแหงสูการเปนศูนยกลางชุมชนในสถานการณการแพร

ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนไปตามหลักแนวคิดการบริการสาธารณะใหม (New Public 

Service)  จะเห็นไดวามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีรูปแบบการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรามคำแหงสูการเปน

ศูนยกลางชุมชนในสถานการณการแพรระบาดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สอดคลองกับหลัก

แนวคิดการบริการสาธารณะใหม (New Public Service)  โดยจัดตั้งศูนยฉีดวัคซีน(COVID-19) มหาวิทยาลัย

รามคำแหงและศูนยพักคอยสำหรับผูปวยโควิด-19 (COVID-19) และมีการการยกระระดับการใหบริการที่

ครอบคลุม ครอบวงจร ทั้งในการปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ การลด

การแพรการะจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เปนการบริการสาธารณะที่ตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยาง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีการการประยุกตใชเทคนิคโดยใช

มหาลัยเปนศูนยกลางชุมชนในการใหบริการ และใชเปนกลยุทธในการตัดสินใจเลือกส่ิงที่ดีที่สุดหรือส่ิงที่สราง

ความพึงพอใจใหแกสังคมในการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่การบริหารจัดการที่มี

คุณภาพสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดและใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการการ

เนนการบริหารจัดการ โดยยึดหลักของประชาชนมีสุขภาพดีเปนศูนยกลางและการบริการประชาชนที่ดี โดย

สามารถแยกเปนประเด็น 7 ประเด็น ดังนี้ 

  1.การบริการสาธารณะที่ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางโดยมีการจัดตั้งศูนยฉีด

ว ัคซ ีน (COVID-19) มหาว ิทยาลัยรามคำแหงและศูนยพ ักคอยสำหรับผู ป วยโคว ิด-19 (COVID-19) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อที่เปนไปตามมาตรการการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ง

มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางในการใหบริการ ไมวาจะเปน บุคลากร นักศึกษา ประชาชนที่อยู รอบรั้ว

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก็สามารถใชบริการได 

 2.มีการบูรณาการ การทำงานของหนวยงานไมวาจะเปนเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

พยาบาลและเจาหนาจากโรงพยาบาลนวมินทร และมหาวิทยาลัยรามคำแหง เครือเจริญโภคภัณฑ 

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สำนักงานเขตบางกะป โดยมีการปรึกษาหารือรวมวิเคราะหรวมไตรตรองจาก

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJuoLy7hsK5uoI_XNkkkL4Mebyn6g:1636883295725&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjzjYW7yZf0AhWEyDgGHfkNCXIQBSgAegQIAxA5
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJuoLy7hsK5uoI_XNkkkL4Mebyn6g:1636883295725&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjzjYW7yZf0AhWEyDgGHfkNCXIQBSgAegQIAxA5


ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ มีการรวมมือกันดำเนินกิจกรรมตางๆในขั้นตอไปอยางมียุทธศาสตร เพื่อมาบริการ

บุคลากร นักศึกษา และประชาชน 

 3.มีการการประยุกตใชเทคนิคโดยใชมหาลัยเปนศูนยกลางชุมชนในการใหบริการ และใชเปนกล

ยุทธในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่สรางความพึงพอใจใหแกสังคมในการแพรระบาดของไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและให

ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ เนนการบริหารจัดการโดยยึดหลักของประชาชนมีสุขภาพดี และเนน

การใหบริการที่เปนศูนยกลางชุมชน 

4.มีการเชื ่อมโยงกับหลากหลายภาคสวน เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง พยาบาลและเจาหนาจากโรงพยาบาลนวมิ

นทร 9 และ เครือเจริญโภคภัณฑ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  สำนักงานเขตบางกะป จิตอาสา904 เปนตน 

5.การบริหารงานตระหนักอยูเสมอวาตองคำนึงถึงประโยชนสาธารณะ  

6.เปนการบริการสาธารณะเนนตอบสนองความตองการของสังคม และใหประชาชนมีสวนรวมใน

กระบวนการตางๆ เชน การใหประชาชนรองเรียน ปญหาขอบกพรอง เพื่อนำมาเปนแนวทางการแกไขปญหา 

7.ไมมีเปดใหมีการลัดคิวหรือ WALK IN เนื่องจากจะทำใหเกิดความไมเปนระเบียบเรียบรอย และ

เพื่อใหเกิดความเปนธรรม  

จากผลการสรุปทั่ง 7 ขอ นี้ ซึ่งไดสอดคลองกับงานวิจัยชมภูนุช หุนนาค (2560) ไดศึกษา การ

บริการสาธารณะใหมเพื่อรับใชพลเมือง New Public Services for Serving Citizens 

บรรณนุกรม 

ขาวมหาวทิยาลัยรามคำแหง( 2563) ม.รามคำแหงปรับรูปแบบการจดัสอบไล ภาค 2/2563  คน

เมื่อ11 พฤศจกิายน 2564 https://www.ryt9.com/tag  

ฉัตรชัย นาถ้ำพลอย (2563) (วารสารศิลปศาสตรราชมงคลสุวรรณภูมิปที่ 2 ฉบับที่ 2(พฤษภาคม-

สิงหาคม2563) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม NEW PUBLIC SECTOR MANAGEMENT 

ชมภูนุช หุนนาค (2560)(วารสารมนุษยสังคมปริทัศนป ที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 

2560)การบรกิารสาธารณะใหมเพื่อรับใชพลเมือง New Public Services for Serving Citizens  

 

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJuoLy7hsK5uoI_XNkkkL4Mebyn6g:1636883295725&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjzjYW7yZf0AhWEyDgGHfkNCXIQBSgAegQIAxA5
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJuoLy7hsK5uoI_XNkkkL4Mebyn6g:1636883295725&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjzjYW7yZf0AhWEyDgGHfkNCXIQBSgAegQIAxA5
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