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รายงานการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001  
ของสํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปี 2560 

 
รายนามคณะกรรมการ 

1. นางสาวปิยะนุช สวัสดี      ประธานกรรมการ 
2. นางไกรคํา หัสการบัญชา      กรรมการ 
3. นางสาวสังวาลย์ วรรณกุล      กรรมการ 
4. นายนพรัตน์ อคัรจินดา      กรรมการ 
5. นางปิยะนุช จันทนา      กรรมการ 
6. นางสาวประทุมวรรณ์ บัวรินทร ์     กรรมการ 
7. นายสุรเชษฐ์  ณ เชียงใหม ่      กรรมการ 
8. นางนพคุณ  พรายจันทร ์      กรรมการ 
9. นางจุฑารัตน์  สีหานาม      กรรมการ 
10. นางสาวมุฑิตา  หย่างถาวร      กรรมการ 
11. นายธีรายทุธ  ทองสุข      กรรมการ 
12. นางอังศุมารินทร์  เจริญเกษ      เลขานุการ 

 
ชื่อหน่วยงานทีรั่บการตรวจสอบและประเมิน 
 5 งานในสังกดัสํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไดแ้ก่ 

1. งานบริหารทัว่ไป 
2. งานบรกิารการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
3. งานการเงิน การคลังและพัสดุ 
4. งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 
5. งานบริหารงานวิจัย บรกิารวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 

 
วัน เดือน ปีที่ตรวจสอบและประเมิน 
 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
ข้อมูลของหน่วยงาน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร รับผิดชอบงานด้านการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 
รับผิดชอบงานด้านการให้บริการวิชาการเพื่อแสวงหารายได้ และสํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร รับผิดชอบงาน
ทางด้านการสนับสนุนพันธกิจด้านต่างๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แบ่งงานในสํานักงานคณะฯ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในสํานักงาน ส่วนงานวิชาการและสํานักงานอื่น ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 
2553 และได้มีการปรับระบบการบริหารงานของสํานักงานคณะฯ เป็นแบบรวมศูนย์ โดยมีการรวม บุคลากรสาย
สนับสนุนการบริหารไว้ที่ส่วนกลาง และจัดระบบงานเพื่อให้บริการงานด้านบริหารและวิชาการเป็นไปด้วยดีมี
ประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 งาน คือ 
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1. งานบริหารทัว่ไป 
2. งานบรกิารการศึกษา บรหิารงานวิจัยและบริการชุมชน 
3. งานการเงิน การคลังและพัสดุ 
4. งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้ปรับโครงสร้างงานในสํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในสํานักงานส่วนงานวิชาการ และสํานักงานส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 7) 
ประกาศเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2557 จาก 4 งาน เป็น 5 งาน ดังนี้ 

1. งานบริหารทัว่ไป  
2. งานการเงิน การคลังและพัสดุ  
3. งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา  
4. งานบรกิารการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
5. งานบริหารงานวิจัย บรกิารวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 

 
วิสัยทัศน์คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
วิสัยทัศน์ : “เป็นคณะชั้นนําทางวิชาการด้านอตุสาหกรรมเกษตรในระดับอาเซียน ที่มีความรบัผิดชอบต่อสังคม และ

สร้างการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” 
 
พันธกจิคณะอตุสาหกรรมเกษตร 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และนําไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของท้องถิ่นภาคเหนือ

และประเทศ 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ภาคเหนือ 
5. พัฒนาระบบการบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 
6. มุ่งประสานประโยชน์ระหว่างคณะกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์การศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม สมาคม ชมรมศิษย์เก่าและชุมชนท้องถิ่น ได้อย่างกลมกลืนและเหมาะสม 
 

ค่านิยมคณะอุตสาหกรรมเกษตร     :   “เก่งงาน ทําดี สามัคคี มีความสุข” 
 
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและประเมิน 

1. เพื่อประเมินและทบทวนกระบวนการปฏิบัตงิานของแต่ละงานในสํานักงานคณะฯ 
2. เพื่อทราบจุดแขง็ จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัตงิานของแต่

ละงานให้มีประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารคุณภาพของสํานักงานคณะอุตสาหกรรม  
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วิธีการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001 ของสํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ 
ดําเนินการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001 ของสํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร แบ่งหน้าที่ได้ดัง
รูปที่ 1  โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ กําหนดหัวข้อที่จะตรวจประเมินงานละ 5 เรื่อง แจ้งไปยังแต่ละ
งานเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมิน และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ ศึกษาข้อมูลจากระเบียบปฏิบัติ 
(Quality Procedure) และขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ของแต่ละงาน เอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เพื่อยืนยันวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งหลังจากการตรวจสอบและประเมินแล้ว คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินฯ ได้ประชุมสรุปผลการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001 ของสํานักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยได้มีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ซึ่งได้นําเสนอด้วยรายงานผลการตรวจสอบและประเมินระบบ
คุณภาพ ISO 9001 ของสํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานของแต่ละงานให้มีประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 

 
รูปที่ 1 แนวทางการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001 ของสํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปี พ.ศ.2560 

 
 
สรุปผลการตรวจสอบ จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001 ของสํานักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละ
งานให้มีประสิทธิภาพ รายละเอียดดังนี้ 
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ลําดับ รายการ 
ข้อบกพร่อง 

รายละเอยีดทีพ่บ/ ขอ้เสนอแนะ 
พบ ไม่พบ 

งานบริหารทั่วไป    
1 QP-GA 01 : งานสารบรรณ   ข้อเสนอแนะ 

1. วิธีปฏิบัติงาน 6.3 (การส่งหนังสือ) ข้อที่ 6 ควรปรับข้อความตามที่เสนอแนะในเอกสาร  
2. วธิีปฏิบัติงาน 6.4 (การเก็บรักษาหนังสือ) ให้แก้ไข “ทันความต้องการ” เปน็ “ทันตามความ
ต้องการ”  
3. วธิีปฏิบัติงาน 6.5 (การยืม) ข้อที่ 2.3 ให้แก้ไขคําว่า “พรอ้มด้วน” เป็น “พรอ้มด้วย” 
4. วธิีปฏิบัติงาน 6.6 (การทําลาย) ให้แก้ไข “ขั้นตอนหนึ่งของบริหารงานเอกสาร” เป็น “ขัน้ตอน
หนึ่งของการบรหิารงานเอกสาร”  
 

2 QP-GA 03 : การเสนอขอกําหนดตาํแหน่งทางวิชาการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์) 

  รายละเอยีดทีพ่บ 
ควรปรับขั้นตอนการทํางานที่ 9 แก้ไขเอกสาร, ขั้นตอนที่ 10 จัดทําหนงัสือเพือ่ยื่นเสนอขอกําหนด
ตําแหน่ง และขัน้ตอนที่ 11 ประชุมพิจารณา ให้อยู่ในขั้นตอน (line) ปกติ เพือ่ให้เป็นไปตามขั้นตอน
การทํางาน 
 

3 QP-GA 08 : การให้บริการงานช่างเทคนิค อาคารสถานที่ และ
ระบบสาธารณปูโภค คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

  รายละเอยีดทีพ่บ 
แผนผังขั้นตอนการทํางานในกระบวนการที่ไมส่ามารถดําเนินการยงัไม่ชัดเจน ควรปรับการเขียน
แผนผังตามที่เสนอแนะในเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการทํางาน 
 

4 QP-GA 09 : ขัน้ตอนงานจ้างรกัษาความปลอดภัยคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

  ข้อเสนอแนะ 
1. วิธีปฏิบัติงาน 6.6 ให้แก้ไข “ก่อนก่อนครบกําหนด” เป็น “ก่อนครบกําหนด” 
2. ขั้นตอนการทํางานที่ 7 ตรวจสอบเอกสาร ควรเปลี่ยนจากสัญลักษณ์ เป็นสัญลักษณ์  
 

5 WI-GA 09-1 : การควบคุมงานจ้างรกัษาความปลอดภัย   ข้อเสนอแนะ 
1. ขั้นตอนการทํางานที่ 4 (ตรวจสอบการปรบัปรุงแก้ไข) ควรเพิ่มลูกศรชี้  กรณีผ่านการพิจารณา  
2. ขั้นตอนการทํางานที่ 6 (พิจารณาผลการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ รปภ.) ควรเพิ่มลูกศรชี้  
กรณีไม่บกพร่อง ทัง้นี้ เพื่อให้ชดัเจนยิง่ขึ้น 
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ลําดับ รายการ 
ข้อบกพร่อง 

รายละเอยีดทีพ่บ/ ขอ้เสนอแนะ 
พบ ไม่พบ 

6 QP-GA 11 : กจิกรรมทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

  รายละเอยีดทีพ่บ 
ไม่มีผู้รับผิดชอบในกระบวนการทํางานแต่ละขัน้ตอน ควรระบุผู้รับผิดชอบเพือ่ใหท้ราบว่าใครเป็น
ผู้ดําเนินการในแต่ละขั้นตอน 
   

งานการเงิน การคลังและพัสดุ    
7 QP-FS 02 การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจํา   รายละเอยีดทีพ่บ 

1. ตรวจสอบและแก้ไขชื่อเรือ่งให้ถูกต้อง “การเบิกจ่ายเงินเดอืนและค่าจ้างประจํา” หรือ “การ
จัดทําเงินเดอืนและค่าจ้างประจํา” 
2. ในขอบเขต ให้ตัดคําซ้ํา “เอกสารเอกสาร” 
3. ควรระบุช่วงเวลาในแต่ละขัน้ตอนการทํางานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจนมากขึ้น 
4. ขั้นตอนการทํางานที่ 2 ควรระบุความเชื่อมโยงจากกระบวนการ QP-FS 02 ไปยัง QP-FS 03 
เพื่อให้กระบวนการทํางานเป็นไปอย่างตอ่เนื่องและมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 
   

8 QP-FS 03 การตั้งหนี้เบกิจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได ้

  รายละเอยีดทีพ่บ 
1. ตรวจสอบและแก้ไขชื่อเรือ่งให้ถูกต้อง “การตั้งหนี้เบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได”้ 
หรือ “การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน/รายได้” 
2. กระบวนการที่ 7.1 ขั้นตอนการทํางานที่ 2 (ตรวจสอบความถูกต้อง) ควรระบุการตรวจสอบความ
ถูกต้องของ PO, PR  ขั้นตอนการทํางานที่ 5 (หัวหน้างานตรวจสอบความถูกต้อง) ให้ปรับจาก “ก่อน
นําเสนอคณบดี” เป็น “ก่อนนาํเสนอเลขานุการคณะฯ” และในขั้นตอนการทาํงานที่ 6 (เสนอ
พิจารณาอนุมัตแิละลงนาม) ใหป้รับจาก “เสนอคณบดี” เป็น “เสนอเลขานุการคณะฯ” เพื่อให้
เป็นไปตามขั้นตอนการทํางาน 
3. กระบวนการที่ 7.2 ขั้นตอนการทํางานที่ 3 (เสนอพิจารณาอนุมัติ) ให้ปรับจาก “เสนอคณบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมัต”ิ เป็น “เสนอรองคณบดีปฏิบตัิการแทนฯเพือ่พิจารณาอนุมัต ิ” และในขั้นตอนการ
ทํางานที่ 8 ให้ปรับจาก “เสนอคณบดี” เป็น “เสนอเลขานุการคณะฯ” เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอน
การทํางาน 
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ลําดับ รายการ 
ข้อบกพร่อง 

รายละเอยีดทีพ่บ/ ขอ้เสนอแนะ 
พบ ไม่พบ 

9 QP-FS 07 การรับเงินนําส่งเงินประเภทต่างๆ   รายละเอยีดทีพ่บ 
1. ควรแก้ไขชือ่เรื่อง จาก “การรับเงินนําส่งเงนิประเภทต่างๆ” เป็น “การรับและการนําฝากธนาคาร
ประเภทต่างๆ” เพื่อให้ถกูต้องตามกระบวนการทํางาน 
2. ขั้นตอนการทํางานที่ 4 (การนําฝากธนาคาร) ของกระบวนการที่ 7.1-7.4 ยังไม่มี process การ
เก็บรกัษาเงินคงเหลือในกรณีไมไ่ด้นําฝากธนาคาร ณ สิ้นวันทําการ ควรเพิ่มเตมิ process ดังกล่าว
เพื่อให้กระบวนการทํางานเป็นไปอย่างตอ่เนื่องและมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 
3. กระบวนการที่ 7.4 ขั้นตอนการทํางานที่ 7 (หัวหน้างานตรวจสอบความถูกต้อง) ควรเพิ่มขั้นตอน
การเสนอคณบดีพิจารณาลงนามในเช็ค (สัญลักษณ์ ) แล้วแก้ไขขั้นตอนการทํางานที่ 8 ให้เป็น
ขั้นตอนการทํางานที่ 9 

10 QP-FS 09 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ   รายละเอยีดทีพ่บ 
1. ตรวจสอบและแก้ไขชื่อเรือ่งให้ถูกต้อง “การจัดซื้อจัดจ้างวสัดุ” หรอื “การแจ้งจดัซื้อจัดจา้งพัสดุ” 
2. ควรเพิ่มขอบเขต “การตกลงราคา” และเพิม่คํานิยามศัพท ์“เจาะจง” เพือ่ให้ครอบคลุม
กระบวนการด้านการจดัซื้อจัดจ้างทัง้หมด 
3. วธิีปฏิบัติงานข้อ 1 (หน่วยงานต้นเรื่องส่งบนัทึกข้อความขออนุมัติจัดซือ้จดัจ้างมาหนว่ยพสัดุ) ควร
ระบุใหผู้้เกี่ยวขอ้งทราบว่าสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้บนระบบ Agro-MIS และบนเว็บไซต์
คณะฯ  
4. ขั้นตอนการทํางานที่ 5 (เสนอแฟ้มอนุมัติ) ในกรณีไม่อนุมตัิควรเพิ่มขั้นตอนการแจง้เจ้าของเรื่อง 
5. ขั้นตอนการทํางานที่ 7 (เสนอลงนามใบขอซื้อขอจ้าง) ควรเปลี่ยนข้อความจาก อนุมัต/ิไมอ่นุมัติ 
เป็น ลงนาม/ไมล่งนาม 

11 QP-FS 11 การเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง (Inventory)    รายละเอยีดทีพ่บ 
1. ขั้นตอนการทํางานที่ 3 (หัวหน้าพิจารณาอนุมัติ) ขั้นตอนการทํางานที่ 4 (ยื่นใบเบิกที่หนว่ยพัสดุ) 
และขั้นตอนการทํางานที่ 6 (ผู้ขอเบกิรับวัสด)ุ ในส่วนผู้รับผิดชอบควรเพิ่ม “ผู้ขอเบกิวัสดุ”  
2. ไม่มกีระบวนการตรวจสอบวสัดุคงคลังที่ขอเบิก ควรเพิ่มกระบวนการดงักล่าว (สัญลักษณ์ ) 
และลูกศรชี้  กรณีไม่มวีัสดุ  จัดซื้อวัสดุ  จ่ายวสัดุ และลูกศรชี้ กรณีมีวัสดุ  
ทั้งนี ้เพื่อให้ถกูต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามขัน้ตอนการทํางาน 
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ลําดับ รายการ 
ข้อบกพร่อง 

รายละเอยีดทีพ่บ/ ขอ้เสนอแนะ 
พบ ไม่พบ 

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา    
12 WI-PP 02-3 : การจดัสรรงบประมาณแผ่นดิน   รายละเอยีดทีพ่บ 

1. วธิีปฏิบัติงานข้อ 3.3 ให้แกไ้ขคําว่า “น้อนหลัง” เป็น “ย้อนหลัง” 
2. ขั้นตอนการทํางานที่ 6 ควรเพิ่มขั้นตอนการพิจารณา (สัญลักษณ์ ) โดยมีการแจง้ไปยัง 3
หน่วยงานในคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อพิจารณาความถกูต้อง แล้วแก้ไขขั้นตอนการทํางานที่ 6 ให้
เป็นขั้นตอนการทํางานที่ 7 

13 WI-PP 02-4 : การจดัสรรงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย   รายละเอยีดทีพ่บ 
1. วธิีปฏิบัติงานข้อ 3.3 ให้แกไ้ขคําว่า “น้อนหลัง” เป็น “ย้อนหลัง” 
2. ขั้นตอนการทํางานที่ 6 ควรเพิ่มขั้นตอนการพิจารณา (สัญลักษณ์ ) โดยมีการแจง้ไปยัง 3
หน่วยงานในคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อพิจารณาความถกูต้อง แล้วแก้ไขขั้นตอนการทํางานที่ 5 ให้
เป็นขั้นตอนการทํางานที่ 6 

14 WI-PP 02-6 : การบันทึก/เปลี่ยนแปลง งบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณรายได้ ในระบบ e-budget 

  ข้อเสนอแนะ 
ขั้นตอนการทํางานที่ 6 ควรเพิ่มข้อความ “ในระบบ e-budget” เพื่อให้เกดิความชัดเจนและเป็นไป
ตามขั้นตอนการทํางาน 

15 WI-PP 04-1 : การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตาม
เกณฑ์ EdPEx 

  ข้อเสนอแนะ 
ขั้นตอนการทํางานที่ 5 ควรเพิ่มข้อความ “ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันในภาพรวม” เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนและเป็นไปตามขั้นตอนการทํางาน 

16 WI-PP 11-2 : การให้บรกิารยมื/คืนอุปกรณ์โสตฯ   รายละเอยีดทีพ่บ 
ขั้นตอนการทํางานที่ 7 (การคืนอุปกรณ์โสตฯ) ส่วนใหญ่ไม่มีบนัทึกการคืนอุปกรณ์โสตตาม
แบบฟอร์มทีก่ําหนด ไม่มีการลงนามทัง้ผู้คืนและผู้รับคืน ควรปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัตงิานที่
กําหนดไว ้
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ลําดับ รายการ 
ข้อบกพร่อง 

รายละเอยีดทีพ่บ/ ขอ้เสนอแนะ 
พบ ไม่พบ 

17 QP-PP 16 : ประสานงานและอํานวยความสะดวกกับสํานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจเช็คและแก้ปัญหา
ระบบเครือข่าย 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ขั้นตอนการทํางานที่ 1 (การตรวจเช็คคอมพิวเตอร์และ Network ITSC Corner) ควรมีการจดัทํา
แบบฟอร์มตรวจเช็คในหลายรายการ เช่น แบบฟอร์มตรวจเช็ค ITSC Corner 
2. ขั้นตอนการทํางานที่ 3 (ติดป้ายแจ้งวันเวลาแก้ไข) ควรจัดทําป้ายแจ้งวันเวลาแก้ไขทีเ่ป็น
กิจจะลักษณะ เช่น แขวนป้ายแจ้งเมื่ออยู่ระหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
3. ขั้นตอนการทํางานที่ 5 (ลงนามบันทึกให้ผู้ดูแลว่าได้ดําเนนิการแล้ว) ควรมีการบันทึกการตรวจใน
กรณีศูนย์ ITSC เข้ามาแก้ไขเพือ่ใช้เป็นข้อมูลอา้งอิงและตรวจสอบได้ 

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา    
18 QP-ES 01 งานทะเบียนการศึกษา   รายละเอยีดทีพ่บ 

1. ควรเพิ่มคํานยิามศัพท์ “การขอย้ายคณะ/ย้ายสาขาวิชา หมายถึง ...  (ตาม WI - ES 01 - 4) 
เพื่อให้ครอบคลมุกระบวนการดา้นงานทะเบียนการศึกษาทัง้หมด 
2. เพิ่มลูกศรชี้ จากขั้นตอนการทํางานที่ 2 ไปยังขั้นตอนการทํางานที่ 3  
3. ขั้นตอนการทํางานที่ 3 ผู้รบัผิดชอบ เปลี่ยนจาก “อาจารย์” เป็น “อาจารย์ที่ปรึกษา” และลูกศร
ชี้  กรณีการพิจารณาแล้วไมเ่ห็นชอบ 
4. ขั้นตอนการทํางานที่ 3 ระบุผู้รับผิดชอบ คือ หน่วยบรกิารการศึกษาระดบัปริญญาตร ี

19 WI-ES 01-1 การขอหนังสือรับรองการเป็นนกัศึกษา   รายละเอยีดทีพ่บ 
ควรระบุวิธีปฏิบัติให้ครบถ้วนตามแผนผังกระบวนการข้อที่ 5 ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกตอ้ง 
ข้อที่ 6 ผู้บริหารลงนามหนงัสือรับรอง และข้อที่ 7 นกัศึกษาขอรับเอกสารที่งานบริการการศึกษา 
เพื่อให้ครบถว้นและเป็นไปตามขั้นตอนการทํางาน 
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ลําดับ รายการ 
ข้อบกพร่อง 

รายละเอยีดทีพ่บ/ ขอ้เสนอแนะ 
พบ ไม่พบ 

20 WI-ES 01-2 การขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา   รายละเอยีดทีพ่บ 
1. ควรระบุวิธีปฏิบัติให้ครบถ้วนตามแผนผังกระบวนการ (ข้อ 3 - 9) เพื่อใหถ้กูต้อง ครบถว้นและ
เป็นไปตามขั้นตอนการทํางาน 
2. ขั้นตอนการทํางานที่ 5 เปลี่ยนจาก “นักศึกษานําแบบฟอรม์...ที่สํานักทะเบียนฯ” เป็น “นักศึกษา
รับแบบฟอร์ม...ที่สํานักทะเบยีนฯ และนําส่งคืนงานบรกิารการศึกษา” 
3. ควรแนบแบบฟอร์มขอลาพกัการศึกษา และตัวอย่างแบบฟอร์มที่กรอกขอ้มูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

21 WI-ES 01-3 การขอลาออกจากการเป็นนกัศึกษา   รายละเอยีดทีพ่บ 
ควรระบุวิธีปฏิบัติให้ครบถ้วนตามแผนผังกระบวนการ (ขอ้ 2 - 8) เพื่อให้ถกูต้อง ครบถ้วนและเป็นไป
ตามขั้นตอนการทํางาน 

22 WI-ES 01-4 การขอย้ายคณะ/ ย้ายสาขาวิชา   รายละเอยีดทีพ่บ 
ควรระบุวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนผังกระบวนการ เพื่อให้ถกูต้อง ครบถว้นและเป็นไปตามขั้นตอน
การทํางาน 

23 WI-ES 01-5 การขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกําหนดเป็นกรณี
พิเศษ 

  รายละเอยีดทีพ่บ 
ควรระบุวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนผังกระบวนการ เพื่อให้ถกูต้อง ครบถว้นและเป็นไปตามขั้นตอน
การทํางาน 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ ์    
24 QP-RA 01 การประสานงานทนุวิจัยแหล่งทุนภายใน

มหาวิทยาลัย 
  รายละเอยีดทีพ่บ 

1. คํานิยามศัพท์ ควรเพิ่ม “แหล่งทุนภายใน หมายถงึ ..” และเพิ่มรายละเอยีดนิยามศัพท์ รายงาน
ความก้าวหน้า  
2. ความรับผิดชอบ ข้อ 5.1 ควรแก้ไจ จาก “พนักงานบริหารงานวิจัย” เป็น “เจ้าหน้าที่บริหาร
งานวิจัย” เพือ่ให้สอดคล้องกับข้อ 5.3 
3. ควรทบทวนวิธีปฏิบัติข้อ 6  a และ b. อีกครั้ง แล้วปรับแกไ้ขแผนผังกระบวนการให้เป็นไปตามวิธี
ปฏิบัติ  
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ลําดับ รายการ 
ข้อบกพร่อง 

รายละเอยีดทีพ่บ/ ขอ้เสนอแนะ 
พบ ไม่พบ 

25 WI-RA 01-1 งบประมาณแผ่นดิน   รายละเอยีดทีพ่บ 
1. แก้ไขแผนผังกระบวนการให้เป็นไปตามขั้นตอนการทํางาน  
2. เปลี่ยนสัญลักษณข์ั้นตอนการพิจารณา (ใช้สัญลักษณ์ ) และระบุรายละเอียดการพิจารณา 
กรณอีนุมัติ  และ ไม่อนุมัติ   
3. แก้ไข/เพิ่มขัน้ตอนการเบิกจา่ยเงินแต่ละงวด (ตาม WI - RA 01 - 3) 
 

26 WI-RA 01-2 งบประมาณเงินรายได้มหาวทิยาลัย   รายละเอยีดทีพ่บ 
1. เปลี่ยนสัญลักษณข์ั้นตอนการพิจารณา (ใช้สัญลักษณ์ ) และระบุรายละเอียดการพิจารณา 
กรณอีนุมัติ  และ ไม่อนุมัติ  
2. แก้ไข/เพิ่มขัน้ตอนการเบิกจา่ยเงินแต่ละงวด (ตาม WI - RA 01 - 3) 

27 WI-RA 01-3 งบประมาณเงินรายได้คณะ   รายละเอยีดทีพ่บ 
1. แก้ไขแผนผังกระบวนการให้เป็นไปตามขั้นตอนการทํางาน  
2. เปลี่ยนสัญลักษณข์ั้นตอนการพิจารณา (ใช้สัญลักษณ์ ) และระบุรายละเอียดการพิจารณา 
กรณอีนุมัติ  และ ไม่อนุมัติ  

28 QP-RA 02 การประสานงานทนุวิจัยแหล่งทุนภายใน
มหาวิทยาลัย 

  รายละเอยีดทีพ่บ 
1. เพิ่มรายละเอียดนิยามศัพท ์รายงานความกา้วหน้า 
2. ความรับผิดชอบ ข้อ 5.1 ควรแก้ไจ จาก “พนักงานบริหารงานวิจัย” เป็น “เจ้าหน้าที่บริหาร
งานวิจัย” เพือ่ให้สอดคล้องกับข้อ 5.3 
3. ทบทวนวิธีปฏิบัติข้อ 6.1 บรรทัดสุดท้ายขั้นตอนขาดหายไป 
4. แก้ไขแผนผังกระบวนการให้เป็นไปตามขั้นตอนการทํางาน และเปลี่ยนสัญลักษณข์ั้นตอนการ
พิจารณา (ใช้สัญลักษณ์ ) 

29 QP-RA 03 การขอรับเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่
ผลงานในวารสารวิชาการ 

  ข้อเสนอแนะ 
ในขั้นตอนสุดทา้ยของแผนผังกระบวนการทํางาน ควรเปลี่ยนจาก “เก็บข้อมลู” เป็น “บันทกึข้อมูล
ในโปรแกรม Excel” 
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ภาพกิจกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001 ของสํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ประจําปี พ.ศ.2560 ในวันที ่25 ธันวาคม 2560 
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