


 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ ระหว่างส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ความสอดคล้องกับมาตรการ/นโยบายของมหาวิทยาลัย 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณด้์านการให้บริการ ISO 9001 : 2008 ระดับส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่จัดขึ้นมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย ในช่วงปี พ.ศ.2555 –2559 และ แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกที่ดี และมีความพร้อมเพ่ือรองรับ

การเปิดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เ รียนเป็น

ส าคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

มาตรการที่ 1.11 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรการที่ 6.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจ า 

 ความสอดคล้องตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกร

รกมารการอุดมศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

 เกณฑ์ข้อที่ 8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง

มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน 
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 แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการ

ให้บริการ การก ากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจส านักงานอธิการบดี 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือให้บุคลากรส านักงานอธิการบดี มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการให้บริการ ISO 9001 

: 2008 

1.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับส านักงานอธิการบดี  

2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ    
2.1 บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการให้บริการ ISO 9001 : 2008 

เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.2 ได้เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้

ระบบการประกันคุณภาพ 

3. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มเมื่อ  ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2557   เสร็จสิ้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2557 
     เป็นการเสร็จ           ตามก าหนดเวลา              ก่อนก าหนดเวลา            หลังก าหนดเวลา 
 
5. สถานที่ด าเนินโครงการ  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
6. งบประมาณ 
     6.1 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ  จ านวน 40,000 บาท  
     6.2 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน 15,842 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.61 
         จ่ายพอดีงบฯ       จ่ายมากกว่างบฯ    จ่ายน้อยกว่างบฯ  จ านวน 24,158 บาท 
     6.3 แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ค่าตอบแทน     3,600.- บาท 
 ค่าใช้สอย 

- ค่าเดินทางไปราชการ   6,260.- บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง   2,560.- บาท 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  3,700.- บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  1,750.- บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน    1,400.- บาท 

ค่าวัสดุ 

- ค่าถ่ายเอกสาร   1,332.- บาท 
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- ค่าของที่ระลึก   1,500.- บาท  
รวมงบประมาณใช้ไปทั้งสิ้น    15,842.- บาท 

7. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือให้บุคลากรส านักงานอธิการบดี มีความรู้

ความเข้าใจในมาตรฐานการให้บริการ ISO 

9001:2008 

  บุคลากร ส านักงานอธิการบดี เข้าใจ

ระบบมาตรฐานการให้บริการ ISO 

9001:2008 สามารถน าความรู้ที่ได้

ไปแลก เปลี่ ยนกับมหาวิทยาลั ย

เครือข่ายได้ 

2 เพ่ือสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับส านักงานอธิการบดี 

  ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ใน

ก า รด า เ นิ น ง า น มา ต ร ฐ า นก า ร

ให้บริการ ISO 9001:2008 

 
8. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ที ่
 

เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 

สภาพความส าเร็จ  

ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ

ในมาตรฐานการให้บริการ ISO 9001 : 2008 

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของจ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

  บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้

ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ม า ต ร ฐ า น ก า ร

ให้บริการ ISO 9001 : 2008 เพ่ิมขึ้น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

2 ได้เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้

ระบบการประกันคุณภาพ 

  ได้เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ 

 
9. สรุปผลในภาพรวม 
     9.1  ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
              ต่ ากว่ามาก      ต่ ากว่าเล็กน้อย      เท่ากัน      สูงกว่าเล็กน้อย     สูงกว่ามาก 
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    9.2 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
- สามารถน าไปพัฒนาในระดับกองได้ 

- ระดับกองรู้ศักยภาพของตนเองและสามารถน าไปพัฒนาได้ทันที 

     9.3  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
มีผู้ เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่อยู่ในฐานะผู้ปฏิบัติ จึงไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าควรน าระบบนี้ไป

ด าเนินการต่อที่หน่วยงานตัวเองหรือไม่ 
      
     9.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

ผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานอธิการบดี ควรให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพ และ
เรื่องการสร้างเครือข่ายให้มากว่านี้ 
 
     9.5 สรุปประเด็นที่ได้จากโครงการในภาพรวม 

ประเด็น : การสื่อสารในองค์กรเพื่อน านโยบายสู่การปฏิบัติ /สาระส าคัญ/ข้อมูลที่ได้รับจากการน าเสนอ 

1. อธิการบดีมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้วยระบบ ISO ให้กับ

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานน าร่อง 

2. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ เพ่ือแจ้งนโยบาย

อธิการบดี  

3. เขียนโครงการขออนุมัติด าเนินการ โดยมีงบประมาณในการด าเนินงาน 1,000,000 บาท 

4. กอง/หน่วยงานด าเนินงานตามระบบ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

- ก าหนดนโยบายคุณภาพในการจัดท าระบบ ISO 9001:2008 

- จัดตั้งทีมงาน โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (Quality Committees) และ 

คณะท างาน (Working Groups) 

- ก าหนดขอบข่ายในการจัดท าระบบ และสร้างแผนภูมิการท างาน 

- ฝึกอบรมผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือสร้างความเข้าใจ ก าหนดให้บุคลากรทุกคนต้องเข้า

ร่วมกิจกรรม และไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง ISO แล้ว 

- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพเพ่ือพิจารณาคู่มือคุณภาพ (Quality Manual) : 

QM และแผนคุณภาพ (Quality Plan) : QP 

- ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาระบบเอกสาร การจัดฝึกอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจ หากยังมี

หน่วยงานใดยังไม่เข้าใจก็อบรมเพ่ิมเติมเป็นรายหน่วยงานจนกว่าจะเข้าใจทุกคน 
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- การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในตามข้อก าหนด โดยได้มีการจ้างที่ปรึกษาจากบริษัท

ที่จะรับรองมาตรฐาน ISO มาเป็นที่ปรึกษา โดยเปิดเป็นคลินิก เพ่ือให้ค าปรึกษาและ

ติดตามความคืบหน้า ตรวจประเมินความพร้อมเบื้องต้นก่อนรับการประเมินจริง ซึ่งที่

ปรึกษา จะแจ้งระดับความก้าวหน้า เป็น A –D พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปปรับก่อน

เข้ารับการตรวจประเมินจริง 

- การแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามผลการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน และการขอรับรอง 

ประเด็น : ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO แล้วต้องด าเนินการอย่างไร 

1. หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง ISO 9001:2008 แล้วต้องมีการตรวจเยี่ยมประเมินเพ่ือรักษา
ระบบมาตรฐานทุกปี (1 ปี ประเมิน 2 ครั้ง) และสามารถใช้ Logo ISO ของบริษัทที่รับรองในเอกสารต่างๆของ
หน่วยงานควบคู่กับของทางราชการได้  

2. งบประมาณในการตรวจประเมินแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับจ านวนบุคลากรของหน่วยงานที่ขอรับ
การรับรอง (คิดเป็นต่อหัว) 

3. หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง ISO 9001:2008 แล้วจะได้รับคะแนนโบนัส 200 คะแนนในการ
พัฒนาไปสู่ระบบคุณภาพอ่ืนๆ เช่น TQC (ได้คะแนน 600 คะแนนได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมินประกัน
คุณภาพภายใน) TQA (ได้คะแนน 650 คะแนนได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมิน) 

4. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบคุณภาพ มีดังนี้ 5 ส > ISO > TQC > TQA  

ข้อดี/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ข้อดี 

1. บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้การปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน 
ซึ่งจะท าให้ง่ายต่อการน ามาปรับใช้ในหน่วยงาน 

2. ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ 
3. เป็นการน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาร่วมกันวางแผนเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรให้ทุกหน่วยงานส่งคนเข้าร่วมทุกหน่วยงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างน้อยหน่วยงานละ 
1 คน โดยเฉพาะหัวหน้าส านักงานต่างๆ ควรเข้าร่วมอย่างยิ่ง 
ควรมีเวลาในการเยี่ยมชมหน่วยงานตัวอย่างมากกว่านี้ อย่างน้อยหน่วยงานละ 60-90 นาที เป็นอย่างน้อย เพ่ือ
จะได้มีเวลาซักถามข้อสงสัย อื่นๆ เป็นต้น 
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9.6 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 วันที่  21 พฤษภาคม 2557 ส านักงานอธิการบดี  ได้ เชิญวิทยากรผู้ เชี่ ยวชาญ จาก คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ให้ความรู้แก่บุคลากร ในเรื่องมาตรฐานการให้บริการ ISO 9001: 2008 ซึ่งมีตัวแทนจาก

หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ก่อนที่จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกต่อไป 
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           เมื่อวันที่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เดินทางเข้าศึกษาและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้มาตรฐานการให้บริการ ISO 9001:2008 ระดับส านักงานอธิการบดี กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ 

ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเน้นประเด็นของการบริหารการที่ได้

มาตรฐานตามระบบ ISO 9001:2008 ซึ่งในการนี้ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกอง หัวหน้า

งาน และ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับ และร่วมช่วยตอบประเด็นข้อซักถามต่างๆ ด้วย  
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ภาคผนวก 
  



9 

 

 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. เชญิผู้สนใจเข้ารว่มรับฟังบรรยาย 
3. รายชื่อผู้เข้ารว่มรบัฟังบรรยาย 
4. เอกสารประกอบการบรรยาย 
5. ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ 
6. ขออนุญาตหน่วยงานเข้าแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ณ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
7. รายชื่อผู้เข้ารว่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้  





 ๑ 

แบบเสนอโครงการ 
 

๑. ชื่อโครงการ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานการให้บริการ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ ระดับส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๒. ลักษณะของโครงการ กิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

๓. ความสอดคล้องกับมาตรการ/นโยบายของมหาวิทยาลัย 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการให้บริการ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ ระดับส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่จัดขึ้นมีความสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๕ –๒๕๕๙ และ แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี ๕ ปี (พ.ศ.

๒๕๕๕-๒๕๕๙) ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกที่ดี และมีความพร้อมเพ่ือรองรับ
การเปิดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

มาตรการที่ ๑.๑๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรการที่ ๖.๗ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจ า 
 ความสอดคล้องตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกร
รกมารการอุดมศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 เกณฑ์ข้อที่ ๘ มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน 
 แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบและกลไกการ
ให้บริการ การก ากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจส านักงานอธิการบดี 

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ     

หัวหน้าโครงการ : นางสาวสายใจ จันเวียง 
หน่วยงานหัวหน้าโครงการ : ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ส านักงาน

อธิการบดี 



 ๒ 

๕. หลักการและเหตุผล 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งสถาบันต้อง สร้าง

ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้ เป็นไปตามนโยบาย 

เป้าประสงค์และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงาน ต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มี

ความส าคัญซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลาการได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การท างานร่วมกัน 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเป็นที่

ยอมรับในระดับสากล จึงได้จัดกิจกรรมการสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านมาตรฐาน

การให้บริการ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ ระหว่างส านักงานอธิการบดี ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งจะเป็นการ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี ประสบการณ์การท างาน และส่งเสริมให้การประกันคุณภาพการศึกษา

เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า  

๖. วัตถุประสงค ์

      ๖.๑  เพ่ือบุคลากรส านักงานอธิการบดี มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการให้บริการ ISO ๙๐๐๑ : 

๒๐๐๘ 

 ๖.๒ เพ่ือสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับส านักงานอธิการบด ี 

๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

      ๗.๑ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการให้บริการ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ 

เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ ของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ๗.๒ ได้เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ระบบ

การประกันคุณภาพ 

๘. กลุ่มเป้าหมาย    

๘.๑ กิจกรรมเชิญวิทยากรให้ความรู้ จ านวน ๙๐ คน (ทุกหน่วยงาน) 

๘.๒ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

         -  ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้ากอง/หัวหน้าส านักงาน/บุคลากรทีไ่ด้รับมอบหมาย  จ านวน  ๑๕ คน     

๙. ระยะเวลา  ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  



 ๓ 

๑๐. สถานที่ในการด าเนินการ   

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๑๑. กิจกรรมที่ส าคัญ และวิธีการด าเนินงาน/แผนการด าเนินงาน 

- เ ชิญวิทยากรผู้ เ ชี่ ย วชาญ  จาก  คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์                   

ม.อุบลราชธานี ให้ความรู้แก่บุคลากร ส านักงานอธิการบดี 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

- ผู้บริหาร บุคลากร ส านักงานอธิการบดี การด าเนินกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

- ผู้บริหาร บุคลากร ส านักงานอธิการบดี ประชุมร่วมเพ่ือสรุป
ประเด็นที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

- หัวหน้าโครงการสรุปและรายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี เพ่ือพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ 

เดือนพฤษภาคม-

มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๒.๑ เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน 

๑๒.๒ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีรูปแบบ แนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐาน 

ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ 

๑๓. งบประมาณ    งบประมาณในการด าเนินโครงการยอดรวม   ๔๐,๐๐๐ บาท    

กิจกรรมเชิญวิทยากรให้ความรู้ 

๑. ค่าตอบแทนวิทยากร (๖๐๐ บาท x ๖ ชม.) ๓,๖๐๐  บาท 
     ๒.   ค่าใช้สอย ๑๗,๑๐๐ บาท 

๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร 
๒.๒ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม (๙๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ ครั้ง) 
๒.๓ ค่าอาหารกลางวัน 
- ผู้เข้าร่วม (๙๐ คน x ๔๐ บาท) 
- กลุ่มวิทยากร (๑๐ คน x ๑๐๐ บาท) 

๘,๐๐๐ 
๔,๕๐๐ 

 
๓,๖๐๐ 
๑,๐๐๐ 

บาท 
บาท 

 
บาท 
บาท 

๓. ค่าวัสดุ ๙,๗๐๐ บาท 
- ค่าของที่ระลึก ๑,๕๐๐ บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย ๘,๒๐๐ บาท 





 ๕ 

ก าหนดการโครงการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานการให้บริการ ISO 9001 : 2008  

ระดับส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 
       เวลา 08.30 – 09.00 น. 
       เวลา 09.00 – 09.15 น. 
       เวลา 09.15-10.30 น. 
 
        
       เวลา 12.00-13.00 น. 
       เวลา 13.30 -16.00 น. 
 

 
ลงทะเบียนเข้าอบรม ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 
พิธีเปิดอบรม 
วิทยากรบรรยาย : ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับมาตรฐานการให้บริการ ISO 
9001 : 2008 โดย ผศ.ดร.นลนิ เพียรทอง ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ม.อุบลราชธานี 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
วิทยากรบรรยาย : ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับมาตรฐานการให้บริการ ISO 
9001 : 2008 โดย ผศ.ดร.นลนิ เพียรทอง ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ม.อุบลราชธานี 
 (ต่อ) 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 
       เวลา 05.00 – 05.30 น. 
       เวลา 05.30 – 09.00 น. 
       เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 
 
 
      
      
      เวลา 13.00 -15.00 น. 
      เวลา 15.00 -16.30 น. 
 
      เวลา 16.30-20.00 น. 

 
รวมผู้เข้าร่วมเดินทาง 
ออกเดินทาง 
ออกเดินทางไปยัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- รูปแบบ แนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการ ISO 
9001 : 2008  

- แนวปฏิบัติที่ดีในด้านการให้บริการของกองคลัง กองแผน 
ตรวจสอบภายใน และกองทะเบียน  
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ISO 9001:2008 Quality Management Systems 
Requirements 
Introduction 
0.1 General 
The adoption of quality management system should be a 
strategic decision of an organization. The design and 
implementation of an organization’s quality management 
system is influenced by 

a) its organization environment, changes in the 
environment,  and the risk associated with that 
environment, 

b) its varying needs, 
c) its particular objectives, 
d) the products its provides, 
e) the processes it employs, 
f) its size and organizational structure. 
 

It is not intent of this International Standard to imply 
uniformity in the structure of quality management systems or 
uniformity of documentation. 
 

The quality management system requirements specified in 
this International Standard are complementary to 
requirements for products. Information marked “NOTE” is for 
guidance for understanding or clarifying the associated 
requirement. 
 

This International Standard can be used by internal and 
external parties, including certification bodies, to assess the 
organization's ability to meet customer, statutory and 
regulatory requirements applicable to the product, and the 
organization's own requirements. 
 

The quality management principles stated in ISO 9000 and 
ISO 9004 have been taken into consideration during the 
development of this International Standard. 

มาตรฐาน ISO 9001:2008 ระบบการจดัการด้าน
คุณภาพ – ข้อกาํหนด 
บทนํา 
0.1 ทั่วไป 
การนําเอาระบบการจดัการด้านคณุภาพมาใช้ต้องถือเป็นกลยทุธ์
การตดัสนิใจขององค์กร การออกแบบและการนําเอาระบบการ
จดัการด้านคณุภาพขององค์กรไปปฏิบตัินัน้ จะได้รับอิทธิพลจาก 
 

a) สภาพแวดล้อมของธุรกิจ , การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมนัน้ หรือความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้ตาม 
สภาพแวดล้อมนัน้ ๆ 

b) การเปล่ียนแปลงในความจําเป็นต่าง ๆ 
c) สว่นท่ีจะนํามากําหนดวตัถปุระสงค์ของธรุกิจ 
d) การจดัเตรียมผลิตภณัฑ์  
e) กระบวนการในการวา่จ้าง 
f) ขนาดและโครงสร้างขององค์กร   
 

แตมิ่ได้เป็นสิง่มุง่หวงัของมาตรฐานสากลฉบบันี ้ท่ีจะให้โครงสร้าง
ของระบบการจดัการด้านคณุภาพเป็นแบบเดียวกนั หรือระบบ
เอกสารท่ีเป็นแบบเดียวกนั 
 

ข้อกําหนดระบบการจดัการด้านคณุภาพท่ีถกูระบใุน
มาตรฐานสากลฉบบันีจ้ะเป็นสว่นเติมเต็มของข้อกําหนดสําหรับ
ผลติภณัฑ์ ข้อมลูท่ีหมายเหตเุป็น “Note” เป็นแนวทางในการทํา
ความเข้าใจหรือการทําให้ชดัเจนในข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 
 

มาตรฐานสากลฉบบันี ้สามารถถกูใช้โดยทัง้หน่วยงานภายในและ
ภายนอก รวมถงึหน่วยงานตรวจรับรองเพ่ือประเมินความสามารถ
ขององค์กร ในการทําให้เป็นไปตามข้อกําหนดของลกูค้า, 
ข้อกําหนดท่ีเป็นกฎหมายท่ีประยกุต์เข้ากบัผลติภณัฑ์และ
ข้อกําหนดขององค์กรเอง 
 

หลกัการพืน้ฐานของการจดัการด้านคณุภาพท่ีระบใุน ISO 9000 
และ ISO 9004  อาจนํามาใช้ในการพิจารณาระหวา่งการพฒันา
มาตรฐานสากลฉบบันี ้
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0.2 Process approach 
This International Standard promotes the adoption of a 
process approach when developing, implementing and 
improving the effectiveness of a quality management 
system, to enhance customer satisfaction by meeting 
customer requirements. 
 

For an organization to function effectively, it has to 
determine and manage numerous linked activities. An 
activity or set of activities using resources, and managed in 
order to enable  the transformation of inputs into outputs, 
can be considered as a process. Often the output from one 
process directly forms the input to the next. 
 

The application of a system of processes within an 
organization, together with the identification and interactions 
of these processes, and their management to produce the 
desired outcome, can be referred to as the “process 
approach”. 
 

An advantage of the process approach is the ongoing 
control that it provides over the linkage between the 
individual processes within the system of processes, as well 
as over their combination and interaction. 
 

When used within a quality management system, such an 
approach emphasizes the importance of 
a) understanding and meeting requirements, 
b) the need to consider processes in terms of added  

value,  
c) obtaining results of process performance and 

effectiveness, and 
d) continual improvement of processes based on objective 

measurement. 
 
 

0.2 วถิทีางสู่การเป็นกระบวนการ 
มาตรฐานสากลฉบบันี ้สง่เสริมการนําเอา “วิถีทางสูก่ารเป็น
กระบวนการ” มาใช้ในการพฒันา, การนําไปปฏบิตัิ และการ
ปรับปรุงความมีประสทิธิผลของระบบการจดัการด้านคณุภาพ    
เพ่ือเพิ่มความพงึพอใจของลกูค้า โดยการทําให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของลกูค้า 
 

เพ่ือให้มีประสทิธิผลตอ่องค์กรไปจนถึงหนว่ยงาน องค์กรต้องแสดง
ให้เห็นและจดัการการเช่ือมตอ่ของกระบวนการทัง้หลาย กิจกรรม
หรือกลุม่ของกิจกรรมท่ีใช้ทรัพยากรและถกูจดัการเพ่ือท่ีจะสามารถ
แปรเปลี่ยนปัจจยันําเข้าให้เป็นผลลพัธ์ได้ สามารถถกูพิจารณาเป็น
กระบวนการได้ บอ่ยครัง้ท่ีผลลพัธ์จากกระบวนการหน่ึงอาจเป็น
ปัจจยันําเข้าสําหรับกระบวนการตอ่ไป 
 

การประยกุต์ใช้ระบบของกระบวนการตา่งๆภายในองค์กรรวมถงึ
การชีบ้ง่และการปฏิสมัพนัธ์ของกระบวนการตา่งๆและการจดัการ
สิง่ต่าง ๆ สําหรับผลติผลติผลเหลา่นี ้สามารถถกูอ้างเป็น “วิถีทางสู่
การเป็นกระบวนการ” ได้ 
 

ข้อได้เปรียบของวิถีทางสูก่ารเป็นกระบวนการ คือ การควบคมุได้
อย่างตอ่เน่ือง ซึง่ครอบคลมุการเช่ือมตอ่ระหวา่งกระบวนการอสิระ
ตา่งๆภายในระบบของกระบวนการเช่นเดียวกบัการครอบคลมุถงึ
การรวมกลุม่และการปฏิสมัพนัธ์ 
 

เม่ือถกูใช้ภายในระบบการจดัการด้านคณุภาพ วิถีทางนีจ้ะเน้น
ความสําคญัของ : 
a) ความเข้าใจและการตอบสนองข้อกําหนด 
b) ความจําเป็นท่ีจะพิจารณากระบวนการตา่งๆในแงม่ลูค่าเพิม่ 
c) การได้รับผลจากความมีประสทิธิผลและสมรรถนะของ

กระบวนการ 
d) การปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้ดีขึน้อยู่บนพืน้ฐานของการ

วดัผลวตัถปุระสงค์ 
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0.3 Relationship with ISO 9004 
 

ISO 9001 and ISO 9004 are quality management system 
standards which have been designed to complement each 
other, but can also be used independently. 
 
ISO 9001 specifies requirements for a quality management 
system that can be used for internal application by 
organizations, or for certification, or for contractual 
purposes. It focuses on the effectiveness of the quality 
management system in meeting customer requirements. 
 
At the time of publication of this International Standard, ISO 
9004 is under revision. The revised edition of ISO 9004 will 
provide guidance to management for achieving sustained 
success for any organization in a complex, demanding, and 
ever changing, environment. ISO 9004 provides a wider 
focus on quality management than ISO 9001; it addresses 
the needs and expectations of all interested parties and their 
satisfaction, by the systematic and continual improvement of 
the organization’s performance. However, it is not intended 
for certification, regulatory or contractual use. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.3 ความสัมพนัธ์กบั ISO 9004 
 

 ISO 9001 และ ISO 9004 เป็นมาตรฐานระบบการจดัการด้าน
คณุภาพ ซึง่ถกูออกแบบเพ่ือให้ใช้ไปด้วยกนัแตก่็สามารถถกูใช้
แยกกนัอสิระได้  
 
ISO 9001 ฉบบันีร้ะบขุ้อกําหนดสําหรับระบบการจดัการด้าน
คณุภาพ ซึง่อาจถกูใช้เพ่ือการประยกุต์ใช้ภายในโดยองค์กร, การ
ตรวจรับรองหรือจดุประสงค์ทางสญัญา โดยเน้นถงึความมี
ประสทิธิภาพของระบบการจดัการด้านคณุภาพในการทําให้เป็นไป
ตามข้อกําหนดของลกูค้า 
 
ISO 9004 จะเป็นมาตรฐานท่ีอยูใ่นระหวา่งการปรับปรุงให้การ
แนะนําอยา่งกว้าง ๆ เก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของระบบการจดัการ
ด้านคณุภาพท่ีมากกวา่ ISO 9001 โดยเฉพาะสําหรับการปรับปรุง
สมรรถนะและประสทิธิภาพเช่นเดียวกบัความมีประสทิธิผลทัว่ทัง้
องค์กรให้ดีขึน้อย่างเป็นขัน้ตอน ISO 9004 เป็นการแนะนําให้เป็น
แนวทางสําหรับองค์กร ซึง่ผู้บริหารระดบัสงูปรารถนาจะมุ่งไป
มากกวา่ข้อกําหนดของ ISO 9001 ในการดําเนินการต่อไปเร่ืองการ
ปรับปรุงสมรรถนะให้ดีขึน้อยา่งเป็นขัน้ตอน แตอ่ย่างไรก็ตามไม่ใช่
สิง่มุ่งหวงัสําหรับการตรวจรับรองหรือจดุประสงค์ทางสญัญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
















