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1. ชื่อโครงการ 
 ภาษาไทย: การพัฒนากระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 
9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ภาษาอังกฤษ: A process development of document control and document 
distribution, to The ISO 9001 standard, of The Faculty of Management Science, Suan 
Sunandha Rajabhat University. 
 
2. ชื่อนักวิจัยหลัก: ชุลีกร แม้นกลิ่นเนียม 
    ช่ือนักวิจัยรอง: ฉัตรชัย เล้ียงบุญประคอง 
 
3. หน่วยงาน 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
4. เนื้อหามีหัวข้อดังนี ้ 
4.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
   ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลท่ีองค์กรท่ัวโลกให้ความสําคัญ เพ่ือความเป็นเลิศทางด้าน
คุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานภายในองค์กร โดยมีแนวคิดสําคัญ คือ การจัด
วางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซ่ึงเป็นระบบท่ีทําให้เช่ือม่ันได้ว่ากระบวนการต่างๆ 
ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบท่ีระบุขั้นตอนและวิธีการทํางาน เพ่ือให้
ม่ันใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าท่ีความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ระบบ
ดังกล่ าว  เ น้นบทบาทของผู้ บริ หารระ ดับสู ง ท่ีจะ ต้อง ใ ห้ความสํ าคัญกับความต้องการ                  
ความคาดหวังของลูกค้า และผู้ท่ีเก่ียวข้อง องค์กรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิต
หรือภาคบริการท้ังรัฐและเอกชน สามารถนําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้ได้ และไม่มี
ขีดจํากัดว่าต้องใช้กับองค์กรขนาดใหญ่ท่ีมีการลงทุนสูงและบุคลากรจํานวนมากเท่าน้ัน แต่ยังใช้ได้กับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซ่ึงจะช่วยยกระดับคุณภาพและบริการให้เทียบเคียงกับ
องค์กรขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงได้ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงเห็นถึงความสําคัญของการนําระบบดังกล่าวมาใช้ใน
หน่วยงานต่างๆ โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ด้วย
ระบบบริหารคุณภาพมาตลอดเวลาจนทําให้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้รับรองระบบ
คุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008, ISO 9001:2009 และ ISO 14001:2004 เพ่ือความมุ่งม่ัน
ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง 
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   คณะวิทยาการจัดการ เป็นหน่ึงในหลายๆ หน่วยงานท่ีดําเนินการตามระบบฯ ดังกล่าว จน
ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2000  ต้ังแต่วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2549 และ
ดําเนินการต่ออายุใบรับรองรวมทั้งอัพเกรดเวอร์ช่ันเป็น ISO 9001:2008 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2552 
ซ่ึงปัจจุบันดําเนินการตามระบบ ISO 9001 มาแล้วเป็นเวลา 9 ปี  และจะปรับเปลี่ยนเป็นเวอร์ช่ัน 
2015 ภายในปี พ.ศ. 2559  
   ท้ังนี้ ผู้วิจัย ในฐานะผู้ควบคุมเอกสาร (Document Control Officer: DCO) ซ่ึงได้ทบทวน
สภาพปัญหาท่ีดําเนินการผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบจากกระบวนการเดิมท่ีปฏิบัติอยู่ 
พบว่า 

1. เอกสารท่ีมีการแก้ไขและต้องดําเนินการแจกจ่ายไปให้แต่ละฝ่ายน้ัน บางฝ่ายไม่นํา
เอกสารฉบับปัจจุบันไปใส่ในแฟ้มของตนเอง ซ่ึงทําให้แฟ้มเอกสารแต่ละฝ่ายไม่ตรงกัน 
(อ้างอิง: รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งท่ี 41 (2/58) 

2. จํานวนกระดาษที่ใช้ในการสําเนาให้แต่ละฝ่าย มีปริมาณมาก 

 ดังน้ัน ผู้วิจัย จึงคาดหวังท่ีจะพัฒนากระบวนการควบคุมเอกสารและแจกจ่ายเอกสารตาม
ระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (เว็บไซต์ของคณะ) เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนากระบวนการดังกล่าว  ซ่ึง
จะสามารถช่วยลดปัญหาในการควบคุมและแจกจ่ายเอกสาร อีกท้ังยังสามารถลดต้นทุน(กระดาษ) 
และใช้เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีต่อไป 
 
4.2 วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือพัฒนากระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของ
สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   2. เพ่ือจัดทําคู่มือกระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 
ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   3. เพ่ือสํารวจความพึงพอใช้ของผู้ใช้กระบวนการในภาพรวม โดยมีระดับความพึงพอใจไม่
น้อยกว่า 4.00 
 
4.3 ระเบียบวิธีวิจัย (กลุ่มตัวอย่าง วิธีการศึกษา สถานท่ี ช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล) 

4.3.1 กลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท้ังสิ้น  35  คน  

   4.3.2 วิธีการศึกษา 
   การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนากระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบ
มาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                
ตามข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ตาราง 5W 1H ที่ใช้ในการวางแผนการวิจัย 
เกิดอะไรขึ้น/ทําอะไร วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ วิธีดําเนินการ 

เครื่องมือ 
(What) (Why) (When) (Who) (How to) 

1. ศึกษากระบวนการ
เดิมและสภาพปัญหา
ปัจจุบัน 

เพื่อทราบถึงสภาพ
ปัญหาของการ
แจกจ่ายและควบคุม
เอกสารตามระบบ
มาตรฐาน ISO 
9001:2008 ของ
สํานักงานคณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

1 วัน ประชากรท่ี
ใช้ใน

การศึกษา 
จํานวน 35 

คน 

ประชุมทบทวน
ระบบมาตรฐาน ISO 
9001:2008  

1. เทคนิคการ
ระดมสมอง 
2. บันทึกการ
ประชุม 

2. ศึกษาข้อมูลต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ทราบ
เครื่องมือ วิธกีารและ
ขั้นตอนในการพัฒนา
กระบวนการ
แจกจ่ายและควบคุม
เอกสารตามระบบ
มาตรฐาน ISO 
9001:2008 ของ
สํานักงานคณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

1 เดือน ผู้วิจัยและทีม
วิจัย 

ทบทวนวรรณกรรม
หรืองานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

3. จัดทําผัง
กระบวนการแจกจ่าย
และควบคุมเอกสาร
ตามระบบมาตรฐาน 
ISO 9001:2008 ของ
สํานักงานคณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อพัฒนาลําดบั
ขั้นตอนและกิจกรรม
ของการแจกจ่ายและ
ควบคุมเอกสารตาม
ระบบมาตรฐาน ISO 
9001:2008 ของ
สํานักงานคณะ
วิทยาการจัดการ 

1 เดือน ผู้วิจัยและทีม
วิจัย 

1. ผังกระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีมี
คุณภาพ (Quality 
Work Procedure: 
QWP) 
2. เว็บไซต์ของคณะ 

เทคนิคการ
ระดมสมอง 
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เกิดอะไรขึ้น/ทําอะไร วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ วิธีดําเนินการ 
เครื่องมือ 

(What) (Why) (When) (Who) (How to) 
สวนสุนันทา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา  

4. ประเมิน
กระบวนการ(ใหม่) 

เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของ
กระบวนการท่ีพัฒนา
ใหม่ 

2 สัปดาห์ ประชากรท่ี
ใช้ใน

การศึกษา 
จํานวน 35 

คน 

1.แจกแบบสอบถาม
ให้แกผู่้ใช้งาน
กระบวนการจํานวน 
35 คนและนํามา
ประมวลผลเป็นค่า
ร้อยละและค่าเฉลี่ย 
2.เข้าท่ีประชุมเพื่อ
สรุปผล 

1.แบบสอบถาม 
2. รายงานการ
ประชุม 
3. แบบรบัรอง
กระบวนการจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

5. จัดทําคู่มือ
กระบวนการแจกจ่าย
และควบคุมเอกสาร
ตามระบบมาตรฐาน 
ISO 9001:2008 ของ
สํานักงานคณะ
วิทยาการจัดการ 

เพื่อกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
การแจกจ่ายและ
ควบคุมเอกสารตาม
ระบบมาตรฐาน ISO 
9001:2008 ของ
สํานักงานคณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

กรกฎาคม 
2558 

ผู้วิจัยและทีม
วิจัย 

1. นําผลลพัธ์ท่ีได้
จากการพัฒนา
กระบวนการมา
จัดทําเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
 

 

6. รับการตรวจ
ประเมินระบบ
มาตรฐาน ISO 
9001:2008   

เพื่อตรวจสอบ
กระบวนการ
ปฏิบัติงานตามระบบ
มาตรฐาน ISO 
9001:2008 ท่ี
พัฒนาขึ้นใหม่วา่มี
ความสอดคล้องตาม
ข้อกําหนดของระบบ
มาตรฐาน ISO 
9001:2008  

สิงหาคม 
2558 

ผู้บริหารและ
ประชากรท่ี

ใช้ใน
การศึกษา 
จํานวน 35 

คน 

จัดทําโครงการตรวจ
ติดตามเพ่ือรกัษา
ระบบมาตรฐาน ISO 
9001:2008 
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4.3.3 สถานที่ 
 ผู้วิจัยใช้ส่วนงานต่างๆ ตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซ่ึงประกอบด้วย 1) ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) 2) คณบดี 3) ฝ่าย
วิชาการ 4) ฝ่ายธุรการ 5) ฝ่ายพัสดุ  6) ฝ่ายกิจการนักศึกษา 7) ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8) ฝ่าย
ส่ือสารองค์กร 9) ฝ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์  10) ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  11) ฝ่ายประกันคุณภาพ 
12) ฝ่ายอาคารสถานที่  13) ฝ่ายวิจัย 14) ฝ่ายบุคลากร 15) สถานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
16) ศูนย์ปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ 17) ฝ่ายการเงินและบัญชี  ในการวิจัยครั้งนี้ 
 

4.3.4 ช่วงเวลา 
   การวิจัยครั้งน้ี ใช้ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ต้ังแต่เดือนมีนาคม ถึง สิงหาคม 2558 
 
  4.3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้นําข้อมูลต่างๆท่ีได้ของแต่ละขั้นตอนมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของกระบวนการท่ีออกแบบใหม่ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) การนํากระบวนการท่ีออกแบบใหม่ไป
ทดลองใช้ในการปฏิบัติงานจริง และ 2) ตรวจสอบความเป็นไปได้จากมติเอกฉันท์จากที่ประชุม ผล
สํารวจความพึงพอใจของกระบวนการโดยคิดเป็นร้อยละและค่าเฉลี่ย และผลการตรวจประเมินระบบ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 จากหน่วยงานภายนอก  

  4.3.6 เครื่องมอืท่ีใช้และคุณภาพของเครื่องมือ 
   การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือคุณภาพ จําแนกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปน้ี 

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
    1.1 เทคนิคการระดมสมอง เป็นเครื่องมือท่ีใช้สําหรับระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนากระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
    1.2 เทคนิค 5W 1H ใช้วางแผนกระบวนการพัฒนากระบวนการควบคุมและ
แจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนากระบวนการ 
    2.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure: QWP) 
เป็นแผนผังเพ่ือแสดงกระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของ
สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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    2.2 เว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ เป็นระบบสารสนเทศท่ีนํามาใช้ในการ
ควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แทนกระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารแบบเดิม 
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานกระบวนการและคุณภาพ
ของกระบวนการใหม่ 
    3.1 แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
กระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีพัฒนาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
    3.2 แบบรับรองกระบวนการ  เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของ
กระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงาน            
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีพัฒนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
4.4 ผลการศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาตามตาราง 5W1H  โดยสรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี 
วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 

1. ศึกษากระบวนการเดิมและ
สภาพปัญหาปัจจุบัน 

ผลการศึกษา ผู้วิจัย ได้ดําเนินการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารไปเมื่อวันท่ี 29 
มกราคม 2558 เกี่ยวกับการศึกษาสภาพปัญหาของการควบคุมและแจกจ่าย
เอกสาร และได้นําเสนอแนวทางการปรับปรุงเพ่ือพัฒนากระบวนการควบคุม
และแจกจ่ายเอกสารให้มีความกระชับ ถูกต้องและลดทรัพยากรของคณะยิ่งขึ้น 
(อ้างอิง: รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งท่ี 41 (2/58) 

2. ศึกษาข้อมูลต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้ง ผลการศึกษา ผูว้ิจัยได้ทําการศึกษาเครื่องมือ วธิีการและขั้นตอน เพื่อนํามาใช้ใน
การพัฒนากระบวนการแจกจ่ายและควบคุมเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 
9001:2008 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุัน
ทา พบว่า เครื่องมือท่ีนํามาใช้ในการพัฒนากระบวนการ คือ 1) ผังกระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure: QWP) 2) เว็บไซต์ของ
คณะวิทยาการจัดการ 

3. จัดทําผังกระบวนการ
แจกจ่ายและควบคุมเอกสาร
ตามระบบมาตรฐาน ISO 
9001:2008 ของสํานักงาน  
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผลการศึกษา ผูว้ิจัยได้ทําการทบทวนกระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสาร
(เก่า) เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาและพัฒนากระบวนการควบคุมและแจกจ่าย
ใหม่ ตามรูปภาพท่ี 1 
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ผู้ปฏิบัติงาน QMR DCO (เอกสาร) DCO (ระบบ)
1. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ เขียนคําร้องขอดําเนินการด้านเอกสาร (ใบ DAR FM-13/01
 สีเขียว) เมื่อมีความต้องการในการดําเนินการเกี่ยวกับเอกสาร พร้อมท้ังแนบเอกสาร
ท่ีแก้ไขเป็นปัจจุบันและฉบับเก่าด้วย

2. QMR ตรวจสอบความเหมาะสมของเอกสารและอนุมัติ

3. เอกสารท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว DCO จะดําเนินการสําเนาเอกสารจํานวน 17 ชุม 
พร้อมท้ังสําเนาแจกจ่ายเอกสารฉบับปัจจุบันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย

4. DCO นําเอกสารต้นฉบับท่ีเป็นปัจจุบันมาเก็บใส่แฟ้มแทนที่ฉบับเก่า ส่วนเอกสาร
ฉบับเก่าให้ทําการประทับตรา "ยกเลิก" หลังจากน้ันก็เก็บเข้าแฟ้มยกเลิก ซึ่งจะเก็บ
เอกสารท่ียกเลิก เฉพาะต้นฉบับของ DCO เท่าน้ัน โดยมีระยะเวลาในการเก็บ 1 ปี 
ปฏิทิน

5. ผู้ปฏิบัติงานเซ็นรับเอกสาร (คู่ฉบับ) ในบันทึกเซ็นรับเอกสาร FM-13/03

6. DCO ทําการปรับปรุง (Update) บัญชีรายการแม่บทเอกสาร FM-13/04 ทุกครั้ง

ผู้ปฏิบัติงาน QMR DCO (เอกสาร) DCO (ระบบ)
7. DCO ทําการปรับปรุง (Update) แบบการควบคุมบันทึกคุณภาพ FM-13/05 ทุก
ครั้ง

8. DCO ดําเนินการสําเนาแบบการควบคุมบันทึกคุณภาพ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงาน QMR DCO (เอกสาร) DCO (ระบบ)
9. เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการจัดเก็บบันทึกคุณภาพต่างๆ  แต่ละฝ่ายจะต้อง
ดําเนินการทําลายบันทึกคุณภาพน้ันๆ โดยเขียนคําร้องขอดําเนินการด้านเอกสาร (ใบ 
DAR FM-13/01) และระบุว่า "ขอทําลายบันทึกคุณภาพ" และยื่นคําร้องต่อ QMR 
เพ่ือพิจารณาเอกสาร และอนุมัติให้ดําเนเนินการทําลายได้

ผู้อนุมัติ นายยงยุทธ  กิจสันทัด
ตําแหน่ง QMR

วันท่ี ...../....../......

เอกสารท่ี ต้องสําเนา ใส่ในแฟ้มของทุกฝ่ายปฏิบัติงาน มีดังนี้
1 คู่มือคุณภาพ (QM-01) 12 คู่มือการทํางานฝ่ายวิจัย (QP-11)
2 คู่มือการทํางานฝ่ายวิชาการ (QP-01) 13 คู่มือการทํางานฝ่ายบุคลากร (QP-12)
3 คู่มือการทํางานฝ่ายธุรการ (QP-02) 14 คู่มือการควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพ (QP-13)
4 คู่มือการทํางานฝ่ายพัสดุ (QP-03) 15 คู่มือการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (QP-14)
5 คู่มือการทํางานฝ่ายกิจการนักศึกษา (QP-04) 16 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนและงานบริการท่ีไม่เป็นไปตามข้อกําหนด (QP-15)
6 คู่มือการทํางานฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (QP-05) 17 คู่มือการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (QP-16)
7 คู่มือการทํางานฝ่ายสื่อสารองค์กร (QP-06) 18 คู่มือการทบทวนฝ่ายบริหาร (QP-17)
8 คู่มือการทํางานศูนย์คอมพิวเตอร์ (QP-07) 19 คู่มือการฝึกอบรม (QP-18)
9 คู่มือการทํางานฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (QP-08) 20 คู่มือการทํางานฝ่ายสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (QP-19)

ขั้น
ตอ

น การจัดเก็บบันทึกคุณภาพ คําอธิบาย

ผังกระบวนการปฎิบัติงาน (Quality Work Procedure) (เก่า)

กระบวนการปฏิบัติงาน : การควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพ

ขั้น
ตอ

น การควบคุมเอกสาร (การขอแก้ไขเอกสาร) คําอธิบาย

ขั้น
ตอ

น 
1 

กา
รข

อแ
ก้ไ

ขเ
อก

สา
ร

ขั้น
ตอ

น การทําลายบันทึกคุณภาพ คําอธิบาย

ขั้น
ตอ

นที่
 2

 ก
าร

จัด
เก

็บบ
ันทึ

กคุ
ณภ

าพ
ขั้น

ตอ
นที่

 3
 ก

าร
ทํา

ลา
ยบ

ันทึ
กคุ

ณภ
าพ

สิน้สดุกระบวนการ

เขียนคาํร้องขอดาํเนินการดา้นเอกสาร 
(ใบ DAR FM-13/01 สีเขียว)

(พร้อมแนบเอกสารท่ีขอแกไ้ขและฉบบัเก่า)

ตรวจสอบ/
อนุมติั

สาํเนาเอกสารและ
แจกจ่ายให้ผูป้ฏิบติังานทุกฝ่าย
(FM-13/02) (จาํนวน 17 ชุด)

แกไ้ข

ยกเลิก เอกสารฉบบัเก่า ลงในแฟ้มยกเลิก

เขียนคาํร้องขอดาํเนินการดา้นเอกสาร 
(ใบ DAR FM-13/01 สีเขียว)

โดยระบุวา่ "ขอทาํลายบนัทึกคุณภาพ"

พิจารณาเอกสาร/
อนุมติั

เก็บเอกสารใบคาํร้อง

แกไ้ข

เซ็นรับเอกสาร (สําเนาฉบับที ่1-17)
(บนัทึกเซ็นรับเอกสาร FM-13/03)

ปรับปรุงบญัชีรายการแม่บทเอกสาร
(บญัชีรายการแม่บทเอกสาร FM-13/04)

จดัทาํแบบการควบคุมบนัทึกคุณภาพ
(FM-13/05)

เซ็นรับแบบการควบคุมบนัทึกคุณภาพ
(FM-13/05)

สาํเนาแบบการควบคุมบนัทึกคุณภาพ
(FM-13/05)

อนุมติั

อนุมติั

1

2



8 
 

  จากกระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสาร(เก่า) พบว่า มีเอกสารท่ีต้องสําเนาแจกจ่ายเป็น
จํานวนท้ังสิ้น 17 ชุด ทําให้สิ้นเปลืองทรัพยากร(กระดาษ) เป็นจํานวนมาก  อีกท้ัง จากการท่ีต้อง
สําเนาแจกจ่ายเอกสารเป็นจํานวนมากน้ัน ทําให้เอกสารของแต่ละฝ่ายไม่ตรงกัน เน่ืองจากไม่ได้
อัพเดตให้เป็นฉบับปัจจุบัน ซ่ึงทําให้ต้องเขียนคําร้องขอสําเนาเอกสารอยู่บ่อยคร้ัง (อ้างอิงบัญชี
ควบคุมการขอสําเนาเอกสารเพ่ิมเติม FM-13/06) 
 ดังน้ัน ผู้วิจัย จึงได้พัฒนากระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 
9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ใหม่) เพ่ือให้เกิดความ
กระชับ รวดเร็ว ลดความผิดพลาดของเอกสารที่ไม่ตรงกัน และประหยัดทรัพยากรของคณะ ดัง
รูปภาพท่ี 2 
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ผู้ปฏิบัติงาน QMR DCO (เอกสาร) DCO (ระบบ)
1. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ เขียนคําร้องขอดําเนินการด้านเอกสาร (ใบ DAR 
FM-13/01 สีเขียว) เมื่อมีความต้องการในการดําเนินการเก่ียวกับเอกสาร พร้อมท้ัง
แนบเอกสารท่ีแก้ไขเป็นปัจจุบันและฉบับเก่าด้วย

2. DCO พิจารณาความถูกต้องของเอกสารท่ีขอแก้ไข (ตรวจสอบประวัติการแก้ไข 
และครั้งท่ีของการแก้ไข)

3. QMR ตรวจสอบความเหมาะสมของเอกสารและอนุมัติ
4. เอกสารท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว DCO จะดําเนินการเก็บใส่แฟ้มแทนท่ีฉบับเก่า 
พร้อมท้ัง Scan เอกสารฉบับปัจจุบัน (ต้นฉบับ) และส่งต่อให้กับ DCO (ระบบ) 
Update ในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายอื่นๆ สามารถ
นําไปใช้ได้

5. DCO จะดําเนินการนําเอกสารฉบับเก่า ประทับตรา "ยกเลิก" และเก็บเข้าแฟ้ม
ยกเลิก ท้ังต้นฉบับและคู่ฉบับ โดยมีระยะเวลาในการเก็บ 1 ปี ปฏิทิน ซ่ึงเมื่อครบ
กําหนดเวลา DCO จะต้องเขียนคําร้อง ขอทําลายเอกสารในแฟ้มยกเลิก

6. DCO สําเนาเอกสารท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว ส่งคืนให้ผู้ปฏิบัติงานเจ้าของฝ่ายน้ันๆ
ท่ีขอแก้ไขเอกสาร โดยประทับตรา "คู่ฉบับ"

7. เมื่อมีการขอแก้ไขเอกสารต่างๆ DCO จะทําบันทึกข้อความผ่านระบบ e-office  
เพื่อแจ้งการเปล่ียนแปลงเอกสาร

8. ผู้ปฏิบัติงานเซ็นรับเอกสาร (คู่ฉบับ) ในบันทึกเซ็นรับเอกสาร FM-13/03

9. DCO ทําการปรับปรุง (Update) บัญชีรายการแม่บทเอกสาร FM-13/04 ทุกครั้ง

ผู้ปฏิบัติงาน QMR DCO (เอกสาร) DCO (ระบบ)

10. เอกสารท่ีปริ้นจากระบบ จะถือว่าเอกสารฉบับน้ัน เป็นเอกสารไม่ควบคุม
แต่หากต้องการนําไปใช้ สามารถปร้ินและนํามาให้ DCO ประทับตรา "ต้นฉบับ" 
ด้วยนํ้าหมึกจริง จึงจะสามารถนําเอกสารฉบับน้ันไปใช้ได้

ขั้น
ตอ

น 
1 

กา
รข

อแ
ก้ไ

ขเ
อก

สา
ร

ขั้นตอนการเข้าระบบ

ผังกระบวนการปฎิบัติงาน (Quality Work Procedure) (ใหม่)

กระบวนการปฏิบัติงาน : การควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพ

ขั้น
ตอ

น

การควบคุมเอกสาร (กรณีท่ีต้องการนําเอกสารในระบบไปใช้) คําอธิบาย

การควบคุมเอกสาร (การขอแก้ไขเอกสาร) คําอธิบาย

เขียนคาํร้องขอดาํเนินการดา้นเอกสาร 
(ใบ DAR FM-13/01 สีเขียว)

(พร้อมแนบเอกสารท่ีขอแกไ้ขและฉบบัเก่า)

ตรวจสอบ/
พิจารณาเอกสาร

Scan เอกสารฉบบัปัจจุบนัและ
เก็บเอกสารฉบบัเก่าคืน

แกไ้ข

ยกเลกิ เอกสารฉบบัเก่า ลงในแฟ้มยกเลิก

สาํเนาเอกสารฉบบัปัจจุบนัใหผู้ป้ฏิบติังาน
ท่ีขอแกไ้ข  (คู่ฉบับ) (จาํนวน 1 ชุด)

Update ในระบบตรวจสอบ/อนุมติัเอกสาร

ปร้ินเอกสารจากระบบ
(เอกสารไม่ควบคุม)

ไม่สามารถนําไปใช้งานได้

ประทบัตรา "ต้นฉบับ"

เซ็นรับเอกสาร (คู่ฉบับ) 
(บนัทึกเซ็นรับเอกสาร FM-13/03)

ปรับปรุงบญัชีรายการแม่บทเอกสาร
(บญัชีรายการแม่บทเอกสาร FM-13/04)

ออกรหสั
Username/password
ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน

ทุกคน

1. เข้าไปท่ี http://www.iso.fms.ssru.ac.th   แล้วหากต้องการเลือกดูคู่มือการทํางานฝ่ายใดก็สามารถคลิกไปท่ีฝ่ายนั้นๆ 

2. ใส่ Username และ Password

3. สามารถคลิกเลือกรายการท่ีต้องการดู/print ได้เลย 

4. เสร็จส้ินการเข้าสู่ระบบ

1

2

แทนท่ีการแจกจ่ายเอกสาร

ทาํบนัทึกขอ้ความผา่นระบบ e-office
แจง้การเปล่ียนแปลงเอกสาร
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ผู้ปฏิบัติงาน QMR DCO (เอกสาร) DCO (ระบบ)
11. DCO ทําการปรับปรุง (Update) แบบการควบคุมบันทึกคุณภาพ FM-13/05 
ทุกคร้ัง

12. DCO ดําเนินการสําเนาแบบการควบคุมบันทึกคุณภาพ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงาน QMR DCO (เอกสาร) DCO (ระบบ)
13. เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการจัดเก็บบันทึกคุณภาพต่างๆ  แต่ละฝ่ายจะต้อง
ดําเนินการทําลายบันทึกคุณภาพน้ันๆ โดยเขียนคําร้องขอดําเนินการด้านเอกสาร 
(ใบ DAR FM-13/01) และระบุว่า "ขอทําลายบันทึกคุณภาพ" และย่ืนคําร้องต่อ 
QMR เพื่อพิจารณาเอกสาร และอนุมัติให้ดําเนเนินการทําลายได้

ผู้อนุมัติ นายยงยุทธ  กิจสันทัด
ตําแหน่ง QMR

วันท่ี ...../....../......

หมายเหตุ: เอกสารควบคุม  หมายถึง เอกสารที่ประทับตรา "เอกสารควบคุม" และระบุคําว่า "ต้นฉบับ" หรือ "คู่ฉบับ" เท่าน้ัน
         ส่วนเอกสารที่อยู่ในระบบ ถือเป็นเอกสารควบคุมตามระบบแตห่ากปริ้นออกมาโดยไม่มีการประทับตรายางระบุคําว่า "ต้นฉบับ" หรือ "คู่ฉบับ"
         ให้ถือว่า เอกสารฉบับน้ันเป็น "เอกสารไม่ควบคุม" 

เอกสารที่ ต้องสําเนา ให้กับทุกฝ่ายปฏิบัติงาน มีดังนี้
1 คู่มือคุณภาพ (QM-01)
2 คู่มือการควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพ (QP-13)
3 คู่มือการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (QP-14)
4 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนและงานบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด (QP-15)
5 คู่มือการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (QP-16)
6 คู่มือการทบทวนฝ่ายบริหาร (QP-17)
7 คู่มือการทํางาน...........(ของตนเอง) (คู่ฉบับ)

ที่ ปัจจัยเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
1 ระบบไม่สามารถใช้งานได้ DCO

ขั้น
ตอ

นที่
 3

 ก
าร

ทํา
ลา

ยบ
ันทึ

กคุ
ณภ

าพ
ขั้น

ตอ
นที่

 2
 ก

าร
จัด

เก็
บบ

ันทึ
กคุ

ณภ
าพ

ความเส่ียงในการปฏิบัติงาน
แนวทางการจัดการความเส่ียง

สามารถดู soft file จากผู้ควบคุมเอกสารได้

ขั้น
ตอ

น การทําลายบันทึกคุณภาพ คําอธิบาย

ขั้น
ตอ

น การจัดเก็บบันทึกคุณภาพ คําอธิบาย

สิน้สดุกระบวนการ

เขียนคาํร้องขอดาํเนินการดา้นเอกสาร 
(ใบ DAR FM-13/01 สีเขียว)

โดยระบุว่า "ขอทาํลายบนัทึกคุณภาพ"

พิจารณาเอกสาร/
อนุมติั

เก็บเอกสารใบคาํร้อง

แกไ้ข

จดัทาํแบบการควบคุมบนัทึกคุณภาพ
(FM-13/05)

เซ็นรับแบบการควบคุมบนัทึกคุณภาพ
(FM-13/05)

สาํเนาแบบการควบคุมบนัทึกคุณภาพ
(FM-13/05)

อนุมติั
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วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
4. ประเมินกระบวนการ
(ใหม่) 

ผลการศึกษา ผู้วิ จัย ได้จัดทําแบบสอบถาม เ พ่ือประเมินความพึงพอใจของ
กระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของ
สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเก็บข้อมูลจาก
จํานวนประชากรทั้งสิ้น 35 คน แบ่งเป็นเพศชาย จํานวน 7 คน คิดเป็น    ร้อยละ 20 
และเพศหญิง จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ผลการสํารวจ พบว่า บุคลากรสาย
สนับสนุนท้ัง 35 คน เห็นด้วยกับกระบวนการใหม่ท่ีพัฒนาขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
และมีความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

ประเด็นคําถาม ร้อยละความพึงพอใจ 
(ผู้ท่ีตอบระดับปานกลาง

ขึ้นไป) 

ค่าเฉล่ีย
ความพึง
พอใจ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านเวลา  
1.1 กระบวนการ(ใหม)่ 
สามารถประหยัดเวลา
ในการดําเนินงาน
ควบคุมและแจกจ่าย
เอกสาร 

ร้อยละ 94.30 4.23 มากท่ีสุด 

1.2 กระบวนการ(ใหม)่ 
มีความรวดเร็ว กระชับ

ร้อยละ 97.10 4.34 มากท่ีสุด 

2. ด้านทรัพยากร  
2.1 กระบวนการ (ใหม)่ 
เป็นการประหยัด
ทรัพยากร (กระดาษ) 
ของหน่วยงานให้ลดลง

ร้อยละ  97.10 4.34 มากท่ีสุด 

2.2 ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
(เว็บไซต์) ของ
หน่วยงานให้เกิด
ประโยชน์มากขึ้น

ร้อยละ  97.10 4.40 มากท่ีสุด 

3. ด้านขั้นตอนการดาํเนินงาน  
3.1 กระบวนการ (ใหม)่ 
เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 

ร้อยละ 97.10 4.29 มากท่ีสุด 

3.2 กระบวนการ (ใหม)่ 
สามารถลดปัญหาใน
การอัพเดตเอกสารของ
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย
ได้ดีย่ิงข้ึน 

ร้อยละ 97.10 4.34 มากท่ีสุด 

ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของกระบวนการฯ 4.40  
 (ใช้แนวคิดของลิเคิร์ท) 
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วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
   อีกท้ัง ได้นํากระบวนการใหม่ท่ีพัฒนา ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ อาจารย์
เกรยีงศักดิ์ ลาภวรชัย จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) 
จํากัด เพ่ือตรวจสอบและรับรองกระบวนการดังกล่าว ว่ามีความเป็นไปไดแ้ละ
สามารถนําไปใช้ได้โดยเป็นไปตามข้อกําหนดของระบบมาตรฐาน ISO 9001   

5. จัดทําคู่มือกระบวนการ
แจกจ่ายและควบคุม
เอกสารตามระบบ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 
ของสํานกังานคณะ
วิทยาการจัดการ 

ผลการศึกษา  ผู้วิจัย จัดทําคู่มือกระบวนการแจกจ่ายและควบคุมเอกสารตามระบบ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานการแจกจ่ายและควบคุมเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 
9001:2008 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา  

6. รับการตรวจประเมิน
ระบบมาตรฐาน ISO 
9001:2008   

ผลการศึกษา   จากการพัฒนากระบวนการแจกจ่ายและควบคุมเอกสารตามระบบ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ แล้วนั้น ผู้วิจัยได้นํา
กระบวนการใหม่ให้แกผู่้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้กลั่นกรองและรับรองกระบวนการ 
ซ่ึงพบว่า กระบวนการใหม่ท่ีพัฒนามีคุณภาพ เป็นไปตามข้อกาํหนดของระบบ
มาตรฐาน ISO 9001 สามารถรับการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพต่อไป 

 
สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือพัฒนากระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบ
มาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 จากการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ซ่ึงมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม
จํานวนท้ังสิ้น 35 คน เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิมท่ีคณะวิทยาการจัดการใช้อยู่
ปัจจุบัน ซ่ึงทําให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อบกพร่องเกี่ยวกับการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตาม
ระบบมาตรฐาน ISO 9001 และได้ทําการพัฒนากระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบ
มาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสรุป
ได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก 16 กิจกรรม ดังนี้ 

  ข้ันตอนท่ี 1 การขอแก้ไขเอกสาร ประกอบด้วย 10 กิจกรรม คือ 1) เขียนคําร้อง
ขอดําเนินการด้านเอกสาร 2) ผู้ควบคุมเอกสารตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้ QMR อนุมัติ                   
3) DCO สแกนเอกสารฉบับปัจจุบันเพ่ือ Update ในระบบ 4) ยกเลิกเอกสารฉบับเก่าลงในแฟ้ม
ยกเลิก 5) สําเนาเอกสารฉบับปัจจุบัน โดยประทับตรายางคําว่า “คู่ฉบับ” ส่งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เขียน 
คําร้องขอแก้ไขเอกสาร 6) ทําบันทึกข้อความผ่านระบบ e-office แจ้งการเปลี่ยนแปลงเอกสาร                
7) ผู้ปฏิบัติงานเซ็นรับเอกสาร “คู่ฉบับ” 8) DCO ดําเนินการปรับปรุงบัญชีรายการแม่บทเอกสาร              
9) การเข้าสู่เว็บไซต์ www.iso.fms.ssru.ac.th 10) การนําเอกสารมาประทับตรายางคําว่า 
“ต้นฉบับ” เม่ือต้องการนําเอกสารในระบบไปใช้ 
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 ข้ันตอนที่ 2 การจัดเก็บบันทึกคุณภาพ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1) จัดทํา
แบบการควบคุมบันทึกคุณภาพ  2) สําเนาแบบการควบคุมบันทึกคุณภาพให้ผู้ปฏิ บั ติงาน                     
3) ผู้ปฏิบัติงานเซ็นรับแบบการควบคุมบันทึกคุณภาพ  

 ข้ันตอนท่ี 3 การทําลายบันทึกคุณภาพ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1) เขียนคํา
ร้องขอดําเนินการด้านเอกสาร 2) QMR พิจารณาอนุมัติเอกสารคําร้อง 3) เก็บเอกสารใบคําร้อง 
    
  วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพ่ือจัดทําคู่มือกระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบ
มาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
    ผู้วิจัย ได้จัดทําคู่มือกระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน 
ISO 9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และนําเข้าท่ีประชุม
ทบทวนฝ่ายบริหาร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของคู่มือ โดยมติท่ีประชุมเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกับ
คู่มือกระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีพัฒนาขึ้นใหม่ 
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วันที่บังคับใช้ 25  กรกฎาคม 2558 
 

แก้ไขครั้งท่ี ..... หน้า  …. ใน .... 

ชื่อเอกสาร : คู่มือกระบวนการการควบคุมเอกสารและ
บันทึกคุณภาพ 

 

รหัสเอกสาร ...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือกระบวนการ 

ควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดทาํ 
................................................ 

( ผู้ควบคมุเอกสาร ) 

ผู้ทบทวน  
................................................. 

(ตวัแทนฝ่ายบริหาร) 

ผู้อนุมัต ิ
................................................. 

( ผู้บริหารหน่วยงาน) 
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ประวัติการแก้ไข 

ครั้งท่ี รายละเอียด วันท่ีบังคับใช้ 
01 
02 
03 
04 
05 

เริ่มใช้เอกสารในระบบคุณภาพ 
แก้ไขขั้นตอนการทํางาน  
แก้ไขขั้นตอนการทํางาน 
แก้ไขขั้นตอนการทํางานและเพ่ิมเอกสารแบบฟอร์ม (FM-13/06 (00) 
แก้ไขขั้นตอนการทํางาน 
ยกเลกิ แบบฟอร์มบัญชีการแจกจ่ายเอกสาร (FM-13/02) 
ยกเลกิ แบบควบคุมการขอสําเนาเอกสารเพ่ิมเติม (FM-13/06) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ม.ค.50 
1 ก.พ. 51 
29 ส.ค.56 
10 มิ.ย.57 
25 ก.ค.58 
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1.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบงานเอกสารของ  คณะวิทยาการจัดการ  ให้ถูกต้อง  ทันสมัย  
ชัดเจน  และสบืค้นได้อย่างรวดเร็ว  สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
2.  ขอบเขต 
 ครอบคลุมการเขียนคําร้องเกีย่วกับขอดําเนินการด้านเอกสารจนกระท่ังดําเนินการปรับปรุง 
และพัฒนางานให้ถูกต้องและเผยแพร่ใหผู้้เก่ียวข้องทราบ พร้อมทั้งจัดเก็บไว้ในบันทึกคุณภาพ 
 
3.  คําจัดความ 
 3.1  สนง. คณะฯ   หมายถึง  สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
 3.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 3.3  OMR   หมายถึง  ผู้แทนผู้บริหารในการประกันคุณภาพ 
 3.4  DCO   หมายถึง  ผู้ควบคุมเอกสาร 
 3.5  ผู้อนุมัติตามตาราง........ หมายถึง ตารางกําหนดผู้จัดทํา, ทบทวน, 

ผู้อนุมัติ,  
ดังรายละเอียดดังน้ี 
 

ประเภทเอกสาร ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนมุัต ิ
คู่มือคุณภาพ  (QM) ทีมงาน QMR คณบดี 
คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน (QP) ทีมงาน QMR/DCO คณบดี 
คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) ทีมงาน QMR คณบดี 
แบบฟอร์มและเอกสารสนับสนุน (SD) ทีมงาน QMR/DCO คณบดี 
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ผู้ปฏิบัติงาน QMR DCO (เอกสาร) DCO (ระบบ)
1. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ เขียนคําร้องขอดําเนินการด้านเอกสาร (ใบ DAR 
FM-13/01 สีเขียว) เมื่อมีความต้องการในการดําเนินการเก่ียวกับเอกสาร พร้อมท้ัง
แนบเอกสารท่ีแก้ไขเป็นปัจจุบันและฉบับเก่าด้วย

2. DCO พิจารณาความถูกต้องของเอกสารท่ีขอแก้ไข (ตรวจสอบประวัติการแก้ไข 
และครั้งท่ีของการแก้ไข)

3. QMR ตรวจสอบความเหมาะสมของเอกสารและอนุมัติ
4. เอกสารท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว DCO จะดําเนินการเก็บใส่แฟ้มแทนท่ีฉบับเก่า 
พร้อมท้ัง Scan เอกสารฉบับปัจจุบัน (ต้นฉบับ) และส่งต่อให้กับ DCO (ระบบ) 
Update ในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายอื่นๆ สามารถ
นําไปใช้ได้

5. DCO จะดําเนินการนําเอกสารฉบับเก่า ประทับตรา "ยกเลิก" และเก็บเข้าแฟ้ม
ยกเลิก ท้ังต้นฉบับและคู่ฉบับ โดยมีระยะเวลาในการเก็บ 1 ปี ปฏิทิน ซ่ึงเมื่อครบ
กําหนดเวลา DCO จะต้องเขียนคําร้อง ขอทําลายเอกสารในแฟ้มยกเลิก

6. DCO สําเนาเอกสารท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว ส่งคืนให้ผู้ปฏิบัติงานเจ้าของฝ่ายน้ันๆ
ท่ีขอแก้ไขเอกสาร โดยประทับตรา "คู่ฉบับ"

7. เมื่อมีการขอแก้ไขเอกสารต่างๆ DCO จะทําบันทึกข้อความผ่านระบบ e-office  
เพื่อแจ้งการเปล่ียนแปลงเอกสาร

8. ผู้ปฏิบัติงานเซ็นรับเอกสาร (คู่ฉบับ) ในบันทึกเซ็นรับเอกสาร FM-13/03

9. DCO ทําการปรับปรุง (Update) บัญชีรายการแม่บทเอกสาร FM-13/04 ทุกครั้ง

ผู้ปฏิบัติงาน QMR DCO (เอกสาร) DCO (ระบบ)

10. เอกสารท่ีปริ้นจากระบบ จะถือว่าเอกสารฉบับน้ัน เป็นเอกสารไม่ควบคุม
แต่หากต้องการนําไปใช้ สามารถปร้ินและนํามาให้ DCO ประทับตรา "ต้นฉบับ" 
ด้วยนํ้าหมึกจริง จึงจะสามารถนําเอกสารฉบับน้ันไปใช้ได้

ขั้น
ตอ

น 
1 

กา
รข

อแ
ก้ไ

ขเ
อก

สา
ร

ขั้นตอนการเข้าระบบ

ผังกระบวนการปฎิบัติงาน (Quality Work Procedure) (ใหม่)

กระบวนการปฏิบัติงาน : การควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพ

ขั้น
ตอ

น

การควบคุมเอกสาร (กรณีท่ีต้องการนําเอกสารในระบบไปใช้) คําอธิบาย

การควบคุมเอกสาร (การขอแก้ไขเอกสาร) คําอธิบาย

เขียนคาํร้องขอดาํเนินการดา้นเอกสาร 
(ใบ DAR FM-13/01 สีเขียว)

(พร้อมแนบเอกสารท่ีขอแกไ้ขและฉบบัเก่า)

ตรวจสอบ/
พิจารณาเอกสาร

Scan เอกสารฉบบัปัจจุบนัและ
เก็บเอกสารฉบบัเก่าคืน

แกไ้ข

ยกเลกิ เอกสารฉบบัเก่า ลงในแฟ้มยกเลิก

สาํเนาเอกสารฉบบัปัจจุบนัใหผู้ป้ฏิบติังาน
ท่ีขอแกไ้ข  (คู่ฉบับ) (จาํนวน 1 ชุด)

Update ในระบบตรวจสอบ/อนุมติัเอกสาร

ปร้ินเอกสารจากระบบ
(เอกสารไม่ควบคุม)

ไม่สามารถนําไปใช้งานได้

ประทบัตรา "ต้นฉบับ"

เซ็นรับเอกสาร (คู่ฉบับ) 
(บนัทึกเซ็นรับเอกสาร FM-13/03)

ปรับปรุงบญัชีรายการแม่บทเอกสาร
(บญัชีรายการแม่บทเอกสาร FM-13/04)

ออกรหสั
Username/password
ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน

ทุกคน

1. เข้าไปท่ี http://www.iso.fms.ssru.ac.th   แล้วหากต้องการเลือกดูคู่มือการทํางานฝ่ายใดก็สามารถคลิกไปท่ีฝ่ายนั้นๆ 

2. ใส่ Username และ Password

3. สามารถคลิกเลือกรายการท่ีต้องการดู/print ได้เลย 

4. เสร็จส้ินการเข้าสู่ระบบ

1

2

แทนท่ีการแจกจ่ายเอกสาร

ทาํบนัทึกขอ้ความผา่นระบบ e-office
แจง้การเปล่ียนแปลงเอกสาร
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ผู้ปฏิบัติงาน QMR DCO (เอกสาร) DCO (ระบบ)
11. DCO ทําการปรับปรุง (Update) แบบการควบคุมบันทึกคุณภาพ FM-13/05 
ทุกคร้ัง

12. DCO ดําเนินการสําเนาแบบการควบคุมบันทึกคุณภาพ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงาน QMR DCO (เอกสาร) DCO (ระบบ)
13. เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการจัดเก็บบันทึกคุณภาพต่างๆ  แต่ละฝ่ายจะต้อง
ดําเนินการทําลายบันทึกคุณภาพน้ันๆ โดยเขียนคําร้องขอดําเนินการด้านเอกสาร 
(ใบ DAR FM-13/01) และระบุว่า "ขอทําลายบันทึกคุณภาพ" และย่ืนคําร้องต่อ 
QMR เพื่อพิจารณาเอกสาร และอนุมัติให้ดําเนเนินการทําลายได้

ผู้อนุมัติ นายยงยุทธ  กิจสันทัด
ตําแหน่ง QMR

วันท่ี ...../....../......

หมายเหตุ: เอกสารควบคุม  หมายถึง เอกสารที่ประทับตรา "เอกสารควบคุม" และระบุคําว่า "ต้นฉบับ" หรือ "คู่ฉบับ" เท่าน้ัน
         ส่วนเอกสารที่อยู่ในระบบ ถือเป็นเอกสารควบคุมตามระบบแตห่ากปริ้นออกมาโดยไม่มีการประทับตรายางระบุคําว่า "ต้นฉบับ" หรือ "คู่ฉบับ"
         ให้ถือว่า เอกสารฉบับน้ันเป็น "เอกสารไม่ควบคุม" 

เอกสารที่ ต้องสําเนา ให้กับทุกฝ่ายปฏิบัติงาน มีดังนี้
1 คู่มือคุณภาพ (QM-01)
2 คู่มือการควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพ (QP-13)
3 คู่มือการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (QP-14)
4 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนและงานบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด (QP-15)
5 คู่มือการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (QP-16)
6 คู่มือการทบทวนฝ่ายบริหาร (QP-17)
7 คู่มือการทํางาน...........(ของตนเอง) (คู่ฉบับ)

ที่ ปัจจัยเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
1 ระบบไม่สามารถใช้งานได้ DCO

ขั้น
ตอ

นที่
 3

 ก
าร

ทํา
ลา

ยบ
ันทึ

กคุ
ณภ

าพ
ขั้น

ตอ
นที่

 2
 ก

าร
จัด

เก็
บบ

ันทึ
กคุ

ณภ
าพ

ความเส่ียงในการปฏิบัติงาน
แนวทางการจัดการความเส่ียง

สามารถดู soft file จากผู้ควบคุมเอกสารได้

ขั้น
ตอ

น การทําลายบันทึกคุณภาพ คําอธิบาย

ขั้น
ตอ

น การจัดเก็บบันทึกคุณภาพ คําอธิบาย

สิน้สดุกระบวนการ

เขียนคาํร้องขอดาํเนินการดา้นเอกสาร 
(ใบ DAR FM-13/01 สีเขียว)

โดยระบุว่า "ขอทาํลายบนัทึกคุณภาพ"

พิจารณาเอกสาร/
อนุมติั

เก็บเอกสารใบคาํร้อง

แกไ้ข

จดัทาํแบบการควบคุมบนัทึกคุณภาพ
(FM-13/05)

เซ็นรับแบบการควบคุมบนัทึกคุณภาพ
(FM-13/05)

สาํเนาแบบการควบคุมบนัทึกคุณภาพ
(FM-13/05)

อนุมติั
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  วัตถุประสงค์ข้อที่ 3  เพ่ือสํารวจความพึงพอใช้ของผู้ใช้กระบวนการ 
    ผู้วิจัย ได้จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกระบวนการควบคุมและ
แจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา โดยเก็บข้อมูลจากจํานวนประชากรท้ังสิ้น 35 คน ผลการสํารวจ พบว่ามีระดับความพึงพอใจ
ของกระบวนการใหม่ในภาพรวม เท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (แนวคิดของลิเคิร์ท)      
อีกท้ัง ได้นํากระบวนการใหม่ท่ีพัฒนา ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ อาจารย์เกรียงศักดิ์ ลาภวรชัย จาก
บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อตรวจสอบและรับรองกระบวนการดังกล่าว 
ว่ามีความเป็นไปได้และสามารถนําไปใชไ้ด้โดยเป็นไปตามข้อกําหนดของระบบมาตรฐาน ISO 9001   
 
4.5 การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจํา 
 ผู้ท่ีได้รับประโยชน์จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสาร
ตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (คณะวิทยาการจัดการ) อีกท้ัง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาหลายๆ แห่ง ยังได้รับการรับรองและดําเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถนําแนวปฏิบัติดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับ
หน่วยงานน้ันๆ  
 
4.6 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงวิธีการทํางาน 
 จากการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 35 คน พบว่า ผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 เห็นด้วยกับ
กระบวนการท่ีพัฒนาขึ้นใหม่ เพราะสามารถประหยัดเวลาในการดําเนินการควบคุมและแจกจ่าย
เอกสาร มีความรวดเร็ว กระชับ เข้าใจง่าย อีกท้ัง ช่วยลดขั้นตอนในการอัพเดตเอกสารให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน ทําให้ประหยัดเวลาในการทบทวน/ตรวจสอบเอกสารในแฟ้มของแต่ละฝ่ายว่าตรงกัน
หรือไม่ และสําหรับผลกระทบท่ีมีต่อหน่วยงานนั้น พบว่า ช่วยลดทรัพยากร (กระดาษ) ได้เป็นจํานวน
มาก  
 
4.7 บทเรียนที่ได้รับ 
 การได้เรียนรู้ข้อกําหนดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 มากย่ิงขึ้น รวมถึงได้เรียนรู้
ว่า เว็บไซต์ทําอะไรได้มากกว่าการเป็นเพียงแค่ช่องทางหน่ึงในเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แต่เราสามารถ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีเรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 
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4.8 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
 เน่ืองด้วย ผู้วิจัยอยู่ในตําแหน่งผู้ควบคุมเอกสาร (Document Control officer: DCO) ตาม
ระบบมาตรฐาน ISO 9001ซ่ึงพยายามที่จะพัฒนางานในหน้าที่ของตนเองให้ดีย่ิงขึ้น แต่สําหรับการ
วิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยที่ต้องระดมความคิดเห็นจากบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน และเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานเข้ามาเป็นกลไกและเคร่ืองมือหน่ึงในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
ดังน้ัน ปัจจัยแห่งความสําเร็จ ของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  

1) บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นกําลังหลักที่จะช่วยให้การพัฒนางานตามระบบ
มาตรฐาน ISO 9001 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ครั้งนี้  

2) การได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงองค์กรหรืองานจะพัฒนาไปได้ด้วยดี
น้ัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใดเพียงบุคคลเดียวได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน ดังคํากล่าวที่ว่า 
“การมีงานท่ีดี เงินดี ก็ไม่เท่ากับมีเพ่ือนร่วมงานทีดี” ซ่ึงหากทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ก็จะนําพาให้
องค์กรก้าวหน้าและพัฒนาย่ิงขึ้นไป   
 
4.9 การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน 
 การทํางานที่จะประสบความสําเร็จได้น้ัน หากไม่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจาก 
“ผู้บริหารหน่วยงาน” ก็จะไม่สามารถประสบความสําเร็จอย่างมีคุณภาพ ซ่ึงผู้วิจัยต้องขอขอบคุณท่าน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา) ท่ีให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองและนําความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนางานในหน้าท่ี รวมถึงรองคณบดีฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ ซ่ึงเป็นหัวหน้าระดับต้น ท่ีคอยให้การสนับสนุนและคําปรึกษาอย่างดี
เสมอมา อีกท้ัง รองคณบดีทุกท่าน และหัวหน้างานพัฒนาระบบ (อาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส) ท่ี
อนุญาตให้บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยให้การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
4.10 แสดงการเปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงตามขั้นตอน หรือนวัตกรรมท่ี
สร้างข้ึน 
 ผู้วิจัย ขอสรุปและแสดงการเปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงการพัฒนา
กระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงาน              
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังน้ี 
 

กระบวนการ(เก่า) 
ก่อนการปรับปรุง 

กระบวนการ(ใหม่) 
หลังการปรับปรุง ข้อดี/เหตุผล 

1. การเขียนคาํร้องขอดําเนินการด้านเอกสาร 
1. QMR จะเป็นผู้ตรวจสอบและ
อนุมัติเอกสาร 

1. DCO ตรวจสอบเอกสาร
ฉบับเก่าและฉบับปัจจุบันใน
เบ้ืองต้นก่อน เพ่ือความสะดวก
ของQMR (ตัวแทนฝ่ายบริหาร) 
และรวบรวมส่งให้ QMR 

ในการปฏิบัติงานจริง พบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานโดยส่วนใหญ่ จะส่ง
แบบเขียนคําร้องขอดําเนินการ
ด้านเอกสาร (ใบ DAR FM-
13/01)  มาที่ผู้ควบคุมเอกสาร 
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กระบวนการ(เก่า) 
ก่อนการปรับปรุง 

กระบวนการ(ใหม่) 
หลังการปรับปรุง ข้อดี/เหตุผล 

อนุมัติต่อไป (DCO) ก่อน ดังนั้น แนวคิดของ
ระบบมาตรฐาน ISO คือ “การ
เขียนในสิง่ท่ีทํา ทําในสิ่งท่ี
เขียน” จึงได้ปรับปรุงขั้นตอนใน
ส่วนน้ี เพ่ือความสอดคล้องกับ
การปฏิบัติจริง 

2. DCO ดําเนินการสําเนา
เอกสารฉบับปัจจุบัน เพ่ือ
แจกจ่ายให้ผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 
17 ชุด (สําเนาที่ 1-17) 

1. DCO ดําเนินการสําเนา
เอกสารฉบับปัจจุบัน เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงาน โดยประทับตรา
คําว่า “คู่ฉบับ” จํานวน 1 ชุด 
2. DCO สแกนเอกสารฉบับ
ปัจจุบันและสง่ให้ผู้ควบคุม
เอกสารด้านระบบ (เจ้าหน้าท่ี
ศูนย์คอมพิวเตอร์) เพ่ือนําขึ้น
ระบบ 

1. เพ่ือลดกระดาษที่ต้องใช้เป็น
จํานวนมาก เม่ือมีการขอแก้ไข
เอกสาร 
2. เม่ือไม่ต้องสําเนาแจกจ่าย
เอกสารให้ฝ่ายอ่ืนๆ ก็จะช่วยลด
ปัญหาเอกสารแต่ละแฟ้มอัพเดต
ไม่ตรงกัน 
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5. ประวัติผู้เขียน 
 
ช่ือ – สกุล   นางสาวชุลีกร แม้นกลิ่นเนียม 
วัน เดือน ปีเกิด  วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2526 
สถานท่ีเกิด   เขตบางซ่ือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
การศึกษา 

พ.ศ. 2548   ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
พ.ศ. 2557   ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

สถานท่ีทํางาน  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
    เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 
ตําแหน่ง    นักวิชาการศึกษา 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก.  

แบบรับรองกระบวนการ 



แบบรับรองการพัฒนากระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 
ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

------------------------------------------------- 
 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลท่ีองค์กรท่ัวโลกให้ความสําคัญ เพ่ือความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและ

ความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานภายในองค์กร โดยมีแนวคิดสําคัญ คือ การจัดวางระบบบริหารงาน
เพ่ือการประกันคุณภาพ ซ่ึงเป็นระบบที่ทําให้เช่ือม่ันได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทํางาน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าท่ีความ
รับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ระบบดังกล่าว เน้นบทบาทของผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องให้
ความสําคัญกับความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง องค์กรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือภาคบริการทั้งรัฐและเอกชน สามารถนําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 
ไปใช้ได้ และไม่มีขีดจํากัดว่าต้องใช้กับองค์กรขนาดใหญ่ท่ีมีการลงทุนสูงและบุคลากรจํานวนมากเท่าน้ัน แต่ยัง
ใช้ได้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซ่ึงจะช่วยยกระดับคุณภาพและบริการให้เทียบเคียงกับ
องค์กรขนาดใหญ่ที่มีช่ือเสียงได้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงเห็นถึงความสําคัญของการนําระบบดังกล่าวมาใช้ในหน่วยงาน
ต่างๆ โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ด้วยระบบบริหารคุณภาพ
มาตลอดเวลาจนทําให้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 
9001:2008, ISO 9001:2009 และ ISO 14001:2004 เพ่ือความมุ่งม่ันในการปรับปรุงคุณภาพการจัด
การศึกษามาอย่างต่อเนื่อง 

คณะวิทยาการจัดการ เป็นหนึ่งในหลายๆ หน่วยงานท่ีดําเนินการตามระบบฯ ดังกล่าว จนได้รับการ
รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2000  ต้ังแต่วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2549 และดําเนินการต่ออายุ
ใบรับรองรวมทั้งอัพเกรดเวอร์ช่ันเป็น ISO 9001:2008 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2552 ซ่ึงปัจจุบันดําเนินการตาม
ระบบ ISO 9001 มาแล้วเป็นเวลา 9 ปี  และจะปรับเปลี่ยนเป็นเวอร์ช่ัน 2015 ภายในปี พ.ศ. 2559  
   ท้ังน้ี ผู้วิจัย ในฐานะผู้ควบคุมเอกสาร (Document Control Officer: DCO) ซ่ึงได้ทบทวนสภาพ
ปัญหาที่ดําเนินการผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบจากกระบวนการเดิมท่ีปฏิบัติอยู่ พบว่า 

1. เอกสารที่มีการแก้ไขและต้องดําเนินการแจกจ่ายไปให้แต่ละฝ่ายนั้น บางฝ่ายไม่นําเอกสารฉบับ
ปัจจุบันไปใส่ในแฟ้มของตนเอง ซ่ึงทําให้แฟ้มเอกสารแต่ละฝ่ายไม่ตรงกัน 
(อ้างอิง: รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งท่ี 41 (2/58) 

2. จํานวนกระดาษที่ใช้ในการสําเนาให้แต่ละฝ่าย มีปริมาณมาก 

 ดังน้ัน ผู้วิจัย จึงคาดหวังท่ีจะพัฒนากระบวนการควบคุมเอกสารและแจกจ่ายเอกสารตามระบบ
มาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (เว็บไซต์ของคณะ) เป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการดังกล่าว  ซ่ึงจะสามารถช่วยลดปัญหา
ในการควบคุมและแจกจ่ายเอกสาร อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุน(กระดาษ) และใช้เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
   1. เพ่ือพัฒนากระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   2. เพ่ือจัดทําคู่มือกระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของ
สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   3. เพ่ือสํารวจความพึงพอใช้ของผู้ใช้กระบวนการ โดยมีระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.00 
 
3. ระเบียบวิธวิีจัย (กลุ่มตัวอย่าง วิธีการศึกษา สถานที่ ช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล) 

3.1 กลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท้ังสิ้น  35  คน  

  3.2 วิธีการศึกษา 
   การวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้ดําเนินการพัฒนากระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบ
มาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามขั้นตอน              
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ตาราง 5W 1H ท่ีใช้ในการวางแผนการวิจัย 

เกิดอะไรขึ้น/ทําอะไร วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ วิธีดําเนินการ 
เคร่ืองมือ 

(What) (Why) (When) (Who) (How to) 
1. ศึกษากระบวนการ
เดิมและสภาพปัญหา
ปัจจุบัน 

เพ่ือทราบถึงสภาพปัญหา
ของการแจกจ่ายและควบคุม
เอกสารตามระบบมาตรฐาน 
ISO 9001:2008 ของ
สํานักงานคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

1 วัน ประชากรท่ี
ใช้ใน

การศึกษา 
จํานวน 35 

คน 

ประชุมทบทวน
ระบบมาตรฐาน ISO 
9001:2008  

1. เทคนิคการ
ระดมสมอง 
2. บันทึกการ
ประชุม 

2. ศึกษาข้อมูลต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้ทราบเครื่องมือ 
วิธีการและขั้นตอนในการ
พัฒนากระบวนการแจกจ่าย
และควบคุมเอกสารตาม
ระบบมาตรฐาน ISO 
9001:2008 ของสํานักงาน
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

1 เดือน ผู้วิจัยและทีม
วิจัย 

ทบทวนวรรณกรรม
หรืองานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 
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เกิดอะไรขึ้น/ทําอะไร วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ วิธีดําเนินการ 
เคร่ืองมือ 

(What) (Why) (When) (Who) (How to) 
3. จัดทําผัง
กระบวนการแจกจ่าย
และควบคุมเอกสาร
ตามระบบมาตรฐาน 
ISO 9001:2008 ของ
สํานักงานคณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
 

เพ่ือพัฒนาลําดบัขั้นตอน
และกิจกรรมของการ
แจกจ่ายและควบคุมเอกสาร
ตามระบบมาตรฐาน ISO 
9001:2008 ของสํานักงาน
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา  

1 เดือน ผู้วิจัยและทีม
วิจัย 

1. ผังกระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีมี
คุณภาพ (Quality 
Work Procedure: 
QWP) 
2. เว็บไซต์ของคณะ 

เทคนิคการ
ระดมสมอง 

4. ประเมิน
กระบวนการ(ใหม่) 

เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
กระบวนการท่ีพัฒนาใหม่ 

2 สัปดาห์ ประชากรท่ี
ใช้ใน

การศึกษา 
จํานวน 35 

คน 

1.แจกแบบสอบถาม
ให้แกผู่้ใช้งาน
กระบวนการจํานวน 
35 คนและนํามา
ประมวลผลเป็นค่า
ร้อยละและค่าเฉลี่ย 
2.เข้าท่ีประชุมเพื่อ
สรุปผล 

1.แบบสอบถาม 
2. รายงานการ
ประชุม 
3. แบบรบัรอง
กระบวนการจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

5. จัดทําคู่มือ
กระบวนการแจกจ่าย
และควบคุมเอกสาร
ตามระบบมาตรฐาน 
ISO 9001:2008 ของ
สํานักงานคณะ
วิทยาการจัดการ 

เพ่ือกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานการแจกจ่ายและ
ควบคุมเอกสารตามระบบ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 
ของสํานกังานคณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

กรกฎาคม 
2558 

ผู้วิจัยและทีม
วิจัย 

1. นําผลลพัธ์ท่ีได้
จากการพัฒนา
กระบวนการมา
จัดทําเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
 

 

6. รับการตรวจ
ประเมินระบบ
มาตรฐาน ISO 
9001:2008   

เพ่ือตรวจสอบกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามระบบ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 
ท่ีพัฒนาขึ้นใหม่ว่ามีความ
สอดคล้องตามข้อกําหนด
ของระบบมาตรฐาน ISO 
9001:2008  

สิงหาคม 
2558 

ผู้บริหารและ
ประชากรท่ี

ใช้ใน
การศึกษา 
จํานวน 35 

คน 

จัดทําโครงการตรวจ
ติดตามเพือ่รกัษา
ระบบมาตรฐาน ISO 
9001:2008 
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  3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้นําข้อมูลต่างๆที่ได้ของแต่ละขั้นตอนมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
กระบวนการท่ีออกแบบใหม่ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) การนํากระบวนการที่ออกแบบใหม่ไปทดลองใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง และ 2) ตรวจสอบความเป็นไปได้จากมติเอกฉันท์จากท่ีประชุม ผลสํารวจความพึงพอใจ
ของกระบวนการโดยคิดเป็นร้อยละและค่าเฉลี่ย และผลการตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 
จากหน่วยงานภายนอก  

  3.4 เคร่ืองมือที่ใช้และคุณภาพของเครื่องมือ 
   การวิจัยครั้งน้ีใช้เครื่องมือคุณภาพ จําแนกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
    1.1 เทคนิคการระดมสมอง เป็นเครื่องมือท่ีใช้สําหรับระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
    1.2 เทคนิค 5W 1H ใช้วางแผนกระบวนการพัฒนากระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสาร
ตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนากระบวนการ 
    2.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure: QWP) เป็นแผนผัง
เพ่ือแสดงกระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
    2.2 เว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ เป็นระบบสารสนเทศที่นํามาใช้ในการควบคุมและ
แจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา แทนกระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารแบบเดิม 
  3. เครื่องมือท่ีใช้ในการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานกระบวนการและคุณภาพของ
กระบวนการใหม่ 
    3.1 แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานกระบวนการ
ควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีพัฒนาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
    3.2 แบบรับรองกระบวนการ  เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการ
ควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีพัฒนาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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4. ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาตามตาราง 5W1H  โดยสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
1. ศึกษากระบวนการเดิมและ
สภาพปัญหาปัจจุบัน 

ผลการศึกษา ผู้วิจัย ได้ดําเนินการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารไปเม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2558 
เกี่ยวกับการศึกษาสภาพปัญหาของการควบคุมและแจกจ่ายเอกสาร และได้นําเสนอแนว
ทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนากระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารให้มีความกระชับ 
ถูกต้องและลดทรัพยากรของคณะย่ิงขึ้น (อ้างอิง: รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร 
ครั้งท่ี 41 (2/58) 

2. ศึกษาข้อมูลต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

ผลการศึกษา ผูว้ิจัยได้ทําการศึกษาเครื่องมือ วธิีการและขั้นตอน เพ่ือนํามาใชใ้นการพัฒนา
กระบวนการแจกจ่ายและควบคุมเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 ของ
สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา พบว่า เครือ่งมือท่ีนํามาใช้
ในการพัฒนากระบวนการ คือ 1) ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work 
Procedure: QWP) 2) เว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ 

3. จัดทําผังกระบวนการ
แจกจ่ายและควบคุมเอกสาร
ตามระบบมาตรฐาน ISO 
9001:2008 ของสํานักงาน  
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา 

ผลการศึกษา ผูว้ิจัยได้ทําการทบทวนกระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสาร(เก่า) เพ่ือ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและพัฒนากระบวนการควบคุมและแจกจ่ายใหม่ ตามรูปภาพท่ี 1 

4. ประเมินกระบวนการ(ใหม่) ผลการศึกษา ผู้วิจัย ได้จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกระบวนการ
ควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเก็บข้อมูลจากจํานวนประชากรท้ังสิ้น 35 คน 
แบ่งเป็นเพศชาย จํานวน 7 คน คิดเป็น  ร้อยละ 20 และเพศหญิง จํานวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80 ผลการสํารวจ พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนท้ัง 35 คน เห็นด้วยกับกระบวนการ
ใหม่ท่ีพัฒนาขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 และมีความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

ประเด็นคําถาม ร้อยละความพึงพอใจ 
(ผู้ท่ีตอบระดับปานกลาง

ขึ้นไป) 

ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านเวลา  
1.1 กระบวนการ(ใหม)่ 
สามารถประหยัดเวลา
ในการดําเนินงาน
ควบคุมและแจกจ่าย
เอกสาร 

ร้อยละ 94.30 4.23 มากท่ีสุด 

1.2 กระบวนการ(ใหม)่ 
มีความรวดเร็ว กระชับ 

ร้อยละ 97.10 4.34 มากท่ีสุด 

2. ด้านทรัพยากร  
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ประเด็นคําถาม ร้อยละความพึงพอใจ 
(ผู้ท่ีตอบระดับปานกลาง

ขึ้นไป) 

ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

2.1 กระบวนการ (ใหม)่ 
เป็นการประหยัด
ทรัพยากร (กระดาษ) 
ของหน่วยงานให้ลดลง 

ร้อยละ  97.10 4.34 มากท่ีสุด 

2.2 ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
(เว็บไซต์) ของ
หน่วยงานให้เกิด
ประโยชน์มากขึ้น 

ร้อยละ  97.10 4.40 มากท่ีสุด 

3. ด้านขั้นตอนการดาํเนินงาน  
3.1 กระบวนการ (ใหม)่ 
เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 

ร้อยละ 97.10 4.29 มากท่ีสุด 

3.2 กระบวนการ (ใหม)่ 
สามารถลดปัญหาใน
การอัพเดตเอกสารของ
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย
ได้ดีย่ิงข้ึน 

ร้อยละ 97.10 4.34 มากท่ีสุด 

ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของกระบวนการฯ 4.40  
(ใชแ้นวคิดของลิเคิร์ท) 
อีกท้ัง ได้นํากระบวนการใหม่ท่ีพัฒนา ให้แกผู่ท้รงคุณวุฒิภายนอก คือ อาจารย์เกรียงศักดิ์ 
ลาภวรชยั จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อตรวจสอบ
และรับรองกระบวนการดังกล่าว ว่ามีความเป็นไปได้และสามารถนําไปใช้ได้โดยเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของระบบมาตรฐาน ISO 9001   

5. จัดทําคู่มือกระบวนการ
แจกจ่ายและควบคุมเอกสาร
ตามระบบมาตรฐาน ISO 
9001:2008 ของสํานักงาน 
คณะวิทยาการจัดการ 

ผลการศึกษา  ผู้วิจัย จัดทําคู่มือกระบวนการแจกจ่ายและควบคุมเอกสารตามระบบ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานการแจกจ่ายและควบคุมเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 ของ
สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา  

6. รับการตรวจประเมินระบบ
มาตรฐาน ISO 9001:2008   

ผลการศึกษา   จากการพัฒนากระบวนการแจกจ่ายและควบคุมเอกสารตามระบบมาตรฐาน 
ISO 9001:2008 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ แล้วนัน้ ผู้วิจัยได้นํากระบวนการใหม่
ให้แกผู่้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไดก้ลั่นกรองและรับรองกระบวนการ ซ่ึงพบว่า กระบวนการ
ใหม่ท่ีพัฒนามีคุณภาพ เป็นไปตามข้อกําหนดของระบบมาตรฐาน ISO 9001 สามารถรับ
การตรวจประเมินและรับรองคุณภาพต่อไป 
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5. สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพ่ือพัฒนากระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 

9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 จากการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ซ่ึงมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมจํานวนทั้งสิ้น 

35 คน เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิมท่ีคณะวิทยาการจัดการใช้อยู่ปัจจุบัน ซ่ึงทําให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้รับทราบข้อบกพร่องเกี่ยวกับการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 และได้
ทําการพัฒนากระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสรุปได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก 16 กิจกรรม ดังน้ี 

  ข้ันตอนท่ี 1 การขอแก้ไขเอกสาร ประกอบด้วย 10 กิจกรรม คือ 1) เขียนคําร้องขอ
ดําเนินการด้านเอกสาร 2) ผู้ควบคุมเอกสารตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้ QMR อนุมัติ 3) DCO สแกน
เอกสารฉบับปัจจุบันเพ่ือ Update ในระบบ 4) ยกเลิกเอกสารฉบับเก่าลงในแฟ้มยกเลิก 5) สําเนาเอกสารฉบับ
ปัจจุบัน โดยประทับตรายางคําว่า “คู่ฉบับ” ส่งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เขียน คําร้องขอแก้ไขเอกสาร 6) ทําบันทึก
ข้อความผ่านระบบ e-office แจ้งการเปลี่ยนแปลงเอกสาร 7) ผู้ปฏิบัติงานเซ็นรับเอกสาร “คู่ฉบับ” 8) DCO 
ดําเนินการปรับปรุงบัญชีรายการแม่บทเอกสาร  9) การเข้าสู่เว็บไซต์ www.iso.fms.ssru.ac.th 10) การนํา
เอกสารมาประทับตรายางคําว่า “ต้นฉบับ” เม่ือต้องการนําเอกสารในระบบไปใช้ 

 ข้ันตอนท่ี 2 การจัดเก็บบันทึกคุณภาพ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1) จัดทําแบบการ
ควบคุมบันทึกคุณภาพ 2) สําเนาแบบการควบคุมบันทึกคุณภาพให้ผู้ปฏิบัติงาน 3) ผู้ปฏิบัติงานเซ็นรับแบบการ
ควบคุมบันทึกคุณภาพ  

 ข้ันตอนท่ี 3 การทําลายบันทึกคุณภาพ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1) เขียนคําร้องขอ
ดําเนินการด้านเอกสาร 2) QMR พิจารณาอนุมัติเอกสารคําร้อง 3) เก็บเอกสารใบคําร้อง 
    
  วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพ่ือจัดทําคู่มือกระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 
9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
    ผู้วิจัย ได้จัดทําคู่มือกระบวนการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 
ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และนําเข้าที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของคู่มือ โดยมติท่ีประชุมเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกับคู่มือกระบวนการควบคุมและ
แจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ท่ีพัฒนาขึ้นใหม่ 
 
  วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3  เพ่ือสํารวจความพึงพอใช้ของผู้ใช้กระบวนการ 
    ผู้วิจัย ได้จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกระบวนการควบคุมและแจกจ่าย
เอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย
เก็บข้อมูลจากจํานวนประชากรทั้งสิ้น 35 คน ผลการสํารวจ พบว่ามีระดับความพึงพอใจของกระบวนการใหม่ใน
ภาพรวม เท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (แนวคิดของลิเคิรท์)  
 
 





 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข.  

แบบสอบถาม 



 
แบบประเมินความพึงพอใจของการพัฒนากระบวนการควบคุมและแจกจา่ยเอกสาร 

ตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ท่ีท่านเลือกและขอความกรณุาตอบคําถามทุกข้อตามความเป็นจริง 

1. เพศ   1. หญิง  2. ชาย 
 
ส่วนท่ี 2  ประเมินผลความพึงพอใจของกระบวนการ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ด้านความคิดเห็น โปรดทํา
เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามความคิดเห็นของท่าน และส่วนท่ี 2  ด้านความพึงพอใจ โปรดทําเครื่องหมาย  
ลงในช่อง  ท่ีท่านเลือกตามระดับความพึงพอใจ 
 

รายการประเมิน 

ส่วนที่ 1 ด้านความคิดเห็น ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ 
1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 1 

น้อย
ท่ีสุด

2 
น้อย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ท่ีสุด

1. ด้านเวลา   
1.1 กระบวนการ(ใหม่) สามารถประหยัดเวลาใน
การดําเนินงานควบคุมและแจกจ่ายเอกสาร 

       

1.2 กระบวนการ(ใหม่) มีความรวดเร็ว กระชับ   
2. ด้านทรัพยากร        
2.1 กระบวนการ (ใหม่) เป็นการประหยัด
ทรัพยากร (กระดาษ) ของหน่วยงานให้ลดลง 

       

2.2 ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ (เว็บไซต์) ของหน่วยงาน
ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 

       

3. ด้านขั้นตอนการดําเนินงาน        
3.1 กระบวนการ (ใหม่) เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน   
3.2 กระบวนการ (ใหม่) สามารถลดปัญหาใน
การอัพเดตเอกสารของผู้ปฏิบตัิงานแต่ละฝ่ายได้
ดีย่ิงขึ้น 

       

ความพึงพอใจในภาพรวมของกระบวนการพัฒนากระบวนการควบคุมและ
แจกจ่ายเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ของสํานักงานคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

     

 
ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ โปรดระบ ุ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 


