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1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่มหาวิทยาลัยต้องรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ การน าเสนอผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
การสร้างความม่ันใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

ในการนี้ กองพัฒนาคุณภาพจึงได้จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการท างาน 
ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนากระบวนการท างานด้านประกันคุณภาพด้วย SIPOC MODEL” ขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการวิเคราะห์กระบวนการท างาน
ตามแนวทาง SIPOC MODEL และน าความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1) เพ่ือให้เกดิความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์กระบวนการท างานตามแนวทาง SIPOC MODEL  

2.2) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้น าความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 

 

3. กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

3.1) กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการประกันคุณภาพ รวม 60 คน 

1. ผู้ช่วยอธิการบดี      จ านวน 1 คน 
2. ผู้อ านวยการระดับคณะ/ส านัก/หน่วยงานวิสาหกิจ  จ านวน 17 คน 
3. ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย     จ านวน 16 คน 
4. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ   จ านวน 20 คน  
5. บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ     จ านวน 6 คน 

3.2) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีจ านวนผู้เข้าท้ังหมด 103 คน จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 172.00 

 

4. ก าหนดการ 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ กองพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบออนไลน์ด้วย

โปรแกรม ZOOM Meeting 



เวลา 09.00 – 09.15 น. ที่มา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
เวลา 09.15 – 12.00 น. โครงร่างองค์กร โดย ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ) 

- การจัดท าโครงร่างองค์กร 
- วิพากษ์โครงร่างองค์กร จากกรณีศึกษาของ 
1) ส านักหอสมุด 2) ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
เวลา 13.00 – 16.30 น. SIPOC Model โดย ผู้ชว่ยอธิการบดี (ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ) 

- การจัดท ากระบวนการท างานด้วย SIPOC Model 
- วิพากษ์ SIPOC Model จากกรณีศึกษาของ 
1) ส านักหอสมุด 2) ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 

 

5. รูปแบบกิจกรรม 

วิทยากรบรรยายให้ความรู้ วิพากษ์โครงองค์กรและ SIPOC จากกรณีศึกษา และซักถาม-ตอบประเด็น

ข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

6. องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ 

6.1) แนวทางการเขียนโครงการองค์กรทั้ง 13 หัวข้อ และความเชื่อมโยงระหว่างโครงการองค์กรสู่ Criteria 

ตามเกณฑ์ CUPT QMS Guidelines 

 



6.2) แนวทางในการน า SIPOC Model ไปใช้รายงานและพัฒนากระบวนการท างาน 

 
 

 
 

7. บันทกึโครงการ และเอกสารประกอบการบรรยาย  

บันทึกโครงการ : https://zoom.us/rec/share/2J0vh9n78pC5PmO2OmpOx70S7W7I4TE7EsiFVtt 

0N9m2iXbWj4Jsm1iKIUR7j0wV.cH7fF1Kcupw5e6hK?startTime=1653529271000 

เข้าสู่ระบบด้วย Passcode: $p7H?96? 

เอกสาร : https://oqes.mju.ac.th/wtms_document.aspx?bID=8107&lang=th-TH 

https://zoom.us/rec/share/2J0vh9n78pC5PmO2OmpOx70S7W7I4TE7EsiFVtt%0b0N9m2iXbWj4Jsm1iKIUR7j0wV.cH7fF1Kcupw5e6hK?startTime=1653529271000
https://zoom.us/rec/share/2J0vh9n78pC5PmO2OmpOx70S7W7I4TE7EsiFVtt%0b0N9m2iXbWj4Jsm1iKIUR7j0wV.cH7fF1Kcupw5e6hK?startTime=1653529271000
https://oqes.mju.ac.th/wtms_document.aspx?bID=8107&lang=th-TH


8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลลัพธ ์ แปลผล 

1. ทราบความส าคัญและเข้าใจแนวทางในการจัดท าโครงร่างองค์กร 3.51 3.98 บรรลผุล 

2. สามารถวิเคราะห์กระบวนการท างาน ด้วยแนวทาง SIPOC Model 3.51 3.83 บรรลผุล 
3. สามารถน าแนวทาง SIPOC Model ไปใช้ด าเนินงานได้ 3.51 3.55 บรรลผุล 

 

9. ค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม หมวยรายจ่าย/รายการ (แตกตัวคูณ) งบประมาณรวม 
บรรยายให้ความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยน
วิเคราะห์กระบวนการท างานตาม
แนวทาง SIPOC MODEL  

หมวดค่าใช้สอย 
1. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท X 1 มื้อ  
    X 10 คน  = 300 บาท 

300 บาท 
 

 

10. รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ หน่วยงาน 

1 ผศ.ดร.ปรดีา  ศรีนฤวรรณ (วิทยากร) ผู้ช่วยอธิการบด ี
2 นางวราภรณ์  ฟูกุล (ที่ปรึกษาโครงการ) ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 

3 นายอัศวเทพ  คันชิง (ผู้รับผิดชอบหลัก) กองพัฒนาคุณภาพ 
4 นางจุดารัตน์  ชิดทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก) กองพัฒนาคุณภาพ 
5 ประนอม จันทรังษ ี ผู้อ านวยการกองกลาง 
6 ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม กองกลาง 
7 นวลนิตย์ สกลุทอง กองกลาง 
8 พัชรี ค ารินทร ์ กองกลาง 
9 ลัดดาวรรณ บ ารุงกาญจน ์ กองกลาง 
10 วรภาส ปรูะณะพงษ ์ กองกลาง 
11 วันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ กองกลาง 

12 ศุภชัย ชัยอุดมวิถ ี กองกลาง 
13 สุนัดดา สัตตวัตรกลุ กองกลาง 

14 อรทัย เป็งนวล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
15 บายศรี สุขจติต ์ กองคลัง 

16 จารุณี ไชยประดิษฐ ์ กองตรวจสอบภายใน 
17 ทิพย์สุดา ศาลิรัศ กองตรวจสอบภายใน 
18 บุญประภา จันทร์ทา กองตรวจสอบภายใน 



ล าดับ ชื่อ-สกลุ หน่วยงาน 

19 อรอนงค์ ค ายอง กองตรวจสอบภายใน 
20 อาภาพร ขุนคง กองตรวจสอบภายใน 
21 บรรพต โตสติารตัน ์ กองเทคโนโลยดีิจิทัล 
22 ภักจิรา วิชัย กองบริหารงานทรัพย์สินและกจิการพิเศษ 
23 มยุรี แก้วประภา กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

24 ศรินรา ภรีะค า กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
25 สิรลิักษณ์ ศรสีวัสดิ ์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

26 พิพัฒ อิสระไพจติร ์ กองแผนงาน 
27 มยุรา ชูทอง กองแผนงาน 

28 เอกพจน์ อินเทพ กองแผนงาน 
29 นิตยา ใจกันทา กองพัฒนาคุณภาพ 

30 วันทินี ปิ่นแก้ว กองพัฒนาคุณภาพ 
31 หนึ่งฤทัย บุญตวย กองพัฒนาคุณภาพ 
32 กชสร จินดารัตน ์ กองพัฒนานักศึกษา 

33 กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา กองพัฒนานักศึกษา 
34 เกรียงศักดิ์ วันกูล กองพัฒนานักศึกษา 
35 โกสินทร์ หลวงละ กองพัฒนานักศึกษา 
36 จิระเดช ดวงศีลธรรม กองพัฒนานักศึกษา 

37 นิตยา ดวงบาล กองพัฒนานักศึกษา 
38 ประภาพรรณ เทียมถวลิ กองพัฒนานักศึกษา 

39 ปัญญวัจน์ ชลวิชิต กองพัฒนานักศึกษา 
40 พงษ์สันต์ สมบัต ิ กองพัฒนานักศึกษา 

41 พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา กองพัฒนานักศึกษา 
42 รัศมี อภิรมย ์ กองพัฒนานักศึกษา 
43 ลักษมี ตันธนสิน กองพัฒนานักศึกษา 

44 ศศิธร ใจมุก กองพัฒนานักศึกษา 
45 สุธีร์ภัทร รุณผาบ กองพัฒนานักศึกษา 

46 อนงค์ ไชยแก้ว กองพัฒนานักศึกษา 
47 ปริญญา อินทรเทพ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

48 เมธิณี วันด ี กองเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
49 โยษิตา กาญจนคงคา กองเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
50 สรัญญา อาษาไชย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 



ล าดับ ชื่อ-สกลุ หน่วยงาน 

51 สุพรรณี วิต่า กองเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
52 ธัฒฌา ธนัญชัย กองวิเทศสัมพันธ ์
53 ศรีวรรณ บุญเรือง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
54 อุไรภสัร์ ชัยเรืองวุฒิ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
55 กัลยารตัน์ วงศ์แก้ว คณะเทคโนโลยีการประมงฯ 

56 จรรยา ภูค าวงศ ์ คณะเทคโนโลยีการประมงฯ 
57 จิราพร มอญเลิศ คณะเทคโนโลยีการประมงฯ 

58 ประเสริฐ ประสงคผ์ล คณะเทคโนโลยีการประมงฯ 
59 ศิรินยา อ้นแก้ว คณะเทคโนโลยีการประมงฯ 

60 อัจฉรา เสาวฤทธ์ิ คณะเทคโนโลยีการประมงฯ 
61 เกศริน ขยัน คณะผลติกรรมการเกษตร 

62 อภิชนา วงศ์วารเตชะ คณะผลติกรรมการเกษตร 
63 กฤตธีรา เพียรรักษ์การ คณะพยาบาลศาสตร ์
64 บุษกร ยอดทราย คณะพยาบาลศาสตร ์

65 เบญจมาศ ถาดแสง คณะพยาบาลศาสตร ์
66 ปิยะพันธ์ุ นันตา คณะพยาบาลศาสตร ์
67 รัตนา กันตีโรจน ์ คณะพยาบาลศาสตร ์
68 วารุณี ผ่องแผ้ว คณะพยาบาลศาสตร ์

69 ศกุนตลา จินดา คณะพยาบาลศาสตร ์
70 สุทธิลักษณ์ จันทะวัง คณะพยาบาลศาสตร ์

71 อมรเลศิ พันธ์วัตร ์ คณะพยาบาลศาสตร ์
72 กนิษฐา รักสกุลกานต ์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 

73 ดวงใจ ไพพงค์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 
74 เยาวลักษณ์ ภูดีทิพย ์ คณะวิทยาศาสตร ์
75 ชุลีพันธ์ วงศ์ค าตัน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

76 อธิษฐาน มีแสงแก้ว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
77 วิภารัตน์ สุวรรณสิงห์ คณะศลิปศาสตร ์

78 อุษณีย์ อินทะวงค์ คณะศลิปศาสตร ์
79 จิราพรรณ เคหา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี

80 พัชรกิต วัชรปรีชา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี
81 รจนา อุดมรักษ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี
82 พัชรียา ข่ายสุวรรณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 



ล าดับ ชื่อ-สกลุ หน่วยงาน 

83 เพียรสว่าง บูชา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
84 สุวิกา อยู่วิวัฒน ์ ฝ่ายกฎหมาย 
85 โสภา สุทธิยุทธ์ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
86 ฉลวย จันศร ี มหาวิทยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลมิพระเกียรต ิ
87 ธนันธรณ์ วุฒิญาณ มหาวิทยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลมิพระเกียรต ิ

88 ธนากร แนวพิชิต มหาวิทยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลมิพระเกียรต ิ
89 วิจิตรา กระต่ายทอง มหาวิทยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลมิพระเกียรต ิ

90 ศิรภสัสร กันถาด มหาวิทยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลมิพระเกียรต ิ
91 เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสว ี มหาวิทยาลยัแม่โจ้ชุมพร 

92 นัฐพล ภาคภมู ิ วิทยาลัยบรหิารศาสตร ์
93 สุระศักดิ์ อาษา ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

94 ทิฆัมพร ศรรีินทร ์ ส านักวิจัยและส่งเสรมิวิชาการการเกษตร 
95 อริศรา สิงห์ปัน ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

95 กัลย์ธีรา ทาเขียว ส านักหอสมุด 

96 ฐิติชญาณ์ ก๋าค า ส านักหอสมุด 
97 นภัสกร โชติธนานันท์ ส านักหอสมุด 
98 เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ ส านักหอสมุด 
99 ลัญฉ์พิชา พิมพา ส านักหอสมุด 

100 ศิริพร ยาวิชัย ส านักหอสมุด 
101 สุวิชา ศรีวิชัย ส านักหอสมุด 

103 อารีรัตน์ ศรีธ ิ ส านักหอสมุด 

 

11. รูปภาพกิจกรรม 

 



 

 

 
 




