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i คูมือเตรียมรับการเยี่ยมสํารวจ  
ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะท่ี 3 ปงบประมาณ 2552  

คํานํา 
 
 

“คูมือเตรียมรับการเยี่ยมสํารวจตามระบบคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยมหิดล  ระยะที ่ 3 ปงบประมาณ  2552”      
มีจุดประสงคเพื่อสรางความเขาใจกระบวนการ  ขั้นตอนการ      
เยี่ยมสํารวจตามระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหแกสวนงาน
ผูรับการเยี่ยมสํารวจ และใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอม
เพื่อรับการเยี่ยมสํารวจจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย 
ในชวงปงบประมาณ 2553  

คูมือเลมนี้ไดปรับปรุงแกไข และเพิ่มเติมเนื้อหาจากคูมือ
เตรียมรับการเยี่ยมสํารวจ ระยะที่ 3 ปงบประมาณ 2552    
ใหครบถวน สมบูรณยิ่งขึ้น  โดยคาดหวังวา จะเปนประโยชนตอ
สวนงานผูรับการเยี่ยมสํารวจ และจะมีสวนชวยใหกระบวนการ
เยี่ยมสํารวจตามระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถปุระสงค
ตามเปาหมายที่วางไว  

 

กองพัฒนาคุณภาพ 

 มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตุลาคม  2552 

 



  

 

ii คูมือเตรียมรับการเยี่ยมสํารวจ  
ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะท่ี 3 ปงบประมาณ 2552  

สารบัญ 
 
 

หนา 

การเตรยีมตัวของสวนงานผูรับการเยีย่มสาํรวจ 1 

การประสานงานดานเอกสาร 3 

การประสานงานระหวางการเยีย่มสํารวจ 5 

ขอพึงระวังในการรับการเยีย่มสํารวจ 7 

ภาคผนวก 
 สรุปกระบวนการ ขั้นตอนการเยีย่มสํารวจ ก 
ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 



  

 

1 คูมือเตรียมรับการเยี่ยมสํารวจ  
ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะท่ี 3 ปงบประมาณ 2552  

คูมือเตรียมรับการเยี่ยมสํารวจคูมือเตรียมรับการเยี่ยมสํารวจ  
ตามระบบคุณภตามระบบคุณภาพาพ  มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล    

ระยะที่ ระยะที่ 3 3   
ปงบประมาณ ปงบประมาณ 25522552    

 

การเตรียมตัวของสวนงานผูรับการเยี่ยมสํารวจ 
 

1. สวนงานจัดสงรายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ  
มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปงบประมาณ 2552 ภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด (กอนวันเยี่ยมสํารวจอยางนอย 2 สัปดาห) 

2. ประสานงานกับกองพัฒนาคุณภาพ เพื่อกําหนดวันเยี่ยมสํารวจ   
3. สวนงานรับทราบรายชื่อคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจที่มหาวิทยาลัย   

มีคําสั่งแตงตั้ง 
4. จัดทํา “ราง” กําหนดการเยี่ยมสํารวจรวมกับกองพัฒนาคุณภาพ 

โดยระบุภาควิชา/ฝาย/หนวยงานยอยและบุคลากรที่เก่ียวของ      
ที่จะใหคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจเยี่ยมชมและสัมภาษณ 

5. ตอบยืนยันกําหนดการเยี่ยมสํารวจ พรอมทั้งแจงรายละเอียด
เพิ่มเติม เชน หองประชุม/หองทํางาน และสถานที่ตางๆ ใน
กําหนดการเยี่ยมสํารวจใหครบถวน 

6. ศึกษา/ทําความเขาใจกําหนดการเยี่ยมสํารวจในแตละชวงเวลา 
(session) โดยละเอียด  เพื่อทราบขั้นตอนในการเยี่ยมสํารวจ 
วางแผนรับการเยี่ยมสํารวจ มอบหมายผูรับผิดชอบ ตลอดจน
จัดเตรียมสถานที่/เอกสารหลักฐานอางอิง และอุปกรณตางๆ   
ใหครบถวน 



  

 

2 คูมือเตรียมรับการเยี่ยมสํารวจ  
ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะท่ี 3 ปงบประมาณ 2552  

 

7. แจง/ประชาสัมพันธกําหนดการเยี่ยมสํารวจที่เปนปจจุบันและ
การเตรียมการตางๆ  ใหผูบริหารสวนงาน ผูบริหารและบุคลากร
ของหนวยงานยอย และผูเก่ียวของทุกฝาย เชน คณาจารย 
นักศึกษา  ศิษย เกา  และเจ าหนาที่ อื่นๆ  ไดรับทราบและ
เตรยีมการในสวนที่เกี่ยวของ 

8. ในกรณีที่คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจตองการสัมภาษณศิษยเกา 
ผูใชบัณฑิต หรือผูใชบริการซึ่งเปนบุคลากรภายนอก  ขอใหสวน
งานติดตอประสานงานเตรียมบุคลากรและสถานที่สําหรับการ
สัมภาษณไวเปนการลวงหนา ทั้งนี้ บางกรณีอาจจัดใหมีการ
สัมภาษณทางโทรศัพทดวยก็ได 

9. จัดเตรียมบุคลากรเพื่อการประสานงานทั่วไป/การประสานงาน 
กับคณะกรรมการเย่ียมสํารวจ /การประสานงานในการนํา
คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจไปเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ ตาม
กําหนดการเยี่ยมสํารวจ ฯลฯ โดยขอใหสวนงานแจงรายชื่อ
พรอมหมายเลขโทรศัพทภายในสถานที่ทํางาน และโทรศัพท-     
มือถือของผูประสานงานใหกองพัฒนาคุณภาพทราบลวงหนา 

10. จัดเตรียมปายชื่อตางๆ ที่ตองใชระหวางการเยี่ยมสํารวจ ไดแก 
ปายชื่อตั้งโตะสําหรับคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจและผูบริหาร
สวนงาน ปายขอความ (back drop) และปายสําหรับผูประสานงาน
ของสวนงาน ผูทําหนาที่นําคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจชุดยอย  
ไปเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ 



  

 

3 คูมือเตรียมรับการเยี่ยมสํารวจ  
ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะท่ี 3 ปงบประมาณ 2552  

 

การประสานงานดานเอกสาร 
 

1. หลังจากที่สวนงานผูรับการเยี่ยมสํารวจรับทราบกําหนดวันและ
กําหนดการเยี่ยมสํารวจแลว  ขอใหสงเอกสารใหกองพัฒนา
คุณภาพกอนวันเยี่ยมสํารวจอยางนอย 2 สัปดาห โดยมีรายการ
เอกสารดังตอไปนี้ :- 
1) รายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพฯ ของสวนงาน 

• สวนงานขนาดใหญ  จํานวน  20 ชุด 
• สวนงานขนาดกลาง    จํานวน 15  ชุด  
• สวนงานขนาดเล็ก    จํานวน 10  ชุด   

พรอม CD บรรจุไฟลขอมูล จํานวน 1 แผน 
2) รายงานประจําปของสวนงาน 
3) รายชื่อและภาพถายของผูบริหารของสวนงานชุดปจจุบัน 
4) รายชื่อผูประสานงานของสวนงานผูรับการเยี่ยมสํารวจพรอม

หมายเลขโทรศัพทภายในสวนงาน และโทรศัพทมือถือ 
5) แผนที่ /แผนผังของสวนงานซึ่งระบุตําแหนงของสถานที่           

ที่เกี่ยวของกับการเยี่ยมสํารวจ 
 

อนึ่ง นอกจากการจัดสงเอกสารดังกลาวในรูปแบบสิ่งพมิพแลว  
สวนงานตองจดัสงในรปูแบบไฟลขอมูลไปท่ีกองพัฒนาคณุภาพ  
ท่ี E-mail address : dircopqd@mahidol.ac.th 



  

 

4 คูมือเตรียมรับการเยี่ยมสํารวจ  
ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะท่ี 3 ปงบประมาณ 2552  

 

2. ขอใหสวนงานจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานอางอิงตางๆ ตามที่ระบุ
ในรายงานการประเมินตนเองฯ ของสวนงาน หรือสิ่งที่เกี่ยวของ 
ไวในหองทํางานของคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจ พรอมกับ
มอบหมายบุคลากร 1 ทาน  ซึ่งอาจเปนผูประสานงานของสวนงาน 
เพื่ออํานวยความสะดวกในการคนหาเอกสาร/หลักฐานอางอิง
และขอมูลอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจรองขอเพิ่มเติม    

สําหรับเอกสารหลักฐานอางอิงตางๆ ขอใหครอบคลุมเอกสาร
ตอไปน้ีดวย  

1) รายละเอียดของหลักสตูร 
2) แผนกลยุทธของสวนงาน 
3) รายงานการประชุมของคณะกรรมการในระดับนโยบาย

และระดับบริหารของสวนงาน 

สําหรับเอกสาร/หลักฐานอางอิงและขอมูลที่เกี่ยวของกับขอมูล
ในสวนของหนวยงานระดับภาควิชา ขอใหจัดเตรียมไวที่ภาควิชา/
หนวยงานนั้นๆ  



  

 

5 คูมือเตรียมรับการเยี่ยมสํารวจ  
ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะท่ี 3 ปงบประมาณ 2552  

การประสานงานระหวางการเยี่ยมสํารวจ 
 

1. ในการเยี่ยมสํารวจขอใหสวนงานจัดเตรียมหองประชุม/หอง
ทํางาน/โทรศัพทสําหรับคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจ ฯลฯ ดังนี้ :- 
1) หองประชุมสําหรับชวงเวลา (session) ที่คณะกรรมการ

เย่ียมสํารวจพบผูบริหารสวนงาน หัวหนาภาควิชา หัวหนางาน
และบุคลากรที่เกี่ยวของ ในวันแรกของการเยี่ยมสํารวจ 
และชวงรายงานผลการเยี่ยมสํารวจดวยวาจา ในวันสุดทาย  
พรอมโสตทัศนูปกรณและคอมพิวเตอรสําหรับการนําเสนอ  

2) หองทํางานสําหรับคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจ (จุได
ประมาณ 15-30 คน) เพื่อใชเปนสถานที่นัดประชุมเตรียมการ
ในชวงเชาของการเยี่ยมสํารวจในแตละวัน และใชสําหรับ
การประชุมเพื่อสรุปผลการเยี่ยมสํารวจในวันสุดทายของการ
เยี่ยมสํารวจ โดยขอใหจัดเครื่องคอมพิวเตอร (computer) 
และเครื่องพิมพผล (printer) พรอมอุปกรณสํานักงานไวใน
หองทํางาน จํานวน 2 ชุด 

 



  

 

6 คูมือเตรียมรับการเยี่ยมสํารวจ  
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3) หองทํางานสําหรับคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจชุดยอย      

แตละชุด (ประมาณ  2- 4 คน) พรอมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร 
(computer) เครื่องพิมพผล (printer) และวัสดุอุปกรณ
สํานักงาน เพื่อใชในการประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจ
ชุดยอย และใชเปนหองสัมภาษณบุคลากรของสวนงาน 
ทั้งนี้ ขอใหจัดจํานวนหองทํางานพรอมอุปกรณประจําหอง        
ใหเหมาะสมกับจํานวนของคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจ     
ชุดยอย ตามที่ระบุในกําหนดการเยี่ยมสํารวจ 

2. ขอความอนุเคราะหสวนงานจัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน 
และอาหารเย็น (ในกรณีที่คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจอยูทํางาน
ตอเนื่องในชวงเย็น) สําหรับคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจ และ     
ผูประสานงานของกองพัฒนาคุณภาพ  เปนประเภทอาหารจานเดียว 
ในลักษณะที่สะดวกและประหยัด และระหวางการเยี่ยมชม/สัมภาษณ
หนวยงานยอยอาจจัดเตรียมเฉพาะน้ําดื่ม โดยอาหารวาง/เครื่องดื่ม 
สําหรับคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจไมจําเปนตองมี  แตหนวยงานยอย
อาจพิจารณาเพิ่มเติมใหตามความเหมาะสมกับชวงเวลา 

ทั้งนี้ การเตรียมการดังกลาวขางตน อาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสมของคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจชุดยอยแตละชุด  
ซึ่งฝายประสานงานของกองพัฒนาคุณภาพจะแจงลวงหนาเปน
กรณีๆ ไป 



  

 

7 คูมือเตรียมรับการเยี่ยมสํารวจ  
ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะท่ี 3 ปงบประมาณ 2552  

 

ขอพึงระวังในการรับการเยี่ยมสาํรวจ 
 

1. ขอความกรุณาส วนงานงดมอบสิ่ งของที่ ระลึกใดๆ ใหแก
คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจ เพราะจะเปนการผิดจรรยาบรรณ ของ
คณะกรรมการฯ   

2. ในชวงการบรรยายสรุปภาพรวมของสวนงานในวันแรกของการ
เยี่ยมสํารวจ ขอใหสวนงานนําเสนอผลการดําเนินงานโดยรวม
ของสวนงาน และแสดงการนําผลการเยี่ยมสํารวจปที่ผานมาไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในภารกิจของสวนงานแตละดาน
โดยสังเขป ทั้งนี้ควรใชเวลาไมเกิน 30 นาที เพื่อใหกรรมการ
เยี่ยมสํารวจไดมีโอกาสซักถาม 

3. ในแตละชวงเวลา (session) ของการเยี่ยมสํารวจ ภาควิชา/
หนวยงานยอย ไมควรใชเวลาในการบรรยายเพื่อนําเสนอผลงาน/
ขอมูลแกคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจนานเกินไป  ขอความกรุณา
นําเสนอขอมูลหนวยงานโดยสังเขป ประมาณ 10 นาที เพื่อให
กรรมการเยี่ยมสํารวจไดมีโอกาสซักถาม สัมภาษณบุคลากร 
และ/หรือเยี่ยมชมสถานที่ 

4. ควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจไดปฏิบัติหนาที่  
โดยอิสระ และตองระวังมิใหบุคลากรของสวนงานเขาไปรบกวน 
ในขณะที่คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจประชุม สัมภาษณ ฯลฯ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ก คูมือเตรียมรับการเย่ียมสํารวจ  
ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปงบประมาณ 2552  

สรุปกระบวนการ ข้ันตอนการเยี่ยมสํารวจ 
ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

 



 

 

            ระยะที่ 3       
 

 
 

 
โดย ผูชวยศาสตราจารยบัวรอง  ล่ิวเฉลิมวงศ 

คณะวิทยาศาสตร 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q U 
D 

M MU QD ระยะท่ี 3 
ปรับเปลีย่นตาม feedback ท่ี มีมาให 
แยก Process Results เหน็ เปนขอไป 
P-D-C-A กํากบัไว ใหชัดเจน 

แตหลักการ CQI ยังไมเปล่ียน 
ใหพากเพียร ปรับปรุงผล จนดเีดน 
ดีกวาเปา จนเกิด upward trend 
และมุงเนน Benchmarking ยิ่งดีเอย 
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  รองศาสตราจารยสมภพ ประธานธุรารักษ 
 นางนภามาศ นวพันธุพิพัฒน 
ผูจัดทํา : นางสาวสมจิตรา  สุขสวาง 
  นางสาวกนกวลี ไทยนอย 

ปกและรูปเลม  : นางหฤทัย เทีย่งธรรม  
กพค. 52-161-47  : ตุลาคม 2552 
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ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
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