สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
งานประกันคุณภาพ
งานประกั น คุ ณ ภาพเป็ น ภารกิ จ ที่ จ าเป็ น และมี ค วามส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ต่ อ การด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยงานประกันคุณภาพมุ่งพัฒนาคุณภาพทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน การบริหารจัดการคุณภาพผ่านงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้าง
ความมั่นใจให้ผู้รับบริการทุกระดับ ได้แก่ งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดั บ อุดมศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีว ศึกษา งานประกัน
คุณภาพภายในของหน่วยงานสายสนับสนุน งานการจัดการความรู้ (KM) งานการบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk) งานควบคุมภายใน งานกิจกรรม 5ส+ งานประเมินภาวะการมีงานทาของบัณฑิต งานประเมินความ
พึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต /ผู้ ป ระกอบการ งานพั ฒ นาและฝึ ก อบรมผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านประกันคุณภาพ งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ สนั บ สนุ น กลยุ ท ธ์ ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ บรรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ เ ดี ย วกั น
2. เพื่อสนับสนุนหน่วยงานการเรียนการสอนและหน่วยงานสายสนับสนุนให้มีเครื่องมือการบริหาร
คุ ณ ภาพเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจในคุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย นและสร้ า งความมั่ น ใจแก่ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
3. เพื่อ บริ การข้อมูล ข่าวสารเกี่ ยวกับการประกันคุณ ภาพแก่ผู้ บริห ารและบุคลากรภายในอั น
ประกอบการตัดสินใจและพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริการข้อมูลข่าวสาวผ่านสาธารณชนเพื่อให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่
กาหนด
4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวในยุคปัจจุบันผ่านเครื่องมือคุณภาพ

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1.1 บุคลากรทุกคนในสังกัดงานประกันคุณภาพได้รับการพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะตามสายงาน
และสามารถประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบจนเกิดการพัฒนางานเชิงรูปธรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและหน่วยงานภายนอกนาผลงานที่
เกิดจากกระบวนการประกันคุณภาพมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานหรือพัฒนาองค์กรเชิงรูปธรรม อัน
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเกิดความมั่นใจในคุณภาพแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วย นักศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ผู้ มารับ
บริ การและผู้ ให้ บ ริการตามภารกิจ ของมหาวิทยาลั ย กลุ่ม ชุมชนสั งคมในพื้นที่ หน่ว ยงานในเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น

กระบวนการงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

1
ทบทวนตัวบ่งชี้เกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา

รายละเอียดงาน
- ศึกษาและทบทวนตัวบ่งชี้เกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

7 วัน

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ

ภายในมหาวิทยาลัย

2

- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ปรับปรุงตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานอุดมศึกษาและ
จัดทากรอบการประกัน
คุณภาพ ระดับอุดมศึกษา

3
แก้ไข
เสนอกรรมการ
บริหาร
มหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบ

ไม่แก้ไข

- ศึกษาและทบทวนตัวบ่งชี้เกณฑ์
การประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพการศึกษา/ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานอุดมศึกษา/ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย/แผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย/และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

15 วัน

- งานประกันคุณภาพรวบรวมและ
นาเสนอต่อกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

7 วัน

- ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ระดับ
มหาวิทยาลัย
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ
- กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
(ที่ประชุม
ผู้บริหาร)
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

4

จัดทา(ร่าง) คู่มือการประกัน

- งานประกันคุณภาพรวบรวม (ร่าง)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานเสนอ
ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ กรณีเห็นชอบนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบในลาดับถัดไป

1 เดือน

- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

คุณภาพการศึกษา เสนอต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
แก้ไข

- กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
(ที่ประชุม
ผู้บริหาร)
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

เห็นชอบ

5

ประชุมทาความเข้าใจกรอบ
การประกันคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษาแก่หน่วยงาน
และรับฟังการประชาพิจารณ์
(ร่าง) คู่มือฯ

- งานประกันคุณภาพจัดโครงการ/
กิจกรรม เพื่อชี้แจงให้ทุกหน่วยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
- รับฟังข้อคิดเห็น/ประชาพิจารณ์
ฉบับร่างคู่มือฯ จากทุกหน่วยงาน

1 เดือน

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ
- หัวหน้า
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
ทุกหน่วยงาน

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

6

แจ้งทุกหน่วยงานทบทวน

- งานประกันคุณภาพแจ้งหน่วยงาน
ให้ทบทวนเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกตัวบ่งชี้
และทบทวนบริบท ภารกิจของ
หน่วยงานเพื่อปรับให้เหมาะกับ
บริบทหน่วยงานและเพื่อรวบรวม
ข้อมูลผลการดาเนินงานรองรับการ
ประเมิน

15 วัน

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ

ตัวบ่งชี้และบริบทของ
หน่วยงานเพื่อใช้ในการ
ประเมินระดับหน่วยงาน

- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ
- หัวหน้า
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
ทุกหน่วยงาน

- รวบรวมผลการทบทวนรายตัวบ่งชี้
ของหน่วยงานและบริบทแต่ละ
หน่วยงาน มาพิจารณารวบรวมเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดทาคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
- รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อประชา
พิจารณ์เพื่อรวบรวมจัดทาคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
7

จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา

- งานประกันคุณภาพแจ้งทุก
หน่วยงานให้นาคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
เป็นแนวทางในการดาเนินการและ
ประเมินผลประจาปี

1 เดือน

- งานประกันคุณภาพเผยแพร่คู่มอื ฯ
ผ่านเว็บไซต์
8

ประกาศนโยบายประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

- งานประกันคุณภาพจัดทาประกาศ
นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
- งานประกันคุณภาพเผยแพร่
ประกาศนโยบายฯ ผ่านเว็บไซต์

1 วัน

- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ภาคผนวก
รายละเอี ย ดเผยแพร่ อ้ า งอิ ง เว็ บ ไซต์ ง านประกั น คุ ณ ภาพ หั ว ข้ อ ระบบประกั น คุ ณ ภาพศรี วิ ชั ย
ที่ http://ir.rmutsv.ac.th/srivijayaqa

ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2563

กระบวนการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
ที่
1

ผังกระบวนการ/กระบวนการ
รับนโยบายประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา

รายละเอียดงาน
- ดาวน์โหลดนโยบายประกัน
คุณภาพ ระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

5 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

2 วัน

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

- ดาวน์โหลดคู่มือระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
2

วางแผนการดาเนินงาน

- ศึกษาทาความเข้าใจนโยบาย
ประกันคุณภาพและคู่มือระบบ
ประกันคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา
- วางแผนการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ร่วมกับคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ

3

มหาวิทยาลัยชี้แจงตัวบ่งชี้

(KPI) และแนวทางการ
ดาเนินงาน

4

คณะกาหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้
ในการดาเนินงานตาม KPI
เสนอมหาวิทยาลัยและ
กระจายตัวบ่งชี้ (KPI)
แก่หน่วยงานภายใน

- มหาวิทยาลัยชี้แจงตัวบ่งชี้ (KPI)
และแนวทางการดาเนินงานแก่
หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับหน่วยงาน ตาม KPI นั้น
ผ่านโครงการฝึกอบรม
- คณะกาหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้ใน
การดาเนินงานตาม KPI เสนอ
มหาวิทยาลัยและกระจายตัวบ่งชี้
(KPI) แก่หน่วยงานภายใน
- งานประกันคุณภาพรวบรวม
เป้าหมายคุณภาพจากทุกหน่วยงาน
และพิจารณาค่าคะแนนให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนดและจัดทา
เป้าหมายคุณภาพ (KPI) ราย
หน่วยงานและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ
3 วัน

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

7 วัน

- คณะ/วิทยาลัย/
หลักสูตร

7 วัน

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

5

คณะ/หน่วยงานดาเนินงาน
ตามข้อกาหนด และเก็บข้อมูล
ระยะ 12 เดือน ติดตามผล

รายละเอียดงาน
- คณะ/หน่วยงานดาเนินงานตาม
ข้อกาหนด และเก็บข้อมูลระยะ 12
เดือน ติดตามผลทุก 3 เดือนเข้าที่
ประชุมของหน่วยงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

3 เดือน

- คณะ/วิทยาลัย/
หลักสูตร

1 เดือน

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ

รายงานผลทุก 3 เดือนเข้าที่
ประชุมของหน่วยงาน

6

- งานประกันคุณภาพติดตามผลการ
ดาเนินงานทุก 3 เดือน และ
ตรวจสอบการรายงานผลผ่านระบบ
สารสนเทศ และสรุปผลรายงานต่อที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ไม่ครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง
มีรายการขอเพิ่มเติม

- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ตรวจสอบการ
รายงานผล

ครบถ้วน/ถูกต้อง

7

หลักสูตรจัดทา SAR และ
เสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินระดับหลักสูตรไปยัง
คณะ/มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรจัดทา SAR และรายงาน
ผลผ่านช่องทางที่คณะ/มหาวิทยาลัย
กาหนด และเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการประเมินระดับ
หลักสูตรไปยังคณะ

1 เดือน

- คณะ/วิทยาลัย/
หลักสูตร

- งานประกันคุณภาพติดตามการ
รายงานผล (SAR) ของหลักสูตรผ่าน
ระบบสารสนเทศและสรุปผล

1 เดือน

- งานประกันคุณภาพรวบรวม
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน
ระดับหลักสูตรและตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์ผู้ประเมิน และจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเสนอ
อธิการบดีลงนาม และเผยแพร่คาสั่ง
ผ่านเว็บไซต์

15 วัน

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

8

ประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

- กรรมการตรวจประเมินฯ ประสาน
การตรวจประเมินกับหน่วยงานที่รบั
การตรวจประเมินฯ และดาเนินการ
ตรวจ

1 วัน

- คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน

- หลักสูตรรับการประเมินคุณภาพ
จากคณะกรรมการระดับหลักสูตร
และปรับปรุงเล่มSAR หลังการตรวจ
พร้อมรายงานผลและส่งไฟล์รูปเล่ม
ไปยังคณะ

2 วัน

- คณะ/วิทยาลัย/
หลักสูตร

- กรรมการตรวจประเมินฯ จัดทา
สรุป/รายงานผลการตรวจประเมินฯ
ส่งให้หน่วยงานที่รับการตรวจ

7 วัน

- คณะ/วิทยาลัย/
หลักสูตร

7 วัน

- คณะ/วิทยาลัย/
หลักสูตร

- หลักสูตรจัดทารายงานการ
ประเมินฯ (ฉบับสมบูรณ์) ตามผล
การตรวจฯ ส่งคณะ เพื่อรวบรวม
เป็นรายงานการประเมินฯ ของคณะ
- คณะรวบรวมไฟล์รายงานของ
หลักสูตรและจัดส่งมายังงานประกัน
คุณภาพและ สวท.

7 วัน

- คณะ/วิทยาลัย/
หลักสูตร

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

9

นาผลประเมินระดับหลักสูตร

- คณะรวบรวมข้อมูลผลการประเมิน
ของหลักสูตรและจัดทา SAR ระดับ
คณะ

1 เดือน

- คณะ/วิทยาลัย/
หลักสูตร

- คณะเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินระดับคณะมายังงานประกัน
คุณภาพ

7 วัน

- งานประกันคุณภาพรวบรวม
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน
ระดับคณะและตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์ผู้ประเมิน และจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเสนอ
อธิการบดีลงนาม และเผยแพร่คาสั่ง
ผ่านเว็บไซต์
- กรรมการตรวจประเมินฯ ประสาน
การตรวจประเมินกับหน่วยงานที่รบั
การตรวจประเมินฯ และดาเนินการ
ตรวจ

7 วัน

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

1 วัน

- คณะกรรมการ
ประเมิน

- คณะรับการประเมินคุณภาพจาก
คณะกรรมการระดับคณะและ
ปรับปรุงเล่มSAR หลังการตรวจ
พร้อมรายงานผลและส่งไฟล์รูปเล่ม
ไปยังมหาวิทยาลัย

2 วัน

- คณะ/วิทยาลัย

- กรรมการตรวจประเมินฯ จัดทา
สรุป/รายงานผลการตรวจประเมินฯ
ส่งให้หน่วยงานที่รับการตรวจ

3 วัน

- คณะกรรมการ
ประเมิน

- หน่วยงานจัดทารายงานการ
ประเมินฯ (ฉบับสมบูรณ์) ตามผล
การตรวจฯ ส่งงานประกันคุณภาพ
เพื่อรวบรวมเป็นรายงานการ
ประเมินฯ ของมหาวิทยาลัยฯ

7 วัน

- คณะ/วิทยาลัย

จัดทา SAR ของคณะ
(ฉบับสาหรับผู้ตรวจฯ)
และเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการประเมินระดับ
คณะ

10

ประเมินคุณภาพ
ระดับคณะ

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

11

นาผลประเมินระดับหลักสูตร
ระดับคณะจัดทา SAR
มหาวิทยาลัย

รายละเอียดงาน
- งานประกันคุณภาพรวบรวมไฟล์
เล่มรายงาน (SAR) และไฟล์เล่ม
รายงาน (IQA) ในระดับหลักสูตร
ระดับคณะ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
- งานประกันคุณภาพสรุปผลการ
ดาเนินงานในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะและระดับมหาวิทยาลัยรายตัว
บ่งชี้ผ่านการสรุปผลของหน่วยงาน
ระดับมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบหลัก

- หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบตัวบ่งชี้เขียนรายงาน SAR
ในภาพมหาวิทยาลัยและจัดส่งมายัง
งานประกันคุณภาพ พร้อมจัดเตรียม
หลักฐานเพื่อรับการตรวจประเมิน

- งานประกันคุณภาพจัดทาเล่ม
รายงาน SAR ระดับมหาวิทยาลัย
ฉบับรับการตรวจประเมิน

12

แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินจาก
หน่วยงานภายนอกเพื่อ
ประเมินระดับมหาวิทยาลัย

-งานประกันคุณภาพติดต่อทาบทาม
คณะกรรมการตามคุณสมบัติเพื่อ
แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอกในการประเมินระดับ
มหาวิทยาลัย

ระยะเวลา
7 วัน

15 วัน

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

13

ดาเนินการตรวจประเมิน

- งานประกันคุณภาพเตรียมการ
ตรวจประเมิน
* พิจารณาห้องในการรับรองให้
เหมาะสมและเพียงพอและทา
หนังสือขอใช้สถานที่
* พิจารณากลุม่ เป้าหมายในการเข้า
ร่วมประเมิน ทาหนังสือเรียนเชิญ
และรวมรวมรายชื่อตอบรับ
* พิจารณาการสั่งเตรียมอาหาร
รับรอง
* พิจารณาเส้นทางการรับส่ง
กรรมการและทาหนังสือขอรถ
* พิจารณาจานวนห้องพักของ
กรรมการและทาการจองห้องพัก
* พิจารณาอุปกรณ์และสื่อที่ใช้และ
จัดทาหนังสือขอบุคลากรและ
อุปกรณ์
* ประสานหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
รายตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยใน
การเขียนรายงาน SAR และยืนยัน
รายงานผ่านระบบสารสนเทศและ
ประสานการเตรียมหลักฐานรองรับ
การประเมิน
* งานประกันคุณภาพรวบรวมข้อมูล
ผลการดาเนินงานจากทุกหน่วยงาน
นามาเขียนรายงาน SAR ในภาพของ
มหาวิทยาลัยและจัดทาเล่มรายงาน
SAR ฉบับรับการประเมิน
* งานประกันคุณภาพจัดส่งเล่ม
รายงาน SAR ไปให้กรรมการก่อน
การประเมิน
* งานประกันคุณภาพเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพ ระดับ
มหาวิทยาลัยในวันจริง

ระดับมหาวิทยาลัย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ที่
14

ผังกระบวนการ/กระบวนการ
สรุปรายงานและผลการตรวจ
ระดับมหาวิทยาลัย

รายละเอียดงาน
- สรุปรายงานและผลการตรวจ
ระดับมหาวิทยาลัย
- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

เสนออธิการบดี มทร.ศรีวิชัย
15

รายงานผลผ่านระบบ
ฐานข้อมูล CHE QA Online

16

จัดประชุมทบทวน/พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

- ตรวจสอบการรายงานผลและ
ยืนยันผลผ่านระบบ CHE QA
Online ระดับหลักสูตร
- ตรวจสอบการรายงานผลและ
ยืนยันผลผ่านระบบ CHE QA
Online ระดับคณะ
- รายงานผลผ่านระบบฐานข้อมูล
CHE QA Online ระดับ
มหาวิทยาลัย
- จัดประชุมทบทวน/พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
เสนออธิการบดี มทร.ศรีวิชัย
เพื่อประชุมวางแนวทางแก้ไข

เสนออธิการบดี มทร.ศรีวิชัย
เพื่อประชุมวางแนวทางแก้ไข

17

จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ

- จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพจากผล
การประเมินในปีที่ผ่านมา

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ภาคผนวก
รายละเอี ย ดเผยแพร่ อ้ า งอิ ง เว็ บ ไซต์ ง านประกั น คุ ณ ภาพ หั ว ข้ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ที่ http://ir.rmutsv.ac.th/iqa

ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2563

กระบวนการงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
(ระดับหลักสูตร ระดับคณะ)
ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

1
หลักสูตร/คณะเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

- งานประกันคุณภาพจัดทาหนังสือ
ให้หลักสูตร คณะ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ผู้ประเมินตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

15 วัน

- ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
หน่วยงานระดับ
คณะ
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ

- งานประกันคุณภาพรวบรวม
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และตรวจสอบตามคุณสมบัติก่อน
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งฯ
2

จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร/คณะ

3

แจ้งคาสั่งแต่งตั้งฯ
ฉบับลงนามให้หน่วยงาน

ทราบ

- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
เสนออธิการบดีลงนาม

- แจ้งคาสั่งแต่งตั้งฯ
ฉบับลงนามให้หน่วยงานทราบและ
ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์

- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

5 วัน

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

15 นาที

- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ที่
4

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

แจ้งแนวทางปฏิบัติสาหรับ
การประเมินคุณภาพ

- จัดทาและแจ้งแนวทางปฏิบัติ
สาหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในให้หลักสูตร/คณะ
ทราบและยึดเป็นแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี้

การศึกษาภายในให้หลักสูตร/
คณะ ทราบและให้ถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ

* นัดหมายวันประชุมระหว่าง
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ และ
หน่วยงานรับการตรวจ
* ทาหนังสือเชิญประชุมและทาหนังสือ
เรียนเชิญคณะกรรมการประเมินฯ
* จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการ
ประชุม อาทิ รายงาน SAR ของแต่ละ
หน่วยงาน กาหนดการประเมิน
แบบฟอร์มรายงานผล รูปแบบการ
ประเมิน กลุ่มเป้าหมายในการ
สัมภาษณ์และผู้เข้าร่วมรับการประเมิน
ฯ เป็นต้น
* ทาเรื่องขออนุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินฯ
* ทาเรื่องขออนุมัติการเดินทางไป
ราชการของคณะกรรมการประเมิน
(กรณีต่างจังหวัด)
* ประสานงานกับผู้รับผิดชอบใน
หน่วยงานเพื่อรับการประเมิน
*จัดเตรียมสถานที่ อาหาร และอื่น ๆ
ตามความเหมาะสม
* ประสานขอรถสาหรับรับ-ส่ง
กรรมการประเมินฯ
* จัดทาใบลงชื่อสาหรับผู้เข้าร่วมรับ
การประเมิน
* จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน อาทิ
ใบสาคัญรับเงินของคณะกรรมการ เป็น
ต้น และเอกสารทางการเงินอื่นๆ
* ประสานไปยังฝ่ายเกี่ยวข้องในการ
บันทึกภาพ บันทึกวิดิโอ และทาข่าว
ประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

2 วัน

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

5

กากับการตรวจประเมิน

- กากับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ ให้ไปไปตามปฏิทินที่
กาหนด
- ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน
- งานประกันคุณภาพเปิดรับปรึกษา
ในประเด็นการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในในแต่ละระดับ และ
ตอบประเด็นต่าง ๆ ที่หน่วยงานมี
ความประสงค์หรือมีปัญหาใน
ระหว่างการประเมิน

2 เดือน

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ

- งานประกันคุณภาพติดตามการ
จัดส่งไฟล์รายงาน SAR และไฟล์
IQA มายังงานประกันคุณภาพ เพื่อ
รวบรวม ตรวจสอบและเผยแพร่ผา่ น
เว็บไซต์
- งานประกันคุณภาพรวบรวมผล
การดาเนินงานของหลักสูตร คณะ
เพื่อรวบรวมจัดทาเล่มรายงานการ
ประเมินระดับมหาวิทยาลัย

15 วัน

คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
ให้ไปไปตามปฏิทินที่กาหนด

6

ติดตามการจัดส่งไฟล์รายงาน
SAR และไฟล์ IQA มายังงาน

ประกันคุณภาพ เพื่อเผยแพร่

และรวบรวมจัดทารายงานใน
ระดับมหาวิทยาลัย

7

ติดตามการกรอกข้อมูล และ
ยืนยันโดยคณะกรรมการ
ประเมินผ่านระบบ CHE QA
Online ในระดับหลักสูตร /

ระดับคณะ

- งานประกันคุณภาพติดตามการ
กรอกข้อมูล และยืนยันโดย
คณะกรรมการประเมินผ่านระบบ
CHE QA Online ในระดับหลักสูตร /
ระดับคณะ

- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ
- ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
หน่วยงานระดับ
คณะ

1 เดือน

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ
- ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
หน่วยงานระดับ
คณะ

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

8
ติดตามการจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพใน
ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

- คณะ/หลักสูตร นาผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารประจาคณะ
เพื่อพิจารณาผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพในการ
พัฒนาปีต่อไป
- งานประกันคุณภาพรวบรวมไฟล์
แผนพัฒนาคุณภาพในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ และกากับติดตามการ
รายงานผลเป็นระยะ ๆ

1 เดือน

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ
- ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
หน่วยงานระดับ
คณะ

ภาคผนวก
รายละเอี ย ดเผยแพร่ อ้ า งอิ ง เว็ บ ไซต์ ง านประกั น คุ ณ ภาพ หั ว ข้ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ที่ http://ir.rmutsv.ac.th/iqa

ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2563

การบวนการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

1.
จัดทาแผนการประกันคุณภาพ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการจัดทาแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ ปวส.

20 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

จัดทาบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อทบทวนตัวบ่งชี้
ที่ม.กาหนดและตามพันธกิจหน่วยงาน พร้อม
เสนอผู้บริหารเซ็น

20 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับปวส.

30 วัน

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

จัดทาบันทึกแจ้งหน่วยงานดาวน์โหลดคูม่ ือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ปวส.และอับโหลดคู่มือฯ ขึ้นเว็บไซต์งาน
ประกันคุณภาพ

20 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

จัดทาบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อทวบสอบรายชื่อ
คณะกรรมการกากับ ติดตามและดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปวส.
พร้อมเสนอผู้บริหารเซ็น

20 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับปวส.

2.

ทบทวนและจัดทาตัวบ่งชี้ที่ม.
กาหนดและตามพันธกิจหน่วยงาน
ถึงหน่วยงาน

3
จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับปวส.

4
เผยแพร่คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับปวส.

5

ทวบสอบรายชื่อคณะกรรมการ

กากับ ติดตามและดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับปวส.

ที่
6

ผังกระบวนการ/กระบวนการ
แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตาม
และดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับปวส.

7
ถ่ายทอดตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

20 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานและผูร้ ับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ปวส. เพื่อความเข้าใจในแต่ละตัวบ่งชี้

3-4 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อให้หน่วยงาน
รายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับปวส.

1-2 วัน

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

จัดทาบันทึกไปยังหน่วยงานเพื่อรายงานผล
การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับปวส. รอบ 9เดือน ผ่านระบบ
สารสนเทศ

20 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

สรุปผลการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับปวส. รอบ 9เดือน
ต่อผู้บริหาร

1 วัน

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกากับ
ติดตามและดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับปวส. พร้อมเสนอ
ผู้บริหารเซ็น

ระดับปวส.

8

จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับปวส.

9
ติดตามผลการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ปวส.รอบ 9เดือน

10
รายงานผลการดาเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ปวส. รอบ 9เดือน

ที่
11

ผังกระบวนการ/กระบวนการ
เตรียมรับการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับปวส.

12
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ปวส.

13
ติดตามผลการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ปวส. รอบ 12 เดือน

14

การตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ปวส.

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดทาบันทึกขออนุมัติใช้เงินในการจัด
ประชุมเพื่อรับการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปวส.
2. บันทึกขอใช้ห้องประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์
3. จัดทาบันทึกเรียนเชิญบุคคลเป็น
คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับปวส.
4. จัดทาเอกสารในการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปวส.

20 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

1.จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปวส.
พร้อมเสนอผู้บริหารเซ็น
2.จัดทาบันทึกส่งสาเนาคาสั่งให้
คณะกรรมการฯ

20 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

จัดทาบันทึกติดตามผลการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปวส. รอบ
12 เดือน เพื่อให้หน่วยงานรายงานผลผ่าน
ระบบสารสนเทศ

20 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ดาเนินการจัดการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปวส.

1-2 วัน

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

5 นาที
20 นาที

30 นาที

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

15
สรุปการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับปวส.

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ประสานคณะกรรมการขอผลการประเมิน
2. จัดทาสรุปผลการประเมินให้แต่ละ
หน่วยงานเป็นรูปเล่มรายงานผล
3. จัดส่งให้คณะกรรมการเซ็นรับรองผลฉบับ
สมบูรณ์
4. จัดทาบันทึกแจ้งหน่วยงานดาวน์โหลด
รายงานผลการประเมินฯ
5. อับโหลดไฟล์รายงานผลการประเมินขึ้น
เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ

20 นาที
1-2 วัน

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

20นาที
20 นาที
20 นาที

ภาคผนวก
รายละเอียดเผยแพร่อ้างอิงเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ หัวข้อ การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา
ที่ http://ir.rmutsv.ac.th/diploma

ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2563

การบวนการงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานสายสนับสนุน
ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

1
จัดทาแผนการประกันคุณภาพ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการจัดทาแผนการประกันคุณภาพ
หน่วยงานสายสนับสนุน

20 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

จัดทาบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อทบทวนตัวบ่งชี้ที่ม.
กาหนดและตามพันธกิจหน่วยงาน พร้อมเสนอ
ผู้บริหารเซ็น

20 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน
สายสนับสนุน

30 วัน

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

จัดทาบันทึกแจ้งหน่วยงานดาวน์โหลดคูม่ ือการ
ประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุน
และอับโหลดคูม่ ือฯ ขึ้นเว็บไซต์งานประกัน
คุณภาพ

20 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

จัดทาบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อทวบสอบรายชื่อ
คณะกรรมการกากับ ติดตามและดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุน
มทร.ศรีวิชัย พร้อมเสนอผู้บริหารเซ็น

20 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

หน่วยงานสายสนับสนุน

2

ทบทวนและจัดทาตัวบ่งชี้ที่ม.
กาหนดและตามพันธกิจหน่วยงาน
ถึงหน่วยงาน

3

จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพ
ภายในหน่วยงานสายสนับสนุน

4

เผยแพร่คู่มือการประกันคุณภาพ
ภายในหน่วยงานสายสนับสนุน

5

ทวบสอบรายชื่อคณะกรรมการ
กากับ ติดตามและดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน
สายสนับสนุน มทร.ศรีวิชัย

ที่
6

ผังกระบวนการ/กระบวนการ
แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตาม
และดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในหน่วยงานสายสนับสนุน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตาม
และดาเนินการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน
สายสนับสนุน มทร.ศรีวิชัย พร้อมเสนอผู้บริหาร
เซ็น

20 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานและผูร้ ับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุน
เพื่อความเข้าใจในแต่ละตัวบ่งชี้

3-4 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อให้หน่วยงานรายงาน
ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
หน่วยงานสายสนับสนุน

1-2 วัน

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

1.จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อให้หน่วยงานกรอก
เป้าหมายคุณภาพ (KPI)
2.จัดทาบันทึกเพื่อแจ้งหน่วยงานส่งเป้าหมาย
คุณภาพ (KPI) ของหน่วยงาน ผ่านระบบ
สารสนเทศ พร้อมเสนอผูบ้ ริหารเซ็น

1 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

จัดทาบันทึกไปยังหน่วยงานเพื่อรายงานผลการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสาย
สนับสนุน รอบ 9เดือน ผ่านระบบสารสนเทศ

20 นาที

มทร.ศรีวิชัย

7

ถ่ายทอดตัวบ่งชี้ของหน่วยงานสาย
สนับสนุนสู่หน่วยงาน

8
จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน
หน่วยงานสายสนับสนุน

9

รวบรวมเป้าหมายคุณภาพ (KPI)
ของแต่ละหน่วยงาน

10
ติดตามผลการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในหน่วยงานสาย
สนับสนุนรอบ 9เดือน

20 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ที่
11

ผังกระบวนการ/กระบวนการ
รายงานผลการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในหน่วยงานสาย

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

สรุปผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
หน่วยงานสายสนับสนุน รอบ 9เดือน ต่อผู้บริหาร

1 วัน

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

1. จัดทาบันทึกขออนุมัติใช้เงินในการจัดประชุม
เพื่อรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในหน่วยงานสายสนับสนุน
2. บันทึกขอใช้ห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์
3. จัดทาบันทึกเรียนเชิญบุคคลเป็น
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
หน่วยงานสายสนับสนุน
4. จัดทาเอกสารในการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพภายในสายสนับสนุน

20 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

1.จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุน พร้อม
เสนอผู้บริหารเซ็น
2.จัดทาบันทึกส่งสาเนาคาสั่งให้คณะกรรมการฯ

20 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

จัดทาบันทึกติดตามผลการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสายสนับสนุน รอบ 12 เดือน
เพื่อให้หน่วยงานรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศ

20 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ดาเนินการจัดการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุน

1-2 วัน

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

สนับสนุนรอบ 9เดือน

12

เตรียมรับการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน

สายสนับสนุน

13

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในหน่วยงานสาย
สนับสนุน

14
ติดตามผลการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในหน่วยงานสาย

5 นาที
20 นาที
30 นาที

สนับสนุน รอบ 12 เดือน

15

การตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพภายในหน่วยงานสาย
สนับสนุน

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

16
สรุปการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน
หน่วยงานสายสนับสนุน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ประสานคณะกรรมการขอผลการประเมิน
2. จัดทาสรุปผลการประเมินให้แต่ละหน่วยงาน
เป็นรูปเล่มรายงานผล
3. จัดส่งให้คณะกรรมการเซ็นรับรองผลฉบับ
สมบูรณ์
4. จัดทาบันทึกแจ้งหน่วยงานดาวน์โหลดรายงาน
ผลการประเมินฯ
5. อับโหลดไฟล์รายงานผลการประเมินขึ้น
เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ

20 นาที
1-2 วัน

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

20นาที
20 นาที
20 นาที

ภาคผนวก
รายละเอี ย ดเผยแพร่ อ้ างอิ งเว็ บ ไซต์ง านประกั นคุ ณ ภาพ หั ว ข้ อ การประกั นคุ ณ ภาพ หน่ ว ยงาน
สนับสนุนที่ http://ir.rmutsv.ac.th/supqa

ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2563

กระบวนการงานการจัดการความรู้ (KM)
ที่
1

ผังกระบวนการ/กระบวนการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ

รายละเอียดงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

30 นาที

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ

ความรู้ (KM)

- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ
2

วางแผนการจัดการความรู้
(KM Action Plan)

- คณะกรรมการการจัดการความรู้
(KM) ประชุมจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้ (KM Action Plan) ระดับ
มหาวิทยาลัย

1 วัน

- คณะกรรมการ
การจัดการความรู้
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

3

วิเคราะห์ กาหนดประเด็นและ
ขอบเขตการดาเนินงานการ
จัดการความรู้

- คณะกรรมการการจัดการความรู้
(KM) วิเคราะห์ กาหนดประเด็นและ
ขอบเขตการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้

1 วัน

- คณะกรรมการ
การจัดการความรู้
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

4

กาหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
ดาเนินการการจัดการความรู้

- กาหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
ดาเนินการการจัดการความรู้ โดย
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. กลุ่มสายวิชาการ
2. กลุ่มสายสนับสนุน

30 นาที

- คณะกรรมการ
การจัดการความรู้
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ที่
5

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ดาเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้

- ดาเนินการตามแผนการจัดการ
ความรูผ้ ่านกระบวนการจัดการ
ความรู้ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ผ่าน
โครงการหรือกิจกรรมหรือช่องทาง
ต่าง ๆ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา - หน่วยงานใน
ตามแผนใน สังกัด
แต่ละ
กิจกรรม - ผูช้ ่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

6

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้

- ดาเนินการจัดการความรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดี ตามกระบวนการจัดการ
ความรู้ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ระยะเวลา - หน่วยงานใน
ตามแผนใน สังกัด
แต่ละ
กิจกรรม - ผูช้ ่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

7

8

รวบรวมองค์ความรู้/
แนวปฏิบัติที่ดีจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบและเผยแพร่ผ่าน
คลังความรู้

นาองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี
ที่เป็นผลมาจากกระบวนการ
จัดการความรู้และจากคลัง
ความรู้มาใช้ประโยชน์

- รวบรวมองค์ความรู/้
แนวปฏิบัติที่ดีจดั เก็บอย่างเป็น
ระบบและเผยแพร่ผ่านคลังความรู้ ที่
http://ks.rmutsv.ac.th

1 เดือน

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

- นาองค์ความรู้/แนวปฏิบตั ิที่ดีมาใช้
ประโยชน์/ประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่งานตามบริบทของ
หน่วยงานหรือสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย

3 เดือน

- หน่วยงานใน
สังกัด
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ที่
9

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ประมินผลการดาเนินงาน

- มีการประเมินผลการดาเนินการ
จัดการความรู้ตามแผน เพื่อปรับปรุง
พัฒนาและจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาถัดไป เพื่อ
ตอบสนองวงจรคุณภาพ PDCA

3 วัน

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ

10
สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี

- สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีการศึกษา พัฒนาแผน
กาหนดประเด็นและขอบเขตปี
การศึกษาถัดไป

- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ
7 วัน

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ภาคผนวก
รายละเอี ย ดเผยแพร่ อ้ า งอิ ง เว็ บ ไซต์ ง านประกั น คุ ณ ภาพ หั ว ข้ อ การจั ด การความรู้
ที่ http://ir.rmutsv.ac.th/km

ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2563

กระบวนการงานประเมินภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
ที่
1

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

แต่งตั้งคณะกรรมการ

- แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
และประเมินภาวะการมีงานทาของ
บัณฑิต

30 นาที

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

2

วางแผนการขับเคลื่อนและ
ประเมินภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิต

- คณะกรรมการฯ ประชุมจัดทา
แผนขับเคลื่อนและประเมิน
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต

1 วัน

- งานประกันคุณภาพเผยแพร่แผนฯ
ผ่านเว็บไซต์และแจ้งหน่วยงานทราบ

- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและ
ประเมินภาวะการ
มีงานทาของ
บัณฑิต
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

3
ทบทวน/จัดทาเครื่องมือการ
ประเมินและแนวปฏิบัติในการ
ประเมินแก่หน่วยงาน

- คณะกรรมการฯ ร่วมทบทวนแบบ
ประเมินภาวะการมีงานทาของ
บัณฑิต โดยพิจารณาจากปัจจัยทีม่ ี
ส่วนเกี่ยวข้องประกอบจากส่วนงาน
ต่าง ๆ เพื่อประเมินให้ครอบคลุมใน
การนาไปใช้และเป็นประโยชน์ใน
การบริหารจัดการ
- คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาแนว
ปฏิบัติในการประเมินภาวะการมี
งานทา เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติ
- งานประกันคุณภาพเผยแพร่ ผ่าน
เว็บไซต์และแจ้งหน่วยงานทราบ

1 วัน

- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและ
ประเมินภาวะการ
มีงานทาของ
บัณฑิต
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

4

ออกแบบสารสนเทศในการ
ประเมินผลและสรุปผล

- คณะกรรมการฯ ร่วมออกแบบ
แบบประเมินผ่านระบบสารสนเทศ
และรูปแบบการรายงานผล

2 เดือน

- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและ
ประเมินภาวะการ
มีงานทาของ
บัณฑิต

- งานประกันคุณภาพติดต่อ
ผู้รับผิดชอบสารสนเทศในการพัฒนา
ระบบฯและประสานข้อมูล

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

5

ติดตามบัณฑิตประเมินผล

- คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประสานไปยังบัณฑิตเพื่อ
ทาการประเมินภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิตผ่านระบบฯ และนา
หลักฐานมาแสดงในวันรับรายงาน
ตัวบัณฑิต

ตลอดปี
การศึกษา

สรุปผลการประเมินฯ
และเผยแพร่

- งานประกันคุณภาพสรุปผลการ
ประเมินรายงานต่อที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นรายไตร
มาส
- งานประกันคุณภาพสรุปเล่มผล
การประเมินภาวะการมีงานทาของ
บัณฑิตเป็นรายปีและเผยแพร่
รวมถึงจัดส่งให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ในการนาข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจและรายงานผลไปยังต้น
สังกัด

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

- คณะ วิทยาลัย ติดตามภาวะการมี
งานทาของบัณฑิตต่อเนื่องตลอดทัง้
ปี
6

- คณะ/วิทยาลัย

1 เดือน

- คณะ/วิทยาลัย
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ภาคผนวก
รายละเอี ย ดเผยแพร่ อ้ างอิ ง เว็ บ ไซต์ ง านประกัน คุ ณ ภาพ หั ว ข้ อ ภาวะการมี ง านท าของบั ณ ฑิ ต
ที่ http://ir.rmutsv.ac.th/employment-graduates

ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2563

กระบวนการงานประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/นายจ้างที่มีต่อบัณฑิต มทร.ศรีวิชัย
ที่
1

ผังกระบวนการ/กระบวนการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ

รายละเอียดงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
และประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ/นายจ้าง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

30 นาที

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

2

วางแผนการขับเคลื่อนและ
ประเมินความพึงพอใจฯ

- คณะกรรมการฯ ประชุมจัดทา
แผนขับเคลื่อนและประเมินความพึง
พอใจฯ

1 วัน

- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ

- งานประกันคุณภาพเผยแพร่แผนฯ
ผ่านเว็บไซต์และแจ้งหน่วยงานทราบ

- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ
3
ทบทวน/จัดทาเครื่องมือการ
ประเมินและแนวปฏิบัติในการ
ประเมินแก่หน่วยงาน

- งานประกันคุณภาพจัดทาหนังสือ
ให้แต่ละหลักสูตรพิจารณาประเด็น
การประเมินความพึงพอใจให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
- คณะกรรมการฯ ร่วมทบทวนแบบ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ/นายจ้างแต่ละ
หลักสูตรโดยพิจารณาจากปัจจัยทีม่ ี
ส่วนเกี่ยวข้องประกอบจากส่วนงาน
ต่าง ๆ เพื่อประเมินให้ครอบคลุมใน
การนาไปใช้และเป็นประโยชน์ใน
การบริหารจัดการ
- คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาแนว
ปฏิบัติในการประเมินฯ เพื่อให้
หน่วยงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

1 วัน

- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

2 เดือน

- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ

- งานประกันคุณภาพเผยแพร่ ผ่าน
เว็บไซต์และแจ้งหน่วยงานทราบ
4

ออกแบบสารสนเทศในการ
ประเมินผลและสรุปผล

- คณะกรรมการฯ ร่วมออกแบบ
แบบประเมินผ่านระบบสารสนเทศ
และรูปแบบการรายงานผล

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ

- งานประกันคุณภาพติดต่อ
ผู้รับผิดชอบสารสนเทศในการพัฒนา
ระบบฯและประสานข้อมูล

5

ติดตามกลุ่มเป้าหมายในการ
ประเมินผล

- คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประสานไปยังผูป้ ระการ
หรือนายจ้างที่บัณฑิตทางานอยู่
หรือผู้ประกอบการเพื่อทาการ
ประเมินความพึงพอใจฯ และจัดส่ง
แบบประเมินมายังคณะ

- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ
ตลอดปี
การศึกษา

สรุปผลการประเมินฯ
และเผยแพร่

- งานประกันคุณภาพสรุปผลการ
ประเมินรายงานต่อที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นรายไตร
มาส
- งานประกันคุณภาพสรุปเล่มความ
พึงพอใจของผู้ประกอบการ/นายจ้าง
ที่มีต่อบัณฑิต มทร.ศรีวิชัยเป็นรายปี
และเผยแพร่ รวมถึงจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนาข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจและรายงาน
ผลไปยังต้นสังกัด

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

- คณะ วิทยาลัย รวบรวมแบบ
ประเมินและบันทึกข้อมูลผ่านระบบ
สารสนเทศ
6

- คณะ/วิทยาลัย

1 เดือน

- คณะ/วิทยาลัย
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
- เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ภาคผนวก
รายละเอี ย ดเผยแพร่ อ้ า งอิ ง เว็ บ ไซต์ ง านประกั น คุ ณ ภาพ หั ว ข้ อ ความพึ ง พอใจผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
ที่ http://ir.rmutsv.ac.th/employment-satisfaction

ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2563

การบวนการงานประเมินกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส)
ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

20 นาที

จัดทาแผนการดาเนินงาน

ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานกิจกรรม 5
ส+ (5สพลัส)

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

จัดทาบันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานเพื่อดาวน์
โหลดแผนการดาเนินงานกิจกรรม 5ส+
(5ส พลัส) พร้อมเสนอผู้บริหารเซ็น และ
อับโหลดแผนฯ ขึ้นเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ

20 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

จัดทาบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อทวนสอบรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+
ระดับม. พร้อมเสนอผู้บริหารเซ็น

20 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อให้หน่วยงานทวน
สอบรายชื่อคณะกรรมการตรวจติดตาม
กิจกรรม 5ส+ ระดับม.

4-5 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

จัดทาบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อทวนสอบ
ฐานข้อมูลพื้นที่รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5
ส+ พร้อมเสนอผู้บริหารเซ็น

20 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

1
กิจกรรม 5ส+)

2
แจ้งหน่วยงานดาวน์โหลด
แผนการดาเนินงานกิจกรรม 5ส+

3

แจ้งหน่วยงานทวนสอบรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจติดตาม
กิจกรรม 5ส+ ระดับม.

4
จัดทาระบบสารสนเทศให้
หน่วยงานทวนสอบรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจติดตาม

5

แจ้งหน่วยงานทวนสอบ
ฐานข้อมูลพื้นที่รับการตรวจ
ติดตามกิจกรรม 5ส+

ที่
6

ผังกระบวนการ/กระบวนการ
จัดทาระบบสารสนเทศให้
หน่วยงานทวนสอบฐานข้อมูล

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อให้หน่วยงานทวน
สอบทวนสอบฐานข้อมูลพื้นที่รบั การตรวจ
ติดตามกิจกรรม 5ส+

4-5 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจ
ติดตามกิจกรรม 5ส+ พร้อมเสนอผู้บริหารเซ็น

1-2 วัน

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

จัดทาบันทึกถึงหน่วยงานแจ้งดาวน์โหลดคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจติดตามกิจกรรม
5ส+ พร้อมอับโหลดคาสั่งฯ ขึ้นเว็บไซต์งาน
ประกันคุณภาพ

20 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

1.ดาเนินการตรวจติดตามผลการตรวจประเมิน
กิจกรรม 5ส+ ในระบบสารสนเทศ

1 วัน

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

พื้นที่รับการตรวจติดตาม
กิจกรรม 5ส+ กิจกรรม 5ส+

7

แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจ
ติดตามกิจกรรม 5ส+

8

แจ้งหน่วยงานดาวน์โหลดคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจ
ติดตามกิจกรรม 5ส+

9
ตรวจติดตามกิจกรรม
5ส+ (5ส พลัส)
สรุปผลและเผยแพร่

2.จัดทาบันทึกขอเล่มรายงานผลการตรวจ
ประเมินกิจกรรม 5ส+ จากหน่วยงาน

20 นาที

3.อับโหลดเล่มรายงานผลการตรวจประเมิน
กิจกรรม 5ส+ ขึ้นยังเว็บไซต์งานประกัน
คุณภาพ

30 นาที

ภาคผนวก
รายละเอี ย ดเผยแพร่ อ้ า งอิ ง เว็ บ ไซต์ ง านประกั น คุ ณ ภาพ หั ว ข้ อ กิ จ กรรม 5ส+ (5ส พลั ส )
ที่ http://ir.rmutsv.ac.th/5splus
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การบวนการงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

1.
กาหนดนโยบาย แนวทางใน
การจัดวางระบบการบริหาร

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการกาหนดนโยบาย แนวทางใน
การจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยง
และแจ้งให้แก่บุคลากรรับทราบ

30 นาที

งานประกันคุณภาพ

ดาเนินการทบทวนคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการบริหารความ
เสี่ยง ประจาปีงบประมาณ

20 นาที

งานประกันคุณภาพ

ดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
พร้อมทั้งระบุความเสี่ยงและประเมิน
ความเสีย่ ง

3วัน

งานประกันคุณภาพ

ดาเนินการตรวจสอบแผนบริหารความ
เสี่ยง

60 นาที

คณะกรรมการ
ดาเนินการบริหาร
ความเสีย่ ง

ดาเนินการแจ้งแผนบริหารความเสี่ยงไป
ยังหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ

20 นาที

งานประกันคุณภาพ

ความเสีย่ ง

2.
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการบริหารความเสี่ยง

3
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง

แก้ไข
3.
ตรวจสอบ
ถูกต้อง
4.

แจ้ งแผนบริ หารความเสีย่ งฯ
ไปยังหน่วยงาน

ที่
5.

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินงานตามแผนบริ หาร
ความเสีย่ ง

การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง
ที่จัดทาขึ้นโดยมีระยะเวลาตาม
ปีงบประมาณ

1ปีงบประมาณ

งานประกันคุณภาพ

3วัน

งานประกันคุณภาพ

สรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนบริ หารความเสีย่ ง

ดาเนินการรวมรวมข้อมูลและสรุปผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ดาเนินการรายงานผลตามแผนบริหาร
ความเสีย่ งต่อผู้บริหารและสภา
มหาวิทยาลัย

1วัน

งานประกันคุณภาพ

6.

7.
รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนบริ หารความเสีย่ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ

ภาคผนวก
รายละเอี ย ดเผยแพร่ อ้ า งอิ ง เว็ บ ไซต์ ง านประกั น คุ ณ ภาพ หั ว ข้ อ ความเสี่ ย ง/ควบคุ ม ภายใน
ที่ http://ir.rmutsv.ac.th/risk-incontrol
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การบวนการงานควบคุมภายใน
ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

1.
กาหนดนโยบาย แนวทางในการ
จัดวางระบบการควบคุมภายใน

2.
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ควบคุมภายใน

3.
จัดทาคู่มือการควบคุมภายใน

4.
เผยแพร่คู่มือการควบคุมภายใน

5.

หน่วยงานประเมินผลการควบคุม
ภายใน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการกาหนดนโยบาย แนวทางใน
การจัดวางระบบการควบคุมภายในและ
ประเมินผลการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยและแจ้งให้บุคลากร
รับทราบ

30 นาที

งานประกันคุณภาพ

ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย

20 นาที

งานประกันคุณภาพ

ดาเนินการจัดทาคู่มือการควบคุมภายใน
ที่ประกอบด้วยกระบวนการดาเนินงาน
ควบคุมภายใน หลักเกณฑ์ต่างๆ และ
แบบฟอร์มที่กาหนด ในรูปแบบที่เข้าใจ
ง่าย

5 วัน

งานประกันคุณภาพ

ดาเนินการเผยแพร่คู่มือการควบคุม
ภายในให้แก่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย

30 นาที

งานประกันคุณภาพ

ดาเนินการให้หน่วยงานรายงานการ
ควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
ประกอบด้วย แบบประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
,แบบ ปค.4 ย่อย, แบบ ปค.5 ย่อย

1 วัน

หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

6.
สรุปการประเมินผลการควบคุม
ภายใน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการวิเคราะห์สรุปจัดทารายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน
ประกอบด้วย แบบปค.1,แบบปค.4,
แบบปค.5

3 วัน

งานประกันคุณภาพ

ดาเนินการตรวจสอบรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน

2 ชั่วโมง

คณะกรรมการ
ดาเนินการควบคุม
ภายใน

ดาเนินการเสนออธิการบดีลงนาม
รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน
(แบบ ปค.1, แบบ ปค.4, และ
แบบ ปค.5)

1 วัน

งานประกันคุณภาพ

ดาเนินการสอบทานรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในโดยหน่วย
ตรวจสอบภายในและจัดทารายงานการ
สอบทานฯ (แบบ ปค.6) และเสนอ
อธิการบดี

1 วัน

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

ดาเนินการส่งรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน (แบบ ปค.1, แบบ
ปค.4,แบบ ปค.5 และแบบ ปค.6) ไปยัง
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สภามหาวิทยาลัย

1 วัน

งานประกันคุณภาพ

แก้ไข
7.
ตรวจสอบ
ถูกต้อง
8.
อธิการบดีลงนามรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน

9.
หน่วยตรวจสอบภายในสอบทาน
รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน

10.
ส่งรายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

11.
รายงานผลการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

รายละเอียดงาน
ดาเนินการรายงานผลตามแผนบริหาร
ความเสีย่ งต่อผู้บริหารและสภา
มหาวิทยาลัย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1วัน

งานประกันคุณภาพ

ภาคผนวก
รายละเอี ย ดเผยแพร่ อ้ า งอิ ง เว็ บ ไซต์ ง านประกั น คุ ณ ภาพ หั ว ข้ อ ความเสี่ ย ง/ควบคุ ม ภายใน
ที่ http://ir.rmutsv.ac.th/risk-incontrol
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การบวนการงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

1.
ศึกษาหลักเกณฑ์การ
ประเมิน ITA

2.
ประชุมเตรียมการประเมิน ITA

รายละเอียดงาน
ศึกษาคู่มือการประเมิน ITA
ประจาปี
1. รายละเอียดการประเมิน
2. ขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
การประเมิน
3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
4. การประมวลผลคะแนน และ
เกณฑ์ระดับผลการประเมิน
1. ทบทวนตัวชี้วัดความ
เหมาะสมของคณะกรรมการใน
การดาเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
2. วิเคราะห์บ ทบาทและหน้า ที่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เตรียมข้อมูลและเอกสาร
สาหรับการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน
4. จัดประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานเพื่อแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบรายละเอียดการประเมิน
ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการ
ประเมิน บทบาทหน้าที่
ของหน่วยงาน การประมวลผล
คะแนน และเกณฑ์ระดับผลการ
ประเมินสาหรับปีงบประมาณ
พ.ศ. .....

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

5 วัน

1. เลขานุการ
2. คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

1 วัน

1. เลขานุการ
2. คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

3.
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวม
รายชื่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก (IIT
และ EIT) และเว็บไซต์ที่เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ของมหาวิทยาลัย (OIT)

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดทาบันทึกขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อผู้มสี ่วน
ได้ส่วยเสียภายในและภายนอก
(IIT และ EIT) ไปยังหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล และ
เว็บไซต์ทเี่ ปิดเผยข้อมูล
สาธารณะของมหาวิทยาลัย
(OIT)

30 วัน

1. เลขานุการ
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2. คณะ/วิทยาลัย/
สานัก/กอง
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

2 วัน

1. ผู้ดูแลระบบ
ITA
2. ผู้บริหารที่
รับผิดชอบ ITA

30 วัน

ผู้ดูแลระบบ ITA

2. จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบที่ผู้
ประเมินกาหนด
4.
ส่งรายชื่อผู้บริหารทีร่ ับผิดชอบและผู้ดูแล
ระบบ ITA

5.

นาเข้าข้อมูลผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายใน/
ภายนอก (IIT และ EIT) ในระบบ ITAS

1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ
ITAS ด้วยชื่อผู้ใช้งาน
(username) และรหัสผ่าน
(password)
ที่ได้รับจากสานักงาน ป.ป.ช.
2. ระบุข้อมูลส่วนบุคคลของ
2.1 ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
ระบบ ITA ของมหาวิทยาลัย
2.2 ผู้ดูแลระบบ ITA ของ
มหาวิทยาลัย
ผู้ดูแลระบบ ITA ของ
มหาวิทยาลัยดาเนินการ
นาเข้าข้อมูลในระบบ ITAS
ประกอบด้วย
1. จานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT)
2. ข้อมูลรายชื่อและช่องทาง
ติดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ด้วยวิธีการ
2.1 เพิ่มข้อมูลในระบบที ละ
ชื่อหรือ
2.2 นาเข้าไฟล์ข้อมูล โดยใช้
Template ที่ดาวน์โหลดมาจาก
ระบบ ITAS

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

6.
ผู้บริหารอนุมัติ

แก้ไข

ส่งข้อมูลรายชื่อ

ถูกต้อง

7.
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ
สารวจแก่ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก (IIT
และ EIT) และกากับติดตามการตอบแบบสารวจ
ตามจานวนที่ ป.ป.ช. กาหนด

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหารตรวจสอบข้อมูลรายชื่อ
ในระบบ ITAS
และอนุมัตสิ ่งข้อมูลโดยสามารถ
เลือก
1. “อนุมัต”ิ เมื่อพบว่าข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วน
2. “ตีกลับ” เมื่อเห็นว่าควรมีการ
แก้ไข
จะสามารถส่งกลับให้ผดู้ ูแลระบบ
แก้ไขข้อมูลและส่งขออนุมัติใหม่
จนกว่าจะถูกต้องครบถ้วน

1 วัน

ผู้บริหารที่
รับผิดชอบ ITA

1. ระบบ ITAS กาหนดขนาด
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งขั้ น ต่ าส าหรั บ ผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ
ภายนอก (EIT)
2. ผู้ ดู แ ลระบบน าช่ อ งทางการ
ตอบแบบสารวจ IIT และ EIT
ที่ได้รับแจ้งในกล่องจดหมายของ
ระบบ ITAS ในรู ปแบบ URL
หรือ QR codeไปเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายในและ
ภายนอก เข้ า มาตอบในระบบ
โดยตรงด้วยตนเอง
3. ผู้ดูแลระบบกากับติดตามและ
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ภายใน (IIT) ตอบแบบสารวจใน
ระบบ ITAS ด้วยตนเอง ไม่น้อย
กว่ า จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งขั้ น ต่ า
หรื อ ตามที่ ส านั ก งาน ป.ป.ช.
กาหนด

2 วัน

1. ผู้ดูแลระบบ
ITA
2. คณะ/วิทยาลัย/
สานัก/กอง
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ IIT
และ EIT

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

4 . ผู้ ดู แ ล ร ะ บ บ ป ร ะ ส า น
หน่ ว ย งา นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย ภายนอก (EIT) ที่ เ ข้ า มา
ติดต่อหน่วยงานตอบแบบสารวจ
ในระบบ ITAS ด้วยตัวเอง โดย
ไม่จาเป็นต้องมี
จานวนตามที่กาหนดในระบบ
8.
ผู้ดูแลระบบตอบแบบสารวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT)

9.
แก้ไข
ผู้บริหารอนุมัตสิ ่ง
แบบสารวจ

ถูกต้อง

1. ผู้ดูแลระบบดาเนินการตอบ
แบบส ารวจOIT ในแต่ ล ะข้ อ
คาถาม โดยเลือก“มี”หรือ“ไม่ม”ี
2. หากเลือก “มี” ให้ระบุ URL
ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงข้อมูล
เนื้อหาข้อความ หรือลิงค์สาหรับ
เชื่อมโยงไปยังข้อมูลตามที่แต่ละ
ข้อคาถามกาหนด
3. หากเลือก “ไม่มี” ให้ระบุ
เหตุผลที่มหาวิทยาลัย ไม่เปิดเผย
ข้อมูลนั้นในช่องคาอธิบาย
1. ผู้บริหารตรวจสอบคาตอบที
ละข้อ หากเห็นว่าคาตอบในข้อ
ใดถูกต้อง ให้กด “ผ่าน” และ
หาก
เห็นว่าควรแก้ไข ให้กด “ไม่
ผ่าน” และกด “ไม่อนุมตั ”ิ เพื่อ
ส่งกลับให้ผดู้ ูแลระบบแก้ไข
ข้อมูล
และส่งขออนุมัติใหม่จนกว่าจะ
ถูกต้องครบถ้วน
2. เมื่อผู้บริหารกด “ผ่าน” ใน
ทุกข้อแล้วจึงจะสามารถกด
“ยืนยันการตรวจ” เพื่อเป็นการ
อนุมัติการตอบแบบสารวจ OIT

5 วัน

1 วัน

ผู้ดูแลระบบ
ITA

ผู้บริหารที่
รับผิดชอบ ITA

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

10.
ผู้รับจ้างประเมินเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

11.
ติดตามผลการประเมินจาก ป.ป.ช.

12.
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
เพื่อรายงานผลและจัดทาบันทึก
รายงานผู้บริหารและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับจ้างประเมินเก็บข้อมูลกลุ่ม ตามที่ป.ป.ช.
ตัวอย่าง EITจากข้อมูลผู้มสี ่วนได้
กาหนด
ส่วนเสียภายนอกทีผ่ ู้ดูแลระบบ
ได้นาเข้าข้อมูลไว้ในระบบ ITAS
โดยผู้จ้างประเมินจะกากับ
ติดตามข้อมูลการตอบตาม
จานวนขั้นต่าที่กาหนดในระบบ

1. ผู้รับจ้างฯ ของ
ป.ป.ช.
2. ผู้ดูแลระบบ
ITA

ส่วนราชการติดตามรายงานผล
การประเมินจากสานักงาน
ป.ป.ช. เพื่อรับทราบค่าคะแนน
และระดับผลการประเมิน
(Rating Score)

1 วัน

1เลขานุการ
2.คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

1. รวบรวมผลการดาเนิ น งาน
ITA ในปี ปั จ จุ บัน และผลการ
ประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัย
ย้อนหลัง
2. รวบรวมข้อเสนอแนะในการ
พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
โปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย ตามข้อมูลที่ได้รับ
จากสานักงาน ป.ป.ช.
3. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการ
ดาเนินงาน เพื่อรับทราบผลการ
ดาเนินงานผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาฯ เพื่อ
เ ป็ น แ น ว ท า ง ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ด าเนิ น งานด้ า นคุ ณ ธรรมและ
ความโปร่ งใสของมหาวิท ยาลั ย
ต่อไป
4. จัดทาบันทึกรายงานผู้บริหาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5 วัน

1เลขานุการ
2.คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

ภาคผนวก
รายละเอี ย ดเผยแพร่ อ้ า งอิ ง เว็ บ ไซต์ ง านประกั น คุ ณ ภาพ หั ว ข้ อ การด าเนิ น งาน ITA
ที่ http://ir.rmutsv.ac.th/ita
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การบวนการงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ
ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

1
ศึกษาข้อมูลที่จะนามาทาระบบ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ศึกษาข้อมูลที่จะนามาทาระบบสารสนเทศและ
เลือกรูปแบบการเก็บข้อมูล

1 วัน

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ดาเนินการจัดทาระบบสารสนเทศผ่าน Google
Applications (ระยะเวลาในการดาเนินการ
ขึ้นอยู่กับจานวนหัวข้อหรือรายละเอียดที่ต้อง
จัดทาในระบบ)

1 วัน –1
เดือน

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ดาเนินการทดลองคีย์ข้อมูลในระบบเพื่อ
ตรวจสอบผลการแสดงข้อมูลตามที่ต้องการ

30 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

จัดทาบันทึกแจ้งหน่วยงานทราบถึงการเข้าถึง
ระบบสารสนเทศ และอับโหลดระบบสารสนเทศ
ขึ้นเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ

20 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

สารสนเทศ

2

จัดทาระบบสารสนเทศ

3
No

ตรวจสอบ

Yes

4
เผยแพร่ระบบสารสนเทศ

ภาคผนวก
รายละเอียดเผยแพร่อ้างอิงเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ ที่ http://ir.rmutsv.ac.th/

หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพที่ http://ir.rmutsv.ac.th/qais

ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2563

