
 

 

 

 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

งานประกันคุณภาพ 

 งานประกันคุณภาพเป็นภารกิจที่จ าเป็นและมีความส าคัญอย่างหนึ่งต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยงานประกันคุณภาพมุ่งพัฒนาคุณภาพทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน การบริหารจัดการคุณภาพผ่านงานต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้าง
ความมั่นใจให้ผู้รับบริการทุกระดับ ได้แก่ งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา งานประกัน
คุณภาพภายในของหน่วยงานสายสนับสนุน งานการจัดการความรู้ (KM) งานการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(Risk) งานควบคุมภายใน งานกิจกรรม 5ส+ งานประเมินภาวะการมีงานท าของบัณฑิต งานประเมินความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ งานพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านประกันคุณภาพ งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) และงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วัตถุประสงค ์

1.  เ พ่ือสนับสนุนกลยุทธ์  ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย เ พ่ือบรรลุตามวิสัยทัศน์ เดียวกัน 
   2. เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานการเรียนการสอนและหน่วยงานสายสนับสนุนให้มีเครื่องมือการบริหาร
คุณภาพเพ่ือก่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของผู้ เรียนและสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 3. เพ่ือบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพแก่ผู้บริหารและบุคลากรภายในอัน
ประกอบการตัดสินใจและพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริการข้อมูลข่าวสาวผ่านสาธารณชนเพ่ือให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่
ก าหนด 

4. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวในยุคปัจจุบันผ่านเครื่องมือคุณภาพ 

 

 



เป้าหมาย 

 1. เชิงปริมาณ 
    1.1 บุคลากรทุกคนในสังกัดงานประกันคุณภาพได้รับการพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะตามสายงาน
และสามารถประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบจนเกิดการพัฒนางานเชิงรูปธรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
 2. เชิงคุณภาพ 
    2.1  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและหน่วยงานภายนอกน าผลงานที่
เกิดจากกระบวนการประกันคุณภาพมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานหรือพัฒนาองค์กรเชิงรูปธรรม อัน
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเกิดความมั่นใจในคุณภาพแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วย นักศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ผู้ มารับ
บริการและผู้ให้บริการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย กลุ่มชุมชนสังคมในพ้ืนที่ หน่วยงานในเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1  

 

- ศึกษาและทบทวนตัวบ่งช้ีเกณฑ์
การประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย 

 

 

 

7 วัน - ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

2  - ศึกษาและทบทวนตัวบ่งช้ีเกณฑ์
การประกันคณุภาพให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
ประกันคณุภาพการศึกษา/ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานอดุมศึกษา/ประกาศ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ศรีวิชัย/แผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั/และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

15 วัน - ผู้รับผดิชอบ 
ตัวบ่งช้ีระดับ
มหาวิทยาลยั 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

3  
                                      แก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 

            ไม่แก้ไข 

- งานประกันคุณภาพรวบรวมและ
น าเสนอต่อกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

7 วัน - กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั 
(ท่ีประชุม
ผู้บริหาร) 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

ทบทวนตัวบ่งชี้เกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในมหาวิทยาลัย 

ปรับปรุงตัวบ่งชี้การประกัน

คุณภาพให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานอุดมศึกษาและ

จัดท ากรอบการประกัน

คุณภาพ ระดับอุดมศึกษา 

เสนอกรรมการ 

บริหาร
มหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบ 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4  
 
 
 
 
 
 
                                     แก้ไข 
 
 
 
 
 
 

        เห็นชอบ 

- งานประกันคุณภาพรวบรวม (ร่าง) 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานเสนอ
ต่อคณะกรรมการประกันคณุภาพ
การศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  กรณีเห็นชอบน าเสนอตอ่
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั
ให้ความเห็นชอบในล าดับถดัไป 

 

 

 

 

1 เดือน - คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

- กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั 
(ท่ีประชุม
ผู้บริหาร) 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

 

 

5  

 

 

- งานประกันคุณภาพจัดโครงการ/
กิจกรรม เพื่อช้ีแจงให้ทุกหน่วยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคณุภาพการศึกษาตามกรอบ
การประกันคณุภาพการศึกษา 

- รับฟังข้อคิดเห็น/ประชาพิจารณ ์
ฉบับร่างคู่มือฯ จากทุกหน่วยงาน 

1 เดือน - ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

- หัวหน้า
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคณุภาพ
ทุกหน่วยงาน 

 

 

 

จัดท า(ร่าง) คู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษา เสนอต่อ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาและคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย 

ประชุมท าความเข้าใจกรอบ

การประกันคุณภาพ 

ระดับอุดมศึกษาแก่หน่วยงาน

และรับฟังการประชาพิจารณ์ 

(ร่าง) คู่มือฯ  



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

6  

 

 

 

- งานประกันคุณภาพแจ้งหน่วยงาน
ให้ทบทวนเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคณุภาพการศึกษาทุกตัวบง่ช้ี
และทบทวนบริบท ภารกิจของ
หน่วยงานเพื่อปรับให้เหมาะกับ
บริบทหน่วยงานและเพื่อรวบรวม
ข้อมูลผลการด าเนินงานรองรับการ
ประเมิน 

- รวบรวมผลการทบทวนรายตัวบง่ช้ี
ของหน่วยงานและบริบทแตล่ะ
หน่วยงาน มาพิจารณารวบรวมเปน็
ข้อมูลประกอบการจัดท าคู่มือการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 

- รวบรวมข้อเสนอแนะ  ข้อประชา
พิจารณเ์พื่อรวบรวมจัดท าคู่มือการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 

15 วัน - ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

- หัวหนา้
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคณุภาพ
ทุกหน่วยงาน 

7  - งานประกันคุณภาพแจ้งทุก
หน่วยงานให้น าคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
เป็นแนวทางในการด าเนินการและ
ประเมินผลประจ าป ี

- งานประกันคุณภาพเผยแพร่คู่มอืฯ 
ผ่านเว็บไซต ์

1 เดือน - คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 
- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

8  
- งานประกันคุณภาพจัดท าประกาศ
นโยบายประกันคณุภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา  

- งานประกันคุณภาพเผยแพร่
ประกาศนโยบายฯ ผ่านเว็บไซต ์

 

1 วัน 
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

แจ้งทุกหน่วยงานทบทวน 

ตัวบ่งชี้และบริบทของ

หน่วยงานเพ่ือใช้ในการ

ประเมินระดับหน่วยงาน 

ประกาศนโยบายประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา  

จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับอุดมศึกษา 



ภาคผนวก  

 รายละเอียดเผยแพร่อ้างอิงเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ  หัวข้อ ระบบประกันคุณภาพศรีวิชัย   

ที ่http://ir.rmutsv.ac.th/srivijayaqa 

 
 

 

ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ir.rmutsv.ac.th/srivijayaqa


กระบวนการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1  

 

- ดาวน์โหลดนโยบายประกัน
คุณภาพ ระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลยั  

- ดาวน์โหลดคู่มือระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

5 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

2  

 

 

- ศึกษาท าความเข้าใจนโยบาย
ประกันคณุภาพและคู่มือระบบ
ประกันคณุภาพ ระดับอุดมศึกษา 

- วางแผนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
ร่วมกับคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ 

2 วัน เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

 
- คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ 
- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

3  

 

 

 

- มหาวิทยาลัยช้ีแจงตัวบ่งช้ี (KPI) 
และแนวทางการด าเนินงานแก่
หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับหน่วยงาน ตาม KPI นั้น  
ผ่านโครงการฝึกอบรม 

 

3 วัน - ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 
- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

4  

 

 

 

- คณะก าหนดเป้าหมายตัวบ่งช้ีใน
การด าเนินงานตาม KPI เสนอ
มหาวิทยาลยัและกระจายตัวบ่งช้ี 
(KPI) แก่หน่วยงานภายใน 

- งานประกันคุณภาพรวบรวม
เป้าหมายคุณภาพจากทุกหน่วยงาน
และพิจารณาคา่คะแนนให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดและจัดท า
เป้าหมายคุณภาพ (KPI) ราย
หน่วยงานและเผยแพรผ่่านเว็บไซต์ 

7 วัน 

 

 
7 วัน 

- คณะ/วิทยาลัย/
หลักสตูร 

 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 
- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

รับนโยบายประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

วางแผนการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยชี้แจงตัวบ่งชี้ 

(KPI) และแนวทางการ

ด าเนินงาน 

 

คณะก าหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้

ในการด าเนินงานตาม KPI 

เสนอมหาวิทยาลัยและ

กระจายตัวบ่งชี้ (KPI)   

แก่หน่วยงานภายใน 
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- คณะ/หน่วยงานด าเนินงานตาม
ข้อก าหนด และเก็บข้อมูลระยะ 12 
เดือน  ติดตามผลทุก 3 เดือนเข้าที่
ประชุมของหน่วยงาน 
 

 

 

3 เดือน 

 

 

 

- คณะ/วิทยาลัย/
หลักสตูร 

 
 

 

6 

 

 

 

 

ไม่ครบถ้วน 
ไม่ถูกต้อง 
มีรายการขอเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
  

                         ครบถว้น/ถูกต้อง 

- งานประกันคุณภาพติดตามผลการ
ด าเนินงานทุก 3 เดือน และ
ตรวจสอบการรายงานผลผ่านระบบ
สารสนเทศ และสรุปผลรายงานตอ่ท่ี
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

1 เดือน - ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 
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- หลักสูตรจัดท า SAR และรายงาน
ผลผ่านช่องทางที่คณะ/มหาวิทยาลัย
ก าหนด และเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการประเมินระดบั
หลักสตูรไปยังคณะ 

- งานประกันคุณภาพติดตามการ
รายงานผล (SAR) ของหลักสูตรผา่น
ระบบสารสนเทศและสรุปผล 

- งานประกันคุณภาพรวบรวม
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมนิ
ระดับหลักสตูรและตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์ผู้ประเมิน และจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเสนอ
อธิการบดีลงนาม และเผยแพร่ค าสั่ง
ผ่านเว็บไซต ์

1 เดือน 

 

 

1 เดือน 

 

 

15 วัน 

- คณะ/วิทยาลัย/
หลักสตูร 

 

 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 
- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

คณะ/หน่วยงานด าเนินงาน

ตามข้อก าหนด และเก็บข้อมลู

ระยะ 12 เดือน  ติดตามผล

รายงานผลทุก 3 เดือนเข้าที่

ประชุมของหน่วยงาน 

 

หลักสูตรจัดท า SAR  และ

เสนอรายชื่อคณะกรรมการ

ประเมินระดับหลักสูตรไปยัง

คณะ/มหาวิทยาลัย 

ตรวจสอบการ

รายงานผล 
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- กรรมการตรวจประเมินฯ ประสาน
การตรวจประเมินกับหน่วยงานท่ีรบั
การตรวจประเมินฯ และด าเนินการ
ตรวจ 

- หลักสูตรรับการประเมินคณุภาพ
จากคณะกรรมการระดับหลักสูตร
และปรับปรุงเล่มSAR หลังการตรวจ 
พร้อมรายงานผลและส่งไฟลร์ูปเลม่
ไปยังคณะ 

- กรรมการตรวจประเมินฯ จัดท า
สรุป/รายงานผลการตรวจประเมนิฯ 
ส่งให้หน่วยงานท่ีรับการตรวจ 

- หลักสูตรจัดท ารายงานการ
ประเมินฯ (ฉบับสมบูรณ์)  ตามผล
การตรวจฯ ส่งคณะ เพื่อรวบรวม
เป็นรายงานการประเมินฯ ของคณะ 

- คณะรวบรวมไฟล์รายงานของ
หลักสตูรและจดัส่งมายังงานประกนั
คุณภาพและ สวท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 วัน 
 
 

 
2 วัน 

 

 

 
7 วัน 

 
 
 

7 วัน 
 
 
 

7 วัน 

 

- คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน 
 

 
- คณะ/วิทยาลัย/
หลักสตูร 

 

 

- คณะ/วิทยาลัย/
หลักสตูร 

 

- คณะ/วิทยาลัย/
หลักสตูร 

 

- คณะ/วิทยาลัย/
หลักสตูร 

ประเมินคุณภาพ 

ระดับหลักสูตร 
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- คณะรวบรวมข้อมูลผลการประเมิน
ของหลักสูตรและจัดท า SAR ระดบั
คณะ 

- คณะเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินระดับคณะมายังงานประกัน
คุณภาพ 

- งานประกันคุณภาพรวบรวม
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมนิ
ระดับคณะและตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์ผู้ประเมิน และจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเสนอ
อธิการบดีลงนาม และเผยแพร่ค าสั่ง
ผ่านเว็บไซต ์

1 เดือน 

 

 

7 วัน 

 

7 วัน 

- คณะ/วิทยาลัย/
หลักสตูร 

 

 

 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 
- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 
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- กรรมการตรวจประเมินฯ ประสาน
การตรวจประเมินกับหน่วยงานท่ีรบั
การตรวจประเมินฯ และด าเนินการ
ตรวจ 

- คณะรับการประเมินคณุภาพจาก
คณะกรรมการระดับคณะและ
ปรับปรุงเล่มSAR หลังการตรวจ 
พร้อมรายงานผลและส่งไฟลร์ูปเลม่
ไปยังมหาวิทยาลัย 

- กรรมการตรวจประเมินฯ จัดท า
สรุป/รายงานผลการตรวจประเมนิฯ 
ส่งให้หน่วยงานท่ีรับการตรวจ 
 

- หน่วยงานจัดท ารายงานการ
ประเมินฯ (ฉบับสมบูรณ์)  ตามผล
การตรวจฯ ส่งงานประกันคุณภาพ 
เพื่อรวบรวมเป็นรายงานการ
ประเมินฯ ของมหาวิทยาลยัฯ 
 
 

1 วัน 

 

 
2 วัน 

 
 
 
 

3 วัน 

 

7 วัน 

- คณะกรรมการ
ประเมิน 

 

- คณะ/วิทยาลัย 

 

 

 

- คณะกรรมการ
ประเมิน 
 

- คณะ/วิทยาลัย 

น าผลประเมินระดับหลกัสูตร 

จัดท า SAR ของคณะ 

 (ฉบับส าหรับผู้ตรวจฯ) 

และเสนอรายชื่อ

คณะกรรมการประเมินระดับ

คณะ 

 

ประเมินคุณภาพ 

ระดับคณะ 
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-  งานประกันคุณภาพรวบรวมไฟล์
เล่มรายงาน (SAR) และไฟล์เล่ม
รายงาน (IQA) ในระดับหลักสตูร 
ระดับคณะ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต ์
 

- งานประกันคุณภาพสรุปผลการ
ด าเนินงานในระดับหลักสูตร ระดบั
คณะและระดับมหาวิทยาลัยรายตวั
บ่งช้ีผ่านการสรุปผลของหน่วยงาน
ระดับมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบหลัก 

 

- หน่วยงานระดับมหาวิทยาลยัที่
รับผิดชอบตัวบ่งช้ีเขียนรายงาน SAR 
ในภาพมหาวิทยาลยัและจัดส่งมายัง
งานประกันคุณภาพ พร้อมจดัเตรยีม
หลักฐานเพื่อรับการตรวจประเมิน 

 

- งานประกันคุณภาพจัดท าเล่ม
รายงาน SAR ระดบัมหาวิทยาลัย 
ฉบับรับการตรวจประเมิน 

 

7 วัน 

 

 
 

15 วัน 
 
 
 
 
 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 
- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 
 
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 
- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 
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-งานประกันคุณภาพติดต่อทาบทาม
คณะกรรมการตามคุณสมบตัิเพื่อ
แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอกในการประเมินระดับ
มหาวิทยาลยั 

 

 

 

  

น าผลประเมินระดับหลกัสูตร

ระดับคณะจัดท า SAR 

มหาวิทยาลัย 

แต่งต้ังผู้ตรวจประเมินจาก

หน่วยงานภายนอกเพ่ือ

ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
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- งานประกันคุณภาพเตรียมการ
ตรวจประเมิน 
* พิจารณาห้องในการรับรองให้
เหมาะสมและเพยีงพอและท า
หนังสือขอใช้สถานท่ี 
* พิจารณากลุม่เป้าหมายในการเขา้
ร่วมประเมิน ท าหนังสือเรียนเชิญ
และรวมรวมรายชื่อตอบรับ 
* พิจารณาการสั่งเตรียมอาหาร
รับรอง 
* พิจารณาเส้นทางการรับส่ง
กรรมการและท าหนังสือขอรถ 
* พิจารณาจ านวนห้องพักของ
กรรมการและท าการจองห้องพัก 
* พิจารณาอุปกรณ์และสื่อท่ีใช้และ
จัดท าหนังสือขอบุคลากรและ
อุปกรณ ์
* ประสานหน่วยงานที่รบัผิดชอบ
รายตัวบ่งช้ีระดับมหาวิทยาลัยใน
การเขียนรายงาน SAR และยืนยัน
รายงานผ่านระบบสารสนเทศและ
ประสานการเตรียมหลักฐานรองรบั
การประเมิน 
* งานประกันคุณภาพรวบรวมข้อมูล
ผลการด าเนินงานจากทุกหน่วยงาน
น ามาเขียนรายงาน SAR ในภาพของ
มหาวิทยาลยัและจัดท าเล่มรายงาน 
SAR ฉบับรับการประเมิน 
* งานประกันคุณภาพจัดส่งเล่ม
รายงาน SAR ไปให้กรรมการก่อน
การประเมิน 
* งานประกันคุณภาพเตรยีมความ
พร้อมรับการประเมินคณุภาพ ระดับ
มหาวิทยาลยัในวันจริง 

  ด าเนินการตรวจประเมิน

ระดับมหาวิทยาลัย 
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14  
- สรุปรายงานและผลการตรวจ
ระดับมหาวิทยาลัย 

- เผยแพรผ่่านเว็บไซต ์

  

15  

 

 

- ตรวจสอบการรายงานผลและ
ยืนยันผลผ่านระบบ CHE QA 
Online ระดับหลักสูตร 
- ตรวจสอบการรายงานผลและ
ยืนยันผลผ่านระบบ CHE QA 
Online ระดับคณะ 
- รายงานผลผ่านระบบฐานข้อมลู 
CHE QA Online ระดับ
มหาวิทยาลยั 

  

16  

 

 

 

- จัดประชุมทบทวน/พัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
เสนออธิการบดี มทร.ศรีวิชัย   
เพื่อประชุมวางแนวทางแก้ไข 
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- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจากผล
การประเมินในปีท่ีผ่านมา 

 

  

 
 

 

สรุปรายงานและผลการตรวจ

ระดับมหาวิทยาลัย 

เสนออธิการบดี มทร.ศรีวิชัย  

รายงานผลผ่านระบบ

ฐานข้อมูล CHE QA Online 

จัดประชุมทบทวน/พัฒนา

ระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา 

เสนออธิการบดี มทร.ศรีวิชัย  

เพ่ือประชุมวางแนวทางแก้ไข 

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 



 

ภาคผนวก  

 รายละเอียดเผยแพร่อ้างอิงเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ  หัวข้อ การประกันคุณภาพภายใน   

ที ่http://ir.rmutsv.ac.th/iqa 

 
 

 

ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ir.rmutsv.ac.th/iqa


กระบวนการงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
 (ระดับหลักสูตร ระดับคณะ) 
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- งานประกันคุณภาพจัดท าหนังสอื
ให้หลักสตูร คณะ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน โดยพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ผู้ประเมินตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

- งานประกันคุณภาพรวบรวม
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และตรวจสอบตามคณุสมบัติก่อน
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งฯ 

15 วัน - ผู้รับผดิชอบงาน
ประกันคณุภาพ
หน่วยงานระดับ
คณะ 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

2  - จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร ระดับคณะ และ
เสนออธิการบดลีงนาม 

5 วัน - ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

 

 

3  
- แจ้งค าสั่งแต่งตั้งฯ  
ฉบับลงนามให้หน่วยงานทราบและ
ดาวน์โหลดผา่นเว็บไซต ์

 

 

 

 

15 นาที - เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

 

หลักสูตร/คณะเสนอรายชื่อ

คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

จัดท าค าสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร/คณะ 

แจ้งค าสั่งแต่งต้ังฯ  

ฉบับลงนามให้หน่วยงาน

ทราบ 
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- จัดท าและแจ้งแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในให้หลักสตูร/คณะ 
ทราบและยึดเป็นแนวทางปฏิบตั ิ

ดังนี ้
* นัดหมายวันประชุมระหว่าง
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ และ
หน่วยงานรับการตรวจ 
* ท าหนังสือเชิญประชุมและท าหนังสือ
เรียนเชิญคณะกรรมการประเมินฯ  
* จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการ
ประชุม อาทิ  รายงาน SAR ของแต่ละ
หน่วยงาน  ก าหนดการประเมิน 
แบบฟอร์มรายงานผล รูปแบบการ
ประเมิน กลุ่มเป้าหมายในการ
สัมภาษณ์และผู้เข้าร่วมรับการประเมิน
ฯ เป็นต้น 
* ท าเรื่องขออนุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินฯ 
* ท าเรื่องขออนุมัติการเดินทางไป
ราชการของคณะกรรมการประเมิน 
(กรณีต่างจังหวัด) 
* ประสานงานกับผู้รับผิดชอบใน
หน่วยงานเพื่อรับการประเมิน 
*จัดเตรียมสถานท่ี อาหาร และอื่น ๆ 
ตามความเหมาะสม 
* ประสานขอรถส าหรับรับ-ส่ง
กรรมการประเมินฯ 
* จัดท าใบลงชื่อส าหรับผู้เข้าร่วมรับ
การประเมิน 
* จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน อาทิ 
ใบส าคัญรับเงินของคณะกรรมการ เป็น
ต้น และเอกสารทางการเงินอื่นๆ  
* ประสานไปยังฝ่ายเกี่ยวข้องในการ
บันทึกภาพ บันทึกวิดิโอ และท าข่าว
ประชาสัมพันธ์ 
 
 

2 วัน - ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

แจ้งแนวทางปฏิบัติส าหรับ

การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในให้หลักสูตร/

คณะ ทราบและให้ถือเป็น

แนวทางปฏิบัต ิ
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- ก ากับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 
ระดับคณะ ใหไ้ปไปตามปฏิทินท่ี
ก าหนด 

- ระดับหลักสูตร ระดับคณะ   
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

- งานประกันคุณภาพเปิดรับปรึกษา
ในประเด็นการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในในแตล่ะระดบั และ
ตอบประเด็นต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานมี
ความประสงค์หรือมีปัญหาใน
ระหว่างการประเมิน 

2 เดือน - ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

6  
 
- งานประกันคุณภาพติดตามการ
จัดส่งไฟล์รายงาน SAR และไฟล์ 
IQA มายังงานประกันคณุภาพ  เพื่อ
รวบรวม ตรวจสอบและเผยแพร่ผา่น
เว็บไซต ์
- งานประกันคุณภาพรวบรวมผล
การด าเนินงานของหลักสูตร คณะ 
เพื่อรวบรวมจดัท าเลม่รายงานการ
ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
 
 

15 วัน - ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

- ผู้รับผดิชอบงาน
ประกันคณุภาพ
หน่วยงานระดับ
คณะ 

7  

 

 

 

 

- งานประกันคุณภาพติดตามการ
กรอกข้อมูล และยืนยันโดย
คณะกรรมการประเมินผ่านระบบ 
CHE QA Online ในระดับหลักสูตร / 
ระดับคณะ 
 

1 เดือน - ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 
- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 
- ผู้รับผดิชอบงาน
ประกันคณุภาพ
หน่วยงานระดับ
คณะ 

ก ากับการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  

ให้ไปไปตามปฏิทินที่ก าหนด 

ติดตามการจัดส่งไฟล์รายงาน 

SAR และไฟล์ IQA มายังงาน

ประกันคุณภาพ เพ่ือเผยแพร่

และรวบรวมจัดท ารายงานใน

ระดับมหาวิทยาลัย 

ติดตามการกรอกข้อมูล และ

ยืนยันโดยคณะกรรมการ

ประเมินผ่านระบบ CHE QA 

Online ในระดบัหลักสูตร / 

ระดับคณะ 
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- คณะ/หลักสตูร น าผลการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายในเสนอต่อ
คณะกรรมการบรหิารประจ าคณะ 
เพื่อพิจารณาผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและ
จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพในการ
พัฒนาปีต่อไป 
- งานประกันคุณภาพรวบรวมไฟล์
แผนพัฒนาคุณภาพในระดับ
หลักสตูร ระดับคณะ และเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ และก ากับตดิตามการ
รายงานผลเป็นระยะ ๆ  
 
 

1 เดือน - ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 
- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 
- ผู้รับผดิชอบงาน
ประกันคณุภาพ
หน่วยงานระดับ
คณะ 

 
 
ภาคผนวก  

 รายละเอียดเผยแพร่อ้างอิงเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ  หัวข้อ การประกันคุณภาพภายใน   

ที ่http://ir.rmutsv.ac.th/iqa 

 
 

 

ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2563 

ติดตามการจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพใน

ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ 

http://ir.rmutsv.ac.th/iqa


การบวนการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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1.  

 
ด าเนินการจัดท าแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ ปวส. 
 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

2.  
 

จัดท าบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อทบทวนตัวบ่งช้ี
ที่ม.ก าหนดและตามพันธกิจหน่วยงาน พร้อม
เสนอผู้บริหารเซ็น 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

3  จัดท าคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับปวส. 
 
 
 
 
 

30 วัน เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

4  จัดท าบันทึกแจ้งหน่วยงานดาวน์โหลดคูม่ือ
การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ปวส.และอับโหลดคู่มือฯ ขึ้นเว็บไซต์งาน
ประกันคณุภาพ 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

5  จัดท าบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อทวบสอบรายชื่อ
คณะกรรมการก ากับ ตดิตามและด าเนินการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับปวส. 
พร้อมเสนอผู้บริหารเซ็น 
 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

จัดท าแผนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับปวส. 

ทบทวนและจัดท าตัวบ่งช้ีท่ีม.

ก าหนดและตามพันธกิจหน่วยงาน

ถึงหน่วยงาน 

จัดท าคู่มือการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน ระดับปวส. 

 

เผยแพรคู่่มือการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน ระดับปวส. 

 

ทวบสอบรายช่ือคณะกรรมการ

ก ากับ ติดตามและด าเนินการ

ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ระดับปวส. 
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จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ 
ติดตามและด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับปวส. พร้อมเสนอ
ผู้บริหารเซ็น 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

7  
 

จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานและผูร้ับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ปวส. เพื่อความเข้าใจในแตล่ะตัวบ่งช้ี 
 
 
 
 

3-4 ช่ัวโมง เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

8  
 
 
 

จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อให้หนว่ยงาน
รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับปวส. 
 
 
 
 
 

1-2 วัน เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

9  
 

จัดท าบันทึกไปยังหน่วยงานเพื่อรายงานผล
การด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับปวส. รอบ 9เดือน ผา่นระบบ
สารสนเทศ 
 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

10  
 
 

สรุปผลการด าเนินงานประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับปวส. รอบ 9เดือน 
ต่อผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ตดิตาม

และด าเนินการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน ระดับปวส. 

 

ถ่ายทอดตัวบ่งช้ีของหน่วยงาน

ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ระดับปวส. 

จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับปวส. 

ติดตามผลการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

ปวส.รอบ 9เดือน 

รายงานผลการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

ปวส. รอบ 9เดือน 
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 1. จัดท าบันทึกขออนุมัติใช้เงินในการจัด
ประชุมเพื่อรับการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปวส. 
2. บันทึกขอใช้ห้องประชุมผ่านระบบ
ออนไลน ์
3. จัดท าบันทึกเรียนเชิญบุคคลเปน็
คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับปวส. 
4. จัดท าเอกสารในการตรวจประเมินการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับปวส. 
 
 
 

20 นาที 
 
 

5 นาที 
 

20 นาที 
 
 

30 นาที 

เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

12 
 
 

 1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปวส. 
พร้อมเสนอผู้บริหารเซ็น 
2.จัดท าบันทึกส่งส าเนาค าสั่งให้
คณะกรรมการฯ 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

13  จัดท าบันทึกติดตามผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปวส. รอบ 
12 เดือน เพื่อให้หน่วยงานรายงานผลผ่าน
ระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

14  
 

ด าเนินการจัดการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปวส. 
 
 
 
 
 

1-2 วัน เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

เตรียมรับการตรวจประเมินการ

ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ระดับปวส. 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

ปวส. 

ติดตามผลการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

ปวส. รอบ 12 เดือน 

การตรวจประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

ปวส. 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
15  

 
 

1. ประสานคณะกรรมการขอผลการประเมิน 
2. จัดท าสรุปผลการประเมินให้แตล่ะ
หน่วยงานเป็นรูปเล่มรายงานผล 
3. จัดส่งให้คณะกรรมการเซ็นรับรองผลฉบับ
สมบูรณ ์
4. จัดท าบันทึกแจ้งหน่วยงานดาวน์โหลด
รายงานผลการประเมินฯ 
5. อับโหลดไฟล์รายงานผลการประเมินขึ้น
เว็บไซต์งานประกันคณุภาพ 
 

20 นาที 
1-2 วัน 

 
20นาที 

 
20 นาที 

 
20 นาที 

เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

 

ภาคผนวก  

 รายละเอียดเผยแพร่อ้างอิงเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ  หัวข้อ การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา   

ที ่http://ir.rmutsv.ac.th/diploma 

 
 

 

ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2563 

 

 
 

สรุปการตรวจประเมินการ

ประกันคณุภาพการศึกษา

ภายใน ระดับปวส. 

http://ir.rmutsv.ac.th/diploma


การบวนการงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานสายสนับสนุน 

 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
ด าเนินการจัดท าแผนการประกันคุณภาพ
หน่วยงานสายสนับสนุน 
 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

2  
 

จัดท าบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อทบทวนตัวบ่งช้ีที่ม.
ก าหนดและตามพันธกิจหน่วยงาน พร้อมเสนอ
ผู้บริหารเซ็น 
 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

3  จัดท าคู่มือการประกันคณุภาพภายในหน่วยงาน
สายสนบัสนุน 
 
 
 
 

30 วัน เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

4  จัดท าบันทึกแจ้งหน่วยงานดาวน์โหลดคูม่ือการ
ประกันคณุภาพภายในหน่วยงานสายสนบัสนุน 
และอับโหลดคูม่ือฯ ขึ้นเว็บไซต์งานประกัน
คุณภาพ 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

5  จัดท าบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อทวบสอบรายช่ือ
คณะกรรมการก ากับ ตดิตามและด าเนินการ
ประกันคณุภาพภายในหน่วยงานสายสนบัสนุน 
มทร.ศรีวิชัย พร้อมเสนอผู้บริหารเซ็น 
 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

จัดท าแผนการประกันคุณภาพ

หน่วยงานสายสนับสนุน 

ทบทวนและจัดท าตัวบ่งช้ีท่ีม.

ก าหนดและตามพันธกิจหน่วยงาน

ถึงหน่วยงาน 

จัดท าคู่มือการประกันคณุภาพ

ภายในหน่วยงานสายสนับสนุน 

 

เผยแพรคู่่มือการประกันคณุภาพ

ภายในหน่วยงานสายสนับสนุน 

 

ทวบสอบรายช่ือคณะกรรมการ

ก ากับ ติดตามและด าเนินการ

ประกันคณุภาพภายในหน่วยงาน

สายสนบัสนุน มทร.ศรีวิชัย 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6  

 
 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม
และด าเนินการประกันคณุภาพภายในหน่วยงาน
สายสนบัสนุน มทร.ศรีวิชัย พร้อมเสนอผู้บริหาร
เซ็น 
 
 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

7  
 

จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานและผูร้ับผิดชอบงาน
ประกันคณุภาพภายในหน่วยงานสายสนบัสนุน
เพื่อความเข้าใจในแตล่ะตัวบ่งช้ี 
 
 

3-4 ช่ัวโมง เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

8  
 
 

จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อให้หนว่ยงานรายงาน
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
หน่วยงานสายสนับสนุน 
 
 
 
 

1-2 วัน เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

 
9 

 

 1.จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อให้หน่วยงานกรอก
เป้าหมายคุณภาพ (KPI)  
2.จัดท าบันทึกเพื่อแจ้งหน่วยงานสง่เป้าหมาย
คุณภาพ (KPI) ของหน่วยงาน ผ่านระบบ
สารสนเทศ พร้อมเสนอผูบ้ริหารเซ็น 
 

1 ช่ัวโมง 
 

20 นาที 

เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

10  
 

จัดท าบันทึกไปยังหน่วยงานเพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสาย
สนับสนุน รอบ 9เดือน ผ่านระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ตดิตาม

และด าเนินการประกันคณุภาพ

ภายในหน่วยงานสายสนับสนุน 

มทร.ศรีวิชัย 

ถ่ายทอดตัวบ่งช้ีของหน่วยงานสาย

สนับสนุนสู่หน่วยงาน 

 

จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน

หน่วยงานสายสนับสนุน 

รวบรวมเปา้หมายคุณภาพ (KPI) 

ของแต่ละหน่วยงาน 

ติดตามผลการด าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในหน่วยงานสาย

สนับสนุนรอบ 9เดือน 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
11  

 
 

สรุปผลการด าเนินงานประกันคณุภาพภายใน
หน่วยงานสายสนับสนุน รอบ 9เดอืน ต่อผู้บริหาร 
 
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

 
12 

 1. จัดท าบันทึกขออนุมัติใช้เงินในการจัดประชุม
เพื่อรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในหน่วยงานสายสนับสนุน 
2. บันทึกขอใช้ห้องประชุมผ่านระบบออนไลน ์
3. จัดท าบันทึกเรียนเชิญบุคคลเปน็
คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพภายใน
หน่วยงานสายสนับสนุน  
4. จัดท าเอกสารในการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพภายในสายสนับสนุน  
 

20 นาที 
 
 

5 นาที 
20 นาที 

 
30 นาที 

เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

 
13 
 

 1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในหน่วยงานสายสนบัสนุน พร้อม
เสนอผู้บริหารเซ็น 
2.จัดท าบันทึกส่งส าเนาค าสั่งให้คณะกรรมการฯ 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

14  จัดท าบันทึกติดตามผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสายสนับสนุน รอบ 12 เดือน 
เพื่อให้หน่วยงานรายงานผลผา่นระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

15  
 

ด าเนินการจัดการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพภายในหน่วยงานสายสนบัสนุน 
 
 
 
 
 

1-2 วัน เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

รายงานผลการด าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในหน่วยงานสาย

สนับสนุนรอบ 9เดือน 

เตรียมรับการตรวจประเมินการ

ประกันคณุภาพภายในหน่วยงาน

สายสนบัสนุน 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมนิ

คุณภาพภายในหน่วยงานสาย

สนับสนุน 

ติดตามผลการด าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในหน่วยงานสาย

สนับสนุน รอบ 12 เดือน 

การตรวจประเมินการประกัน

คุณภาพภายในหน่วยงานสาย

สนับสนุน 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
16  

 
 

1. ประสานคณะกรรมการขอผลการประเมิน 
2. จัดท าสรุปผลการประเมินให้แตล่ะหน่วยงาน
เป็นรูปเล่มรายงานผล 
3. จัดส่งให้คณะกรรมการเซ็นรับรองผลฉบับ
สมบูรณ ์
4. จัดท าบันทึกแจ้งหน่วยงานดาวน์โหลดรายงาน
ผลการประเมินฯ 
5. อับโหลดไฟล์รายงานผลการประเมินขึ้น
เว็บไซต์งานประกันคณุภาพ 
 
 

20 นาที 
1-2 วัน 

 
20นาที 

 
20 นาท ี

 
20 นาที 

เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

 

ภาคผนวก  

 รายละเอียดเผยแพร่อ้างอิงเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ  หัวข้อ การประกันคุณภาพหน่วยงาน

สนับสนุนที ่http://ir.rmutsv.ac.th/supqa 

 
 

 

ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2563 
 

 

 
 
 

สรุปการตรวจประเมินการ

ประกันคณุภาพภายใน

หน่วยงานสายสนับสนุน 

http://ir.rmutsv.ac.th/supqa


กระบวนการงานการจัดการความรู้ (KM) 

 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1  

 

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

30 นาที - ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

2  

 

 

- คณะกรรมการการจดัการความรู ้
(KM) ประชุมจัดท าแผนการจดัการ
ความรู้ (KM Action Plan) ระดับ
มหาวิทยาลยั 

 

1 วัน - คณะกรรมการ
การจัดการความรู ้

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

3  
- คณะกรรมการการจดัการความรู ้
(KM) วิเคราะห์ ก าหนดประเด็นและ
ขอบเขตการด าเนินงานการจดัการ
ความรู ้

 

 

1 วัน - คณะกรรมการ
การจัดการความรู ้

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

4  

 

 

 

- ก าหนดกลุ่มเปา้หมายในการ
ด าเนินการการจัดการความรู้ โดย
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
1. กลุ่มสายวิชาการ 
2. กลุ่มสายสนับสนุน 

 

 

30 นาที - คณะกรรมการ
การจัดการความรู ้

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการ

ความรู้ (KM) 

วางแผนการจัดการความรู้ 
(KM Action Plan) 

วิเคราะห์ ก าหนดประเด็นและ
ขอบเขตการด าเนินงานการ

จัดการความรู้ 

ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
ด าเนินการการจัดการความรู้ 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

5  

 

 

 

- ด าเนินการตามแผนการจัดการ
ความรูผ้่านกระบวนการจัดการ
ความรู้ที่มหาวทิยาลัยก าหนด ผ่าน
โครงการหรือกิจกรรมหรือช่องทาง 
ต่าง ๆ  

 

ระยะเวลา
ตามแผนใน

แต่ละ
กิจกรรม 

- หน่วยงานใน
สังกัด 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

6  

 

 

 

- ด าเนินการจดัการความรู้  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดี ตามกระบวนการจดัการ
ความรู้ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ระยะเวลา
ตามแผนใน

แต่ละ
กิจกรรม 

- หน่วยงานใน
สังกัด 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

7  

 

 

 
- รวบรวมองค์ความรู/้ 
แนวปฏิบัติที่ดีจดัเก็บอย่างเป็น
ระบบและเผยแพรผ่่านคลังความรู ้ท่ี 
http://ks.rmutsv.ac.th  
 
 
 
 

1 เดือน - ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 
- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

8  
 
- น าองค์ความรู้/แนวปฏิบตัิที่ดีมาใช้
ประโยชน/์ประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่งานตามบริบทของ
หน่วยงานหรือสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 

3 เดือน - หน่วยงานใน
สังกัด 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

ด าเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้ 

รวบรวมองค์ความรู้/ 
แนวปฏิบัติที่ดีจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบและเผยแพร่ผ่าน

คลังความรู้ 

น าองค์ความรู้/แนวปฏิบัติท่ีดี 
ที่เป็นผลมาจากกระบวนการ
จัดการความรู้และจากคลัง

ความรู้มาใช้ประโยชน ์

http://ks.rmutsv.ac.th/


ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

9  
 
- มีการประเมินผลการด าเนินการ
จัดการความรู้ตามแผน เพื่อปรับปรุง
พัฒนาและจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาถัดไป เพ่ือ
ตอบสนองวงจรคุณภาพ PDCA 
 

3 วัน - ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

10  

 

 

 

- สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีการศึกษา พัฒนาแผน 
ก าหนดประเด็นและขอบเขตปี
การศึกษาถัดไป 

7 วัน - ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

ภาคผนวก  

 รายละ เ อียด เผยแพร่ อ้ า ง อิ ง เ ว็ บ ไซต์ ง านประกันคุณภาพ   หั ว ข้ อ  การจั ดการความรู้  

ที ่http://ir.rmutsv.ac.th/km 

 
 

 

ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2563 

 

ประมินผลการด าเนินงาน 

สรุปและรายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 

http://ir.rmutsv.ac.th/km


กระบวนการงานประเมินภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1  

 

- แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
และประเมินภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต 

 

30 นาที - ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

2  

 

 

- คณะกรรมการฯ ประชุมจัดท า
แผนขับเคลื่อนและประเมิน
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

- งานประกันคุณภาพเผยแพร่แผนฯ 
ผ่านเว็บไซต์และแจ้งหน่วยงานทราบ 

 

 

 

1 วัน - คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและ
ประเมินภาวะการ
มีงานท าของ
บัณฑิต 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกนัคณุภาพ 

3  

 

 

 

- คณะกรรมการฯ ร่วมทบทวนแบบ
ประเมินภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต โดยพิจารณาจากปัจจัยทีม่ี
ส่วนเกี่ยวข้องประกอบจากส่วนงาน
ต่าง ๆ  เพื่อประเมินให้ครอบคลุมใน
การน าไปใช้และเป็นประโยชน์ใน
การบริหารจัดการ 

- คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาแนว
ปฏิบัติในการประเมินภาวะการมี
งานท า เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็น
แนวทางปฏิบัต ิ

- งานประกันคุณภาพเผยแพร่ ผ่าน
เว็บไซต์และแจ้งหน่วยงานทราบ 

1 วัน - คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและ
ประเมินภาวะการ
มีงานท าของ
บัณฑิต 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

แต่งต้ังคณะกรรมการ 

วางแผนการขับเคลื่อนและ
ประเมินภาวะการมีงานท า

ของบัณฑิต 

ทบทวน/จัดท าเคร่ืองมือการ
ประเมินและแนวปฏิบัติในการ

ประเมินแก่หน่วยงาน 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4  - คณะกรรมการฯ ร่วมออกแบบ
แบบประเมินผ่านระบบสารสนเทศ 
และรูปแบบการรายงานผล 

- งานประกันคุณภาพติดต่อ
ผู้รับผิดชอบสารสนเทศในการพัฒนา
ระบบฯและประสานข้อมูล 

 

 

 

2 เดือน - คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและ
ประเมินภาวะการ
มีงานท าของ
บัณฑิต 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

5  

 

 

 

 

 

- คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประสานไปยังบัณฑิตเพื่อ
ท าการประเมินภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิตผ่านระบบฯ และน า
หลักฐานมาแสดงในวันรับรายงาน
ตัวบัณฑติ 

- คณะ วิทยาลัย ติดตามภาวะการมี
งานท าของบัณฑิตต่อเนื่องตลอดทัง้
ปี 

ตลอดปี
การศึกษา 

- คณะ/วิทยาลัย 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

6  - งานประกันคุณภาพสรุปผลการ
ประเมินรายงานต่อที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นรายไตร
มาส 

- งานประกันคุณภาพสรุปเลม่ผล
การประเมินภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิตเป็นรายปีและเผยแพร่ 
รวมถึงจัดส่งให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง
ในการน าข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจและรายงานผลไปยังต้น
สังกัด 

1 เดือน - คณะ/วิทยาลัย 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

ออกแบบสารสนเทศในการ
ประเมินผลและสรุปผล 

ติดตามบัณฑิตประเมินผล 

สรุปผลการประเมินฯ  
และเผยแพร่ 

 



ภาคผนวก  

 รายละเอียดเผยแพร่อ้างอิงเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ  หัวข้อ ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  

ที ่http://ir.rmutsv.ac.th/employment-graduates 

 
 

 

ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ir.rmutsv.ac.th/employment-graduates


กระบวนการงานประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/นายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิต มทร.ศรีวิชัย 

 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1  

 

- แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
และประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ/นายจ้าง 

 

30 นาที - ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

2  

 

 

- คณะกรรมการฯ ประชุมจัดท า
แผนขับเคลื่อนและประเมินความพึง
พอใจฯ 

- งานประกันคุณภาพเผยแพร่แผนฯ 
ผ่านเว็บไซต์และแจ้งหน่วยงานทราบ 

 

 

1 วัน - คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

3  

 

 

 

- งานประกันคุณภาพจัดท าหนังสอื
ให้แต่ละหลักสตูรพิจารณาประเดน็
การประเมินความพึงพอใจให้
สอดคล้องกับหลักสตูร 

- คณะกรรมการฯ ร่วมทบทวนแบบ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ/นายจ้างแตล่ะ
หลักสตูรโดยพิจารณาจากปัจจัยทีม่ี
ส่วนเกี่ยวข้องประกอบจากส่วนงาน
ต่าง ๆ  เพื่อประเมินให้ครอบคลุมใน
การน าไปใช้และเป็นประโยชน์ใน
การบริหารจัดการ 

- คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาแนว
ปฏิบัติในการประเมินฯ เพื่อให้
หน่วยงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 

1 วัน - คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

แต่งต้ังคณะกรรมการ 

วางแผนการขับเคลื่อนและ
ประเมินความพึงพอใจฯ 

ทบทวน/จัดท าเคร่ืองมือการ
ประเมินและแนวปฏิบัติในการ

ประเมินแก่หน่วยงาน 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- งานประกันคุณภาพเผยแพร่ ผ่าน
เว็บไซต์และแจ้งหน่วยงานทราบ 

4  - คณะกรรมการฯ ร่วมออกแบบ
แบบประเมินผ่านระบบสารสนเทศ 
และรูปแบบการรายงานผล 

- งานประกันคุณภาพติดต่อ
ผู้รับผิดชอบสารสนเทศในการพัฒนา
ระบบฯและประสานข้อมูล 

 

2 เดือน - คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

5  

 

 

 

 

 

- คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประสานไปยังผูป้ระการ
หรือนายจ้างท่ีบัณฑิตท างานอยู่ 
หรือผู้ประกอบการเพื่อท าการ
ประเมินความพึงพอใจฯ และจดัสง่
แบบประเมินมายังคณะ 

- คณะ วิทยาลัย รวบรวมแบบ
ประเมินและบันทึกข้อมลูผา่นระบบ
สารสนเทศ 

ตลอดปี
การศึกษา 

- คณะ/วิทยาลัย 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

6  - งานประกันคุณภาพสรุปผลการ
ประเมินรายงานต่อที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นรายไตร
มาส 

- งานประกันคุณภาพสรุปเลม่ความ
พึงพอใจของผู้ประกอบการ/นายจา้ง
ที่มีต่อบัณฑติ มทร.ศรีวิชัยเป็นรายปี
และเผยแพร่ รวมถึงจัดส่งให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการน าข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจและรายงาน
ผลไปยังต้นสังกัด 

1 เดือน - คณะ/วิทยาลัย 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

 

ออกแบบสารสนเทศในการ
ประเมินผลและสรุปผล 

ติดตามกลุ่มเป้าหมายในการ
ประเมินผล 

สรุปผลการประเมินฯ  
และเผยแพร่ 

 



ภาคผนวก  

 รายละเอียดเผยแพร่อ้างอิงเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ  หัวข้อ ความพึงพอใจผู้ ใช้บัณฑิต  

ที ่http://ir.rmutsv.ac.th/employment-satisfaction 

 
 

 

ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ir.rmutsv.ac.th/employment-satisfaction


การบวนการงานประเมินกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) 

 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  

 

ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานกิจกรรม 5
ส+ (5สพลัส) 
 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

2  
 

จัดท าบันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานเพื่อดาวน์
โหลดแผนการด าเนินงานกิจกรรม 5ส+ 
(5ส พลัส) พร้อมเสนอผู้บริหารเซน็ และ 
อับโหลดแผนฯ ข้ึนเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

3  
 
 

จัดท าบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อทวนสอบรายช่ือ
คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ 
ระดับม. พร้อมเสนอผู้บริหารเซ็น 
 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

4  
 
 

จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อให้หน่วยงานทวน
สอบรายชื่อคณะกรรมการตรวจตดิตาม
กิจกรรม 5ส+ ระดับม. 
 
 
  
 

4-5 ช่ัวโมง เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

5  
 
 

จัดท าบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อทวนสอบ
ฐานข้อมูลพื้นท่ีรับการตรวจติดตามกิจกรรม 5
ส+ พร้อมเสนอผู้บริหารเซ็น 
 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

จัดท าแผนการด าเนินงาน

กิจกรรม 5ส+) 

แจ้งหน่วยงานดาวน์โหลด

แผนการด าเนินงานกิจกรรม 5ส+  

แจ้งหน่วยงานทวนสอบรายชื่อ

คณะกรรมการตรวจติดตาม

กิจกรรม 5ส+ ระดบัม. 

จัดท าระบบสารสนเทศให้

หน่วยงานทวนสอบรายชื่อ

คณะกรรมการตรวจติดตาม

แจ้งหน่วยงานทวนสอบ

ฐานข้อมูลพื้นท่ีรับการตรวจ

ติดตามกิจกรรม 5ส+  



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6  

 
 

จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อให้หน่วยงานทวน
สอบทวนสอบฐานข้อมูลพื้นท่ีรบัการตรวจ
ติดตามกิจกรรม 5ส+ 
 
 
 
 
 

4-5 ช่ัวโมง เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

7  
 
 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจ
ติดตามกิจกรรม 5ส+ พร้อมเสนอผู้บริหารเซ็น 
 
 
 
 
 

1-2 วัน เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

8  
 
 

จัดท าบันทึกถึงหน่วยงานแจ้งดาวน์โหลดค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจติดตามกิจกรรม 
5ส+ พร้อมอับโหลดค าสั่งฯ ขึ้นเวบ็ไซต์งาน
ประกันคณุภาพ 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

9  
 
 

1.ด าเนินการตรวจติดตามผลการตรวจประเมิน
กิจกรรม 5ส+ ในระบบสารสนเทศ 
 
2.จัดท าบันทึกขอเล่มรายงานผลการตรวจ
ประเมินกจิกรรม 5ส+ จากหน่วยงาน 
 
3.อับโหลดเล่มรายงานผลการตรวจประเมิน
กิจกรรม 5ส+ ขึ้นยังเว็บไซต์งานประกัน
คุณภาพ 
 
 
 

1 วัน 
 
 

20 นาที 
 
 

30 นาที 

เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

 

 

จัดท าระบบสารสนเทศให้

หน่วยงานทวนสอบฐานข้อมูล

พื้นที่รับการตรวจติดตาม

กิจกรรม 5ส+ กิจกรรม 5ส+  

แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจ

ติดตามกิจกรรม 5ส+   

แจ้งหน่วยงานดาวน์โหลดค าสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจ

ติดตามกิจกรรม 5ส+   

ตรวจตดิตามกิจกรรม  
5ส+ (5ส พลัส) 

สรุปผลและเผยแพร ่
 



ภาคผนวก  

 รายละเอียดเผยแพร่ อ้างอิงเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ  หัวข้อ กิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส)  

ที ่http://ir.rmutsv.ac.th/5splus 
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http://ir.rmutsv.ac.th/5splus


การบวนการงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  

 
 
 

ด าเนินการก าหนดนโยบาย แนวทางใน
การจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยง
และแจ้งให้แก่บุคลากรรบัทราบ 
 
 
 
 
 

30 นาที งานประกันคุณภาพ 

2.  ด าเนินการทบทวนค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
 
 
 

20 นาที งานประกันคุณภาพ 

3  
 
 

 
                       

                          แก้ไข 

ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
พร้อมท้ังระบุความเสี่ยงและประเมิน
ความเสีย่ง 
 
 
 

3วัน งานประกันคุณภาพ 

3.  
 
 
  

                ถูกต้อง 

ด าเนินการตรวจสอบแผนบริหารความ
เสี่ยง 
 
 
 
 

60 นาที คณะกรรมการ
ด าเนินการบริหาร
ความเสีย่ง 

4.  
 
 

ด าเนินการแจ้งแผนบริหารความเสี่ยงไป
ยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบทราบ 
 
 
 
 
 
 

20 นาที งานประกันคุณภาพ 

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

แจ้งแผนบริหารความเสีย่งฯ
ไปยงัหนว่ยงาน 

ตรวจสอบ 

ก าหนดนโยบาย แนวทางใน

การจัดวางระบบการบริหาร

ความเสีย่ง 

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินการบริหารความเสี่ยง 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5.  

 
 

การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ง
ที่จัดท าข้ึนโดยมีระยะเวลาตาม
ปีงบประมาณ 
 
 

1ปีงบประมาณ 
 

งานประกันคุณภาพ 

6.  ด าเนินการรวมรวมข้อมูลและสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงจาก
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 
 
 

3วัน งานประกันคุณภาพ 

7.   
 
 

ด าเนินการรายงานผลตามแผนบรหิาร
ความเสีย่งต่อผู้บริหารและสภา
มหาวิทยาลยั 
 
 
 

1วัน งานประกันคุณภาพ 

 

ภาคผนวก  

 รายละเอียดเผยแพร่ อ้างอิงเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ  หัวข้อ ความเสี่ยง/ควบคุมภายใน   

ที่ http://ir.rmutsv.ac.th/risk-incontrol 
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ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ง 

สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสีย่ง 

รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสีย่ง 

แต่งตั้งคณะกรรมการ

http://ir.rmutsv.ac.th/risk-incontrol


การบวนการงานควบคุมภายใน 
 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  

 
 
 

ด าเนินการก าหนดนโยบาย แนวทางใน
การจัดวางระบบการควบคุมภายในและ
ประเมินผลการควบคมุภายในของ
มหาวิทยาลยัและแจ้งให้บุคลากร
รับทราบ 
 
 
 

30 นาที งานประกันคุณภาพ 

2.  
 

ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการควบคมุภายใน 
ระดับหน่วยงานและระดบัมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

20 นาที งานประกันคุณภาพ 

3.  ด าเนินการจัดท าคู่มือการควบคุมภายใน
ที่ประกอบด้วยกระบวนการด าเนนิงาน
ควบคุมภายใน หลักเกณฑ์ต่างๆ และ
แบบฟอร์มที่ก าหนด ในรูปแบบท่ีเข้าใจ
ง่าย 
 
 

5 วัน งานประกันคุณภาพ 

4.  ด าเนินการเผยแพร่คู่มือการควบคมุ
ภายในให้แก่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 

30 นาที งานประกันคุณภาพ 

5.  
 
 

ด าเนินการให้หน่วยงานรายงานการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
ประกอบด้วย  แบบประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
,แบบ ปค.4 ย่อย, แบบ ปค.5 ย่อย 
 
 

1 วัน หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 

ก าหนดนโยบาย แนวทางในการ

จัดวางระบบการควบคุมภายใน 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ

ควบคุมภายใน 

จัดท าคู่มือการควบคุมภายใน 

เผยแพรคู่่มือการควบคุมภายใน 

หน่วยงานประเมินผลการควบคุม

ภายใน 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6.  

 
 
 
  

แก้ไข 

ด าเนินการวเิคราะห์สรุปจัดท ารายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประกอบด้วย แบบปค.1,แบบปค.4, 
แบบปค.5 
 
 

3 วัน งานประกันคุณภาพ 

7.  
 
 
 

                   ถูกต้อง 

ด าเนินการตรวจสอบรายงานการ
ประเมินผลการควบคมุภายใน  
 
 
 
 

2 ช่ัวโมง คณะกรรมการ
ด าเนินการควบคุม
ภายใน 

8.  
 
 

ด าเนินการเสนออธิการบดีลงนาม
รายงานการประเมินผลการควบคมุ
ภายใน  
(แบบ ปค.1, แบบ ปค.4, และ 
แบบ ปค.5) 
 
 
 

1 วัน งานประกันคุณภาพ 

9.  
 
 

ด าเนินการสอบทานรายงานการ
ประเมินผลการควบคมุภายในโดยหน่วย
ตรวจสอบภายในและจัดท ารายงานการ
สอบทานฯ (แบบ ปค.6) และเสนอ
อธิการบดี    
 
 
 

1 วัน หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

10.  
 
 

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

1 วัน งานประกนัคุณภาพ 

สรุปการประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

ตรวจสอบ 

อธิการบดีลงนามรายงานการ

ประเมินผลการควบคมุภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายในสอบทาน

รายงานการประเมินผลการควบคมุ

ภายใน 

ส่งรายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
11.  

 
 

ด าเนินการรายงานผลตามแผนบรหิาร
ความเสีย่งต่อผู้บริหารและสภา
มหาวิทยาลยั 
 
 
 

1วัน งานประกันคุณภาพ 

 

 

ภาคผนวก  

 รายละเอียดเผยแพร่อ้างอิงเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ  หัวข้อ ความเสี่ยง/ควบคุมภายใน   

ที่ http://ir.rmutsv.ac.th/risk-incontrol 
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รายงานผลการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

http://ir.rmutsv.ac.th/risk-incontrol


การบวนการงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 

 
 
 
 
 
 

ศึกษาคู่มือการประเมิน ITA 
ประจ าปี  
1. รายละเอียดการประเมิน 
2. ขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
การประเมิน 
3. บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน 
4. การประมวลผลคะแนน และ
เกณฑร์ะดับผลการประเมิน 

   5 วัน 1. เลขานุการ 
2. คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
3. เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

2.  
 
 
 
 

1. ทบทวนตัวช้ีวัดความ
เหมาะสมของคณะกรรมการใน
การด าเนินงานคณุธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 
2. วิเคราะห์บทบาทและหน้าที่
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. เตรียมข้อมลูและเอกสาร
ส าหรับการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน 
4. จัดประชุมคณะกรรมการ 
ด าเนินงานเพื่อแจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบรายละเอยีดการประเมิน 
ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการ
ประเมิน บทบาทหนา้ที่ 
ของหน่วยงาน การประมวลผล
คะแนน และเกณฑร์ะดับผลการ
ประเมินส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. ..... 
 
 
 
 
 

   1 วัน 1. เลขานุการ 
2. คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
3. เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

ศึกษาหลักเกณฑ์การ

ประเมิน ITA 

ประชุมเตรียมการประเมิน ITA 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3.  

 
 
 
 
 

 

1. จัดท าบันทึกขอความ
อนุเคราะห์ข้อมลูรายชื่อผู้มสี่วน
ได้ส่วยเสยีภายในและภายนอก 
(IIT และ EIT) ไปยังหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมลู และ
เว็บไซต์ทีเ่ปิดเผยข้อมลู
สาธารณะของมหาวิทยาลัย 
(OIT) 
 
2. จัดเตรยีมข้อมลูในรูปแบบที่ผู้
ประเมินก าหนด 
 

30 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เลขานุการ 
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2. คณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/กอง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

4.  
 
 
 
 
 

1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ 
ITAS ด้วยชื่อผู้ใช้งาน 
(username) และรหสัผ่าน 
(password) 
ที่ได้รับจากสานักงาน ป.ป.ช. 
2. ระบุข้อมูลส่วนบุคคลของ 
      2.1 ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
ระบบ ITA ของมหาวิทยาลัย 
      2.2 ผู้ดูแลระบบ ITA ของ
มหาวิทยาลยั 

2 วัน 1. ผู้ดูแลระบบ 
ITA 
2. ผู้บริหารที่
รับผิดชอบ ITA 

5.  
 
 
 
 
 
 

ผู้ดูแลระบบ ITA ของ
มหาวิทยาลยัด าเนินการ 
น าเข้าข้อมูลในระบบ ITAS 
ประกอบด้วย 
1. จ านวนผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี
ภายใน (IIT) 
2. ข้อมูลรายชื่อและช่องทาง
ติดต่อผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ด้วยวิธีการ 
     2.1 เพิ่มข้อมูลในระบบที ละ
ช่ือหรือ 
     2.2 น าเข้าไฟล์ข้อมูล โดยใช้ 
Template ที่ดาวน์โหลดมาจาก
ระบบ ITAS  

30 วัน ผู้ดูแลระบบ ITA 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวม

รายชื่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก (IIT 

และ EIT) และเว็บไซต์ที่เปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ

ของมหาวิทยาลัย (OIT) 

 

ส่งรายชื่อผู้บริหารทีร่ับผดิชอบและผู้ดูแล

ระบบ ITA 

น าเข้าข้อมูลผู้มสี่วนไดส้่วนเสียภายใน/

ภายนอก (IIT และ EIT) ในระบบ ITAS 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6. 
 
 

 
 

                                         แก้ไข 
 
 
 
 
 

             ถูกต้อง 
 

 

ผู้บริหารตรวจสอบข้อมลูรายชื่อ
ในระบบ ITAS 
และอนุมัตสิ่งข้อมูลโดยสามารถ
เลือก 
1. “อนุมัต”ิ เมื่อพบว่าข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วน 
2. “ตีกลับ” เมื่อเห็นว่าควรมีการ
แก้ไข 
จะสามารถส่งกลับให้ผูดู้แลระบบ
แก้ไขข้อมูลและส่งขออนุมัติใหม่
จนกว่าจะถูกต้องครบถ้วน 
 

1 วัน ผู้บริหารที่
รับผิดชอบ ITA 

7. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ระบบ ITAS ก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าส าหรับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ
ภายนอก (EIT) 
2. ผู้ดูแลระบบน าช่องทางการ
ตอบแบบส ารวจ IIT และ EIT                 
ที่ได้รับแจ้งในกล่องจดหมายของ
ระบบ ITAS ในรูปแบบ URL 
หรือ QR codeไปเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ
ภายนอก เข้ามาตอบในระบบ
โดยตรงด้วยตนเอง 
3. ผู้ดูแลระบบก ากับติดตามและ
ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) ตอบแบบส ารวจใน
ระบบ ITAS ด้วยตนเอง ไม่น้อย
กว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า 
หรือตามที่ส านักงาน ป.ป.ช.
ก าหนด 
 
 
 
 

2 วัน 1. ผู้ดูแลระบบ 
ITA 
2. คณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/กอง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับ IIT 
และ EIT 

ผู้บริหารอนุมัติ           

ส่งข้อมูลรายชื่อ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ

ส ารวจแก่ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียภายใน/ภายนอก (IIT 

และ EIT) และก ากับตดิตามการตอบแบบส ารวจ

ตามจ านวนที ่ป.ป.ช. ก าหนด 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  4 .  ผู้ ดู แ ล ร ะ บ บ ป ร ะ ส า น

หน่ ว ย ง านที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) ที่เข้ามา
ติดต่อหน่วยงานตอบแบบส ารวจ
ในระบบ ITAS ด้วยตัวเอง โดย
ไม่จ าเป็นต้องมี 
จ านวนตามที่ก าหนดในระบบ 
 

  

8.  
 
 
 
 

1. ผู้ดูแลระบบด าเนินการตอบ
แบบส ารวจOIT ในแต่ละข้อ
ค าถาม โดยเลือก“ม”ีหรือ“ไม่ม”ี 
2. หากเลือก “มี” ให้ระบุ URL 
ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงข้อมูล 
เนื้อหาข้อความ หรือลิงค์ส าหรับ
เช่ือมโยงไปยังข้อมูลตามที่แต่ละ
ข้อค าถามก าหนด 
3. หากเลือก “ไม่มี” ให้ระบุ
เหตุผลที่มหาวิทยาลัย ไม่เปิดเผย
ข้อมูลนั้นในช่องค าอธิบาย 
 

    5 วัน ผู้ดูแลระบบ 
ITA 

9.  
                                     แก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 

              ถูกต้อง 

1. ผู้บริหารตรวจสอบค าตอบที
ละข้อ หากเห็นว่าค าตอบในข้อ
ใดถูกต้อง ให้กด “ผ่าน” และ
หาก 
เห็นว่าควรแกไ้ข ให้กด “ไม่
ผ่าน” และกด “ไม่อนุมตั”ิ เพื่อ
ส่งกลับให้ผูดู้แลระบบแก้ไข
ข้อมูล 
และส่งขออนุมัติใหม่จนกว่าจะ
ถูกต้องครบถ้วน 
2. เมื่อผู้บริหารกด “ผ่าน” ใน
ทุกข้อแล้วจึงจะสามารถกด 
“ยืนยันการตรวจ” เพื่อเป็นการ
อนุมัติการตอบแบบส ารวจ OIT 

1 วัน ผู้บริหารที่
รับผิดชอบ ITA 

ผู้ดูแลระบบตอบแบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (OIT) 

ผู้บริหารอนุมัตสิ่ง

แบบส ารวจ 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
10.  

 
 
 
 
 
 

ผู้รับจ้างประเมินเก็บข้อมลูกลุ่ม
ตัวอย่าง EITจากข้อมูลผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีภายนอกทีผู่้ดูแลระบบ
ได้น าเข้าข้อมลูไว้ในระบบ ITAS 
โดยผู้จ้างประเมินจะก ากับ
ติดตามข้อมูลการตอบตาม
จ านวนขั้นต่ าที่ก าหนดในระบบ 
 
 

ตามที่ป.ป.ช. 
ก าหนด 

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

11.  
 
 
 

 

ส่วนราชการติดตามรายงานผล
การประเมินจากส านักงาน 
ป.ป.ช. เพื่อรับทราบค่าคะแนน 
และระดับผลการประเมิน 
(Rating Score) 
 
 
 

1 วัน 1เลขานุการ 
2.คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

12.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รวบรวมผลการดาเนินงาน 
ITA ในปีปัจจุบันและผลการ
ประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัย
ย้อนหลัง 
2. รวบรวมข้อเสนอแนะในการ
พัฒน า คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ตามข้อมูลที่ได้รับ
จากสานักงาน ป.ป.ช. 
3. จัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน เพื่อรับทราบผลการ 
ด าเนินงานผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาฯ เพื่อ
เ ป็ น แ น ว ท า ง ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ด าเนินงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย 
ต่อไป 
4. จัดท าบันทึกรายงานผู้บริหาร
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5 วัน 1เลขานุการ 
2.คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับจ้างประเมินเก็บข้อมลูกลุ่มตัวอย่าง          

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (EIT) 

 

ติดตามผลการประเมินจาก ป.ป.ช. 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

เพื่อรายงานผลและจัดท าบันทึก

รายงานผู้บริหารและหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



 

ภาคผนวก  

 รายละเ อียดเผยแพร่ อ้ าง อิง เ ว็บ ไซต์ งานประกันคุณภาพ  หั วข้อ  การด า เนิ นงาน ITA   

ที ่http://ir.rmutsv.ac.th/ita 
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การบวนการงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ 
 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
ศึกษาข้อมูลที่จะน ามาท าระบบสารสนเทศและ
เลือกรูปแบบการเก็บข้อมลู 
 
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

2  
 

ด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศผ่าน Google 
Applications (ระยะเวลาในการด าเนินการ
ขึ้นอยู่กับจ านวนหัวข้อหรือรายละเอียดที่ต้อง
จัดท าในระบบ) 
 
 

1 วัน –1
เดือน 

เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

3  ด าเนินการทดลองคีย์ข้อมลูในระบบเพื่อ
ตรวจสอบผลการแสดงข้อมูลตามที่ต้องการ 
 
 
 
 
 

30 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

4  จัดท าบันทึกแจ้งหน่วยงานทราบถงึการเข้าถึง
ระบบสารสนเทศ และอับโหลดระบบสารสนเทศ 
ขึ้นเว็บไซต์งานประกันคณุภาพ 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาข้อมูลที่จะน ามาท าระบบ

สารสนเทศ 

จัดท าระบบสารสนเทศ 

 

ตรวจสอบ 

Yes 

No 

เผยแพรร่ะบบสารสนเทศ 



ภาคผนวก  

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

 
 

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

 
 

ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2563 
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