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1. วัตถุประสงค
งานวิเทศสัมพันธ เปนกลไกสําคัญสําหรับการสรางและพัฒนาความรวมมือกับตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในปจจุบันนี้ ทุกประเทศตางเตรียมพรอมที่จะกาวไปสูยุคที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยี ที่มีการติดตอสื่อสารกัน
อยางรวดเร็ว ซึ่งมีการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณใหม ๆ ขึ้นมาเพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินงานใหกาวทัน
กับกระแสโลกาภิวัฒนและเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันทั้งระดับชาติและระดับประเทศ การดําเนินงานดานวิเทศ
สั ม พั น ธ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป น ภารกิ จ ที่ สํ า คั ญ และจํ า เป น อย า งยิ่ ง สํ า หรั บ หน ว ยงานต า ง ๆ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
สถาบันอุดมศึกษาที่ตองมีเพื่อรองรับงานวิชาการใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน โดยเฉพาะบทบาทใน
การสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและทําหนาที่ประสานใหบริการขอมูลขาวสารกับตางประเทศ อันจะ
นําไปสูการประสานงานความรวมมือที่ดีในอนาคต ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรจัดตั้งงานฝายวิเทศ
สัมพันธที่เต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพและการนําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยฯ ตอไป
งานประกัน คุณภาพการศึ กษา เป น อีก ภารกิ จ ที่ จํา เป น และมี ความสํ าคั ญ อย า งหนึ่ งต อ การดํ า เนิน งานของ
มหาวิทยาลัยฯ เพราะไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 47 โดยระบุวาให
มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบดวยการประกัน
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก นอกจากนี้ในมาตรา 48 ยังระบุไววา “ใหหนวยงานตนสังกัด
และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน เปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอตน
สังกัด และเปดเผยตอสาธารณะชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก” เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีเปาหมายในการจัดตั้งหนวยงานเพื่อดําเนินการดานนี้
อยางจริงจัง ตอเนื่องและชัดเจน
จากหลักการและเหตุผลที่ไดกลาวมาแลว จะเห็นไดวากองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพ จะเปน
หนวยงานสนับสนุนที่สําคัญในการชวยผลักดันการบริหารจัดการ ทั้งดานวิชาการโดยการสรางความรวมมือกับ
ตางประเทศ การชวยเหลืออาจารยในการศึกษาตอตางประเทศ และการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาที่กําหนดไว
จากนโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีอนุกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพกํากับ
ดูแลนั้น ไดมีนโนบายทางการประกันคุณภาพการศึกษาในดาน “สงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู
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มาตรฐานสากล” ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานของกองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพสามารถตอบสนองตอ
นโยบายดังกลาวฯ จึงมี นโยบายการบริหาร วิสัยทัศนและพันธกิจดังนี้
U นโยบายการบริหาร U

“รับผิดชอบตอหนาที่ มีวนิ ยั ใสใจคุณภาพ”
รับผิดชอบตอหนาที่ $ การมุงมั่นใสใจตองานที่ไดรับมอบหมาย การทํางานตามหนาที่ของตนเอง
อยางทุมเทเต็มกําลัง
มีวินัย $ การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ วินัยขององคกร การตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส
ยุติธรรม มีน้ําใจตอบุคลากรขององคกร
ใสใจคุณภาพ $ การทํางานที่ตองคํานึงถึงคุณภาพของงาน ความละเอียดถี่ถวนรอบคอบ มีการ
พัฒนางานของตนเองอยางตอเนื่อง
U วิสยั ทัศน U

“กองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพ เปนหนวยงานที่มีความเปนเลิศในการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนากําลังคนสูมาตรฐานและสรางความสามารถใน
การแขงขันเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม”
U พันธกิจ U

1. สงเสริมและสนับสนุ นการผลิตกําลังคนในระดั บอุด มศึก ษา ที่มุง เน น วิชาชีพ บนพื้น ฐานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ
2. สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม สูการผลิตและการบริการ ที่
สามารถถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกประเทศ
3. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการแกสังคมที่มีแนวคิดเชิงสรางสรรค เพื่อการมีอาชีพ
อิสระ พัฒนาอาชีพ เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
4. สงเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
5. ส ง เสริ ม และพั ฒ นาการสร า งความร ว มมื อ ในการจั ด การศึ ก ษาตามภารกิ จ ทั้ ง 4 ด า นของ
มหาวิทยาลัยฯ กับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ อันนําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สูสากล
6. สงเสริมและสนับสนุนระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ ใหสอดคลองกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
U วัตถุประสงค U

เพื่อใหการดําเนินงานของกองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพ ไดเปนไปในทิศทางเดียวกับ
จุดมุงหมายของมหาวิทยาลัยฯ จึงไดกําหนดวัตถุประสงคและยุทธศาสตรไวดังนี้
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1. เพื่อเปนหนวยงานระดับกองที่ดําเนินการดานวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพ
2. เพื่อเปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมทั้งในระดับประเทศและ
ตางประเทศ
3. เพื่อเปนหนวยงานกลางที่จะประสานงานและสรางความสัมพันธอันดีกับองคกรทั้งภายในและ
ภายนอก ระดับประเทศและตางประเทศ
4. เพื่อแนะนําและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง จัดทําและออกหนังสือนําการตรวจลง
ตราหนังสือเดินทางใหแกบุคลากรและนักศึกษาที่ตองการเดินทางไปตางประเทศ
5. เพื่อเปนศูนยกลางใหความชวยเหลืออาจารยประจํา นักศึกษา ในการศึกษาตอตางประเทศ
6. เพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ให เ ป น ไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
7. เพื่อสงเสริมและพัฒนาระบบราชการ ดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการ ใหสอดคลอง
กับตัวชี้วัดของคํารับรองการปฏิบัติราชการ
U ยุทธศาสตร U

1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ
2. พัฒนาการบริหารจัดการทางดานการประกันคุณภาพการศึกษา และนําระบบ IT เขามาใช
3. สงเสริมการมีสวนรวมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ส งเสริ มกระบวนการประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ สูม าตรฐานการศึก ษาของ
ประเทศ
5. สนับสนุนขอมูลสารสนเทศทางดานวิเทศสัมพันธแกหนวยงานภายในและภายนอกองคกร
6. สงเสริมการพัฒนาอาจารยและบุคลากรทั้งในและตางประเทศ
7. สงเสริมและพัฒนาการสรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ อัน
นําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สูสากล
U เปาประสงค U

1. เป น หน ว ยงานทางด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ต อบสนองการศึ ก ษาด า นวิ ช าชี พ ทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ
2. สรางมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในการผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพ มีคุณธรรม มีภาวะทางสังคมที่ดี และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ
3. สร า งมาตรฐานคุ ณ ภาพในการบริ ก ารงานด า นวิ ช าชี พ โดยใช ฐ านความรู ด า นวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่สามารถประกอบอาชีพและแขงขันได
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4. ดําเนินการดานความรวมมือทางวิชาการ การเรียนการสอน การสัมมนารวมกับมหาวิทยาลัยทั้งใน
และตางประเทศ และแลกเปลี่ยนขอมูลนักวิชาการและนักวิจัย อันนําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สูสากล
5. เปนหนวยงานสนับสนุนใหการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ เปนไปตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
U ผลผลิต U

งาน

ผลผลิต

ª ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานการศึกษาตางประเทศ (MOU)
ªการแลกเปลี่ยนอาจารย/นักศึกษา นักศึกษาฝกสอน อาสาสมัคร
ªจุลสารกองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพ
ª การบรรลุเปาหมายการดําเนินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งาน กพร.
ª การสรางเครือขายความรวมมือการบริหารจัดการความรู
ª ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
งาน QA
ª การสรางเครือขายความรวมมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ª รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
งาน SAR
งานบริหารงานทั่วไป ª รายงานประจําปกองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพ
งานวิเทศสัมพันธ

ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานของกองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคในการจัดตั้งหนวยงาน จึงกําหนดคูมือการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดแนวทางในการปฏิบัติทํางานที่ชัดเจน
และสามารทดแทนกันไดในการปฏิบัติงานประจําวัน

2. ขอบเขต
กองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพ
งานบริหารงานทั่วไป

งานพัฒนาระบบราชการและการประกันคุณภาพ

งานวิเทศสัมพันธ

ธุรการ

ก.พ.ร.

บริหารทัว่ ไป

การจัดโครงการ

Srivijaya QA

ทุนและบริหารโครงการ

การเผยแพร/ประชาสัมพันธ

Self Assessment Report : SAR

ความรวมมือระหวางประเทศ
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กองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพ ประกอบดวยหนวยงานยอย 3 งาน ซึ่งมีรายละเอียดหนาที่ความ
รับผิดชอบดังนี้
1) งานบริหารงานทั่วไป
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับ-สง รางโตตอบหนังสือ แจงเวียนประกาศ ระเบียบ คําสั่ง
จัดเก็บ คนหา จัดทําทะเบียนเอกสาร งานทําลายเอกสาร งานพิมพ ถายเอกสาร จัดทําสําเนา เย็บเลมเอกสาร
ควบคุ ม ดู แ ลรั ก ษาอุ ป กรณ ก ารพิ ม พ ควบคุ ม การเบิ ก จ า ยวั ส ดุ ดู แ ลรั ก ษาแจ ง ซ อ มครุ ภั ณ ฑ สํ า นั ก งาน
ควบคุมดูแลการลงปฏิบัติราชการของขาราชการและลูกจาง และการเผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ของกองวิเทศฯ
2) พัฒนาระบบราชการและการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1) งานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 ดํ า เนิ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของหน ว ยงานต า ง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อรองรับการตรวจประเมินทั้งจากภายในและภายนอกองคกร เชน สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปนตน
 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ เพื่อใหไดระบบซึ่งมีประสิทธิผลตอการพัฒนาระบบ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
 การรวบรวมเอกสารและขอมูลทางดานการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรายงานผลตอมหาวิทยาลัยฯ พรอมทั้งเผยแพรสูสาธารณชน
2.2) งานสงเสริมและพัฒนาระบบราชการ
 ดําเนิ นการจั ดทําขอเสนอแนวทางการปฏิ บัติราชการ และจัดทํ ารายงานการประเมิ น
ตนเอง ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
 ดําเนินการกํากับและติดตามผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ ใหสอดคลองกับ
ตัวชี้วัดของคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
3) งานวิเทศสัมพันธ
 ดําเนินการดานความรวมมือทางวิชาการ การสอน การสัมมนารวมกับมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ตางประเทศ
 ให บ ริ ก ารด า นเอกสารงานแปลภายในมหาวิ ท ยาลั ย ฯ และกิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ
ดานตางประเทศ
 เปน ศูน ยก ลางใหความชวยเหลื ออาจารยประจํา นั กศึ กษา ในการศึ กษาตอตางประเทศ และ
อํานวยความสะดวกใหกับอาคันตุกะตางชาติที่มาเยือนมหาวิทยาลัยฯ
 รวมมือโดยตรงกับสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ การแลกเปลี่ยนขอมูล นักวิชาการและ
นักวิจัยรวมทั้งดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาดานวิชาการ
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 ดํ า เนิ น การและประสานงานโครงการร ว มมื อ ต า ง ๆ อั น ประกอบด ว ยโครงการแลกเปลี่ ย น

นักศึกษา และแลกเปลี่ยนครูอาจารยกับสถาบันทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
 แนะนําและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง หนังสือนําการตรวจลงตราหนังสือ
เดินทางใหแกบุคลากรและนักศึกษาที่ตองเดินทางไปตางประเทศ
 จัดทําระบบมาตรฐานและบริการขอมูลดานวิเทศสัมพันธ
 ดําเนินการเกี่ยวกับการขออาสาสมัครตางประเทศ

3. เอกสารอางอิง
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

คําสั่งแตงตั้ง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
รายงานประจําปของหนวยงาน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
ประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับ/นโนบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คูมือระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Srivijaya QM)
คูมือการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกระดับอุด มศึก ษา ของสํ านัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
3.8 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
3.9 คูมือการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)

4. ขอกําหนดพื้นฐานและคํานิยามศัพท
4.1 คํานิยามศัพท
4.1.1 หนวยงาน หมายถึง กองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพ
4.1.2 ปรัชญา หมายถึง ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติ ความเชื่อหรือคานิยมรวมของกองวิเทศสัมพันธและการ
ประกันคุณภาพซึ่งบุคคลสวนใหญยอมรับเปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน
4.1.3 ปณิธาน หมายถึง ความมุงมั่น ความตั้งใจ วิสัยทัศนของกองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพที่
ตองการใหเกิดขึ้น
4.1.4 วัตถุประสงค หมายถึง จุดมุงหมายในการดําเนินงานของกองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพ
หรือสิ่งที่ตองการใหบรรลุ
4.1.5 วิสัยทัศน หมายถึง สภาพที่กองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพตองการจะเปนในอนาคต หรือ
ทิศทางที่กองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพตองการมุงไป
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4.1.6 พันธกิจ หมายถึง ขอบเขตของงานหรือบทบาทหนาที่ซึ่งกองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพตอง
ทําเพื่อใหบรรลุปณิธานหรือวิสัยทัศนหรือวัตถุประสงค
4.1.7 แผนปฏิบัติราชการประจําป หมายถึง แผนดําเนินการสําหรับใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานในแตละป
ตามคําของบประมาณประจําป
4.2 ขอกําหนดพื้นฐาน
4.2.1 กองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพมีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและกลยุทธที่
ชัดเจนโดยมีจุดมุงหมายหลักตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คือ มุงพัฒนา
คุณภาพกําลังคนสูมาตรฐานสากล สรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคม
ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนยุทธศาสตรชาติ
4.2.2 กองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพมีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินการ (KPI) ตลอดจน
กําหนดเปาหมาย (Target) ของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุก
ภารกิจ
4.2.3 กองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพมีแผนดําเนินการ/โครงการที่สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน
และวัตถุประสงค สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ
ตลอดจนยุทธศาสตรชาติ
4.2.4 กองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานตาง ๆ ของหนวยงานใหมีความ
ชัดเจนและสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได
4.2.5 กองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผน
ดําเนินการ โครงการและแผนพัฒนาปรับปรุงระบบตามที่กําหนดไวเปนระยะ เพื่อใหแนใจวาสามารถ
ปฏิบัติไดและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคที่วางไว
4.2.6 กองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพมีกระบวนการประเมินที่สอดคลองกับระเบียบ และแนวทาง
การประเมินที่มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดไว มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผน
ดําเนินการ เปาประสงค (Goal) เปาหมาย (Target) กับสถานภาพในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
อยางสม่ําเสมอ
4.2.7 กองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพมีการนําดัชนีประเมินมากําหนดเปาประสงคและในทาง
ปฏิบัติ ควรมีระบบเฝาระวังเพื่อใหทราบวาแผนดําเนินการตาง ๆ มีการดําเนินงาน และนําผลจากการ
วิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนดําเนินการอยางตอเนื่อง
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 งานบริหารงานทั่วไป
1) งานธุรการ
ขั้นตอนงานหนังสือเขาภายใน -นอก
เริ่มตน
รับหนังสือ

งานบริหารฯ

บันทึกลงรับในโปรแกรมงานสารบรรณ

งานบริหารฯ

พิจารณาสั่งการ

เพื่อทราบ

บันทึกผลการสั่งการใน
โปรแกรมฯ

ผอ.กองวิเทศฯ / รองธิการบดีฝายวิเทศฯ

งานบริหารฯ

ดําเนินการตอ

ราง/พิมพหนังสือนํา

งานที่ไดรับมอบหมาย

สําเนาแจกจายผูเกี่ยวของ

งานที่ไดรับมอบหมาย

จัดเก็บเอกสาร

งานที่ไดรับมอบหมาย

สิ้นสุด

คูมือการปฏิบตั ิงาน
“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

รหัสเอกสาร : IA&QA Srivijaya PM
วันที่บังคับใช : 09/12/2552
ISSUE : 01
หนาที่ : 9/45

ขั้นตอนงานหนังสือออกภายใน -นอก
เริ่มตน
รางหนังสือออกภายใน-นอก 3 ชุด
- ตนฉบับ 1 ชุด
- สําเนา 2 ชุด

ไมผาน

พิจรณาลงนาม

งานที่ไดรับมอบหมาย

ภายใน : ผอ.กองฯ / รองธิการบดีฝายฯ
ภายนอก : รองธิการบดีฝายฯ/อธิกาบดี

ผาน

ออกเลขหนังสือและ
บันทึกหนังสือออกในโปรแกรมฯ

งานบริหารฯ

จัดสงผูเกี่ยวของ

งานที่ไดรับมอบหมาย

จัดเก็บเอกสารตนฉบับ

งานที่ไดรับมอบหมาย

สิ้นสุด

คูมือการปฏิบตั ิงาน
“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
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ISSUE : 01
หนาที่ : 10/45

ขั้นตอนงานธุรการภาคบาย
เริ่มตน
บันทึกขออนุญาตทําธุรการภาคบาย

ไมอนุญาต

พิจารณาสั่งการ

งานบริหารฯ
ผอ.กองวิเทศฯ / รองธิการบดีฝาย
รองฯบริหารฯ

อนุญาต

จัดตารางการปฏิบัติงาน

งานบริหารฯ

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ผอ.กองวิเทศฯ / งานบริหารฯ

สรุปการปฏิบัติงานประจําเดือน

งานบริหารฯ

เสนอ ผอ. ลงนาม

งานบริหารฯ

เสนอรองฯบริหาร เพื่อเบิกจาย

งานบริหารฯ

สิ้นสุด

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”
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ขั้นตอนงานตรวจสอบการใชโทรศัพทภายนอก/Fax
เริ่มตน
จัดเตรียมแบบฟอรมการใชโทรศัพท/โทรสาร

งานบริหารฯ

บันทึกการใชโทรศัพท/โทรสาร ทุกครั้งที่ใชงาน

ทุกคน

ตรวจสอบการใชโทรศัพท/โทรสารประจําเดือน

งานบริหารฯ

จัดทําหนังสือสรุปคาใชจายโทรศัพท/โทรสาร
ประจําเดือน เสนอ ผอ.กองฯ

งานบริหารฯ

นําหนังสือสรุปคาใชจายโทรศัพท/โทรสาร
ประจําเดือน เสนอ ผอ.กองกลาง

งานบริหารฯ

สิ้นสุด

คูมือการปฏิบตั ิงาน
“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

รหัสเอกสาร : IA&QA Srivijaya PM
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ขั้นตอนงานพัสดุ
เริ่มตน
รับหนังสือสงประมาณการวัสดุ

งานบริหารฯ

ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ

งานบริหารฯ

สอบถามความตองการใชวัสดุของหนวยงาน

งานบริหารฯ

บันทึกวัสดุที่ตองการลงในแบบฟอรมประมาณการฯ
(แยกเปนไตรมาส 4 ไตรมาส 3 เดือนตอครั้ง)

งานบริหารฯ

ราง/พิมพ หนังสือสงประมาณการฯ เสนอ ผอ. กองฯ

งานบริหารฯ

สงประมาณการฯ เสนอ ผอ. กองคลัง

งานบริหารฯ

รับวัสดุและตรวจสอบความถูกตอง

งานบริหารฯ

บันทึกรับวัสดุในบัญชีควบคุมวัสดุ

งานบริหารฯ

บันทึกในโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ
(ระบบบริหารพัสดุ)

งานบริหารฯ

สิ้นสุด

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”
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ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบตั งิ าน
เริ่มตน
รับฟงแนวทางการจัดทําคําของบประมาณประจําป

จัดทําคําของบประมาณประจําปของกองวิเทศฯ
สงกองนโยบายและแผน
ทบทวน

ผอ.กองวิเทศฯ / งานบริหารฯ

ผอ.กองวิเทศฯ / ทุกงาน

คณะกรรมการฯ พิจารณาคําขอฯ
ผาน

รับแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย

ผอ.กองวิเทศฯ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของกองวิเทศฯ

ผอ.กองวิเทศฯ / งานบริหารฯ

จัดสงใหกองแผนฯ และแจงใหงานที่เกี่ยวของรับทราบ
และดําเนินการ

ผอ.กองวิเทศฯ / งานบริหารฯ

ติดตาม/รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
จัดทําสรุปผลการดําเนินงานประจําป
สิ้นสุด

ทุกงาน

งานบริหารฯ

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”
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ขั้นตอนการลงชือ่ ปฏิบัตงิ าน ขาด ลา มาสาย

งานบริหารฯ

งานบริหารฯ

การลงชือ่ ปฏิบตั งิ าน

การลา

เริ่มตน

เริ่มตน

จัดทําใบลงเวลาการ
ปฏิบัติงาน

จัดทําใบลา
- ลาปวย สงในลาเมื่อมาทํางานวันแรก
- ลากิจ สงใบลาลวงหนาอยางนอย 3 วัน
- ลาพักผอน สงใบลาลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห

ตรวจสอบการลงชื่อ
ปฏิบัติในแตละวัน

ตรวจสอบ/บันทึกการลาเสนอ ผอ.

งานบริหารฯ

แจงผลใหผูลารับทราบ

งานบริหารฯ

สรุปการปฏิบัติงานประจําเดือน
เสนอ ผอ.กองฯ

งานบริหารฯ

ติดประกาศ ขาด ลา มาสาย
ประจําเดือนใหบุคลากรทราบ

งานบริหารฯ

สรุปการปฏิบัติงานประจําป
เสนอ ผอ.กองฯ

งานบริหารฯ

ทําหนังสือสรุปการปฏิบัติงานประจําป
สงกองบริหารงานบุคคล

งานบริหารฯ

สิ้นสุด

บุคลากร

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

“กองวิเทศสัมพันธและ
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ขั้นตอนการเดินทางไปราชการ/การฝกอบรม / การประชุม
เริ่มตน
แจงการเดินทางไปราชการ/อบรม/ประชุม/สัมมนา
และการยืมเงินไปราชการ
บันทึกการเขารวมอบรมสัมมนา
ในใบประวัติของแตละบุคคล

ผูอบรมฯ

งานบริหารฯ

เขารวมอบรม/ประชุม/สัมมนาตามกําหนด

ผูอบรมฯ

จัดทํารายงานผลการเขารวมอบรมฯ (ภายใน 1 สัปดาห)
เสนอ ผอ.กองฯ พรอมดวยรายงานการเดินทาง
และคาใชจายเพื่อเบิกจาย

ผูอบรมฯ

บันทึกคาใชจายในใบประวัติของแตละบุคคล
บันทึกคาใชจายในบัญชีของกองวิเทศฯ

งานบริหารฯ

สรุปผลการเดินทางเขารวมอบรมฯ และคาใชจายในแตละ
ไตรมาสเสนอตอ ผอ.กองฯและงานที่เกี่ยวของ

งานบริหารฯ

สิ้นสุด

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”
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2) การจัดโครงการ
ขั้นตอนการยืมเงินในการจัดโครงการ/ประชุม
(เงิน งปม./ผลประโยชน ที่ไดรับจัดสรรของกองวิเทศฯ)
เริ่มตน
เสนอขออนุมัติจัดโครงการ/ประชุม
1. กรณีขอใหมนอกเหนือเงินจัดสรร
ใหอธิการบดีลงนาม

2. กรณีเงินที่ไดจัดสรร
ใหรองอธิการบดีฝายวิเทศฯ ลงนาม

ขออนุญาตจัดประชุมและยืมเงิน
(แสดงยอดเงินรวม)
ติดตอประสานงาน/เตรียมการ
- ผูรวมประชุม/อบรม
- ผูรับจัดทําอาหารวางและเครื่องดื่ม
- ขอใชหองประชุม/อุปกรณการประชุม
ดําเนินการจัดโครงการ/ประชุม
สรุปคาใชจายและขออนุญาตเบิกจาย
- ทําหนังสือสรุปคาใชจาย (แจกแจงรายละเอียด)
- ขออนุญาตเบิกจายจาก รองฯบริหาร
- จัดทํารายงานการประชุมเสนอ ผอ.กองฯ และรายงาน
สรุปผลโครงการ เสนอ ผอ.กองแผนฯ (ภายใน 1 สัปดาห)
บันทึกคาใชจายในบัญชีของกองวิเทศฯ
- กรณีเงินที่ไดจัดสรรหักออกจากยอดรวม
- กรณีขอใหมบันทึกยอดคาใชจาย
สิ้นสุด

ผอ.กองวิเทศฯ / ทุกงาน

ผอ.กองวิเทศฯ / เจาของโครงการ

งานบริหารฯ/ เจาของโครงการ
ผอ.กองวิเทศฯ / เจาของโครงการ

ผอ.กองวิเทศฯ / เจาของโครงการ

งานบริหารฯ / เจาของโครงการ

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
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3) การเผยแพร/ประชาสัมพันธ
ขั้นตอนการจัดทําจุลสาร
เริ่มตน
เมื่อครบรอบ 2 เดือน งานแตละฝายภายในกองวิเทศฯ จัดทําสรุปงานของตนเอง
สงใหผรู ับผิดชอบงานจุลสารเพื่อจุลสาร ภายในสองสัปดาห

ทุกงาน

จัดทํารูปเลมตนฉบับจุลสาร ใหเสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห

ผูรับผิดชอบงานจุลสาร

จัดทําบันทึกถึงรองอธิการบดีฝายวิเทศฯเพื่อขออนุมัติจัดทําจุลสารและบันทึก
ถึงรองอธิการบดีฝายบริหารเพื่อขอเบิกจาย ใหผอ.กองลงนาม

ผูรับผิดชอบงานจุลสาร

นําสําเนาบันทึกขออนุมัติจัดทําจุลสารฯ และบันทึกขออนุญาตจัดทําจุลสารฯ
พรอมกับใบเสนอราคาของสํานักพิมพ สงเสนอกับรองอธิการบดีฝายบริหาร
และอีกหนึ่งชุดสงเสนอใหกับพัสดุ

ผูรับผิดชอบงานจุลสาร

สงขอมูลใหสํานักพิมพเพื่อจัดพิมพรูปเลม และรับเลมจุลสารจากสํานักพิมพ
เพื่อเตรียมจัดสงใหกับหนวยงานของมหาวิทยาลัยฯ

ผูรับผิดชอบงานจุลสาร

ดําเนินการเบิกจายคาจัดพิมพจุลสารและสงใหงานบริหารฯ ตัดยอด

ผูรับผิดชอบงานจุลสาร
งานบริหารฯ

จัดทําบันทึกเพื่อขอมอบจุลสารกองวิเทศสัมพันธฯ ใหผูอํานวยการลงนาม
เพื่อแนบกับจุลสาร และจัดสงจุลสารใหกับหนวยงานตางๆ

ผูรับผิดชอบงานจุลสาร

สิ้นสุด

คูมือการปฏิบตั ิงาน
“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
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ขั้นตอนการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป
เริ่มตน
บันทึกขออนุญาตเสนออธิการบดี

ผอ.กองวิเทศฯ / งานบริหารฯ

บันทึกขออนุมัติเสนอรองอธิการบดีฝายฯ

ผอ.กองวิเทศฯ / งานบริหารฯ

บันทึกขออนุมัติเบิกจายเสนอรองอธิการบดีฝายบริหาร

ผอ.กองวิเทศฯ / งานบริหารฯ

จัดทําใบเสนอราคา
รวบรวมเอกสารขอมูล

ทบทวน

จัดทํารูปเลมเสนอพิจารณา

งานบริหารฯ

ทุกงาน
ผอ.กองวิเทศฯ

ผาน

สงโรงพิมพ

แกไข

ตรวจสอบความถูกตอง

งานบริหารฯ
ผอ.กองวิเทศฯ / ทุกงาน

ผาน

ยืนยันการจัดพิมพ

งานบริหารฯ

รับสิ่งพิมพ/แจกจายหนวยงาน/ตัดยอดบัญชี

งานบริหารฯ

สิ้นสุด

คูมือการปฏิบตั ิงาน
“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
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ขั้นตอน.งานซีดเี พลงมหาวิทยาลัยฯ
เริ่มตน
บันทึกขออนุญาตจัดทําซีดีเพลง /จําหนาย
เสนออธิการบดี
ทําหนังสือเชิญประชุม/จัดประชุม
คณะกรรมการจัดทําเพลงมหาวิทยาลัยฯ
สํารวจจํานวน นศ. ชั้นปที่ 1 ทุกหนวยงาน
สั่งจัดทําซีดีเพลงฯ เทากับจํานวน นศ ชั้นปที่ 1

แกไข

ตรวจสอบความถูกตอง

งานบริหารฯ/รองอธิการบดีฝายฯ

งานบริหารฯ/รองอธิการบดีฝายฯ
คณะกรรมการฯ
งานบริหารฯ

งานบริหารฯ/รองอธิการบดีฝายฯ
คณะกรรมการฯ
งานบริหารฯ/รองอธิการบดีฝายฯ
คณะกรรมการฯ

ผาน

จัดเก็บรอแจกจาย
ทําบันทึกแจงทุกหนวยงานขอความรวมมือจําหนายซีดี
แจกจายซีดีเพลงไปยังหนวยงาน

งานบริหารฯ

งานบริหารฯ/รองอธิการบดีฝายฯ

งานบริหารฯ

ทําบันทึกแจงการจัดสงเงินคาซีดีเพลง
ผานทางธนาคารที่คณะกรรมการฯ ไดเปดบัญชีไว

งานบริหารฯ/รองอธิการบดีฝายฯ

ตรวจสอบความถูกตองของเงินคาซีดีเพลง/แผนซีดีที่
จําหนายไมหมดและรายงานผลตอคณะกรรมการฯ

งานบริหารฯ/รองอธิการบดีฝายฯ

สิ้นสุด

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”
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5.2 พัฒนาระบบราชการและการประกันคุณภาพการศึกษา
1) งานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ขั้นตอนการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
เริ่มตน
มหาวิทยาลัยชีแ้ จงตัวบงชี้ (KPI) และแนวทางการดําเนินงาน
คณะกําหนดเปาหมายตัวบงชี้ในการดําเนินงานตาม KPI เสนอมหาวิทยาลัย
และกระจายตัวบงชี้ (KPI) แกหนวยงานภายใน

พ.ค. / งาน QA กองวิเทศฯ

มิ.ย.-ก.ค. / งาน QA กองวิเทศฯ

คณะ/หนวยงานดําเนินงานตามขอกําหนด และเก็บขอมูลระยะ 12 เดือน
ติดตามผลทุก 3 เดือนเขาทีป่ ระชุมของหนวยงานและสภา มทร.ศรีวชิ ยั

มิ.ย. 51-พ.ค. / หนวยงาน /
งาน QA กองวิเทศฯ

สาขาวิชา/หนวยงานเทียบเทาจัดทํา SAR
และคณะแตงตั้งกรรมการประเมินระดับสาขาวิชา/หนวยงานเทียบเทา

ตนเดือนมิ.ย. / หนวยงาน
กลางเดือนมิ.ย. / หนวยงาน

ประเมินระดับสาขาวิชา/หนวยงานเทียบเทา
นําผลประเมินระดับสาขาวิชา/หนวยงานเทียบเทา
จัดทํา SAR ของคณะ/หนวยงาน (ฉบับสําหรับผูต รวจฯ)
SAR สํานัก

SAR คณะ/วิทยาลัย

ปลายเดือนมิ.ย. / หนวยงาน

SAR กอง

หนวยงานรวบรวมสงใหกองวิเทศฯและการประกันคุณภาพ มทร.ศรีวชิ ัย

ปลายเดือนมิ.ย. / หนวยงาน

ปลายเดือนมิ.ย. / หนวยงาน

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินระดับคณะ/เทียบเทา

ตนเดือนก.ค. / งาน SAR กองวิเทศฯ

แจกจายคําสั่งแตงตั้ง/SAR ของหนวยงานที่ตรวจประเมินฯ

ตนเดือนก.ค /งาน SAR กองวิเทศฯ
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คูมือการปฏิบตั ิงาน
“กองวิเทศสัมพันธและ
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กรรมการตรวจประเมินฯประสานการตรวจประเมินกับหนวยงานที่รบั การตรวจ
ประเมินฯ และดําเนินการตรวจ
คณะ/วิทยาลัย

สํานัก

กลางเดือนก.ค. / ผูต รวจ

กลางเดือนก.ค. / ผูต รวจ

กอง

กรรมการตรวจประเมินฯ จัดทําสรุป/รายงานผลการตรวจประเมินฯ
สงใหหนวยงานที่รับการตรวจและกองวิเทศฯ

ปลายเดือนก.ค. /
ผูตรวจประเมินฯ

หนวยงานจัดทํารายงานการประเมินฯ (ฉบับสมบูรณ) ตามผลการตรวจฯ
สงกองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพ เพื่อรวบรวมเปนรายงานการประเมินฯ
ของมหาวิทยาลัยฯ

ตนเดือนส.ค. / หนวยงาน

นําผลประเมินระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทา
จัดทํา SAR มทร.ศรีวิชัย

ตนเดือนส.ค. / งาน SAR QA กองวิเทศฯ

แตงตั้งผูตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอก
เพื่อประเมินระดับมหาวิทยาลัย

ตนเดือนส.ค. / งาน SAR กองวิเทศฯ

ดําเนินการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย

กลางเดือนส.ค. / งาน SAR กองวิเทศฯ

สรุปรายงานและผลการตรวจระดับมหาวิทยาลัย
เสนออธิการบดี มทร.ศรีวชิ ัย เพื่อประชุมวางแนวทางแกไข

ปลายเดือนส.ค. / งาน SAR QA กองวิเทศฯ

จัดสงรายงาน SAR และผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย
ให สกอ.

กลางเดือนก.ย. / งาน SAR กองวิเทศฯ

จัดประชุมทบทวน/พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลางเดือน ต.ค. / งาน SAR QA กองวิเทศฯ

สิ้นสุด

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”
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ขั้นตอนการตรวจประเมิน SAR ระดับคณะหรือเทียบเทา (IQA)
เริ่มตน

จัดประชุมแจงรายละเอียดกับหนวยงานในการตรวจประเมินฯ
เสนอรายชื่อประธานกรรมการการตรวจประเมินฯ
ของหนวยงาน

ปฏิเสธ

ติดตอทาบทามประธาน
กรรมการตรวจประเมินฯ

งาน SAR

หนวยงาน

งาน SAR

ตอบรับ

สงหนังสือเชิญประธานผูตรวจประเมินฯ พรอมใบตอบรับ

งาน SAR

รับใบตอบรับจากประธานผูตรวจประเมินฯ

งาน SAR

จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ
เสนออธิการบดีลงนาม

งาน SAR/ผอ.กองฯ

สงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ ไปยังหนวยงาน
และคณะกรรมการในการตรวจประเมินฯ

งาน SAR

แจงเลขานุการคณะกรรมการในการตรวจประเมินฯ
ใหประสานงานกับหนวยงานถึงรายละเอียดในการตรวจฯ

งาน SAR

รับผลตรวจประเมินจากคณะกรรมการในการตรวจประเมินฯ

งาน SAR

สรุปผลการตรวจประเมินฯ ของคณะเสนอผูบริหารฯ

งาน SAR

สิ้นสุด

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”
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ขั้นตอนการตรวจประเมิน SAR ระดับมหาวิทยาลัย (IQA)
เริ่มตน

จัดประชุมหนวยงานในการจัดสงเลมรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ข องหนวยงาน และเอกสารหลักฐานประกอบ

งาน SAR
ผอ. กองฯ / รองอธิการบดีฝายฯ

ติดตอทาบทามผูตรวจประเมินฯ จากรายชื่อผูตรวจของ สกอ.

งาน SAR

สงหนังสือเชิญคณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ พรอมใบตอบรับ

งาน SAR

รับใบตอบรับจากคณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ

งาน SAR

แจงรายชื่อคณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ และ E-Mail Address
ของประธานฯ ไปยัง สกอ. พรอมเลขที่บัญชีของทางมหาลัยฯ
(เพื่อให สกอ.โอนเงินคาตอบแทนผูตรวจประเมินฯ)
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ
เสนออธิการบดีลงนาม

งาน SAR / รองอธิการบดีฝายฯ

งาน SAR / ผอ.กองฯ

จัดประชุมคณะกรรมการจัดทํารายงานฯ และรับการตรวจฯ
ระดับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อจัดทําเลมรายงาน และบันทึกผานระบบ
CHE QA

งาน SAR
ผอ. กองฯ / รองอธิการบดีฝายฯ

จัดสงคําสั่งแตงตั้งใหคณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ พรอมเลม
รายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ของมหาวิทยาลัยฯ

งาน SAR / รองอธิการบดีฝายฯ

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”

ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯเรื่อง
กําหนดการตรวจฯ และการจัดเตรียมรับการตรวจฯ
จัดทําหนังสือขออนุมัติคาใชจายในการรับการตรวจประเมินฯ
(SAR) ของมหาวิทยาลัยฯ
จัดทําหนังสือประสานการตรวจประเมินฯ (SAR)
- เชิญผูบริหารเขารวมประชุมรับการตรวจฯ
- การจัดเตรียมนักศึกษา บุคลากร ตัวแทนตาง ๆ
จัดประชุมคณะกรรมการรับการตรวจฯ ระดับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อ
เตรียมความพรอมกอนรับการตรวจประเมินฯ
มหาวิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ สกอ.
จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสรุปผลการตรวจฯ และ แนวทาง
ในการแกไขปรับปรุง เสนอสภาฯ และกรรมการบริหารฯ
จัดทํารูปเลมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ
เพื่อเผยแพร และบันทึกผานระบบ CHE QA
จัดสงเลมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ
ใหตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ
สิ้นสุด

รหัสเอกสาร : IA&QA Srivijaya PM
วันที่บังคับใช : 09/12/2552
ISSUE : 01
หนาที่ : 24/45

งาน SAR

งาน SAR
ผอ. กองฯ / รองอธิการบดีฝายฯ

งาน SAR/ผอ. กองฯ

งาน SAR
ผอ. กองฯ / รองอธิการบดีฝายฯ

งาน SAR/คณะกรรมการฯ

งาน SAR
ผอ. กองฯ / รองอธิการบดีฝายฯ

งาน SAR/ผอ. กองฯ

งาน SAR

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
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ขั้นตอนการตรวจประเมินจากภายนอก (EQA)
เริ่มตน

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและรับการตรวจฯ จาก สมศ.

งาน SAR/งาน QA

รับแจงการตรวจจาก สมศ.

งาน SAR/งาน QA

ประชุมชี้แจงหนวยงานเพื่อเตรียมความพรอมฯ

งาน SAR/งาน QA

จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน จากทุกหนวยงานเพื่อรับการตรวจ
(สําเนาขอมูลกลาง)

งาน SAR/งาน QA

จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทําเอกสารและเตรียมความ
พรอม/ความเขาใจขอมูลแตละตัวชี้วัดเพื่อรับการตรวจฯ จาก
สมศ. (สําเนาขอมูลกลาง)

งาน SAR/งาน QA
คณะกรรมการฯ

รับการตรวจจาก สมศ. / อํานวยความสะดวก
และรับฟงการสรุปผล

งาน SAR/งาน QA

ประสานกับหนวยงานในการขอขอมูลเพิ่มเติม
(ถา สมศ. รองขอใหสงขอมูลเพิ่มเติมหลังการตรวจฯ)

งาน SAR/งาน QA

ประสานกับ สมศ. ในการสงขอมูลเพิ่มเติมหลังการตรวจฯ

งาน SAR/งาน QA

รับผลการตรวจฯ และแจงใหทุกหนวยงานรับทราบ

งาน SAR/งาน QA

จัดประชุมหนวยงานตาง ๆ เพื่อวางแนวทางการแกไข

งาน SAR/งาน QA

ติดตามและนําเสนอผลตอผูบริหารฯ

งาน SAR/งาน QA

สิ้นสุด
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คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”

ขั้นตอนการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
เริ่มตน

หนวยงานดําเนินงานกิจกรรม 5 ส อยางสม่ําเสมอ

หนวยงาน

คณะ/หนวยงาน ดําเนินการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส ของสาขา/
แผนกงานอยางนอยเทอมละ 1 ครั้ง

หนวยงาน

สรุปและจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการบริหารของคณะ/
หนวยงาน
จัดสงรายงานสรุปผลการตรวจแตละครั้งใหกองวิเทศสัมพันธ
และการประกันคุณภาพเพื่อเปนขอมูลกลางสําหรับผูตรวจฯของ
มหาวิทยาลัยฯ

แบบฟอรม 5ส เอกสารหมายเลข 1-9,13

หนวยงาน

แบบฟอรม 5ส เอกสารหมายเลข 10-13

หนวยงาน

คําสั่งแตงตั้งผูตรวจระดับมหาวิทยาลัยฯ

งาน QA

แจกจายคําสั่งแตงตั้งฯ แกผูตรวจ
และหนวยงานที่รับการตรวจติดตามฯ

งาน QA

คณะกรรมการตรวจติดตามฯ ประสานวัน/เวลาการตรวจ
กับหนวยงานที่รับการตรวจติตามฯ
ดําเนินการตรวจติดตาม ฯ ระดับมหาวิทยาลัย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจติดตามฯ/
งาน QA
คณะกรรมการตรวจติดตามฯ/หนวยงาน

แบบฟอรม 5ส เอกสารหมายเลข 1-9,13

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”

คณะกรรมการตรวจติดตามฯจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจให
หนวยงานที่รับการตรวจและกองวิเทศฯ หนวยงานละ 1 ชุด
รวบรวม/จัดทํารายงานสรุปผลและเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย
สิ้นสุด
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งาน QA

แบบฟอรม 5สเอกสารหมายเลข 10-13
งาน QA

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”
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2) งานสงเสริมและพัฒนาระบบราชการ
ขั้นตอนการลงนามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ ระดับมหาวิทยาลัย
เริ่มตน
เขารวมการประชุมชี้แจง (ราง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รองอธิการบดีฯ/
ผูอํานวยการกองฯ/คณะทํางาน ก.พ.ร.

ประชุมคณะทํางาน เพื่อจัดทํา (ราง) ตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และ
เกณฑการใหคะแนนความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ

รองอธิการบดีฯ/ผูอํานวยการกองฯ/
คณะทํางาน ก.พ.ร./งาน ก.พ.ร.

เสนอ (ราง) ตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
ความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการให
สํานักงาน ก.พ.ร.

รองอธิการบดีฯ/
ผูอํานวยการกองฯ/งาน ก.พ.ร.

เสนอ (ราง) ตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
ความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการใหสภา
มหาวิทยาลัยฯ รับทราบและใหขอเสนอแนะ

สภามหาวิทยาลัยฯ/
ผูอํานวยการกองฯ/งาน ก.พ.ร.

ประชุมเจรจาตอรองขอตกลงและประเมินผลเพื่อเสนอผลการ
วิเคราะหความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑ
การใหคะแนนตามแนวทางที่สภามหาวิทยาลัยฯ ใหขอเสนอแนะ

อธิการบดี/รองอธิการบดีฯ/
ผูอํานวยการกองฯ/คณะทํางาน

จัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template)

งาน ก.พ.ร.

จัดสงรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) แผนบันทึกขอมูล และ
แผนปฏิบัติราชการใหสํานักงาน ก.พ.ร.

งาน ก.พ.ร.

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”
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รับเอกสารการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหวางเลขาธิการ
สกอ. กับ อธิการบดี จากสํานักงาน ก.พ.ร.

งาน ก.พ.ร.

เสนออธิการบดีลงนามคํารับรองฯ ในฐานะผูทําคํารับรอง

อธิการบดี/
งาน ก.พ.ร.

เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนามคํารับรองฯ
ในฐานะผูยืนยันขอมูล

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ /
งาน ก.พ.ร.

จัดสงคํารับรอง ฉบับอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยฯ
ลงนามให สกอ.

งาน ก.พ.ร.

รับเอกสารการลงนามคํารับรอง ฉบับเลขาธิการฯ ลงนามให
มหาวิทยาลัยฯ

งาน ก.พ.ร.

เสนอผลการทําคํารับรองการปฏิบัติราชการให
สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบและกํากับดูแล
สําเนาแจงใหทุกหนวยงานทราบ
และเผยแพรผานเว็บไซต
สิ้นสุด

สภามหาวิทยาลัยฯ/
ผูอํานวยการกองฯ/งาน ก.พ.ร.

งาน ก.พ.ร.

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”
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ขั้นตอนการลงนามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ ระดับหนวยงาน
เริ่มตน
จัดประชุมชี้แจงกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
และกําหนดผูรับผิดชอบตัวชี้วัด

รองอธิการบดีฯ/ผูอํานวยการกองฯ/
งาน ก.พ.ร./หนวยงาน

จัดทําแบบฟอรมรางเอกสารประกอบการเจรจาระดับหนวยงาน และ
จัดสงแบบฟอรมรางเอกสารประกอบการเจรจาใหหนวยงาน

งาน ก.พ.ร.

จัดทําเอกสารประกอบการเจรจาตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ กําหนด
เปาหมาย ขอมูลพื้นฐาน เกณฑการใหคะแนน และจัดสงใหกองวิเทศฯ

หนวยงาน

ไมเห็นชอบ

พิจารณาเอกสาร
ประกอบการเจรจาฯ

รองอธิการบดีฯ/
ผูอํานวยการกองฯ/คณะทํางาน

เห็นชอบ

จัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) และจัดสงรายละเอียด
ตัวชี้วัด (KPI template) และไฟลขอมูลใหสํานักงานกองวิเทศฯ

ไมเห็นชอบ

พิจารณาพิจารณารายละเอียด
ตัวชี้วัดฯ

หนวยงาน

รองอธิการบดีฯ/
ผูอํานวยการกองฯ/งาน ก.พ.ร.

เห็นชอบ

จัดทําเอกสารการลงนามคํารับรองฯ ระหวางอธิการบดี กับหัวหนา
หนวยงาน
จัดประชุมลงนามคํารับรองฯ ระหวางอธิการบดี กับหัวหนาหนวยงาน
ดําเนินการตามคํารับรองฯ
สิ้นสุด

งาน ก.พ.ร.

อธิการบดี/หัวหนาหนวยงาน/
งาน ก.พ.ร.
หนวยงาน

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”
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ขั้นตอนการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ (ก.พ.ร.)
เริ่มตน
แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัดในระดับผูบริหารและระดับ
หนวยงาน
รับการประชุมชี้แจงคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับภูมิภาค
ประชุมวางแผนขั้นตอนการดําเนินงานในแตละตัวชี้วัด
และแผนการปฏิบัติงาน
แจกจายแผนขั้นตอนการดําเนินงานฯ และแผนปฏิบัติใหผูเกี่ยวของ
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รอบ 6 เดือน พรอมไฟลขอมูล
สรุปและรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รอบ 6 เดือน และแผนบันทึกขอมูล พรอมทั้งกรอกในระบบ e-SAR
Card ผานเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.

งาน ก.พ.ร.

รองอธิการบดีฯ/ผูอํานวยการกองฯ/
งาน ก.พ.ร./คณะกรรมการฯ ก.พ.ร.

คณะกรรมการฯ ก.พ.ร./
งาน ก.พ.ร./หนวยงาน
คณะกรรมการฯ ก.พ.ร./
งาน ก.พ.ร./หนวยงาน
หนวยงาน

งาน ก.พ.ร.

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน
ตอสภามหาวิทยาลัยฯ/ที่ประชุมผูบริหารฯ

งาน ก.พ.ร.

แจงผลขอเสนอแนะจากการประชุมจากสภามหาวิทยาลัยฯ/ที่ประชุม
ผูบริหารฯ แกหนวยงานที่เกี่ยวของ

งาน ก.พ.ร.

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”

รับการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ
(Site visit I : Pre-Evaluation) จากสํานักงาน ก.พ.ร.
จัดประชุมชี้แจงหนวยงานจากขอเสนอแนะในการติดตาม
ความกาวหนาของสํานักงาน ก.พ.ร.
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รอบ 9 เดือนเปนไฟลขอมูล
สรุปและรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รอบ 9 เดือน ในระบบ e-SAR Card
ผานเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 9 เดือน
ตอสภามหาวิทยาลัยฯ /ที่ประชุมผูบริหารฯ
ประชุมประเมินความกาวหนาของผลการปฏิบัติราชการและหา
แนวทางพัฒนาทั้งจากผลขอเสนอแนะจากการประชุมจากสภา
มหาวิทยาลัยฯ/ที่ประชุมผูบริหารฯ
สรุปผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน ของหนวยงาน
และตรวจสอบหลักฐาน สงใหกองวิเทศฯ
ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน ตรวจสอบหลักฐาน
และจัดทํารายงานผล รอบ 12 เดือน

รหัสเอกสาร : IA&QA Srivijaya PM
วันที่บังคับใช : 09/12/2552
ISSUE : 01
หนาที่ : 32/45

รองอธิการบดีฯ/ผูอํานวยการกองฯ/
งาน ก.พ.ร./คณะกรรมการฯ ก.พ.ร.

คณะกรรมการฯ ก.พ.ร./
งาน ก.พ.ร./หนวยงาน

หนวยงาน

งาน ก.พ.ร.

งาน ก.พ.ร.

คณะกรรมการฯ ก.พ.ร./
งาน ก.พ.ร./หนวยงาน

หนวยงาน

คณะกรรมการฯ ก.พ.ร./
งาน ก.พ.ร./หนวยงาน

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12
เดือน เอกสารหลักฐานและแผนบันทึกขอมูล พรอมทั้งกรอกในระบบ
e-SAR Card ผานเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12
เดือน ตอสภามหาวิทยาลัยฯ/ที่ประชุมผูบริหารฯ
ประชุมรายงานความกาวหนาของผลการปฏิบัติราชการประจําป
และเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการติดตามประเมินผลฯ
(Site visit II: Post-Evaluation)
รับการตรวจยืนยันผลการปฏิบัติราชการ
(Site visit II: Post-Evaluation)
จัดทําสรุปผลจากการตรวจฯ การปฏิบัติราชการแสนอ ตอสภา
มหาวิทยาลัยฯ/ที่ประชุมผูบริหารฯ และแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
รับผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจําป และหลักเกณฑการ
จัดสรรเงินรางวัลใหมหาวิทยาลัย
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งาน ก.พ.ร

คณะกรรมการฯ ก.พ.ร./
งาน ก.พ.ร./หนวยงาน

คณะกรรมการฯ ก.พ.ร./
งาน ก.พ.ร./หนวยงาน

มหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการฯ ก.พ.ร./
งาน ก.พ.ร./หนวยงาน

งาน ก.พ.ร.

งาน ก.พ.ร.

รายงานผลการดําเนินงาน ก.พ.ร. ประจําป ตอสภามหาวิทยาลัยฯ/ที่
ประชุมผูบริหารฯ

งาน ก.พ.ร.

แจงผลการประเมินฯ ใหหนวยงานทราบและเผยแพรใน Web ของ
กองวิเทศฯ

งาน ก.พ.ร/ผูรับผิดชอบ web

สิ้นสุด

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”
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ขั้นตอนการจัดสรรเงินรางวัลจากผลประเมินการปฏิบตั ริ าชการ
เริ่มตน
รับแนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลสําหรับผูปฏิบัติและเงินเพิ่ม
พิเศษสําหรับผูบริหารของสวนราชการ จังหวัด และ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลฯ
ตามกฎเกณฑที่ ก.พ.ร. กําหนด

ไมเห็นชอบ

พิจารณาลงนาม

งาน ก.พ.ร.

รองอธิการบดีฯ/
ผูอํานวยการกองฯ/คณะทํางาน ก.พ.ร.
อธิการบดีฯ

เห็นชอบ

รับการชี้แจงแนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลฯ
จากสํานักงาน ก.พ.ร.
แจงหนวยงานในการจัดสงขอมูลบุคลากรผูมีสิทธิรับเงินรางวัล
ตรวจสอบและจัดสงขอมูลบุคลากรผูมีสิทธิรับเงินรางวัลฯ
ใหกองวิเทศฯ
จัดทํา (ราง) หลักเกณฑและแนวทางวิธีการจัดสรรเงินรางวัล
สําหรับผูปฏิบัติและเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร
จัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรฯ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑและ
แนวทางวิธีการจัดสรรเงินรางวัลสําหรับผูปฏิบัติ
และเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร

คณะกรรมการจัดสรรฯ

งาน ก.พ.ร.

หนวยงาน/กองบริหารงานบุคคล/
กองนโยบายและแผน

เลขานุการคณะกรรมการ
จัดสรรฯ/งาน ก.พ.ร.

คณะกรรมการจัดสรรฯ/
งาน ก.พ.ร.

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”

ประกาศ (ราง) หลักเกณฑและแนวทางวิธีการจัดสรรเงินรางวัล
สําหรับผูปฏิบัติและเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร
และนําเสนอในการประชุมผูบริหารฯ
รับขอเสนอแนะ (ราง) หลักเกณฑและแนวทางวิธีการจัดสรรเงิน
รางวัลฯ จากหนวยงาน พรอมแกไขปรับปรุง
จัดสงรายละเอียดบุคลากรผูมีสิทธิรับการจัดสรรเงินรางวัลฯ ให
หนวยงานตรวจสอบและยืนยันความถูกตองครั้งสุดทาย
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อธิการบดี/หัวหนาหนวยงาน/
งาน ก.พ.ร.

เลขานุการคณะกรรมการจัดสรรฯ/
งาน ก.พ.ร.

เลขานุการคณะกรรมการจัดสรรฯ/
งาน ก.พ.ร.

หนวยงานตรวจสอบและยืนยันความถูกตองครั้งสุดทาย และสงผล
การยืนยันใหกองวิเทศฯ

หนวยงาน

จัดทําหลักเกณฑและแนวทางวิธีการจัดสรรเงินรางวัล
สําหรับผูปฏิบัติและเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหารตามขอเสนอแนะ
และรายละเอียดการจัดสรรฯ

เลขานุการคณะกรรมการ
จัดสรรฯ/งาน ก.พ.ร.

จัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรฯ เพื่อตรวจสอบหลักเกณฑและ
แนวทางวิธีการจัดสรรเงินรางวัลฯ และรายละเอียดการจัดสรรฯ
ประกาศหลักเกณฑและแนวทางวิธีการจัดสรรเงินรางวัลสําหรับ
ผูปฏิบัติและเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร และจัดสงผลให ก.พ.ร
ดําเนินการจัดสรรตามหลักเกณฑและแนวทางวิธีการจัดสรรเงิน
รางวัลสําหรับผูปฏิบัติและเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร และจัด
สงผลการจัดสรรฯ ให กองคลังดําเนินการ
สิ้นสุด

คณะกรรมการจัดสรรฯ/
งาน ก.พ.ร.

อธิการบดี/
งาน ก.พ.ร.

คณะกรรมการจัดสรรฯ/
งาน ก.พ.ร./หนวยงาน

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”
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ขั้นตอนการจัดสรรเงินรางวัลแกลกู จางชัว่ คราว
เริ่มตน
รางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลลูกจางชั่วคราว
ตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
ไมเห็นชอบ

พิจารณาลงนาม

รองอธิการบดีฯ/
ผูอํานวยการกองฯ/งาน ก.พ.ร.
อธิการบดีฯ

เห็นชอบ

แจงหนวยงานในการจัดสงขอมูลลูกจางชั่วคราว
ตรวจสอบและจัดสงขอมูลลูกจางชั่วคราว ใหกองวิเทศฯ
จัดทํา (ราง) หลักเกณฑและแนวทางวิธีการจัดสรรเงินรางวัล
สําหรับลูกจางชั่วคราว
จัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรฯ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑและ
แนวทางวิธีการจัดสรรเงินรางวัลสําหรับลูกจางชั่วคราว
ประกาศ (ราง) หลักเกณฑและแนวทางวิธีการจัดสรรเงินรางวัล
สําหรับลูกจางชั่วคราว และนําเสนอในการประชุมผูบริหารฯ
รับขอเสนอแนะ (ราง) หลักเกณฑและแนวทางวิธีการจัดสรรเงิน
รางวัลฯลูกจางชั่วคราวจากหนวยงาน พรอมแกไขปรับปรุง

งาน ก.พ.ร.
หนวยงาน/กองบริหารงานบุคคล/
กองนโยบายและแผน

เลขานุการคณะกรรมการ
จัดสรรฯ/งาน ก.พ.ร.

คณะกรรมการจัดสรรฯ/
งาน ก.พ.ร.

อธิการบดี/
งาน ก.พ.ร.
เลขานุการคณะกรรมการจัดสรรฯ/
งาน ก.พ.ร.

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”

จัดสงรายละเอียดลูกจางชั่วคราวผูมีสิทธิรับการจัดสรรเงินรางวัลฯ ให
หนวยงานตรวจสอบและยืนยันความถูกตองครั้งสุดทาย
หนวยงานตรวจสอบและยืนยันความถูกตองครั้งสุดทาย
และสงผลการยืนยันใหกองวิเทศฯ
จัดทําหลักเกณฑและแนวทางวิธีการจัดสรรเงินรางวัลสําหรับ
ลูกจางชั่วคราวตามขอเสนอแนะและรายละเอียดการจัดสรรฯ
จัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรฯ เพื่อตรวจสอบหลักเกณฑและ
แนวทางวิธีการจัดสรรเงินรางวัลฯ และรายละเอียดการจัดสรรฯ
ประกาศหลักเกณฑและแนวทางวิธีการจัดสรรเงินรางวัลสําหรับ
ลูกจางชั่วคราว
ดําเนินการจัดสรรตามหลักเกณฑและแนวทางวิธีการจัดสรรเงิน
รางวัลสําหรับลูกจางชั่วคราว
และจัดสงผลการจัดสรรฯ ให กองคลังดําเนินการ
สิ้นสุด
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เลขานุการคณะกรรมการจัดสรรฯ/
งาน ก.พ.ร.

หนวยงาน

เลขานุการคณะกรรมการ
จัดสรรฯ/งาน ก.พ.ร.

คณะกรรมการจัดสรรฯ/
งาน ก.พ.ร.

อธิการบดี/
งาน ก.พ.ร.

คณะกรรมการจัดสรรฯ/
งาน ก.พ.ร./หนวยงาน

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”
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5.3 งานวิเทศสัมพันธ
1) บริหารทัว่ ไป
ขั้นตอนการขอความอนุเคราะหในการจัดทําและออกหนังสือนําการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
เริ่มตน

เริ่มตน

กรณีมี Passport

กรณีไมมี Passport

จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห
ในการจัดทําและออกหนังสือนํา
การตรวจลงตราหนังสือเดินพรอม
แนบเอกสารอนุมัติตัวบุคคลไป
ราชการที่ผานกองบริหารงาน
บุคคลและสําเนาหนา PASSPORT
สงมายังกองวิเทศสัมพันธ

จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห
ในการจัดทําและออกหนังสือนํา
การตรวจลงตราหนังสือเดินพรอม
แนบเอกสารอนุมัติตัวบุคคลไป
ราชการที่ผานกองบริหารงาน
บุคคลสงมายังกองวิเทศสัมพันธ

หนวยงาน/บุคคล

เสนอหนังสือขอความอนุเคราะหในการจัดทําและออกหนังสือนําการตรวจลง
ตราหนังสือเดินทางใหผูอํานวยการกองฯ สั่งการ

งานวิเทศฯ

จัดทําหนังสือและเสนอตอรองอธิการบดีฝายวิเทศฯ

งานวิเทศฯ

เสนออธิการบดีลงนาม

งานวิเทศฯ

ติดตอหนวยงาน/บุคคล รับหนังสือขอความอนุเคราะหในการจัดทําและออก
หนังสือนําการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเพื่อนําไปทําวีซา
หรือหนังสือพาสปอรตและวีซา
สิ้นสุด

งานวิเทศฯ

คูมือการปฏิบตั ิงาน
“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
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2) ทุนและบริหารโครงการ
ขั้นตอนการจัดสรรทุนการศึกษา/วิจัยของหนวยงานภายนอก
เริ่มตน
รับขาวสารการใหทุนฯ จากหนวยงานภายนอก แลวจัดทําสรุปเพื่อ
เผยแพรใหแกหนวยงานตางๆ

งานวิเทศฯ

รวบรวมรายชื่อผูสมัคร ตรวจสอบเอกสารของผูสมัคร
พรอมทําสรุปเสนอเพื่อประกอบการคัดเลือก

งานวิเทศฯ

ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกและจัดเรียงลําดับ

งานวิเทศฯ/คณะกรรมการฯ

แจงรายชื่อผูไดรับพิจารณาตอแหงทุน

งานวิเทศฯ

รับผลการตอบรับจากแหลงทุนและสงเรื่องถึงตนสังกัด

งานวิเทศฯ

ดําเนินการประสานงานการรับ/ดําเนินการตามทุนที่ไดรับ

งานวิเทศฯ/ผูไดรับทุน

ติดตามผลการดําเนินการเสนอรายงานผลตอผูบริหารฯ

งานวิเทศฯ/ผูไดรับทุน

สรุปผลการดําเนินงานประจําปรายงานตอผูบริหารฯ
สิ้นสุด

งานวิเทศฯ

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
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ขัน้ ตอนการบริหารโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกสอนตางชาติ
เริ่มตน
ทําหนังสือสํารวจความตองการนักศึกษาฝกสอนตางชาติ
ถึงหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยฯ

งานวิเทศฯ

ทําโครงการเพื่อขออนุมัติในการดําเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนฯ

งานวิเทศฯ

แจงความตองการแกมหาวิทยาลัยปลายทางทราบ
เพื่อขอรับนักศึกษาฝกสอนฯ

งานวิเทศฯ

รับการตอบรับพรอมรายชื่อนักศึกษาฝกสอนฯ และรายละเอียด
เกี่ยวกับนักศึกษาฝกสอนฯ และการเดินทางมา

มหาวิทยาลัยปลายทาง

ทําหนังสือตอบรับกลับไปยังมหาวิทยาลัยปลายทางพรอมทําหนังสือ
ขอความอนุเคราะหใหการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง

งานวิเทศฯ

เดินทางไปรับนักศึกษาฝกสอนฯ ที่สนามบินกรุงเทพฯตาม
กําหนดการที่มหาวิทยาลัยปลายทางแจงมายังมหาวิทยาลัย

งานวิเทศฯ

ตอนรับและปฐมนิเทศนักศึกษา พรอมทั้งสงตัวนักศึกษาฝกสอนไป
ยังคณะที่รับผิดชอบ/การดูแล/จายเงินคาครองชีพ

งานวิเทศฯ/หนวยงาน

สรุป ประเมินผลคะแนนการสอนของนักศึกษาฝกสอนฯ

งานวิเทศฯ/หนวยงาน

จัดพิธีปดโครงการฯ นักศึกษาฝกสอน ดําเนินการสงตัวนักศึกษา
ฝกสอนกลับประเทศ

งานวิเทศฯ/หนวยงาน

สิ้นสุด

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
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ขั้นตอนการบริหารโครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษา
นักศึกษา มทร.ศรีวิชยั ไปยังมหาวิทยาลัยปลายทาง
เริ่มตน
ทําหนังสือประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาเขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาไปยังหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยฯ

งานวิเทศฯ

รวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่สมัครเขารวมโครงการฯ
เพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อตออธิการบดี

งานวิเทศฯ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกและแจงรายชื่อนักศึกษา
พรอมสงขอมูลของนักศึกษาใหแกมหาวิทยาลัยปลายทาง
การประสานงานกับมหาวิทยาลัยปลายทางในรายละเอียดการ
ดําเนินงานแลกเปลี่ยน
ประชุมเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนวันเดินทาง
สงนักศึกษาเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน และเตรียมงานในการที่
มหาวิทยาลัยฯ เดินทางไปเยี่ยมและนิเทศนักศึกษา
ยังมหาวิทยาลัยปลายทาง
เมื่อสิ้นสุดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนเดินทางกลับมายัง
มหาวิทยาลัยฯ พรอมทํารายงานสรุปสงมายังกองวิเทศฯ
ประเมินผลโครงการฯและสรุปผลโครงการ
รายงานผลตอผูบริหารฯ
สิ้นสุด

งานวิเทศฯ

งานวิเทศฯ

งานวิเทศฯ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน/
หนวยงานของ นศ.

งานวิเทศฯ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน/
คณะติดตามผลฯ

นักศึกษาแลกเปลี่ยน

งานวิเทศฯ

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
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ขั้นตอนการบริหารโครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยปลายทาง มายัง มทร.ศรีวชิ ยั
เริ่มตน
รับหนังสือจากมหาวิทยาลัยตางประเทศที่มีความตองการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษามายังมหาวิทยาลัยฯ

งานวิเทศฯ

ประสานประสานงานเบื้องตนไปยังหนวยงานที่นักศึกษาตองการเขา
มาเรียนในมหาวิทยาลัยฯ

งานวิเทศฯ

ไมเห็นชอบ

พิจารณาความพรอมและ
ความเหมาะสม

อธิการบดีฯ

เห็นชอบ

จัดทําหนังสือแจง
ปฏิเสธพรอมเหตุผล

ตอบรับไปยังมหาวิทยาลัยตางประเทศเพื่อ
ดําเนินการเตรียมความพรอมในการเดินทาง
มาศึกษายัง มทร.ศรีวิชัย

การประสานงานกับมหาวิทยาลัยตนทางและหนวยงานที่นักศึกษา
ประสงคเขามาเรียนในรายละเอียดการดําเนินงานแลกเปลี่ยน
เมื่อนักศึกษาเดินทางมาถึงยังมทร.ศรีวิชัย ดําเนินการสงตัวไปยังคณะ
ที่นศ.ประสงคจะเขาศึกษา
สิ้นสุดโครงการ ประสานงานผลการเรียนของนักศึกษาและสงตัว
นักศึกษากลับประเทศ
สิ้นสุด

งานวิเทศฯ

งานวิเทศฯ/มหาวิทยาลัยตนทาง/
หนวยงาน

งานวิเทศฯ/ นักศึกษาแลกเปลี่ยน/
หนวยงาน

งานวิเทศฯ/
สํานักบริการวิชาการฯ

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
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ขัน้ ตอนการบริหารโครงการแลกเปลี่ยนครูอาสาสมัครตางชาติ
เริ่มตน
ทําหนังสือสํารวจความตองการครูอาสาสมัครตางชาติ
ถึงหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยฯ

งานวิเทศฯ

รวบรวมความตองการครูอาสาสมัครตางชาติ
ของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยฯ

งานวิเทศฯ

ทําโครงการเพื่อขออนุมัติในการดําเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนฯ

งานวิเทศฯ

แจงความตองการครูอาสาสมัครตางชาติไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ
ของ สกอ. เพื่อพิจารณาคัดเลือก

งานวิเทศฯ

รับหนังสือตอบรับในการจัดสรรครูอาสาสมัครตางชาติ
จากหนวยงานที่รับผิดชอบของ สกอ.

งานวิเทศฯ

เดินทางไปรับครูอาสาสมัครตางชาติที่กรุงเทพฯ พรอมทั้งเขารวม
และเขารวมงานปฐมนิเทศ Orientation/ รับตัวครูอาสาสมัครฯ

งานวิเทศฯ

จัดสงครูอาสาสมัครฯ ไปยังหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
และดําเนินการสอน/การจายเงินเดือนคาครองชีพ

งานวิเทศฯ

จัดทําเอกสารในการทํางาน Work Permit / Insurance/ Visa

งานวิเทศฯ

เมื่อสิ้นสุดโครงการจัดสงครูอาสาสมัครฯ เดินทางกลับ
และสรุปผลโครงการรายงานตอผูบริหาร

งานวิเทศฯ

สิ้นสุด

คูมือการปฏิบตั ิงาน
“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
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3) ความรวมมือระหวางประเทศ
ขั้นตอนการดําเนินงานการจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU)
เริ่มตน
หนวยงานที่เกี่ยวของเจรจาทํารางขอตกลงเบื้องตนพรอม
แผนการดําเนินกิจกรรมรวมเสนอกองวิเทศสัมพันธฯ

แกไข

หนวยงาน
สถาบันคูสัญญา

ตรวจสอบราง ปรับแก และสรุปวิเคราะหของมูลตางๆ
เสนอรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ

งานวิเทศฯ

ตรวจสอบ/กลั่นกรองเบื้องตนและนําเสนอตออธิการบดี

รองอธิการบดีฝายวิเทศฯ

พิจารณาเห็นชอบ

อธิการบดี

เห็นชอบ

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ

แกไข

พิจารณาเห็นชอบ

งานวิเทศฯ

สภามหาวิทยาลัยฯ

เห็นชอบ

ตอบรับรางและแจงสถาบันคูสัญญา
ดําเนินการเชิญ/รับเชิญไปทําพิธีลงนาม ณ มหาวิทยาลัยเจาภาพ
สิ้นสุด

งานวิเทศฯ
อธิการบดีและสถาบันคูสัญญา

คูมือการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

“กองวิเทศสัมพันธและ
การประกันคุณภาพ ”
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6. เอกสารแนบ
-

7. เอกสารจัดเก็บ
ชื่อเอกสาร
สรุปการปฏิบัติงานประจําเดือน
ระเบียนประวัติบุคลากร
รายงานการอบรม
รายงานการประชุม
รายงานสรุปผลโครงการ
แบบฟอรม 5 ส

รหัสเอกสาร

ผูเก็บเอกสาร

ระยะเวลาที่เก็บ

-

งานบริหารฯ
งานบริหารฯ
งานบริหารฯ
งานบริหารฯ
งานบริหารฯ/เจาของโครงการ
งาน QA

1 ป
2 ป
3 ป
3 ป
3 ป
3 ป

