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ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

1. วัตถุประสงค์
งานวิเทศสัมพันธ์ เป็ นกลไกสาคัญสาหรับการสร้างและพัฒนาความร่ วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในปั จจุบนั นี้ ทุกประเทศต่างเตรี ยมพร้อมที่จะก้าวไปสู่ ยุคที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่มีการติดต่อสื่ อสาร
กันอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งมีการพัฒนาเครื่ องมือและอุปกรณ์ใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนิ นงานให้กา้ ว
ทันกับกระแสโลกาภิวฒั น์และเสริ มสร้างศักยภาพในการแข่งขันทั้งระดับชาติและระดับประเทศ การดาเนินงานด้าน
วิเทศสัมพันธ์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นภารกิ จที่ สาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรั บ หน่ วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถาบันอุดมศึกษาที่ตอ้ งมีเพื่อรองรับงานวิชาการให้ทนั กับความเปลี่ยนแปลงของโลกปั จจุบนั โดยเฉพาะบทบาทใน
การส่ งเสริ มให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนทางวิชาการและทาหน้าที่ประสานให้บริ การข้อมูลข่าวสารกับต่างประเทศ อันจะ
นาไปสู่ ก ารประสานงานความร่ วมมื อที่ ดีใ นอนาคต ดัง นั้นทางมหาวิท ยาลัย ฯ จึ ง เห็ นสมควรจัดตั้ง งานฝ่ ายวิเทศ
สัมพันธ์ที่เต็มรู ปแบบเพื่อเพิม่ ศักยภาพและการนาไปสู่ การทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นอี กภารกิ จที่ จาเป็ นและมีความสาคัญอย่างหนึ่ งต่อการดาเนิ นงานของ
มหาวิทยาลัยฯ เพราะได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 47 โดยระบุวา่ ให้
มี ระบบประกันคุ ณภาพการศึ กษา เพื่อพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึ กษาทุ กระดับประกอบด้วยการประกัน
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก นอกจากนี้ ในมาตรา 48 ยังระบุไว้วา่ “ให้ หน่ วยงานต้ นสั งกัด
และสถานศึกษาจัดให้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันศึกษา และให้ ถือว่ าการประกันคุณภาพภายใน เป็ น
ส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่ างต่ อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่ อต้ น
สั งกัด และเปิ ดเผยต่ อสาธารณะชนเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาและเพื่ อรองรั บการประกันคุณภาพ
ภายนอก” เพื่อให้การประกันคุ ณภาพการศึ กษาบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ตามที่ กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั มีเป้ าหมายในการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดาเนิ นการด้านนี้
อย่างจริ งจัง ต่อเนื่องและชัดเจน
จากหลักการและเหตุ ผลที่ ได้กล่ าวมาแล้ว จะเห็ นได้ว่ากองวิเทศสัม พันธ์ และการประกันคุ ณภาพ จะเป็ น
หน่ วยงานสนับ สนุ นที่ สาคัญในการช่ วยผลัก ดันการบริ หารจัดการ ทั้งด้า นวิช าการโดยการสร้ างความร่ วมมื อกับ
ต่า งประเทศ การช่ วยเหลื ออาจารย์ในการศึ กษาต่ อต่ างประเทศ และการดาเนิ นงานด้านการประกันคุ ณภาพทาง
การศึกษาให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาที่กาหนดไว้
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จากนโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่ งมีอนุ กรรมการพัฒนาการบริ หารจัดการและการประกันคุ ณภาพกากับ
ดูแลนั้น ได้มีนโนบายทางการประกันคุณภาพการศึกษาในด้าน “ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล” ดังนั้นเพื่อให้การดาเนิ นงานของกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุ ณภาพสามารถตอบสนองต่อ
นโยบายดังกล่าวฯ จึงมี นโยบายการบริ หาร วิสัยทัศน์และพันธกิจดังนี้
 นโยบายการบริหาร 

“รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย ใส่ใจคุณภาพ”
รับผิดชอบต่อหน้าที่  การมุ่งมัน่ ใส่ ใจต่องานที่ได้รับมอบหมาย การทางานตามหน้าที่ ของ
ตนเองอย่างทุ่มเทเต็มกาลัง
มีวินัย
 การปฏิ บ ัติ ต นตามกฎระเบี ย บ วิ นัย ขององค์ ก ร การตรงต่ อ เวลา
ซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส ยุติธรรม มีน้ าใจต่อบุคลากรขององค์กร
ใส่ใจคุณภาพ
 การท างานที่ ต้อ งค านึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพของงาน ความละเอี ย ดถี่ ถ้ว น
รอบคอบ มีการพัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่ อง
 วิสัยทัศน์ 

“กองวิเทศสัมพันธ์ และการประกันคุ ณภาพ เป็ นหน่ วยงานที่ มีความเป็ นเลิ ศในการส่ งเสริ มพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนากาลังคนสู่ มาตรฐานและสร้างความสามารถใน
การแข่งขันเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม”
 พันธกิจ 

1. ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นการผลิ ตก าลัง คนในระดับ อุ ดมศึ ก ษา ที่ มุ่ ง เน้นวิช าชี พ บนพื้ นฐานด้า น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่ อาชีพ
2. ส่ งเสริ ม และสนับ สนุ นการสร้ างงานวิจยั สิ่ งประดิ ษฐ์ นวัตกรรม สู่ การผลิ ตและการบริ การ ที่
สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ประเทศ
3. ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการให้บริ การวิชาการแก่สังคมที่มีแนวคิดเชิ งสร้ างสรรค์ เพื่อการมีอาชี พ
อิสระ พัฒนาอาชีพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
4. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
5. ส่ ง เสริ มและพัฒ นาการสร้ า งความร่ ว มมื อ ในการจัด การศึ ก ษาตามภารกิ จ ทั้ง 4 ด้ า นของ
มหาวิทยาลัยฯ กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ อันนาไปสู่ การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สู่ สากล
6. ส่ งเสริ มและสนับสนุ นระบบการบริ หารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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 วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การดาเนิ นงานของกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุ ณภาพ ได้เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกับ
จุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยฯ จึงได้กาหนดวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ ไว้ดงั นี้
1. เพื่อเป็ นหน่วยงานระดับกองที่ดาเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
2. เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการให้บริ การข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุ ณภาพ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ
3. เพื่อเป็ นหน่ วยงานกลางที่จะประสานงานและสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดี กบั องค์กรทั้งภายในและ
ภายนอก ระดับประเทศและต่างประเทศ
4. เพื่อแนะนาและอานวยความสะดวกเกี่ยวกับหนังสื อเดินทาง จัดทาและออกหนังสื อนาการตรวจลง
ตราหนังสื อเดินทางให้แก่บุคลากรและนักศึกษาที่ตอ้ งการเดินทางไปต่างประเทศ
5. เพื่อเป็ นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลืออาจารย์ประจา นักศึกษา ในการศึกษาต่อต่างประเทศ
6. เพื่ อ ดาเนิ น กิ จกรรมเกี่ ย วกับ การประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลัย ฯ ให้ เ ป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น
7. เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาระบบราชการ ดาเนิ นการพัฒนาแนวทางการปฏิบตั ิราชการ ให้สอดคล้อง
กับตัวชี้วดั ของคารับรองการปฏิบตั ิราชการ
 ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ
2. พัฒนาการบริ หารจัดการทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนาระบบ IT เข้ามาใช้
3. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ส่ ง เสริ ม กระบวนการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย ฯ สู่ ม าตรฐานการศึ ก ษาของ
ประเทศ
5. สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิเทศสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
6. ส่ งเสริ มการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ
7. ส่ งเสริ มและพัฒนาการสร้ างความร่ วมมื อทางวิชาการกับหน่ วยงานทั้งในและต่างประเทศ อัน
นาไปสู่ การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สู่ สากล
 เป้าประสงค์ 
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1. เป็ นหน่ ว ยงานทางด้า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ต อบสนองการศึ ก ษาด้า นวิช าชี พ ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ
2. สร้างมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในการผลิตผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพ มีคุณธรรม มีภาวะทางสังคมที่ดี และสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมืออาชีพ
3. สร้ า งมาตรฐานคุ ณ ภาพในการบริ ก ารงานด้า นวิ ช าชี พ โดยใช้ฐ านความรู้ ด้า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม ที่สามารถประกอบอาชีพและแข่งขันได้
4. ดาเนินการด้านความร่ วมมือทางวิชาการ การเรี ยนการสอน การสัมมนาร่ วมกับมหาวิทยาลัยทั้งใน
และต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนข้อมูลนักวิชาการและนักวิจยั อันนาไปสู่ การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สู่ สากล
5. เป็ นหน่ วยงานสนับสนุ นให้การบริ หารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ เป็ นไปตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
 ผลผลิต 

งาน
งานวิเทศสัมพันธ์

งาน กพร.
งาน QA
งาน SAR
งานบริ หารงานทัว่ ไป

ผลผลิต
 ความร่ วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานการศึกษาต่างประเทศ (MOU)
การแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา นักศึกษาฝึ กสอน อาสาสมัคร
จุลสารกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
 การบรรลุเป้ าหมายการดาเนินตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการประจาปี
 การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือการบริ หารจัดการความรู ้
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือการประกันคุณภาพการศึกษา
 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
 รายงานประจาปี กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ

ดังนั้นเพื่อให้การดาเนิ นงานของกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุ ณภาพบรรลุ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และ
วัตถุ ประสงค์ในการจัดตั้งหน่ วยงาน จึ งกาหนดคู่มือการปฏิ บตั ิงานเพื่อให้เกิ ดแนวทางในการปฏิ บตั ิทางานที่ชดั เจน
และสามารทดแทนกันได้ในการปฏิบตั ิงานประจาวัน
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2. ขอบเขต
กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ

งานบริหารงานทั่วไป

งานพัฒนาระบบราชการและการประกัน

งานวิเทศสัมพันธ์

ธุรการ

ก.พ.ร.

บริหารทั่วไป

การจัดโครงการ

Srivijaya

ทุนและบริหารโครงการ

การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์

QA
Self-Assessment Report:

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

SAR

กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุ ณภาพ ประกอบด้วยหน่ วยงานย่อย 3 งาน ซึ่ งมีรายละเอียดหน้าที่ ความ
รับผิดชอบดังนี้
1) งานบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ ยวกับงานรั บ-ส่ ง ร่ างโต้ตอบหนังสื อ แจ้งเวียนประกาศ ระเบี ยบ คาสั่ง
จัดเก็บ ค้นหา จัดทาทะเบียนเอกสาร งานทาลายเอกสาร งานพิมพ์ ถ่ายเอกสาร จัดทาสาเนา เย็บเล่มเอกสาร
ควบคุ ม ดู แ ลรั ก ษาอุ ป กรณ์ ก ารพิ ม พ์ ควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ยวัส ดุ ดู แ ลรั ก ษาแจ้ง ซ่ อ มครุ ภ ัณ ฑ์ ส านัก งาน
ควบคุมดูแลการลงปฏิบตั ิราชการของข้าราชการและลูกจ้าง และการเผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
ของกองวิเทศฯ
2) พัฒนาระบบราชการและการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1) งานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 ด าเนิ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อรองรับการตรวจประเมินทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็ นต้น
 พัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพ เพื่อให้ได้ระบบซึ่ งมีประสิ ทธิ ผลต่อการพัฒนาระบบ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
 การรวบรวมเอกสารและข้อมูลทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งเผยแพร่ สู่สาธารณชน
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2.2) งานส่ งเสริมและพัฒนาระบบราชการ
 ดาเนิ น การจัด ท าข้อเสนอแนวทางการปฏิ บตั ิ ราชการ และจัด ทารายงานการประเมิ น
ตนเอง ตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ (ก.พ.ร.)
 ดาเนิ นการกากับและติดตามผลการปฏิ บตั ิ ราชการของมหาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วดั ของคารับรองการปฏิบตั ิราชการ (ก.พ.ร.)
3) งานวิเทศสัมพันธ์
 ดาเนินการด้านความร่ วมมือทางวิชาการ การสอน การสัมมนาร่ วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
 ให้บริ การด้านเอกสารงานแปลภายในมหาวิทยาลัยฯ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ดา้ นต่างประเทศ
 เป็ นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลืออาจารย์ประจา นักศึกษา ในการศึกษาต่อต่างประเทศ และอานวย
ความสะดวกให้กบั อาคันตุกะต่างชาติที่มาเยือนมหาวิทยาลัยฯ
 ร่ วมมือโดยตรงกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูล นักวิชาการและ
นักวิจยั รวมทั้งดาเนินกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาด้านวิชาการ
 ด าเนิ น การและประสานงานโครงการร่ ว มมื อ ต่ า ง ๆ อัน ประกอบด้ว ยโครงการแลกเปลี่ ย น
นักศึกษา และแลกเปลี่ยนครู อาจารย์กบั สถาบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 แนะนาและอานวยความสะดวกเกี่ ยวกับหนัง สื อ เดิ น ทาง หนัง สื อ นาการตรวจลงตราหนังสื อ
เดินทางให้แก่บุคลากรและนักศึกษาที่ตอ้ งเดินทางไปต่างประเทศ
 จัดทาระบบมาตรฐานและบริ การข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์
 ดาเนินการเกี่ยวกับการขออาสาสมัครต่างประเทศ

3. เอกสารอ้างอิง
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

คาสัง่ แต่งตั้ง
แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี
รายงานประจาปี ของหน่วยงาน
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยงานสารบรรณ
ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/นโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั (Srivijaya QM)
คู่ มื อการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกระดับ อุ ดมศึ ก ษา ของส านัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
3.8 คู่มือการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
3.9 คู่มือการจัดทาคารับรองและการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ (ก.พ.ร.)
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4. ข้ อกาหนดพืน้ ฐานและคานิยามศัพท์
4.1 คานิยามศัพท์
4.1.1 หน่ วยงาน หมายถึง กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
4.1.2 ปรั ชญา หมายถึง ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติ ความเชื่ อหรื อค่านิ ยมร่ วมของกองวิเทศสัมพันธ์และการ
ประกันคุณภาพซึ่ งบุคคลส่ วนใหญ่ยอมรับเป็ นแนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน
4.1.3 ปณิ ธาน หมายถึง ความมุ่งมัน่ ความตั้งใจ วิสัยทัศน์ของกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพที่
ต้องการให้เกิดขึ้น
4.1.4 วัตถุประสงค์ หมายถึ ง จุดมุ่งหมายในการดาเนิ นงานของกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุ ณภาพ
หรื อสิ่ งที่ตอ้ งการให้บรรลุ
4.1.5 วิสัยทัศน์ หมายถึง สภาพที่กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพต้องการจะเป็ นในอนาคต หรื อ
ทิศทางที่กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพต้องการมุ่งไป
4.1.6 พันธกิจ หมายถึง ขอบเขตของงานหรื อบทบาทหน้าที่ซ่ ึ งกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพต้อง
ทาเพื่อให้บรรลุปณิ ธานหรื อวิสัยทัศน์หรื อวัตถุประสงค์
4.1.7 แผนปฏิ บัติราชการประจาปี หมายถึง แผนดาเนินการสาหรับใช้เป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิงานในแต่ละปี
ตามคาของบประมาณประจาปี
4.2 ข้ อกาหนดพืน้ ฐาน
4.2.1 กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุ ณภาพมี การกาหนดปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุ ประสงค์และกลยุทธ์ ที่
ชัดเจนโดยมีจุดมุ่งหมายหลักตามปณิ ธานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั คือ มุ่งพัฒนา
คุ ณภาพกาลังคนสู่ ม าตรฐานสากล สร้ างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิ จของ
สังคม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนยุทธศาสตร์ ชาติ
4.2.2 กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุ ณภาพมีการกาหนดตัวบ่งชี้ ของการดาเนิ นการ (KPI) ตลอดจน
กาหนดเป้ าหมาย (Target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็ จของการดาเนิ นงานตามแผนให้ครบทุก
ภารกิจ
4.2.3 กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุ ณภาพมีแผนดาเนิ นการ/โครงการที่สอดคล้องกับปรัชญา ปณิ ธาน
และวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชี พ
ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ
4.2.4 กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพจัดทาขั้นตอนการดาเนิ นงานต่าง ๆ ของหน่วยงานให้มีความ
ชัดเจนและสามารถปฏิบตั ิงานทดแทนกันได้
4.2.5 กองวิเทศสั มพันธ์ และการประกันคุ ณภาพมี การติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน ตามแผน
ดาเนินการ โครงการและแผนพัฒนาปรับปรุ งระบบตามที่กาหนดไว้เป็ นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถ
ปฏิบตั ิได้และสัมฤทธิ์ ผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
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4.2.6 กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพมีกระบวนการประเมินที่สอดคล้องกับระเบียบ และแนวทาง
การประเมิ นที่ ม หาวิทยาลัย ฯ ได้ก าหนดไว้ มีก ารวิเคราะห์ ค วามสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผน
ดาเนิ นการ เป้ าประสงค์ (Goal) เป้ าหมาย (Target) กับสถานภาพในปั จจุบนั และแนวโน้มในอนาคต
อย่างสม่าเสมอ
กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพมีการนาดัชนี ประเมินมากาหนดเป้ าประสงค์และในทางปฏิบตั ิ ควร
มีระบบเฝ้ าระวังเพื่อให้ทราบว่าแผนดาเนินการต่าง ๆ มีการดาเนิ นงาน และนาผลจากการวิเคราะห์มาปรับปรุ ง
กลยุทธ์และแผนดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

คู่มือการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 งานบริหารงานทั่วไป
1) งานธุรการ
ขั้นตอนงานหนังสือเข้าภายใน -นอก
เริ่มต้ น
รับหนังสื อ

งานบริ หารฯ

บันทึกลงรับในโปรแกรมงานสารบรรณ

งานบริ หารฯ

ผอ.กองวิเทศฯ / ผูช้ ่วยอธิ การบดี งานวิเทศฯ

พิจารณาสัง่ การ
เพื่อทราบ

บันทึกผลการสัง่ การใน
โปรแกรมฯ

งานบริ หารฯ

ดาเนินการต่ อ

ร่ าง/พิมพ์หนังสื อนา

งานที่ได้รับมอบหมาย

สาเนาแจกจ่ายผูเ้ กี่ยวข้อง

งานที่ได้รับมอบหมาย

จัดเก็บเอกสาร

งานที่ได้รับมอบหมาย

สิ้นสุ ด

คู่มือการปฏิบัติงาน
“กองวิเทศสัมพันธ์และ
การประกันคุณภาพ ”
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ขั้นตอนงานหนังสือออกภายใน -นอก
เริ่มต้ น

ร่ างหนังสื อออกภายใน-นอก 3 ชุด
- ต้นฉบับ 1 ชุด
- สาเนา 2 ชุด

พิจารณาลงนาม
ไม่ ผ่าน

งานที่ได้รับมอบหมาย

ภายใน : ผอ.กองฯ / ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายฯ
ภายนอก : ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายฯ/อธิกาบดี

ผ่ าน

ออกเลขหนังสื อและ
บันทึกหนังสื อออกในโปรแกรมฯ

งานบริ หารฯ

จัดส่งผูเ้ กี่ยวข้อง

งานที่ได้รับมอบหมาย

จัดเก็บเอกสารต้นฉบับ

งานที่ได้รับมอบหมาย

สิ้นสุ ด

คู่มือการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ขั้นตอนงานธุรการปริญญาตรี

เริ่มต้ น
คาสัง่ อนุญาตทาธุรการปริ ญญาตรี

รองบริ หารฯ

จัดตารางการปฏิบตั ิงาน

งานบริ หารฯ

ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน

งานบริ หารฯ

สรุ ปการปฏิบตั ิงานประจาเดือน

งานบริ หารฯ

เสนอ ผอ. ลงนาม
เสนอรองฯบริ หาร เพื่อเบิกจ่าย
สิ้นสุ ด

ผ.อ. กองวิทเทศฯ
งานบริ หารฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน
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ขั้นตอนงานตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ภายนอก/Fax
เริ่มต้ น
จัดเตรี ยมแบบฟอร์มการใช้โทรศัพท์/โทรสาร

งานบริ หารฯ

บันทึกการใช้โทรศัพท์/โทรสาร ทุกครั้งที่ใช้งาน

ทุกคน

ตรวจสอบการใช้โทรศัพท์/โทรสารประจาเดือน

งานบริ หารฯ

จัดทาหนังสื อสรุ ปค่าใช้จ่ายโทรศัพท์/โทรสาร
ประจาเดือน เสนอ ผอ.กองฯ

งานบริ หารฯ

นาหนังสื อสรุ ปค่าใช้จ่ายโทรศัพท์/โทรสาร
ประจาเดือน เสนอ ผอ.กองกลาง

งานบริ หารฯ

สิ้นสุ ด

คู่มือการปฏิบัติงาน
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ขั้นตอนงานพัสดุ
เริ่มต้ น
รับหนังสื อส่งประมาณการวัสดุ

งานบริ หารฯ

ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ

งานบริ หารฯ

สอบถามความต้องการใช้วสั ดุของหน่วยงาน

งานบริ หารฯ

บันทึกวัสดุที่ตอ้ งการลงในแบบฟอร์มประมาณการฯ
(แยกเป็ นไตรมาส 4 ไตรมาส 3 เดือนต่อครั้ง)

งานบริ หารฯ

ร่ าง/พิมพ์ หนังสื อส่งประมาณการฯ เสนอ ผอ. กองฯ

งานบริ หารฯ

ส่งประมาณการฯ เสนอ ผอ. กองคลัง

งานบริ หารฯ

รับวัสดุและตรวจสอบความถูกต้อง

งานบริ หารฯ

บันทึกในโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ
(ระบบบริ หารพัสดุ)

งานบริ หารฯ

สิ้นสุ ด

คู่มือการปฏิบัติงาน
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ขั้นตอนการจัดทาคาเสนอของบประมาณ
เริ่มต้ น
รับฟังแนวทางการจัดทาคาของบประมาณประจาปี

จัดทาคาของบประมาณประจาปี ของกองวิเทศฯ
ส่งกองนโยบายและแผน
ทบทวน

ผอ.กองวิเทศฯ / งานบริ หารฯ

ผอ.กองวิเทศฯ / ทุกงาน

คณะกรรมการฯ พิจารณาคาขอ
ฯ
ผ่ าน

รับแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ของมหาวิทยาลัย

ผอ.กองวิเทศฯ

จัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ของกองวิเทศฯ

ผอ.กองวิเทศฯ / งานบริ หารฯ

จัดส่งให้กองแผนฯ และแจ้งให้งานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
และดาเนินการ

ผอ.กองวิเทศฯ / งานบริ หารฯ

ติดตาม/รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผน
จัดทาสรุ ปผลการดาเนินงานประจาปี
สิ้นสุ ด

ทุกงาน

งานบริ หารฯ
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ขั้นตอนการลงชื่อปฏิบัติงาน ขาด ลา มาสาย

งานบริ หารฯ

งานบริ หารฯ

การลงชื่อปฏิบัติงาน

การลา

เริ่มต้ น

เริ่มต้ น

จัดทาใบลงเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน

จัดทาใบลา
- ลาป่ วย ส่งในลาเมื่อมาทางานวันแรก
- ลากิจ ส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
- ลาพักผ่ อน ส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

บุคลากร

ตรวจสอบ/บันทึกการลาเสนอ ผอ.

งานบริ หารฯ

ตรวจสอบการลงชื่อ
ปฏิบตั ิในแต่ละวัน

งานบริ หารฯ

แจ้งผลให้ผลู ้ ารับทราบ

สรุ ปการปฏิบตั ิงานประจาเดือน
เสนอ ผอ.กองฯ

งานบริ หารฯ

ติดประกาศ ขาด ลา มาสาย
ประจาเดือนให้บุคลากรทราบ

งานบริ หารฯ

สรุ ปการปฏิบตั ิงานประจาปี
เสนอ ผอ.กองฯ

งานบริ หารฯ

ทาหนังสื อสรุ ปการปฏิบตั ิงานประจาปี
ส่งกองบริ หารงานบุคคล

งานบริ หารฯ

สิ้นสุ ด

คู่มือการปฏิบัติงาน
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ขั้นตอนงานระบบบัญชี 3 มิติ
เริ่มต้ น
ระบบติดตามผลปฏิบตั ิงานประจาปี

งานบริ หารฯ

ขอเบิกเงิน

งานบริ หารฯ

เลือกหน่วยงาน

งานบริ หารฯ

แหล่งเงิน/งบประมาณงบรายจ่ายอื่น

งานบริ หารฯ

เลือกโครงการที่ตอ้ งการคียข์ อ้ มูลการเงิน

งานบริ หารฯ

บันทึกข้อมูล

งานบริ หารฯ

สิ้นสุ ด

คู่มือการปฏิบัติงาน
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ขั้นตอนงานระบบบัญชี 3 มิติ
ประมาณการพัสดุ-ระบบจัดซื้อวัสดุ
เริ่มต้ น

เลือกรายการขอประมาณการ

งานบริ หารฯ

หน่วยงานและจานวนวัสดุ

งานบริ หารฯ

ปี การศึกษาและผูป้ ระมาณการ

งานบริ หารฯ

ลงรายการวัดสุที่จดั ซื้อ

งานบริ หารฯ

บันทึกข้อมูล

งานบริ หารฯ

สิ้นสุ ด

คู่มือการปฏิบัติงาน
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5.2 งานพัฒนาระบบราชการและการประกันคุณภาพการศึกษา
1) งานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ขั้นตอนการดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
เริ่มต้ น
มหาวิทยาลัยชี้แจงตัวบ่งชี้ (KPI) และแนวทางการดาเนินงาน

งาน QA

คณะกาหนดเป้ าหมายตัวบ่งชี้ในการดาเนินงานตาม KPI เสนอมหาวิทยาลัย
และกระจายตัวบ่งชี้ (KPI) แก่หน่วยงานภายใน

งาน QA

คณะ/หน่วยงานดาเนินงานตามข้อกาหนด และเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือน
ติดตามผลทุก 3 เดือนเข้าที่ประชุมของหน่วยงานและที่ประชุมผูบ้ ริ หาร

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

หลักสู ตรจัดทา SAR
และคณะแต่งตั้งกรรมการประเมินระดับหลักสู ตร

หน่วยงาน

ประเมินระดับหลักสู ตร

หน่วยงาน

นาผลประเมินระดับหลักสู ตร
จัดทา SAR ของคณะ/หน่วยงาน (ฉบับสาหรับผูต้ รวจฯ)

หน่วยงาน

SAR สานัก/สถาบัน

SAR คณะ/วิทยาลัย

SAR กอง

หน่วยงานรวบรวมส่ งให้กองวิเทศฯและการประกันคุณภาพ มทร.ศรี วชิ ยั

หน่วยงาน

หน่วยงาน

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินระดับคณะ/เทียบเท่า

งาน QA

แจกจ่ายคาสั่งแต่งตั้ง/SAR ของหน่วยงานที่ตรวจประเมินฯ

งาน QA

คู่มือการปฏิบัติงาน
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กรรมการตรวจประเมินฯประสานการตรวจประเมินกับหน่วยงานที่รับการตรวจ
ประเมินฯ และดาเนินการตรวจ
คณะ/วิทยาลัย

สานัก/สถาบัน

กอง/สานักงาน

กรรมการตรวจประเมินฯ จัดทาสรุ ป/รายงานผลการตรวจประเมินฯ
ส่ งให้หน่วยงานที่รับการตรวจและกองวิเทศฯ
หน่วยงานจัดทารายงานการประเมินฯ (ฉบับสมบูรณ์) ตามผลการตรวจฯ
ส่ งกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ เพื่อรวบรวมเป็ นรายงานการประเมินฯ
ของมหาวิทยาลัยฯ

ผูต้ รวจ

ผูต้ รวจ

ผูต้ รวจประเมินฯ

หน่วยงาน

นาผลประเมินระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
จัดทา SAR มทร.ศรี วชิ ยั

งาน QA

แต่งตั้งผูต้ รวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก
เพื่อประเมินระดับมหาวิทยาลัย

งาน QA

ดาเนินการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย

งาน QA

สรุ ปรายงานและผลการตรวจระดับมหาวิทยาลัย
เสนออธิการบดี มทร.ศรี วชิ ยั เพื่อประชุมวางแนวทางแก้ไข

งาน QA

จัดส่ งรายงาน SAR และผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย
ให้ สกอ.

งาน QA

จัดประชุมทบทวน/พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

งาน QA

สิ้นสุ ด

คู่มือการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

“กองวิเทศสัมพันธ์และ
การประกันคุณภาพ ”
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ขั้นตอนการตรวจประเมิน SAR ระดับหลักสูตร (IQA)
เริ่มต้ น

แจ้งรายละเอียดกับหน่วยงานในการตรวจประเมินฯ

ปฏิ เสธ

งาน QA

เสนอรายชื่อคณะกรรมการการตรวจประเมินฯ
ของหน่วยงาน

หน่วยงาน

ติดต่อทาบทามกรรมการ
ตรวจประเมินฯ

งาน SAR

ตอบรั บ

ส่งหนังสื อเชิญผูต้ รวจประเมินฯ พร้อมใบตอบรับ

หน่วยงาน

รับใบตอบรับจากผูต้ รวจประเมินฯ

หน่วยงาน

จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการผูต้ รวจประเมินฯ
เสนออธิการบดีลงนาม

งาน QA/ผอ.กองฯ

ส่งคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการผูต้ รวจประเมินฯ ไปยังหน่วยงาน

งาน QA

แจ้งเลขานุการคณะกรรมการในการตรวจประเมินฯ
ให้ประสานงานกับหน่วยงานถึงรายละเอียดในการตรวจฯ
หน่วยงาน

หน่วยงาน

รับผลตรวจประเมินจากคณะกรรมการในการตรวจประเมินฯ

งาน QA

สรุ ปผลการตรวจประเมินฯ ของคณะเสนอผูบ้ ริ หารฯ

งาน QA

ติดตามผลและแจ้งจัดทาแผนพัฒนา

งาน QA

สิ้นสุ ด

คู่มือการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

“กองวิเทศสัมพันธ์และ
การประกันคุณภาพ ”
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ขั้นตอนการตรวจประเมิน SAR ระดับคณะหรือเทียบเท่า (IQA)
เริ่มต้ น

แจ้งรายละเอียดกับหน่วยงานในการตรวจประเมินฯ

ปฏิ เสธ

งาน QA

เสนอรายชื่อคณะกรรมการการตรวจประเมินฯ
ของหน่วยงาน

หน่วยงาน

ติดต่อทาบทามกรรมการ
ตรวจประเมินฯ

งาน SAR

ตอบรั บ

ส่งหนังสื อเชิญผูต้ รวจประเมินฯ พร้อมใบตอบรับ

หน่วยงาน

รับใบตอบรับจากผูต้ รวจประเมินฯ

หน่วยงาน

จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการผูต้ รวจประเมินฯ
เสนออธิการบดีลงนาม

งาน QA/ผอ.กองฯ

ส่งคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการผูต้ รวจประเมินฯ ไปยังหน่วยงาน

งาน QA

แจ้งเลขานุการคณะกรรมการในการตรวจประเมินฯ
ให้ประสานงานกับหน่วยงานถึงรายละเอียดในการตรวจฯ
หน่วยงาน

หน่วยงาน

รับผลตรวจประเมินจากคณะกรรมการในการตรวจประเมินฯ

งาน QA

สรุ ปผลการตรวจประเมินฯ ของคณะเสนอผูบ้ ริ หารฯ

งาน QA

ติดตามผลและแจ้งจัดทาแผนพัฒนา

งาน QA

สิ้นสุ ด

คู่มือการปฏิบัติงาน
“กองวิเทศสัมพันธ์และ
การประกันคุณภาพ ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ขั้นตอนการตรวจประเมิน SAR ระดับมหาวิทยาลัย (IQA)
เริ่มต้ น

จัดประชุมหน่วยงานในการจัดส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ข องหน่วยงาน และเอกสารหลักฐานประกอบ

งาน QA
ผอ. กองฯ / รองอธิการบดีฝ่ายฯ

ติดต่อทาบทามผูต้ รวจประเมินฯ จากรายชื่อผูต้ รวจของ สกอ.

งาน QA

ส่งหนังสื อเชิญคณะกรรมการผูต้ รวจประเมินฯ พร้อมใบตอบรับ

งาน QA

รับใบตอบรับจากคณะกรรมการผูต้ รวจประเมินฯ

งาน QA

แจ้งรายชื่อคณะกรรมการผูต้ รวจประเมินฯ และ E-Mail Address
ของประธานฯ ไปยัง สกอ. พร้อมเลขที่บญั ชีของทางมหาลัยฯ
(เพื่อให้ สกอ.โอนเงินค่าตอบแทนผูต้ รวจประเมินฯ)
จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการผูต้ รวจประเมินฯ
เสนออธิการบดีลงนาม

งาน QA / รองอธิการบดีฝ่ายฯ

งาน QA / ผอ.กองฯ

จัดประชุมคณะกรรมการจัดทารายงานฯ และรับการตรวจฯ
ระดับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อจัดทาเล่มรายงาน และบันทึกผ่านระบบ
CHE QA

งาน QA
ผอ. กองฯ / รองอธิการบดีฝ่ายฯ

จัดส่งคาสัง่ แต่งตั้งให้คณะกรรมการผูต้ รวจประเมินฯ พร้อมเล่ม
รายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ของมหาวิทยาลัยฯ

งาน QA / รองอธิการบดีฝ่ายฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน
“กองวิเทศสัมพันธ์และ
การประกันคุณภาพ ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯเรื่ อง
กาหนดการตรวจฯ และการจัดเตรี ยมรับการตรวจฯ

งาน QA

จัดทาหนังสื อขออนุมตั ิค่าใช้จ่ายในการรับการตรวจประเมินฯ
(SAR) ของมหาวิทยาลัยฯ

งาน QA
ผอ. กองฯ / รองอธิการบดีฝ่ายฯ

จัดทาหนังสื อประสานการตรวจประเมินฯ (SAR)
- เชิญผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมประชุมรับการตรวจฯ
- การจัดเตรี ยมนักศึกษา บุคลากร ตัวแทนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

งาน QA/ผอ. กองฯ

จัดประชุมคณะกรรมการรับการตรวจฯ ระดับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อ
เตรี ยมความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมินฯ
มหาวิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ สกอ.
จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสรุ ปผลการตรวจฯ และ แนวทาง
ในการแก้ไขปรับปรุ ง เสนอผูบ้ ริ หาร และสภาฯ
จัดทารู ปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ์
เพื่อเผยแพร่ และบันทึกผ่านระบบ CHE QA
จัดส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ์
ให้ตน้ สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สิ้นสุ ด

งาน QA
ผอ. กองฯ / รองอธิการบดีฝ่ายฯ

งาน QA/คณะกรรมการฯ

งาน QA
ผอ. กองฯ / รองอธิการบดีฝ่ายฯ

งาน QA/ผอ. กองฯ

งาน QA

คู่มือการปฏิบัติงาน
“กองวิเทศสัมพันธ์และ
การประกันคุณภาพ ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ขั้นตอนการตรวจประเมินจากภายนอก (EQA)
เริ่มต้ น

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและรับการตรวจฯ จาก สมศ.

งาน QA

รับแจ้งการตรวจจาก สมศ.

งาน QA

ประชุมชี้แจงหน่วยงานเพื่อเตรี ยมความพร้อมฯ

งาน QA

จัดเตรี ยมเอกสาร/หลักฐาน จากทุกหน่วยงานเพื่อรับการตรวจ
(สาเนาข้อมูลกลาง)

งาน QA

จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทาเอกสารและเตรี ยมความ
พร้อม/ความเข้าใจข้อมูลแต่ละตัวชี้วดั เพื่อรับการตรวจฯ จาก
สมศ. (สาเนาข้อมูลกลาง)

งาน QA
คณะกรรมการฯ

รับการตรวจจาก สมศ. / อานวยความสะดวก
และรับฟังการสรุ ปผล

งาน QA

ประสานกับหน่วยงานในการขอข้อมูลเพิ่มเติม
(ถ้า สมศ. ร้องขอให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมหลังการตรวจฯ)

งาน QA

ประสานกับ สมศ. ในการส่งข้อมูลเพิม่ เติมหลังการตรวจฯ

งาน QA

รับผลการตรวจฯ และแจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบ

งาน QA

จัดประชุมหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อวางแนวทางการแก้ไข

งาน QA

ติดตามและนาเสนอผลต่อผูบ้ ริ หารฯ

งาน QA

สิ้นสุ ด

คู่มือการปฏิบัติงาน
“กองวิเทศสัมพันธ์และ
การประกันคุณภาพ ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ขั้นตอนการลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับมหาวิทยาลัย
เริ่มต้ น
จัดทาคารับรองการปฏิบตั ืราชการตามหลักเกณฑ์ของ
สานักงาน ก.พ.ร. และรายละเอียดประกอบตัวชี้วดั

งาน QA

เสนอคารับรองฯ แก่อธิการบดีลงนาม ในฐานะผูท้ าคารับรอง

งาน QA

เสนอคารับรองฯ แก่นายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะผูท้ าคารับรอง

งาน QA

จัดส่งคารับรองเสนอเลขาธิการ สกอ.
ลงนามในฐานะผูร้ ับคารับรอง

งาน QA

สกอ. จัดส่งคารับรองฉบับลงนามให้มหาวิทยาลัย

สกอ.

มหาวิทยาลัยดาเนินการตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ.ร.
และจัดทาคารับรองระดับหน่วยงาน

งาน QA

สิ้นสุ ด

คู่มือการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

“กองวิเทศสัมพันธ์และ
การประกันคุณภาพ ”
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ขั้นตอนการลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน
เริ่มต้ น
จัดทาร่ างคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับหน่วยงาน
จัดส่งร่ างคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับหน่วยงาน
ให้หน่วยงานพิจารณา

ไม่ เห็นชอบ

งาน QA

งาน QA

หน่วยงานพิจารณาร่ างคารับรองระดับหน่วยงาน

หน่วยงาน

พิจารณาความถูกต้องของ
ร่ างคารับรอง

หน่วยงาน

เห็นชอบ

หน่วยงานจัดทาคารับรองระดับหน่วยงาน
เสนอหัวหน้าหน่วยงานลงนาม

หน่วยงาน

หน่วยงานจัดส่งคารับรองฉบับหัวหน้าหน่วยงานลงนาม
มายังกองวิเทศสัมพันธ์ฯ

หน่วยงาน

กองวิเทศสัมพันธ์ฯ ตรวจสอบคารับรองและรวบรวมเสนอ
อธิการบดีลงนาม

งาน QA

กองวิเทศสัมพันธ์ฯ เสนอคารับรองฯ หน่วยงานแก่อธิการบดีลงนาม

งาน QA

อธิการบดีลงนาม

อธิการบดี

กองวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดส่งคารับรองฉบับอธิการบดีลงนาม
ให้แก่หน่วยงาน

งาน QA

หน่วยงานดาเนินการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ

หน่วยงาน

สิ้นสุ ด

คู่มือการปฏิบัติงาน
“กองวิเทศสัมพันธ์และ
การประกันคุณภาพ ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ขั้นตอนการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
เริ่มต้ น

หน่วยงานดาเนินงานกิจกรรม 5 ส อย่างสม่าเสมอ

หน่วยงาน

คณะ/หน่วยงาน ดาเนินการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส ของสาขา/
แผนกงานอย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง

หน่วยงาน

สรุ ปและจัดทารายงานเสนอคณะกรรมการบริ หารของคณะ/
หน่วยงาน

หน่วยงาน

จัดส่งรายงานสรุ ปผลการตรวจแต่ละครั้งให้กองวิเทศสัมพันธ์
และการประกันคุณภาพเพื่อเป็ นข้อมูลกลางสาหรับผูต้ รวจฯของ
มหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงาน

คาสัง่ แต่งตั้งผูต้ รวจระดับมหาวิทยาลัยฯ

งาน QA

แจกจ่ายคาสัง่ แต่งตั้งฯ แก่ผตู ้ รวจ
และหน่วยงานที่รับการตรวจติดตามฯ

งาน QA

คณะกรรมการตรวจติดตามฯ ประสานวัน/เวลาการตรวจ
กับหน่วยงานที่รับการตรวจติตามฯ

ดาเนินการตรวจติดตาม ฯ ระดับมหาวิทยาลัย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจติดตามฯ/
งาน QA

คณะกรรมการตรวจติดตามฯ/หน่วยงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน
“กองวิเทศสัมพันธ์และ
การประกันคุณภาพ ”
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รวบรวม/จัดทารายงานสรุ ปผลและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ หารของมหาวิทยาลัย

งาน QA

คณะกรรมการตรวจติดตามฯจัดทารายงานสรุ ปผลการตรวจให้
หน่วยงานที่รับการตรวจและกองวิเทศฯ หน่วยงานละ 1 ชุด

งาน QA

สิ้นสุ ด

คู่มือการปฏิบัติงาน
“กองวิเทศสัมพันธ์และ
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5.3 งานวิเทศสัมพันธ์
1) งานบริหารทั่วไป
ขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์ในการจัดทาและออกหนังสือนาการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
เริ่มต้ น

เริ่มต้ น

กรณีมี Passport

กรณีไม่มี Passport

จัดทาหนังสื อขอความอนุเคราะห์
ในการจัดทาและออกหนังสื อนา
การตรวจลงตราหนังสื อเดินพร้อม
แนบเอกสารอนุมตั ิตวั บุคคลไป
ราชการที่ผา่ นกองบริ หารงาน
บุคคลและสาเนาหน้า PASSPORT
ส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์

จัดทาหนังสื อขอความอนุเคราะห์
ในการจัดทาและออกหนังสื อนา
การตรวจลงตราหนังสื อเดินพร้อม
แนบเอกสารอนุมตั ิตวั บุคคลไป
ราชการที่ผา่ นกองบริ หารงาน
บุคคลส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์

หน่วยงาน/บุคคล

เสนอหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการจัดทาและออกหนังสื อนาการตรวจลง
ตราหนังสื อเดินทางให้ผอู ้ านวยการกองฯ สัง่ การ

งานวิเทศฯ

จัดทาหนังสื อและเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศฯ

งานวิเทศฯ

เสนออธิการบดีลงนาม

งานวิเทศฯ

ติดต่อหน่วยงาน/บุคคล รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัดทาและออก
หนังสื อนาการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเพื่อนาไปทาวีซ่า
หรื อหนังสื อพาสปอร์ตและวีซ่า
สิ้นสุ ด

งานวิเทศฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน
“กองวิเทศสัมพันธ์และ
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2) ทุนและบริหารโครงการ
ขั้นตอนการจัดสรรทุนการศึกษา/วิจัยของหน่วยงานภายนอก
เริ่มต้ น
รับข่าวสารการให้ทุนฯ จากหน่วยงานภายนอก แล้วจัดทาสรุ ปเพื่อ
เผยแพร่ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ

งานวิเทศฯ

รวบรวมรายชื่อผูส้ มัคร ตรวจสอบเอกสารของผูส้ มัคร
พร้อมทาสรุ ปเสนอเพื่อประกอบการคัดเลือก

งานวิเทศฯ

ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกและจัดเรี ยงลาดับ

แจ้งรายชื่อผูไ้ ด้รับพิจารณาต่อแห่งทุน
รับผลการตอบรับจากแหล่งทุนและส่งเรื่ องถึงต้นสังกัด
ดาเนินการประสานงานการรับ/ดาเนินการตามทุนที่ได้รับ

งานวิเทศฯ/คณะกรรมการฯ
งานวิเทศฯ

งานวิเทศฯ
งานวิเทศฯ/ผูไ้ ด้รับทุน
งานวิเทศฯ/ผูไ้ ด้รับทุน

ติดตามผลการดาเนินการเสนอรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารฯ
งานวิเทศฯ

สรุ ปผลการดาเนินงานประจาปี รายงานต่อผูบ้ ริ หารฯ
สิ้นสุ ด

คู่มือการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ขั้นตอนการบริหารโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอนต่างชาติ
เริ่มต้ น
ทาหนังสื อสารวจความต้องการนักศึกษาฝึ กสอนต่างชาติ
ถึงหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ

งานวิเทศฯ

ทาโครงการเพื่อขออนุมตั ิในการดาเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนฯ

งานวิเทศฯ

แจ้งความต้องการแก่มหาวิทยาลัยปลายทางทราบ
เพื่อขอรับนักศึกษาฝึ กสอนฯ

งานวิเทศฯ

รับการตอบรับพร้อมรายชื่อนักศึกษาฝึ กสอนฯ และรายละเอียด
เกี่ยวกับนักศึกษาฝึ กสอนฯ และการเดินทางมา

มหาวิทยาลัยปลายทาง

ทาหนังสื อตอบรับกลับไปยังมหาวิทยาลัยปลายทางพร้อมทาหนังสื อ
ขอความอนุเคราะห์ให้การตรวจลงตราหนังสื อเดินทาง

งานวิเทศฯ

เดินทางไปรับนักศึกษาฝึ กสอนฯ ที่สนามบินกรุ งเทพฯตาม
กาหนดการที่มหาวิทยาลัยปลายทางแจ้งมายังมหาวิทยาลัย

งานวิเทศฯ

ต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษา พร้อมทั้งส่งตัวนักศึกษาฝึ กสอนไป
ยังคณะที่รับผิดชอบ/การดูแล/จ่ายเงินค่าครองชีพ

งานวิเทศฯ/หน่วยงาน

สรุ ป ประเมินผลคะแนนการสอนของนักศึกษาฝึ กสอนฯ

งานวิเทศฯ/หน่วยงาน

จัดพิธีปิดโครงการฯ นักศึกษาฝึ กสอน ดาเนินการส่งตัวนักศึกษา
ฝึ กสอนกลับประเทศ
สิ้นสุ ด

งานวิเทศฯ/หน่วยงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ขั้นตอนการบริหารโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
นักศึกษา มทร.ศรีวิชัยไปยังมหาวิทยาลัยปลายทาง
เริ่มต้ น

ทาหนังสื อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่ วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ

งานวิเทศฯ

รวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่สมัครเข้าร่ วมโครงการฯ
เพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อต่ออธิการบดี

งานวิเทศฯ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกและแจ้งรายชื่อนักศึกษา
พร้อมส่งข้อมูลของนักศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยปลายทาง

การประสานงานกับมหาวิทยาลัยปลายทางในรายละเอียดการ
ดาเนินงานแลกเปลี่ยน

งานวิเทศฯ

งานวิเทศฯ

ประชุมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของนักศึกษาก่อนวันเดินทาง

งานวิเทศฯ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน/
หน่วยงานของ นศ.

ส่งนักศึกษาเข้าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยน และเตรี ยมงานในการที่
มหาวิทยาลัยฯ เดินทางไปเยีย่ มและนิเทศนักศึกษา
ยังมหาวิทยาลัยปลายทาง

งานวิเทศฯ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน/
คณะติดตามผลฯ

เมื่อสิ้นสุดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนเดินทางกลับมายัง
มหาวิทยาลัยฯ พร้อมทารายงานสรุ ปส่งมายังกองวิเทศฯ
ประเมินผลโครงการฯและสรุ ปผลโครงการ
รายงานผลต่อผูบ้ ริ หารฯ
สิ้นสุ ด

นักศึกษาแลกเปลี่ยน

งานวิเทศฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ขั้นตอนการบริหารโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยปลายทาง มายัง มทร.ศรีวิชัย
เริ่มต้ น
รับหนังสื อจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีความต้องการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษามายังมหาวิทยาลัยฯ

งานวิเทศฯ

ประสานประสานงานเบื้องต้นไปยังหน่วยงานที่นกั ศึกษาต้องการเข้า
มาเรี ยนในมหาวิทยาลัยฯ

งานวิเทศฯ

ไม่ เห็นชอบ

พิจารณาความพร้อมและ
ความเหมาะสม

อธิการบดีฯ

เห็นชอบ

จัดทาหนังสื อแจ้ง
ปฏิเสธพร้อมเหตุผล

ตอบรับไปยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อ
ดาเนินการเตรี ยมความพร้อมในการเดินทาง
มาศึกษายัง มทร.ศรี วชิ ยั

งานวิเทศฯ

การประสานงานกับมหาวิทยาลัยต้นทางและหน่วยงานที่นกั ศึกษา
ประสงค์เข้ามาเรี ยนในรายละเอียดการดาเนินงานแลกเปลี่ยน

งานวิเทศฯ/มหาวิทยาลัยต้นทาง/
หน่วยงาน

เมื่อนักศึกษาเดินทางมาถึงยังมทร.ศรี วชิ ยั ดาเนินการส่งตัวไปยังคณะ
ที่นศ.ประสงค์จะเข้าศึกษา

งานวิเทศฯ/ นักศึกษาแลกเปลี่ยน/
หน่วยงาน

สิ้นสุดโครงการ ประสานงานผลการเรี ยนของนักศึกษาและส่งตัว
นักศึกษากลับประเทศ
สิ้นสุ ด

งานวิเทศฯ/
สานักบริ การวิชาการฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

“กองวิเทศสัมพันธ์และ
การประกันคุณภาพ ”

รหัสเอกสาร : IA&QA Srivijaya PM
วันที่บงั คับใช้ : 19/05/2559
ISSUE : 02
หน้าที่ : 34/35

3) ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินงานการจัดทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
เริ่มต้ น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจรจาทาร่ างข้อตกลงเบื้องต้นพร้อม
แผนการดาเนินกิจกรรมร่ วมเสนอกองวิเทศสัมพันธ์ฯ

แก้ ไข

หน่วยงาน
สถาบันคู่สญ
ั ญา

ตรวจสอบร่ าง ปรับแก้ และสรุ ปวิเคราะห์ขอ้ งมูลต่างๆ
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

งานวิเทศฯ

ตรวจสอบ/กลัน่ กรองเบื้องต้นและนาเสนอต่ออธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศฯ

พิจารณาเห็นชอบ

อธิการบดี

เห็นชอบ

นาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ

แก้ ไข

พิจารณาเห็นชอบ

งานวิเทศฯ
สภามหาวิทยาลัยฯ

เห็นชอบ

ตอบรับร่ างและแจ้งสถาบันคู่สญ
ั ญา
ดาเนินการเชิญ/รับเชิญไปทาพิธีลงนาม ณ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ
สิ้นสุ ด

งานวิเทศฯ
อธิการบดีและสถาบันคู่สญ
ั ญา

คู่มือการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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