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วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานนาไปใช้สาหรับจัดทามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการดาเนินงานของหน่วยงาน
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตัวชี้วัดที่สำคัญ : 1. คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2. คะแนนผลการตรวจประเมินหน่วยงาน ไม่ต่ากว่า 3 คะแนน
ขอบเขตงำน :

เริ่มตั้งแต่ จัดทาแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพ ชี้แจงเกณฑ์การประเมินมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ จัดทาคาสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพ จัดทาหรือทบทวนปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละงาน ติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละงานให้ครอบคลุมทุกงาน เสนอเล่ม
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ และเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจา/
คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากร จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานอ้างอิงตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในระบบ Google Drive RMUTTO-QA สถาบันวิจัยและพัฒนา เตรียมตรวจประเมิน
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน เสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพให้กับสานักงานประกันจัดทา
คาสั่งแต่งตั้ง จัดทาหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจประเมิน ขออนุมัตงิ บประมาณค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพ จัดทาเล่มขั้นตอนการปฏิบัติงาน เตรียมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจ
ประเมิน เตรียมสถานที่สาหรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ดาเนินการตรวจประเมิน สรุปรายงานการตรวจ
ประเมิน รายงานผลการตรวจประเมินต่อมหาวิทยาลัย นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดทาแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมตรวจประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพในรอบปีการศึกษาถัดไป

คำจำกัดควำม :

มำตรฐำน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์สาหรับเทียบกาหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Performance Standard) หมายถึง เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง
ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทาได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากาหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน
หน่วยงานกลางจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะของงาน
ประเภทนั้นๆ ด้วย
มำตรฐำนขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร หมายถึง ข้อกาหนด หรือขั้นตอนในการบริหาร
กระบวนการทางานให้บริการประชาชนได้ตามระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดาเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ กล่าวคือไม่ปฏิบัติราชการเกินขั้นตอนและระยะเวลา
ที่จาเป็น
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การปรับปรุงงาน หมายถึง การหาวิธีการปฏิบัติงานที่ง่าย และเร็วขึ้น เพื่อประหยัดเวลา บุคลากร และค่าใช้จ่าย
แต่ได้ผลงานมากขึ้น
การปรับปรุงการบริการ หมายถึง การดาเนินการปรับปรุงงานบริการ เพื่อให้การบริการที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :

ผู้อานายการ : อนุมัติมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานระดับหน่วยหน่วยงานสนับสนุน
รองผู้อานวยการ : ประชุมพิจารณา กาหนดการ รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน และผลการตรวจประเมิน
คณะกรรมการตรวจประเมิน : ผู้ตรวจประเมินที่ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่ด้านประกันคุณภาพ : จัดทาคาสั่ง หนังสือเชิญ ประสานงานการตรวจประเมิน จัดส่งรายงานผลการ
ตรวจประเมิน

เอกสำรอ้ำงอิง :

1. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องนโยบายการประกันคุณภาพ

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
3. ติดตามความพร้อมสาหรับการตรวจประกันคุณภาพ ระดับหน่วยงาน รอบ 6 , 9 , 12 เดือน
4. ประชุม / อบรม / โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพประเมิน ระดับหน่วยงาน
5. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน ระดับหน่วยงาน
6. หนังสือเชิญผู้ตรวจประเมินระดับหน่วยงาน
7. แบบฟอร์มรายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
8. เล่มมาตรฐานขั้นตอนการปฎิบัติงาน ระดับหน่วยงาน พร้อมเอกสารหลักฐาน จัดเก็บในระบบ (Google Drive)
9. แบบฟอร์มรายงานภาคสนาม ระดับหน่วยงาน
10. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน ระดับหน่วยงาน
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เอกสำรบันทึก :

ชื่อเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

สถำนทีจ่ ัดเก็บ

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

คู่มือมาตรฐานขั้นตอน
การปฏิบัติงาน

จนท.งานประกัน
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
จนท.งานประกัน
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
Google Drive
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
Google Drive

5 ปี

จัดเก็บตามปี
การศึกษา

5 ปี

จัดเก็บตามปี
การศึกษา

รายงานผลตรวจ
ประเมินมาตรฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำ
ดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

เริเริ่ม่มต้นต้น
1

2

3

4

เจ้าหน้าที่
ประกัน
คุณภาพ

เจ้าหน้าที่
ประกัน
คุณภาพ

เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบแต่
ละงาน

จัดทาแผนการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพ

จัดทาคาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการประกันคุณภาพ

จัดทาขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

รอง
ผู้อานวยการ
3 ฝ่าย

ไม่ผ่าน

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ครบถ้วน
ผ่าน

1

1. ชี้ แ จงนโยบายด้ า นการประกั น
คุณภาพเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 30 นาที
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มการ
เขี ย นคู่ มื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านให้
บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ
2. จัดทาปฏิทินการดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ

1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน
2. แจ้งบุคลากรรับทราบและจัดส่ง
สานักงานประกันมหาวิทยาลัย

1. เกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้
บุคลากรภายใน
หน่วยงานรับทราบ
2.ปฏิทินการ
ดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ

30 นาที 1. คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
10 นาที ประกันคุณภาพ

1. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละงานจัดทา
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

3 วัน

1. ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

1. เจ้าหน้าที่แต่ละงานเสนอขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้รองผู้อานวยการแต่ละฝ่ายที่
ควบคุมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน

1 วัน

1. ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

ลำ
ดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

1
5

เจ้าหน้าที่
ประกัน
คุณภาพ

ติดตามขั้นตอนการปฏิบัตงิ านและ
เอกสารหลักฐาน

1. ติดตามขัน้ ตอนการปฏิบัติงานของ
แต่ละงาน พร้อมหลักฐานการ
ปฏิบัติงาน ในระบบ Google Drive

15 นาที ระบบติดตาม

Google Drive
QA-สถาบันวิจัย
และพัฒนา

RMUTTO-QA สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
6

รอง
ผู้อานวยการ
ฝายบริหาร
เจ้าหน้าที่
แผน/
เจ้าหน้าที่
ประกัน
คุณภาพ

7

เจ้าหน้าที่ดา้ น
ประกัน
คุณภาพ

8

เจ้าหน้าที่ดา้ น
ประกัน
คุณภาพ

จัดทาโครงการขออนุมัติ
งบประมาณในการตรวจประเมิน

จัดทาหนังสือเชิญ/คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมิน

จัดทาเล่มคู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานพร้อมเอกสารหลักฐาน
ทางบประมาณและขออนุมัติ
โครงการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพ

2

1. ขออนุมัติดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหน่วยงานสนับสนุน
2. จัดทากาหนดการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพภายใน

1 วัน

1. หนังสือขอ
อนุมัติโครงการ
2. กาหนดการ
ตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพ
ภายใน

1. จัดทาหนังสือเชิญคณะกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินตามที่ผบู้ ริหารพิจารณา
เห็นชอบ
2. จัดส่งรายชื่อเสนอสานักงานประกัน
คุ ณ ภ า พ จั ด ท า ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง เ ป็ น
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

1 วัน

1. หนังสือเชิญ
ผู้ตรวจประเมิน
2. หนังสือเสนอ
รายชื่อ
คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน
หน่วยงาน

1. จัดทาเล่มคู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานแต่ละข้อ ใส่ไว้ใน Google
Drive QA สถาบันวิจัยและพัฒนา

2 วัน

1. เล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง
2. หลักฐานใน
Google Drive
QA สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ลำ
ดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

1. ประสานงานการดาเนินกิจกรรม
ระหว่างคณะกรรมการตรวจประเมิน
กับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบตามคู่มือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. ตรวจประเมินตามกาหนดการตรวจ
ประเมิน
3. คณะกรรมการตรวจประเมินจัดทา
รายงานผลการประเมินพร้อมลงนาม
รับรองผลการตรวจประเมิน

1 วัน

1. คณะกรรมการตรวจประเมินเสร็จสิ้น
2. รวบรวมรายงานผลการตรวจประเมิน
จัดทาเล่มส่งสานักงานประกันคุณภาพ

2 วัน

1. เล่มคู่มือขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
2. แบบฟอร์ม
บันทึกภาคสนาม
3. แบบฟอร์ม
รายงานผลการ
ตรวจ
4. แบบลงนาม
รับรองผลการตรวจ
ประเมินประกัน
คุณภาพ
1. เล่มรายงานผล
การตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพ

1. จัดทาเล่มสรุปโครงการ

1 วัน

2
9

คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน
ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน

10

11

เจ้าหน้าที่
ประกัน
คุณภาพ
เจ้าหน้าที่
ประกัน
คุณภาพ

สรุปรายงานการตรวจประเมิน

จัดทาสรุปโครงการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพ

เสร็จสิ้น

1. เล่มสรุป
โครงการ

