
เกบ็รวบรวมขอ้มลู

ออกแบบเวบ็ไซต์

พฒันาเวบ็ไซต์

ทดสอบเวบ็ไซต์

สรา้งตวัตน้แบบนําเสนอ
ผูบ้รหิาร

สิ �นสดุ

เริ	มต้น

วิเคราะห์ข้อมลู

แก้ไขหลงัจากการทดสอบ

ขั �นตอนการปฏิบติังานจดัทําเว็บไซต์คณะเกษตรศาสตร์

พิจารณา

ผ่าน

ไม่ผ่าน

เผยแพร่สูก่ารใช้งานจริง



2.พจิารณาการแจง้
ประสงค์จากหน่วยงาน

3.พจิารณาขอ้มลูที�
ประสงค์ลงเว็บไซต์

2.2 

ทาํเป็นบนัทกึขอ้ความหรอืสง่
ผ่านทางอเีมล์

2.1 ทําเป็นบนัทกึขอ้ความ

5.เจา้หน้าเวบ็มาสเตอรท์ํา
การเผยแพร่ข้อมลูลงเว็บไซต์

6.ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลที�ทําการเผยแพร่

7.เจา้หน้าที�เวบ็มาสเตอรส์ง่
อีเมล์แจ้งผลการดําเนินการให้

หน่วยงานทราบ

4.กาํหนดหน้าเวบ็สาํหรบั
ลงข้อมลูเว็บไซต์

กรณแีจง้ครั 'งแรก ถา้ไม่ใช่

กรณีแจง้ครั 'งแรก ถา้ใช่

ผ่านการพจิารณา

ไมผ่่านการพจิารณา

Stop

Start

1,หน่วยงานภายในมีความประสงค์เผย
แพร่ข้อมลูลงเว็บไซต์โดยแจ้งผ่าน

บนัทึกข้อความ

8.ผู้ขอรับบริการกรอกแบบ
สอบถามเพื,อประเมินความพึง

พอใจครั -ง

ขั -นตอนการปฏิบตัิงานการดแูล และปรับปรุงเว็บไซต์คณะเกษตรศาสตร์



เกบ็รวบรวมขอ้มลู

ออกแบบระบบ

พฒันาระบบ

ทดสอบระบบ

สรา้งตวัตน้แบบ

สิ �นสดุ

เริ	มต้น

วิเคราะห์ข้อมลู

แก้ไขหลงัจากการท
ดสอบ

ขั �นตอนการปฏิบตัิงานจดัทําระบบสารสนเทศ

พิจารณา

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ติดตั �งระบบ

จดัทาํคู่มอื

จดัอบรม

นําระบบสูก่ารใชง้า
นจรงิ



วางแผนพฒันาระบบประกนัฯ

ประชมุคณะกรรมการฯ

ปรับปรุงและแก้ไข

เสนอแผนพฒันาระบบประกนัฯ แก่คณบดี

เริ!มต้น

สิ #นสดุ

ขั #นตอนปฏิบติังานจดัทําแผนพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษา

จดัทําแผนพฒันาระบบประกนัคณุภาพฯ

สง่งานประกนัคณุภาพ มหาวิทยาลยัฯ

พิจารณา

ผา่น

ไม่ผ่าน



ศกึษาคูมื่อ/เอกสารอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง

แตง่ตั �งคณะกรรมการจดัทําคูมื่อการประกนั
คณุภาพการศกึษา

จดัทําคูมื่อการประกนัคณุภาพการศกึษา

เสนอคณบดีและเผยแพร่คู่มือการประกนั
คณุภาพการศกึษา

เริ�มต้น

สิ �นสดุ

ขั �นตอนปฏิบติังานการจดัทําคูมื่อการประกนัคณุภาพการศกึษา

เสนอคณะกรรมการพิจารณา

ผ่าน

แก้ไข



วางแผนการประสานงานกบัหน่วยงาน
ที�เกี�ยวข้อง

ติดตอ่/ประสานงาน/ประชมุ

จดัทําหนงัสือไปยงัหน่วยงาน

เริ�มต้น

สิ #นสดุ

ขั #นตอนปฏิบติังานการประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอก

รวบรวมและเตรียมข้อมลู

เสนอคณบดี

พิจารณา

ผา่น

ไม่ผ่าน



แตง่ตั �งสั�งคณะกรรมการการดําเนิน
งานประกนัคณุภาพการศกึษา ระดบัหลกัสตูร 

ประชมุคณะกรรมการฯ

ที�ประชมุคณะพิจารณาคําสั�ง

ผา่น

ไมผ่่าน

รวบรวมข้อมลู

จดัทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)

วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ปรับปรุงแก้ไขรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)

จดัสง่รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 

ให้กบัคณะกรรมการประเมินลว่งหน้า

เริ�มต้น

สิ �นสดุ

ขั �นตอนปฏิบตัิงานการทํารายงานการประเมินตนเอง ระดบัหลกัสตูร และคณะ



ประชมุคณะกรรมการดําเนินงาน
การประกนัคณุภาพการศกึษา

ประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง
เพื�อรองรับการตรวจประเมินฯ

จดัทําข้อมลูพื )นฐานของคณะ 
เพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน

รับการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษา
ภายใน

เริ�มต้น

สิ )นสดุ

ขั )นตอนปฏิบติังานเตรียมความพร้อม และรับการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษา ระดบัหลกัสตูร และระดบัคณะ

จดัเตรียมข้อมลู/
เอกสารหลกัฐานตามตวับง่ชี )



สรุปผลการประเมินฯในภาพรวม
จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ

กําหนดให้หน่วยงานสง่รายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ฉบบัปรับปรุง

สง่รายงานผลการประเมินฯ 
และรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ฉบบัปรับปรุง ให้แก่งานประกนัมหาวิทยาลยัฯ

เผยแพร่ต่อสาธารณชน

เริ)มต้น

สิ *นสดุ

ขั *นตอนปฏิบติังานการจดัทํารายงานผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในฯ  ระดบัหลกัสตูร และคณะ

จดัทํารายงานผลการประเมินฯ 
จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

และจดัทํารายงานการประเมินฯ ฉบบัปรุง

เสนอคณบดี

ลงข้อมลูในระบบ Che qa online

ประสานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
ตรวจสอบ และอนมุติัผลการประเมินในระบบ



แตง่ตั �งคณะกรรมการจดัทําแผนพฒันาฯ

ประชมุคณะกรรมการจดัทําแผนฯ

จดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาฯ

ปรับปรุงและแก้ไขแผนพฒันาคณุภาพฯ

เริ%มต้น

สิ �นสดุ

ขั �นตอนปฏิบตัิงานการจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา

เสนอคณะกรรมการพิจารณา

ผ่าน

แก้ไข

เสนอคณบดี

ส่งงานประกนัฯ มหาวิทยาลยั



ข้ันตอนการขอใช�บริการห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� คณะเกษตรศาสตร�  

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

 

เริ�มต้น 

ผู้ ขอใช้บริการ มีความประสงค์ขอใช้

ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 

ลงบัน ทึกการขอใ ช้ ห้ องป ฏิบัติกา ร
คอมพิว เตอ ร์ ไ ด้ที� เ จ้ าห น้าที�ประจํ า
ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� 

พิจารณา 

เ จ้ า ห น้ า ที� ป ร ะ จํ า ห� อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

คอมพิวเตอร� เต รียมความพร้อมของ

ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 

อนมุตัิ 

เข้าใช้บริการห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์
โ ด ย ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ ก า ร ใ ช�
ห� อ งปฏิ บั ติ ก า รคอมพิ ว เ ตอ ร�อ ย่ า ง
เคร่งครัด 

ผู้ ขอใช้บริการลงบันทึกออกการขอใช้
ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์  และกรอก

แบบสอบถามเพื�อประเมินความพึง

พอใจ 

จบการทํางาน 

ไมอ่นมุตัิ 



ข้ันตอนการจัดฝกอบรมความรู�ทางคอมพิวเตอร�  

คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

 

เริ�มต้น 

แจ้งประสงค์การจดัฝึก 

อบรมความรู้ทางคอมพิวเตอร์ 

เสนอคณบดี

พิจารณา 

จดัเตรียมข้อมลูการจดัฝึกอบรม

ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ 

อนมุตัิ 

ประชาสมัพนัธ์การจดัฝึกอบรม

ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ 

ดําเนินการจดัฝึกอบรมความรู้ทาง

คอมพิวเตอร์ 

จบการทํางาน 

ไมอ่นมุตัิ 

ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจดัทํา

แบบสอบถามเพื�อประเมินความ

พงึพอใจ 

รายงานผลการจดัฝึกอบรมความรู้

ทางคอมพิวเตอร์เสนอ

ผู้บงัคบับญัชา 



ข้ันตอนการจัดทําชุดเบิกเงินเดือนลูกจ�างโครงการ  

คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  

 

 เริ�มต้น 

จดัทําชดุเบิกลกูจ้างโครงการ 

เสนอพิจารณา 

จดัสง่ชดุเบิกให้ฝ่ายการเงิน 

เพื�อทําการเบิกจ่าย 

ผ่าน 

จบการทํางาน 

แก้ไข 

รับข้อมูลสรุปจํานวนวันที�

ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ลู ก จ้ า ง

โครงการจากฝ่ายบคุลากร 



ข้ันตอนการจัดทําชุดเบิกเงินเดือนลูกจ�างช่ัวคราว  

คณะเกษตรศาสตร! มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร! 

 

 เริ�มต้น 

จดัทําชดุเบิกเงินลกูจ้างชั�วคราว 

เสนอพิจารณา 

จดัสง่ชดุเบิกให้ฝ่ายการเงิน 

ผ่าน 

จบการทํางาน 

แก้ไข 

รับข้อมลูรายละเอียดการ

รับและการหกัเงินคา่จ้าง

ชั�วคราว 



ข้ันตอนการจัดทําชุดเบิกกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  

คณะเกษตรศาสตร! มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร! 

 

 เริ�มต้น 

จดัทําชดุเบิกกองทนุพนกังาน 

เสนอพิจารณา 

จดัสง่ชดุเบิกให้ฝ่ายการเงิน 

ผ่าน 

จบการทํางาน 

แก้ไข 

รับข้อมลูรายละเอียดการ

หกัเงินสบทบกองทนุ

พนกังาน 



ข้ันตอนการจัดทําชุดเบิกเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  

คณะเกษตรศาสตร" มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร" 

 

 เริ�มต้น 

จดัทําชดุเบิกเงินเดือนพนกังาน 

เสนอพิจารณา 

จดัสง่ชดุเบิกให้ฝ่ายการเงิน 

ผ่าน 

จบการทํางาน 

แก้ไข 

รับข้อมลูรายละเอียดการ

รับและการหกัเงินเดือน

พนกังาน 



ข้ันตอนการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ�ายของข�าราชการ พนักงาน และลูกจ�างช่ัวคราว  

คณะเกษตรศาสตร% มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร% 

 

 เริ�มต้น 

จดัทําบญัชีรายรับ-รายจ่ายของ

ข้าราชการ พนกังาน และลกูจ้าง

ชั�วคราว 

จบการทํางาน 

รับข้อมลูรายละเอียด

เงินเดือนของข้าราชการ 

พนกังาน และลกูจ้าง

ชั�วคราว 



ข้ันตอนการจัดทํารายละเอียดการจ�ายเงินเดือนของข�าราชการ  

คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

 

 เริ�มต้น 

จดัทํารายละเอียดการจา่ย

เงินเดือนของข้าราชการ 

เสนอพิจารณา 

จัดส่งข้อมูลรายละเอียดการจ�าย

เงินเดือนของข�าราชการ ให้ฝ่าย

การเงิน 

ผ่าน 

จบการทํางาน 

แก้ไข 

รับข้อมลูรายละเอียดการ

จ่ายเงินเดือนของ

ข้าราชการ 



ข้ันตอนการจัดทํารายละเอียดเงินเดือนส�งธนาคาร  

คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

 

 

เริ�มต้น 

จดัทํารายละเอียดการจา่ย

เงินเดือนของข้าราชการ 

พนกังาน และลกูจ้างชั�วคราว 

เสนอพิจารณา 

จดัสง่ข้อมลูเงินเดือนของ

ข้าราชการ พนกังาน และลกูจ้าง

ชั�วคราวให้ฝ่ายการเงิน 

ผ่าน 

จบการทํางาน 

แก้ไข 

รับข้อมลูรายละเอียดการ

หกัเงินเดือนของข้าราชการ 

พนกังาน และลกูจ้าง

ชั�วคราว 



ข้ันตอนการเผยแพร�ข�าวประชาสัมพันธ� กิจกรรมต�าง ๆ   

คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

 

 เริ�มต้น 

ดําเนินการเผยแพร่ขา่วสาร

ประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางตา่ง 
ๆ 

จบการทํางาน 

รับข้อมลูสาร

ประชาสมัพนัธ์จากงาน

สารบรรณ หรือจาก

หนว่ยงาน อื�น ๆ 

รวบรวมข้อมลู และจดัหมวดหมู่

ขา่วสารเข้าแฟ้มประชาสมัพนัธ์  



ข้ันตอนการประสานงานในการเผยแพร�ข�าวสารต�าง ๆ   

คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

 

 เริ�มต้น 

วางแผนการประสานงานกบั

หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง 

จบการทํางาน 

ติดตอ่/ประสานงาน/ประชมุ  

รวบรวมและเตรียมข้อมลู  

จดัทําหนงัสอืไปยงัหนว่ยงาน  

เสนอคณบดี 

ผา่น 

ไมผ่า่น 

จดัสง่หนงัสอืไปยงัหนว่ยงาน  




