
การบวนการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  

 
ด าเนินการจัดท าแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ ปวส. 
 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

2.  
 

จัดท าบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อทบทวนตัวบ่งช้ี
ที่ม.ก าหนดและตามพันธกิจหน่วยงาน พร้อม
เสนอผู้บริหารเซ็น 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

3  จัดท าคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับปวส. 
 
 
 
 
 

30 วัน เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

4  จัดท าบันทึกแจ้งหน่วยงานดาวน์โหลดคูม่ือ
การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ปวส.และอับโหลดคู่มือฯ ขึ้นเว็บไซต์งาน
ประกันคณุภาพ 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

5  จัดท าบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อทวบสอบรายช่ือ
คณะกรรมการก ากับ ตดิตามและด าเนินการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับปวส. 
พร้อมเสนอผู้บริหารเซ็น 
 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

จัดท าแผนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับปวส. 

ทบทวนและจัดท าตัวบ่งช้ีท่ีม.

ก าหนดและตามพันธกิจหน่วยงาน

ถึงหน่วยงาน 

จัดท าคู่มือการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน ระดับปวส. 

 

เผยแพรคู่่มือการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน ระดับปวส. 

 

ทวบสอบรายช่ือคณะกรรมการ

ก ากับ ติดตามและด าเนินการ

ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ระดับปวส. 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6  

 
 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ 
ติดตามและด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับปวส. พร้อมเสนอ
ผู้บริหารเซ็น 
 
 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

7  
 

จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานและผูร้ับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ปวส. เพื่อความเข้าใจในแตล่ะตัวบ่งช้ี 
 
 
 
 

3-4 ช่ัวโมง เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

8  
 
 
 

จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อให้หนว่ยงาน
รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับปวส. 
 
 
 
 
 

1-2 วัน เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

9  
 

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

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

10  
 
 

สรุปผลการด าเนินงานประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับปวส. รอบ 9เดือน 
ต่อผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ตดิตาม

และด าเนินการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน ระดับปวส. 

 

ถ่ายทอดตัวบ่งช้ีของหน่วยงาน

ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ระดับปวส. 

จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับปวส. 

ติดตามผลการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

ปวส.รอบ 9เดือน 

รายงานผลการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

ปวส. รอบ 9เดือน 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
11 

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

20 นาที 
 
 

5 นาที 
 

20 นาที 
 
 

30 นาที 

เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

12 
 
 

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

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

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

20 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

14  
 

ด าเนินการจัดการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปวส. 
 
 
 
 
 

1-2 วัน เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

เตรียมรับการตรวจประเมินการ

ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ระดับปวส. 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

ปวส. 

ติดตามผลการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

ปวส. รอบ 12 เดือน 

การตรวจประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

ปวส. 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
15  

 
 

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

20 นาที 
1-2 วัน 

 
20นาที 

 
20 นาที 

 
20 นาที 

เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

 

ภาคผนวก  

 รายละเอียดเผยแพร่อ้างอิงเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ  หัวข้อ การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา   

ที ่http://ir.rmutsv.ac.th/diploma 

 
 

 

ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2563 
 

สรุปการตรวจประเมินการ

ประกันคณุภาพการศึกษา

ภายใน ระดับปวส. 

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

