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การศึกษา โรงเรียนสาธิต 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท ำ (ร่ำง) แผนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพฯ 

เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ 

เสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียนสำธิต 
เพ่ือพิจำรณำ 

 

เริ่มต้นท ำงำน 

3 วัน 

เสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
เพ่ือพิจำรณำ 

 

เสนอผู้ช่วยอธิกำรบดี 

ไม่ถูกต้อง กลับไปแก้ไข 

ถูกต้อง  

เสนอรองอธิกำรบดี 
ไม่ถูกต้อง กลับไปแก้ไข 

1 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

เสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
เพ่ือพิจำรณำ 

 

30 นำที 

จัดท ำบันทึกขอควำมอนุเครำะห์จัดท ำ (ร่ำง) แผนกำรด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ โรงเรียนสำธิต 

 
 รวบรวมตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 

 
 

15 นำที 

3 ชั่วโมง 



มาตรฐานและข้ันตอนปฏิบัติงาน งานจัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัย 

รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ  
ผู้รับผิดชอบ 
(ชื่อบุคลากร) 

ผู้ตรวจสอบ 
เอกสารอ้างอิง 

1. จัด (ร่าง) แผนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา โรงเรียน
สาธิต 
ด ำเนินกำรโดยน ำแผนกำร

ด ำเนินงำนฯ ปีที่ผ่ำนมำ ผลกำร
ด ำเนินงำนปีที่ผ่ำนมำ แผนกลยุทธ์
ระดับมหำวิทยำลัย คู่มือประกัน
คุณภำพฯ ปฏิทินกำรศึกษำประจ ำปี
กำรศึกษำปัจจุบัน มำใช้เป็นข้อมูลใน
กำรจัดท ำแผนฯ เสนอต่อผู้ช่วย
อธิกำรบดี และรองอธิกำรบดี เพื่อ
พิจำรณำ 

(ร่ำง) แผนกำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ระดับ
มหำวิทยำลัย 

นำงสำวศิริวรรณ  
สุขแซว 

ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
รองอธิกำรบดี 

2. จัดท ำบันทึกขอควำมอนุเครำะห์
จัดท ำ (ร่ำง) แผนกำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
โรงเรียนสำธิต ประจ ำปีกำรศึกษำ  
   ด ำเนินกำรจัดท ำบันทึกขอควำม
อนุเครำะห์จัดท ำ (ร่ำง) แผนกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน โรงเรียนสำธิต ประจ ำปี
กำรศึกษำ โดยให้โรงเรียนสำธิต
ทบทวนผู้ รับผิ ดชอบตัวบ่ งชี้  ค่ ำ
เป้ำหมำย ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
เสนอบันทึกหัวหน้ำงำนตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง เสนอผู้อ ำนวยกำรกอง
นโยบำยและผ่ำนตรวจสอบผ่ำนเรื่อง 
เสนอผู้ช่วยอธิกำรบดีลงนำม 

บันทึกขอควำมอนุเครำะห์
จัดท ำ (ร่ำง) แผนกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน โรงเรียน
สำธิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 

นำงสำวกำนติมำ พันชน หัวหน้ำงำน 
ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำย
และแผน 
ผู้ช่วยอธิกำรบดี 

3. เสนอแผนฯต่อคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียน
สาธิต เพื่อพิจารณา 

ด ำเนินกำรเสนอแผนฯต่อ
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ

(ร่ำง) แผนกำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
โรงเรียนสำธิต 

นำงสำวศิริวรรณ  
สุขแซว 

ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
รองอธิกำรบดี 



รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ  
ผู้รับผิดชอบ 
(ชื่อบุคลากร) 

ผู้ตรวจสอบ 
เอกสารอ้างอิง 

กำรศึกษำ โรงเรียนสำธิต เพ่ือ
พิจำรณำ หำกคณะกรรมกำรฯ มีให้
แก้ไขปรับปรุงต้องปรับปรุงแก้ไขก่อน
เสนอต่อผู้ช่วยอธิกำรบดี และรอง
อธิกำรบดี เพื่อพิจำรณำ และเข้ำ 
กบ. 
4. เสนอแผนฯต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณา 

ด ำเนินกำรเสนอแผนฯต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย เพื่อ
พิจำรณำ หำกคณะกรรมกำรฯ มีให้
แก้ไขปรับปรุงต้องปรับปรุงแก้ไขก่อน
เสนอต่อผู้ช่วยอธิกำรบดี และรอง
อธิกำรบดี เพื่อพิจำรณำ และเข้ำสภำ 

(ร่ำง) แผนกำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
โรงเรียนสำธิต 

นำงสำวศิริวรรณ  
สุขแซว 

ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
รองอธิกำรบดี 

5. เสนอแผนฯต่อคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 

ด ำเนินกำรเสนอแผนฯต่อ
คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย เพื่อ
พิจำรณำ หำกคณะกรรมกำรฯ มีให้
แก้ไขปรับปรุงต้องปรับปรุงแก้ไขก่อน
เสนอต่อผู้ช่วยอธิกำรบดี และรอง
อธิกำรบดี เพื่อพิจำรณำ จึงจะ
เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงำน 

(ร่ำง) แผนกำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
โรงเรียนสำธิต 

นำงสำวศิริวรรณ  
สุขแซว 

ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
รองอธิกำรบดี 

6. เผยแพร่เว็บไซต์ 
ด ำเนินกำรเผยแพร่แผนกำร

ด ำเนินงำนประกันคุณภำพฯ บน
เว็บไซต์งำนมำตรฐำนฯ เพื่อให้ทุก
หน่วยงำนน ำไปใช้เป็นแนวทำงใน
กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 

-แผนกำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ระดับ
มหำวิทยำลัย 
-เว็บไซต์งำนมำตรฐำนและ
จัดกำรคุณภำพ 

นำยเกรียงไกร  
แก้วหลอย 

ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
รองอธิกำรบดี 

 


