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ประกนัคณุภาพภายใน มุง่สูค่วามเป็นเลศิ : 
การประเมนิแบบองคร์วม และตดัสนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ 



ประเด็นเสวนา 

สรปุทศิทางและแนวทางการบรหิารจดัการสูค่วามเป็นเลศิ 

เรยีนรูจ้ากประเทศทีป่ระสบความส าเร็จ 

ปญัหาคณุภาพการศกึษาไทย : ทกุข ์

ระบบประกนัคณุภาพภายในทีต่อ้งการ 

การประเมนิแบบองคร์วมและตดัสนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

แนวคดิ TLLM : Teach Less, Learn More 



 
1. 

ปญัหาคณุภาพการศกึษา : 
ทกุข ์สมทุยั 



www.themegallery.com 



                    Input  
   -สมรรถนะคร ูผูบ้รหิาร(การผลติ การสง่เสรมิ ควบคมุคณุภาพคร)ู  

    -สมรรถนะพืน้ฐานนักเรยีน 
    -ความพรอ้มดา้นงบประมาณ(การกระจายงบประมาณ)  
    -อปุกรณ์ แหลง่เรยีนรู(้หนังสอืเรยีน) 
    -นโยบาย/แผนและมาตรฐานเพือ่การประกนัคณุภาพภายใน(การใชแ้ผนเป็นเครือ่งมอื) 

Financial 
-ใชท้รพัยากรไมคุ่ม้คา่/ไมม่ปีระสทิธภิาพ 

-กคศ./ 
-กศจ. 
-ครุสุภา 

สพฐ/
ส านัก 

โรงเรยีน 
องค์
คณะ/
เครอืขา่ย 



กระบวนการพฒันาการศกึษาของไทย 
อยูใ่นลกัษณะใด 

ทีผ่า่นมาจนถงึปจัจบุนั
...... 

• ทุม่เทกบัสว่นนอ้ย ละทิง้
สว่นใหญ ่
– มุง่เหรยีญโอลมิปิก 

– งานศลิปหตัถกรรมนักเรยีน 
แหง่ชาต ิครัง้ที.่... 

– ลา่รางวัลระดบัชาต/ินานาชาต ิ

– ประเมนิรับรางวัลตา่งๆ 

– ฯลฯ 

ทีค่วรจะเป็น..... 

• ตอ้งทุม่เทกบัสว่น
ใหญ ่ไมล่ะเลยสว่น
นอ้ย 
– no child  left  

behind 

– No School left 
behind 



สรปุ.รากของปัญหาทีส่ าคญั ๆ 
----------- 

• มนัีกเรยีนจบชัน้ ป.3 ทีย่ังอา่นไมอ่อก  หรอืจบชัน้ ป.6 อา่นไมค่ลอ่งรว่ม 30 %  
> ระดบัมัธยม ไมส่ามารถสรา้งนกัอา่น(เป็นรากปญัหาอนัดบัหนึง่ของประเทศ) 

• ระบบกรรมการสถานศกึษา ไมม่ปีระสทิธภิาพ ตลอดระยะ 15 ปี 

• ระบบประกนัคณุภาพภายใน ไมเ่ป็นระบบ/จรงิจัง/ตอ่เนือ่ง ตลอด 15 ปี 

• ระบบบรหิารจดัการความเสีย่ง ไมม่ปีระสทิธภิาพ 

• ระบบสหวทิยาเขต/กลุม่โรงเรยีน ไมม่ปีระสทิธภิาพ(ไมช่ว่ยเหลอืกนัอยา่ง
แทจ้รงิ ท างานตามงบฯทีม่)ี 

------------------------------------- 

• ระบบบรหิารจดัการแบบรวมศนูย ์ไรค้ณุภาพ 

------------------------------------- 

• คณุภาพคร/ูผูบ้รหิาร...กระบวนการผลติ ไมม่ปีระสทิธภิาพ 

• การบรรจ/ุทดแทนอตัราคร/ูอตัราเกษียณ ลา่ชา้ 

• ระบบงบประมาณแบบรวมศนูย ์ไรป้ระสทิธภิาพ 



 
2. 

ระบบประกนัคณุภาพภายใน
ทีต่อ้งการ 



                     Input  
   -ความพรอ้ม/ความแตกฉานของทมีงานประกนัคณุภาพ(ระดับเขต, ร.ร.) 

    -ความพรอ้มดา้นแผน/ปฏทินิประกนัคณุภาพในรอบปี,รอบ 5 ปี 
    -ระบบฐานขอ้มลูสนับสนุนงานประกนัคณุภาพ 
    -มาตรฐานเพือ่การประกนัคณุภาพภายใน ระยะ 5 ปี 

ระบบประกนัคณุภาพภายใน สพท. 

สพม. 
สพป. 

สพฐ/
ส านัก 

สพม. 
สพป. 

องค์
คณะ/
เครอืขา่ย 



4=ดมีาก เอกสาร/หลกัฐาน จัดแสดงอยา่งมหาศาล  หลงัการ
ประเมนิ สมศ. ไมไ่ดจั้ดท า SAR รายปี อยา่งสม ่าเสมอ จรงิจังและ
ยังไมม่มีาตรฐานเพือ่การประกนัคณุภาพภายในรอบที ่4 ของโรงเรยีน 

5= ดเีลศิ  จัดท า e-portfolio 15-20 ฐานขอ้มลู  พัฒนางาน
ตอ่เนือ่ง เตรยีมรับรอบที ่4 จัดท า E-SAR สม ่าเสมอทกุปี ม ี
executive summary แจกผูป้กครอง ก าหนดมาตรฐานเพือ่การ
ประกนัภายในรอบที ่4 เรยีบรอ้ยแลว้ 

2=พอใช.้..ซอ่มแลว้ ผา่น 

3=ด ีผา่นโดยไมต่อ้งซอ่ม 

1= ไมผ่า่นการรับรองมาตรฐาน(ก าลงัซอ่ม/ไมผ่า่นแบบถาวร) 

...โรงเรยีนสว่นใหญ ่อยูใ่นระดบัคณุภาพใด... 



4=ดมีาก เป็นโรงเรยีนชัน้น า คณุภาพสงู มาตรฐานสากล อตัรา
แขง่ขนัสงู สามารถแขง่ขนักบัโรงเรยีนในระดบัเดยีวกนั 

5= ดเีลศิ  เป็นพีใ่หญ ่เป็นโรงเรยีนชัน้น า สรา้งตน้แบบ
นวตักรรม อยา่งหลากหลาย ตอ่เนือ่ง เป็นแกนน าชว่ย
โรงเรยีนในเครอืขา่ย หรอืโรงเรยีนในประเทศ อยา่งสม ่าเสมอ 
จรงิจัง จนเกดิผลดตีอ่โรงเรยีนอืน่ ๆ 

2= พอใช ้จัดการศกึษาไดต้ามหลกัสตูร 

...โรงเรยีนช ัน้น าในแตล่ะจงัหวดั มมีากนอ้ยเพยีงใด... 

1= ไมม่คีณุภาพ ขาดแคลน วกิฤตใินเกอืบทกุเรือ่ง 

3=ด ีคณุภาพมาตรฐาน ผา่นการรับรองมาตรฐาน 



  Achieved..บรรลคุณุภาพ 

พฒันาสิง่แวดลอ้มกายภาพ/ตามความสนใจสว่นบคุคล(DON'T FOCUS 

ON STUDENT COMPETENCIES) 

  Awareness ในมาตรฐานคณุภาพ 
 

  Attempt  ข ึน้สูม่าตรฐานคณุภาพ 
 

 มวีฒันธรรมคณุภาพ(ระดบับคุคล แผนก ฝ่าย ) 

....เรามพีฒันาการ อยูใ่นข ัน้ตอนใด.... 



ก าหนดมาตรฐานเพือ่การประกนัคณุภาพภายในส าหรบัสถานศกึษาในเขต
พืน้ที(่รวมท ัง้ก าหนดมาตรฐานการบรหิารจดัการ สพท.) 

เสรมิสรา้งสมรรถนะของผูเ้กีย่วขอ้งในเรือ่งการประกนัคณุภาพ
การศกึษา 

สง่เสรมิใหส้ถานศกึษาจดัท าแผนงาน โครงการ ใหร้องรบั-
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษา 

ก ากบั ตดิตาม นเิทศ เพือ่ใหส้ถานศกึษาพฒันา
คณุภาพตามมาตรฐานทีก่ าหนด 

ประเมนิคณุภาพสถานศกึษาตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

พฒันาฐานขอ้มลูแบบส ัง่สมผลงานและองค์
ความรู ้Best Practices  เพือ่สนบัสนนุให้
สถานศกึษาเกดิการพฒันาตอ่เนือ่ง ไมห่ยดุย ัง้ 

เกดิวฒันธรรมคณุภาพใน
สถานศกึษาและ สพม./สพป. 



 

3. 
การขบัเคลือ่นสูค่วามเป็น
เลศิ ควรด าเนนิการอยา่งไร 

: หลกัคดิและแนวทาง 



15 

3.1 หลกัการและแนวคดิ 

The Balanced Scorecard 
---------- 

  Balanced Scorecard  เป็น  Management System   
พฒันา  Prof. Robert S. Kaplan  และ Dr. David P. Norton  

แหง่ Harvard Business School  ในปี ค.ศ. 1996  
เพือ่พฒันาระบบการประเมนิผลการด าเนนิงานขององคก์รธรุกจิ  

 โดยในระยะตอ่มาไดร้บัการน าไปใชใ้นองคก์ร 
ท ัง้ทีเ่นน้ก าไรและไมห่วงัผลก าไรอยา่งแพรห่ลาย 

------------------- 

มุง่สรา้งระบบทีเ่กดิความสมดลุ  
หรอืเกดิประโยชนร์ว่มระหวา่งผูเ้ก ีย่วขอ้งในองคก์ร 

 



Learning & Growth : 
พนกังาน/บคุลากร/องคก์ร 

Financial 
องคก์รมรีายได ้ก าไร อยูร่อด ช ัน้น า 

The Balanced Scorecard-BSC Model 

Road Map นนทบุรี นครแห่งการเรียนรู้.doc
05. Case Study on strategic plan of Treesorn.doc


Input  

( Adequacy/Learning & Growth) 
4-มติกิารเรยีนรูแ้ละการพฒันาองคก์ร 

มติกิารประเมนิคณุภาพตามมาตรฐาน 
PMQA 



เป็นครทู ีย่ ิง่ใหญ.่..ไดอ้ยา่งไร 

   วนัที ่ 22/04/59 ในการบรรยายให้กบันกัศึกษา ป.
บณัฑติหลกัสูตรและการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรธีรรมราช  ผมฝากให้เขาปฏบิตัตินอยา่งยิง่ใหญ ่
2 เรือ่ง ซึง่ถอืเป็นสุดยอดของการเป็นคร ู คอื 
1. เป็นครปูระจ าชัน้ทีสุ่ดยอด : มขี้อมลูเด็กเป็นรายคน  ทราบวา่
เด็กคนไหน มคีวามเส่ียงเรือ่งอะไร  คอยดแูล แก้ไข 
ส่งเสรมิสมรรถนะเด็กดว้ยความเอาใจใส่เป็นรายบุคคล 
2. เป็นนกัสอนทีสุ่ดยอด : ความรู้ทนัยุค มเีทคนิคการสอนหรอืจดั
กจิกรรมหลากหลายทัง้ในห้องเรยีน ในโรงเรยีน 
มอบหมายงานไปทีบ่้านหรอืชุมชน  บรหิารห้องทีส่อน
แบบเก็บตกเด็ก ไมใ่ห้พลาดแม้แตค่นเดยีว 
 
   คนเป็นคร ู หากสุดยอด 2 เรือ่งนี้ ทา่นจะเป็นครูแบบสดุ
ยอดทีท่ าบญุแบบสะสมไมลต์ลอดชวีติ 
 

.....รศ.ดร.สุพกัตร ์ พบิูลย.์... 



สถาบนั 
การศกึษา 

นโยบาย/
จดุเนน้ 
ของรฐั 

มาตรฐาน
การศกึษา 

ปญัหา/
ความ
ตอ้งการ
จ าเป็น 

บรหิารจดัการ 
แบบ 

บรูณาการ 

ผูส้ าเร็จการศกึษา/
ผูเ้รยีน/บณัฑติทีม่ ี
สมรรถนะสงู 



 4. 
คดิ วเิคราะห ์
แกป้ญัหาใน

ชวีติ 

5.O-NET สงู 

8.นกัเรยีน
ประสบ

ความส าเร็จสงู/ 
ท างานเป็นทมีไดด้ ี

1. สขุภาพภาย 
สขุภาพจติทีด่ ี

3. มนีสิยัรกัการอา่น 
มุง่สมัฤทธิ ์

6. มทีกัษะชวีติ 
ทกัษะส าคญั ๆ  

 
 
 
 
 
 

• กระบวนการบรหิาร
จดัการแบบธรรมาภบิาล 
• การบรหิารความเสีย่ง 
• ระบบกรรมการ
สถานศกึษา 

 
• การจดัการเรยีนการ
สอนทีเ่นน้ปฏบิตัใิน
สถานการณ์จรงิ  
• ระบบดแูลชว่ยเหลอื
ผา่นระบบครทูีป่รกึษา 
 

ระบบประเมนิ
พฒันาการ และรบัรอง
สมรรถนะของผูเ้รยีน
กอ่นส าเร็จการศกึษา 

ระบบบรหิารบคุคล/
ตอบแทนความดี
ความชอบอาจารย์
และปกป้องวทิยฐานะ 

ระบบประกนั
คณุภาพภายใน 

ฐ
า
น

ส
ม
ร
ร
ถ
น
ะ

ผ
ูเ้ร
ยี
น
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/

ค
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ส
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ร
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 ์

แ
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น
ร
ู/้

ท
ร
พั
ย
า
ก
ร

ส
น
บั
ส
นุ
น

 

สมรรถนะผูส้ าเร็จ/ผูเ้รยีน 

• กจิกรรมเสรมิ
ประสบการณ์ใน
โรงเรยีน/กจิการ
นกัเรยีน 

สถานศกึษา
คณุภาพสงู 
100 อนัดบั
แรก ของ
ประเทศ 

2. คณุธรรม คา่นยิม
อนัพงึประสงค ์

 7. อตัลกัษณ ์: 
จติส านกึรกัษ์
ส ิง่แวดลอ้ม 



3.2 การขบัเคลือ่น
คณุภาพตามแนวคดิ 

Empowerment 
Approach & Theory 
Driven Approach 



    Taking Stock 
-ก าหนดภาพความส าเร็จ 
-วเิคราะห ์Baseline  ณ 
วนันี ้

  Setting Goal 
-ก าหนดเป้าหมาย
คณุภาพระยะ 3-5 ปี 

Developing Strategies 
-กลยทุธ ์ แผนงาน โครงการ 

 Implementing 
-ขบัเคลือ่นอยา่งเป็นระบบ 
-ก ากบัตดิตาม นเิทศงาน 

Documenting 
Progress 
-ประเมนิ รวบรวมหลกัฐาน 

วงจร 
Empowerment 
Approach 

 Mission Analysis 

-วเิคราะหพ์นัธกจิ 

Road Map นนทบุรี นครแห่งการเรียนรู้.doc
05. Case Study on strategic plan of Treesorn.doc


 

4. 
การประเมนิมาตรฐานแบบ
องคร์วม และการตดัสนิโดย

ผูเ้ชีย่วชาญ 



ระบบประเมนิ 

• มาตรฐานคณุภาพ(องคป์ระกอบ ตวับง่ชี ้และเกณฑ์
การใหค้ะแนนแตล่ะตวับง่ชี)้ 

• เกณฑก์ารตดัสนิระดบัคณุภาพ(ระดบัตวับง่ชี ้ ระดบั
มาตรฐาน และระดบัภาพรวม) 

• เครือ่งมอื/แบบประเมนิ/แบบบนัทกึขอ้มลู 

• ผูป้ระเมนิ/ผูท้รงคณุวฒุ ิ

standard 2554 to 58.pdf
standard 2554 to 58.pdf
standard 2554 to 58.pdf
standard 2554 to 58.pdf
standard 2554 to 58.pdf


มาตรฐานคณุภาพ สมศ.  
ตามกฎกระทรวง ปี 2553 

-------------- 

• มาตรฐานทีว่า่ดว้ยผลการจัดการศกึษาในแตล่ะ
ระดบัและประเภทการศกึษา  

• มาตรฐานทีว่า่ดว้ยการบรหิารจัดการศกึษา  

• มาตรฐานทีว่า่ดว้ยการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้
ผูเ้รยีนเป็นส าคญัและ 

• มาตรฐานทีว่า่ดว้ยการประกนัคณุภาพภายใน 

 
• แตล่ะมาตรฐาน มตีวับง่ชีห้ลกั ตวับง่ชีร้อง  ค าอธบิายตวับง่ชี ้ เกณฑก์าร

พจิารณา เกณฑก์ารใหค้ะแนนเชงิปรมิาณ/เชงิพัฒนาการ 

standard 2554 to 58.pdf


ระบบ พชิญพจิารณ ์(Peer review)  

• การตรวจเยีย่มโดยผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรูค้วามสามารถ และ
ประสบการณ์ ซึง่สามารถใหข้อ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะเชงิ
พัฒนาแกส่ถาบนัการศกึษาในการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรยีนการสอนอยา่งมคีณุภาพและสอดคลอ้งตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนด  

• วตัถปุระสงคห์ลกั คอื การใหข้อ้เสนอแนะในเชงิพัฒนาแก่
สถาบนัการศกึษา 

การตดัสนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ 



เชญิ...อภปิราย ซกัถาม 
เสนอแนะ 



การตดิตอ่ รศ.ดร.สพุกัตร ์พบิลูย ์

•  บา้น   โทร/Fax 02-580 9100  Mobile   081-750 3380 

•    e-mail address : drsuphak@gmail.com  หรอื   

                                    drsuphak@hotmail.com 

                              

Facebook ชือ่  สพุกัตร ์พบิลูย ์

Facebook  ชือ่  Suphak Pibool 

Facebook  ดร.สพุกัตร ์พบิลูย ์

Page  ดร.สพุกัตร ์พบิลูย ์: เพือ่การตดิตามงานวชิาการ 





ภาคผนวก 
• การพัฒนาผูเ้รยีน ศต.21 และบทเรยีนจาก ประเทศชัน้น า 

• แนวคดิ Teach Less, Learn More  ..TLLM 

• การขบัเคลือ่นองคก์รดว้ยระบบแผนยทุธศาสตร ์



 

เรยีนรู ้
บรบิทโลก ศตวรรษที ่21 และ 
บทเรยีนจากประเทศช ัน้น า 



 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

     



เยาวชนในศตวรรษที ่21 
ตอ้งการคนทีม่คีณุสมบตั ิดงันี ้

• ความรู ้
– มคีวามรูเ้รือ่งโลก สิง่แวดลอ้ม 

– มคีวามรูเ้รือ่งการดแูลสขุภาพ อนามัย 

– มคีวามรูเ้รือ่ง เศรษฐศาสตรเ์พือ่การด ารงชวีติ 

– มคีวามรู ้ทักษะวชิาชพีเฉพาะดา้น 

• ทกัษะ 
–   ทักษะการแสวงหาความรู ้
–   มทัีกษะชวีติ 
–   มทีักษะดา้น ICT เพือ่การบรโิภคขอ้มลูขา่วสาร และการด าเนนิชวีติ 

• คณุลกัษณะ 
– มุง่สมัฤทธิ/์มเีป้าหมายชวีติและแรงบนัดาลใจในการเรยีน/ท างาน 

– ใฝ่เรยีนรู/้รักการอา่น การคน้ควา้ 

– ความเป็นพลโลก 

 
 



Goal :  
เป้าหมาย ปรัชญาในการจัดการศกึษา 

ก. จัดการศกึษาเพือ่พัฒนาสมรรถนะแบบกวา้ง องิเนือ้หาสาระและมาตรฐาน
การเรยีนรู.้.มุง่เนน้การมคีณุวฒุริะดบัสงู  “องคค์วามรูใ้นโลกมมีากมาย  คน
ทีเ่รยีนมากกวา่ ไดว้ฒุสิงูกวา่”..ตคีา่ของคนทีป่รญิญา 

 

ข.  สรา้งคนเพือ่โลกอาชพี พัฒนาสมรรถนะหรอืสง่เสรมิการเรยีนรู ้“เพือ่การมี
งานท าและด าเนนิชวีติอยา่งมคีวามสขุ”...ตคีา่ของคนทีส่มรรถนะ การมี
งานท า และสามารถอยูร่อดบนโลกทีต่อ้งเผชญิปัญหารอบดา้น อยา่งมี
คณุภาพชวีติทีด่ ี

 



ไทย คณิต สังคม ภาษา วทิย์ การงาน ศิลปะ พลานามยั 

 
ทักษะ 
ส่ือสาร 

 

ทักษะ 
การคดิ 

ทักษะ 
แก้ปัญหา 

รักชาติฯ ซ่ือสัตย์ฯ 
 

มวีนัิย 
 

 
ใฝ่เรียนรู้ 

 

 
อยู่อย่าง 
พอเพยีง 

 

มุ่งมัน่ใน 
การท างาน 

รักความ 
เป็นไทย 

มจีิต 
สาธารณะ 

ทักษะ 
การใช้ชีวติ 

ทักษะ 
ICT 



เกาหล ี ญีปุ่่ น  สงิคโปร ์
บทเรยีน 3 ประเทศช ัน้น าดา้นการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน 

------------------ 

เกาหล ี  : มวีนัิย  ใฝ่เรยีนรู ้สูง้านหนัก 

ญีปุ่่ น     : มวีนัิย   ใฝ่เรยีนรู ้ รับผดิชอบ 

สงิคโปร ์: ซือ่สตัย ์ มวีนัิย   ใฝ่เรยีนรู ้ 

----------------------------------- 

...เขาวเิคราะหแ์ละก าหนดคณุลกัษณะทีเ่ป็นแกนส าคญัในการ
ด าเนนิชวีติ... 



เกาหล ี ญีปุ่่ น  สงิคโปร ์ 
เยอรมน ี ฟินแลนด ์
ประเทศช ัน้น าดา้นการศกึษา 

------------------ 
เกาหล ี  : เรยีนหนัก ปฏบิตักิารหนัก เด็กเครยีด 

ญีปุ่่ น     : เรยีนหนัก เนน้ทกัษะกระบวนการ เด็กเครยีด 

สงิคโปร ์: ฝึกการเผชญิปัญหา การแกปั้ญหา เรยีนรูจ้ากสถานการณ์   

              ชวีติจรงิ เด็กเครยีด  

----------------------------------- 

เยอรมน,ีฟินแลนด ์:  เวลาในหอ้งเรยีนนอ้ย ฝึกประสบการณ์บนโลกชวีติจรงิ 

                 คอ่นขา้งมาก เด็กไมเ่ครยีด 

 



 
Problem-based Learning  

&  
TLLM 



Problem-based Learning/ 
Work-based Learning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Research-

based 
Learning 

Project-based 
Learning 

สงิคโปร ์ เป็นประเทศทีเ่นน้ Problem-based learning ในทกุระดบัการศกึษา 
(Project-based , Research-based , Creative-based  เป็น subset ของ 
Problem-based Learning) 

 
 

CBL 



 
Teach Less , Learn  More 
It is a call to teach better 

: to engage our students and 
prepare them for life, rather 
than to teach for test and 

examination 



สมรรถนะในวชิาชพีเฉพาะทาง 

สมรรถนะในการดแูล/บรหิารจดัการ 
เพือ่ชุมชน สงัคม(Community Problem) 

สมรรถนะในการดแูลบรหิารจดัการเพือ่
คณุภาพชวีติของครอบครวั(Family Problem) 

สมรรถนะในการดแูล
บรหิารจดัการตนเอง 
    (Self- Problem) 

PBL ทีเ่นน้ปญัหาในชวีติประจ าวนั เป็น Authentic Learning...เด็กจะเกง่ในการแกป้ญัหา/เผชญิปญัหา 



การออกแบบการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 

• ออกแบบการเรยีนรูแ้บบบรูณาการระหวา่งวชิา สอดคลอ้งกบั
การเรยีนรูใ้นแนวดิง่(คอื ระหวา่งปี 1-2-3) และแนวราบ(คอื 
การประยกุตใ์ชส้ถานการณ์ด าเนนิชวีติประจ าวนั) 

• ออกแบบและประกาศแนวจัดการเรยีนรูแ้ละงานทีม่อบหมาย
ใหนั้กศกึษาทราบ ลว่งหนา้ 1-3 เดอืน กอ่นเริม่เรยีน  

Assignment-for-Instructional-Design-PBL-สพฐ..doc


การขบัเคลือ่นองคก์ร 
ดว้ยระบบแผนยทุธศาสตร ์


