
ประกันคุณภาพอย่างไร?                    

ให้ได้มาตรฐาน 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
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ค าตอบคือ ...ต้องท าประกันคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด 

• ความตระหนัก ความเชื่อ และการรับรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

• ก้าวทันโลก ทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะการปฏิรูป
ประเทศด้านต่างๆ /การเปลี่ยนผ่าน และพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

• การเลือกใช้กลยุทธ์ในการขับเคลือ่นการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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การศึกษาไทยกบัอาเซียน 

การจัดอันดับการศึกษาไทยกรณี WEF.mp4


PISA  2015 
อันดับที่ ประเทศ วิทยาศาสตร์ การอ่าน คณิตศาสตร์ 

1 สิงคโปร์ (2) 556 535 564 

2 ญี่ปุ่น 538 516 532 

3 เอสโตเนีย 534 519 520 

4 ไต้หวัน 532 497 542 

5 ฟินแลนด ์ 531 526 511 

8 เวียดนาม (17) 525 487 495 

         OECD ( 72 ประเทศ) 493 493 490 

57 ไทย 421 (49) 409 (57) 415 (54) 

50  ไทย 2012            
(65 ประเทศ) 

444 (47) 441 (48) 427 (50) 

อนัดบัการศึกษาไทยในเวทีโลก 

อันดับการศึกษาโลก สิงคโปร์กวาดแชมป์ ไทยอยู่กลุ่มท้าย.mp4


          การรับรู้ที่คลาดเคลื่อน 

 QA  คือ การตรวจสอบและประเมิน 

 QA  เป็นหน้าท่ีของทีมงานประกันฯ 

 Quality ขึ้นกับความพร้อมของอุปกรณ์/ 

   ทรัพยากร 

 ตัวบ่งชี้ (Indicator) ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ได้ 

   คะแนนสูงสุด 

 ผู้ประเมิน มีความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้อย่างดี  

   ก็เพียงพอ 

 QA Process มีลักษณะเป็น Fragment 

 Final Process คือการผ่านเกณฑ์ฯ 

                   การรับรู้ที่ควรเป็น 

 QA  คือ การพัฒนา เพ่ือมุ่งสู่คุณภาพ 

 QA  เป็นหน้าท่ีของทุกคนในสถานศกึษา 

 Quality ขึ้นกับความมุ่งมั่นของทุกคน  

   ในการร่วมผลักดันให้เกิด CQI  

 ตัวบ่งชี้ (Indicator) ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้   

   วัดความส าเร็จตามเป้าหมายคุณภาพ 

 ผู้ประเมินสามารถวิเคราะห์เชิงระบบถึง 

   ปัญหาของสถานศึกษา/ให้ข้อเสนอแนะ 

 QA Process เป็นลักษณะ Holistic 

 Final Process คือ Quality Culture  

การรับรู้ (Perception) เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ฯ 



ความเคลื่อนไหวของการปฏิรูประบบ               
การประเมินและการประกันคุณภาพ ฯ 

• มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

• การจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง(SAR) 
• (ร่าง) กฎกระทรวง ฯ ใหม่ 
• การประเมินภายนอก รอบที่ 4 



 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 
(11 ต.ค. 2559) 

 

 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
•                    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

                       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ  

                     ผู้บริหารสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน          

                     ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  



การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
(Self-Assessment Report : SAR) 

 • ปีการศึกษา 2559 สพฐ.ให้
สถานศึกษาจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองโดยใช้   
4 มาตรฐานที่ ศธ.ประกาศ
(11 ต.ค.2559)  โดยมีเอกสาร 
2 เล่ม ให้ถานศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการ 



ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ              
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ... 

1. ยกเลิก กฎกระทรวง ฯ พ.ศ. 2553 
2. ก าหนดบทนิยาม สถานศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา  มาตรฐานการศึกษา   การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)  การประกันคุณภาพภายใน 
การประกันคุณภาพภายนอก  และผู้บริหารสถานศึกษา 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย 



ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ            
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ... 

3. ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าทีด่ าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีระบบประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาทุกปี และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หนว่ยงานต้นสังกัด  หน่วยงาน         
ต้นสังกัดมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน า
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในแก่สถานศึกษา 



ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ            
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ... 

4. ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด รวบรวม รายงานผล               
การประเมินของสถานศึกษาให้ สมศ. เพื่อใช้เป็นข้อมูล             
และแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
สถานศึกษา  ทั้งนี้ ให้ สมศ. จัดส่งรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้สถานศึกษา  และหน่วยงาน           
ต้นสังกัด        5. ก าหนดให้ รมต.ศธ. มีอ านาจในการ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวง 



หลักการ แนวทาง การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี ่
(ปรับจากสไลด์ประกอบการบรรยายของ ผอ.สมศ. ที่โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ  16 สิงหาคม 2560) 

วิสัยทัศน์ : เรียบง่ายด้วยใจ พอเพียงกับความต้องการ              
ลดงานด้วยเทคโนโลย ียืดหยุ่นทุกคน เชื่อมโยงทุกอย่าง 
ร่วมมือสู่มาตรฐานการศึกษา อย่างเป็นสุขและยั่งยืน 

 เรียบง่าย : ประเมนิโดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัด 

 ลดภาระด้านเอกสาร : ส่งผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ร่วมมือสู่มาตรฐาน : ร่วมพัฒนากับหน่วยงานต้นสังกัด 

 ประเมนิภายนอกอย่างมีสุขและย่ังยืน : ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้รับความพึงพอใจ สถานศึกษามีคุณภาพ 



 

 

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 

      

1. ใช้กลไก EQA กระตุ้นและจูงใจใหเ้กิด
การยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามความ
คาดหวังของประเทศ 
2. เน้นการประเมินระบบและผลสัมฤทธิ์
ของ IQA เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ       
ของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

หลักการ 



 

 

การประเมินภายนอก รอบที่ 4 : หลักการ 
 

 3. ให้ความส าคัญกับการประเมินที่ส่งเสรมิให้
สถานศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
4. เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสร้างความโดดเด่น
เฉพาะทางหรือเป็นต้นแบบในการพัฒนาระดับชาติ
และนานาชาติ 
5. ไม่สร้างภาระงานและเอกสาร 



กรอบการประเมินผลของการประกันคุณภาพของสถานศกึษา 
 

1. EQA ต้องมีความเชื่อมโยงกับระบบ IQA ของสถานศึกษา
และหน่วยงานต้นสังกัด ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ           
ให้บรรลุถึงเป้าหมายมาตรฐานที่ก าหนดและร่วมรับผดิชอบ 
ต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น (Accountability) 
2. EQA ต้องมีความท้าทายและช่วยกระตุ้นให้เกิดการยกระดับ
คุณภาพของสถานศึกษาสู่สากล ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ของรัฐบาล เพ่ือการบรรลุเป้าหมายทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ (Empowerment) 

 แนวคิดหลัก 



กรอบการประเมินผลของการประกันคุณภาพของสถานศกึษา  

1. สร้างมาตรฐานการประเมิน (Quality Code/Criteria/ 
Guideline) และส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างมาตรฐาน              
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และสร้างผู้เชี่ยวชาญการ
ประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนจากผู้มี
หน้าที่ในการสร้าง “วัฒนธรรมคุณภาพ” ภายในสถานศึกษา  
2. ประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อสะท้อนคุณภาพการจัด
การศึกษา พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ด้านคุณภาพ
การศึกษาเพื่อให้ข้อมูลแก่รัฐบาลในการพิจารณาก าหนด
นโยบายการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ 



กรอบการประเมินผลของการประกันคุณภาพของสถานศกึษา  

       มีมาตรฐานส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก          
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง  
ตดิตาม และตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยค านึงถึงบริบทของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศกึษาของชาต ิและมาตรฐานระดับสากล 
พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศกึษาของชาตติ่อรัฐบาลอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้
เกดิการยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษาของประเทศ 

เป้าหมาย 



(ร่าง) กรอบมาตรฐานการประเมนิคุณภาพ
ภายนอก (มาตรฐานทั่วไป(Common Standard)) 

กร
อบ

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ปร

ะเม
ินค

ุณ
ภา

พ
ภา

ยน
อก

 
1. ด้าน/องค์ประกอบ/

ประเด็นพิจารณา 

2. เกณฑ์การพิจารณา 

 3. วิธีการให้คะแนน หรือ 
การตัดสินระดับคุณภาพ 



มเีอกสารที่ สมศ. สงวนลิขสิทธิ์  
ห้ามเผยแพร่  

ใช้เฉพาะการประชุมและยังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาที่ยังไม่ได้             

ข้อยุตอิกี 7 สไลด์ (แต่จะอยู่ในสไลด์
ของรศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์) 



คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก  

คณะ              

ผู้

ประเมิน 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิ
จาก สมศ. 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิ
จาก หน่วยงานต้น

สังกัด  3.ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ 
เป็นอิสระจาก 

การตรวจ 



วิธีการด าเนินการ 

ประกาศรายชื่อ
สถานศึกษาท่ีจะ
ได้รับการประเมิน 

จัดคณะผู้ประเมิน
ภายนอก 

เสนอ ผอ.สมศ. พิจารณา
เห็นชอบรายชื่อคณะผู้ประเมิน
และรายชื่อสถานศึกษา 

คณะผูป้ระเมินด าเนินการ
ประเมินสถานศึกษาตาม
กระบวนการที่ สมศ. 
ก าหนด 

ผู้ประเมินวิเคราะห์ SAR 
ร่วมกับผลการด าเนินงาน
เบื้องต้นของสถานศึกษา
พร้อมหลักฐานอื่น (ถ้ามี) 

ประกาศรายชื่อ
สถานศึกษาและคณะ
ผู้ประเมินภายนอก(ไม่
ระบุวันเข้าประเมิน) 

ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพ
รายงาน(E-Report)และน าส่งพร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง(E-Document) เข้าระบบ AQA 

สถานศึกษาตรวจสอบ (ร่าง) 
รายงานผลการประเมิน และ
ประเมินผู้ประเมิน ผ่านระบบAQA 



รูปแบบรายงานผลการประเมิน 

1. ผลการประเมินตามมาตรฐานของ สมศ. 
2. ผลการประเมินตามตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
3. สรุปภาพรวมของผลการประเมินของสถานศกึษา 
4. แผนงานการด าเนินการแก้ไขปรบัปรุงและพัฒนา  
   นวัตกรรม (หลัก 3i*)  
   ประกอบด้วย 
   4.1 ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
   4.2 ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 
   4.3 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   4.4 งบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินการ 

1. การแก้ไขประเดน็ต่างๆที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและ 

    มาตรฐาน (Internal Correction) 

2. การปรับปรุงประเดน็ต่างๆให้ดีขึน้ (Improvement) 

3. การพัฒนานวัตกรรมจากประเดน็ต่างๆ (Innovation) 



ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
 

เกียรตภิูมศิักดิ์ศร ี            
ในความเป็นชาติ 

 

  



 
 

 

Passive 

Active 

Thailand 4.0 

ปรับจาก ตวง อนัทะไชย 2559 

การศกึษาไทยในยคุ 4.0 การอบรมครูในยคุ 4.0 

Be Ready 4.0 _ EP.2 _ - การศึกษาในยุค 4.0.mp4
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามแนวความคิด Education 4.0.mp4


กระบวนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 

 เรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย  

 เรียนรู้อย่างสร้างสรรค ์

 เรียนรู้เพื่อส่วนรวม 

 เรียนรู้เพื่อน าไปใช้ 

 ฯลฯ 

 มีแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น 

 สามารถสร้างนวัตกรรม 

 มีจติสาธารณะ 

 ท างานเกดิผลสัมฤทธิ ์

 ฯลฯ 



รูปแบบการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 

1. สอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก (Teach Less Learn More) 

2. เรียนรู้โดยตัวผู้เรียนโดยตรง (Student-directed 
Learning) 

3. ร่วมมือมากกว่าแข่งขัน (Collaborative Competitive) 

4. เรียนรู้เป็นทีมมากกว่าเฉพาะคน (Team Individual 
Learning) 

วิจารย์ พานิช : 2554  



แผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2579 
เป้าหมายคุณภาพการมัธยมศกึษา 

O-NET แต่ละวิชา ร้อยละ 50 ขึ้นไป (65)  

ความแตกต่างของคะแนน O-NET คณิต/วิทย ์ลดลง (0) 

สถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ QA เพิ่มขึ้น (100) 

สถานศึกษามีการสร้างความเป็นพลเมือง (100) 

นักเรยีนแสดงออกด้านคุณธรรมจรยิธรรมเพิ่มขึ้น (100) 

PISA  เพิ่มขึ้น (530) ปัจจุบันอยู่ที่ 415 (ป2ี015) 



(ร่าง)มาตรฐานการศกึษาของชาต ิพ.ศ. ... 

 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
4 มาตรฐาน 15 ตัวบ่งช้ี 



มาตรฐานที่ 1 : ผู้เรียนรู้ตลอดชีวติ 
ตัวบ่งชี้ 

1.1 คนไทยมีลักษณะคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิด           
เชิงวิพากษ์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และรู้เท่าทันสื่อ 

1.2 คนไทยมีทักษะความรู้ในศาสตร์เฉพาะ รู้รอบ 
   ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถพึ่งตนเองได้ 
1.3 คนไทมีทักษะการเรียนรู้ ค้นคว้าความรู้ และ              

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
1.4 คนไทยมีทักษะสามารถสื่อสาร อ่านเขียนได้    
     มากกว่า 2 ภาษา 



มาตรฐานที่ 2 : ผู้สร้างนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ 

2.1 คนไทยมีภาวะผู้น า คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ได้เอง 

2.2 คนไทยเป็นผู้มีทักษะการท างานเป็นทีม และ
อยูร่่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2.3 คนไทมีทักษะการเรียนรู้ในอาชีพ และมีความ
เป็นผู้ประกอบการ สามารถประกอบอาชีพได ้



มาตรฐานที่ 3 : ผู้มีทักษะทางสังคม                   
และการด ารงชีวิต ตัวบ่งชี้ 

3.1 คนไทยมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตาม
เกณฑ์การพัฒนาแต่ละช่วงวัย 

3.2 คนไทยเป็นผู้มีทักษะการรับรู้และสามารถแยกแยะสิ่งผิด          
สิ่งถูกได้ เชื่อมั่นและรู้คุณค่าในตนเอง 

3.3 คนไทมีทักษะการคิด เข้าใจและยอมรับในพหุวัฒนธรรม                  
   ร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และถูกวิธี 
3.4 คนไทยมีทักษะสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



มาตรฐานที่ 4 : ผู้มคีวามเป็นพลโลก 

4.1 คนไทยเป็นผู้มีความภูมิใจในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
     และมีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย 
4.2 คนไทยเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ                  
     มีส่วนร่วมและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งในระดับท้องถิ่น  
     ระดับชาติและระดับโลก 
4.3 คนไทมีจิตส านึกในการใช้ ฟื้นฟู และอนุรักษ์   
     ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม พอเพียงและ  
     เกิดประโยชน์สูงสุด 
4.4 คนไทยมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง   
     ครอบครัว ชุมชน สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ 

ตัวบ่งชี ้



การเลือกใช้กลยุทธ์ในการขับเคล่ือนฯ 

• ใช้ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. 2553 

• ใช้ระบบบริหารคุณภาพของ ดร.เดมมิ่ง 

• ใช้ TQA 

• ใช้ 7s ของ Mc Kinsey 

• ใช้ SWOT 

• ใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 



ใช้ระบบ QA ตามกฎกระทรวง ฯ               

พ.ศ. 2553 
1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา                         

ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
3. จัดระบบบรหิารและสารสนเทศ 
4. ด าเนนิงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษา

ของสถานศึกษา 
7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 



ใช้ระบบบริหารคุณภาพของ ดร.เดมมิ่ง 

1. การวางแผน (PLAN : P) 

2. การน าแผนไปใช้ (DO : D) 

3. การตรวจสอบ/ประเมินผล
(CHECK : C) 

4. การปรับปรุงแก้ไข (ACT : A) 



7. ผลลพัธ์ 
การด าเนินงาน 

6. การจัดการ 
       กระบวนการ 

5. การมุ่งเน้น 
บุคลากร 

3. การมุ่งเน้นนักเรียน 
และ 

    ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

2. การวางแผน 
เชิงกลยุทธ์ 

โครงร่างองค์กร/ลักษณะส าคัญ 
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 

1. การน าองค์กร 

4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 

 
 ใช้  TQA : Thailand  Quality Award 



ใช้ 7s ของ Mc Kinsey  
ในการประเมินจุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร 

 



ใช้ SWOT   Analysis 

ในการพิจารณา มาตรฐาน 
 



การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 



ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1. เป็นระบบที่มกีารก าหนดมาตรฐาน 

2. เป็นระบบที่ออกแบบให้ทุกคนรับผิดชอบพัฒนางาน            
ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน (เกณฑ)์ 

3. จะรู้ว่าได้หรือไม่ได้มาตรฐาน ต้องตรวจสอบ/ประเมิน 

4. เป็นระบบที่จะท าให้คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

5. เป็นระบบการป้องกันการจัดการศกึษาที่ไม่มีคุณภาพ 



สวัสดีและขอบคุณมากครับ 


