บทที่ 1
ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน

1. ความเปนมาและสภาพปจจุบัน
วิทยาลัยชางศิลป
2. สถานที่ตงั้
60 ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3. ประวัติความเปนมา
วิทยาลัยชางศิลป มีชื่อเดิมวา “โรงเรียนศิลปศึกษา“ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2495 มี
ฐานะเปนโรงเรียนเตรียมของมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2495 เปดการเรียนการสอนเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม โดยใชสถานที่
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนสถานที่เรียนชั่วคราว
พ.ศ. 2496 ขยายการสอนเปน 3 แผนก คือ แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม แผนกชาง
สิบหมู และแผนกโบราณคดี แตละแผนกมีกําหนดเวลาเรียน 3 ป
พ.ศ. 2498 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเปลี่ยนหลักเกณฑการรับนักศึกษาใหม คือ รับนักเรียน
โรงเรียนศิลปศึกษาที่สอบไลไดชั้นปที่ 2 เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย แตตองผานการสอบคัดเลือก
พ.ศ. 2500 มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนหลายประการ คือ
1. ไดกําหนดฐานะของโรงเรียนเปน ประเภทอุดมศึกษา เรียกชื่อวา “โรงเรียน
ศิลปศึกษาเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร”
2. ยุบเลิกแผนกชางสิบหมู คงเหลือไวเพียง 2 แผนก และเรียกชื่อใหมวา แผนก
เตรียมศิลปะ และ แผนกเตรียมโบราณคดี สําหรับการศึกษาใน 2 ปแรก
3. เปลี่ยนสังกัดจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มาสังกัดกองหัตถศิลป กรมศิลปากร
พ.ศ. 2504 มีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการภายในกรมศิลปากรใหม มีการตั้ง “กอง
ศิลปศึกษา” ขึ้น โรงเรียนศิลปศึกษา จึงมาสังกัดกองศิลปศึกษา มีงบประมาณ ตําแหนง ครู
อาจารย เจาหนาที่ เปนของตนเอง และไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน “ โรงเรียนชางศิลป ”
พ.ศ. 2517 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง
พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการไดยกฐานะโรงเรียนชางศิลปเปน“วิทยาลัยชางศิลป” และ
เริ่ม ขยายกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนไปที่เ ขตลาดกระบั ง กรุง เทพมหานคร โดยเริ่ ม พั ฒ นาและ
ก อ สร า งอาคารเรี ย นในที่ ดิ น ของหลวงพรตพิ ท ยพยั ต (เจ า คุ ณ ทหาร)ที่ เ ขตลาดกระบั ง บนเนื้ อ ที่
ประมาณ 63 ไร และไดเริ่มใชเปนสถานศึกษาของวิทยาลัยตั้งแต พ.ศ. 2521 เปนตนมา
พ.ศ. 2524 ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลาง โดยยกเลิกการเรียนวิชา
การศึกษา

รายงานการประเมินตนอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับพื้นฐาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2

พ.ศ. 2527 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง โดยยกเลิกการเรียน
วิชาการศึกษา
พ.ศ. 2539 ปรับหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลาง และ หลักสูตรประกาศนียบัตร
ศิลปศึกษาชั้นสูง โดยเรียกวา “หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2539”
(ศ.ปวช.) และ “หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2539” (ศ.ปวส.)
พ.ศ. 2545 วิทยาลัยชางศิลปไดมาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม ตามประกาศกรมศิลปากร เรื่องการแบงสวนราชการ หนวยงาน และสถานศึกษาของกรม
ศิลปากร ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546 ปรับหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2539 เปน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2544 วิทยาลัยชางศิลป ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
พ.ศ. 2550 วิทยาลัยชางศิลป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 124 ตอนที่ 32 ก วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
2. ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน พันธกิจและวัตถุประสงค
2.1 ปรัชญา
“ สาธุโข สิปฺปกํ นาม อป ยาทิสกีทิสํ ”
ขึ้นชื่อวาศิลปะแมเชนใด เชนหนึ่ง ก็ยงั ประโยชนใหสาํ เร็จได
2.2 วิสัยทัศน
วิทยาลัยชางศิลปเปนสถาบันจัดการศึกษา ดานศิลปกรรม เปนแหลงเรียนรูท ่มี ี
มาตรฐานเปนที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2.3 พันธกิจ
1. จัดการศึกษาดานศิลปกรรม ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชัน้ สูงที่มีคุณภาพเปนที่
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. สรางงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรม ที่เปนองคความรูดานศิลปกรรมอยางมีคุณคา
แกสังคม
3. เปนแหลงเรียนรูเพื่อบริการวิชาการดานศิลปกรรม
4. อนุรักษ สืบสาน พัฒนา และเผยแพรดานศิลปกรรม
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล
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แผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาวิทยาลัย
เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของวิทยาลัยชางศิลป จึงกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษา ดานศิลปกรรมใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
ระดับชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริม สนับสนุน การสรางงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรม องคความรู
ดานศิลปกรรม เปนที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการบริการทางวิชาการดานศิลปกรรม
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม สนับสนุนในการอนุรักษ พัฒนา สืบสานและเผยแพรดานศิลปกรรม
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ
2.5 เปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษา มีความรูความสามารถมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่กําหนด
2. งานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมดานศิลปกรรม มีคุณคาเปนที่ยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ
3. เปนแหลงเรียนรู และใหบริการทางวิชาการดานศิลปกรรม
นโยบาย
1. พัฒนาการจัดการศึกษาดานศิลปกรรม ใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับระดับชาติ
2. พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษาตามเกณฑคุณลักษณะอันพึงประสงค
3. สงเสริม สนับสนุนการสรางงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรม องคความรูดาน
ศิลปกรรม เปนทีย่ อมรับระดับชาติ และนานาชาติ
4. พัฒนาแหลงเรียนรู และสงเสริมการใหบริการวิชาการดานศิลปกรรมแกสังคม
5. พัฒนาสภาพแวดลอม เพื่อเปนอุทยานการเรียนรูดา นศิลปะ
6. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

รายงานการประเมินตนอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับพื้นฐาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

4

มาตรฐานการประกันคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจยั
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
3. โครงสรางสวนราชการและการบริหาร

รายงานการประเมินตนอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับพื้นฐาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

5

โครงสรางการบริหารวิทยาลัยชางศิลป
ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลป
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย
รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

รองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา

รองผูอํานวยการฝายศิลปวัฒนธรรม

งานธุรการ

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักศึกษา

งานอนุรักษสรางสรรคและวิจัยศิลปกรรม

งานการเงินและบัญชี

งานบริการวิชาการและพัฒนาหลักสูตร

งานกิจกรรมนักศึกษา

งานบริการศิลปวัฒนธรรม

งานบุคลากร

งานทะเบียนและวัดผล

งานแนะแนวและบริการอาชีพ

งานวิเทศสัมพันธ

งานพัสดุ

งานหองสมุด

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

งานผลิตภัณฑศิลปกรรม

งานอาคารสถานที่

งานโสตทัศนูปกรณ

งานนักศึกษาวิชาทหาร

งานเผยแพรและนิทรรศการศิลปกรรม

งานยานพาหนะ

งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานองคการและสโมสรนักศึกษา

งานหอศิลป

งานรักษาความปลอดภัย

งานสารสนเทศ

งานสวัสดิการ

งานฝกประสบการณวิชาชีพ

งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
และโรคเอดส

งานเอกสารการพิมพ
งานแผนและงบประมาณ
งานกิจกรรมสหการ/สหกรณ
งานประชาสัมพันธ
งานติดตามและประเมินผล

ภาควิชาศึกษาทั่วไป

ภาควิชาศิลปะไทย

ภาควิชาศิลปะรวมสมัย

4. จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภทและคุณวุฒิ
เพศ
ประเภท
ชาย
หญิง
รวม
ผูบริหารสถานศึกษา
4
1
5
ขาราชการครู
45
40
85
บุคลากรทางการศึกษา
1
3
3
พนักงานราชการ
4
3
7
ลูกจางประจํา
11
3
15
ลูกจางชั่วคราว
2
2
รวม
65
52
117

ระดับการศึกษา ระดับปริญญา
อนุ.ป ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
2
3
5
2
38
45
85
2
1
3
2
5
7
15
15
2
2
21
47
49
117

5. งบประมาณ
งบประมาณ

รายรับ

รายจาย

คงเหลือ

1. งบประมาณแผนดิน
 งบบุคลากร

31,073,500

31,073,500

0

 งบดําเนินงาน

558,620

558,620

0

 งบลงทุน

16,096,000

11,765,975

4,330,025

 งบเงินอุดหนุน

8,547,240

8,546,056.62

1,183.38

68,000
2,978,733.46

68,000
2,186,127,24

0

 งบรายจายอืน่
2. งบประมาณที่ไดรับสนับสนุน
จากหนวยงานภายนอก
3. งบประมาณผลประโยชน
4. เงินรายได

6. ขอมูลอาคารและพื้นที่ใชสอย
ชื่อหองเรียน /
ชื่ออาคาร
หองปฏิบัติการ
อาคารเรียนรวม
หองเรียนสามัญ
หองวิทยาศาสตร
หองกายวิภาค
อาคารจิตรกรรม
หองจิตรกรรม

ประเภทหอง
หองเรียน ปฏิบัติการ
 (13)
 (2)
 (2)
 (8)
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ขนาดหองและความจุ
8 ม. x 10 ม. /35 – 40 คน
8 ม. x 10 ม. /35 – 40 คน
8 ม. x 10 ม. /35 – 40 คน
10 ม. x 12 ม. /35 – 40 คน
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ชื่ออาคาร
อาคารพืน้ ฐานศิลปะ
อาคารหอสมุด
อาคารเครื่องเคลือบฯ
อาคารภาพพิมพ
อาคารประติมากรรม
อาคารอนุสรณชางศิลป
อาคารสิปปหมู
อาคารหอประชุมเล็ก

ประเภทหอง
ชื่อหองเรียน /
หองปฏิบัติการ หองเรียน ปฏิบัติการ
หองวาดเสน
 (6)
หององคประกอบศิลป
 (4)
หองคอมพิวเตอร
 (2)
หองซาวดแล็ป
 (2)
หองเครื่องเคลือบฯ
 (4)
หองภาพพิมพ
 (3)
หองประติมากรรม
 (5)
หองออกแบบตกแตง
 (4)
หองสถาปตยกรรมไทย
 (3)
หองสิปปหมู
 (9)
หองพละศึกษา
 (1)

ขนาดหองและความจุ
10 ม. x 12 ม. /35 – 40 คน
10 ม. x 12 ม. /35 – 40 คน
10 ม. x 12 ม. /35 – 40 คน
10 ม. x 12 ม. /35 – 40 คน
10 ม. x 12 ม. /35 – 40 คน
10 ม. x 12 ม. /35 – 40 คน
10 ม. x 12 ม. /35 – 40 คน
10 ม. x 12 ม. /35 – 40 คน
10 ม. x 12 ม. /35 – 40 คน
10 ม. x 12 ม. /35 – 40 คน
22 ม. x 14 ม. /80 – 100 คน

7. ขอมูลนักศึกษา
ระดับ / สาขา

เพศ

รวม

 สาขาจิตรกรรม

ชาย
402
83
19

หญิง
296
61
12

 สาขาประติมากรรม

10

2

12

 สาขาภาพพิมพ

7

9

16

 สาขาศิลปะไทย

12

4

16

 สาขาออกแบบตกแตง

24

27

51

 สาขาสถาปตยกรรมไทย

4

2

6

 สาขาเครื่องเคลือบดินเผา

2

2

4

 สาขาสิปปหมู
รวม

5
83

3
61

8
144

ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
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8. ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
8.1 มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยชางศิลปจัดการศึกษาวิชาชีพศิลปะ จึงใชมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
รวมกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของวิชาชีพศิลปะ ซึ่งสามารถกําหนดมาตรฐานไดรวม 7 มาตรฐาน
ดังนี้
1.1 มาตรฐานที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสาํ เร็จการศึกษา
1.2 มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1.3 มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1.4 มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสงั คม
1.5 มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
1.6 มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
1.7 มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
8.2 การดําเนินการ
กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใชแนวคิดของหลักการบริหารทีเ่ ปนกระบวนการ
ครบวงจร ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
1. การรวมกันวางแผน (Planing = P)
2. ดําเนินงานตามแผน (Doing = D)
3. ตรวจสอบประเมินผล (Cheeking = C)
4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงงาน (Action = A)
การปฏิบัติทั้ง 4 ขั้นตอน ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
1. การเตรียมการ เปนการปฏิบัติลําดับแรกคือสถานศึกษาเตรียมความพรอมของ
บุคลากร เชนเดียวกับการบริหารจัดการศึกษาในแตละปการศึกษาดวยการดําเนินการ ดังนี้
1.1 สรางความตระหนักใหบุคลากรรับรูและใหความสําคัญกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยรวมกัน ขณะเดียวกันไดจัดทําเอกสารประชาสัมพันธใหบุคลากรมีความรู
และสามารถปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเจตนารมณของมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบดําเนินการตามกลไกของระบบประกัน
คุณภาพ
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2. การดําเนินการ ประกอบดวยขั้นตอนยอย ๆ ดังนี้
2.1 วางแผนการปฏิบัติงาน โดยกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเรียงลําดับ
มาตรฐานตามความสําคัญ กําหนดแนวทางการดําเนินการ ระยะเวลา และงบประมาณ
2.2 ดําเนินการตามแผน สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการพรอมกํากับติดตามให
การนิเทศ
2.3 ตรวจสอบประเมินผล
2.4 นําผลการประเมินไปปรับปรุงงาน
8.3 การรายงาน
ขั้นตอนสุดทายคือจัดทํารายงานประเมินตนเอง ซึง่ จัดทําจากการรวบรวมผลการดําเนินงานผลการ
ประเมิน วิเคราะหตามมาตรฐานและเขียนรายงาน
กระบวนการทัง้ 3 สามารถสรุปเปนแผนภูมิได ดังนี้
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แผนภูมิการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชางศิลป
การเตรียมการ
1. เตรียมความพรอมของ
บุคลากร
- สรางความตระหนัก
- พัฒนาความรู ทักษะ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบ

การดําเนินการ

การรายงาน

1. การวางแผนการปฏิบัติงาน (P)
- กําหนดเปาหมายหรือ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
- จัดลําดับความสําคัญเปาหมาย
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
- กําหนดระยะเวลา
- กําหนดงบประมาณ
- กําหนดผูรับผิดชอบ

จัดทํารายงานประเมินตนเอง
หรือรายงานประจําป
- รวบรวมผลการดําเนินงาน
และผลการประเมิน
- วิเคราะหตามมาตรฐาน
- เขียนรายงาน

2. ดําเนินงานตามแผน (D)
- สงเสริม สนับสนุน
- จัดสิ่งอํานวยความสะดวก/
สนับสนุนทรัพยากร
- กํากับ ติดตาม
- ใหการนิเทศ
3. ตรวจสอบประเมินผล (C)
- วางกรอบการประเมิน
- จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ
- เก็บขอมูล
- แปลความหมาย
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน
4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงงาน (A)
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร
- วางแผนในระยะตอไป
- จัดทําขอมูลสารสนเทศ
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9. สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมาและเปาหมายสําคัญในปจจุบนั
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2553
ยังไมมีผลการประเมิน

การปรับปรุงในป 2553
จากผลการประเมินป 2552
-

เปาหมายสําคัญ
ในปจจุบัน
-

มาตรฐานที่ 2

มีการประเมินความพึงพอใจ
ควรประเมินความ
พึงพอใจของผูเ รียน ของผูเ รียนตอคุณภาพการสอน
ตอคุณภาพการสอน ของผูสอนทุกภาคเรียน
ของผูสอนใหครบถวน
ทุกภาค ทุกรายวิชา
ทุกคน

มาตรฐานที่ 3

ยังไมมีผลการประเมิน

-

-

มาตรฐานที่ 4

ยังไมมีผลการประเมิน

-

-

มาตรฐานที่ 5

มีการสนับสนุน สงเสริมให
สนับสนุน สงเสริมใหอาจารย
งานวิจยั เอกสาร/
หนังสือประกอบ
อาจารยทําวิจยั โดยจัด
ทําวิจัยมากขึน้
การสอนมีจาํ นวนนอย โครงการอบรมการทํางานวิจัย
สงบุคลากรเขารวมกอบรม
การเขียนวิจัย

มาตรฐานที่ 6

1. เรงพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลใหเปน
ฐานขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจที่ครบถวน
สมบูรณ

การประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียนตอคุณภาพ
การสอนของผูส อนครบ
ทุกภาคเรียน ทุกรายวิชา
ทุกคน

1. มีการพัฒนาระบบฐานขอมูล 1. จัดระบบฐานขอมูลให
ครบถวน
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มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 7

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2552
2. ควรจัดเก็บขอมูล
การเกิดความเสี่ยง
เพื่อนํามาประเมินผล
แผนบริหารความเสีย่ ง
3. ควรจัดใหมกี าร
ประเมินผล แผนและ
โครงการใหครบถวน
และนําผลการประเมิน
แผนงาน/โครงการ
ไปปรับปรุงพัฒนา

การปรับปรุงในป 2553
เปาหมายสําคัญ
จากผลการประเมินป 2552
ในปจจุบัน
2. การดําเนินงานเรื่องความเสี่ยง 2. กําหนดแนวทางการ
อยางเปนระบบ
บริหารความเสี่ยงภายใน
องคกรใหเปนรูปธรรม
3. มีการประเมินผลแผนและ
โครงการ

สรางความตระหนัก ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กับครูและบุคลากร ตระหนักตอระบบการประกัน
ทางการศึกษาตอ
คุณภาพ
ระบบประกันคุณภาพ
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นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนา

สงเสริมใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตระหนักตอ
ระบบการประกันคุณภาพ
มากขึ้น
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