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แนวทางการเตรียมตัวเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายใน

รัชภูมิ  สมสมัย
ศึกษานิเทศก์

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3

เหตุผลที่ผมมาวันน้ี...

ทดแทนบุญคุณองค์กรแห่งน้ี

ท่านเห็นด้วยหรือไม่?กับคํากล่าวที่ว่า
“ครูเราทํางานเป็นปกติอยู่แล้ว

เพียงแต่ไม่ได้จัดงานเป็นระบบเท่าน้ันเอง”

ง้ันไปดู Clip น้ีกันดีกว่า...
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มาตรฐานชาติ 3 มฐ.

มาตรฐานกระทรวง 4 มฐ.

สพฐ. (ภายใน) สมศ. (ภายนอก)

เดิมมี 18 มฐ. เดิมมี 14 มฐ.

ใหม่มี 15 มฐ. ใหม่มี 12 มฐ.

ปฐมวัย 11 มฐ. ข้ันพ้ืนฐาน 15 มฐ. ปฐมวัย 12 มฐ. ข้ันพ้ืนฐาน 12 มฐ.

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

มาตรการส่งเสริม

การประกันคุณภาพการศึกษา

บทบาทของกรรมการสถานศึกษา

จุดใหม่ท่ีไม่เหมือนเดิม
รอแผนพัฒนา
คุณภาพ

สถานศึกษา

มาตรฐานกระทรวง 4 มฐ.

มาตรฐาน สพฐ.

มาตรฐาน สพป.ชม.3

มาตรฐานสถานศึกษา

ปฐมวัย ข้ันพ้ืนฐาน

คําถามคือ
เราทําหรือ

ยัง?

ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน ภาพรวมของการประเมินคุณภาพภายใน

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มี ๖ มาตรฐาน ๒๖ ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มี ๖ มาตรฐาน ๓๓ ตัวบ่งช้ี

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี ๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มี ๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งช้ี

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มี ๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งช้ี 

รวมทั้งสิ้น ๑๕ มาตรฐาน ๖๕ ตัวบ่งช้ี
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รายละเอียดตามเอกสารที่แจก

ตอนน้ีท่านรู้ว่าตัวเอง
รับผิดชอบมาตรฐาน และ 
โครงการใดแล้วใช่ไหม?

หลักการทํางาน คือ รับฟัง
ความคิดเห็นของคนอื่นๆ

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ผมจะเน้นการดําเนินงาน           

ในแต่ละโครงการ

เพราะเม่ือโครงการมีขั้นตอนที่
ชัดเจน ถูกต้อง เม่ือสรุปเป็น

มาตรฐานจะง่ายข้ึน

หลักการ
-ทุกมาตรฐาน/ตัวชี้วัดต้องมีโครงการรองรับ
-1 โครงการสามารถเข้าได้หลายมาตรฐาน/ตัวชี้วัด

หลักการ
-ทุกมาตรฐาน/ตัวชี้วัดต้องมีโครงการรองรับ
-1 โครงการสามารถเข้าได้หลายมาตรฐาน/ตัวชี้วัด

เพราะฉะน้ัน
-โรงเรียนต้องมาช่วยกันจัดระบบมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
และโครงการที่โรงเรียนทําก่อน (เขาเรียกว่า 
Backward Design ของแท้ครับ)

เพราะฉะน้ัน
-โรงเรียนต้องมาช่วยกันจัดระบบมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
และโครงการที่โรงเรียนทําก่อน (เขาเรียกว่า 
Backward Design ของแท้ครับ)
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ขั้นตอน 1 การเตรียมการ

1.1 เตรียมความพร้อมของบุคลากรในโรงเรียน

1.1.1 สร้างความตระหนัก

1.1.2 พัฒนาความรู้และทักษะท่ีจําเป็น

1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ

ข้ันตอนการดําเนินโครงการ ขั้นตอน 2 การดําเนินการ (P D C A)

2.1 วางแผนปฏิบัติการ (P)

2.1.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้

2.1.2 จัดลําดับความสําคัญ

2.1.3 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน

2.1.4 กําหนดระยะเวลา งบประมาณ

2.1.5 กําหนดผู้รับผิดชอบ

2.2 ดําเนินการตามแผน (D)

2.2.1 ส่งเสริม สนับสนนุ

2.2.2 จัดวัสดุอุปกรณ์

2.2.3 กํากับ ติดตาม

2.2.4 ให้การนิเทศ

2.3 ตรวจสอบประเมินผล (C)

2.3.1 วางกรอบการประเมิน (อิงวัตถุประสงค์)

2.3.2 จัดทําเคร่ืองมือ

2.3.3 เก็บข้อมูล วิเคราะห์ แปลผล ท้ังในเชิง
ปริมาณ และคุณภาพ

2.3.4 ตรวจสอบ ปรับปรุง
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2.4 นําผลการประเมินมาปรับปรุง (A)

2.4.1 ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

2.4.2 วางแผนในระยะต่อไป

2.4.3 จัดทําข้อมูลสารสนเทศ

ขั้นตอน 3 การรายงานผล

3.1 จัดทํารายงานประเมินตนเอง

3.1.1 รวบรวมผลการดําเนินงาน

3.1.2 วิเคราะห์ตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

3.1.3 เขียนรายงานการดําเนินงานตาม
แบบฟอร์มของโรงเรียน เพ่ือให้ง่ายต่อการ
สรุปในภาพรวม (มติโรงเรียน)

ขั้นตอนการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน

1. กําหนดมาตรฐานสถานศึกษา

1.1 กําหนดมาตรฐานสถานศึกษา 11/15 มาตรฐาน

1.2 ช้ีแจงผู้เก่ียวข้อง

1.3 วิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี

1.4 กําหนดเป้าหมายร้อยละของความสําเร็จ

2. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2.1 ทําโครงการ / กิจกรรมรองรับ

2.2 กําหนดรูปแบบการเขียนโครงการต้องชัดเจน 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2.3 วิเคราะห์ว่าครอบคลุมมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีหรือไม่?
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3. จัดระบบบริหาร ข้อมูลสารสนเทศ

3.1 จัดโครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจน / มีคําส่ัง

3.2 จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่

4. ดําเนินงานตามแผนในข้อ 2

4.1 จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานตลอดปี

4.2 ปฏิบัติงานตามปฏิทินท่ีกําหนด (ระบบกลุ่ม)

5. ติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน

5.1 กําหนดผู้ติดตาม ตรวจสอบ / สร้างเครื่องมือ

5.2 ติดตาม ตรวจสอบ รายงานผล 

6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน (ตามข้อ 1)

6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน 3 คน ประกอบด้วย
ภายใน 2 คน ภายนอก 1 คน (เขตต้องรับรอง)

7. จัดทํารายงานประจําปี

7.1 จัดทํา SAR โดยมีองค์ประกอบคือ ข้อมูลพ้ืนฐาน
ของโรงเรียน การวางแผนดําเนินงานของโรงเรียน  ผล
การดําเนินงาน และแนวทางการพัฒนาในอนาคต

7.2 นําเสนอคณะกรรมการเพ่ือขอความเห็นชอบ

7.3 รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด

8. พัฒนาอย่างต่อเน่ือง

สรุป ครู 1 ท่าน ต้องสวมหมวก 2 ใบ

หมวกใบแรกคือ เจ้าของโครงการ (P D C A)

หมวกใบสองคือ รวบรวมหลักฐานตามมาตรฐานท่ี
ตนเองรับผิดชอบพร้อมท้ังเตรียมนําเสนอ
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จากมาตรฐานทั้ง 15 มาตรฐาน ลองมาสรุป 
Input Process Output Outcome กัน...

Input คือ

Process คือ

Output คือ

Outcome คือ

ภายใน

ภายใน

ภายนอก

ภายนอก

การกําหนดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

1.กําหนดอัตลักษณ์ท่ีสอดคล้องกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

2.นิยามความหมายอย่างเป็นรูปธรรม

3.กําหนดตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนในแต่ละความหมาย

4.ประชาพิจารณ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5.เสนอโครงการท่ีรองรับอัตลักษณ์ท่ีกําหนด

6.ปฏิบัติงานตามโครงการท่ีเสนอ (P D C A)

7.ติดตาม ประเมินผล ตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนด

8.อัตลักษณ์ใดเด่น ทําเป็นเอกลักษณ์

- โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั อาจเป็น “มีภาวะผู้นําและสุภาพบุรุษ”
- โรงเรียนสตรีวิทยา อาจเป็น “ยอดนารี สตรีวิทยา”

- โรงเรียนในลําปาง อาจเป็น “มีจิตสํานึกรักลําปาง รักษ์สิ่งแวดล้อม”
- โรงเรียนในเครือเบญจมะฯ อาจเป็น “ประชาธิปไตย เคารพในสิทธิความเป็นมนุษย์”

- โรงเรียนในเครือจุฬาภรฯ อาจเป็น “บุคลิกนักวิทยาศาสตร์”
- โรงเรียนบุญวาทย์ เป็น “รักการทําดี วิชาการมาตรฐานสากล สร้างคนเป็นผู้นํา”

ถ้าเป็นของ สพป.ชม.3 (จากประสบการณ์)
ร.ร.บ้านม่วงชุม เศรษฐกิจพอเพียง
ร.ร.บ้านม่อนปิ่น วัฒนธรรมพ้ืนเมือง

ร.ร.บ้านสันป่าเกี๊ยะ สุขภาพกาย สุขภาพใจ
ร.ร.บ้านแม่แมะ อนุรักษ์ธรรมชาติ

ฯลฯ
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1.ข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบสอง

2.โครงการของหน่วยงานต้นสังกัด เช่น 
โครงการเลข คัด เลิก

ท้ังสองประเด็นต้องผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการสถานศึกษา

การกําหนดมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา
(เน้นการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น) สามัคคีคือพลัง

สวัสดี


