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การติดตามผลการดําเนินงาน                         
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

รัชภูมิ  สมสมัย
ศึกษานิเทศก์

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม่เขต 3

คําถามก่อนการอบรม

1. ยังจําไดไ้หมว่าตนเองรับผิดชอบในมาตรฐานใดบ้าง?

2. เจ้าของโครงการสรุปโครงการตามรูปแบบ P D C A?

3. เจ้าของมาตรฐานสรุปข้อมูลแต่ละโครงการบ้างหรือยัง?

4. ท่านพร้อมที่จะทํางานเพื่อหม้อข้าวหม้อแกงหม้อนี้หรือไม่?

5. คําตอบจากข้อ 4 ท่านตอบมาจากความรู้สึกที่แท้จริงหรือไม่?

ลําดับเรื่องท่ีจะบรรยาย

Step 1   ขั้นตอนการประกันคุณภาพภายใน

Step 2 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ มาตรการส่งเสริม

Step 3 โครงการเลข คัด เลิก

Step 4 โครงการการศึกษาเพื่อการมีงานทํา

Step 5 ประชาคมอาเซียน

Step 6 จุดท่ีควรปรับปรุง (จากประสบการณ์)

มาตรฐานชาติ 3 มฐ.

มาตรฐานกระทรวง 4 มฐ.

สพฐ. (ภายใน) สมศ. (ภายนอก)

เดิมมี 18 มฐ. เดิมมี 14 มฐ.

ใหม่มี 15 มฐ. ใหม่มี 12 ตบช.

ปฐมวัย 11 มฐ. ข้ันพื้นฐาน 15 มฐ. ปฐมวัย 12 ตบช. ข้ันพื้นฐาน 12 ตบช.
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อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

มาตรการส่งเสริม

การประกันคุณภาพการศึกษา

บทบาทของกรรมการสถานศึกษา

จุดใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม

มาตรฐานกระทรวง 4 มฐ.

มาตรฐาน สพฐ.

มาตรฐาน สพป.ชม.3

มาตรฐานสถานศึกษา

ปฐมวัย ข้ันพื้นฐาน

ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน

มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน

หลักการหลักการ
-ทุกมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดต้องมีโครงการรองรับ
-1 โครงการสามารถเข้าได้หลายมาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด
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ท่านได้ทาํการวเิคราะห์หรือยัง???ท่านได้ทาํการวเิคราะห์หรือยัง???

1.ผลการประเมิน + ข้อเสนอแนะรอบสองเป็นอย่างไร?1.ผลการประเมิน + ข้อเสนอแนะรอบสองเป็นอย่างไร?

2.ท่านได้จัดทําโครงการรองรับข้อ 1 หรือยัง?2.ท่านได้จัดทําโครงการรองรับข้อ 1 หรือยัง?

3.โครงการที่ท่านจัดทําสอดคล้องกับ มตฐ./ตบช.หรือไม่?3.โครงการที่ท่านจัดทําสอดคล้องกับ มตฐ./ตบช.หรือไม่?

4.แต่ละโครงการมีเจ้าภาพหรือยัง?4.แต่ละโครงการมีเจ้าภาพหรือยัง?

5.แต่ละโครงการดําเนินโครงการตาม PDCA หรือไม่?5.แต่ละโครงการดําเนินโครงการตาม PDCA หรือไม่?

STEP 1
ระบบประกันคุณภาพภายใน

1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ท่านจัดทําเอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท้ัง
ในระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานหรือยัง?

ท่านจัดทําแนวทางการนํามาตรฐานสู่การปฏิบัติหรือยัง?

หากทําแล้ว ท่านพร้อมท่ีจะถ่ายเอกสารแจกทุกคน
หรือไม่? เพื่อให้ครูได้เรียนรู้เพิ่มเติม

2. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ท่านจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีท่ีสอดคล้องแต่ละ
มาตรฐานหรือยัง?

ท่านรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา (SAR)         
ให้มีความถูกต้อง ชัดเจนเพียงใด?

ท่านจัดทําแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาหรือยัง?
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3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

ท่านจัดทําแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานหรือยัง?  
(ตามเอกสารแนบ)

ท่านมีคําส่ังแต่งต้ังแต่ละฝ่ายงานชัดเจนหรือยัง?

ท่านมีแผนการนิเทศภายใน คําส่ังการนิเทศ สมุดนิเทศ?

ท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา (SAR)         
ท่ีมีความถูกต้อง ชัดเจนเพียงใด?

4. การดําเนินงานตามแผน

ท่านมีปฏิทินการปฏิบัติประจําปีท่ีเกิดจากการระดม
ความคิดของทุกคนหรือยัง?

บางโครงการทําเสร็จแล้วในภาคเรียนท่ี 1/2554              
ท่านมีการรายงานโครงการตาม P D C A หรือไม่?

5. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ท่านจัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการหรือยัง?

ท่านมีเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบหรือยัง?

บางโครงการทําเสร็จแล้วในภาคเรียนท่ี 1/2554              
ท่านมีการรายงานโครงการตาม P D C A หรือไม่?

6. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ท่านจัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการหรือยัง?

ท่านจัดทําปฏิทินการประเมินหรือยัง?                               
และจะประเมินทุก 1 เดือน ทุกเทอม หรือทุกปีการศึกษา?

หากจะทําการประเมิน ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าจะประเมิน
ตามมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้น?
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7. การจัดทํารายงานประจําปี

ท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา (SAR)         
ท่ีมีความถูกต้อง ชัดเจนเพียงใด?

ท่านรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา (SAR)         
ตามรูปแบบของเขตหรือไม่?

8. การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

ในทุกปีการศึกษาต่อจากน้ี ท่านพร้อมท่ีจะทําตามข้อ 1-7 
ทุกครั้งหรือไม่?

ลักษณะการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมิน

ที่ ระยะเวลา โดย ลักษณะ

1 ทุกๆ 1 ปี ภายใน 2 คน + 
ภายนอก 1 คน

ติดตาม / ตรวจสอบ

2 ทุกๆ 3 ปี จากเขตพื้นที่ ติดตาม / ตรวจสอบ

3 ทุกๆ 5 ปี จาก สมศ. ประเมิน

STEP 2
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และ

มาตรการสง่เสริม
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อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ชัดเจนหรือยัง?

มาตรการส่งเสริมครอบคลุม 2 มิติหรือยัง?

การกําหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน ท่านเห็นด้วยกับคํา
กล่าวท่ีว่า โรงเรียนเราต้องสอนความเป็นไทยให้กับ
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนรักความเป็นชาติไทย ???

1.ข้อเสนอแนะจาก สมศ. รอบ 2

2.นโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด

ถ้าเป็นของ สพป.ชม.3 (จาก 10 โรงเรียนรอบแรก)

โรงเรียน อัตลักษณ์

บ้านสันปอธง ปออยู่ปอกิ๋น ต๋ามฮอยติ๋นป้อหลวง

บ้านเวียงฝาง ยุวธัมมจารี

บ้านโละ ยุวเกษตร

บ้านดง งามอย่างไทย

บ้านสันป่าแดง กีฬาส่งเสริมสุขภาพ

โรงเรียน อัตลักษณ์

บ้านสันต้นหมื้อ วิถีชีวิตล้านนา

บ้านเหมืองแร่ คารวะธรรม

บ้านปางมะเยา ส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อเศรษฐกิจ
พอเพียง

บ้านอรุโณทัย โรงเรียนสองภาษา

บ้านศรีดอนชัย ดนตรีศรีล้านนา

STEP 3
โครงการเลข คัด เลิก
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โครงการเลข คัด เลิก ครูท่านใดรับผิดชอบ?

กําหนดกรอบการทํางานอย่างไรบ้าง?

กําหนดหรือยังว่า 
ป.1 เลข คืออะไร คัด คืออะไร และเลิกคืออะไร?
ป.2 – ม. 3 คืออะไร? (อ้างอิงขั้นตํ่าของเขตได้)

มาตรฐานใดสอดคล้องกับโครงการน้ี และเจ้าของ
มาตรฐานมีแนวทางในการสรุปผลอย่างไร?

STEP 4
โครงการการศึกษาเพื่อการมีงานทํา

การศึกษาเพื่อการมีงานทํา

1. ด้านการเกษตรกรรม

2. ด้านอุตสาหกรรม

3. ด้านกลุ่มอํานวยการ และอาชีพเฉพาะทาง

4. ด้านความคิดสร้างสรรค์

5. ด้านพาณิชยกรรม 

แต่ละกลุ่มอาชีพต้องคํานึงถึง

1. ด้านภูมิประเทศและทําเลที่ตั้ง

2. ด้านสภาพภูมิอากาศ

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

4. ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตท้องถิ่น

5. ด้านทรัพยากรมนุษย์
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STEP 5
ประชาคมอาเซียน (พ.ศ.2558)

โรงเรียนไดเ้ตรียมความพร้อมแก่คณะครูและ
นักเรียนมากน้อยเพียงใด?

STEP 6
จุดที่ควรปรับปรุง (จากประสบการณ)์

จุดท่ีควรปรับปรุง จุดท่ี 1

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็น
สําคัญ

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ประสิทธิผลการดําเนินการของสถานศึกษา

6.1.2 สถานศึกษามีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู
ทุกคนอย่างสมํ่าเสมออยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ  1 คร้ัง

6.1.1 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอน
หรือวิชาครูตามที่คุรุสภากําหนด (ไม่ตํ่ากว่า 20 ชม./ปี)

6.1.4 สถานศึกษามีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ของครู
ทุกคน ทุกภาคการศึกษา

6.1.3 สถานศึกษามีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของ
ครูทุกคนอย่างสมํ่าเสมอ อยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง

ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู

6.2.6 การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่
หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับ
พัฒนาการของผู้เรียน
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จุดท่ีควรปรับปรุง จุดท่ี 2

การเขียนและการสรุปโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการมักไม่สรุป
โครงการตามรูปแบบของ PDCA (โรงเรยีนควรกําหนดหัวข้อต่างๆ
ข้ึนมาเอง แต่ให้ครอบคลุม PDCA)

จุดท่ีควรปรับปรุง จุดท่ี 3

ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง          
ท้ังจากคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา หรือผู้ปกครอง

จุดท่ีควรปรับปรุง จุดท่ี 4

การดําเนนิโครงการตาม มาตรการส่งเสริม ไม่ได้นาํเอาข้อเสนอแนะ
จากข้อเสนอแนะรอบที่สองมาพฒันา/แก้ไข

จุดท่ีควรปรับปรุง จุดท่ี 5

คณะครูไม่เข้าใจว่าจะเตรียมหลักฐานการประกันภายใน 18 มาตรฐาน 
หรือ 15 มาตรฐาน หรือ การประกันภายนอก 14 มาตรฐาน หรือ 12  
ตัวบ่งช้ี

จุดท่ีควรปรับปรุง จุดท่ี 6

การดําเนนิโครงการตามนโยบายของหนว่ยงานต้นสังกัด (ยังไม่ชัดเจน) 
เช่น จุดเนน้คุณภาพผู้เรียน (เก่า) โครงการเลขคัดเลิก (เก่า) ประชาคม
อาเซยีน (ใหม่) การศึกษาเพือ่การมีงานทํา (ใหม่)

จุดท่ีควรปรับปรุง จุดท่ี 7

การเล้ียงหมู เล้ียงปลา เล้ียงกบ ปลูกผัก ไม่ใช่ หลักเศรษฐกิจพอเพียง       
แต่เป็น หลักการของเกษตรทฤษฏีใหม่ (โรงเรียนเข้าใจผิด)

ความพ่ายแพ้ ไม่น่ากลัว เท่ากับ การยอมแพ้            
ใจท่ียอมแพ้จะบ่ันทอนกําลังใจของเรามากท่ีสุด

จาก ความสุข ณ จุดยืน
แต่งโดย หนุ่มเมืองจันทร์
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สามัคคี
คือพลัง


