แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ประจาปี 2561

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

คานา
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่สร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่า การจัดการศึกษา
ทุกระดับมีคุณภาพและจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงให้มีการปฏิรูประบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยมีการประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา พ.ศ.2559 ขึ้น เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559
กลุ่ ม งานส่ งเสริ ม และพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา กลุ่ ม นิ เทศติ ด ตามและประเมิ น การจั ด
การศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่ได้รับมอบให้ปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จึงได้จัดทาแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในขึ้น และจะเป็นกรอบ
ภาระงานเพื่อเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด โดยใช้กระบวนการ
ของระบบประกันคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559 เป็นแนวทาง
การปฏิบัติ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 จึงหวังว่าเอกสารเล่มนี้จะเกิดประโยชน์ในการใช้ เป็นกรอบการทางานและเป็น แนวทางเพื่อการ
พัฒนาสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบประกันคุณภาพภายในและการประเมิน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของการปฏิรูป
คุณภาพการศึกษา และเพื่อเป็นฐานข้อมูลสาคัญของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตลอดทั้งสถานศึกษาในสังกัด
ขอขอบคุ ณ ท่ านผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 1 ท่ า นรอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ที่ดูแลกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ตลอดทั้งคณะทางานทุกท่าน ในการช่วยจัดทาเอกสารฉบับนี้ และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการ
สร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ เขต 1
1 มกราคม 2560

สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทนา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
วิสัยทัศน์
การทางานเป็นระบบคือ วัฒนธรรมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
พันธกิจ
1. การประกันคุณภาพคือ หน้าที่ของสมาชิกกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. สร้างความเข้มแข็งแก่ระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
3. ใช้ระบบประกันเป็น เป้าหมายและเครื่องมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด
2. เพื่อ
3. เพื่อลดความเหลื่อมล้าด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

นโยบาย
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไปจาก สมศ.
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ยุทธศาสตร์
1. ใช้ระบบประกันคุณภาพเป็น เป้าหมายและเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
3. สร้างและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าหมายและแผนการทางานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายใน
--------------------------ปีการศึกษา 2559-60

ที่

เป้าหมาย

1

การสื่อสารให้โรงเรียนในสังกัดรับทราบการ
ประกาศใช้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2559 ซึ่งประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2559

2

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดมาตรฐาน
และการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาในสังกัด โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่นคือ
- ผู้บริหารโรงเรียน
- ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

3

การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของ

การดาเนินการ
- แจ้งโรงเรียนในสังกัดได้รับทราบ และศึกษา
เอกสารเพิ่มเติมในเว๊บไซต์ของ สพฐ.
- แจ้งและจัดส่งเอกสารจานวน 2 ชุดแก่
โรงเรียนในสังกัดคือ
1) คู่มือการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
2) เอกสาร แนวการเขียนรายงานผลการ
ประเมินตนเองของถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ.2559
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้บริหารโรงเรียน
ทุกโรงเรียนในสังกัด
- การกาหนดระบบประกันคุณภาพฯ
- แนวการเขียน SAR ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประกาศใหม่
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูผู้รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและครู
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียนเรื่อง
- มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559
- แนวการประเมินและการเขียนรายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559
1) ประชุมปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์รายงานผล

สถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2559

การประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด
2) ศึกษาจุดเด่น,จุดควรพัฒนา และแนวการ
สนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบ
ประกันของโรงเรียนในสังกัด

ปีการศึกษา 2561
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมผูผ้ ่านการพัฒนาการประ
ประกันคุณภาพภายในโดย สพฐ.

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนองค์ความรู้
และแนวทางการขยายผลองค์
ความรู้ตลอดทั้งบทบาทที่
สพฐ. คาดหวังจากผู้ผ่าน
หลักสูตรฯ
2. ได้หลักสูตรการอบรม
พัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ระบบประกันฯ สพป.ชม.1
เพื่อพัฒนาและแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้านระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
สพป.ชม.1 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มเป้าหมาย
ศึกษานิเทศก์และ
ผู้บริหารโรงเรียนฯ
ที่ผ่านการพัฒนา
โดย สทศ. สพฐ.
รวมจานวน 10 คน

- ศึกษานิเทศก์
- กตปน.
- ผู้บริหารโรงเรียน
- ข้าราชการบานาญ

ได้จานวนผู้เข้าอบรมที่
สอบผ่านการเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่
น้อยกว่า 40 คน

ทุกโรงเรียนในสังกัด
88 โรงเรียน

โรงเรียนได้รับการ
ติดตามและระบบ
ประกันคุณภาพมีความ
เข้มแข็ง
มีแหล่งเรียนรูด้ ้านการ
วางระบบประกัน
คุณภาพภายในในเขต
พื้นที่
ได้สารสนเทศระบบ
ประกันโรงเรียนใน
สังกัด

2

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้านระบบประกันฯ
สพป.ชม.1 จานวน 2 วัน

3

นิเทศ ติดตาม เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งระบบประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนในสังกัด

เพื่อนิเทศ ติดตาม การ
ดาเนินงานระบบประกัน
คุณภาพของโรงเรียนในสังกัด

4

การคัดเลือกโรงเรียนที่มรี ะบบ
ประกันเข้มแข็ง (Bes Practice) เพื่อชู
เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้

เพื่อสร้างโรงเรียนต้นแบบและ ทุกโรงเรียนในสังกัด
แหล่งเรียนรู้ด้านระบบประกัน 88 โรงเรียน
ฯ

5

การสรุปและสังเคราะห์รายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา
สังกัดปีการศึกษา 2560

ทุกโรงเรียนในสังกัด
88 โรงเรียน

6

เพื่อสรุปผลการประเมินของ
สถานศึกษาในสังกัดและ
สังเคราะห์เป็นภาพรวมของ
เขตพื้นที่การศึกษา
การกรอกข้อมูลผลการสังเคราะห์ใน เพื่อรายงานผลการพัฒนาตาม
ระบบ Online ที่สพฐ.ออกแบบ
ระบบ Online

ทุกโรงเรียนในสังกัด
88 โรงเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้แนวทางการ
ขยายผล
2. ได้หลักสูตร
พัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิ
ระบบประกันฯ
สพป.ชม.1

สพฐ.มีข้อมูลสาหรับ
การส่งเสริมและพัฒนา
ต่อเนื่อง

ปีการศึกษา 2562
ที่
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
1 ประชุมโรงเรียนทีผ่ ่านการคัดเลือกมี 1. เพื่อถอดบทเรียนระบบ
Best Practice ด้านระบบประกัน
ประกันของโรงเรียนฯ
คุณภาพภายในที่ส่งให้ สพฐ.
2. ได้แนวทางการเชิดชูและ
ยกย่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านระบบประกันใน สพป.
เชียงใหม่ เขต 1
2 พัฒนาและสร้างเครือข่ายกลุ่ม
เพื่อพัฒนาและสร้าง
โรงเรียนประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายระบบประกัน
ภายใน
คุณภาพการศึกษา

3

นิเทศ ติดตาม เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งระบบประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนในสังกัด

4

การสรุปและสังเคราะห์รายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา
สังกัดปีการศึกษา 2560

5

กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนทีม่ ีจุดเด่นด้าน
การสร้างระบบประกัน
คุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แหล่งเรียนรู้ด้าน
ระบบประกันของ
โรงเรียนในสังกัด
สพป.เชียงใหม่ เขต
1

- กลุ่มโรงเรียนที่มี
บริบทและระดับการ
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพในกลุม่
เดียวกัน

ได้เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ใช้
ระบบประกันฯ เป็น
เป้าหมายและเครื่องมือ
การพัฒนาจานวน 4
เครือข่ายตามอาเภอฯ
โรงเรียนได้รับการ
ติดตามและระบบ
ประกันคุณภาพมีความ
เข้มแข็ง
ได้สารสนเทศระบบ
ประกันโรงเรียนใน
สังกัด

เพื่อนิเทศ ติดตาม การ
ดาเนินงานระบบประกัน
คุณภาพของโรงเรียนในสังกัด

ทุกโรงเรียนในสังกัด
88 โรงเรียน

เพื่อสรุปผลการประเมินของ
สถานศึกษาในสังกัดและ
สังเคราะห์เป็นภาพรวมของ
เขตพื้นที่การศึกษา
จัดทาระบบสารสนเทศ และ
เพื่อรายงานผลการพัฒนาตาม
การกรอกข้อมูลผลการสังเคราะห์ใน ระบบ Online
ระบบ Online ของ สพฐ.

ทุกโรงเรียนในสังกัด
88 โรงเรียน

ทุกโรงเรียนในสังกัด
88 โรงเรียน

สพฐ.มีข้อมูลสาหรับ
การส่งเสริมและพัฒนา
ต่อเนื่อง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
จานวน
โรงเรียน
ทั้งสิ้น

จานวนโรงเรียนที่มี
นักเรียนน้อยกว่า
120 คน

จานวนโรงเรียนที่มี
นักเรียน
121 -300 คน

จานวนโรงเรียน
ที่มีนักเรียน
301 – 500 คน

จานวนโรงเรียน
ที่มีนักเรียน
501-1,000 คน

จานวนโรงเรียน
ที่นักเรียนกว่า
1,000 – คน

88

39

33
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.รอบ 3 (2554-2559)
จานวน
โรงเรียน
ทั้งสิ้น
88

ผ่านการรับรอง
ในปีรับการประเมิน

82

ไม่ผา่ นการรับรอง
ในปีการประเมิน

6
ได้แก่
- สังวาลย์วิทยา
- วัดบ้านโห้ง
- วัดบ้านม่อน
- วัดแม่ตะไคร้
- บ้านปางแดง
- บ้านป้างน้าถุ

หมายเหตุ
สพป.ชม. 1 ได้ดาเนินการเร่งรัดพัฒนาและยกระดับคุณภาพใน
ปีสุดท้ายที่ สพฐ.ขยายโอกาส ทาให้มีโรงเรียนในสังกัดผ่านการ
รับรองอีกจานวน 2 โรงเรียนคือ
- โรงเรียนบ้านแม่ตะไคร้ อ.แม่ออน
- โรงเรียนบ้านปางน้าถุ อ.ดอยสะเก็ด
สรุป คงเหลือโรงเรียนที่ไม่ผา่ นการรับรองของ สมศ. ใน
รอบที่ 3 จานวน 3 โรงเรียนคือ
1) โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อ.เมือง
2) โรงเรียนวัดบ้านโห้ง อ.สันกาแพง
3) โรงเรียนบ้านปางแดง อ.ดอยสะเก็ด
หมายเหตุ
โรงเรียนวัดบ้านม่อนได้ขอยุบเลิกโรงเรียน 2559

สรุปผลการสังเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา
2559
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 สรุปผลเป็นดังนี้
ผลการประเมินจาแนกเป็นรายมาตรฐาน
มฐ. 1 ดีเยี่ยม
จำนวน
ดี
จำนวน
พอใช้
จำนวน
ปรับปรุง
จำนวน

35
46
2
-

มฐ. 2 ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

51
32
-

มฐ. 3 ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

40
43
-

มฐ. 4 ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

36
46
1
-

ผลสรุปเป็นโรงเรียน

ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

หมายเหตุ

โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน

คิดเป็นร้อยละ 42.17
คิดเป็นร้อยละ 55.43
คิดเป็นร้อยละ 02.41
คิดเป็นร้อยละ 00.00
รวม
100.00
โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 61.45
โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 38.56
โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 00.00
โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 00.00
รวม
100.00
โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 48.19
โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 51.81
โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 00.00
โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 00.00
รวม
100.00
โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 43.37
โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 55.43
โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 01.21
โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 00.00
รวม
100.00
46 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 55.42
37 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 44.58
โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 00.00
โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 00.00
รวม
100.00

จำนวนโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 88 โรงเรียน
แต่มีกำรกำรจัดกำรเรียนรวม 5 โรงเรียน จึงมีโรงเรียนหน่วยนับเท่ำกับ 83 โรงเรียน

แทรกผลกำรประเมินรำยโรงเรียน ผลกำรสังเครำะห์ ปี 59
คำสั่ง เขตฯ แต่งตั้งกรรมกำร

