
เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

องค์ประกอบที่  1  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
1.1 ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐาน 
     และตัวบ่งชี้ว่าด้วยการ 
     ประกันคุณภาพภายในของ 
     สถานศึกษาตามท่ีกระทรวง 
     ศึกษาประกาศใช้ 

5. มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพ  
       ภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิารอยา่งครบถ้วน 
       ก าหนดผูร้ับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องทุกฝ่ายมีสว่นร่วมใน 
       ทุกกระบวนการอยา่งชัดเจน 
4. มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพ  
       ภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิารอยา่งครบถ้วน 
       ก าหนดผูร้ับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องมีสว่นร่วม 
3. มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพ  
       ภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิารอยา่งครบถ้วน 
2. มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพ  
       ภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 
1. ไม่มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพ  
       ภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

-  ประกาศโรงเรียน 
-  ค าสั่งโรงเรียน 
-  หนังสือเชิญประชุม 
-  บันทึกการประชุม 
-  สัมภาษณ์ผู้บริหาร  ครู 
   และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
1.2 พิจารณาสาระส าคัญท่ีจะ 
     ก าหนดในมาตรฐานตัวบ่งชี้ 
     ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตร 
     การส่งเสริมของสถานศึกษา 

5. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
       ของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิารท่ีประกาศใช้ เปิดโอกาสให้  
       ผูมี้สว่นเก่ียวข้องทุกฝ่ายมีสว่นร่วมในการก าหนดจุดเน้น จุดเด่น ทีส่ะท้อน 
       อัตลักษณ์และมาตรการสง่เสริมของสถานศึกษาโดยไดร้ับการเห็นชอบจาก 
       คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหนว่ยงานต้นสังกัด 
4. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
       ของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิารท่ีประกาศใช้ และเปิดโอกาส  
       ให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องทุกฝ่ายใส่วนรว่มมีการก าหนดจุดเน้น จุดเด่นสะท้อน 
       อัตลักษณ์และมาตรการสง่เสริมของสถานศึกษา 
3. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
       ของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิารท่ีประกาศใช้ และเปิดโอกาส  
       ให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องมีสว่นร่วมมีการก าหนดจุดเน้น จุดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ 
       และมาตรการสง่เสริมของสถานศึกษา 
2. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
       ของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิารท่ีประกาศใช้  สะท้อน  
       อัตลักษณ์และมาตรการสง่เสริมของสถานศึกษา 
1. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
       ของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิารท่ีประกาศใช้ แตไ่ม่สะท้อน  
       อัตลักษณ์และมาตรการสง่เสริมของสถานศึกษา 
 

-  ประกาศโรงเรียน 
-  ค าสั่งโรงเรียน 
-  หนังสือเชิญประชุม 
-  บันทึกการประชุม 
-  สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
-  โครงการของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับ 
   อัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม 
   ของสถานศึกษา 
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ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
1.3  ก าหนดค่าเป้าหมายความ 
      ส าเรจ็ของแตล่ะมาตรฐาน 
      และตัวบ่งชี ้

5. มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุมาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่างเหมาะสม  
       โดยไดร้ับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของเกือบทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่าง 
       เหมาะสม โดยไดร้ับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่อย่าง 
       เหมาะสม โดยไดร้ับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ยังไม่ 
       เหมาะสม โดยไดร้ับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1. ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

-  ค าสั่งโรงเรียน 
-  หนังสือเชิญประชุม 
-  บันทึกการประชุม 
-  ประกาศค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
    ของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
-  บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
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ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
1.4  ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละ 
      มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วย 
      การประกันคุณภาพภายใน 
     ของสถานศึกษาให้กลุ่ม 
     ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ 
     ภายนอกรับทราบ 

5. จัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพ 
        ภายในของสถานศึกษาโดยไดร้ับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
        ขัน้พ้ืนฐาน และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอก 
        สถานศึกษาไดร้ับทราบดว้ยวิธีการหลากหลาย 
4. จัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน และตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพ  
       ภายในของสถานศึกษาโดยไดร้ับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
       และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษารบัทราบ 
3. จัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพ  
        ภายในของสถานศึกษาโดยไดร้ับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
        และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เก่ียวข้องภายในสถานศึกษารบัทราบ 
2. จัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพ 
        ภายในของสถานศึกษาและมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เก่ียวข้องรับทราบ 
1. ไม่มีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพ  
      ภายในของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 

-  ประกาศค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
   ของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
-  หนังสือเชิญประชุม 
-  บันทึกการประชุม 
-  หลักฐานการประชาสัมพันธ์ 
-  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

2.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา 
     และความต้องการจ าเป็นของ 
     สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
     โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 

5. มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา  
       อยา่งเป็นระบบโดยใช้เทคนคิวิธีท่ีหลากหลาย ไดข้้อมูลสารสนเทศทีถู่กตอ้ง 
       ครบถ้วนและทันสมัย ทัง้จากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผูมี้สว่นเก่ียวข้องทุกฝ่าย 
4. มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา  
       อยา่งเป็นระบบไดข้้อมูลสารสนเทศทีถู่กตอ้ง ครบถ้วน ท้ังจากแหล่งข้อมูลเอกสาร 
       และผูมี้สว่นเก่ียวข้อง 
3. มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา  
       อยา่งเป็นระบบไดข้้อมูลสารสนเทศทีถู่กตอ้ง ครบถ้วน 
2. มีการศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา  
       แตย่งัขาดความเป็นระบบไดข้้อมูลสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และ 
       ผูมี้สว่นเก่ียวข้องไม่หลากหลาย และไม่ถูกตอ้งบางส่วน 
1. ไม่มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา  
        อยา่งเป็นระบบหรือมีการศึกษา วเิคราะห์สภาพปญัหา และความตอ้งการจ าเป็น 
        ของสถานศึกษาแตข้่อมูลสารสนเทศทีไ่ดย้งัไม่ครบถ้วน ทันสมัย และไม่เพียงพอ  
        ตอ่การใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 

-  บุคลากรในสถานศึกษา 
-  ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
-  ค าสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน 
-  บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
-  เอกสารหลักฐานการ  SWOT 
   หรือเทคนิคอ่ืน ๆ 
-  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
-  รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
-  ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
-  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
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ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

2.2 ก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและ 
     เป้าหมายด้านต่าง ๆ  โดย 
     มุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่ 
     สะท้อนคุณภาพความส าเร็จ 
     อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
     โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

5. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ  โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ 
       สถานศึกษาท่ีถูกตอ้ง ครบถ้วนและทันสมัยซึ่งมุง่เนน้การพัฒนาคุณภาพผูเ้รยีน 
       ทีส่ะท้อนคุณภาพความส าเรจ็อยา่งชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีสว่นร่วม 
4. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ  โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ 
        สถานศึกษาท่ีถูกตอ้ง ครบถ้วนซึง่มุ่งเนน้การพัฒนาคุณภาพผูเ้รยีน ท่ีสะท้อน 
        คุณภาพความส าเรจ็อยา่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีสว่นร่วม 
3. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ  โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ 
        สถานศึกษาท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงมุ่งเนน้การพัฒนาคุณภาพผูเ้รยีน ท่ีสะท้อนคุณภาพ 
        ความส าเรจ็อยา่งชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีสว่นร่วม 
2. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ  โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ 
        สถานศึกษาท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงมุ่งเนน้การพัฒนาคุณภาพผูเ้รยีน แตไ่ม่สะท้อนคุณภาพ  
        ความส าเรจ็อยา่งชัดเจนและเป็นรูปธรรม และมีบุคลากรบางฝา่ยมีสว่นร่วม 
1. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ  โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ 
        สถานศึกษาแตข่าดความถูกตอ้ง หรือข้อมูลสารสนเทศยงัไม่มุ่งเนน้การพัฒนา 
        คุณภาพผูเ้รยีน และไม่สะท้อนคุณภาพความส าเรจ็อยา่งชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
        หรอืขาดการมีสว่นร่วมจากบคุลากรทีเ่ก่ียวข้อง 
 
 
 

-  บุคลากรในโรงเรียน 
-  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
-  ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
-  หนังสือเชิญ 
-  ค าสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน 
-  บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
-  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-  รายงานประจ าปี 
-  รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
-  ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
-  บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
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ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

2.3 ก าหนดวิธีการด าเนินงาน 
     กิจกรรมโครงการที่สอดคล้อง 
     กับมาตรฐานการศึกษาของ 
     สถานศึกษาโดยใช้กระบวน 
     การวิจัยหรือผลการวิจัยหรือ 
     ข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุม 
     การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
     การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
     กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริม 
     การเรียนรู้การวัดและประเมิน 
     ผลการพัฒนาบุคลากรและ 
     การบริหารจัดการเพื่อให้บรรล ุ
     เป้าหมายตามมาตรฐาน 
     ท่ีก าหนดไว้ 

5. ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของ 
       สถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจยัหรอืผลการวิจยัหรอืข้อมลูท่ีอ้างอิงไดใ้หค้รอบคลมุการ 
       พัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษาการจัดประสบการณก์ารเรยีนรู้กระบวนการเรยีนรู้การสง่เสรมิการ 
       เรยีนรู้การวัดและประเมนิผลการพัฒนาบคุลากรและการบรหิารจัดการเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย 
       ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
4. ก าหนดวิธีการด าเนินงาน เกือบทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ 
       สถานศึกษาเกือบทุกมาตรฐานโดยใช้ผลการวิจยัหรอืข้อมลูท่ีอ้างอิงไดใ้หค้รอบคลมุการพัฒนา 
       หลกัสตูรสถานศึกษาการจัดประสบการณ ์การวัดและประเมนิผล การพัฒนาบคุลากร และ 
       การบรหิารจัดการ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
3. ก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรม โครงการส่วนใหญ่ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ 
       สถานศึกษาเป็นสว่นใหญ ่ครอบคลมุการพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา การจัดประสบการณก์าร 
       เรยีนรู้กระบวนการเรยีนรู้ การสง่เสรมิการเรยีนรู้ การวัดและประเมนิผลการพัฒนาบคุลากร  
       และการบรหิารจัดการ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
2. ก าหนดวิธีการด าเนินงานบางกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ 
       สถานศึกษาในบางมาตรฐาน ครอบคลมุการพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา การจัดประสบการณ ์
       การเรยีนรู้กระบวนการเรยีนรู้ การสง่เสรมิการเรยีนรู้ การวัดและประเมนิผล และการบรหิาร 
       จัดการ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
1. ก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรม โครงการส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ 
       สถานศึกษา ครอบคลมุการพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา การจัดประสบการณก์ารเรยีนรู ้
       กระบวนการเรยีนรู้ การสง่เสรมิการเรยีนรู้ การวัดและประเมนิผล และการบรหิารจัดการ 
 
 
 

-  บุคลากรในโรงเรียน 
-  คณะกรรมการสถานศึกษา 
-  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
-  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-  แผนปฏิบัติการประจ าป ี
-  รายงานประจ าป ี
-  รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
-  เอกสารงานวิจัยของสถานศึกษา 
-  ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
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2.4 ก าหนดแหล่งเรียนรู้และ 
     ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอก 
     ที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 

5. มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       จัดท าข้อมูลและสารสนเทศอยา่งเป็นระบบน ามาใช้ในการวางแผนเพ่ือเตรียม 
       การและใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผูเ้รยีน 
4. มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       จัดท าข้อมูลและสารสนเทศ น ามาใช้ในการวางแผนเพ่ือเตรียมการและใช้ 
       ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผูเ้รยีน 
3. มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดท าข้อมูล 
       และสารสนเทศน ามาใช้ในการวางแผนเพ่ือเตรียมการและใช้ประโยชน์ในการ 
       จัดการศึกษาให้กับผูเ้รยีน 
2. มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ จัดท าข้อมูลและสารสนเทศ น ามาใช้ในการวางแผน 
       เพ่ือเตรียมการและใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผูเ้รยีน 
1. ไม่มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนเพื่อเตรียมการจัด 
       การศึกษาให้กับผูเ้รยีน 

-  บุคลากรในโรงเรียน 
-  คณะกรรมการสถานศึกษา 
-  ผู้ปกครอง 
-  ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
-  ค าสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน 
-  บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
-  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-  รายงานประจ าปี 
-  หลักสูตรสถานศึกษา 
-  ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
-  เว็บไซต์ของโรงเรียน 
-  ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
   และภายนอก 
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2.5 ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่าง 
     ชัดเจนให้บุคลากรของ 
     สถานศึกษาและผู้เรียนร่วม 
     รับผิดชอบและด าเนินงาน 
     ตามที่ก าหนดไว้อย่างมี 
     ประสิทธิภาพ 

5. ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ครอบคลุม โครงสร้างการบริหารงานบุคลากร 
       ของสถานศึกษาและผูเ้รยีนรว่มรบัผดิชอบเปน็ไปตามระเบียบกฎหมายและแนว 
       ปฏิบัติของสถานศึกษา มีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตาม 
       ปฏิทินทีก่ าหนด ใช้งบประมาณอยา่งคุม้ค่าและผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ  
4. ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ครอบคลุม โครงสร้างการบริหารงานบุคลากร 
       ของสถานศึกษาและผูเ้รยีนรว่มรบัผดิชอบเปน็ไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา 

-  บุคลากรในโรงเรียน 
-  ผู้ปกครอง 
-  ค าสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน 
-  บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
-  คู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
-  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

        มีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินทีก่ าหนด 
       ใช้งบประมาณอยา่งคุม้ค่าและผูเ้ก่ียวข้องสว่นใหญมี่ความพึงพอใจ 
3. ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ครอบคลุม โครงสร้างการบริหารงานบุคลากร 
       ของสถานศึกษาและผูเ้รยีนรว่มรบัผดิชอบเปน็ไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา 
       มีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินทีก่ าหนด 
       ใช้งบประมาณอยา่งคุม้ค่า 
2. ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน แต่ไม่ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน 
       บคุลากรของสถานศึกษาและผูเ้รยีนรว่มรบัผดิชอบเปน็ไปตามแนวปฏิบัติของ 
       สถานศึกษา มีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เปน็ส่วนใหญแ่ละเป็นไป 
       ตามปฏิทินทีก่ าหนด 
1. ก าหนดบทบาทหน้าที่ยังไม่ชัดเจน หรือขาดความครอบคลุมโครงสร้างการบริหาร  
       งานบคุลากรของสถานศึกษาและผูเ้รยีนรว่มรบัผดิชอบเปน็ไปตามแนวปฏิบัติของ 
       สถานศึกษา มีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เปน็ส่วนใหญแ่ตไ่ม่เปน็ไป 
       ตามปฏิทินทีก่ าหนด 

-  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-  รายงานประจ าปี 
-  ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
-  เว็บไซต์ของโรงเรียน 
-  ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
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2.6 ก าหนดบทบาทหน้าที่และ 
     แนวทางการมีส่วนร่วมของ 
     บิดามารดาผู้ปกครององค์กร 
     หน่วยงานชุมชนและท้องถิ่น 

5. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่พร้อมแนวทางในการมีส่วนร่วมของบิดามารดา  
       ผูป้กครององค์กรหนว่ยงานชุมชนและท้องถ่ินในการบริหารจัดการศึกษาท้ังด้าน 
       วิชาการด้านงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบคุคลและดา้นการบริหารท่ัวไป 
       อยา่งชัดเจน 
4. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่พร้อมแนวทางในการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา  
       ผูป้กครอง องค์กร หนว่ยงาน ชุมชนและท้องถ่ิน ในการบริหารจัดการศึกษาท้ัง 
       ดา้นวิชาการ ด้านงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบคุคล และดา้นการบริหาร 
       ทัว่ไป 

-  บุคลากรในโรงเรียน 
-  ผู้ปกครอง 
-  ผู้แทนองค์กร หน่วยงาน ชุมชน 
   และท้องถิ่น 
-  บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
-  คู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
-  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 3. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่พร้อมแนวทางในการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา  
       ผูป้กครอง องค์กร หนว่ยงาน ชุมชนและท้องถ่ิน ในการบริหารจัดการศึกษา 
       อยา่งนอ้ยสองด้าน 
2. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่พร้อมแนวทางในการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา  
       ผูป้กครอง องค์กร หนว่ยงาน ชุมชนและท้องถ่ิน ในการบริหารจัดการศึกษา 
       เพียงด้านใดด้านหนึ่ง 
1. ไม่มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ให้แก่บุคคลและองค์กรในการบริหารจัดการศึกษา  
 
 
 
 
 
 

-  รายงานประจ าปี 
-  ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
-  เว็บไซต์ของโรงเรียน 
-  ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 



 11 

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
2.7 ก าหนดการใช้งบประมาณ 
     และทรัพยากรอย่างมี 
     ประสิทธิภาพให้สอดคล้อง 
     กับกิจกรรม โครงการ 

5. มีการก าหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลา  
       อยา่งประหยดั และคุม้ค่าให้บรรลตุามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการ 
       และกิจกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. มีการก าหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลา  
       อยา่งประหยดั และคุม้ค่า ให้บรรลตุามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเกือบทุก 
       โครงการและกิจกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. มีการก าหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลา  
       อยา่งประหยดัและคุม้ค่า ให้บรรลตุามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
       และกิจกรรมส่วนใหญอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. มีการก าหนดการใช้งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดและคุ้มค่า  
       ให้บรรลตุามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมเป็นส่วนใหญ ่
1. ไม่มีการก าหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลา  
       อยา่งประหยดัและคุม้ค่า เพ่ือให้บรรลตุามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 
       โครงการและกิจกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ หรอืมีการก าหนดการใช้งบประมาณ 
       บคุลากร วัสดุอุปกรณ์ เครือ่งมือ และเวลาอยา่งไม่ประหยดัและไม่คุ้มค่าของ  
       โครงการและกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
 
 
 
 

-  บุคลากรในโรงเรียน 
-  บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
-  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
-  รายงานประจ าปี 
-  ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
-  เอกสารการเงินและบัญชีของโรงเรียน 
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ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
2.8 เสนอแผนพัฒนาการจัด 
     การศึกษาต่อคณะกรรมการ 
     สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ 
     ความเห็นชอบ 

5. เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้  
       ความเหน็ชอบ และรับรูร้่วมกันอยา่งกว้างขวาง อยา่งมีระบบ และแจ้งให้หน่วย 
       งานต้นสังกัดทราบ 
4. เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
       ให้ความเหน็ชอบ อยา่งมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานตน้สังกัดรับทราบ 
3. เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
       ให้ความเหน็ชอบ และแจ้งให้หน่วยงานตน้สังกัดรับทราบ 
2. เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
       ให้ความเหน็ชอบ แตไ่ม่ไดแ้จ้งให้หน่วยงานตน้สังกัดรับทราบ 
1. ไม่ได้เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
       ให้ความเหน็ชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  บุคลากรในโรงเรียน 
-  คณะกรรมการสถานศึกษา 
-  บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
-  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-  รายงานประจ าปี 
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ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
2.9 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
     ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
     การจัดการศึกษาของ 
     สถานศึกษา 

5. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
       ของสถานศึกษาโดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผน 
       พัฒนาการจัดการศึกษาพร้อมทัง้ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายท่ีส าคัญ 
       และความตอ้งการจ าเป็นของสถานศึกษาและหนว่ยงานต้นสังกัด 
4. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
       ของสถานศึกษา โดยเกือบทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจ 
       ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทัง้ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย 
       ทีส่ าคัญ 
3. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
       ของสถานศึกษา โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่วนใหญค่รอบคลุมตามภารกิจ 
       ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทัง้ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย 
       ทีส่ าคัญ 

-  ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
-  คณะกรรมการสถานศึกษา 
-  เอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ 
   ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีโรงเรียน 
   จัดท าข้ึน 
-  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-  รายงานประจ าปี 
-  เว็บไซต์ของโรงเรียน 
 

 2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
       ของสถานศึกษา โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่วนใหญย่งัขาดความครอบคลุม 
       ตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมการปรับกิจกรรมให้สอดคล้อง 
       กับนโยบายท่ีส าคัญยงัขาดความชัดเจน ไม่สมบรูณ์ 
1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ขาดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด 
       การศึกษาของสถานศึกษา หรือแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่วนใหญย่งัขาดความ 
       ครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา หรือไม่มีการปรับกิจกรรม 
      ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญ 
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ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
2.10 ก าหนดปฏิทินการน าแผน 
       ปฏิบัติการประจ าปสีู ่
       การปฏิบตัทีิช่ัดเจน 

5. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการด าเนินงานของ 
       แผนปฏิบัติการประจ าป ีชัดเจนครบถ้วนในทุกโครงการ กิจกรรม โดยทุกฝ่าย 
       มีสว่นร่วม 
4. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการด าเนินงานของแผน 
       ปฏิบัติการ ชดัเจนครบถ้วนเกือบในทุกโครงการ กิจกรรม โดยทุกฝ่ายมีสว่นร่วม 
3. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการด าเนินงานของ 
       แผนปฏิบัติการ ชดัเจนครบถ้วนเปน็ส่วนใหญใ่นโครงการ กิจกรรม โดยทุกฝ่าย 
       มีสว่นร่วม 
2. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการด าเนินงานของแผน  
       ปฏิบัติการ ไม่ชัดเจนเป็นส่วนใหญใ่นโครงการ กิจกรรม 
1. ไม่มีการก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  บุคลากรในโรงเรียน 
-  คณะกรรมการสถานศึกษา 
-  ค าสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน 
-  บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
-  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-  ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
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ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
2.11 เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี 
       ตอ่คณะกรรมการสถานศึกษา 
       ขัน้พ้ืนฐาน ให้ความเหน็ชอบ 

5. เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้  
       ความเหน็ชอบ และรับรูร้่วมกันอยา่งกว้างขวาง อยา่งมีระบบ และแจ้งให้ 
       หนว่ยงานต้นสังกัดรับทราบ 
4. เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ 
       ความเหน็ชอบ อยา่งมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานตน้สังกัดรับทราบ 
3. เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้  
       ความเหน็ชอบ และแจ้งให้หน่วยงานตน้สังกัดรับทราบ 
2. เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความ  
       เหน็ชอบ แตไ่ม่ไดแ้จ้งให้หน่วยงานตน้สังกัดรับทราบ 
1. ไม่ได้เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
       ให้ความเหน็ชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  บุคลากรในโรงเรียน 
-  คณะกรรมการสถานศึกษา 
-  บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
-  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-  รายงานประจ าปี 
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องค์ประกอบที่  3  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
3.1 จัดโครงสร้างหรือระบบ 
     การบริหารของสถานศึกษา 
     ที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบ 
     การประกันคุณภาพภายใน 
     สถานศึกษา 

5. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้าน คือ 
       ดา้นวิชาการ ด้านงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบคุคล ดา้นการบริหารท่ัวไป 
       ผูมี้สว่นเก่ียวข้องทุกฝ่ายมีสว่นร่วมในการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของ 
       สถานศึกษา โดยก าหนดผูร้ับผิดชอบท่ีมีความรูค้วามสามารถอยา่งชัดเจนและ 
      เอ้ือต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
4. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้าน คือ 
       ดา้นวิชาการ ด้านงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบคุคล ดา้นการบริหารท่ัวไป 
       ผูมี้สว่นเก่ียวข้องทุกฝ่ายมีสว่นร่วมในการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหาร 
      ของสถานศึกษา โดยก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนและเอ้ือต่อการพัฒนาระบบ  
      การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
3. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม  4  ด้าน  คือ 
       ดา้นวิชาการ ด้านงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบคุคล ดา้นการบริหารท่ัวไป 
       ผูมี้สว่นเก่ียวข้องทุกฝ่ายมีสว่นร่วมในการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของ 
      สถานศึกษา และเอ้ือตอ่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้าน คือ 
       ดา้นวิชาการ ด้านงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบคุคล ดา้นการบริหารท่ัวไป 
       และเอ้ือตอ่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
1. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้าน คือ 
       ดา้นวิชาการ ด้านงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบคุคล ดา้นการบริหารท่ัวไป 

-  ผู้บริหารสถานศึกษา 
-  หัวหน้ากลุ่มงาน 
-  ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
-  กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
-  ค าสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน 
-  บันทึกการประชุมของโรงเรียน/กลุ่มงาน 
-  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-  รายงานประจ าปี 
-  ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
-  ร่องรอยแผนภูมิการบริหารงานของ 
   โรงเรียน 
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ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
3.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบและ 
     จัดระบบสารสนเทศให้เป็น 
     หมวดหมู่ ครอบคลุม 

5. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม 
       ถูกตอ้ง และเป็นปจัจบุนั มีความสะดวกตอ่การเข้าถึงและการให้บริการ สามารถ 
      เชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น ๆ 

-  ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบ 
-  ผู้บริหารสถานศึกษา 
-  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการ 
     เข้าถึงและการให้บริการหรือ 
     การเชื่อมโยงเครือข่ายกับ 
     หน่วยงานต้นสังกัด 

4. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม 
       ถูกตอ้ง และเป็นปจัจบุนั มีความสะดวกตอ่การเข้าถึงและการให้บริการ สามารถ 
       เชือ่มโยงเครือข่ายกับหนว่ยงานต้นสังกัด 
3. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม  
       ถูกตอ้ง และเป็นปจัจบุนั และสามารถเชือ่มโยงเครือข่ายกับหนว่ยงานต้นสังกัด 
2. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่  แต่มีข้อมูล 
       สารสนเทศยงัไม่ครอบคลุม และบางสว่นไม่ถูกตอ้งไม่เปน็ปจัจบุนั 
1. ไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบสารสนเทศท่ีเป็นระบบไม่เป็นหมวด 
       หมู ่หรอืข้อมูลสารสนเทศส่วนใหญย่งัไม่ครอบคลุม หรอืไม่ถูกตอ้ง หรือไม่เปน็ 
       ปจัจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

-  ค าสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน 
-  บันทึกการประชุม 
-  เอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
-  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-  รายงานประจ าปี 
-  เว็บไซต์ของโรงเรียน 
-  เอกสารสารสนเทศของโรงเรียน 
-  ร่องรอยการเข้าถึงการใช้ข้อมูล 
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ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
3.3 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ 
     ประโยชน์ในการบริหาร 
     จัดการศึกษาและการพัฒนา 
     การเรียนการสอน 

5. มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ทั้งในด้านการวางแผน  
       ด าเนนิการ ก ากับตดิตาม และประเมินผล การบริหารจัดการและการพัฒนา 
       การเรียนการสอน โดยผู้มีสว่นเก่ียวข้องทุกฝ่ายมีสว่นร่วม 
4. มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ทั้งในด้านการวางแผน  
       ด าเนนิการ ก ากับตดิตาม และประเมินผล การบริหารจัดการและการพัฒนา 
       การเรียนการสอน 
3. มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ 
       และการพัฒนาการเรียนการสอน 
2. มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ 
       หรอืการพัฒนาการเรียนการสอน 
1. ไม่มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาและ 
       การพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ 
-  บุคลากรในโรงเรียน 
-  กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
-  ค าสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน 
-  บันทึกการประชุม 
-  เอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
-  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-  รายงานประจ าปี 
-  เว็บไซต์ของโรงเรียน 
-  ผลการส ารวจความพึงพอใจ 
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องค์ประกอบที่  4  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
4.1 น าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
     แต่ละปีสู่การปฏิบัติตาม 
     กรอบระยะเวลาและกิจกรรม 
     โครงการที่ก าหนดไว้ 

5. มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
       ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนโครงการ กิจกรรม 
4. มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
       ร้อยละ  70 – 79 ของจ านวนโครงการ กิจกรรม 
3. มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
       ร้อยละ 60 – 69 ของจ านวนโครงการ กิจกรรม 
2. มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
       ร้อยละ 50 – 59 ของจ านวนโครงการ กิจกรรม 
1. มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
       นอ้ยกว่าร้อยละ  50  ของจ านวนโครงการ กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ผู้บริหารโรงเรียน 
-  คร ู
-  กรรมการสถานศึกษา 
-  นักเรียน 
-  ผู้ปกครอง 
-  ผู้แทนชุมชน 
-  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
-  บันทึกการประชุม 
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ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
4.2 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง 
     ทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาท 
     หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
     ตามที่ได้ก าหนดอย่างมี 
     ประสิทธิภาพและเกิด 
     ประสิทธิผลสูงสุด 

5. ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
       ตามทีไ่ดก้ าหนด โดยรอ้ยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
       มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอยา่งประหยดัคุ้มค่า และผูเ้ก่ียวข้อง ร้อยละ 80  
       ขึน้ไป พึงพอใจการด าเนินงาน 
4. ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
       ตามทีไ่ดก้ าหนด โดยรอ้ยละ 70 – 79 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
       มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า ผูเ้ก่ียวข้อง ร้อยละ  
       70 – 79 พึงพอใจการด าเนินงาน 
3. ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
       ตามทีไ่ดก้ าหนด โดยรอ้ยละ 60 – 69 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
       มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า ผูเ้ก่ียวข้อง ร้อยละ  
       60 – 69 พึงพอใจการด าเนินงาน 

-  แบบบันทึกท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
-  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
-  รายงานประจ าปี 
-  ภาพถ่ายกิจกรรม 
-  สื่อ วีดิทัศน์น าเสนอกิจกรรม/ผลงาน/ 
   ข้อมูลสถิติต่าง ๆ  ฯลฯ 
-  สังเกตบรรยากาศการท างานของ 
   บุคลากรในโรงเรียน 
-  ข้อมูลสถิติการด าเนินงานต่าง ๆ 

 2. ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
       ตามทีไ่ดก้ าหนด ร้อยละ 50 – 59 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
       มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า ผูเ้ก่ียวข้อง ร้อยละ  
       50 – 59 พึงพอใจการด าเนินงาน 
1. ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความ 
       รับผิดชอบตามทีไ่ดก้ าหนด หรอืนอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุ 
       ตามวัตถุประสงค์ หรือมีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอยา่งไม่ประหยดัและ  
       คุม้ค่า หรอืผูเ้ก่ียวข้องน้อยกว่าร้อยละ 50 พึงพอใจการด าเนินงาน 
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องค์ประกอบที่  5  การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
5.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ 
     ติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
     การศึกษาระดับสถานศึกษา 

5. มีผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสร้าง 
       ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดบัสถานศึกษา มอบ  
       หมายงานตามความรูค้วามสามารถ ร่วมกันวางแผนก าหนดภารกิจและปฏิทิน 
       การติดตามตรวจสอบ และมีการประสานงานอยา่งเป็นระบบ 
4. มีผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสร้าง 
       ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดบัสถานศึกษา มอบ  
       หมายงานตามความรูค้วามสามารถ ร่วมกันวางแผนก าหนดภารกิจและปฏิทิน 
       การติดตามตรวจสอบ 
3. มีผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสร้าง 
       ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดบัสถานศึกษา มอบ  
       หมายงานตามความรูค้วามสามารถ 
2. มีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ  
       สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรูค้วามสามารถ 
1. ไม่มีผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หรือไม่มีกระบวนการ  
       สร้างความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดบัสถานศึกษา  
 
 
 
 

-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
-  บันทึกการประชุม 
-  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
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ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
5.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
     การศึกษาท้ังระดับบุคคล 
     และระดับสถานศึกษา 
     อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

5. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับ  
       สถานศึกษาท่ีแสดงผลการบรรลวุัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธกีารและ 
       เครือ่งมือทีห่ลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องทุกฝ่ายมีสว่นร่วม อยา่ง 
       นอ้ยภาคเรยีนละ  1  ครั้ง 
4. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับ  
       สถานศึกษาท่ีแสดงผลการบรรลวุัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธกีารและ 
       เครือ่งมือทีห่ลากหลายอยา่งนอ้ยภาคเรยีนละ  1  ครั้ง 

-  รายงานผลการด าเนินงานตามหลักสูตร 
   สถานศึกษา 
-  เครื่องมือติดตามตรวจสอบ 
-  บันทึกการนิเทศของผู้นิเทศและผู้รับ 
   การนิเทศ 
-  บันทึกภาพถ่าย วีดิทัศน์ 

 3. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับ  
       สถานศึกษาท่ีแสดงผลการบรรลวุัตถุประสงค์ของโครงการอยา่งนอ้ยภาคเรยีนละ 
       1  ครั้ง 
2. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ  
       1  ครั้ง 
1. สถานศึกษาไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
5.3 รายงานและน าผลการติดตาม 
     ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
     ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง 
     พัฒนา 

5. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
       และน าผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนด าเนนิงาน ปรบัปรุง พัฒนา 
       การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
4. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
       และน าผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนด าเนนิงาน 
3. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
       และน าผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนด าเนนิงาน 
2. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีการน าผลการติดตาม  
       ตรวจสอบไปใช้วางแผนด าเนนิงาน 
1. สถานศึกษาไม่มีการจัดท ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  รายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
   ปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
-  บันทึกการประชุม 
-  สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
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ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
5.4 เตรียมการและให้ความร่วมมือ 
     ในการติดตามตรวจสอบ 
     คุณภาพการศึกษาจาก 
     หน่วยงานต้นสังกัด 

5. สถานศึกษามีการเตรียมการอย่างเป็นระบบทั้งด้านข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
       ร่องรอยการด าเนินงานต่าง ๆ  อยา่งครบถ้วน ชัดเจน สมบรูณ์ และผูมี้สว่น 
       เก่ียวข้องทุกคนให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก  
       หนว่ยงานต้นสังกัด 

-  รายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
   ปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
-  บันทึกการประชุม 
-  สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ 

 4. สถานศึกษามีการเตรียมการ ทั้งด้านข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการด าเนิน  
       งานต่าง ๆ  อยา่งครบถ้วน และผูมี้สว่นเก่ียวข้องให้ความร่วมมือในการติดตาม 
       ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
3. สถานศึกษามีการเตรียมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการติดตาม  
       ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
2. สถานศึกษามีการเตรียมการ แต่ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงาน  
       ตา่ง ๆ  บางอยา่งขาดความครบถ้วน ชัดเจน สมบรูณ์ และผูมี้สว่นเก่ียวข้องให้ 
       ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
1. สถานศึกษาไม่มีการเตรียมการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือในการติด  
       ตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
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องค์ประกอบที่  6  การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
6.1 ให้มีคณะกรรมการประเมิน 
     คุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คน 
     ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัด 
     ขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 คน 
     เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ 
     ประเมินคุณภาพภายในของ 
     สถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 
     1  ครั้ง 

5. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน อย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบ 
       ดว้ยผูท้รงคุณวุฒทีิไ่ดร้ับการข้ึนทะเบียนจากหนว่ยงานต้นสังกัดอยา่งนอ้ย 1 คน 
       ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการอยา่งชัดเจนและด าเนนิการประเมิน  
       คุณภาพภายในของสถานศึกษาอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจาก 
       ผูบ้รหิารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครู และผูมี้สว่น 
       เก่ียวข้อง 
4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน อย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบ 
       ดว้ยผูท้รงคุณวุฒทีิไ่ดร้ับการข้ึนทะเบียนจากหนว่ยงานต้นสังกัด อยา่งนอ้ย 1 คน 
       ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการอยา่งชัดเจนและด าเนนิการประเมิน  
       คุณภาพภายในของสถานศึกษาอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครั้ง 
3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบ 
       ดว้ยผูท้รงคุณวุฒทีิไ่ดร้ับการข้ึนทะเบียนจากหนว่ยงานต้นสังกัดอยา่งนอ้ย 1 คน 
       ด าเนนิการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครั้ง 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมกาประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คน แต่กรรมการ 
       ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒทีิไ่ดร้ับการข้ึนทะเบียนจากหนว่ยงานต้นสังกัดอยา่งนอ้ย 1 คน 
       เข้ามารว่มด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครั้ง 
1. ไม่มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน หรือมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  
       ภายใน แตไ่ม่มีผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกทีห่นว่ยงานต้นสังกัดขึน้ทะเบียนไว้อยา่งนอ้ย 
       1 คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
-  บันทึกการประชุม 
-  แผนการประเมินคุณภาพฯ 
-  เครื่องมือการประเมินคุณภาพฯ 
-  แบบบันทึกผลการประเมินฯ 
-  สรุปรายงานผลการประเมินฯ 
-  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
-  บันทึกภาพถ่าย วีดีทัศน์ ฯ 
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ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
6.2 ด าเนินการประเมินคุณภาพ 
     ภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
     ของสถานศึกษา โดยใช้วิธีการ 
     และเครื่องมือที่หลากหลาย 
     และเหมาะสม 

5. มีการวางแผนและก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจน มี 
       เครือ่งมือประเมินคุณภาพภายในทีค่รอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
       ทุกระดบัการศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุกตวับ่งชี้ด าเนินการประเมินคุณภาพ 
       ภายในตามมาตรฐานการศึกษา โดยใช้วิธีการและเครือ่งมือทีห่ลากหลาย และ 
       เหมาะสม 
4. มีการวางแผนและก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจน 
       มีเครือ่งมือประเมินคุณภาพภายในทีค่รอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถาน  
       ศึกษาทุกระดบัการศึกษา โดยเกือบทุกมาตรฐานและตวับ่งชี้ด าเนินการประเมิน 
       คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้วิธีการและเครือ่งมือทีห่ลากหลาย 
       และเหมาะสม 
3. มีการก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจน ด าเนินการ 
       ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยมาตรฐานและตวับ่งชี้สว่น 
       ใหญใ่ช้วิธีการและเครือ่งมือทีห่ลากหลายและเหมาะสม 
2. มีการก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในแต่ไม่ชัดเจนด าเนินการ 
       ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาแตไ่ม่ใช้วิธีการและเครือ่งมือที่ 
       หลากหลายและเหมาะสม 
1. มีการประเมินคุณภาพภายใน แต่ไม่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ  
       สถานศึกษาทุกระดบัการศึกษา มาตรฐานและตวับ่งชี้สว่นใหญใ่ช้วิธีการและ 
       เครือ่งมือทีไ่ม่หลากหลายและเหมาะสม 
 

-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
-  บันทึกการประชุม 
-  แผนการประเมินคุณภาพฯ 
-  เครื่องมือการประเมินคุณภาพฯ 
-  แบบบันทึกผลการประเมินฯ 
-  สรุปรายงานผลการประเมินฯ 
-  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
-  บันทึกภาพถ่าย วีดีทัศน์ ฯ 
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องค์ประกอบที่  7  การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
7.1 สรุปและจัดท ารายงานประจ าปี 
     ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ 
     ภายในของสถานศึกษาท่ี 
     สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผล 
     ส าเร็จของการบริหารจัดการ 
     ศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงาน 
     ต้นสังกัดก าหนด 

5. สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ 
       สถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพผูเ้รยีนและผลส าเรจ็ของการบริหารจัดการศึกษา 
       อยา่งชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามรูปแบบ 
       ทีห่นว่ยงานต้นสังกัดก าหนดโดยผู้มีสว่นเก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       เข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินงานทุกฝ่าย 
4. สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ 
       สถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพผูเ้รยีนและผลส าเรจ็ของการบริหารจัดการศึกษา 
       ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามรูปแบบท่ีหนว่ยงาน 
       ตน้สังกัดก าหนดโดยผู้มีสว่นเก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสว่นใหญ่ 
       เข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินงาน 
3. สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ 
       สถานศึกษา ท่ีสะท้อนคุณภาพผูเ้รยีนและผลส าเรจ็ของการบริหารจัดการศึกษา 
       ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามรูปแบบท่ีหนว่ยงาน 
       ตน้สังกัดก าหนดโดยผู้มีสว่นเก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามา 
       มีสว่นร่วมในการด าเนินงาน 
2. สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ 
       สถานศึกษาครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แตย่งัไม่สะท้อน  
       คุณภาพผูเ้รยีนและผลส าเรจ็ของการบริหารจัดการศึกษา 
 

-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
-  บันทึกการประชุม 
-  บันทึกการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
-  รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
   สถานศึกษา 
-  บุคลากรในสถานศึกษา 
-  บุคลากรภายนอกสถานศึกษา 
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ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
7.1 สรุปและจัดท ารายงานประจ าปี 
     ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ 
     ภายในของสถานศึกษาท่ี 
     สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผล 
     ส าเร็จของการบริหารจัดการ 
     ศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงาน 
     ต้นสังกัดก าหนด 

1. ไม่จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
        หรอืมีการจัดท ารายงานประจ าปทีีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ 
        สถานศึกษาแตไ่ม่สะท้อนคุณภาพผูเ้รยีนและผลส าเรจ็ของการบริหารจัด 
        การศึกษาท่ีครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หรือไม่มีผู้มีสว่น  
        เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินงาน 
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ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
7.2 น าเสนอรายงานต่อ 
     คณะกรรมการสถานศึกษา 
     ขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 

5. มีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ แล้ว 
       จึงเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเหน็ชอบ อยา่ง 
       เป็นระบบ ตามช่วงเวลาทีก่ าหนด 
4. น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ อย่าง  
       เป็นระบบ ตามช่วงเวลาทีก่ าหนด 
3. น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ ตาม  
       ช่วงเวลาทีก่ าหนด 
2. น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ แต่ไม่  
       ทัน ตามช่วงเวลาทีก่ าหนด 
1. ไม่ได้น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
-  บันทึกการประชุม 
-  รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
   บุคลากรในสถานศึกษา 
-  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
   พื้นฐาน 
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ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
7.3 เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน 
     หน่วยงานต้นสังกัดและ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยรูปแบบและ 
       วธิกีารท่ีหลากหลายต่อหนว่ยงานต้นสงักัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และสาธารณชน 
       พร้อมกับน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผูไ้ด้รับการเผยแพร่เพื่อน าไปใช้ส าหรับ 
       การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยรูปแบบ และ 
       วธิกีารใดวธิกีารหน่ึงต่อหนว่ยงานต้นสงักัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และสาธารณชน 
       พร้อมกับน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผูไ้ด้รับการเผยแพร่เพื่อน าไปใช้ส าหรับ 
       การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเปน็ระบบ 
3. มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้น 
       สงักัด และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมกับน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผูไ้ด้รับ 
       เผยแพร่ เพื่อน าไปใช้ส าหรับการพัฒนาการจัดการศึกษา 
2. มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้น 
       สงักัด และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ไม่มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อสาธารณชน 
       หน่วยงานต้นสงักัดและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

-  เอกสาร เว็บไซต์ เอกสาร หรือสื่อต่าง ๆ 
   ที่สรุปเพื่อเผยแพร่การประเมินคุณภาพ 
   ภายใน 
-  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
-  บันทึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
   จากผู้ได้รับการเผยแพร่ 
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องค์ประกอบที่  8  การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
8.1 ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกัน 
     คุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งการ 
     พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง 
     ต่อเนื่อง ให้เกิดข้ึนกับครูและ 
     บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
     และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น 
     องค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็น 
     วัฒนธรรมในการท างานปกติ 
     ของสถานศึกษา 

5. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ ความ  
       เข้าใจและตระหนกัในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุง่การ  
       พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่งตอ่เนือ่งและพัฒนาสถานศึกษาให้เปน็องค์กรแห่ง  
       การเรียนรู้จนเป็นวัฒนธรรม ในการท างานปกตขิองสถานศึกษา 
4. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ ความ 
       เข้าใจและตระหนกัในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุง่การ  
       พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่งตอ่เนือ่ง และพัฒนาสถานศึกษาให้เปน็องค์กรแห่ง  
       การเรียนรู้จนเป็นวัฒนธรรม 
3. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความ 
       เข้าใจ และตระหนกัในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุง่การ  
       พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่งตอ่เนือ่ง และพัฒนาสถานศึกษาให้เปน็องค์กรแห่ง  
       การเรียนรู้ 
2. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ ความ 
       เข้าใจ และตระหนกัในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุง่การ  
       พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่งตอ่เนือ่ง 
1. ไม่มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้  
       ความเข้าใจและตระหนกัในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุง่  
       การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่งตอ่เนือ่ง 
 

-  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-  ค าสั่งมอบหมายงาน 
-  บันทึกการประชุม 
-  รูปภาพ 
-  สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
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ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
8.2 น าผลการประเมินคุณภาพ 
     ภายในของสถานศึกษาจาก 
     การประเมินตนเองหรือ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา 
     วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ 
     เลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ 
     เพื่อน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 
     ต่อการพัฒนาการบริหารและ 
     การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

5. มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและของหน่วยงานที่  
       เก่ียวข้องต่าง ๆ  มาวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และเลอืกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ 
       ผูมี้สว่นเก่ียวข้องทุกฝ่ายมีสว่นร่วม เพ่ือน าไปใช้ให้เปน็ประโยชน์ต่อการพัฒนา 
       การบริหารและการเรียนการสอนอยา่งตอ่เนือ่ง 
4. มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและของหน่วยงานที่  
       เก่ียวข้องต่าง ๆ  มาวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และเลอืกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ 
       ผูมี้สว่นเก่ียวข้องสว่นใหญมี่สว่นร่วม เพ่ือน าไปใช้ให้เปน็ประโยชน์ต่อการพัฒนา 
       การบริหารและการเรียนการสอน 
3. มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานที่  
       เก่ียวข้องมาวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และเลอืกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มี 
       ส่วนเก่ียวข้องมีสว่นร่วม เพ่ือน าไปใช้ให้เปน็ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหาร 
       และการเรียนการสอน 
2. มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหน่วยงาน ที่  
       เก่ียวข้องมาใช้ให้เปน็ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารหรือการเรียนการสอน 
1. ไม่มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานที่  
       เก่ียวข้องมาใช้ให้เปน็ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารหรือการเรียนการสอน 
       หรอืมีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหนว่ยงานที่ 
       เก่ียวข้องมาใช้แตข่าดการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และเลอืกสรรข้อมูลสารสนเทศ 
 
 
 

-  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
   สถานศึกษา 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ประจ าปี 
-  ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
-  รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
-  บันทึกการประชุม 
-  บุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา 
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ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
8.3 เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพ 
     การศึกษาและแลกเปลี่ยน 
     เรียนรู้เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 

5. มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย และมี 
       การแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้วยวิธกีารท่ีหลากหลายและเหมาะสม เพ่ือน าผลไปใช้ใน 
       การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่งตอ่เนือ่ง 
4. มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย และมี 
       การแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้วยวิธกีารท่ีเหมาะสม เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนา 
       คุณภาพการศึกษา 
3. มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง และมี 
       การแลกเปลีย่นเรียนรู้เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่ขาดความเหมาะสม และมี  
       การแลกเปลีย่นเรียนรู้ แตข่าดความชัดเจนในการน าผลไปใช้พัฒนาคุณภาพ 
       การศึกษา 
1. ไม่มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
       เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

-  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-  เอกสารการประชาสัมพันธ์ 
-  สื่อสิ่งพิมพ์ 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
-  บันทึกการประชุม 
-  ภาพถ่าย 
-  ข้อมูลสารสนเทศ 

 


