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องค์ประกอบที่ 1  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา แหล่งข้อมูล 

1.1 ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้
ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษา
ประกาศใช้ 

 
5 

1. มีการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน 
2. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
3. มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบในทุกกระบวนการอย่างชัดเจน 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

-ประกาศของโรงเรียน 
-ค าสั่งของโรงเรียน 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
- ค าสั่งโรงเรียน 
- หนังสือเชิญประชุม 
- บันทึกการประชุม 
- สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

 
4 

1. มีการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน 
2. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
3. มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบในทุกกระบวนการ 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

3 มีการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน 

2 มีการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

1 ไม่มีการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
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องค์ประกอบที่ 1  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
โรงเรียนต้องด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

1.2 พิจารณาสาระส าคัญที่จะก าหนดใน
มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และ
มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 

 
5 

1. มีการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา อย่างครบถ้วน 
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดเด่น จุดด้อย 
3. มีการสะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 
4. ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด 

- -ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
- -ค าสั่งโรงเรียน 
- -หนังสือเชิญประชุม 
- -บันทึกการประชุม 
- -สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 
--โครงการของโรงเรียนที่เก่ียวข้อง

กับอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม
ของสถานศึกษา 

 
4 

1. มีการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน 
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดเด่น จุดด้อย 
3. มีการสะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 
4. ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
3 

1. มีการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน 
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดเด่น จุดด้อย 
3. มีการสะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 

 
2 

1. มีการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน 
2. มีการสะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 1  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
โรงเรียนต้องด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

 1 ไม่มีการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้  
1.3 ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของ
แต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

 
5 

1. มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่าง
เหมาะสม 
2. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- -ค าสั่งโรงเรียน 
- -หนังสือเชิญประชุม 
- -บันทึกการประชุม 
--ประกาศค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
-- บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

 

 
4 

1. มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทกุมาตรฐานและตัวบ่งชี้ร้อยละ 80 
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

 
3 

1. มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 70-79 
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

2 มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ร้อยละ 60-69 
1 ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้  

1.4 ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 

5 1. จัดท าประกาศก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
2. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกรับทราบ 
4. มีการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มากกว่า 1 วิธ ี

-- ประกาศค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

- -หนังสือเชิญประชุม 
- -บันทึกการประชุม 
- - ลักฐานการประชาสัมพันธ์ 

- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4 1. จัดท าประกาศก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
2. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกรับทราบ 
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องค์ประกอบที่ 1  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
โรงเรียนต้องด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

  
3 

1. จัดท าประกาศก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
2. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องภายในรับทราบ 

 

 
2 

1. จัดท าประกาศก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องเฉพาะภายในรับทราบ 

1 ไม่มีการจัดท าประกาศก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานและตัว
บ่งชี้ 
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องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
โรงเรียนต้องด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

2.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพ
จริง 

5 1. มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
อย่างเป็นระบบ 
2. มีการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย  
3. มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย  
4. มีแหล่งข้อมูล  เอกสาร  
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

- บุคลากรในสถานศึกษา ผู้แทน
ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

- ค าสั่งมอบหมายงานของ
โรงเรียน 

- บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- เอกสารหลักฐานการ SWOT 
หรือเทคนิคอื่น ๆ 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา 

- รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

4 1. มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
อย่างเป็นระบบ 
2. ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน  แต่ไม่ทันสมัย 
3. มีจากแหล่งข้อมูลเอกสาร 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

3 1. มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
อย่างเป็นระบบ 
2. มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน 
3. มีแหล่งข้อมูลเอกสาร แต่ไม่หลากหลาย 
4. มีผู้เกี่ยวข้องบางฝ่าย 

2 1. มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
ไม่เป็นระบบ 
2. มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วนฃ 
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องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
โรงเรียนต้องด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

  3. มีแหล่งข้อมูลเอกสาร แต่ไม่หลากหลาย 
4. มีผู้เกี่ยวข้องบางฝ่าย 

 

1 1. ไม่มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
/หรือมีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของ 
สถานศึกษาไม่เป็นระบบ 
2. มีข้อมูลสารสนเทศ ไม่ครบถ้วน ไม่ทันสมัย และไม่พียงพอต่อการใช้ประโยชน์ 

2.2  ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
เป้าหมายด้านต่าง ๆโดยมุ่งเน้นที่ 
คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพ 
ความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็น 
รูปธรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

5 1. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่างๆโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
ของสถานศึกษาถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัย 
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียน 3. วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและ 
เป็นรูปธรรม  
4. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

- บุคลากรในโรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้ปกครอง 
- ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 
- หนังสือเชิญ  
- ค าสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน 
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานประจ าปี 
- รายงานการประเมินคุณภาพ 

4 1. มีการก าหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่างๆโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
ของสถานศึกษาถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัย 
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย สะท้อนคุณภาพความส าเร็จยังไม่ชัดเจน 
และไม่เป็นรูปธรรม  
4. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน้อย 
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องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
โรงเรียนต้องด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

 3 1. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่างๆโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
ของสถานศึกษาถูกต้อง ครบถ้วนแต่ไม่ทันสมัย 
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย สะท้อนคุณภาพความส าเร็จยังไม่ชัดเจน

และ 
ไม่เป็นรูปธรรม  
4. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายมีส่วนร่วมน้อย 

- ภายนอก 
- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

2 1. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่างๆโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
ของสถานศึกษาถูกต้อง ไม่ครบถ้วนไม่ทันสมัย 
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย สะท้อนคุณภาพความส าเร็จยังไม่ชัดเจน 
และไม่เป็นรูปธรรม  
4. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขาดการมีส่วนร่วม 

1 1. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
ของสถานศึกษาไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนไม่ทันสมัย 
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายไม่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย สะท้อนคุณภาพความส าเร็จยังไม่ชัดเจน 
และไม่เป็นรูปธรรม  
4. ขาดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
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องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
โรงเรียนต้องด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

2.3 ก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรม 
โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้ 
กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือ 
ข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุมการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษาการจดัประสบการณ ์
การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ 
การส่งเสริมการเรียนรู้การวัดและ 
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการ 
บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม 
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 1. มีการก าหนดวิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับทุก 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. ใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ครอบคลุม 

3. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการ 

เรียนรู้ 
4. มีการส่งเสริมการเรียนรู้การวัดและประเมินผล 

5.มีการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม 

มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

- -บุคลากรในโรงเรียน 
- -คณะกรรมการสถานศึกษา 
- -มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
- -แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- -แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- -รายงานประจ าปี 
- -รายงานการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 
- -เอกสารงานวิจัยของสถานศึกษา 

-ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

4 1. มีการก าหนดวิธีการด าเนินงาน ร้อยละ 80 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
  การศึกษาของสถานศึกษาเกือบทุกมาตรฐาน 
2. ใช้ผลการวิจัยหรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ครอบคลุม 
3. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดประสบการณ์  
4. มีการส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
5. มีการพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม 
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

3 1. มีการก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรมโครงการส่วนใหญ่ที่สอดคล้องกับ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ครอบคลุม 

2. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ 
3. มีการส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
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องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
โรงเรียนต้องด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

  4. การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม 

มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 

2 1. มีก าหนดวิธีการด าเนินงาน บางกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษาในบางมาตรฐาน ครอบคลุม 

2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการ 

เรียนรู้  
3. มีการส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
4. มีการบริหารจัดการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

1 1. มีก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรมโครงการส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้  
3. มีการส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
4. มีการบริหารจัดการ 
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องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
โรงเรียนต้องด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

2.4 ก าหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจากภายนอกท่ีให้การสนับสนุน 

ทางวิชาการ 

5 1. มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. จัดท าข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน  
3. น ามาใช้ในการวางแผนเพ่ือเตรียมการและใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ให้กับผู้เรียน 

- -บุคลากรในโรงเรียน 
- -คณะกรรมการสถานศึกษา 
- ผู้ปกครอง 
- -ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 
- -ค าสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน 
- -บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- -แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- -แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- -รายงานประจ าปี 
- -หลักสูตรสถานศึกษา 
- -ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- -เว็บไซต์ของโรงเรียน 
- -ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน 
- สถานศึกษาและภายนอก 

4 1. มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. จัดท าข้อมูลและสารสนเทศเป็นระบบ 

3. น ามาใช้ในการวางแผนเพ่ือเตรียมการและใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา 

ให้กับผู้เรียน 
3 1. มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. จัดท าข้อมูลและสารสนเทศ 

3. น ามาใช้ในการวางแผนเพ่ือเตรียมการและใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา 

ให้กบัผู้เรียน 
2 1. มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้  

2. จัดท าข้อมูลและสารสนเทศ  
3. น ามาใช้ในการวางแผนเพ่ือเตรียมการและใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา 

ให้กับผู้เรียน 
1  ไม่มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนเพื่อเตรียมการจัด 

การศึกษา ให้กับผู้เรียน 
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องค์ประกอบที ่2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
โรงเรียนต้องด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

2.5 ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้
บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนร่วม 

5 1. ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน 
บุคลากรของสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนรว่มรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติของสถานศึกษา 
3. มีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด 
4. ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
5. ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ 

- -บุคลากรในโรงเรียน 
- -ผู้ปกครอง 
- -ค าสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน 
- -บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- -คู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
- -แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- -แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- -รายงานประจ าปี 
- -ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- -เว็บไซต์ของโรงเรียน 

-ปฏิทินการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 

4 1. ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน 
บุคลากรของสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนรว่มรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติของสถานศึกษา 
3. มีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด 
4. ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
5. ผู้เกีย่วข้องส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 

3 1. ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน 
บุคลากรของสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติของ 
สถานศึกษา 
3. มีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด 
4. ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
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องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
โรงเรียนต้องด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

 2 1. ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน 
บุคลากรของสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติของ 
สถานศึกษา 
3. มีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด 

 

1 1. ก าหนดบทบาทหน้าที่ไม่ชัดเจนขาดความครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน 
บุคลากรของสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา 
3. มีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นส่วนใหญ่แต่ไม่เป็นไปตามปฏิทิน 
ที่ก าหนด 

2.6 ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนว
ทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดา
ผู้ปกครององค์กรหน่วยงานชุมชนและ
ท้องถิ่น 

5 1. ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมของบิดามารดาผู้ปกครององค์กร 
หน่วยงานชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการด้าน 
งบประมาณด้านการบริหาร งานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปอย่างชัดเจน 
2. ก าหนดแนวในการมีส่วนร่วมของบิดามารดาผู้ปกครององค์กรหน่วยงาน 
ชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปอย่างชัดเจน 

- -บุคลากรในโรงเรียน 
- -ผู้ปกครอง 
- ผู้-แทนองค์กร หน่วยงาน ชุมชน

และท้องถิ่น 
- -บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- คู-่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- -แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- -รายงานประจ าปี 

 4 1. ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมของบิดามารดาผู้ปกครององค์กร 
หน่วยงานชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้าน 
งบประมาณด้านการ บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 
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องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
โรงเรียนต้องด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

  2. ก าหนดแนวในการมีส่วนร่วมของบิดามารดาผู้ปกครององค์กรหน่วยงาน 
ชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 

- -ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- -เว็บไซต์ของโรงเรียน 

-ปฏิทินการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 3 1. ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมของบิดามารดาผู้ปกครององค์กร 

หน่วยงานชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการศึกษาอย่างน้อยสองด้าน 
2. ก าหนดแนวในการมีส่วนร่วมของบิดามารดาผู้ปกครององค์กรหน่วยงาน 
ชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการศึกษาอย่างน้อยสองด้าน 

2 1. ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมของบิดามารดาผู้ปกครององค์กร 
หน่วยงานชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการศึกษาเพียงดา้นใดด้านหนึ่ง 
 2. ก าหนดแนวในการมีส่วนร่วมของบิดามารดาผู้ปกครององค์กรหน่วยงาน 
ชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการศึกษาเพียงด้านใดด้านหนึ่ง 

1 ไม่มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ให้แก่บุคคลและองค์กรในการบริหารจัดการศึกษา 

2.7 ก าหนดการใช้งบประมาณและ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้
สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการ 

5 1. มีการก าหนดการใช้งบประมาณบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและเวลาอย่าง 
ประหยัดและคุ้มค่า 
2. บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมร้อยละ100 
3. ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

- บุคลากรในโรงเรียน 
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
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องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
โรงเรียนต้องด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

 4 1.มีการก าหนดการใช้งบประมาณบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ และเวลาอย่าง 
ประหยัดและคุ้มค่า 
2. บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายร้อยละ 80 ของทุกโครงการและกิจกรรม 
3. ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
- รายงานประจ าปี 
- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
เอกสารการเงินและบัญชีของ
โรงเรียน 

3 1.มีการก าหนดการใช้งบประมาณบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ และเวลาอย่าง 
ประหยัดและคุ้มค่า 
2. บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายร้อยละ 60-69 ของทุกโครงการและ 
กิจกรรม 
3. บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

2 1. มีการก าหนดการใช้งบประมาณบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ และเวลาอย่าง 
ประหยัดและคุ้มค่า 
2. บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายร้อยละ 60-69 ของทุกโครงการและ 
กิจกรรม 

1 ไม่มีการก าหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลา 

อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
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องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
โรงเรียนต้องด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

2.8 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ 

5 1. เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ 
ความเห็นชอบ  
2. รับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวางมีระบบ 

3 .แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

- บุคลากรในโรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
รายงานประจ าปี 

4 1. เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ 
ความเห็นชอบ 

2. ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

3. แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
3 1. เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ 

ความเห็นชอบ 

2. แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
2 1. เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ 

ความเห็นชอบ 
2. ไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

1 ไม่ได้เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ให้ความเห็นชอบ 
2.9 จัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปีท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศกึษา 
 

5 1. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษาร้อยละ100 ของแผนงานโครงการ กิจกรรม 

2. กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
โรงเรียนต้องด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

  3.ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญและความต้องการจ าเป็นของ 

สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
- ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- เอกสารความรู้ที่เก่ียวข้องกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาที่
โรงเรียนจัดท าขึ้น 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานประจ าปี 
เว็บไซต์ของโรงเรียน 

4 1. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด 

การศึกษาของสถานศึกษาร้อยละ 80 ของแผนงานโครงการ กิจกรรม 

2. กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

3. ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญและความต้องการจ าเป็นของ 

สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
3 1. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด 

การศึกษาของสถานศึกษาร้อยละ 60-69 ของแผนงานโครงการ กิจกรรม 

2. กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

3. ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญ 
2 1. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2. กิจกรรมไม่ครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

3. การปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญและความต้องการจ าเป็น 

ของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดขาดความชัดเจนไม่สมบูรณ์ 
1 1. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด 

การศึกษาของสถานศึกษาโดยร้อยละ100ของแผนงานโครงการ กิจกรรม 

2. กิจกรรมไม่ครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

3. ไม่ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญและความต้องการจ าเป็น 

ของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
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องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
โรงเรียนต้องด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

2.10 ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 

5 1. มกีารก าหนดผู้รับผิดชอบ 
2. มีปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ชัดเจนครบถ้วนร้อยละ100 ของโครงการ กิจกรรม 
3. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

- บุคลากรในโรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- ค าสั่งมอบหมายงานของ

โรงเรียน 
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

4 1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ 
2. มีปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการชัดเจน 
ครบถ้วนร้อยละ80 ของโครงการกิจกรรม 
3. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

3 1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ 
2. มีปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ ชัดเจน 

ครบถ้วนร้อยละ 70-79 ของโครงการ กิจกรรม 
3. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

2 1. 1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ 
  2. ปฏิทินและแผนก ากับติดตามการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ ไม่ชัดเจน 
     เป็นส่วนใหญ่ในโครงการ กิจกรรม 

1 2.  ไม่มีการก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
3.  
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องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
โรงเรียนต้องด าเนินการ แหล่งข้อมูล 

2.11 เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้
ความเห็นชอบ 

5 1. เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ 
ความเห็นชอบ 
2. รับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ 
3. แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

- บุคลากรในโรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
รายงานประจ าปี 

4 1. เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ 
ความเห็นชอบ 
2. เป็นระบบ 
3. แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

3 1. เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ 
ความเห็นชอบ 
2. แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

2 1. เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ 
ความเห็นชอบ 
2. ไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

1 ไม่ได้เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ 
ความเห็นชอบ 
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องค์ประกอบที่ 3  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ
คุณภาพ 

ประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

3.1 จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหาร
ของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
5 

1. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ด้านคือ 
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านงานบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหาร
ของสถานศึกษา 

3. ก าหนดผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความสามารถอย่างชัดเจน 

4. ระบบการบริหารของสถานศึกษาทั้ง ๔ ด้านเอื้อต่อการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- -ผู้บริหารสถานศึกษา  
- -หัวหน้ากลุ่มงาน 
- -ครูและบุคลากรในโรงเรียน  
- -กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- -ค าสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน  
- -บันทึกการประชุมของโรงเรียน/

กลุ่มงาน  
- -แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
- -แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- -รายงานประจ าปี  
- -ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

- ร่องรอยแผนภูมิการบริหารงาน
ของโรงเรียน 

 
 

4 

1. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ด้านคือ 
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านงานบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหาร
ของสถานศึกษา 

3. ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ 
4. ระบบการบริหารเอ้ือต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 

3 

1. จดัโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ด้านคือด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านงานบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหาร
ของสถานศึกษา 

3. ระบบการบริหารเอ้ือต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 3  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ
คุณภาพ 

ประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

 2 1. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ด้านคือด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านงานบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 

2. ระบบการบริหารเอ้ือต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

 

1 จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ด้านคือ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านงานบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 

3.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบ
สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม 
เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและ
การให้บริการหรือการเชื่อมโยงเครือข่าย
กับหน่วยงานต้นสังกัด 

 
 
5 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความสามารถชัดเจน 

2. มีการจัดท าระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศสะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ 

4. มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต้นสังกัด 

5. มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ 

- -ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบ 
- -ผู้บริหารสถานศึกษา  
- -คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
- -ค าสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน  
- -บันทึกการประชุม 
- -เอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
- -แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
- -แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- -รายงานประจ าปี 

 
 
4 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความสามารถชัดเจน 

2. มีการจัดท าระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศสะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ 

4. มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต้นสังกัด 
 
3 

1. ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบชัดเจน 
2. มีการจัดท าระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

3. เชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด 
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องค์ประกอบที่ 3  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ
คุณภาพ 

ประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

 2 1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ 

2. มีการจัดท าระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ 
 3. ข้อมูลสารสนเทศยังไม่ครอบคลุม และบางส่วนไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบัน 

-เว็บไซต์ของโรงเรียน 
- -เอกสารสารสนเทศของโรงเรียน 

- ร่องรอยการเข้าถึงการใช้ข้อมูล 
1 ไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบสารสนเทศท่ีเป็นระบบไม่เป็น

หมวดหมู่ หรือข้อมูลสารสนเทศส่วนใหญ่ยังไม่ครอบคลุม ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน 
3.3 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการศึกษาและการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

5 1. มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
และการพัฒนาการเรียนการสอน 
2. มกีารวางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม และประเมินผล  
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

- ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ  
- บุคลากรในโรงเรียน  
- กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ค าสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน  
- บันทึกการประชุม 
- เอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานประจ าปี  
- เว็บไซต์ของโรงเรียน  
- ผลการส ารวจความพึงพอใจ 

4 1. มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
และการพัฒนาการเรียนการสอน 
2. มกีารวางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม และประเมินผล  

3 มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ และ
การพัฒนาการเรียนการสอน 

2 มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในด้านการบริหาร
จัดการ หรือการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 ไม่มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาและการ 

พัฒนาการเรียนการสอน 
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องค์ประกอบที่ 4  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

4.1 น าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปี  
สู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและ
กิจกรรมโครงการที่ก าหนดไว้ 

5 การด าเนินงานแผนงาน/โครงการ ด าเนินการตามวงจรการ
ด าเนินงาน PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไปของ
จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

- ผู้บริหารโรงเรียน  
- ครู  
- กรรมการสถานศึกษา  
- นักเรียน  
- ผู้ปกครอง  
- ผู้แทนชุมชน  
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
- บันทึกการประชุม  
- แบบบันทึกท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
- รายงานผลการปฏิบัติงาน  
- รายงานประจ าปี  
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
- สื่อ วีดิทัศน์น าเสนอกิจกรรม/ผลงาน/ข้อมูล

สถิติต่าง ๆ ฯลฯ  

4 การด าเนินงานแผนงาน/โครงการ ด าเนินการตามวงจรการ
ด าเนินงาน PDCAครบถ้วนสมบูรณ์ ร้อยละ 70-79 ของ
จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

3 การด าเนินงานแผนงาน/โครงการ ด าเนินการตามวงจรการ
ด าเนินงาน PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์ ร้อยละ 60-69 ของ
จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

2 การด าเนินงานแผนงาน/โครงการ ด าเนินการตามวงจรการ
ด าเนินงาน PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์ ร้อยละ 50-59 ของ
จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

1 การด าเนินงานแผนงาน/โครงการ ด าเนินการตามวงจรการ
ด าเนินงาน PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์ น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนโครงการ/กิจกรรม 
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องค์ประกอบที่ 4  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

4.2  ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

5 1. ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนด โดยร้อยละ 80 
ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
2. มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า 

3. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไป พึงพอใจการด าเนินงาน 

-สังเกตบรรยากาศการท างานของบุคลากรใน
โรงเรียน  

- ข้อมูลสถิติการด าเนินงานต่าง ๆ 

4 1. ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนด โดยร้อยละ 70-
79 ของโครงการกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
2. มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
3. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 70-79 พึงพอใจการด าเนินงาน 

3 1. ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนด โดยร้อยละ 60-
69 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
2. มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
3. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 60-69พึงพอใจการด าเนินงาน 
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องค์ประกอบที่ 4  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

 2 1. ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนด ร้อยละ 50-59 
ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
2. มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
3. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 50-59พึงพอใจการด าเนินงาน 

 

1 1. ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนด หรือ
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการ กจิกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
2. มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างไม่ประหยัดและ
คุ้มค่า 
3. ผู้เกี่ยวข้องน้อยกว่าร้อยละ 50 พึงพอใจการด าเนินงาน 
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   องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

5.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา 

5 1. มีผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  
2. มีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 

3. มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 

4. ร่วมกันวางแผนก าหนดภารกิจและปฏิทินการติดตาม
ตรวจสอบ  
5. มีการประสานงานอย่างเป็นระบบ  

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปี 

4 1. มีผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  
2. มีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา  
3. มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ  
4. ร่วมกันวางแผนก าหนด ภารกิจและปฏิทินการติดตาม
ตรวจสอบ 
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 องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

 3 1. มีผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
2. มีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา  
3. มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 

 

2 1. มีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา  
2. มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 

1 ไม่มีผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
หรือไม่มีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 

5.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้ง
ระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 

5 1. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา 
2. แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  
3. มีวิธีการและ เครื่องมือที่หลากหลาย  
4. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
5. อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้ 

- รายงานผลการด าเนินงานตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

- เครื่องมือติดตามตรวจสอบ 
- บันทึกการนิเทศของผู้นิเทศและผู้รับการ

นิเทศ 
- บันทึกภาพถ่าย วีดิทัศน์ 
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   องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

 4 1. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา 
2. แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  
3. มีวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 
4. อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 

3 1. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ทัง้ระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา 
2. แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3. อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2 1. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2. อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

1 สถานศึกษาไม่มีการจัดท ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง 
5.3 รายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงพัฒนา 

 

5 1. มีรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
เสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 2วิธีขึ้นไป 
2. มีการน าผลการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาไป
ใช้วางแผนด าเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการ 
3. มีการน าผลการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาไป 

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา 

- บันทึกการประชุม 
- สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ  
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   องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

  ใช้วางแผนด าเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
4 1. มีรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ 2 วิธีขึ้นไป 
2. มีการน าผลการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาไป
ใช้วางแผนด าเนินงาน  

3 1. มีรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
เสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง น้อยกว่า 2 วิธ ี
2. มีการน าผลการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาไป
ใช้วางแผนด าเนินงาน 

2 1. มีรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
เสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง  
2. ไม่มีการน าผลการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา
ไปใช้วางแผนด าเนินงาน 

1 ไม่มีรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
เสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง 

5.4 เตรียมการและให้ความร่วมมือในการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก 
หน่วยงานต้นสังกัด 

5 1. มีการเตรียมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
2. มีการจัดระบบข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การ  

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา 

- บันทึกการประชุม 
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   องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

  ด าเนินงานอย่างครบถ้วน ชัดเจน สมบูรณ์ เช่น ข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท าเนียบแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
ภายนอก  ทะเบียนสื่อ นวัตกรรม เป็นต้น 
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนให้ความร่วมมือ เตรียมความ
พร้อมรับการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา จาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

- สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ  
 

4 1. มีการเตรียมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
2. มีการจัดระบบข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การ
ด าเนินงานอย่างครบถ้วน  
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนให้ความร่วมมือ เตรียมความ
พร้อมรับการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา จาก
หน่วยต้นสังกัด 

3 1. มีการเตรียมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
2. มีการจัดระบบข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การ
ด าเนินงานอย่างครบถ้วน  
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนให้ความร่วมมือ เตรียมความ
พร้อมรับการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา จาก 
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 องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

  หน่วยงานต้นสังกัด  
2 1. มีการเตรียมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

2. มีการจัดระบบข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ
ด าเนินงาน แต่ไม่ครบถ้วน 3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความ
ร่วมมือ เตรียมความพร้อมรับการติดตาม ตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด 

1 ไม่มีการเตรียมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือ เตรียมความพร้อมรับการ
ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้น
สังกัด 
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องค์ประกอบที่ 6  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ
คุณภาพ 

ประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

6.1 ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในอย่างน้อย 3 คน ที่ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีหน่วยงานต้นสังกัด
ขึน้ทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 คน เข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่าง
น้อย 3 คน ซึ่งประกอบ ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 1 คน  
2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชัดเจน 

3. ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
4. ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม  
- แผนการประเมินคุณภาพฯ 
- เครื่องมือการประเมินคุณภาพฯ 
- แบบบันทึกผลการประเมินฯ 
- สรุปรายงานผลการประเมินฯ 
- รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
- บันทึกภาพถ่าย วีดีทัศน์ ฯ 
 

 

4 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่าง
น้อย 3 คน ซึ่งประกอบ ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 1 คน  
2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชัดเจน 

3. ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่าง

น้อย 3 คน ซึ่งประกอบ ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 1 คน  
2. ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 2 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่าง
น้อย 3 คน แต่กรรมการไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 6  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ
คุณภาพ 

ประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

  ทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 1 คน 

2. ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

1 1. ไม่มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหรือมี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
2. ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้น
ทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 คนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

6.2 ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 

 

5 1. มีการวางแผนก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ชัดเจน  
2. มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา 

3. ทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

4. ใช้วิธีการและเครื่องมือตั้งแต่ 2 วิธี ขึ้นไปและเหมาะสม 

 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม  
- แผนการประเมินคุณภาพฯ 
- เครื่องมือการประเมินคุณภาพฯ 
- แบบบันทึกผลการประเมินฯ 
- สรุปรายงานผลการประเมินฯ 
- รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
- บันทึกภาพถ่าย วีดีทัศน์ ฯ 

 4 1. มีการวางแผนก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ชัดเจน  
2. มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐาน  
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องค์ประกอบที่ 6  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ
คุณภาพ 

ประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

  การศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา 
3. ร้อยละ 80 ของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
4. ใช้วิธีการและเครื่องมือตั้งแต่ 2 วิธี ขึ้นไปและเหมาะสม 

 

3 1. มีการก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
ที่ชัดเจน  
2. ร้อยละ 70-79 ของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

3. ใช้วิธีการและเครื่องมือตั้งแต่ 2 วิธี ขึ้นไปและเหมาะสม 

2 1. มีการก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
แต่ไม่ชัดเจน  
2. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

3. ใช้วิธีการและเครื่องมือเพียง 1 วิธีและเหมาะสม 
1 1. มีการประเมินคุณภาพภายในแตไ่ม่ครอบคลุมมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา 
2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ใช้ วิธีการและเครื่องมือ
เพียง 1 วิธีและเหมาะสม 
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องค์ประกอบที่  7  จัดท ารายงานประจ าปีและรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

7.1 สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีเป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและ
ผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตาม
รูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
 

5 1. สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษาสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจนและครอบคลุมมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการ
บริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
4. สถานศึกษาสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการ 
บริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- บันทึกการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
- รายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
- บุคลากรในสถานศึกษา 
- บุคลากรภายนอกสถานศึกษา 

4 1.สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2.สถานศึกษาสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจนและครอบคลุมมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
3.สถานศึกษาสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการ
บริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
4. สถานศึกษาสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการ 
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องค์ประกอบที่  7  จัดท ารายงานประจ าปีและรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

  บริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ร้อยละ 70-79 

 

3 1.สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2.สถานศึกษาสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจนและครอบคลุมมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
3.สถานศึกษาสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการ
บริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
4. สถานศึกษาสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการ 
บริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
น้อยกว่าร้อยละ 70 

2 1.สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2.สถานศึกษาสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจนและครอบคลุมมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
3.สถานศึกษาสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการ 
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องค์ประกอบที่  7  จัดท ารายงานประจ าปีและรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
ประเดน็พิจารณาระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

  บริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  
1 สถานศึกษาไม่มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
7.2 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 

5 1. มีการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพรายงานให้มีความ
ชัดเจนและสมบูรณ์ 
2. น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบและตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 

 - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 - บุคลากรในสถานศึกษา 
 - คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้

ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ 
3 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้

ความเห็นชอบตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
2 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้

ความเห็นชอบไม่ทันตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
1 ไม่มีการน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
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องค์ประกอบที่  7  จัดท ารายงานประจ าปีและรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ
คุณภาพ 

ประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

7.3 เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน 
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

5 1. มีรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วย
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง 
3. เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย 
4. มีข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่ 
5. น าข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่มาพัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

- เอกสาร เว็บไซต์ เอกสาร หรือสื่อต่าง ๆที่สรุป
เพ่ือเผยแพร่การประเมินคุณภาพภายใน 

- รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

- บันทึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้
ได้รับการเผยแพร่ 

4 1. มีรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วย
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง 
3. เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย 
4. มีข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่ 

3 1. มีรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วย
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง 
3. เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วย 
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ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ
คุณภาพ 

ประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

  รูปแบบที่หลากหลาย  
2 1. มีรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วย
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง 

1 ไม่มีการเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

8.1 ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษาและพัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็น
วัฒนธรรมในการท างานปกติของ
สถานศึกษา 

5 1.มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรเรียนรู้จนเป็นวัฒนธรรม
ในการท างานปกติของสถานศึกษา 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ค าสั่งมอบหมายงาน 

- บันทึกการประชุม 

- รูปภาพ 

- สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

 

4 1. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรเรียนรู้ 
3 1.  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

  2. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3. พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

2 1.  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

1 1.ไม่มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและ 
ตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.ไม่มีการ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนในสถานศึกษามุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

8.2  น าผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์สังเคราะห์
และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้
ให้เป็นประโยชน์  ต่อการบริหารและการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

5 1. มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
เลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ 

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปมีส่วนร่วม  ใน
การเลือกสรรข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
3. มีการน าข้อมูลสารสนเทศน าไปใช้ประโยชน์ต่อการ
บริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

- แผนปฏบิัติการประจ าป ี

- รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

- รายงานผลการด าเนนิงานของโรงเรียน 

- บันทึกการประชุม 

- บุคลาภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4 1. มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
เลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ 

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างน้อยร้อยละ 70 ถึงร้อยละ 79 มี
ส่วนร่วม  ในการเลือกสรรข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
3. มีการน าข้อมูลสารสนเทศน าไปใช้ประโยชน์ต่อการ
บริหารและการเรียนการสอน 
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องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

 3 1. มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
เลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ 

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างน้อยร้อยละ 60 ถึง ร้อยละ 69 มี
ส่วนร่วม  ในการเลือกสรรข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
3. มีการน าข้อมูลสารสนเทศน าไปใช้ประโยชน์ต่อการ
บริหารและการเรียนการสอน 

 

2 มีการน าผลการประเมินภายในของสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ต่อการบริหารหรือการ
เรียนการสอน 

1 1. ไม่มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาหรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษาหรือการเรียนการสอน 

2. ไม่มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้แต่ขาดการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์  และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ 



  
 

 คู่มือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา หน้า 69  

  

องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

8.3 เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 

5 1.มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 

2.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสม 

3.มีการน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

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

4 1.มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 

2.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

3.มีการน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3 1.มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการ

ใดวิธีการหนึ่ง 

2.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.มีการน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2 1.มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แต่ขาด
ความเหมาะสม 
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องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ

คุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

  2.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แต่ขาดความชัดเจนในการน า
ผลไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา   

 

1 1.ไม่มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.ไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
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