
1 

 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

องคป์ระกอบที่ 1 การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการตดิตามตรวจสอบ 

1.1 ศึกษาวิเคราะหม์าตรฐานและตวับ่งช้ีวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี

กระทรวงศึกษาประกาศใช ้

1.2 พิจารณาสาระสาํคญัท่ีจะกาํหนดในมาตรฐานตวับ่งช้ีท่ีสะทอ้นอตัลกัษณแ์ละมาตรการส่งเสริมของ

สถานศึกษา 

1.3 กาํหนดค่าเป้าหมายความสาํเร็จของแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ี  

1.4 ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ีวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ใหก้ลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกรบัทราบ 

 

องคป์ระกอบที่ 2 การจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการตดิตามตรวจสอบ 

2.1 ศึกษา วิเคราะหส์ภาพปัญหาและความตอ้งการจาํเป็นของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบโดยใชข้อ้มลู

ตามสภาพจริง 

2.2 กาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมายดา้นต่าง ๆ โดยมุง่เนน้ท่ีคุณภาพผูเ้รียนท่ีสะทอ้นคุณภาพ

ความสาํเร็จอยา่งชดัเจนและเป็นรปูธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

2.3 กาํหนดวิธีการดาํเนินงานกิจกรรมโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย

ใชก้ระบวนการวิจยัหรือผลการวิจยัหรือขอ้มลูท่ีอา้งอิงได ้ใหค้รอบคลุมการพฒันาหลกัสตูร

สถานศึกษา การจดัประสบการณก์ารเรียนรูก้ระบวนการเรียนรู ้การส่งเสริมการเรียนรู ้การวดัและ

ประเมินผล การพฒันาบุคลากร และการบริหารจดัการ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตามมาตรฐานท่ี

กาํหนดไว ้

2.4 กาํหนดแหล่งเรียนรูแ้ละภมิูปัญญาทอ้งถ่ินจากภายนอกท่ีใหก้ารสนับสนุนทางวิชาการ 

2.5 กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนใหบุ้คลากรของสถานศึกษาและผูเ้รียนร่วมรบัผิดชอบ และ

ดาํเนินงานตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.6 กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีและแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผูป้กครอง องคก์ร หน่วยงาน 

ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

2.7 กาํหนดการใชง้บประมาณ และทรพัยากรอยา่งมีประสิทธิภาพใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรม โครงการ 

2.8 เสนอแผนพฒันาการจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานใหค้วามเห็นชอบ  

2.9 จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

2.10 กาํหนดปฏิทินการนําแผนปฏิบติัการประจาํปีสู่การปฏิบติัท่ีชดัเจน 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประเด็นการตดิตามตรวจสอบ 

2.11 เสนอแผนปฏิบติัการประจาํปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ใหค้วามเห็นชอบ 

 

องคป์ระกอบที่ 3 การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

ประเด็นการตดิตามตรวจสอบ 

3.1 จดัโครงสรา้งหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

3.2 กาํหนดผูร้บัผิดชอบและจดัระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู ่ครอบคลุม เป็นปัจจุบนั สะดวกต่อการ

เขา้ถึงและการใหบ้ริการหรือการเช่ือมโยงเครือขา่ยกบัหน่วยงานตน้สงักดั  

3.3 นําขอ้มลูสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการศึกษาและการพฒันาการเรียนการสอน  

 

องคป์ระกอบที่ 4 การดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการตดิตามตรวจสอบ 

4.1 นําแผนปฏิบติัการประจาํปีแต่ละปีสู่การปฏิบติัตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการท่ีกาํหนด

ไว ้

4.2 ผูร้บัผิดชอบและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบตามท่ีไดก้าํหนด

อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสงูสุด 

 

องคป์ระกอบที่ 5 การจดัใหมี้การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศ◌ึกษา 

ประเด็นการตดิตามตรวจสอบ 

5.1 กาํหนดผูร้บัผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดบัสถานศึกษา  

5.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดบับุคคลและระดบัสถานศึกษาอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 

ครั้ง 

5.3 รายงานและนําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในการปรบัปรุงพฒันา  

5.4 เตรียมการและใหค้วามร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานตน้สงักดั  

 

องคป์ระกอบที่ 6 การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการตดิตามตรวจสอบ 

6.1 ใหมี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอยา่งนอ้ย 3 คนท่ีประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ี

หน่วยงานตน้สงักดัข้ึนทะเบียนไว ้อยา่งนอ้ย 1  คน เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาอยา่งนอ้ย ปีละ 1ครั้ง 

6.2 ดาํเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใชว้ิธีการและ

เคร่ืองมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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องคป์ระกอบที่ 7 การจดัทาํรายงานประจาํปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ประเด็นการตดิตามตรวจสอบ 

7.1 สรุปและจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสะทอ้น

คุณภาพผูเ้รียนและผลสาํเร็จของการบริหารจดัการศึกษา ตามรปูแบบท่ีหน่วยงานตน้สงักดักาํหนด 

7.2 นําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานใหค้วามเห็นชอบ  

7.3 เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานตน้สงักดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

องคป์ระกอบที่ 8 การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งตอ่เน่ือง 

ประเด็นการตดิตามตรวจสอบ 

8.1 ส่งเสริมแนวคิดเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีมุง่การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง

ใหเ้กิดข้ึนกบัครแูละบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู ้จนเป็นวฒันธรรม ในการทาํงานปกติของสถานศึกษา 

 

8.2 นําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

มาวิเคราะห ์สงัเคราะห ์และเลือกสรรขอ้มลูสารสนเทศ เพ่ือนําไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการ

พฒันาการบริหารและการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

8.3 เผยแพร่ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรูเ้พ่ือใหเ้กิดการพฒันา 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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เครือ่งมือตดิตามตรวจสอบระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

องคป์ระกอบที่ 1การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการตดิตาม

ตรวจสอบ 
ระดบัคุณภาพ แหล่งขอ้มูล 

1.1 ศึกษาวิเคราะห์

มาตรฐานและตวับ่งช้ีวา่

ดว้ยการประกนั

คุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามท่ี

กระทรวงศึกษา

ประกาศใช ้

5มีการศึกษา วิเคราะห ์มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ีเพ่ือการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอยา่งครบถว้น กาํหนด

ผูร้บัผิดชอบ และเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุก

กระบวนการอยา่งชดัเจน 

4มีการศึกษา วิเคราะห ์มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ีเพ่ือการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอยา่งครบถว้น กาํหนด

ผูร้บัผิดชอบ และเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม 

3มีการศึกษา วิเคราะห ์มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ีเพ่ือการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอยา่งครบถว้น  

2มีการศึกษา วิเคราะห ์มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ีเพ่ือการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

1ไมมี่การศึกษา วิเคราะห ์มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ีเพ่ือการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

- คาํสัง่โรงเรียน 

- หนังสือเชิญประชุม 

- บนัทึกการประชุม 

- สมัภาษณผ์ูบ้ริหาร คร ูและผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้ง 

1.2 พิจารณาสาระสาํคญัท่ี

จะกาํหนดในมาตรฐาน

ตวับ่งช้ีท่ีสะทอ้นอตั

5 มีการศึกษา วิเคราะห ์มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ีเพ่ือการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการท่ีประกาศใช ้สะทอ้นอตั

ลกัษณแ์ละมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุก

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

- คาํสัง่โรงเรียน 

- หนังสือเชิญประชุม 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประเด็นการตดิตาม

ตรวจสอบ 
ระดบัคุณภาพ แหล่งขอ้มูล 

ลกัษณแ์ละมาตรการ

ส่งเสริมของ

สถานศึกษา 

ฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาํหนดจุดเนน้ จุดเด่นโดยไดร้บัการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

4 มีการศึกษา วิเคราะห ์มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ีเพ่ือการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการท่ีประกาศใช ้สะทอ้นอตั

ลกัษณแ์ละมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุก

ฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาํหนดจุดเนน้ จุดเด่นของสถานศึกษา 

3 มีการศึกษา วิเคราะห ์มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ีเพ่ือการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการท่ีประกาศใช ้สะทอ้นอตั

ลกัษณแ์ละมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาและเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งมี

ส่วนร่วมมีการกาํหนดจุดเนน้ จุดเด่นของสถานศึกษา 

2 มีการศึกษา วิเคราะห ์มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ีเพ่ือการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการท่ีประกาศใช ้สะทอ้นอตั

ลกัษณแ์ละมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 

1 มีการศึกษาวิเคราะห ์มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ีเพ่ือการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการท่ีประกาศใช ้แต่ไม่

สะทอ้นอตัลกัษณแ์ละมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 

- บนัทึกการประชุม 

- สมัภาษณผ์ูบ้ริหาร คร ูผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง 

-โครงการของโรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัอตัลกัษณแ์ละมาตรการ

ส่งเสริม 

1.3 กาํหนดค่าเป้าหมาย

ความสาํเร็จของแต่ละ

มาตรฐานและตวับ่งช้ี 

5 มีการกาํหนดค่าเป้าหมายความสาํเร็จของทุกมาตรฐานและตวับ่งช้ีอยา่งเหมาะสม 

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

4 มีการกาํหนดค่าเป้าหมายความสาํเร็จของเกือบทุกมาตรฐานและตวับ่งช้ีอยา่ง

เหมาะสม โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

- คาํสัง่โรงเรียน 

- หนังสือเชิญประชุม 

- บนัทึกการประชุม 

-ประกาศค่าเป้าหมายความสาํเร็จ

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประเด็นการตดิตาม

ตรวจสอบ 
ระดบัคุณภาพ แหล่งขอ้มูล 

3 มีการกาํหนดค่าเป้าหมายความสาํเร็จของมาตรฐานและตวับ่งช้ีส่วนใหญ่อยา่ง

เหมาะสม โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

2 มีการกาํหนดค่าเป้าหมายความสาํเร็จของมาตรฐานและตวับ่งช้ีส่วนใหญ่ยงัไม่

เหมาะสม โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

1 ไมมี่การกาํหนดค่าเป้าหมายความสาํเร็จของแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ี  

ของมาตรฐานและตวับ่งช้ี 

- บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

1.4 ประกาศค่าเป้าหมาย

แต่ละมาตรฐานและตวั

บ่งช้ีวา่ดว้ยการประกนั

คุณภาพภายในของ

สถานศึกษาใหก้ลุ่ม

ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายใน

และภายนอกรบัทราบ 

5 จดัทาํประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ีเพ่ือการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาโดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้

พ้ืนฐาน และมีการประชาสมัพนัธใ์หผู้เ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาไดร้บัทราบดว้ยวิธีการหลากหลาย 

4 จดัทาํประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน และตวับ่งช้ีเพ่ือการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาโดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

และมีการประชาสมัพนัธใ์หผู้เ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

รบัทราบ 

3 จดัทาํประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ีเพ่ือการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาโดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

และมีการประชาสมัพนัธใ์หผู้เ้ก่ียวขอ้งภายในสถานศึกษารบัทราบ 

2 จดัทาํประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ีเพ่ือการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาและมีการประชาสมัพนัธใ์หผู้เ้ก่ียวขอ้งรบัทราบ 

1 ไมมี่การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ีวา่ดว้ยการประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษาใหก้ลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกรบัทราบ 

- ประกาศค่าเป้าหมาย

ความสาํเร็จของมาตรฐานและ

ตวับ่งช้ี 

- หนังสือเชิญประชุม 

- บนัทึกการประชุม 

-หลกัฐานการประชาสมัพนัธ์ 

- ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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องคป์ระกอบที่ 2การจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ประเด็นการตดิตาม

ตรวจสอบ 
ระดบัคุณภาพ แหล่งขอ้มูล 

2.1ศึกษาวิเคราะห์

สภาพปัญหาและ

ความตอ้งการ

จาํเป็นของ

สถานศึกษาอยา่ง

เป็นระบบโดยใช้

ขอ้มลูตามสภาพจริง 

5มีการศึกษา วิเคราะหส์ภาพปัญหา และความตอ้งการจาํเป็นของสถานศึกษาอยา่งเป็น

ระบบโดยใชเ้ทคนิควิธีท่ีหลากหลาย ไดข้อ้มลูสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และ

ทนัสมยั ทั้งจากแหล่งขอ้มลู เอกสาร และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

4มีการศึกษา วิเคราะหส์ภาพปัญหา และความตอ้งการจาํเป็นของสถานศึกษาอยา่งเป็น

ระบบไดข้อ้มลูสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ทั้งจากแหล่งขอ้มลูเอกสารและผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง 

3มีการศึกษา วิเคราะหส์ภาพปัญหา และความตอ้งการจาํเป็นของสถานศึกษาอยา่งเป็น

ระบบไดข้อ้มลูสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น  

2มีการศึกษา วิเคราะห ์สภาพปัญหา และความตอ้งการจาํเป็นของสถานศึกษาแต่ยงัขาด

ความเป็นระบบไดข้อ้มลูสารสนเทศจากแหล่งขอ้มลู เอกสาร และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไม่

หลากหลาย และไมถู่กตอ้งบางส่วน 

1 ไมมี่การศึกษา วิเคราะหส์ภาพปัญหาและความตอ้งการจาํเป็นของสถานศึกษาอยา่งเป็น

ระบบหรือมีการศึกษา วิเคราะหส์ภาพปัญหา และความตอ้งการจาํเป็นของสถานศึกษา

แต่ขอ้มลูสารสนเทศท่ีไดย้งัไมค่รบถว้น ทนัสมยั และไมพี่ยงพอต่อการใชป้ระโยชน์  

- บุคลากรในสถานศึกษา 

- ผูแ้ทนชุมชน และผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง 

- คาํสัง่มอบหมายงานของ

โรงเรียน 

- บนัทึกการประชุมของโรงเรียน 

- เอกสารหลกัฐานการ SWOT 

หรือเทคนิคอ่ืน ๆ 

- แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

- แผนปฏิบติัการประจาํปี 

- รายงานประจาํปี 

- รายงานการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

- ขอ้มลูสารสนเทศของโรงเรียน 

- เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา 

2.2กาํหนดวิสยัทศัน์

พนัธกิจและ

เป้าหมายดา้นต่าง 

ๆโดยมุง่เนน้ท่ี

5กาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมายดา้นต่าง ๆโดยใชข้อ้มลูสารสนเทศของ

สถานศึกษาท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและทนัสมยัซ่ึงมุง่เนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ท่ี

สะทอ้นคุณภาพความสาํเร็จอยา่งชดัเจนและเป็นรปูธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

4กาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมายดา้นต่าง ๆโดยใชข้อ้มลูสารสนเทศของ

- บุคลากรในโรงเรียน 

- คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูป้กครอง 

- ผูแ้ทนชุมชน และผูมี้ส่วน

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประเด็นการตดิตาม

ตรวจสอบ 
ระดบัคุณภาพ แหล่งขอ้มูล 

คุณภาพผูเ้รียนท่ี

สะทอ้นคุณภาพ

ความสาํเร็จอยา่ง

ชดัเจนและเป็น

รปูธรรมโดยทุก

ฝ่ายมีส่วนร่วม 

สถานศึกษาท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นซ่ึงมุง่เนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ท่ีสะทอ้นคุณภาพ

ความสาํเร็จอยา่งชดัเจนและเป็นรปูธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

3กาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมายดา้นต่าง ๆโดยใชข้อ้มลูสารสนเทศของ

สถานศึกษาท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงมุง่เนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ท่ีสะทอ้นคุณภาพ

ความสาํเร็จอยา่งชดัเจนและเป็นรปูธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

2 กาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมายดา้นต่าง ๆ โดยใชข้อ้มลูสารสนเทศของ

สถานศึกษาท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงมุง่เนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน แต่ไมส่ะทอ้นคุณภาพ

ความสาํเร็จอยา่งชดัเจนและเป็นรปูธรรม และมีบุคลากรบางฝ่ายมีส่วนร่วม  

1 กาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมายดา้นต่าง ๆ โดยใชข้อ้มลูสารสนเทศของ

สถานศึกษาแต่ขาดความถูกตอ้ง หรือขอ้มลูวารสนเทศยงัไมมุ่ง่เนน้การพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียน และไมส่ะทอ้นคุณภาพความสาํเร็จอยา่งชดัเจนและเป็นรปูธรรม หรือขาดการ

มีส่วนร่วมจากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

เก่ียวขอ้ง 

- หนังสือเชิญ  

- คาํสัง่มอบหมายงานของ

โรงเรียน 

- บนัทึกการประชุมของโรงเรียน 

- แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

- แผนปฏิบติัการประจาํปี 

- รายงานประจาํปี 

- รายงานการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

- ขอ้มลูสารสนเทศของโรงเรียน 

- บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประเด็นการตดิตาม

ตรวจสอบ 
ระดบัคุณภาพ แหล่งขอ้มูล 

2.3กาํหนดวิธีการ

ดาํเนินงานกิจกรรม

โครงการท่ี

สอดคลอ้งกบั

มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษาโดยใช้

กระบวนการวิจยั

หรือผลการวิจยั

หรือขอ้มลูท่ีอา้งอิง

ไดใ้หค้รอบคลุม

การพฒันา

หลกัสตูร

สถานศึกษาการจดั

ประสบการณก์าร

เรียนรูก้ระบวนการ

เรียนรูก้ารส่งเสริม

การเรียนรูก้ารวดั

และประเมินผลการ

พฒันาบุคลากรและ

การบริหารจดัการ

เพ่ือใหบ้รรลุ

เป้าหมายตาม

มาตรฐานท่ีกาํหนด

ไว ้

5กาํหนดวิธีการดาํเนินงาน ทุกกิจกรรมโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัทุกมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาโดยใชก้ระบวนการวิจยัหรือผลการวิจยัหรือขอ้มลูท่ีอา้งอิงไดใ้ห้

ครอบคลุมการพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษาการจดัประสบการณก์ารเรียนรูก้ระบวนการ

เรียนรูก้ารส่งเสริมการเรียนรูก้ารวดัและประเมินผลการพฒันาบุคลากรและการบริหาร

จดัการเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว  ้

4กาํหนดวิธีการดาํเนินงาน เกือบทุกกิจกรรมโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาเกือบทุกมาตรฐานโดยใชผ้ลการวจิยัหรือขอ้มลูท่ีอา้งอิงไดใ้ห้

ครอบคลุมการพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษาการจดัประสบการณ ์การวดัและประเมินผล 

การพฒันาบุคลากร และ การบริหารจดัการ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตามมาตรฐาน ท่ี

กาํหนดไว ้

3 กาํหนดวิธีการดาํเนินงานกิจกรรมโครงการส่วนใหญ่ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ครอบคลุมการพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา การจดั

ประสบการณก์ารเรียนรูก้ระบวนการเรียนรู ้การส่งเสริมการเรียนรู ้การวดัและ

ประเมินผล การพฒันาบุคลากร และการบริหารจดัการ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตาม

มาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้

2 กาํหนดวิธีการดาํเนินงาน บางกิจกรรมโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาในบางมาตรฐาน ครอบคลุมการพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา การจดั

ประสบการณก์ารเรียนรูก้ระบวนการเรียนรู ้การส่งเสริมการเรียนรู ้การวดัและ

ประเมินผล และการบริหารจดัการ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ 

1 กาํหนดวิธีการดาํเนินงานกิจกรรมโครงการส่วนใหญ่ไมส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ครอบคลุมการพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา การจดั

ประสบการณก์ารเรียนรูก้ระบวนการเรียนรู ้การส่งเสริมการเรียนรู ้การวดัและ

ประเมินผล และการบริหารจดัการ 

- บุคลากรในโรงเรียน 

- คณะกรรมการสถานศึกษา 

- มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

- แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

- แผนปฏิบติัการประจาํปี 

- รายงานประจาํปี 

- รายงานการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

- เอกสารงานวิจยัของสถานศึกษา 

- ขอ้มลูสารสนเทศของโรงเรียน 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประเด็นการตดิตาม

ตรวจสอบ 
ระดบัคุณภาพ แหล่งขอ้มูล 

2.4กาํหนดแหล่งเรียนรู ้

และภมิูปัญญา

ทอ้งถ่ินจาก

ภายนอกท่ีใหก้าร

สนับสนุนทาง

วิชาการ 

5มีการสาํรวจแหล่งเรียนรูท้ั้งภายในภายนอกสถานศึกษาและภมิูปัญญาทอ้งถ่ินจดัทาํ

ขอ้มลูและสารสนเทศอยา่งเป็นระบบนํามาใชใ้นการวางแผนเพ่ือเตรียมการและใช้

ประโยชน์ในการจดัการศึกษาใหก้บัผูเ้รียน 

4มีการสาํรวจแหล่งเรียนรูท้ั้งภายในภายนอกสถานศึกษาและภมิูปัญญาทอ้งถ่ินจดัทาํ

ขอ้มลูและสารสนเทศ นํามาใชใ้นการวางแผนเพ่ือเตรียมการและใชป้ระโยชน์ในการจดั

การศึกษาใหก้บัผูเ้รียน 

3มีการสาํรวจแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษาและภมิูปัญญาทอ้งถ่ินจดัทาํขอ้มลูและ

สารสนเทศนํามาใชใ้นการวางแผนเพ่ือเตรียมการและใชป้ระโยชน์ในการจดัการศึกษา

ใหก้บัผูเ้รียน 

2 มีการสาํรวจแหล่งเรียนรู ้จดัทาํขอ้มลูและสารสนเทศ นํามาใชใ้นการวางแผนเพ่ือ

เตรียมการและใชป้ระโยชน์ในการจดัการศึกษาใหก้บัผูเ้รียน 

1 ไมมี่การสาํรวจแหล่งเรียนรูเ้พ่ือนํามาใชใ้นการวางแผนเพ่ือเตรียมการจดัการศึกษา

ใหก้บัผูเ้รียน 

- บุคลากรในโรงเรียน 

- คณะกรรมการสถานศึกษา 

- ผูป้กครอง 

- ผูแ้ทนชุมชน และผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง 

- คาํสัง่มอบหมายงานของ

โรงเรียน 

- บนัทึกการประชุมของโรงเรียน 

- แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

- แผนปฏิบติัการประจาํปี 

- รายงานประจาํปี 

- หลกัสตูรสถานศึกษา 

- ขอ้มลูสารสนเทศของโรงเรียน 

- เว็บไซตข์องโรงเรียน 

- ขอ้มลูภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 

- ขอ้มลูแหล่งเรียนรูภ้ายใน

สถานศึกษาและภายนอก 

2.5กาํหนดบทบาท

หนา้ท่ีอยา่งชดัเจน

ใหบุ้คลากรของ

สถานศึกษาและ

5กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนครอบคลุมแผนงานบุคลากรของสถานศึกษาและ

ผูเ้รียนร่วมรบัผิดชอบเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบติัของสถานศึกษา มี

การดาํเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป็นไปตามปฏิทินท่ีกาํหนด ใชง้บประมาณ

อยา่งคุม้ค่าและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ 

- บุคลากรในโรงเรียน 

- ผูป้กครอง 

- คาํสัง่มอบหมายงานของโรงเรียน 

- บนัทึกการประชุมของโรงเรียน 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประเด็นการตดิตาม

ตรวจสอบ 
ระดบัคุณภาพ แหล่งขอ้มูล 

ผูเ้รียนร่วม

รบัผิดชอบและ

ดาํเนินงานตามท่ี

กาํหนดไวอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

4 กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนครอบคลุมแผนงานบุคลากรของสถานศึกษาและ

ผูเ้รียนร่วมรบัผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบติัของสถานศึกษามีการดาํเนินงานบรรลุ

ตามวตัถุประสงคแ์ละเป็นไปตามปฏิทินท่ีกาํหนด ใชง้บประมาณอยา่งคุม้ค่าและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 

3 กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนครอบคลุมแผนงาน บุคลากรของสถานศึกษาและ

ผูเ้รียนร่วมรบัผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบติัของสถานศึกษา มีการดาํเนินงานบรรลุ

ตามวตัถุประสงคแ์ละเป็นไปตามปฏิทินท่ีกาํหนด ใชง้บประมาณอยา่งคุม้ค่า  

2 กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน แต่ไมค่รอบคลุมแผนงาน บุคลากรของสถานศึกษา

และผูเ้รียนร่วมรบัผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบติัของสถานศึกษา มีการดาํเนินงาน

บรรลุตามวตัถุประสงคเ์ป็นส่วนใหญ่และเป็นไปตามปฏิทินท่ีกาํหนด  

1 กาํหนดบทบาทหนา้ท่ียงัไมช่ดัเจน หรือขาดความครอบคลุมแผนงาน บุคลากรของ

สถานศึกษาและผูเ้รียนร่วมรบัผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบติัของสถานศึกษา มีการ

ดาํเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคเ์ป็นส่วนใหญ่แต่ไมเ่ป็นไปตามปฏิทินท่ีกาํหนด  

- คู่มือการปฏิบติังานของโรงเรียน 

- แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

- แผนปฏิบติัการประจาํปี 

- รายงานประจาํปี 

- ขอ้มลูสารสนเทศของโรงเรียน 

- เว็บไซตข์องโรงเรียน 

- ปฏิทินการปฏิบติังานของโรงเรียน 

2.6กาํหนดบทบาท

หนา้ท่ีและแนว

ทางการมีส่วนร่วม

ของบิดามารดา

ผูป้กครององคก์ร

หน่วยงานชุมชน

และทอ้งถ่ิน 

5มีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีใหแ้ก่บุคคลและองคก์รอยา่งชดัเจนควบคู่กบัการกาํหนด

แนวทางในการมีส่วนร่วมของบิดามารดาผูป้กครององคก์รหน่วยงานชุมชนและทอ้งถ่ิน

ในการบริหารจดัการศึกษาทั้งดา้นวิชาการดา้นงบประมาณดา้นการบริหารงานบุคคล

และดา้นการบริหารทัว่ไป 

4มีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีใหแ้ก่บุคคลและองคก์รควบคู่กบัการกาํหนดแนวทางในการมี

ส่วนร่วมของบิดามารดาผูป้กครององคก์รหน่วยงานชุมชนและทอ้งถ่ินในการบริหารจดั

การศึกษาทั้งดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการ

บริหารทัว่ไป 

- บุคลากรในโรงเรียน 

- ผูป้กครอง 

- ผูแ้ทนองคก์ร หน่วยงาน ชุมชน

และทอ้งถ่ิน 

- บนัทึกการประชุมของโรงเรียน 

- คู่มือการปฏิบติังานของโรงเรียน 

- แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

- แผนปฏิบติัการประจาํปี 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประเด็นการตดิตาม

ตรวจสอบ 
ระดบัคุณภาพ แหล่งขอ้มูล 

3มีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีใหแ้ก่บุคคลและองคก์รควบคู่กบัการกาํหนดแนวทางในการมี

ส่วนร่วมของบิดามารดาผูป้กครององคก์รหน่วยงานชุมชนและทอ้งถ่ินในการบริหารจดั

การศึกษาอยา่งนอ้ยสองดา้น 

2 มีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีใหแ้ก่บุคคลและองคก์รอยา่งชดัเจน ควบคู่กบัการกาํหนด

แนวทางในการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผูป้กครอง องคก์ร หน่วยงาน ชุมชนและ

ทอ้งถ่ิน ในการบริหารจดัการศึกษาเพียงดา้นใดดา้นหน่ึง 

1 ไมมี่การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีใหแ้ก่บุคคลและองคก์รในการบริหารจดัการศึกษา 

- รายงานประจาํปี 

- ขอ้มลูสารสนเทศของโรงเรียน 

- เว็บไซตข์องโรงเรียน 

- ปฏิทินการปฏิบติังานของโรงเรียน 

2.7กาํหนดการใช้

งบประมาณและ

ทรพัยากรอยา่งมี

ประสิทธิภาพให้

สอดคลอ้งกบั

กิจกรรม โครงการ 

5มีการกาํหนดการใชง้บประมาณบุคลากรวสัดุอุปกรณเ์คร่ืองมือและเวลาอยา่งประหยดั

และคุม้ค่าใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

4มีการกาํหนดการใชง้บประมาณบุคลากรวสัดุอุปกรณเ์คร่ืองมือ และเวลาอยา่งประหยดั

และคุม้ค่าใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเกือบทุกโครงการและกิจกรรมอยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

3 มีการกาํหนดการใชง้บประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ ์เคร่ืองมือ และเวลาอยา่ง

ประหยดัและคุม้ค่า ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการและกิจกรรม

ส่วนใหญ่อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2 มีการกาํหนดการใชง้บประมาณ และวสัดุอุปกรณอ์ยา่งประหยดัและคุม้ค่า ใหบ้รรลุตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ 

1 ไมมี่การกาํหนดการใชง้บประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ ์เคร่ืองมือ และเวลาอยา่ง

ประหยดัและคุม้ค่า เพ่ือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการและ

กิจกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือมีการกาํหนดการใชง้บประมาณ บุคลากร วสัดุ

- บุคลากรในโรงเรียน 

- บนัทึกการประชุมของโรงเรียน 

- แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

- แผนปฏิบติัการประจาํปี 

- แผนการใชจ้่ายงบประมาณ 

- รายงานประจาํปี 

- ขอ้มลูสารสนเทศของโรงเรียน 

- เอกสารการเงินและบญัชีของ

โรงเรียน 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประเด็นการตดิตาม

ตรวจสอบ 
ระดบัคุณภาพ แหล่งขอ้มูล 

อุปกรณ ์เคร่ืองมือ และเวลาอยา่งไมป่ระหยดัและไมคุ่ม้ค่าของโครงการและกิจกรรม

เป็นส่วนใหญ่ 

2.8เสนอแผนพฒันา

การจดัการศึกษา

ต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้

พ้ืนฐานใหค้วาม

เห็นชอบ 

5เสนอแผนพฒันาการจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานใหค้วาม

เห็นชอบ และรบัรูร่้วมกนัอยา่งกวา้งขวาง อยา่งมีระบบและแจง้ใหห้น่วยงานตน้สงักดั

รบัทราบ 

4เสนอแผนพฒันาการจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานใหค้วาม

เห็นชอบ อยา่งมีระบบ และแจง้ใหห้น่วยงานตน้สงักดัรบัทราบ 

3 เสนอแผนพฒันาการจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานใหค้วาม

เห็นชอบ และแจง้ใหห้น่วยงานตน้สงักดัรบัทราบ 

2 เสนอแผนพฒันาการจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานใหค้วาม

เห็นชอบ แต่ไมไ่ดแ้จง้ใหห้น่วยงานตน้สงักดัรบัทราบ 

1 ไมไ่ดเ้สนอแผนพฒันาการจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานให้

ความเห็นชอบ  

- บุคลากรในโรงเรียน 

- คณะกรรมการสถานศึกษา 

- บนัทึกการประชุมของโรงเรียน 

- แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

- แผนปฏิบติัการประจาํปี 

- รายงานประจาํปี 

2.9จดัทาํแผนปฏิบติั

การประจาํปีท่ี

สอดคลอ้งกบั

แผนพฒันาการจดั

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

5มีการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษาโดยทุกแผนงานโครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพฒันาการ

จดัการศึกษาพรอ้มทั้งปรบักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบันโยบายท่ีสาํคญัและความตอ้งการ

จาํเป็นของสถานศึกษา 

4 มีการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษา โดยเกือบทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจใน

แผนพฒันาการจดัการศึกษา พรอ้มทั้งปรบักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบันโยบายท่ีสาํคญั 

3 มีการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ

- ครแูละบุคลากรในโรงเรียน 

- คณะกรรมการสถานศึกษา 

- เอกสารความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาท่ี

โรงเรียนจดัทาํข้ึน 

- แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

- แผนปฏิบติัการประจาํปี 

- รายงานประจาํปี 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประเด็นการตดิตาม

ตรวจสอบ 
ระดบัคุณภาพ แหล่งขอ้มูล 

สถานศึกษา โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่ครอบคลุมตามภารกิจใน

แผนพฒันาการจดัการศึกษา พรอ้มทั้งปรบักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบันโยบายท่ีสาํคญั 

2 มีการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษา โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่ยงัขาดความครอบคลุมตาม

ภารกิจในแผนพฒันาการจดัการศึกษา พรอ้มการปรบักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบายท่ีสาํคญัยงัขาดความชดัเจน ไมส่มบรูณ ์

1 มีการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีท่ีขาดความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดั

การศึกษาของสถานศึกษา หรือแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่ยงัขาดความ

ครอบคลุมตามภารกิจในแผนพฒันาการจดัการศึกษา หรือไมมี่การปรบักิจกรรมให้

สอดคลอ้งกบันโยบายท่ีสาํคญั 

- เว็บไซตข์องโรงเรียน 

2.10กาํหนดปฏิทินการ

นําแผนปฏิบติัการ

ประจาํปีสู่การ

ปฏิบติัท่ีชดัเจน 

5มีการกาํหนดผูร้บัผิดชอบ ปฏิทิน และแผนกาํกบัติดตามการดาํเนินงานของแผนปฏิบติั

การประจาํปี ชดัเจนครบถว้นในทุกโครงการ กิจกรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

4มีการกาํหนดผูร้บัผิดชอบ ปฏิทิน และแผนกาํกบัติดตามการดาํเนินงานของแผนปฏิบติั

การ ชดัเจนครบถว้นเกือบในทุกโครงการ กิจกรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

3มีการกาํหนดผูร้บัผิดชอบ ปฏิทิน และแผนกาํกบัติดตามการดาํเนินงานของแผนปฏิบติั

การ ชดัเจนครบถว้นเป็นส่วนใหญ่ในโครงการ กิจกรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

2มีการกาํหนดผูร้บัผิดชอบ ปฏิทิน และแผนกาํกบัติดตามการดาํเนินงานของแผนปฏิบติั

การ ไมช่ดัเจนเป็นส่วนใหญ่ในโครงการ กิจกรรม  

1ไมมี่การกาํหนดปฏิทินการนําแผนปฏิบติัการประจาํปีสู่การปฏิบติัท่ีชดัเจน 

- บุคลากรในโรงเรียน 

- คณะกรรมการสถานศึกษา 

- คาํสัง่มอบหมายงานของ

โรงเรียน 

- บนัทึกการประชุมของโรงเรียน 

- แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

- แผนปฏิบติัการประจาํปี 

- ปฏิทินการปฏิบติังานของ

โรงเรียน 

2.11 เสนอแผนปฏิบติั

การประจาํปีต่อ

5 เสนอแผนปฏิบติัการประจาํปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานใหค้วามเห็นชอบ 

และรบัรูร่้วมกนัอยา่งกวา้งขวาง อยา่งมีระบบ และแจง้ใหห้น่วยงานตน้สงักดัรบัทราบ 

- บุคลากรในโรงเรียน 

- คณะกรรมการสถานศึกษา 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประเด็นการตดิตาม

ตรวจสอบ 
ระดบัคุณภาพ แหล่งขอ้มูล 

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้

พ้ืนฐาน ใหค้วาม

เห็นชอบ 

4 เสนอแผนปฏิบติัการประจาํปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานใหค้วามเห็นชอบ 

อยา่งมีระบบ และแจง้ใหห้น่วยงานตน้สงักดัรบัทราบ 

3 เสนอแผนปฏิบติัการประจาํปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานใหค้วามเห็นชอบ 

และแจง้ใหห้น่วยงานตน้สงักดัรบัทราบ 

2 เสนอแผนปฏิบติัการประจาํปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานใหค้วามเห็นชอบ 

แต่ไมไ่ดแ้จง้ใหห้น่วยงานตน้สงักดัรบัทราบ 

1 ไมไ่ดเ้สนอแผนปฏิบติัการประจาํปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานใหค้วาม

เห็นชอบ  

- บนัทึกการประชุมของโรงเรียน 

- แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

- แผนปฏิบติัการประจาํปี 

- รายงานประจาํปี 

 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 



16 

 

170องคป์ระกอบที่ 3 การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

ประเด็นการตดิตาม

ตรวจสอบ 
ระดบัคุณภาพ 

แหล่งขอ้มูล 

3.1 จดัโครงสรา้งหรือ

ระบบการบริหาร

ของสถานศึกษาท่ี

เอ้ือต่อการพฒันา

ระบบการประกนั

คุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

 5 จดัโครงสรา้งหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ดา้นคือ ดา้นวิชาการ 

ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารทัว่ไป ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุก

ฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัโครงสรา้งหรือระบบการบริหารของสถานศึกษา โดยกาํหนด

ผูร้บัผิดชอบท่ีมีความรูค้วามสามารถอยา่งชดัเจนและเอ้ือต่อการพฒันาระบบการ

ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 4 จดัโครงสรา้งหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ดา้นคือ ดา้นวิชาการ 

ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารทัว่ไป ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุก

ฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัโครงสรา้งหรือระบบการบริหารของสถานศึกษา โดยกาํหนด

ผูร้บัผิดชอบชดัเจนและเอ้ือต่อการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 3 จดัโครงสรา้งหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ดา้นคือ ดา้นวิชาการ 

ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารทัว่ไป ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุก

ฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัโครงสรา้งหรือระบบการบริหารของสถานศึกษา และเอ้ือต่อ

การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 2 จดัโครงสรา้งหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ดา้นคือ ดา้นวิชาการ 

ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารทัว่ไปและเอ้ือต่อการ

พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 1 จดัโครงสรา้งหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ดา้นคือ ดา้นวิชาการ 

ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารทัว่ไป  

 

- ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

- หวัหนา้กลุ่มงาน 

- ครแูละบุคลากรในโรงเรียน  

- กรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

- คาํสัง่มอบหมายงานของโรงเรียน  

- บนัทึกการประชุมของโรงเรียน/

กลุ่มงาน  

- แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  

- แผนปฏิบติัการประจาํปี  

- รายงานประจาํปี  

- ปฏิทินการปฏิบติังานของ

โรงเรียน 

- ร่องรอยแผนภมิูการบริหารงาน

ของโรงเรียน 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประเด็นการตดิตาม

ตรวจสอบ 
ระดบัคุณภาพ 

แหล่งขอ้มูล 

3.2 กาํหนด

ผูร้บัผิดชอบและ

จดัระบบ

สารสนเทศใหเ้ป็น

หมวดหมู ่

ครอบคลุม เป็น

ปัจจุบนั สะดวก

ต่อการเขา้ถึงและ

การใหบ้ริการหรือ

การเช่ือมโยง

เครือขา่ยกบั

หน่วยงานตน้

สงักดั 

 5 มีการกาํหนดผูร้บัผิดชอบและจดัทาํระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู ่ครอบคลุม 

ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั มีความสะดวกต่อการเขา้ถึงและการใหบ้ริการ สามารถ

เช่ือมโยงเครือขา่ยกบัหน่วยงานตน้สงักดัหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 

 4 มีการกาํหนดผูร้บัผิดชอบและจดัทาํระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู ่ครอบคลุม 

ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั มีความสะดวกต่อการเขา้ถึงและการใหบ้ริการ สามารถ

เช่ือมโยงเครือขา่ยกบัหน่วยงานตน้สงักดั 

 3 มีการกาํหนดผูร้บัผิดชอบและจดัทาํระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู ่ครอบคลุม 

ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั และสามารถเช่ือมโยงเครือขา่ยกบัหน่วยงานตน้สงักดั 

 2 มีการกาํหนดผูร้บัผิดชอบและจดัทาํระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู ่แต่มีขอ้มลู

สารสนเทศยงัไมค่รอบคลุม และบางส่วนไมถู่กตอ้ง  ไมเ่ป็นปัจจุบนั 

 1 ไมมี่การกาํหนดผูร้บัผิดชอบและจดัทาํระบบสารสนเทศท่ีเป็นระบบไมเ่ป็นหมวดหมู ่

หรือขอ้มลูสารสนเทศส่วนใหญ่ยงัไมค่รอบคลุม ไมถู่กตอ้ง ไมเ่ป็นปัจจุบนั  

 

- ครแูละบุคลากรท่ีรบัผิดชอบ 

- ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

- คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

- คาํสัง่มอบหมายงานของโรงเรียน  

- บนัทึกการประชุม 

- เอกสารความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา 

- แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

  

- แผนปฏิบติัการประจาํปี  

- รายงานประจาํปี 

- เว็บไซตข์องโรงเรียน 

 

3.3 นําขอ้มลู

สารสนเทศไปใช้

ประโยชน์ในการ

บริหารจดั

การศึกษาและ

การพฒันาการ

เรียนการสอน 

 5 มีการนําขอ้มลูสารสนเทศไปใชอ้ยา่งเป็นระบบ เพ่ือปรบัปรุงและพฒันา ทั้งในดา้นการ

วางแผน ดาํเนินการ กาํกบัติดตาม และประเมินผล การบริหารจดัการและการ

พฒันาการเรียนการสอน โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 4 มีการนําขอ้มลูสารสนเทศไปใช ้เพ่ือปรบัปรุงและพฒันา ทั้งในดา้นการวางแผน 

ดาํเนินการ กาํกบัติดตาม และประเมินผล การบริหารจดัการและการพฒันาการเรียน

การสอน  

 3 มีการนําขอ้มลูสารสนเทศไปใช ้เพ่ือปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการและการ

- ผูร้บัผิดชอบงานขอ้มลูสารสนเทศ  

- บุคลากรในโรงเรียน  

- กรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

- คาํสัง่มอบหมายงานของโรงเรียน  

- บนัทึกการประชุม 

- เอกสารความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประเด็นการตดิตาม

ตรวจสอบ 
ระดบัคุณภาพ 

แหล่งขอ้มูล 

พฒันาการเรียนการสอน  

 2 มีการนําขอ้มลูสารสนเทศไปใช ้เพ่ือปรบัปรุงและพฒันาในดา้นการบริหารจดัการหรือ

การพฒันาการเรียนการสอน  

 1 ไมมี่การนําขอ้มลูสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการศึกษาและการ

พฒันาการเรียนการสอน 

- แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  

- แผนปฏิบติัการประจาํปี 

- รายงานประจาํปี  

- เว็บไซตข์องโรงเรียน  

- ผลการสาํรวจความพึงพอใจ 

 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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องคป์ระกอบที่ 4การดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการตดิตาม

ตรวจสอบ 
ระดบัคุณภาพ แหล่งขอ้มูล 

4.1 นําแผนปฏิบติัการ

ประจาํปีแต่ละปีสู่

การปฏิบติัตาม

กรอบระยะเวลา

และกิจกรรม

โครงการท่ีกาํหนด

ไว ้

5รอ้ยละ 80 ข้ึนไปของจาํนวนโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบติัการประจาํปีมีการปฏิบติั

ตามกรอบระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้

4 รอ้ยละ 70-79 ของจาํนวนโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบติัการประจาํปีมีการปฏิบติั

ตามกรอบระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้

3 รอ้ยละ 60-69 ของจาํนวนโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบติัการประจาํปีมีการปฏิบติั

ตามกรอบระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้

2 รอ้ยละ 50-59 ของจาํนวนโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบติัการประจาํปีมีการปฏิบติั

ตามกรอบระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้

1 นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบติัการประจาํปีมีการ

ปฏิบติัตามกรอบระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้

- ผูบ้ริหารโรงเรียน  

- คร ู 

- กรรมการสถานศึกษา  

- นักเรียน  

- ผูป้กครอง  

- ผูแ้ทนชุมชน  

- แผนพฒันาคุณภาพการจดั

การศึกษา  

- แผนปฏิบติัการประจาํปี  

- คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดาํเนินงาน  

- บนัทึกการประชุม  

- แบบบนัทึกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปฏิบติังาน  

- รายงานผลการปฏิบติังาน  

- รายงานประจาํปี  

- ภาพถ่ายกิจกรรม  

- ส่ือ วีดิทศัน์นําเสนอกิจกรรม/

4.2 ผูร้บัผิดชอบและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย

ปฏิบติัตาม

บทบาทหนา้ท่ี 

และความ

รบัผิดชอบตามท่ี 

ไดก้าํหนดอยา่งมี

ประสิทธิภาพและ

5 ผูร้บัผิดชอบและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ี

ไดก้าํหนด โดยรอ้ยละ 80 ข้ึนไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวตัถุประสงค ์มีการ

ใชง้บประมาณและทรพัยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า ผูเ้ก่ียวขอ้งมากกวา่รอ้ยละ 80 

พึงพอใจการดาํเนินงาน 

4 ผูร้บัผิดชอบและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ี

ไดก้าํหนด โดยรอ้ยละ 70-79 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวตัถุประสงค ์มีการใช้

งบประมาณและทรพัยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า ผูเ้ก่ียวขอ้งรอ้ยละ 70-79 พึง

พอใจการดาํเนินงาน 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประเด็นการตดิตาม

ตรวจสอบ 
ระดบัคุณภาพ แหล่งขอ้มูล 

เกิดประสิทธิผล

สงูสุด 

 

3ผูร้บัผิดชอบและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ี

ไดก้าํหนด โดยรอ้ยละ 60-69 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวตัถุประสงค ์มีการใช้

งบประมาณและทรพัยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า ผูเ้ก่ียวขอ้งรอ้ยละ 60-69 พึง

พอใจการดาํเนินงาน 

2 ผูร้บัผิดชอบและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ี

ไดก้าํหนด รอ้ยละ 50-59 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวตัถุประสงค ์มีการใช้

งบประมาณและทรพัยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า ผูเ้ก่ียวขอ้งรอ้ยละ 50-59 พึง

พอใจการดาํเนินงาน 

1 ผูร้บัผิดชอบและผูเ้ก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ไมไ่ดป้ฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ

ตามท่ีไดก้าํหนด หรือนอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตาม

วตัถุประสงค ์หรือมีการใชง้บประมาณและทรพัยากรอยา่งไมป่ระหยดัและคุม้ค่า หรือ

ผูเ้ก่ียวขอ้งนอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 พึงพอใจการดาํเนินงาน 

ผลงาน/ขอ้มลูสถิติต่าง ๆ ฯลฯ 

- สงัเกตบรรยากาศการทาํงานของ

บุคลากรในโรงเรียน  

- ขอ้มลูสถิติการดาํเนินงานต่าง ๆ   

 

 

 

 

 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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องคป์ระกอบที่ 5 การจดัใหมี้การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศ◌ึกษา 

ประเด็นการตดิตาม

ตรวจสอบ 
ระดบัคุณภาพ แหล่งขอ้มูล 

5.1 กาํหนดผูร้บัผิดชอบใน

การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา

ระดบัสถานศึกษา 

5 มีผูร้บัผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการ

สรา้งความเขา้ใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดบัสถานศึกษา

มอบหมายงานตามความรูค้วามสามารถร่วมกนัวางแผนกาํหนดภารกิจและ

ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ และมีการประสานงานอยา่งเป็นระบบ  

4 มีผูร้บัผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการ

สรา้งความเขา้ใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดบัสถานศึกษา 

มอบหมายงานตามความรูค้วามสามารถ ร่วมกนัวางแผนกาํหนด ภารกิจและ

ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ  

3 มีผูร้บัผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการ

สรา้งความเขา้ใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดบัสถานศึกษา 

มอบหมายงานตามความรูค้วามสามารถ 

2 มีกระบวนการสรา้งความเขา้ใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดบั

สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรูค้วามสามารถ  

1 ไมมี่ผูร้บัผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หรือไมมี่

กระบวนการสรา้งความเขา้ใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดบั

สถานศึกษา 

- คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ 

- บนัทึกการประชุม 

- แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 

- แผนปฏิบติัการประจาํปี 

5.2 ติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาทั้ง

ระดบับุคคลและระดบั

5 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดบับุคคลและระดบั

สถานศึกษาท่ีแสดงผลการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ โดยมีวิธีการและ 

เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม อยา่ง

- รายงานผลการดาํเนินงานตาม

หลกัสตูรสถานศึกษา 

- เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบ 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประเด็นการตดิตาม

ตรวจสอบ 
ระดบัคุณภาพ แหล่งขอ้มูล 

สถานศึกษาอยา่งนอ้ย

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 

นอ้ยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดบับุคคลและระดบั

สถานศึกษาท่ีแสดงผลการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ โดยมีวิธีการและ

เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

3 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดบับุคคลและระดบั

สถานศึกษาท่ีแสดงผลการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 

1 ครั้ง 

2 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 

ครั้ง 

1 สถานศึกษาไมมี่การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

- บนัทึกการนิเทศของผูนิ้เทศและผูร้บั

การนิเทศ 

- บนัทึกภาพถ่าย วีดิทศัน์ 

 

5.3 รายงานและนําผลการ

ติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาไป

ใชป้ระโยชน์ในการ

ปรบัปรุงพฒันา 

 

5 สถานศึกษามีการจดัทาํรายงานเสนอต่อผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ยรปูแบบท่ีหลากหลายและ

นําผลการติดตามตรวจสอบไปใชว้างแผนดาํเนินงาน ปรบัปรุง พฒันา การบริหาร

และการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  

4 สถานศึกษามีการจดัทาํรายงานเสนอต่อผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ยรปูแบบท่ีหลากหลายและ

นําผลการติดตามตรวจสอบไปใชว้างแผนดาํเนินงาน  

3 สถานศึกษามีการจดัทาํรายงานเสนอต่อผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ยรปูแบบใดรปูแบบหน่ึงและ

นําผลการติดตามตรวจสอบไปใชว้างแผนดาํเนินงาน 

2 สถานศึกษามีการจดัทาํรายงานเสนอต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง แต่ไมมี่การนําผลการติดตาม

ตรวจสอบไปใชว้างแผนดาํเนินงาน 

1 สถานศึกษาไมมี่การจดัทาํรายงานเสนอต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง 

- รายงานผลการดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบติัการประจาํปีของ

สถานศึกษา 

- บนัทึกการประชุม 

- สรุปผลการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพฯ  

 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประเด็นการตดิตาม

ตรวจสอบ 
ระดบัคุณภาพ แหล่งขอ้มูล 

5.4 เตรียมการและให้

ความร่วมมือในการ

ติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาจาก

หน่วยงานตน้สงักดั 

 

5 สถานศึกษามีการเตรียมการอยา่งเป็นระบบทั้งดา้นขอ้มลู เอกสาร หลกัฐาน 

ร่องรอยการดาํเนินงานต่าง ๆ อยา่งครบถว้น ชดัเจน สมบรูณ ์และผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งทุกคนใหค้วามร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก

หน่วยงานตน้สงักดั 

4 สถานศึกษามีการเตรียมการ ทั้งดา้นขอ้มลู เอกสาร หลกัฐาน ร่องรอยการ

ดาํเนินงานต่าง ๆ อยา่งครบถว้น และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใหค้วามร่วมมือในการ

ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานตน้สงักดั 

3 สถานศึกษามีการเตรียมการและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใหค้วามร่วมมือในการติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานตน้สงักดั 

2 สถานศึกษามีการเตรียมการ แต่ขอ้มลู เอกสาร หลกัฐาน ร่องรอยการดาํเนินงาน

ต่าง ๆ บางอยา่งขาดความครบถว้น ชดัเจน สมบรูณ ์และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งให้

ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานตน้สงักดั 

1 สถานศึกษาไมมี่การเตรียมการหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไมใ่หค้วามร่วมมือในการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานตน้สงักดั 

- รายงานผลการดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบติัการประจาํปีของ

สถานศึกษา 

- บนัทึกการประชุม 

- สรุปผลการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพฯ  

 

 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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263องคป์ระกอบที่ 6 การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการตดิตาม

ตรวจสอบ 
ระดบัคุณภาพ แหล่งขอ้มูล 

6.1 ใหมี้คณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพ

ภายในอยา่งนอ้ย 3

คนท่ีประกอบดว้ย

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีหน่วยงานตน้สงักดั

ข้ึนทะเบียนไว ้อยา่ง

นอ้ย 1 คน เขา้มามี

ส่วนร่วมใน

กระบวนการประเมิน

คุณภาพภายในของ

สถานศึกษาอยา่งนอ้ย 

ปีละ 1ครั้ง 

 

 5 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน อยา่งนอ้ย 3 คน ซ่ึง

ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดร้บัการข้ึนทะเบียนจากหน่วยงานตน้สงักดัอยา่ง

นอ้ย 1 คน กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการอยา่งชดัเจนและดาํเนินการ

ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั้งโดยไดร้บัความ

ร่วมมือจากผูบ้ริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน คร ูและผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้ง 

 4มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน อยา่งนอ้ย 3 คน ซ่ึง

ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดร้บัการข้ึนทะเบียนจากหน่วยงานตน้สงักดัอยา่ง

นอ้ย 1 คน กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการอยา่งชดัเจนและดาํเนินการ

ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

 3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอยา่งนอ้ย 3 คน ซ่ึง

ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดร้บัการข้ึนทะเบียนจากหน่วยงานตน้สงักดัอยา่ง

นอ้ย 1 คน ดาํเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยา่งนอ้ยปีละ 1 

ครั้ง 

 2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอยา่งนอ้ย 3 คน แต่กรรมการ

ไมมี่ผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดร้บัการข้ึนทะเบียนจากหน่วยงานตน้สงักดัอยา่งนอ้ย 1 คน

เขา้มาร่วมดาํเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยา่งนอ้ยปีละ 1 

ครั้ง 

 1 ไมมี่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน หรือมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน แต่ไมมี่ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีหน่วยงานตน้สงักดัข้ึนทะเบียนไว ้อยา่ง

- คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ 

- บนัทึกการประชุม  

- แผนการประเมินคุณภาพฯ 

- เคร่ืองมือการประเมินคุณภาพฯ 

- แบบบนัทึกผลการประเมินฯ 

- สรุปรายงานผลการประเมินฯ 

- รายงานประจาํปีของสถานศึกษา 

- บนัทึกภาพถ่าย วีดีทศัน์ ฯ 

 

 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประเด็นการตดิตาม

ตรวจสอบ 
ระดบัคุณภาพ แหล่งขอ้มูล 

นอ้ย 1  คน เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

6.2 ดาํเนินการประเมิน

คุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาโดย

ใชว้ิธีการและ

เคร่ืองมือท่ี

หลากหลายและ

เหมาะสม 

 

 

5 มีการวางแผนและกาํหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในท่ีชดัเจนมี

เคร่ืองมือประเมินคุณภาพภายในท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ทุกระดบัการศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุกตวับ่งช้ีดาํเนินการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยใชว้ิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายและ

เหมาะสม 

4มีการวางแผนและกาํหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในท่ีชดัเจนมี

เคร่ืองมือประเมินคุณภาพภายในท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ทุกระดบัการศึกษา โดยเกือบทุกมาตรฐานและตวับ่งช้ีดาํเนินการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยใชว้ิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายและ

เหมาะสม 

3มีการกาํหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในท่ีชดัเจน ดาํเนินการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยมาตรฐานและตวับ่งช้ีส่วน

ใหญ่ใชว้ิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

2มีการกาํหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในแต่ไมช่ดัเจนดาํเนินการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาแต่ไมใ่ชว้ิธีการและเคร่ืองมือท่ี

หลากหลายและเหมาะสม 

1มีการประเมินคุณภาพภายใน แต่ไมค่รอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ทุกระดบัการศึกษา มาตรฐานและตวับ่งช้ีส่วนใหญ่ใชว้ิธีการและเคร่ืองมือท่ีไม่

หลากหลายและเหมาะสม 

- คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ 

- บนัทึกการประชุม  

- แผนการประเมินคุณภาพฯ 

- เคร่ืองมือการประเมินคุณภาพฯ 

- แบบบนัทึกผลการประเมินฯ 

- สรุปรายงานผลการประเมินฯ 

- รายงานประจาํปีของสถานศึกษา 

- บนัทึกภาพถ่าย วีดีทศัน์ ฯ 

 

 

 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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องคป์ระกอบที่ 7 การจดัทาํรายงานประจาํปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ประเด็น

การ

ตดิตาม

ตรวจสอบ 

ระดบัคุณภาพ 
แหล่งขอ้มู

ล 

7.1 สรุป

และ

จดัทาํ

รายงา

น

ประจาํ

ปีท่ีเป็น

รายงา

น

ประเมิ

น

คุณภา

พ

ภายใน

ของ

สถานศึ

5สรุปและจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียนและผลสาํเร็จ

ของการบริหารจดัการศึกษาอยา่งชดัเจน ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามรปูแบบท่ีหน่วยงานตน้

สงักดักาํหนดโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานทุกฝ่าย  

4 สรุปและจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียนและผลสาํเร็จ

ของการบริหารจดัการศึกษา ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามรปูแบบท่ีหน่วยงานตน้สงักดักาํหนด

โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่เขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน  

 3 สรุปและจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ท่ีสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียนและผลสาํเร็จ

ของการบริหารจดัการศึกษา ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามรปูแบบท่ีหน่วยงานตน้สงักดักาํหนด

โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน  

 2 สรุปและจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา แต่ยงัไมส่ะทอ้นคุณภาพผูเ้รียนและผลสาํเร็จของการบริหารจดัการศึกษา  

1ไมจ่ดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา หรือมีการจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็น

รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแต่ไมส่ะทอ้นคุณภาพผูเ้รียนและผลสาํเร็จของการบริหารจดัการศึกษาท่ี

ครอบคลุมตามตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หรือไมผู่มี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาเขา้มามี

ส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 

- คาํสัง่

แต่งตั้ง

คณะกร

รมการ 

- บนัทึก

การ

ประชุม 

- บนัทึก

การ

จดัการ

ขอ้มลู

สารสนเ

ทศ 

- รายงาน

การ

ประเมิน

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประเด็น

การ

ตดิตาม

ตรวจสอบ 

ระดบัคุณภาพ 
แหล่งขอ้มู

ล 

กษาท่ี

สะทอ้น

คุณภา

พ

ผูเ้รียน

และ

ผลสาํเร็

จของ

การ

บริหาร

จดั

การศึก

ษา 

ตาม

รปูแบบ

ท่ี

หน่วยง

านตน้

คุณภาพ

ภายใน

สถานศึ

กษา 

- บุคลากร

ใน

สถานศึ

กษา 

- บุคลากร

ภายนอ

ก

สถานศึ

กษา 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประเด็น

การ

ตดิตาม

ตรวจสอบ 

ระดบัคุณภาพ 
แหล่งขอ้มู

ล 

สงักดั

กาํหนด 

7.2 

นําเสน

อ

รายงาน

ต่อ

คณะกร

รมการ

สถานศึ

กษาขัน้

พ้ืนฐาน

ให้

ความ

เห็นชอ

บ 

 5 มีการตรวจสอบ ปรบัปรุงคุณภาพของรายงานใหมี้ความชดัเจนและสมบรูณ ์แลว้จึงเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานใหค้วามเห็นชอบอยา่งเป็นระบบ ตามช่วงเวลาท่ีกาํหนด  

 4 นําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานใหค้วามเห็นชอบอยา่งเป็นระบบ ตามช่วงเวลาท่ีกาํหนด  

 3 นําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานใหค้วามเห็นชอบ ตามช่วงเวลาท่ีกาํหนด  

 2 นําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานใหค้วามเห็นชอบ แต่ไมท่นั ตามช่วงเวลาท่ีกาํหนด  

 1 ไมไ่ดนํ้าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานใหค้วามเห็นชอบ  

- คาํสัง่

แต่งตั้ง

คณะกร

รมการ 

- บนัทึก

การ

ประชุม 

- รายงาน

การ

ประเมิน

คุณภาพ

ภายใน

บุคลากร

ใน

สถานศึ

กษา 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประเด็น

การ

ตดิตาม

ตรวจสอบ 

ระดบัคุณภาพ 
แหล่งขอ้มู

ล 

- 
คณะกร

รมการ

สถานศึ

กษาขัน้

พ้ืนฐาน 

7.3 

เผยแพ

ร่

รายงา

นต่อ

สาธาร

ณชน 

หน่วยง

านตน้

สงักดั

และ

หน่วยง

 5 มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาดว้ยรปูแบบและวิธีการท่ีหลากหลายต่อหน่วยงานตน้สงักดั 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และสาธารณชน พรอ้มกบันําขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะจากผูไ้ดร้บัการเผยแพร่เพ่ือนําไปใชส้าํหรบัการ

พฒันาการจดัการศึกษาอยา่งมีระบบ เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

 4 มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาดว้ยรปูแบบและวิธีการใดวิธีการหน่ึงต่อหน่วยงานตน้สงักดั 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และสาธารณชน พรอ้มกบันําขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะจากผูไ้ดร้บัการเผยแพร่เพ่ือนําไปใชส้าํหรบัการ

พฒันาการจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบ  

 3 มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อหน่วยงานตน้สงักดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พรอ้มกบันํา

ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะจากผูไ้ดร้บัการเผยแพร่เพ่ือนําไปใชส้าํหรบัการพฒันาการจดัการศึกษา 

2 มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อหน่วยงานตน้สงักดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

 1ไมมี่การเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อสาธารณชน หน่วยงานตน้สงักดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- เอกสาร 

เว็บไซต ์

เอกสาร 

หรือส่ือ

ต่าง ๆท่ี

สรุปเพ่ือ

เผยแพร่

การ

ประเมิน

คุณภาพ

ภายใน 

- รายงาน

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประเด็น

การ

ตดิตาม

ตรวจสอบ 

ระดบัคุณภาพ 
แหล่งขอ้มู

ล 

านท่ี

เก่ียวขอ้

ง 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ภายใน 

- บนัทึก

ความ

คิดเห็น

และ

ขอ้เสนอแ

นะจากผู ้

ไดร้บัการ

เผยแพร่ 

 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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องคป์ระกอบที่ 8 การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งตอ่เน่ือง 

ประเด็นการตดิตาม

ตรวจสอบ 
ระดบัคุณภาพ แหล่งขอ้มูล 

8.1 ส่งเสริมแนวคิดเร่ือง

การประกนัคุณภาพ

การศึกษาท่ีมุง่การ

พฒันาคุณภาพ

การศึกษาอยา่ง

ต่อเน่ืองใหเ้กิดข้ึนกบั

ครแูละบุคลากรทุกคน

ในสถานศึกษา และ

พฒันาสถานศึกษาให้

เป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู ้จนเป็น

วฒันธรรมในการ

ทาํงานปกติของ

สถานศึกษา 

 

5มีการส่งเสริม สนับสนุนใหค้รแูละบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรูค้วาม

เขา้ใจและตระหนักในความสาํคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษาดว้ยการให้

ความรู ้พฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู ้และสรา้งวฒันธรรมคุณภาพใหเ้กิดข้ึนใน

สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

4มีการส่งเสริม สนับสนุนใหค้รแูละบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรูค้วาม

เขา้ใจและตระหนักในความสาํคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษาดว้ยการให้

ความรู ้พฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู ้และสรา้งวฒันธรรมคุณภาพใหเ้กิดข้ึนใน

สถานศึกษา 

3มีการส่งเสริม สนับสนุนใหค้รแูละบุคลากรส่วนใหญ่ในสถานศึกษามีความรูค้วาม

เขา้ใจและตระหนักในความสาํคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษาดว้ยการให้

ความรู ้พฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู ้และสรา้งวฒันธรรมคุณภาพใหเ้กิดข้ึนใน

สถานศึกษา 

2 มีการส่งเสริม สนับสนุนใหค้รแูละบุคลากรในสถานศึกษามีความรูค้วามเขา้ใจใน

ความสาํคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา ดว้ยการใหค้วามรู ้หรือพฒันา

องคก์รแห่งการเรียนรู ้หรือสรา้งวฒันธรรมคุณภาพใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษา 

1 ไมมี่การส่งเสริม สนับสนุนใหค้รแูละบุคลากรในสถานศึกษามีความรูค้วามเขา้ใจใน

ความสาํคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา  

 

- แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

- แผนปฏิบติัการประจาํปี 

- คาํสัง่มอบหมายงาน 

- บนัทึกการประชุม 

- รปูภาพ 

- สมัภาษณผ์ูเ้ก่ียวขอ้ง 

 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ระดบัคุณภาพ แหล่งขอ้มูล 

 

8.2 นําผลการประเมิน

คุณภาพภายในของ

สถานศึกษาจากการ

ประเมินตนเองหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

มาวิเคราะห ์

สงัเคราะห ์และ

เลือกสรรขอ้มลู

สารสนเทศ เพ่ือ

นําไปใชใ้หเ้ป็น

ประโยชน์ต่อการ

พฒันาการบริหารและ

การเรียนการสอน

อยา่งต่อเน่ือง 

 5 มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งต่าง ๆ มาวิเคราะห ์สงัเคราะห ์และเลือกสรรขอ้มลูสารสนเทศ โดยใหผู้ ้

มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพ่ือนําไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการ

บริหารและการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

 4 มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งต่าง ๆ มาวิเคราะห ์สงัเคราะห ์และเลือกสรรขอ้มลูสารสนเทศ โดยใหผู้ ้

มีส่วนเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่มีส่วนร่วม เพ่ือนําไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการ

พฒันาการบริหารและการเรียนการสอน 

 3 มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งมาวิเคราะห ์สงัเคราะห ์และเลือกสรรขอ้มลูสารสนเทศ โดยใหผู้มี้ส่วน

เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม เพ่ือนําไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการบริหารและ

การเรียนการสอน 

 2 มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการบริหารหรือการเรียนการสอน  

 1 ไมมี่การนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการบริหารหรือการเรียนการสอน 

หรือมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งมาใชแ้ต่ขาดการวิเคราะห ์สงัเคราะห ์และเลือกสรรขอ้มลูสารสนเทศ 

- แผนพฒันาคุณภาพการจดั

การศึกษาของสถานศึกษา 

- แผนปฏิบติัการประจาํปี 

- รายงานผลการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาประจาํปี 

- ขอ้มลูสารสนเทศของโรงเรียน 

- รายงานผลการดาํเนินงานของ

โรงเรียน 

- บนัทึกการประชุม 

- บุคลาภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

8.3 เผยแพร่ผลการพฒันา 5มีการเผยแพร่ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย และมีการ - รายงานการพฒันาคุณภาพ

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ตรวจสอบ 
ระดบัคุณภาพ แหล่งขอ้มูล 

คุณภาพการศึกษาและ

แลกเปล่ียนเรียนรู ้

เพ่ือใหเ้กิดการพฒันา 

แลกเปล่ียนเรียนรูด้ว้ยวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสม เพ่ือนําผลไปใชใ้นการ

พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

4มีการเผยแพร่ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย และมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรูด้ว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม เพ่ือนําผลไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 

3มีการเผยแพร่ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยวิธีการใดวิธีการหน่ึง และมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรูเ้พ่ือนําผลไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

2 มีการเผยแพร่ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา แต่ขาดความเหมาะสม และมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู ้แต่ขาดความชดัเจนในการนําผลไปใชพ้ฒันาคุณภาพ

การศึกษา 

1ไมมี่การเผยแพร่ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาหรือไมมี่การแลกเปล่ียนเรียนรู ้

เพ่ือนําผลไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

การศึกษา 

- เอกสารการประชาสมัพนัธ ์ 

- ส่ือส่ิงพิมพ ์ 

- ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

- บนัทึกการประชุม 

- ภาพถ่าย 

- ขอ้มลูสารสนเทศ  

 

 

 

 

 

เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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	4.2 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
	องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
	ประเด็นการติดตามตรวจสอบ
	5.1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา
	5.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
	5.3 รายงานและนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
	5.4 เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
	องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
	ประเด็นการติดตามตรวจสอบ
	6.1 ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คนที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้ อย่างน้อย1  คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อย ปีละ 1ครั้ง
	6.2 ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
	องค์ประกอบที่ 7 การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
	ประเด็นการติดตามตรวจสอบ
	7.1 สรุปและจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด
	7.2 นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
	7.3 เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
	ประเด็นการติดตามตรวจสอบ
	8.1 ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรม ในการทำงานปกติของสถานศึกษา
	8.2 นำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
	8.3 เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนา
	เครื่องมือติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
	องค์ประกอบที่ 1การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
	ประเด็นการติดตามตรวจสอบ
	แหล่งข้อมูล
	ระดับคุณภาพ
	- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
	1.1 ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาประกาศใช้
	(5มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน กำหนดผู้รับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการอย่างชัดเจน
	- คำสั่งโรงเรียน
	- หนังสือเชิญประชุม
	- บันทึกการประชุม
	- สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
	(4มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน กำหนดผู้รับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
	(3มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน 
	(2มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
	(1ไม่มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
	- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
	1.2 พิจารณาสาระสำคัญที่จะกำหนดในมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา
	(5 มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศใช้ สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดจุดเน้น จุดเด่นโดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
	- คำสั่งโรงเรียน
	- หนังสือเชิญประชุม
	- บันทึกการประชุม
	- สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
	(4 มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศใช้ สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษา
	-โครงการของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม
	(3 มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศใช้ สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมมีการกำหนดจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษา
	(2 มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศใช้ สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา
	(1 มีการศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศใช้ แต่ไม่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา
	- คำสั่งโรงเรียน
	1.3 กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้
	(5 มีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่างเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
	- หนังสือเชิญประชุม
	- บันทึกการประชุม
	(4 มีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของเกือบทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่างเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
	-ประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานและตัวบ่งชี้
	(3 มีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่อย่างเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
	- บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
	(2 มีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ยังไม่เหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
	(1 ไม่มีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้
	- ประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานและตัวบ่งชี้
	1.4 ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ
	(5 จัดทำประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบด้วยวิธีการหลากหลาย
	- หนังสือเชิญประชุม
	- บันทึกการประชุม
	(4 จัดทำประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน และตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารับทราบ
	-หลักฐานการประชาสัมพันธ์
	- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
	(3 จัดทำประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษารับทราบ
	(2 จัดทำประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
	(1 ไม่มีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ
	องค์ประกอบที่ 2การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
	ประเด็นการติดตามตรวจสอบ
	แหล่งข้อมูล
	ระดับคุณภาพ
	- บุคลากรในสถานศึกษา
	(5มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
	2.1ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง
	- ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
	- คำสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน
	(4มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งจากแหล่งข้อมูลเอกสารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
	- บันทึกการประชุมของโรงเรียน
	(3มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
	- เอกสารหลักฐานการ SWOT หรือเทคนิคอื่น ๆ
	(2มีการศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาแต่ยังขาดความเป็นระบบได้ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่หลากหลาย และไม่ถูกต้องบางส่วน
	- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	- แผนปฏิบัติการประจำปี
	- รายงานประจำปี
	(1 ไม่มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบหรือมีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาแต่ข้อมูลสารสนเทศที่ได้ยังไม่ครบถ้วน ทันสมัย และไม่พียงพอต่อการใช้ประโยชน์ 
	- รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
	- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
	- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
	- บุคลากรในโรงเรียน
	(5กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัยซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
	2.2กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
	- คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
	- ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
	(4กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
	- หนังสือเชิญ 
	- คำสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน
	(3กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้อง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
	- บันทึกการประชุมของโรงเรียน
	- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	(2 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้อง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แต่ไม่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม และมีบุคลากรบางฝ่ายมีส่วนร่วม
	- แผนปฏิบัติการประจำปี
	- รายงานประจำปี
	(1 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาแต่ขาดความถูกต้อง หรือข้อมูลวารสนเทศยังไม่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และไม่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม หรือขาดการมีส่วนร่วมจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
	- รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
	- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
	- บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
	- บุคลากรในโรงเรียน
	(5กำหนดวิธีการดำเนินงาน ทุกกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
	2.3กำหนดวิธีการดำเนินงานกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
	- คณะกรรมการสถานศึกษา
	- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
	- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	- แผนปฏิบัติการประจำปี
	(4กำหนดวิธีการดำเนินงาน เกือบทุกกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเกือบทุกมาตรฐานโดยใช้ผลการวิจัยหรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดประสบการณ์ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และ การบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐาน ที่กำหนดไว้
	- รายงานประจำปี
	- รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
	- เอกสารงานวิจัยของสถานศึกษา
	(3 กำหนดวิธีการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่วนใหญ่ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
	- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
	(2 กำหนดวิธีการดำเนินงาน บางกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในบางมาตรฐาน ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
	(1 กำหนดวิธีการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการบริหารจัดการ
	- บุคลากรในโรงเรียน
	(5มีการสำรวจแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดทำข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบนำมาใช้ในการวางแผนเพื่อเตรียมการและใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
	2.4กำหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
	- คณะกรรมการสถานศึกษา
	- ผู้ปกครอง
	(4มีการสำรวจแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดทำข้อมูลและสารสนเทศ นำมาใช้ในการวางแผนเพื่อเตรียมการและใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
	- ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
	- คำสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน
	(3มีการสำรวจแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดทำข้อมูลและสารสนเทศนำมาใช้ในการวางแผนเพื่อเตรียมการและใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
	- บันทึกการประชุมของโรงเรียน
	- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	(2 มีการสำรวจแหล่งเรียนรู้ จัดทำข้อมูลและสารสนเทศ นำมาใช้ในการวางแผนเพื่อเตรียมการและใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
	- แผนปฏิบัติการประจำปี
	- รายงานประจำปี
	(1 ไม่มีการสำรวจแหล่งเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนเพื่อเตรียมการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
	- หลักสูตรสถานศึกษา
	- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
	- เว็บไซต์ของโรงเรียน
	- ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
	- ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและภายนอก
	(5กำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนครอบคลุมแผนงานบุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ
	2.5กำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบและดำเนินงานตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
	- บุคลากรในโรงเรียน
	- ผู้ปกครอง
	- คำสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน
	- บันทึกการประชุมของโรงเรียน
	- คู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียน
	(4 กำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนครอบคลุมแผนงานบุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษามีการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
	- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	- แผนปฏิบัติการประจำปี
	- รายงานประจำปี
	(3 กำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนครอบคลุมแผนงาน บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
	- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
	- เว็บไซต์ของโรงเรียน
	- ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน
	(2 กำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน แต่ไม่ครอบคลุมแผนงาน บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นส่วนใหญ่และเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด 
	(1 กำหนดบทบาทหน้าที่ยังไม่ชัดเจน หรือขาดความครอบคลุมแผนงาน บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นส่วนใหญ่แต่ไม่เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด
	- บุคลากรในโรงเรียน
	(5มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้แก่บุคคลและองค์กรอย่างชัดเจนควบคู่กับการกำหนดแนวทางในการมีส่วนร่วมของบิดามารดาผู้ปกครององค์กรหน่วยงานชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป
	2.6กำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดาผู้ปกครององค์กรหน่วยงานชุมชนและท้องถิ่น
	- ผู้ปกครอง
	- ผู้แทนองค์กร หน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่น
	(4มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้แก่บุคคลและองค์กรควบคู่กับการกำหนดแนวทางในการมีส่วนร่วมของบิดามารดาผู้ปกครององค์กรหน่วยงานชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป
	- บันทึกการประชุมของโรงเรียน
	- คู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียน
	- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	- แผนปฏิบัติการประจำปี
	- รายงานประจำปี
	(3มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้แก่บุคคลและองค์กรควบคู่กับการกำหนดแนวทางในการมีส่วนร่วมของบิดามารดาผู้ปกครององค์กรหน่วยงานชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการศึกษาอย่างน้อยสองด้าน
	- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
	- เว็บไซต์ของโรงเรียน
	(2 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้แก่บุคคลและองค์กรอย่างชัดเจน ควบคู่กับการกำหนดแนวทางในการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่น ในการบริหารจัดการศึกษาเพียงด้านใดด้านหนึ่ง
	- ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน
	(1 ไม่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้แก่บุคคลและองค์กรในการบริหารจัดการศึกษา
	- บุคลากรในโรงเรียน
	(5มีการกำหนดการใช้งบประมาณบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและเวลาอย่างประหยัดและคุ้มค่าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
	2.7กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการ
	- บันทึกการประชุมของโรงเรียน
	- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	(4มีการกำหนดการใช้งบประมาณบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัดและคุ้มค่าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเกือบทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
	- แผนปฏิบัติการประจำปี
	- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
	- รายงานประจำปี
	(3 มีการกำหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัดและคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมส่วนใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ
	- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
	- เอกสารการเงินและบัญชีของโรงเรียน
	(2 มีการกำหนดการใช้งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดและคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่
	(1 ไม่มีการกำหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีการกำหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างไม่ประหยัดและไม่คุ้มค่าของโครงการและกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่
	- บุคลากรในโรงเรียน
	(5เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบและแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ
	2.8เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
	- คณะกรรมการสถานศึกษา
	- บันทึกการประชุมของโรงเรียน
	(4เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ
	- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	- แผนปฏิบัติการประจำปี
	(3 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ
	- รายงานประจำปี
	(2 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ แต่ไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ
	(1 ไม่ได้เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 
	- ครูและบุคลากรในโรงเรียน
	(5มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยทุกแผนงานโครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาพร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา
	2.9จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
	- คณะกรรมการสถานศึกษา
	- เอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนจัดทำขึ้น
	(4 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยเกือบทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญ
	- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	- แผนปฏิบัติการประจำปี
	(3 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่ครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญ
	- รายงานประจำปี
	- เว็บไซต์ของโรงเรียน
	(2 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่ยังขาดความครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญยังขาดความชัดเจน ไม่สมบูรณ์
	(1 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่ขาดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หรือแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่ยังขาดความครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา หรือไม่มีการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญ
	- บุคลากรในโรงเรียน
	(5มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ปฏิทิน และแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปี ชัดเจนครบถ้วนในทุกโครงการ กิจกรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
	2.10กำหนดปฏิทินการนำแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
	- คณะกรรมการสถานศึกษา
	- คำสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน
	(4มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ปฏิทิน และแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ชัดเจนครบถ้วนเกือบในทุกโครงการ กิจกรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
	(3มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ปฏิทิน และแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ชัดเจนครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ในโครงการ กิจกรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
	- บันทึกการประชุมของโรงเรียน
	- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	(2มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ปฏิทิน และแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ไม่ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ในโครงการ กิจกรรม 
	- แผนปฏิบัติการประจำปี
	- ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน
	(1ไม่มีการกำหนดปฏิทินการนำแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
	- บุคลากรในโรงเรียน
	(5 เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ
	2.11 เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ
	- คณะกรรมการสถานศึกษา
	- บันทึกการประชุมของโรงเรียน
	(4 เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ
	- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	- แผนปฏิบัติการประจำปี
	(3 เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ
	- รายงานประจำปี
	(2 เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ แต่ไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ
	(1 ไม่ได้เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 
	แหล่งข้อมูล
	ประเด็นการติดตามตรวจสอบ
	ระดับคุณภาพ
	- ผู้บริหารสถานศึกษา 
	3.1 จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
	( 5 จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้านคือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความสามารถอย่างชัดเจนและเอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
	- หัวหน้ากลุ่มงาน
	- ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
	- กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
	- คำสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน 
	- บันทึกการประชุมของโรงเรียน/กลุ่มงาน 
	( 4 จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้านคือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนและเอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
	- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
	- แผนปฏิบัติการประจำปี 
	- รายงานประจำปี 
	( 3 จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้านคือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษา และเอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
	- ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน
	- ร่องรอยแผนภูมิการบริหารงานของโรงเรียน
	( 2 จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้านคือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปและเอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
	( 1 จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้านคือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 
	- ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบ
	3.2 กำหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการหรือการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด
	( 5 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและจัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน มีความสะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น ๆ
	- ผู้บริหารสถานศึกษา 
	- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
	- คำสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน 
	( 4 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและจัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน มีความสะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด
	- บันทึกการประชุม
	- เอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
	( 3 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและจัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด
	- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
	( 2 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและจัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ แต่มีข้อมูลสารสนเทศยังไม่ครอบคลุม และบางส่วนไม่ถูกต้อง  ไม่เป็นปัจจุบัน
	- แผนปฏิบัติการประจำปี 
	- รายงานประจำปี
	( 1 ไม่มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและจัดทำระบบสารสนเทศที่เป็นระบบไม่เป็นหมวดหมู่ หรือข้อมูลสารสนเทศส่วนใหญ่ยังไม่ครอบคลุม ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน
	- เว็บไซต์ของโรงเรียน
	- ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ 
	3.3 นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน
	( 5 มีการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ทั้งในด้านการวางแผน ดำเนินการ กำกับติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการสอน โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
	- บุคลากรในโรงเรียน 
	- กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
	- คำสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน 
	( 4 มีการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ทั้งในด้านการวางแผน ดำเนินการ กำกับติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการสอน 
	- บันทึกการประชุม
	- เอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
	( 3 มีการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการสอน 
	- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
	- แผนปฏิบัติการประจำปี
	( 2 มีการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในด้านการบริหารจัดการหรือการพัฒนาการเรียนการสอน 
	- รายงานประจำปี 
	- เว็บไซต์ของโรงเรียน 
	( 1 ไม่มีการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน
	- ผลการสำรวจความพึงพอใจ
	องค์ประกอบที่ 4การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
	ประเด็นการติดตามตรวจสอบ
	แหล่งข้อมูล
	ระดับคุณภาพ
	- ผู้บริหารโรงเรียน 
	4.1 นำแผนปฏิบัติการประจำปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการที่กำหนดไว้
	(5ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้
	- ครู 
	- กรรมการสถานศึกษา 
	(4 ร้อยละ 70-79 ของจำนวนโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้
	- นักเรียน 
	- ผู้ปกครอง 
	(3 ร้อยละ 60-69 ของจำนวนโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้
	- ผู้แทนชุมชน 
	- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
	(2 ร้อยละ 50-59 ของจำนวนโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้
	- แผนปฏิบัติการประจำปี 
	(1 น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
	4.2 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ ได้กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
	(5 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องมากกว่าร้อยละ 80 พึงพอใจการดำเนินงาน
	- บันทึกการประชุม 
	- แบบบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
	- รายงานผลการปฏิบัติงาน 
	(4 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนด โดยร้อยละ 70-79 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 70-79 พึงพอใจการดำเนินงาน
	- รายงานประจำปี 
	- ภาพถ่ายกิจกรรม 
	- สื่อ วีดิทัศน์นำเสนอกิจกรรม/ผลงาน/ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ฯลฯ
	- สังเกตบรรยากาศการทำงานของบุคลากรในโรงเรียน 
	(3ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนด โดยร้อยละ 60-69 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 60-69 พึงพอใจการดำเนินงาน
	- ข้อมูลสถิติการดำเนินงานต่าง ๆ  
	(2 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนด ร้อยละ 50-59 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 50-59 พึงพอใจการดำเนินงาน
	(1 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนด หรือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือมีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างไม่ประหยัดและคุ้มค่า หรือผู้เกี่ยวข้องน้อยกว่าร้อยละ 50 พึงพอใจการดำเนินงาน
	ประเด็นการติดตามตรวจสอบ
	แหล่งข้อมูล
	ระดับคุณภาพ
	5.1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
	(5 มีผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษามอบหมายงานตามความรู้ความสามารถร่วมกันวางแผนกำหนดภารกิจและปฏิทินการติดตามตรวจสอบ และมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ 
	- บันทึกการประชุม
	- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
	- แผนปฏิบัติการประจำปี
	(4 มีผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผนกำหนด ภารกิจและปฏิทินการติดตามตรวจสอบ 
	(3 มีผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ
	(2 มีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 
	(1 ไม่มีผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หรือไม่มีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา
	- รายงานผลการดำเนินงานตามหลักสูตรสถานศึกษา
	5.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
	(5 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและ เครื่องมือที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
	- เครื่องมือติดตามตรวจสอบ
	- บันทึกการนิเทศของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
	(4 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
	- บันทึกภาพถ่าย วีดิทัศน์
	(3 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
	(2 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
	(1 สถานศึกษาไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
	5.3 รายงานและนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
	- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
	(5 สถานศึกษามีการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบที่หลากหลายและนำผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนดำเนินงาน ปรับปรุง พัฒนา การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
	- บันทึกการประชุม
	(4 สถานศึกษามีการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบที่หลากหลายและนำผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนดำเนินงาน 
	- สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ 
	(3 สถานศึกษามีการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและนำผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนดำเนินงาน
	(2 สถานศึกษามีการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีการนำผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนดำเนินงาน
	(1 สถานศึกษาไม่มีการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง
	- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
	5.4 เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
	(5 สถานศึกษามีการเตรียมการอย่างเป็นระบบทั้งด้านข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน สมบูรณ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
	- บันทึกการประชุม
	- สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ 
	(4 สถานศึกษามีการเตรียมการ ทั้งด้านข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
	(3 สถานศึกษามีการเตรียมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
	(2 สถานศึกษามีการเตรียมการ แต่ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการดำเนินงานต่าง ๆ บางอย่างขาดความครบถ้วน ชัดเจน สมบูรณ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
	(1 สถานศึกษาไม่มีการเตรียมการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
	ประเด็นการติดตามตรวจสอบ
	แหล่งข้อมูล
	ระดับคุณภาพ
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
	6.1 ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3คนที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้ อย่างน้อย1 คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อย ปีละ 1ครั้ง
	( 5 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน อย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 1 คน กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจนและดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
	- บันทึกการประชุม 
	- แผนการประเมินคุณภาพฯ
	- เครื่องมือการประเมินคุณภาพฯ
	- แบบบันทึกผลการประเมินฯ
	- สรุปรายงานผลการประเมินฯ
	- รายงานประจำปีของสถานศึกษา
	( 4มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน อย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 1 คน กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจนและดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง
	- บันทึกภาพถ่าย วีดีทัศน์ ฯ
	( 3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 1 คน ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
	( 2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คน แต่กรรมการไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 1 คนเข้ามาร่วมดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
	( 1 ไม่มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน หรือมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน แต่ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้ อย่างน้อย1  คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
	6.2 ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
	(5 มีการวางแผนและกำหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจนมีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
	- บันทึกการประชุม 
	- แผนการประเมินคุณภาพฯ
	- เครื่องมือการประเมินคุณภาพฯ
	- แบบบันทึกผลการประเมินฯ
	- สรุปรายงานผลการประเมินฯ
	(4มีการวางแผนและกำหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจนมีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยเกือบทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
	- รายงานประจำปีของสถานศึกษา
	- บันทึกภาพถ่าย วีดีทัศน์ ฯ
	(3มีการกำหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจน ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยมาตรฐานและตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
	(2มีการกำหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในแต่ไม่ชัดเจนดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาแต่ไม่ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
	(1มีการประเมินคุณภาพภายใน แต่ไม่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา มาตรฐานและตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ใช้วิธีการและเครื่องมือที่ไม่หลากหลายและเหมาะสม
	องค์ประกอบที่ 7 การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
	ประเด็นการติดตามตรวจสอบ
	แหล่งข้อมูล
	ระดับคุณภาพ
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
	7.1 สรุปและจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด
	(5สรุปและจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนดโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกฝ่าย
	(4 สรุปและจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนดโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
	- บันทึกการประชุม
	( 3 สรุปและจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนดโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
	- บันทึกการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
	( 2 สรุปและจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แต่ยังไม่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 
	(1ไม่จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา หรือมีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแต่ไม่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาที่ครอบคลุมตามตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หรือไม่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
	- รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
	- บุคลากรในสถานศึกษา
	- บุคลากรภายนอกสถานศึกษา
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
	7.2 นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
	( 5 มีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ แล้วจึงเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ ตามช่วงเวลาที่กำหนด 
	( 4 นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ ตามช่วงเวลาที่กำหนด
	( 3 นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ ตามช่วงเวลาที่กำหนด
	- บันทึกการประชุม
	( 2 นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ แต่ไม่ทัน ตามช่วงเวลาที่กำหนด
	( 1 ไม่ได้นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
	- รายงานการประเมินคุณภาพภายในบุคลากรในสถานศึกษา
	- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
	- เอกสาร เว็บไซต์ เอกสาร หรือสื่อต่าง ๆที่สรุปเพื่อเผยแพร่การประเมินคุณภาพภายใน
	7.3 เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	( 5 มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่เพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
	( 4 มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่เพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
	( 3 มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่เพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการจัดการศึกษา
	(2 มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
	( 1ไม่มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	- รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
	- บันทึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่
	องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
	ประเด็นการติดตามตรวจสอบ
	แหล่งข้อมูล
	ระดับคุณภาพ
	8.1 ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมในการทำงานปกติของสถานศึกษา
	- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	(5มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการให้ความรู้ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
	- แผนปฏิบัติการประจำปี
	- คำสั่งมอบหมายงาน
	- บันทึกการประชุม
	(4มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการให้ความรู้ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา
	- รูปภาพ
	- สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
	(3มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรส่วนใหญ่ในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการให้ความรู้ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา
	(2 มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยการให้ความรู้ หรือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา
	(1 ไม่มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
	8.2 นำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
	- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
	( 5 มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
	- แผนปฏิบัติการประจำปี
	- รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี
	( 4 มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีส่วนร่วม เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอน
	- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
	- รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน
	( 3 มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอน
	- บันทึกการประชุม
	- บุคลาภายในและภายนอกสถานศึกษา
	( 2 มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารหรือการเรียนการสอน
	( 1 ไม่มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารหรือการเรียนการสอน หรือมีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้แต่ขาดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ
	- รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	8.3 เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนา
	(5มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
	- เอกสารการประชาสัมพันธ์ 
	- สื่อสิ่งพิมพ์ 
	(4มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
	- บันทึกการประชุม
	- ภาพถ่าย
	(3มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	- ข้อมูลสารสนเทศ 
	(2 มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่ขาดความเหมาะสม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ขาดความชัดเจนในการนำผลไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา
	(1ไม่มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

