เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
องค์ ประกอบที่ 1 การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการติดตาม
ตรวจสอบ

ระดับคุณภาพ

1.1 ศึกษาวิเคราะห์
มาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้วา่ ด้วยการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศใช้

 5 มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
อย่างครบถ้วนกาหนดผูร้ ับผิดชอบ และเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในทุกกระบวนการอย่างชัดเจน
 4 มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
อย่างครบถ้วน
 3 มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
อย่างครบถ้วน
 2 มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 1 ไม่มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

แหล่ งข้ อมูล
-ประกาศโรงเรี ยน
-คาสัง่ โรงเรี ยน
-หนังสื อเชิญประชุม
-บันทึกการประชุม
-สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร ครู
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง

1.2 พิจารณา
สาระสาคัญที่จะ
กาหนดใน
มาตรฐานตัวบ่งชี้
ที่สะท้อนอัตลักษณ์
และมาตรการ
ส่งเสริ มของ
สถานศึกษา

 5 มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศใช้
เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการกาหนดจุดเน้น จุดเด่น ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริ มของสถานศึกษา
โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัด
 4 มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศใช้
เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการกาหนดจุดเน้น จุดเด่น ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริ มของสถานศึกษา
 3 มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศใช้
เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการกาหนดจุดเน้น จุดเด่น ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริ มของสถานศึกษา
 2 มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศใช้
เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการกาหนดจุดเน้น จุดเด่น ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริ มของสถานศึกษา
 1 มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศใช้
เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการกาหนดจุดเน้น จุดเด่น ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริ มของสถานศึกษา

-ประกาศโรงเรี ยน
-คาสัง่ โรงเรี ยน
-หนังสื อเชิญประชุม
-บันทึกการประชุม
-สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร ครู
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
-โครงการของโรงเรี ยน
ที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
และมาตรการส่งเสริ ม
ของสถานศึกษา

1.3 กาหนดค่าเป้ าหมาย
ความสาเร็ จ
ของแต่ละมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้

 5 มีการกาหนดค่าเป้ าหมายความสาเร็ จของทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่างเหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
 4 มีการกาหนดค่าเป้ าหมายความสาเร็ จของเกือบทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่างเหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
 3 มีการกาหนดค่าเป้ าหมายความสาเร็ จของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่อย่างเหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
 2 มีการกาหนดค่าเป้ าหมายความสาเร็ จของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ยงั ไม่เหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
 1 ไม่มีการกาหนดค่าเป้ าหมายความสาเร็ จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้

-คาสัง่ โรงเรี ยน
-หนังสื อเชิญประชุม
-บันทึกการประชุม
-ประกาศเป้ าหมาย
ความสาเร็ จของมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้
-บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

1.4 ประกาศค่า
เป้ าหมายแต่ละ
มาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้วา่ ด้วย
การประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาให้กลุ่ม
ผูเ้ กี่ยวข้อง
ทั้งภายในและ
ภายนอกรับทราบ

 5 จัดทาประกาศค่าเป้ าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผเู ้ กี่ยวข้องที่ภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบด้วยวิธีการหลากหลาย
 4 จัดทาประกาศค่าเป้ าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผเู ้ กี่ยวข้องที่ภายในและภายนอกสถานศึกษารับทราบ
 3 จัดทาประกาศค่าเป้ าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคระกรรมการ
สถานศึกษา และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผเู ้ กี่ยวข้องที่ภายในและภายนอกสถานศึกษารับทราบ
 2 จัดทาประกาศค่าเป้ าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผเู ้ กี่ยวข้อง
ที่รับทราบ
 1 ไม่มีการประกาศค่าเป้ าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้วา่ ด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กลุ่มผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกรับทราบ

-หนังสื อเชิญประชุม
-บันทึกการประชุม
-ประกาศเป้ าหมาย
ความสาเร็ จของมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้
-หลักฐานการ
ประชาสัมพันธ์
-ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง

องค์ ประกอบที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีม่ ่ ุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.1 ศึกษาวิเคราะห์
สภาพปั ญหาและ
ความต้องการจาเป็ น
ของ สถานศึกษา
อย่างเป็ นระบบโดยใช้
ข้อมูลตามสภาพจริ ง

 5 มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปั ญหา และความต้องการจาเป็ นของสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบโดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลายได้ขอ้ มูลสารสนเทศ
ที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัย ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
 4 มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปั ญหา และความต้องการจาเป็ นของสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบโดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลายได้ขอ้ มูลสารสนเทศ
ที่ถูกต้องครบถ้วน ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
 3 มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปั ญหา และความต้องการจาเป็ นของสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบโดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลายได้ขอ้ มูลสารสนเทศ
ที่ถูกต้องครบถ้วน
 2 มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปั ญหา และความต้องการจาเป็ นของสถานศึกษาแต่ยงั ขาดความเป็ นระบบได้ขอ้ มูลสารสนเทศโดยใช้เทคนิควิธี
ที่หลากหลายได้ขอ้ มูลสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องไม่หลากหลาย และไม่ถูกต้องบางส่วน
 1 ไม่มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปั ญหา และความต้องการจาเป็ นของสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบหรื อมีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปั ญหาและ
ความต้องการจาเป็ นของสถานศึกษาแต่ขอ้ มูลสารสนเทศที่ยงั ไม่ครบถ้วน ทันสมัย และไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์

-บุคลากรในสถานศึกษา
-ผูแ้ ทนชุมชน และ
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
-คาสัง่ มอบหมายงาน
ของโรงเรี ยน
-บันทึกการประชุม
ของโรงเรี ยน
-เอกสารหลักฐานการ
SWOTหรื อเทคนิคอื่นๆ
-แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
-แผนปฏิบตั ิการประจาปี
-รายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก
-ข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรี ยน
-เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

2.2 กาหนดวิสยั ทัศน์
พันธกิจและเป้ าหมาย
ด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้น
ที่คุณภาพผูเ้ รี ยน
ที่สะท้อนคุณภาพ
ความสาเร็ จอย่างชัดเจน
และเป็ นรู ปธรรม
โดยทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม

 5 กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจและเป้ าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ขอ้ มูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัยซึ่ งมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนที่สะท้อนคุณภาพความสาเร็ จอย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม โดยทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
 4 กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจและเป้ าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ขอ้ มูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัยซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนที่สะท้อนคุณภาพความสาเร็ จอย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม โดยทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
 3 กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจและเป้ าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ขอ้ มูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัยซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนที่สะท้อนคุณภาพความสาเร็ จอย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม โดยทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
 2 กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจและเป้ าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ขอ้ มูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัยซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนที่สะท้อนคุณภาพความสาเร็ จอย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม และมีบุคลากรบางฝ่ ายมีส่วนร่ วม
 1 กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจและเป้ าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ขอ้ มูลสารสนเทศของสถานศึกษาแต่ขาดความถูกต้องหรื อข้อมูลสารสนเทศ
ยังไม่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน และไม่สะท้อนคุณภาพความสาเร็ จอย่างชัดเจนและเป็ นธรรมหรื อขาดการมีส่วนร่ วมจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

-บุคลากรในสถานศึกษา
-คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูป้ กครอง
-ผูแ้ ทนชุมชน และ
มีส่วนเกี่ยวข้อง
-หนังสื อเชิญ
-คาสัง่ มอบหมายงาน
ของโรงเรี ยน
-บันทึกการประชุม
ของโรงเรี ยน
หรื อเทคนิคอื่นๆ
-แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
-แผนปฏิบตั ิการประจาปี
-รายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก
-ข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรี ยน
-รายงานประจาปี

2.3 กาหนดวิธีการ
ดาเนินงานกิจกรรม
โครงการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการวิจยั หรื อ
ผลการวิจยั หรื อข้อมูล
ที่อา้ งอิงได้ให้ครอบคลุม
การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผล
การพัฒนาบุคลากรและ
การบริ หารจัดการเพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้

 5 กาหนดวิธีการดาเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจยั หรื อข้อมูลที่อา้ งอิง
ได้ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้กระบวนการเรี ยนรู ้การส่งเสริ มการเรี ยนรู ้การวัดและประเมินผล
การพัฒนาบุคลากรและการบริ หารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
 4 กาหนดวิธีการดาเนินงาน เกือบทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเกือบทุกมาตรฐานโดยใช้
กระบวนการวิจยั หรื อข้อมูลที่อา้ งอิงได้ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดประสบการณ์การวัดและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
และการบริ หารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
 3 กาหนดวิธีการดาเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการส่วนใหญ่ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็ นส่วนใหญ่ครอบคลุมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้กระบวนการเรี ยนรู ้การส่งเสริ มการเรี ยนรู ้การวัดและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการ
บริ หารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
 2 กาหนดวิธีการดาเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในบางมาตรฐานครอบคลุมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้กระบวนการเรี ยนรู ้การส่งเสริ มการเรี ยนรู ้การวัดและประเมินผลและการบริ หารจัดการเพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
 1 กาหนดวิธีการดาเนินงานกิจกรรม โครงการส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้กระบวนการเรี ยนรู ้การส่งเสริ มการเรี ยนรู ้การวัดและประเมินผลและการบริ หารจัดการ

-บุคลากรในสถานศึกษา
-คณะกรรมการสถานศึกษา
-มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
-แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
-แผนปฏิบตั ิการประจาปี
-รายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก
-รายงานประจาปี
-เอกสารงานวิจยั
ของสถานศึกษา
-ข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรี ยน

2.4 กาหนดแหล่งเรี ยนรู ้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากภายนอกที่ให้การ
สนับสนุนทางวิชาการ

 5 มีการสารวจแหล่งการเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในภายนอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดทาข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ
นามาใช้ในการวางแผนเพื่อเตรี ยมการและใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กบั ผูเ้ รี ยน
 4 มีการสารวจแหล่งการเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในภายนอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดทาข้อมูลและสารสนเทศนามาใช้ในการ
วางแผนเพื่อเตรี ยมการและใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กบั ผูเ้ รี ยน
 3 มีการสารวจแหล่งการเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดทาข้อมูลและสารสนเทศนามาใช้ในการวางแผน
เพื่อเตรี ยมการและใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กบั ผูเ้ รี ยน
 2 มีการสารวจแหล่งการเรี ยนรู ้จดั ทาข้อมูลและสารสนเทศนามาใช้ในการวางแผนเพื่อเตรี ยมการและใช้ประโยชน์ในการจัด
การศึกษาให้กบั ผูเ้ รี ยน
 1 ไม่มีการสารวจแหล่งการเรี ยนรู ้เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนเพือ่ เตรี ยมการจัดการศึกษาให้กบั ผูเ้ รี ยน

-บุคลากรในโรงเรี ยน
-คณะกรรมการสถานศึกษา
-ผูป้ กครอง
-ผูแ้ ทนชุมชนและผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้อง
-คาสัง่ มอบหมายงาน
ของโรงเรี ยน
-บันทึกการประชุมของโรงเรี ยน
-แผนการพัฒนาการจัด
การศึกษา
-แผนปฏิบตั ิการประจาปี
-รายงานประจาปี
-หลักสูตรสถานศึกษา
-ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยน
-เว็บไซต์ของโรงเรี ยน
-ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
-ข้อมูลแหล่งเรี ยนรู ้ภายใน
สถานศึกษาและภายนอก

2.5 กาหนดบทบาท
หน้าที่อย่างชัดเจน
ให้บุคลากรของ
สถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
ร่ วมรับผิดชอบและ
ดาเนินงานตามที่
กาหนดไว้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

 5 กาหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ครอบคลุม โครงสร้างการบริ หารงานบุคลากรของสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนร่ วมรับผิดชอบ
เป็ นไปตามระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบตั ิของสถานศึกษามีการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็ นไปตามปฏิทิน
ที่กาหนดใช้งบประมาณอย่างคุม้ ค่าและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีความพึงพอใจ
 4 กาหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ครอบคลุม โครงสร้างการบริ หารงานบุคลากรของสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนร่ วมรับผิดชอบ
เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิของสถานศึกษามีการดาเนิ นงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็ นไปตามปฏิทินที่กาหนดใช้งบประมาณ
อย่างคุม้ ค่าและผูเ้ กี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
 3 กาหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ครอบคลุม โครงสร้างการบริ หารงานบุคลากรของสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนร่ วมรับผิดชอบ
เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิของสถานศึกษามีการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็ นไปตามปฏิทินที่กาหนดใช้งบประมาณ
อย่างคุม้ ค่า
 2 กาหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน แต่ไม่ครอบคลุมโครงสร้างการบริ หารงานบุคลากรของสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนร่ วม
รับผิดชอบเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิของสถานศึกษามีการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็ นส่วนใหญ่และเป็ นไปตามปฏิทิน
ที่กาหนด
 1 กาหนดบทบาทหน้าที่ยงั ไม่ชดั เจน หรื อขาดความครอบคลุมโครงสร้างการบริ หารงานบุคลากรของสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
ร่ วมรับผิดชอบเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิของสถานศึกษามีการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็ นส่วนใหญ่แต่ไม่เป็ นไปตาม
ปฏิทินที่กาหนด

-บุคลากรในโรงเรี ยน
-ผูป้ กครอง
-คาสัง่ มอบหมายงาน
ของโรงเรี ยน
-บันทึกการประชุมของโรงเรี ยน
-คู่มือการปฏิบตั ิงาน
ของโรงเรี ยน
-แผนการพัฒนาการจัด
การศึกษา
-แผนปฏิบตั ิการประจาปี
-รายงานประจาปี
-หลักสูตรสถานศึกษา
-ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยน
-เว็บไซต์ของโรงเรี ยน
-ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
ของโรงเรี ยน

2.6 กาหนดบทบาท
หน้าที่และแนวทางการ
มีส่วนร่ วมของบิดา
มารดาผูป้ กครององค์กร
หน่วยงานชุมชนและ
ท้องถิ่น

 5 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่พร้อมแนวทางในการมีส่วนร่ วมของบิดามารดาผูป้ กครององค์กรหน่วยงานชุมชนและท้องถิ่น
ในการบริ หารจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านการบริ หารงานบุคคลและด้านการบริ หารทัว่ ไปอย่างชัดเจน
 4 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่พร้อมแนวทางในการมีส่วนร่ วมของบิดามารดาผูป้ กครององค์กรหน่วยงานชุมชนและท้องถิ่น
ในการบริ หารจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านการบริ หารงานบุคคลและด้านการบริ หารทัว่ ไป
 3 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่พร้อมแนวทางในการมีส่วนร่ วมของบิดามารดาผูป้ กครององค์กรหน่วยงานชุมชนและท้องถิ่น
ในการบริ หารจัดการศึกษาอย่างน้อยสองด้าน
 2 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่พร้อมแนวทางในการมีส่วนร่ วมของบิดามารดาผูป้ กครององค์กรหน่วยงานชุมชนและท้องถิ่น
ในการบริ หารจัดการศึกษาเพียงด้านใดด้านหนึ่ง
 1 ไม่มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ให้แก่บุคคลและองค์กรในการบริ หารจัดการศึกษา

-บุคลากรในโรงเรี ยน
-ผูป้ กครอง
-ผูแ้ ทนองค์กร หน่วยงาน
ชุมชนและท้องถิ่น
-บันทึกการประชุมของโรงเรี ยน
-คู่มือการปฏิบตั ิงาน
ของโรงเรี ยน
-แผนการพัฒนาการจัด
การศึกษา
-แผนปฏิบตั ิการประจาปี
-รายงานประจาปี
-ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยน
-เว็บไซต์ของโรงเรี ยน
-ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
ของโรงเรี ยน

2.7 กาหนดการใช้
งบประมาณและ
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิ ทธิภาพกับ
กิจกรรม โครงการ

2.8 เสนอแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นบาน
ให้เห็นชอบ

 5 มีการกาหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ และเวลาอย่างประหยัดและคุม้ ค่าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 4 มีการกาหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ และเวลาอย่างประหยัดและคุม้ ค่าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
 3 มีการกาหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ และเวลาอย่างประหยัดและคุม้ ค่าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมส่วนใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ
 2 มีการกาหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ และเวลาอย่างประหยัดและคุม้ ค่าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมเป็ นส่วนใหญ่
 1 ไม่มีการกาหนดการใช้งบประมาณบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือและเวลาอย่างประหยัดและคุม้ ค่าเพื่อบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของโครงการและกิจกรรมอย่างมีประสิ ทธิภาพหรื อมีการกาหนดการใช้งบประมาณบุคลากรวัสดุ
อุปกรณ์เครื่ องมือและเวลาอย่างไม่ประหยัดและไม่คุม้ ค่าของโรงการและกิจกรรมเป็ นส่วนใหญ่
 5 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ และรับรู ้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง
อย่างมีระบบและแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ
 4 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ อย่างมีระบบและแจ้งให้
หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ
 3 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัด
รับทราบ
 2 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ แต่ไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานต้น
สังกัดรับทราบ
 1 ไม่ได้เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ

-บุคลากรในโรงเรี ยน
-ผูป้ กครอง
-บันทึกการประชุมของโรงเรี ยน
-คู่มือการปฏิบตั ิงาน
ของโรงเรี ยน
-แผนการการใช่จ่ายงบประมาณ
-แผนปฏิบตั ิการประจาปี
-รายงานประจาปี
-ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยน
-เอกสารการเงินและบัญชี
ของโรงเรี ยน
-บุคลากรในโรงเรี ยน
-คณะกรรมการสถานศึกษา
-บันทึกการประชุมของโรงเรี ยน
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
-แผนปฏิบตั ิการประจาปี
-รายงานประจาปี

2.9 จัดทาแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี ที่
สอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา

 5 มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยทุกแผนงานโครงการ
กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาพร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สาคัญและ
ความต้องการจาเป็ นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
 4 มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยเกือบทุกแผนงานโครงการ
กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาพร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สาคัญ
 3 มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยแผนงานโครงการกิจกรรม
ส่วนใหญ่ครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาพร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สาคัญ
 2 มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยเกือบทุกแผนงานโครงการ
กิจกรรมส่วนใหญ่ยงั ขาดความครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาพร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่สาคัญยังขาดความชัดเจนไม่สมบูรณ์
 1 มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่ขาดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยเกือบ
ทุกแผนงานโครงการกิจกรรมที่สอดคล้อง
2.10 กาหนดปฏิทินการ  5 มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบปฏิทินและแผนกากับติดตามการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิการประจาปี ชัดเจนครบถ้วนใน
นาแผนปฏิบตั ิการ
ทุกโครงการกิจกรรมโดยทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
ประจาปี สู่การปฏิบตั ิที่  4 มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบปฏิทินและแผนกากับติดตามการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิการชัดเจนครบถ้วนในทุกโครงการ
ชัดเจน
กิจกรรมโดยทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
 3 มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบปฏิทินและแผนกากับติดตามการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิการชัดเจนครบถ้วนเป็ นส่วนใหญ่
ในโครงการกิจกรรมโดยทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
 2 มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบปฏิทินและแผนกากับติดตามการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิการไม่ชดั เจนเป็ นส่วนใหญ่ในโครงการ
กิจกรรม
 1 ไม่มีการกาหนดปฏิทินการนาแผนปฏิบตั ิการประจาปี สู่การปฏิบตั ิที่ชดั เจน

-ครู และบุคลากรในโรงเรี ยน
-คณะกรรมการสถานศึกษา
-เอกสารความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ที่โรงเรี ยนจัดทาขึ้น
-แผนพัฒนาการศึกษา
-แผนปฏิบตั ิการประจาปี
-เว็บไซต์ของโรงเรี ยน

-บุคลากรในโรงเรี ยน
-คณะกรรมการสถานศึกษา
-คาสัง่ มอบหมายงานของ
โรงเรี ยน
-บันทึกการประชุมของโรงเรี ยน
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
-แผนปฏิบตั ิการประจาปี
-ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
ของโรงเรี ยน

2.11 เสนอแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี ต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ความเห็นชอบ

 5 เสนอแผนการปฏิบตั ิการประจาปี ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและรับร่ วมกันอย่างกว้างขวาง
อย่างมีระบบและแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ
 4 เสนอแผนการปฏิบตั ิการประจาปี ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างมีระบบและแจ้งให้
หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ
 3 เสนอแผนการปฏิบตั ิการประจาปี ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ
 2 เสนอแผนการปฏิบตั ิการประจาปี ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบแต่ไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานต้น
สังกัดรับทราบ
 1 ไม่ได้เสนอแผนการปฏิบตั ิการประจาปี ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ

-บุคลากรในโรงเรี ยน
-คณะกรรมการสถานศึกษา
-บันทึกการประชุมของโรงเรี ยน
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
-แผนปฏิบตั ิการประจาปี
-รายงานประจาปี

องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
3.1 จัดโครงสร้างหรื อ
ระบบการบริ หารของ
สถานศึกษาที่เอื้อต่อการ
พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

 5 จัดโครงสร้างหรื อระบบการบริ หารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้าน คือด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริ หารงาน
บุคคล ด้านการบริ หารทัว่ ไปผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการจัดโครงสร้างหรื อระบบบริ หารของสถานศึกษาโดยกาหนด
ผูร้ ับผิดชอบที่มีความรู ้ความสามารถอย่างชัดเจนและเอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 4 จัดโครงสร้างหรื อระบบการบริ หารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้าน คือด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริ หารงาน
บุคคล ด้านการบริ หารทัว่ ไปผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการจัดโครงสร้างหรื อระบบบริ หารของสถานศึกษาโดยกาหนด
ผูร้ ับผิดชอบชัดเจนและเอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 3 จัดโครงสร้างหรื อระบบการบริ หารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้าน คือด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริ หารงาน
บุคคล ด้านการบริ หารทัว่ ไปผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการจัดโครงสร้างหรื อระบบบริ หารของสถานศึกษาและเอื้อต่อ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 2 จัดโครงสร้างหรื อระบบการบริ หารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้าน คือด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริ หารงาน
บุคคล ด้านการบริ หารทัว่ ไปผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการจัดโครงสร้างหรื อระบบบริ หารของสถานศึกษาและเอื้อต่อ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 1 จัดโครงสร้างหรื อระบบการบริ หารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้าน คือด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริ หารงาน
บุคคล ด้านการบริ หารทัว่ ไป

-ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
-หัวหน้ากลุ่มงาน
-ครู และบุคลากรในโรงเรี ยน
-กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-คาสัง่ มอบหมายงาน
ของโรงเรี ยน
-บันทึกการประชุมของโรงเรี ยน
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
-แผนปฏิบตั ิการประจาปี
-รายงานประจาปี
-ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
ของโรงเรี ยน
-ร่ องรอยแผนภูมิการบริ หารงาน
ของโรงเรี ยน

3.2 กาหนดผูร้ ับผิดชอบ
และจัดระบบ
สารสนเทศให้เป็ น
หมวดหมู่ ครอบคลุม

 5 มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบและจัดทาระบบสารสนเทศให้เป็ นหมวดหมูค่ รอบคลุมถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั มีความสะดวก
ต่อการเข้าถึงและการให้บริ การสามารถเชื่อมโยงเครื อข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัดหรื อหน่วยงานอื่นๆ
 4 มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบและจัดทาระบบสารสนเทศให้เป็ นหมวดหมูค่ รอบคลุมถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั มีความสะดวก
ต่อการเข้าถึงและการให้บริ การสามารถเชื่อมโยงเครื อข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด
 3 มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบและจัดทาระบบสารสนเทศให้เป็ นหมวดหมูค่ รอบคลุมถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั และสามารถ
เชื่อมโยงเครื อข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด
 2 มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบและจัดทาระบบสารสนเทศให้เป็ นหมวดหมู่แต่มีขอ้ มูลสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมและบางส่วน
ไม่ถูกต้องไม่เป็ นปั จจุบนั
 1 ไม่มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบและจัดทาระบบสารสนเทศที่เป็ นระบบไม่เป็ นหมวดหมู่หรื อข้อมูลสารสนเทศส่วนใหญ่
ยังไม่ครอบคลุมหรื อไม่ถูกต้องหรื อไม่เป็ นปั จจุบนั

-ครู และบุคลากรที่รับผิดชอบ
-ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
-คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
-คาสัง่ มอบหมายงาน
ของโรงเรี ยน
-บันทึกการประชุม
-เอกสารความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
-แผนปฏิบตั ิการประจาปี
-รายงานประจาปี
-เว็บไซต์ของโรงเรี ยน
-เอกสารสารสนเทศ
ของโรงเรี ยน
-ร่ องรอยการเข้าถึงการใช้ขอ้ มูล

3.3 นาข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้ประโยชน์ในการ
บริ หารจัดการศึกษาและ
การพัฒนาการเรี ยน
การสอน

 5 มีการนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาทั้งในด้านการวางแผนดาเนินการกากับติดตามและประเมินผล
การบริ หารจัดการและการพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
 4 มีการนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาทั้งในด้านการวางแผนดาเนินการกากับติดตามและประเมินผล
การบริ หารจัดการและการพัฒนาการเรี ยนการสอน
 3 มีการนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการและการพัฒนาการเรี ยนการสอน
 2 มีการนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาในด้านการบริ หารจัดการและการพัฒนาการเรี ยนการสอน
 1 ไม่มีการนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริ หารการจัดการศึกษาและการพัฒนาการเรี ยนการสอน

-ผูร้ ับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ
-บุคลากรในโรงเรี ยน
-กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-คาสัง่ มอบหมายงานของโรงเรี ยน
-บันทึกการประชุม
-เอกสารความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
-แผนปฏิบตั ิการประจาปี
-รายงานประจาปี
-เว็บไซต์ของโรงเรี ยน
-ผลการสารวจความพึงพอใจ

องค์ประกอบที่ 4 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4.1 นาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี แต่ละปี สู่การ
ปฏิบตั ิตามกรอบ
ระยะเวลาและกิจกรรม
โครงการที่กาหนดไว้

 5 มีการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนโครงการกิจกรรม
 4 มีการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ร้อยละ 70-79 ขึ้นไปของจานวนโครงการกิจกรรม
 3 มีการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ร้อยละ 60-69 ขึ้นไปของจานวนโครงการกิจกรรม
 2 มีการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ร้อยละ 50-59 ขึ้นไปของจานวนโครงการกิจกรรม
 1 มีการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปของจานวนโครงการ
กิจกรรม

-ผูบ้ ริ หาร
-ครู
-กรรมการสถานศึกษา
-นักเรี ยน
-ผุป้ กครอง
-ผูแ้ ทนชุมชน
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
-แผนการปฏิบตั ิการประจาปี
-คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
-บันทึกการประชุม

4.2 ผูร้ ับผิดชอบและ
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
ปฏิบตั ิตามบทบาท
หน้าที่และความระบบ
ผิดชอบตามที่ได้
กาหนดอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด

 5 ผูร้ ับผิดชอบและเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดโดยร้อยละ 80 ขึ้นไป
ของโครงการกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่าผูเ้ กี่ยวข้องร้อยละ 80
ขึ้นไปพึงพอใจการดาเนินงาน
 4 ผูร้ ับผิดชอบและเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดโดยร้อยละ 70-79 ของโครงการ
กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่าผูเ้ กี่ยวข้องร้อยละ 70-79 พึงพอใจ
การดาเนินงาน
 3 ผูร้ ับผิดชอบและเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดโดยร้อยละ 60-69 ของโครงการ
กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่าผูเ้ กี่ยวข้องร้อยละ 60-69 พึงพอใจ
การดาเนินงาน
 2 ผูร้ ับผิดชอบและเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดโดยร้อยละ 50-59 ของโครงการ
กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่าผูเ้ กี่ยวข้องร้อยละ 50-59 พึงพอใจ
การดาเนินงาน
 1 ผูร้ ับผิดชอบและเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดหรื อน้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
โครงการกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่าหรื อผูเ้ กี่ยวข้องน้อยกว่า
ร้อยละ 50 พึงพอใจการดาเนินงาน

-แบบบันทึกที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบตั ิงาน
-รายงานผลการปฏิบตั ิ
-รายงานประจาปี
-ภาพถ่ายกิจกรรม
-สื่ อวีดิทศั น์นาเสนอกิจกรรม/
ผลงาน/ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ฯลฯ
-สังเกตบรรยากาศการทางาน
ของบุคลากรในโรงเรี ยน
-ข้อมูลสถิติการดาเนินงานต่างๆ

องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5.1 กาหนดผูร้ ับผิดชอบ
ในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาระดับ
สถานศึกษา

5.2 ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาทั้ง
ระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาอย่างน้อย
ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง

 5 มีผรู ้ ับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาระดับสถานศึกษามอบหมายงานของตามความรู ้ความสามารถร่ วมกันวางแผนกาหนดภารกิจและปฏิทินการติดตาม
ตรวจสอบและมีการประสานงานอย่างเป็ นระบบ
 4 มีผรู ้ ับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาระดับสถานศึกษามอบหมายงานของตามความรู ้ความสามารถร่ วมกันวางแผนกาหนดภารกิจและปฏิทินการติดตาม
ตรวจสอบ
 3 มีผรู ้ ับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาระดับสถานศึกษามอบหมายงานของตามความรู ้ความสามารถ
 2 มีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษามอบหมายงานของตามความรู ้
ความสามารถ
 1 ไม่มีผรู ้ ับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาหรื อไม่มีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา
 5 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวตั ถุประสงค์
ของโครงการโดยมีวธิ ีการและเครื่ องมือที่หลากหลายเปิ ดโอกาสให้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
 4 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวตั ถุประสงค์
ของโครงการโดยมีวธิ ีการและเครื่ องมือที่หลากหลายอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
 3 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวตั ถุประสงค์
ของโครงการอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
 2 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
 1 สถานศึกษาไม่มีการจัดทารายงานเสนอต่อผูเ้ กี่ยวข้อง

-คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
-บันทึกการประชุม
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
-แผนปฏิบตั ิการประจาปี

-รายงานผลการดาเนินงาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
-เครื่ องมือติดตามตรวจสอบ
-บันทึกการนิเทศของผูน้ ิเทศ
และผูร้ ับการนิเทศ
-บันทึกภาพถ่าย วีดิทศั น์

5.3 รายงานและนาผล
การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการ
ปรับปรุ งพัฒนา

5.4 เตรี ยมการและให้
ความร่ วมมือในการ
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด

 5 สถานศึกษามีการจัดการทารายงานเสนอต่อผูเ้ กี่ยวข้องด้วยรู ปแบบที่หลากหลายและนาผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผน
ดาเนินงาน ปรับปรุ ง พัฒนา การบริ หารจัดการและการจัดการเรี ยนการสอน
 4 สถานศึกษามีการจัดการทารายงานเสนอต่อผูเ้ กี่ยวข้องด้วยรู ปแบบที่หลากหลายและนาผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผน
ดาเนินงาน
 3 สถานศึกษามีการจัดการทารายงานเสนอต่อผูเ้ กี่ยวข้องด้วยรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งและนาผลการติดตามตรวจสอบไปใช้
วางแผนดาเนินงาน
 2 สถานศึกษามีการจัดทารายงานเสนอต่อผูเ้ กี่ยวข้องแต่ไม่มีการนาผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนดาเนินงาน
 1 สถานศึกษาไม่มีการจัดทารายงานเสนอต่อผูเ้ กี่ยวข้อง
 5 สถานศึกษามีการเตรี ยมการอย่างเป็ นระบบทั้งด้านข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่ องรอยการดาเนินงานต่างๆ อย่างครบถ้วนชัดเจน
สมบูรณ์ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนให้ความร่ วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
 4 สถานศึกษามีการเตรี ยมการอย่างเป็ นระบบทั้งด้านข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่ องรอยการดาเนินงานต่างๆ อย่างครบถ้วน และผู ้
มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่ วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
 3 สถานศึกษามีการเตรี ยมการ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่ วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้น
สังกัด
 2 สถานศึกษามีการเตรี ยมการแต่ขอ้ มูล เอกสาร หลักฐาน ร่ องรอยการดาเนินงานต่างๆ อย่างขาดความครบถ้วนชัดเจนสมบูรณ์
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่ วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
 1 สถานศึกษาไม่มีการเตรี ยมการหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้ความร่ วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด

-รายงานผลการดาเนินตาม
แผนปฏิบตั ิการประจาปี
ของสถานศึกษา
-บันทึกการประชุม
-สรุ ปผลการติดตาม
-ตรวจสอบคุณภาพฯ

-รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบตั ิการประจาปี
ของสถานศึกษา
-บันทึกการประชุม
-สรุ ปผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพฯ

องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
6.1 ให้มีคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน
อย่างน้อย 3 คน
ที่ประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่หน่วยงานต้นสังกัด
ขึ้นทะเบียนไว้
อย่างน้อย 1 คนเข้ามา
มีส่วนร่ วมใน
กระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง

 5 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คนซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
จากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 1 คนกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจนและดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งโดยได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครู และผูเ้ กี่ยวข้อง
 4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คนซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
จากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 1 คนกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจนและดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
 3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คนซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
จากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 1 คนดาเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
 2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คนแต่กรรมการไม่มีผทู ้ รงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
จากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 1 คนดาเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
 1 ไม่มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหรื อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในแต่ไม่มีผทู ้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 คน เข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

-คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
-บันทึกการประชุม
-แผนการประเมินคุณภาพฯ
-เครื่ องมือการประเมินคุณภาพฯ
-แบบบันทึกผลการประเมินฯ
-รายงานประจาปี
ของสถานศึกษา
-บันทึกภาพถ่าย วีดีทศั น์ฯ

6.2 ดาเนินการประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยใช้
วิธีการและเครื่ องมือ
ที่หลากหลายและ
เหมาะสม

 5 มีการวางแผนและกาหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชดั เจนมีเครื่ องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษาโดยทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้วธิ ีการและเครื่ องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
 4 มีการวางแผนและกาหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชดั เจนมีเครื่ องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษาโดยเกือบทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้วธิ ีการและเครื่ องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
 3 มีการกาหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชดั เจนดาเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
โดยมาตรฐานและตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ใช้วธิ ีการและเครื่ องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
 2 มีการกาหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในแต่ไม่ชดั เจนดาเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ไม่ใช้วธิ ีการและเครื่ องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
 1 มีการประเมินคุณภาพภายในแต่ไม่ครอบคุลมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษามาตรฐานและตัวบ่งชี้
ส่วนใหญ่ใช้วธิ ีการและเครื่ องมือที่ไม่หลากหลายและเหมาะสม

-คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
-บันทึกการประชุม
-แผนการประเมินคุณภาพฯ
-เครื่ องมือการประเมินคุณภาพฯ
-แบบบันทึกผลการประเมินฯ
-สรุ ปรายงานผลการประเมินฯ
-รายงานประจาปี
ของสถานศึกษา
-บันทึกภาพถ่าย วีดีทศั น์ฯ

องค์ประกอบที่ 7 การจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
7.1 สรุ ปและจัดทา
รายงานประจาปี ที่เป็ น
รายงานประเมิน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่สะท้อน
คุณภาพผูเ้ รี ยนและ
ผลสาเร็ จของการ
บริ หารจัดการศึกษา
ตามรู ปแบบที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด

7.2 นาเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ความเห็นชอบ

 5 สรุ ปและจัดทารายงานประจาปี ที่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผูเ้ รี ยนและผลสาเร็ จ
ของการบริ หารจัดการศึกษาอย่างชัดเจนครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามรู ปแบบที่หน่วยงานตันสังกัด
กาหนดโดยผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินงานทุกฝ่ าย
 4 สรุ ปและจัดทารายงานประจาปี ที่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึ กษาที่สะท้อนคุณภาพผูเ้ รี ยนและผลสาเร็ จของ
การบริ หารจัดการศึกษาอย่างชัดเจนครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามรู ปแบบที่หน่วยงานตันสังกัดกาหนด
โดยผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน
 3 สรุ ปและจัดทารายงานประจาปี ที่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผูเ้ รี ยนและผลสาเร็ จของ
การบริ หารจัดการศึกษาอย่างชัดเจนครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามรู ปแบบที่หน่วยงานตันสังกัดกาหนด
โดยผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน
 2 สรุ ปและจัดทารายงานประจาปี ที่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่แต่ยงั ไม่สะท้อนคุณภาพผูเ้ รี ยนและ
ผลสาเร็ จของการบริ หารจัดการศึกษา
 1 ไม่จดั ทารายงานประจาปี ที่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผูเ้ รี ยนและผลสาเร็ จของการ
บริ หารจัดการศึกษาอย่างชัดเจนครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามรู ปแบบที่หน่วยงานตันสังกัดกาหนดโดยผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรื อไม่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินงาน
 5 มีการตรวจสอบ ปรับปรุ งคุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์แล้วจึงเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็ นระบบ ตามช่วงเวลาที่กาหนด
 4 นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็ นระบบ ตามช่วงเวลาที่กาหนด
 3 นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบตามช่วงเวลาที่กาหนด
 2 นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบแต่ไม่ทนั ตามช่วงเวลาที่กาหนด
 1 ไม่ได้นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ

-คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
-บันทึกการประชุม
-บันทึกการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
-รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
-บุคลากรในสถานศึกษา
-บุคลากรภายนอกสถานศึกษา

-คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
-บันทึกการประชุม
-รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
-บุคลากรในสถานศึกษา
-คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

7.3 เผยแพร่ รายงานต่อ
สาธารณชนหน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

 5 มีการเผยแพร่ รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยรู ปแบบและวิธีการที่หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนพร้อมกับนาข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผูไ้ ด้รับการเผยแพร่ เพือ่ นาไปใช้สาหรับ
การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีระบบเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
 4 มีการเผยแพร่ รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยรู ปแบบและวิธีการที่หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนพร้อมกับนาข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผูไ้ ด้รับการเผยแพร่ เพือ่ นาไปใช้สาหรับ
การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ
 3 มีการเผยแพร่ รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับนา
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผูไ้ ด้รับการเผยแพร่ เพื่อนาไปใช้สาหรับการพัฒนาการจัดการศึกษา
 2 มีการเผยแพร่ รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 1 ไม่มีการเผยแพร่ รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-เอกสารเว็บไซต์เอกสารหรื อ
สื่ อต่างๆที่สรุ ปเพื่อเผยแพร่
การประเมินคุณภาพภายใน
-รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน
-บันทึกความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผูไ้ ด้รับการ
เผยแพร่

องค์ ประกอบที่ 8 การจัดให้ มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่ างต่ อเนื่อง
8.1 ส่งเสริ มแนวคิดเรื่ อง
การประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มุ่งการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องให้เกิด
ขึ้นกับครู และบุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษาและ
พัฒนาสถานศึกษาและ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
จนเป็ นวัฒนธรรมในการ
ทางานปกติของ
สถานศึกษา

 5 มีการส่งเสริ มสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู ้ความเข้าใจและตระหนักในความสาคัญของ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่มงุ่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
จนเป็ นวัฒนธรรมในการทางานปกติของสถานศึกษา
 4 มีการส่งเสริ มสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู ้ความเข้าใจและตระหนักในความสาคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้จนเป็ น
วัฒนธรรม
 3 มีการส่งเสริ มสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู ้ความเข้าใจและตระหนักในความสาคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
 2 มีการส่งเสริ มสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู ้ความเข้าใจและตระหนักในความสาคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 1 ไม่มีการส่งเสริ มสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู ้ความเข้าใจและตระหนักในความสาคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
-แผนปฏิบตั ิการประจาปี
-คาสัง่ มอบหมายงาน
-บันทึกการประชุม
-รู ปภาพ
-สัมภาษณ์ผเู ้ กี่ยวข้อง

8.2 นาผลการประเมิน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาจากการ
ประเมินตนเองหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาวิเคราะห์สงั เคราะห์
และเลือกสรรข้อมูล
สารสนเทศเพื่อนาไปใช้
ให้เป็ นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการ
บริ หารและการเรี ยน
การสอนอย่างต่อเนื่อง

8.3 เผยแพร่ ผลการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
เพื่อให้เกิดการพัฒนา

 5 มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาวิเคราะห์สงั เคราะห์และ
เลือกสรรข้อมูลสารสนเทศโดยให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมเพื่อนาไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริ หารและ
การเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง
 4 มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาวิเคราะห์สงั เคราะห์และ
เลือกสรรข้อมูลสารสนเทศโดยให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมเพื่อนาไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริ หารและ
การเรี ยนการสอน
 3 มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาวิเคราะห์สงั เคราะห์และ
เลือกสรรข้อมูลสารสนเทศโดยให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมเพื่อนาไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริ หารและการเรี ยน
การสอน
 2 มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาการบริ หารหรื อการเรี ยน
การสอน
 1 ไม่มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรื อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการบริ หารหรื อการเรี ยนการสอนหรื อมีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรื อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาใช้แต่ขาดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ
 5 มีการเผยแพร่ ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสมเพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 4 มีการเผยแพร่ ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสมเพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 3 มีการเผยแพร่ ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งและมีการแลกเปลี่ยนเพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 2 มีการเผยแพร่ ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่ขาดความเหมาะสมและมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แต่ขาดความชัดเจนในการนา
ผลไปใช้พฒั นาคุณภาพการศึกษา
 1 ไม่มีการเผยแพร่ ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรื อไม่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
-แผนปฏิบตั ิการประจาปี
-รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจาปี
-รายงานผลการดาเนินงาน
ของโรงเรี ยน
-บันทึกการประชุม
-บุคลากรภายในและภายนอก
สถานศึกษา

-รายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
-เอกสารการประชาสัมพันธ์
-สื่ อสิ่ งพิมพ์
-บันทึกการประชุม
-ภาพถ่าย
-ข้อมูลสารสนเทศ

เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้ านปงสนุก

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลาปางเขต ๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

