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เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพในของสถานศึกษา
องคประกอบที่ 1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ

1.1 ศึกษาวิเคราะหมาตรฐาน
และตัวบงชี้วาดวยการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กระทรวง
ศึกษาประกาศใช

ระดับคุณภาพ

 5 มีการศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอยางครบถวนกําหนด
ผูรับผิดชอบ และเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในทุก
กระบวนการอยางชัดเจน
 4 มีการศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอยางครบถวนกําหนด
ผูรับผิดชอบ และเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม
 3 มีการศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอยางครบถวน
 2 มีการศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 1 ไมมีการศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

-

แหลงขอมูล

ประกาศโรงเรียน
คําสั่งโรงเรียน
หนังสือเชิญประชุม
สัมภาษณผูบริหาร ครู และผูมี
สวนเกี่ยวของ

2

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ

1.2 พิจารณาสาระสําคัญที่จะ
กําหนดในมาตรฐานตัวบงชี้
ที่สะทอนอัตลักษณและมาตร
การสงเสริมของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

 5 มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและตังบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศใช เปดโอกาสใหผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดจุดเนน จุดเดน ที่สะทอนอัตลักษณและ
มาตรการสงเสริมของสถานศึกษาโดยไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานและหนวยงานตนสังกัด
 4 มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศใช และเปดโอกาสใหผูมี
สวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมมีการกําหนดจุดเนนจุดเดนสะทอนอัตลักษณและ
มาตรการสงเสริมของสถานศึกษา
 3 มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศใช และเปดโอกาสใหผูมี
สวนเกี่ยวของมีสวนรวมมีการกําหนดจุดเนน จุดเดนสะทอนอัตลักษณและมาตร
การสงเสริมของสถานศึกษา
 2 มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศใช สะทอนอัตลักษณ
และมาตรการสงเสริมของสถานศึกษา
 1 มีการกําหนด มาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศใช แตไมสะทอน
อัตลักษณและมาตรการสงเสริมของสถานศึกษา

-

แหลงขอมูล

ประกาศโรงเรียน
คําสั่งโรงเรียน
หนังสือเชิญประชุม
บันทึกการประชุม
สัมภาษณผูบริหาร ครู ผูมี
สวนเกี่ยวของ
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ระดับคุณภาพ

แหลงขอมูล

1.3 กําหนดคาเปาหมายความ
สําเร็จของแตละมาตรฐาน
และตัวบงชี้

 5 มีการกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของทุกมาตรฐานและตัวบงชี้อยางเหมาะสม
โดยรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4 มีการกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของเกือบทุกมาตรฐานและตัวบงชี้อยาง
เหมาะสมโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3 มีการกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของมาตรฐานและตัวบงชี้สวนใหญอยาง
เหมาะสมโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2 มีการกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของมาตรฐานและตัวบงชี้สวนใหญยังไม
เหมาะสมโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1 ไมมีการกําหนดคาปาหมายความสําเร็จของแตละมาตรฐานและตัวบงชี้

-

1.4 การประกาศคาเปาหมายแต
ละมาตรฐานและตัวบงชี้วา
ดวยการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาใน
กลุมผูเกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกรับทราบ

 5 จัดทําประกาศคาเปาหมายแตละมาตรฐานและตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และมีการประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาน
ศึกษาไดรับทราบดวยวิธีการหลากหลาย
 4 จัดทําประกาศคาเปาหมายแตละมาตรฐาน และตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
และมีการประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
รับทราบ

- ประกาศคาเปาหมายความสําเร็จ
ของมาตรฐานและตัวบงชี้
- หนังสือเชิญประชุม
- บันทึกการประชุม
- หลักฐานการประชาสัมพันธ
ผูมีสวนเกี่ยวของ

คําสั่งโรงเรียน
หนังสือเชิญประชุม
บันทึกการประชุม
ประกาศคาเปาหมายความ
สําเร็จของมาตรฐานและตัวบงชี้
- บุคลากรที่เกี่ยวของ
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ระดับคุณภาพ

 3 จัดทําประกาศคาเปาหมายแตละมาตรฐาน และตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
และมีการประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของทั้งภายในสถานศึกษารับทราบ
 2 จัดทําประกาศคาเปาหมายแตละมาตรฐาน และตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และมีการประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของรับทราบ
 1 ไมมีการประกาศคาเปาหมายแตละมาตรฐานและตัวบงชี้วาดวยการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาใหผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกรับทราบ

แหลงขอมูล

5

องคประกอบที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ

2.1 ศึกษาวิเคราะหสภาพปญหา
 5
และความตองการจําเปนของ
สถานศึกษาอยางเปนระบบโดยใช
ขอมูลตามสภาพจริง
 4

ระดับคุณภาพ

มีการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหา และความตองการจําเปนของสถานศึกษาอยาง
เปนระบบโดยใชเทคนิควิธีที่หลากหลาย ไดขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง ครบถวน
และทันสมัยทั้งจากแหลงขอมูล เอกสาร และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
มีการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหา และความตองการจําเปนของสถานศึกษาอยาง
เปนระบบไดขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง ครบถวน ทั้งจากแหลงขอมูลเอกสารและผู
มีสวนเกี่ยวของ
 3 มีการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหา และความตองการจําเปนของสถานศึกษาอยาง
เปนระบบไดขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง ครบถวน
 2 มีการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหา และความตองการจําเปนของสถานศึกษา แตยัง
ขาดความเปนระบบไดขอมูลสารสนเทศจากแหลงขอมูลเอกสารและผูมีสวนเกี่ยว
ของไมหลากหลาย และไมถูกตองบางสวน
 1 ไมมีการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหา และความตองการจําเปนของสถานศึกษาอยาง
เปนระบบหรือมีการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหา และความตองการจําเปนของ
สถานศึกษาแตขอมูลสารสนเทศที่ไดยังไมครบถวน ทันสมัย และไมเพียงพอตอการ
ใชประโยชน

แหลงขอมูล

- บุคลากรในสถานศึกษา
- ผูแทนชุมชน และผูมีสวน
เกี่ยวของ
- คําสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน
- เอกสารหลักฐานการ SWOT
หรือเทคนิคอื่น ๆ
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจําป
- รายงานประจําปของสถานศึกษา
- รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
- ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน
- เอกสารที่เกี่ยวของกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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ระดับคุณภาพ

2.2 กําหนดวิสัยทัศนพันธกิจและ
 5 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายดานตาง ๆ โดยใชขอมูลสารสนเทศของ
เปาหมายดานตาง ๆ โดยมุงเนน
สถานศึกษาที่ถูกตอง ครบถวนและทันสมัยซึ่งมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่
ที่คุณภาพผูเรียนที่ สะทอน
สะทอนคุณภาพความสําเร็จอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยทุกฝายมีสวนรวม
คุณภาพความสําเร็จอยางชัดเจน  4 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายดานตาง ๆ โดยใชขอมูลสารสนเทศของ
และเปนรูปธรรมโดยทุกฝายมี
สถานศึกษาที่ถูกตอง ครบถวนซึ่งมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ที่สะทอน
สวนรวม
คุณภาพความสําเร็จอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยทุกฝายมีสวนรวม
 3 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายดานตาง ๆ โดยใชขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาที่ถูกตอง ซึ่งมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ที่สะทอนคุณภาพ
ความสําเร็จอยางชัดเจน และเปนรูปธรรม โดยทุกฝายมีสวนรวม
 2 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายดานตาง ๆ โดยใชขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาที่ถูกตอง ซึ่งมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน แตไมสะทอนคุณภาพ
ความสําเร็จอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม และมีบุคลากรบางฝายมีสวนรวม
 1 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายดานตาง ๆ โดยใชขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาแตขาดความถูกตองหรือขอมูลสารสนเทศยังไมมุงเนนการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน และไมสะทอนคุณภาพการสําเร็จอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมหรือ
ขาดการมีสวนรวมจากบุคลากรที่เกี่ยวของ

แหลงขอมูล

- บุคลากรในโรงเรียน
- คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูปกครอง
- ผูแทนชุมน และผูมีสวนเกี่ยวของ
- หนังสือเชิญ
- คําสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจําป
- รายงานประจําป
- รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
- ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน
- บุคลากรที่เกี่ยวของ
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ระดับคุณภาพ

2.3 กําหนดวิธีการดําเนินงานกิจกรรม  5 กําหนดวิธีการดําเนินการ ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคลองกับทุกมาตรฐานการ
โครงการที่สอดคลองกับมาตรฐาน
ศึกษาของสถานศึกษาโดยใชกระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือขอมูลที่อางอิงได
การศึกษาของสถานศึกษาโดยใช
ใหครบใหครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดประสบการณการเรียนรู
กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัย
กระบวนการเรียนรูการสงเสริมการเรียนรูการวัดและการประเมินผลการพัฒนา
หรือขอมูลที่อางอิงไดใหครอบคลุม
บุคลากรและและการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนดไว
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 4 กําหนดวิธีการดําเนินการ เกือบทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคลองกับทุกมาตรฐาน
การจัดประสบการณการเรียนรู
การศึกษาของสถานศึกษาโดยใชกระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือขอมูลที่
กระบวนการเรียนรูการสงเสริมการ
อางอิงไดใหครบใหครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดประสบการณ
เรียนรู การวัดผลและการประเมิน
การเรียนรูก ระบวนการเรียนรูการสงเสริมการเรียนรูการวัดและการประเมินผลการ
ผลการพัฒนาบุคลากรและการ
พัฒนาบุคลากรและและการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานที่
บริหารจัดการเพื่อใหบรรลุ
กําหนดไว
 3 กําหนดวิธีการดําเนินการ โครงการสวนใหญที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาเปนสวนใหญ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัด
ประสบการณการเรียนรูกระบวนการเรียนรู การวัด และประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร และการบริหารจัดการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนดไว

แหลงขอมูล

- บุคลากรในโรงเรียน
- คณะกรรมการสถานศึกษา
- มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจําป
- รายงานประจําป
- รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
- เอกสารงานวิจัยของสถานศึกษา
ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน

8

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ

2.4 กําหนดแหลงเรียนรูและภูมิ
ปญญา
ทองถิ่นจากภายนอกที่ใหการ
สนับสนุนทางวิชาการ

ระดับคุณภาพ

แหลงขอมูล

 5 มีการสํารวจแหลงเรียนรูทั้งภายในภายนอกสถานศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่นจัดทํา
ขอมูลและสารสนเทศอยางเปนระบบนํามาใชในการวางแผนเพื่อเตรียมการและใช
ประโยชนในการจัดการศึกษาใหกับผูเรียน
 4 มีการสํารวจแหลงเรียนรูทั้งภายในภายนอกสถานศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่นจัดทํา
ขอมูลและสารสนเทศ นํามาใชในการวางแผนเพื่อเตรียมการและใชประโยชนใน
การจัดการศึกษาใหกับผูเรียน

- บุคลากรในโรงเรียน
- คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูปกครอง
- ผูแทนชุมน และผูมีสวนเกี่ยวของ
- คําสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

 2 กําหนดวิธีการดําเนินงานบางกิจกรรม โครงการที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาในบางมาตรฐาน ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัด
ประสบการณการเรียนรู กระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู กาวัดและการ
ประเมินผล และการบริหารจัดการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนด
ไว
 1 กําหนดวิธีการดําเนินงานกิจกรรม โครงการสวนใหญไมสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัด
ประสบการณการเรียนรูกระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู กาวัดและการ
ประเมินผล และการบริหารจัดการ
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2.5 กําหนดบทบาทหนาที่อยาง
ชัดเจนใหบุคลากรของ
สถานศึกษาและผูเรียนรวม
รับผิดชอบและดําเนินงานตามที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ

ระดับคุณภาพ

แหลงขอมูล

มีการสํารวจแหลงเรียนรูทั้งภายในสถานศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่นจัดทําขอมูล
และสารสนเทศ นํามาใชในการวางแผนเพื่อเตรียมการและใชประโยชนในการจัด
การศึกษาใหกับผูเรียน
 2 มีการสํารวจแหลงเรียนรู จัดทําขอมูลและสารสนเทศ นํามาใชในการวางแผนเพื่อ
เตรียมการและใชประโยชนในการจัดการศึกษาใหกับผูเรียน
 1 ไมมีการสํารวจแหลงเรียนรูเพื่อนํามาใชในการวางแผนเพื่อเตรียมการจัดการศึกษา
ใหกับผูเรียน

-

แผนปฏิบัติการประจําป
รายงานประจําป
หลักสูตรสถานศึกษา
ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน
เว็บไซตของโรงเรียน
ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
ขอมูลแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและภายนอก

 5 กําหนดบทบาทหนาที่อยางชัดเจน ครอบคลุม โครงสรางการบริหารงานบุคลากร
ของสถานศึกษาและผูเรียนรวมรับผิดชอบเปนไปตามระเบียบกฎหมายและแนว
ปฏิบัติของสถานศึกษา มีการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปนไปตาม
ปฏิทินที่กําหนด ใชงบประมาณอยางคุมคาและผูเกี่ยวของทุกฝายมีความพึงพอใจ
 4 กําหนดบทบาทหนาที่อยางชัดเจน ครอบคลุม โครงสรางการบริหารงานบุคลากร
ของสถานศึกษาและผูเรียนรวมรับผิดชอบเปนไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มี
การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปนไปตามปฏิทินที่กําหนดใชงบประมาณ
อยางคุมคาและผูเกี่ยวของสวนใหญมีความพึงพอใจ

-

บุคลากรในโรงเรียน
ผูปกครอง
คําสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน
บันทึกการประชุมของโรงเรียน
คูมือการปฏิบัติงานของโรงเรียน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําป
รายงานประจําป
ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน

 3
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2.6 กําหนดบทบาทหนาที่และแนว
ทางการมีสวนรวมของบิดา
มารดาผูปกครององคกรหนวย
งานชุมชนและทองถิ่น

ระดับคุณภาพ

 3 กําหนดบทบาทหนาที่อยางชัดเจน ครอบคลุม โครงสรางการบริหารงานบุคลากร
ของสถานศึกษาและผูเรียนรวมรับผิดชอบเปนไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มี
การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปนไปตามปฏิทินที่กําหนดใชงบ
ประมาณอยางคุมคา
 2 กําหนดบทบาทหนาที่อยางชัดเจน แตไมครอบคลุม โครงสรางการบริหารงาน
บุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนรวมรับผิดชอบเปนไปตามแนวปฏิบัติของ
สถานศึกษา มีการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปนไปตามปฏิทินที่
กําหนด ใชงบประมาณอยางคุมคา
 1 กําหนดบทบาทหนาที่อยางไมชัดเจน หรือขาดความครอบคลุมโครงสรางการ
บริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา และผูเรียนรวมรับผิดชอบเปนไปตามแนว
ปฏิบัติของสถานศึกษามีการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคเปนสวนใหญแตไม
เปนไปตามปฏิทินที่กําหนด
 5 มีการกําหนดบทบาทหนาที่พรอมแนวทางการมีสวนรวมของบิดามารดา ผูปกครอง
หนวยงานชุมชนและทองถิ่นในการบริหารจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดานการบริหารบุคคล และดานการบริหารทั่วไปอยางชัดเจน
 4 มีการกําหนดบทบาทหนาที่พรอมแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดา
ผูปกครอง องคกร หนวยงาน ชุมชนและทองถิ่น ในการบริหารจัดการศึกษาทั้ง
ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป

แหลงขอมูล

- เว็บไซตของโรงเรียน
- ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน

- บุคลากรในโรงเรียน
- ผูปกครอง
- ผูแทนองคกร หนวยงาน ชุมชน
และทองถิ่น
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน
- คูมือการปฏิบัติงานของโรงเรียน
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจําป
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ระดับคุณภาพ

 3 มีการกําหนดบทบาทหนาที่พรอมแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดา ผูปกครอง
องคกร หนวยงาน ชุมชนและทองถิ่น ในการบริหารจัดการศึกษาอยางนอยสองดาน
 2 มีการกําหนดบทบาทหนาที่พรอมแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดา
ผูปกครอง องคกร หนวยงาน ชุมชนและทองถิ่น ในการบริหารจัดการศึกษา
เพียงดานใดดานหนึ่ง
 1 ไมมีการกําหนดบทบาทหนาที่ใหแกบุคคลและองคกรในการบริหารจัดการศึกษา

2.7 กําหนดการใชงบประมาณและ
 5 มีการกําหนดใชงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เละเวลาอยาง
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพให
ประหยัด
สอดคลองกับกิจกรรม โครงการ
และคุม คาใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปนเปาหมายของทุกโครงการและกิจกรรม
อยางมีประสิทธิภาพ
 4 มีการกําหนดใชงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เละเวลาอยาง
ประหยัด
และคุมคาใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปนเปาหมายเกือบทุกโครงการและ
กิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ
 3 มีการกําหนดใชงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เละเวลาอยาง
ประหยัด
และคุมคาใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปนเปาหมายของโครงการและ
กิจกรรมสวนใหญอยางมีประสิทธิภาพ

แหลงขอมูล

-

รายงานประจําป
ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน
เว็บไซตของโรงเรียน
ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน

-

บุคลากรในโรงเรียน
บันทึกการประชุมของโรงเรียน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําป
แผนการใชงบประมาณ
รายงานประจําป
ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน
เอกสารการเงินและบัญชีของ
โรงเรียน
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แหลงขอมูล

 2 มีการกําหนดใชงบประมาณ และวัสดุอุปกรณอยางประหยัดและคุมคาใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปนเปาหมายของโครงการและกิจกรรมเปนสวนใหญ
 1 ไมมีการกําหนดใชงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เละเวลาอยาง
ประหยัดเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปนเปาหมายของโครงการและ
กิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ หรือมีการกําหนดการใชงบประมาณ บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือ และเวลาอยางไมประหยัดและไมคุมคาของโครงการและ
กิจกรรมเปนสวนใหญ
2.8 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  5
ตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานใหความเห็นชอบ
 4
 3

เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความ
เห็นชอบ และรับมือรวมกันอยางกวางขวาง อยางมีระบบ และแจงใหหนวยงาน
ตนสังกัดรับทราบ
เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความ
เห็นชอบ อยางมีระบบ และแจงใหหนวยงานตนสังกัดรับทราบ
เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความ
เห็นชอบ และแจงใหหนวยงานตนสังกัดรับทราบ

 2

เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความ
เห็นชอบ แตไมไดแจงใหหนวยงานตนสังกัดรับทราบ

-

บุคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
รายงานประจําป
บันทึกการประชุมของโรงเรียน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําป
รายงานประจําป
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2.9 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา

 1
 5

 4
 3
 2

ระดับคุณภาพ

ไมไดเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให
ความเห็นชอบ
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาพรอมทั้งปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบายที่สําคัญ
และความตองการจําเปนของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยเกือบทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผน
พัฒนาการจัดการศึกษา พรอมทั้งปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบายที่สําคัญ
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยแผนงานโครงการ กิจกรรมสวนใหญครอบคลุมตามภารกิจใน แผน
พัฒนาการจัดการศึกษา พรอมทั้งปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบายที่สําคัญ
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมสวนใหญยังขาดความครอบคลุมตาม
ภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พรอมทั้งปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับ
นโยบายที่สําคัญยังขาดความชัดเจน ไมสมบูรณ

แหลงขอมูล
- ครูและบุคลากรในโรงเรียน
- คณะกรรมการสถานศึกษา
- เอกสารความรูที่เกี่ยวของกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่
โรงเรียนจัดทําขึ้น
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจําป
- รายงานประจําป
- เว็บไซตโรงเรียน
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2.10 กําหนดปฏิทินรายงานการนํา
แผนปฏิบัติการประจําปสูการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน

1

 5
 4
 3
 2
 1

ระดับคุณภาพ
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา หรือแผนงาน โครงการ กิจกรรมสวนใหญยังขาดความครอบคลุมตาม
ภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา หรือไมมีการปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับ
นโยบายที่สําคัญ
มีการกําหนดผูรับผิดชอบ ปฏิทิน และแผนกํากับติดตามการดําเนินงานของ
แผนปฏิบัติการประจําป ชัดเจนครบถวนในทุกโครงการ กิจกรรม โดยทุกฝายมี
สวนรวม
มีการกําหนดผูรับผิดชอบ ปฏิทิน และแผนกํากับติดตามการดําเนินงานของแผน
ปฏิบัติการ ชัดเจนครบถวนเกือบในทุกโครงการ กิจกรรม โดยทุกฝายมีสวนรวม
มีการกําหนดผูรับผิดชอบ ปฏิทิน และแผนกํากับติดตามการดําเนินงานของแผน
ปฏิบัติการ ชัดเจนครบถวนเปนสวนใหญในโครงการ กิจกรรม โดยทุก
ฝายมีสวนรวม
มีการกําหนดผูรับผิดชอบ ปฏิทิน และแผนกํากับติดตามการดําเนินงานของแผน
ปฏิบัติการ ไมชัดเจนเปนสวนใหญในโครงการ กิจกรรม
ไมมีการกําหนดปฏิทินการนําแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน

แหลงขอมูล

-

บุคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
บันทึกการประชุมของโรงเรียน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําป
รายงานประจําป
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2.11 เสนอแผนปฏิบัติการประจําป
ตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ใหความเห็นชอบ



5

 4
 3

ระดับคุณภาพ
เสนอแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความ
เห็นชอบ และรับมือรวมกันอยางกวางขวาง อยางมีระบบ และแจงใหหนวยงาน
ตนสังกัดรับทราบ
เสนอแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความ
เห็นชอบ อยางมีระบบ และแจงใหหนวยงานตนสังกัดรับทราบ
เสนอแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความ
เห็นชอบ และแจงใหหนวยงานตนสังกัดรับทราบ

 2

เสนอแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความ

 1

เห็นชอบ แตไมไดแจงใหหนวยงานตนสังกัดรับทราบ
ไมไดเสนอแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให
ความเห็นชอบ

-

แหลงขอมูล

บุคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
บันทึกการประชุมของโรงเรียน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําป
รายงานประจําป

16
องคประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

3.1
ตอ
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จัดโครงสรางหรือระบบการ
บริหารของ สถานศึกษาที่เอื้อ
การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

 5 จัดโครงสรางหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ดาน คือ ดาน
วิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริการทั่วไป ผูมี
สวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดโครงสรางหรือระบบการบริหารของ
สถานศึกษา โดยกําหนดผูรับผิดชอบที่มีความรูความสามารถอยางชัดเจนและเอื้อตอ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 4 จัดโครงสรางหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ดาน คือ ดาน
วิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริการทั่วไป ผูมี
สวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดโครงสรางหรือระบบการบริหารของ
สถานศึกษา โดยกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจนและเอื้อตอการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
 3 จัดโครงสรางหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ดาน คือ ดาน
วิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริการทั่วไป ผูมี
สวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดโครงสรางหรือระบบการบริหารของ
สถานศึกษา และเอื้อตอการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 2 จัดโครงสรางหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ดาน คือ ดาน
วิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริการทั่วไป และ
เอื้อตอการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

แหลงขอมูล

- ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบ
- ผูบริหารสถานศึกษา
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- กรรมการสถานศึกษา
- คําสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน/
กลุมงาน
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจําป
- รายงานประจําป
- ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน
- รองรอยแผนภูมกิ ารบริหารงาน
ของโรงเรียน
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3.2

กําหนดผูรับผิดชอบและจัด
ระบบสารสนเทศใหเปน
หมวดหมู ครอบคลุมเปน
ปจจุบัน
สะดวกตอการเขาถึงและการ
ใหบริการ และการพัฒนาการ
เรียนการสอน

ระดับคุณภาพ

 1 จัดโครงสรางหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ดาน คือ ดาน
 5
 4
 3
 2
 1

วิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริการทั่วไป
มีการกําหนดผูรับผิดชอบและจัดทําระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ครอบคลุม
ถูกตอง และเปนปจจุบัน มีความสะดวกตอการเขาถึงและการใหบริการ สามารถ
เชื่อมโยงเครือขายกับหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานอื่น ๆ
มีการกําหนดผูรับผิดชอบและจัดทําระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ครอบคลุม
ถูกตอง และเปนปจจุบัน มีความสะดวกตอการเขาถึงและการใหบริการ สามารถ
เชื่อมโยงเครือขายกับหนวยงานตนสังกัด
มีการกําหนดผูรับผิดชอบและจัดทําระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ครอบคลุม
ถูกตอง และเปนปจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงเครือขายกับหนวยงานตนสังกัด
มีการกําหนดผูรับผิดชอบและจัดทําระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู แตมีขอมูล
สารสนเทศยังไมครอบคลุม และบางสวนไมถูกตองไมเปนปจจุบัน
ไมมีการนําขอมูลสารสนเทสมาไปใชประโยชนในการบริหารจัดการศึกษา และการ
พัฒนาการเรียนการสอน

แหลงขอมูล

- ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบ
- ผูบริหารสถานศึกษา
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- กรรมการสถานศึกษา
- คําสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน
- บันทึกการประชุม
- เอกสารความรูที่เกี่ยวของกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจําป
- รายงานประจําป
- เว็บไซตของโรงเรียน
- เอกสารสารสนเทศของโรงเรียน
- รองรอยการเขาถึงการใชขอมูล
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3.3 นําขอมูลสารสนเทศไปใช
ประโยชนในการบริหารจัด
การศึกษา และการพัฒนา
การเรียนการสอน



ระดับคุณภาพ

5 มีการนําขอมูลสารสนเทศไปใช เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ทั้งในดานการวางแผน
ดําเนินการ กํากับติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการและการพัฒนาการ
เรียนการสอน โดยผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
 4 มีการนําขอมูลสารสนเทศไปใช เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ทั้งในดานการวางแผน
ดําเนินการ กํากับติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการและการพัฒนาการ
เรียนการสอน
 3 มีการนําขอมูลสารสนเทศไปใช เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
และการพัฒนาการเรียนการสอน
 2 มีการนําขอมูลสารสนเทศไปใช เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในดานการบริหารจัดการ
หรือการพัฒนาการเรียนการสอน
 1 ไมมีการนําขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชนในการบริหารจัดการศึกษาและการ
พัฒนาการเรียนการสอน

-

แหลงขอมูล

ผูรับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศ
บุคลากรในโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คําสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน
บันทึกการประชุม
เอกสารความรูที่เกี่ยวของกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําป
รายงานประจําป
เว็บไซตของโรงเรียน
ผลสํารวจความพงพอใจ
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องคประกอบที่ 4 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ

ระดับคุณภาพ

4.1 นําแผนปฏิบัติการประจําปแตละ  5 มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวรอยละ 80
ปสูการปฏิบัติตามกรอบ
ขึ้นไปของจํานวนโครงการ กิจกรรม
ระยะเวลาและกิจกรรมโครงการ  4 มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวรอยละ
ที่กําหนดไว
70-79 ของจํานวนโครงการ กิจกรรม
 3 มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวรอยละ
60-69 ของจํานวนโครงการ กิจกรรม
 2 มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวรอยละ
50-59ของจํานวนโครงการ กิจกรรม
 1 มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวนอยกวา
รอยละ 50 ของจํานวนโครงการ กิจกรรม
4.2 ผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของทุก
 5
ฝายปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
และ
ความรับผิดชอบตามที่ไดกําหนด
อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด

ผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของทุกฝายปฏิบัติตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
ตามที่ไดกําหนด โดยรอยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค มีการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา และ
ผูเกี่ยวของ รอยละ 80 ขึ้นไปพึงพอใจการดําเนินงาน

-

แหลงขอมูล

ผูบริหารโรงเรียน
ครู
กรรมการสถานศึกษา
นักเรียน
ผูปกครอง
ผูแทนชุมชน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําป
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
บันทึกกาประชุม
แบบบันทึกที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานประจําป
ภาพถายกิจกรรม
สื่อ วีดิทัศนนําเสนอกิจกรรม/
ผลงาน/ขอมูลสถิติตาง ๆ ฯลฯ
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ระดับคุณภาพ

ผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของทุกฝายปฏิบัติตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
ตามที่ไดกําหนด โดยรอยละ 70-79 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค มีการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา และ
ผูเกี่ยวของ รอยละ 70-79 ขึ้นไปพึงพอใจการดําเนินงาน
 3 ผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของทุกฝายปฏิบัติตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
ตามที่ไดกําหนด โดยรอยละ 60-69ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค มีการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา และ
ผูเกี่ยวของ รอยละ 60-69 ขึ้นไปพึงพอใจการดําเนินงาน
 2 ผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของทุกฝายปฏิบัติตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
ตามที่ไดกําหนด โดยรอยละ 50-59 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค มีการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา และ
ผูเกี่ยวของ รอยละ 50-59 ขึ้นไปพึงพอใจการดําเนินงาน
 1 ผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของสวนใหญไมไดปฏิบัติตามบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบตามที่ไดกําหนด หรือนอยกวารอยละ 50 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุ
ตามวัตถุประสงค มีการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางไมประหยัดและคุมคา
และผูเกี่ยวของ หรือผูเกี่ยวของนอยกวารอยละ 50 พึงพอใจการดําเนินงาน

แหลงขอมูล

- สังเกตบรรยากาศการทํางานของ
บุคลากรในโรงเรียน
- ขอมูลสถิติการดําเนินงานตาง ๆ
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องคประกอบที่ 5 การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
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5.1 กําหนดผูรับผิดชอบในการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาระดับสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

 5 มีผูรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสราง
ความเขาใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษามอบหมาย
งานตามความรูความสามรถรวมกันวางแผนกําหนดภารกิจและปฏิทินการติดตาม
ตรวจสอบ และมีการประสานงานอยางเปนระบบ
 4 มีผูรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสราง
ความเขาใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษามอบหมาย
งานตามความรูความสามรถรวมกันวางแผนกําหนดภารกิจและปฏิทินการติดตาม
ตรวจสอบ และมีการประสานงาน
 3 มีผูรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสราง
ความเขาใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษามอบหมาย
งานตามความรูความสามรถ
 2 มีกระบวนการสรางความเขาใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรูความสามารถ
 1 ไมมีผูรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หรือไมมีกระบวนการ
สรางความเขาใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา

-

แหลงขอมูล

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บันทึกการประชุม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําป
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ระดับคุณภาพ

แหลงขอมูล

5.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาทั้งระดับบุคคลและ
ระดับสถานศึกษาอยางนอยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง

 5 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุผลวัตถุประสงคของโครงการ โดยมีวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลาย เปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมอยางนอย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
 4 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุผลวัตถุประสงคของโครงการ โดยมีวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลาย อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
 3 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุผลวัตถุประสงคของโครงการ อยางนอยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง
 2 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ 1
ครั้ง
 1 สถานศึกษาไมมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

- รายงานผลการดําเนินงานตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
- เครื่องมือติดตามตรวจสอบ
- บันทึกการนิเทศของผูนิเทศและ
ผูรับการนิเทศ
- บันทึกภาพถาย วีดิทัศน

5.3 รายงานและนําผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไป
ใช
ประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา

 5

- รายงานผลการดําเนินงานตาแผน
ปฏิบัติการประจําปสถานศึกษา
- บันทึกการประชุม
- สรุปผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพฯ

 4

สถานศึกษามีการจัดทํารายการเสนอตอผูเกี่ยวของดวยรูปแบบที่หลากหลายและนํา
ผลการติดตามตรวจสอบไปใชวางแผนดําเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการจัดทํารายการเสนอตอผูเกี่ยวของดวยรูปแบบที่หลากหลายและนํา
ผลการติดตามตรวจสอบไปใชวางแผนดําเนินงาน
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สถานศึกษามีการจัดทํารายการเสนอตอผูเกี่ยวของดวยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และ
นําผลการติดตามตรวจสอบไปใชวางแผนดําเนินงาน
 2 สถานศึกษามีการจัดทํารายการเสนอตอผูเกี่ยวของ แตไมมีการนําผลการติดตาม
ตรวจสอบไปใชวางแผนดําเนินงาน
 1 สถานศึกษามีการจัดทํารายงานเสนอตอผูเกี่ยวของ

แหลงขอมูล

5.4 เตรียมการและใหความรวมมือใน  5 สถานศึกษามีการเตรียมการอยางเปนระบบทั้งดานขอมูล เอกสาร หลักฐาน รองรอย - รายงานผลการดําเนินงานตาม
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การดําเนินงานตาง ๆ อยางครบถวน ชัดเจน สมบูรณ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนให
แผน
การศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด
ความรวมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด
- บันทึกการประชุม
 4 สถานศึกษามีการเตรียมการเอกสาร หลักฐาน รองรอยการดําเนินงานตาง ๆ อยาง
- สรุปผลการติดตามตรวจสอบ
ครบถวน และผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนให ความรวมมือในการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพฯ
คุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด
 3 สถานศึกษามีการเตรียมการและผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนใหความรวมมือในการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด
 2 สถานศึกษามีการเตรียมการแตขอมูล เอกสาร หลักฐาน รองรอยการดําเนินงาน
ตาง ๆ บางอยางขาดความครบถวน ชัดเจน สมบูรณ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนให
ความรวมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด
 1 สถานศึกษาไมมีการเตรียมการหรือผูมีสวนเกี่ยวของไมใหความรวมมือในการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด
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องคประกอบที่ 6 การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ

6.1 ใหมีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในอยางนอย 3 คน
ที่
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภาย
นอกที่หนวยงานตนสังกัดขึ้น
ทะเบียนไวอยางนอย 1 คน เขา
มา
มีสวนรวมในกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอยางนอยปละ 1
ครั้ง

ระดับคุณภาพ

 5 มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน อยางนอย 3 คน ซึ่ง ประกอบ
ดวยผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากหนวยงานตนสังกัดอยางนอย 1 คน
กําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการอยางชัดเจนและดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยไดรับความรวมมือจาก
ผูบริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และผูมีสวน
เกี่ยวของ
 4 มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน อยางนอย 3 คน ซึ่ง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากหนวยงานตนสังกัดอยางนอย
1 คน กําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการอยางชัดเจนและดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
 3 มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน อยางนอย 3 คน ซึ่ง ประกอบ
ดวยผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากหนวยงานตนสังกัดอยางนอย 1 คน
ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
 2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน อยางนอย 3 คน แตกรรมการไม
มีผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากหนวยงานตนสังกัดอยางนอย 1 คน เขา
มารวมดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
 1 ไมมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน หรือมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน แตไมมีผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากหนวยงานตนสังกัดอยาง
นอย 1 คน เขามารวมดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

-

แหลงขอมูล

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บันทึกการประชุม
แผนการประเมินคุณภาพฯ
เครื่องมือการประเมินคุณภาพฯ
แบบบันทึกผลการประเมินฯ
สรุปรายงานผลการประเมินฯ
รายงานประจําปของสถานศึกษา
บันทึกภาพถาย วีดิทัศน ฯ
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ประเด็นการติดตามตรวจสอบ

6.2 ดําเนินการประเมินคุณภาพ
 5
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยใชวิธีการ
และเครื่องมือที่หลากหลายและ
เหมาะสม
 4

ระดับคุณภาพ

มีการวางแผนและกําหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจนมีเครื่อง
มือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุกตัวบงชี้ ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาโดยใชวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
มีการวางแผนและกําหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจนมี เครื่อง
มือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษา โดยเกือบทุกมาตรฐานและทุกตัวบงชี้ ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ตามาตรฐานการศึกษาโดยใชวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
 3 มีการกําหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจนมีดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยมาตรฐานและทุกตัวบงชี้สวน
ใหญใชวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายเหมาะสม
 2 มีการกําหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในแตไมชัดเจนดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาแตไมใชวิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลายเหมาะสม
 1 มีการประเมินคุณภาพภายใน แตไมครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ทุกระดับการศึกษามาตรฐานและตัวบงชี้สวนใหญใชวิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลายเหมาะสม

-

แหลงขอมูล

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บันทึกการประชุม
แผนการประเมินคุณภาพฯ
เครื่องมือการประเมินคุณภาพฯ
แบบบันทึกผลการประเมินฯ
สรุปรายงานผลการประเมินฯ
รายงานประจําปของสถานศึกษา
บันทึกภาพถาย วีดิทัศน ฯ
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องคประกอบที่ 7 การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ

7.1 สรุปและจัดทํารายงานประจําปที่
เปนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน
ของสถานศึกษาที่สะทอนคุณภาพ
ผูเรียนและผลสําเร็จของการ
บริหาร
จัดการศึกษาตามรูปแบบที่
หนวยงานตนสังกัดกําหนด

ระดับคุณภาพ

 5 สรุปและจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ที่สะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอยางชัดเจน
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามรูปแบบที่หนวยงานตนสังกัด
กําหนดโดยผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานทุกฝาย
 4 สรุปและจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ที่สะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามรูปแบบที่หนวยงานตนสังกัดกําหนดโดยผูมี
สวนเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนใหญเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน
 3 สรุปและจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ที่สะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามรูปแบบที่หนวยงานตนสังกัดกําหนดโดยผูมี
สวนเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
 2 สรุปและจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แตยังไมสะทอนคุณภาพผูเรียน
และผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษา

แหลงขอมูล

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
- บันทึกการประชุม
- บันทึกการจัดการขอมูล
สารสนเทศ
- รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
- บุคลากรในสถานศึกษา
- บุคลากรภายนอกสถานศึกษา
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ประเด็นการติดตามตรวจสอบ

ระดับคุณภาพ

 1 ไมจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือมี
การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแต
ไมสะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาที่ครอบคลุมตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หรือไมมีผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
7.2 นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการ  5 มีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานใหมีความชัดเจนและสมบูรณแลวจึง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความ
เสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความเห็นชอบอยางเปน
เห็นชอบ
ระบบ ตามชวงเวลาที่กําหนด
 4 นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความเห็นชอบอยางเปน
ระบบ ตามชวงเวลาที่กําหนด
 3 นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความเห็นชอบ ตาม
ชวงเวลาที่กําหนด
 2 นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความเห็นชอบ แตไม
ทันตามชวงเวลาที่กําหนด
 1 ไมไดนําเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความเห็นชอบ
7.3 เผยแพรารายงานตอสาธารณชน  5 มีการเผยแพรรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาดวยรูปแบบและ
หนวยงานตนสังกัดและหนวยงาน
วิธีการที่หลากหลายตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน
ที่เกี่ยวของ
พรอมกับนําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูไดรับการเผยแพรเพื่อนําไปใชสําหรับ
การพัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีระบบ เปนไปอยางตอเนื่อง

แหลงขอมูล

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
- บันทึกการประชุม
- รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในบุคลากรสถานศึกษา
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

- เอกสาร เว็บไซต หรือสื่อตาง ๆ ที่
สรุปเพื่อเผยแพรการประเมิน
คุณภาพภายใน
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน
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 4

ระดับคุณภาพ

มีการเผยแพรรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาดวยรูปแบบและ
วิธีการใดวิธีการหนึ่งตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน
พรอมกับนําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูไดรับการเผยแพรเพื่อนําไปใชสําหรับ
การพัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีระบบ
 3 มีการเผยแพรรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตอหนวยงานตนสังกัด
และหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมกับนําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูไดรับการเผย
แพรเพื่อนําไปใชสําหรับการพัฒนาการจัดการศึกษา
 2 มีการเผยแพรรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตอหนวยงานตนสังกัด
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
 1 ไมมีการเผยแพรรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตอสาธารณชน
หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ

แหลงขอมูล

- บันทึกความคิดเห็นและขอเสนอ
แนะจากผูไดรับการเผยแพร
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ระดับคุณภาพ

8.1 สงเสริมแนวคิดเรื่องการประกัน  5 มีการสงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรูความ
คุณภาพการศึกษาที่มุงการ
เขาใจและตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุงการพัฒนา
พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาอยางตอเนื่องและพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการ
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
เรียนรูจ นเปนวัฒนธรรม ในการทํางานปกติของสถานศึกษา
ใหเกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุก  4 การสงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรูความ
คนใน สถานศึกษา และพัฒนา
เขาใจและตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุงการพัฒนา
สถานศึกษาใหเปนองคกรแหง
คุณภาพสถานศึกษาอยางตอเนื่องและพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการ
การเรียนรู จนเปนวัฒนธรรมใน
เรียนรูจนเปนวัฒนธรรม
การทํางานปกติของสถานศึกษา  3 การสงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรูความ

 2

เขาใจและตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุงการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาอยางตอเนื่องและพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการ
การสงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรูความ

เขาใจและตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุงการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
 1 ไมมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรูความ
เขาใจและตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุงการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

-

แหลงขอมูล

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําป
คําสั่งมอบหมายงาน
บันทึกการประชุม
รูปภาพ
สัมภาษณผูเกี่ยวของ
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8.2 นําผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจากการประเมิน
ตนเองหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
มาวิเคราะห สังเคราะห และ
เลือก
สรรขอมูลสารสนเทศเพื่อนําไป
ใชใหเปนประโยชนตอการ
พัฒนาการบริหารและการเรียน
การสอนอยางตอเนื่อง

ระดับคุณภาพ

 5 มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตาง ๆ มาวิเคราะห สังเคราะห และเลือกสรรขอมูลสารสนเทศโดยใหผูมีสวนเกี่ยว
ของทุกฝายมีสวนรวม เพื่อนําไปใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาการบริหารและ
การเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
 4 มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตาง ๆ มาวิเคราะห สังเคราะห และเลือกสรรขอมูลสารสนเทศโดยใหผูมีสวนเกี่ยว
ของสวนใหญมีสวนรวม เพื่อนําไปใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาการบริหารและ
การเรียนการสอน
 3 มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตาง ๆ มาวิเคราะห สังเคราะห และเลือกสรรขอมูลสารสนเทศโดยใหผูมีสวนเกี่ยว
ของมีสวนรวม เพื่อนําไปใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาการบริหารและการเรียน
การสอน
 2 มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและของหนวยงานที่เกี่ยวของ
มาใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอน
 1 ไมมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและของหนวยงานที่
เกี่ยวของมาใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนหรือ
มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหนวยงานที่เกี่ยวของ
มาใชแตขาดการวิเคราะห สังเคราะห และเลือกสรรขอมูลสารสนเทศ

แหลงขอมูล

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจําป
- รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําป
- ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน
- รายงานผลการดําเนินงานของ
โรงเรียน
- บันทึกการประชุม
- บุคคลภายในและภายนอก
สถานศึกษา
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8.3 เผยแพรผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อใหเกิดการพัฒนา

ระดับคุณภาพ

 5 มีการเผยแพรผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยวิธีการที่หลากหลาย และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธกี ารที่หลากหลายและเหมาะสม เพื่อนําผลไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
 4 มีการเผยแพรผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยวิธีการที่หลากหลาย และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธกี ารที่เหมาะสม เพื่อนําผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
 3 มีการเผยแพรผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่ และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อนําผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 2 มีการเผยแพรผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตขาดความเหมาะสม และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู แตขาดความชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 1 ไมมีการเผยแพรผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือไมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อนํา
ผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แหลงขอมูล

- รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- เอกสารประชาสัมพันธ
- สื่อสิ่งพิมพ
- สื่ออิเล็กทรอนิกส
- บันทึกการประชุม
- ภาพถาย
- ขอมูลสารสนเทศ

