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 เครื่องมือการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ซึ่งเป็น
ส่วนท่ีเป็นเกณฑ์การติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามองค์ประกอบ       
8 องค์ประกอบหลัก ของการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สถานศึกษาสามารถ
น าไปใช้ประกอบการด าเนินงานติดตามตรวจสอบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  เพื่อให้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ครอบคลุมกระบวนการ ในการติดตามตรวจสอบ  และการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ การบริหารการจัดการศึกษา  การจัดการเรียนการสอน และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียน  

 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง จะส่งผลให้
สถานศึกษามีการพัฒนาท่ีดีข้ึน และเป็นสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา และ
ปรากฏผลท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียนอย่างสูงสุด 
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เกณฑ์การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตามองคป์ระกอบ 8 องคป์ระกอบ 

 

องคป์ระกอบที่ 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

1.1 ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการ 
     ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ 
     กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ 

5 มีการศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน ก าหนดผู้รับผิดชอบ และเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ
อย่างชัดเจน 
4 มีการศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน ก าหนดผู้รับผิดชอบ และเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
3 มีการศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน   
2 มีการศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  
1 ไม่มีการศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ีเพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ      

 ประกาศโรงเรียน 
 ค าส่ังโรงเรียน 
หนังสือเชิญประชุม 
บันทึกการประชุม 
สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง 



ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
1.2 พิจารณาสาระส าคัญที่จะก าหนดในมาตรฐาน  
     ตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม 
     ของสถานศึกษา 

5 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่
ประกาศใช้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดจุดเน้น จุดเด่น ที่สะท้อนอัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมของ
สถานศึกษาโดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานต้นสังกัด   
4 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ        
ที่ประกาศใช้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดจุดเน้น จุดเด่น ที่สะท้อนอัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมของ
สถานศึกษา    
3 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่
ประกาศใช้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการก าหนด
จุดเน้น จุดเด่น ที่สะท้อนอัตลักษณ์  และมาตรการส่งเสริมของ
สถานศึกษา    
2 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่
ประกาศใช้  และสะท้อนอัตลักษณ์  และมาตรการส่งเสริมของ
สถานศึกษา       
1 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่
ประกาศใช้ แต่ไม่สะท้อนอัตลักษณ์  และมาตรการส่งเสริมของ
สถานศึกษา             

 ประกาศโรงเรียน 
 ค าส่ังโรงเรียน 
หนังสือเชิญประชุม 
บันทึกการประชุม 
สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง 
 โครงการของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์  
     และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 



ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
1.3 ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละ 
     มาตรฐาน และตัวบ่งชี้  

5 มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐานและตัว
บ่งช้ีอย่างเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
4 มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จเกือบทุกมาตรฐานและตัว
บ่งช้ีอย่างเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       
3 มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐาน และตัวบ่งชี้
ส่วนใหญ่อย่างเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       
2 มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐาน และตัวบ่งชี้
ส่วนใหญ่ยังไม่เหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน              
1 ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี ้              

 ค าส่ังโรงเรียน 
หนังสือเชิญประชุม 
บันทึกการประชุม 
ประกาศค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี ้
 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

1.4 ประกาศค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
     ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
     ให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ  

5 จัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบ ด้วยวิธีการ
อย่างหลากหลาย      
4 จัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบ                  

ประกาศค่าเป้าหมายความส าเร็จ ของมาตรฐาน 
    และตัวบ่งชี้ 
หนังสือเชิญประชุม 
บันทึกการประชุม 
หลักฐานการประชาสัมพันธ์ 
 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

  



ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
   3 จัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในสถานศึกษาได้รับทราบ                         
2 จัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                                          
1 ไม่มีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วย
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  

  

 

องคป์ระกอบที่  2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

2.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ 
     จ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูล 
     ตามสภาพจริง   

5 มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัย ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย    
4 มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน  
ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง        
3 มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน       
  

 บุคลากรในสถานศึกษา   
 ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 ค าส่ังมอบหมายงานของโรงเรียน  
 บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
 เอกสารหลักฐานการ SWOT หรือเทคนิคอ่ืน ๆ 
 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก  
 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ 



ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
 2 มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 

แต่ยังขาดความเป็นระบบ ได้ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล เอกสารและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องไม่หลากหลาย และไม่ถูกต้องบางส่วน 
1 ไม่มีการศึกษาวเิคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเปน็ของ
สถานศึกษา ข้อมูลสารสนเทศที่ได้ยังไม่ครบถ้วน และไม่เพียงพอตอ่การใช้
ประโยชน์          

 

2.2 ก าหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ และเป้าหมาย 
     ด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียน  
     ที่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจน    
     และเป็นรูปธรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

5 ก าหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัยซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดย
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
4 ก าหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม           
3 ก าหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้อง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่
สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม        
 2  ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้อง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แต่ไม่
สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม และมีบุคลากรบาง
ฝ่ายมีส่วนร่วม          

 บุคลากรในโรงเรียน 
 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
 ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 หนังสือเชิญ 
 ค าส่ังมอบหมายงานของโรงเรียน 
 บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 รายงานประจ าปี 
 รายงานประเมินคุณภาพภายนอก 
 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

 

 



ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
 1 ก าหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา แต่ขาดความถูกต้อง หรือข้อมูลสารสนเทศยังไม่
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และไม่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอยา่งชัดเจน 
และเป็นรูปธรรม หรือขาดการมีส่วนร่วมจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง            

 

2.3 ก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรม โครงการที่ 
     สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ 
     สถานศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัย หรือ 
     ผลการวิจัยหรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ ให้ 
     ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
     การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริม 
     การเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การพัฒนา 
     บุคลากร และการบริหารจัดการเพื่อบรรลุ 
     เป้าหมายตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

5 ก าหนดวิธีการด าเนินงานทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัย หรือข้อมูลที่
อ้างอิงได้ ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล การ
พัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้  
4 ก าหนดวิธีการด าเนินงานเกือบทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเกือบทุกมาตรฐาน โดยใช้กระบวนการวิจัย
หรือผลการวิจัย หรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล การ
พัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้  
3 ก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรม โครงการส่วนใหญ่ ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล การ
พัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ 

 บุคลากรในโรงเรียน 
 คณะกรรมการสถานศึกษา  
 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 รายงานประจ าปี 
 รายงานประเมินคุณภาพภายนอก 
เอกสารงานวิจัยของสถานศึกษา 
 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

 

 



ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
 2 ก าหนดวิธีการด าเนินงานบางกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในบางมาตรฐาน ครอบคลุมการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดผล
และประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้      
1 ก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรม โครงการส่วนใหญ่ ไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ครอบคลุมการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดผล
และประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้           

 

2.4 ก าหนดแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     จากภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 

5 มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จัดท าข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ น ามาใช้ใน
การวางแผน เพื่อเตรียมการและใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับ
ผู้เรียน 
4 มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จัดท าข้อมูลและสารสนเทศ น ามาใช้ในการวางแผน 
เพื่อเตรียมการและใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน 
3 มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จัดท าข้อมูลและสารสนเทศ น ามาใช้ในการวางแผน เพื่อ
เตรียมการและใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน 
2 มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ จัดท าข้อมูลและสารสนเทศ น ามาใช้ใน
การวางแผน เพื่อเตรียมการและใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับ
ผู้เรียน   

 บุคลากรในโรงเรียน 
 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
 ผู้แทนชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ค าส่ังมอบหมายงานของโรงเรียน 
 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 รายงานประจ าปี 
 หลักสูตรสถานศึกษา 
 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
 เวปไซต์ของโรงเรียน 
 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 



ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
 1 ไม่มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ เพื่อน ามาใช้ในการวางแผน เพื่อ

เตรียมการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน   
 

2.5 ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้บุคลากรของ 
     สถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบและ 
     ด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ครอบคลุม โครงสร้างการ
บริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา และผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการ
ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด ใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ   
4 ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ครอบคลุม โครงสร้างการ
บริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา และผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไป
ตามแนวปฏิบั ติ ของสถานศึกษา มีการด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด ใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ 
3 ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ครอบคลุม โครงสร้างการ
บริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา และผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไป
ตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า  
2 ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน แต่ไม่ครอบคลุม โครงสร้าง
การบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา และผู้เรียนร่วมรับผิดชอบ
เป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด   

 บุคลากรในโรงเรียน 
 ผู้ปกครอง 
 ค าส่ังมอบหมายงานของโรงเรียน  
 บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
 คู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 รายงานประจ าปี 
 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
 เวปไซต์ของโรงเรียน 
 ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน 
  

 

 



 

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
 1 ก าหนดบทบาทหน้าที่ยังไม่ชัดเจน หรือขาดความครอบคลุม

โครงสร้างการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา และผู้เรียนร่วม
รับผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการด าเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด  

 

2.6 ก าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละแนวทางการมีส่วนรว่มของ 
      บิดามารดา ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และ 
      ท้องถิ่น 

 5 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ พร้อมแนวทางในการมีส่วนร่วมของ
บิดา มารดา ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น ในการ
บริหารจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปอย่างชัดเจน 
 4 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ พร้อมแนวทางในการมีส่วนร่วมของ
บิดา มารดา ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น ในการ
บริหารจัดการศึกษา ทั้ งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป  
 3 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ พร้อมแนวทางในการมีส่วนร่วมของ
บิดา มารดา ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น ในการ
บริหารจัดการศึกษา อย่างน้อยสองด้าน  
 2 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ พร้อมแนวทางในการมีส่วนร่วมของ
บิดา มารดา ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น ในการ
บริหารจัดการศึกษา เพียงด้านใดด้านหนึ่ง 
 1 ไม่มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ ให้แก่บุคคลและองค์กรในการ
บริหารจัดการศึกษา   

 บุคลากรในโรงเรียน 
 ผู้ปกครอง 
 ผู้แทนองค์กร หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น 
 บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
 คู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 รายงานประจ าปี 
 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
 เวปไซต์ของโรงเรียน 
 ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน 
  

 



ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
2.7 ก าหนดการใช้งบประมาณ และทรัพยากรอย่าง 
     มีประสิทธิภาพให้สอดคล้อง กับกิจกรรม โครงการ 

5 มีการก าหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
และเวลาอย่างประหยัด และคุ้มค่าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
4 มีการก าหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
และเวลาอย่างประหยัด และคุ้มค่าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย เกือบทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
3 มีการก าหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
และเวลาอย่างประหยัด และคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการและกิจกรรมส่วนใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ 
2 มีการก าหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ อย่าง
ประหยัด และคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการและกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่  
1 ไม่มีการก าหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ อย่าง
ประหยัด และคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการและกิจกรรม   

 บุคลากรในโรงเรียน 
 บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 รายงานประจ าปี 
 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 เอกสารการเงินและบัญชีของโรงเรียน 
  

2.8 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศกึษาต่อคณะกรรมการ 
     สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ 

5 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมี
ระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
4 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้น
สังกัดรับทราบ 
3 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

 บุคลากรในโรงเรียน 
 คณะกรรมการสถานศึกษา 
 บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 รายงานประจ าปี 
 

 
 



ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
 2 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ แต่ไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัด
รับทราบ 
1 ไม่ ได้ เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบและไม่ได้แจ้งต่อหน่วยงานต้น
สังกัดให้รับทราบ   

 

2.9 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ 
      แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

5 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่
ครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญและความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
4 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยเกือบทุกแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมที่ครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อม
ทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญ   
3 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่วน
ใหญ่ครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้ง
ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญ 
2 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่วน
ใหญ่ยังขาดความครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
พร้อมทั้งการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญยังขาด
ความชัดเจน 

 ครูและบุคลากรในโรงเรยีน 
 คณะกรรมการสถานศึกษา 
 เอกสารความรู้ที่เกีย่วขอ้งกับการประกันคุณภาพ 
      การศึกษาที่โรงเรยีนจดัท าขึน้ 
 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 แผนปฏิบัติการประจ าป ี
 รายงานประจ าป ี
 เวปไซต์ของโรงเรยีน 



ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
  1 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ขาดความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หรือแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมส่วนใหญ่ ยังขาดความครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา หรือไม่มีการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่
ส าคัญ 

 

2.10 ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าป ี
       สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 

5 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี ชัดเจน ครบถ้วนในทุกโครงการ 
กิจกรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
4 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี ชัดเจน ครบถ้วนเกือบครบ ทุก
โครงการ กิจกรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
3 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี ชัดเจน ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่    
ทุกโครงการ กิจกรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
2 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี ไม่ชัดเจน ในโครงการ กิจกรรม   
1 ไม่มีการก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปี สู่การ
ปฏิบัติอย่างชัดจน     

 ครูและบุคลากรในโรงเรยีน 
 คณะกรรมการสถานศึกษา 
 ค าส่ังมอบหมายงานของโรงเรยีน 
 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 แผนปฏิบัติการประจ าป ี
 ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 บันทึกการประชุมของโรงเรียน 

2.11 เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการ 
       สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ 

 5 เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง มีระบบ 
และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
 4 เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้ความเห็นชอบอย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัด
ทราบ    

 ครูและบุคลากรในโรงเรยีน 
 คณะกรรมการสถานศึกษา 
 บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 แผนปฏิบัติการประจ าป ี
 ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 



 รายงานประจ าป ี
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

  3 เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ      
2 เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ แต่ไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ  
1 ไม่ได้เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ   
 

 

 

องคป์ระกอบที่  3 การจัดระบบบรหิารและสารสนเทศ 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

3.1 จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาที่เอื้อ 
      ต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
      สถานศึกษา 

 5 จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 
ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารทั่วไป ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด
โครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษา โดยก าหนด
ผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ ความสามารถอย่างชัดเจนและเอื้อต่อการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 4 จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 
ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารทั่วไป ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด
โครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษา โดยก าหนด
ผู้รับผิดชอบชัดเจน และเอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 หัวหน้ากลุ่มงาน 
 ครูและบุคลากรในโรงเรยีน 
 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ค าส่ังมอบหมายงานของโรงเรยีน 
 บันทึกการประชุมของโรงเรียน/กลุ่มงาน 
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 แผนปฏิบัติการประจ าป ี
 รายงานประจ าป ี
 ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 ร่องรอยแผนภูมิการบริหารงานของโรงเรียน 



ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
  3 จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 

ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารทั่วไป ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด
โครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาและเอื้อต่อการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 2 จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 
ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารทั่วไป  และเอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
 1 จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 
ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารทั่วไป    

 

3.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็น 
     หมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการ 
      เข้าถึงและการให้บริการหรือการเชื่อมโยงเครือข่าย 
      กับหน่วยงานต้นสังกัด 

 5 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็น
หมวดหมู่ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน มีความสะดวกต่อการ
เข้าถึง และการให้บริการ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานอื่น ๆ  
 4 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็น
หมวดหมู่ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน มีความสะดวกต่อการ
เข้าถึง และการให้บริการ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้น
สังกัด  
 3 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็น
หมวดหมู่ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยง
เครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด  
 

 ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ค าส่ังมอบหมายงานของโรงเรยีน 
 บันทึกการประชุมของโรงเรียน/กลุ่มงาน 
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 แผนปฏิบัติการประจ าป ี
 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ร่องรอยการเข้าถึงการใช้ข้อมูล 
 เวปไซต์ของโรงเรียน 



 

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
  2 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ และจัดระบบสารสนเทศให้เป็น

หมวดหมู่ แต่มีข้อมูลสารสนเทศยังไม่ครอบคลุม และบางส่วนยังไม่
ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน   
  1 ไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ และจัดระบบสารสนเทศไม่เป็น
หมวดหมู่  หรือข้อมูลส่วนใหญ่ยังไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน 

 

3.3 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร 
     จัดการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน 

 5 มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ทั้งใน
ด้านการวางแผนด าเนินการ ก ากับติดตาม และประเมินผล การบริหาร
จัดการและการพัฒนาการเรียนการสอน โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 
 4 มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ทั้งใน
ด้านการวางแผนด าเนินการ ก ากับติดตาม และประเมินผล การบริหาร
จัดการและการพัฒนาการเรียนการสอน   
 3 มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา  การ
บริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการสอน   
 2 มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา  การ
บริหารจัดการ หรือการพัฒนาการเรียนการสอน   
 1 ไม่มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ 
หรือการพัฒนาการเรียนการสอน   

 ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ 
 บุคลากรในโรงเรียน 
 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ค าส่ังมอบหมายงานของโรงเรียน 
 บันทึกการประชุม 
 เอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 รายงานประจ าปี 
 เวปไซต์ของโรงเรียน 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจ 

 

 

 



องคป์ระกอบที่  4  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

4.1 น าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติตาม 
     กรอบ ระยะเวลา กิจกรรม โครงการที่ก าหนดไว้ 

 5 มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนโครงการ กิจกรรม 
 4 มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ร้อยละ 70-79  ของจ านวนโครงการ กิจกรรม 
 3 มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ร้อยละ 60 – 69 ของจ านวนโครงการ กิจกรรม 
 2 มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ร้อยละ 50 – 59 ของจ านวนโครงการ กิจกรรม 
 1 มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดไว้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนโครงการ กิจกรรม 

 ผู้บริหารโรงเรียน 
 ครู บุคลากร 
 กรรมการสถานศึกษา 
 นักเรียน 
 ผู้ปกครอง  
ผู้แทนชุมชน 
 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 บันทึกการประชุม 

4.2 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตาม 
     บทบาทท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ ได้ 
     ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
     สูงสุด 

 5  ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ ตามที่ ได้ก าหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไปของ
โครงการ กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณ และ
ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไป พึง
พอใจในผลการด าเนินงาน 
 4  ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ ตามที่ ได้ก าหนด โดยร้อยละ 70 – 79 ของ
โครงการ กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณ และ
ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 70 -  79        
พึงพอใจในผลการด าเนินงาน 
 

 แบบบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 รายงานประจ าปี 
 ภาพถ่ายกิจกรรม 
 ส่ือ/วีดิทัศน์ น าเสนอกิจกรรม/ผลงาน/ข้อมูล  
     สถิติต่าง ๆ 
 สังเกตบรรยากาศการท างานของบุคลากร 
      ในโรงเรียน 
 ข้อมูลสถิติการด าเนินงานต่าง ๆ 
 

 



ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
  3  ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 

และความรับผิดชอบ ตามที่ ได้ก าหนด โดยร้อยละ 60 – 69 ของ
โครงการ กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณ และ
ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 60 -  69        
พึงพอใจในผลการด าเนินงาน 
 2  ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ ตามที่ ได้ก าหนด โดยร้อยละ 50 – 59 ของ
โครงการ กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณ และ
ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 50 -  59        
พึงพอใจในผลการด าเนินงาน 
1 ผู้รับผิดชอบไม่ได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ตามที่ได้ก าหนดน้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการ กิจกรรม บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ หรือมีการใช้งบประมาณ และทรัพยากรอย่างไม่ประหยัด 
ไม่คุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องน้อยกว่าร้อยละ 50 พึงพอใจในผลการ
ด าเนินงาน 

 

องคป์ระกอบที่  5  การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

5.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ 
     คุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 

 5 มีผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ 
ความสามารถร่วมกันวางแผน ก าหนดภารกิจ และปฏิทินการ
ติดตามตรวจสอบ และมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ 

 ค าส่ังแต่งตั้งกรรมการ 
 บันทึกการประชุม 
 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 



 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

  4 มีผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ 
ความสามารถร่วมกันวางแผน ก าหนดภารกิจ และปฏิทินการ
ติดตามตรวจสอบ   
 3 มีผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ 
ความสามารถ    
 2 มีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ 
ความสามารถ    
 1 ไม่มีผู้รับผิดชอบ ไม่มีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา   

 

5.2 ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ 
     บุคคล และระดับสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียน 
     ละ 1 ครั้ง 

5 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้ง
ระดับบุคล  และระดับสถานศึกษา ที่ แสดงผลการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ โดยมี วิ ธี การและเครื่ อ งมื อที่
หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้ง
ระดับบุคล  และระดับสถานศึกษา ที่ แสดงผลการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ โดยมี วิ ธี การและเครื่ อ งมื อที่
หลากหลาย อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 รายงานผลการด าเนินงานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 เครื่องมือติดตามตรวจสอบ 
 บันทึกการนิเทศของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
 บันทึก  ภาพถ่ายประกอบ  วีดิทัศน์ 
 



ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
 3 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้ง

ระดับบุคล  และระดับสถานศึกษา ที่ แสดงผลการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ   อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา     
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
1 สถานศึกษาไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา       

 

5.3 รายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
     การศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย และน าผลการติดตามตรวจสอบไปใช้
วางแผนด าเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนการสอน 
4 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย และน าผลการติดตามตรวจสอบไปใช้
วางแผนด าเนินงาน   
3 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และน าผลการติดตามตรวจสอบไปใช้
วางแผนด าเนินงาน   
2 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง แต่ไม่มี
การน าผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนด าเนินงาน 
1 สถานศึกษาไม่มีการจัดท ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง   

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
     ประจ าปีของสถานศึกษา 
 บันทึกการประชุม 
 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

5.4 เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตาม 
     ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน 
     ต้นสังกัด 

 5 สถานศึกษามีการเตรียมการอย่างเป็นระบบทั้งด้านข้อมูล 
หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน 
สมบูรณ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนให้ความร่วมมือในการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
  

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
     ประจ าปีของสถานศึกษา 
 บันทึกการประชุม 
 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
 



 
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

  4 สถานศึกษามีการเตรียมการอย่างเป็นระบบทั้งด้านข้อมูล 
หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกคนให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 3 สถานศึกษามีการเตรียมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนให้
ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
 2 สถานศึกษามีการเตรียมการ แต่ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ร่องรอยการด าเนินงาน ต่างๆ บางอย่างขาดความครบถ้วน  
ชัดเจน  สมบูรณ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาจากหน่วยงานต้น
สังกัด 
 1 สถานศึกษาไม่มีการเตรียมการ  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้
ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
จากหน่วยงานต้นสังกัด 

 

 
 
 
 
 
 
 



องคป์ระกอบที่  6  การจัดให้มีการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

6.1 ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย  
      3 คน ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงาน 
      ต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 คน  เข้ามามี      
      ส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 
      ของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 5 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน อย่างน้อย 3 
คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดอย่างน้อย 1 คน ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
อย่างชัดเจน และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน อย่างน้อย 3 
คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดอย่างน้อย 1 คน ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
อย่างชัดเจน และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
 3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน อย่างน้อย 3 
คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดอย่างน้อย 1 คน ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
 2  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน อย่างน้อย 
3 คน แต่ไม่มีกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
หน่วยงานต้นสังกัด เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา    
 1  ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน อย่าง
น้อย 3 คน และไม่มีกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัด เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา    

 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 บันทึกการประชุม 
 แผนการประเมินคุณภาพ ฯ 
 เครื่องมือการประเมินคุณภาพฯ 
 แบบบันทึกผลการประเมินฯ 
 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง อื่น ๆ   



ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
6.2 ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
     การศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้วิธีการ และ 
     เครื่องมือที่หลากหลาย และเหมาะสม 

 5 มีการวางแผนและก าหนดกรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายในที่ชัดเจน มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา 
โดยทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึ กษา โดย ใช้ วิ ธี การ และเครื่ อ งมื อที่
หลากหลายและเหมาะสม  
 4 มีการวางแผนและก าหนดกรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายในที่ชัดเจน มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา 
โดยเกือบทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา โดยใช้วิธีการ และเครื่องมือที่
หลากหลายและเหมาะสม 
 3 มีการก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่
ชัดเจน ด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
โดยมาตรฐานและตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ใช้วิธีการ และเครื่องมือที่
หลากหลายและเหมาะสม 
 2 มีการก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
แต่ไม่ชัดเจน ด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา แต่ไม่ ใช้วิธีการ และเครื่องมือที่หลากหลายและ
เหมาะสม 
 1 มีการประเมินคุณภาพภายใน แต่ไม่ครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา มาตรฐานและตัว
บ่งชี้ส่วนใหญ่ ใช้วิธีการและเครื่องมือที่ไม่หลากหลาย และไม่
เหมาะสม   

 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 บันทึกการประชุม 
 แผนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 แบบบันทึกผลการประเมินฯ 
 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 บันทึกภาพถ่าย  วีดิทัศน์  
                        ฯลฯ 



องคป์ระกอบที่  7  การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

7.1 สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน 
     ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อน 
     คุณภาพผู้เรียน และผลส าเร็จของการบริหาร 
     จัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัด 
     ก าหนด 

5  สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน และ
ผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้น
สังกัดก าหนด โดยผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกฝ่าย 
4 สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน และ
ผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุมตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัด
ก าหนด โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส่วนใหญ่ เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
3 สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน และ
ผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุมตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัด
ก าหนด โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
2 สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาครอบคลุมตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา แต่ยังไม่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน และ
ผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 บันทึกการประชุม 
 บันทึกการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
 รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 บุคลากรในสถานศึกษา 
 บุคลากรภายนอกสถานศึกษา 
  

 



ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
 1 ไม่จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา หรือมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แต่ไม่สะท้อน
คุณภาพผู้เรียน และผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ที่
ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

 

7.2 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
     ขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 

 5 มีการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มีความ
ชัดเจนและสมบูรณ์  แล้วจึงเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ อย่างเป็นระบบตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด 
 4  น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ความเห็นชอบ อย่างเป็นระบบตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
 3 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ความเห็นชอบ ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
 2 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ความเห็นชอบ แต่ไม่ทันตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
 1 ไม่ได้น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ   

 

7.3 เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด 
     และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 5 มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาด้วยรูปแบบ และวิธีการที่หลากหลายต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับน า
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่น าไปใช้ส าหรับ
การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 เอกสาร เวปไซต์ เอกสาร หรือส่ือต่าง ๆ ที่แสดงถึง
การสรุป เผยแพร่ การประเมินคุณภาพภายใน 
 รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 บันทึกความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ที่ได้รับ
การเผยแพร่ 

 



ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
  4 มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ด้วยรูปแบบ และวิธีการที่หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้
ได้รับการเผยแพร่น าไปใช้ส าหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่าง     
มีระบบ   
 3 มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ด้วยรูปแบบ และวิธีการที่หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้อง พร้อมกับน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการ
เผยแพร่น าไปใช้ส าหรับการพัฒนาการจัดการศึกษา   
 2 มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 1 ไม่มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

 

 

องคป์ระกอบที่  8  การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนือ่ง  
ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 

8.1 ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
     ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ 
     เกิดขึ้นกับครู และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  
     และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
    จนเป็นวัฒนธรรมในการท างานปกติของสถานศึกษา 

 5 มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความส าคัญ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่ งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรูจ้นเป็นวัฒนธรรม ในการท างานปกติของสถานศึกษา  
 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ค าส่ังมอบหมายงาน 
 บันทึกการประชุม 
 รูปภาพ 
 สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

 



ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
  4 มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และบุคลากรทุกคนใน

สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความส าคัญ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่ งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้จนเป็นวัฒนธรรม    
 3 มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความส าคัญ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่ งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู ้    
 2 มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความส าคัญ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่ งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
 1 ไม่มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความส าคัญ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่ งการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง   

 

8.2 น าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
     จากการประเมินตนเอง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูล 
     สารสนเทศ เพื่อน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ 
     พัฒนาการบริหาร และการเรียนการสอนอย่าง 
     ต่อเนื่อง 

 5 มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
เลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม เพื่อน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและ
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  

 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
 รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 



 

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมูล 
  4 มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
เลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี    
ส่วนร่วม เพื่อน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหาร
และการเรียนการสอน  
 3 มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
เลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
เพื่อน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการ
เรียนการสอน  
 2 มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
หรือของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการบริหารและการเรียนการสอน  
 1 ไม่มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
หรือของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการบริหารและการเรียนการสอน หรือมีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา หรือของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาใช้ แต่ขาดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และขาดการ
เลือกสรรข้อมูล 
 

 

 


