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องค์ประกอบ และประเด็นการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.1 การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและประเด็นพิจารณาว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่กฎกระทรวงประกาศใช้
1.2 การกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของแต่ละมาตรฐาน
1.3 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กลุม่ ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ
องค์ประกอบที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง
2.2 การกาหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสาเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
2.3 การกาหนดวิธีการดาเนินงานกิจกรรมโครงการทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.4 การกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษาและผูเ้ รียนร่วมรับผิดชอบและบทบาทหน้าทีข่ องผู้เรียนอย่างชัดเจน
2.5 การใช้งบประมาณ และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการ
2.6 การเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
2.7 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.8 การกาหนดปฏิทินการนาแผนปฏิบัติการประจาปีสู่การปฏิบตั ิที่ชัดเจน
2.9 การเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ
องค์ประกอบที่ 3 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.1 การนาแผนปฏิบตั ิการประจาสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการที่กาหนดไว้
3.2 ผู้รับผิดชอบและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ ได้กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
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องค์ประกอบ และประเด็นการประเมิน (ต่อ)
องค์ประกอบที่ 4 การจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
4.1 การกาหนดผูร้ ับผิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
4.2 การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาด้วยวิธกี ารที่เหมาะสม
องค์ประกอบที่ 5 ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5.1 การติดตามผลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษานาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
5.2 การดาเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
องค์ประกอบที่ 6 การจัดทารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
6.1 การจัดทารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้การประเมินแนวใหม่
6.2 การนาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
6.3 การเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบที่ 7 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
7.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
7.2 การนาผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง
7.3 การรับการติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก
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คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย  ใน (........) ตามระดับคุณภาพแต่ละรายการประเด็นการประเมิน ที่สอดคล้องกับคุณภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียน
องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1.1 การศึกษาวิเคราะห์
มาตรฐานและ
ประเด็นพิจารณา
ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามที่
กฎกระทรวง
ประกาศใช้

ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

ยอดยี่ยม
(…………)

มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน กาหนดผู้รับผิดชอบ
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ จนนาไปสู่
การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน กาหนดผู้รับผิดชอบ
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม จนนาไปสู่การประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน จนนาไปสู่การประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง จนนาไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
ไม่มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง

- กฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพ พ.ศ.2561
- คาสั่งโรงเรียน
- หนังสือเชิญประชุม
- บันทึกการประชุม
- สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง
- ประกาศมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)

~4~

ประเด็นการประเมิน
1.2 การกาหนด
ค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จของ
แต่ละมาตรฐาน

ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา

ยอดยี่ยม
(…………)

มีการกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของทุกมาตรฐานและกาหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่านออก เขียนได้ การคิดคานวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนตามบริบท
ของสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของทุกมาตรฐานและกาหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่านออก เขียนได้ การคิดคานวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายตามบริบทของสถานศึกษา
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของทุกมาตรฐานและกาหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่านออก เขียนได้ การคิดคานวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากคณะครูตามบริบทของสถานศึกษา
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของทุกมาตรฐาน และกาหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา แต่ยังไม่เหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากคณะครูตามบริบทของ
สถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของทุกมาตรฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)

แหล่งข้อมูล
- คาสั่งโรงเรียน
- หนังสือเชิญประชุม
- บันทึกการประชุม
- ประกาศค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จของมาตรฐาน
การศึกษา
- บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

1.3 มีการประกาศ
ค่าเป้าหมาย แต่ละ
มาตรฐานว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาให้กลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก
รับทราบ

ยอดยี่ยม
(…………)

- ประกาศค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จของมาตรฐาน
การศึกษา
- หนังสือเชิญประชุมผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
- บันทึกการประชุม
- หลักฐานการประชาสัมพันธ์

ปานกลาง
(…………)

จัดทาประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบด้วยวิธีการ
หลากหลาย
จัดทาประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารับทราบ
จัดทาประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษารับทราบ
จัดทาประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

ปรับปรุง
(…………)

ไม่มีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
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2.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความ
ต้องการจาเป็นของ
สถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้ข้อมูล
ตามสภาพจริง

ยอดยี่ยม
(…………)

มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันสมัย ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งจากแหล่งข้อมูลเอกสารและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน

- บุคลากรในสถานศึกษา
- ผู้แทนชุมชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
- คาสั่งมอบหมายงานของ
โรงเรียน
- บันทึกการประชุมของ
โรงเรียน
- เอกสารหลักฐานการ
SWOT หรือเทคนิคอื่น ๆ
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- รายงานประจาปีของ
สถานศึกษา
- รายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก
- ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน
- เอกสารที่เกีย่ วข้องกับการ

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)

มีการศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหา และความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาแต่ยังขาด
ความเป็นระบบ ได้ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่ยังไม่หลากหลาย
ไม่มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ หรือมีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา
แต่ข้อมูลสารสนเทศที่ได้ยังไม่ครบถ้วน ทันสมัย และไม่พียงพอต่อการใช้ประโยชน์

ประกันคุณภาพการศึกษา
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2.2 การกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ และ
เป้าหมายด้านต่างๆ
โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ
ผู้เรียนที่สะท้อน
คุณภาพความสาเร็จ
อย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม โดยทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม

ยอดยี่ยม
(…………)

กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาชาติและความต้องการของชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สะท้อน
คุณภาพความสาเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ที่สะท้อนคุณภาพความสาเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาที่ถูกต้อง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่สะท้อนคุณภาพความสาเร็จ
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาที่ถูกต้อง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แต่ไม่สะท้อนคุณภาพ
ความสาเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม และมีบุคลากรบางฝ่ายมีส่วนร่วม
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาแต่ขาดความถูกต้อง หรือข้อมูลวารสนเทศยังไม่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และไม่สะท้อนคุณภาพความสาเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม หรือขาดการมี
ส่วนร่วมจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

- บุคลากรในโรงเรียน
- คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชนและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- หนังสือเชิญ
- คาสั่งมอบหมายงานของ
โรงเรียน
- บันทึกการประชุมของ
โรงเรียน
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- รายงานประจาปี
- รายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก
- ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน
- บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)
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2.3 กาหนดวิธีการ
ดาเนินงานกิจกรรม
โครงการที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ยอดยี่ยม
(…………)

กาหนดวิธีการดาเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยใช้กระบวนการทางานที่มีระบบสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและดาเนินการในทุกระบบ
ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
กาหนดวิธีการดาเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยใช้กระบวนการทางานที่มีระบบสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและดาเนินการในทุกระบบ
ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
กาหนดวิธีการดาเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยใช้กระบวนการทางานที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและดาเนินการในทุกระบบ ครอบคลุม
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
กาหนดวิธีการดาเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยใช้กระบวนการทางานที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนา
บุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
กาหนดวิธีการดาเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา

- บุคลากรในโรงเรียน
- คณะกรรมการ
สถานศึกษา
- มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
- แผนพัฒนาการจัดการ
ศึกษา
- แผนปฏิบัติ
ประจาปี
- รายงานประจาปี
- รายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก
- เอกสารงานวิจัยของ
สถานศึกษา
- ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)
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2.4 การกาหนดบทบาท
หน้าที่ของบุคลากร
ในสถานศึกษาและ
ผู้เรียนร่วม
รับผิดชอบและ
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้เรียนอย่างชัดเจน

ยอดยี่ยม
(…………)

กาหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและบทบาท
หน้าที่ของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน มีการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่
กาหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ
กาหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและบทบาท
หน้าที่ของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน มีการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่
กาหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ
กาหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนร่วม
รับผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไป
ตามปฏิทินที่กาหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
กาหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจน แต่ไม่ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและ
ผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการดาเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เป็นส่วนใหญ่และเป็นไปตามปฏิทินที่กาหนด
กาหนดบทบาทหน้าที่ยังไม่ชัดเจน หรือขาดความครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของ
สถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการดาเนินงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์เป็นส่วนใหญ่แต่ไม่เป็นไปตามปฏิทินที่กาหนด

- บุคลากรในโรงเรียน
- ผู้ปกครอง
- คาสั่งมอบหมายงาน
ของโรงเรียน
- บันทึกการประชุมของ
โรงเรียน
- คู่มือการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน
- แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
- แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
- รายงานประจาปี
- ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน
- เว็บไซต์ของโรงเรียน
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)
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ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

2.5 การใช้งบประมาณ
และทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพให้
สอดคล้องกับ
กิจกรรม โครงการ

ยอดยี่ยม
(…………)

มีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเกือบทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมส่วนใหญ่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีแผนการกาหนดการใช้งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดและคุ้มค่า ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่

- บุคลากรในโรงเรียน
- บันทึกการประชุมของ
โรงเรียน
- แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานประจาปี
- ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน
- เอกสารการเงินและบัญชี
ของโรงเรียน

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)

ไม่มแี ผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือมีการกาหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
เวลาอย่างไม่ประหยัดและไม่คุ้มค่าของโครงการและกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่
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ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

2.6 การเสนอแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พืน้ ฐานให้ความ
เห็นชอบ

ยอดยี่ยม
(…………)
ดีเลิศ
(…………)

มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัด
รับทราบ
มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ

ดี
(…………)

มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ

- บุคลากรในโรงเรียน
- คณะกรรมการสถานศึกษา
- บันทึกการประชุมของ
โรงเรียน
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- รายงานประจาปี

ปานกลาง
(…………)

มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ แต่ไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ

ปรับปรุง
(…………)

ไม่ได้เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ

~ 12 ~

ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

2.7 การจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปีที่
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ยอดยี่ยม
(…………)

มีการทบทวนและจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สาคัญและ
ความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยเกือบทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สาคัญ
มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่ครอบคลุมตามภารกิจใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สาคัญ
มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่ยังขาดความครอบคลุมตาม
ภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่
สาคัญยังขาดความชัดเจน ไม่สมบูรณ์
มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่ขาดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา หรือแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่ยังขาดความครอบคลุมตาม
ภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา หรือไม่มีการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย
ที่สาคัญ

- ครูและบุคลากรในโรงเรียน
- คณะกรรมการสถานศึกษา
- เอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ที่โรงเรียนจัดทาขึ้น
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- รายงานประจาปี
- เว็บไซต์ของโรงเรียน

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)
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ประเด็นการประเมิน
2.8 การกาหนดปฏิทิน
การนาแผนปฏิบัติ
การประจาปีสู่การ
ปฏิบัติที่ชัดเจน

ระดับคุณภาพ
ยอดยี่ยม
(…………)

รายการพิจารณา

ดีเลิศ
(…………)

มีการกาหนดปฏิทิน และแผนกากับติดตามการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการประจาปี
มีการระบุผู้รับผิดชอบ ผู้กากับติดตามการดาเนินงานชัดเจนครบถ้วนในทุกโครงการ
กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
มีการกาหนดปฏิทิน และแผนกากับติดตามการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการประจาปี
ชัดเจนครบถ้วนเกือบในทุกโครงการ กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

ดี
(…………)

มีการกาหนดปฏิทิน และแผนกากับติดตามการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการประจาปี
ชัดเจนครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ในโครงการ กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

ปานกลาง
(…………)

มีการกาหนดปฏิทิน และแผนกากับติดตามการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการประจาปี
ไม่ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ในโครงการ กิจกรรม

ปรับปรุง
(…………)

ไม่มีการกาหนดปฏิทินการนาแผนปฏิบัติการประจาปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน

แหล่งข้อมูล
- บุคลากรในโรงเรียน
- คณะกรรมการสถานศึกษา
- คาสัง่ มอบหมายงานของ
โรงเรียน
- บันทึกการประชุมของ
โรงเรียน
- แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- ปฏิทินการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน
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2.9 การเสนอแผนปฏิบัติ
การประจาปีต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้ความ
เห็นชอบ

ยอดยี่ยม
(…………)

รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

ดี
(…………)

- บุคลากรในโรงเรียน
เสนอแผนปฏิบัติการประจาปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ - คณะกรรมการสถานศึกษา
- บันทึกการประชุมของ
โรงเรียน
เสนอแผนปฏิบัติการประจาปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ
- แผนปฏิบัติการประจาปี
รายงานประจาปี
เสนอแผนปฏิบัติการประจาปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ

ปานกลาง
(…………)

เสนอแผนปฏิบัติการประจาปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
แต่ไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ

ปรับปรุง
(…………)

ไม่ได้เสนอแผนปฏิบัติการประจาปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ

ดีเลิศ
(…………)
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องค์ประกอบที่ 3 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา

3.1 การนาแผนปฏิบัติ
การประจาปี
สู่การปฏิบัติตาม
กรอบระยะเวลาและ
กิจกรรมโครงการที่
กาหนดไว้

ยอดยี่ยม
(…………)

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ครบถ้วน
เกินร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนโครงการ กิจกรรม

ดีเลิศ
(…………)

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ระหว่าง
ร้อยละ70-79 ของจานวนโครงการ กิจกรรม

ดี
(…………)

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ระหว่าง
ร้อยละ60-69 ของจานวนโครงการ กิจกรรม

ปานกลาง
(…………)

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ระหว่าง
ร้อยละ50-59ของจานวนโครงการ กิจกรรม

ปรับปรุง
(…………)

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจานวนโครงการ กิจกรรม

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหารโรงเรียน ครู
- กรรมการสถานศึกษา
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
- บันทึกการประชุม
- แบบบันทึกที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานประจาปี
- ภาพถ่ายกิจกรรม
- สื่อ วีดิทัศน์นาเสนอ
กิจกรรม/ผลงาน/ข้อมูลสถิติ
ต่าง ๆ ฯลฯ
- สังเกตบรรยากาศการทางาน
ของบุคลากรในโรงเรียน
- ข้อมูลสถิติการดาเนินงานต่างๆ
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ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

3.2 ผู้รับผิดชอบและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ และความ
รับผิดชอบตามที่ ได้
กาหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด

ยอดยี่ยม
(…………)

ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้
กาหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้
งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไป
พึงพอใจการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้
กาหนด โดยร้อยละ 70-79 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้
งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 70-79 พึงพอใจ
การดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้
กาหนด โดยร้อยละ 60-69 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้
งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 60-69 พึงพอใจ
การดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้
กาหนด ร้อยละ 50-59 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้
งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 50-59 พึงพอใจ
การดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่ได้กาหนด หรือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์
หรือมีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างไม่ประหยัดและคุ้มค่า หรือผู้เกี่ยวข้องน้อย
กว่าร้อยละ 50 พึงพอใจการดาเนินงาน

- ผู้บริหารโรงเรียน ครู
- กรรมการสถานศึกษา
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
- ผู้แทนชุมชน
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
- บันทึกการประชุม
- แบบบันทึกที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานประจาปี
- ภาพถ่ายกิจกรรม
- สื่อ วีดิทัศน์นาเสนอ
กิจกรรม/ผลงาน/ข้อมูลสถิติ
ต่าง ๆ ฯลฯ
- สังเกตบรรยากาศการทางาน
ของบุคลากรในโรงเรียน
-ข้อมูลสถิติการดาเนินงานต่าง ๆ

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)
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องค์ประกอบที่ 4 การจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ประเด็นการประเมิน
4.1 การกาหนด
ผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา

ระดับคุณภาพ
ยอดยี่ยม
(…………)
ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)

รายการพิจารณา
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมี
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผน กาหนดภารกิจ
ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ และมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมี
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผน กาหนดภารกิจ
ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมี
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ
มีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ
ไม่มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หรือไม่มี
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา

แหล่งข้อมูล
-

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บันทึกการประชุม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี
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ประเด็นการประเมิน
4.2 การประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาทั้งระดับ
บุคคลและระดับ
สถานศึกษาด้วย
วิธีการที่เหมาะสม

ระดับคุณภาพ
ยอดยี่ยม
(…………)
ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)

รายการพิจารณา
สถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่
เหมาะสม และมีการจัดทารายงานตามหลักวิชาการ เป็นปัจจุบัน
สถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่
เหมาะสม
สถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการโดยมีวิธีการที่เหมาะสม

ปานกลาง
(…………)

สถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยมีวิธีการที่เหมาะสม

ปรับปรุง
(…………)

สถานศึกษาไม่มีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

แหล่งข้อมูล
- รายงานผลการดาเนินงาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
- เครื่องมือติดตามตรวจสอบ
- บันทึกการนิเทศของผู้
นิเทศและผู้รับการนิเทศ
- บันทึกภาพถ่าย วีดิทัศน์
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องค์ประกอบที่ 5 ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

5.1 การติดตามผลการ
ดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
นาไปใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงพัฒนา

ยอดยี่ยม
(…………)

สถานศึกษามีการติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นแบบอย่าง
ที่ดี และนาผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนดาเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายถูกต้องตามหลักวิชาการ และนาผลการ
ติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนดาเนินงาน
สถานศึกษามีการติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและนาผลการติดตามตรวจสอบไปใช้
วางแผนดาเนินงาน
สถานศึกษามีการติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แต่ไม่มีการนาผลการติดตามตรวจสอบ
ไปใช้วางแผนดาเนินงาน
สถานศึกษาไม่มีการติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

- รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ของสถานศึกษา
- บันทึกการประชุม
- สรุปผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพฯ

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)
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ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา

5.2 การดาเนินการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดย
ใช้วิธีการและ
เครื่องมือที่
หลากหลายและ
เหมาะสม

ยอดยี่ยม
(…………)

มีการวางแผนและกาหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจนถูกต้องตาม
หลักวิชาการ มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา ดาเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย
และเหมาะสม
มีการวางแผนและกาหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจน
มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุก
ระดับการศึกษา โดยเกือบทุกมาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา ดาเนินการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและ
เหมาะสม
มีการกาหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจน ดาเนินการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา โดยมาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา ส่วน
ใหญ่ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
มีการกาหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในแต่ไม่ชัดเจน ดาเนินการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาทุกประเด็นพิจารณา แต่ไม่ใช้วิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
มีการประเมินคุณภาพภายใน แต่ไม่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุก
ระดับการศึกษา มาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา ส่วนใหญ่ใช้วิธีการและเครื่องมือที่ไม่
หลากหลายและเหมาะสม

ดีเลิศ
(…………)

ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)

แหล่งข้อมูล
-

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บันทึกการประชุม
แผนการประเมินคุณภาพฯ
เครื่องมือการประเมิน
คุณภาพฯ
แบบบันทึกผลการประเมินฯ
สรุปรายงานผลการประเมินฯ
รายงานประจาปีของ
สถานศึกษา
บันทึกภาพถ่าย วีดีทัศน์ ฯ
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องค์ประกอบที่ 6 การจัดทารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

6.1 การจัดทารายงานผลการ
ประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยใช้การ
ประเมินแนวใหม่

ยอดยี่ยม
(…………)

จัดทารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนและผลสาเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และการประเมินการประเมินแบบองค์รวม (Holistic rubrics) การตัดสินโดยอาศัยความ
เชี่ยวชาญ (Expert judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based assessment)
โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
จัดทารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนและผลสาเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และการประเมินการประเมินแบบองค์รวม (Holistic rubrics) การตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert
judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based assessment) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
จัดทารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนและผลสาเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และการประเมินการประเมินแบบองค์รวม (Holistic rubrics) การตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert
judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based assessment) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
จัดทารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาครอบคลุม
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แต่ยังไม่สะท้อนคุณภาพผูเ้ รียนและผลสาเร็จของการบริหารจัด
การศึกษา
ไม่จัดทารายงานผลการประเมินตนเองทีเ่ ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือมีการ
จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแต่ไม่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน
และผลสาเร็จของการบริหารจัดการศึกษาที่ครอบคลุมตามตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หรือไม่ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน

- คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
- บันทึกการประชุม
- บันทึกการจัดการข้อมูล
สารสนเทศ
- รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
- บุคลากรในสถานศึกษา

ดีเลิศ
(…………)

ดี
(…………)

ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)

-

บุคลากรภายนอก
สถานศึกษา
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ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

6.2 การนาเสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ

ยอดยี่ยม
(…………)

ดี
(…………)

มีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ แล้วจึง
เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ
ตามช่วงเวลาที่กาหนด และนาข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ
ตามช่วงเวลาที่กาหนด และนาข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ ตามช่วงเวลา
ที่กาหนด และนาข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

- คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
- บันทึกการประชุม
- รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน บุคลากร
ในสถานศึกษา
- คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ปานกลาง
(…………)

นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ แต่ไม่ทัน
ตามช่วงเวลาที่กาหนด

ปรับปรุง
(…………)

ไม่ได้นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ

ดีเลิศ
(…………)
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รายการพิจารณา

6.3 การเผยแพร่รายงาน
ต่อสาธารณชน
หน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ยอดยี่ยม
(…………)

ปานกลาง
(…………)

มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับนา
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่ และนาไปใช้สาหรับการพัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างมีระบบ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการใด
วิธีการหนึ่งต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับนา
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่ และนาไปใช้สาหรับการพัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ
มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับนาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่และ
นาไปใช้สาหรับการพัฒนาการจัดการศึกษา
มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุง
(…………)

ไม่มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อสาธารณชน
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)

แหล่งข้อมูล
- เอกสาร เว็บไซต์ เอกสาร
หรือสื่อต่าง ๆ ที่สรุปเพื่อ
เผยแพร่การประเมิน
คุณภาพภายใน
- รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน
บันทึกความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการ
เผยแพร่
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องค์ประกอบที่ 7 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา

7.1 การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับ
ครูและบุคลากรทุก
คนในสถานศึกษา
และพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้

ยอดยี่ยม
(…………)

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักในความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมในการทางานปกติของสถานศึกษา
มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักในความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
จนเป็นวัฒนธรรมในการทางานปกติของสถานศึกษา
มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักในความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)

แหล่งข้อมูล
-

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี
คาสั่งมอบหมายงาน
บันทึกการประชุม
รูปภาพ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

~ 25 ~

ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ

7.2 การนาผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาจากการ
ประเมินตนเองหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปใช้ประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการ
บริหารและการเรียน
การสอนอย่าง
ต่อเนื่อง

ยอดยี่ยม
(…………)
ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)

รายการพิจารณา
มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ต้นสังกัดต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างได้
มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ต้นสังกัดต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีส่วนร่วม เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ต้นสังกัดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอน
มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานต้นสังกัด
มาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารหรือการเรียนการสอน
ไม่มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานต้นสังกัด
มาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารหรือการเรียนการสอน หรือมีการนาผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้แต่ขาดการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ

แหล่งข้อมูล
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจาปี
- ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน
- รายงานผลการดาเนินงาน
ของโรงเรียน
- บันทึกการประชุม
- บุคลาภายในและภายนอก
สถานศึกษา
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รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

7.3 การรับการติดตาม
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพื่อนาผล
มาปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงาน
ภายนอก

ยอดยี่ยม
(…………)

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านข้อมูล
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการดาเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน เหมาะสม
น่าเชื่อถือ และให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพเพื่อนาผลประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านข้อมูล
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการดาเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน เหมาะสม และ
ให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพเพื่อนาผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านข้อมูล
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการดาเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และให้ความร่วมมือใน
การประเมินคุณภาพเพื่อนาผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพ ทั้งด้านข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ร่องรอยการดาเนินงานต่าง ๆ และให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพ แต่ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ร่องรอยการดาเนินงานต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน และไม่น่าเชื่อถือ แต่ให้ความ
ร่วมมือในการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก

- รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ของสถานศึกษา
- ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงาน
ภายนอก
- บันทึกการประชุม
- สรุปผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพฯ

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)

