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ค าน า 

 
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการบริหารและการด าเนินการตามภารกิจปกติของสถานศึกษา 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ผู้รับบริการ และท าให้เกิดความม่ันใจกับผู้รับบริการการศึกษาว่า สถานศึกษาจะ
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจากการติดตามผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ที่ผ่านมา พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาบางส่วนยังไม่สามารถสะท้อนคุณภาพของการจัดการศึกษา
ได้อย่างแท้จริง และบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาบางประเภท จึงท าให้ คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีการจัดท าแผนการปฏิรูปกฎหมายเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมุ่งหวังให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดการพัฒนา และมี
ความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามากท่ีสุด 

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในด้านการจัดการศึกษาของประเทศ จึงได้มีการออก
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และจัดให้มีการปรับแก้ไขมาตรฐานการศึกษา 
ให้สามารถสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง เน้นการ
ประเมินคุณภาพจากผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก และไม่เน้นการใช้เอกสารในการประเมิน 
เพ่ือไม่ให้เป็นภาระกับสถานศึกษา ซึ่งแนวทางการประเมินจะเป็นไปเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาที่เป็นไปตามบริบทของสถานศึกษา ไม่ใช่เพ่ือการตัดสินว่า “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ดังนั้น บุคลากร
ในสถานศึกษาทุกคนจึงถือเป็นบุคคลส าคัญที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเพ่ือให้การจัด
การศึกษา และการบริหารจัดการสถานศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด  

เอกสารเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. หรือผู้ที่สนใจ น าไปศึกษาและใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันที่                
6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งในเอกสารเล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความส าคัญและความจ าเป็นในการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา แนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาตรฐาน
การศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ค าอธิบาย เกณฑ์การพิจารณา และระดับคุณภาพของมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และแนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

ทั้งนี้ จากเนื้อหาเอกสาร “แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562” ฉบับนี้ สถานศึกษาสามารถน าไปพัฒนา หรือปรับแก้ไขให้เหมาะกับ
สภาพบริบท และการด าเนินงานตามสภาพจริงของสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องสามารถสะท้อน
คุณภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดไว้ เพ่ือให้สาธารณชนเกิดความมั่นใจว่า
สถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
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ส านักงาน กศน. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู และ

บุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน. ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจ ส าหรับน าไปศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการประเมิน
คุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต่อไป 
 
 
 
 

(นายดิศกุล   เกษมสวัสดิ์) 
เลขาธิการ กศน. 
มีนาคม  2563 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 
ความส าคัญ และความจ าเป็นในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องท าให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัว 
ของบุคคลแต่ละคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เพ่ือท าให้เป็นคนรู้จักคิด วิเคราะห์ รู้จักการแก้ไขปัญหา มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถพ่ึงตนเองและสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
จึงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาสถานศึกษาเป็นหลัก เนื่องด้วยสถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการท าหน้าที่ 
ในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน (ส านักงาน กศน., 2561) 
 ปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความแตกต่างกันทั้งในลักษณะของกลุ่มเปูาหมายที่เป็นผู้เรียน ผู้รับบริการ 
งบประมาณ และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน รวมถึงปัจจัยในด้านอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ความพร้อมด้านเทคโนโลยี สื่อ 
สารสนเทศ ศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมในการจัดการศึกษา 
เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดการศึกษา ทั้งสิ้น ประกอบกับสภาพบริบท 
ความต้องการของสถานศึกษา และชุมชน ท้องถิ่น ส่งผลท าให้คุณภาพของการบริหารจัดการสถานศึกษา  
และคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไก
ส าคัญที่จะช่วยตรวจสอบ และกระตุ้นให้หน่วยงานทางการศึกษามีการควบคุมคุณภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้ถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจน
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ทีก่ าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบกับในมาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาต่อไป 
 อย่างไรก็ตาม จากการติดตามผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า  
ผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกของการศึกษาระดับ
ต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน ทั้งของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านมาแล้วนั้น พบว่า                   
การประเมินคุณภาพบางส่วนยังไม่สามารถสะท้อนการมีคุณภาพของการจัดการศึกษาได้อย่างแท้จริง และบางส่วนยังไม่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาบางประเภท ซึ่งมีเปูาหมายของการจัดการศึกษาท่ีมีความแตกต่างกัน จึงท าให้
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีการจัดท าแผนการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมุ่งหวังให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดการพัฒนา และมี
ความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามากที่สุด (ส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561) 

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=31279&filename=committee_index
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 กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นหน่วยงานหลักในด้านการจัดการศึกษาของประเทศ จึงมีการก าหนด
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยมุ่งให้สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดให้มีระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและแต่ละประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผล 
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี และเพ่ือให้ 
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน 
ที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 จากสถานการณ์และความส าคัญดังกล่าว ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย หรือส านักงาน กศน. ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ           
การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ 
เพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน จึงได้ด าเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. ขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา หรือ
ผู้แทนสถานศึกษาจากทุกประเภทให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดและพัฒนามาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีการตั้งเปูาหมายว่า “มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด” ต้องเป็นมาตรฐานการศึกษาที่
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง สามารถน าไปประเมินได้จริงตามศักยภาพของสถานศึกษา สามารถสะท้อนคุณภาพ
การศึกษาได้จริง มุ่งให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในแต่ละประเภทของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงาน กศน. ซึ่งประกอบด้วย การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  
 ส าหรับการพัฒนามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในแต่ละมาตรฐานและ 
ในแต่ละประเด็นการพิจารณาตามรายมาตรฐาน นั้น ได้มีการวิเคราะห์ และก าหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนด ประกอบกับข้อก าหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กฎกระทรวง ก าหนด
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ.  2555  
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2554 รวมถึงสภาพบริบท และบทบาท
หน้าที่ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกประเภทโดยภาพรวมในสังกัดส านักงาน กศน. ผนวกกับการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสังคมที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และหลักการ นโยบายด้านการศึกษา เป็นต้น เพ่ือการก าหนด
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีความน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับแนวทางการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ซึ่งจากการด าเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษา จึงมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยไว้ 3 ประเภท คือ มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐาน
การศึกษาต่อเนื่อง และมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งในมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทจะมุ่งพิจารณา
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คุณภาพใน 3 ด้าน คือ คุณภาพของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ คุณภาพการจัดการศึกษา และคุณภาพการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา 
 ทั้งนี้ จากการพัฒนามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้มีการน ากรอบเนื้อหา 
และประเด็นการพิจารณาตามรายมาตรฐานการศึกษาดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือขอรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสาน
ความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561             
ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และได้มีการจัดส่งกรอบเนื้อหา และประเด็นการ
พิจารณาตามรายมาตรฐานการศึกษาดังกล่าวไปขอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้อ านวยการส านักงาน กศน.
จังหวัด หรือศึกษานิเทศก์ และผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้ที่รับผิดชอบหลักด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัดส านักงาน กศน. ผ่ านการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์  
จากผลการส ารวจความคิดเห็น พบว่า กลุ่มเปูาหมายมากกว่าร้อยละ 95 มีความเห็นที่ดีต่อกรอบเนื้อหา 
และประเด็นการพิจารณาตามรายมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ในทุกประเด็น 
ส านักงาน กศน. จึงมีการน าเสนอมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (นายประเสริฐ บุญเรือง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ตามล าดับ ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศใช้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ 
ณ วันที่ 6 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 ซึ่งมาตรฐานการศึกษาถือเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่                  
พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง ส าหรับการ
ส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และยังเป็นโอกาสในการสร้างความเท่าเทียมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษา ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา 2 ประการ คือ 1) สถานศึกษา
ทุกแห่งต้องมีเกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาที่เป็นมาตรฐานการศึกษาเดียวกัน และ 2) มาตรฐาน
การศึกษาจะท าให้สถานศึกษาเข้าใจชัดเจนว่าจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางใด มาตรฐานการศึกษา 
จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน ดังนั้ น 
มาตรฐานการศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาต้องรับรู้ เรียนรู้ และปฏิบัติ 
ตามความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือให้บรรลุตามเปูาหมายของมาตรฐานการศึกษา 
ที่ก าหนดไว้ และรว่มกันรับผิดชอบในผลของการจัดการศึกษาท่ีเกิดข้ึนด้วย 
 มาตรฐานการศึกษามีประโยชน์ต่อบุคคลและภาคีเครือข่ายที่เข้ามาเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ดังนี้ 

1. ผู้เรียน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามความคาดหวังของตนเอง สถานศึกษา สังคม และ
ประเทศชาติ เช่น ผู้เรียนต้องมีความรู ้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามที่ก าหนด
ไว้ในมาตรฐานการศึกษา เป็นต้น 

2. ครู สามารถใช้มาตรฐานการศึกษาไปเป็นกรอบแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะ และคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
การศึกษา 



4 
 

3. ภาคีเครือข่าย สามารถใช้มาตรฐานการศึกษาไปเป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน และ
ร่วมมือจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่
ประชาชน 

4. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ประชาชน และผู้น าชุมชน สามารถใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ประชาชน
ได้รับทราบกระบวนการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ อันจะท าให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นเกิดความเข้าใจ 
และตัดสินใจเข้ามาร่วมส่งเสริม สนับสนุน หรือเป็นภาคีเครือข่ายในการเข้ามาจัดหรือร่วมจัดการศึกษา รวมถึง 
การช่วยยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

5. ประเทศชาติ สามารถใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือที่จะท าให้ทุกองค์ประกอบของระบบการศึกษา
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และมีเปูาหมายเดียวกัน ส่งผลต่อภาพสะท้อนที่ดีต่อการจัดการศึกษา 
  โอกาสนี้ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. โดยการสร้างความรู้  
ความเข้าใจในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม  พ.ศ. 2562  
ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าเอกสาร “แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562” ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. 
ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจ น าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การประเมิน
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้บรรลุตามเปูาหมายของมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด
ไว้ต่อไป 
 
แนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 การที่สถานศึกษาจะจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญหลายประการ 
ได้แก่ การก าหนดภารกิจของสถานศึกษาที่ชัดเจน การก ากับติดตามงานสม่ าเสมอ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน การมีความเป็นผู้น าด้านการจัดการเรียนรู้ทั้งครูและผู้บริหาร มีการสร้างโอกาสใน
การเรียนรู้และให้เวลาผู้เรียน มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สะอาด และปลอดภัย มีการจัดหลักสูตรที่
ชัดเจนสอดคล้องกับเปูาหมาย มีการใช้กลวิธีในการประเมินที่หลากหลาย มีการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ พัฒนางานอยู่บนพ้ืนฐานของงานวิชาการและการวิจัย ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่
อย่างเต็มที่และมีการวางแผนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2561) ซึ่งจาก
แนวคิดในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ประกอบกับแนวคิดในการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ว่า มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดต้องเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้แทนสถานศึกษาทุกประเภทในสังกัดส านักงาน กศน. ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู 
และนักวิชาการศึกษา และต้องเป็นมาตรฐานขั้นต่ าของหน่วยงานต้นสังกัด ส าหรับน าไปใช้กับสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงาน กศน. ซึ่งการก าหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ได้จัดท าขึ้นโดยการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาระดับชาติ และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  
ที่ปรากฏอยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาเป็นกรอบในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา ประกอบกับ
การวิเคราะห์พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ข้อก าหนดในกฎกระทรวงการประกัน
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คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กฎกระทรวง ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ส าหรับ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง พ.ศ. 2554 รวมถึงสภาพบริบท และบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกประเภทโดย
ภาพรวมในสังกัดส านักงาน กศน. และข้อมูลทางสังคมที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และหลักการ นโยบายด้านการศึกษา 
เพ่ือให้ได้มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีความน่าเชื่อถือ  สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนด ที่สามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง สามารถน าไปประเมินได้จริง  สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษา 
ได้จริง มุ่งให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในแต่ละประเภทในสังกัดส านักงาน กศน. ดังนั้น  
จากการก าหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จึงมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
ไว้ตามประเภทการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. ซึ่งประกอบด้วย  

1. มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง  
3. มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย  

ซ่ึงในแต่ละประเภทของมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดังกล่าวข้างต้น ได้มีการก าหนด
ประเด็นการพิจารณาคุณภาพไว้ 3 ด้าน คือ 1) คุณภาพของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ 2) คุณภาพการจัดการศึกษา 
และ 3) คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งในแต่ละด้านมีแนวคิดในการก าหนดประเด็นการพิจารณา
คุณภาพในแต่ละด้านไว้ ดังนี้ 

1. แนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ 
คุณภาพของผู้เรียน ได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป 
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ) สติปัญญา ความรู้ (หมายถึง 
เป็นคนเก่ง) และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
และในมาตรา 7 ที่ว่า “ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝัง จิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เ คารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ 
ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ง ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถ 
ในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝุรู้และเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง”  
ประกอบกับตามหลักการส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ได้ระบุไว้ว่า ต้องยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์  มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม  
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึง 
การสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
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ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศแบบ                 
องค์รวมที่เชื่อมโยงกับมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา และการเมือง เพ่ือสร้างศักยภาพและคนไทยให้เป็น
ก าลังคนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  
และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตลอดจนเป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต
ในโลกศตวรรษที่ 21 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบ “มาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ พ.ศ. 2561” เพ่ือเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ของคนไทย เพ่ือให้หน่วยงาน 
องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมด าเนินการผลักดันโดยการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ
ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  
ของชาติต่อไป (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) 

ดังนั้น จากความส าคัญและสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านคุณภาพของผู้เรียน หรือผู้รับบริการ นั้น จึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาผู้เรียน 
หรือผู้รับบริการให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดี  (เช่น ความมีวินัย ความขยัน  
ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นต้น) มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องตามจุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตที่ดี (เช่น การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ไขปัญหา การเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี เป็นต้น) มีสุขภาวะและสุนทรียภาพที่ดี โดย
ยึดค่านิยมร่วมของสังคม (ความเพียรอันบริสุทธิ์ ความพอเพียง วิถีประชาธิปไตย ความเท่าเทียมเสมอภาค) มาเป็น
ฐานในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง อันจะส่งผลให้เกิด 
ความมั่นคง มัง่คั่ง และยั่งยืนของประเทศ หรือที่เรียกว่าลักษณะของคนไทย 4.0 ต่อไป  

2. แนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงพัฒนาการจัด

การศึกษาเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ และจะต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และ
สังคมโดยทั่วไป ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องอาศัยความรับผิดชอบ
ร่วมในระดับประเทศ และระดับสถานศึกษาโดยต้องค านึงถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ หลักสูตร            
สื่อการสอนและเทคโนโลยี การประเมินผลผู้เรียน การพัฒนาครู  การประเมินคุณภาพสถานศึกษา และการ
สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา (รัตนา ดวงแก้ว, 2557) ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้ คือ ต้อง 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลองกับความสนใจ 
และความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ให้มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญปัญหาสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 
4) การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกั น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้  5 ) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถ
ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 6) ให้ผู้เรียนและผู้สอนเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน
และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 7) ให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ นอกจากนี้ ยังมีการระบุถึง
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วิธีการประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ไววา ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผลผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการ
ของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการ
เรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
มปป.) จากแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ดังกล่าว จึงกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการเรียนการ
สอน  ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งจะบ่งบอกถึงคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
ซึ่งในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการเรียนการสอนที่เป็นที่ยอมรับกันว่าสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงนั้น ต้องเน้นที่ตัวของกลุ่มเปูาหมาย และเน้นการฝึกปฏิบัติ หรือลงมือท า
มากกว่าการเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีเพียงอย่างเดียว เพ่ือให้ผู้ที่ผ่านการจัดกระบวนเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
มีกระบวนการคิด และการปฏิบัติที่สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปสู่การใช้หรือประยุกต์ใช้ได้ในการด าเนินชีวิต 

ดังนั้น ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านคุณภาพ
การจัดการศึกษา จึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การจัดหาหรือพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีการใช้และพัฒนาบุคลากรที่ท าหน้าที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มี
ความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรหรือกิจกรรมที่จัดการเรียนรู้ รวมถึง           
มีการก าหนดแนวทางการตรวจสอบ วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยการใช้เครื่องมือ              
หรือวิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมถึงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่กลุ่มเปูาหมายที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า
ผู้เรียน ผู้รับบริการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ หรือทักษะ หรือคุณลักษณะเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรหรือกิจกรรมที่จัดการเรียนรู้ และส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เรียน และผู้รับบริการ และเพ่ือการน าไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ต่อไป 

3. แนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดทิศทางการบริหารไว้ในมาตรา 39 ว่าให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจ 
การบริหารและจัดการศึกษาให้แก่พ้ืนที่ และสถานศึกษา โดยแบ่งขอบข่ายงานการบริหารสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ประกอบกับ    
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542      
และกฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ส าหรับสถานศึกษาที่จัด
การศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาต้องด าเนินการ ดังนี้ 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 3) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา              
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 4) จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5) จัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 6) จัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี  
7) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และภาคีเครือข่าย 
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 8) น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 9) จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศของสถานศึกษา และ 10) ยึดหลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และผู้รับบริการ 
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สถานศึกษาจึงมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดผล 
การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด รวมถึงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  
ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาของแต่ละสถานศึกษานั้น อาจเกิดขึ้นแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับ
ศักยภาพและบริบทของสถานศึกษา และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และความคาดหวัง 
ของประชาชนที่อยู่ในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ด้วย  

ดังนั้น ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านคุณภาพ
การบริหารจัดการของสถานศึกษา จึงมุ่งเน้นที่การจัดระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และผู้ที่เ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ ในการร่วมกันก าหนดและจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี น าไปสู่การปฏิบัติงานตามแผนของ
สถานศึกษา และจัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน จัดให้มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ผลมาจากการด าเนินงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี ต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และภาคีเครือข่าย แล้วน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของการ
วางแผน ร่วมกับการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประชาชนคนไทยให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม 
สามารถเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไป  

ทั้งนี้ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยได้มีการก าหนดเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของแต่ละมาตรฐาน แต่ละด้าน และในแต่ละประเด็น
การพิจารณาไว้ 5 ระดับ คือ ระดับก าลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม                    
ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในค าอธิบาย เกณฑ์การพิจารณา และระดับคุณภาพของมาตรฐานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในส่วนที่ 2 ของเอกสารเล่มนี้ 
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มาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
  มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการ 
ให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง ส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ 
การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดขึ้น 
จึงสามารถใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริม ก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

ดังนั้น การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา คือ ท าให้สถานศึกษา 
มีเกณฑ์การเปรียบเทียบที่เป็นมาตรฐานการศึกษาเดียวกัน ถึ งแม้สถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีสภาพบริบท                    
หรือข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน และมาตรฐานการศึกษายังท าให้สถานศึกษามีเปูาหมาย ทิศทางในการที่จะพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน เป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพ่ือประเมินความก้าวหน้า หรือประเมิน
คุณภาพภายนอกเพ่ือการตรวจสอบ ยืนยันผลการประเมินคุณภาพภายในจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการกระตุ้น  
การปฏิบัติงานในด้านการบริหารและการจัดการศึกษา นอกจากนี้การก าหนดมาตรฐานการศึกษายังเป็นการก าหนด
ความคาดหวังให้กับครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน สังคม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน  
การจัดการศึกษา เพราะหากไม่มีมาตรฐานการศึกษา สาธารณชนก็จะไม่ทราบว่าสาระส าคัญที่แท้จริงของการจัด
การศึกษาเป็นอย่างไร การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันต้องเป็นไปในทิศทางใด คุณภาพการจัดการศึกษาแต่ละแห่งมี
จุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนาในเรื่องใดบ้าง เนื่องจากไม่มีเครื่องชี้วัดเทียบเคียง ท าให้ขาดความรับผิดชอบต่อสาธารณชน 
การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาท าให้สถานศึกษาต้องถือเป็นความรับผิดชอบที่จะท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษาต้องจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพการ
บริหารจัดการ ตลอดจนคุณภาพด้านการจัดสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมีกิจกรรม โครงการที่
ส่งเสริม สนับสนุน และเสนอต่อหน่วยงานโดยต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงนโยบายของรัฐ และมาตรฐาน
ยังเป็นแนวทางให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้การสนับสนุน ส่งเสริมสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้ 
เพ่ือให้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามความคาดหวังของชุมชนและสังคมต่อไป 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารคุณภาพการศึกษา 
ที่มีความต่อเนื่องเป็นวงจร เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนหรือผู้รับบริการ ว่าจะได้รับการบริการ การจัด 
การศึกษาที่มีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่ปัจจัยปูอนในการจัดการศึกษา กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต/ผลลัพธ์  
ที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาภายใต้บริบทของสถานศึกษานั้น ๆ ระบบการประกันคุณภาพจึงเป็นระบบที่ท าให้เห็นถึง
แนวทางปฏิบัติที่จะน าไปสู่ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นการรวมสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะซับซ้อนให้ประสานเป็น  
หนึ่งเดียว โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การวางแผนพัฒนาคุณภาพ การควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพ 
และผลการปฏิบัติจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อก าหนดของการสร้างความพอใจให้กับผู้เรียนและการมีต้นทุน
การด าเนินงานที่เหมาะสม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการท ากิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลัก
อย่างมีระบบตามแบบแผนที่ก าหนดไว้โดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 

1. ด้านการพัฒนาคุณภาพ เป็นองค์ประกอบของขั้นตอนการวางระบบการท างานที่ใช้หลักการร่วมมือ
รวมพลังเป็นขั้นตอนที่ผู้ปฏิบัติงานของสถานศึกษาทุกฝุายได้ร่วมกันท าความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดเปูาหมาย 
การปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐาน ที่ก าหนดไว้ อีกทั้งมีการก าหนดกระบวนการ
ควบคุม และการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลผลิตตามที่ก าหนดไว้ และต้องบอกให้ได้ว่าการท างานที่มี
คุณภาพนั้นต้องมีลักษณะอย่างไร และผลงานที่มีคุณภาพต้องเป็นอย่างไร ต้องมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง



10 
 

ระหว่างมาตรฐานกับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา และรวมทั้งสามารถน าข้อค้นพบที่ได้จาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปสู่การวางแผนและลงมือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ต่อไป ตลอดจนเป็นขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวกับการก าหนดเกณฑ์คุณภาพ หรือมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ร่วมกันของสถานศึกษา มีการน าข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการด าเนินงาน และการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

2. ด้านการติดตาม ตรวจสอบ เป็นองค์ประกอบของขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ก ากับ 
ดูแล ติดตามตรวจสอบ ความก้าวหน้าการด าเนินงานของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
จัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ว่าสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานมีการด าเนินงานหรือจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพหรือมาตรฐานที่ได้ตกลงร่วมกันหรือไม่ หากการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ ผู้บริหารหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องจะต้องเข้าไปร่วมแก้ไข และร่วมการด าเนินงานดังกล่าว เพ่ือท าให้เกิดการปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงาน
ได้ทันท่วงที ไม่ปล่อยให้การด าเนินงานด าเนินต่อไป ทั้งนี้เพราะอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผลการด าเนินงานก็ได้ 
ดังนั้น การติดตาม ตรวจสอบ ในขั้นตอนนี้จะต้องท าในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน และต้องท าอย่างต่อเนื่อง                
เพ่ือมิให้เกิดข้อผิดพลาด 

3. ด้านการประเมินคุณภาพ เป็นองค์ประกอบของขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา ในรอบปีของการประเมิน โดยมีคณะผู้ประเมิน ได้รับฟังรายงาน และศึกษารายงานผลการด าเนินงาน 
เอกสาร และหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ ของสถานศึกษาอย่างละเอียด พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จัดการศึกษา             
การวิจัย และการบริการวิชาการของสถานศึกษา ตลอดจนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารการด าเนินงานของ
สถานศึกษาจากผู้บริหาร ครู บุคลากรของสถานศึกษา ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดย
คณะกรรมการประเมินได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการประเมิน ซึ่งจะต้องสามารถบ่ งบอกได้ว่า  
การด าเนินงานของสถานศึกษาในกิจกรรมใดที่ท าได้ดีเลิศ สมควรเผยแพร่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และมีปัจจัยอะไรบ้าง 
ที่ท าให้ผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จ และในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถบ่งบอกได้ว่ากิจกรรมหรือโครงการใดที่
จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น และจะต้องมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างที่เป็นรูปธรรม ที่บอกได้ว่าจะต้อง 
มีการพัฒนาอะไรและท าอย่างไรบ้าง ซึ่งจะท าให้สถานศึกษาทราบถึงระดับคุณภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา  
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง ที่ต้องแก้ไข รวมถึงเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

จากองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเป็นวงจรการพัฒนาที่ต่อเนื่องโดยมีมาตรฐาน
การศึกษาเป็นเปูาหมายและเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ตัวขับเคลื่อนส าคัญ โดยให้บุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ก าหนดทิศทางการท างานให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังแผนภาพ  
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แผนภาพ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

 
จากแผนภาพ จะเห็นว่ากระบวนการด าเนินงานตามองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน

เป็นวงจรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ไม่หยุดนิ่ง โดยผ่านวงจรคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นเปูาหมายหลัก 
โดยเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา และการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ามาตรฐานการศึกษามีความส าคัญเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่ปรากฏ
ในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 การก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ซึ่งหลักปฏิบัติ
ทั่วไปจะก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ  และประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล  
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานการศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ให้หน่วยงาน  
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ดังนั้น มาตรฐานการศึกษาจึงมีความส าคัญกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพราะมาตรฐานการศึกษาเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่งเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง ส าหรับการส่งเสริม ก ากับดูแล 
ตรวจสอบ ประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา  

การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษา 

การประเมินคณุภาพ
การจัดการศึกษา 

การประกัน 

คุณภาพที่มี
มาตรฐาน 

เป็นเปูาหมาย 

P 
D 

C 

A 

D C 
A P 

A 

D 
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วัตถุประสงค์ของการจัดท าเอกสาร 
 เอกสาร “แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. 2562” เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. หรือผู้ที่สนใจ น าไปใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การน ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
การประเมินคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเปูาหมายของมาตรฐานการศึกษาที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ 
 
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ถือเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามกฎกระทรวง              
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
แต่ละระดับและแต่ละประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผน     
ที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินการ
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 ทั้งนี้  ในส่วนของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ                       
ได้ประกาศใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย              
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
 ดังนั้น ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้สะท้อนภาพความเชื่อมโยงระหว่าง
มาตรฐานการศึกษาขั้นต่ าที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด กับสภาพบริบทและความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมาย สถานศึกษา และชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา สถานศึกษาจึงต้องมีการก าหนด และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ามาตรฐานแต่ละประเภท ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนดไว้ โดยสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจาก 
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้ได้ เช่น การเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มเติมประเด็นการพิจารณา
หรือตัวบ่งชี้ เป็นต้น เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพบริบท ศักยภาพและความต้องการของสถานศึกษา และความเป็น
ลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา (ถ้ามี) ซึ่งสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้
แนวทางการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้  

1. ศึกษามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนด 

2. ทบทวนบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา และ
ลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา (ถ้ามี) รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในสถานศึกษา 

3. ด าเนินการก าหนด และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์มาจาก 
ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาขั้นต่ าแต่ละประเภท ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดกับบทบาท
หน้าที่ของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาในแต่ละประเภท (การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
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ขั้นพ้ืนฐาน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย) ลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา (ถ้ามี) 
รวมถึงสภาพบริบทและความต้องการของสถานศึกษา ซึ่งมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาจะก าหนดและประกาศใช้
ต้องไม่น้อยกว่ามาตรฐานแต่ละประเภท ของมาตรฐานการศึกษานอกระบบที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดไว้ 

ทั้งนี้ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ 
และเป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง ส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล 
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยก าหนดให้เป็น
มาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภท รวมถึงประเด็นการพิจารณา ซึ่งต้องก าหนดจากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
มาตรฐานการศึกษาขั้นต่ าแต่ละประเภทที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด (มาตรฐานการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย)  กับบทบาทหน้าที่ของ
สถานศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษาในแต่ละประเภท ได้แก่ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษา
ต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา (ถ้ามี)  

นอกจากนี้ ส าหรับในบางมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นในการพิจารณาบางประเด็นที่ต้องมี 
การก าหนดค่าเปูาหมายทีเ่กี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะให้เกิดแก่ผู้เรียน ส าหรับใช้ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา                 
ให้สถานศึกษาใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานในปีงบประมาณก่อนหน้า ที่จะจัดท ารายงาน  
การประเมินตนเองของสถานศึกษา มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ือก าหนดค่าเปูาหมายของสถานศึกษา 
โดยพิจารณาร่วมกับศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษา เพ่ือให้ค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น  
เป็นค่าเปูาหมายที่มีความน่าเชื่อถือและแปรผันเป็นไปตามศักยภาพและบริบทของแต่ละสถานศึกษาที่มี  
ความแตกต่างกัน 

4. น ามาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาประกาศใช้ไปจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือ
แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือด าเนินการจัดการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษา 
และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
ค าอธิบาย เกณฑ์การพิจารณา และระดับคุณภาพ 

ของมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 ระบุไว้ว่า “มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐาน            
ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริม และก ากับดูแล  
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน”  

ส าหรับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและประเด็นการพิจารณาในการประเมินของแต่ละมาตรฐาน
การศึกษานั้น ได้มีการวิเคราะห์ และก าหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ประกอบกับข้อก าหนดในกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กฎกระทรวง ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน 
ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง พ.ศ. 2554 รวมถึงสภาพบริบท และบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกประเภทโดย
ภาพรวมในสังกัดส านักงาน กศน. ผนวกกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 หลักการ และนโยบาย 
ด้านการศึกษา เป็นต้น เพ่ือการก าหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีความน่าเชื่อถือ 
สอดคล้องกับแนวทางการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ซึ่งจากการด าเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษา จึงมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยไว้ 3 ประเภท คือ มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐาน
การศึกษาต่อเนื่อง และมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทจะมุ่งพิจารณา
คุณภาพใน 3 ด้าน คือ คุณภาพของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ คุณภาพการจัดการศึกษา และคุณภาพการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศยั ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 ทั้งนี้ มาตรฐานการศึกษาในแต่ละประเภท ได้มีการก าหนดเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของแต่ละ
มาตรฐานไว้ 5 ระดับ คือ ระดับก าลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม ดังรายละเอียด
ตามค าอธิบาย เกณฑ์การพิจารณา และระดับคุณภาพของมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในแต่ละประเภท ดังนี้ 



15 
 

มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

 มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจ านวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งมีประเด็น             
การพิจารณา จ านวน 8 ประเด็น ประกอบด้วย 

1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษา

ก าหนด 
1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน 
1.4 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม 
1.5 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
1.6 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ 
1.7 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
1.8 ผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้ 

 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
2.2 สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.3 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

 มาตรฐานที่  3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่ งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน  
9 ประเด็น ประกอบด้วย 
 3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม 
 3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  
 3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่ก าหนด 
 3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 
 
หมายเหต ุ มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งมาตรฐานการศึกษา 

นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง  และมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย
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มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 
 
 

มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 
มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง มีจ านวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน 3 ประเด็น 

ประกอบด้วย 
 1.1 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และ หรือทักษะ และ หรือคุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ์
การจบหลักสูตร 
 1.2 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ บนฐานค่านิยมร่วม 
ของสังคม 
 1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่น าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี 
 มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน  
5 ประเด็น ประกอบด้วย 
 2.1 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพ 
 2.2 วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
 2.3 สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.4 การวัดและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 
 2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน  
9 ประเด็น ประกอบด้วย 
 3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม 
 3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  
 3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่ก าหนด 
 3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 
 
หมายเหตุ  มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งมาตรฐานการศึกษา 

นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง  และมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย
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มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 

มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย มีจ านวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย   ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน           
1 ประเด็น ประกอบด้วย 

1.1 ผู้รับบริการมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่ งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน  
4 ประเด็น ประกอบด้วย 
 2.1 การก าหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

 มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน  
9 ประเด็น ประกอบด้วย 
 3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม 
 3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  
 3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่ก าหนด 
 3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 
 
หมายเหต ุ มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งมาตรฐานการศึกษา 

นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง  และมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย



18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษานอกระบบ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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มาตรฐานการศึกษานอกระบบ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 50 
1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  10 
1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  

10 

1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน  

5 

1.4 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม  5 
1.5 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  4 
1.6 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ  4 
1.7 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  4 
1.8 ผู้จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานน าความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้ 8 
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

20 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น  5 
2.2 สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  5 
2.3 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 5 
2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 5 
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 30 
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม 3 
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4 
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา 3 
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 3 
3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 3 
3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่ก าหนด 3 
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 3 
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5 
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 3 
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มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจ านวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เป็นการพิจารณาจากผลที่เกิดจากการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความสามารถในการน าความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานไปใช้หรือประยุกต์ใช้ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

นอกจากนี้ พิจารณาจากผู้เรียนที่มีพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีเป็นไปตามที่
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ 9 ประการ (สะอาด สุภาพ กตัญญู 
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ าใจ มีวินัย) มีจิตอาสา และเคารพในกฎกติกาบนหลักประชาธิปไตย  ภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  

สามารถอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืนบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณีได้ โดยปราศจากความขัดแย้ง แสดงออกทางพฤติกรรม มีกิริยาที่เหมาะสม ถูกกาลเทศะ                          
มีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ หรือมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมายและวัฒนธรรมที่ดีงาม  
 โดยมีประเด็นการพิจารณา จ านวน 8 ประเด็น ดังนี้ 

1. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
3. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน 
4. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม 
5. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
6. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ 
7. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
8. ผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้ 
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 ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
สอดคล้องกับหลกัสูตรสถานศึกษา 
 
ค่าน้ าหนักคะแนน  10  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 

พิจารณาจากผู้เรียนทุกระดับการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ หรือทักษะตามจุดมุ่งหมายการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาบังคับที่เป็นไปตามแผนการลงทะเบียนเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยพิจารณา
จากคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียน หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ระดับสถานศึกษา จ านวน 2 ภาคเรียนในปีงบประมาณที่จะด าเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
เกณฑ์การพิจารณา 

คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาในรายวิชาบังคับของสถานศึกษา หรือ
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) เปรียบเทียบกับค่าคะแนน
เปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

0 คะแนน = สถานศึกษามีร้อยละเฉลี่ยของจ านวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ          
ปลายภาคเรียนของผู้เรียนในรายวิชาบังคับ หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-Net) ทีเ่ท่ากับหรือสูงกว่า ค่าคะแนนเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 0.00 - 9.99  

1 คะแนน = สถานศึกษามีร้อยละเฉลี่ยของจ านวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ             
ปลายภาคเรียนของผู้เรียนในรายวิชาบังคับ หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน  
(N-Net) ที่เท่ากับหรือสูงกว่า ค่าคะแนนเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 10.00 - 19.99  

 2 คะแนน = สถานศึกษามีร้อยละเฉลี่ยของจ านวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ           
ปลายภาคเรียนของผู้เรียนในรายวิชาบังคับ หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-Net) ทีเ่ท่ากับหรือสูงกว่า ค่าคะแนนเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 29.99  

 3 คะแนน = สถานศึกษามีร้อยละเฉลี่ยของจ านวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ             
ปลายภาคเรียนของผู้เรียนในรายวิชาบังคับ หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน  
(N-Net) ที่เท่ากับหรือสูงกว่า ค่าคะแนนเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 30.00 - 39.99  

 4 คะแนน = สถานศึกษามีร้อยละเฉลี่ยของจ านวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ           
ปลายภาคเรียนของผู้เรียนในรายวิชาบังคับ หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน  
(N-Net) ที่เท่ากับหรือสูงกว่า ค่าคะแนนเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 40.00 - 49.99 

 5 คะแนน = สถานศึกษามีร้อยละเฉลี่ยของจ านวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ            
ปลายภาคเรียนของผู้เรียนในรายวิชาบังคับ หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน  
(N-Net) ที่เท่ากับหรือสูงกว่า ค่าคะแนนเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 50.00 ขึ้นไป  
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การค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 1. ค านวณคะแนนที่ได้จากเกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน (ค่าน้ าหนกัคะแนน 10 คะแนน)   
จากสูตร 

คะแนนท่ีได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
X ค่าน้ าหนักคะแนน =  คะแนนท่ีได ้

คะแนนเตม็ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
 

 2. น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 4.99 5.00 - 6.25 6.26 - 7.50 7.51 - 8.75 8.76 - 10.00 

 
แนวทางการด าเนินงาน  
 1. ให้สถานศึกษาก าหนดค่าคะแนนเปูาหมาย เฉพาะรายวิชาที่มีแผนการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในปีงบประมาณที่สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  โดยใช้คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ
ปลายภาคเรียนของผู้เรียน หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-Net) จ านวน 2 ภาคเรียน ที่มีอยู่ครั้งล่าสุดในแต่ละรายวิชา มาเป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือก าหนดค่าคะแนน
เปูาหมาย ดังกล่าว 
 2. ให้สถานศึกษาน าคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียน หรือคะแนนเฉลี่ยผลการสอบประเมิน
คุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-Net) ไปเปรียบเทียบกับค่าคะแนนเปูาหมายที่ก าหนดไว้ตามข้อ 1  

3. ให้สถานศึกษานับจ านวนรายวิชาบังคับที่ มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียน 
ทุกระดับการศึกษาในรายวิชาบังคับของสถานศึกษา หรือคะแนนเฉลี่ยผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา 
นอกระบบระดับชาติ (N-Net) ที่เท่ากับหรือสูงกว่าค่าคะแนนเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้  แล้วน าผล 
มาคิดเป็นร้อยละเฉลี่ยของจ านวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ ที่เท่ากับหรือสูงกว่าค่าคะแนน
เปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ เป็นรายภาคเรียน จ านวน 2 ภาคเรียน 

4. น าร้อยละที่ค านวณได้ ทั้ง 2 ภาคเรียน มาบวกกันแล้วหารด้วย 2 เพ่ือหาร้อยละเฉลี่ยของจ านวนรายวิชา
ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบที่เท่ากับหรือสูงกว่าค่าคะแนนเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ในภาพรวมทั้ง
ปีงบประมาณ 

5. น าร้อยละเฉลี่ยที่ได้ค านวณในข้อ 4. ไปเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 
6. คิดค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน 
7. น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ เพ่ือแปรผลระดับคุณภาพ 
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ตัวอย่าง 
 กรณีสถานศึกษา เลือกใช้คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียน เพื่อก าหนดค่าคะแนน
เป้าหมายของสถานศึกษา 

สถานศึกษาแห่งหนึ่ง มีผู้เรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563) มีผลคะแนนเฉลี่ย
ผลการสอบปลายภาคเรียนระดับสถานศึกษาเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ดังนี้ 

 

ระดับ/รายวิชาบังคับ 

 
ภาคเรียนที่ 2/2562 

 
ภาคเรียนที่ 1/2563 

ผลการเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่ 
ผลการสอบปลายภาคเรียนระดบั
สถานศึกษากับคะแนนผลสัมฤทธิ์ 
ที่สถานศึกษาตั้งค่าเป้าหมายไว ้

คะแนนเฉลี่ยผลการ
สอบปลายภาคเรยีน  
ระดับสถานศึกษา 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ 
ที่สถานศึกษา 

ตั้งค่าเปา้หมายไว ้

คะแนนเฉลี่ย 
ผลการสอบปลาย
ภาคเรียนระดับ
สถานศึกษา 

คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ 

ที่สถานศึกษาตั้ง
ค่าเป้าหมายไว ้

ภาคเรียนที่ 
2/2562 

ภาคเรียนที่ 
1/2563 

ประถมศึกษา       
1. ทักษะการเรียนรู ้ 37.26 39.11   ต่ ากว่า  
2. ภาษาไทย 33.50 33.00   สูงกว่า  
3. วิทยาศาสตร ์   36.00 35.50  สูงกว่า 
4. สังคมศึกษา   23.00 22.50  สูงกว่า 

ม.ต้น       
1. ทักษะการเรียนรู ้ 39.11 37.26   สูงกว่า  
2. ภาษาไทย 33.50 33.00   สูงกว่า  
3. วิทยาศาสตร ์   35.50 36.00  ต่ ากว่า 
4. สังคมศึกษา   25.00 22.50  สูงกว่า 

ม.ปลาย       
1. ทักษะการเรียนรู ้   36.00 35.50  สูงกว่า 
2. ภาษาไทย   23.00 22.50  สูงกว่า 
3. วิทยาศาสตร ์ 37.26 39.11   ต่ ากว่า  
4. สังคมศึกษา 33.50 33.00   สูงกว่า  
จ านวนรายวิชาบังคับท่ีมีคะแนนเฉลี่ยฯ ระดับสถานศึกษา เท่ากับหรือสูงกว่า  
คะแนนผลสัมฤทธ์ิที่สถานศึกษาตัง้ค่าเปูาหมายไว ้ 4 5 
ค านวณร้อยละของจ านวนรายวิชาบังคับท่ีมีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรยีน เท่ากับหรือสูงกว่า คะแนน
ผลสัมฤทธ์ิที่สถานศึกษาตั้งค่าเปูาหมายไว้ในแตล่ะภาคเรียนรวม 2 ภาคเรียน 

4x100/6 = 
66.66 

5x100/6 = 
83.33 

ค านวณร้อยละเฉลี่ยในภาพรวม ทัง้ปีงบประมาณ 66.66 + 83.33  = 74.99 
        2 
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 ดังนั้น เมื่อน าค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียน เท่ากับ
หรือสูงกว่า ค่าคะแนนเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในภาพรวมของทั้งปีงบประมาณ ซ่ึงค านวณได้ ร้อยละ 
74.99 ไปเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน จึงสรุปได้ว่าในประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษานี้ สถานศึกษา  

ได้คะแนน 5 คะแนน 

      จึงน าคะแนนที่ได้ ไปแทนค่าตามสูตร ดังนี้  
 

คะแนนท่ีได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
X ค่าน้ าหนักคะแนน =  คะแนนท่ีได ้

คะแนนเตม็ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
 

5 คะแนน 
X  10  คะแนน =  10 คะแนน 

        5 คะแนน 
 

น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 4.99 5.00 - 6.25 6.26 - 7.50 7.51 - 8.75 8.76 - 10.00     

 
 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ในประเด็นการพิจารณานี้ สถานศึกษา ไดค้ะแนนจากการประเมินคุณภาพ 10 คะแนน จึงอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
หมายเหตุ  กรณีที่สถานศึกษาเลือกใช้คะแนนเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน                

(N-Net) เพ่ือก าหนดค่าคะแนนเปูาหมายของสถานศึกษา ให้ด าเนินการเช่นเดียวกันกับแนวทางที่ปรากฏ
อยู่ในตัวอย่าง ดังกล่าวข้างต้น แต่ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-Net) แทนการใช้คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียน 

 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 

1. รายงานผลคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาในรายวิชาบังคับของ
สถานศึกษา หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ระดับ
สถานศึกษาในแต่ละรายวิชาบังคับที่เป็นไปตามแผนการลงทะเบียนเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา              
ของปีงบประมาณท่ีด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา 

2. ข้อมูล หรือตารางสรุปข้อมูลคะแนนเฉลี่ยผลการสอบภาควิชาบังคับของสถานศึกษาเปรียบเทียบกับค่า
คะแนนเปูาหมาย ที่ก าหนดไว้ 
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  ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 
ค่าน้ าหนักคะแนน  10  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 

พิจารณาจากผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีเป็นไปตามที่
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดได้ 9 ประการ (สะอาด สุภาพ กตัญญู 
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ าใจ มีวินัย) มีจิตอาสา เคารพในกฎกติกาบนหลักประชาธิปไตย ภูมิใจในท้องถิ่น 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  สามารถอยู่
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณีได้ โดยปราศจากความขัดแย้ง  

ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะของผู้เรียนเพ่ิมเติมได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมที่
ดีงาม  
 
เกณฑ์การพิจารณา 
 1. สถานศึกษามีการก าหนดโครงการ กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 2. สถานศึกษามีการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 3. สถานศึกษามีการประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม                  
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 4. สถานศึกษามีผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด ในระดับ ดีขึ้นไป โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของจ านวนผู้เรียน 
 5. สถานศึกษามีผู้เรียนที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านที่เกี่ยวข้องกับการมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะที่ด ีตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ  
   2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ  
   3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ  
   4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ  
   5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ  
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การค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 1. ค านวณคะแนนที่ได้จากเกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน (ค่าน้ าหนกัคะแนน 10 คะแนน) 
จากสูตร 

คะแนนท่ีได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
X ค่าน้ าหนักคะแนน =  คะแนนท่ีได ้

คะแนนเตม็ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
 

 2. น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 4.99 5.00 - 6.25 6.26 - 7.50 7.51 - 8.75 8.76 - 10.00 

 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
 1. โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 2. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 3. แบบประเมินคุณธรรมตามพฤติกรรมบ่งชี้  
 4. ข้อมูล และรายงานผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน จ านวน 
2 ภาคเรียน 
 5. บันทึกอ่ืน ๆ ของครู เช่น บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ บันทึกการเยี่ยมบ้านผู้เรียน บันทึกการแนะแนว/ 
การช่วยเหลือผู้เรียน เป็นต้น 
 6. ภาพถ่ายการจัดโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  
 7. การสุ่มตรวจข้อมูลจากสภาพจริง โดยการสัมภาษณ์หรือสังเกตพฤตกิรรมของผู้เรียนบางส่วน 
 8. ใบประกาศ เกียรติบัตร โล่ที่เก่ียวข้อง 

9. อ่ืน ๆ 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น 
 
ค่าน้ าหนักคะแนน  5  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 
  พิจารณาจากผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดยใช้ข้อมูลและเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น        
ร่วมกับผู้อ่ืนได ้
 
เกณฑ์การพิจารณา 
 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืนได้ เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 0 คะแนน = สถานศึกษาไม่มีผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน 
 1 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน ต่ ากว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 50 ของค่าเปูาหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 2 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน ต่ ากว่าค่าเป้าหมายแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าเปูาหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 3 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ร่วมกับผู้อ่ืน เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 4 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน สูงกว่าค่าเป้าหมาย แต่ไม่เกินร้อยละ50 ของค่าเปูาหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
   5 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน สูงกว่าค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 50 ของค่าเปูาหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 

น าคะแนนที่ได้จากเกณฑ์การให้คะแนนไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ (ค่าน้ าหนักคะแนน 5 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 2.49 2.50 - 3.12 3.13 - 3.75 3.76 - 4.38 4.39 - 5.00 
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
 2. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 3. รายงานผลการด าเนินงานโครงงาน/โครงการ กิจกรรม 
 4. รายงานผลการจัดการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรียนมีความสามารถใน  
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 5. ผลงาน ชิ้นงาน หรือรายงานของผู้เรียน 
 6. ภาพถ่ายการจัดโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 7. การสุ่มตรวจสอบข้อมูลจากสภาพจริง โดยการสัมภาษณ์ หรือสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 8. อ่ืน ๆ 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน 
ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม 

 
ค่าน้ าหนักคะแนน  5  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 
  พิจารณาจากผู้เรียนที่มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ที่ได้จากการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และสามารถเชื่อมโยงความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับกับที่มีอยู่เดิม แล้วน าไปใช้
ในการจัดท าโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นและใช้ประโยชน์ได้จริง โดยเป็น
ผลมาจากการส่งเสริม สนับสนุนของสถานศึกษา 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
 1. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดท า
โครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ 
 2. ผู้ เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถจัดท าโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์             
หรือสิ่งใหม่ ๆ ได ้ 

3. ผู้เรียนสามารถสร้างโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรือสิ่งใหม่ ๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

4. สถานศึกษามีการเผยแพร่ ผลงานโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ             
ของผู้เรียนผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ  

5. สถานศึกษามีการจัดแข่งขัน ประกวดโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ  
ของผู้เรียนให้แก่ผู้เรียน หรือมีการจัดส่งโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ ของผู้เรียน 
ไปประกวด แข่งขันร่วมกับหน่วยงาน หรือสถานศึกษาอ่ืน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ  
   2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ  
   3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ  
   4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ  
   5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ  
 

น าคะแนนที่ได้จากเกณฑ์การให้คะแนนไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ (ค่าน้ าหนักคะแนน 5 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 2.49 2.50 - 3.12 3.13 - 3.75 3.76 - 4.38 4.39 - 5.00 
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
 1. รายงานผลการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดท า
โครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
 3. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 4. ผลงานโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ ของผู้เรียน เช่น การประดิษฐ์ 
พานไหว้ครู การตกแต่งเทียนพรรษา การผูกผ้าในงานพิธี โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  
 5. โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดแข่งขัน ประกวดโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งใหม่ ๆ ของผู้เรียน 
 6. ภาพถ่าย ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

7. หลักฐานการเผยแพร่โครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ ของผู้เรียน 
 8. หลักฐานการน าโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ ไปใช้ได้จริง หรือหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
 9. อ่ืน ๆ 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.5 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ค่าน้ าหนักคะแนน  4  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 
  พิจารณาจากผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง ชุมชน 
สังคม การสื่อสาร การท างาน และการด ารงชีวิต 
 เทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเลต 
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ เป็นต้น มาใช้ด้วยความรู้ ความเข้าใจให้เกิดประโยชน์              
เพ่ือการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง ชุมชน 
สังคม การสื่อสาร การท างาน และการด ารงชีวิต 
 
การค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

1. ค านวณคะแนนที่ได้ด้วยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยใช้สัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากับ 4 คะแนน ดังนี้ 
  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา X 4 คะแนน   
                                                         100 
 

 2. น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 1.99 2.00 - 2.50 2.51 - 3.00 3.01 - 3.50 3.51 - 4.00 

 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
 1. เทคโนโลยีดิจิทัลที่สถานศึกษามีอยู่ และใช้งานได้จริง 
 2. ผลงาน หรือชิ้นงานของผู้เรียน 
 3. รายงานผลการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 4. การสุ่มตรวจข้อมูลจากสภาพจริง โดยการสัมภาษณ์หรือสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนบางส่วนเกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 5. อ่ืน ๆ 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.6 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ 
 

ค่าน้ าหนักคะแนน  4  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 
  พิจารณาจากผู้เรียนที่มภีาวะทางร่างกายที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และมีสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมที่ดี 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
 1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการตรวจสุขภาพ หรือมีหลักฐานการตรวจสุขภาพ 
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ นันทนาการ จิตอาสา          
หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
การค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

1. ค านวณคะแนนที่ได้ด้วยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยใช้สัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากับ 4 คะแนน ดังนี้ 
 

  ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาทั้ง 2 ข้อ X 4 คะแนน   
                                                               100 
 

 2. น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 1.99 2.00 - 2.50 2.51 - 3.00 3.01 - 3.50 3.51 - 4.00 

 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
 1. หลักฐานการตรวจสุขภาพของผู้เรียน  
 2. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 3. ภาพถ่ายการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 4. การสุ่มตรวจข้อมูลจากสภาพจริง โดยการสัมภาษณ์หรือสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนบางส่วนที่มี
คุณลักษณะสอดคล้องกับค าอธิบาย 
 5. อ่ืน ๆ 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.7 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
  

ค่าน้ าหนักคะแนน  4  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 
 พิจารณาจากผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย เพ่ือการสื่อสาร ที่เป็นไปตามเกณฑ์
ในแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้ 
 ระดับประถมศึกษา มีความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสามารถอ่าน และเขียนได้คล่อง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถในการอ่านจับใจความ และเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย เพ่ือการสื่อสารที่เป็นไปตามเกณฑ์          
ในแต่ละระดับชั้น  
 
การคิดค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 1. ให้สถานศึกษานับจ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การอ่าน การเขียนในแต่ละระดับมารวมกัน แล้วน าไปหา
ค่าร้อยละ 

2. น าค่าร้อยละที่ได้ไปค านวณคะแนนที่ได้ ไปค านวณด้วยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยใช้สัดส่วนร้อยละ 
100 เท่ากับ 4 คะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนน 4 คะแนน) ดังนี้ 

 

  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา X 4 คะแนน   
                                                         100 
 

 3. น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 1.99 2.00 - 2.50 2.51 - 3.00 3.01 - 3.50 3.51 - 4.00 

 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
 2. สมุดบันทึกการเรียนรู้ ใบงาน ชิ้นงาน และแฟูมสะสมงานของผู้เรียน 
 3. ผลการวัดระดับการรู้หนังสือของผู้เรียน 
 4. การสุ่มตรวจข้อมูลจากสภาพจริง โดยการสัมภาษณ์หรือสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนเกี่ยวกับการอ่าน 
การเขียน และการสื่อสารภาษาไทยของผู้เรียน 
 5. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 6. อ่ืน ๆ  
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.8 ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานน าความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช ้
หรือประยุกต์ใช้  

 
ค่าน้ าหนักคะแนน  8  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 
  พิจารณาจากผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรสามารถน าความรู้  และทักษะพ้ืนฐานที่ ได้รับไปใช้                
หรือประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพ่ือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
เกณฑ์การพิจารณา 

จ านวนผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรสามารถน าความรู้ ทักษะพ้ืนฐานที่ได้รับไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพ่ือการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 0 คะแนน = สถานศึกษาไม่มีผู้จบทีม่ีการน าความรู้ไปใช้  
 1 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้จบทีม่ีการน าความรู้ไปใช้ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 50  
ของค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 2 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้จบที่มีการน าความรู้ไปใช้ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย แต่ไม่เกินร้อยละ 50 
ของค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 3 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้จบทีม่ีการน าความรู้ไปใช้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 4 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้จบทีม่ีการน าความรู้ไปใช้สูงกว่าค่าเป้าหมาย แต่ไม่เกินร้อยละ 50 
ของค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
   5 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้จบทีม่ีการน าความรู้ไปใช้สูงกว่าค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 50 
ของค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 
การคิดค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 1. ค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนน 8 คะแนน) จากสูตร 

คะแนนท่ีได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
X ค่าน้ าหนักคะแนน =  คะแนนท่ีได ้

คะแนนเตม็ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
 

 2. น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 3.99 4.00 - 5.00 5.01 - 6.00 6.01 - 7.00 7.01 - 8.00 
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
1. รายงานผู้จบหลักสูตรรวมจ านวน 2 ภาคเรียนในปีงบประมาณที่ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา 

เช่น เมื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2563 ให้ใช้รายงานผู้จบหลักสูตรของภาคเรียนที่ 
2/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นต้น  

2. รายงานสรุปผลการติดตามผู้จบหลักสูตรที่น าความรู้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ 
3. แบบติดตามผู้จบหลักสูตร 
4. หนังสือขอตรวจสอบวุฒิ 
5. หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่าผู้จบหลักสูตรมีการน าความรู้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ 
6. อ่ืน ๆ 
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มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
  พิจารณาจากกระบวนการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สถานศึกษามีการพัฒนา
หลักสูตรขึ้นอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย และชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือใช้
ในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด และการลงมือปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีสื่อ 
เทคโนโลยีดิจิทัล แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างครู
กับผู้เรียน ในฐานะครูกับผู้เรียน มีการก าหนดแนวทางการตรวจสอบ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ตลอดจนมีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน และผู้ที่มีความสนใจ
ในการเรียนรู้ 
 โดยมีประเด็นการพิจารณา จ านวน 4 ประเด็น ดังนี้ 
 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
 2. สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
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 ประเด็นการพิจารณาที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท  
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
 
ค่าน้ าหนักคะแนน  5  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 
  พิจารณาจากการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย รวมถึงนโยบายของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญครบถ้วน ซึ่ง
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักการ จุดหมายของหลักสูตร กลุ่มเปูาหมาย โครงสร้างหลักสูตร ระยะเวลาเรียน 
วิธีการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการจบหลักสูตร 
 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีจัดท าขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และได้รับการ
อนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษา 

2. หลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักการ จุดหมาย
ของหลักสูตร กลุ่มเปูาหมาย โครงสร้างหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วิธีการจัดการเรียนรู้  กระบวนการจัด 
การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการจบหลักสูตร 

3 .  หลั กสู ต ร สถานศึ กษา  มี เ นื้ อห าที่ มี ค ว ามสอดคล้ อ งกั บหลั กสู ต รการศึ กษานอกระบบ 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย  

4. มีการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามจุดหมายของหลักสูตร 
5. มีการประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้ และน าผลการประเมินมาปรับปรุง หรือพัฒนา 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
   1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ  
   2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ  
   3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ  
   4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ  
   5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ  
 

น าคะแนนที่ได้จากเกณฑ์การให้คะแนนไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ (ค่าน้ าหนักคะแนน 5 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 2.49 2.50 - 3.12 3.13 - 3.75 3.76 - 4.38 4.39 - 5.00 
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ               

งานวิชาการสถานศึกษา 
2. บันทึก หรือรายงานการประชุมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
3. หลักสูตรสถานศึกษา 
4. รายงานผลการประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้ และรายงานการน าผลการประเมินมาปรับปรุง หรือพัฒนา 
5. อ่ืน ๆ 
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 ประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
ค่าน้ าหนักคะแนน  5  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 
  พิจารณาจากการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สามารถพัฒนา หรือจัดหาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา รวมถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระตามหลักสูตรสถานศึกษา  

ในที่นี ้สื่อการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
1) สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง หนังสือ และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่แสดงหรือเรียบเรียงสาระความรู้ต่าง ๆ 

โดยใช้ตัวหนังสือที่เป็นตัวเขียน หรือตัวพิมพ์เป็นสื่อในการแสดงความหมาย  
2) สื่อเทคโนโลยี หมายถึง สื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นใช้ควบคู่กับเครื่องมือโสตทัศนวัสดุ หรือเครื่องมือ           

ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
เรียนรู้ 

3) สื่ออ่ืน ๆ ได้แก ่บุคคล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีการพัฒนา หรือจัดหาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ หรือท าเนียบสื่อการเรียนรู้ 
3. มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้ 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ 
5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ในการพัฒนา หรือจัดหาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความ

ต้องการ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ  
   2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ  
   3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ  
   4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ  
   5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ  
 
น าคะแนนที่ได้จากเกณฑ์การให้คะแนนไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ (ค่าน้ าหนักคะแนน 5 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 2.49 2.50 - 3.12 3.13 - 3.75 3.76 - 4.38 4.39 - 5.00 

 



40 
 

ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
 1. บันทึกข้อความ ค าสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 
 2. รายการ หรือท าเนียบสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. เครือ่งมือ หรือแบบประเมินความพึงพอใจมีต่อสื่อการเรียนรู้ 
 4. ข้อมูล หรือรายงานผลการประเมินคุณภาพเกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล แหล่งเรียนรู้                       
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. รายงานผลการน าผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนาหรือจัดหาสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล                      
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6. หลักสูตรสถานศึกษา  
 7. แผนการจัดการเรียนรู้ 

8. อ่ืน ๆ 
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 ประเด็นการพิจารณาที่ 2.3 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
 
ค่าน้ าหนักคะแนน  5  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 
 พิจารณาจากการด าเนินงานของครูที่สามารถบริหารจัดการ เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่าง
เต็มความสามารถ เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ หรือคุณลักษณะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ทีค่ านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีการส ารวจความต้องการในการ
เรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ มีการใช้สื่อ และจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาของผู้เรียนอย่างทั่วถึง เช่น การวิจัย
ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของผู้เรียน เป็นต้น เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรสถานศึกษา 

ในที่นี้ ครู หมายถึง ข้าราชการครู หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถานศึกษาให้ท าหน้าที่จัดกระบวนการ
เรียนรู้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
 1. ครทูุกคนและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้เป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม 
 2. ครทูุกคนออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
 3. ครทูุกคนมีการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  
 4. ครูทุกคนมีบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 5. ครทูุกคนมีการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของผู้เรียน 
 6. ครูทุกคนมีการจัดระบบช่วยเหลือผู้เรียน ให้ค าแนะน า ปรึกษา เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 - 2 ข้อ  
   2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ  
   3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ  
   4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ  
   5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 6 ข้อ  
 
น าคะแนนที่ได้จากเกณฑ์การให้คะแนนไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ (ค่าน้ าหนักคะแนน 5 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 2.49 2.50 - 3.12 3.13 - 3.75 3.76 - 4.38 4.39 - 5.00 

 



42 
 

ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
 1. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 4. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของผู้เรียน 
 5. การสุ่มตรวจข้อมูลจากสภาพจริง โดยการสัมภาษณ์หรือสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
 6. แบบประเมินคุณภาพครู หรือผู้จัดการเรียนรู้ 
 7. อ่ืน ๆ 
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 ประเด็นการพิจารณาที่ 2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
 
ค่าน้ าหนักคะแนน  5  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 
 พิจารณาจากการด าเนินงานของครูที่มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้ เรียนการศึกษา 
นอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบ โดยมีการใช้เครื่องมือ หรือวิธีการวัดและประเมินผล 
ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และแจ้งข้อมูลผลการประเมินการเรียนรู้ย้อนกลับ 
ไปยังผู้เรียน และน าไปสู่การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
 1. ครูทุกคนมีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน  
 2. ครทูุกคนมีการจัดท าเครื่องมือหรือมีวิธีการวัดและประเมินผลทีส่อดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. ครทูุกคนมีการชี้แจงรายละเอียดวิธีการวัดและประเมินผลให้แก่ผู้เรียน 
 4. ครทูุกคนมีการแจ้งผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้รับทราบ 
 5. ครทูุกคนมีการน าผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
   1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ  
   2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ  
   3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ  
   4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ  
   5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ  
 

น าคะแนนที่ได้จากเกณฑ์การให้คะแนนไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ (ค่าน้ าหนักคะแนน 5 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 2.49 2.50 - 3.12 3.13 - 3.75 3.76 - 4.38 4.39 - 5.00 

 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 

1. บันทึกข้อความ ค าสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
3. เครื่องมือหรือวิธีการวัดและประเมินผลทีส่อดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. รายงานผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
6. อ่ืน ๆ 
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มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
  พิจารณาจากความสามารถในการจัดระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี น าไปสู่
การปฏิบัติงานตามแผนของสถานศึกษา และจัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม และน าผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงการพัฒนาครู วิทยากร ผู้จัดการเรียนรู้ และบุคลากรอ่ืน ๆ ในสถานศึกษาให้มี
ความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง                                    
เป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ 

ในที่นี้ บุคลากรของสถานศึกษา หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการทุกประเภท และ
พนักงานจ้างเหมาบริการ ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา ทั้งทางด้านงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และ
งานทั่วไป  
 โดยมีประเด็นการพิจารณา จ านวน 9 ประเด็น ดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม 
 2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  
 4. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 5. การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 6. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามบทบาทที่ก าหนด 
 7. การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 8. การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 9. การวิจัยเพือ่การบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม 
 
ค่าน้ าหนักคะแนน  3  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 
  พิจารณาจากการด าเนินงานของสถานศึกษาที่เน้นให้บุคลากรของสถานศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ นโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับบุคลากรของสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร่วมกันก าหนดเป้าหมายการจัด
การศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

2. ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับบุคลากรของสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร่วมกันก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับบุคลากรของสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

4. มีการน าข้อมูลความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น หรือผู้รับบริการ มาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

5. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้รับค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

6. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ได้รับค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

7. โครงการ กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา มีความสอดคล้องกับนโยบาย 
ของหน่วยงานต้นสังกัด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 - 3 ข้อ  
   2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ  
   3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ  
   4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 6 ข้อ  
   5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 7 ข้อ  
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การคิดค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 1. ค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนน 3 คะแนน) จากสูตร 

คะแนนท่ีได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
X ค่าน้ าหนักคะแนน =  คะแนนท่ีได ้

คะแนนเตม็ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
 2. น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 1.49 1.50 - 1.87 1.88 - 2.25 2.26 - 2.62 2.63 - 3.00 

 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
 1. บันทึกข้อความ ค าสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 
 2. ข้อมูลพ้ืนฐาน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น หรือผู้เรียน หรือผู้รับบริการ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 3. เปูาหมายการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 5. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 6. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 7. อ่ืน ๆ 
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 ประเดน็การพิจารณาที่ 3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
ค่าน้ าหนักคะแนน  4  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 

พิจารณาจากการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 ซึ่ งแก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2545                        
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพภายใน ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 ที่อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 
วรรคสาม และมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ. 2551 ซึ่งก าหนดให้สถานศึกษาต้องด าเนินการ ดังนี้  

(1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
(3) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
(4) จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
(5) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(6) จัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี  
(7) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึ กษา หน่วยงานต้นสังกัด  

และภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
(8) น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย  
(9) จัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา 
(10) ยึดหลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย 

และผู้รับบริการ 
 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2. มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี  
3. มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
4. มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
5. มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
6. มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี  
7. มีการเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด  

และภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
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(8) มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย  

(9) มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา 
(10) สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  

ภาคีเครือข่าย และผู้รับบริการ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 - 2 ข้อ 
   2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 - 4 ข้อ  
   3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 - 6 ข้อ  
   4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 7 - 8 ข้อ  
   5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 9 - 10 ข้อ  
 
การคิดค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 1. ค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนน 4 คะแนน) จากสูตร 

คะแนนท่ีได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
X ค่าน้ าหนักคะแนน =  คะแนนท่ีได ้

คะแนนเตม็ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
 2. น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 1.99 2.00 - 2.50 2.51 - 3.00 3.01 - 3.50 3.51 - 4.00 

 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
 1. บันทึกข้อความ ค าสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 

 2. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 4. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 5. รายงานผลการด าเนินงานในแต่ละโครงการ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
 6. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 7. ระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา 
 8. อ่ืน ๆ 
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 ประเด็นการพิจารณาที่ 3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา 
 
ค่าน้ าหนักคะแนน  3  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 

พิจารณาจากการด าเนินงานของสถานศึกษาที่มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ บุคลากรของสถานศึกษา 
ให้ได้รับการพัฒนา จนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่กลุ่มเปูาหมาย หรือ 
การปฏิบัติงาน และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  
 
เกณฑ์การพิจารณา 
 1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรของสถานศึกษาให้ได้รับการพัฒนา จากหน่วยงานภายใน 
หรือภายนอกสังกัดส านักงาน กศน. 

2. ร้อยละ 80 ของจ านวนบุคลากรของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ หรือการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 

3. ร้อยละ 80 ของบุคลากรของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา แล้วมีการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้                    
หรือประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 

4. ร้อยละ 80 ของบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัด
กระบวนการเรียนรู้ หรือการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 

5. บุคลากรทุกคน ได้รับค าปรึกษา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกระบวนการการเรียนรู้ หรือการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่จากผู้บังคับบัญชา 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ  
   2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ  
   3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ  
   4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ  
   5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ  
 
การคิดค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 1. ค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนน 3 คะแนน) จากสูตร 

คะแนนท่ีได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
X ค่าน้ าหนักคะแนน =  คะแนนท่ีได ้

คะแนนเตม็ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
 

 2. น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 1.49 1.50 - 1.87 1.88 - 2.25 2.26 - 2.62 2.63 - 3.00 
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
 1. บันทึกข้อความ ค าสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

 2. โครงการ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
 3. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร 
 4. ใบประกาศ เกียรติบัตร หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ 
 4. สมุดบันทึกความรู้ 

 5. แฟูมสะสมงานของครู และบุคลากรของสถานศึกษา 
 6. ร่องรอยการให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะแก่บุคลากรภายในสถานศึกษาของผู้บังคับบัญชา 
 7. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการน าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
เช่น ชิ้นงาน ผลงาน เป็นต้น 
 8. อ่ืน ๆ 
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 ประเด็นการพิจารณาที่ 3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 
ค่าน้ าหนักคะแนน  3  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 
 พิจารณาจากการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ                   
ที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ที่ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานวิชาการ                 
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งงานสนับสนุนอ่ืน ๆ และมีการ
น าเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดท า หรือจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  
 ในที่นี้ เทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
แท็บเลต โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ เป็นต้น มาใช้ ด้วยความรู้ ความเข้าใจให้เกิด
ประโยชน์ เพ่ือการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
  1. มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานด้านวิชาการ 
 2. มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานด้านงบประมาณ 
 3. มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานด้านบุคคล 
 4. มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานด้านบริหารงานทั่วไป 
 5. มีการใช้สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ  
   2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ  
   3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ  
   4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ  
   5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ  
 
การคิดค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 1. ค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนน 3 คะแนน) จากสูตร 

คะแนนท่ีได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
X ค่าน้ าหนักคะแนน =  คะแนนท่ีได ้

คะแนนเตม็ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
 

 2. น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 1.49 1.50 - 1.87 1.88 - 2.25 2.26 - 2.62 2.63 - 3.00 
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
1. บันทึกข้อความ ค าสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
2. ข้อมูลสารสนเทศด้านการบรหิารวชิาการ การบริหารงบประมาณ การบรหิารบุคคล และการบริหารทั่วไป 
3. เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
4. โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS) เป็นต้น 
5. อ่ืน ๆ  
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 
ค่าน้ าหนักคะแนน  3  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 

พิจารณาจากการด าเนินงานของสถานศึกษาที่มีการวางแผนก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
การด าเนินงานการจัดการศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษา และมีการน าผลการก ากับ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานของสถานศึกษา 

 
เกณฑ์การพิจารณา 
 1. มีการจัดท าแผนการก ากับ นิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่เน้น 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา และมอบหมายผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 
 2. มีการก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ตามแผนที่ก าหนดไว้  
 3. มีการสรุปข้อมูล หรือจัดท ารายงานผลการก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 
 4. มีการรายงานผลการก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
 5. มีการน าผลการก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาไปใช้ใน  
การพัฒนาการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ  
   2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ  
   3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ  
   4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ  
   5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ  
 
การคิดค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 1. ค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนน 3 คะแนน) จากสูตร 

คะแนนท่ีได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
X ค่าน้ าหนักคะแนน =  คะแนนท่ีได ้

คะแนนเตม็ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
 

 2. น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 1.49 1.50 - 1.87 1.88 - 2.25 2.26 - 2.62 2.63 - 3.00 
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
1. บันทึกข้อความ ค าสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 
2. แผนการก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
3. รายงานผลการก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
4. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการน าผลการก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาไปใช้

ในการพัฒนาการด าเนินงานของสถานศึกษา 
5. อื่น ๆ  
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 ประเด็นการพิจารณาที่ 3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตาม
บทบาทที่ก าหนด 
 
ค่าน้ าหนักคะแนน  3  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 
  พิจารณาจากการด าเนินงานของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของประธานและ
กรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551 และ
ประกาศส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ได้มาของประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
สถานศึกษาในก ากับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันที่ 26 
พฤษภาคม 2552 
 ในการนี้ จึงสรุปอ านาจหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาที่ต้องด าเนินการไว้ ดังนี้ 
 1) ให้ค าปรึกษา และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสถานศึกษา 
 2) ส่งเสริมให้มีการระดมทุนทางสังคมและทรัพยากรจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอ่ืน                
ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

3) ติดตามและเสนอแนะผลการด าเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
สถานศึกษา 
 4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยก าหนด 
 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. คณะกรรมการสถานศึกษามีการให้ค าปรึกษา และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. คณะกรรมการสถานศึกษามีการให้ค าปรึกษา และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

3. คณะกรรมการสถานศึกษามีการให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
4. คณะกรรมการสถานศึกษามีการส่งเสริมให้มีการระดมทุนทางสังคม และทรัพยากรจากชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

5. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการติดตาม และเสนอแนะผลการด าเนินงานการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
   1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ  
   2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ  
   3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ  
   4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ  
   5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ  
 
การคิดค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 1. ค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนน 3 คะแนน) จากสูตร 

คะแนนท่ีได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
X ค่าน้ าหนักคะแนน =  คะแนนท่ีได ้

คะแนนเตม็ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
 

 2. น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 1.49 1.50 - 1.87 1.88 - 2.25 2.26 - 2.62 2.63 - 3.00 

 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
  1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
 2. บันทึกหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 3. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 4. หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 5. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษา  
 6. สมุดเยี่ยมสถานศึกษา 
 7. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษากับสถานศึกษา 
 8. อื่น ๆ  
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 ประเด็นการพิจารณาที่ 3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 
ค่าน้ าหนักคะแนน  3  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 

พิจารณาจากการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย คือ บุคคล ครอบครัว 
ชุ มชน องค์ กรชุ มชน องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  องค์ กรเอกชน องค์ กรวิ ชาชี พ สถาบั นศาสนา  
สถานประกอบการ และองค์กรอื่น รวมทั้งสถานศึกษาอ่ืน ที่มิได้สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้เข้ามามีส่วนร่วม หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 

 
เกณฑ์การพิจารณา 
 1. มีการชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจ และบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา ให้แก่ภาคีเครือข่ายได้
รับทราบ 
 2. มีภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในด้านสื่อ หรือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

3. มีภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในด้านการจัดการศึกษา หรือพัฒนาวิชาการ 
และบุคลากร 
 4. มีภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในด้านขวัญก าลังใจแก่ผู้ที่จัดการศึกษา หรือ
ผู้เรียน หรอืผู้รับบริการ 
 5. มีภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมกับสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือสร้าง หรือพัฒนาแหล่ง 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ  
   2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ  
   3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ  
   4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ  
   5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ  
 
การคิดค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 1. ค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนน 3 คะแนน) จากสูตร 

คะแนนท่ีได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
X ค่าน้ าหนักคะแนน =  คะแนนท่ีได ้

คะแนนเตม็ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
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 2. น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 1.49 1.50 - 1.87 1.88 - 2.25 2.26 - 2.62 2.63 - 3.00 

 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 

1. บันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU) 
2. บันทึกข้อความ ค าสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 
3. ท าเนียบ หรือรายชื่อภาคีเครือข่าย 
4. รายงานผลการด าเนินโครงการ กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
5. หนังสือขอบคุณ 
6. ภาพถ่ายที่เก่ียวข้อง 
7. อ่ืน ๆ 
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 ประเด็นการพิจารณาที่ 3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
ค่าน้ าหนักคะแนน  5  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 
 พิจารณาจากการที่สถานศึกษามีการก าหนดและด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมหรือขั้นตอน
การด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน ท้องถิ่น โดยมีการถอดองค์ความรู้ 
หรือการน าองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่มาใช้ในการถ่ายทอดความรู้  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ตลอดจน 
การสร้างหรือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์เพ่ือการเรียนรู้ได้ พร้อมทั้งจัดให้มี  
การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลการประเมินผลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาโครงการ กิจกรรม หรือ
แหล่งเรียนรู้ ต่อไป 
 สังคมแห่งการเรียนรู้ หมายถึง การที่บุคคลมีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนใจและใฝุหาความรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ ความรู้ หรือทักษะที่มีอยู่ในตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม 
ผ่ านสื่ อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากร  หรือแหล่ ง เ รี ยนรู้ที่ สอดคล้องกับความต้องการ  ที่ เน้น 
การแบ่งปันที่ทุกคนในสังคมสามารถเข้ามามีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หรือจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้องค์ความรู้ ภูมิปัญญาที่มีอยู่ เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และ
ทัศนคติที่ด ีตลอดจนสามารถใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจแก้ปัญหาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตได ้
 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. มีการวางแผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือขั้นตอนการด าเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

2. มีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือขั้นตอนการด าเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

3. มีการถอดองค์ความรู้ หรือการน าองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ ไปใช้ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แก่กลุ่มเปูาหมาย 

4. มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ได้ 
5. มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม หรือขั้นตอนการด าเนินงานในการส่งเสริม 

สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หรือติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้ 
6. มีการน าผลการติดตาม และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาโครงการ กิจกรรม หรือแหล่งเรียนรู้  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
   1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 - 2 ข้อ  
   2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ  
   3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ  
   4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ  
   5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 6 ข้อ  
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น าคะแนนที่ได้จากเกณฑ์การให้คะแนนไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ (ค่าน้ าหนักคะแนน 5 คะแนน) 
ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 2.49 2.50 - 3.12 3.13 - 3.75 3.76 - 4.38 4.39 - 5.00 

 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 

1. แผนงาน โครงการ กิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

2. ท าเนียบแหล่งเรียนรู้ที่เป็นผลมาจากการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน 
ท้องถิ่น 

3. ข้อมูลหรือรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 
4. รายงานผลการน าผลการติดตาม และประเมินผลการใช้แหล่งการเรียนรู้ ไปใช้ในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้
5. สมุดเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ 
6. เกียรติบัตร รางวัลที่เกี่ยวข้อง 
7. อ่ืน ๆ  
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 ประเด็นการพิจารณาที่ 3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 
 
ค่าน้ าหนักคะแนน  3  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 
 พิจารณาจากการที่ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษามีการจัดท างานวิจัยอย่างง่าย 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของสถานศึกษาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล                
หรือด้านการบริหารงานทั่วไป ในแต่ละปีงบประมาณ โดยการมีส่วนร่ วมของบุคลากรในสถานศึกษา ทั้งนี้  
ควรสอดคล้องกับสถานการณ์ ปัญหา หรือความต้องการของสถานศึกษา 
 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. มีการก าหนดประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัญหา หรือความต้องการของสถานศึกษา 
2. มีการก าหนดแผนหรือแนวทางการด าเนินงานวิจัยของสถานศึกษา 
3. มีการด าเนินงานวิจัยอย่างง่าย 
4. มีรายงานผลการวิจัย 
5. มีการเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หรือเผยแพร่ 
6. มีการน าผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง หรือพัฒนางานของสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
   1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 - 2 ข้อ  
   2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ  
   3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ  
   4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ  
   5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 6 ข้อ  
 
การคิดค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 1. ค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนน 3 คะแนน) จากสูตร 

คะแนนท่ีได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
X ค่าน้ าหนักคะแนน =  คะแนนท่ีได ้

คะแนนเตม็ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
 

 2. น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 1.49 1.50 - 1.87 1.88 - 2.25 2.26 - 2.62 2.63 - 3.00 
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
 1. บันทึกข้อความ ค าสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 
 2. แผนหรือแนวทางการด าเนินงานวิจัยของสถานศึกษา 

3. รายงานการวิจัย 
 4. อ่ืน ๆ 
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มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 
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มาตรฐานการศึกษาตอ่เนื่อง 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 50 
1.1 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และหรือทักษะ และหรือคุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ์
การจบหลักสูตร 

10 

1.2 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้บนฐานค่านิยมร่วมของสังคม 20 
1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่น าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี   20 
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 20 
2.1 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพ 4 
2.2 วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  4 
2.3 สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4 
2.4 การวัดและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 4 
2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ 4 
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 30 
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม   3 
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   4 
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  3 
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ   3 
3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา   3 
3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่ก าหนด   3 
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   3 
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   5 
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 3 
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มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 
มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง มีจ านวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 

พิจารณาจากผลการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความรู้ ความสามารถ และ/หรือทักษะ               
และ/หรือคุณธรรมของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมทั้ง
สามารถน าความรู้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนฐานค่านิยมร่วมของสังคม   
 ในทีน่ี้ การศึกษาต่อเนื่อง หมายถึง การจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบที่เป็นหลักสูตรระยะสั้น  
ที่มีหลักสูตรตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป ซึ่งจัดตามความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ ทักษะชีวิต 
หรือการพัฒนาสังคมและชุมชน รวมถึงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้
เทคโนโลยี ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี (ตามแนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) ดังนี้ 
 การพัฒนาอาชีพ หมายถึง การศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ
ของบุคคล เพ่ือให้บุคคลสามารถเข้าสู่อาชีพ สามารถประกอบอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพของตนเองได้  
โดยพิจารณาถึงความต้องการในการเรียนของแต่ละบุคคล 
 การพัฒนาทักษะชีวิต หมายถึง การศึกษาที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีความรู้  
เจตคติและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน เพ่ือให้บุคคลสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ                  
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมกับการปรับตัวในอนาคต เช่น สุขภาพกาย  
และใจ การมีสุนทรียภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี เป็นต้น 
 การพัฒนาสังคมและชุมชน หมายถึง เป็นการศึกษาที่บูรณาการความรู้ และทักษะจากการศึกษาที่ผู้เรียนมีอยู่
หรือได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบ แล้วน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชน
อย่างยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย และใช้ชุมชนเป็นฐาน 
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของคนในชุมชน เช่น ประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม วิสาหกิจชุมชน การใช้เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม เป็นต้น 

ทั้งนี้ ค่านิยมร่วมของสังคม หมายถึง ความเพียรอันบริสุทธิ์ ความพอเพียง วิถีประชาธิปไตย และความเท่าเทียม
เสมอภาค โดย 

1) ความเพียรอันบริสุทธิ์  หมายถึง ความอดทน มุ่งมั่น ท าสิ่งใด ๆ ให้เกิดผลส าเร็จ อย่างไม่ย่อท้อต่อความ
ล าบาก เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ส่วนร่วม ชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

2) ความพอเพียง หมายถึง การมีความสมดุลรอบด้านทั้งความรู้ คุณธรรม และทักษะ โดยค านึงถึง 
ความสมดุล ทั้งประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 

3) วิถีประชาธิปไตย หมายถึง การยึดมั่นในการมีส่วนร่วม การเคารพกติกา สิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง  และสามารถอยู่ร่วมกันในในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 

4) ความเท่าเทียมเสมอภาค  หมายถึง การเคารพความแตกต่าง และการให้ความส าคัญแก่ผู้ อ่ืน  
โดยปราศจากอคติ แม้มีสภาพความแตกต่างกันทางเศรษฐกิจ สังคม เชื้อชาติ ถิ่นที่อยู่ วัฒนธรรมและความสามารถ 
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ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง มีประเด็นการพิจารณา จ านวน 3 ประเด็น ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และ หรือทักษะ และ หรือคุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ์
การจบหลักสูตร 
 2. ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ บนฐานค่านิยมร่วม 
ของสังคม 
 3. ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่น าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และหรือทักษะ 
และหรือคุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตร 

 
ค่าน้ าหนักคะแนน  10  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 
  พิจารณาจากผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง ที่มีความรู้ ความสามารถ และ/หรือทักษะ และ/หรือคุณธรรม
เป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตร 
 ในที่นี้ ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง หมายถึง ผู้เรียนที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระยะสั้น ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป                
ที่สถานศึกษาจัดหาหรือพัฒนาขึ้นตามความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย และตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด             
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ ทักษะชีวิต การพัฒนาสังคมและชุมชน รวมถึงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้เทคโนโลยี ที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
 ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  
 
การคิดค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 1. ค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนน 10 คะแนน) 
    โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยใช้สัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากับ 10 คะแนน ดังนี้ 
 

  ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง X 10 คะแนน  
                                               100 
 

 2. น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 4.99 5.00 - 6.25 6.26 - 7.50 7.51 - 8.75 8.76 - 10.00 

 
ข้อมูล ร่องรอย และหลักฐาน 

1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
2. ข้อมูลจ านวนผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร  
3. รายงานผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร  
4. ผลการวัดและประเมินผลตามที่หลักสูตรก าหนด 
5. แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
6. รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
7. อ่ืน ๆ  
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้                   
หรือประยุกต์ใช้ บนฐานค่านิยมร่วมของสังคม 

 
ค่าน้ าหนักคะแนน  20  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 
  พิจารณาจากผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทุกรูปแบบที่สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนฐานความอดทน ความมุ่งมั่นในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความพอเพียง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ด้านการพัฒนาอาชีพ คือ ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือ
พัฒนาอาชีพของตนเองได ้

ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต คือ ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได ้
ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน คือ ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม

และชุมชนอย่างยั่งยืน   
 

เกณฑ์การพิจารณา 
 1. ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องด้านการพัฒนาอาชีพที่สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้  
หรือประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพได้บนฐานค่านิยมร่วมของสังคม ได้ 
 2. ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องด้านการพัฒนาทักษะชีวิตที่สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ บนฐานค่านิยมร่วมของสังคม 
 3. ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนที่สามารถน าความรู้  
ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

การคิดค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 1. ค านวณหาร้อยละเฉลี่ยของจบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง โดยการน าร้อยละของผู้จบหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษาที่มีอยู่ในแต่ละเกณฑ์การพิจารณามาบวกกันแล้วหารด้วยจ านวนเกณฑ์ 
การพิจารณาที่มีการค านวณร้อยละของผู้จบหลักสูตร 
 2. น าร้อยละที่ได้จากข้อ 1. ไปเทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนน 20 คะแนน) ด้วยวิธีการ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยใช้สัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากับ 20 คะแนน ดังนี้ 
 

ร้อยละเฉลี่ยของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง X 20 คะแนน  
                                                       100 
 

3. น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 9.99 10.00 - 12.50 12.51 – 15.00 15.01 - 17.50 17.51 - 20.00 
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แนวทางการด าเนินงาน 
 1. ให้สถานศึกษาพิจารณารวบรวมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่จัดตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  

2. สถานศึกษาติดตามผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่มีการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ 
 3. น าผลการติดตามจากข้อ 2 มาค านวณหาค่าร้อยละตามเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละข้อ 
 4. น าผลที่ได้จากข้อ 3 มาค านวณหาค่าเฉลี่ย โดยน าร้อยละที่ค านวณได้ในแต่ละเกณฑ์การพิจารณา           
ในแต่ละข้อมาบวกกัน แล้วหารด้วยจ านวนเกณฑ์การพิจารณาท่ีมีการค านวณร้อยละ 
 5. น าค่าเฉลี่ยที่ได้จากข้อ 4 มาค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์
ระดับคุณภาพ  
 
ข้อมูล ร่องรอย และหลักฐาน 
 1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
 2. ข้อมูลจ านวนผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร และภาพรวม 
 3. ข้อมูล หรือรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร และภาพรวม 
 4. ข้อมูล หรือรายงานผู้เรียนที่จบการศึกษาต่อเนื่องที่สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้              
ในการด าเนินชีวิตได้ 
 5. ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS) เป็นต้น 
 6. อ่ืน ๆ 
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  ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่น าความรู้ไปใช้จนเห็น 
เป็นประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี 
 
ค่าน้ าหนักคะแนน  20  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 

พิจารณาจากผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป ที่มีการน าความรู้จากการเข้ารับ
การศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษาไปใช้ส าหรับตนเอง ครอบครัว หรือชุมชน จนกระทั่งมีผลการด าเนินงานปรากฏ
ให้เห็นเป็นประจักษ์ในพ้ืนที่ หรือมีผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความยั่งยืน ทั้งที่เป็น
รายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่ม  

 
เกณฑ์การพิจารณา 
 จ านวนผู้จบการศึกษาและ/หรือจ านวนกลุ่มผู้จบการศึกษาต่อเนื่องที่มีผลการด าเนินงานที่เห็นเป็น
ประจักษ์ในพ้ืนที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 1. การคิดคะแนนจากเกณฑ์การให้คะแนน 
 0 คะแนน = สถานศึกษาไม่มีผู้จบการศึกษาต่อเนื่องที่มีผลการด าเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ในพ้ืนที่ หรือ
เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นไปตามค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 1 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้จบการศึกษาต่อเนื่องที่มีผลการด าเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ 
ในพ้ืนที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 50 ของค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 2 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้จบการศึกษาต่อเนื่องที่มีผลการด าเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ 
ในพ้ืนที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 3 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้จบการศึกษาต่อเนื่องที่มีผลการด าเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ 
ในพ้ืนที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 4 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้จบการศึกษาต่อเนื่องที่มีผลการด าเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ 
ในพ้ืนที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี สูงกว่าค่าเป้าหมาย แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
   5 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้จบการศึกษาต่อเนื่องที่มีผลการด าเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ 
ในพ้ืนที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี สูงกว่าค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 50 ของค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
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การคิดค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 1. ค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนน 20 คะแนน) จากสูตร 

คะแนนท่ีได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
X ค่าน้ าหนักคะแนน =  คะแนนท่ีได ้

คะแนนเตม็ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
 

 2. น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ  
ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 9.99 10.00 - 12.50 12.51 – 15.00 15.01 - 17.50 17.51 - 20.00 

 
ข้อมูล ร่องรอย และหลักฐาน 
 1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
 2. ข้อมูลจ านวนผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร และภาพรวม 
 3. ข้อมูล หรือรายงานผู้จบการศึกษาต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร และภาพรวม 
 4. ข้อมูล หรือรายงานผู้เรียนที่จบการศึกษาต่อเนื่องที่น าความรู้ ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ จนกระทั่ง             
มีผลการด าเนินงานในพ้ืนที่เป็นเชิงประจักษ์เป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม เช่น บัญชีจากการขาย บัญชีรายรับ - 
รายจ่ายของกลุ่ม เป็นต้น 
 5. อ่ืน ๆ 
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มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 
  พิจารณาจากการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา โดยสถานศึกษามีการจัดหา                  
หรือจัดท า หรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่สอดคล้องกับสภาพบริบท หรือความต้องการ หรือ 
ความจ าเป็นของกลุ่มเปูาหมายในชุมชน สังคม และเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ส าหรับน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามหลักสูตร มีการใช้สื่อ และจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาต่อเนื่อง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน และจัดให้มีการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
 โดยมีประเด็นการพิจารณา จ านวน 5 ประเด็น ดังนี้ 
 1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพ 
 2. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
 3. สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 4. การวัดและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 
 5. การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ 
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 ประเด็นการพิจารณาที่ 2.1 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพ 
 
ค่าน้ าหนักคะแนน  4  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 
  พิจารณาจากการด าเนินงานของสถานศึกษาที่มีการจัดหา จัดท า หรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
ซึ่งสอดคล้องกับสภาพบริบท หรือความต้องการ หรือความจ าเป็นของกลุ่มเปูาหมายในชุมชน สังคม และเป็นไป
ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการจัดเพ่ือการพัฒนาอาชีพ การพัฒนา
ทักษะชีวิต และการพัฒนาสังคมและชุมชน ซึ่งให้พิจารณาเฉพาะหลักสูตรที่มีหลักสูตร ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป โดยมี
องค์ประกอบของการจัดท าหลักสูตรครบถ้วน ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และได้รับการอนุมัติ
จากผู้บริหารสถานศึกษา 
 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. สถานศึกษามีการศึกษาสภาพบริบท หรือความต้องการ หรือความจ าเป็นของกลุ่มเปูาหมายในชุมชน 
สังคม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดหา หรือจัดท า หรือพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่องทุกหลักสูตร 

2. สถานศึกษามีการจัดหา หรือจัดท า หรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทุกหลักสูตรที่มีองค์ประกอบ
ส าคัญครบถ้วน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ความเป็นมา จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย 
ระยะเวลา โครงสร้างหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และเกณฑ์การจบหลักสูตร 

3. สถานศึกษาเสนอหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทุกหลักสูตร ให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติใช้โดยผู้บริหารสถานศึกษาก่อนน าไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ 

4. สถานศึกษามีการทบทวน หรือตรวจสอบ หรือประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทุกหลักสูตร                
หลังการน าไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้  

5. สถานศึกษามีการน าผลการทบทวน หรือตรวจสอบ หรือประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
ทุกหลักสูตร มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร  หรือก าหนดแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   1. สถานศึกษา จะได้ 1 คะแนนต่อเกณฑ์การพิจารณา 1 ข้อ ก็ต่อเมื่อสถานศึกษามีการด าเนินงานตาม
เกณฑ์การพิจารณาแต่ละข้อในทุกหลักสูตร  คือ  
 1 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ  
   2 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ  
   3 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ  
   4 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ  
   5 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ  
 2. หากสถานศึกษา มีการด าเนินงานเป็นไปตามตามเกณฑ์การพิจารณาตามข้อใดก็ตาม แต่ไม่ครบทุก
หลักสูตร ให้ได้คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อนั้น ข้อละ 0.5 คะแนน 
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การคิดค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 1. การค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนน 4 คะแนน) จากสูตร 

คะแนนท่ีได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
X ค่าน้ าหนักคะแนน =  คะแนนท่ีได ้

คะแนนเตม็ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
 2. น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 1.99 2.00 - 2.50 2.51 - 3.00 3.01 - 3.50 3.51 - 4.00 

 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
 1. ข้อมูลสภาพบริบท หรือความต้องการ หรือความจ าเป็นของกลุ่มเปูาหมายในชุมชน สังคม และเป็นไป
ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
 2. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
 3. ข้อมูลความเห็นชอบ หรืออนุมัติ เช่น บันทึกข้อความหรือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษา หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาที่เก่ียวข้อง 
 4. ร่องรอย หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการอนุมัติใช้หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา 
 5. อ่ืน ๆ  
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 ประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ หรือ
ประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
 
ค่าน้ าหนักคะแนน  4  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 

พิจารณาจากการที่สถานศึกษามีวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องที่มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ตรง
ตามหลักสูตร โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้ และมีการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ได้เหมาะสม 
กับเนื้อหาและผู้เรียน รวมถึงมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร 

ในที่นี้ วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง หมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษา หรือภาคีเครือข่าย 
ที่เข้ามาร่วมคัดเลือก ให้ท าหน้าที่จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง โดยต้องได้รับการแต่งตั้งจากสถานศึกษา 
 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องทุกคน มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ เหมาะสมสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 

2. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
3. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องทุกคน จัดกระบวนการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องทุกคน เลือกใช้สื่อการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับเนื้อหาและผู้เรียน 
5. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องทุกคน มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   1. สถานศึกษา จะได้ 1 คะแนนต่อเกณฑ์การพิจารณา 1 ข้อ ก็ต่อเมื่อสถานศึกษามีการด าเนินงานตาม
เกณฑ์การพิจารณาแต่ละข้อ ครบทุกคน  คือ  
 1 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ  
   2 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ  
   3 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ  
   4 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ  
   5 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ  
 2. หากสถานศึกษา มีการด าเนินงานเป็นไปตามตามเกณฑ์การพิจารณาตามข้อใดก็ตาม แต่ไม่ครบทุกคน 
ให้ได้คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อนั้น ข้อละ 0.5 คะแนน 
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การคิดค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 1. การค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนน 4 คะแนน) จากสูตร 

คะแนนท่ีได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
X ค่าน้ าหนักคะแนน =  คะแนนท่ีได ้

คะแนนเตม็ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
 

 2. น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 1.99 2.00 - 2.50 2.51 - 3.00 3.01 - 3.50 3.51 - 4.00 

 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 

1. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของวิทยากร เช่น วุฒิการศึกษา 
ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร เกียรติบัตร ประวัติการท างาน เป็นต้น 

2. ค าสั่งแต่งตั้งวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง 
3. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  
4. แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (แบบ กศ.ตน. 12 แผนการจัดการเรียนรู้  

แบบ กศ.ตน. 7(1) แบบประเมินผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง, แบบ กศ.ตน. 7(2) กรอบการประเมินผลการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง , และแบบ กศ.ตน. 10 แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. สื่อการเรียนรู้ที่วิทยากรใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
6. เครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 
7. ข้อมูล หรือรายงานผลการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
8. รายงานผลการนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ของวิทยากร 
9. อืน่ ๆ  
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 ประเด็นการพิจารณาที่ 2.3 สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
ค่าน้ าหนักคะแนน  4  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 
 พิจารณาจากการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สามารถจัดหา หรือจัดท า หรือพัฒนา สื่อ แหล่งเรียนรู้                    
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน 
เกิดความเข้าใจในเนื้อหา สาระ และสามารถทบทวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. สถานศึกษาจัดหา หรือจัดท า หรือพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความสอดคล้อง
ตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา  

2. สถานศึกษาจัดท าข้อมูลพื้นฐาน หรือท าเนียบสื่อ แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. สถานศึกษามีการแนะน า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่มีอยู่ ให้แก่วิทยากร และผู้เรียน 
4. สถานศึกษาทบทวน ตรวจสอบ หรือประเมินคุณภาพของสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และเป็นปัจจุบัน 
5. สถานศึกษาน าผลการทบทวน ตรวจสอบ หรือประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนาสื่อ  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 1 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ  
 2 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ  
 3 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ  
 4 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ  
 5 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ  
 
การคิดค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 1. ค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนน 4 คะแนน) จากสูตร 

คะแนนที่ได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
X ค่าน้ าหนักคะแนน =  คะแนนท่ีได ้

คะแนนเตม็ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
 

 2. น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 1.99 2.00 - 2.50 2.51 - 3.00 3.01 - 3.50 3.51 - 4.00 
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
 1. บันทึกข้อความ ค าสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 

2. รายการ หรือท าเนียบสื่อ แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ข้อมูล หรือรายงานการทบทวน ตรวจสอบ หรือประเมินการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. รายงานการน าผลการทบทวน ตรวจสอบ หรือประเมินการใช้สื่อ ไปใช้ในการพัฒนาสื่อ  
5. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง และแผนการจัดการเรียนรู้ 
6. อื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 



79 
 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 2.4 การวัดและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 
 

 
ค่าน้ าหนักคะแนน  4  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 
 พิจารณาจากการวัดและประเมินผลที่มีการสร้าง หรือเลือกใช้วิธีการหรือเครื่องมือวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ของผู้เรียน ที่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และน าผลการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีการก าหนดวิธีการ หรือเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับกิจกรรมและจุดมุ่งหมาย

หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2. มีการจัดหา หรือจัดท า หรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
3. มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4. มีการวัดและประเมินผล โดยใช้วิธีการหรือเครื่องมือวัดและประเมินผลที่จัดหา หรือจัดท า หรือพัฒนาขึ้น 
5. มีการน าผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนไปใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
   1. สถานศึกษา จะได้ 1 คะแนนต่อเกณฑ์การพิจารณา 1 ข้อ ก็ต่อเมื่อสถานศึกษามีการด าเนินงานตาม
เกณฑ์การพิจารณาแต่ละข้อ ในทุกหลักสูตร  คือ  
 1 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ  
   2 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ  
   3 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ  
   4 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ  
   5 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ  
 2. หากสถานศึกษา มีการด าเนินงานเป็นไปตามตามเกณฑ์การพิจารณาตามข้อใดก็ตาม แต่ไม่ครบทุก
หลักสูตร ให้ได้คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อนั้น ข้อละ 0.5 คะแนน 
 
การคิดค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 1. ค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนน 4 คะแนน) จากสูตร 

คะแนนท่ีได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
X ค่าน้ าหนักคะแนน =  คะแนนท่ีได ้

คะแนนเตม็ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
 

 2. น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 1.99 2.00 - 2.50 2.51 - 3.00 3.01 - 3.50 3.51 - 4.00 
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง และแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
3. เอกสารข้อมูล หรือรายงานการน าผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้ 

ในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
4. อ่ืน ๆ 
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 ประเด็นการพิจารณาที่ 2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ 
 
ค่าน้ าหนักคะแนน  4  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 
 พิจารณาจากการที่สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ หรือคุณลักษณะทีเ่ป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ที่ส่งผลให้ผู้เรียน
มีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
 ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง  
อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   1 คะแนน = ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง น้อยกว่าร้อยละ 21 มีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
การศึกษาต่อเนื่องอยู่ในระดับดีขึ้นไป   
   2 คะแนน = ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง ร้อยละ 21 - 40 มีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
การศึกษาต่อเนื่องอยู่ในระดับดีขึ้นไป   
 3 คะแนน = ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง ร้อยละ 41 - 60 มีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
การศึกษาต่อเนื่องอยู่ในระดับดีขึ้นไป   
 4 คะแนน = ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง ร้อยละ 61 - 80 มีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
การศึกษาต่อเนื่องอยู่ในระดับดีขึ้นไป   

5 คะแนน = ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง ร้อยละ 81 - 100 มีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
การศึกษาต่อเนื่องอยู่ในระดับดีขึ้นไป   
 
การคิดค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 1. ค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนน 4 คะแนน) จากสูตร 

คะแนนท่ีได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
X ค่าน้ าหนักคะแนน =  คะแนนท่ีได ้

คะแนนเตม็ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) 
 

 2. น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 1.99 2.00 - 2.50 2.51 - 3.00 3.01 - 3.50 3.51 - 4.00 
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา 
2. เครื่องมือ หรือแบบสอบถามความพึงพอใจ 
3. ข้อมูล รายงานความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 
4. รายงานสรุปผลการศึกษาความพึงพอใจที่เก่ียวข้อง 
5. รายงานสรุปผลการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา 
6. อ่ืน ๆ 
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มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย 
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มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 50 
1.1 ผู้รับบริการมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ                   
หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

50 

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 20 
2.1 การก าหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 
2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 
2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 5 
2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 5 
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 30 
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม   3 
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   4 
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  3 
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ   3 
3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา   3 
3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่ก าหนด   3 
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   3 
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5 
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 3 
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มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย 
มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย มีจ านวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
 พิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการเกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ที่ผู้รับบริการได้รับ
จากการเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของ 
การจัดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสถานศึกษาจัดขึ้น 
 โดยมีประเด็นการพิจารณา จ านวน 1 ประเด็น คือ ผู้รับบริการมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้  



86 
 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผู้รับบริการมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
ค่าน้ าหนักคะแนน  50  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 
 พิจารณาจากผู้รับบริการมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ ที่ผู้รับบริการได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น  
 โดยให้พิจารณานับเฉพาะจ านวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยจากทุกโครงการ หรือกิจกรรม ที่มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ กิจกรรม ไว้อย่างชัดเจน สามารถวัดได้ 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
         1. ร้อยละของผู้รับบริการที่เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อเทียบกับจ านวน
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ หรือกิจกรรม 
 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีความรู้ หรือทักษะ หรือ
ประสบการณ ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือกิจกรรม 
 
การคิดค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 1. ค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนน 50 คะแนน) 
 ด้วยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยใช้สัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากับ 50 คะแนน ดังนี้ 
  ร้อยละเฉลี่ยของผู้รับบริการที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาทั้ง  2 ข้อ X 50 คะแนน   
                                                              100 
 

 2. น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 24.99  25.00 - 31.25  31.26 - 37.50 37.51 - 43.75 43.76 - 50.00 

 
ข้อมูล ร่องรอย และหลักฐาน 

1. โครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา 
2. ข้อมูลจ านวนผู้รับบริการที่เข้ามาร่วมโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
3. ข้อมูลสารสนเทศ ชิ้นงาน หรือผลงานสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้รับบริการที่เข้าร่วมโครงการ หรือ

กิจกรรม 
4. รายงานผลการจัดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
5. อ่ืน ๆ 
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มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
 พิจารณาจากการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา ที่มีการก าหนด และจัดโครงการ หรือกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับสภาพบริบท หรือความต้องการ หรือความจ าเป็นของกลุ่มเปูาหมายในชุมชน 
สังคม และเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีความรู้ 
ความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้รับบริการ มี
ความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาต่อไป 
 โดยมีประเด็นการพิจารณา จ านวน 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. การก าหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
3. สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
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 ประเด็นการพิจารณาที่ 2.1 การก าหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย     
 
ค่าน้ าหนักคะแนน  5  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 
  พิจารณาจากการที่สถานศึกษามีการก าหนด และจัดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย                   
ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท หรือความต้องการ หรือความจ าเป็นของกลุ่มเปูาหมายในชุมชน สังคม และเป็นไป                
ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  
 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. สถานศึกษามีการศึกษาสภาพบริบท หรือความต้องการ หรือความจ าเป็นของกลุ่มเปูาหมายในชุมชน 
สังคม หรือนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือการก าหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. สถานศึกษามีการก าหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของกลุ่มเปูาหมาย 

3. สถานศึกษามีการออกแบบการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลุ่มเปูาหมายของโครงการ 
หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่ก าหนดไว้ 

4. สถานศึกษามีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่ก าหนดไว้ 
5. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานสรุปผลการจัดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย และเสนอ

ต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือรับทราบ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ  
   2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ  
   3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ  
   4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ  
   5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ 
 
น าคะแนนที่ได้จากเกณฑ์การให้คะแนนไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ (ค่าน้ าหนักคะแนน 5 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 2.49 2.50 - 3.12 3.13 - 3.75 3.76 - 4.38 4.39 - 5.00 
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
1. บันทึกข้อความ ค าสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 
2. ข้อมูลสภาพปัญหา หรือความต้องการกลุ่มเปูาหมายในชุมชน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
3. โครงการ หรือกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
5. รายงานสรุปผลการจัดโครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
6. หนังสือเชิญ หนังสือขอบคุณที่เก่ียวข้อง 
7. ชิ้นงาน หรือผลงานของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
8. อ่ืน ๆ 
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 ประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

     
ค่าน้ าหนักคะแนน  5  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 
  พิจารณาจากการที่สถานศึกษามีผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีความรู้ ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และมีการปรับปรุง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความรู้
และ/หรือทักษะ และ/หรือประสบการณ์ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

ในที่นี้ ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง บุคลากรของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายจาก
สถานศึกษาให้ท าหน้าที่จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย หรือผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

 

เกณฑ์การพิจารณา 
 1. ร้อยละของผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่สามารถจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได้ 
ตามโครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
 2. ร้อยละของผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ หรือมีการพัฒนาตนเองใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
 3. ร้อยละของผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีการน าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาศักยภาพ           
หรือมีการน าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองไปใช้ในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
  
การคิดค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 1. ค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนน 5 คะแนน)  
 ด้วยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยใช้สัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนี้ 
 

 ร้อยละเฉลี่ยของผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา ทั้ง 3 ข้อ X 5 คะแนน   
                                                            100 
 

 2. น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 2.49 2.50 - 3.12 3.13 - 3.75 3.76 - 4.38 4.39 - 5.00 
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
1. บันทึกข้อความ ค าสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 
2. โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา 
3. หนังสือเชิญ แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้จัดกิจกรรม

การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา ทั้งในและนอกสังกัดส านักงาน กศน. 
4. ใบประกาศ เกียรติบัตรที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้จัด

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา ทั้งในและนอกสังกัดส านักงาน กศน. 
5. รายงานผลการเข้ารับการพัฒนา สมุดบันทึกความรู้ หรือแฟูมสะสมงานของผู้จัดกิจกรรมการศึกษา 

ตามอัธยาศัยของสถานศึกษา 
6. บันทึก หรือร่องรอยการพัฒนาตนเองของผู้จัดโครงการ หรือผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
7. อ่ืน ๆ 
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 ประเด็นการพิจารณาที่ 2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 
ค่าน้ าหนักคะแนน  5  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 
 พิจารณาจากการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สามารถพัฒนา หรือจัดหาสื่อ และจัดสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ กิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัยของสถานศึกษา 
 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. สถานศึกษามีการพัฒนา หรือจัดหาสื่อ หรือนวัตกรรม และ/หรือจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน หรือท าเนียบสื่อ แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทีเ่ป็นปัจจุบัน 

3. สถานศึกษามีการแนะน า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแก่กลุ่มเปูาหมายผู้รับบริการ 

4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้                
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ในการพัฒนาหรือจัดหาสื่อ แหล่งเรียนรู้                     
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ  
   2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ  
   3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ  
   4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ  
   5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ  
 
น าคะแนนที่ได้จากเกณฑ์การให้คะแนนไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ (ค่าน้ าหนักคะแนน 5 คะแนน)  

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 2.49 2.50 - 3.12 3.13 - 3.75 3.76 - 4.38 4.39 - 5.00 
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
1. บันทึกข้อความ ค าสั่ง  บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 
2. รายการ หรือท าเนียบสื่อ หรือนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ข้อมูล หรือรายงานการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. รายงานการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ในการพัฒนา หรือจัดหาสื่อ แหล่งเรียนรู้  

หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. โครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
6. รายงานผลการจัดโครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
7. อ่ืน ๆ  
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 ประเด็นการพิจารณาที่ 2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
ค่าน้ าหนักคะแนน  5  คะแนน 
 
ค าอธิบาย 
  พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีต่อกระบวนการจัดโครงการ 
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา 
 
เกณฑ์การพิจารณา 

ร้อยละของจ านวนโครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
 
การคิดค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 1. ค านวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนน 5 คะแนน) 
 ด้วยวิธีการเทยีบบัญญัติไตรยางศ์ โดยใช้สัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนี้ 
 

ร้อยละของจ านวนโครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคา่เฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป X 5 คะแนน 
                                                           100 
 

 2. น าคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 - 2.49 2.50 - 3.12 3.13 - 3.75 3.76 - 4.38 4.39 - 5.00 

 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
2. โครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
3. เครื่องมือ หรือแบบสอบถามความพึงพอใจ 
4. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละโครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

ของสถานศึกษา 
5. อื่น ๆ  

 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3  
แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

 
แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระดับสถานศึกษา 

เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.  เป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวง ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพภายใน ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 จึงให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และด าเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ควรประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรภายในสถานศึกษาทุกคน  

2. ทบทวน สร้างความเข้าใจ รายละเอียดค าอธิบาย เกณฑ์การพิจารณา และระดับคุณภาพของ
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แต่ละประเภทของมาตรฐานการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และวางแผนการด าเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

3. ก าหนด และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยต้องไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 
แต่ละประเภทของมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ิมเติมได้ นอกเหนือจากที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้ได้ และต้องก าหนดค่าเปูาหมายในบางประเด็นการพิจารณาที่มีการก าหนด                    
ค่าเปูาหมายของสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา (โดยใช้แบบฟอร์มในภาคผนวก ข เพ่ือเป็น
แนวทางในการก าหนดค่าเปูาหมาย) นอกจากนี้ สถานศึกษาอาจมีการจัดท าคู่มือ หรือแนวทางการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ิมเตมิขึน้ได ้เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นเอกสารในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามความพร้อม 
และศักยภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่งที่สามารถด าเนินการได้ 

 ในที่นี้ ส าหรับประเด็นการพิจารณาที่ควรมีการก าหนดค่าเปูาหมาย มีดังนี้ 
 3.1 มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
 3.1.1 ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้อง 

กับหลักสูตรสถานศึกษา  
 3.1.2 ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ

คุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 3.1.3 ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์        

คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน  
 3.1.4 ประเด็นการพิจารณาที่ 1.4 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน 

ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม 
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3.1.5 ประเด็นการพิจารณาที่ 1.8 ผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าความรู้ ทักษะพ้ืนฐานที่ได้รับไปใช้ 
หรือประยุกต์ใช้ 

 3.2 มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง มีประเด็นการพิจารณาที่ต้องมีการก าหนดค่าเปูาหมายเพียง 1 ประเด็น
การพิจารณา คือ ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่น าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือ
ตัวอย่างที่ดี 

 3.3 มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย ไม่มีประเด็นการพิจารณาที่ต้องก าหนดค่าเปูาหมาย 
4. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจ าปี

ของสถานศึกษา ที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา และมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่
สถานศึกษาก าหนด ซึ่งควรจัดท าให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา กลุ่มเปูาหมาย และ
ชุมชน ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ  

5. ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา และรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน หรือผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
ตามสภาพจริงไว้อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 

6. ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้  และน า                         
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษา 

7. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษาครบก าหนดเวลา 
ที่ต้องด าเนินการประเมินตนเอง หรือจะด าเนินการก่อนที่สถานศึกษาจะมีการประเมินตนเองก็ได้ 
  ส าหรับการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเอง
ตามสภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยต้องให้ความส าคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ ผนวกกับการประเมิน 
เชิงปริมาณควบคู่กันไป ทั้งนี้ในการแปรระดับคุณภาพของสถานศึกษาควรใช้เกณฑ์การเทียบคะแนนกับระดับคุณภาพ
ที่ต้นสังกัดก าหนด 
 8. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment 
Report : SAR) ประจ าปีงบประมาณ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาที่แต่งตั้งไว้ และน าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย 
และจัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทั้งนี้ การประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ควรด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงาน กศน. ก าหนดและเผยแพร่ไว้ ซึ่งเป็นการด าเนินงานตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวง ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพภายใน ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 
   ทั้งนี้ นอกจากการประเมินตนเองและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : 
SAR) ประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาแล้ว ให้สถานศึกษาด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด คือ
ส านักงาน กศน.จังหวัด หรือส านักงาน กศน. เพ่ือจัดให้มีการประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด ซึ่งต้องด าเนินการ              
อย่างน้อย 1 ครั้งในสามปีงบประมาณ และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา               
พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทั้งนี้ การประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัดของสถานศึกษา ควรด าเนินการให้เป็นไป
ตามแนวทางที่ส านักงาน กศน. ก าหนดและเผยแพร่ ไว้ ซึ่งเป็นการด าเนินงานตามกฎกระทรวง ก าหนดระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555  
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9. น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา                   
โดยการน าข้อมูล ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานผลการประเมินตนเอง                                             
(Self - Assessment Report : SAR) ประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา และรายงานผลการประเมินคุณภาพ             
โดยต้นสังกัดที่ผ่านมา มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีงบประมาณหรือ
ระยะเวลาถัดไป โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงภาคีเครือข่าย 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

10. จัดระบบบริหาร และสารสนเทศของสถานศึกษา ให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบันตามสภาพจริง และ
สามารถตรวจสอบได้ 

11. ให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงภาคี
เครือข่ายในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  ทั้งนี้ จากแนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระดับสถานศึกษาดังกล่าวข้างต้น สามารถ
สรุปเป็นแผนภาพได้ ดังนี้  
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แผนภาพ แนวทางการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. 

 

ยึดหลักการมีส่วนร่วม 

มาตรฐานการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศก าหนด 

สภาพบริบท ศักยภาพ
และความต้องการของ
ชุมชน และความเป็น
ลักษณะเฉพาะของ

สถานศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ทบทวน สร้างความเข้าใจ รายละเอียดค าอธิบาย เกณฑ์การพิจารณา และระดับ
คุณภาพของมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตมอัธยาศัย 

ก าหนด และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยต้องไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 
แต่ละประเภทของมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่

กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดไว้ 

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

ด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลคุณภาพการศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ าปีงบประมาณ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

จัดระบบบริหาร และสารสนเทศของสถานศึกษา 
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แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระดับส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 
 เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. เป็นไปตาม
กฎกระทรวง ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษา 
นอกระบบ พ.ศ. 2555 จึงให้ส านักงาน กศน.จังหวัด มีหน้าที่ส่งเสริม และสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน  
ของสถานศึกษาท่ีอยู่ในพื้นท่ีที่รับผิดชอบโดยด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 2. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ภายในสามปีงบประมาณ และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการประเมินคุณภาพภายในต่อสาธารณชน  
 3. รับทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดค่าเปูาหมายของสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ประจ าปี
งบประมาณของสถานศึกษา ให้มีความครบถ้วนตามรายมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภท และตามรายประเด็น
การพิจารณาของแต่ละมาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
 5. สรุป และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวมของจังหวัด และรายงานต่อ
ส านักงาน กศน. 
 
แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระดับส านักงาน กศน. 

เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.  2551 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวง ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ส าหรับ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 จึงให้ส านักงาน กศน. มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแหง่ชาติ 

2. สรุป และรายงานผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน 
และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

3. เมื่อหน่วยงานโดยต้นสังกัดได้รับรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาจากสถานศึกษา ให้ด าเนินการ
จดัส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบให้แก่หน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก 

4. ด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
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(ตัวอย่าง) การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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(ตัวอย่าง)  
การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ                      ชือ่สถานศึกษา           . 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

------------------------------ 
  ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวง เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 กฎกระทรวง ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ส าหรับสถานศึกษาที่จัด
การศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นั้น 

 

  เพ่ือให้มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาส าหรับใช้ในการประกันคุณภาพภายในของ                       
ชื่อสถานศึกษา        จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน 
 

  ประกาศ ณ วันที่................................ เดือน ...................... พ.ศ.  ................. 
 
 
      (.......................................................) 
           ผู้อ านวยการสถานศึกษา........................................................... 
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(ตัวอย่าง) 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้าย ประกาศ               ชื่อสถานศึกษา            .    
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

 มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจ านวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา 
จ านวน 8 ประเด็น ประกอบด้วย 

1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึ กษา

ก าหนด 
1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน 
1.4 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม 
1.5 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
1.6 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ 
1.7 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
1.8 ผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้ 

 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
2.2 สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.3 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

 มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน 9 ประเด็น 
ประกอบด้วย 
 3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม 
 3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  
 3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่ก าหนด 
 3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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 3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 
 
หมายเหตุ  มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งมาตรฐานการศึกษา 

นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง และมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย 
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มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 
 
 

มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 
มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง มีจ านวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน 3 ประเด็น 

ประกอบด้วย 
 1.1 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และหรือทักษะ และหรือคุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ์
การจบหลักสูตร 
 1.2 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ บนฐานค่านิยมร่วม 
ของสังคม 
 1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่น าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี 
 มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน  
5 ประเด็น ประกอบด้วย 
 2.1 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพ 
 2.2 วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
 2.3 สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.4 การวัดและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 
 2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน  
9 ประเด็น ประกอบด้วย 
 3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม 
 3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  
 3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่ก าหนด 
 3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 
 
หมายเหตุ  มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งมาตรฐานการศึกษา 

นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง และมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย 
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มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 

มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย มีจ านวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย   ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน           
1 ประเด็น ประกอบด้วย 

1.1 ผู้รับบริการมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่ งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน  
4 ประเด็น ประกอบด้วย 
 2.1 การก าหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

 มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน  
9 ประเด็น ประกอบด้วย 
 3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม 
 3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  
 3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่ก าหนด 
 3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 
 
หมายเหตุ  มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งมาตรฐานการศึกษา 

นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง และมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย 
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ภาคผนวก ข 

 

ค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ  ..……. 
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ค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  ..……. 

 
 ตามท่ี               ชื่อสถานศึกษา              ไดก้ าหนด และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามประกาศ ชื่อสถานศึกษา........................................................................  เรื่อง..................... ลงวันที่....................                                                                          
เพ่ือใช้ในการเทียบเคียง ตรวจสอบ ประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา ไว้นั้น 
 

เพ่ือเป็นการก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีการก าหนดค่าเป้าหมายเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะให้เกิดแก่ผู้เรียน 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการเทียบเคียง ตรวจสอบ 
ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาเฉพาะในประเด็นการพิจารณาที่สมควรจัดให้มีการก าหนด         
ค่าเป้าหมาย ส าหรับใช้ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไว้ดังนี้ 

 
มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษามีการก าหนดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาบังคับท่ีไว้เป็นค่าเป้าหมาย โดยก าหนดจาก  

 คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียน จ านวน 2 ภาคเรียน  หรือ 
 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) 

จ านวน 2 ภาคเรียน ดังนี้ 
  ทั้งนี้  ในการก าหนดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ เพ่ือเป็นค่าเป้าหมาย              
ให้สถานศึกษาก าหนดค่าเป้าหมายเฉพาะรายวิชาที่มีแผนการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในปีที่
สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง โดยใช้คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียน จ านวน  
2 ภาคเรียน หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ที่มีอยู่
ครั้งล่าสุดของแต่ละรายวิชา มาเป็นข้อมูลสารสนเทศ หรือข้อมูลตั้งตั้งในการก าหนดค่าคะแนนเป้าหมาย ดังกล่าว 
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ระดับ/รายวิชา 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ 

ที่สถานศึกษาก าหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย (คะแนน) 

ประถมศึกษา  

- ทักษะการเรียนรู้  
- ภาษาไทย  
- ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
- คณิตศาสตร์  
- วิทยาศาสตร์  
- ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ  
- ทักษะการประกอบอาชีพ  
- พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน  
- เศรษฐกิจพอเพียง  
- สุขศึกษา พลศึกษา  
- ศิลปศึกษา  
- สังคมศึกษา  
- ศาสนา และหน้าที่พลเมือง  
- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  

มัธยมศึกษาตอนต้น  

- ทักษะการเรียนรู้  
- ภาษาไทย  
- ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  
- คณิตศาสตร์  
- วิทยาศาสตร์  
- ช่องทางการพัฒนาอาชีพ  
- ทักษะการพัฒนาอาชีพ  
- พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง  
- เศรษฐกิจพอเพียง  
- สุขศึกษา พลศึกษา  
- ศิลปศึกษา  
- สังคมศึกษา  
- ศาสนา และหน้าที่พลเมือง  
- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  
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หมายเหตุ สถานศึกษาควรก าหนดค่าคะแนนเป้าหมายเฉพาะรายวิชาบังคับที่มีแผนการลงทะเบียนเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ในปีงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ/รายวิชา 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ 

ที่สถานศึกษาก าหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย (คะแนน) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  

- ทักษะการเรียนรู้  
- ภาษาไทย  
- ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและสังคม  
- คณิตศาสตร์  
- วิทยาศาสตร์  
- ช่องทางการขยายอาชีพ  
- ทักษะการขยายอาชีพ  
- พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง  
- เศรษฐกิจพอเพียง  
- สุขศึกษา พลศึกษา  
- ศิลปศึกษา  
- สังคมศึกษา  
- ศาสนา และหน้าที่พลเมือง  
- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด  

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ หรือเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านที่เกี่ยวข้องกับการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะที่ดี  
จ านวน ............. คน (หรือ สถานศึกษาจะก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนผู้เรียน ก็ได้) 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดยใช้ข้อมูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง สมเหตุสมผล และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืนได้ จ านวน ........... คน (หรือ สถานศึกษาจะ
ก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนผู้เรียน ก็ได้)     

ประเด็นการพิจารณาท่ี 1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน 
หรือนวัตกรรม 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สามารถสร้างโครงงาน 
ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง จ านวน ........... คน 
(หรือ สถานศึกษาจะก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนผู้เรียน ก็ได้) 

ประเด็นการพิจารณาที่  1.8 ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานน าความรู้  ทักษะพื้นฐานที่ได้รับ ไปใช้                  
หรือประยุกต์ใช้ 

 ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีจ านวนผู้จบการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่สามารถน าความรู้ ทักษะพ้ืนฐานที่ได้รับไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพ่ือการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น จ านวน ........... คน (หรือ สถานศึกษาจะ
ก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนผู้เรียน ก็ได้) 

 
มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่น าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือ
ตัวอย่างท่ีดี 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีจ านวนผู้จบการศึกษา และหรือจ านวนกลุ่ม
ผู้จบการศึกษาต่อเนื่อง ที่มีผลการด าเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ในพ้ืนที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี จ านวน ........... คน/กลุ่ม 
(หรือ สถานศึกษาจะก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนผู้เรียน ก็ได้) 
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 ทั้งนี้  สถานศึกษาได้ก าหนดค่าเป้าหมาย ส าหรับใช้ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
เรียบร้อยแล้ว  
  
        ลงชื่อ 
         (.....................................................) 
               ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
         วัน ........ เดือน ............. พ.ศ. ........ 
 
  จากการก าหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษาดังกล่าวส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ได้รับทราบ
และพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว*  
        ลงชื่อ 
         (.....................................................) 
                        ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 
         วัน ........ เดือน ............. พ.ศ. ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
  *1. กรณีที่เป็นการก าหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษาขึ้นตรงทุกประเภท (นอกเหนือจาก กศน.อ าเภอ/เขต)          
ให้เสนอผลการก าหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ต่อ
ส านักงาน กศน. แทนส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 
 2. สถานศึกษาก าหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เฉพาะในมาตรฐาน หรือประเด็นการพิจารณาที่ต้องใช้           
ค่าเป้าหมายในแต่ละประเภท ตามบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาในการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่ก าหนดขึ้น 
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ภาคผนวก  ค 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก  ง 
 

กฎกระทรวง ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน 
ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 
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หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

  

 

 

 
 

   
   
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพภายใน 

สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  วรรคสาม  และมาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“การประกันคุณภาพภายใน”  หมายความว่า  การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดสําหรับการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  ซ่ึงกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
ที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษา 

“มาตรฐานการศึกษา”  หมายความว่า  ข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์  
และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่งเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง  สําหรับการส่งเสริม
และกํากับดแูล  การตรวจสอบ  การประเมินผล  และการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

“ระบบการประกันคุณภาพภายใน”  หมายความว่า  กระบวนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ  
และมาตรฐานการศึกษา  ซ่ึงประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
และการประเมินคุณภาพภายใน 

“สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบในสํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

“การศึกษาพื้นฐาน”  หมายความว่า  การศึกษาเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ  การจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

“การศึกษาต่อเนื่อง”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาที่เป็นหลักสูตรเฉพาะหรือหลักสูตรฝึกอบรม
ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีเนื้อหาเก่ียวกับอาชีพ  ทักษะชีวิต  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
สังคม  และชุมชน 
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หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

  

 

ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับกับการศึกษานอกระบบ  ซ่ึงประกอบด้วยการศึกษาพื้นฐาน
และการศึกษาต่อเนื่อง 

ข้อ ๓ ระบบการประกันคุณภาพภายใน  ประกอบด้วย 
(๑) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
(๓) การประเมินคุณภาพภายใน 
ข้อ ๔ ให้สถานศึกษาดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดให้มีมาตรฐานการศึกษานอกระบบที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดและพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา 
(๒) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี 
(๓) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี 
(๔) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(๕) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๖) จัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปี 
(๗) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด  

และภาคีเครือข่าย  และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(๘) นําผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 
(๙) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

(๑๐) ยึดหลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  ภาคีเครือข่าย  
และผู้รับบริการ 

ข้อ ๕ ให้สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
หรือสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  มีหน้าที่ส่งเสริม
และสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  
หรือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต  ที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  ช่วยเหลือ  และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา 

(๒) ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 
อย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในสามปีงบประมาณ  และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ  รวมทั้งเปิดเผยผลการประเมิน
คุณภาพภายในต่อสาธารณชน 

(๓) เสนอสรุปรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นภาพรวมของจังหวัด 
ต่อสํานักงาน 
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หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

  

 

(๔) นําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษามาใช้ในการวางแผนสนับสนุน  
ช่วยเหลือ  และพัฒนาสถานศึกษา 

นอกจากสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ให้สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพ  
ภายในของสถานศึกษาอ่ืนด้วย 

ข้อ ๖ ให้สํานักงานส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา  ดังต่อไปนี้   

(๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
(๒) สรุปและรายงานผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวมต่อคณะกรรมการ 
(๓) ดําเนินการอ่ืนใดเพื่อให้สถานศึกษาสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ศาสตราจารย์สุชาติ  ธาดาธํารงเวช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

  

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๒๐  วรรคหน่ึง  และวรรคสาม  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  บัญญัติให้
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและมีคุณภาพตลอดจนมาตรฐานสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ  ทั้งน้ี  ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพภายใน  ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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124 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
 

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และ
มาตรา  ๔๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“การประกันคุณภาพการศึกษา”  หมายความว่า  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  โดยมีกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น  เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อม่ัน
ให้แก่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา  และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน)   

ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้  
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดําเนินการ 
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

  

เพื่อให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คําปรึกษา  ช่วยเหลือ  และ
แนะนําสถานศึกษา  เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ ๔ เม่ือได้ รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ   ๓   แล้ว   
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ  
ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่สํานักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

ให้สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว  พร้อมข้อเสนอแนะ
ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ  เพื่อให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

ในการดําเนินการตามวรรคสอง  สํานักงานอาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจาก
สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ 

ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง  เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่แนวทางในการดําเนินการตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ไม่สอดคล้องกับหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง  จึงส่งผลให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ไม่สัมพันธ์กัน  เกิดความซํ้าซ้อนและคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ  ทําให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงและเป็นการสร้าง
ภาระแก่สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา  ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีกํากับดูแล  และ
หน่วยงานภายนอกเกินความจําเป็น  สมควรปรับปรุงระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ  และเกิดประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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ภาคผนวก  ฉ 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก  ช 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
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๑ 
 

 
 
 
 
 
 

 

มาตรฐานการศกึษาของชาต ิพ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2561 
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การจัดทํามาตรฐานการศึกษาของชาติ  
ผ$านผลลัพธ%ท่ีพึงประสงค%ของการศึกษา  

 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ  

“มาตรฐานการศึกษาของชาติ”  หมายถึง ข�อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ท่ีพึงประสงค*
ของคนไทย เพ่ือให�สถานศึกษาทุกแห/งยึดเป0นกรอบสําหรับสร�างคนไทย ๔.๐ ท่ีแม�แตกต/างตามบริบท 
ของท�องถ่ินและของสถานศึกษา แต/มีจุดหมายร/วมคือ “ธํารงความเป0นไทยและแข/งขันได�ในเวทีโลก” 
สามารถเป0นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศท้ังในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการเมือง ต/อไปได� 

หลักการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซ่ึงกําหนดผ/านกรอบ (framework) ผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค*ของ
การศึกษานี้  จัดทําข้ึนให�สอดคล�องกับรัฐธรรมนูญแห/งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห/งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ยุทธศาสตร*ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปK แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนการศึกษา
แห/งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ กฎหมาย ยุทธศาสตร*และแผนงานท้ังหลายเหล/านี้ ต/างมีอุดมการณ* 
เพ่ือมุ/งพัฒนาผู�เรียนให�เป0นมนุษย*ท่ีสมบูรณ*ท้ังร/างกาย จิตใจ สติปPญญา เป0นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
สามารถเชี่ยวชาญได�ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต/อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
เป0นพลเมืองดี มีคุณภาพและความสามารถสูง พัฒนาตนอย/างต/อเนื่องตลอดชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังยังคาดหวังให�คนไทยท้ังปวงได�รับโอกาสเท/าเทียมกันทางการศึกษา สามารถ 
เป0นผู�ร/วมสร�างสรรค*นวัตกรรม เพ่ือเปQาหมายของการพัฒนาประเทศสู/ ความม่ันคง ม่ังคั่งและย่ังยืน 

เป.าหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุ/งหมายเพ่ือให�สถานศึกษาทุกแห/ง ยึดเป0นแนวทางสําหรับ 
การพัฒนาผู�เรียนไปสู/ผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค*ของการศึกษา และให�หน/วยงานต�นสังกัดใช�เป0นเปQาหมายในการ
จัดการศึกษา โดยการกําหนดผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค*ของผู�เรียนท่ีเหมาะสมตามช/วงวัยในแต/ละระดับ 
และประเภทการศึกษา และใช�เป0นเปQาหมายในการสนับสนุนสถานศึกษาให�สามารถดําเนินการต/าง ๆ  
ได�อย/างสะดวกเพ่ือให�เกิดผลลัพธ*ดังกล/าว นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ/งหมายเพ่ือให�ทุกหน/วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
ในการจัดการศึกษา ใช�เป0นแนวทางในการส/งเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล  
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 เพ่ือให�เป0นไปตามหลักการในการจัดการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได�จัดทํา
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ในรูปของผลลัพธ* ท่ีพึงประสงค*ของการศึกษา เพ่ือให�
สถานศึกษาและหน/วยงานท่ีเก่ียวข�องในการจัดการศึกษา ใช�เป0นแนวทางในการจัดการศึกษาและจัดทํา
มาตรฐานการศึกษาข้ันตํ่าท่ีจําเป0นของแต/ละระดับและประเภทการศึกษา เพ่ือให�เกิดคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค*ข้ึนกับผู�เรียนท้ังในระหว/างท่ีกําลังศึกษา และเพ่ือวางรากฐานให�ผู�เรียนในระหว/างท่ีกําลังศึกษา
เพ่ือให�เกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค*หลังจากสําเร็จการศึกษา ซ่ึงถือเป0น “คุณลักษณะของคนไทย ๔.๐” 
ท่ีสามารถสร�าง ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ให�กับประเทศ 
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เปQาหมายสําคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปของผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค*ของการศึกษาคือ 
การให�อิสระสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาให�สอดคล�องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัด 
ของผู�เรียน ท่ีสอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงกําหนดว/า สถานศึกษา
เป0นผู�จัดให�มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (การประเมินตนเอง) โดยการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให�เป0นไปตามมาตรฐานการศึกษาของแต/ละระดับและประเภทการศึกษา  
พร�อมท้ังจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือนําไปสู/กรอบผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค* ตามบริบท ระดับและ
ประเภทการศึกษาของสถานศึกษา และให�สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค*การมหาชน) ทําหน�าท่ีประเมินภายนอกตามรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและ
ประเด็นอ่ืน ๆ ผ/านหน/วยงานต�นสังกัด โดยมุ/งหมายให�เป0นการประเมินเพ่ือพัฒนา 

กระบวนการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของชาติ  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได�เริ่มกระบวนการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ฉบับใหม/ โดยการศึกษาวิเคราะห*บริบทท้ังภายในและภายนอกท่ีส/งผลกระทบต/อมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของต/างประเทศ ผลการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
และผลจากการประชุมระดมความคิดเห็น การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม/นี้ จึงอยู/บน
พ้ืนฐานท่ีอ�างอิงจากงานวิจัย องค*ความรู� ข�อมูลเชิงประจักษ*จากพ้ืนท่ี รวมท้ังการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติจากหน/วยงานต/างๆ ซ่ึงสามารถสรุปเป0นข้ันตอนต/างๆ ดังนี้ 

๑.  การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข6อง ศึกษาสภาพบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก
ท่ีส/งผลต/อมาตรฐานการศึกษา ท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล�อมท้ังในและต/างประเทศ 
พันธกรณีระหว/างประเทศต/างๆ ท่ีประเทศไทยได�ให�สัตยาบรรณไว�กับองค*การระหว/างประเทศ รวมท้ัง
กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และแผนยุทธศาสตร*ท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

๒.  การประชุมรับฟ9งความคิดเห็น สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได�จัดประชุมรับฟPง 
ความคิดเห็นฯ ท้ังสิ้น ๘ ครั้ง จากผู�มีส/วนได�ส/วนเสียทุกภาคส/วน ต้ังแต/ผู�บริหารหน/วยงานระดับนโยบาย 
ผู�บริหารสถานศึกษา ผู�ปฏิบัติ ตลอดจนหน/วยงานภาคเอกชน องค*กรภาคประชาสังคม เพ่ือให�มาตรฐาน
การศึกษาเกิดจากการมีส/วนร/วมของประชาชนทุกภาคส/วนอย/างแท�จริง 

๓.  การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค%ของคนไทย 
ในอนาคต สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือให�ทราบ
ความต�องการของประชาชนเก่ียวกับคุณลักษณะของคนไทยในอนาคต โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ๓ ประเด็น 
ประกอบด�วย คุณลักษณะท่ีเป0นจุดแข็งและจุดอ/อนของคนไทยในปPจจุบัน คุณลักษณะของคนไทย 
ท่ีต�องการในอนาคต ๑๐ ปKข�างหน�า และคุณลักษณะของคนไทย ๔.๐ ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ 

๔.  การติดตามผลการดําเนินงานและประเมินผลมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยดําเนินการ 
เก็บข�อมูลจากสถานศึกษาต/างๆ ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษา
เฉพาะทาง การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

๕.  การยกร$างมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
การรับฟPงความคิดเห็นของผู�ท่ีเก่ียวข�อง การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ นํามาวิเคราะห* สังเคราะห*และยกร/างมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พ.ศ. .... 
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๖.  การประชุมรับฟ9งความคิดเห็นต$อ ร$าง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ได�จัดประชุมรับฟPงความคิดเห็นต/อ ร/าง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... 
จํานวน ๗ ครั้ง และปรับปรุงให�มีความเหมาะสม 

๗.  การเสนอร$างมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... ต/อท่ีประชุมสภาการศึกษา ครั้งท่ี  
๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติให�ความเห็นชอบในหลักการ แล�วให�ปรับปรุง
ตามข�อเสนอแนะ และเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบต/อไป 

๘.  การทบทวนร$างมาตรฐานการศึกษาของชาติ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แต/งต้ัง
คณะทํางานยกร/างมาตรฐานการศึกษาของชาติเพ่ือทบทวนร/างมาตรฐานการศึกษาฯ ฉบับเตรียมเสนอ
คณะรัฐมนตรี โดยรับฟPงความเห็นจากการประชุมหารือกับผู�เก่ียวข�องมาประกอบการปรับปรุง 

๙.  การเสนอร$างมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... ต/อท่ีประชุมสภาการศึกษา ครั้งท่ี  
๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ท่ีประชุมมีมติให�ความเห็นชอบในหลักการ และให�ปรับปรุง 
ตามข�อเสนอแนะ แล�วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให�ความเห็นชอบต/อไป 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
คุณธรรม ทักษะ และความรู6ที่จําเปCน 

บนฐานค$านิยมร$วม สู$กรอบผลลัพธ%ที่พึงประสงค%ของการศึกษา 
 

การจัดการศึกษาของชาติจะต�องทําให�เกิดผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค*ซ่ึงเป0นคุณลักษณะของผู�เรียน  
อันเป0นผลท่ีเกิดจากการจัดการศึกษาต้ังแต/ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา 
จนถึงการอุดมศึกษา ท้ังนี้ สถานศึกษามีอิสระในการกําหนดแนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศน*ของการจัด
การศึกษา ให�เป0นอัตลักษณ*และสอดคล�องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผู�เรียน 

หน/วยงานต�นสังกัดและหน/วยงานท่ีเก่ียวข�อง ต�องมีการสนับสนุน กํากับ ติดตาม ประเมินและ
พัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา โดยมุ/งเน�นความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได� (accountability) มีระบบ
การบริหารจัดการท้ังด�านผู�บริหาร ครู คณาจารย*และบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี
ดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา และการประเมิน ตลอดจนระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ
อย/างต/อเนื่องท่ีทําให�เกิดผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค* ท่ีเหมาะสมตามแต/ละระดับและประเภทการศึกษา และ
ผลลัพธ*สะสมท่ีครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษาท่ีต/อเนื่องกัน นอกจากนี้ สถาบันผลิตและพัฒนาครู
ในฐานะกลไกสําคัญในการพัฒนาครูให� มีคุณภาพ จะต�องมีบทบาทในการเตรียมความพร�อมครู 
ก/อนประจําการ และส/งเสริมการพัฒนาครูประจําการให�มีสมรรถนะทางวิชาชีพท่ีสอดคล�องกับการจัดการ
เรียนรู�ยุคใหม/ เพ่ือผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค*ของการศึกษา 

ผลลัพธ%ท่ีพึงประสงค%ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand) 
หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย ๔.๐ ท่ีตอบสนองวิสัยทัศน*การพัฒนาประเทศสู$ความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ย่ังยืน โดยคนไทย ๔.๐ จะต�อง ธํารงความเปCนไทยและแข$งขันได6ในเวทีโลก นั่นคือเป0นคนดี มีคุณธรรม 
ยึดค/านิยมร/วมของสังคมเป0นฐานในการพัฒนาตนให� เป0นบุคคลท่ีมีคุณลักษณะ ๓ ด�าน โดยเป0น
คุณลักษณะข้ันตํ่าดังต/อไปนี้ 
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๑. ผู6เรียนรู6  
เป0นผู�มีความเพียร ใฝpเรียนรู� และมีทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวิตเพ่ือก�าวทันโลกยุคดิจิทัลและ

โลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (competency) ท่ีเกิดจากความรู� ความรอบรู�ด�านต/าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ*
และประยุกต*ใช�ภูมิปPญญาไทย มีทักษะชีวิต เพ่ือสร�างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความพอเพียง 
ความม่ันคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตท่ีดี ต/อตนเอง ครอบครัว และสังคม  

๒. ผู6ร$วมสร6างสรรค%นวัตกรรม  
เป0นผู�มีทักษะทางปPญญา ทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ ความฉลาดดิจิทัล (digital intelligence) 

ทักษะการคิดสร�างสรรค* ทักษะข�ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข�ามศาสตร* และมีคุณลักษณะของ
ความเป0นผู�ประกอบการ เพ่ือร/วมสร�างสรรค*และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาสและ
มูลค/าให�กับตนเอง และสังคม  

๓. พลเมืองท่ีเข6มแข็ง  
เป0นผู�มีความรักชาติ รักท�องถ่ิน รู�ถูกผิด มีจิตสํานึกเป0นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา  

มีอุดมการณ*และมีส/วนร/วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท/าเทียม 
เสมอภาค เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ียั่งยืน และการอยู/ร/วมกันในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย/างสันติ 
 โดยผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค* 3 ด�าน ท่ีเหมาะสมตามช/วงวัย ท่ีมีความต/อเนื่อง เชื่อมโยงและสะสม
ต้ังแต/ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา แสดงไว�ใน
แผนภาพท่ี 1 และขยายความในตารางท่ี 1  

 

ท้ังนี้  การนํากรอบผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค*ของการศึกษาไปสู/การปฏิบัติ สํานักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา จะเป0นหน/วยประสานงานในการดําเนินงานของหน/วยงานต�นสังกัดและหน/วยงาน 
ท่ีเก่ียวข�อง ในการแปลงกรอบผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค*ของการศึกษา สู/การจัดทํา กํากับ ติดตาม และประเมิน
มาตรฐานการศึกษาข้ันตํ่าท่ีจําเป0นสําหรับแต/ละระดับและประเภทการศึกษา เพ่ือให�เกิดการเชื่อมต/อ 
ของผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค*ของแต/ละระดับและประเภทการศึกษา กระบวนการดําเนินงานดังกล/าว ควรใช�
การทํางานแบบมีส/วนร/วมจากทุกภาคส/วน และใช�การวิจัยเป0นฐาน 
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แผนภาพที่ 1 ผลลัพธ*ที่พึงประสงค*ของการศึกษา (คุณลักษณะของคนไทย 4.0) ซึ่งมีความต/อเนื่องเชื่อมโยงกันและมีระดับความลึกต/างกันสําหรับแต/ละระดับการศึกษา 
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ตารางที่ ๑  ผลลัพธ%ที่พึงประสงค%ของการศึกษา ซึ่งมีการสะสมและต$อเนื่องเชื่อมโยงทุกระดับและประเภทการศึกษา 

คุณลักษณะ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต6น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/

อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา 

๑.  ผู6เรียนรู6 

มีพัฒนาการรอบด�านและ
สมดุล สนใจเรียนรู�และกํากับ
ตัวเองให�ทําสิ่งต/าง ๆ ที่
เหมาะสมตามช/วงวยัได�สําเร็จ 
 
 
 
 
 

รักและรับผิดชอบต/อการเรียนรู� 
ชอบการอ/าน มีความรู�พื้นฐาน 
ทักษะและสมรรถนะทางภาษา 
การคํานวณ มีเหตุผล มีนิสัย
และสุขภาพที่ดี มีสุนทรียภาพ
ในความงามรอบตัว 

รู�จักตนเองและผู�อื่น มีเปQาหมาย
และทักษะการเรียนรู� บริหารจัดการ
ตนเองเป0น มีทักษะชีวิต มีความรู� 
ความรอบรู�และสมรรถนะที่จาํเป0น
ต/อการสร�างสุขภาวะ การศึกษาต/อ
หรือการทํางานที่เหมาะสมกบั 
ช/วงวัย 

สามารถชี้นําการเรียนรู�ด�วยตนเอง มี
ทักษะการเรียนรู� รู�ทันการเปลี่ยนแปลง 
ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได� มีทักษะชีวิต 
ฟPนฝpาอุปสรรคได� มีความรู� ความรอบรู�
ด�านต/าง ๆ และสามารถนําไป
ประยุกต*ใช� ในการพัฒนาสุขภาวะ 
การศึกษา/การทํางาน/อาชีพ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตน 

มีทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวิต รู�เท/าทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัว ยืดหยุ/น สามารถเผชิญ
การเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลและโลกอนาคต
ได� มีความเป0นผู�นํา มีความรู� ความรอบรู�ด�าน
ต/างๆ มีปPญญารู�คิด สามารถประยกุต*ใช�
ความรู�และทักษะต/างๆ ในการสร�างงาน/
สัมมาอาชีพ ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดี
ต/อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

๒.  ผู6ร$วมสร6างสรรค%
นวัตกรรม 

รับผิดชอบในการทํางานร/วมกับ
ผู�อื่น มีความรู� ทักษะและ
สมรรถนะทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
การคิดสร�างสรรค* 
ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร และ
ความรอบรู�ด�านต/าง ๆ  

มีทักษะการทํางานร/วมกัน ทักษะ
การสื่อสาร มีความรอบรู�ทางข�อมูล
สารสนเทศ และทางดิจิทัลเพื่อ
แก�ปPญหา มีการคิดอย/างมี
วิจารณญาณ มีความคิดสร�างสรรค* 
สามารถนําความคิดสู/การสร�าง
ผลงานในลักษณะต/างๆ  

สามารถแก�ปPญหา สื่อสารเชิงบวก 
ทักษะข�ามวัฒนธรรม ทักษะการ
สะท�อนคิด การวิพากษ*เพื่อสร�าง
นวัตกรรม และสามารถเป0น
ผู�ประกอบการได� 

สามารถร/วมแก�ปPญหาสังคม การบูรณาการ
ข�ามศาสตร* การสร�างสรรค*นวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มโอกาส และมูลค/าแก/ตนเอง สังคม และ
ประเทศ  

๓.  พลเมืองที่
เข6มแข็ง 

สามารถแยกแยะผิดถูก ปฏบิัติ
ตนตามสิทธิและหน�าที่ของตน
โดยไม/ละเมิดสิทธิของผู�อื่น เป0น
สมาชิกที่ดีของกลุ/ม มีจิตอาสา 
รักท�องถิ่นและประเทศ 

ความเชื่อมั่นในความถกูต�อง ความ
ยุติธรรม มีจิตประชาธิปไตย มีสํานึก
และความภาคภูมิใจในความเป0น
ไทย และพลเมืองอาเซียน 

มีความเชื่อมั่นในความเท/าเทียมเป0น
ธรรมทางสังคม มีจิตอาสา มีความกล�า
หาญทางจริยธรรม เป0นพลเมืองที่
กระตือรือร�นในการร/วมสร�างสังคมไทย
และโลกที่ยั่งยืน มีความซื่อสัตย*ในการ
ทํางานเพื่อส/วนรวม 

กล�าต/อต�านการกระทําในสิ่งที่ผิด ให�คุณค/า
กับความรู�ความสามารถ เป0นพลเมืองที่
เข�มแข็ง ร/วมมือสร�างสรรค*การพัฒนาตนเอง
และสังคมที่ยั่งยืน ขจัดความขัดแย�ง และ
สร�างสันติสุขทั้งในสังคมไทยและประชาคม
โลก 

ค$านิยมร$วม : ความเพียรอันบรสิทุธิ์ ความพอเพียง วิถีประชาธิปไตย ความเท/าเทียมเสมอภาค 
คุณธรรม : ลักษณะนิสัยที่ดี และคุณธรรมพื้นฐานที่เป0นความดีงาม เช/น ความมีวินัย ความขยัน ความซื่อสัตย* ความรับผิดชอบต/อตนเองและสังคม 

หมายเหตุ:  หน/วยงานต�นสังกัดแต/ละแห/งอาจมีปรับเปลี่ยนผลลัพธ*ของการศึกษาแต/ละระดับและประเภทการศึกษาให�เหมาะสมตามช/วงวัยและระดับการศึกษาของผู�เรียน แต/ต�องต/อเนื่องเชื่อมโยงกัน
และในทางปฏิบัติ หน/วยงานควรจัดทําตัวบ/งชี้ที่แสดงถึงปPจจัยปQอน กระบวนการ วิธีการ หรือมาตรการที่เป0นรูปธรรมตามบริบทของระดับชั้น สถานศึกษา หรือข�อมูลสารสนเทศอื่น 
ที่แสดงถึงผลสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
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คําอธิบายความหมาย 

 ค$านิยมร$วมของสังคม (๔ ประการ)  
๑. ความเพียรอันบริสุทธิ์ ผู�เรียนมีความอดทน มุ/งม่ัน ทําสิ่งใด ๆ ให�เกิดผลสําเร็จอย/างไม/ย/อท�อ

ต/อความลําบาก เพ่ือให�เกิดประโยชน*แก/ตนเอง ส/วนรวม ชุมชน สังคม ประเทศชาติ 
๒. ความพอเพียง ผู�เรียนมีความสมดุลรอบด�านท้ังความรู� คุณธรรม และทักษะท่ีเก่ียวข�อง  

โดยคํานึงถึงความสมดุลท้ังประโยชน*ต/อตนเอง ชุมชน และสังคม 
๓. วิ ถีป ระชาธิป ไตย  ผู� เรี ยนยึ ด ม่ัน ในการมีส/ วนร/ วม  การเคารพก ติกา สิท ธิหน� า ท่ี  

ความรับผิดชอบ การรับฟPงความคิดเห็นท่ีแตกต/าง และสามารถอยู/ร/วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได�อย/าง 
มีความสุข 

๔. ความเท$าเทียมเสมอภาค  ผู� เรียนเคารพความแตกต/าง และให�ความสําคัญแก/ผู� อ่ืน  
โดยปราศจากอคติ แม�มีสถานภาพแตกต/างกันทางเศรษฐกิจ สังคม เชื้อชาติ ถ่ินท่ีอยู/ วัฒนธรรมและ
ความสามารถ 

 คุณธรรม ความรู6 ทักษะที่จําเปCนสําหรับผู6เรียน 
๑. คุณธรรม คือ ลักษณะนิสัยท่ีดี และคุณลักษณะท่ีดีด�านคุณธรรมพ้ืนฐาน การรู�ถูกผิด  

ความดีงาม จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการเป0นสมาชิกของสังคม เช/น ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  
ความขยันหม่ันเพียร ความซ่ือสัตย* เป0นต�น  

๒. ทักษะการเรียนรู6และชีวิต คือ ทักษะท่ีจําเป0นสําหรับการเรียนรู�เพ่ือโลกดิจิทัลและโลก 
ในอนาคต เช/น การรู�วิธีเรียน ทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวิต ทักษะชีวิตและทักษะการจัดการ ความสามารถ
ในการปรับตัว ยืดหยุ/น พร�อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง  

3. ความรู6และความรอบรู6 คือ ชุดความรู�ท่ีจําเป0นสําหรับการเรียนรู�อย/างต/อเนื่องเพ่ือให�ตนเอง
รู�เท/าทันการเปลี่ยนแปลงได� ได�แก/ 1) ความรู�พ้ืนฐาน (ภาษา การคํานวณ การใช�เหตุผล) และความรู� 
ตามหลักสูตร 2) การรู�จักตนเอง 3) ความรู�เรื่องภูมิปPญญาไทย ท�องถ่ิน ชุมชน สภาพภูมิสังคม ภูมิอากาศ 
ประเทศชาติ ประชาคมโลก 4) ความรอบรู�ด�านต/าง ๆ ได�แก/ ความรอบรู�ด�านสุขภาพ การเงิน สารสนเทศ 
และ 5) ความรู�เรื่องการงานอาชีพ 

4. ทักษะทางป9ญญา คือ ทักษะท่ีจําเป0นในการสร�างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือทางสังคม เช/น 
ภูมิปPญญาไทยและศาสตร*พระราชา ทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ ทักษะการคิดสร�างสรรค* ทักษะพหุปPญญา ทักษะ
ข�ามวัฒนธรรม ความสามารถในการบูรณาการข�ามศาสตร* สร�างสรรค*นวัตกรรม และมีคุณลักษณะ 
ของความเป0นผู�ประกอบการท่ีเท/าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัล 

 
 
 
 

Administrator
Textbox
141
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ภาคผนวก 
 

แนวทางการนํามาตรฐานการศึกษาสู$การปฏิบัติของหน$วยงานระดับนโยบาย 
 การนํามาตรฐานสู/การปฏิบัติยึดหลักการสําคัญ คือ การจัดการศึกษาให�เหมาะสมกับสภาพบริบท
ของผู�เรียน พ้ืนท่ี ชุมชน และสังคม รวมท้ังให�อิสระกับสถานศึกษาในฐานะหน/วยปฏิบัติในการกําหนด 
อัตลักษณ* และทิศทางการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต�องการของผู�เรียน ชุมชน ท�องถ่ิน และ
ยุทธศาสตร*การพัฒนาประเทศ ภายใต�การสนับสนุนของรัฐในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยยึดหลัก
ความเสมอภาคและความเท/าเทียม เพ่ือให�ทุกคนมีโอกาสเข�าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย/างท่ัวถึง 
และเท/าเทียม เปxดโอกาสให�ทุกคนและทุกภาคส/วนมีส/วนร/วมในการจัดการศึกษา มีความรับผิดชอบ 
ท่ีตรวจสอบได� ท้ังนี้ หน/วยงานท่ีเก่ียวข�องควรมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาให�สอดประสานกัน  
โดยควรมีการดําเนินงานดังต/อไปนี้ 

๑. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป0นหน/วยประสานงานระหว/างหน/วยงานต�นสังกัด 
แต/ละแห/ง และหน/วยงานท่ีเก่ียวข�องในการนํากรอบผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค*ของการศึกษาระดับชาติ และ
ผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค*ของแต/ละระดับและประเภทการศึกษา เป0นกรอบในการจัดทํามาตรฐานการศึกษา
เพ่ือให�สถานศึกษายึดเป0นเปQาหมายการจัดการศึกษา  

๒. หน/วยงานต�นสังกัดส/งเสริมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานหลักสูตร
เพ่ือให�สถานศึกษาถือปฏิบัติ 

๓. หน/วยงานต�นสังกัดมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาให�มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาหรือสูงกว/ามาตรฐานการศึกษาข้ันตํ่าท่ีกําหนด 

๔. หน/วยงานต�นสังกัดส/งเสริมให�สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของตนเองอย/างเป0นระบบ อย/างต/อเนื่อง ตามข�อเสนอแนะของหน/วยงานต�นสังกัดหรือหน/วยงาน 
ท่ีกํากับดูแล รวมท้ังข�อเสนอแนะจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค*การมหาชน) เพ่ือนําไปสู/การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
แนวทางการนํามาตรฐานสู$การปฏิบัติระดับสถานศกึษา 

๑. สถานศึกษาแต/ละระดับและประเภทการศึกษาสามารถจัดการศึกษาให� เหมาะสม 
ตามอัตลักษณ*ของตนเอง สอดคล�องกับสภาพบริบท และตอบสนองความต�องการของท�องถ่ิน ชุมชน 
สังคม และยุทธศาสตร*การพัฒนาประเทศ  

๒. สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส/วนร/วมของทุกภาคส/วน การมีเครือข/าย 
ความร/วมมือ การสร�างชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ หรือองค*กรแห/งการเรียนรู� 

๓. สถานศึกษามีการพัฒนาผู�บริหาร ครู คณาอาจารย* บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะ 
ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู�ท่ีเหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคต 

๔. สถานศึกษาวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด�านคุณภาพผู�บริหารและครูอาจารย* 
ความเหมาะสมของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่ อเทคโนโลยี  ทรัพยากรการเรียนรู�  
และการประเมินการเรียนการสอน โดยมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให�เป0นไปตามมาตรฐานการศึกษาอย/างเป0นระบบและต/อเนื่อง มีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบ 
ท่ีตรวจสอบได� 
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๙ 
 

แนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 

การประเมินระดับช้ันเรียน 

• การประเมิน ท่ียึดผลลัพธ* ท่ี พึ งประสงค*ของการศึกษาเป0นฐานโดยคํานึ งถึงสภาพบริบท 
ของสถานศึกษา ปPจจัย กระบวนการดําเนินงาน และผลลัพธ*ของผู�เรียนท่ีต�องประเมิน 

• ใช�การประเมินความก�าวหน�าให�มีประสิทธิผล เน�นการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�มากกว/า 
การประเมินเพ่ือตัดสินผลหรือการแข/งขันหรือเปรียบเทียบกับผู� อ่ืน ส/งเสริมการประเมิน 
ท่ีเป0นเครื่องมือการเรียนรู�ของผู�เรียน 

• มีความสมดุลระหว/างการประเมินท่ีอิงตนเอง เพ่ือน ปกติวิสัย และมาตรฐาน มีการใช�การประเมิน 
ท่ีปรับให�เหมาะกับศักยภาพของผู�เรียน และสอดคล�องกับการเรียนรู�ท่ีหลากหลาย  

• ใช�วิธีการประเมินท่ีบูรณาการการเรียนรู�กับเทคโนโลยีจากงานท่ีกําหนดให�ทํา ตามโลกแห/งความ
เป0นจริงและให�ข�อมูลปQอนกลับทันที ใช�แฟQมประวัติของผู�เรียนท่ีแสดงผลการเรียนรู�ของผู�เรียน 
เพ่ือออกแบบประสบการณ*การเรียนรู�และการสื่อสารกับพ/อแม//ผู�เก่ียวข�อง 

• ครูจําเป0นต�องมีความรอบรู�ด�านการวัดผลและคลังเครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพสูง (ถูกต�อง เชื่อถือได� 
ยุติธรรม) 

การประเมินระดับโรงเรียน/เขตพ้ืนท่ี 

• การประเมินท่ียึดผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค*ของการศึกษาเป0นฐานโดยคํานึงถึงสภาพบริบทของสถานศึกษา 
ปPจจัย กระบวนการดําเนินงาน และผลลัพธ*ของผู�เรียนท่ีต�องประเมิน 

• การประเมินเป0นส/วนหนึ่งของระบบกํากับท่ีมีสารสนเทศท่ีแสดงความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได�  
• มีความสมดุลระหว/างการประเมินความก�าวหน�ากับการประเมินท่ีมีเกณฑ*ท่ีเป0นหลักเทียบ 
• เน�นการประเมินเพ่ือการพัฒนาตนเอง มากกว/าการเน�นการแข/งขันหรือเปรียบเทียบกับผู�อ่ืน 
• ใช�ข�อมูลขนาดใหญ/ (big data) จากการประเมินในชั้นเรียนเพ่ือการบริหารงานท่ีเหมาะสมกว/าเดิม 
• ผู�บริหารจําเป0นต�องมีความรอบรู�ด�านการประเมิน  

การประเมินระดับชาติ 

• การประเมินผลสรุปเป0นส/วนหนึ่งของระบบกํากับท่ีมีสารสนเทศเพ่ือแสดงความรับผิดชอบ 
ท่ีตรวจสอบได� 

• กระบวนการพัฒนาการประเมินต�องแกร/ง (เช/น คลังเครื่องมือประเมินท่ีพัฒนามาอย/างดี มีข�อสอบ
ท่ีสามารถเทียบเคียงเท/าเทียมกันได�ข�ามปK) และมีการกําหนดมาตรฐานผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค* 
ของการศึกษา มีการประเมินระดับชาติโดยใช�เทคโนโลยีในการสอบ ข�อสอบหรือสิ่งท่ีวัดเหมาะสม
กับโลกแห/งความเป0นจริง 

• ใช�ข�อมูลขนาดใหญ/ (big data) จากการทดสอบระดับชาติท่ีให�ข�อมูลปQอนกลับท่ีเป0นประโยชน* 
กับผู�เรียน สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ี และผู�กําหนดนโยบาย 

 
 

-------------------------- 

Administrator
Textbox
143



144 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ซ 
 

เกณฑ์การเทียบคะแนนกับระดับคุณภาพ
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เกณฑ์การเทียบคะแนนกับระดับคุณภาพ 
 
   ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ลงวันที่  6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ส านักงาน กศน. ได้มีการก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนในแต่ละ
มาตรฐานการศึกษา ไว้แตกต่างกัน ดังนั้น เพ่ือให้การแปลผลระดับคุณภาพจากคะแนนผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. ในแต่ละมาตรฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมี            
การก าหนดเกณฑ์การเทียบระดับคุณภาพ ไว้ดังนี้ 

1. เกณฑ์การเทียบระดับคุณภาพที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานด้าน คุณภาพของผู้เรียนการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณภาพผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง และคุณภาพผู้รับบริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย   ซึ่งมีการก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนไว้ 50 คะแนน จึงมีการก าหนดช่วงคะแนนเพ่ือเทียบกับ
ระดับคุณภาพ ดังนี้  
 (ค่าน้ าหนักคะแนน 50 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 – 24.99 25.00 – 31.25 31.26 – 37.50  37.51 – 43.75 43.76– 50.00 

 
 

2. เกณฑ์การเทียบระดับคุณภาพที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานด้าน คุณภาพการจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คุณภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่อง คุณภาพการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ่งมีการก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนไว้ 20 คะแนน จึงมีการก าหนดช่วงคะแนน                
เพ่ือเทียบกับระดับคุณภาพ ดังนี้  
 (ค่าน้ าหนักคะแนน 20 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 – 9.99  10.00 – 12.50 12.51 – 15.00 15.01 – 17.50 17.51 – 20.00 

 

 

3. เกณฑ์การเทียบระดับคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้าน คุณภาพการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา  ซึ่งมีการก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนไว้ 30 คะแนน จึงมีการก าหนดช่วงคะแนนเพ่ือเทียบกับ
ระดับคุณภาพ ดังนี้  

  (ค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน) 
ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 – 14.99 15.00 – 18.75 18.76 – 22.50 22.51 – 26.25 26.26 – 30.00 

 

4. เกณฑ์การเทียบระดับคุณภาพในภาพรวมของมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตามแต่ละประเภท ประกอบด้วย  ภาพรวมของมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานการศึกษานอกต่อเนื่อง มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งมีการก าหนด    
ค่าน้ าหนักคะแนนรวมไว้ 100 คะแนน เช่นเดียวกัน จึงมีการก าหนดช่วงคะแนนเพ่ือใช้เทียบกับระดับ
คุณภาพไว้ ดังนี้ 

  (ค่าน้ าหนักคะแนน 100 คะแนน) 
ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ช่วงคะแนน 0.00 – 49.99 50.00 – 62.50 62.51 – 75.00 75.01 – 87.50 87.51 – 100.00 
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รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดท ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
ระหว่างวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2562 

ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ  จังหวัดนนทบุรี 
 

****************** 
 

1. นายศรีชัย  พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. 
2. นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. 
3. นางสุรีวัลย์  ลิ้มพิพัฒนกุล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ รักษาการ 
      ในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐาน 
      การศึกษานอกโรงเรียน 
4. นางรุ่งอรุณ  ไสยโสภณ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและ 
      การศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน. 
5. นางทองพิน  ขันอาสา  หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน. 
6. นายนรา  เหล่าวิชยา ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 
7. นางสาวอรทัย  จารุภัทรพาณิชย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองพิจิตร ส านักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร 
8. นางวารณี  วิชัยศิริ  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอภูกามยาม ส านักงาน กศน. จังหวัดพะเยา 
9. นางสาวอนงค์ ชูชัยมงคล  ครูเชี่ยวชาญ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ 
10.นางบุษบา  มาลินีกุล ครูช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
11.นางสาวพจนีย์ สวัสดิ์รัตน ์ ครูช านาญการพิเศษ กศน.อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  
12.นายอุดร  สิทธิพาที ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล  
13.นายชรินทร์  แกล้วทนงค์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปลายพระยา ส านักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ 
14.นางรัชฎา  โสมเพ็ชร ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเกาะพะงัน ส านักงาน กศน. 
      จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
15.นางสาวนิรัชชา คงประดิษฐ์ ครู สถาบัน กศน.ภาคใต้ 
16.นางสาววิลัยรัตน์ โมคมูล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสว่างแดนดิน ส านักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร 
17.นายกิตติชัย  บุษราคัม ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอป่าติ้ว ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 
18.นางนิ่มอนงค์  แพงมา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ 
19.นางวิภาวัลย ์  เธียรพิริยะ ครูช านาญการพิเศษ สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร 
20.นางสาวธัญรัศม ์ มิ่งไชยอนันต์ ครูช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
21.นางขนิษฐา  ป้องชาติ  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาดี ส านักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี 
22.นางบังอร  ฝ่ายสัจจา ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอพนมสารคาม ส านักงาน กศน. 
      จังหวัดฉะเชิงเทรา 
23.นายสุธี  วรประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ส านักงาน กศน.จังหวัดตราด 
 

Administrator
Textbox
146



147 
 

24.นางสาวจรรยา สิงห์ทอง  ครูช านาญการพิเศษ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
      วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
25.นางสาวค ามนต์ นวลมะณีย์ ครูช านาญการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 
26.นายสมชิด  บัวผัน  ครู ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว 
27.นางบุญปลูก  สัจจะเวทะ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบางปลาม้า ส านักงาน กศน. 
      จังหวัดสุพรรณบุรี 
28.นายบุญเลิศ  ตองตดิรมัย์ ผู้อ านวยการ กศน.เขตวัฒนา ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร 
29.นางสาวมนทา เกรียงทวีทรัพย์ ครูช านาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 
30.นางธนัญญา  หม่อมสาย ครูช านาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 
31.นางวัชรีภรณ์  โกสินเจริญชัย ครูช านาญการพิเศษ สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
32.นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีจันทรวิโรฒ ครูช านาญการพิเศษ สถาบันการศึกษาทางไกล 
33.นางฉัตรดา  ภู่สุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
      ตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
34.นายบุญฤทธิ์  วิริยานุภาพพงศ์ ครูช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคกลาง 
35.นางสาวนิตยา  มุขลาย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 
36.นางนฤมล  อันตะริกานนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท 
37.นางสาวณภัทธิรา ทองนอก ครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) 
38.นางสาวเบ็ญจวรรณ อ าไพศรี  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ 
39.นางสาวฐิติมา  วงศ์บัณฑวรรณ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ 
40.นายจตุรงค์  ทองดารา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ 
41.นางสุกัญญา  กุลเลิศพิทยา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
42.นางสาววราภรณ์ บุญเรือง  นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ 
43.นางสาวขวัญฤดี  ลิวรรโณ  นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมบรรณาธิการ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 

ระหว่างวันที่ 6 – 9  สิงหาคม 2562 
ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี 

 

**************** 
 

1. นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
   และการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน. 
2. นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ ผู้อ านวยการ กศน.เขตวัฒนา ส านักงาน กศน.กทม. 
3. นางสาวอรทัย จารุภัทรพานิชย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองพิจิตร ส านักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร 
4. นางรัชฎา โสมเพ็ชร ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเกาะพะงัน ส านักงาน กศน. 
   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
5. นายสุธี วรประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ส านักงาน กศน.จังหวัดตราด 
6. นางสาวนิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 
7. นางสาวนฤมล อันตะริกานนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท 
8. นางบุษบา มาลินีกุล ครูช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
9. นางสาวพจนีย์ สวัสดิ์รัตน ์ ครูช านาญการพิเศษ กศน. อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
   ส านักงาน กศน.จังหวัดก าแพงเพชร 
10.นางสาวจรรยา สิงห์ทอง ครูช านาญการพิเศษ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 

วัดญาณสังวรารามวรวิหารอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดชลบุร ี
11.นายแสง  โตศรีสวัสดิ์เกษม ครูช านาญการพิเศษ  

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
12.นางสาวเบ็ญจวรรณ อ าไพศรี  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ 
13.นางสาวฐิติมา  วงศ์บัณฑวรรณ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ  
14.นายจตุรงค์  ทองดารา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ 
15.นางสาวขวัญฤดี ลิวรรโณ  นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ 
16.นางสาววราภรณ์ บุญเรือง  นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ 
17.นางสุกัญญา  กุลเลิศพิทยา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. 

ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้องประชุมวีระ นวพันธุ์ ชั้น 5 ส านักงาน กศน. 

 

**************** 
 

1. นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
   และการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน 
2. นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ รองผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.กทม. 
3. นางบังอร ฝ่ายสัจจา ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอพนมสารคาม  
   ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. นางขนิษฐา ป้องชาติ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาดี ส านักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี 
5. นางสาวอรทัย จารุภัทรพาณิชย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองพิจิตร ส านักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร 
6. นางสาวอรุณี พันธุ์พาณิชย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสูงเม่น ส านักงาน กศน.จังหวัดแพร่ 
7. นางรัชฎา โสมเพ็ชร ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเกาะพะงัน ส านักงาน กศน.จังหวัด 
   สุราษฎร์ธานี 
8. นางสุนันทา โนรีสุวรรณ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอโพธาราม ส านักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี 
9. นายสุธี วรประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ส านักงาน กศน.จังหวัดตราด 
10.นางสาวนิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุร ี
11.นายบุญชนะ ล้อมสิริอุดม ครูช านาญการ กศน.เขตหนองแขม ส านักงาน กศน.กทม. 
12.นายสนธยา ทิพย์โพธิ์สิงห์ ครูผู้ช่วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม 
13.นางธัญชนก พลอยใส ครูช านาญการพิเศษ 
   ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร 
   อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
14. นางสาวเบ็ญจวรรณ อ าไพศรี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ 
15. นางสาวฐิติมา วงศ์บัณฑวรรณ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ 
16. นางสุกัญญา กุลเลิศพิทยา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ 
17.นายจตุรงค์ ทองดารา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ 
18.นางสาวขวัญฤดี ลิวรรโณ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ 
19.นางสาววราภรณ์ บุญเรือง นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ 
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คณะด าเนินงานจัดท าเอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 

 

**************** 
 

 
ทีป่รึกษา 

1. นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. 
2. นายณัฐพงษ์ นวลมาก  รองเลขาธิการ กศน. 
3. นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
   และการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน. 

 
 
คณะท างาน 

1. นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
   และการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน. 
2. นางสาวเบ็ญจวรรณ อ าไพศรี  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ 
3. นางสาวฐิติมา วงศ์บัณฑวรรณ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ  
4. นางสาวทิพวรรณ วงค์เรือน นักวิชาการศึกษาช านาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ 
5. นายจตุรงค์  ทองดารา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ 
6. นางสาวขวัญฤดี ลิวรรโณ  นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ 
7. นางสาววราภรณ์ บุญเรือง  นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ 
8. นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ 
9. นางสาวชมพูนท สังข์พิชัย นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ 
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