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ก

คานา
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการบริหารและการดาเนินการตามภารกิจปกติของสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ผู้รับบริการ และทาให้เกิดความมั่นใจกับผู้รับบริการการศึกษาว่า สถานศึกษาจะ
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจากการติดตามผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ที่ผ่านมา พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาบางส่วนยังไม่สามารถสะท้อนคุณภาพของการจัดการศึกษา
ได้อย่างแท้จริง และบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาบางประเภท จึงทาให้ คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีการจัดทาแผนการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งหวังให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดการพัฒนา และมี
ความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามากที่สุด
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในด้านการจัดการศึกษาของประเทศ จึงได้มีการออก
กฎกระทรวง การประกัน คุณ ภาพการศึก ษา พ.ศ. 2561 และจั ดให้ มีก ารปรับ แก้ไ ขมาตรฐานการศึก ษา
ให้สามารถสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริห ารจัดการสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง เน้น การ
ประเมิน คุณภาพจากผลการปฏิบั ติงานตามสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก และไม่เน้นการใช้เอกสารในการประเมิน
เพื่อไม่ให้เป็น ภาระกับสถานศึกษา ซึ่งแนวทางการประเมินจะเป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาที่เป็นไปตามบริบทของสถานศึกษา ไม่ใช่เพื่อการตัดสินว่า “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ดังนั้น บุคลากร
ในสถานศึกษาทุกคนจึงถือเป็นบุคคลสาคัญที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเพื่อให้การจัด
การศึกษา และการบริหารจัดการสถานศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
เอกสารเล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน. หรือผู้ที่สนใจ นาไปศึกษาและใช้
เป็นแนวทางในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ กษาให้ บ รรลุ ตามมาตรฐานการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธ ยาศั ย ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธ ยาศัย ประกาศ ณ วัน ที่
6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งในเอกสารเล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความสาคัญและความจาเป็นในการกาหนด
มาตรฐานการศึกษา แนวคิดในการกาหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาตรฐาน
การศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา คาอธิบาย เกณฑ์การพิจารณา และระดับคุณภาพของมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ทั้งนี้ จากเนื้อหาเอกสาร “แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562” ฉบับนี้ สถานศึกษาสามารถนาไปพัฒนา หรือปรับแก้ไขให้เหมาะกับ
สภาพบริบท และการดาเนินงานตามสภาพจริงของสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องสามารถสะท้อน
คุณภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนดไว้ เพื่อให้สาธารณชนเกิดความมั่นใจว่า
สถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

ข

สานักงาน กศน. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู และ
บุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน. ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจ สาหรับนาไปศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการประเมิน
คุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต่อไป

(นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์)
เลขาธิการ กศน.
มีนาคม 2563
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ส่วนที่ 1
บทนา
ความสาคัญ และความจาเป็นในการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
การจั ดการศึกษาเพื่อพัฒ นาคนให้ มีคุณภาพ ถือเป็น เรื่องส าคัญ ที่จะต้องทาให้ ศักยภาพที่มีอยู่ในตัว
ของบุคคลแต่ละคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เพื่อทาให้เป็นคนรู้จักคิด วิเคราะห์ รู้จัก การแก้ไขปัญหา มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถพึ่งตนเองและสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
จึงต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาสถานศึกษาเป็นหลัก เนื่องด้วยสถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการทาหน้าที่
ในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน (สานักงาน กศน., 2561)
ปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความแตกต่างกันทั้งในลักษณะของกลุ่มเปูาหมายที่เป็นผู้เรียน ผู้รับบริการ
งบประมาณ และบุ คลากรที่ ป ฏิบั ติงาน รวมถึง ปัจจั ย ในด้านอื่น ๆ ด้ ว ย เช่น ความพร้ อมด้ านเทคโนโลยี สื่ อ
สารสนเทศ ศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมในการจัดการศึกษา
เป็ น ต้ น ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ ย่ อ มเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ กระบวนการจั ด การศึ ก ษา ทั้ ง สิ้ น ประกอบกั บ สภาพบริ บ ท
ความต้ อ งการของสถานศึ ก ษา และชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น ส่ ง ผลท าให้ คุ ณ ภาพของการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา
และคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไก
สาคัญที่จะช่วยตรวจสอบ และกระตุ้นให้หน่วยงานทางการศึกษามีการควบคุมคุณภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้ถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจน
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ทีก่ าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบกับในมาตรา 48 กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี การจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาต่อไป
อย่ างไรก็ ตาม จากการติ ดตามผลการขั บเคลื่ อนการปฏิ รู ปประเทศด้ านการศึ กษาที่ ผ่ านมา พบว่ า
ผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกของการศึกษาระดับ
ต่าง ๆ ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปั จจุ บั น ทั้งของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ส าหรับ
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ที่ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกผ่ า นมาแล้ ว นั้ น พบว่ า
การประเมินคุณภาพบางส่วนยังไม่สามารถสะท้อนการมีคุณภาพของการจัดการศึกษาได้อย่างแท้จริง และบางส่วนยังไม่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาบางประเภท ซึ่งมีเปูาหมายของการจัดการศึกษาที่มีความแตกต่างกัน จึงทาให้
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีการจัดทาแผนการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งหวังให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเกิ ดการพัฒนา และมี
ความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามากที่สุด (สานักกรรมาธิการ 3 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561)
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กระทรวงศึก ษาธิ การถือ เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในด้ านการจัด การศึก ษาของประเทศ จึ ง มีก ารก าหนด
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยมุ่งให้สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและแต่ละประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
พร้ อ มทั้ ง จั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา
และดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกั ด หรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี และเพื่อให้
การดาเนิ น การประกัน คุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่า งมีประสิทธิภ าพ จึงให้ หน่วยงานต้นสั งกัด หรือหน่ว ยงาน
ที่กากับ ดูแลสถานศึกษามีห น้ าที่ให้ คาปรึกษา ช่ว ยเหลื อ และแนะนาสถานศึกษา เพื่อให้ การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากสถานการณ์และความสาคัญดังกล่าว สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย หรือสานักงาน กศน. ในฐานะหน่วยงานหลั กที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
การส่ งเสริม สนั บสนุ น และประสานงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยให้มีคุณภาพ
เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน จึงได้ดาเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน. ขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา หรือ
ผู้แทนสถานศึกษาจากทุกประเภทให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดและพัฒนามาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีการตั้งเปูาหมายว่า “มาตรฐานการศึกษาที่กาหนด” ต้องเป็นมาตรฐานการศึกษาที่
สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง สามารถนาไปประเมินได้จริงตามศักยภาพของสถานศึกษา สามารถสะท้อนคุณภาพ
การศึกษาได้จริง มุ่งให้ได้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในแต่ละประเภทของสถานศึกษาในสังกัด
ส านั กงาน กศน. ซึ่ ง ประกอบด้ว ย การศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน การศึก ษาต่ อ เนื่ อ ง และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
สาหรับการพัฒนามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในแต่ละมาตรฐานและ
ในแต่ละประเด็นการพิจารณาตามรายมาตรฐาน นั้น ได้มีการวิเคราะห์ และกาหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กาหนด ประกอบกับข้อกาหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กฎกระทรวง กาหนด
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน สาหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2554 รวมถึง สภาพบริบท และบทบาท
หน้าที่ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกประเภทโดยภาพรวมในสังกัดสานักงาน กศน. ผนวกกับการวิเคราะห์
ข้อ มู ล ทางสั ง คมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนการศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และหลั กการ นโยบายด้า นการศึ กษา เป็นต้ น เพื่อ การกาหนด
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีความน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับแนวทางการกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งจากการดาเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษา จึงมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยไว้ 3 ประเภท คือ มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน
การศึกษาต่อเนื่อง และมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งในมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทจะมุ่งพิจารณา
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คุณภาพใน 3 ด้าน คือ คุณภาพของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ คุณภาพการจัดการศึกษา และคุณภาพการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา
ทั้งนี้ จากการพัฒนามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้มีการนากรอบเนื้อหา
และประเด็นการพิจารณาตามรายมาตรฐานการศึกษาดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั ย เพื่อขอรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสาน
ความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และได้มีการจัดส่งกรอบเนื้อหา และประเด็นการ
พิจารณาตามรายมาตรฐานการศึกษาดังกล่าวไปขอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้อานวยการสานักงาน กศน.
จังหวัด หรือศึกษานิเทศก์ และผู้อานวยการสถานศึกษา หรือผู้ที่รับผิดชอบหลักด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ในสั ง กั ด ส านั ก งาน กศ น. ผ่ า นการตอบแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ออนไลน์
จากผลการส ารวจความคิ ด เห็ น พบว่ า กลุ่ ม เปู า หมายมากกว่ า ร้ อ ยละ 95 มี ค วามเห็ น ที่ ดี ต่ อ กรอบเนื้ อ หา
และประเด็น การพิจ ารณาตามรายมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย ในทุกประเด็ น
สานักงาน กศน. จึงมีการนาเสนอมาตรฐานการศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (นายประเสริฐ บุญเรือง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ) และ
รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏ ฐพล ทีปสุ ว รรณ) ตามล าดับ ส่ งผลให้ กระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศใช้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ
ณ วัน ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมาตรฐานการศึกษาถือเป็น ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลั กษณะ คุณภาพที่
พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อใช้เป็นหลั กในการเทียบเคียง สาหรับการ
ส่งเสริมและกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และยังเป็นโอกาสในการสร้างความเท่าเทียมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การกาหนดให้มีมาตรฐานการศึกษา ให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษา 2 ประการ คือ 1) สถานศึกษา
ทุกแห่ง ต้องมีเกณฑ์เปรีย บเทียบกับ มาตรฐานการศึกษาที่เป็นมาตรฐานการศึกษาเดียวกัน และ 2) มาตรฐาน
การศึกษาจะทาให้สถานศึกษาเข้าใจชัดเจนว่าจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางใด มาตรฐานการศึกษา
จึ ง ถื อ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น หนึ่ ง ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามเปู า หมายที่ ก าหนดไว้ ร่ ว มกั น ดั ง นั้ น
มาตรฐานการศึกษาจึงเป็ น สิ่ง สาคัญที่ทุกคนที่มีส่ วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาต้องรับรู้ เรียนรู้ และปฏิบัติ
ตามความรับผิดชอบในหน้าที่ ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้บรรลุตามเปูาหมายของมาตรฐานการศึกษา
ที่กาหนดไว้ และร่วมกันรับผิดชอบในผลของการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นด้วย
มาตรฐานการศึกษามีประโยชน์ต่อบุคคลและภาคีเครือข่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ผู้เ รี ยน สามารถเรี ย นรู้ และพัฒ นาตนเองตามความคาดหวังของตนเอง สถานศึกษา สังคม และ
ประเทศชาติ เช่น ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามที่กาหนด
ไว้ในมาตรฐานการศึกษา เป็นต้น
2. ครู สามารถใช้มาตรฐานการศึกษาไปเป็นกรอบแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะ และคุณสมบัติที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
การศึกษา
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3. ภาคีเครือข่าย สามารถใช้มาตรฐานการศึกษาไปเป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน และ
ร่วมมือจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่
ประชาชน
4. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ประชาชน และผู้นาชุมชน สามารถใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ประชาชน
ได้รับทราบกระบวนการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ อันจะทาให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นเกิดความเข้าใจ
และตัดสินใจเข้ามาร่วมส่งเสริม สนับสนุน หรือเป็นภาคีเครือข่ายในการเข้ามาจัด หรือร่วมจัดการศึกษา รวมถึง
การช่วยยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
5. ประเทศชาติ สามารถใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือ ที่จะทาให้ ทุกองค์ประกอบของระบบการศึกษา
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และมีเปูาหมายเดียวกัน ส่งผลต่อภาพสะท้อนที่ดีต่อการจัดการศึกษา
โอกาสนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานด้านการประกัน
คุณ ภาพภายในให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรของสถานศึ ก ษาในสั งกั ด ส านั ก งาน กศน. โดยการสร้ า งความรู้
ความเข้าใจในการดาเนิ น งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้ เป็น ไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สานักงาน กศน. จึงได้จัดทาเอกสาร “แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562” ขึ้น เพื่อให้หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.
ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจ นาไปใช้เป็นแนวทางในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การประเมิน
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ บรรลุตามเปูาหมายของมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
ไว้ต่อไป

แนวคิดในการกาหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การที่สถานศึกษาจะจั ดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญ หลายประการ
ได้แก่ การกาหนดภารกิจของสถานศึกษาที่ชัดเจน การกากับติดตามงานสม่าเสมอ การสร้างความสัมพันธ์ ที่ดี
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน การมีความเป็นผู้นาด้านการจัดการเรียนรู้ทั้งครูและผู้บริหาร มีการสร้างโอกาสใน
การเรียนรู้และให้เวลาผู้เรียน มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด และปลอดภัย มีการจัดหลักสูตรที่
ชัดเจนสอดคล้องกับเปูาหมาย มีการใช้กลวิธีในการประเมินที่หลากหลาย มีการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ พัฒนางานอยู่บนพื้นฐานของงานวิชาการและการวิจัย ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่
อย่างเต็มที่และมีการวางแผนการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (สานักทดสอบทางการศึกษา, 2561) ซึ่งจาก
แนวคิดในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่ าว ประกอบกับ แนวคิดในการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ว่า มาตรฐานการศึกษาที่กาหนดต้องเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้แทนสถานศึกษาทุกประเภทในสังกัดสานักงาน กศน. ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู
และนักวิชาการศึกษา และต้องเป็นมาตรฐานขั้นต่าของหน่วยงานต้นสังกัด สาหรับ นาไปใช้กับสถานศึกษาในสังกัด
สานักงาน กศน. ซึ่งการกาหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดทาขึ้นโดยการนา
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาระดับชาติ และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
ที่ปรากฏอยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาเป็นกรอบในการกาหนดมาตรฐานการศึกษา ประกอบกับ
การวิเคราะห์ พระราชบัญญัติส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด ข้อกาหนดในกฎกระทรวงการประกัน
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คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กฎกระทรวง กาหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน สาหรับ
สถานศึกษาที่จั ดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง พ.ศ. 2554 รวมถึง สภาพบริบท และบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกประเภทโดย
ภาพรวมในสังกัดสานักงาน กศน. และข้อมูลทางสังคมที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และหลักการ นโยบายด้านการศึกษา
เพื่อให้ได้มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีความน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนด ที่ ส ามารถน าไปใช้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง สามารถน าไปประเมิ น ได้ จ ริ ง สามารถสะท้ อ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ได้จริง มุ่งให้ได้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึ กษาในแต่ละประเภทในสังกัดสานักงาน กศน. ดังนั้น
จากการกาหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ไว้ตามประเภทการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน. ซึ่งประกอบด้วย
1. มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง
3. มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย
ซึง่ ในแต่ละประเภทของมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดังกล่าวข้างต้น ได้มีการกาหนด
ประเด็นการพิจารณาคุณภาพไว้ 3 ด้าน คือ 1) คุณภาพของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ 2) คุณภาพการจัดการศึกษา
และ 3) คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งในแต่ละด้านมีแนวคิดในการกาหนดประเด็นการพิจารณา
คุณภาพในแต่ละด้านไว้ ดังนี้
1. แนวคิดในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ
คุณภาพของผู้เรียน ได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ) สติปัญญา ความรู้ (หมายถึง
เป็นคนเก่ง) และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
และในมาตรา 7 ที่ว่า “ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝัง จิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เ คารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ง ส่ งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถ
ในการประกอบอาชี พ รู้ จั ก พึ่ง ตนเอง มี ความคิ ด ริ เ ริ่ม สร้ างสรรค์ ใฝุ รู้ และเรี ยนรู้ ด้ ว ยตนเองอย่ างต่ อเนื่อ ง”
ประกอบกับตามหลักการส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ได้ระบุไว้ว่า ต้องยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม
มีจริ ยธรรมและคุ ณธรรม พัฒนาคนทุ กช่ วงวั ยและเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ อย่ างมีคุ ณภาพ รวมถึ ง
การสร้ างคนให้ ใช้ ประโยชน์ และอยู่ กั บสิ่ งแวดล้ อมอย่ างเกื้ อกู ล อนุ รั กษ์ ฟื้ นฟู ใช้ ประโยชน์ ทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
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ซึ่ง ในปั จ จุ บั น รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องประเทศแบบ
องค์รวมที่เชื่อมโยงกับมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา และการเมือง เพื่อสร้างศักยภาพและคนไทยให้เป็น
กาลังคนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตลอดจนเป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิต
ในโลกศตวรรษที่ 21 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบ “มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พ.ศ. 2561” เพื่อเป็นข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ของคนไทย เพื่อให้หน่วยงาน
องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดาเนินการผลักดันโดยการนามาตรฐานการศึกษาของชาติ
ดังกล่ าวไปสู่การปฏิบั ติในสถานศึกษา เพื่อให้ เกิดผลลั พธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติต่อไป (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561)
ดังนั้น จากความสาคัญและสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านคุณภาพของผู้เรียน หรือผู้รับบริการ นั้น จึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาผู้เรียน
หรื อผู้ รั บบริ การให้ เป็ น คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลั กษณะที่ดี (เช่น ความมีวินัย ความขยัน
ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นต้น ) มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องตามจุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตที่ดี (เช่น การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ไขปัญหา การเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี เป็นต้น) มีสุขภาวะและสุนทรียภาพที่ดี โดย
ยึดค่านิยมร่วมของสังคม (ความเพียรอันบริสุทธิ์ ความพอเพียง วิถีประชาธิปไตย ความเท่าเทียมเสมอภาค) มาเป็น
ฐานในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เ ข้มแข็ง อันจะส่งผลให้เกิด
ความมั่นคง มัง่ คั่ง และยั่งยืนของประเทศ หรือที่เรียกว่าลักษณะของคนไทย 4.0 ต่อไป
2. แนวคิดในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
การพั ฒ นาคุ ณภาพการศึก ษาเป็ นกระบวนการเปลี่ ย นแปลงหรือ ปรั บ ปรุ งพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ และจะต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และ
สังคมโดยทั่วไป ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องอาศัยความรับผิดชอบ
ร่วมในระดับประเทศ และระดับสถานศึกษาโดยต้องคานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญ 5 ประการ ได้แก่ หลักสูตร
สื่อการสอนและเทคโนโลยี การประเมินผลผู้เรียน การพัฒนาครู การประเมินคุณภาพสถานศึกษา และการ
สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา (รัตนา ดวงแก้ว, 2557) ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กาหนดแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้ คือ ต้อง 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลองกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ให้มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญปัญหาสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง
4) การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกั น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม
ค่ า นิ ย มที่ ดี ง ามและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ไ ว้ 5) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ส อนสามารถจั ด บรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอานวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถ
ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 6) ให้ผู้เรียนและผู้สอนเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน
และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 7) ให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ นอกจากนี้ ยังมีการระบุถึง
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วิธีการประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ไววา ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผลผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการ
ของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการ
เรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,
มปป.) จากแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ดังกล่าว จึงกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการเรียนการ
สอน ถือเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งจะบ่งบอกถึงคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
ซึ่งในปั จ จุ บั นการจั ดการเรี ย นรู้ หรื อการจัดการเรียนการสอนที่เป็นที่ ยอมรับกันว่า สามารถส่ งเสริมให้ ผู้ เรียน
ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงนั้น ต้องเน้นที่ตัวของกลุ่มเปูาหมาย และเน้นการฝึก ปฏิบัติ หรือลงมือทา
มากกว่าการเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีเพียงอย่างเดียว เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการจัดกระบวนเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
มีกระบวนการคิด และการปฏิบัติที่สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปสู่การใช้หรือประยุกต์ใช้ได้ในการดาเนินชีวิต
ดังนั้น ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านคุณภาพ
การจัดการศึกษา จึงมุ่งเน้น ที่การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การจัดหาหรือพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีการใช้และพัฒนาบุคลากรที่ทาหน้าที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มี
ความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรหรือกิจกรรมที่จัดการเรียนรู้ รวมถึง
มีการกาหนดแนวทางการตรวจสอบ วัดและประเมินผลการจัด การเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยการใช้เครื่องมือ
หรือวิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมถึงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่กลุ่มเปูาหมายที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า
ผู้เรียน ผู้รับบริการต้องเป็นผู้ที่ มีความรู้ หรือทักษะ หรือคุณลักษณะเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรหรือกิจกรรมที่จัดการเรียนรู้ และส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เรียน และผู้รับบริการ และเพื่อการนาไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ต่อไป
3. แนวคิดในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กาหนดทิศทางการบริหารไว้ในมาตรา 39 ว่าให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจ
การบริหารและจัดการศึกษาให้แก่พื้นที่ และสถานศึกษา โดยแบ่งขอบข่ายงานการบริหารสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ประกอบกับ
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และกฎกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน สาหรับสถานศึกษาที่จัด
การศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2551 ได้กาหนดให้สถานศึกษาต้องดาเนินการ ดังนี้ 1) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี 3) ดาเนินงานตามแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจาปี 4) จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5) จัดให้มีการประเมิ นคุณภาพ
ภายในสถานศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา 6) จั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเองประจ าปี
7) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และภาคีเครือข่าย
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 8) นาผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 9) จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศของสถานศึกษา และ 10) ยึดหลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และผู้รับบริการ
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สถานศึกษาจึงมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้ เกิดผล
การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด รวมถึงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
ซึ่งผลที่ เกิ ดขึ้น จากการจั ด การศึก ษาของแต่ ล ะสถานศึ กษานั้น อาจเกิ ดขึ้น แตกต่ างกั นออกไป ทั้ง นี้ขึ้ นอยู่ กั บ
ศักยภาพและบริบ ทของสถานศึกษา และสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ สั งคม เทคโนโลยี และความคาดหวัง
ของประชาชนที่อยู่ในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ด้วย
ดังนั้น ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านคุณภาพ
การบริหารจัดการของสถานศึกษา จึงมุ่งเน้นที่การจัดระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของบุ คลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และผู้ ที่เ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ ในการร่วมกันกาหนดและจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัด
การศึ ก ษาหรื อ แผนพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษา แผนปฏิบั ติ ก ารประจาปี น าไปสู่ การปฏิ บั ติ ง านตามแผนของ
สถานศึกษา และจัดให้มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน จัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศที่เป็น
ผลมาจากการดาเนินงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา และจัดให้มี การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึก ษาของสถานศึ กษา พร้ อมทั้ง จัด ทารายงานการประเมิ นตนเองประจ าปี ต่ อคณะกรรมการ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และภาคีเครื อข่าย แล้วนาผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของการ
วางแผน ร่ ว มกับ การศึก ษาวิ จั ย ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การบริหารจั ดการของสถานศึ กษา เพื่อ มุ่งสู่ การพั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็ นการสนับสนุนการพัฒนาประชาชนคนไทยให้ ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม
สามารถเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
การศึกษาที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไป
ทั้งนี้ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยได้มีการกาหนดเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของแต่ละมาตรฐาน แต่ละด้าน และในแต่ละประเด็น
การพิจ ารณาไว้ 5 ระดับ คือ ระดั บกาลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเ ลิศ และระดับยอดเยี่ยม
ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในคาอธิบาย เกณฑ์การพิจารณา และระดับคุณภาพของมาตรฐานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในส่วนที่ 2 ของเอกสารเล่มนี้
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มาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา เป็น ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึง ประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง สาหรับการส่งเสริมและกากับดูแล การตรวจสอบ
การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มาตรฐานการศึกษาที่กาหนดขึ้น
จึงสามารถใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับการส่งเสริม กากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ดังนั้น การกาหนดให้มีม าตรฐานการศึกษาจึงมีความสาคัญต่อการจัดการศึกษา คือ ทาให้สถานศึกษา
มี เ กณฑ์ ก ารเปรี ย บเที ย บที่ เ ป็ น มาตรฐานการศึ ก ษาเดี ย วกั น ถึ ง แม้ ส ถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง จะมี ส ภาพบริ บ ท
หรือข้อจากัดที่แตกต่างกัน และมาตรฐานการศึกษายังทาให้ส ถานศึกษามีเปูาหมาย ทิศทางในการที่จะพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน เป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อประเมินความก้าวหน้า หรือประเมิน
คุณภาพภายนอกเพื่อการตรวจสอบ ยื นยันผลการประเมินคุณภาพภายในจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการกระตุ้น
การปฏิบัติงานในด้านการบริหารและการจัดการศึกษา นอกจากนี้การกาหนดมาตรฐานการศึกษายังเป็นการกาหนด
ความคาดหวังให้กับครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน สังคม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษา เพราะหากไม่มีมาตรฐานการศึกษา สาธารณชนก็จะไม่ทราบว่าสาระสาคัญที่แท้จริงของการจัด
การศึกษาเป็นอย่างไร การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันต้องเป็นไปในทิศทางใด คุณภาพการจัดการศึกษาแต่ละแห่งมี
จุดเด่น จุดทีค่ วรพัฒนาในเรื่องใดบ้าง เนื่องจากไม่มีเครื่องชี้วัดเทียบเคียง ทาให้ ขาดความรับผิดชอบต่อสาธารณชน
การกาหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาทาให้สถานศึกษาต้องถือเป็นความรับผิดชอบที่จะทาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษาต้องจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพการ
บริหารจัดการ ตลอดจนคุณภาพด้านการจัดสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมีกิจกรรม โครงการที่
ส่งเสริม สนับสนุน และเสนอต่อหน่วยงานโดยต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงนโยบายของรัฐ และมาตรฐาน
ยังเป็นแนวทางให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้การสนับสนุน ส่งเสริมสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้
เพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามความคาดหวังของชุมชนและสังคมต่อไป
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารคุณภาพการศึกษา
ที่มีความต่อเนื่ องเป็ นวงจร เพื่อสร้างความมั่นใจให้ กับผู้เรียนหรือผู้รับบริการ ว่าจะได้รับการบริการ การจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ เริ่ มตั้งแต่ ปั จจั ยปูอนในการจั ดการศึกษา กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิ ต /ผลลั พธ์
ที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาภายใต้บริบทของสถานศึกษานั้น ๆ ระบบการประกันคุณภาพจึงเป็นระบบที่ทาให้เห็นถึง
แนวทางปฏิ บั ติ ที่ จ ะน าไปสู่ ผ ลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ เป็ น การรวมสิ่ ง ต่ า ง ๆ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะซั บ ซ้ อ นให้ ป ระสานเป็ น
หนึ่งเดียว โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ การวางแผนพัฒนาคุณภาพ การควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพ
และผลการปฏิบัติจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกาหนดของการสร้างความพอใจให้กับผู้เรียนและการมีต้นทุน
การดาเนินงานที่เหมาะสม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการทากิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลัก
อย่างมีระบบตามแบบแผนที่กาหนดไว้โดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ
1. ด้านการพัฒนาคุณภาพ เป็นองค์ประกอบของขั้นตอนการวางระบบการทางานที่ใช้หลักการร่วมมือ
รวมพลังเป็นขั้นตอนที่ผู้ปฏิบัติงานของสถานศึกษาทุกฝุายได้ร่วมกันทาความเข้าใจเกี่ยวกับการกาหนดเปูา หมาย
การปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐาน ที่กาหนดไว้ อีกทั้งมีการกาหนดกระบวนการ
ควบคุม และการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลผลิตตามที่กาหนดไว้ และต้องบอกให้ได้ว่า การทางานที่มี
คุณภาพนั้ น ต้องมีลั กษณะอย่างไร และผลงานที่มีคุณภาพต้องเป็ นอย่างไร ต้องมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
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ระหว่างมาตรฐานกับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา และรวมทั้งสามารถนาข้อค้นพบที่ได้จาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปสู่การวางแผนและลงมือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ต่อไป ตลอดจนเป็นขั้นตอนการ
ดาเนิน งานที่เกี่ย วกับ การกาหนดเกณฑ์คุณภาพ หรือมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ร่วมกันของสถานศึกษา มีการนาข้อมูล
สารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาใช้ ใ นการด าเนิ น งาน และการจั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของ
สถานศึกษา
2. ด้านการติดตาม ตรวจสอบ เป็นองค์ประกอบของขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม กากับ
ดูแล ติดตามตรวจสอบ ความก้าวหน้าการดาเนินงานของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
จัดทารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ว่าสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานมีการดาเนินงานหรือจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพหรือมาตรฐานที่ได้ตกลงร่วมกันหรือไม่ หากการดาเนินงานยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ ผู้บริหารหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องจะต้องเข้าไปร่วมแก้ไข และร่วมการดาเนินงานดังกล่าว เพื่อทาให้เกิดการปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงาน
ได้ทันท่วงที ไม่ปล่อยให้การดาเนินงานดาเนินต่อไป ทั้งนี้เพราะอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผลการดาเนินงานก็ได้
ดังนั้น การติดตาม ตรวจสอบ ในขั้นตอนนี้จะต้องทาในทุกขั้นตอนของการดาเนินงาน และต้องทาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด
3. ด้านการประเมินคุณภาพ เป็นองค์ประกอบของขั้ นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา ในรอบปีของการประเมิน โดยมีคณะผู้ประเมิน ได้รับฟังรายงาน และศึกษารายงานผลการดาเนินงาน
เอกสาร และหลั ก ฐานอ้างอิงต่าง ๆ ของสถานศึกษาอย่างละเอียด พร้ อมทั้งได้ตรวจเยี่ย มพื้นที่จัดการศึกษา
การวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการของสถานศึ ก ษา ตลอดจนได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารการด าเนิ น งานของ
สถานศึกษาจากผู้บริหาร ครู บุคลากรของสถานศึกษา ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดย
คณะกรรมการประเมินได้วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน และสรุปผลการประเมิน ซึ่งจะต้องสามารถบ่ งบอกได้ว่า
การดาเนินงานของสถานศึกษาในกิจกรรมใดที่ทาได้ดีเลิศ สมควรเผยแพร่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และมีปัจจัยอะไรบ้าง
ที่ทาให้ผลการดาเนินงานประสบความสาเร็จ และในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถบ่งบอกได้ว่ากิจกรรมหรือโครงการใดที่
จะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ขึ้ น และจะต้ อ งมี ข้ อ เสนอแนะอะไรบ้ า งที่ เ ป็ น รู ป ธรรม ที่ บ อกได้ ว่ า จะต้ อ ง
มีการพัฒนาอะไรและทาอย่างไรบ้าง ซึ่งจะทาให้สถานศึกษาทราบถึงระดับคุณภาพการดาเนินงานของสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง ที่ต้องแก้ไข รวมถึงเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
จากองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเป็นวงจรการพัฒนาที่ต่อเนื่องโดยมีมาตรฐาน
การศึกษาเป็นเปูาหมายและเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ตัวขับเคลื่อนสาคัญ โดยให้บุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
กาหนดทิศทางการทางานให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังแผนภาพ
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แผนภาพ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
จากแผนภาพ จะเห็นว่ากระบวนการดาเนินงานตามองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน
เป็นวงจรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ไม่หยุดนิ่ง โดยผ่านวงจรคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นเปูาหมายหลัก
โดยเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา และการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ามาตรฐานการศึกษามีความสาคัญเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่ปรากฏ
ในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 การกาหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ซึ่งหลักปฏิบัติ
ทั่ ว ไปจะก าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง จั ด ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา
โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้ มีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ให้ ห น่ว ยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อ เนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ดังนั้น มาตรฐานการศึกษาจึงมีความสาคัญกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพราะมาตรฐานการศึกษาเป็นข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลั กษณะที่พึงประสงค์และ
มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่งเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง สาหรับการส่งเสริม กากับดูแล
ตรวจสอบ ประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา
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วัตถุประสงค์ของการจัดทาเอกสาร
เอกสาร “แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. 2562” เล่ มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ส ถานศึกษาในสั งกัดสานักงาน กศน. หรือผู้ ที่สนใจ นาไปใช้เป็น
แนวทางในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
การประเมินคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเปูาหมายของมาตรฐานการศึกษาที่
สถานศึกษากาหนดไว้

การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่กาหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
แต่ละระดับและแต่ละประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้งจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดาเนินการตามแผน
ที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมิ นตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
ทั้ ง นี้ ในส่ ว นของการจั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ได้ป ระกาศใช้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ดังนั้น ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้ส ะท้อนภาพความเชื่อมโยงระหว่าง
มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น ต่ าที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประกาศก าหนด กั บ สภาพบริ บ ทและความต้ อ งการของ
กลุ่ มเปู าหมาย สถานศึกษา และชุ มชน ท้องถิ่น รวมถึงการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็น
ลั ก ษณะเฉพาะของสถานศึ ก ษา สถานศึ ก ษาจึ ง ต้ อ งมี ก ารก าหนด และประกาศใช้ ม าตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ามาตรฐานแต่ละประเภท ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกาหนดไว้ โดยสถานศึกษาสามารถกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้ได้ เช่น การเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มเติมประเด็นการพิจารณา
หรือตัวบ่งชี้ เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพบริบท ศักยภาพและความต้องการของสถานศึกษา และความเป็น
ลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา (ถ้ามี) ซึ่งสถานศึกษาสามารถกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้
แนวทางการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. ศึกษามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กาหนด
2. ทบทวนบทบาทหน้ า ที่ ข องสถานศึ ก ษา วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ อั ต ลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษา และ
ลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา (ถ้ามี) รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในสถานศึกษา
3. ดาเนิ นการก าหนด และประกาศใช้ มาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา โดยวิ เคราะห์ มาจาก
ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาขั้นต่าแต่ละประเภท ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนดกับ บทบาท
หน้ า ที่ ข องสถานศึ ก ษาที่ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาในแต่ ล ะประเภท (การจั ด การศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษา
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ขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย) ลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา (ถ้ามี)
รวมถึงสภาพบริบทและความต้องการของสถานศึกษา ซึ่งมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาจะกาหนดและประกาศใช้
ต้องไม่น้อยกว่ามาตรฐานแต่ละประเภท ของมาตรฐานการศึกษานอกระบบที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนดไว้
ทั้งนี้ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์
และเป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง สาหรับการส่งเสริมและกากับดูแล
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยกาหนดให้เป็น
มาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภท รวมถึงประเด็นการพิจารณา ซึ่งต้องกาหนดจากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
มาตรฐานการศึกษาขั้นต่าแต่ละประเภทที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด (มาตรฐานการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย) กับบทบาทหน้าที่ของ
สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาในแต่ละประเภท ได้แก่ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา
ต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา (ถ้ามี)
นอกจากนี้ ส าหรั บ ในบางมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นในการพิจารณาบางประเด็นที่ต้องมี
การกาหนดค่าเปูาหมายทีเ่ กี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะให้เกิดแก่ผู้เรียน สาหรับใช้ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้ ส ถานศึกษาใช้ข้อมูล สารสนเทศที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานในปีงบประมาณก่อนหน้า ที่จะจัดทารายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อกาหนดค่าเปูาหมายของสถานศึกษา
โดยพิ จ ารณาร่ ว มกับ ศัก ยภาพและความพร้อ มของสถานศึก ษา เพื่ อให้ ค่า เปู าหมายที่ส ถานศึก ษาก าหนดขึ้ น
เป็ น ค่ า เปู า หมายที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และแปรผั น เป็ น ไปตามศั ก ยภาพและบริ บ ทของแต่ ล ะสถานศึ ก ษาที่ มี
ความแตกต่างกัน
4. น ามาตรฐานการศึ ก ษาที่ ส ถานศึ ก ษาประกาศใช้ ไ ปจั ด ท าแผนพั ฒนาการจั ดการศึ กษาหรื อ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อดาเนินการจัดการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต่อไป

1414

ส่วนที่ 2
คาอธิบาย เกณฑ์การพิจารณา และระดับคุณภาพ
ของมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 ระบุไว้ว่า “มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐาน
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับการส่งเสริม และกากับดูแล
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน”
ส าหรั บ การพั ฒ นามาตรฐานการศึ กษาและประเด็ นการพิ จารณาในการประเมิ น ของแต่ ล ะมาตรฐาน
การศึกษานั้น ได้มีการวิเคราะห์ และกาหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด ประกอบกับข้อกาหนดในกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กฎกระทรวง กาหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน
สาหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง พ.ศ. 2554 รวมถึง สภาพบริบท และบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกประเภทโดย
ภาพรวมในสังกัดสานักงาน กศน. ผนวกกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 หลักการ และนโยบาย
ด้านการศึกษา เป็นต้น เพื่อการกาหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีความน่าเชื่อถือ
สอดคล้องกับแนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งจากการดาเนิน การพัฒ นามาตรฐานการศึกษา จึงมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยไว้ 3 ประเภท คือ มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน
การศึกษาต่อเนื่ อง และมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมาตรฐานการศึกษาแต่ล ะประเภทจะมุ่งพิจารณา
คุณภาพใน 3 ด้ าน คือ คุณภาพของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ คุณภาพการจัดการศึกษา และคุณภาพการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ มาตรฐานการศึกษาในแต่ล ะประเภท ได้มีการกาหนดเกณฑ์การตัดสิ น ระดับคุณภาพของแต่ล ะ
มาตรฐานไว้ 5 ระดับ คือ ระดับกาลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม ดังรายละเอียด
ตามคาอธิบาย เกณฑ์การพิจารณา และระดับคุณภาพของมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในแต่ละประเภท ดังนี้
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มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจานวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1 คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย นการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง มี ป ระเด็ น
การพิจารณา จานวน 8 ประเด็น ประกอบด้วย
1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 ผู้เรี ยนการศึกษาขั้นพื้น ฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลั กษณะที่ดีตามที่สถานศึกษา
กาหนด
1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น
1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม
1.5 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
1.6 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ
1.7 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
1.8 ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานนาความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัด การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จานวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย
2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น
2.2 สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2.3 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานที่ 3 คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การของสถานศึ ก ษา ซึ่ ง มี ป ระเด็ น การพิ จ ารณา จ านวน
9 ประเด็น ประกอบด้วย
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่กาหนด
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา
หมายเหตุ มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งมาตรฐานการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง และมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย
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มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง
มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง
มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง มีจานวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1 คุ ณภาพของผู้ เรี ยนการศึ กษาต่ อเนื่ อง ซึ่ งมี ประเด็ นการพิ จารณา จ านวน 3 ประเด็ น
ประกอบด้วย
1.1 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และ หรือทักษะ และ หรือคุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ์
การจบหลักสูตร
1.2 ผู้ จบหลั กสู ตรการศึ กษาต่ อเนื่ องสามารถน าความรู้ ที่ ได้ ไปใช้ หรื อประยุ กต์ ใช้ บนฐานค่ านิ ยมร่ วม
ของสังคม
1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นาความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี
มาตรฐานที่ 2 คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นรู้ ก ารศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง มี ป ระเด็ น การพิ จ ารณา จ านวน
5 ประเด็น ประกอบด้วย
2.1 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพ
2.2 วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
2.3 สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2.4 การวัดและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง
2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ
มาตรฐานที่ 3 คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การของสถานศึ ก ษา ซึ่ ง มี ป ระเด็ น การพิ จ ารณา จ านวน
9 ประเด็น ประกอบด้วย
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่กาหนด
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา
หมายเหตุ มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งมาตรฐานการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง และมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย
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มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย มีจานวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1 คุณ ภาพของผู้รับบริ การการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จานวน
1 ประเด็น ประกอบด้วย
1.1 ผู้รับบริการมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานที่ 2 คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ซึ่ ง มี ป ระเด็ น การพิ จ ารณา จ านวน
4 ประเด็น ประกอบด้วย
2.1 การกาหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานที่ 3 คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การของสถานศึ ก ษา ซึ่ ง มี ป ระเด็ น การพิ จ ารณา จ านวน
9 ประเด็น ประกอบด้วย
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่กาหนด
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา
หมายเหตุ มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งมาตรฐานการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง และมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย
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มาตรฐานการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1919 19

มาตรฐานการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่าน้าหนัก
คะแนน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
50
1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
10
1.2 ผู้ เรี ย นการศึกษาขั้นพื้น ฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลั กษณะที่ดีตามที่ส ถานศึกษา
10
กาหนด
1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยน
5
ความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น
1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม
5
1.5 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
4
1.6 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ
4
1.7 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
4
1.8 ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานนาความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้
8
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียน
20
เป็นสาคัญ
2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น
5
2.2 สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5
2.3 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5
2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
5
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
30
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
3
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา
3
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
3
3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
3
3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่กาหนด
3
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
5
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา
3
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
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มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจานวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นการพิจารณาจากผลที่เกิดจากการจัด การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกิดขึ้นกับ
ผู้ เ รี ย น ประกอบด้ ว ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้ เ รี ย นการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม การใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความสามารถในการนาความรู้
ทักษะพื้นฐานไปใช้หรือประยุกต์ใช้ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
นอกจากนี้ พิจารณาจากผู้เรียนที่มีพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีเป็นไปตามที่
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดไว้ 9 ประการ (สะอาด สุภาพ กตัญญู
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้าใจ มีวินัย) มีจิตอาสา และเคารพในกฎกติกาบนหลักประชาธิปไตย ภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็ นคุ ณค่าของความเป็ นไทย มีส่ วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย รวมทั้ งภูมิปัญญาไทย
สามารถอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณีได้ โดยปราศจากความขัดแย้ง แสดงออกทางพฤติกรรม มีกิริยาที่เหมาะสม ถูกกาลเทศะ
มีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ หรือมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมายและวัฒนธรรมที่ดีงาม
โดยมีประเด็นการพิจารณา จานวน 8 ประเด็น ดังนี้
1. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
2. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
3. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกับผู้อื่น
4. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม
5. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
6. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ
7. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
8. ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานนาความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
ค่าน้าหนักคะแนน 10 คะแนน
คาอธิบาย
พิจารณาจากผู้เรียนทุกระดับการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ หรือทักษะตามจุดมุ่งหมายการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาบังคับที่เป็นไปตามแผนการลงทะเบียนเรียนที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยพิจารณา
จากคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียน หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ระดับสถานศึกษา จานวน 2 ภาคเรียนในปีงบประมาณที่จะดาเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
เกณฑ์การพิจารณา
คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาในรายวิชาบังคับของสถานศึกษา หรือ
คะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบระดั บชาติ ด้ านการศึ กษานอกระบบโรงเรี ยน (N-Net) เปรี ยบเที ยบกั บ ค่ า คะแนน
เปูาหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้
เกณฑ์การให้คะแนน
0 คะแนน = สถานศึกษามีร้อยละเฉลี่ยของจานวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ
ปลายภาคเรียนของผู้เรียนในรายวิชาบังคับ หรือคะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-Net) ทีเ่ ท่ากับหรือสูงกว่า ค่าคะแนนเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 0.00 - 9.99
1 คะแนน = สถานศึกษามีร้ อยละเฉลี่ยของจานวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ
ปลายภาคเรียนของผู้เรียนในรายวิชาบังคับ หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน
(N-Net) ที่เท่ากับหรือสูงกว่า ค่าคะแนนเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 10.00 - 19.99
2 คะแนน = สถานศึกษามีร้ อยละเฉลี่ยของจานวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ
ปลายภาคเรียนของผู้เรียนในรายวิชาบังคับ หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน
(N-Net) ทีเ่ ท่ากับหรือสูงกว่า ค่าคะแนนเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 29.99
3 คะแนน = สถานศึกษามีร้ อยละเฉลี่ยของจานวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ
ปลายภาคเรียนของผู้เรียนในรายวิชาบังคับ หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน
(N-Net) ที่เท่ากับหรือสูงกว่า ค่าคะแนนเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 30.00 - 39.99
4 คะแนน = สถานศึกษามีร้ อยละเฉลี่ยของจานวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ
ปลายภาคเรียนของผู้เรียนในรายวิชาบังคับ หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน
(N-Net) ที่เท่ากับหรือสูงกว่า ค่าคะแนนเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 40.00 - 49.99
5 คะแนน = สถานศึกษามีร้ อยละเฉลี่ยของจานวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ
ปลายภาคเรียนของผู้เรียนในรายวิชาบังคับ หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน
(N-Net) ที่เท่ากับหรือสูงกว่า ค่าคะแนนเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 50.00 ขึ้นไป

2222
22
การคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. คานวณคะแนนที่ได้จากเกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับค่าน้าหนักคะแนน (ค่าน้าหนักคะแนน 10 คะแนน)
จากสูตร
คะแนนที่ได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน)
คะแนนเต็ม (จากเกณฑ์การให้คะแนน)

X ค่าน้าหนักคะแนน

=

คะแนนที่ได้

2. นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 4.99

ปานกลาง
5.00 - 6.25

ดี
6.26 - 7.50

ดีเลิศ
7.51 - 8.75

ยอดเยี่ยม
8.76 - 10.00

แนวทางการดาเนินงาน
1. ให้สถานศึกษากาหนดค่าคะแนนเปูาหมาย เฉพาะรายวิชาที่มีแผนการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในปีงบประมาณที่สถานศึกษาจัดทารายงานการประเมินตนเอง โดยใช้คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ
ปลายภาคเรียนของผู้เรียน หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน
(N-Net) จานวน 2 ภาคเรียน ที่มีอยู่ครั้งล่าสุดในแต่ละรายวิชา มาเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อกาหนดค่าคะแนน
เปูาหมาย ดังกล่าว
2. ให้สถานศึกษานาคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียน หรือคะแนนเฉลี่ยผลการสอบประเมิน
คุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-Net) ไปเปรียบเทียบกับค่าคะแนนเปูาหมายที่กาหนดไว้ตามข้อ 1
3. ให้ ส ถานศึ ก ษานั บ จ านวนรายวิ ช าบั ง คั บ ที่ มี คะแนนเฉลี่ ยผลการสอบปลายภาคเรี ยนของผู้ เรี ยน
ทุ กระดั บ การศึ กษาในรายวิ ชาบั งคั บของสถานศึ กษา หรื อคะแนนเฉลี่ ยผลการสอบประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา
นอกระบบระดั บชาติ (N-Net) ที่ เ ท่ า กั บ หรื อ สู ง กว่ า ค่ า คะแนนเปู า หมายที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดไว้ แล้ ว น าผล
มาคิดเป็น ร้อยละเฉลี่ ยของจ านวนรายวิช าบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ ยผลการสอบ ที่เท่า กับ หรื อสูงกว่า ค่าคะแนน
เปูาหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ เป็นรายภาคเรียน จานวน 2 ภาคเรียน
4. นาร้อยละที่คานวณได้ ทั้ง 2 ภาคเรียน มาบวกกันแล้วหารด้วย 2 เพื่อหาร้อยละเฉลี่ยของจานวนรายวิชา
ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบที่เท่ากับหรือสูงกว่าค่าคะแนนเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ ในภาพรวมทั้ง
ปีงบประมาณ
5. นาร้อยละเฉลี่ยที่ได้คานวณในข้อ 4. ไปเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน
6. คิดคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน
7. นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ เพื่อแปรผลระดับคุณภาพ
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ตัวอย่าง
กรณีสถานศึกษา เลือกใช้คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียน เพื่อกาหนดค่าคะแนน
เป้าหมายของสถานศึกษา
สถานศึกษาแห่งหนึ่ง มีผู้เรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563) มีผลคะแนนเฉลี่ย
ผลการสอบปลายภาคเรียนระดับสถานศึกษาเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ ดังนี้
ภาคเรียนที่ 2/2562
ระดับ/รายวิชาบังคับ

คะแนนเฉลี่ยผลการ
สอบปลายภาคเรียน
ระดับสถานศึกษา

คะแนนผลสัมฤทธิ์
ที่สถานศึกษา
ตั้งค่าเป้าหมายไว้

ภาคเรียนที่ 1/2563
คะแนนเฉลี่ย
ผลการสอบปลาย
ภาคเรียนระดับ
สถานศึกษา

คะแนน
ผลสัมฤทธิ์
ที่สถานศึกษาตั้ง
ค่าเป้าหมายไว้

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่
ผลการสอบปลายภาคเรียนระดับ
สถานศึกษากับคะแนนผลสัมฤทธิ์
ที่สถานศึกษาตั้งค่าเป้าหมายไว้

ภาคเรียนที่
2/2562

ภาคเรียนที่
1/2563

ประถมศึกษา
1. ทักษะการเรียนรู้
37.26
39.11
ต่ากว่า
2. ภาษาไทย
33.50
33.00
สูงกว่า
3. วิทยาศาสตร์
36.00
35.50
สูงกว่า
4. สังคมศึกษา
23.00
22.50
สูงกว่า
ม.ต้น
1. ทักษะการเรียนรู้
39.11
37.26
สูงกว่า
2. ภาษาไทย
33.50
33.00
สูงกว่า
3. วิทยาศาสตร์
35.50
36.00
ต่ากว่า
4. สังคมศึกษา
25.00
22.50
สูงกว่า
ม.ปลาย
1. ทักษะการเรียนรู้
36.00
35.50
สูงกว่า
2. ภาษาไทย
23.00
22.50
สูงกว่า
3. วิทยาศาสตร์
37.26
39.11
ต่ากว่า
4. สังคมศึกษา
33.50
33.00
สูงกว่า
จานวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยฯ ระดับสถานศึกษา เท่ากับหรือสูงกว่า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ที่สถานศึกษาตัง้ ค่าเปูาหมายไว้
4
5
คานวณร้อยละของจานวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียน เท่ากับหรือสูงกว่า คะแนน 4x100/6 = 5x100/6 =
ผลสัมฤทธิ์ที่สถานศึกษาตั้งค่าเปูาหมายไว้ในแต่ละภาคเรียนรวม 2 ภาคเรียน
66.66
83.33
คานวณร้อยละเฉลี่ยในภาพรวม ทัง้ ปีงบประมาณ
66.66 + 83.33 = 74.99
2
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ดังนั้น เมื่อนาค่าเฉลี่ยร้อยละของจานวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียน เท่ากับ
หรือสูงกว่า ค่าคะแนนเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ในภาพรวมของทั้งปีงบประมาณ ซึ่งคานวณได้ ร้อยละ
74.99 ไปเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน จึงสรุปได้ว่าในประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษานี้ สถานศึกษา
ได้คะแนน 5 คะแนน
จึงนาคะแนนที่ได้ ไปแทนค่าตามสูตร ดังนี้
คะแนนที่ได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน)
คะแนนเต็ม (จากเกณฑ์การให้คะแนน)
5 คะแนน
5 คะแนน

X ค่าน้าหนักคะแนน

=

คะแนนที่ได้

X 10 คะแนน

= 10 คะแนน

นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 4.99

ปานกลาง
5.00 - 6.25

ดี
6.26 - 7.50

ดีเลิศ
7.51 - 8.75

ยอดเยี่ยม
8.76 - 10.00

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ในประเด็นการพิจารณานี้ สถานศึกษา ได้คะแนนจากการประเมินคุณภาพ 10 คะแนน จึงอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
หมายเหตุ กรณีที่ส ถานศึกษาเลื อกใช้คะแนนเฉลี่ ยผลการสอบระดับชาติด้า นการศึกษานอกระบบโรงเรีย น
(N-Net) เพื่อกาหนดค่าคะแนนเปูาหมายของสถานศึกษา ให้ดาเนินการเช่นเดียวกันกับแนวทางที่ปรากฏ
อยู่ในตัวอย่าง ดังกล่าวข้างต้น แต่ให้ใช้ คะแนนเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-Net) แทนการใช้คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียน
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. รายงานผลคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาในรายวิชาบังคับของ
สถานศึ กษา หรื อคะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบระดั บ ชาติ ด้ า นการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น (N-Net) ระดั บ
สถานศึกษาในแต่ละรายวิชาบั งคับ ที่ เป็ นไปตามแผนการลงทะเบียนเรีย นที่กาหนดไว้ในหลั กสู ตรสถานศึกษา
ของปีงบประมาณที่ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
2. ข้อมูล หรือตารางสรุปข้อมูล คะแนนเฉลี่ยผลการสอบภาควิชาบังคับของสถานศึกษาเปรียบเทียบกับค่า
คะแนนเปูาหมาย ที่กาหนดไว้
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ค่าน้าหนักคะแนน 10 คะแนน
คาอธิบาย
พิจารณาจากผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีเป็นไปตามที่
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดได้ 9 ประการ (สะอาด สุภาพ กตัญญู
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้าใจ มีวินัย) มีจิตอาสา เคารพในกฎกติกาบนหลักประชาธิปไตย ภูมิใจในท้องถิ่น
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย สามารถอยู่
และทางานร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม
ประเพณีได้ โดยปราศจากความขัดแย้ง
ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถกาหนดคุณลักษณะของผู้เรียนเพิ่มเติมได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมที่
ดีงาม
เกณฑ์การพิจารณา
1. สถานศึกษามีการกาหนดโครงการ กิจกรรม เพื่ อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรียนมี คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2. สถานศึกษามีการดาเนินงานโครงการ กิจกรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมี คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
3. สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ผล สรุ ป ผล และรายงานผลการด าเนิ น งานโครงการ กิ จ กรรม
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
4. สถานศึ ก ษามี ผู้ เ รี ย นที่ ผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม และคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ต ามที่
สถานศึกษากาหนด ในระดับ ดีขึ้นไป โดยมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนผู้เรียน
5. สถานศึกษามีผู้เรียนที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านที่เกี่ยวข้องกับการมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะที่ดี ตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 1 ข้อ
2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 2 ข้อ
3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 3 ข้อ
4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 4 ข้อ
5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 5 ข้อ
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การคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. คานวณคะแนนที่ได้จากเกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับค่าน้าหนักคะแนน (ค่าน้าหนักคะแนน 10 คะแนน)
จากสูตร
คะแนนที่ได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน)
คะแนนเต็ม (จากเกณฑ์การให้คะแนน)

X ค่าน้าหนักคะแนน

=

คะแนนที่ได้

2. นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 4.99

ปานกลาง
5.00 - 6.25

ดี
6.26 - 7.50

ดีเลิศ
7.51 - 8.75

ยอดเยี่ยม
8.76 - 10.00

ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมี คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2. สรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
3. แบบประเมินคุณธรรมตามพฤติกรรมบ่งชี้
4. ข้อมูล และรายงานผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน จานวน
2 ภาคเรียน
5. บันทึกอื่น ๆ ของครู เช่น บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ บันทึกการเยี่ยมบ้านผู้เรียน บันทึกการแนะแนว/
การช่วยเหลือผู้เรียน เป็นต้น
6. ภาพถ่ายการจัดโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
7. การสุ่มตรวจข้อมูลจากสภาพจริง โดยการสัมภาษณ์หรือสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนบางส่วน
8. ใบประกาศ เกียรติบัตร โล่ที่เกี่ยวข้อง
9. อื่น ๆ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น
ค่าน้าหนักคะแนน 5 คะแนน
คาอธิบาย
พิจารณาจากผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดยใช้ข้อมูลและเหตุผล
ประกอบการตั ด สิ น ใจ แก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง สมเหตุ ส มผล และสามารถแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
ร่วมกับผู้อื่นได้
เกณฑ์การพิจารณา
สถานศึกษามีจานวนผู้เรียนที่มี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน
0 คะแนน = สถานศึกษาไม่มีผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น
1 คะแนน = สถานศึกษามีจานวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็ นร่วมกับผู้อื่น ต่ากว่าค่าเป้า หมายมากกว่าร้อยละ 50 ของค่าเปูาหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
2 คะแนน = สถานศึกษามีจานวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
แลกเปลี่ย นความคิดเห็น ร่วมกับผู้อื่น ต่ ากว่าค่าเป้าหมายแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าเปูาหมายที่ส ถานศึกษา
กาหนด
3 คะแนน = สถานศึกษามีจานวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
4 คะแนน = สถานศึกษามีจานวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น สูงกว่าค่าเป้าหมาย แต่ไม่เกินร้อยละ50 ของค่าเปูาหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
5 คะแนน = สถานศึกษามีจานวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น สูงกว่าค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 50 ของค่าเปูาหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
นาคะแนนที่ได้จากเกณฑ์การให้คะแนนไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ (ค่าน้าหนักคะแนน 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 2.49

ปานกลาง
2.50 - 3.12

ดี
3.13 - 3.75

ดีเลิศ
3.76 - 4.38

ยอดเยี่ยม
4.39 - 5.00
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
3. รายงานผลการดาเนินงานโครงงาน/โครงการ กิจกรรม
4. รายงานผลการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5. ผลงาน ชิ้นงาน หรือรายงานของผู้เรียน
6. ภาพถ่ายการจัดโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
7. การสุ่มตรวจสอบข้อมูลจากสภาพจริง โดยการสัมภาษณ์ หรือสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน
8. อื่น ๆ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน
ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม
ค่าน้าหนักคะแนน 5 คะแนน
คาอธิบาย
พิจารณาจากผู้เรียนที่มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ที่ได้จากการจัด การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และสามารถเชื่อมโยงความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับกับที่มีอยู่เดิม แล้วนาไปใช้
ในการจัดทาโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นและใช้ประโยชน์ได้จริง โดยเป็น
ผลมาจากการส่งเสริม สนับสนุนของสถานศึกษา
เกณฑ์การพิจารณา
1. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดทา
โครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ
2. ผู้ เ รี ย นไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 สามารถจั ด ท าโครงงาน ชิ้ น งาน สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์
หรือสิ่งใหม่ ๆ ได้
3. ผู้ เรี ยนสามารถสร้ างโครงงาน ชิ้นงาน สิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื อสิ่ งใหม่ ๆ ที่ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
4. สถานศึ ก ษามี ก ารเผยแพร่ ผลงานโครงงาน ชิ้ น งาน สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ หรื อ สิ่ ง ใหม่ ๆ
ของผู้เรียนผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ
5. สถานศึ กษามี การจั ดแข่ งขั น ประกวดโครงงาน ชิ้ นงาน สิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื อสิ่ งใหม่ ๆ
ของผู้เรียนให้แก่ผู้เรียน หรือมีการจัดส่งโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ ของผู้เรียน
ไปประกวด แข่งขันร่วมกับหน่วยงาน หรือสถานศึกษาอื่น
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 1 ข้อ
2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 2 ข้อ
3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 3 ข้อ
4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 4 ข้อ
5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 5 ข้อ
นาคะแนนที่ได้จากเกณฑ์การให้คะแนนไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ (ค่าน้าหนักคะแนน 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 2.49

ปานกลาง
2.50 - 3.12

ดี
3.13 - 3.75

ดีเลิศ
3.76 - 4.38

ยอดเยี่ยม
4.39 - 5.00
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. รายงานผลการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดทา
โครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ
2. แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
4. ผลงานโครงงาน ชิ้ นงาน สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื อสิ่ งใหม่ ๆ ของผู้ เรีย น เช่ น การประดิ ษฐ์
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. หลักฐานการนาโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้า งสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ ไปใช้ได้จริง หรือหลักฐาน
เชิงประจักษ์
9. อื่น ๆ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.5 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ค่าน้าหนักคะแนน 4 คะแนน
คาอธิบาย
พิจารณาจากผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง ชุมชน
สังคม การสื่อสาร การทางาน และการดารงชีวิต
เทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเลต
โปรแกรมส าเร็จ รู ปทางคอมพิว เตอร์ และสื่อออนไลน์ เป็นต้น มาใช้ ด้วยความรู้ ความเข้า ใจให้ เกิดประโยชน์
เพื่อการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทางานร่วมกับผู้อื่น
เกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง ชุมชน
สังคม การสื่อสาร การทางาน และการดารงชีวิต
การคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. คานวณคะแนนที่ได้ด้วยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยใช้สัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากับ 4 คะแนน ดังนี้
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา X 4 คะแนน
100
2. นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 1.99

ปานกลาง
2.00 - 2.50

ดี
2.51 - 3.00

ดีเลิศ
3.01 - 3.50

ยอดเยี่ยม
3.51 - 4.00

ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. เทคโนโลยีดิจิทัลที่สถานศึกษามีอยู่ และใช้งานได้จริง
2. ผลงาน หรือชิ้นงานของผู้เรียน
3. รายงานผลการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
4. การสุ่มตรวจข้อมูลจากสภาพจริง โดยการสัมภาษณ์หรือสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนบางส่วนเกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
5. อื่น ๆ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.6 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ
ค่าน้าหนักคะแนน 4 คะแนน
คาอธิบาย
พิจารณาจากผู้เรียนที่มภี าวะทางร่างกายที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และมีสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมที่ดี
เกณฑ์การพิจารณา
1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการตรวจสุขภาพ หรือมีหลักฐานการตรวจสุขภาพ
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีการเข้าร่ว มโครงการ กิจกรรม ด้านดนตรี กีฬา ศิล ปะ นันทนาการ จิตอาสา
หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. คานวณคะแนนที่ได้ด้วยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยใช้สัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากับ 4 คะแนน ดังนี้
ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาทั้ง 2 ข้อ X 4 คะแนน
100
2. นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 1.99

ปานกลาง
2.00 - 2.50

ดี
2.51 - 3.00

ดีเลิศ
3.01 - 3.50

ยอดเยี่ยม
3.51 - 4.00

ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. หลักฐานการตรวจสุขภาพของผู้เรียน
2. รายงานผลการดาเนินงานโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
3. ภาพถ่ายการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
4. การสุ่ มตรวจข้อมูล จากสภาพจริง โดยการสั มภาษณ์ห รือ สั งเกตพฤติ กรรมของผู้ เรี ยนบางส่ ว นที่ มี
คุณลักษณะสอดคล้องกับคาอธิบาย
5. อื่น ๆ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.7 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
ค่าน้าหนักคะแนน 4 คะแนน
คาอธิบาย
พิจารณาจากผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร ที่เป็นไปตามเกณฑ์
ในแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้
ระดับประถมศึกษา มีความสามารถในการอ่านออก เขียนได้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสามารถอ่าน และเขียนได้คล่อง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถในการอ่านจับใจความ และเขียนเชิงสร้างสรรค์
เกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อสารที่เป็นไปตามเกณฑ์
ในแต่ละระดับชั้น
การคิดคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. ให้สถานศึกษานับจานวนผู้ เรียนที่ผ่านเกณฑ์การอ่าน การเขียนในแต่ละระดับมารวมกัน แล้วนาไปหา
ค่าร้อยละ
2. นาค่าร้อยละที่ได้ไปคานวณคะแนนที่ได้ ไปคานวณด้วยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยใช้สัดส่วนร้อยละ
100 เท่ากับ 4 คะแนน (ค่าน้าหนักคะแนน 4 คะแนน) ดังนี้
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา X 4 คะแนน
100
3. นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 1.99

ปานกลาง
2.00 - 2.50

ดี
2.51 - 3.00

ดีเลิศ
3.01 - 3.50

ยอดเยี่ยม
3.51 - 4.00

ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. สมุดบันทึกการเรียนรู้ ใบงาน ชิ้นงาน และแฟูมสะสมงานของผู้เรียน
3. ผลการวัดระดับการรู้หนังสือของผู้เรียน
4. การสุ่มตรวจข้อมูลจากสภาพจริง โดยการสัมภาษณ์หรือสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนเกี่ยวกับการอ่าน
การเขียน และการสื่อสารภาษาไทยของผู้เรียน
5. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
6. อื่น ๆ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.8 ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานนาความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้
หรือประยุกต์ใช้
ค่าน้าหนักคะแนน 8 คะแนน
คาอธิบาย
พิ จ ารณาจากผู้ จ บการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รสามารถน าความรู้ และทั ก ษะพื้ น ฐานที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้
หรือประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
เกณฑ์การพิจารณา
จานวนผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรสามารถนาความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน
0 คะแนน = สถานศึกษาไม่มผี ู้จบทีม่ ีการนาความรู้ไปใช้
1 คะแนน = สถานศึกษามีจานวนผู้จบทีม่ ีการนาความรู้ไปใช้ต่ากว่าค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 50
ของค่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด
2 คะแนน = สถานศึกษามีจานวนผู้จบที่มีการนาความรู้ไปใช้ต่ากว่าค่าเป้าหมาย แต่ไม่เกินร้อยละ 50
ของค่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด
3 คะแนน = สถานศึกษามีจานวนผู้จบทีม่ ีการนาความรู้ไปใช้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
4 คะแนน = สถานศึกษามีจานวนผู้จบทีม่ ีการนาความรู้ไปใช้สูงกว่าค่าเป้าหมาย แต่ไม่เกินร้อยละ 50
ของค่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด
5 คะแนน = สถานศึกษามีจานวนผู้จบทีม่ ีการนาความรู้ไปใช้สูงกว่าค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 50
ของค่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด
การคิดคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. คานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน (ค่าน้าหนักคะแนน 8 คะแนน) จากสูตร
คะแนนที่ได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน)
คะแนนเต็ม (จากเกณฑ์การให้คะแนน)

X ค่าน้าหนักคะแนน

=

คะแนนที่ได้

2. นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 3.99

ปานกลาง
4.00 - 5.00

ดี
5.01 - 6.00

ดีเลิศ
6.01 - 7.00

ยอดเยี่ยม
7.01 - 8.00
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. รายงานผู้จบหลักสูตรรวมจานวน 2 ภาคเรียนในปีงบประมาณที่ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
เช่น เมื่อจัดทารายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2563 ให้ใช้รายงานผู้ จบหลั กสูตรของภาคเรียนที่
2/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นต้น
2. รายงานสรุปผลการติดตามผู้จบหลักสูตรที่นาความรู้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้
3. แบบติดตามผู้จบหลักสูตร
4. หนังสือขอตรวจสอบวุฒิ
5. หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่าผู้จบหลักสูตรมีการนาความรู้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้
6. อื่น ๆ
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มาตรฐานที่ 2 คุ ณภาพการจั ด การศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย น
เป็นสาคัญ
พิจารณาจากกระบวนการจั ด การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สถานศึกษามีการพัฒนา
หลักสูตรขึ้นอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย และชุมชน ท้องถิ่น เพื่อใช้
ในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด และการลงมือปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างครู
กับผู้เรียน ในฐานะครูกับผู้เรียน มีการกาหนดแนวทางการตรวจสอบ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนาผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ตลอดจนมีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน และผู้ที่มีความสนใจ
ในการเรียนรู้
โดยมีประเด็นการพิจารณา จานวน 4 ประเด็น ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น
2. สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น
ค่าน้าหนักคะแนน 5 คะแนน
คาอธิบาย
พิจารณาจากการดาเนิ นงานของสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นอย่างเป็นระบบ
ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย รวมถึงนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่หลักสู ตรกาหนดไว้ โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญครบถ้วน ซึ่ง
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักการ จุดหมายของหลักสูตร กลุ่มเปูาหมาย โครงสร้างหลักสูตร ระยะเวลาเรียน
วิธีการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการจบหลักสูตร
เกณฑ์การพิจารณา
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดทาขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และได้รับการ
อนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษา
2. หลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบสาคัญครบถ้วน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักการ จุดหมาย
ของหลั ก สู ต ร กลุ่ ม เปู า หมาย โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร ระยะเวลาเรี ย น วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ กระบวนการจั ด
การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการจบหลักสูตร
3. หลั ก สู ต ร สถานศึ ก ษา มี เ นื้ อ หาที่ มี ความสอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย
4. มีการนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามจุดหมายของหลักสูตร
5. มีการประเมินผลการนาหลักสูตรไปใช้ และนาผลการประเมินมาปรับปรุง หรือพัฒนา
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 1 ข้อ
2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 2 ข้อ
3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 3 ข้อ
4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 4 ข้อ
5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 5 ข้อ
นาคะแนนที่ได้จากเกณฑ์การให้คะแนนไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ (ค่าน้าหนักคะแนน 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 2.49

ปานกลาง
2.50 - 3.12

ดี
3.13 - 3.75

ดีเลิศ
3.76 - 4.38

ยอดเยี่ยม
4.39 - 5.00

38
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา หรื อ คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและ
งานวิชาการสถานศึกษา
2. บันทึก หรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร
3. หลักสูตรสถานศึกษา
4. รายงานผลการประเมินผลการนาหลักสูตรไปใช้ และรายงานการนาผลการประเมินมาปรับปรุง หรือพัฒนา
5. อื่น ๆ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ค่าน้าหนักคะแนน 5 คะแนน
คาอธิบาย
พิจ ารณาจากการดาเนิ น งานของสถานศึกษาที่ส ามารถพัฒ นา หรือจัดหาสื่ อ การเรียนรู้ ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา รวมถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในที่นี้ สื่อการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1) สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง หนังสือ และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่แสดงหรือเรียบเรียงสาระความรู้ต่าง ๆ
โดยใช้ตัวหนังสือที่เป็นตัวเขียน หรือตัวพิมพ์เป็นสื่อในการแสดงความหมาย
2) สื่อเทคโนโลยี หมายถึง สื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นใช้ควบคู่กับเครื่องมือโสตทัศนวัสดุ หรือเครื่องมือ
ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
เรียนรู้
3) สื่ออื่น ๆ ได้แก่ บุคคล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น
เกณฑ์การพิจารณา
1. มีการพัฒนา หรือจัดหาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
2. มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ หรือทาเนียบสื่อการเรียนรู้
3. มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้
5. มีการนาผลการประเมิน ความพึงพอใจไปใช้ในการพัฒนา หรือจัดหาสื่อการเรียนรู้ ที่เป็นไปตามความ
ต้องการ
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 1 ข้อ
2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 2 ข้อ
3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 3 ข้อ
4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 4 ข้อ
5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 5 ข้อ
นาคะแนนที่ได้จากเกณฑ์การให้คะแนนไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ (ค่าน้าหนักคะแนน 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 2.49

ปานกลาง
2.50 - 3.12

ดี
3.13 - 3.75

ดีเลิศ
3.76 - 4.38

ยอดเยี่ยม
4.39 - 5.00

40
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. บันทึกข้อความ คาสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
2. รายการ หรือทาเนียบสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เครื่องมือ หรือแบบประเมินความพึงพอจี่มีต่อสื่อการเรียนรู้
4. ข้อมูล หรือรายงานผลการประเมินคุณภาพเกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล แหล่งเรียนรู้
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. รายงานผลการน าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพไปใช้ ใ นการพั ฒ นาหรื อ จั ด หาสื่ อ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. หลักสูตรสถานศึกษา
7. แผนการจัดการเรียนรู้
8. อื่น ๆ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2.3 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
ค่าน้าหนักคะแนน 5 คะแนน
คาอธิบาย
พิจารณาจากการดาเนินงานของครูที่สามารถบริหารจัดการ เพื่อจัด กระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่าง
เต็มความสามารถ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ หรือคุณลักษณะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีค่ านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีการสารวจความต้องการในการ
เรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ มีการใช้สื่อ และจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการให้ คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาของผู้เรียนอย่างทั่ วถึง เช่น การวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของผู้เรียน เป็นต้น เพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรสถานศึกษา
ในที่นี้ ครู หมายถึง ข้าราชการครู หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถานศึกษาให้ทาหน้าที่จัดกระบวนการ
เรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกณฑ์การพิจารณา
1. ครูทุกคนและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้เป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม
2. ครูทุกคนออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
3. ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
4. ครูทุกคนมีบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
5. ครูทุกคนมีการทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของผู้เรียน
6. ครูทุกคนมีการจัดระบบช่วยเหลือผู้เรียน ให้คาแนะนา ปรึกษา เพื่อให้ประสบความสาเร็จในการเรียนรู้
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 1 - 2 ข้อ
2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 3 ข้อ
3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 4 ข้อ
4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 5 ข้อ
5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 6 ข้อ
นาคะแนนที่ได้จากเกณฑ์การให้คะแนนไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ (ค่าน้าหนักคะแนน 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 2.49

ปานกลาง
2.50 - 3.12

ดี
3.13 - 3.75

ดีเลิศ
3.76 - 4.38

ยอดเยี่ยม
4.39 - 5.00

4242
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม
2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
4. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของผู้เรียน
5. การสุ่มตรวจข้อมูลจากสภาพจริง โดยการสัมภาษณ์หรือสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
6. แบบประเมินคุณภาพครู หรือผู้จัดการเรียนรู้
7. อื่น ๆ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ค่าน้าหนักคะแนน 5 คะแนน
คาอธิบาย
พิ จ ารณาจากการด าเนิ น งานของครู ที่ มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ของผู้ เ รี ย นการศึ ก ษา
นอกระบบ ระดับ การศึกษาขั้น พื้น ฐานอย่างเป็ นระบบ โดยมีการใช้เครื่ องมือ หรื อวิธีการวัดและประเมินผล
ที่ส อดคล้องกับ จุดมุ่งหมายหรื อวัตถุป ระสงค์ของหลักสู ตร และแจ้งข้อมูล ผลการประเมินการเรียนรู้ย้อนกลั บ
ไปยังผู้เรียน และนาไปสู่การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
เกณฑ์การพิจารณา
1. ครูทุกคนมีการกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน
2. ครูทุกคนมีการจัดทาเครื่องมือหรือมีวิธีการวัดและประเมินผลทีส่ อดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
3. ครูทุกคนมีการชี้แจงรายละเอียดวิธีการวัดและประเมินผลให้แก่ผู้เรียน
4. ครูทุกคนมีการแจ้งผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้รับทราบ
5. ครูทุกคนมีการนาผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 1 ข้อ
2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 2 ข้อ
3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 3 ข้อ
4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 4 ข้อ
5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 5 ข้อ
นาคะแนนที่ได้จากเกณฑ์การให้คะแนนไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ (ค่าน้าหนักคะแนน 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 2.49

ปานกลาง
2.50 - 3.12

ดี
3.13 - 3.75

ดีเลิศ
3.76 - 4.38

ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. บันทึกข้อความ คาสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
3. เครื่องมือหรือวิธีการวัดและประเมินผลทีส่ อดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
4. รายงานผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
6. อื่น ๆ

ยอดเยี่ยม
4.39 - 5.00
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มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
พิจารณาจากความสามารถในการจัดระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมี ส่ วนร่ วมของ
บุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องในการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี นาไปสู่
การปฏิบัติงานตามแผนของสถานศึกษา และจัดให้มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน พร้อมทั้งจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานโครงการ กิจกรรม และนาผลการประเมิน ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา รวมถึง การพัฒนาครู วิทยากร ผู้จัดการเรียนรู้ และบุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษาให้มี
ความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน สามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ
ในที่นี้ บุคลากรของสถานศึกษา หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการทุกประเภท และ
พนักงานจ้างเหมาบริการ ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา ทั้งทางด้านงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และ
งานทั่วไป
โดยมีประเด็นการพิจารณา จานวน 9 ประเด็น ดังนี้
1. การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3. การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา
4. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
5. การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
6. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่กาหนด
7. การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
9. การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา

4545
45

ประเด็นการพิจารณาที่ 3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
ค่าน้าหนักคะแนน 3 คะแนน
คาอธิบาย
พิจารณาจากการดาเนินงานของสถานศึกษาที่เน้นให้บุคลากรของสถานศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
กาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
หรื อ แผนพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษา และแผนปฏิ บัติ ก ารประจ าปี ของสถานศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ นโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานต้นสังกัด
เกณฑ์การพิจารณา
1. ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับบุคลากรของสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร่วมกันกาหนดเป้าหมายการจัด
การศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
2. ผู้ บริหารสถานศึกษาร่วมกับบุคลากรของสถานศึกษาไม่น้ อยกว่าร้อยละ 80 ร่วมกั นกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
3. ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับบุคลากรของสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
4. มี การใช้ข้ อมูล ความต้อ งการของชุมชน ท้ องถิ่ น หรือผู้ รับบริการ ในการจัดท าแผนพัฒ นาการจั ด
การศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
5. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้รับคาปรึกษา ข้อเสนอแนะ และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
6. แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา ได้รับ คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา
7. โครงการ กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา มีความสอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 1 - 3 ข้อ
2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 4 ข้อ
3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 5 ข้อ
4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 6 ข้อ
5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 7 ข้อ
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การคิดคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. คานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน (ค่าน้าหนักคะแนน 3 คะแนน) จากสูตร
คะแนนที่ได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน)
คะแนนเต็ม (จากเกณฑ์การให้คะแนน)

X ค่าน้าหนักคะแนน

=

คะแนนที่ได้

2. นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 1.49

ปานกลาง
1.50 - 1.87

ดี
1.88 - 2.25

ดีเลิศ
2.26 - 2.62

ยอดเยี่ยม
2.63 - 3.00

ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. บันทึกข้อความ คาสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น หรือผู้เรียน หรือผู้รับบริการ สาหรับใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
3. เปูาหมายการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
7. อื่น ๆ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ค่าน้าหนักคะแนน 4 คะแนน
คาอธิบาย
พิจารณาจากการดาเนินงานของสถานศึกษาที่เป็นไปตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกฎกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพภายใน สาหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 ที่อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20
วรรคสาม และมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2551 ซึ่งกาหนดให้สถานศึกษาต้องดาเนินการ ดังนี้
(1) การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(2) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี
(3) ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี
(4) จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(5) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(6) จัดทารายงานการประเมินตนเองประจาปี
(7) เสนอรายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในต่ อ คณะกรรมการสถานศึ ก ษา หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
และภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
(8) น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่ วนหนึ่งของการวางแผน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
(9) จัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา
(10) ยึดหลักการมี ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย
และผู้รับบริการ
เกณฑ์การพิจารณา
1. มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. มีก ารจั ดท าแผนพั ฒ นาการจั ดการศึ กษาหรื อแผนพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษา และแผนปฏิ บัติ การ
ประจาปี
3. มีการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี
4. มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5. มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
6. มีการจัดทารายงานการประเมินตนเองประจาปี
7. มีการเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่ว ยงานต้นสั งกัด
และภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
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(8) มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
(9) มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา
(10) สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
ภาคีเครือข่าย และผู้รับบริการ
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 1 - 2 ข้อ
2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 3 - 4 ข้อ
3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 5 - 6 ข้อ
4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 7 - 8 ข้อ
5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 9 - 10 ข้อ
การคิดคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. คานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน (ค่าน้าหนักคะแนน 4 คะแนน) จากสูตร
คะแนนที่ได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน)
คะแนนเต็ม (จากเกณฑ์การให้คะแนน)

X ค่าน้าหนักคะแนน

=

คะแนนที่ได้

2. นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 1.99

ปานกลาง
2.00 - 2.50

ดี
2.51 - 3.00

ดีเลิศ
3.01 - 3.50

ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. บันทึกข้อความ คาสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
2. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. แผนปฏิบัติการประจาปี
5. รายงานผลการดาเนินงานในแต่ละโครงการ รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
6. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
7. ระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา
8. อื่น ๆ

ยอดเยี่ยม
3.51 - 4.00
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา
ค่าน้าหนักคะแนน 3 คะแนน
คาอธิบาย
พิจ ารณาจากการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษาที่ มี การส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ บุ ค ลากรของสถานศึ ก ษา
ให้ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา จนมี ค วามรู้ ความสามารถ และทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่ ก ลุ่ ม เปู า หมาย หรื อ
การปฏิบัติงาน และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
เกณฑ์การพิจารณา
1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรของสถานศึกษาให้ได้รับการพัฒนา จากหน่วยงานภายใน
หรือภายนอกสังกัดสานักงาน กศน.
2. ร้อยละ 80 ของจานวนบุคลากรของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ หรือการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
3. ร้ อ ยละ 80 ของบุ ค ลากรของสถานศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา แล้ ว มี ก ารน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้
หรือประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
4. ร้ อ ยละ 80 ของบุ ค ลากรของสถานศึก ษามีค วามรู้ ความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยีเ พื่อ การจั ด
กระบวนการเรียนรู้ หรือการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
5. บุ คลากรทุกคน ได้รั บคาปรึ กษา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การจั ด กระบวนการการเรียนรู้ หรื อการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่จากผู้บังคับบัญชา
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 1 ข้อ
2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 2 ข้อ
3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 3 ข้อ
4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 4 ข้อ
5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 5 ข้อ
การคิดคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. คานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน (ค่าน้าหนักคะแนน 3 คะแนน) จากสูตร
คะแนนที่ได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน)
คะแนนเต็ม (จากเกณฑ์การให้คะแนน)

X ค่าน้าหนักคะแนน

=

คะแนนที่ได้

2. นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 1.49

ปานกลาง
1.50 - 1.87

ดี
1.88 - 2.25

ดีเลิศ
2.26 - 2.62

ยอดเยี่ยม
2.63 - 3.00
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. บันทึกข้อความ คาสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
3. รายงานผลการดาเนินงานโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร
4. ใบประกาศ เกียรติบัตร หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
4. สมุดบันทึกความรู้
5. แฟูมสะสมงานของครู และบุคลากรของสถานศึกษา
6. ร่องรอยการให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะแก่บุคลากรภายในสถานศึกษาของผู้บังคับบัญชา
7. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการนาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
เช่น ชิ้นงาน ผลงาน เป็นต้น
8. อื่น ๆ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ค่าน้าหนักคะแนน 3 คะแนน
คาอธิบาย
พิ จ ารณาจากการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษาที่ มี การน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลมาใช้ ในการบริ หารจั ดการ
ที่ รวดเร็ ว ถู กต้ อง และเป็ นปั จจุ บั น ที่ ค รอบคลุ ม ภารกิ จ 4 ด้ า น ประกอบด้ ว ย ด้ า นการบริ ห ารงานวิ ช าการ
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งงานสนับสนุนอื่น ๆ และมีการ
นาเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดทา หรือจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ในที่นี้ เทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี เช่น คอมพิว เตอร์ โทรศัพท์
แท็บ เลต โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางคอมพิว เตอร์ และสื่ อออนไลน์ เป็นต้น มาใช้ ด้ว ยความรู้ ความเข้าใจให้ เกิด
ประโยชน์ เพื่อการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทางานร่วมกับผู้อื่น
เกณฑ์การพิจารณา
1. มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานด้านวิชาการ
2. มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานด้านงบประมาณ
3. มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานด้านบุคคล
4. มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานด้านบริหารงานทั่วไป
5. มีการใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 1 ข้อ
2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 2 ข้อ
3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 3 ข้อ
4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 4 ข้อ
5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 5 ข้อ
การคิดคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. คานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน (ค่าน้าหนักคะแนน 3 คะแนน) จากสูตร
คะแนนที่ได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน)
คะแนนเต็ม (จากเกณฑ์การให้คะแนน)

X ค่าน้าหนักคะแนน

=

คะแนนที่ได้

2. นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 1.49

ปานกลาง
1.50 - 1.87

ดี
1.88 - 2.25

ดีเลิศ
2.26 - 2.62

ยอดเยี่ยม
2.63 - 3.00
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. บันทึกข้อความ คาสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป
3. เทคโนโลยีที่นามาใช้ในการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
4. โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS) เป็นต้น
5. อื่น ๆ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
ค่าน้าหนักคะแนน 3 คะแนน
คาอธิบาย
พิจ ารณาจากการดาเนิ น งานของสถานศึ ก ษาที่ มี ก ารวางแผนก ากั บ นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การดาเนิ น งานการจั ดการศึก ษาตามภารกิ จของสถานศึ กษา และมีก ารน าผลการกากั บ นิ เทศ ติด ตาม และ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาการดาเนินงานของสถานศึกษา
เกณฑ์การพิจารณา
1. มี การจั ด ทาแผนการก ากั บ นิ เทศ ติด ตาม และประเมิ นผลการด าเนิน งานของสถานศึ ก ษาที่ เ น้ น
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา และมอบหมายผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
2. มีการกากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา ตามแผนที่กาหนดไว้
3. มีการสรุปข้อมูล หรือจัดทารายงานผลการกากับ นิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษา
4. มี ก ารรายงานผลการก ากั บ นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษาต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
5. มี ก ารน าผลการก ากั บ นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษาไปใช้ ใ น
การพัฒนาการดาเนินงานของสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 1 ข้อ
2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 2 ข้อ
3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 3 ข้อ
4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 4 ข้อ
5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 5 ข้อ
การคิดคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. คานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน (ค่าน้าหนักคะแนน 3 คะแนน) จากสูตร
คะแนนที่ได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน)
คะแนนเต็ม (จากเกณฑ์การให้คะแนน)

X ค่าน้าหนักคะแนน

=

คะแนนที่ได้

2. นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 1.49

ปานกลาง
1.50 - 1.87

ดี
1.88 - 2.25

ดีเลิศ
2.26 - 2.62

ยอดเยี่ยม
2.63 - 3.00
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. บันทึกข้อความ คาสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
2. แผนการกากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
3. รายงานผลการกากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
4. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการนาผลการกากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษาไปใช้
ในการพัฒนาการดาเนินงานของสถานศึกษา
5. อื่น ๆ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตาม
บทบาทที่กาหนด
ค่าน้าหนักคะแนน 3 คะแนน
คาอธิบาย
พิจ ารณาจากการดาเนิ นงานของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติห น้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของประธานและ
กรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551 และ
ประกาศสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ได้มาของประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของ
สถานศึกษาในกากับสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในการนี้ จึงสรุปอานาจหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาที่ต้องดาเนินการไว้ ดังนี้
1) ให้ ค าปรึ กษา และพิ จ ารณาให้ ข้อ เสนอแนะแผนพั ฒ นา แผนปฏิบัติ การการศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสถานศึกษา
2) ส่ งเสริ มให้มีการระดมทุนทางสังคมและทรัพยากรจากชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กรอื่น
ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3) ติดตามและเสนอแนะผลการดาเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
สถานศึกษา
4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกาหนด
เกณฑ์การพิจารณา
1. คณะกรรมการสถานศึกษามี การให้ คาปรึกษา และพิจารณาให้ ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. คณะกรรมการสถานศึ กษามี การให้ คาปรึกษา และพิจารณาให้ ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
3. คณะกรรมการสถานศึกษามีการให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา
4. คณะกรรมการสถานศึกษามีการส่งเสริมให้มีการระดมทุนทางสังคม และทรัพยากรจากชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
5. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการติดตาม และเสนอแนะผลการดาเนินงานการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา
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เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 1 ข้อ
2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 2 ข้อ
3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 3 ข้อ
4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 4 ข้อ
5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 5 ข้อ
การคิดคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. คานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน (ค่าน้าหนักคะแนน 3 คะแนน) จากสูตร
คะแนนที่ได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน)
คะแนนเต็ม (จากเกณฑ์การให้คะแนน)

X ค่าน้าหนักคะแนน

=

คะแนนที่ได้

2. นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 1.49

ปานกลาง
1.50 - 1.87

ดี
1.88 - 2.25

ดีเลิศ
2.26 - 2.62

ยอดเยี่ยม
2.63 - 3.00

ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
2. บันทึกหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
3. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจาปีที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
4. หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา และหลั ก สู ต รการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา
5. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษา
6. สมุดเยี่ยมสถานศึกษา
7. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษากับสถานศึกษา
8. อื่น ๆ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
ค่าน้าหนักคะแนน 3 คะแนน
คาอธิบาย
พิจารณาจากการดาเนินงานของสถานศึกษาที่มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย คือ บุคคล ครอบครัว
ชุ มชน องค์ กรชุ มชน องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น อ งค์ กรเอกชน องค์ กรวิ ชาชี พ สถาบั นศาสนา
สถานประกอบการ และองค์กรอื่น รวมทั้งสถานศึกษาอื่น ที่มิได้สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้เข้ามามีส่วนร่วม หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
เกณฑ์การพิจารณา
1. มีการชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจ และบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา ให้แก่ภาคีเครือข่ายได้
รับทราบ
2. มีภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในด้านสื่อ หรือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3. มีภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในด้านการจัดการศึกษา หรือพัฒนาวิชาการ
และบุคลากร
4. มีภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในด้านขวัญกาลังใจแก่ผู้ที่จัดการศึกษา หรือ
ผู้เรียน หรือผู้รับบริการ
5. มี ภ าคี เครื อข่ ายที่ เข้ ามาร่ ว มกับ สถานศึ กษาในการส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น เพื่ อสร้ าง หรื อพั ฒ นาแหล่ ง
การเรียนรู้ที่หลากหลาย
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 1 ข้อ
2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 2 ข้อ
3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 3 ข้อ
4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 4 ข้อ
5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 5 ข้อ
การคิดคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. คานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน (ค่าน้าหนักคะแนน 3 คะแนน) จากสูตร
คะแนนที่ได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน)
คะแนนเต็ม (จากเกณฑ์การให้คะแนน)

X ค่าน้าหนักคะแนน

=

คะแนนที่ได้
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2. นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 1.49

ปานกลาง
1.50 - 1.87

ดี
1.88 - 2.25

ดีเลิศ
2.26 - 2.62

ยอดเยี่ยม
2.63 - 3.00

ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. บันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU)
2. บันทึกข้อความ คาสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
3. ทาเนียบ หรือรายชื่อภาคีเครือข่าย
4. รายงานผลการดาเนินโครงการ กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่มของภาคีเครือข่าย
5. หนังสือขอบคุณ
6. ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง
7. อื่น ๆ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ค่าน้าหนักคะแนน 5 คะแนน
คาอธิบาย
พิจารณาจากการที่สถานศึกษามี การกาหนดและดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมหรือขั้นตอน
การดาเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน ท้องถิ่น โดยมีการถอดองค์ความรู้
หรื อ การน าองค์ ค วามรู้ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ในพื้ น ที่ ม าใช้ ใ นการถ่ า ยทอดความรู้ และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ตลอดจน
การสร้างหรือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้ได้ พร้อมทั้งจัดให้มี
การติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน และนาผลการประเมินผลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาโครงการ กิจกรรม หรือ
แหล่งเรียนรู้ ต่อไป
สังคมแห่งการเรียนรู้ หมายถึง การที่บุคคลมีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนใจและใฝุหาความรู้อย่าง
สม่าเสมอ โดยสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ ความรู้ หรือทักษะที่มีอยู่ในตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม
ผ่ า นสื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ทรั พ ยากร หรื อ แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ ที่ เ น้ น
การแบ่งปัน ที่ทุกคนในสังคมสามารถเข้ามามีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หรือจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้องค์ความรู้ ภูมิปัญญาที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และ
ทัศนคติที่ดี ตลอดจนสามารถใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
เกณฑ์การพิจารณา
1. มีการวางแผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือขั้นตอนการดาเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. มีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือขั้นตอนการดาเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3. มีการถอดองค์ความรู้ หรือการนาองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ ไปใช้ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แก่กลุ่มเปูาหมาย
4. มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ได้
5. มีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานโครงการ กิจกรรม หรือขั้นตอนการดาเนินงานในการส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หรือติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของแหล่งเรียนรู้
6. มีการนาผลการติดตาม และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาโครงการ กิจกรรม หรือแหล่งเรียนรู้
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 1 - 2 ข้อ
2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 3 ข้อ
3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 4 ข้อ
4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 5 ข้อ
5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 6 ข้อ
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นาคะแนนที่ได้จากเกณฑ์การให้คะแนนไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ (ค่าน้าหนักคะแนน 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 2.49

ปานกลาง
2.50 - 3.13

ดี
3.14 - 3.77

ดีเลิศ
3.78 - 4.41

ยอดเยี่ยม
4.42 - 5.00

ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. แผนงาน โครงการ กิจ กรรมหรือ ขั้นตอนการดาเนิ นงานในการส่ งเสริม สนั บสนุนการสร้า งสั งคม
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
2. ทาเนียบแหล่งเรียนรู้ ที่เป็นผลมาจากการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน
ท้องถิ่น
3. ข้อมูลหรือรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้
4. รายงานผลการนาผลการติดตาม และประเมินผลการใช้แหล่งการเรียนรู้ ไปใช้ในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
5. สมุดเยี่ยมแหล่งเรียนรู้
6. เกียรติบัตร รางวัลที่เกี่ยวข้อง
7. อื่น ๆ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา
ค่าน้าหนักคะแนน 3 คะแนน
คาอธิบาย
พิจ ารณาจากการที่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา และบุคลากรของสถานศึก ษามี การจัดทางานวิจัย อย่างง่า ย
ที่เกี่ย วข้องกับ การบริ หารจั ดการของสถานศึกษาในด้านวิ ช าการ ด้า นงบประมาณ ด้า นการบริห ารงานบุคคล
หรื อ ด้ า นการบริ ห ารงานทั่ ว ไป ในแต่ ล ะปี ง บประมาณ โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ทั้ ง นี้
ควรสอดคล้องกับสถานการณ์ ปัญหา หรือความต้องการของสถานศึกษา
เกณฑ์การพิจารณา
1. มีการกาหนดประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัญหา หรือความต้องการของสถานศึกษา
2. มีการกาหนดแผนหรือแนวทางการดาเนินงานวิจัยของสถานศึกษา
3. มีการดาเนินงานวิจัยอย่างง่าย
4. มีรายงานผลการวิจัย
5. มีการเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หรือเผยแพร่
6. มีการนาผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง หรือพัฒนางานของสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 1 - 2 ข้อ
2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 3 ข้อ
3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 4 ข้อ
4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 5 ข้อ
5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 6 ข้อ
การคิดคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. คานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน (ค่าน้าหนักคะแนน 3 คะแนน) จากสูตร
คะแนนที่ได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน)
คะแนนเต็ม (จากเกณฑ์การให้คะแนน)

X ค่าน้าหนักคะแนน

=

คะแนนที่ได้

2. นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 1.49

ปานกลาง
1.50 - 1.87

ดี
1.88 - 2.25

ดีเลิศ
2.26 - 2.62

ยอดเยี่ยม
2.63 - 3.00
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. บันทึกข้อความ คาสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
2. แผนหรือแนวทางการดาเนินงานวิจัยของสถานศึกษา
3. รายงานการวิจัย
4. อื่น ๆ
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มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง

646464

มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง
ค่าน้าหนัก
คะแนน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง
50
1.1 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และหรือทักษะ และหรือคุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ์
10
การจบหลักสูตร
1.2 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้บนฐานค่านิยมร่วมของสังคม
20
1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นาความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี
20
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง
20
2.1 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพ
4
2.2 วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
4
2.3 สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
3
3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
3
3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่กาหนด
3
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
5
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา
3
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
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มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง
มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง มีจานวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง
พิจ ารณาจากผลการจั ดการเรี ยนรู้การศึกษาต่อเนื่ อง ซึ่งเป็นความรู้ ความสามารถ และ/หรือทักษะ
และ/หรือคุณธรรมของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมทั้ง
สามารถนาความรู้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนฐานค่านิยมร่วมของสังคม
ในทีน่ ี้ การศึกษาต่อเนื่อง หมายถึง การจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบที่เป็นหลักสูตรระยะสั้น
ที่มีหลักสูตรตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป ซึ่งจัดตามความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ ทักษะชีวิต
หรื อการพัฒ นาสั งคมและชุมชน รวมถึงการจัดการเรียนรู้ตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้
เทคโนโลยี ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี (ตามแนวทางการดาเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2561) ดังนี้
การพัฒนาอาชีพ หมายถึง การศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ
ของบุ ค คล เพื่ อ ให้ บุ ค คลสามารถเข้ า สู่ อ าชี พ สามารถประกอบอาชี พ หรื อ พั ฒ นาอาชี พ ของตนเองได้
โดยพิจารณาถึงความต้องการในการเรียนของแต่ละบุคคล
การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต หมายถึ ง การศึ ก ษาที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาตนเอง เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้
เจตคติและทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน เพื่อให้บุคคลสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิ ตประจ าวัน ได้ อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ และเตรีย มความพร้ อมกับ การปรับ ตัว ในอนาคต เช่ น สุ ข ภาพกาย
และใจ การมีสุนทรียภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี เป็นต้น
การพัฒนาสังคมและชุมชน หมายถึง เป็นการศึกษาที่บูรณาการความรู้ และทักษะจากการศึกษาที่ผู้เรียนมีอยู่
หรือได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบ แล้วนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชน
อย่ างยั่งยืนโดยยึ ดหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย และใช้ ชุมชนเป็นฐาน
ในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องคนในชุม ชน เช่น ประชาธิป ไตย สิ่ ง แวดล้ อม วิ ส าหกิ จชุ มชน การใช้เ ทคโนโลยี
ที่เหมาะสม เป็นต้น
ทั้งนี้ ค่านิยมร่วมของสังคม หมายถึง ความเพียรอันบริสุทธิ์ ความพอเพียง วิถีประชาธิปไตย และความเท่าเทียม
เสมอภาค โดย
1) ความเพียรอันบริสุทธิ์ หมายถึง ความอดทน มุ่งมั่น ทาสิ่งใด ๆ ให้เกิดผลสาเร็จ อย่างไม่ย่อท้อต่อความ
ลาบาก เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ส่วนร่วม ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
2) ความพอเพียง หมายถึง การมีความสมดุลรอบด้านทั้งความรู้ คุณธรรม และทักษะ โดยคานึงถึง
ความสมดุล ทั้งประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
3) วิถีประชาธิปไตย หมายถึง การยึดมั่นในการมีส่วนร่วม การเคารพกติกา สิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ
การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และสามารถอยู่ร่วมกันในในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
4) ความเท่ าเทีย มเสมอภาค หมายถึง การเคารพความแตกต่าง และการให้ ความส าคัญแก่ผู้ อื่ น
โดยปราศจากอคติ แม้มีสภาพความแตกต่างกันทางเศรษฐกิจ สังคม เชื้อชาติ ถิ่นที่อยู่ วัฒนธรรมและความสามารถ
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ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง มีประเด็นการพิจารณา จานวน 3 ประเด็น ดังนี้
1. ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และ หรือทักษะ และ หรือคุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ์
การจบหลักสูตร
2. ผู้ จบหลั กสู ตรการศึ กษาต่ อเนื่ องสามารถน าความรู้ ที่ ได้ ไปใช้ หรื อประยุ กต์ ใช้ บนฐานค่ านิ ยมร่ ว ม
ของสังคม
3. ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นาความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี

67
6767

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และหรือทักษะ
และหรือคุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตร
ค่าน้าหนักคะแนน 10 คะแนน
คาอธิบาย
พิจารณาจากผู้ เรียนการศึกษาต่อเนื่อง ที่มีความรู้ ความสามารถ และ/หรือทักษะ และ/หรือคุณธรรม
เป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตร
ในที่นี้ ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง หมายถึง ผู้เรียนที่เข้าศึกษาตามหลั กสูตรระยะสั้ น ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป
ที่สถานศึกษาจัดหาหรือพัฒนาขึ้นตามความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย และตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
ที่ มี เนื้ อหาเกี่ ย วกั บ อาชี พ ทั กษะชี วิ ต การพั ฒนาสั งคมและชุ ม ชน รวมถึ ง การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้เทคโนโลยี ที่นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
การคิดคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. คานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน (ค่าน้าหนักคะแนน 10 คะแนน)
โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยใช้สัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากับ 10 คะแนน ดังนี้
ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง X 10 คะแนน
100
2. นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 4.99

ปานกลาง
5.00 - 6.25

ดี
6.26 - 7.50

ข้อมูล ร่องรอย และหลักฐาน
1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
2. ข้อมูลจานวนผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร
3. รายงานผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร
4. ผลการวัดและประเมินผลตามที่หลักสูตรกาหนด
5. แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
6. รายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
7. อื่น ๆ

ดีเลิศ
7.51 - 8.75

ยอดเยี่ยม
8.76 - 10.00
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้
หรือประยุกต์ใช้ บนฐานค่านิยมร่วมของสังคม
ค่าน้าหนักคะแนน 20 คะแนน
คาอธิบาย
พิจารณาจากผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทุกรูปแบบที่สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนฐานความอดทน ความมุ่งมั่นในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความพอเพียง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการพัฒนาอาชีพ คือ ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือ
พัฒนาอาชีพของตนเองได้
ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต คือ ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ได้
ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน คือ ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม
และชุมชนอย่างยัง่ ยืน
เกณฑ์การพิจารณา
1. ร้ อ ยละของผู้ จ บหลั ก สู ต รการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งด้ า นการพั ฒ นาอาชี พ ที่ ส ามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้
หรือประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพได้บนฐานค่านิยมร่วมของสังคม ได้
2. ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องด้านการพัฒนาทักษะชีวิตที่สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ บนฐานค่านิยมร่วมของสังคม
3. ร้ อ ยละของผู้ จ บหลั ก สู ต รการศึ ก ษาต่ อ เนื่อ งด้ า นการพั ฒ นาสั ง คมและชุ มชนที่ ส ามารถนาความรู้
ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การคิดคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. ค านวณหาร้ อยละเฉลี่ย ของจบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง โดยการนาร้อยละของผู้จบหลั กสู ตร
การศึ กษาต่ อเนื่ อ งของสถานศึก ษาที่ มีอ ยู่ ใ นแต่ล ะเกณฑ์ก ารพิจ ารณามาบวกกัน แล้ วหารด้ว ยจ านวนเกณฑ์
การพิจารณาที่มีการคานวณร้อยละของผู้จบหลักสูตร
2. นาร้อยละที่ได้จากข้อ 1. ไปเทียบกับค่าน้าหนักคะแนน (ค่าน้าหนักคะแนน 20 คะแนน) ด้วยวิธีการ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยใช้สัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากับ 20 คะแนน ดังนี้
ร้อยละเฉลี่ยของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่สถานศึกษาดาเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง X 20 คะแนน
100
3. นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0 - 9.99

ปานกลาง
10.00 - 12.49

ดี
12.50 - 14.99

ดีเลิศ
15.00 - 17.49

ยอดเยี่ยม
17.50 - 20.00
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แนวทางการดาเนินงาน
1. ให้สถานศึกษาพิจารณารวบรวมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่จัดตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2. สถานศึกษาติดตามผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่มีการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้
3. นาผลการติดตามจากข้อ 2 มาคานวณหาค่าร้อยละตามเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละข้อ
4. นาผลที่ได้จ ากข้อ 3 มาคานวณหาค่าเฉลี่ย โดยนาร้อยละที่คานวณได้ในแต่ละเกณฑ์การพิจารณา
ในแต่ละข้อมาบวกกัน แล้วหารด้วยจานวนเกณฑ์การพิจารณาที่มีการคานวณร้อยละ
5. นาค่าเฉลี่ยที่ได้จากข้อ 4 มาคานวณคะแนนที่ ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์
ระดับคุณภาพ
ข้อมูล ร่องรอย และหลักฐาน
1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
2. ข้อมูลจานวนผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร และภาพรวม
3. ข้อมูล หรือรายงานผู้สาเร็จการศึกษาต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร และภาพรวม
4. ข้อ มูล หรื อรายงานผู้ เ รี ย นที่ จ บการศึก ษาต่อ เนื่อ งที่ ส ามารถน าความรู้ ที่ได้ ไปใช้ หรือประยุก ต์ใ ช้
ในการดาเนินชีวิตได้
5. ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS) เป็นต้น
6. อื่น ๆ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นาความรู้ไปใช้จนเห็น
เป็นประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี
ค่าน้าหนักคะแนน 20 คะแนน
คาอธิบาย
พิจ ารณาจากผู้ จ บหลั กสู ตรการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ 6 ชั่ว โมงขึ้นไป ที่มีการนาความรู้จากการเข้ารับ
การศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษาไปใช้สาหรับตนเอง ครอบครัว หรือชุมชน จนกระทั่งมีผลการดาเนินงานปรากฏ
ให้เห็นเป็น ประจักษ์ในพื้นที่ หรือมีผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องแสดงให้ เห็นถึงแนวโน้มความยั่งยืน ทั้งที่เป็น
รายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่ม
เกณฑ์การพิจารณา
จ านวนผู้ จ บการศึ ก ษาและ/หรื อจ านวนกลุ่ มผู้ จ บการศึ กษาต่อ เนื่ อ งที่ มี ผ ลการดาเนิ น งานที่เ ห็ นเป็ น
ประจักษ์ในพื้นที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน
1. การคิดคะแนนจากเกณฑ์การให้คะแนน
0 คะแนน = สถานศึกษาไม่มีผู้จบการศึกษาต่อเนื่องที่มีผลการดาเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ในพื้นที่ หรือ
เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นไปตามค่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด
1 คะแนน = สถานศึกษามีจานวนผู้จบการศึกษาต่อเนื่องที่มีผลการดาเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์
ในพื้นที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี ต่ากว่าค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 50 ของค่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด
2 คะแนน = สถานศึกษามีจานวนผู้จบการศึกษาต่อเนื่องที่มีผลการดาเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์
ในพื้นที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี ต่ากว่าค่าเป้าหมาย แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด
3 คะแนน = สถานศึกษามีจานวนผู้จบการศึกษาต่อเนื่องที่มีผลการดาเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์
ในพื้นที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
4 คะแนน = สถานศึกษามีจานวนผู้จบการศึกษาต่อเนื่องที่มีผลการดาเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์
ในพื้นที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี สูงกว่าค่าเป้าหมาย แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด
5 คะแนน = สถานศึกษามี จ านวนผู้ จบการศึกษาต่อเนื่องที่มีผ ลการดาเนินงานที่เห็ นเป็นประจัก ษ์
ในพื้นที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี สูงกว่าค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 50 ของค่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด
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การคิดคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. คานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน (ค่าน้าหนักคะแนน 20 คะแนน) จากสูตร
คะแนนที่ได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน)
คะแนนเต็ม (จากเกณฑ์การให้คะแนน)

X ค่าน้าหนักคะแนน

=

คะแนนที่ได้

2. นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0 - 9.99

ปานกลาง
10.00 - 12.49

ดี
12.50 - 14.99

ดีเลิศ
15.00 - 17.49

ยอดเยี่ยม
17.50 - 20.00

ข้อมูล ร่องรอย และหลักฐาน
1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
2. ข้อมูลจานวนผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร และภาพรวม
3. ข้อมูล หรือรายงานผู้จบการศึกษาต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร และภาพรวม
4. ข้ อ มู ล หรื อ รายงานผู้ เ รี ย นที่ จ บการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งที่ น าความรู้ ไ ปใช้ หรื อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ จนกระทั่ ง
มีผลการดาเนินงานในพื้นที่เป็นเชิงประจักษ์เป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม เช่น บัญชีจากการขาย บัญชีรายรับ รายจ่ายของกลุ่ม เป็นต้น
5. อื่น ๆ
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มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง
พิจารณาจากการจัด กระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา โดยสถานศึกษามีการจัดหา
หรื อ จั ด ท า หรื อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพบริ บ ท หรื อ ความต้ อ งการ หรื อ
ความจาเป็นของกลุ่มเปูาหมายในชุมชน สังคม และเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด สาหรับนาไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามหลักสูตร มีการใช้สื่อ และจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาต่อเนื่อง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน และจัดให้มีการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ
โดยมีประเด็นการพิจารณา จานวน 5 ประเด็น ดังนี้
1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพ
2. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
3. สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. การวัดและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง
5. การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2.1 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพ
ค่าน้าหนักคะแนน 4 คะแนน
คาอธิบาย
พิจารณาจากการดาเนินงานของสถานศึกษาที่มีการจัดหา จัดทา หรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
ซึ่งสอดคล้องกับสภาพบริบท หรือความต้องการ หรือความจาเป็นของกลุ่มเปูาหมายในชุมชน สังคม และเป็นไป
ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการจัดเพื่อการพัฒนาอาชีพ การพัฒนา
ทักษะชีวิต และการพัฒนาสังคมและชุมชน ซึ่งให้พิจารณาเฉพาะหลักสูตรที่มีหลักสูตร ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป โดยมี
องค์ประกอบของการจัดทาหลักสูตรครบถ้วน ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และได้รับการอนุมัติ
จากผู้บริหารสถานศึกษา
เกณฑ์การพิจารณา
1. สถานศึกษามีการศึกษาสภาพบริบท หรือความต้องการ หรือความจาเป็นของกลุ่มเปูาหมายในชุมชน
สังคม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดหา หรือจัดทา หรือพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่องทุกหลักสูตร
2. สถานศึกษามีการจัดหา หรือจัดทา หรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทุกหลักสูตรที่มีองค์ประกอบ
ส าคั ญ ครบถ้ ว น ซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งประกอบด้ ว ย ความเป็ น มา จุ ด มุ่ ง หมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ กลุ่ ม เปู า หมาย
ระยะเวลา โครงสร้างหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และเกณฑ์การจบหลักสูตร
3. สถานศึกษาเสนอหลั กสู ตรการศึกษาต่อเนื่องทุกหลักสูตร ให้ คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติใช้โดยผู้บริหารสถานศึกษาก่อนนาไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้
4. สถานศึกษามีการทบทวน หรือตรวจสอบ หรือประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทุกหลักสูตร
หลังการนาไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้
5. สถานศึกษามีการนาผลการทบทวน หรือตรวจสอบ หรือประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
ทุกหลักสูตร มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร หรือกาหนดแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร
เกณฑ์การให้คะแนน
1. สถานศึกษา จะได้ 1 คะแนนต่อเกณฑ์การพิจารณา 1 ข้อ ก็ต่อเมื่อสถานศึกษามีการดาเนินงานตาม
เกณฑ์การพิจารณาแต่ละข้อในทุกหลักสูตร คือ
1 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 1 ข้อ
2 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 2 ข้อ
3 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 3 ข้อ
4 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 4 ข้อ
5 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 5 ข้อ
2. หากสถานศึกษา มีการดาเนินงานเป็นไปตามตามเกณฑ์การพิจารณาตามข้อใดก็ตาม แต่ไม่ครบทุก
หลักสูตร ให้ได้คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อนั้น ข้อละ 0.5 คะแนน
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การคิดคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. การคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน (ค่าน้าหนักคะแนน 4 คะแนน) จากสูตร
คะแนนที่ได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน)
คะแนนเต็ม (จากเกณฑ์การให้คะแนน)

X ค่าน้าหนักคะแนน

=

คะแนนที่ได้

2. นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 1.99

ปานกลาง
2.00 - 2.50

ดี
2.51 - 3.00

ดีเลิศ
3.01 - 3.50

ยอดเยี่ยม
3.51 - 4.00

ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. ข้อมูลสภาพบริบท หรือความต้องการ หรือความจาเป็นของกลุ่มเปูาหมายในชุมชน สังคม และเป็นไป
ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
2. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
3. ข้อมูลความเห็นชอบ หรืออนุมัติ เช่น บันทึกข้อความหรือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษา หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
4. ร่องรอย หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการอนุมัติใช้หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา
5. อื่น ๆ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ หรือ
ประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
ค่าน้าหนักคะแนน 4 คะแนน
คาอธิบาย
พิจารณาจากการที่สถานศึกษามีวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องที่มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ตรง
ตามหลักสูตร โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ จัด กระบวนการเรียนรู้ และมีการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ได้เหมาะสม
กับ เนื้อหาและผู้ เรีย น รวมถึง มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ส อดคล้ องกับ จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
ในที่นี้ วิทยากรการศึกษาต่อเนื่ อง หมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษา หรือภาคีเครือข่าย
ที่เข้ามาร่วมคัดเลือก ให้ทาหน้าที่จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง โดยต้องได้รับการแต่งตั้งจากสถานศึกษา
เกณฑ์การพิจารณา
1. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องทุกคน มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ เหมาะสมสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
2. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
3. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องทุกคน จัดกระบวนการเรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
4. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องทุกคน เลือกใช้สื่อการเรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับเนื้อหาและผู้เรียน
5. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องทุกคน มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เกณฑ์การให้คะแนน
1. สถานศึกษา จะได้ 1 คะแนนต่อเกณฑ์การพิจารณา 1 ข้อ ก็ต่อเมื่อสถานศึกษามีการดาเนินงานตาม
เกณฑ์การพิจารณาแต่ละข้อ ครบทุกคน คือ
1 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 1 ข้อ
2 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 2 ข้อ
3 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 3 ข้อ
4 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 4 ข้อ
5 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 5 ข้อ
2. หากสถานศึกษา มีการดาเนินงานเป็นไปตามตามเกณฑ์การพิจารณาตามข้อใดก็ตาม แต่ไม่ครบทุกคน
ให้ได้คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อนั้น ข้อละ 0.5 คะแนน
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การคิดคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. การคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน (ค่าน้าหนักคะแนน 4 คะแนน) จากสูตร
คะแนนที่ได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน)
คะแนนเต็ม (จากเกณฑ์การให้คะแนน)

X ค่าน้าหนักคะแนน

=

คะแนนที่ได้

2. นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 1.99

ปานกลาง
2.00 - 2.50

ดี
2.51 - 3.00

ดีเลิศ
3.01 - 3.50

ยอดเยี่ยม
3.51 - 4.00

ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการมี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของวิทยากร เช่น วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร เกียรติบัตร ประวัติการทางาน เป็นต้น
2. คาสั่งแต่งตั้งวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง
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. อื่น ๆ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2.3 สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ค่าน้าหนักคะแนน 4 คะแนน
คาอธิบาย
พิจารณาจากการดาเนินงานของสถานศึกษาที่สามารถจัดหา หรือจัดทา หรือพัฒ นา สื่อ แหล่งเรียนรู้
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริม ให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจในเนื้อหา สาระ และสามารถทบทวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
เกณฑ์การพิจารณา
1. สถานศึกษาจัดหา หรือจัดทา หรือพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความสอดคล้อง
ตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา
2. สถานศึกษาจัดทาข้อมูลพืน้ ฐาน หรือทาเนียบสื่อ แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. สถานศึกษามีการแนะนา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีอยู่ ให้แก่วิทยากร และผู้เรียน
4. สถานศึกษาทบทวน ตรวจสอบ หรือประเมินคุณภาพของสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และเป็นปัจจุบัน
5. สถานศึกษานาผลการทบทวน ตรวจสอบ หรือประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนาสื่อ
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 1 ข้อ
2 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 2 ข้อ
3 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 3 ข้อ
4 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 4 ข้อ
5 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 5 ข้อ
การคิดคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. คานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน (ค่าน้าหนักคะแนน 4 คะแนน) จากสูตร
คะแนนที่ได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน)
คะแนนเต็ม (จากเกณฑ์การให้คะแนน)

X ค่าน้าหนักคะแนน

=

คะแนนที่ได้

2. นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 1.99

ปานกลาง
2.00 - 2.50

ดี
2.51 - 3.00

ดีเลิศ
3.01 - 3.50

ยอดเยี่ยม
3.51 - 4.00
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. บันทึกข้อความ คาสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
2. รายการ หรือทาเนียบสื่อ แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ข้อมูล หรือรายงานการทบทวน ตรวจสอบ หรือประเมินการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. รายงานการนาผลการทบทวน ตรวจสอบ หรือประเมินการใช้สื่อ ไปใช้ในการพัฒนาสื่อ
5. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง และแผนการจัดการเรียนรู้
6. อื่น ๆ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2.4 การวัดและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง
ค่าน้าหนักคะแนน 4 คะแนน
คาอธิบาย
พิจารณาจากการวัดและประเมินผลที่มีการสร้ าง หรือเลือกใช้วิธีการหรือเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน ที่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และนาผลการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
เกณฑ์การพิจารณา
1. มีการกาหนดวิธีการ หรือเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับกิจกรรมและจุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. มีการจัดหา หรือจัดทา หรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
3. มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. มีการวัดและประเมินผล โดยใช้วิธีการหรือเครื่องมือวัดและประเมินผลที่จัดหา หรือจัดทา หรือพัฒนาขึ้น
5. มีการนาผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนไปใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
เกณฑ์การให้คะแนน
1. สถานศึกษา จะได้ 1 คะแนนต่อเกณฑ์การพิจารณา 1 ข้อ ก็ต่อเมื่อสถานศึกษามีการดาเนินงานตาม
เกณฑ์การพิจารณาแต่ละข้อ ในทุกหลักสูตร คือ
1 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 1 ข้อ
2 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 2 ข้อ
3 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 3 ข้อ
4 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 4 ข้อ
5 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 5 ข้อ
2. หากสถานศึกษา มีการดาเนินงานเป็นไปตามตามเกณฑ์การพิจารณาตามข้อใดก็ตาม แต่ไม่ครบทุก
หลักสูตร ให้ได้คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อนั้น ข้อละ 0.5 คะแนน
การคิดคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. คานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน (ค่าน้าหนักคะแนน 4 คะแนน) จากสูตร
คะแนนที่ได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน)
คะแนนเต็ม (จากเกณฑ์การให้คะแนน)

X ค่าน้าหนักคะแนน

=

คะแนนที่ได้

2. นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 1.99

ปานกลาง
2.00 - 2.50

ดี
2.51 - 3.00

ดีเลิศ
3.01 - 3.50

ยอดเยี่ยม
3.51 - 4.00
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง และแผนการจัดการเรียนรู้
2. เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3. เอกสารข้อมูล หรือรายงานการนาผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้
ในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
4. อื่น ๆ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ
ค่าน้าหนักคะแนน 4 คะแนน
คาอธิบาย
พิจารณาจากการที่สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ อการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะ หรือคุณลักษณะทีเ่ ป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ที่ส่งผลให้ผู้เรียน
มีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง
เกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละของผู้ เรีย นการศึกษาต่อเนื่องมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
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
การคิดคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. คานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน (ค่าน้าหนักคะแนน 4 คะแนน) จากสูตร
คะแนนที่ได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน)
คะแนนเต็ม (จากเกณฑ์การให้คะแนน)

X ค่าน้าหนักคะแนน

=

คะแนนที่ได้

2. นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 1.99

ปานกลาง
2.00 - 2.50

ดี
2.51 - 3.00

ดีเลิศ
3.01 - 3.50

ยอดเยี่ยม
3.51 - 4.00
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา
2. เครื่องมือ หรือแบบสอบถามความพึงพอใจ
3. ข้อมูล รายงานความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง
4. รายงานสรุปผลการศึกษาความพึงพอใจที่เกี่ยวข้อง
5. รายงานสรุปผลการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา
6. อื่น ๆ
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มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย

8484

มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
1.1 ผู้รับบริการมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
2.1 การกาหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่กาหนด
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา

ค่าน้าหนัก
คะแนน
50
50
20
5
5
5
5
30
3
4
3
3
3
3
3
5
3
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มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย มีจานวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
พิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการเกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ที่ผู้รับบริการได้รับ
จากการเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของ
การจัดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสถานศึกษาจัดขึ้น
โดยมีประเด็นการพิจารณา จานวน 1 ประเด็น คือ ผู้รับบริการมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผู้ รับบริการมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
ค่าน้าหนักคะแนน 50 คะแนน
คาอธิบาย
พิจ ารณาจากผู้ รั บบริ การมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ ที่ผู้รับบริการได้รับจากการเข้าร่ว ม
โครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น
โดยให้พิจารณานับเฉพาะจานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยจากทุกโครงการ หรือกิจกรรม ที่มีการ
กาหนดวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ กิจกรรม ไว้อย่างชัดเจน สามารถวัดได้
เกณฑ์การพิจารณา
1. ร้อยละของผู้รับบริการที่เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อเทียบกับจานวน
เปูาหมายที่กาหนดไว้ในโครงการ หรือกิจกรรม
2. ร้ อ ยละของผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ หรือ กิ จ กรรมการศึก ษาตามอั ธ ยาศั ย ที่ มี ความรู้ หรื อทั ก ษะ หรื อ
ประสบการณ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือกิจกรรม
การคิดคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. คานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน (ค่าน้าหนักคะแนน 50 คะแนน)
ด้วยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยใช้สัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากับ 50 คะแนน ดังนี้
ร้อยละเฉลี่ยของผู้รับบริการที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาทั้ง 2 ข้อ X 50 คะแนน
100
2. นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 24.00

ปานกลาง
25.00 - 31.25

ดี
31.26 - 37.51

ดีเลิศ
37.52 - 43.77

ยอดเยี่ยม
43.78 - 50.00

ข้อมูล ร่องรอย และหลักฐาน
1. โครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา
2. ข้อมูลจานวนผู้รับบริการที่เข้ามาร่วมโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
3. ข้อมูลสารสนเทศ ชิ้นงาน หรือผลงานสมุดบันทึกการเรียนรู้ ของผู้รับบริการที่เข้าร่วมโครงการ หรือ
กิจกรรม
4. รายงานผลการจัดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
5. อื่น ๆ
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มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
พิจารณาจากการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา ที่มีการกาหนด และจัดโครงการ หรือกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับสภาพบริบท หรือความต้องการ หรือความจาเป็นของกลุ่มเปูาหมายในชุมชน
สังคม และเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โดยมี ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีความรู้
ความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการมี
ความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยจัดให้มีการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาต่อไป
โดยมีประเด็นการพิจารณา จานวน 4 ประเด็น ดังนี้
1. การกาหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
2. ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
3. สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2.1 การกาหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
ค่าน้าหนักคะแนน 5 คะแนน
คาอธิบาย
พิจ ารณาจากการที่ส ถานศึก ษามีก ารกาหนด และจัดโครงการ หรื อกิ จกรรมการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
ที่สอดคล้ องกั บสภาพบริ บท หรื อความต้ องการ หรื อความจ าเป็ นของกลุ่ มเปู าหมายในชุมชน สั งคม และเป็ นไป
ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
เกณฑ์การพิจารณา
1. สถานศึกษามีการศึกษาสภาพบริบท หรือความต้องการ หรือความจาเป็นของกลุ่มเปูาหมายในชุมชน
สังคม หรือนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อการกาหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
2. สถานศึกษามีการกาหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของกลุ่มเปูาหมาย
3. สถานศึกษามีการออกแบบการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลุ่มเปูาหมายของโครงการ
หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่กาหนดไว้
4. สถานศึกษามีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่กาหนดไว้
5. สถานศึกษามีการจัดทารายงานสรุปผลการจัดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย และเสนอ
ต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรับทราบ
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 1 ข้อ
2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 2 ข้อ
3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 3 ข้อ
4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 4 ข้อ
5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 5 ข้อ
นาคะแนนที่ได้จากเกณฑ์การให้คะแนนไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ (ค่าน้าหนักคะแนน 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 2.49

ปานกลาง
2.50 - 3.12

ดี
3.13 - 3.75

ดีเลิศ
3.76 - 4.38

ยอดเยี่ยม
4.39 - 5.00

89
8989
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. บันทึกข้อความ คาสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อมูลสภาพปัญหา หรือความต้องการกลุ่มเปูาหมายในชุมชน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย
3. โครงการ หรือกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
5. รายงานสรุปผลการจัดโครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
6. หนังสือเชิญ หนังสือขอบคุณที่เกี่ยวข้อง
7. ชิ้นงาน หรือผลงานของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
8. อื่น ๆ

9090
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย
ค่าน้าหนักคะแนน 5 คะแนน
คาอธิบาย
พิจารณาจากการที่สถานศึกษามีผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีความรู้ ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ตามอัธยาศัย และมีการปรับปรุง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้
และ/หรื อทักษะ และ/หรื อ ประสบการณ์ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย
ในที่นี้ ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง บุคลากรของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายจาก
สถานศึกษาให้ทาหน้าที่จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธ ยาศัย หรือผู้ รับผิ ดชอบโครงการ กิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย
เกณฑ์การพิจารณา
1. ร้ อ ยละของผู้ จั ด กิ จ กรรมการศึ ก ษาตามอัธ ยาศั ย ที่ ส ามารถจั ด กิจ กรรมการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ได้
ตามโครงการ กิจกรรมที่กาหนด
2. ร้อยละของผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ หรือมีการพัฒนาตนเองใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
3. ร้ อยละของผู้ จั ดกิจ กรรมการศึก ษาตามอั ธ ยาศัยที่มี การนาความรู้ที่ไ ด้รับจากการพัฒ นาศักยภาพ
หรือมีการนาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองไปใช้ในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
การคิดคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. คานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน (ค่าน้าหนักคะแนน 5 คะแนน)
ด้วยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยใช้สัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนี้
ร้อยละเฉลี่ยของผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา ทั้ง 3 ข้อ X 5 คะแนน
100
2. นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 2.49

ปานกลาง
2.50 - 3.12

ดี
3.13 - 3.75

ดีเลิศ
3.76 - 4.38

ยอดเยี่ยม
4.39 - 5.00

91
9191
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. บันทึกข้อความ คาสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา
3. หนังสือเชิญ แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้จัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา ทั้งในและนอกสังกัดสานักงาน กศน.
4. ใบประกาศ เกียรติบัตรที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้จัด
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา ทั้งในและนอกสังกัดสานักงาน กศน.
5. รายงานผลการเข้ารับการพัฒนา สมุดบันทึกความรู้ หรือแฟูมสะสมงานของผู้จัดกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัยของสถานศึกษา
6. บันทึก หรือร่องรอยการพัฒนาตนเองของผู้จัดโครงการ หรือผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
7. อื่น ๆ

9292
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ประเด็ นการพิจารณาที่ 2.3 สื่ อ หรื อ นวั ต กรรม และสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การจั ด
การศึกษาตามอัธยาศัย
ค่าน้าหนักคะแนน 5 คะแนน
คาอธิบาย
พิจ ารณาจากการดาเนิ น งานของสถานศึ กษาที่ ส ามารถพัฒ นา หรือจัด หาสื่ อ และจัดสภาพแวดล้ อ ม
ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ กิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัยของสถานศึกษา
เกณฑ์การพิจารณา
1. สถานศึกษามีการพัฒนา หรือจัดหาสื่อ หรือนวัตกรรม และ/หรือจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
2. สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ท าข้ อ มู ล พื้ น ฐาน หรื อ ท าเนี ย บสื่ อ แหล่ ง เรี ย นรู้ และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ทีเ่ ป็นปัจจุบัน
3. สถานศึกษามีการแนะนา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแก่กลุ่มเปูาหมายผู้รับบริการ
4. สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ แหล่ ง เรี ย นรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป
5. สถานศึก ษามี การน าผลการประเมิ นความพึง พอใจไปใช้ใ นการพัฒ นาหรือ จัด หาสื่ อ แหล่ ง เรี ยนรู้
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 1 ข้อ
2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 2 ข้อ
3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 3 ข้อ
4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 4 ข้อ
5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จานวน 5 ข้อ
นาคะแนนที่ได้จากเกณฑ์การให้คะแนนไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ (ค่าน้าหนักคะแนน 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 2.49

ปานกลาง
2.50 - 3.12

ดี
3.13 - 3.75

ดีเลิศ
3.76 - 4.38

ยอดเยี่ยม
4.39 - 5.00

9393
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ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. บันทึกข้อความ คาสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
2. รายการ หรือทาเนียบสื่อ หรือนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ข้อมูล หรือรายงานการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. รายงานการนาผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ในการพัฒนา หรือจัดหาสื่อ แหล่งเรียนรู้
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. โครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
6. รายงานผลการจัดโครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
7. อื่น ๆ

9494
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ค่าน้าหนักคะแนน 5 คะแนน
คาอธิบาย
พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีต่อกระบวนการจัดโครงการ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา
เกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละของจานวนโครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป
การคิดคานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. คานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้าหนักคะแนน (ค่าน้าหนักคะแนน 5 คะแนน)
ด้วยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยใช้สัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนี้
ร้อยละของจานวนโครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคา่ เฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป X 5 คะแนน
100

2. นาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 - 2.49

ปานกลาง
2.50 - 3.12

ดี
3.13 - 3.75

ดีเลิศ
3.76 - 4.38

ยอดเยี่ยม
4.39 - 5.00

ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
1. แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
2. โครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
3. เครื่องมือ หรือแบบสอบถามความพึงพอใจ
4. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละโครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
ของสถานศึกษา
5. อื่น ๆ
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ส่วนที่ 3
แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ
แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระดับสถานศึกษา
เพื่อให้การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึก ษาของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน. เป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวง กาหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพภายใน สาหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 จึงให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และดาเนินการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ควรประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรภายในสถานศึกษาทุกคน
2. ทบทวน สร้ างความเข้าใจ รายละเอียดค าอธิ บาย เกณฑ์การพิจารณา และระดับคุณ ภาพของ
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แต่ละประเภทของมาตรฐานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด และวางแผนการดาเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
3. ก าหนด และประกาศใช้ ม าตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา โดยต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า มาตรฐาน
แต่ ละประเภทของมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่กระทรวงศึกษาธิ การประกาศ
ก าหนดไว้ ทั้ งนี้ สถานศึ กษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษาเพิ่ มเติ ม ได้ นอกเหนื อจากที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ ใช้ได้ และต้องกาหนดค่าเปูาหมายในบางประเด็นการพิจารณาที่มีการกาหนด
ค่าเปูาหมายของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา (โดยใช้แบบฟอร์มในภาคผนวก ข เพื่อเป็น
แนวทางในการกาหนดค่าเปูาหมาย) นอกจากนี้ สถานศึกษาอาจมีการจัดทาคู่มือ หรือแนวทางการดาเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพิ่มเติมขึน้ ได้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นเอกสารในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามความพร้อม
และศักยภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่งที่สามารถดาเนินการได้
ในที่นี้ สาหรับประเด็นการพิจารณาที่ควรมีการกาหนดค่าเปูาหมาย มีดังนี้
3.1 มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
3.1.1 ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา
3.1.2 ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
3.1.3 ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น
3.1.4 ประเด็นการพิจารณาที่ 1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน
ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม
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3.1.5 ประเด็นการพิจารณาที่ 1.8 ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานนาความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้
หรือประยุกต์ใช้
3.2 มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง มีประเด็นการพิจารณาที่ต้องมีการกาหนดค่าเปูาหมายเพียง 1 ประเด็น
การพิจารณา คือ ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นาความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือ
ตัวอย่างที่ดี
3.3 มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย ไม่มปี ระเด็นการพิจารณาที่ต้องกาหนดค่าเปูาหมาย
4. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี
ของสถานศึกษา ที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา และมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่
สถานศึกษากาหนด ซึ่งควรจัดทาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา กลุ่มเปูาหมาย และ
ชุมชน ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ
5. ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของสถานศึกษา และรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน หรือผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
ตามสภาพจริงไว้อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้
6. ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพ
การศึ กษา เพื่ อพั ฒ นาสถานศึ กษาให้ มี คุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษาที่ ก าหนดไว้ และน า
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษา
7. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา
เมื่ อ สถานศึ ก ษาครบก าหนดเวลา
ที่ต้องดาเนินการประเมินตนเอง หรือจะดาเนินการก่อนที่สถานศึกษาจะมีการประเมินตนเองก็ได้
สาหรับการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเอง
ตามสภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยต้องให้ความสาคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ ผนวกกับการประเมิน
เชิงปริมาณควบคู่กันไป ทั้งนี้ในการแปรระดับคุณภาพของสถานศึกษาควรใช้เกณฑ์การเทียบคะแนนกับระดับคุณภาพ
ที่ต้นสังกัดกาหนด
8. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน และจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment
Report : SAR) ประจาปีงบประมาณ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาที่แต่งตั้งไว้ และนาเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย
และจัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทั้งนี้ การประเมินตนเองของสถานศึกษา
ควรด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางที่ส านัก งาน กศน. ก าหนดและเผยแพร่ ไว้ ซึ่ง เป็ น การด าเนิ นงานตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวง กาหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพภายใน สาหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555
ทั้งนี้ นอกจากการประเมินตนเองและจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report :
SAR) ประจาปีงบประมาณของสถานศึกษาแล้ว ให้สถานศึกษาดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด คือ
ส านั กงาน กศน.จั งหวัด หรื อส านั กงาน กศน. เพื่อจัดให้ มี การประเมินคุ ณภาพโดยต้นสั งกั ด ซึ่งต้ องดาเนินการ
อย่ างน้ อย 1 ครั้ งในสามปี งบประมาณ และเสนอต่อหน่วยงานต้นสั งกั ด หรือหน่วยงานที่กากับดู แลสถานศึกษา
พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทั้งนี้ การประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัดของสถานศึกษา ควรดาเนินการให้เป็นไป
ตามแนวทางที่ส านั กงาน กศน. กาหนดและเผยแพร่ ไว้ ซึ่งเป็นการดาเนินงานตามกฎกระทรวง กาหนดระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน สาหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555
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8. น าผลการประเมิ นคุ ณภาพภายในมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการวางแผนพั ฒนาคุ ณภาพสถานศึ กษา
โดยการน าข้ อมูล ข้ อเสนอแนะ และแนวทางการพั ฒนาคุณภาพ ที่ ปรากฏอยู่ ในรายงานผลการประเมิ นตนเอง
(Self - Assessment Report : SAR) ประจาปีงบประมาณของสถานศึกษา และรายงานผลการประเมินคุณภาพ
โดยต้นสังกัดที่ผ่านมา มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีงบประมาณหรือ
ระยะเวลาถัดไป โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงภาคีเครือข่าย
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
9. จัดระบบบริหาร และสารสนเทศของสถานศึกษา ให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบันตามสภาพจริง และ
สามารถตรวจสอบได้
10. ให้ยึ ดหลักการมีส่ วนร่ วมของบุคลากรในสถานศึ กษา และคณะกรรมการสถานศึ กษา รวมถึงภาคี
เครือข่ายในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ทั้งนี้ จากแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระดับสถานศึกษาดังกล่าวข้างต้น สามารถ
สรุปเป็นแผนภาพได้ ดังนี้

9898
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ทบทวน สร้างความเข้าใจ รายละเอียดคาอธิบาย เกณฑ์การพิจารณา และระดับ
คุณภาพของมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตมอัธยาศัย
มาตรฐานการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกาหนด

กาหนด และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยต้องไม่น้อยกว่ามาตรฐาน
แต่ละประเภทของมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนดไว้

จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
ดาเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลคุณภาพการศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในและจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจาปีงบประมาณ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
นาผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
จัดระบบบริหาร และสารสนเทศของสถานศึกษา

ยึดหลักการมีส่วนร่วม
แผนภาพ แนวทางการดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.

สภาพบริบท ศักยภาพ
และความต้องการของ
ชุมชน และความเป็น
ลักษณะเฉพาะของ
สถานศึกษา
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แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระดับสานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.
เพื่อให้การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน. เป็นไปตาม
กฎกระทรวง ก าหนดระบบ หลั กเกณฑ์ และวิ ธีการประกั นคุณภาพภายใน ส าหรั บสถานศึกษาที่จั ด การศึ ก ษา
นอกระบบ พ.ศ. 2555 จึงให้สานักงาน กศน.จังหวัด มีหน้าที่ส่งเสริม และสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยดาเนินการ ดังนี้
1. ให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือ และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2. ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ภายในสามปีงบประมาณ และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการประเมินคุณภาพภายในต่อสาธารณชน
3. รับทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดค่าเปูาหมายของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. ดาเนินการตรวจสอบข้อมูล รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ประจาปี
งบประมาณของสถานศึกษา ให้มีความครบถ้วนตามรายมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภท และตามรายประเด็น
การพิ จ ารณาของแต่ ล ะมาตรฐาน เป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
5. สรุป และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวมของจังหวัด และรายงานต่อ
สานักงาน กศน.

แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระดับสานักงาน กศน.
เพื่อให้การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน. เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวง กาหนดระบบ หลั กเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ส าหรั บ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 จึงให้สานักงาน กศน. มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้ว ย
การศึกษาแห่งชาติ
2. สรุป และรายงานผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน
และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
3. เมื่อหน่วยงานโดยต้นสังกัดได้รับรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาจากสถานศึกษา ให้ดาเนินการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบให้แก่หน่วยงาน
ที่ทาหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก
4. ดาเนินการอื่นใด เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก ก
(ตัวอย่าง) การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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(ตัวอย่าง)
การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประกาศ
ชือ่ สถานศึกษา
.
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
-----------------------------ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวง เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561 กฎกระทรวง กาหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ส าหรับสถานศึกษาที่จัด
การศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นั้น
เพื่ อ ให้ มี ม าตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาส าหรั บ ใช้ ใ นการประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
ชื่อสถานศึกษา
จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่................................ เดือน ...................... พ.ศ. .................
(.......................................................)
ผู้อานวยการสถานศึกษา...........................................................
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104
(ตัวอย่าง)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้าย ประกาศ
ชื่อสถานศึกษา
.
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจานวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา
จานวน 8 ประเด็น ประกอบด้วย
1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 ผู้เรี ยนการศึกษาขั้นพื้น ฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลั กษณะที่ดีตามที่สถานศึ กษา
กาหนด
1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น
1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม
1.5 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
1.6 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ
1.7 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
1.8 ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานนาความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จานวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย
2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น
2.2 สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2.3 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จานวน 9 ประเด็น
ประกอบด้วย
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่กาหนด
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา
หมายเหตุ มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งมาตรฐานการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง และมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย
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มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง
มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง
มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง มีจานวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1 คุ ณภาพของผู้ เรี ยนการศึ กษาต่ อเนื่ อง ซึ่ งมี ประเด็ นการพิ จารณา จ านวน 3 ประเด็ น
ประกอบด้วย
1.1 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และหรือทักษะ และหรือคุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ์
การจบหลักสูตร
1.2 ผู้ จบหลั กสู ตรการศึ กษาต่ อเนื่ องสามารถน าความรู้ ที่ ได้ ไปใช้ หรื อประยุ กต์ ใช้ บนฐานค่ านิ ยมร่ วม
ของสังคม
1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นาความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี
มาตรฐานที่ 2 คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นรู้ ก ารศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง มี ป ระเด็ น การพิ จ ารณา จ านวน
5 ประเด็น ประกอบด้วย
2.1 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพ
2.2 วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
2.3 สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2.4 การวัดและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง
2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ
มาตรฐานที่ 3 คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การของสถานศึ ก ษา ซึ่ ง มี ป ระเด็ น การพิ จ ารณา จ านวน
9 ประเด็น ประกอบด้วย
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่กาหนด
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา
หมายเหตุ มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งมาตรฐานการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง และมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย
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มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย มีจานวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1 คุณ ภาพของผู้รับบริ การการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จานวน
1 ประเด็น ประกอบด้วย
1.1 ผู้รับบริการมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานที่ 2 คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ซึ่ ง มี ป ระเด็ น การพิ จ ารณา จ านวน
4 ประเด็น ประกอบด้วย
2.1 การกาหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานที่ 3 คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การของสถานศึ ก ษา ซึ่ ง มี ป ระเด็ น การพิ จ ารณา จ านวน
9 ประเด็น ประกอบด้วย
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่กาหนด
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา
หมายเหตุ มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งมาตรฐานการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง และมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย
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ภาคผนวก ข
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณ ..…….
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ค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณ ..…….
ตามที่
ชื่อสถานศึกษา
ได้กาหนด และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตามประกาศ ชื่อสถานศึกษา........................................................................ เรื่อง..................... ลงวันที่....................
เพื่อใช้ในการเทียบเคียง ตรวจสอบ ประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา ไว้นั้น
เพื่อเป็นการกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีการกาหนดค่าเป้าหมายเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะให้เกิดแก่ผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่ว มของผู้บ ริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการเทียบเคียง ตรวจสอบ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาเฉพาะในประเด็นการพิจารณาที่สมควรจัดให้มีการกาหนด
ค่าเป้าหมาย สาหรับใช้ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไว้ดังนี้

มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา
ค่ า เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ คื อ สถานศึ ก ษามี ก ารก าหนดคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
รายวิชาบังคับที่ไว้เป็นค่าเป้าหมาย โดยกาหนดจาก
 คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียน จานวน 2 ภาคเรียน หรือ
 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net)
จานวน 2 ภาคเรียน ดังนี้
ทั้ ง นี้ ในการก าหนดคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น รายวิ ช าบั ง คั บ เพื่ อ เป็ น ค่ า เป้ า หมาย
ให้สถานศึกษากาหนดค่าเป้าหมายเฉพาะรายวิชาที่มีแผนการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในปีที่
สถานศึกษาจัดทารายงานการประเมินตนเอง โดยใช้คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียน จานวน
2 ภาคเรียน หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ที่มีอยู่
ครั้งล่าสุดของแต่ละรายวิชา มาเป็นข้อมูลสารสนเทศ หรือข้อมูลตั้งตั้งในการกาหนดค่าคะแนนเป้าหมาย ดังกล่าว
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ระดับ/รายวิชา
ประถมศึกษา
-

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

มัธยมศึกษาตอนต้น
-

ทักษะการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ช่องทางการพัฒนาอาชีพ
ทักษะการพัฒนาอาชีพ
พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปศึกษา
สังคมศึกษา
ศาสนา และหน้าที่พลเมือง
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ
ที่สถานศึกษากาหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย
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ระดับ/รายวิชา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
-

ทักษะการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ช่องทางการขยายอาชีพ
ทักษะการขยายอาชีพ
พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปศึกษา
สังคมศึกษา
ศาสนา และหน้าที่พลเมือง
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ
ที่สถานศึกษากาหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดี
ตามที่สถานศึกษากาหนด
ค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ หรือเป็นแบบอย่างที่ ดีในด้านที่เกี่ยวข้องกับการมี คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะที่ดี
จานวน ............. คน
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น
ค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดยใช้ข้อมูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง สมเหตุสมผล และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นได้ จานวน ........... คน
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน
หรือนวัตกรรม
ค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถสร้างโครงงาน
ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง จานวน ........... คน
ประเด็ น การพิ จ ารณาที่ 1.8 ผู้ จ บการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานน าความรู้ ทั ก ษะพื้ น ฐานที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้
หรือประยุกต์ใช้
ค่ า เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ คื อ สถานศึ ก ษาคาดว่ า จะมี จ านวนผู้ จ บการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถนาความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จานวน ........... คน

มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่ องที่นาความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือ
ตัวอย่างที่ดี
ค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีจานวนผู้จบการศึกษา และหรือจานวนกลุ่ม
ผู้จบการศึกษาต่อเนื่อง ที่มีผลการดาเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ในพื้นที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี จานวน ........... คน

113
112
113
ทั้ ง นี้ สถานศึ ก ษาได้ ก าหนดค่ า เป้ า หมาย ส าหรั บ ใช้ ใ นการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ
(.....................................................)
ผู้อานวยการสถานศึกษา
วัน ........ เดือน ............. พ.ศ. ........
จากการกาหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษาดังกล่าวสานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ได้รับทราบ
และพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว*
ลงชื่อ
(.....................................................)
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.
วัน ........ เดือน ............. พ.ศ. ........

หมายเหตุ
*1. กรณีที่เป็นการกาหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษาขึ้นตรงทุกประเภท (นอกเหนือจาก กศน.อาเภอ/เขต)
ให้เสนอผลการกาหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ต่อ
สานักงาน กศน. แทนสานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.
2. สถานศึกษากาหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เฉพาะในมาตรฐาน หรือประเด็นการพิจารณาที่ต้องใช้
ค่าเป้าหมายในแต่ละประเภท ตามบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาในการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่กาหนดขึ้น
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ภาคผนวก ค
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2554
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ภาคผนวก ง
กฎกระทรวง กาหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน
สาหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555
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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 การติดตามตรวจสอบและประเมิน คุณ ภาพ
การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดสําหรับการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ซึ่ง กระทําโดยบุคลากรของสถานศึ กษานั้น เองหรือ โดยหน่ ว ยงานต้น สังกั ด
ที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษา
“มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์
และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่งเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง สําหรับการส่งเสริม
และกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา
“ระบบการประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า กระบวนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการประเมินคุณภาพภายใน
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบในสํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
“การศึกษาพื้นฐาน” หมายความว่า การศึกษาเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ การจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
“การศึกษาต่อเนื่อง” หมายความว่า การจัดการศึกษาที่เป็นหลักสูตรเฉพาะหรือหลักสูตรฝึกอบรม
ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ ทักษะชีวิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคม และชุมชน
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ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับกับการศึกษานอกระบบ ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาพื้นฐาน
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 ให้ สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด
หรือสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ส่งเสริม
และสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
หรือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต ที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คํ าปรึก ษา แนะนํา ช่ ว ยเหลื อ และร่ ว มพัฒ นาระบบการประกัน คุณ ภาพภายใน
ของสถานศึกษา
(๒) ดําเนิน การประเมิน คุณ ภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด
อย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในสามปีงบประมาณ และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการประเมิน
คุณภาพภายในต่อสาธารณชน
(๓) เสนอสรุปรายงานการประเมินคุณ ภาพภายในของสถานศึกษาเป็นภาพรวมของจังหวัด
ต่อสํานักงาน
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(๔) นํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษามาใช้ ใ นการวางแผนสนั บ สนุ น
ช่วยเหลือ และพัฒนาสถานศึกษา
นอกจากสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน การประกัน คุณ ภาพ
ภายในของสถานศึกษาอื่นด้วย
ข้อ ๖ ให้ สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๒) สรุปและรายงานผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวมต่อคณะกรรมการ
(๓) ดําเนิน การอื่น ใดเพื่อให้สถานศึกษาสามารถดํา เนิน การประกัน คุณ ภาพภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธํารงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๖ ก

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
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๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม
แห่ง พระราชบัญ ญั ติส่ง เสริ ม การศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญ ญัติใ ห้
สํานัก งานส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและมีคุณภาพตลอดจนมาตรฐานสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ภาคผนวก จ
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา
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กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
มาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น
ให้ แ ก่ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและสาธารณชนว่ า สถานศึ ก ษานั้ น สามารถจั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล
“สํ านั ก งาน” หมายความว่า สํ านั ก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องค์การมหาชน)
ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

126
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เพื่ อ ให้ ก ารดํ าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาตามวรรคหนึ่ งเป็ น ไปอย่ างมี ประสิท ธิภาพ
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ และ
แนะนําสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๔ เมื่ อ ได้ รั บ รายงานผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษาตามข้ อ ๓ แล้ ว
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ
ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่สํานักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายนอก
ให้สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะ
ให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงานที่ กํ า กั บ ดู แ ลสถานศึ ก ษานั้ น ๆ เพื่ อ ให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
ในการดําเนินการตามวรรคสอง สํานักงานอาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก
สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้
ให้ ห น่ วยงานต้ น สั งกั ด หรือหน่ วยงานที่ กํากั บ ดูแ ลสถานศึก ษานั้ น ติด ตามผลการดํ าเนิ น การ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่แนวทางในการดําเนินการตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณ ภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่สอดคล้องกับหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง จึงส่งผลให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ไม่สัมพันธ์กัน เกิดความซ้ําซ้อนและคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ ทําให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงและเป็นการสร้าง
ภาระแก่สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่กํากับดูแล และ
หน่วยงานภายนอกเกินความจําเป็น สมควรปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ 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

๑

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2561
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๑

การจัดทํามาตรฐานการศึกษาของชาติ
ผ$านผลลัพธ%ที่พึงประสงค%ของการศึกษา
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ
“มาตรฐานการศึกษาของชาติ” หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค*
ของคนไทย เพื่อใหสถานศึกษาทุกแห/งยึดเป0น กรอบสําหรับสรางคนไทย ๔.๐ ที่แมแตกต/างตามบริบ ท
ของทองถิ่น และของสถานศึ กษา แต/มีจุดหมายร/วมคื อ “ธํารงความเป0 นไทยและแข/งขัน ไดในเวทีโลก”
สามารถเป0นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการเมือง ต/อไปได

หลักการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ ซึ่ งกํ า หนดผ/ า นกรอบ (framework) ผลลั พ ธ* ที่ พึ งประสงค* ข อง
การศึ ก ษานี้ จั ด ทํ า ขึ้ น ใหสอดคลองกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห/ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการศึกษาแห/งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ยุทธศาสตร*ชาติ
ระยะ ๒๐ ปK แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนการศึกษา
แห/งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ กฎหมาย ยุทธศาสตร*และแผนงานทั้งหลายเหล/านี้ ต/างมี อุดมการณ*
เพื่อมุ/งพั ฒ นาผูเรียนใหเป0นมนุษย*ที่สมบูรณ* ทั้งร/างกาย จิตใจ สติปP ญ ญา เป0นคนดี มีวินัย ภู มิใจในชาติ
สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต/อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เป0 น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ภาพและความสามารถสู ง พั ฒ นาตนอย/ า งต/ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังคาดหวังใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเท/าเทียมกันทางการศึกษา สามารถ
เป0นผูร/วมสรางสรรค*นวัตกรรม เพื่อเปQาหมายของการพัฒนาประเทศสู/ ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

เป.าหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุ/งหมายเพื่อใหสถานศึกษาทุกแห/ ง ยึดเป0นแนวทางสําหรับ
การพัฒนาผูเรียนไปสู/ผลลัพธ*ที่พึงประสงค*ของการศึกษา และใหหน/วยงานตนสังกัดใชเป0นเปQาหมายในการ
จั ด การศึ กษา โดยการกํ า หนดผลลั พ ธ* ที่ พึ งประสงค* ของผู เรีย นที่ เหมาะสมตามช/ ว งวั ย ในแต/ ล ะระดั บ
และประเภทการศึกษา และใชเป0 นเปQาหมายในการสนั บสนุ นสถานศึกษาใหสามารถดําเนิน การต/าง ๆ
ไดอย/างสะดวกเพื่อใหเกิดผลลัพธ*ดังกล/ าว นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ/ งหมายเพื่ อใหทุ กหน/ วยงานที่ เกี่ย วของ
ในการจั ด การศึ ก ษา ใชเป0 น แนวทางในการส/ งเสริ ม การกํ า กั บ ดู แ ล การตรวจสอบ การประเมิ น ผล
และการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อใหเป0นไปตามหลักการในการจัดการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงไดจัดทํา
มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ พ.ศ. 2561 ในรู ป ของผลลั พ ธ* ที่ พึ ง ประสงค* ข องการศึ ก ษา เพื่ อ ให
สถานศึกษาและหน/วยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา ใชเป0นแนวทางในการจัดการศึกษาและจัดทํา
มาตรฐานการศึกษาขั้นต่ําที่จําเป0นของแต/ละระดับและประเภทการศึกษา เพื่อใหเกิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค*ขึ้นกับผูเรียนทั้งในระหว/างที่กําลังศึกษา และเพื่อวางรากฐานใหผูเรียนในระหว/างที่กําลังศึกษา
เพื่อใหเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค*หลังจากสําเร็จการศึกษา ซึ่งถือเป0น “คุณลักษณะของคนไทย ๔.๐”
ที่สามารถสราง ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ใหกับประเทศ
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เปQาหมายสําคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปของผลลัพธ*ที่พึงประสงค*ของการศึกษาคือ
การใหอิสระสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัด
ของผูเรียน ที่สอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกําหนดว/า สถานศึกษา
เป0นผูจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (การประเมินตนเอง) โดยการกําหนดมาตรฐาน
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาใหเป0 น ไปตามมาตรฐานการศึ กษาของแต/ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษา
พรอมทั้ งจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาสถานศึ กษาเพื่ อ นํ าไปสู/ กรอบผลลั พ ธ* ที่ พึ งประสงค* ตามบริ บ ท ระดั บ และ
ประเภทการศึ กษาของสถานศึ กษา และใหสํ านั กงานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษา
(องค* การมหาชน) ทํ าหนาที่ ป ระเมิ น ภายนอกตามรายงานผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ กษาและ
ประเด็นอื่น ๆ ผ/านหน/วยงานตนสังกัด โดยมุ/งหมายใหเป0นการประเมินเพื่อพัฒนา

กระบวนการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของชาติ
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา ไดเริ่ ม กระบวนการพั ฒ นามาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ
ฉบับใหม/ โดยการศึกษาวิเคราะห*บริบททั้งภายในและภายนอกที่ส/งผลกระทบต/อมาตรฐานการศึกษาของชาติ
การพั ฒ นามาตรฐานการศึ กษาของต/ างประเทศ ผลการดํ า เนิ น การตามมาตรฐานการศึ กษาของชาติ
และผลจากการประชุมระดมความคิดเห็น การพัฒ นามาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม/นี้ จึงอยู/บน
พื้นฐานที่อางอิงจากงานวิจัย องค*ความรู ขอมูลเชิงประจักษ*จากพื้นที่ รวมทั้งการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติจากหน/วยงานต/างๆ ซึ่งสามารถสรุปเป0นขั้นตอนต/างๆ ดังนี้
๑. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข6อง ศึกษาสภาพบริบทที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ที่ส/งผลต/อมาตรฐานการศึกษา ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอมทั้งในและต/างประเทศ
พันธกรณี ระหว/างประเทศต/างๆ ที่ประเทศไทยไดใหสัตยาบรรณไวกับองค*การระหว/างประเทศ รวมทั้ง
กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และแผนยุทธศาสตร*ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ
๒. การประชุ ม รั บ ฟ9 ง ความคิ ด เห็ น สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาไดจั ด ประชุ ม รั บ ฟP ง
ความคิดเห็นฯ ทั้งสิ้น ๘ ครั้ง จากผูมีส/วนไดส/วนเสียทุกภาคส/วน ตั้งแต/ผูบริหารหน/วยงานระดับนโยบาย
ผูบริหารสถานศึกษา ผูปฏิบัติ ตลอดจนหน/วยงานภาคเอกชน องค*กรภาคประชาสังคม เพื่อใหมาตรฐาน
การศึกษาเกิดจากการมีส/วนร/วมของประชาชนทุกภาคส/วนอย/างแทจริง
๓. การสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค% ข องคนไทย
ในอนาคต สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อใหทราบ
ความตองการของประชาชนเกี่ยวกับคุณลักษณะของคนไทยในอนาคต โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ๓ ประเด็น
ประกอบดวย คุ ณ ลั ก ษณะที่ เป0 น จุ ด แข็ งและจุ ด อ/ อ นของคนไทยในปP จ จุ บั น คุ ณ ลั ก ษณะของคนไทย
ที่ตองการในอนาคต ๑๐ ปKขางหนา และคุณลักษณะของคนไทย ๔.๐ ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐
๔. การติดตามผลการดําเนินงานและประเมินผลมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยดําเนินการ
เก็บขอมูลจากสถานศึกษาต/างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา
เฉพาะทาง การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๕. การยกร$างมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การรับฟPงความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ นํามาวิเคราะห* สังเคราะห*และยกร/างมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พ.ศ. ....
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๖. การประชุ มรั บฟ9 งความคิ ดเห็ นต$ อ ร$ าง มาตรฐานการศึ กษาของชาติ พ.ศ. .... สํ านั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ไดจัดประชุมรับฟPงความคิดเห็นต/อ ร/าง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ....
จํานวน ๗ ครั้ง และปรับปรุงใหมีความเหมาะสม
๗. การเสนอร$ า งมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ พ.ศ. .... ต/ อ ที่ ป ระชุ ม สภาการศึ กษา ครั้ งที่
๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบในหลักการ แลวใหปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะ และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบต/อไป
๘. การทบทวนร$างมาตรฐานการศึกษาของชาติ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แต/งตั้ง
คณะทํางานยกร/างมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อทบทวนร/างมาตรฐานการศึกษาฯ ฉบับเตรียมเสนอ
คณะรัฐมนตรี โดยรับฟPงความเห็นจากการประชุมหารือกับผูเกี่ยวของมาประกอบการปรับปรุง
๙. การเสนอร$ า งมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ พ.ศ. .... ต/ อ ที่ ป ระชุ ม สภาการศึ กษา ครั้ งที่
๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบในหลักการ และใหปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะ แลวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบต/อไป

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
คุณธรรม ทักษะ และความรู6ที่จําเปCน
บนฐานค$านิยมร$วม สูก$ รอบผลลัพธ%ที่พึงประสงค%ของการศึกษา
การจัด การศึกษาของชาติจะตองทํ าใหเกิดผลลัพธ*ที่พึงประสงค* ซึ่งเป0 นคุ ณลักษณะของผูเรีย น
อันเป0นผลที่เกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแต/ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา
จนถึงการอุดมศึกษา ทั้งนี้ สถานศึกษามีอิสระในการกําหนดแนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศน*ของการจัด
การศึกษา ใหเป0นอัตลักษณ*และสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผูเรียน
หน/วยงานตนสังกัดและหน/วยงานที่เกี่ยวของ ตองมีการสนับสนุน กํากับ ติดตาม ประเมินและ
พัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา โดยมุ/งเนนความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability) มีระบบ
การบริหารจัดการทั้งดานผูบริหาร ครู คณาจารย*และบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี
ดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา และการประเมิน ตลอดจนระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ
อย/างต/อเนื่องที่ทําใหเกิดผลลัพธ*ที่พึงประสงค* ที่เหมาะสมตามแต/ละระดับและประเภทการศึกษา และ
ผลลัพธ*สะสมที่ครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษาที่ต/อเนื่องกัน นอกจากนี้ สถาบันผลิตและพัฒนาครู
ในฐานะกลไกสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาครู ใหมี คุ ณ ภาพ จะตองมี บ ทบาทในการเตรี ย มความพรอมครู
ก/อนประจําการ และส/งเสริมการพัฒนาครูประจําการใหมีสมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคลองกับการจัดการ
เรียนรูยุคใหม/ เพื่อผลลัพธ*ที่พึงประสงค*ของการศึกษา
ผลลั พ ธ% ที่ พึ งประสงค% ข องการศึ ก ษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand)
หมายถึ ง คุณ ลักษณะของคนไทย ๔.๐ ที่ ต อบสนองวิ สัย ทั ศน* การพั ฒ นาประเทศสู$ค วามมั่ น คง มั่ งคั่ ง
ยั่งยืน โดยคนไทย ๔.๐ จะตอง ธํารงความเปCนไทยและแข$งขันได6ในเวทีโลก นั่นคือเป0นคนดี มีคุณธรรม
ยึ ด ค/ า นิ ย มร/ ว มของสั ง คมเป0 น ฐานในการพั ฒ นาตนใหเป0 น บุ ค คลที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ ๓ ดาน โดยเป0 น
คุณลักษณะขั้นต่ําดังต/อไปนี้
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๑. ผู6เรียนรู6
เป0นผูมีความเพียร ใฝpเรียนรู และมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อกาวทันโลกยุคดิจิทัลและ
โลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู ความรอบรูดานต/าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ*
และประยุกต*ใชภูมิปPญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสรางงานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของความพอเพียง
ความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ต/อตนเอง ครอบครัว และสังคม
๒. ผู6ร$วมสร6างสรรค%นวัตกรรม
เป0 น ผู มีทักษะทางปP ญ ญา ทั กษะศตวรรษที่ ๒๑ ความฉลาดดิ จิทัล (digital intelligence)
ทักษะการคิดสรางสรรค* ทักษะขามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการขามศาสตร* และมีคุณลักษณะของ
ความเป0นผูประกอบการ เพื่อร/วมสรางสรรค*และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและ
มูลค/าใหกับตนเอง และสังคม
๓. พลเมืองที่เข6มแข็ง
เป0นผูมีความรักชาติ รักทองถิ่น รูถูกผิด มีจิตสํานึกเป0นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา
มีอุดมการณ*และมีส/วนร/วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท/าเทียม
เสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน และการอยู/ร/วมกันในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย/างสันติ
โดยผลลัพธ*ที่พึงประสงค* 3 ดาน ที่เหมาะสมตามช/วงวัย ที่มีความต/อเนื่อง เชื่อมโยงและสะสม
ตั้งแต/ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา แสดงไวใน
แผนภาพที่ 1 และขยายความในตารางที่ 1
ทั้ งนี้ การนํ า กรอบผลลั พ ธ* ที่ พึ งประสงค* ข องการศึ ก ษาไปสู/ ก ารปฏิ บั ติ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาการศึ ก ษา จะเป0 น หน/ ว ยประสานงานในการดํ า เนิ น งานของหน/ ว ยงานตนสั ง กั ด และหน/ ว ยงาน
ที่เกี่ยวของ ในการแปลงกรอบผลลัพธ*ที่พึงประสงค*ของการศึกษา สู/การจัดทํา กํากับ ติดตาม และประเมิน
มาตรฐานการศึกษาขั้น ต่ําที่ จําเป0 นสํ าหรับ แต/ ละระดับ และประเภทการศึ กษา เพื่ อใหเกิ ดการเชื่อมต/ อ
ของผลลัพธ*ที่พึงประสงค*ของแต/ละระดับและประเภทการศึกษา กระบวนการดําเนินงานดังกล/าว ควรใช
การทํางานแบบมีส/วนร/วมจากทุกภาคส/วน และใชการวิจัยเป0นฐาน

๕

แผนภาพที่ 1 ผลลัพธ*ที่พึงประสงค*ของการศึกษา (คุณลักษณะของคนไทย 4.0) ซึ่งมีความต/อเนื่องเชื่อมโยงกันและมีระดับความลึกต/างกันสําหรับแต/ละระดับการศึกษา
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๖

ตารางที่ ๑

ผลลัพธ%ที่พึงประสงค%ของการศึกษา ซึ่งมีการสะสมและต$อเนื่องเชื่อมโยงทุกระดับและประเภทการศึกษา

คุณลักษณะ

ปฐมวัย

๑. ผู6เรียนรู6

๒. ผู6ร$วมสร6างสรรค%
นวัตกรรม

๓. พลเมืองที่
เข6มแข็ง

มีพัฒนาการรอบดานและ
สมดุล สนใจเรียนรูและกํากับ
ตัวเองใหทําสิ่งต/าง ๆ ที่
เหมาะสมตามช/วงวัยไดสําเร็จ

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต6น

รักและรับผิดชอบต/อการเรียนรู
ชอบการอ/าน มีความรูพื้นฐาน
ทักษะและสมรรถนะทางภาษา
การคํานวณ มีเหตุผล มีนิสยั
และสุขภาพที่ดี มีสุนทรียภาพ
ในความงามรอบตัว

รูจักตนเองและผูอื่น มีเปQาหมาย
และทักษะการเรียนรู บริหารจัดการ
ตนเองเป0น มีทักษะชีวิต มีความรู
ความรอบรูและสมรรถนะที่จาํ เป0น
ต/อการสรางสุขภาวะ การศึกษาต/อ
หรือการทํางานที่เหมาะสมกับ
ช/วงวัย

รับผิดชอบในการทํางานร/วมกับ
ผูอื่น มีความรู ทักษะและ
สมรรถนะทางเทคโนโลยีดิจิทัล
การคิดสรางสรรค*
ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร และ
ความรอบรูดานต/าง ๆ

มีทักษะการทํางานร/วมกัน ทักษะ
การสื่อสาร มีความรอบรูทางขอมูล
สารสนเทศ และทางดิจิทัลเพื่อ
แกปPญหา มีการคิดอย/างมี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค*
สามารถนําความคิดสู/การสราง
ผลงานในลักษณะต/างๆ
สามารถแยกแยะผิดถูก ปฏิบัติ ความเชื่อมั่นในความถูกตอง ความ
ตนตามสิทธิและหนาที่ของตน ยุติธรรม มีจิตประชาธิปไตย มีสํานึก
โดยไม/ละเมิดสิทธิของผูอื่น เป0น และความภาคภูมิใจในความเป0น
สมาชิกที่ดีของกลุ/ม มีจิตอาสา ไทย และพลเมืองอาเซียน
รักทองถิ่นและประเทศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
อาชีวศึกษา

อุดมศึกษา

สามารถชี้นําการเรียนรูดวยตนเอง มี
ทักษะการเรียนรู รูทันการเปลี่ยนแปลง
ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได มีทกั ษะชีวิต
ฟPนฝpาอุปสรรคได มีความรู ความรอบรู
ดานต/าง ๆ และสามารถนําไป
ประยุกต*ใช ในการพัฒนาสุขภาวะ
การศึกษา/การทํางาน/อาชีพ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตน
สามารถแกปPญหา สื่อสารเชิงบวก
ทักษะขามวัฒนธรรม ทักษะการ
สะทอนคิด การวิพากษ*เพื่อสราง
นวัตกรรม และสามารถเป0น
ผูประกอบการได

มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต รูเท/าทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัว ยืดหยุ/น สามารถเผชิญ
การเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลและโลกอนาคต
ได มีความเป0นผูนํา มีความรู ความรอบรูดาน
ต/างๆ มีปPญญารูคิด สามารถประยุกต*ใช
ความรูและทักษะต/างๆ ในการสรางงาน/
สัมมาอาชีพ ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดี
ต/อตนเอง ครอบครัว และสังคม
สามารถร/วมแกปPญหาสังคม การบูรณาการ
ขามศาสตร* การสรางสรรค*นวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มโอกาส และมูลค/าแก/ตนเอง สังคม และ
ประเทศ

มีความเชื่อมั่นในความเท/าเทียมเป0น
ธรรมทางสังคม มีจิตอาสา มีความกลา
หาญทางจริยธรรม เป0นพลเมืองที่
กระตือรือรนในการร/วมสรางสังคมไทย
และโลกทีย่ ั่งยืน มีความซื่อสัตย*ในการ
ทํางานเพื่อส/วนรวม

กลาต/อตานการกระทําในสิ่งที่ผิด ใหคุณค/า
กับความรูความสามารถ เป0นพลเมืองที่
เขมแข็ง ร/วมมือสรางสรรค*การพัฒนาตนเอง
และสังคมที่ยั่งยืน ขจัดความขัดแยง และ
สรางสันติสุขทั้งในสังคมไทยและประชาคม
โลก

ค$านิยมร$วม : ความเพียรอันบริสทุ ธิ์ ความพอเพียง วิถีประชาธิปไตย ความเท/าเทียมเสมอภาค
คุณธรรม : ลักษณะนิสัยที่ดี และคุณธรรมพื้นฐานที่เป0นความดีงาม เช/น ความมีวินัย ความขยัน ความซื่อสัตย* ความรับผิดชอบต/อตนเองและสังคม
หมายเหตุ: หน/วยงานตนสังกัดแต/ละแห/งอาจมีปรับเปลี่ยนผลลัพธ*ของการศึกษาแต/ละระดับและประเภทการศึกษาใหเหมาะสมตามช/วงวัยและระดับการศึกษาของผูเรียน แต/ตองต/อเนื่องเชื่อมโยงกัน
และในทางปฏิบัติ หน/วยงานควรจัดทําตัวบ/งชี้ที่แสดงถึงปPจจัยปQอน กระบวนการ วิธีการ หรือมาตรการที่เป0นรูปธรรมตามบริบทของระดับชั้น สถานศึกษา หรือขอมูลสารสนเทศอื่น
ที่แสดงถึงผลสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
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คําอธิบายความหมาย
ค$านิยมร$วมของสังคม (๔ ประการ)
๑. ความเพียรอันบริสุทธิ์ ผูเรียนมีความอดทน มุ/งมั่น ทําสิ่งใด ๆ ใหเกิดผลสําเร็จอย/างไม/ย/อทอ
ต/อความลําบาก เพื่อใหเกิดประโยชน*แก/ตนเอง ส/วนรวม ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
๒. ความพอเพี ยง ผู เรี ย นมี ค วามสมดุ ล รอบดานทั้ งความรู คุ ณ ธรรม และทั กษะที่ เกี่ ย วของ
โดยคํานึงถึงความสมดุลทั้งประโยชน*ต/อตนเอง ชุมชน และสังคม
๓. วิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย ผู เรี ย นยึ ด มั่ น ในการมี ส/ ว นร/ ว ม การเคารพ กติ ก า สิ ท ธิ ห นาที่
ความรับผิดชอบ การรับฟPงความคิดเห็นที่แตกต/าง และสามารถอยู/ร/วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอย/าง
มีความสุข
๔. ความเท$ า เที ย มเสมอภาค ผู เรี ย นเคารพความแตกต/ า ง และใหความสํ า คั ญ แก/ ผู อื่ น
โดยปราศจากอคติ แมมี สถานภาพแตกต/างกั น ทางเศรษฐกิ จ สั งคม เชื้ อชาติ ถิ่น ที่ อยู/ วัฒ นธรรมและ
ความสามารถ

คุณธรรม ความรู6 ทักษะที่จําเปCนสําหรับผู6เรียน
๑. คุ ณ ธรรม คื อ ลั ก ษณะนิ สั ย ที่ ดี และคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ด านคุ ณ ธรรมพื้ น ฐาน การรู ถู ก ผิ ด
ความดี งาม จริย ธรรม จรรยาบรรณ ในการเป0 น สมาชิ กของสั งคม เช/ น ความมี วินั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ
ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย* เป0นตน
๒. ทั ก ษะการเรี ย นรู6 แ ละชี วิ ต คื อ ทั ก ษะที่ จํ า เป0 น สํ า หรั บ การเรี ย นรู เพื่ อ โลกดิ จิ ทั ล และโลก
ในอนาคต เช/น การรูวิธีเรียน ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต ทักษะชีวิตและทักษะการจัดการ ความสามารถ
ในการปรับตัว ยืดหยุ/น พรอมเผชิญความเปลี่ยนแปลง
3. ความรู6และความรอบรู6 คือ ชุดความรูที่จําเป0นสําหรับการเรียนรูอย/างต/อเนื่องเพื่อใหตนเอง
รูเท/ าทัน การเปลี่ ยนแปลงได ไดแก/ 1) ความรูพื้ น ฐาน (ภาษา การคํานวณ การใชเหตุ ผล) และความรู
ตามหลักสูตร 2) การรูจักตนเอง 3) ความรูเรื่องภูมิปPญญาไทย ทองถิ่น ชุมชน สภาพภูมิสังคม ภูมิอากาศ
ประเทศชาติ ประชาคมโลก 4) ความรอบรูดานต/าง ๆ ไดแก/ ความรอบรูดานสุขภาพ การเงิน สารสนเทศ
และ 5) ความรูเรื่องการงานอาชีพ
4. ทักษะทางป9ญญา คือ ทักษะที่จําเป0นในการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือทางสังคม เช/น
ภูมิปPญญาไทยและศาสตร*พระราชา ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะการคิดสรางสรรค* ทักษะพหุปPญญา ทักษะ
ขามวั ฒ นธรรม ความสามารถในการบู ร ณาการขามศาสตร* สรางสรรค* น วั ต กรรม และมี คุ ณ ลั กษณะ
ของความเป0นผูประกอบการที่เท/าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัล
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ภาคผนวก
แนวทางการนํามาตรฐานการศึกษาสู$การปฏิบัติของหน$วยงานระดับนโยบาย
การนํามาตรฐานสู/การปฏิบัติยึดหลักการสําคัญ คือ การจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพบริบท
ของผูเรียน พื้นที่ ชุมชน และสังคม รวมทั้งใหอิสระกับสถานศึกษาในฐานะหน/วยปฏิบัติในการกําหนด
อั ต ลั ก ษณ* และทิ ศ ทางการจั ด การศึ ก ษาที่ ต อบสนองความตองการของผู เรี ย น ชุ ม ชน ทองถิ่ น และ
ยุทธศาสตร*การพัฒนาประเทศ ภายใตการสนับสนุนของรัฐในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยยึดหลัก
ความเสมอภาคและความเท/ า เที ย ม เพื่ อ ใหทุ ก คนมี โอกาสเขาถึ งการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพอย/ า งทั่ ว ถึ ง
และเท/ าเที ย ม เปx ดโอกาสใหทุ กคนและทุ กภาคส/ ว นมี ส/ วนร/ว มในการจัด การศึ กษา มี ความรับ ผิ ด ชอบ
ที่ตรวจสอบได ทั้งนี้ หน/วยงานที่เกี่ยวของควรมีแนวทางปฏิ บัติในการจัดการศึกษาใหสอดประสานกัน
โดยควรมีการดําเนินงานดังต/อไปนี้
๑. สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาเป0 น หน/ ว ยประสานงานระหว/ า งหน/ ว ยงานตนสั งกั ด
แต/ละแห/ง และหน/วยงานที่เกี่ยวของในการนํากรอบผลลัพธ*ที่พึงประสงค*ของการศึกษาระดับชาติ และ
ผลลัพธ*ที่พึงประสงค*ของแต/ละระดับและประเภทการศึกษา เป0นกรอบในการจัดทํามาตรฐานการศึกษา
เพื่อใหสถานศึกษายึดเป0นเปQาหมายการจัดการศึกษา
๒. หน/วยงานตนสังกัดส/งเสริมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานหลักสูตร
เพื่อใหสถานศึกษาถือปฏิบัติ
๓. หน/วยงานตนสังกัดมี การกํากับ ติดตาม ประเมิ นผล และพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาหรือสูงกว/ามาตรฐานการศึกษาขั้นต่ําที่กําหนด
๔. หน/ ว ยงานตนสั งกั ด ส/ งเสริ ม ใหสถานศึ ก ษามี ก ารปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของตนเองอย/ า งเป0 น ระบบ อย/ า งต/ อ เนื่ อ ง ตามขอเสนอแนะของหน/ ว ยงานตนสั งกั ด หรื อ หน/ ว ยงาน
ที่ กํ า กั บ ดู แ ล รวมทั้ งขอเสนอแนะจากสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องค*การมหาชน) เพื่อนําไปสู/การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

แนวทางการนํามาตรฐานสู$การปฏิบัติระดับสถานศึกษา
๑. สถานศึ ก ษาแต/ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษาสามารถจั ด การศึ ก ษาใหเหมาะสม
ตามอั ตลักษณ* ของตนเอง สอดคลองกับ สภาพบริบ ท และตอบสนองความตองการของทองถิ่ น ชุ มชน
สังคม และยุทธศาสตร*การพัฒนาประเทศ
๒. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาโดยยึ ด หลั ก การมี ส/ ว นร/ ว มของทุ ก ภาคส/ ว น การมี เ ครื อ ข/ า ย
ความร/วมมือ การสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ หรือองค*กรแห/งการเรียนรู
๓. สถานศึ กษามี การพั ฒ นาผู บริ ห าร ครู คณาอาจารย* บุ คลากรทางการศึ กษาที่ มี ส มรรถนะ
ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคต
๔. สถานศึกษาวางระบบการประกั น คุณ ภาพการศึกษาดานคุ ณ ภาพผู บริห ารและครูอาจารย*
ความเหมาะสมของหลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นการสอน สื่ อ เทคโนโลยี ทรั พ ยากรการเรี ย นรู
และการประเมินการเรียนการสอน โดยมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหเป0 น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาอย/ างเป0 น ระบบและต/ อเนื่ อง มี ธรรมาภิ บ าล และความรับ ผิ ด ชอบ
ที่ตรวจสอบได

๙
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แนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
การประเมินระดับชั้นเรียน
• การประเมิ น ที่ ยึ ด ผลลั พ ธ* ที่ พึ ง ประสงค* ข องการศึ ก ษาเป0 น ฐานโดยคํ า นึ ง ถึ ง สภาพบริ บ ท
ของสถานศึกษา ปPจจัย กระบวนการดําเนินงาน และผลลัพธ*ของผูเรียนที่ตองประเมิน
• ใชการประเมิ น ความกาวหนาใหมี ป ระสิ ท ธิผ ล เนนการประเมิ น เพื่ อพั ฒ นาการเรีย นรู มากกว/ า
การประเมิ น เพื่ อ ตั ด สิ น ผลหรื อ การแข/ ง ขั น หรื อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู อื่ น ส/ ง เสริ ม การประเมิ น
ที่เป0นเครื่องมือการเรียนรูของผูเรียน
• มีความสมดุลระหว/างการประเมินที่อิงตนเอง เพื่อน ปกติวิสัย และมาตรฐาน มีการใชการประเมิน
ที่ปรับใหเหมาะกับศักยภาพของผูเรียน และสอดคลองกับการเรียนรูที่หลากหลาย
• ใชวิธีการประเมินที่บูรณาการการเรียนรูกับเทคโนโลยีจากงานที่กําหนดใหทํา ตามโลกแห/งความ
เป0 น จริงและใหขอมู ลปQ อนกลับ ทั น ที ใชแฟQ มประวั ติของผูเรียนที่ แสดงผลการเรีย นรูของผูเรีย น
เพื่อออกแบบประสบการณ*การเรียนรูและการสื่อสารกับพ/อแม//ผูเกี่ยวของ
• ครูจําเป0นตองมีความรอบรูดานการวัดผลและคลังเครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพสูง (ถูกตอง เชื่อถือได
ยุติธรรม)
การประเมินระดับโรงเรียน/เขตพื้นที่
• การประเมินที่ยึดผลลัพธ*ที่พึงประสงค*ของการศึกษาเป0นฐานโดยคํานึงถึงสภาพบริบทของสถานศึกษา
ปPจจัย กระบวนการดําเนินงาน และผลลัพธ*ของผูเรียนที่ตองประเมิน
• การประเมินเป0นส/วนหนึ่งของระบบกํากับที่มีสารสนเทศที่แสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
• มีความสมดุลระหว/างการประเมินความกาวหนากับการประเมินที่มีเกณฑ*ที่เป0นหลักเทียบ
• เนนการประเมินเพื่อการพัฒนาตนเอง มากกว/าการเนนการแข/งขันหรือเปรียบเทียบกับผูอื่น
• ใชขอมูลขนาดใหญ/ (big data) จากการประเมินในชั้นเรียนเพื่อการบริหารงานที่เหมาะสมกว/าเดิม
• ผูบริหารจําเป0นตองมีความรอบรูดานการประเมิน
การประเมินระดับชาติ
• การประเมิ น ผลสรุ ป เป0 น ส/ ว นหนึ่ งของระบบกํ า กั บ ที่ มี ส ารสนเทศเพื่ อ แสดงความรั บ ผิ ด ชอบ
ที่ตรวจสอบได
• กระบวนการพัฒนาการประเมินตองแกร/ง (เช/น คลังเครื่องมือประเมินที่พัฒนามาอย/างดี มีขอสอบ
ที่ ส ามารถเที ย บเคี ย งเท/ า เที ย มกั น ไดขามปK ) และมี ก ารกํ า หนดมาตรฐานผลลั พ ธ* ที่ พึ งประสงค*
ของการศึกษา มีการประเมินระดับชาติโดยใชเทคโนโลยีในการสอบ ขอสอบหรือสิ่งที่วัดเหมาะสม
กับโลกแห/งความเป0นจริง
• ใชขอมู ล ขนาดใหญ/ (big data) จากการทดสอบระดั บ ชาติ ที่ใหขอมู ล ปQ อนกลั บ ที่ เป0 น ประโยชน*
กับผูเรียน สถานศึกษา เขตพื้นที่ และผูกําหนดนโยบาย
--------------------------
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ภาคผนวก ซ
เกณฑ์การเทียบคะแนนกับระดับคุณภาพ
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เกณฑ์การเทียบคะแนนกับระดับคุณภาพ
สาหรับ การประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สานักงาน กศน. ได้มีการกาหนดค่าน้าหนักคะแนนในแต่ละ
มาตรฐานการศึกษา ไว้แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การแปลผลระดับคุณภาพจากคะแนนผลการประเมินคุณภาพ
การศึ กษาของสถานศึ กษาในสั ง กัด ส านัก งาน กศน. ในแต่ ล ะมาตรฐาน เป็ นไปด้ ว ยความเรีย บร้ อย จึ ง มี
การกาหนดเกณฑ์การเทียบระดับคุณภาพ ไว้ดังนี้
1. เกณฑ์การเทียบระดับคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้าน คุณภาพของผู้เรียนการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณภาพผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง และคุณภาพผู้รับบริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย ซึ่งมีการกาหนดค่าน้าหนักคะแนนไว้ 50 คะแนน จึงมีการกาหนดช่วงคะแนนเพื่อ เทียบกับ
ระดับคุณภาพ ดังนี้
(ค่าน้าหนักคะแนน 50 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 – 24.99

ปานกลาง
25.00 – 31.25

ดี
31.26 – 37.50

ดีเลิศ
37.51 – 43.75

ยอดเยี่ยม
43.76– 50.00

2. เกณฑ์การเทียบระดับคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้าน คุณภาพการจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คุณภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่อง คุณภาพการจัด
การศึ กษาตามอั ธ ยาศัย ซึ่งมี การกาหนดค่า น้าหนักคะแนนไว้ 20 คะแนน จึง มีการกาหนดช่ ว งคะแนน
เพื่อเทียบกับระดับคุณภาพ ดังนี้
(ค่าน้าหนักคะแนน 20 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 – 9.99

ปานกลาง
10.00 – 12.50

ดี
12.51 – 15.00

ดีเลิศ
15.01 – 17.50

ยอดเยี่ยม
17.51 – 20.00

3. เกณฑ์การเทียบระดับคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้าน คุณภาพการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา ซึ่งมีการกาหนดค่าน้าหนักคะแนนไว้ 30 คะแนน จึงมีการกาหนดช่วงคะแนนเพื่อเทียบกับ
ระดับคุณภาพ ดังนี้
(ค่าน้าหนักคะแนน 30 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 – 14.99

ปานกลาง
15.00 – 18.75

ดี
18.76 – 22.50

ดีเลิศ
22.51 – 26.25

ยอดเยี่ยม
26.26 – 30.00

4. เกณฑ์ ก ารเที ย บระดั บ คุ ณ ภาพในภาพรวมของมาตรฐานการศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตามแต่ละประเภท ประกอบด้วย ภาพรวมของมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษานอกต่อเนื่อง มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งมีการกาหนด
ค่า น้าหนักคะแนนรวมไว้ 100 คะแนน เช่น เดียวกั น จึงมี การกาหนดช่ว งคะแนนเพื่อใช้เทียบกับระดั บ
คุณภาพไว้ ดังนี้
(ค่าน้าหนักคะแนน 100 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน

กาลังพัฒนา
0.00 – 49.99

ปานกลาง
50.00 – 62.50

ดี
62.51 – 75.00

ดีเลิศ
75.01 – 87.50

ยอดเยี่ยม
87.51 – 100.00
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รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี
******************
1. นายศรีชัย
2. นางสาววิเลขา
3. นางสุรีวัลย์

พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.
ลีสุวรรณ์
รองเลขาธิการ กศน.
ลิ้มพิพัฒนกุล นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ รักษาการ
ในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษานอกโรงเรียน
4. นางรุ่งอรุณ
ไสยโสภณ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สานักงาน กศน.
5. นางทองพิน
ขันอาสา
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.
6. นายนรา
เหล่าวิชยา
ผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
7. นางสาวอรทัย
จารุภัทรพาณิชย์ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองพิจิตร สานักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
8. นางวารณี
วิชัยศิริ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอภูกามยาม สานักงาน กศน. จังหวัดพะเยา
9. นางสาวอนงค์ ชูชัยมงคล
ครูเชี่ยวชาญ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์
10.นางบุษบา
มาลินีกุล
ครูชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
11.นางสาวพจนีย์
สวัสดิ์รัตน์
ครูชานาญการพิเศษ กศน.อาเภอเมืองกาแพงเพชร
12.นายอุดร
สิทธิพาที
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดสตูล
13.นายชรินทร์
แกล้วทนงค์ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอปลายพระยา สานักงาน กศน.จังหวัดกระบี่
14.นางรัชฎา
โสมเพ็ชร
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเกาะพะงัน สานักงาน กศน.
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
15.นางสาวนิรัชชา
คงประดิษฐ์
ครู สถาบัน กศน.ภาคใต้
16.นางสาววิลัยรัตน์
โมคมูล
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอสว่างแดนดิน สานักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
17.นายกิตติชัย
บุษราคัม
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอป่าติ้ว สานักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
18.นางนิ่มอนงค์
แพงมา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
19.นางวิภาวัลย์
เธียรพิริยะ
ครูชานาญการพิเศษ สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
20.นางสาวธัญรัศม์
มิ่งไชยอนันต์ ครูชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21.นางขนิษฐา
ป้องชาติ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอนาดี สานักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
22.นางบังอร
ฝ่ายสัจจา
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอพนมสารคาม สานักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา
23.นายสุธี
วรประดิษฐ์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สานักงาน กศน.จังหวัดตราด
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24.นางสาวจรรยา

สิงห์ทอง

25.นางสาวคามนต์
26.นายสมชิด
27.นางบุญปลูก

นวลมะณีย์
บัวผัน
สัจจะเวทะ

28.นายบุญเลิศ
29.นางสาวมนทา
30.นางธนัญญา
31.นางวัชรีภรณ์
32.นางสาวธัญญลักษณ์
33.นางฉัตรดา

ตองติดรัมย์
เกรียงทวีทรัพย์
หม่อมสาย
โกสินเจริญชัย
ศรีจันทรวิโรฒ
ภู่สุวรรณ

34.นายบุญฤทธิ์
35.นางสาวนิตยา
36.นางนฤมล
37.นางสาวณภัทธิรา
38.นางสาวเบ็ญจวรรณ
39.นางสาวฐิติมา
40.นายจตุรงค์
41.นางสุกัญญา
42.นางสาววราภรณ์
43.นางสาวขวัญฤดี

วิริยานุภาพพงศ์
มุขลาย
อันตะริกานนท์
ทองนอก
อาไพศรี
วงศ์บัณฑวรรณ
ทองดารา
กุลเลิศพิทยา
บุญเรือง
ลิวรรโณ

ครูชานาญการพิเศษ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ครูชานาญการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
ครู ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบางปลาม้า สานักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้อานวยการ กศน.เขตวัฒนา สานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
ครูชานาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
ครูชานาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
ครูชานาญการพิเศษ สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ครูชานาญการพิเศษ สถาบันการศึกษาทางไกล
ครูชานาญการพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคกลาง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
ครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ

148 148
ผู้เข้าร่วมประชุมบรรณาธิการ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี
****************
1. นางรุ่งอรุณ

ไสยโสภณ

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงาน กศน.
2. นายบุญเลิศ
ตองติดรัมย์
ผู้อานวยการ กศน.เขตวัฒนา สานักงาน กศน.กทม.
3. นางสาวอรทัย
จารุภัทรพานิชย์ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองพิจิตร สานักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
4. นางรัชฎา
โสมเพ็ชร
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเกาะพะงัน สานักงาน กศน.
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5. นายสุธี
วรประดิษฐ์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สานักงาน กศน.จังหวัดตราด
6. นางสาวนิตยา
มุขลาย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
7. นางสาวนฤมล
อันตะริกานนท์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
8. นางบุษบา
มาลินีกุล
ครูชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
9. นางสาวพจนีย์
สวัสดิ์รัตน์
ครูชานาญการพิเศษ กศน. อาเภอเมืองกาแพงเพชร
สานักงาน กศน.จังหวัดกาแพงเพชร
10.นางสาวจรรยา
สิงห์ทอง
ครูชานาญการพิเศษ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
วัดญาณสังวรารามวรวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดชลบุรี
11.นายแสง
โตศรีสวัสดิ์เกษม ครูชานาญการพิเศษ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
12.นางสาวเบ็ญจวรรณ อาไพศรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
13.นางสาวฐิติมา
วงศ์บัณฑวรรณ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
14.นายจตุรงค์
ทองดารา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
15.นางสาวขวัญฤดี
ลิวรรโณ
นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
16.นางสาววราภรณ์
บุญเรือง
นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
17.นางสุกัญญา
กุลเลิศพิทยา เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
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ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.
ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมวีระ นวพันธุ์ ชั้น 5 สานักงาน กศน.
****************
1. นางรุ่งอรุณ

ไสยโสภณ

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงาน
2. นายบุญเลิศ
ตองติดรัมย์ รองผู้อานวยการ สานักงาน กศน.กทม.
3. นางบังอร
ฝ่ายสัจจา
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอพนมสารคาม
สานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. นางขนิษฐา
ป้องชาติ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอนาดี สานักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
5. นางสาวอรทัย
จารุภัทรพาณิชย์ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองพิจิตร สานักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
6. นางสาวอรุณี
พันธุ์พาณิชย์ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอสูงเม่น สานักงาน กศน.จังหวัดแพร่
7. นางรัชฎา
โสมเพ็ชร
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเกาะพะงัน สานักงาน กศน.จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
8. นางสุนันทา
โนรีสุวรรณ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอโพธาราม สานักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี
9. นายสุธี
วรประดิษฐ์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สานักงาน กศน.จังหวัดตราด
10.นางสาวนิตยา
มุขลาย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
11.นายบุญชนะ
ล้อมสิริอุดม ครูชานาญการ กศน.เขตหนองแขม สานักงาน กศน.กทม.
12.นายสนธยา
ทิพย์โพธิ์สิงห์ ครูผู้ช่วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
13.นางธัญชนก
พลอยใส
ครูชานาญการพิเศษ
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
14. นางสาวเบ็ญจวรรณ อาไพศรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
15. นางสาวฐิติมา
วงศ์บัณฑวรรณ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
16. นางสุกัญญา
กุลเลิศพิทยา เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
17.นายจตุรงค์
ทองดารา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
18.นางสาวขวัญฤดี ลิวรรโณ
นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
19.นางสาววราภรณ์ บุญเรือง
นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
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คณะดาเนินงานจัดทาเอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
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****************
ทีป่ รึกษา
1. นายดิศกุล
เกษมสวัสดิ์
2. นายณัฐพงษ์
นวลมาก
3. นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ

คณะทางาน
1. นางรุ่งอรุณ

ไสยโสภณ

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงาน กศน.

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงาน กศน.
2. นางสาวเบ็ญจวรรณ อาไพศรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
3. นางสาวฐิติมา
วงศ์บัณฑวรรณ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
4. นางสาวทิพวรรณ วงค์เรือน
นักวิชาการศึกษาชานาญการ 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

