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ค ำน ำ 

 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาโดยยึด
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลง
วันท่ี 6 ธันวาคม 2562 เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายใน  และจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนิน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง   เพื่อรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกป ี
            ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดท าแบบรวบรวมข้อมูลการประเมินตนเอง ตาม
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.  2562 เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ และจัดท า
รายงานการประเมินตนเองประจ าปีงบประมาณ  2563 
            หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบรวบรวมข้อมูลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 ประจ าปีงบประมาณ  2563 จะเป็นประโยชน์ต่อศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ในการน าไปใช้ในการประเมินตนเอง และจัดท ารายงานการประเมินตน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ต่อไป 
                                                                                

                   อัญชลี ธรรมะวิธีกุล 
                                                                                ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
                                                   ข้าราชการบ านาญส านักงาน กศน. 
                                              12 พฤศจิกายน 2563 
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                                                                     ค ำช้ีแจงกำรใชแ้บบรวบรวมข้อมูลกำรประเมินตนเอง 
 

ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.  2562 ปีงบประมาณ  2563  แบบรวบรวมข้อมูลการประเมินตนเองฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินตนเอง และจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  
            การรวบรวมข้อมูลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562  ประจ าปีงบประมาณ 2563  โดยใช้ แบบ
รวบรวมข้อมูลการประเมินตนเอง  ของสถานศึกษา ควรด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร 
1.1 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 
1.2 แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 

2. ก าหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
         1) มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
              1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
               1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น 
              1.8 ผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐานน าความรู้ ทักษะพื้นฐานท่ีได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้ 
 
        2) มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 
            1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องท่ีน าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือตัวอย่างท่ีดี 
3. มาตรฐานท่ี 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สามารถใช้ร่วมกันได้ท้ังมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 
และมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย 



2 
 

 

4. การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ไม่ต้องจัดท าข้อมูลในหัวข้อ “ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณท่ี

ผ่านมา” แต่ให้จัดท าข้อมูลในหัวข้อดังกล่าว ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป 

5. การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ไม่ต้องจัดท าข้อมูลในหัวข้อ “ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาโดยต้น

สังกัด ครั้งล่าสุด” จนกว่าสถานศึกษาจะได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามประกาศท่ี

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ลงวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

6. การจัดท าข้อมูลในหัวข้อ “ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งล่าสุด” สถานศึกษาจะกรอกข้อมูลได้ต่อเมื่อได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. โดยใช้

มาตรฐานหรือประเด็นการพิจารณา การประเมินคุณภาพภายนอกท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามประกาศท่ี

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ลงวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แล้ว 

7. การรวบรวมข้อมูลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.  2562 ประจ าปีงบประมาณ  2563   

     7.1  รวบรวบหลักฐานร่องรอยจากการปฏิบัติงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ทุกประเด็นในแต่ละมาตรฐาน    

3 มาตรฐาน คือ 1) มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2)  มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง  และ 1) มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย 

     7.1   การประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐาน โดยพิจารณาจาก 

            - ค่าน้ าหนักคะแนนแต่ละประเด็นการพจิารณา 

             - เกณฑ์การพิจารณา 

             - เกณฑ์การให้คะแนน โดย 1) น าคะแนนท่ีได้จากเกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน และ 2) น าคะแนนท่ีได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

             - เขียนอ้างอิง ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน ประกอบผลการประเมิน 
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8. น าผลการประเมินในแบบรวบรวมข้อมูลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.  2562 ปีงบประมาณ  2563   

ไปจัดจ ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ 2563  โดยใช้  เค้าโครงรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ของ ส านักงาน กศน. 

 

                                                                                          

                                                                                                                                                          อัญชลี   ธรรมะวิธีกุล 
                                                                                                                                      ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
                                                                                                                                         ข้าราชการบ านาญ 
                                                                                                                                      12 พฤศจิกายน 2563 
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                       แบบรวบรวมข้อมูลการประเมินตนเองมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประเด็นการพิจารณา น้ าหนักคะแนน/เกณฑ์การพิจารณา/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่ดีสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ค่าน้ าหนักคะแนน 10 คะแนน 

2.เกณฑ์การพิจารณา 

      คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียนทุก
ระดับการศึกษาในรายวิชาบังคับของสถานศึกษา หรือ คะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-Net) เปรียบเทียบกับค่าคะแนน เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน 
0 คะแนน = สถานศึกษามีร้อยละเฉลี่ยของจ านวนรายวิชา
บังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียนใน
รายวิชาบังคับ หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติด้าน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ที่เท่ากับหรือสูงกว่า ค่า
คะแนนเปา้หมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
 ต้ังแต่ร้อยละ 0.00 - 9.99 
1 คะแนน = สถานศึกษามีร้อยละเฉลี่ยของจ านวนรายวิชา
บังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียนใน
รายวิชาบังคับ หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติด้าน

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 1. รายงานผลคะแนนเฉล่ียผลการสอบปลายภาค
เรียนของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาในรายวิชา
บังคับของสถานศึกษา หรือคะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-Net) ระดับสถานศึกษาในแต่ละ
รายวิชาบังคับท่ีเป็นไปตามแผนการลงทะเบียน
เรียนท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา 
ของปีงบประมาณท่ีด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
2. ข้อมูล หรือตารางสรุปข้อมูลคะแนนเฉล่ียผลการ
สอบภาควิชาบังคับของสถานศึกษาเปรียบเทียบกับ
ค่าคะแนนเป้าหมาย ท่ีก าหนดไว้ 
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การศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-Net) ที่เท่ากับหรือสูงกว่า ค่า
คะแนนเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ต้ังแต่ร้อยละ 10.00 -
19.99 
2 คะแนน = สถานศึกษามีร้อยละเฉลี่ยของจ านวนรายวิชา
บังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียนใน
รายวิชาบังคับ หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติด้าน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-Net) ที่เท่ากับหรือสูงกว่า ค่า
คะแนนเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้  
ต้ังแต่ร้อยละ20.00 -29.99 
3 คะแนน = สถานศึกษามีร้อยละเฉลี่ยของจ านวนรายวิชา
บังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียนใน
รายวิชาบังคับ หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติด้าน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-Net) ที่เท่ากับหรือสูงกว่า ค่า
คะแนนเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้  
ต้ังแต่ร้อยละ30.00 -39.99 
4 คะแนน = สถานศึกษามีร้อยละเฉลี่ยของจ านวนรายวิชา
บังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียนใน
รายวิชาบังคับ หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติด้าน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-Net) ที่เท่ากับหรือสูงกว่า ค่า
คะแนนเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้  
ต้ังแต่ร้อยละ40.00 -49.99 
5 คะแนน = สถานศึกษามีร้อยละเฉลี่ยของจ านวนรายวิชา
บังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียนใน
รายวิชาบังคับ หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติด้าน
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การศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-Net) ที่เท่ากับหรือสูงกว่า ค่า
คะแนนเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้  
ต้ังแต่ร้อยละ50.00 ข้ึนไป 
3. เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
                                    
  

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง 
คะแนน 

0.00-4.99 5.00-6.25 6.26-
7.50 

7.51-
8.75 

8.76.10.
00 

 
 
 

1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ 
คุณลักษณะที่ดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

1.ค่าน้ าหนักคะแนน 10   คะแนน 

2.เกณฑ์การพิจารณา 

1. สถานศึกษามีการก าหนดโครงการ กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม และ
คุณลักษณะที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

3. สถานศึกษามีการประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

  1. โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ 
คุณลักษณะที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
3. แบบประเมินคุณธรรมตามพฤติกรรมบ่งช้ี 
4. ข้อมูล และรายงานผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน จ านวน2 ภาค
เรียน 
5. บันทึกอื่น ๆ ของครูเช่น บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
บันทึกการเย่ียมบ้านผู้เรียน บันทึกการแนะแนว/ 
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4. สถานศึกษามีผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในระดับ 
ดีข้ึนไป โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียน 

5. สถานศึกษามีผู้เรียนที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือเป็น
แบบอย่างที่ดีในด้านที่เกี่ยวข้องกับการมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม หรือคุณลักษณะที่ดีตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 

3. เกณฑ์การให้คะแนน 

 1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ 

 2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ 

 3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ 

 4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ 

 5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 

4. เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

   
ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00-4.99 5.00-6.25 6.26-
7.50 

7.51-
8.75 

8.76.10.
00 

                                  

การช่วยเหลือผู้เรียน เป็นต้น 
6. ภาพถ่ายการจัดโครงการ กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
7. การสุ่มตรวจข้อมูลจากสภาพจริง โดยการสัมภาษณ์
หรือสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนบางส่วน 
8. ใบประกาศ เกียรติบัตร โล่ที่เกี่ยวข้อง 
9. อื่น ๆ 
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1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกับผู้อื่น 

1.ค่าน้ าหนักคะแนน 5   คะแนน 

2. เกณฑ์การพิจารณา 

สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

3.เกณฑ์การให้คะแนน 

0 คะแนน = สถานศึกษาไม่มีผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกับผู้อื่น 

1 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา 

ก าหนด 

2 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น ต่ ากว่าค่าเป้าหมายแต่ไม่
เกินร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

3 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกับผู้อื่น เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 

4 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถใน

  1. แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง 
2. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
3. รายงานผลการด าเนินงานโครงงาน/โครงการ กิจกรรม 
4. รายงานผลการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิด
อย่างมีวิจารณญาณ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
5. ผลงาน ช้ินงาน หรือรายงานของผู้เรียน 
6. ภาพถ่ายการจัดโครงการ กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
7. การสุ่มตรวจสอบข้อมูลจากสภาพจริง โดยการ
สัมภาษณ์ หรือสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน 
8. อื่น ๆ 
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การคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น สูงกว่าค่าเป้าหมาย แต่ไม่
เกินร้อยละ50 ของค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 5 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกับผู้อื่น สูงกว่าค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 50 ของ
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา 

4. เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
                                    
  

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00-2.49 2.50-3.12 3.13-
3.75 

3.76-
4.38 

4.39-
5.00 

 
 
 
 
 

 
1.4 ผู้เรียนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีความสามารถใน
การสร้างสรรค์งาช้ินงาน 
หรือนวัตกรรม 

1.ค่าน้ าหนักคะแนน 5 คะแนน 

2.เกณฑ์การพิจารณา 

1. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดท า 

โครงงาน ช้ินงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ๆ 

  1. รายงานผลการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดท าโครงงาน 
ช้ินงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ๆ 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง 
3. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
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2. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถจัดท าโครงงาน ช้ินงาน 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือสิ่งใหม่ๆ ได้ 

3. ผู้เรียนสามารถสร้างโครงงาน ช้ินงาน สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
เปน็ไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

4. สถานศึกษามีการเผยแพร่ ผลงานโครงงาน ช้ินงาน 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆของผู้เรียนผ่าน
ช่องทางสื่อต่าง ๆ 

5. สถานศึกษามีการจัดแข่งขัน ประกวดโครงงาน ช้ินงาน 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆของผู้เรียนให้แก่
ผู้เรียน หรือมีการจัดส่งโครงงาน ช้ินงาน สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ ของผู้เรียนไปประกวด แข่งขันร่วมกับ
หน่วยงาน หรือสถานศึกษาอื่น 

3.เกณฑ์การให้คะแนน 

 1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ 

 2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ 

 3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ 

 4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ 

 5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ 

4. ผลงานโครงงาน ช้ินงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรือสิ่งใหม่ ๆ ของผู้เรียน เช่น การประดิษฐ์พานไหว้ครู 
การตกแต่งเทียนพรรษา การผูกผ้าในงานพิธี โครงงาน
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
5. โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดแข่งขัน 
ประกวดโครงงาน ช้ินงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
สิ่งใหม่ ๆ ของผู้เรียน 
6. ภาพถ่าย ช้ินงาน สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน 
7. หลักฐานการเผยแพร่โครงงาน ช้ินงาน สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ ของผู้เรียน 
8. หลักฐานการน าโครงงาน ช้ินงาน สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ ไปใช้ได้จริง หรือหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 
9. อื่น ๆ 
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4. เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00-2.49 2.50-3.12 3.13-
3.75 

3.76-
4.38 

4.39-
5.00 

                                    
  
 
 

1.5 ผู้เรียนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

1.ค่าน้ าหนักคะแนน 4 คะแนน 

2. เกณฑ์การพิจารณา 

      ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง ชุมชนสังคม การสื่อสาร 
การท างาน และการด ารงชีวิต 

3. เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00-1.99 2.00-2.50 2.51-
3.00 

3.01-
3.50 

3.51-
4.00 

 
 

  1. เทคโนโลยีดิจิทัลที่สถานศึกษามีอยู่ และใช้งานได้จริง 
2. ผลงาน หรือช้ินงานของผู้เรียน 
3. รายงานผลการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
4. การสุ่มตรวจข้อมูลจากสภาพจริง โดยการสัมภาษณ์
หรือสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนบางส่วนเก่ียวกับ 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
5. อื่น ๆ 

1.6 ผู้เรียนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีสุขภาวะทางกาย 
และสุนทรียภาพ 

1. ค่าน้ าหนักคะแนน 4 คะแนน 

2.เกณฑ์การพิจารณา 

1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการตรวจสุขภาพ หรือมีหลักฐานการ
ตรวจสุขภาพ 

  1. หลักฐานการตรวจสุขภาพของผู้เรียน 
2. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
3. ภาพถ่ายการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
4. การสุ่มตรวจข้อมูลจากสภาพจริง โดยการสัมภาษณ์
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2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้าน
ดนตรี กีฬา ศิลปะ นันทนาการ จิตอาสาหรือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00-1.99 2.00-2.50 2.51-
3.00 

3.01-
3.50 

3.51-
4.00 

 
 

หรือสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนบางส่วนที่มี 
คุณลักษณะสอดคล้องกับค าอธิบาย 
5. อื่น ๆ 

1.7 ผู้เรียนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 

1. ค่าน้ าหนักคะแนน 4 คะแนน 

2.เกณฑ์การพิจารณา 

     ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถ   
ในการอ่าน การเขียนภาษาไทย เพ่ือการสื่อสารที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ในแต่ละระดับช้ัน 

3. เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00-1.99 2.00-2.50 2.51-
3.00 

3.01-
3.50 

3.51-
4.00 

 

 

  1. แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง 
2. สมุดบันทึกการเรียนรู้ ใบงาน ช้ินงาน และแฟ้มสะสม
งานของผู้เรียน 
3. ผลการวัดระดับการรู้หนังสือของผู้เรียน 
4. การสุ่มตรวจข้อมูลจากสภาพจริง โดยการสัมภาษณ์
หรือสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนเก่ียวกับการอ่าน 
การเขียน และการสื่อสารภาษาไทยของผู้เรียน 
5. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
6. อื่น ๆ 

1.8 ผู้จบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานน าความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานที่ได้รับไปใช้หรือ
ประยุกต์ใช้ 

1.ค่าน้ าหนักคะแนน 8 คะแนน 

2.เกณฑ์การพิจารณา 

จ านวนผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรสามารถน าความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานที่ได้รับไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการ 

  1. รายงานผู้จบหลักสูตรรวมจ านวน 2 ภาคเรียนใน
ปีงบประมาณท่ีด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา 
เช่น เมื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 
2563 ให้ใช้รายงานผู้จบหลักสูตรของภาคเรียนที่ 
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ด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพ่ือการศึกษาต่อในระดับที่
สูงข้ึน เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

3.เกณฑ์การให้คะแนน 

0 คะแนน = สถานศึกษาไม่มีผู้จบที่มีการน าความรู้ไปใช้ 

1 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้จบที่มีการน าความรู้ไปใช้ต่ า
กว่าค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 50ของค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

2 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้จบที่มีการน าความรู้ไปใช้ต่ า
กว่าค่าเป้าหมาย แต่ไม่เกินร้อยละ 50ของค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

3คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้จบที่มีการน าความรู้ไปใช้
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

4 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้จบที่มีการน าความรู้ไปใช้สูง
กว่าค่าเป้าหมาย แต่ไม่เกินร้อยละ 50ของค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

 5คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้จบที่มีการน าความรู้ไปใช้สูง
กว่าค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 50ของค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

3. เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00-3.99 4.00-5.00 5.01-
6.00 

6.01-
7.00 

7.01-
8.00 

 

2/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นต้น 
2. รายงานสรุปผลการติดตามผู้จบหลักสูตรที่น าความรู้ไป
ใช้หรือประยุกต์ใช้ 
3. แบบติดตามผู้จบหลักสูตร 
4. หนังสือขอตรวจสอบวุฒิ 
5. หลักฐานอื่น ๆ ท่ีแสดงว่าผู้จบหลักสูตรมีการน าความรู้
ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ 
6. อื่น ๆ 
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มาตรฐานที่  2  คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                                                                       
ตัวบ่งช้ี น้ าหนักคะแนน/เกณฑ์การพิจารณา/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

2.1 การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
บริบทและความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ค่าน้ าหนักคะแนน  5 คะแนน                                   
 2.เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีจัดท าข้ึน โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
สถานศึกษา 
2. หลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน ซึ่งอย่าง
น้อยต้องประกอบด้วย หลักการ จุดหมายของหลักสูตร 
กลุ่มเป้าหมาย โครงสร้างหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วิธีการ
จัดการเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้การวัด
และประเมินผล และการจบหลักสูตร 
3หลักสูตรสถานศึกษามีเน้ือหาที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสอดคล้องกับ
สภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
4. มีการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ตาม
จุดหมายของหลักสูตร 
5. มีการประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้ และน าผลการประเมิน
มาปรับปรุง หรือพัฒนา 
3.เกณฑ์การให้คะแนน 
 1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
งานวิชาการสถานศึกษา 
2. บันทึก หรือรายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาหลักสูตร 
3. หลักสูตรสถานศึกษา 
4. รายงานผลการประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้ 
และรายงานการน าผลการประเมินมาปรับปรุง หรือ
พัฒนา 
5. อื่น 
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 2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ 
 3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ 
 4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ 
 5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ 
4. เกณฑ์ระดับคุณภาพ  

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00-2.49 2.50-3.12 3.13-
3.75 

3.76-
4.38 

4.39-
5.00 

2.2 สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 1. ค่าน้ าหนักคะแนน 5 คะแนน 
2. เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีการพัฒนา หรือจัดหาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ หรือท าเนียบสื่อการเรียนรู้ 
3. มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้ 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ 
5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ในการพัฒนา 
หรือจัดหาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการ 
3.เกณฑ์การให้คะแนน 
 1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ 
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 2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ 
 3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ 
 4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ 
 5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ 
4. เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00-2.49 2.50-3.12 3.13-
3.75 

3.76-
4.38 

4.39-
5.00 

2.3 ครูมีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1. ค่าน้ าหนักคะแนน  5  คะแนน 
2.เกณฑ์การพิจารณา 
1. ครูทุกคนและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม 
2. ครูทุกคนออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
3. ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. ครูทุกคนมีบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
5. ครูทุกคนมีการท าวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
ของผู้เรียน 
6. ครูทุกคนมีการจัดระบบช่วยเหลือผู้เรียน ให้ค าแนะน า 

  1. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และรายกลุ่ม 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
4. รายงานการวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
ของผู้เรียน 
5. การสุ่มตรวจข้อมูลจากสภาพจริง โดยการสัมภาษณ์หรือ
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
6. แบบประเมินคุณภาพครูหรือผู้จัดการเรียนรู้ 
7. อื่น ๆ 
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ปรึกษา เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 
3.เกณฑ์การให้คะแนน 
 1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด า เนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 - 2 ข้อ 
2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์
การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ 
 3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ 
 4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ 
 5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 6 ข้อ 
4. เกณฑ์ระดับคุณภาพ  

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00-2.49 2.50-3.12 3.13-
3.75 

3.76-
4.38 

4.39-
5.00 

2.4 การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ 

1. ค่าน้ าหนักคะแนน 5 คะแนน 
2. เกณฑ์การพิจารณา 
1. ครูทุกคนมีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลที่
สอดคล้องกับจุดหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
2. ครูทุกคนมีการจัดท าเคร่ืองมือหรือมีวิธีการวัดและประเมินผล
ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. ครูทุกคนมีการช้ีแจงรายละเอียดวิธีการวัดและประเมินผล

  1. บันทึกข้อความ ค าสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่
เก่ียวข้อง 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 
3. เคร่ืองมือหรือวิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
4. รายงานผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
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ให้แก่ผู้เรียน 
4. ครูทุกคนมีการแจ้งผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนได้รับทราบ 
5. ครูทุกคนมีการน าผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปใช้ใน
การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
3.เกณฑ์การให้คะแนน 

 1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ 
 2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ 
 3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ 
 4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ 
 5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ 

4. เกณฑ์ระดับคุณภาพ  
ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00-2.49 2.50-3.12 3.13-
3.75 

3.76-
4.38 

4.39-
5.00 

6. อื่น ๆ 
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แบบรวบรวมข้อมูลการประเมินตนเองมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ี น้ าหนักคะแนน/เกณฑ์การพิจารณา/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

1.1 ผู้เรียนการศึกษา
ต่อเน่ืองมีความรู้
ความสามารถ และหรือ
ทักษะและหรือคุณธรรม
เป็นไปตามเกณฑ์การจบ
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 

1.ค่าน้ าหนักคะแนน 10 คะแนน   
2.เกณฑ์การพิจารณา 

ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง  
 3. เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
                                    
  

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง 
คะแนน 

0.00-4.99 5.00-6.25 6.26-
7.50 

7.51-
8.75 

8.76 -
10.00  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
2. ข้อมูลจ านวนผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องเป็นราย
หลักสูตร 
3. รายงานผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเป็นราย
หลักสูตร 
4. ผลการวัดและประเมินผลตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
5. แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
6. รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง 
7. อื่น ๆ  

1.2 ผู้จบหลักสูตรการศึกษา
ต่อเน่ืองสามารถน าความรู้ที่
ได้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ บน
ฐานค่านิยมร่วมของสังคม 

1.ค่าน้ าหนักคะแนน 20 คะแนน 
2.เกณฑ์การพิจารณา 
1. ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ืองด้านการพัฒนา
อาชีพที่สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพได้บนฐานค่านิยมร่วมของ
สังคม ได้ 
2. ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ืองด้านการพัฒนา

  1. หลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง 
2. ข้อมูลจ านวนผู้เรียนการศึกษาต่อเน่ืองเป็นรายหลักสูตร 
และภาพรวม 
3. ข้อมูล หรือรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาต่อเน่ืองเป็นราย
หลักสูตร และภาพรวม 
4. ข้อมูล หรือรายงานผู้เรียนที่จบการศึกษาต่อเน่ืองที่
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
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ทักษะชีวิตที่สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ บนฐานค่านิยมร่วมของสังคม 
3. ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ืองด้านการพัฒนา
สังคมและชุมชนที่สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาสังคมและชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
3. เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
                                    
 ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง 
คะแนน 

0.00-9.99 10.00-
12.49 

12.50 – 
14.99 

15.00 – 
17.49 

17.50 -
20.00 

 

ชีวิตได้ 
5. ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 
(DMIS) เป็นต้น 
6. อื่น ๆ 

1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษา
ต่อเน่ืองที่น าความรู้ไปใช้จน
เห็นเป็นประจักษ์หรือ
ตัวอย่างที่ดี 

1. ค่าน้ าหนักคะแนน 20 คะแนน 
2.เกณฑ์การพิจารณา  

   จ านวนผู้จบการศึกษาและ/หรือจ านวนกลุ่มผู้จบการศึกษา
ต่อเน่ืองที่มีผลการด าเนินงานที่เห็นเป็น ประจักษ์ในพ้ืนที่ หรือ
เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน  

   0 คะแนน = สถานศึกษาไม่มีผู้จบการศึกษาต่อเน่ืองที่มีผลการ
ด าเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ในพ้ืนที่ หรือ เป็นตัวอย่างที่ดี 
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

1 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้จบการศึกษาต่อเน่ืองที่มีผล
การด าเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ ในพ้ืนที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

  1. หลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง 
2. ข้อมูลจ านวนผู้เรียนการศึกษาต่อเน่ืองเป็นรายหลักสูตร 
และภาพรวม 
3. ข้อมูล หรือรายงานผู้จบการศึกษาต่อเน่ืองเป็นราย
หลักสูตร และภาพรวม 
4. ข้อมูล หรือรายงานผู้เรียนที่จบการศึกษาต่อเน่ืองที่น า
ความรู้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ จนกระทั่งมีผลการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่เป็นเชิงประจักษ์เป็นรายบุคคล หรือ
เป็นกลุ่ม เช่น บัญชีจากการขาย บัญชีรายรับ -รายจ่าย
ของกลุ่ม เป็นต้น 
5. อื่น ๆ 
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 2 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้จบการศึกษาต่อเน่ืองที่มีผล
การด าเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ ในพ้ืนที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  

3 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้จบการศึกษาต่อเน่ืองที่มีผล
การด าเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ ในพ้ืนที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี 
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

4 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้จบการศึกษาต่อเน่ืองที่มีผล
การด าเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ ในพ้ืนที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

 5 คะแนน = สถานศึกษามีจ านวนผู้จบการศึกษาต่อเน่ืองที่มีผล
การด าเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ ในพ้ืนที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  
3. เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
                                    
  

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง 
คะแนน 

0.00-9.99 10.00-
12.49 

12.50 – 
14.99 

15.00 – 
17.49 

17.50 -
20.00 
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มาตรฐานท่ี  2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 

ตัวบ่งช้ี น้ าหนักคะแนน/เกณฑ์การพิจารณา/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
2.1 หลักสูตรการศึกษา
ต่อเน่ืองมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ค่าน้ าหนัก 4 คะแนน 
2.  เกณฑ์การพิจารณา 
1. สถานศึกษามีการศึกษาสภาพบริบท หรือความต้องการ หรือ
ความจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน 
สังคม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือน ามาใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดหา หรือจัดท า หรือพัฒนาหลักสูตร 
การศึกษาต่อเน่ืองทุกหลักสูตร 
2. สถานศึกษามีการจัดหา หรือจัดท า หรือพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาต่อเน่ืองทุกหลักสูตรที่มีองค์ประกอบ 
ส าคัญครบถ้วน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ความเป็นมา 
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา โครงสร้างหลักสูตร สื่อการเรียนรู้การวัดและ
ประเมินผล และเกณฑ์การจบหลักสูตร 
3. สถานศึกษาเสนอหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ืองทุกหลักสูตร ให้
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติใช้โดยผู้บริหารสถานศึกษาก่อน
น าไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ 
4. สถานศึกษามีการทบทวน หรือตรวจสอบ หรือประเมินการใช้
หลักสูตรการศึกษาต่อเน่ืองทุกหลักสูตร 
หลังการน าไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 1. ข้อมูลสภาพบริบท หรือความต้องการ หรือ
ความจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน สังคม 
และเป็นไป 
ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
2. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
3. ข้อมูลความเห็นชอบ หรืออนุมัติ เช่น บันทึก
ข้อความหรือหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความ
เห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา หรือรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ร่องรอย หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการอนุมัติใช้
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา 
5. อื่น ๆ 
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5. สถานศึกษามีการน าผลการทบทวน หรือตรวจสอบ หรือ
ประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง 
ทุกหลักสูตร มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร หรือก าหนด
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร 
3. เกณฑ์การให้คะแนน 
 1. สถานศึกษา จะได้ 1 คะแนนต่อเกณฑ์การพิจารณา 1 ข้อ ก็
ต่อเมื่อสถานศึกษามีการด าเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาแต่
ละข้อในทุกหลักสูตร คือ 
1 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ 
 2 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ 
 3 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ 
 4 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ 
 5 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ 
2. หากสถานศึกษา มีการด เนินงานเป็นไปตามตามเกณฑ์การ
พิจารณาตามข้อใดก็ตาม แต่ไม่ครบทุกหลักสูตร ให้ได้คะแนน
ตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อน้ัน ข้อละ 0.5 คะแนน 
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 4. เกณฑ์ระดับคุณภาพ                               
  

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00- 1.99 2.00-2.50 2.51-
3.00 

3.01-
3.50 

3.51-
.4.00 

 
 

2.2 วิทยากรการศึกษา
ต่อเน่ือง มีความรู้ 
ความสามารถ หรือ
ประสบการณ์ตรงตาม
หลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง 

1. ค่าน้ าหนักคะแนน 4 คะแนน 
2. เกณฑ์การพิจารณา 
1. วิทยากรการศึกษาต่อเน่ืองทุกคน มีความรู้ ความสามารถ 
หรือประสบการณ์ เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ต่อเน่ือง 
2. วิทยากรการศึกษาต่อเน่ืองทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร 
3. วิทยากรการศึกษาต่อเน่ืองทุกคน จัดกระบวนการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. วิทยากรการศึกษาต่อเน่ืองทุกคน เลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับเน้ือหาและผู้เรียน 
5. วิทยากรการศึกษาต่อเน่ืองทุกคน มีการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. เกณฑ์การให้คะแนน 
 1. สถานศึกษา จะได้ 1 คะแนนต่อเกณฑ์การพิจารณา 1 ข้อ ก็
ต่อเมื่อสถานศึกษามีการด าเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาแต่
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ละข้อ ครบทุกคน คือ 
1 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ 
 2 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ 
 3 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ 
 4 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ 
 5 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ 
2. หากสถานศึกษา มีการด าเนินงานเป็นไปตามตามเกณฑ์การ
พิจารณาตามข้อใดก็ตาม แต่ไม่ครบทุกคนให้ได้คะแนนตาม
เกณฑ์การพิจารณาในข้อน้ัน ข้อละ 0.5 คะแนน 
4. เกณฑ์ระดับคุณภาพ                               
  

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00- 1.99 2.00-2.50 2.51-
3.00 

3.01-
3.50 

3.51-
.4.00 
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2.3 สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 1. ค่าน้ าหนักคะแนน 4 คะแนน 

2.เกณฑ์การพิจารณา  

1. สถานศึกษาจัดหา หรือจัดท า หรือพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ 
หรือภูมิปัญญาท้องถ่ินที่มีความสอดคล้อง ตามหลักสูตร
การศึกษาต่อเน่ืองของสถานศึกษา  

2. สถานศึกษาจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน หรือท าเนียบสื่อ แหล่งเรียนรู้ 
หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

3. สถานศึกษามีการแนะน าให้ข้อมูลเก่ียวกับการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา ท้องถ่ินที่มี
อยู่ ให้แก่วิทยากร และผู้เรียน  

4. สถานศึกษาทบทวน ตรวจสอบ หรือประเมินคุณภาพของสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และเป็นปัจจุบัน 

 5. สถานศึกษาน าผลการทบทวน ตรวจสอบ หรือประเมิน
คุณภาพไปใช้ในการพัฒนาสื่อ 

3. เกณฑ์การให้คะแนน  

1 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ 

 2 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ  

3 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3  

4 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ  

  1. บันทึกข้อความ ค าสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่
เก่ียวข้อง 
2. รายการ หรือท าเนียบสื่อ แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
3. ข้อมูล หรือรายงานการทบทวน ตรวจสอบ หรือ
ประเมินการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4. รายงานการน าผลการทบทวน ตรวจสอบ หรือประเมิน
การใช้สื่อ ไปใช้ในการพัฒนาสื่อ 
5. หลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง และแผนการจัดการเรียนรู้ 
6. อื่น ๆ 
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5 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ 
4. เกณฑ์ระดับคุณภาพ                               
  

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00- 1.99 2.00-2.50 2.51-
3.00 

3.01-
3.50 

3.51-
.4.00  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 การวัดและประเมินผล
ผู้เรียนการศึกษาต่อเน่ือง 

1.ค่าน้ าหนักคะแนน 4 คะแนน 
2.เกณฑ์การพิจารณา 
  1. มีการก าหนดวิธีการ หรือเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ได้เหมาะสมกับกิจกรรมและจุดมุ่งหมาย 
หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2. มีการจัดหา หรือจัดท า หรือพัฒนาเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของ 
หลักสูตร 
3. มีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
4. มีการวัดและประเมินผล โดยใช้วิธีการหรือเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลที่จัดหา หรือจัดท า หรือพัฒนาข้ึน 
5. มีการน าผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนไปใช้ในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
3.เกณฑ์การให้คะแนน 
 1. สถานศึกษา จะได้ 1 คะแนนต่อเกณฑ์การพิจารณา 1 ข้อ ก็

  1. หลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง และแผนการจัดการเรียนรู้  

2. เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

3. เอกสารข้อมูล หรือรายงานการน าผลการตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือวัดและประเมินผลไปใช้ ในการปรับปรุง 
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  

4. อื่น ๆ 
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ต่อเมื่อสถานศึกษามีการด าเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาแต่
ละข้อ ในทุกหลักสูตร คือ 
   1 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ 
 2 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ 
 3 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ 
 4 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ 
 5 คะแนน เมื่อสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ 
2. หากสถานศึกษา มีการด าเนินงานเป็นไปตามตามเกณฑ์การ
พิจารณาตามข้อใดก็ตาม แต่ไม่ครบทุก 
หลักสูตร ให้ได้คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อน้ัน ข้อละ 
0.5 คะแนน 
4. เกณฑ์ระดับคุณภาพ                               
  

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00- 1.99 2.00-2.50 2.51-
3.00 

3.01-
3.50 

3.51-
.4.00  
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2.5 การจัดกระบวนการ
เรียนรู้การศึกษาต่อเน่ืองที่มี
คุณภาพ 

1. ค่าน้ าหนักคะแนน 4 คะแนน 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 
 1 คะแนน = ผู้เรียนการศึกษาต่อเน่ือง น้อยกว่าร้อยละ 21 มี
ความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเน่ือง
อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
 2 คะแนน = ผู้เรียนการศึกษาต่อเน่ือง ร้อยละ 21 - 40 มีความ
พึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเน่ืองอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 
3 คะแนน = ผู้เรียนการศึกษาต่อเน่ือง ร้อยละ 41 - 60 มคีวาม
พึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเน่ืองอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 
4 คะแนน = ผู้เรียนการศึกษาต่อเน่ือง ร้อยละ 61 - 80 มีความ
พึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเน่ืองอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 
5 คะแนน = ผู้เรียนการศึกษาต่อเน่ือง ร้อยละ 81 - 100 มี
ความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเน่ือง
อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
4. เกณฑ์ระดับคุณภาพ                               
  

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00- 1.99 2.00-2.50 2.51-
3.00 

3.01-
3.50 

3.51-
.4.00 

 

  1. หลักสูตรการศึกษาต่อเน่ืองของสถานศึกษา 
2. เคร่ืองมือ หรือแบบสอบถามความพึงพอใจ 
3. ข้อมูล รายงานความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเน่ือง 
4. รายงานสรุปผลการศึกษาความพึงพอใจที่เกี่ยวข้อง 
5. รายงานสรุปผลการจัดการศึกษาต่อเน่ืองของ
สถานศึกษา 
6. อื่น ๆ 
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                                                    แบบรวบรวมข้อมูลการประเมินตนเอง มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

ตัวบ่งช้ี น้ าหนักคะแนน/เกณฑ์การพิจารณา/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมินตนเอง หลักฐานร่องรอย 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

1.1 ผู้รับบริการมีความรู้ 
หรือทักษะ หรือ
ประสบการณ์ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หรือ 
กิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ค่าน้ าหนักคะแนน 50 คะแนน 
2.เกณฑ์การพิจารณา 
    1. ร้อยละของผู้รับบริการที่เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อเทียบกับจ านวนเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ในโครงการ หรือกิจกรรม 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย ท่ีมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ หรือกิจกรรม 
3. เกณฑ์ระดับคุณภาพ    ข้อสังเกต                           
  

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00 - 
24.99 

25.00-
31.25 

31.26-
37.51 

37.52- 
43.77 

43.78-
5.00 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 1. โครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
ของสถานศึกษา 
2. ข้อมูลจ านวนผู้รับบริการท่ีเข้ามาร่วมโครงการ 
หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
3. ข้อมูลสารสนเทศ ช้ินงาน หรือผลงานสมุด
บันทึกการเรียนรู้ของผู้รับบริการท่ีเข้าร่วมโครงการ 
หรือกิจกรรม 
4. รายงานผลการจัดโครงการ หรือกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย 
5. อื่น ๆ 
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มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

ตัวบ่งช้ี น้ าหนักคะแนน/เกณฑ์การพิจารณา/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมินตนเอง หลักฐานร่องรอย 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

2.1 การก าหนดโครงการ 
หรือกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ค่าน้ าหนักคะแนน 5 คะแนน 
2.เกณฑ์การพิจารณา 
1. สถานศึกษามีการศึกษาสภาพบริบท หรือความต้องการ หรือ
ความจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน 
สังคม หรือนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือการก าหนด
โครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. สถานศึกษามีการก าหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
3. สถานศึกษามีการออกแบบการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่ก าหนดไว้ 
4. สถานศึกษามีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่ก าหนดไว้ 
5. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานสรุปผลการจัดโครงการ หรือ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย และเสนอ 
ต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือรับทราบ 
3.เกณฑ์การให้คะแนน 
 1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 1. บันทึกข้อความ ค าส่ัง บันทึกหรือรายงานการ
ประชุมท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ข้อมูลสภาพปัญหา หรือความต้องการ
กลุ่มเป้าหมายในชุมชน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
3. โครงการ หรือกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
4. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
5. รายงานสรุปผลการจัดโครงการ กิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย 
6. หนังสือเชิญ หนังสือขอบคุณท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ช้ินงาน หรือผลงานของผู้รับบริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
8. อื่น ๆ 
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 2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ 
 3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ 
 4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ 
 5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ 
4. เกณฑ์ระดับคุณภาพ  

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00-2.49 2.50-3.12 3.13-
3.75 

3.76-
4.38 

4.39-
5.00 

 
 
 

2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ 
ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

1.ค่าน้ าหนักคะแนน 5 คะแนน 
2.เกณฑ์การพิจารณา 
1. ร้อยละของผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่สามารถจัด
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได้ตามโครงการ กิจกรรมที่
ก าหนด 
2. ร้อยละของผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ หรือมีการพัฒนาตนเองในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
3. ร้อยละของผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีการน า
ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาศักยภาพหรือมีการน าความรู้ที่
ได้รับจากการพัฒนาตนเองไปใช้ในการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

  1. บันทึกข้อความ ค าสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่
เก่ียวข้อง 
2. โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้
จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา 
3. หนังสือเชิญ แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้จัดกิจกรรม 
การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา ทั้งในและนอก
สังกัดส านักงาน กศน. 
4. ใบประกาศ เกียรติบัตรที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้จัด 
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา ทั้งในและ
นอกสังกัดส านักงาน กศน. 
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3. เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00-2.49 2.50-3.12 3.13-
3.75 

3.76-
4.38 

4.39-
5.00 

5. รายงานผลการเข้ารับการพัฒนา สมุดบันทึกความรู้ 
หรือแฟ้มสะสมงานของผู้จัดกิจกรรมการศึกษา 
ตามอัธยาศัยของสถานศึกษา 
6. บันทึก หรือร่องรอยการพัฒนาตนเองของผู้จัดโครงการ 
หรือผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
7. อื่น ๆ 

2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม และ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

1.ค่าน้ าหนักคะแนน 5 คะแนน 
2.เกณฑ์การพิจารณา 
  1. สถานศึกษามีการพัฒนา หรือจัดหาสื่อ หรือนวัตกรรม 
และ/หรือจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ กิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน หรือท าเนียบสื่อ แหล่ง
เรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เป็นปัจจุบัน 
3. สถานศึกษามีการแนะน า ให้ข้อมูลเก่ียวกับการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา 
ท้องถ่ินแก่กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 
4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ใน
การพัฒนาหรือจัดหาสื่อ แหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3.เกณฑ์การให้คะแนน 
 1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม

  1. บันทึกข้อความ ค าสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่
เก่ียวข้อง 
2. รายการ หรือท าเนียบสื่อ หรือนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ 
หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3. ข้อมูล หรือรายงานการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับ
การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4. รายงานการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ใน
การพัฒนา หรือจัดหาสื่อ แหล่งเรียนรู้ 
หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
5. โครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
6. รายงานผลการจัดโครงการ กิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
7. อื่น ๆ 
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เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ 
 2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ 
 3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ 
 4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ 
 5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ 
4. เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00-2.49 2.50-3.12 3.13-
3.75 

3.76-
4.38 

4.39-
5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

1.ค่าน้ าหนักคะแนน 5 คะแนน 
2.เกณฑ์การพิจารณา 
      ร้อยละของจ านวนโครงการ กิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
ข้ึนไป 
3. เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00-2.49 2.50-3.12 3.13-
3.75 

3.76-
4.38 

4.39-
5.00 

  1. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
2. โครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
3. เคร่ืองมือ หรือแบบสอบถามความพึงพอใจ 
4. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละ
โครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
ของสถานศึกษา 
5. อื่น ๆ 
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                                               แบบรวบรวมข้อมูลการประเมินตนเองมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

ตัวบ่งช้ี น้ าหนักคะแนน/เกณฑ์การพิจารณา/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมินตนเอง หลักฐานร่องรอย 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
1. การบริหารจัดการของ
สถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วน
ร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ค่าน้ าหนักคะแนน 3 คะแนน 
2.เกณฑ์การพิจารณา 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับบุคลากรของสถานศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ร่วมกันก าหนดเป้าหมายการจัด 
การศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับบุคลากรของสถานศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ร่วมกันก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับบุคลากรของสถานศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา 
4. มีการใช้ข้อมูลความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน หรือ
ผู้รับบริการ ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา 
5. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ได้รับค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
6. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ได้รับค าปรึกษา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 1. บันทึกข้อความ ค าส่ัง บันทึกหรือรายงานการ
ประชุมท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
หรือผู้เรียน หรือผู้รับบริการ ส าหรับใช้เป็นข้อมูล
ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา 
3. เป้าหมายการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
6.แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
7.อื่น ๆ 
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ข้อเสนอแนะ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
7. โครงการ กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา มีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด 
3.เกณฑ์การให้คะแนน 
 1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 - 3 ข้อ 
 2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ 
 3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ 
 4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 6 ข้อ 
 5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 7 ข้อ 
4. เกณฑ์ระดับคุณภาพ  

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00 -1.49 1.50 -1.87 1.88 -
2.25 

2.26 -
2.62 

2.63 -
3.00 
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2.ระบบการประกัน 
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1.ค่าน้ าหนักคะแนน 4 คะแนน 
2.เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
5. มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
6. มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี 
7. มีการเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและภาคี
เครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
8.มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหน่ึงของ
การวางแผน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 
9.มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา 
10. สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาภาคีเครือข่าย และ
ผู้รับบริการ 
3.เกณฑ์การให้คะแนน 
 1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 - 2 ข้อ 

  1. บันทึกข้อความ ค าสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่
เก่ียวข้อง 
2. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
4. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. รายงานผลการด าเนินงานในแต่ละโครงการ รายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี 
6. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
7. ระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา 
8. อื่น ๆ 
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 2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 - 4 ข้อ 
 3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 - 6 ข้อ 
 4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 7 - 8 ข้อ 
 5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 9 - 10 ข้อ 
4. เกณฑ์ระดับคุณภาพ                               
  

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00- 1.99 2.00-2.50 2.51-
3.00 

3.01-
3.50 

3.51-
.4.00 

 
 

3. การพัฒนาครู และ 
บุคลากรของสถานศึกษา 

1.ค่าน้ าหนักคะแนน 3 คะแนน 
2.เกณฑ์การพิจารณา 
1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรของสถานศึกษา
ให้ได้รับการพัฒนา จากหน่วยงานภายใน 
หรือภายนอกสังกัดส านักงาน กศน. 
2. ร้อยละ 80 ของจ านวนบุคลากรของสถานศึกษา ได้รับการ
พัฒนาในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ หรือการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี 
3. ร้อยละ 80 ของบุคลากรของสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา 

  1. บันทึกข้อความ ค าสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่
เก่ียวข้อง 
2. โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษา 
3. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาบุคลากร 
4. ใบประกาศ เกียรติบัตร หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ 
4. สมุดบันทึกความรู้ 
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แล้วมีการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ หรือการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
4. ร้อยละ 80 ของบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้
หรือการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 
5. บุคลากรทุกคน ได้รับค าปรึกษา และข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
การจัดกระบวนการการเรียนรู้ หรือการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีจากผู้บังคับบัญชา 
3. เกณฑ์การให้คะแนน 
 1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ 
 2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ 
 3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ 
 4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ 
 5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ 
4. เกณฑ์ระดับคุณภาพ                               
  

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00- 1.49 1.50-1.87 1.88 – 
2.25 

2.26 – 
2.62 

2.63 -
.3.00 

 

5. แฟ้มสะสมงานของครู และบุคลากรของสถานศึกษา 
6. ร่องรอยการให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะแก่บุคลากร
ภายในสถานศึกษาของผู้บังคับบัญชา 
7. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการน าความรู้ที่ได้รับจากการ
พัฒนาไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
เช่น ช้ินงาน ผลงาน เป็นต้น 
8. อื่น ๆ 
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4. การใช้เทคโนโลยี 
ดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการ 

1.ค่าน้ าหนักคะแนน 3 คะแนน 
2.เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานด้านวิชาการ 
2. มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานด้าน
งบประมาณ 
3. มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานด้านบุคคล 
4. มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานด้าน
บริหารงานทั่วไป 
5. มีการใช้สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3.เกณฑ์การให้คะแนน 
 1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ 
 2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ 
 3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ 
 4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ 
 5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ 
 
 
 
 

  1. บันทึกข้อความ ค าสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่
เก่ียวข้อง 
2. ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป 
3. เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการจัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
4. โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (DMIS) เป็นต้น 
5. อื่น ๆ 
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4. เกณฑ์ระดับคุณภาพ                               
 ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00- 1.49 1.50-1.87 1.88 – 
2.25 

2.26 – 
2.62 

2.63 -
3.00 

 

 
 
 
 

5.การก ากับ นิเทศ  
ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 

1.ค่าน้ าหนักคะแนน 3 คะแนน 
2.เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีการจัดท าแผนการก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีเน้น 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 
2. มีการก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
3. มีการสรุปข้อมูล หรือจัดท ารายงานผลการก ากับ นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
สถานศึกษา 
4. มีการรายงานผลการก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของสถานศึกษาต่อ 
คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
5.มีการน าผลการก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 
3.เกณฑ์การให้คะแนน 
 1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ 

  1. บันทึกข้อความ ค าสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่
เก่ียวข้อง 
2. แผนการก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
3. รายงานผลการก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของสถานศึกษา 
4. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการน าผลการก ากับ นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาไป
ใช้ 
ในการพัฒนาการด าเนินงานของสถานศึกษา 

5. อื่น ๆ 
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 2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ 
 3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ 
 4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ 
 5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ 
4. เกณฑ์ระดับคุณภาพ                               
  

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00- 1.49 1.50-1.87 1.88 – 
2.25 

2.26 – 
2.62 

2.63 -
3.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.การปฏิบัติหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการสถานศึกษา
ที่เป็นไปตามบทบาทที่ก า 
หนด 

1.ค่าน้ าหนักคะแนน 3 คะแนน 
2.เกณฑ์การพิจารณา 
1. คณะกรรมการสถานศึกษามีการให้ค าปรึกษา และพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. คณะกรรมการสถานศึกษามีการให้ค าปรึกษา และพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของสถานศึกษา 
3. คณะกรรมการสถานศึกษามีการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
สถานศึกษา 

  1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. บันทึกหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
3. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
4. หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ืองที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
5. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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4. คณะกรรมการสถานศึกษามีการส่งเสริมให้มีการระดมทุนทาง
สังคม และทรัพยากรจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์กรอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
5. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการติดตาม และ
เสนอแนะผลการด าเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา 
3.เกณฑ์การให้คะแนน 
 1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ 
 2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ 
 3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ 
 4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ 
 5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ 
4. เกณฑ์ระดับคุณภาพ                               
  

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00- 1.49 1.50-1.87 1.88 – 
2.25 

2.26 – 
2.62 

2.63 -
3.00 

 

6. สมุดเย่ียมสถานศึกษา 
7. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษากับสถานศึกษา 
8. อื่น ๆ 
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7.การส่งเสริม สนับสนุนภาคี
เครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

1.ค่าน้ าหนักคะแนน 3 คะแนน 
2.เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีการช้ีแจง สร้างความเข้าใจเก่ียวกับพันธกิจ และบทบาท
หน้าท่ีของสถานศึกษา ให้แก่ภาคีเครือข่ายได้รับทราบ 
2. มีภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาใน
ด้านสื่อ หรือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
3. มีภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาใน
ด้านการจัดการศึกษา หรือพัฒนาวิชาการและบุคลากร 
4. มีภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาใน
ด้านขวัญก าลังใจแก่ผู้ที่จัดการศึกษา หรือผู้เรียน หรือ
ผู้รับบริการ 
5. มีภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมกับสถานศึกษาในการส่งเสริม 
สนับสนุนเพ่ือสร้าง หรือพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3.เกณฑ์การให้คะแนน 
 1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 ข้อ 
 2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 2 ข้อ 
 3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ 
 4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ 
 5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ 

  1. บันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU) 
2. บันทึกข้อความ ค าสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่
เก่ียวข้อง 
3. ท าเนียบ หรือรายช่ือภาคีเครือข่าย 
4. รายงานผลการด าเนินโครงการ กิจกรรมที่แสดงให้เห็น
ถึงการมีส่วนร่มของภาคีเครือข่าย 
5. หนังสือขอบคุณ 
6. ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง 
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4. เกณฑ์ระดับคุณภาพ                               
  

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00- 1.49 1.50-1.87 1.88 – 
2.25 

2.26 – 
2.62 

2.63 -
3.00 

 

8.การส่งเสริม สนับสนุนการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. ค่าน้ าหนักคะแนน 5 คะแนน 
2.เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีการวางแผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือข้ันตอนการ
ด าเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
2. มีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือ
ข้ันตอนการด าเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนการ 
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3. มีการถอดองค์ความรู้ หรือการน าองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วใน
พ้ืนที่ ไปใช้ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่
กลุ่มเป้าหมาย 
4. มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และใช้ประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ได้ 
5. มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม 
หรือข้ันตอนการด าเนินงานในการส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หรือติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้ 
6. มีการน าผลการติดตาม และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
โครงการ กิจกรรม หรือแหล่งเรียนรู้ 
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3.เกณฑ์การให้คะแนน 
 1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 - 2 ข้อ 
 2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ 
 3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ 
 4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ 
 5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 6 ข้อ 
4. เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00-2.49 2.50-3.12 3.13-
3.75 

3.76-
4.38 

4.39-
5.00 

9.การวิจัยเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาสถานศึกษา 

1.ค่าน้ าหนักคะแนน 3 คะแนน 
2.เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีการก าหนดประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ปัญหา หรือความต้องการของสถานศึกษา 
2. มีการก าหนดแผนหรือแนวทางการด าเนินงานวิจัยของ
สถานศึกษา 
3. มีการด าเนินงานวิจัยอย่างง่าย 
4. มีรายงานผลการวิจัย 
5. มีการเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ

  1. บันทึกข้อความ ค าสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่
เก่ียวข้อง 
2. แผนหรือแนวทางการด าเนินงานวิจัยของสถานศึกษา 
3. รายงานการวิจัย 
4. อื่น ๆ 
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เผยแพร่ 
6. มีการน าผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง หรือพัฒนางานของ
สถานศึกษา 
3.เกณฑ์การให้คะแนน 
 1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 1 - 2 ข้อ 
 2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ 
 3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ 
 4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ 
 5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา จ านวน 6 ข้อ 
4. เกณฑ์ระดับคุณภาพ                               
  

ระดับ
คุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง     ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ช่วง
คะแนน 

0.00- 1.49 1.50-1.87 1.88 – 
2.25 

2.26 – 
2.62 

2.63 -
3.00 

 
 

                                                                                         


