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123

เนน ท่ีผลผลิตหรือผลลัพธของการจัดการศึกษา

และการใหบริการของสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการ
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ตัวบงชี้ 1.1 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณธรรม

ตัวบงชี้ 1.2 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะกระบวนการคิด 

     ทักษะการแสวงหาความรู เรียนรูอยางตอเน่ือง 

     และสามารถนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต

ตัวบงชี้ 1.3 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรูพ้ืนฐาน

ประกอบดวย 7 ตัวบงชี้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการ

การศึกษาตอเน่ือง

ตัวบงชี้ 1.4 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมมีความรู ความสามารถ 

     และทักษะในการประกอบอาชีพ 

ตัวบงชี้ 1.5 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา

     ของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวบงชี้ 1.6 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมสามารถใชเทคโนโลยี

     ไดอยางเหมาะสม

ประกอบดวย 7 ตัวบงชี้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการ (ตอ)
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การศึกษาตามอัธยาศัย

ตัวบงชี้ 1.7 ผูรับบริการไดรับความรูและ/หรือประสบการณจากการเขารวม

     กิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย

ประกอบดวย 7 ตัวบงชี้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการ (ตอ)

ตัวบงชี้ 1.1 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมคุีณธรรม

การศึกษาข้ันพื้นฐาน

ตัวบงช้ี 1.1 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณธรรม

ประเภท  ปจจัยปอน   กระบวนการ  ผลผลิต/ผลลัพธ
น้ําหนักคะแนน    5   คะแนน

คําอธิบายตัวบงช้ี

    คุณธรรมของผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน พิจารณาจากสภาพคุณงามความดีของ

ผูเรียนที่เกิดจากการจัดกระบวนการเรียนรู โครงการ หรือกิจกรรมของสถานศึกษา เปนไปตาม

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สะอาด 

สุภาพ กตัญูกตเวที ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย สามัคคี มีน้ําใจ มีวินัย) คุณลักษณะที่       

พึงประสงค (รักชาติศาสนกษัตริย มีความเปนประชาธิปไตย) และสอดคลองกับพระบรม

ราโชบายดานการศึกษา
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ตัวบงชี้ 1.1 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมคุีณธรรม (ตอ)

      ประเด็นการพิจารณา

      การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหสถานศึกษาพิจารณา และอธิบายหรือ

แสดงผลการดําเนินงานเปนรายประเด็น ดังนี้

      1. ผูเรียนมีคุณธรรมเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนดหรือไม 

      2. สถานศึกษามีการประเมินคุณธรรมของผูเรียนที่มีความนาเช่ือถืออยางไร

      3. สถานศึกษามีผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมอยางตอเนื่องอยางไร

      4. สถานศึกษามีการดําเนนิงานที่สอดคลองกับ นโยบายและจดุเนนของสํานักงาน กศน. /

นโยบาย จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ /ยุทธศาสตรและเปาหมายของแผนการศึกษา

แหงชาติ 20 ป อยางไร 

      5. สถานศึกษามีผู เรียนที่เปนตัวอยางที่ดี หรือตนแบบดานคุณธรรม เปนไปตาม         

คาเปาหมายที่กําหนดหรือไม อยางไร

  เกณฑการใหคะแนน  เกณฑการใหคะแนน
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ตัวบงชี้ 1.2 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะกระบวนการคิด 

ทักษะการแสวงหาความรู เรียนรูอยางตอเน่ือง และสามารถนําไป

ประยุกตใชในการดํารงชีวิต

การศึกษาข้ันพื้นฐาน

ตัวบงช้ี 1.2 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู 

   เรียนรูอยางตอเนื่อง และสามารถนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต

ประเภท  ปจจัยปอน   กระบวนการ  ผลผลิต/ผลลัพธ
น้ําหนักคะแนน    5   คะแนน

คําอธิบายตัวบงช้ี

     ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู เรียนรูอยางตอเนื่อง และสามารถ

นําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตของผูเรียน พิจารณาจากความสามารถในการคิดวิเคราะห 

การคิดอยางมีวิจารณญาณ มีทักษะในการสืบเสาะหาขอมูล การสรุป ประมวลและสังเคราะห

ขอมูล เพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิต การทํางานและการประกอบอาชีพ ซึ่งสถานศึกษาจะตอง

ตระหนักและพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร

ตัวบงชี้ 1.2 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะกระบวนการคิด 

ทักษะการแสวงหาความรู เรียนรูอยางตอเน่ือง และสามารถนําไป

ประยุกตใชในการดํารงชีวิต (ตอ)

      ประเด็นการพิจารณา

      การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหสถานศึกษาพิจารณา และอธิบายหรือแสดงผล

การดําเนินงานเปนรายประเด็น ดังนี้
      1. ผูเรียนมีความสามารถตามคําอธิบายตัวบงช้ี 1.2 เปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนดหรือไม

      2. สถานศึกษานําเสนอวิธีการประเมินความสามารถของผูเรียนตามคําอธิบายตัวบงช้ี 1.2 

อยางไร

      3. สถานศึกษามีผลการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาผู เรียนตามคําอธิบายตัวบงช้ี 1.2 

อยางตอเน่ืองอยางไร

      4. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคลองกับ นโยบายและจุดเนนของสํานักงาน กศน. /นโยบาย 

จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ /ยุทธศาสตรและเปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป อยางไร

      5. สถานศึกษามีผูเรียนที่เปนตัวอยางที่ดี หรือตนแบบตามคําอธิบายตัวบงช้ี 1.2 หรือไม อยางไร
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  เกณฑการใหคะแนน  เกณฑการใหคะแนน

ตัวบงชี้ 1.3 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรูพ้ืนฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐาน

ตัวบงช้ี 1.3 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความรูพื้นฐาน

ประเภท  ปจจัยปอน   กระบวนการ  ผลผลิต/ผลลัพธ
น้ําหนักคะแนน    5   คะแนน

คําอธิบายตัวบงช้ี

     ความรูพื้นฐานของผูเรียน พิจารณาจากความรู ความสามารถ และมีทักษะตาม

สาระการเรียนรู รวมทั้งการนําความรู ความสามารถ ไปใชในการดํารงชีวิต การทํางาน 

และการประกอบอาชีพ
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ตัวบงชี้ 1.3 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรูพ้ืนฐาน (ตอ)

      ประเด็นการพิจารณา

      การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหสถานศึกษาพิจารณา และอธิบายหรือ

แสดงผลการดําเนินงานเปนรายประเด็น ดังนี ้     
      1. ผูเรียนมีความรูพื้นฐานตามคําอธิบายตัวบงช้ี 1.3 เปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนดไว

อยางไร 

      2. ผูเรียนนําความรูพื้นฐานไปใชในการดํารงชีวิต การทํางาน หรือการประกอบอาชีพได 

เปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนดอยางไร 

      3. สถานศึกษามีผลการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาความรูพื้นฐานของผูเรียนตามคําอธิบาย

ตัวบงช้ี 1.3 อยางตอเน่ืองอยางไร

      4. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคลองกับ นโยบายและจุดเนนของสํานักงาน กศน. /นโยบาย 

จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ /ยุทธศาสตรและเปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป อยางไร

      5. สถานศึกษามีผูเรียนที่เปนตัวอยางที่ดี หรือตนแบบในการนําความรูไปใช/ประยุกตใชใน

การดํารงชีวิตหรือไม อยางไร

เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน
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ตัวบงชี้ 1.4 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมมีความรู ความสามารถ 

และทักษะในการประกอบอาชีพ

การศึกษาตอเน่ือง

ตัวบงช้ี 1.4 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมมีความรู ความสามารถ และทักษะ

   ในการประกอบอาชีพ

ประเภท  ปจจัยปอน   กระบวนการ  ผลผลิต/ผลลัพธ
น้ําหนักคะแนน    5   คะแนน

คําอธิบายตัวบงช้ี

      ความรู ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพของผูเรียนหรือผูเขารับ

การอบรม พิจารณาจากการนําความรูไปใชในการลดรายจาย หรือเพิ่มรายได หรือประกอบ

อาชีพ หรือพัฒนาตอยอดอาชีพ หรือเพิ่มมูลคาของสินคาหรือบริการ ซึ่งเปนผลจากการเขาเรียน

ตามหลักสูตร ตั้งแต 6 ช่ัวโมงข้ึนไป

ตัวบงชี้ 1.4 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมมีความรู ความสามารถ 

และทักษะในการประกอบอาชีพ (ตอ)

      ประเด็นการพิจารณา

      การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหสถานศึกษาพิจารณา และอธิบายหรือ

แสดงผลการดําเนินงานเปนรายประเด็น ดังนี ้    
      1. ผูเรียนมีความรู ความสามารถ ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร เปนไปตามคาเปาหมายที่

กําหนดหรือไม 

      2. ผูเรียนนําความรูไปใชในการลดรายจาย หรือเพิ่มรายได หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาตอยอด

อาชีพ หรือเพิ่มมูลคาของสินคาหรือบริการ เปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนดหรือไม

      3. สถานศึกษามีการประเมินผูเรียนและมีการติดตามการนําความรูไปใชตามคําอธิบาย

ตัวบงช้ี 1.4 ที่นาเช่ือถืออยางไร

      4. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคลองกับ นโยบายและจุดเนนของสํานักงาน กศน. /นโยบาย 

จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ /ยุทธศาสตรและเปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป อยางไร

      5. สถานศึกษามีผูเรียนที่เปนตัวอยางที่ดี หรือตนแบบในการนําความรูไปใชหรือไม อยางไร
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เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน

ตัวบงชี้ 1.5 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

การศึกษาตอเน่ือง

ตัวบงช้ี 1.5 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภท  ปจจัยปอน   กระบวนการ  ผลผลิต/ผลลัพธ
น้ําหนักคะแนน    5   คะแนน

คําอธิบายตัวบงช้ี

     การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู เรียนหรือผู เขารับ

การอบรม พิจารณาจากความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกตใชไดอยางเหมาะสม ซึ่งจัดในลักษณะฝกอบรม
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ตัวบงชี้ 1.5 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (ตอ)

      ประเด็นการพิจารณา

      การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหสถานศึกษาพิจารณา และอธิบายหรือแสดงผล

การดําเนินงานเปนรายประเด็น ดังนี ้
      1. ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนดหรือไม 

      2. ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามคําอธิบาย                  

ตัวบงช้ี 1.5 เปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนดหรือไม 

      3. สถานศึกษามีการประเมินผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมและมีการติดตามการนําความรูไปใช

ตามคําอธิบายตัวบงช้ี 1.5 ที่นาเช่ือถือ ชัดเจนอยางไร

      4. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคลองกับ นโยบายและจุดเนนของสํานักงาน กศน. /นโยบาย 

จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ /ยุทธศาสตรและเปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป อยางไร

      5. สถานศึกษามีผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมที่เปนตัวอยางที่ดี หรือตนแบบตามคําอธิบาย

ตัวบงช้ี 1.5 หรือไม อยางไร

เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน
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ตัวบงชี้ 1.6 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมสามารถใชเทคโนโลยี

ไดอยางเหมาะสม 

การศึกษาตอเน่ือง

ตัวบงช้ี 1.6 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม

ประเภท  ปจจัยปอน   กระบวนการ  ผลผลิต/ผลลัพธ
น้ําหนักคะแนน    5   คะแนน

คําอธิบายตัวบงช้ี

     ความสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมของผูเรียนหรือผูเขารับการอบรม 

พิจารณาจากความรู ในการใชเทคโนโลยี และสามารถนําความรูมาประยุกต ใช ใน

การแกปญหาและพัฒนาการดํารงชีวิต หรือการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม

ตัวบงชี้ 1.6 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมสามารถใชเทคโนโลยี

ไดอยางเหมาะสม (ตอ)

     ประเด็นการพิจารณา

      การประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา ใหสถานศึกษาพิจารณา และอธิบายหรือแสดงผลการดําเนินงาน

เปนรายประเด็น ดังนี้

      1. ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนดหรือไม  

      2. ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรม สามารถนําความรูไปใชในการแกปญหาและพัฒนาการดํารงชีวิต 

หรือการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม ตามคําอธิบายตัวบงชี้ 1.6 เปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด

หรือไม  

      3. สถานศึกษามีการประเมินผูเรียนและมีการติดตามการนําความรูไปใชตามคําอธิบายตัวบงชี้ 1.6                

ที่นาเชื่อถือ ชัดเจนอยางไร 

      4. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคลองกับ นโยบายและจุดเนนของสํานักงาน กศน. /นโยบาย 

จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ /ยุทธศาสตรและเปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป อยางไร

      5. สถานศึกษามีผูเรียนที่เปนตัวอยางที่ดี หรือตนแบบตามคําอธิบายตัวบงชี้ 1.6 หรือไม อยางไร
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เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน

ตัวบงชี้ 1.7 ผูรับบริการไดรับความรูและ/หรือประสบการณ

จากการเขารวมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย

การศึกษาตามอัธยาศัย

ตัวบงช้ี 1.7 ผูรับบริการไดรับความรูและ/หรือประสบการณจากการเขารวมกิจกรรม/

   โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย

ประเภท  ปจจัยปอน   กระบวนการ  ผลผลิต/ผลลัพธ
น้ําหนักคะแนน    5   คะแนน

คําอธิบายตัวบงช้ี

      ความรูและ/หรือประสบการณจากการเขารวมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตาม

อัธยาศัยของผูรับบริการ พิจารณาจากกิจกรรมการเรียนรูในวิถีชีวิตประจําวันของบุคคล     

ซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความตองการ 

โอกาส ความพรอม และศักยภาพในการเรียนรูของแตละบุคคล
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ตัวบงชี้ 1.7 ผูรับบริการไดรับความรูและ/หรือประสบการณ

จากการเขารวมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย (ตอ)

      ประเด็นการพิจารณา

      การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหสถานศึกษาพิจารณา และอธิบายหรือแสดงผล

การดําเนินงานเปนรายประเด็น ดังนี้

      1. ผูรับบริการเขารวมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย เปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด

หรือไม  

      2. ผูรับบริการที่ไดรับความรูและ/หรือประสบการณจากการเขารวมกิจกรรม/โครงการการศึกษา

ตามอัธยาศัย เปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนดหรือไม  

      3. สถานศึกษามีวิธีการหารองรอยหลักฐานที่แสดงวาผูรับบริการมีความรูและหรือประสบการณ

ที่นาเชื่อถืออยางไร

      4. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคลองกับ นโยบายและจุดเนนของสํานักงาน กศน. /นโยบาย 

จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ /ยุทธศาสตรและเปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป อยางไร

      5. สถานศึกษามีผู รับบริการที่เปนตัวอยางที่ดี หรือตนแบบตามคําอธิบายตัวบงชี้ 1.7 หรือไม 

อยางไร

เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน
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Company Logo

เนน คุณภาพ 

(ครู วิทยากร ผูใหบริการ 

หลักสูตร กระบวนการจัดการศึกษา/กิจกรรม 

สื่อ หลักสูตรท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ)

มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ

Company Logo

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 คุณภาพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 คุณภาพของหลักสูตร

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา

การศึกษาตอเน่ือง

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาตอเน่ือง

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 คุณภาพของหลักสูตรและสื่อการศึกษาตอเน่ือง

ตัวบงชี้ท่ี 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษาตอเน่ือง

ประกอบดวย 9 ตัวบงชี้ 

มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การใหบริการ
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Company Logo

การศึกษาตามอัธยาศัย

ตัวบงชี้ท่ี 2.8 คุณภาพผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

ตัวบงชี้ท่ี 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

ประกอบดวย 9 ตัวบงชี้ 

มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การใหบริการ (ตอ)

ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐาน

ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ประเภท  ปจจัยปอน  กระบวนการ  ผลผลิต/ผลลัพธ
น้ําหนักคะแนน 5 คะแนน

คําอธิบายตัวบงช้ี

ครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากสถานศึกษาให        

ทําหนาที่จัดกระบวนการเรียนรูการศึกษาข้ันพื้นฐาน

คุณภาพครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง ครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความรู ความเขาใจ

ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการและการใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดอยางมีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนรู ผลิตหรือเลือกใชส่ือ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผูเรียน และมีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับ

จุดหมายของหลักสูตร
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ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ตอ)

      ประเด็นการพิจารณา

      การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหสถานศึกษาพิจารณา และอธิบายหรือแสดงผล

การดําเนินงานเปนรายประเด็น ดังนี้

      1. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่เปนกระบวนการในการสงเสริมและหรือพัฒนาครู

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหมีคุณภาพอยางไร

     2. สถานศึกษาทราบไดอยางไรวา ครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความรูตามที่ไดรับการพัฒนา

     3. สถานศึกษามีครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มีคุณภาพตามส่ิงที่ไดรับการพัฒนาจํานวน

เทาใด

     4. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคลองกับ นโยบายและจุดเนนของสํานักงาน กศน. /

นโยบาย จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ /ยุทธศาสตรและเปาหมายของแผนการศึกษา

แหงชาติ 20 ป อยางไร 

     5. สถานศึกษามีการสงเสริมและหรือพัฒนาครูการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางไร ที่เปนตนแบบ

เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน
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ตัวบงชี้ 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา

การศึกษาข้ันพื้นฐาน

ตัวบงช้ี 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา

ประเภท  ปจจัยปอน  กระบวนการ  ผลผลิต/ผลลัพธ
น้ําหนักคะแนน 5 คะแนน

คําอธิบายตัวบงช้ี

หลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง แผนหรือแนวทางในการจัดการเรียนรู ซึ่งจัดทําโดยคณะบุคคลของ

สถานศึกษา และผูที่เกี่ยวของเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู และสงเสริมใหผูเรี ยน

รูจักตนเอง มีชีวิตอยูในสถานศึกษา ชุมชน และสังคมอยางมีความสุข ซึ่งตองไมขัดตอความมั่งคงของชาติ และ

สิทธิมนุษยชน

คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา พิจารณาจากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางเปน

ระบบ ถูกตองตามหลักวิชาการ มีองคประกอบสําคัญครบถวนเพียงพอตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และความตองการ

ของผูเรียน บุคคล หรือชุมชน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา และผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

ตัวบงชี้ 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา (ตอ) 

      ประเด็นการพิจารณา

      การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหสถานศึกษาพิจารณา และอธิบายหรือแสดงผล

การดําเนินงานเปนรายประเด็น ดังนี้

1. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่เปนกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

อยางไร

     2. สถานศึกษามีการทบทวน หรือประเมินหลักสูตรสถานศึกษาอยางไร

     3. สถานศึกษามีการทบทวน หรือติดตาม หรือประเมินกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาเพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการอยางไร

     4. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคลองกับ นโยบายและจุดเนนของสํานักงาน กศน. /

นโยบาย จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ /ยุทธศาสตรและเปาหมายของแผนการศึกษา

แหงชาติ 20 ป อยางไร 

     5. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางไร ที่เปนตนแบบ
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เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน

ตัวบงชี้ 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ตัวบงชี้ 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา

ประเภท  ปจจัยปอน  กระบวนการ  ผลผลิต/ผลลัพธ
น้ําหนักคะแนน 5 คะแนน

คําอธิบายตัวบงชี้

สื่ อ ต ามห ลั ก สู ต รส ถ าน ศึ กษ า  ห มายถึ ง  สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ  สื่ อ อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส  สื่ อ บุ ค ค ล 
ภูมิปญญา และแหลงเรียนรู ซึ่งครูสามารถพัฒนาสื่อการเรียนรูขึ้นเอง หรือเลือกใชสื่อตาง ๆ และขอมูล

สารสนเทศที่เกี่ยวของมาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 

คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา พิจารณาจากสื่อที่มีความสอดคลองตามหลักสูตรสถานศึกษา 

วิธีการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคล เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาสาระไดงา ย 

ชัดเจน ทบทวนการเรียนรูไดดวยตนเอง สงผลใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และบรรลุตามมาตรฐาน       

การเรียนรู ตัวชี้วัดของรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรสถานศึกษา
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ตัวบงชี้ 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา (ตอ) 

     ประเด็นการพิจารณา

      การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหสถานศึกษาพิจารณา และอธิบายหรือแสดงผล

การดําเนินงานเปนรายประเด็น ดังนี้

1. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่เปนกระบวนการในการจัดหาหรือจัดทําส่ืออยางไร

     2. สถานศึกษามีการทบทวน หรือติดตาม หรือประเมินส่ือตามหลักสูตรสถานศึกษาอยางไร

     3. สถานศึกษามีการทบทวน หรือติดตาม หรือประเมินกระบวนการจัดหาหรือจัดทําส่ือ

ตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการอยางไร

     4. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคลองกับ นโยบายและจุดเนนของสํานักงาน กศน. /

นโยบาย จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ /ยุทธศาสตรและเปาหมายของแผนการศึกษา

แหงชาติ 20 ป อยางไร 

     5. สถานศึกษามีการจัดหาหรือจัดทําส่ือตามหลักสูตรสถานศึกษาอยางไร ที่เปนตนแบบ

เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน
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ตัวบงช้ี 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน

ตัวบงช้ี 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา

ประเภท  ปจจัยปอน  กระบวนการ  ผลผลิต/ผลลัพธ
น้ําหนักคะแนน 5 คะแนน

คําอธิบายตัวบงช้ี

การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การออกแบบและจัดกระบวนการ

เรียนรูในลักษณะรายวิชาหรือหนวยการเรียนรู ซึ่งครูและผูเรียนรวมกันวางแผนการเรียนรู เลือกวิธีเรีย น      

โดยใชสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย เชน เอกสาร สื่อเทคโนโลยี แหลงการเรียนรู และภูมิปญญา รวมทั้งเลือก

วิธีการวัดและประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความสามารถสอดคลองตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเนื้อหา

รายวิชา อันจะสงผลตอการบรรลุจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา พิจารณาจากการจัดกระบวนการ

เรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ        

เต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ตัวบงชี้ 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูตาม

หลักสูตรสถานศึกษา (ตอ) 

      ประเด็นการพิจารณา

      การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหสถานศึกษาพิจารณา และอธิบายหรือแสดงผลการดําเนินงาน

เปนรายประเด็น ดังนี้

     1. ครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีกระบวนการในการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรูรายวิชาหรือหนวย

การเรียนรู ที่ใหความสําคัญกับความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนอยางไร

2. ครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบไดอยางไรวา ผูเรียนมีความรู ความสามารถ บรรลุตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด

ของรายวิชาหรือหนวยการเรียนรู 

     3. ครูมีการทบทวน หรือติดตาม หรือประเมินกระบวนการการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรูรายวิชา

หรือหนวยการเรียนรู เพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการอยางไร

     4. สถานศึกษามีการดําเนินงานทีส่อดคลองกับ นโยบายและจุดเนนของสํานักงาน กศน. /นโยบาย จุดเนน

ของกระทรวงศึกษาธิการ /ยุทธศาสตรและเปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป อยางไร 

     5. ครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรูรายวิชาหรือหนวยการเรียนรูอยางไร 

ที่เปนตนแบบ
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เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน

ตัวบงชี้ 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาตอเน่ือง

การศึกษาตอเน่ือง

ตัวบงช้ี 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาตอเน่ือง

ประเภท  ปจจัยปอน  กระบวนการ  ผลผลิต/ผลลัพธ
นํ้าหนักคะแนน 5 คะแนน

คําอธิบายตัวบงช้ี

วิทยากรการศึกษาตอเน่ือง หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากสถานศึกษาใหเปน

วิทยากรการศึกษาตอเน่ือง ประกอบดวย การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาสังคมและชุมชน ที่จัดในรูปแบบกลุมสนใจ ช้ันเรียนวิชาชีพ และการฝกอบรม

คุณภาพวิทยากรการศึกษาตอเน่ือง พิจารณาจากความมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที่

อยางมีคุณภาพ โดยเปนผูที่มีความรู ความเขาใจในหลักการและจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา

ตอเน่ือง และปฏิบัติงานในการบริหารจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความรู ความเช่ียวชาญ

เฉพาะดานน้ัน ๆ ที่จะสงผลใหผูเรียนมีความรู ทักษะ บรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
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ตัวบงชี้ 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาตอเน่ือง (ตอ) 

      ประเด็นการพิจารณา

      การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหสถานศึกษาพิจารณา และอธิบายหรือแสดงผลการดําเนินงาน

เปนรายประเด็น ดังนี้

1. สถานศึกษามีการดาํเนินงานที่เปนกระบวนการในการสงเสริม หรือพัฒนาวิทยากรการศึกษาตอเนื่องให
มีคุณภาพอยางไร

     2. สถานศึกษาทราบไดอยางไรวา วิทยากรการศึกษาตอเนื่องมีความรูตามที่ไดรับการสงเสริมหรือพัฒนา      

     3. สถานศึกษามีการทบทวน หรือติดตาม หรือประเมินกระบวนการในการสงเสริมหรือพัฒนาวิทยากร

การศึกษาตอเนื่องใหมีคุณภาพอยางไร

     4. สถานศึกษามีการดําเนินงานทีส่อดคลองกับ นโยบายและจุดเนนของสํานักงาน กศน. /นโยบาย จุดเนน

ของกระทรวงศึกษาธิการ /ยุทธศาสตรและเปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป อยางไร 

     5. สถานศึกษามีการสงเสริม หรือพัฒนาวิทยากรการศึกษาตอเนื่องอยางไร ที่เปนตนแบบ

เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน
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ตัวบงชี้ 2.6 คุณภาพของหลักสูตรและสื่อการศึกษาตอเน่ือง

การศึกษาตอเน่ือง

ตัวบงช้ี 2.6 คุณภาพของหลักสูตรและส่ือการศึกษาตอเนื่อง

ประเภท  ปจจัยปอน  กระบวนการ  ผลผลิต/ผลลัพธ
น้ําหนักคะแนน 5 คะแนน

คําอธิบายตัวบงช้ี

หลักสูตรการศึกษาตอเน่ือง หมายถึง แผนหรือแนวทางในการจัดการศึกษาตอเน่ืองในดาน

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนที่จัดในรูปแบบ      

กลุมสนใจ ช้ันเรียนวิชาชีพ และการฝกอบรม 

คุณภาพของหลักสูตรการศึกษาตอเน่ือง พิจารณาจากหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนรูใน

รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นเก่ียวกับการพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาสังคมและชุมชน ที่สถานศึกษา

พัฒนาหรือจัดทําข้ึนอยางเปนระบบ เพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน ชุมชน มีความยืดหยุน

ดานเน้ือหาสาระ ระยะเวลาเรียน และสถานที่ตามความตองการ ความจําเปน การเปลี่ยนแปลงของ

สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามนโยบายของรัฐ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบงชี้ 2.6 คุณภาพของหลักสูตรและสื่อการศึกษาตอเน่ือง

คําอธิบายตัวบงช้ี (ตอ)

 ส่ือการศึกษาตอเนื่อง หมายถึง ส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส ส่ือบุคคล ภูมิปญญา 

และแหลงเรียนรู ซึ่งวิทยากรนํามาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู การฝกปฏิบัติ การฝกอบรม 

คุณภาพส่ือการศึกษาตอเนื่อง พิจารณาจากส่ือที่มีเนื้อหาถูกตองและทันสมัย และ

สอดคลองกับหลักสูตร เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะ เปนไปตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร
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ตัวบงชี้ 2.6 คุณภาพของหลักสูตรและสื่อการศึกษาตอเน่ือง (ตอ) 

      ประเด็นการพิจารณา

      การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหสถานศึกษาพิจารณา และอธิบายหรือแสดงผล

การดําเนินงานเปนรายประเด็น ดังนี้
      1. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่เปนกระบวนการในการจัดหา/จัดทํา/พัฒนาหลักสูตรและ

สื่อการศึกษาตอเน่ืองอยางไร

     2. สถานศึกษามีการทบทวน หรือติดตาม หรือประเมินหลักสูตรและสื่อการศึกษาตอเน่ืองอยางไร

     3. สถานศึกษามีการทบทวน หรือติดตาม หรือประเมินการจัดหา/จัดทํา/พัฒนาหลักสูตรและ

สื่อการศึกษาตอเน่ือง เพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการอยางไร

     4. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคลองกับ นโยบายและจุดเนนของสํานักงาน กศน. /นโยบาย 

จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ /ยุทธศาสตรและเปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป อยางไร 

     5. สถานศึกษามีการจัดหา/จัดทํา/พัฒนาหลักสูตรและสื่อการศึกษาตอเน่ืองอยางไร ที่เปนตนแบบ

   เกณฑการใหคะแนน   เกณฑการใหคะแนน
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ตัวบงชี้ 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษาตอเน่ือง

การศึกษาตอเน่ือง

ตัวบงช้ี 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษาตอเนื่อง

ประเภท  ปจจัยปอน  กระบวนการ  ผลผลิต/ผลลัพธ
น้ําหนักคะแนน 5 คะแนน

คําอธิบายตัวบงช้ี

การจดักระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนือง หมายถึง การจดัการเรียนรู้เพือ

พฒันาอาชีพ พฒันาสงัคมและชุมชน ทีสอดคล้องกบัสภาพปัญหา ความต้องการ และ

ความพร้อมของผู้เรียน โดยสามารถบูรณาการวิธีการจดัการเรียนรู้ได้ตามความ

เหมาะสม  

คุณภาพการจดักระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนือง พิจารณาจากการ

ออกแบบและการจดักระบวนการเรียนรู้ เพือพฒันาอาชีพ พฒันาสงัคมและชุมชน ที

มุ่งเน้นการจดัประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้รบัความรู้ ความเข้าใจ มีทกัษะทางวิชาชีพ 

สามารถนําความรู้ทีได้รบัไปประยุกต์ใช้ในการดาํรงชีวิต และเป็นไปตามจุดประสงค์

ตัวบงชี้ 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษาตอเน่ือง (ตอ) 

      ประเด็นการพิจารณา

      การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหสถานศึกษาพิจารณา และอธิบายหรือแสดงผล

การดําเนินงานเปนรายประเด็น ดังนี้
1. วิทยากรมีกระบวนการในการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษาตอเน่ืองอยางไร

2. วิทยากรการศึกษาตอเน่ืองทราบไดอยางไรวา ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมมีความรู 

ความสามารถ บรรลุตามวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาตอเน่ือง

3. วิทยากรการศึกษาตอเน่ืองมีการทบทวน หรือติดตาม หรือประเมินกระบวนการการออกแบบ 

และจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษาตอเน่ือง เพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการอยางไร

     4. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคลองกับ นโยบายและจุดเนนของสํานักงาน กศน. /นโยบาย 

จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ /ยุทธศาสตรและเปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป อยางไร 

     5. วิทยากรมีการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษาตอเน่ืองอยางไร ที่เปนตนแบบ
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  เกณฑการใหคะแนน  เกณฑการใหคะแนน

ตัวบงชี้ 2.8 คุณภาพผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

การศึกษาตามอัธยาศัย

ตัวบงช้ี 2.8 คุณภาพผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

ประเภท  ปจจัยปอน  กระบวนการ  ผลผลิต/ผลลัพธ
น้ําหนักคะแนน 5 คะแนน

คําอธิบายตัวบงช้ี

ผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง บุคลากรของสถานศึกษาที่ไดรับ

มอบหมายจากสถานศึกษาใหทําหนาที่จัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 

คุณภาพผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาจากบุคลากรที่ มีความรู 

ความสามารถ ทํางานอยางเปนระบบ มีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูรับบริการไดรับความรู

และหรือประสบการณ ตามวัตถุประสงคของกิจกรรม/โครงการ
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ตัวบงชี้ 2.8 คุณภาพผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย (ตอ) 

      ประเด็นการพิจารณา

      การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหสถานศึกษาพิจารณา และอธิบายหรือแสดงผล

การดําเนินงานเปนรายประเด็น ดังน้ี

1. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่เปนกระบวนการในการพัฒนาผูจัดกิจกรรมการศึกษาตาม

อัธยาศัยใหมีคุณภาพอยางไร

      2. สถานศึกษาทราบไดอยางไรวา ผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมีคุณภาพ

      3. สถานศึกษามีการทบทวน หรือติดตาม หรือประเมินกระบวนการดําเนินงานสงเสริมหรือพัฒนา

ผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย และนําผลไปใชในการปรับปรุงกระบวนการอยางไร

      4. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคลองกับ นโยบายและจุดเนนของสํานักงาน กศน. /

นโยบาย จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ /ยุทธศาสตรและเปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ 20 

ป อยางไร 

      5. สถานศึกษามีการพัฒนาผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยอยางไร ที่เปนตนแบบ

    เกณฑการใหคะแนน    เกณฑการใหคะแนน
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ตัวบงช้ี 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

การศึกษาตามอัธยาศัย

ตัวบงช้ี 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

ประเภท  ปจจัยปอน  กระบวนการ  ผลผลิต/ผลลัพธ
นํ้าหนักคะแนน 5 คะแนน

คําอธิบายตัวบงช้ี

กระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินงาน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับวิถีชีวิตประจําวันของผูรับบริการ ซ่ึงทําใหสามารถเลือกที่จะ

เรียนรูไดตลอดชีวิตตามความสนใจ ความตองการ โอกาส ความพรอม และศักยภาพในการเรียนรูของ

แตละบุคคล

คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาจากการออกแบบกิจกรรม 

สื่อ นิทรรศการ และอ่ืน ๆ ที่มุงนําเสนอเน้ือหาที่เปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง สังคมและชุมชน 

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เพื่อใหผูรับบริการเกิดความสนใจ ศึกษา เรียนรู หรือทดลองปฏิบัติ 

ทําใหผูรับบริการเกิดความรูและประสบการณ

ตัวบงช้ี 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย (ตอ)

     ประเด็นการพิจารณา

      การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหสถานศึกษาพิจารณา และอธิบายหรือแสดงผลการดําเนินงาน

เปนรายประเด็น ดังนี้     

     1. ผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมีกระบวนการในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู

อยางไร

2. ผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมีวิธีการประเมินผูรับบริการวามีความรู ความสามารถบรรลุ

ตามวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยอยางไร

     3. ผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมีการทบทวน หรือติดตาม หรือประเมินกระบวนการออกแบบ 

และจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางไร

     4. สถานศึกษามีการดําเนินงานสอดคลองกับนโยบายและจุดเนนของสํานักงาน กศน. นโยบาย จุดเนน

ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป (ยุทธศาสตร/เปาหมาย) (ราง) มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ (ราง) ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป หรือไม

     5. สถานศึกษามีการดําเนินงานออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษาตามอัธยาศัย              

จนเกิดเปนนวัตกรรม (Innovation) หรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) หรือเปนตนแบบอยางไร
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 เกณฑการใหคะแนน เกณฑการใหคะแนน

เนน ผูบริหารสถานศึกษา 

(หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักธรรมาภิบาล ภาคีเครือขาย 

คณะกรรมการสถานศึกษา)

มาตรฐานท่ี 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา
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ตัวบงชี้ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

     พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล

ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือขาย

ตัวบงชี้ 3.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ตัวบงชี้ 3.4 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้ 

มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการการศกึษา

ตัวบงชี้ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล

ตัวบงชี้ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล

ประเภท  ปจจัยปอน  กระบวนการ  ผลผลิต/ผลลัพธ
น้ําหนักคะแนน 5 คะแนน

คําอธิบายตัวบงชี้

การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล พิจารณาจากการที่ผูบริหาร

สถานศึกษานอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารงานของสถานศึกษา 4 ดาน คือ 

ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทัว่ไป โดยในแตละดานตองคํานึงถึงหลกัภูมคิุมกันอยาง

รอบรูที่ตองมีและใชกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ รองรับการปฏิบัติงาน (นิติธรรม) เปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของโดยเฉพาะ

ผูเรียน ผูรับบริการ เขาถึงขอมูลไดงาย สะดวก สามารถตรวจสอบไดชัดเจน (ความโปรงใส) ซ่ึงอาจมาจากกระบวนการที่ให

ผูเกี่ยวของตาง ๆ  ไดเขามามีสวนรวม ตั้งแตการรวมรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติการ และรวมประเมินผลตามภารกิจงานที่

เหมาะสม (การมีสวนรวม) โดยในแตละกิจกรรมที่สถานศึกษาจะดําเนินการน้ัน ใหคํานึงถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิด

ความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดอยางมีกระบวนการเปนเหตุเปนผล (ความคุมคา) สามารถตอบโจทยความพอประมาณตรงกับ

ความรับผิดชอบตอหนาทีข่องสถานศึกษา (ความรับผิดชอบ) ที่จะสงผลตอคุณธรรมในการมีสวนรวมแกปญหาของชุมชนและสังคม 

ทั้งน้ี ผูบริหารตองนําบุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติหนาที่ที่ยึดมั่นในความถูกตอง ดีงาม และเปนตัวอยางที่ดีแกผูเรียน สังคม 

ตลอดจนสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียน ผูรับบริการ พัฒนาตนเองไปพรอมกันในดานความซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย 

และประกอบอาชีพที่สุจริต (คุณธรรม)
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ตัวบงชี้ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล (ตอ)

     ประเด็นการพิจารณา

      การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหสถานศึกษาพิจารณา และอธิบายหรือแสดงผล

การดําเนินงานเปนรายประเด็น ดังนี้     

      1. ผูบริหารมีการบริหารงานดานวิชาการ โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและนําหลกั

ธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการดําเนินงานอยางไร

2. ผูบริหารมีการบริหารงานดานงบประมาณ โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

นําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการดําเนินงานอยางไร

3. ผูบริหารมีการบริหารงานดานการบริหารงานบคุคล โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการดําเนินงานอยางไร

4. ผูบริหารมีการบริหารงานดานการบริหารทั่วไป โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

นําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการดําเนินงานอยางไร

     5. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคลองกับ นโยบายและจุดเนนของสํานักงาน กศน. /นโยบาย 

จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ /ยุทธศาสตรและเปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป อยางไร 

เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน
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ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือขาย

ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือขาย

ประเภท  ปจจัยปอน  กระบวนการ  ผลผลิต/ผลลัพธ
น้ําหนักคะแนน 5 คะแนน

คําอธิบายตัวบงช้ี

การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือขาย พิจารณาจากความรวมมือ

ในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระหวาง

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ

องคกรอื่น รวมทั้งสถานศึกษาอื่น ที่มิไดสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อรวมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให

บรรลุเปาหมายในการทํางานรวมกันในการสงเสริมการเรียนรู พัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับ

ประชาชน

ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือขาย (ตอ)

      ประเด็นการพิจารณา

      การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหสถานศึกษาพิจารณา และอธิบายหรือ

แสดงผลการดําเนินงานเปนรายประเด็น ดังนี ้    

     1. สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนการจัด หรือ รวมจัดการศึกษาของ

ภาคีเครือขายอยางไร

     2. ภาคีเครือขายจัด หรือรวมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางไร

     3. สถานศึกษามีการติดตามการจัด หรือ รวมจัดการศึกษาของภาคีเครือขายอยางไรบาง 

และนําผลการติดตามไปใชอยางไร

4. สถานศึกษามีการทบทวน หรือติดตามกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนการจัด 

หรือ รวมจัดการศึกษาของภาคีเครือขาย เพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการอยางไร

     5. สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริมสนับสนุนใหภาคีเครือขายจัด หรือ รวมจัด

การศึกษาอยางไร ที่เปนตนแบบ
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เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน

ตัวบงชี้ 3.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ตัวบงช้ี 3.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ประเภท  ปจจัยปอน  กระบวนการ  ผลผลิต/ผลลัพธ
น้ําหนักคะแนน 5 คะแนน

คําอธิบายตัวบงช้ี

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาจากการทําหนาที่ของผูที่ไดรับ

การแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการสถานศึกษา ในการใหคําปรึกษา พิจารณาใหขอเสนอแนะใน

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ ใหความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 

สงเสริม สนับสนุน ใหมีการระดมทุนทางสังคมและทรัพยากรจากชุมชน ใหมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา ติดตามและเสนอแนะผลการดําเนินงาน
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ตัวบงชี้ 3.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา (ตอ)

      ประเด็นการพิจารณา

      การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหสถานศึกษาพิจารณา และอธิบายหรือแสดงผล

การดําเนินงานเปนรายประเด็น ดังน้ี     

     1. สถานศึกษามีกระบวนการในการสรรหา และกระบวนการในการสรางความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับบทบาทหนาที่ที่ระเบียบกําหนดใหแกคณะกรรมการสถานศึกษาไดอยางไร 

     2. สถานศึกษาทราบไดอยางไรวาคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู ความเขาใจในบทบาท

หนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด

     3. คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนดหรือไม

4. สถานศึกษามีการทบทวนกระบวนการในการสรรหา และกระบวนการในการสรางความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนดใหแกคณะกรรมการสถานศึกษาอยางไร

     5. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคลองกับ นโยบายและจุดเนนของสํานักงาน กศน. /

นโยบาย จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ /ยุทธศาสตรและเปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ 

20 ป อยางไร 

    เกณฑการใหคะแนน    เกณฑการใหคะแนน
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ตัวบงชี้ 3.4 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตัวบงช้ี 3.4 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ประเภท  ปจจัยปอน  กระบวนการ  ผลผลิต/ผลลัพธ
น้ําหนักคะแนน 5 คะแนน

คําอธิบายตัวบงช้ี

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พิจารณาจากการกําหนดองคประกอบ

ในการดําเนินงานที่มีความสัมพันธกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษา/

การใหบริการของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ รียน โดยดําเนินงานใหเปนไปตาม

กฎกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน สําหรับ

สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 ที่อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 

วรรคสาม และมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ซึ่งกําหนดใหสถานศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้ 

ตัวบงชี้ 3.4 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ตอ)

คําอธิบายตัวบงช้ี (ตอ)
(1) จัดใหมีมาตรฐานการศึกษานอกระบบที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดและพัฒนามาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาในสวนที่เปนลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา 

(2) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป 

(3) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป 

(4) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

(5) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(6) จัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป 

(7) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และ

ภาคีเครือขาย และเผยแพรตอสาธารณชน 

(8) นําผลการประเมินคุณภาพภายในมาเปนสวนหนึ่งของการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือขาย 

(9) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

(10) ยึดหลักการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ภาคีเครือขาย 

และผูรับบริการ
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ตัวบงชี้ 3.4 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ตอ)

      ประเด็นการพิจารณา

      การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหสถานศึกษาพิจารณา และอธิบายหรือ

แสดงผลการดําเนินงานเปนรายประเด็น ดังนี ้    

      1. สถานศึกษามีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนและ

ผูรับบริการอยางไร

     2. สถานศึกษามีการสรางความรู ความเขาใจใหแกบุคลากรในการดําเนินงานตามระบบ

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่กําหนดอยางไร

     3. สถานศึกษามีการทบทวนหรือประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในที่สงผลตอ

คุณภาพผูเรียนและผูรับบริการอยางไร

     4. สถานศึกษามีการจัดทําแนวทางการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน

เพื่อใหบุคลากรของสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานอยางไร

5. สถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยางไร 

ที่เปนตนแบบ

    เกณฑการใหคะแนน    เกณฑการใหคะแนน
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วิธีการประเมิน

       ประเมินเชิงประจักษ ตามสภาพจริงของสถานศึกษา

ที่เชื่อถือได

 การใหขอมูลรายงาน การสัมภาษณ รับฟง รวมคิด 

รวมเสนอแนะ และการสังเกต ทํางานเปนทีม และการสรุปผล

การประเมินรวมกัน

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

ความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐาน  เกา สู ใหม
6 มาตรฐาน 26 ตัวบงชี้ 3 มาตรฐาน 20 ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน/ผูรับบริการ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1.1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ไมมี

1.2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค

1.1 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณธรรม

1.3 ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง 1.2 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะ

กระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู เรียนรู

อยางตอเนื่อง และสามารถนําไปประยุกตใชในการ

ดํารงชีวิต

1.4 ผูเรียน คิดเปนทําเปน

1.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนการศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1.3 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรูพ้ืนฐาน



22/06/61

39

ความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐาน  เกา สู ใหม (ตอ)

6 มาตรฐาน 26 ตัวบงชี้ 3 มาตรฐาน 20 ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน/ผูรับบริการ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการ

การศึกษาตอเนื่อง การศึกษาตอเนื่อง

1.6 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน

การศึกษาตอเนื่อง

1.7 ผูเรียนมีงานทําหรือมีรายไดเสริม มีทักษะ

ในการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต

1.4 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมมีความรู ความสามารถ 

และทักษะในการประกอบอาชีพ

1.5 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมปฏิบัติตน ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.6 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมสามารถใชเทคโนโลยีได

อยางเหมาะสม

ความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐาน  เกา สู ใหม (ตอ)

6 มาตรฐาน 26 ตัวบงชี้ 3 มาตรฐาน 20 ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน/ผูรับบริการ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการ

การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาตามอัธยาศัย

  ไมมี 1.7 ผูรับบริการไดรับความรูและ/หรือ

ประสบการณจากการเขารวมกิจกรรม/โครงการ

การศึกษาตามอัธยาศัย

1.8 ความพึงพอใจตอการใหบริการการศึกษาตาม

อัธยาศัย

 ไมมี
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ความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐาน  เกา สู ใหม (ตอ)
6 มาตรฐาน 26 ตัวบงชี้ 3 มาตรฐาน 20 ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/

การใหบริการ

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การ

ใหบริการ

 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.1 คุณภาพของหลักสูตร 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา

2.6 คุณภาพของหลักสูตรและสื่อการศึกษาตอเนื่อง

2.2 คุณภาพของครู 2.1 คุณภาพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 

และผูสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร

สถานศึกษา

2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษา

ตอเนื่อง

ความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐาน  เกา สู ใหม (ตอ)

6 มาตรฐาน 26 ตัวบงชี้ 3 มาตรฐาน 20 ตัวบงชี้

 การศึกษาตอเนื่อง

2.4 คุณภาพผูสอน/วิทยากรการศึกษาตอเนื่อง 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาตอเนื่อง

2.5 คุณภาพสื่อท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนและ

ผูรับบริการ

2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา

2.6 คุณภาพของหลักสูตรและสื่อการศึกษาตอเนื่อง

 การศึกษาตามอัธยาศัย

 2.8 คุณภาพผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตาม

อัธยาศัย

2.7 การสรางสังคมแหงการเรียนรู   ไมมี
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ความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐาน  เกา สู ใหม (ตอ)

6 มาตรฐาน 26 ตัวบงชี้ 3 มาตรฐาน 20 ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา

3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล

3.2 ระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ   ไมมี

3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล3.4 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหาร

สถานศึกษา

  ไมมี 3.2 การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคี

เครือขาย

3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา

3.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐาน  เกา สู ใหม (ตอ)

6 มาตรฐาน 26 ตัวบงชี้ 3 มาตรฐาน 20 ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา  

4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.4 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

4.2 การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสังกัด

มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณของสถานศึกษา  ไมมี 

5.1 ผลการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา 

พันธกิจ และวัตถุประสงคการจัดต้ังสถานศึกษา

 ไมมี

5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสะทอน

เอกลักษณของสถานศึกษา

 ไมมี
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ความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐาน  เกา สู ใหม (ตอ)

6 มาตรฐาน 26 ตัวบงชี้ 3 มาตรฐาน 20 ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ 6 มาตรการสงเสริม

6.1 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ

มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสูความยั่งยืน เพ่ือให

สอดคลองกับนโยบายทางการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ

  ไมมี

6.2 ผลท่ีเกิดจากการสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน

  ไมมี

เราจะรวมสรางคุณภาพ

ไปดวยกัน


