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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self – Assessment Report) 

 
 
 
 
 
 
 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต..................................... 
อําเภอ/เขต................................... จังหวัด.............................................. 

 
 
 
 
 
 

สํานักงาน กศน.  
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 



ก 
 

คํานํา 
 
   ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน สําหรบั
สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 ที่อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 วรรคสาม และมาตรา 25 
วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ซึ่งกําหนดให
สถานศึกษาตองดําเนินการ ดังน้ี 1) จัดใหมีมาตรฐานการศึกษานอกระบบที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 
2) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป 3) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป 4) จัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5) จัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 6) จัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป 7) เสนอรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และภาคีเครือขาย และเผยแพรตอ
สาธารณชน 8) นําผลการประเมินคุณภาพภายในมาเปนสวนหน่ึงของการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือขาย 9) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 10) ยึดหลักการมี 
สวนรวมของสถานศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ภาคีเครือขาย และผูรับบริการ  
  ในการน้ี เพื่อเปนการดําเนินงานใหสอดคลองกับกฎกระทรวงฯ ดังกลาว ศูนยการศึกษา          
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต ..................................................................................................... 
จึงไดดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ             
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต .............................................................................. 
โดยคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา วิเคราะหจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจําปรวมกับผลการดําเนินงานของสถานศึกษา และสอบทานขอมูลจากผูปฏิบัติงาน คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผูที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และรวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตอไป  

 
 
 

    (นายกฤตชัย  อรุณรัตน) 
    เลขาธิการ กศน. 

    16 พฤษภาคม 2561 
 



ข 
 

 
  คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไดประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 
ระหวางวันที่ ....... เดือน ..................พ.ศ. ........... และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปงบประมาณ ......... 
เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว    
 
 

                           ............................................................ประธานคณะกรรมการ 
(............................................................)  

          .............................................................กรรมการ 
(...........................................................)  

           .............................................................กรรมการ 
(...........................................................) 

           ............................................................กรรมการ 
(...........................................................)  

           ...........................................................กรรมการ 
(...........................................................)  

 
 

  ทั้งน้ี คณะกรรมการสถานศึกษาไดรับทราบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเปนที่เรียบรอย
แลว และหวังเปนอยางย่ิงวาสถานศึกษาจะนําขอมูลผลการประเมินน้ีไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาตอไป 
 
 
        .......................................................ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

(.......................................................) 
วันที่............เดือน .............................พ.ศ. .......... 
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สารบญั 
 

            หนา 
 
คํานํา             ก 
สารบัญ             ค 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา       ง  
 บทท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา          1 
 บทท่ี 2 ทิศทางและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา       10 
 บทท่ี 3 ผลการประเมินตนเอง                                              14 
 ผลการประเมินตนเองตามรายมาตรฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรบับรกิาร        14 

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การใหบรกิาร      19 
มาตรฐานที่ 3 ประสทิธิภาพการบรหิารจัดการการศึกษา       23 

 บทท่ี 4 สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา     27 
สรปุผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา        27 
เกณฑระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย            29 
สรปุผลการวิเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อการพฒันา    30 
แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา        31 

ภาคผนวก 

 
 
 
 



ง 
 

บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 

 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต........................................................... 

ต้ังอยูเลขที่.............. หมู........ ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวัด.............................. 
สํานักงาน กศน. จังหวัด............................. สังกัดสาํนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
การศึกษาตอเน่ือง และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีบุคลากรจํานวน .............. คน มีผูเรียน ผูเขารับการอบรม 
และผูรับบริการ จํานวน ............. คน  

ทั้งน้ี คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ต้ังแตวันที่ .............ถึงวันที่ ..............เดือน.............. พ.ศ. ..........  ซึ่งจากการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมิน ไดดังน้ี  
 ผลการประเมินตนเองในภาพรวม มีคะแนนรวม เทากับ ................. คะแนน  ซึ่งอยูในระดับคุณภาพ
...................................... และเมื่อพิจารณาผลการประเมินตนเองตามรายมาตรฐาน พบวา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการ มีคะแนนรวม เทากับ ................. คะแนน  ซึ่งอยูในระดับ
คุณภาพ......................................  

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การใหบริการ มีคะแนนรวม เทากับ ....................... คะแนน                   
ซึ่งอยูในระดับคุณภาพ......................................  

มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา มีคะแนนรวม เทากับ ........................ คะแนน                   
ซึ่งอยูในระดับคุณภาพ......................................  
 ตามรายละเอียด ดังน้ี 



จ 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
น้ําหนกั

(คะแนน) 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการ 35   
การศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม  5   
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู    
                 เรียนรูอยางตอเน่ือง และสามารถนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต  5   
ตัวบงชี้ที่ 1.3 ผูเรียนการศึกษาขัน้พื้นฐานมีความรูพื้นฐาน  5   
การศึกษาตอเนื่อง    
ตัวบงชี้ที่ 1.4  ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมมีความรู ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 5   
ตัวบงชี้ที่ 1.5 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5   
ตัวบงชี้ที่ 1.6  ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 5   
การศึกษาตามอัธยาศัย    
ตัวบงชี้ที่ 1.7 ผูรบับริการไดรับความรูและ/หรือประสบการณจากการเขารวมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศยั 5   
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การใหบริการ 45   
การศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5   
ตัวบงชี้ที่ 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา 5   
ตัวบงชี้ที่ 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา 5   
ตัวบงชี้ที่ 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 5   
การศึกษาตอเนื่อง    
ตัวบงชี้ที่ 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาตอเน่ือง 5   
ตัวบงชี้ที่ 2.6 คุณภาพหลักสูตรและสื่อการศึกษาตอเน่ือง  5   
ตัวบงชี้ที่ 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษาตอเน่ือง 5   
การศึกษาตามอัธยาศัย    
ตัวบงชี้ที่ 2.8 คุณภาพผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5   
ตัวบงชี้ที่ 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5   
มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา  20   
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 5   
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือขาย 5   
ตัวบงชี้ที่ 3.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 5   
ตัวบงชี้ที่ 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 5   

รวม 100   
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 ทั้งน้ี จากการวิเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษา สามารถสรุปจุดเดน 
จุดที่ควรพัฒนา และวิธีปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรม หรือตัวอยางที่ดี หรือตนแบบของสถานศึกษา ไดดังน้ี 

สรุปผลการวิเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
จุดเดน ............................................................................................................................................. 

(เขียนจุดเดนของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากผลการประเมินตนเอง จาก 3 มาตรฐาน  
20 ตัวบงช้ี  ในตัวบงช้ีที่มีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีมาก)...................................                                      
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 

จุดที่ควรพฒันา ............................................................................................................................................. 
(เขียนจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากผลการประเมินตนเอง...................                    
จาก 3 มาตรฐาน 20 ตัวบงช้ี ตองปรับปรงุเรงดวน ตองปรับปรุง และพอใช)....................... 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 

วิธีปฏิบัติที่ดี หรือ
นวัตกรรม หรือตัวอยางที่ดี 
หรือตนแบบ 
 

 (เขียนวิธีปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรม หรือตัวอยางที่ดี หรือตนแบบ โดยคณะกรรมการประเมิน
ตนเองรวมกันวิเคราะหผลการประเมินตนเอง จาก 3 มาตรฐาน 20 ตัวบงช้ี)                 . 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 
 จากจุดเดน จุดที่ควรพฒันา และวิธีปฏิบัติที่ดี  หรือนวัตกรรม หรือตัวอยางที่ดี หรอืตนแบบของ

สถานศึกษา เห็นควรใหสถานศึกษาจัดโครงการ/กจิกรรมเพื่อการปรับปรุงหรือพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยกําหนด
แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา ดังน้ี  

1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................................................................. 
5. .................................................................................................................................................................. 
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บทท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 

 
 สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 
ช่ือสถานศึกษา : .......................................................................................................................................................... 
ที่อยู : ..............................................................อําเภอ/เขต :....................................................................................... 
จังหวัด : ...................................................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพท : ...............................................เบอรโทรสาร : .................................................................................... 
E-mail ติดตอ : ........................................................................................................................................................... 
สังกัด : ........................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 ประวัติความเปนมาของสถานศึกษา 
ประวัติสถานศึกษา : ................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
สภาพของชุมชน........................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 



2 
 

 โครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา 
 
 

หมายเหต ุ ใหเสถานศึกษาสามารถ
นําเสนอขอมูลโครงสรางการ
บริหารงานของสถานศึกษา ที่ตรงกับ
ความเปนจริง 

หมายเหต ุ ใหสถานศึกษานําเสนอขอมูลโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา ที่ตรงกับสภาพความเปนจริงของตนเอง 
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 จํานวนผูเรียน/ผูเขารับการอบรม /ผูรับบริการ และจํานวนครู/วิทยากร/ผูจัดกิจกรรม (ปปจจุบัน) 

หลักสูตร/ประเภท 
จํานวนผูเรียน (คน) 

รวม 
จํานวนครู/วทิยากร/ผูจัดกจิกรรม 

(คน) ชาย หญิง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
- ระดบัประถมศึกษา     
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน    
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    

รวมจํานวน     
การศึกษาตอเน่ือง     
โครงการ...     
โครงการ...     
โครงการ...     

รวมจํานวน     
การศึกษาตามอัธยาศัย     
โครงการ...     
โครงการ...     
โครงการ...     

รวมจํานวน     
 

จํานวนบุคลากร (ปปจจุบัน) 

ประเภท/ตําแหนง 
จํานวน (คน) 

ตํ่ากวา ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวมจํานวน 
ขาราชการครู      
บุคลากรทางการศึกษา      
ลูกจางประจํา      
พนักงานราชการ      
ครูศูนยการเรียนชุมชน      
อัตราจาง      

รวมจํานวน      

 งบประมาณ (ปปจจุบัน) 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ 
งบประมาณท่ีใช 

จํานวน (บาท) คิดเปนรอยละ 
เงินงบประมาณ    
เงินนอกงบประมาณ    

รวม    
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 แหลงเรียนรูและภาคีเครือขาย 
กศน.ตําบล ท่ีต้ัง ผูรับผิดชอบ 

   
   
   
   

รวมจํานวน   
ศูนยการเรียนชุมชน ท่ีต้ัง ผูรับผิดชอบ 

   
   
   
   

รวมจํานวน   
แหลงเรียนรูอ่ืน ประเภทแหลงเรียนรู ท่ีต้ัง 

   
   
   
   

รวมจํานวน   
ภูมิปญญาทองถ่ิน ความรูความสามารถ ท่ีอยู 

   
   
   
   

รวมจํานวน   
ภาคีเครือขาย ท่ีอยู/ท่ีต้ัง 

  
  
  

รวมจํานวน  
 

หมายเหตุ ประเภทแหลงเรียนรู สามารถจําแนกไดเปน 4 ประเภท ประกอบดวย 
  1. แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 
  2. แหลงเรียนรูประเภทสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน 
  3. แหลงเรียนรูประเภททรัพยากรธรรมชาติ 
  4. แหลงเรียนรูประเภทกิจกรรมทางสงัคม 
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รางวัล เกียรติบัตร เกียรติยศ และผลงานดีเดนของสถานศึกษา (ปปจจุบัน) 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ท่ีผานมา 
1. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปงบประมาณท่ีผานมา 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
นํ้าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนท่ีได 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการ 35   
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ตัวบงช้ี 1.1 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณธรรม  5   
ตัวบงช้ี 1.2 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีทกัษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหา

ความรู เรียนรูอยางตอเน่ือง และสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ดํารงชีวิต  

5 
  

ตัวบงช้ี 1.3 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความรูพื้นฐาน  5   
การศึกษาตอเน่ือง    
ตัวบงช้ี 1.4  ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมมีความรู ความสามารถ และทกัษะในการ

ประกอบอาชีพ 
5 

  
ตัวบงช้ี 1.5 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
5   

ตัวบงช้ี 1.6  ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 5   
การศึกษาตามอัธยาศัย    
ตัวบงช้ี 1.7 ผูรับบริการไดรับความรูและ/หรอืประสบการณจากการเขารวมกิจกรรม/

โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 
5 

  

มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การใหบริการ 45   
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน 5   
ตัวบงช้ี 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา 5   
ตัวบงช้ี 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา 5   
ตัวบงช้ี 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 5   
การศึกษาตอเน่ือง    
ตัวบงช้ี 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาตอเน่ือง 5   
ตัวบงช้ี 2.6 คุณภาพของหลักสูตรและสื่อการศึกษาตอเน่ือง  5   
ตัวบงช้ี 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษาตอเน่ือง 5   
การศึกษาตามอัธยาศัย    
ตัวบงช้ี 2.8 คุณภาพผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5   
ตัวบงช้ี 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกจิกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

5   
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มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
นํ้าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนท่ีได 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา  20   
ตัวบงช้ี 3.1 การบรหิารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ      
              หลักธรรมาภิบาล 

5 
  

ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือขาย 5   
ตัวบงช้ี 3.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 5   
ตัวบงช้ี 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 5   

รวม 100   
หมายเหต ุกรณีที่จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปงบประมาณ 2561 ใหใชมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่ประกาศใช เม่ือ ป 2555 (จํานวน 6 มาตรฐาน 26 ตัวบงชี้) 
 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินตนเอง  
  1. .................................................................................................................................................................. 

2..................................................................................................................................................................... 
3..................................................................................................................................................................... 
4..................................................................................................................................................................... 
5.................................................................................................................................................................... 
 

 

2. ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสังกัด ครั้งลาสดุ  

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
นํ้าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนท่ีได 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการ 35   
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ตัวบงช้ี 1.1 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณธรรม  5   
ตัวบงช้ี 1.2 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีทกัษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหา

ความรู เรียนรูอยางตอเน่ือง และสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ดํารงชีวิต  

5 
  

ตัวบงช้ี 1.3 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความรูพื้นฐาน  5   
การศึกษาตอเน่ือง    
ตัวบงช้ี 1.4  ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมมีความรู ความสามารถ และทกัษะในการ

ประกอบอาชีพ 
5 

  
ตัวบงช้ี 1.5 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
5   
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มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
นํ้าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนท่ีได 
ระดับ

คุณภาพ 
ตัวบงช้ี 1.6  ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 5   
การศึกษาตามอัธยาศัย    
ตัวบงช้ี 1.7 ผูรับบริการไดรับความรูและ/หรอืประสบการณจากการเขารวมกิจกรรม/

โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 
5 

  

มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การใหบริการ 45   
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน 5   
ตัวบงช้ี 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา 5   
ตัวบงช้ี 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา 5   
ตัวบงช้ี 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 5   
การศึกษาตอเน่ือง    
ตัวบงช้ี 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาตอเน่ือง 5   
ตัวบงช้ี 2.6 คุณภาพของหลักสูตรและสื่อการศึกษาตอเน่ือง  5   
ตัวบงช้ี 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษาตอเน่ือง 5   
การศึกษาตามอัธยาศัย    
ตัวบงช้ี 2.8 คุณภาพผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5   
ตัวบงช้ี 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกจิกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5   
มาตรฐานท่ี 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา  20   
ตัวบงช้ี 3.1 การบรหิารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ      
              หลักธรรมาภิบาล 

5 
  

ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือขาย 5   
ตัวบงช้ี 3.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 5   
ตัวบงช้ี 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 5   

รวม 100   
หมายเหต ุกรณีที่จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปงบประมาณ 2561 ใหใชผลการประเมินโดยตนสังกัด ครั้งลาสุด 
 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินสถานศึกษาโดยตนสังกัด  
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................................................................. 
5. .................................................................................................................................................................. 
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3. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (ครั้งลาสุด) 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

1. ................................................................................................. ................... ....................... ....................... 
2. ................................................................................................. ................... ....................... ....................... 
3. ................................................................................................. ................... ....................... ....................... 
4. ................................................................................................. ................... ....................... ....................... 
5. ................................................................................................. ................... ....................... ....................... 
6. ................................................................................................. ................... ....................... ....................... 
7. ................................................................................................. ................... ....................... ....................... 
8. ................................................................................................. ................... ....................... ....................... 
9. ................................................................................................. ................... ....................... ....................... 
10. ............................................................................................... ................... ....................... ....................... 
11. ............................................................................................... ................... ....................... ....................... 
12. ............................................................................................... ................... ....................... ....................... 
หมายเหต ุกรณีที่จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปงบประมาณ 2561 ใหใชผลการประเมินภายนอก ครั้งลาสุด  
              
 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก  

1. ................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................................................................. 
5. .................................................................................................................................................................. 
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บทท่ี 2 
ทิศทางและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

 
 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต.................................................................. 
ไดกําหนดทิศทางการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 
 ปรัชญา 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 วิสัยทัศน
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 พันธกิจของสถานศึกษา 

1. ................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 

 เปาประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

  
  
  
  
  
  

 กลยุทธ 
 กลยุทธที่ 1 .................................................................................................................................................... 
 กลยุทธที่ 2 .................................................................................................................................................... 
 กลยุทธที่ 3 .................................................................................................................................................... 
 กลยุทธที่ 4 .................................................................................................................................................... 
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 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
จํานวนเปาหมาย 

(คน) 
ตัวชี้วัด 

ความสําเร็จ 
     
     
     
     
     
     
     
     

 แผนปฏิบัติการประจําป 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
จํานวน

เปาหมาย 
พ้ืนท่ี ระยะเวลา งบประมาณ 
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  เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพเปนไปดวยความเรียบรอย สถานศึกษาจึงไดรวมกันกําหนด 
คาเปาหมาย ซึง่เปนคาความสําเร็จ หรือระดับผลการดําเนินงานที่สถานศึกษาคาดหวังวาสามารถทําใหเกิดข้ึนได   
ในมาตรฐานที่ 1 ดังน้ี  

ประเด็น 
คาเปาหมาย 

(จํานวน หรือ รอยละ) 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ตัวบงช้ี 1.1 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณธรรม   
     ประเด็นที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม  
     ประเด็นที่ 5 ผูเรียนที่เปนตัวอยางที่ดี หรือตนแบบดานคุณธรรม  
ตัวบงช้ี 1.2 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีทกัษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหา  
              ความรู เรียนรูอยางตอเน่ือง และสามารถนําไปประยุกตใชใน 

การดํารงชีวิต  
 

     ประเด็นที่ 1 ผูเรียนมีทกัษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู  เรียนรู 
                    อยางตอเน่ือง และสามารถนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต 

 

     ประเด็นที่ 5 ผูเรียนที่เปนตัวอยางที่ดี หรือตนแบบดานทักษะกระบวนการคิด 
      ทักษะการแสวงหาความรู เรียนรูอยางตอเน่ือง และสามารถนําไป
      ประยุกตใชในการดํารงชีวิต 

 

ตัวบงช้ี 1.3 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความรูพื้นฐาน   
 ประเด็นที่ 1 ผูเรียนมีความรูพื้นฐาน  
 ประเด็นที่ 2 ผูเรียนนําความรูพื้นฐานไปใชในการดําเนินชีวิต การทํางาน  

      หรือการประกอบอาชีพ 
 

 ประเด็นที่ 5 ผูเรียนที่เปนตัวอยางที่ดี หรือตนแบบในการนําความรูไปใช/ 
      ประยุกตในการดํารงชีวิต 

 

การศึกษาตอเน่ือง  
ตัวบงช้ี 1.4  ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมมีความรู ความสามารถ และทกัษะ 

 ในการประกอบอาชีพ 
 

 ประเด็นที่ 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  
 ประเด็นที่ 2 ผูเรียนนําความรูไปใชในการลดรายจาย หรือเพิ่มรายได หรือประกอบ

       อาชีพ หรือพัฒนาตอยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลคาของสินคา หรือบริการ 
 

 ประเด็นที่ 5 ผูเรียนเปนตัวอยางที่ดี หรือตนแบบในการนําความรูไปใช  
ตัวบงช้ี 1.5 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียง 

 

 ประเด็นที่ 1 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ ในหลักปรัชญา 
      ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็น 
คาเปาหมาย 

(จํานวน หรือ รอยละ) 

 ประเด็นที่ 2 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
       พอเพียง 

 

 ประเด็นที่ 5 ผูเรียนเปนตัวอยางที่ดี หรือตนแบบในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา 
      ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวบงช้ี 1.6 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม  
     ประเด็นที่ 1 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจและมีความสามารถ 

       ในการใชเทคโนโลยี  
     ประเด็นที่ 2 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูไปใชในการแกปญหา 

        และพัฒนาการดํารงชีวิต หรือประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม  
     ประเด็นที่ 5 ผูเรียนเปนตัวอยางที่ดี หรือตนแบบในการใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม  
การศึกษาตามอัธยาศัย  
ตัวบงช้ี 1.7 ผูรับบริการไดรับความรูและ/หรอืประสบการณจากการเขารวม      
     กิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

     ประเด็นที่ 1 ผูรับบริการเขารวมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย  
     ประเด็นที่ 2 ผูรับบริการที่ไดรับความรูและ/หรือประสบการณจากการเขารวม  

  กิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

     ประเด็นที่ 5 ผูรับบริการเปนตัวอยางที่ดี หรือตนแบบในการนําความรูจากการเขารวม
  กิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัยไปใช 

 

 
ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  ………… 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
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บทท่ี 3 
ผลการประเมินตนเอง  

   

  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต.................................................................. 
ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปงบประมาณ ..................... ซึ่งเปนไปตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน สําหรับสถานศึกษาที่จัด
การศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 ที่อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 วรรคสาม และมาตรา 25 วรรคหน่ึงแหง
พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 และเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 
ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 20 ตัวบงช้ี ดังรายละเอียดผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ดังตอไปน้ี  
 
ผลการประเมินตนเองตามรายมาตรฐาน  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการ 
 จากการดําเนินงานของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานที่ 1 สามารถนําเสนอผลการดําเนินงานตาม
รายตัวบงช้ี ไดดังน้ี 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณธรรม 
ผลการดําเนินงาน 
.                                                                                                                            .                                                                  

ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ข้ันตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ไดดําเนินงานจริง  
โดยเขียนใหครอบคลุมประเด็น จํานวน 5 ขอ ที่ปรากฏอยูในประเด็นการพิจารณาของแตละตัวบงช้ี เพื่อแสดงผล 
การดําเนินงานเชิงคุณภาพ เชน ประเด็นการพจิารณาของตัวบงช้ีที่ 1.1 คือ  
 1. ผูเรียนมีคุณธรรมเปนไปตามคาเปาหมายทีก่ําหนดหรือไม                                                                      
. 2. สถานศึกษามีการประเมินคุณธรรมของผูเรียนที่มีความนาเช่ือถืออยางไร. 
 3. สถานศึกษามีผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมอยางตอเน่ืองอยางไร                                              
. 4. สถานศึกษามีการดําเนินงานทีส่อดคลองกบั นโยบายและจดุเนนของสํานักงาน กศน. /นโยบาย จุดเนน
ของกระทรวงศึกษาธิการ /ยุทธศาสตรและเปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป อยางไร  

5. สถานศึกษามผีูเรียนที่เปนตัวอยางที่ดี หรือตนแบบดานคุณธรรมเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนดหรือไม 
อยางไร 
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ตัวบงชี้ ท่ี  1.2 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะ กระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู เรียนรู               
อยางตอเน่ือง และสามารถนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต 

ผลการดําเนินงาน 
.                                                                                                                            .                                                

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ข้ันตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ไดดําเนินงานจรงิ  
โดยเขียนใหครอบคลมุประเด็น จํานวน 5 ขอ ทีป่รากฏอยูในประเด็นการพจิารณาของแตละตัวบงช้ี เพื่อแสดงผลการ
ดําเนินงานเชิงคุณภาพ.                                                                                                            . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
 
ตัวบงชี้ท่ี 1.3 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรูพ้ืนฐาน  

ผลการดําเนินงาน 
.                                                                                                                            .                                                     

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ข้ันตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ไดดําเนินงานจรงิ  
โดยเขียนใหครอบคลมุประเด็น จํานวน 5 ขอ ทีป่รากฏอยูในประเด็นการพจิารณาของแตละตัวบงช้ี เพื่อแสดงผลการ
ดําเนินงานเชิงคุณภาพ.                                                                                                            . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
 
การศึกษาตอเน่ือง 
ตัวบงชี้ท่ี 1.4  ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมมีความรู ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 

ผลการดําเนินงาน 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ข้ันตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ไดดําเนินงานจรงิ  
โดยเขียนใหครอบคลมุประเด็น จํานวน 5 ขอ ทีป่รากฏอยูในประเด็นการพจิารณาของแตละตัวบงช้ี เพื่อแสดงผลการ
ดําเนินงานเชิงคุณภาพ.                                                                                                            . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.5 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการดําเนินงาน 
.                                                                                                                            .                            

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ข้ันตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ไดดําเนินงานจรงิ  
โดยเขียนใหครอบคลมุประเด็น จํานวน 5 ขอ ทีป่รากฏอยูในประเด็นการพจิารณาของแตละตัวบงช้ี เพื่อแสดงผลการ
ดําเนินงานเชิงคุณภาพ.                                                                                                            . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
 
ตัวบงชี้ท่ี 1.6  ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 

ผลการดําเนินงาน 
.                                                                                                                            .                                  

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ข้ันตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ไดดําเนินงานจรงิ  
โดยเขียนใหครอบคลมุประเด็น จํานวน 5 ขอ ทีป่รากฏอยูในประเด็นการพจิารณาของแตละตัวบงช้ี เพื่อแสดงผลการ
ดําเนินงานเชิงคุณภาพ.                                                                                                            . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
 
การศึกษาตามอัธยาศัย 
ตัวบงชี้ท่ี 1.7 ผูรับบริการไดรับความรูและ/หรือประสบการณจากการเขารวมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

ผลการดําเนินงาน 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ข้ันตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ไดดําเนินงานจรงิ  
โดยเขียนใหครอบคลมุประเด็น จํานวน 5 ขอ ทีป่รากฏอยูในประเด็นการพจิารณาของแตละตัวบงช้ี เพื่อแสดงผลการ
ดําเนินงานเชิงคุณภาพ.                                                                                                            . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
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จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ที่สอดคลองกับมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการ         
ดังรายละเอียดขางตน สามารถสรุปคะแนนที่ได และระดับคุณภาพจากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      
ได ดังรายละเอียดในตารางตอไปน้ี 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
นํ้าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการ    
การศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคณุธรรม  5   
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะ กระบวนการคิด ทักษะ 
                การแสวงหาความรู เรียนรูอยางตอเน่ือง และสามารถนําไป 
                ประยุกตใชในการดํารงชีวิต  5   
ตัวบงชี้ที่ 1.3 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรูพ้ืนฐาน  5   
การศึกษาตอเน่ือง    
ตัวบงชี้ที่ 1.4  ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมมีความรู ความสามารถ และ
      ทักษะในการประกอบอาชีพ 5   
ตัวบงชี้ที่ 1.5 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมปฏิบตัิตนตามหลักปรัชญาของ 
                   เศรษฐกิจพอเพียง 

5   

ตัวบงชี้ที่ 1.6  ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมสามารถใชเทคโนโลยีไดอยาง 
                  เหมาะสม 5   
การศึกษาตามอัธยาศัย    
ตัวบงชี้ที่ 1.7 ผูรับบริการไดรับความรูและ/หรือประสบการณจากการ 
                เขารวมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศยั 

5   

รวม 35   
  

  สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการ  มีคะแนนรวม 
เทากับ ................. คะแนน  ซึ่งมีคุณภาพอยูในระดับ...................................... โดยมีจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 
ตัวอยางที่ดี หรือตนแบบ และขอเสนอแนะในการพัฒนา ดังน้ี  

จุดเดน 
1. (เขียนจุดเดนของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากผลการประเมินตนเองในตัวบงช้ีที่มีผลการประเมิน
คุณภาพอยูในระดับดีมาก)                                                                                             .                                                                           
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 

จุดท่ีควรพัฒนา  
1. (เขียนจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากผลการประเมินตนเองในตัวบงช้ีที่มีผลการประเมิน
คุณภาพอยูในระดับ ตองปรับปรุงเรงดวน ตองปรับปรุง และพอใช)                                    . 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 
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ตัวอยางท่ีดี  
1. (เขียนตัวอยางที่ดีของสถานศึกษา โดยพจิารณาจากผลการประเมินตนเองตามประเด็นพจิารณาขอที่ 5 

ในแตละตัวบงช้ี ที่ไดคะแนน 0.5 คะแนน)                                                                  .  
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 

ตนแบบ 
1. (เขียนตนแบบของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากผลการประเมินตนเองตามประเด็นพิจารณาขอที่ 5 

ในแตละตัวบงช้ี ที่ไดคะแนน 1 คะแนน                                                                 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะในการพัฒนา 
1.    (เขียนขอเสนอแนะในการพฒันาการดําเนินงานของสถานศึกษาในตัวบงช้ีที่มีผลการประเมินคุณภาพ
อยูในระดับ ตองปรบัปรุงเรงดวน ตองปรบัปรุง และพอใช)                                                       . 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 
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มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การใหบริการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 คุณภาพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ข้ันตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ไดดําเนินงานจรงิ  
โดยเขียนใหครอบคลมุประเด็น จํานวน 5 ขอ ทีป่รากฏอยูในประเด็นการพจิารณาของแตละตัวบงช้ี เพื่อแสดงผลการ
ดําเนินงานเชิงคุณภาพ.                                                                                                            . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ข้ันตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ไดดําเนินงานจรงิ  
โดยเขียนใหครอบคลมุประเด็น จํานวน 5 ขอ ทีป่รากฏอยูในประเด็นการพจิารณาของแตละตัวบงช้ี เพื่อแสดงผลการ
ดําเนินงานเชิงคุณภาพ.                                                                                                            . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ข้ันตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ไดดําเนินงานจรงิ  
โดยเขียนใหครอบคลมุประเด็น จํานวน 5 ขอ ทีป่รากฏอยูในประเด็นการพจิารณาของแตละตัวบงช้ี เพื่อแสดงผลการ
ดําเนินงานเชิงคุณภาพ.                                                                                                            . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ข้ันตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ไดดําเนินงานจรงิ  
โดยเขียนใหครอบคลมุประเด็น จํานวน 5 ขอ ทีป่รากฏอยูในประเด็นการพจิารณาของแตละตัวบงช้ี เพื่อแสดงผลการ
ดําเนินงานเชิงคุณภาพ.                                                                                                            . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
 
การศึกษาตอเน่ือง 
ตัวบงชี้ท่ี 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาตอเน่ือง 

ผลการดําเนินงาน 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ข้ันตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ไดดําเนินงานจรงิ  
โดยเขียนใหครอบคลมุประเด็น จํานวน 5 ขอ ทีป่รากฏอยูในประเด็นการพจิารณาของแตละตัวบงช้ี เพื่อแสดงผลการ
ดําเนินงานเชิงคุณภาพ.                                                                                                            . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.6 คุณภาพหลักสูตรและสื่อการศึกษาตอเน่ือง  

ผลการดําเนินงาน 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ข้ันตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ไดดําเนินงานจรงิ  
โดยเขียนใหครอบคลมุประเด็น จํานวน 5 ขอ ทีป่รากฏอยูในประเด็นการพจิารณาของแตละตัวบงช้ี เพื่อแสดงผลการ
ดําเนินงานเชิงคุณภาพ.                                                                                                            . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษาตอเน่ือง 
ผลการดําเนินงาน 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ข้ันตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ไดดําเนินงานจรงิ  
โดยเขียนใหครอบคลมุประเด็น จํานวน 5 ขอ ทีป่รากฏอยูในประเด็นการพจิารณาของแตละตัวบงช้ี เพื่อแสดงผลการ
ดําเนินงานเชิงคุณภาพ.                                                                                                            . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
 
การศึกษาตามอัธยาศัย 
ตัวบงชี้ท่ี 2.8 คุณภาพผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

ผลการดําเนินงาน 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ข้ันตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ไดดําเนินงานจรงิ  
โดยเขียนใหครอบคลมุประเด็น จํานวน 5 ขอ ทีป่รากฏอยูในประเด็นการพจิารณาของแตละตัวบงช้ี เพื่อแสดงผลการ
ดําเนินงานเชิงคุณภาพ.                                                                                                            . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

ผลการดําเนินงาน 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ข้ันตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ไดดําเนินงานจรงิ  
โดยเขียนใหครอบคลมุประเด็น จํานวน 5 ขอ ทีป่รากฏอยูในประเด็นการพจิารณาของแตละตัวบงช้ี เพื่อแสดงผลการ
ดําเนินงานเชิงคุณภาพ.                                                                                                            . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
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จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ที่สอดคลองกับมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การใหบริการ 
ดังรายละเอียดขางตน สามารถสรุปคะแนนที่ได และระดับคุณภาพจากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ไดดังรายละเอียดในตารางตอไปน้ี 

มาตรฐาน 
นํ้าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การใหบริการ    
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพครูการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 5   
ตัวบงชี้ที่ 2.2 คุณภาพของหลักสตูรสถานศึกษา 5   
ตัวบงชี้ที่ 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสตูรสถานศึกษา 5   
ตัวบงชี้ที่ 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร   
                 สถานศึกษา 

5   

การศึกษาตอเน่ือง    
ตัวบงชี้ที่ 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาตอเน่ือง 5   
ตัวบงชี้ที่ 2.6 คุณภาพหลักสตูรและสื่อการศึกษาตอเน่ือง  5   
ตัวบงชี้ที่ 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษาตอเน่ือง 5   
การศึกษาตามอัธยาศัย    
ตัวบงชี้ที่ 2.8 คุณภาพผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศยั 5   
ตัวบงชี้ที่ 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศยั 5   

รวม 45   
 

สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การใหบริการ                  
มีคะแนนรวม เทากับ ................. คะแนน  ซึ่งมีคุณภาพอยูในระดับ............................. โดยมีจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 
วิธีปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรม หรือตนแบบ และขอเสนอแนะในการพัฒนา ดังน้ี 

จุดเดน 
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 

จุดท่ีควรพัฒนา  
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 

วิธีปฏิบัติท่ีดี หรือ นวัตกรรม  
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 
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ตนแบบ 
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะในการพัฒนา 
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 
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มาตรฐานท่ี 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา  
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 

ผลการดําเนินงาน 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ข้ันตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ไดดําเนินงานจริง  
โดยเขียนใหครอบคลุมประเด็น จํานวน 5 ขอ ที่ปรากฏอยูในประเด็นการพิจารณาของแตละตัวบงช้ี เพื่อแสดงผล 
การดําเนินงานเชิงคุณภาพ                                                                                                        .                                                                      
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                       
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือขาย 

ผลการดําเนินงาน 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ข้ันตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ไดดําเนินงานจริง  
โดยเขียนใหครอบคลุมประเด็น จํานวน 5 ขอ ที่ปรากฏอยูในประเด็นการพิจารณาของแตละตัวบงช้ี เพื่อแสดงผล 
การดําเนินงานเชิงคุณภาพ                                                                                                        .                                                                      
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ข้ันตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ไดดําเนินงานจริง  
โดยเขียนใหครอบคลุมประเด็น จํานวน 5 ขอ ที่ปรากฏอยูในประเด็นการพิจารณาของแตละตัวบงช้ี เพื่อแสดงผล 
การดําเนินงานเชิงคุณภาพ                                                                                                        .                                                                      
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
. 



25 
 

ตัวบงชี้ท่ี 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ข้ันตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ไดดําเนินงานจริง  
โดยเขียนใหครอบคลุมประเด็น จํานวน 5 ขอ ที่ปรากฏอยูในประเด็นการพิจารณาของแตละตัวบงช้ี เพื่อแสดงผล 
การดําเนินงานเชิงคุณภาพ                                                                                                        .                                                                      
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
 จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ที่สอดคลองกับมาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การศึกษา ดังรายละเอียดขางตน สามารถสรุปคะแนนที่ได และระดับคุณภาพจากผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ไดดังรายละเอียดในตารางตอไปน้ี 

มาตรฐาน 
นํ้าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 ประสิทธภิาพการบรหิารจัดการการศึกษา     
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
                 พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 

5   

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือขาย 5   
ตัวบงชี้ที ่3.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 5   
ตัวบงชี้ที่ 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 5   

รวม 20   
    

สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา               
มีคะแนนรวม เทากับ ................. คะแนน  ซึ่งมีคุณภาพอยูในระดับ.........................โดยมีจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา              
วิธีปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรม หรือตนแบบ และขอเสนอแนะในการพัฒนา ดังน้ี 

จุดเดน 
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 

จุดท่ีควรพัฒนา  
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 
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วิธีปฏิบัติท่ีดี หรือ นวัตกรรม  
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 

ตนแบบ 
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะในการพัฒนา 
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 
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บทท่ี 4 
สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 
  การประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมนิตนเอง และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
ไดดังน้ี  
 
 การสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 การสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปผลไดเปน 2 สวน คือ 

1) สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

2) สรุปผลการวิเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา 

 

1. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
นํ้าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการ 35   
การศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคณุธรรม  5   
ตัวบงชีท้ี่ 1.2 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะ กระบวนการคิด ทักษะการแสวงหา
 ความรู เรียนรูอยางตอเน่ือง และสามารถนําไปประยุกตใชใน 
                การดํารงชีวิต  5   
ตัวบงชี้ที่ 1.3 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรูพ้ืนฐาน  5   
การศึกษาตอเน่ือง    
ตัวบงชี้ที่ 1.4  ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมมีความรู ความสามารถ และทักษะ 
                ในการประกอบอาชีพ 5   
ตัวบงชี้ที่ 1.5 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมปฏิบตัิตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                  พอเพียง 

5   

ตัวบงชี้ที่ 1.6  ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 5   
การศึกษาตามอัธยาศัย    
ตัวบงชี้ที่ 1.7 ผูรับบริการไดรับความรูและ/หรือประสบการณจากการเขารวม 
                กิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศยั 

5   

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การใหบริการ 45   
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5   
ตัวบงชี้ที่ 2.2 คุณภาพของหลักสตูรสถานศึกษา 5   
ตัวบงชี้ที่ 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสตูรสถานศึกษา 5   
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
นํ้าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ระดับคุณภาพ 
ตัวบงชี้ที่ 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 5   
การศึกษาตอเน่ือง    
ตัวบงชี้ที่ 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาตอเน่ือง 5   
ตัวบงชี้ที่ 2.6 คุณภาพหลักสตูรและสื่อการศึกษาตอเน่ือง  5   
ตัวบงชี้ที่ 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษาตอเน่ือง 5   
การศึกษาตามอัธยาศัย    
ตัวบงชี้ที่ 2.8 คุณภาพผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศยั 5   
ตัวบงชี้ที่ 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศยั 5   
มาตรฐานที่ 3 ประสิทธภิาพการบรหิารจัดการการศึกษา  20   
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ   
                หลักธรรมาภิบาล 

5   

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือขาย 5   
ตัวบงชี้ที ่3.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 5   
ตัวบงชี้ที ่3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 5   

รวม 100   
  

 สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม โดยมีคะแนนรวม เทากับ ................. คะแนน ซึ่งอยูใน
ระดับคุณภาพ ...............................  
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เกณฑระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
ตารางที่ 1 เกณฑระดับคุณภาพ คานํ้าหนัก 5 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ตองปรับปรุงเรงดวน ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

คะแนน 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 

 

ตารางที่ 2 เกณฑระดับคุณภาพ คานํ้าหนัก 20 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ตองปรับปรุงเรงดวน ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ชวงคะแนน 0.00 – 4.00 4.01 – 8.00 8.01 – 12.00 12.01 – 16.00 16.01 - 20.00 
 

 
ตารางที่ 3 เกณฑระดับคุณภาพ คานํ้าหนัก 35 คะแนน  
ระดับคุณภาพ ตองปรับปรุงเรงดวน ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ชวงคะแนน 0.00 – 7.00 7.01 – 14.00 14.01 – 21.00 21.01 – 28.00 28.01 - 35.00 

 

ตารางที่ 4 เกณฑระดับคุณภาพ คานํ้าหนัก 45 คะแนน  
ระดับคุณภาพ ตองปรับปรุงเรงดวน ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ชวงคะแนน 0.00 – 9.00 9.01 – 18.00 18.01 – 27.00 27.01 – 36.00 36.01 - 45.00 
 

 
ตารางที่ 5 เกณฑระดับคุณภาพ คานํ้าหนัก 100 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ตองปรับปรุงเรงดวน ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ชวงคะแนน 0.00 – 20.00 20.01 – 40.00 40.01 – 60.00 60.01 – 80.00 80.01 - 100.00 
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2. สรุปผลการวิเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
สรุปผลการวิเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

จุดเดน ............................................................................................................................................. 
(เขียนจุดเดนของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากผลการประเมินตนเอง จาก 3 มาตรฐาน 20 
ตัวบงช้ี  ในตัวบงช้ีที่มีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีมาก).........................................                                                                 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 

จุดที่ควรพฒันา ............................................................................................................................................. 
(เขียนจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากผลการประเมินตนเอง...................                    
จาก 3 มาตรฐาน 20 ตัวบงช้ี ตองปรับปรงุเรงดวน ตองปรับปรุง และพอใช)                 . 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 

วิธีปฏิบัติที่ดี หรือ
นวัตกรรม หรือตัวอยางที่ดี 
หรือตนแบบ 
 

 (เขียนวิธีปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรม หรือตัวอยางที่ดี หรือตนแบบ โดยคณะกรรมการประเมิน
ตนเองรวมกันวิเคราะหผลการประเมินตนเอง จาก 3 มาตรฐาน 20 ตัวบงช้ี)                 . 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เห็นควรใหสถานศึกษาจัดโครงการ/กจิกรรม เพื่อการปรับปรงุ 
หรือพฒันาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามลําดับความสําคัญ ดังน้ี 

1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................................................................. 
5. .................................................................................................................................................................. 

 
************** 
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การประชุมจัดทําแนวทางการดําเนนิงานดานการประกันคณุภาพการศกึษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.อําเภอ/เขต  

ระหวางวันที่ 9 -12 มกราคม 2561  
ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลส จังหวัดนนทบุร ี

 
1. นายกฤตชัย    อรุณรัตน เลขาธิการ กศน. 
2. นางสาววิเลขา   ลีสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 
3. นางศุทธินี  งามเขตต ขาราชการบํานาญ 
4. นายสมชาย ฐิติรัตนอัศว ขาราชการบํานาญ 
5. นางรุงอรุณ  ไสยโสภณ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
6. นายนรา เหลาวิชยา ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 
7. นางยุพิน บัวคอม  ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  
8. นายธิติพนธ ระลอกแกว ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบรุี   
9. นายวิทยา  คชสิทธ์ิ  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมอืงพงังา จังหวัดพังงา 
10. นางบุญปลูก สัจจะเวทะ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบรุ ี
11. นางสาวสังวาล สุวรรณโสภา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม 
12. นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมอืงสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
13. นางสาวเกศินี ศรีสาธร  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหนองมวง จงัหวัดลพบรุ ี
14. นางสุภาภรณ อินทมาตย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอบอทอง จงัหวัดชลบุร ี
15. นายวีรยุทธ  แสงสริิวัฒน ผูอํานวยการ กศน.เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  
16. นายสุธี  วรประดิษฐ ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ สํานักงาน กศน.จังหวัดตราด 
17. นางสาวสุภาพร ลาภจิตร  ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร 
18. นางสาวสมพิศ ดวงแกว  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัดกระบี ่
19. นางรัตนา   แกนสาร ี ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัดสมทุรปราการ 
20. นางสาวจรรยา สิงหทอง  ครูชํานาญการพเิศษ ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณฯ 
21. นางสาวพจนีย สวัสด์ิรัตน ครูชํานาญการพเิศษ กศน.อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกาํแพงเพชร 
22. นางสาวเบ็ญจวรรณ  อําไพศรี  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบฯ 
23. นางสาวฐิติมา   วงศบัณฑวรรณ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบฯ 
24. นายจตุรงค  ทองดารา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบฯ 
25. นางสาวขวัญฤดี ลิวรรโณ  นักวิชาการศึกษา กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบฯ 
26. นางสาววราภรณ บุญเรือง  นักวิชาการศึกษา กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบฯ 
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การประชุมตรวจสอบความถูกตองเชิงเนือ้หาแนวทางการประกันคณุภาพการศกึษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.อําเภอ/เขต  

ระหวางวันที่ 9 - 11 เมษายน 2561  

ณ หองประชุมทองอยู แกวไทรฮะ ชั้น 3 สํานักงาน กศน. 

 
1. นางรุงอรุณ  ไสยโสภณ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
2. นางสาวอรทัย  จารุภัทรพาณิชย  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมอืงพจิิตร จงัหวัดพจิิตร 

3. นางบุญปลูก  สัจจะเวทะ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบรุ ี

4. นายสุธี  วรประดิษฐ ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ สํานักงาน กศน.จังหวัดตราด 

5. นางบุษบา  มาลินีกลุ ครูชํานาญการพเิศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

6. นางสาวจรรยา สิงหทอง  ครูชํานาญการพเิศษ ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณฯ 
7. นางสาวเบญ็จวรรณ  อําไพศรี  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบฯ 

8. นางสาวฐิติมา   วงศบัณฑวรรณ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบฯ 

9. นายจตุรงค  ทองดารา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบฯ 

10. นางสาวขวัญฤดี ลิวรรโณ  นักวิชาการศึกษา กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบฯ 

11. นางสาววราภรณ บุญเรือง  นักวิชาการศึกษา กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบฯ 
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การประชุมสรปุผลการดําเนนิการชีแ้จงแนวทางการดําเนินงานการประกันคณุภาพ 

การศึกษาภายในของ กศน.อําเภอ/เขต  

ระหวางวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2561  

ณ หองประชุมทองอยู แกวไทรฮะ ชั้น 3 สํานักงาน กศน. 

 
1. นางรุงอรุณ  ไสยโสภณ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
2. นางสาวอรทัย  จารุภัทรพาณิชย  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมอืงพจิิตร จงัหวัดพจิิตร 

3. นางนฤมล  อันตะริกานนท ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท 

4. นางสาวนิตยา  มุขลาย  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัดลพบรุ ี

5. นางสาวจรรยา สิงหทอง  ครูชํานาญการพเิศษ ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณฯ 
6. นางสาวเบญ็จวรรณ  อําไพศรี  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบฯ 

7. นางสาวฐิติมา   วงศบัณฑวรรณ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบฯ 

8. นายจตุรงค  ทองดารา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบฯ 

9. นางสาวขวัญฤดี ลิวรรโณ  นักวิชาการศึกษา กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบฯ 

10. นางสาววราภรณ บุญเรือง  นักวิชาการศึกษา กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบฯ 
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คณะทํางาน 
 
ท่ีปรึกษา 
1. นายกฤตชัย  อรุณรัตน เลขาธิการ กศน. 
2. นางสาววิเลขา  ลีสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 
3. นางศุทธินี  งามเขตต ขาราชการบํานาญ 
4. นายสมชาย  ฐิติรัตนอัศว ขาราชการบํานาญ 
5. นางรุงอรุณ  ไสยโสภณ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 
คณะบรรณาธิการ 
1. นางรุงอรุณ  ไสยโสภณ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
2. นางสาวอรทัย  จารุภัทรพาณิชย  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมอืงพจิิตร จงัหวัดพจิิตร 
3. นางสาวนิตยา  มุขลาย  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัดลพบรุ ี
4. นางนฤมล  อันตะริกานนท ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท 
5. นางสาวจรรยา สิงหทอง  ครูชํานาญการพเิศษ ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณฯ 
6. นางสาวเบญ็จวรรณ  อําไพศรี  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบฯ 
7. นางสาวฐิติมา   วงศบัณฑวรรณ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบฯ 
8. นายจตุรงค  ทองดารา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบฯ 
9. นางสาวขวัญฤดี ลิวรรโณ  นักวิชาการศึกษา กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบฯ 
10. นางสาววราภรณ บุญเรือง  นักวิชาการศึกษา กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบฯ 
 
ผูรับผิดชอบหลัก 
1. นางสาวเบญ็จวรรณ อําไพศรี  นักวิชาการศึกษากลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. นางสาวฐิติมา    วงศบัณฑวรรณ นักวิชาการศึกษากลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
3. นายจตุรงค  ทองดารา นักวิชาการศึกษากลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4. นางสาวขวัญฤดี ลิวรรโณ  นักวิชาการศึกษากลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
5. นางสาววราภรณ บุญเรือง  นักวิชาการศึกษากลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 


