
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

ค่านํา้หนักของมาตรฐาน   ๓๕    คะแนน 

 

คาํอธิบาย 

 

 ผู้ เรียน หมายถึง ผูท่ี้เขา้ศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) และหรือ หมายถึง ผูท่ี้เข้าเรียนหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นหลักสูตรระยะสั้ น                 

ท่ีสถานศึกษาพฒันาหรือจดัทาํข้ึน เพื่อเสริมเติมเตม็และพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน ผูรั้บบริการ ในรูปแบบการศึกษานอก

ระบบโดยไม่แบ่งเป็นระดบัชั้น มีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ผูรั้บบริการ และชุมชน  
 

 ผู้ รับบริการ หมายถึง บุคคลท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจาํวนั ซ่ึงบุคคลสาสามารถเลือกท่ีจะ

เรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความตอ้งการ โอกาสความพร้อมและศกัยภาพ และการเรียนรู้ของ

แต่ละบุคคล โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ กิจกรรม สภาพแวดลอ้ม  ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท่ีสถานศึกษาใน

สงักดักศน. จดับริการไว ้เช่น แหล่งเรียนรู้  ฐานการเรียนรู้ เป็นตน้ 
 

 คณุภาพผู้เรียน หมายถึง ผลของการจดัการศึกษา ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษา            

ขั้นพื้นฐาน ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน ท่ีครอบคลุมในเร่ืองการเป็นคนมีความสุข เป็นคนดี  และเป็นคนเก่ง โดยพิจารณาจาก

การมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี เป็นคนดีของสถานศึกษา ครอบครัว สงัคม ประเทศชาติ ใฝ่หาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 

มีเหตุผลในการตดัสินใจ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัดี และหรือหมายถึงผลของการจดัการศึกษาต่อเน่ืองท่ีเกิด

ข้ึนกบัผูเ้ขา้เรียน ท่ีทาํใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ เพิ่มทกัษะในการทาํงาน สามารถทาํงาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 

 คณุภาพผู้รับบริการ หมายถึง ผลของการจดักิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตามอธัยาศยัท่ีผูรั้บบริการมี            

ความพึงพอใจสามารถเขา้ถึงและเลือกรับบริการไดห้ลากหลาย อนัเป็นประโยชนต่์อผูรั้บบริการ ท่ีสถานศึกษาใน

สงักดักศน. จดับริการให ้ และหรือผลของการจดัการศึกษาต่อเน่ืองท่ีเกิดข้ึนกบัผูรั้บบริการใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ 

(พฒันาอาชีพ/ ทกัษะชีวิต/ พฒันาสงัคมและชุมชุน) สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ เพิม่ทกัษะในการทาํงาน  สามารถ

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้  

 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑ ถึง ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๕ 

 การศึกษาต่อเน่ือง ประกอบดว้ย ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๖ ถึง ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๗ 

 การศึกษาตามอธัยาศยั ประกอบดว้ย ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๘  

 
 
 
 



ตัวบ่งช้ีที ่๑.๑ ผู้เรียนมสุีขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ี 

ค่านํา้หนัก  ๔   คะแนน 

 

คาํอธิบาย 
 

 ผู้เรียน/ผู้ รับบริการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ี  หมายถึง  ผลการปฏิบติัตนของผูเ้รียนท่ีแสดงใหเ้ห็นความ

เอาใจใส่ในการดูแลตนเอง หลีกเล่ียงจากโรคภยัท่ีรุนแรง และลดละเลิกอบายมุขตลอดจนมีอารมณ์ มัน่คง แจ่มใสร่าเริง 

และซาบซ้ึงในคุณค่าของธรรมชาติ หรือศิลปะจนเป็นลกัษณะนิสยัและรสนิยม 

 

เกณฑ์การพจิารณา 

๑ ร้อยละของผูเ้รียน/ผูรั้บบริการท่ีมีพฤติกรรมลด ละเลิก สารเสพติด  

๒ ร้อยละของผูเ้รียน/ผูรั้บบริการมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง  

  ๓.   ร้อยละของผูเ้รียน/ผูรั้บบริการมีสุขภาพจิตดี และมีมนุษยสมัพนัธ์ดี 

 

เกณฑ์การให้คะแนนเชิงปริมาณ 
 

                 ใชบ้ญัญติัไตรยางคเ์ทียบ กาํหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากบั ๔ คะแนน 
 

                  ร้อยละเฉล่ียของผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิารณาทั้ง ๓ ขอ้    X     ๔                                                                                                  

                                                                                        ๑๐๐ 

 

เกณฑ์ระดับคณุภาพค่าน้ําหนัก ๔ คะแนน 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๑.๙๙ ๒.๐๐-๒.๓๙ ๒.๔๐- ๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๕๙ ๓.๖๐-๔.๐๐ 

 
  

สรุป ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๑.๑ ได้....................คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ ............. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



วธีิการคาํนวณเชิงปริมาณ 
 

ตัวอย่าง  ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑ สถานศึกษามีผูเ้รียนทั้งหมด จาํนวน ๖๕ คน จากการประเมินคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิาณา    

              ในขอ้ ๑ มีผูเ้รียนจาํนวน ๖๒ คน ขอ้ ๒ จาํนวน ๕๘ คน และ ขอ้ ๓ จาํนวน ๖๐ คน  
 

ขั้นตอนที ่๑  หาค่าร้อยละแต่ละขอ้ ตามสูตร  
 

                                จาํนวนผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิารณา   X   ๑๐๐ 

                                                              จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมด 

 

แทนค่าขอ้ท่ี ๑ =    จาํนวนผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา   X   ๑๐๐ 

                                                              จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมด 
 

  =   ๖๒   X   ๑๐๐        =     ๙๕.๓๘  

                                        ๖๕ 
 

แทนค่าขอ้ท่ี ๒   =    จาํนวนผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา   X   ๑๐๐ 

                                                              จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมด 
 

  =   ๕๘   X   ๑๐๐        =    ๘๙.๒๓ % 

                                        ๖๕ 

แทนค่าขอ้ท่ี ๓   =   จาํนวนผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิารณา   X   ๑๐๐ 

                                                              จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมด 
 

                          =    ๖๐   X   ๑๐๐         =    ๙๒.๓๐  

                                       ๖๕ 
 

นําค่าร้อยละข้อ ๑ - ๓ มาบวก แล้วหารด้วย ๓  
  

           =   ๙๕.๓๘+๘๙.๒๓+๙๒.๓๐        =     ๙๒.๙๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๔ 



ขั้นตอนที ่๒  นาํคะแนนเฉล่ียร้อยละ ๙๒.๙๗ ไปเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนตามสูตร 
 

                           ร้อยละเฉล่ียของผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิารณาทั้ง ๓ ขอ้     X   ๔                                                                                                   

                                                                                ๑๐๐ 

 

                            = ๙๒.๙๗    X    ๔              =     ๓.๗๒   

                                            ๑๐๐ 
 

 

วธีิการหาค่าระดบัคณุภาพ 
 

     นาํคะแนนท่ีคาํนวณได ้(๓.๗๒) ไปเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ (คา่นํ้ าหนกั ๔ คะแนน ) 
  

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๑.๙๙ ๒.๐๐-๒.๓๙ ๒.๔๐- ๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๕๙ ๓.๖๐-๔.๐๐ 

 

  สรุป  ผลจากการประเมินตัวบ่งช้ี ๑.๑   ได้   ๓.๗๒   คะแนน   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก  
 

 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการจดักจิกรรม 
 

๑. สถานศึกษาตอ้งกาํหนดเป็นนโยบายในการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีความสุข และความสามารถจดัทาํโครงการ 

หรือกิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายดงักล่าวมีการดาํเนินงานโครงการ กิจกรรมเป็นระยะๆและสรุป/ประเมินโครงการ

ตามวตัถุประสงค ์ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนในการเขา้ร่วม โครงการ/กิจกรรม 

๒. สถานศึกษาตอ้งมีการสาํรวจบนัทึกขอ้มูลของผูเ้รียน รวมถึงการสร้างความตระหนกัและความสาํคญั 

ใหก้บัผูเ้รียนในการดูแลสุขภาพของตนเอง เช่น การจดักิจกรรมเชิญวทิยากรจากหน่วยงานสงักดัสาํนกังานสาธารณสุข

หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลใหค้วามรู้เก่ียวกบัสุขภาพพลานามยัและหรือมีการตรวจสุขภาพใหก้บัผูเ้รียน/การ

ใหค้วามรู้ความสาํคญั  สิทธิประโยชน์ของการมีบตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ บตัรประกนัสงัคมรวมถึงสิทธิประโยชน์

ดา้นสวสัดิการ การรักษาพยาบาลตามท่ีภาครัฐจดัให ้ 

๓. สถานศึกษาตอ้งพฒันาผูเ้รียน ใหมี้คุณลกัษณะตามตวับ่งช้ีท่ีกาํหนด  เช่นจดักิจกรรมกีฬา 

การออกกาํลงักาย การฝึกสมาธิ กิจกรรมนนัทนาการต่างๆ  การจดักิจกรรมใหผู้เ้รียน/ผูรั้บบริการไดมี้โอกาสแสดง

ความสามารถเพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจในตนเอง  เกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง  กิจกรรมการใหค้วามรู้เร่ือง

ความปลอดภยัในดา้นต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมและมอบหมายกิจกรรมใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสถานศึกษาจดัข้ึนหรือ

ร่วมกิจกรรมกบัชุมชน   เช่น  การจดังาน กศน.เกมส์,  การฝึกจิต นัง่สมาธิเพื่อพฒันาตนเอง,  การจดัมหกรรมเกษตร

ธรรมชาติ   การประกวดผลงานของนกัศึกษา กศน.  การจดัเขา้ค่าย,  การจดักิจกรรมรณรงค ์ เร่ืองความปลอดภยัจาก

สารเสพติด อุบติัภยั  การขบัข่ียานพาหนะท่ีปลอดภยั  โรคระบาดต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  เป็นตน้ 



วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมลู/แหล่งข้อมลู 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสมัภาษณ์ - ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการและครู  

๒.การตรวจเอกสาร หลกัฐาน 

ร่องรอยการปฏิบติังานหรือขอ้มูล

เชิงประจกัษ ์

- แผนปฏิบติังานประจาํปี/ โครงการ/ กิจกรรม 

- คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการและการมอบหมายภารกิจใหผู้รั้บผดิชอบ      

- บนัทึกรายงานการประชุมของสถานศึกษาในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง  

- แบบสอบถาม/แบบติดตามการลด ละเลิกสารเสพติด 

- รายงานผลการปฏิบติังาน/การประเมินโครงการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

- เอกสารหลกัฐานจากกิจกรรมเสริมหลกัสูตรของผูเ้รียน 

- แฟ้มสะสมงานของผูเ้รียน 

- สรุปภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆท่ีดาํเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งช้ีที ่๑.๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

ค่านํา้หนัก ๔  คะแนน 

 

คาํอธิบาย  
 

  ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง ผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณธรรม 

จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามเกณฑ์ท่ีกาํหนดในหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ(ปวช.)และปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบของสถานศึกษา สังคมและประเทศชาติ โดยปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายทั้งดา้นการเรียน ครอบครัว สงัคมและประเทศชาติ รวมทั้งการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีจนสาํเร็จการดาํเนิน

ชีวิตและปฏิบติัตนตามหลกัธรรมเบ้ืองตน้ของศาสนาท่ีตนนบัถืออยา่งสมํ่าเสมอ 

 

เกณฑ์การพจิารณา 
 

  ๑.  เชิงปริมาณ ๒ คะแนน 

       ๑.๑ ร้อยละผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้ 

       ๑.๒ ร้อยละของผูเ้รียนท่ีทาํกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สงัคม 

เกณฑ์การให้คะแนนเชิงปริมาณ 
 

                 ใชบ้ญัญติัไตรยางคเ์ทียบ กาํหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากบั ๒ คะแนน 
 

                  ร้อยละเฉล่ียของผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิารณาทั้ง ๒ ขอ้   X   ๒ 

                                                                             ๑๐๐ 
 

          ๒.  เชิงคุณภาพ ๒ คะแนน 

    พจิารณาจาก 

    ๒.๑ ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕ มีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงคต์ามเกณฑท่ี์กาํหนดในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) พทุธศกัราช ๒๕๔๕(ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๖) 

พิจารณาจากคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์๑๐ ขอ้ ของสถานศึกษา) ดงัน้ี 

     ๑) มีมนุษยสมัพนัธ์ 

   ๒) มีวินยั 

         ๓) มีความรับผดิชอบ   

          ๔) มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 

          ๕) มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

         ๖) การประหยดั 

          ๗) มีความสนใจใฝ่รู้ 



         ๘) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

         ๙) การพึ่งตนเอง 

   ๑๐)ความอดทน อดกลั้น 
 

    ๒.๒ ผูเรียนมีคุณลักษณะที่ดีในความเปนพลเมืองไทย 
   ๑)  มีจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเปนคนไทย มีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผนดินไทย มีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมาของชาติไทย  ประวัติบุคคลสําคญั 
   ๒) ศรทัธาและยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข 
 

เกณฑ์การให้คะแนนเชิงคณุภาพ 
 

๐ คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน 

ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะขอ้ ๒.๒และ 

มีคุณลกัษณะขอ้ ๒.๑ จาํนวน ๑-๔ ขอ้ 

ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะขอ้ ๒.๒และ 

มีคุณลกัษณะขอ้ ๒.๑ จาํนวน ๕-๗ ขอ้ 

ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะขอ้ ๒.๒และ 

มีคุณลกัษณะขอ้ ๒.๑ จาํนวน  ๘-๑๐ ขอ้ 

 

เกณฑ์ระดับคณุภาพค่าน้ําหนัก  ๔ คะแนน 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๑.๙๙ ๒.๐๐-๒.๓๙ ๒.๔๐- ๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๕๙ ๓.๖๐-๔.๐๐ 
 

 

สรุป ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๑.๒ ได้  ................  คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ ............. 

 

วิธีการคาํนวณเชิงปริมาณ 
 

      ตัวอย่าง  ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๒ สถานศึกษามีผูเ้รียนทั้งหมด จาํนวน ๖๕ คน จากการประเมินคุณลกัษณะตามเกณฑ ์ 

                     ขอ้ ๑ มีผูเ้รียนจาํนวน ๕๙ คน ขอ้ ๒ จาํนวน ๖๕ คน   
 

     ขั้นตอนที ่๑   หาค่าร้อยละแต่ละขอ้ ตามสูตร  

                                จาํนวนผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิารณา    X    ๑๐๐ 

                                                              จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมด 
 

    แทนค่าข้อที ่๑          =    จาํนวนผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาขอ้ ๑    X    ๑๐๐ 

                                                              จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมด 
 

                   =    ๕๙  X  ๑๐๐                =   ๙๐.๘๖  

                                               ๖๕ 
 

     



 

    แทนค่าข้อที ่๒       =    จาํนวนผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาขอ้ ๒    X    ๑๐๐ 

                                                                จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมด 
 

          =   ๖๕  X  ๑๐๐            =     ๑๐๐   

                                              ๖๕ 
 

    นําค่าร้อยละข้อ ๑ - ๒ มาบวก แล้วหารด้วย ๒   
 

                      =   ๙๐.๘๖ + ๑๐๐        =     ๙๕.๔๓  

 

 
    ขั้นตอนที่ ๒ นําคะแนนเฉลี่ย รอยละ ๙๕.๔๓ ไปเทียบกับเกณฑการใหคะแนนเชิงปริมาณตามสูตร  
 
 

                         =  รอยละเฉลี่ยของผูเรียนที่มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาทั้ง ๒ ขอ  X  ๒   
                                                                           ๑๐๐ 
 

                          =    ๙๕.๔๓  X    ๒     =   ๑.๙๐  
                                         ๑๐๐   
 

    สรุป   เชิงปริมาณ ได้ ๑.๙๐ คะแนน         

 
 

 

วิธีการคํานวณเชิงคุณภาพ 
 
 

 ตัวอยางตัวบงชี้ที่ ๑.๒   จากการประเมินสถานศึกษามีจาํนวนผูเรียนทั้งหมด ๖๕ คน  จํานวน ๕๙ คน  
( รอยละ ๙๐) ผานเกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพึ่งประสงค จํานวน ๑๐ ขอ  สวนผูเรียนอีก  
๖ คน (รอยละ ๑๐)  ผานเกณฑเพียง ๕ ขอ   

- นําผลประเมนิที่ไดไปเทียบกับเกณฑการใหคะแนนเชิงคุณภาพจะพบวาอยูในชวง ๒ คะแนน 
 
 

   สรุป เชิงคุณภาพได้ ๒ คะแนน  
 
 

  วธีิหาค่าคะแนนรวม ตัวบ่งช้ี ๑.๒    =     นาํผลการประเมินคะแนน (เชิงปริมาณ+เชิงคุณภาพ)     
 

                                                                       =  ๑.๙๐ + ๒          =    ๓.๙๐    

 

 

 

 

   ๒ 



 
 

วิธีหาค่าระดับคณุภาพ         

     นาํคะแนนท่ีคาํนวณได ้(๓.๙๐ ) ไปเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ (ค่านํ้ าหนกั ๔ คะแนน ) 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๑.๙๙ ๒.๐๐-๒.๓๙ ๒.๔๐- ๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๕๙ ๓.๖๐-๔.๐๐ 

 

  สรุป ผลจากการประเมินตวับ่งช้ี ๑.๒ ได้ ๓.๙๐  คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก  

 

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมลู/แหล่งข้อมลู 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑.การสอบถาม การสมัภาษณ์ - ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการ /ครูและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

๒. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน 

ร่องรอยการปฏิบติังาน หรือ

ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

- แผนปฏิบติังานประจาํปี/ โครงการ/ กิจกรรม 

- คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการและการมอบหมายภารกิจใหผู้รั้บผดิชอบ      

- บนัทึกรายงานการประชุมของสถานศึกษาในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง  

- รายงานผลการปฏิบติังาน/การประเมินโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์

- เอกสารหลกัฐานจากกิจกรรมเสริมหลกัสูตรและกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

- แฟ้มสะสมงานผูเ้รียน 

- สรุปภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆท่ีดาํเนินการ 

- แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งช่ีที ่๑.๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

ค่านํา้หนัก  ๔  คะแนน 

 

คาํอธิบาย  
 

 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง หมายถึง พฤติกรรมความสามารถของผูเ้รียนในการเรียนรู้ หรือ

พฒันาตนเอง  ดว้ยการสร้างจิตสาํนึกในการแสวงหาข่าวสาร ขอ้มูล ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง ความคิดเห็น 

จินตนาการ ท่ีบนัทึกไวใ้นเอกสาร หนงัสือ  ส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยการดู การอ่านการฟัง และการเขียนเพ่ือพฒันา

ศกัยภาพของตนเอง ไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ และต่อเน่ือง 

 

เกณฑ์การพจิารณา 

๑. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีทาํกิจกรรมการแสวงหาความรู้ ตามท่ีปรากฏในแผนการเรียนรู้ 

๒. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีทาํกิจกรรมเสริมหลกัสูตร และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ท่ีสะทอ้นถึงผล 

การเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการทาํกิจกรรม 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

                 ใชบ้ญัญติัไตรยางคเ์ทียบ กาํหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากบั ๑ คะแนน 
 

                  ร้อยละเฉล่ียของผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิารณาทั้ง ๒ ขอ้  X   ๔ 

                                                                          ๑๐๐ 
 

เกณฑ์ระดับคณุภาพค่าน้ําหนัก ๔ คะแนน 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๑.๙๙ ๒.๐๐-๒.๓๙ ๒.๔๐- ๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๕๙ ๓.๖๐-๔.๐๐ 

 

สรุป  ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๑.๓ ได้ ..................  คะแนน อยู่ในระดบัคุณภาพ ............. 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

วธีิการคาํนวณเชิงปริมาณ 
 

     ตัวอย่าง  ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๓ สถานศึกษามีผูเ้รียนทั้งหมด จาํนวน ๖๕ คน จากการประเมินคุณลกัษณะตามเกณฑ ์

                    การพิจารณา ขอ้ ๑ มีผูเ้รียนจาํนวน ๖๒ คน  ขอ้ ๒ จาํนวน ๕๘  
 

    ขั้นตอนที ่๑   หาค่าร้อยละแต่ละขอ้ ตามสูตร  
 

                          จาํนวนผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา  X   ๑๐๐ 

                                                      จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมด 

 

    แทนค่าข้อที ่๑            =    จาํนวนผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาขอ้ ๑  X   ๑๐๐ 

                                                                         จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมด 

 

             =    ๖๒  X  ๑๐๐              =    ๙๕.๓๘  

                                                   ๖๕ 

 

    แทนค่าข้อที ่๒          =   จาํนวนผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาขอ้ ๒  X   ๑๐๐ 

                                                                         จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมด 
 

  

             =   ๕๘   X  ๑๐๐              =    ๘๐.๐๐ 

                                                    ๖๕ 

 

     นําค่าร้อยละข้อ ๑ - ๒ มาบวก แล้วหารด้วย ๒  

  

                          =     ๙๕.๓๘+๘๐             =    ๘๗.๖๙  

 

 

    ขั้นตอนที ่๒    นาํคะแนนเฉล่ียร้อยละ ๘๗.๖๙ ไปเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนตามสูตร 
 

                            ร้อยละเฉล่ียของผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาทั้ง ๒ ขอ้   X   ๔ 

                                                                                     ๑๐๐ 
 

                                     =     ๘๗.๖๙   X   ๔           =    ๓.๕๒   

                                                       ๑๐๐ 

        ๒ 



 
 

วิธีการหาค่าระดับคณุภาพ          

   นาํคะแนนท่ีคาํนวณได ้(๓.๕๒ ) ไปเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ  (ค่านํ้าหนกั ๔ คะแนน) 

    

  สรุป ผลจากการประเมินตวับ่งช้ี ๑.๓ ได้ ๓.๕๒  คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ  ด ี 

 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

๐.๐๐-๑.๙๙ ๒.๐๐-๒.๓๙ ๒.๔๐- ๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๕๙ ๓.๖๐-๔.๐๐ 

 

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมลู/แหล่งข้อมลู 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. แบบประเมิน - ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการ /ครู และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

๒. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน    

    ร่องรอยการปฏิบติังาน หรือ   

    ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

- บนัทึกจาํนวนผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินความสามารถดา้นการคิด และ 

  การประเมินความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 

- แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู และการมอบหมายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั   

  การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 

- สมุดบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

- ผลงานของผูเ้รียน 

- แฟ้มสะสมงานของผูเ้รียน 

- ภาพการจดักิจกรรม  ฯลฯ 

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการจัดกจิกรรม 
 

          ๑. สถานศึกษาตอ้งกาํหนดเป็นนโยบายและสร้างความเขา้ใจใหก้บัครู และผูส้อนในการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูมี้ความใฝ่รู้  

และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองโดยกาํหนดใหค้รูหรือผูส้อน มีการออกแบบกิจกรรม ใบงานทีใหผู้เ้รียน รู้จกัวิธีการ  และการแสวงหาความรู้   

จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยมี กิจกรรม ใบงาน ตามรายวิชา  ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัดว้ยวิธีการต่างๆ  เป็นประจาํ

อยา่งต่อเน่ือง  พร้อมทั้งใหผู้เ้รียน สรุป บนัทึกผลของการแสวงหาความรู้และแหล่งท่ีมาของความรู้ในรายวิชา    ท่ีเรียน  และตอ้งใหค้รู

หรือผูส้อนประเมินผลการแสวงหาความรู้ของผูเ้รียน ตามกิจกรรมและใบงานท่ีกาํหนดให ้ เพ่ือใหผู้เ้รียนรับทราบความกา้วหนา้  ของ

ตนเอง และเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์ลกัสูตรและสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้

         ๒. สถานศึกษาตอ้งกาํหนดเป็นนโยบายใหผู้เ้รียนท่ีทาํกิจกรรม เสริมหลกัสูตร และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  บนัทึก 

ผลการเรียนรู้ หรือประสบการณ์ ท่ีไดจ้ากการทาํ กิจกรรม  เพ่ือสร้างความตระหนกัในการพฒันาตนเองใหก้บัผูเ้รียน   



ตัวบ่งช้ีที ่๑.๔  ผู้เรียนคดิเป็น ทาํเป็น 

ค่านํา้หนัก   ๔  คะแนน 

 

คาํอธิบาย 
 

 ผู้เรียนคดิเป็น ทาํเป็น หมายถึง ผูเ้รียนสามารถคิดแกปั้ญหาไดส้าํเร็จตามเป้าหมายโดยใชก้ระบวนการคิด        

ซ่ึงมีขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง สงัคม และวิชาการ ท่ีไม่ทาํใหผู้อ่ื้นเดือดร้อนหรือ เป็นกระบวนการใชปั้ญญาในการพจิารณา

ตดัสินในวิถีทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงจะตอ้งใชเ้หตุผลในการเปรียบเทียบ ท่ีเกิดจากกระบวนการจดัการเรียนการสอนของ

ครูท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนมี คุณลกัษณะของผูท่ี้คิดเป็น คือ เป็นผูท่ี้มีความสุขในชีวิต และพึงพอใจในการตดัสินใจ โดยไม่มี

ขอ้ขดัแยง้และเป็นผูท่ี้ปรับตวัใหอ้ยูใ่นสงัคมได ้

 

เกณฑ์การพจิารณา 

                     ๑. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีเรียนรู้จากการทาํโครงงานหรือมีการทาํกิจกรรมโดยใชโ้ครงการเป็นฐานรวมทั้ง

สามารถสรุปผลของโครงงาน/โครงการได ้

  ๒. ร้อยละของผูเ้รียนผูรั้บบริการท่ีสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพและดาํเนินชีวิตได้

อยา่งมีความสุข  

 

เกณฑ์การให้คะแนนเชิงปริมาณ 
 

                 ใชบ้ญัญติัไตรยางคเ์ทียบ กาํหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากบั ๔ คะแนน 
 

                  ร้อยละเฉล่ียของผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑพ์ิจารณาขอ้ ๑และขอ้ ๒   X   ๔ 

                                                                              ๑๐๐ 

 

เกณฑ์ระดับคณุภาพค่าน้ําหนัก ๔ คะแนน 

 

สรุป  ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๑.๔ ได้ .................. คะแนน อยู่ในระดบัคุณภาพ ............. 

 

 

 

 

 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

๐.๐๐-๑.๙๙ ๒.๐๐-๒.๓๙ ๒.๔๐- ๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๕๙ ๓.๖๐-๔.๐๐ 



 

 วธีิการคาํนวณเชิงปริมาณ 
 

 ตัวอย่าง  ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๔ สถานศึกษามีผูเ้รียนทั้งหมด จาํนวน ๖๕ คน จากการประเมินคุณลกัษณะตามเกณฑ ์ 

                ขอ้ ๑ มีผูเ้รียนจาํนวน ๖๐คน ขอ้ ๒ จาํนวน ๕๙ คน   
 

ขั้นตอนที ่๑    หาค่าร้อยละแต่ละขอ้ ตามสูตร  
 

                       จาํนวนผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา    X   ๑๐๐ 

                                                         จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมด 
 

แทนค่าข้อที ่๑     =   จาํนวนผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิารณาขอ้  ๑  X   ๑๐๐ 

                                                                      จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมด 
 

      =    ๖๐   X  ๑๐๐             =     ๙๒.๓๐  

                                            ๖๕ 
 

แทนค่าข้อที ่๒        =   จาํนวนผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิารณาขอ้  ๒  X  ๑๐๐ 

                                                                      จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมด 
 

      =    ๕๙.๓๐  X   ๑๐๐       =     ๙๐.๗๖ 

                                                  ๖๕ 

 

นําค่าร้อยละข้อ ๑ - ๒ มาบวก แล้วหารด้วย ๒   
 

                  =    ๙๒.๓๐+๙๐.๗๖        =     ๙๑.๕๓  

 

 

ขั้นตอนที ่๒  นาํคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ ๙๑.๕๓ ไปเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนเชิงปริมาณตามสูตร  
 

                           =   ร้อยละเฉล่ียของผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาทั้ง ๒ ขอ้   X  ๔   

                                                                                ๑๐๐ 

 

                           =    ๙๑.๕๓  X  ๔               =     ๓.๖๖ 

                                        ๑๐๐   

 

 

 

        ๒ 



 

   วิธีการหาค่าระดับคณุภาพ          

          นาํคะแนนท่ีคาํนวณได ้(๓.๖๖) ไปเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ  (ค่านํ้าหนกั ๔ คะแนน) 

 
  

     สรุป  ผลจากการประเมินตัวบ่งช้ี ๑.๔ ได้   ๓.๖๖   คะแนน   อยู่ในระดับคุณภาพ   ดีมาก  

 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

๐.๐๐-๑.๙๙ ๒.๐๐-๒.๓๙ ๒.๔๐- ๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๕๙ ๓.๖๐-๔.๐๐ 

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมลู/แหล่งข้อมลู 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. แบบประเมิน - ผูเ้รียน/ ครูและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

๒.การตรวจเอกสาร หลกัฐาน   

    ร่องรอยการปฏิบติังาน หรือ      

    ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

-บนัทึกจาํนวนผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินความสามารถดา้นการคิด และ    

  การประเมินความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 

- แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู และการมอบหมายงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

- สมุดบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

- ผลงานของผูเ้รียน 

- แฟ้มสะสมงานของครู/ผูเ้รียน  

- ภาพกิจกรรมต่างๆ 

  ฯลฯ 
 

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการจดักจิกรรม 
 

         ๑. สถานศึกษาตอ้งกาํหนดเป็นนโยบายและสร้างความเขา้ใจใหก้บัครู   และผูส้อนในการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูคิ้ดเป็น 

ทาํเป็น ตามตวับ่งช้ี ซ่ึงใชรู้ปแบบโครงงานหรือโครงการเป็นฐานในการเรียนรู้ของผูเ้รียน ท่ีตอ้งสามารถสะทอ้น

กระบวนการคิดท่ีผูเ้รียนสามารถคิดแกปั้ญหาไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย โดย ใชก้ระบวนการคิด ซ่ึงมีขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 

สงัคม และวิชาการ ท่ีไม่ทาํใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน หรือ เป็นกระบวนการในการใชปั้ญญาในการพิจารณาตดัสินในวิถีทางท่ี

เหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงจะตอ้งใชเ้หตุผลในการเปรียบเทียบ โดยใชแ้บบประเมินผลโครงงาน 

         ๒. สถานศึกษาตอ้งกาํหนดเป็นนโยบายใหผู้เ้รียนท่ีทาํโครงงานหรือโครงการเขา้ใจวิธีการประเมินโครงงานหริอโครงการ 

เก่ียวกบัการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ ทกัษะกระบวนการ เน้ือหาของโครงงาน และการนาํเสนอผล ซ่ึงจะผูป้ระเมิน

โครงงาน คือ  ผูเ้รียนประเมินตนเอง(ความพึงพอใจ)  เพื่อนช่วยประเมิน .ผูส้อนหรือครูท่ีปรึกษาประเมิน ผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้ง ดว้ยวิธีการประเมินโครงงาน ท่ีหลากหลาย เช่น การสงัเกต การสมัภาษณ์ การสอบถาม การวดัความรู้ 

ความสามารถ (แบบสอบถามปลายเปิด)  การรายงาน และแฟ้มผลงานของผูเ้รียน 



ตัวบ่งช้ีที ่๑.๕  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษา 

                       ขั้นพื้นฐาน 

ค่านํา้หนัก  ๔  คะแนน 
 

  ๑.๕.๑ เชิงปริมาณ       ๓.๐๐  คะแนน 

  ๑.๕.๒ เชิงพฒันาการ  ๑.๐๐  คะแนน 

 

คาํอธิบาย 
 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนผลการทดสอบปลายภาคเรียน ของผูเ้รียน ทุกรายวิชา ในภาคเรียน

นั้นๆ ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

             ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานหมายถึง ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในทุกรายวิชา ไม่ตํ่ากวา่ ระดบัผลการเรียน ๒.๐๐ 

 

เกณฑ์การพจิารณาประกอบดว้ย  ๒  ตวับ่งช้ียอ่ย คือ  
 

 

ลาํดบัที่ 

 

ช่ือตวับ่งช้ีย่อย 

นํา้หนักจาก

ผลสัมฤทธ์ิ

(คะแนน) 

นํา้หนักจาก

พฒันาการ

(คะแนน) 

นํา้หนักรวม

(คะแนน) 

๑ ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหมวดวชิาสามัญ สูงกวา่

ระดบัผลการเรียน ๒.๐๐ 

 

๑.๕๐ 

 

๐.๕๐ 

 

๒.๐๐ 

๒ ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหมวดวชิาชีพ สูงกวา่

ระดบัผลการเรียน ๒.๐๐ 

 

๑.๕๐ 

 

๐.๕๐ 

 

๒.๐๐ 

รวม ๓.๐๐ ๑.๐๐ ๔.๐๐ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนผลสัมฤทธ์ิ (เชิงปริมาณ แต่ละหมวดวชิา ๒.๐๐ คะแนน รวม ๒ หมวด   =  ๔.๐๐  คะแนน) 
 

  ใชบ้ญัญติัไตรยางคเ์ทียบกาํหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากบั ๔.๐๐ คะแนน 
 

                =    ร้อยละเฉล่ียของหมวดวิชา ๒ หมวด   X    ๔.๐๐                               

                                                             ๑๐๐ 

 

 

 

 
 



เกณฑ์การให้คะแนนพฒันาการ  (แต่ละหมวดวชิา ๐.๕  คะแนน รวม ๒ หมวด  = ๑.๐๐ คะแนน) 
 

การพฒันาการ คะแนนทีไ่ด้ 

สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบ   ในแต่ละหมวดวิชา สูงขึน้เม่ือเทียบ

กบัค่าเฉล่ียในภาคเรียน ท่ีผา่นมา 
๐.๕ 

สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบ   ในแต่ละหมวดวิชา คงทีห่รือเท่ากบั

ค่าเฉล่ียในภาคเรียน ท่ีผา่นมา 
๑.๕๐ 

สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบ   ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ลดลง

เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียในภาคเรียน ท่ีผา่นมา 
๐ 

 

เกณฑ์ระดบัคณุภาพค่าน้ําหนัก ๔ คะแนน 

นาํคะแนนท่ีคาํนวณได ้๔ คะแนน ไปเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ (ค่านํ้าหนกั ๔ คะแนน) 

  

 

สรุป  ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๑.๕  ได้ .............. คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ ............. 
 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละหมวดวิชา ไม่ตํ่ากวา่ ระดบัผลการเรียน ๒.๐๐ 

 

การคาํนวณผลการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนในตวับ่งช้ีน้ี เป็นการวดัผลสมัฤทธ์ิปลายภาคเรียน โดยอธิบายความหมายไวด้งัน้ี  

๑. ผลสมัฤทธ์ทางการเรียนของผูเ้รียน หมายถึง ผูเ้รียนน้ีมีผลสมัฤทธ์ิในระดบัผลการเรียน ๒.๐๐ 

๒. ผลสมัฤทธ์ในระดบัผลการเรียน ๒.๐๐ หมายถึง ร้อยละของผูเ้รียนท่ีไดผ้ลการทดสอบปลายภาคในแต่ละ

หมวดวิชามากกวา่ ระดบัผลการเรียน ๒.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

๐.๐๐-๑.๙๙ ๒.๐๐-๒.๓๙ ๒.๔๐- ๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๕๙ ๓.๖๐-๔.๐๐ 



 
 

วธีิการคาํนวณเชิงปริมาณ 
 

        สูตร  (คาํนวณในแต่ละหมวดวิชา  ไดแ้ก่ หมวดวิชาสามญั  และหมวดวิชาชีพ 
 

                        จาํนวนผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหมวดวิชา ๒  หมวด  สูงกวา่ระดบัผลการเรียน ๒.๐๐   X    ๑๐๐ 

                                                                  จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมดในแต่ละหมวดวิชา 

 

 ขั้นตอนที ่๑ หาค่าเฉล่ียร้อยละแต่ละหมวดวิชา 

                     แทนค่าหมวดวิชา ทั้ง ๒ หมวด 
 

หมวดวชิา 

ภาคการศึกษาทีผ่่านมา ภาคการศึกษาปัจจุบนั 

เฉลีย่ 

หมวด

วชิา 

จํานวนผู้

เข้าสอบ

ทั้งหมด 

(ก) 

จํานวนผู้เข้าสอบที่

มคีะแนนสูงกว่า

ระดบัผลการเรียน 

๒.๐๐ 

ร้อยละ 

(ข/กx๑๐๐) 

จํานวนผู้เข้า

สอบทั้งหมด (ก) 

จํานวนผู้เข้าสอบที่

มคีะแนนสูงกว่า

ระดบัผลการเรียน 

๒.๐๐ 

ร้อยละ 

(ข/กx

๑๐๐) 

๑. หมวดวชิาสามญั ๖๕ ๔๓ ๖๖.๑๕ ๖๕ ๔๕ ๖๙.๒๓ ๖๗.๖๙ 

๒. หมวดวชิาชีพ ๖๑ ๕๕ ๙๐.๑๖ ๖๑ ๕๗ ๙๓.๔๔ ๙๑.๘๐ 

รวมเฉล่ีย ๒ หมวดวชิา ๗๙.๗๕ 

 

          เฉลีย่ ๒ หมวดวชิา    =     ๖๗.๖๙+๙๑.๘๐  

                                                                         ๒ 
 

                =     ๑๕๙.๔๙ 

                                                                    ๒ 
 

                =     ๗๙.๗๕ 

 

   ขั้นตอนที ่๒    นาํคะแนนเฉล่ียร้อยละ ๗๙.๗๕ ไปเปรียบเทียบกบัเกณฑใ์หค้ะแนนเชิงปริมาณ 
 

                                                =     ร้อยละเฉล่ียของหมวดวิชา ๒ หมวด   X  ๓.๐๐   

                                                                                                 ๑๐๐   
                                                      

            =     ๗๙.๗๕  X  ๓.๐๐         =     ๒.๔๐ 

                                ๑๐๐ 

 

   สรุป   เชิงปริมาณ ได้   ๒.๔๐   คะแนน 

 



 

 

 

 

 

 

  วธีิการคาํนวณเชิงพฒันาการ 
 

       ตัวอย่าง  จากการประเมินสถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผูเ้รียน ในกลุ่มหมวดวิชาต่างๆ ดงัน้ี 
 

     ๑. หมวดวชิาสามญั ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคะแนนสูงกวา่ระดบัผลการเรียน ๒.๐๐ เพิม่ขึน้ เม่ือเทียบกบัค่าร้อยละ 

ในภาคเรียนท่ีผา่นมา 

            ๒. หมวดวิชาชีพ ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคะแนนสูงกวา่ระดบัผลการเรียน ๒.๐๐ เพิม่ขึน้ เม่ือเทียบกบัค่าร้อยละ 

ในภาคเรียนท่ีผา่นมา 
 

       แทนค่าผลประเมินเชิงพฒันาการไปเปรียบเทยีบกบัเกณฑ์การให้คะแนนเชิงพฒันาการจะพบว่า  
 

                 ๑.หมวดวิชาสามญั   สูงข้ึน ได ้   ๐.๕ คะแนน  

                 ๒.หมวดวิชาชีพ   สูงข้ึน ได ้   ๐.๕  คะแนน   รวม  ๑.๐๐  คะแนน 
 

 

      สรุป  เชิงพฒันาการได้  ๑.๐๐  คะแนน 

 

     วธีิหาค่าคะแนนรวม ตัวบ่งช้ี ๑.๕      =     นาํผลการประเมินคะแนน (เชิงปริมาณ+เชิงพฒันาการ ) 

          =      ๒.๔๐+ ๑.๐๐    

                                            =      ๓.๔๐ คะแนน     

 

     วิธีหาค่าระดับคณุภาพ      

          นาํคะแนนท่ีคาํนวณได ้(๓.๔๐) ไปเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ (ค่านํ้าหนกั ๔ คะแนน ) 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

๐.๐๐-๑.๙๙ ๒.๐๐-๒.๓๙ ๒.๔๐- ๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๕๙ ๓.๖๐-๔.๐๐ 

 

     สรุป ผลจากการประเมินตัวบ่งช้ี ๑.๕   ได้  ๓.๔๐  คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ  ด ี 

 



ข้อเสนอแนะแนวทางการจดักจิกรรมเชิงพฒันาการ 
 

              ๑. สถานศึกษาควรจดักระบวนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้

ครอบคลุมเน้ือหาตามหลกัสูตร 

    ๒. สถานศึกษาควรจดัเกบ็ขอ้มูลสถิติและดาํเนินการเปรียบเทียบค่าร้อยละเฉล่ียของผูเ้รียนในแต่ละภาคเรียน 

เพื่อเป็นขอ้มูลศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึน 

 

 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมลู/แหล่งข้อมลู 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสมัภาษณ์ - ผูเ้รียน/ครู/ ผูบ้ริหาร/ และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

๒.การตรวจเอกสาร หลกัฐาน  

     ร่องรอยการปฏิบติังาน หรือ 

     ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

- คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ 

- บนัทึกรายงานการประชุม 

- โปรแกรมงานทะเบียนนกัศึกษา 

- ผลการการสอบปลายภาคเรียน 

- ผลการเปรียบเทียบค่าร้อยละเฉล่ียของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบ       

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งช้ีที ่๑.๖   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเน่ือง 

ค่านํา้หนัก  ๕  คะแนน 

 

คาํอธิบาย 
 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนการศึกษาต่อเน่ืองที่สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตร/โครงการ  

หมายถึง  ผูเ้รียนหลกัสูตรการศึกษาต่อเน่ืองในแต่ละหลกัสูตร/ ท่ีจบการศึกษาตามหลกัสูตร/โครงการท่ีกาํหนด  ซ่ึงมี

กระบวนการจดัการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน โดยไม่แบ่งเป็นระดบัชั้น   มีลกัษณะเป็น

หลกัสูตรสั้นๆ  ท่ีมีเน้ือหาจบในตวั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างเสริมความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะเพ่ือการประกอบ

อาชีพ หรือ พฒันาทกัษะต่างๆ  เพื่อการพฒันาอาชีพหรือเพ่ือการดาํเนินชีวิตอยา่งมีคุณภาพ หรือเพ่ือการพฒันาสังคม

และชุมชน  ไดแ้ก่  การศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ  การศึกษาเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิต การศึกษาเพ่ือพฒันาสังคมและชุม  และ

กระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เกณฑ์การพจิารณา 

๑. ร้อยละของผูเ้รียนการศึกษาต่อเน่ือง (การศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ การศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  

การศึกษาเพื่อพฒันาสงัคมและชุมชนท่ีจบการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

๒. ร้อยละของผูเ้รียน/ผูรั้บบริการ มีทกัษะตรงตามหลกัสูตร 

 

เกณฑ์การให้คะแนนเชิงปริมาณ 
 

                 ใชบ้ญัญติัไตรยางคเ์ทียบ กาํหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากบั ๕ คะแนน 
 

                  ร้อยละเฉล่ียของผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑพ์ิจารณา X  ๕ 

                                                                    ๑๐๐ 

 

เกณฑ์ระดับคณุภาพค่าน้ําหนัก ๕ คะแนน 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

๐.๐๐ – ๒.๔๙  ๒.๕๐ - ๒.๙๙ ๓.๐๐ - ๓.๗๔ ๓.๗๕ - ๔.๔๙ ๔.๕๐ - ๕.๐๐ 

 

สรุป  ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๑.๖ ได้ ............... คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพ ................. 

 

 

 

 



 

 

วธีิการคาํนวณเชิงปริมาณ 
 

    ตัวอย่าง   ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๔ สถานศึกษามีผูเ้รียนทั้งหมด จาํนวน ๖๕ คน จากการประเมินคุณลกัษณะตามเกณฑ ์ 

                    ขอ้ ๑ มีผูเ้รียนจาํนวน ๖๔คน ขอ้ ๒ จาํนวน ๕๙ คน   

 

    ขั้นตอนที ่๑     หาค่าร้อยละแต่ละขอ้ ตามสูตร  

                            จาํนวนผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา   X   ๑๐๐ 

                                                             จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมด 
 

    แทนค่าข้อที ่๑       =    จาํนวนผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาขอ้   ๑   X    ๑๐๐ 

                                                                        จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมด 
 

        =     ๖๔  X  ๑๐๐            =     ๙๘.๔๖  

                                               ๖๕ 
 

    แทนค่าข้อที ่๒     =    จาํนวนผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาขอ้  ๒   X   ๑๐๐ 

                                                                        จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมด 

 

       =     ๕๙  X  ๑๐๐             =     ๙๐.๗๖ 

                                              ๖๕ 

 

   นําค่าร้อยละข้อ ๑ - ๒ มาบวก แล้วหารด้วย ๒   
 

                    =   ๙๘.๔๖+๙๐.๗๖         =    ๙๔.๖๑ 

 

 

  ขั้นตอนที ่๒   นาํคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ ๙๔.๖๑ ไปเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนเชิงปริมาณตามสูตร  
 

                           =     ร้อยละเฉล่ียของผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาทั้ง ๒ ขอ้    X   ๕   

                                                                                           ๑๐๐ 
 

                            =    ๙๔.๖๑ X  ๕                   =    ๔.๗๓ 

                                        ๑๐๐   

 

 

       ๒ 



 
 

   วธีิการหาค่าระดบัคณุภาพ 
 

      นาํคะแนนท่ีคาํนวณได ้(๔.๑๗) ไปเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ (ค่านํ้ าหนกั ๕ คะแนน) 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๒.๔๙ ๒.๕๐-๒.๙๙ ๓.๐๐- ๓.๗๔ ๓.๗๕-๔.๔๙ ๔.๕๐-๕.๐๐ 

 

     สรุป ผลจากการประเมินตัวบ่งช้ี ๑.๖  ได้   ๔.๑๗   คะแนน  อยู่ในระดับคุณภาพ   ด ี 

 

 

ข้อเสนอแนะแนวทางการจดักจิกรรม 
 

 สถานศึกษาควรจดักระบวนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและบริบทของชุมชนเพื่อ    

ใหผู้เ้รียนสามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสงัคม เช่น           

เห็นช่องทางการประกอบอาชีพสุจริต  พฒันาหรือประกอบอาชีพ  ซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดห้รือลดรายจ่าย 

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมลู/แหล่งข้อมลู 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑.การสอบถาม การสมัภาษณ์ - ผูบ้ริหาร/ครู/วิทยากร//ผูส้อน/ ผูเ้รียน/ ผูรั้บบริการ และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

๒. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน  

      ร่องรอยการปฏิบติังาน หรือ   

      ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

- คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน/วิทยากร/ผูรั้บผดิชอบ 

- บนัทึกรายงานการประชุม 

- หลกัสูตร /โปรแกรมการเรียนของครู/วทิยากร/ผูส้อน 

- ทะเบียนผูเ้รียนการศึกษาต่อเน่ือง 

- แผนการจดักระบวนการเรียนรู้/โครงการ 

- บนัทึกผลการจดักระบวนการเรียนรู้ตามแผน 

- สรุปผลการวดัผลประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตร/โครงการ 

- สรุปผลการจบหลกัสูตรการศึกษาต่อเน่ือง 

 

 

 
 
 



ตัวบ่งช้ีที ่ ๑.๗  ผู้เรียนมงีานทาํหรือมรีายได้เสริม มทีกัษะในการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบั   

                         ผู้อืน่ได้และมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชีพสุจริต 

ค่านํา้หนัก   ๕  คะแนน 

 

คาํอธิบาย 
 

 ผู้เรียนมีงานทาํหรือมีรายได้เสริม มีทกัษะในการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้และมีเจตคติทีด่ต่ีอ

อาชีพสุจริต  หมายถึง กระบวนการทาํงานของสถานศึกษาท่ีมีการติดตามผลผูเ้รียนหลกัสูตรการศึกษาต่อเน่ืองในแต่ละ

หลกัสูตร/โครงการ ท่ีสามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาคุณภาพชีวิตตนเอง  ครอบครัว ชุมชนและสงัคม

ไดอ้ยา่งนอ้ย ๕๐ %ของผูจ้บหลกัสูตร ท่ีสามารถประกอบอาชีพได ้ หรือมีการรวมกลุ่มจดัตั้งชมรมเพื่อพฒันาตนเอง 

ชุมชนสงัคม และมีหลกัฐานร่องรอยตรวจสอบได ้  เช่น  เห็นช่องทางการประกอบอาชีพสุจริต  พฒันาหรือประกอบ

อาชีพ  ซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดห้รือลดรายจ่าย 

 

เกณฑ์การพจิารณา 

  ๑. สถานศึกษามีการจดัทาํรายงานผูจ้บหลกัสูตร 

  ๒. มีการจดัทาํทาํเนียบผูจ้บหลกัสูตรในแต่ละหลกัสูตร/โครงการ 

  ๓. ผูจ้บหลกัสูตรสามารถประกอบอาชีพ/มีรายได ้

  ๔. มีการจดัทาํรายงานสรุปผลการนาํความรู้ไปใช ้

  ๕. ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตร นาํความรู้ไปใชใ้นรูปแบบต่างๆ เช่น การพฒันาอาชีพ การเป็นวิทยากร  

การเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆในชุมชน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  

   ๑ คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิารณา   ๑  ขอ้  

             ๒ คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา   ๒  ขอ้  

   ๓ คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา   ๓  ขอ้  

   ๔ คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา   ๔  ขอ้  

   ๕ คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา   ๕  ขอ้  

 

เกณฑ์ระดับคณุภาพค่าน้ําหนัก ๕ คะแนน 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๒.๔๙ ๒.๕๐-๒.๙๙ ๓.๐๐- ๓.๗๔ ๓.๗๕-๔.๔๙ ๔.๕๐-๕.๐๐ 

 

สรุป ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๑.๗  ได้ ................. คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ .............  



 

    วธีิการคาํนวณเชิงคณุภาพ 

         ๑. หาค่าคะแนนเชิงคุณภาพ 

 ตัวอย่าง  ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๗ จากการประเมิน สถานศึกษามีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๔ ขอ้ โดยมี 

                             ร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

                             จะได ้๔ คะแนน 

             (เกณฑ์การพจิารณามี ๕ คะแนน เท่ากบันํา้หนักตัวบ่งช้ี ๕ คะแนน จึงไม่ต้องถ่วงนํา้หนัก ) 
 

         ๒.วธีิการหาค่าระดับคุณภาพ 

             นาํคะแนนท่ีคาํนวณได ้๕ คะแนน ไปเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ (ค่านํ้ าหนกั ๕ คะแนน) 
  

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๒.๔๙ ๒.๕๐-๒.๙๙ ๓.๐๐- ๓.๗๔ ๓.๗๕-๔.๔๙ ๔.๕๐-๕.๐๐ 

 

      สรุป ผลจากการประเมินตัวบ่งช้ี ๑.๗   ได้   ๔   คะแนน   อยู่ในระดับคุณภาพ   ดี  

 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการจดักจิกรรม 
 

๑. สถานศึกษาตอ้งกาํหนดเป็นนโยบายและสร้างความเขา้ใจใหก้บัครู และผูส้อนใหเ้ขา้ใจถึงวิธีการจดัการเรียน 

การสอนหลกัสูตรการศึกษาต่อเน่ืองและวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพ่ือนาํมาใชใ้นการดาํเนินงานดา้นประกนัคุณภาพ การจดัการเรียน 

การสอนตามตวับ่งช้ี 

๒. สถานศึกษาตอ้งมีการจดัระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลของผูเ้รียน เช่นการกวดัผลประเมินผลการเรียนของผูเ้รียน  

ทะเบียนผูเ้รียน ผูจ้บหลกัสูตร ความพึงพอใจ การติดตามผูจ้บหลกัสูตร 
 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑.การสอบถาม การสมัภาษณ์ - ครู/วิทยากร/ผูเ้รียน//ภูมิปัญญาและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

๒. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน  

     ร่องรอยการปฏิบติังาน หรือ    

     ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

- คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ 

- บนัทึกรายงานการประชุม 

- หลกัสูตร/กิจกรรม/โครงการเก่ียวกบัการส่งเสริมการมีอาชีพหรือการสร้าง 

   รายไดเ้สริมของสถานศึกษา 

- ทะเบียนผูเ้รียนการศึกษาต่อเน่ือง 

- ระบบและเคร่ืองมือติดตามผลผูเ้รียน 

- เอกสาร หลกัฐาน  ผลงานของผูเ้รียนเชิงประจกัษท่ี์แสดงถึงการนาํความรู้ 

 ไปใชป้ระโยชน์  ฯลฯ 



ตัวบ่งช้ีที ่ ๑.๘  ความพงึพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตามอธัยาศัย 

ค่านํา้หนัก   ๕  คะแนน 

 

คาํอธิบาย 
 

 ความพงึพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อกระบวนการ

และการจดักิจกรรมการใหบ้ริการ การศึกษาตามอธัยาศยั   เช่น หอ้งสมุดสถานศึกษา ฐานการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้    

เป็นตน้  

 

เกณฑ์การพจิารณา 

  ร้อยละของผูรั้บบริการการศึกษาตามอธัยาศยัมีความพึงพอใจในระดบัดีข้ึนไปต่อการใหบ้ริการ 

    

เกณฑ์การให้คะแนนเชิงปริมาณ 
 

              ใชบ้ญัญติัไตรยางคเ์ทียบ กาํหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากบั ๕ คะแนน 
 

              ร้อยละเฉล่ียของผูรั้บบริการการศึกษาตามอธัยาศยัมีความพึงพอใจในระดบัดีข้ึนไปต่อการใหบ้ริการ  X  ๕ 

                                                                                ๑๐๐ 

 

เกณฑ์ระดับคณุภาพค่าน้ําหนัก ๕ คะแนน 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๒.๔๙ ๒.๕๐-๒.๙๙ ๓.๐๐- ๓.๗๔ ๓.๗๕-๔.๔๙ ๔.๕๐-๕.๐๐ 

 

สรุป  ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๑.๘ ได้ ............. คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ ...............  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     วธีิการคาํนวณเชิงปริมาณ 
 

         ตัวอย่าง ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๘   
 

         กิจกรรม/โครงการ ๑  ผูรั้บบริการทั้งหมดจาํนวน ๑๐๐ คน มีความพึงพอใจระดบัดีข้ึนไป (ร้อยละ ๘๐)  

                   จาํนวน ๙๐ คน 

         กิจกรรม/โครงการ ๒ ผูรั้บบริการทั้งหมดจาํนวน ๒๐๐ คน มีความพึงพอใจระดบัดีข้ึนไป (ร้อยละ ๘๐) 

                               จาํนวน ๑๖๐ คน  

         กิจกรรม/โครงการ ๓ ผูรั้บบริการทั้งหมดจาํนวน ๕๐  คน มีความพึงพอใจระดบัดีข้ึนไป (ร้อยละ ๘๐)             

     จาํนวน ๒๐ คน  
 

        ขั้นตอนที ่๑ หาค่าร้อยละตามสูตร  
 

                            จาํนวนความพึงพอใจของผูรั้บบริการกิจกรรม/โครงการท่ี ท่ีมีระดบัดี   X   ๑๐๐ 

                                                            จาํนวนผูรั้บบริการ(กิจกรรม/โครงการ)ทั้งหมด 
 

       แทนค่าในสูตร 
 

           กิจกรรม/โครงการท่ี ๑   =  จาํนวนความพึงพอใจของผูรั้บบริการกิจกรรม/โครงการท่ีมีระดบัดี  X ๑๐๐ 

                                                                   จาํนวนผูรั้บบริการ(กิจกรรม/โครงการ)ท่ี ๑ ทั้งหมด 
 

                                          =   ๙๐   X   ๑๐๐             =     ๙๐.๐๐  

                                                             ๑๐๐ 
 

       แทนค่าในสูตร 
 

           กิจกรรม/โครงการท่ี ๒ =  จาํนวนความพึงพอใจของผูรั้บบริการกิจกรรม/โครงการท่ีมีระดบัดี  X  ๑๐๐ 

                                                                  จาํนวนผูรั้บบริการ(กิจกรรม/โครงการ)ท่ี ๒ ทั้งหมด 

 

                                         =   ๑๖๐  X  ๑๐๐             =   ๘๐.๐๐ 

                                                             ๒๐๐ 
 

      แทนค่าในสูตร 
 

          กิจกรรม/โครงการท่ี ๓ =  จาํนวนความพึงพอใจของผูรั้บบริการกิจกรรม/โครงการท่ีมีระดบัดี  X  ๑๐๐ 

                                                                จาํนวนผูรั้บบริการ(กิจกรรม/โครงการ)ท่ี ๓ ทั้งหมด 
 

                                       =  ๒๐   X  ๑๐๐                 =   ๔๐.๐๐ 

                                                          ๕๐ 



 

 

              นําค่าร้อยละกจิกรรมที ่๑ - ๓ มาบวก แล้วหารด้วย ๓  
 

 

                                        =     ๙๐+๘๐ +๔๐             =    ๗๐.๐๐ 

                                                      ๓ 
 

   ขั้นตอนที ่๒ นาํคะแนน ร้อยละ ๗๐ ไปเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนเชิงปริมาณตามสูตร 
  

     =  ร้อยละเฉล่ียของผูรั้บบริการการศึกษาตามอธัยาศยัมีความพึงพอใจในระดบัดีข้ึนไปต่อการใหบ้ริการ   X  ๕ 

                                                                                ๑๐๐ 
 

      =    ๗๐ X ๕           =     ๓.๕๐ 

                       ๑๐๐ 
 

    ๒.วธีิการหาค่าระดับคุณภาพ      
     

        นาํคะแนนท่ีคาํนวณได ้(๓.๕๐) ไปเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ  (ค่านํ้าหนกั ๕ คะแนน) 

    

  สรุป  ผลจากการประเมินตัวบ่งช้ี ๑.๘   ได้  ๓.๕๐   คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ  พอใช้  

 

 

ข้อเสนอแนะแนวทางการจดักจิกรรม 
 

 ๑. สถานศึกษาควรจดัระบบการใหบ้ริการการศึกษาตามอธัยาศยัท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ๒. สถานศึกษาควรจดักิจกรรมการศึกษาตามอธัยาศยัใหมี้ความหลากหลาย สอดคลอ้งกบัผูรั้บบริการ 

             ๓. สถานศึกษาควรประเมินความพงึพอใจของผูรั้บบริการเพื่อนาํผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันาการจดั

การศึกษาตามอธัยาศยั ทุกกิจกรรมและทุกโครงการท่ีดาํเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๒.๔๙ ๒.๕๐-๒.๙๙ ๓.๐๐- ๓.๗๔ ๓.๗๕-๔.๔๙ ๔.๕๐-๕.๐๐ 



วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมลู/แหล่งข้อมลู 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑.การสอบถาม การสมัภาษณ์ - ผูบ้ริหาร/ครู/ภูมิปัญญา/ ผูรั้บบริการ/ และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

๒. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน  

     ร่องรอยการปฏิบติังาน หรือ 

     ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

- คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ 

- บนัทึกรายงานการประชุม 

- แผนการจดักิจกรรมการศึกษาตามอธัยาศยั/โครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 

- รายงานผลการจดักิจกรรมการศึกษาตามอธัยาศยั/โครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 

- รายงานการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อจดัการศึกษา 

  ตามอธัยาศยั 

- แบบรายงานการแสดงความคิดเห็น 

- ภาพถ่ายกิจกรรม 

๓. การสงัเกต - หอ้งสมุดสถานศึกษา ฐานการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นครือข่าย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที ่๒ คุณภาพการจัดการการศึกษา/การให้บริการ ( ๗ ตวับ่งช้ี) 

ค่านํา้หนักของมาตรฐาน   ๒๕  คะแนน 
 

  คุณภาพด้านการจัดการศึกษา/การให้บริการ หมายถึง  ผลผลิตตามภารกิจการจดัการศึกษาการ

ใหบ้ริการ ของสถานศึกษา เป็นท่ีพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ท่ีมาจากกระบวนการทาํงาน ร่วมกนัระหวา่ง

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัมี 

คุณภาพตามระดบัมาตรฐานท่ีกาํหนดได ้โดยมีตวับ่งช้ีดงัน้ี 

 

ตัวบ่งช้ีที ่ ๒.๑  คุณภาพของหลกัสูตร 

ค่านํา้หนัก  ๔  คะแนน 

 

คาํอธิบาย 
 

 คณุภาพของหลกัสูตร หมายถึง หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)และ

หลกัสูตรการศึกษาต่อเน่ือง ของสถานศึกษาท่ีพฒันาหรือจดัทาํข้ึนอยา่งมีคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
   

 คุณภาพของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ(ปวช.) ของสถานศึกษาหรือหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีพฒันาข้ึน โดยมีโครงสร้างหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน เพื่อใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั ความสามารถ ความสนใจ ท่ีสามารถพฒันาผูเ้รียนให้

มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และคุณลกัษณะตามท่ีกาํหนดไว ้  มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบ

ความกา้วหน้าของผูเ้รียนในการพฒันาไปสู่มาตรฐานท่ีกาํหนดและสอดคลอ้งครอบคลุมหลกัสูตรแกนกลาง และ

จุดเนน้ของสถานศึกษา 
  

 คุณภาพของหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง หมายถึง  หลกัสูตรหรือโปรแกรมการเรียนรู้    ในรูปแบบหลกัสูตร

ระยะสั้ น ท่ีสถานศึกษาพฒันาหรือจดัทาํข้ึน เพื่อเสริมเติมเต็มและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน ผูรั้บบริการ ในรูปแบบ

การศึกษานอกระบบโดยไม่แบ่งเป็นระดบัชั้น มีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ผูรั้บบริการ ชุมชน ท่ีให้

ผูเ้รียน ผูรั้บบริการ เลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัดความสามารถ ความจาํเป็น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ การ

ประกอบอาชีพ พฒันาอาชีพ พฒันาทกัษะต่าง ๆ ท่ี ใชใ้นการดาํเนินชีวิตอยา่งมีคุณภาพ พฒันาสังคมและชุมชน และ ท่ี

สถานศึกษาดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด  

 

 

 

 

 



เกณฑ์การพจิารณา 

  ๑. มีหลกัสูตรท่ีจดัทาํข้ึนโดยคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร  ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาและไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจ 

  ๒. หลกัสูตรมีองคป์ระกอบครบถว้นตามกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 

๓. เน้ือหาในหลกัสูตรมีการบูรณาการสภาพปัญหาความตอ้งการของผูเ้รียน/ผูรั้บบริการ และชุมชน 

  ๔. มีการประเมินการใชห้ลกัสูตร และนาํผลการประเมินมาปรับปรุง/พฒันา 

        

เกณฑ์การให้คะแนนเชิงคณุภาพ 

  ๑. คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๑ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถ

ตรวจสอบได ้ 

  ๒. คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๒ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถ

ตรวจสอบได ้ 

  ๓. คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๓ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถ

ตรวจสอบได ้  

  ๔. คะแนน  = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๔ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถ

ตรวจสอบได ้  

 

เกณฑ์ระดับคณุภาพค่าน้ําหนัก ๔ คะแนน 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

๐.๐๐-๑.๙๙ ๒.๐๐-๒.๓๙ ๒.๔๐- ๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๕๙ ๓.๖๐-๔.๐๐ 

 

สรุป  ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๒.๑  ได้ ................... คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ ............. 

 



 

  วธีิการคาํนวณเชิงคณุภาพ 
 

๑. หาค่าคะแนนเชิงคุณภาพ 
 

 ตัวอย่าง ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑  จากการประเมิน สถานศึกษามีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๔ ขอ้ โดย 

                                                    มีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ 

                                                    การใหค้ะแนนจะได ้๔ คะแนน 

             (เกณฑ์การพจิารณามี ๔ คะแนน เท่ากบันํา้หนักตัวบ่งช้ี ๔ คะแนน จึงไม่ต้องถ่วงนํา้หนัก ) 

 

      ๒.วธีิการหาค่าระดับคุณภาพ 
 

           นาํคะแนนท่ีคาํนวณได ้๔ คะแนน ไปเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ (ค่านํ้ าหนกั ๔ คะแนน) 
 

    เกณฑ์ระดับคณุภาพค่าน้ําหนัก ๔ คะแนน 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

๐.๐๐-๑.๙๙ ๒.๐๐-๒.๓๙ ๒.๔๐- ๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๕๙ ๓.๖๐-๔.๐๐ 

 

   สรุป  ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๒.๑  ได้   ๔   คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 
  

 

ข้อเสนอแนะแนวทางการจดักจิกรรม 

 ๑.  สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 

 ๒. สถานศึกษานาํหลกัสูตรเสนอผา่นคณะกรรมการสถานศึกษาและไดรั้บการเห็นชอบใหเ้ป็นหลกัสูตรของ

สถานศึกษา 

 ๓. สถานศึกษามีการจดัทาํโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา และการจดัทาํคู่มือการใชห้ลกัสูตร 

 ๔. บนัทึกรายงานผลการพฒันาหลกัสูตร 

 ๕.รายงานการสาํรวจสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน 

 ๖. การประชุมช้ีแจงการใชห้ลกัสูตรกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

 ๗. รายงานผลการปฏิบติังานและผลการประเมินความสาํเร็จของหลกัสูตร 

 ๘. มีการจดัทาํรายงานการประเมินหลกัสูตรท่ีใช ้และรายงานการติดตามผูจ้บหลกัสูตร 

 

 

 

 



วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมลู/แหล่งข้อมลู 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑.  การสอบถาม             

     การสมัภาษณ์ 
- ผูบ้ริหาร/ครู/ กรรมการสถานศึกษา ผูเ้รียน  และผูรั้บบริการ  

๒. การตรวจเอกสาร  

     หลกัฐาน ร่องรอย 

     การปฏิบติังาน หรือ    

     ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

- คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 

- บนัทึกรายงานการประชุมการพฒันาหลกัสูตรและการนาํเสนอหลกัสูตร 

  กบัคณะกรรมการ 

- รายงานการสาํรวจความตอ้งการและผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

- หลกัสูตรสถานศึกษา /คู่มือการใชห้ลกัสูตร 

- แผนการจดัการเรียนรู้/รายงานการวจิยัชั้นเรียน 

- แฟ้มสะสมงานของครู/ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

- รายงานการติดตามและการประเมินหลกัสูตร 

- รายงานผลการปฏิบติังานและผลการบริหารหลกัสูตรของสถานศึกษา 

- แผนปฏิบติังาน ประจาํปี โครงการ กิจกรรม 

- ทาํเนียบหลกัสูตร 

- บนัทึกรายงานผลการพฒันาหลกัสูตร 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งช้ีที ่๒.๒  คุณภาพของครูและผู้สอนการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

                         (เทยีบเท่า)  

ค่านํา้หนัก  ๔  คะแนน 
 

คาํอธิบาย 
 

 คุณภาพของครู/ผู้สอน หมายถึง ขา้ราชการครู ครูประจาํกลุ่ม ครูอาสาสมคัร กศน. ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก

สถานศึกษาให้ทาํหน้าท่ีจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาปวช.ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั          

ซ่ึงสามารถบริหารจัดการให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้เต็มความสามารถ ครอบคลุมทั้ งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ 

สมรรถนะท่ีสาํคญั เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุเป้าหมายของหลกัสูตร 

       

เกณฑ์การพจิารณา 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของครู มีใบประกอบวิชาชีพครู 

๒. ครูมีความรู้หรือประสบการณ์ตรงตามเน้ือหาวิชาในหลกัสูตร 

๓.  ครูมีทกัษะดา้นวิชาชีพครูและมีความสามารถในการสอน และการประเมินผล 

อยา่งหลากหลาย 

  ๔.  ครูมีความสามารถในการบริหารจดัการหลายๆ ดา้น ทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนและมีส่วน

ร่วมในการติดตามผูเ้รียน เพือ่ใหค้าํช้ีแนะ แนะนาํ ส่งเสริม และนาํผลจากการติดตามไปปรับปรุงและพฒันา 

  ๕.  ครูไดรั้บการประเมินการจดัการเรียนรู้จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและนาํผลการประเมินไปพฒันา

ตนเอง 

  ๖. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ มีจิตวิญญาณของครู  

  ๗. ร้อยละของครู ท่ีอบรมสมัมนาเกิน ๓๐ ชัว่โมง/ปี 

 

เกณฑ์การให้คะแนนเชิงคณุภาพ 

  ๑ คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิารณา ๑-๒ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถ

ตรวจสอบได ้ 

  ๒ คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๓-๔  ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถ

ตรวจสอบได ้ 

  ๓ คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๕ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถ

ตรวจสอบได ้  

                           ๔ คะแนน  = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๖ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน  สามารถ 

ตรวจสอบได ้  

๕ คะแนน  = มี คุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๗ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถ 

ตรวจสอบได ้  



 

เกณฑ์ระดับคณุภาพค่าน้ําหนัก ๔ คะแนน 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

๐.๐๐-๑.๙๙ ๒.๐๐-๒.๓๙ ๒.๔๐- ๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๕๙ ๓.๖๐-๔.๐๐ 

 

สรุป  ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๒.๒ ได้ .................... คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ ............. 

 

 

 วธีิการคาํนวณ 
 

    ๑.หาค่าคะแนนเชิงคณุภาพ  
 

 ตัวอย่าง ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๒ จากการประเมิน สถานศึกษามีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๖ ขอ้ 

                                                   โดยมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้ เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบั 

                                                    เกณฑก์ารใหค้ะแนนจะได ้ ๔ คะแนน   
 

   ๒. คดิคะแนนถ่วงน้ําหนักตามสูตร (ดว้ยเกณฑพ์ิจารณามี ๗ ขอ้ แต่นํ้าหนกัตวับ่งช้ีมี ๔ คะแนน) 
 

              คะแนนท่ีได ้
X ค่านํ้าหนกัคะแนน 

คะแนนเตม็ (เกณฑก์ารใหค้ะแนน) 
  

       

        แทนค่าในสูตร   คะแนนท่ีได ้ ๔ คะแนน คะแนนเตม็ ๕ คะแนน ค่านํ้าหนกัคะแนน ๔ คะแนน 
 

                                   =       ๔  X  ๔           =     ๓.๒๐ คะแนน 

                                         ๕ 
 

   วธีิการหาค่าระดบัคณุภาพ 
 

       นาํคะแนนท่ีคาํนวณได ้(๓.๒๐) ไปเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ (คา่นํ้ าหนกั ๔ คะแนน ) 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

๐.๐๐ – ๑.๙๙ ๒.๐๐ – ๒.๓๙ ๒.๔๐ - ๒.๙๙ 
๓.๐๐ – 

๓.๕๙ 
๓.๖๐ - ๔.๐๐ 

 

   สรุป  ผลจากการประเมินตัวบ่งช้ี ๒.๒  ได้  ๓.๒๐  คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ   ดี  

 

 



ข้อเสนอแนะ/แนวทางการจดักจิกรรม 
 

  ๑. สถานศึกษาควรใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริมใหค้รูทุกคนตอ้งมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

  ๒. การอบรมพฒันาครูและผูส้อนใหมี้ทกัษะและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ การจดักระบวนการ 

เรียนรู้ตามหลกัสูตร 

  ๓. ใหค้รูมีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เช่น การ

ออกแบบใบงาน กิจกรรมต่างๆ ท่ีเนน้การวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย 

  ๔. ใหค้รูและผูส้อนมีการบนัทึกผลการเรียนรู้หลงัการสอนทุกคร้ัง และนาํผลไปพฒันา 

และปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ของครูและผูเ้รียน 

  ๕. ใหค้รูทุกคนไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิคการจดัการเรียนการสอนเพื่อการพฒันา 

ตนเองของครู 

  ๖.. ใหมี้การประเมินผลงานของครูและผูส้อนประจาํภาคเรียน 

               ๗.  สนบัสนุน ส่งเสริมใหค้รูและผูส้อนทุกคนเขา้รับอบรม พฒันาตนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ

การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของครู  เป็นแบบอยา่งใหก้บัผูเ้รียนทั้งกาย วาจา และจิตใจ 

  ๘. ใหค้รูและผูส้อนร่วมติดตามผลการเรียนรู้ ของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ใชข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อวางแผน

ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่มและเป็นชั้น 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมลู/แหล่งข้อมลู 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑.การสอบถาม การสมัภาษณ์  - ผูบ้ริหาร/ครู/ กรรมการสถานศึกษา / ผูเ้รียน/  และภาคีเครือข่าย 

๒. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน  

     ร่องรอยการปฏิบติังาน หรือ 

     ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

- บนัทึกรายงานการประชุม 

- คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูและผูส้อน 

- แผนการจดัการเรียนรู้( ใบงาน กิจกรรมการเรียนรู้ฯลฯ) 

- รายงานการวจิยัชั้นเรียน 

- แฟ้มสะสมงานของครู 

- บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

- รายงานผลการปฏิบติังานของครู 

- รายงานผลการนิเทศการจดัการศึกษา 

- แผนพฒันาบุคลากรสถานศึกษา 

 - รายงานผลการประเมินครูและผูส้อน 

- เกียรติบตัร  วฒิุบตัร  สมุดบนัทึกความดี ฯลฯ 

๓. การสงัเกต - เวลาการพบกลุ่ม 

- การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

  ฯลฯ 



ตัวบ่งช้ีที ่๒. ๓  คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผู้สอนทีเ่น้นผู้เรียนและ    

                         ผู้รับบริการเป็นสําคญั 

ค่านํา้หนัก   ๔  คะแนน 

 

คาํอธิบาย 
 

 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผู้สอนที่เน้นผู้ เรียนและผู้ รับบริการเป็นสําคัญ หมายถึง ครู และ

ผูส้อนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเน่ือง สามารถบริหารจดัการให้ผูเ้รียนและผูรั้บบริการไดเ้รียนรู้เต็มตาม

ความสามารถและศกัยภาพทางการเรียนรู้แต่ละบุคคล โดยครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะท่ี

สําคญั และกาํหนดเป้าหมาย ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยมีการกาํหนดเป้าหมายในการจดัการเรียนการสอนท่ี

ชดัเจน คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลมีการสาํรวจขอ้มูลความตอ้งการ การมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและผูรั้บบริการ

เพื่อนาํมาออกแบบการจดัการเรียนรู้ ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การใชส่ื้อ เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม และนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

มาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ การประเมินผลท่ีมุ่งเนน้พฒันาการของผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย รวมถึงการให้

คาํแนะนาํ  คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหา ของผูเ้รียนอย่างทัว่ถึง นาํผลการวิจยัในชั้นเรียนมาพฒันาการจดัการเรียนรู้ให้

บรรลุเป้าประสงคข์องหลกัสูตร 
 

เกณฑ์การพจิารณา 

             ๑. การศึกษาขั้นพืน้ฐานระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) 

  ๑.  ครูทุกคนมีการศึกษา วิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา เป้าหมายการจดัการเรียนรู้ตามรายวิชา     

ท่ีจดัการเรียนการสอน 

  ๒. ครูทุกคนมีการวิเคราะห์/จดัแผนการเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

                           ๓. ครูทุกคนมีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต  และผูเ้รียนมีส่วน

ร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ 

             ๔. ครูทุกคนนาํเทคนิคการเรียนการสอน การใชส่ื้อ  เทคโนโลยท่ีีหลากหลายเหมาะสม  มีการจดั

บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้   

             ๕. ครู/ผูส้อนทุกคนมีการบนัทึกหลงัสอน  การทาํวิจยัในชั้นเรียน  การประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 

ของครูเพื่อนาํไปพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (เชิงคณุภาพ) 

  ๑ คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิารณา ๑ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถ

ตรวจสอบได ้ 

  ๒ คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๒ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถ

ตรวจสอบได ้ 



  ๓ คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๓ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถ

ตรวจสอบได ้  

  ๔´คะแนน  = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๔ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน  สามารถ

ตรวจสอบได ้  

  ๕´คะแนน  = มี คุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๕ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน สามารถ

ตรวจสอบได ้  
 

        ๒. การศึกษาต่อเน่ือง 

       ๑. มีการสาํรวจสภาพความตอ้งการของผูเ้รียน/ผูรั้บบริการ 

                   ๒. จดัทาํและพฒันาหลกัสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน/

ผูรั้บบริการ 

                    ๓.  มีแผนจดัการเรียนรู้ท่ีครอบคลุม สอดคลอ้ง  ครบถว้นตามหลกัสูตร และโปรแกรมการเรียนรู้ 

     ๔.  ผูส้อนสามารถใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

                 ๕.  มีการวดัและประเมินความรู้ของผูเ้รียน/ผูรั้บบริการท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

                 ๖.  ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการมีความพงึพอใจในระดบัดีต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการศึกษาต่อเน่ือง (เชิงคณุภาพ) 

  ๑ คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิารณา ๑-๒ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถ

ตรวจสอบได ้ 

  ๒ คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๓  ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถ

ตรวจสอบได ้ 

  ๓ คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๔ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถ

ตรวจสอบได ้  

  ๔ คะแนน  = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๕ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน  สามารถ

ตรวจสอบได ้  

  ๕ คะแนน  = มี คุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๖ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถ

ตรวจสอบได ้  

 

เกณฑ์ระดับคณุภาพค่าน้ําหนัก ๔ คะแนน 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

๐.๐๐-๑.๙๙ ๒.๐๐-๒.๓๙ ๒.๔๐- ๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๕๙ ๓.๖๐-๔.๐๐ 
  

  

สรุป  ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๒.๓  ได้ ................... .คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ ............. 

 



 

วธีิการคาํนวณ 
 

     ๑.เกณฑ์การพจิารณาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ข้อ ๑ -๕  
        

            ค่าร้อยละ    =    จาํนวนครูท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิารณา  X ๑๐๐ 

                                                                จาํนวนครูทั้งหมด 
 

           ขอ้ท่ี ๑          ร้อยละ๑๐๐         =          ๕  X ๑๐๐ 

                                                                             ๕ 
 

          ขอ้ท่ี ๓          ร้อยละ๘๐           =          ๔ X ๑๐๐ 

                                                                            ๕  
 

    ตัวอย่างตาราง  การคาํนวณร้อยละคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของครู ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 

เกณฑ์การพจิารณา 
ครู 

(จํานวนครูทั้งหมด = ๕ คน) 
ร้อยละ 

ขอ้ท่ี ๑ ๕ ๑๐๐ ผา่น 

ขอ้ท่ี ๒ ๕ ๑๐๐ ผา่น 

ขอ้ท่ี ๓ ๔ ๘๐ ไม่ผา่น 

ขอ้ท่ี ๔ ๕ ๑๐๐ ผา่น 

ขอ้ท่ี ๕ ๕ ๑๐๐ ผา่น 

สรุปเกณฑ์การพจิารณา ผ่าน ๔ ข้อ ไม่ผ่าน ๑ ข้อ 

 

  ขั้นตอนที ่๑     หาค่าคะแนนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เชิงคุณภาพ)  
 

 ตวัอยา่ง ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๓  จากการประเมิน สถานศึกษามีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๔ ขอ้ 

                                                    โดยมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้ เม่ือนาํมาเปรียบเทียบ 

                                                    กบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนจะได ้๔ คะแนน   
 

  ขั้นตอนที ่๒   หาค่าคะแนนการศึกษาต่อเน่ือง (เชิงคุณภาพ)  
 

              ตวัอยา่ง ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๓ จากการประเมิน สถานศึกษามีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิารณา ๔ ขอ้ 

                                                   โดยมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้ เม่ือนาํมาเปรียบเทียบ 

                                                   กบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนจะได ้๓ คะแนน   

  ขั้นตอนที ่๓            =  นาํค่าคะแนนการศึกษาขั้นพื้นฐาน + ค่าคะแนนการศึกษาต่อเน่ือง 
 

                                แทนค่า         =    ๔ + ๓           =     ๗                                    



 
  

  คดิคะแนนถ่วงนํา้หนักตามสูตร (ดว้ยเกณฑพ์ิจารณามี ๑๐ คะแนน แต่นํ้าหนกัตวับ่งช้ีมี ๔ คะแนน) 
 

 

              คะแนนท่ีได ้
X ค่านํ้าหนกัคะแนน 

คะแนนเตม็ (เกณฑก์ารใหค้ะแนน) 
        

      

 แทนค่าในสูตร     คะแนนท่ีได ้ ๗  คะแนน คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน ค่านํ้าหนกัคะแนน ๔ คะแนน 
 

                             =   ๗ X ๔          =    ๒.๘๐   คะแนน 

                              ๑๐ 
 

วธีิการหาค่าระดับคุณภาพ 
 

     นาํคะแนนท่ีคาํนวณได ้(๒.๘๐) ไปเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ (ค่านํ้าหนกั ๔ คะแนน ) 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

๐.๐๐ – ๑.๙๙ ๒.๐๐ – ๒.๓๙ ๒.๔๐ - ๒.๙๙ ๓.๐๐ – ๓.๕๙ ๓.๖๐ - ๔.๐๐ 

 

 สรุป  ผลจากการประเมินตวับ่งช้ี ๒.๓  ได้  ๒.๘๐  คะแนน  อยู่ในระดบัคุณภาพ  พอใช้  

 

 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางการจดักจิกรรม 
 

๑.การสนบัสนุน ส่งเสริมใหค้รูและผูส้อนทุกคนตอ้งมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

                           ๒.การอบรมพฒันาครูและผูส้อนใหมี้ทกัษะและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ การจดักระบวนการ

เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

  ๓, มีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เช่น การออกแบบ

ใบงาน กิจกรรมต่างๆ ท่ีเนน้การวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย 

  ๔. มีการบนัทึกผลการเรียนรู้หลงัการสอนทุกคร้ัง และนาํผลไปพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้

ของครูและผูเ้รียน 

  ๕. มีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและ ใชข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อวางแผนใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่มและเป็นชั้น 

  ๖. ใหมี้การประเมินผลงานของครูและผูส้อนประจาํภาคเรียน โดยผูเ้รียนและผูรั้บบริการ 

   ๗.  สาํรวจความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 



วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมลู/แหล่งข้อมลู 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑.การสอบถาม การสมัภาษณ์ - ผูบ้ริหาร/ครู/ / กรรมการสถานศึกษา/ ผูเ้รียน  และภาคีเครือข่าย 

๒. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน  

     ร่องรอยการปฏิบติังาน หรือ  

     ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

- บนัทึกรายงานการประชุม 

- คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูและผูส้อน 

- แผนการจดัการเรียนรู้( ใบงาน กิจกรรมการเรียนรู้ฯลฯ) 

- รายงานการวจิยัชั้นเรียน 

- แฟ้มสะสมงานของครู 

- บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

- รายงานผลการปฏิบติังานของครู 

- รายงานผลการนิเทศการจดัการศึกษา 

- แผนพฒันาบุคคลากรสถานศึกษาและสาํนกังานจงัหวดั 

- รายงานผลการประเมินครูและผูส้อน 

- เกียรติบตัร  วฒิุบตัร  สมุดบนัทึกความดี 

๓. การสงัเกต - เวลาการพบกลุ่ม 

- การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งช้ีที ่ ๒.๔  คุณภาพผู้สอน/วทิยากรสอนการศึกษาต่อเน่ือง 

ค่านํา้หนัก  ๓  คะแนน 

 

คาํอธิบาย 
 

 คณุภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเน่ือง หมายถึง ครู วิทยากร ภูมิปัญญา บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

คดัเลือกจากสถานศึกษา หรือภาคีเครือข่ายใหท้าํหนา้ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาต่อเน่ือง ใหค้รอบคลุมทั้งดา้น

ความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะท่ีสาํคญั  ช้ีแนะ และบริหารจดัการใหผู้เ้รียน/ผูรั้บบริการไดเ้รียนรู้เตม็

ความสามารถ เพื่อพฒันาผูเ้รียน/ผูรั้บบริการใหบ้รรลุเป้าหมายของหลกัสูตร ตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 
 

 ภูมิปัญญา หมายถึง บุคคลท่ีรับการยกยอ่งหรือเป็นท่ียอมรับจากหน่วยงาน องคก์ร ภาครัฐ ชุมชน วา่เป็นผูท่ี้มี

ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชา อาชีพดา้นนั้น ๆ 

 

เกณฑ์การพจิารณา 
 

 ๑. ผูส้อน มีความรู้ ความสามารถ/ประสบการณ์ตรงตามสาขาท่ีจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรและเป็นท่ี

ยอมรับ 

 ๒. ผูส้อนจดัทาํแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ ครอบคลุมเน้ือหาวิชาตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 

 ๓. ผูส้อน มีทกัษะและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ และการจดักระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 

 ๔. ผูส้อน มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามเน้ือหาของหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอน 

 ๕. ผูส้อน นาํขอ้มูลจากการสรุปผลการประเมินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปปรับปรุงและพฒันาแผนการ

จดัการเรียนรู้ 

 ๖. ผูส้อนไดรั้บการพฒันาในการจดักระบวนการการเรียนรู้ อยา่งนอ้ย ๒๐ ชัว่โมง/ปี 

 

เกณฑ์การให้คะแนนเชิงคณุภาพ 
 

๑   คะแนน =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๑-๒ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้ 

๒ คะแนน =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๓ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้ 

๓ คะแนน =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๔ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้  

๔ คะแนน =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๕ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้  

๕ คะแนน =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๖ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

   

 

 

    



เกณฑ์ระดับคณุภาพค่าน้ําหนัก ๓ คะแนน 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐ – ๑.๗๗ ๑.๗๘ – ๒.๐๗ ๒.๐๘ – ๒.๓๗ ๒.๓๘ – ๒.๖๗ ๒.๖๘ – ๓.๐๐ 

 

สรุป  ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๒.๔ ได้ .................... คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ ............. 

  

 

   วธีิการคาํนวณ 
 

      ๑.หาค่าคะแนนเชิงคุณภาพ  
 

         ตัวอย่าง  ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๔ จากการประเมิน สถานศึกษามีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๕ ขอ้โดยมีร่องรอย     

                                       หลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้ เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

                                       จะได ้๔ คะแนน   
 

     ๒. คดิคะแนนถ่วงนํา้หนักตามสูตร (ดว้ยเกณฑก์ารพจิารณามี ๕ คะแนน แต่นํ้าหนกัตวับ่งช้ีมี ๓ คะแนน) 
 

คะแนนท่ีได ้
X ค่านํ้าหนกัคะแนน 

คะแนนเตม็ (เกณฑก์ารใหค้ะแนน) 

        

         แทนค่าในสูตร คะแนนท่ีได ้ ๔ คะแนน คะแนนเตม็ ๕ คะแนน ค่านํ้าหนกัคะแนน ๓ คะแนน 
 

                         =   ๔  X  ๓               =     ๒.๔๐  คะแนน 

                                         ๕ 
 

    วธีิการหาค่าระดับคุณภาพ 
 

        นาํคะแนนท่ีคาํนวณได ้(๒.๔๐) ไปเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ (ค่านํ้ าหนกั ๓ คะแนน)  
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐ – ๑.๗๗ ๑.๗๘ – ๒.๐๗ ๒.๐๘ – ๒.๓๗ ๒.๓๘ – ๒.๖๗ ๒.๖๘ – ๓.๐๐ 

 

  สรุป  ผลจากการประเมินตัวบ่งช้ี ๒.๔   ได้  ๒.๔๐  คะแนน  อยู่ในระดับคุณภาพ  ด ี 

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะแนวทางการจดักจิกรรม 
 

๑. จดัทาํแฟ้มประวติัของผูส้อน 

๒. จดัทาํคาํสัง่แต่งตั้งผูส้อน 

๓. จดัทาํแผนการเรียนรู้การศึกษาต่อเน่ือง 

๔. จดัทาํใบความรู้ ใบงาน เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ แบบสรุปผลการประเมินของหลกัสูตร 

ท่ีสอน 

๕. จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเนน้ใหผู้เ้รียน/ผูรั้บบริการไดฝึ้กปฏิบติัจริงและใชป้ระสบการณ์จริงใน 

การเรียนรู้ 

๖. มีการวดัและประเมินผลผูเ้รียน/ผูรั้บบริการหลงัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

๗. จดัทาํสรุปประเมินผลการเรียนของผูเ้รียน/ผูรั้บบริการ 

๘. นาํผลการประเมินมาปรับปรุงพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้คร้ังต่อไป 

๙. จดัโครงการหรือกิจกรรมเพือ่การพฒันาครูผูส้อนการศึกษาต่อเน่ือง 

๑๐. มีการประเมินผลผูส้อนจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และนาํผลมาปรับปรุงพฒันา 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมลู/แหล่งข้อมลู 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสมัภาษณ์ - ผูบ้ริหาร/ครู/กรรมการสถานศึกษา ผูเ้รียน  และผูรั้บบริการ 

๒.การตรวจเอกสาร หลกัฐาน  

    ร่องรอยการปฏิบติังาน หรือ  

    ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

- ใบสมคัรหรือแฟ้มประวติัของครู/ผูส้อนท่ีสถานศึกษาจดัทาํทะเบียนครู  

- หลกัสูตร/โปรแกรมการเรียนต่างๆ ท่ีสถานศึกษาจดัใหบ้ริการหรือ 

   เปิดการเรียนการสอน/การอบรม 

- บนัทึกรายงานการประชุม/คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ 

- หลกัสูตรการศึกษาต่อเน่ือง/หลกัสูตรระยะสั้น/โปรแกรมการเรียนรู้ 

- แผนการจดัการเรียนรู้/รายงานการวจิยัชั้นเรียน 

- แฟ้มสะสมงานของครู/ผูส้อน 

- ใบความรู้ ใบงาน 

- บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

- เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการปรับปรุงพฒันาแลว้ 

- คาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานติดตามผลผูจ้บหลกัสูตร 

- รายงานผลการติดตามผูจ้บหลกัสูตร 

- แผนปฏิบติังานประจาํปี โครงการ/กิจกรรม 

๓. การสงัเกต - การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

 



ตัวบ่งช้ีที ่๒.๕  คุณภาพส่ือทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้รับบริการ 

ค่านํา้หนัก   ๓  คะแนน 

 

คาํอธิบาย 
 

 ส่ือ หมายถึง เอกสารส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเลกทรอนิกส์ ส่ือบุคคล ภูมิปัญญา แหล่งการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษา จดัหาหรือ

พฒันา ข้ึนเพื่อสนองต่อความตอ้งการในการเรียนรู้ของผูเ้รียนผูรั้บบริการ ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา

ต่อเน่ืองและการศึกษาตามอธัยาศยั โดยผา่นความเห็นชอบคณะกรรมการพฒันาจดัหาส่ือ หรือคณะกรรมการสถานศึกษา 

และมีระบบการใหบ้ริการส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ  ท่ีผูเ้รียนผูรั้บบริการ สามารถเขา้ถึงได ้

 

  เกณฑ์การพจิารณา                                                                                                                                                    

  ๑. มีการจดัทาํขอ้มูลพื้นฐานหรือทาํเนียบส่ือแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา 

  ๒. มีส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัหลกัสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  ๓. มีระบบการใหบ้ริการท่ีสามารถเขา้ถึงและใชบ้ริการไดง่้าย 

  ๔. มีส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพท่ีผูเ้รียน/ผูรั้บบริการสามารถเรียนรู้ไดต้รงตามความตอ้งการ 

  ๕. มีการส่งเสริมแนะนาํใหข้อ้มูลสารสนเทศในการใชส่ื้อท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูเ้รียน/ผูรั้บบริการ 

  ๖. มีการประเมินและสรุปผลความพึงพอใจในการใชส่ื้อและรายงานใหผู้มี้อาํนาจพจิารณาเพื่อนาํ

ขอ้มูลไปปรับปรุงพฒันาส่ือ 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (เชิงคณุภาพ) 

  ๑  คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๑-๒ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถ

ตรวจสอบได ้ 

๒  คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๓ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถ 

ตรวจสอบได ้ 

             ๓  คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิารณา ๔ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถ

ตรวจสอบได ้  

๔  คะแนน  = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๕ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน  สามารถ 

ตรวจสอบได ้  

๕  คะแนน  = มี คุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๖ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถ 

ตรวจสอบได ้  
 

 

 

 



เกณฑ์ระดับคณุภาพค่าน้ําหนัก ๓ คะแนน 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

๐.๐๐ – ๑.๗๗ ๑.๗๘ – ๒.๐๗ ๒.๐๘ – ๒.๓๗ ๒.๓๘ – ๒.๖๗ ๒.๖๘ – ๓.๐๐ 
                 

 

   สรุป ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๒.๕  ได้ ................... คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ ............. 

 
  

   วธีิการคาํนวณ 
 

          ๑.หาค่าคะแนนเชิงคุณภาพ  

 ตวัอยา่ง ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๕  จากการประเมิน สถานศึกษามีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๖ ขอ้โดยมี 

                                                     ร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้ เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์

                                                     การใหค้ะแนนจะได ้๕ คะแนน   
 

         ๒. คดิคะแนนถ่วงนํา้หนักตามสูตร (ดว้ยเกณฑก์ารพิจารณามี ๕ คะแนน แต่นํ้าหนกัตวับ่งช้ีมี ๓ คะแนน) 
 
  

คะแนนท่ีได ้
X ค่านํ้าหนกัคะแนน 

คะแนนเตม็ (เกณฑก์ารใหค้ะแนน) 
        

 

               แทนค่าในสูตร คะแนนท่ีได ้ ๕ คะแนน คะแนนเตม็ ๕ คะแนน ค่านํ้าหนกัคะแนน ๓ คะแนน 
 

                                               =   ๕   X   ๓              =    ๓.๐๐  คะแนน 

                                                   ๕ 
 

    วธีิการหาค่าระดับคุณภาพ 
 

      นาํคะแนนท่ีคาํนวณได ้(๓.๐๐) ไปเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ(ค่านํ้าหนกั ๓ คะแนน)  

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

๐.๐๐ – ๑.๗๗ ๑.๗๘ – ๒.๐๗ ๒.๐๘ – ๒.๓๗ ๒.๓๘ – ๒.๖๗ ๒.๖๘ – ๓.๐๐ 

 

    สรุป  ผลจากการประเมินตัวบ่งช้ี ๒.๕  ได้  ๓.๐๐  คะแนน  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดมีาก  

 
 

 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะแนวทางการจดักจิกรรม 
 

๑. จดัทาํทาํเนียบส่ือ/แหล่งการเรียนรู้/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

๒. สาํรวจความตอ้งการการใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ 

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกหนงัสือและส่ือการเรียนรู้ 

๔. ประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

๕. สถานศึกษามีการจดัระบบบริการส่ือ มีการจดัทาํฐานขอ้มูล ระบบสืบคน้ เวบ็ไซต ์

๖. จดัประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลกัสูตรและส่ือของสถานศึกษาเพือ่ใหค้วาม 

เห็นชอบการจดัหา/ซ้ือส่ือการเรียนรู้ 

๗. จดัปฐมนิเทศนกัศึกษาเพื่อส่งเสริมแนะนาํขอ้มูลสารสนเทศในการใชส่ื้อและแหล่ง 

เรียนรู้ 

๘. ประเมินความพึงพอใจในการใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้ พร้อมทั้งจดัทาํรายงานใหผู้มี้ 

อาํนาจพิจารณานาํผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาระบบการใหบ้ริการส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมลู/แหล่งข้อมลู 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสมัภาษณ์ - ผูบ้ริหาร/ครู/กรรมการสถานศึกษา  /ผูเ้รียน/ และผูรั้บบริการ  

๒. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน  

     ร่องรอยการปฏิบติังาน  

     หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

- ทาํเนียบส่ือ/แหล่งการเรียนรู้/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

- รายงานการสาํรวจความตอ้งการการใชส่ื้อแหล่งการเรียนรู้                                                                       

- มีคาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกหนงัสือและส่ือการเรียนรู้                                                                               

- รายงานการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการพฒันาแลว้ 

- หลกัฐานการจดัระบบบริการส่ือ                                         

- มีฐานขอ้มูล ระบบสืบคน้ website ระบบยมืคืน 

- หลกัฐานการปฐมนิเทศ/แผน่พบับนัทึกการปฏิบติัของครู 

- มีการประเมินและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใชส่ื้อ และ 

  แหล่งเรียนรู้                                          

- มีการรายงานใหผู้มี้อาํนาจพิจารณาเพื่อนาํขอ้มูลไปปรับปรุงพฒันาส่ือและ 

  แหล่งเรียนรู้ 

- ศึกษาเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ มีการนาํผลการประเมิน 

  ความพึงพอใจมาปรับปรุงและพฒันาส่ือหรือแหล่งการเรียนรู้                                                                            

- สมัภาษณ์ผูรั้บผดิชอบ หรือผูบ้ริหาร และผูรั้บบริการภาคีเครือข่ายหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง 

๓. การสงัเกต - การจดัแหล่งเรียนรู้ 

- การจดักิจกรรมส่งเสริมการใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้ 



ตัวบ่งช้ีที ่๒.๖  คุณภาพการจัดการศึกษาตามอธัยาศัย                                                                                              

ค่านํา้หนัก   ๔  คะแนน    

                                                                                                                      

คาํอธิบาย 
 

 คณุภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  หมายถึง  สถานศึกษามีการจดั หรือส่งเสริมใหภู้มิปัญญา หน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน  แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  เช่น หอ้งสมุดประชาชน กศน.ตาํบล ศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชน หอศิลป์ 

พิพิธภณัฑ ์ สวนสตัว ์สวนสาธารณะ อุทยานแห่งชาติ และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ร่วมจดัการศึกษาตามอธัยาศยั โดยผา่นส่ือ

ส่ิงพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ท  นิทรรศการ ศึกษาดูงาน กิจกรรมและงานเทศกาล ประเพณี วฒันธรรม 

ใหป้ระชาชนเกิดการเรียนรู้ไดต้ามความสนใจ ความถนดั หรือความจาํเป็น จนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ ความตระหนกั 

เจตคติท่ีดี  หรือมีความสามารถไดด้ว้ยตนเอง  

 

เกณฑ์การพจิารณา 

              ๑.  มีส่ือ แหล่งการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย สนองต่อความสนใจ ความตอ้งการของ

กลุ่มเป้าหมาย 

          ๒.  มีการจดั หรือส่งเสริมใหมี้การกระบวนการเรียนรู้ตามอธัยาศยัท่ีมีคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

          ๓.  มีการประชาสมัพนัธ์การใหบ้ริการทางการศึกษาเพือ่กระตุน้ หรือใหผู้รั้บบริการเขา้ถึงได ้

       ๔.  มีการประเมินผลการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัและนาํผลการประเมินไปปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง 

 

เกณฑ์การให้คะแนน (เชิงคณุภาพ) 

๑ คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา  ๑ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้ 

๒ คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๒ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้ 

๓ คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๓ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้  

๔ คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๔ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้  

 

(เกณฑ์การพจิารณามี ๔ คะแนน เท่ากบันํา้หนักตัวบ่งช้ี ๔ คะแนน จึงไม่ต้องถ่วงนํา้หนัก)  

เกณฑ์ระดับคณุภาพค่าน้ําหนัก ๔ คะแนน 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๑.๙๙ ๒.๐๐-๒.๓๙ ๒.๔๐- ๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๕๙ ๓.๖๐-๔.๐๐ 

 

สรุป ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๒.๖ ได้ .................... คะแนน อยู่ในระดบัคุณภาพ ............. 

 



 

 

วธีิการคาํนวณเชิงคณุภาพ 
 

      ๑. หาค่าคะแนนเชิงคุณภาพ 
 

          ตัวอย่าง ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๖  จากการประเมิน สถานศึกษามีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๓ ขอ้ โดยมี      

                                                ร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์

                                                การใหค้ะแนนจะได ้๓ คะแนน 
 

        (เกณฑ์การพจิารณามี ๔ คะแนน เท่ากบันํา้หนักตัวบ่งช้ี ๔ คะแนน จึงไม่ต้องถ่วงนํา้หนัก ) 
 

     ๒.วธีิการหาค่าระดับคุณภาพ 
 

        นาํคะแนนท่ีคาํนวณได ้๓ คะแนน ไปเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ (ค่านํ้ าหนกั ๔ คะแนน) 
 

       เกณฑ์ระดับคณุภาพค่าน้ําหนัก ๔ คะแนน 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

๐.๐๐-๑.๙๙ ๒.๐๐-๒.๓๙ ๒.๔๐- ๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๕๙ ๓.๖๐-๔.๐๐ 

 

   สรุป  ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๒.๖  ได้     ๓   คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ    ด ี

 

  

ข้อเสนอแนะแนวทางการจดักจิกรรม 
 

 สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาตามอธัยาศัย ดังนี ้

๑. จดัฐานการเรียนรู้ ในศฝก. ศฝช. เพื่อใหผู้ส้นใจเรียนรู้ไดต้ามอธัยาศยั  

๒. จดักระบวนการเรียนรู้ผา่นส่ือ online offline ใหผู้ส้นใจสามารถเรียนรู้ไดต้ามอธัยาศยั ใน ศฝก. ศฝช.   

หอ้งสมุด  เป็นตน้ 

๓. จดัทาํส่ือเอกสาร เช่น แผน่พบั เอกสารเยบ็มุม บอร์ดนิทรรศการ หนงัสือพิมพฝ์าผนงั เพื่อใหค้วามรู้ 

เฉพาะเร่ือง โดยมีการจดัการใหเ้กิดการเรียนรู้ในสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ศาลาท่ีพกั สถานีขนส่ง โรงพยาบาล กศน.อาํเภอ 

กศน.ตาํบล หรือสถานท่ีสาธารณะอ่ืน ๆ 
 

              สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ตามอธัยาศัย 

๑. สถานศึกษาอาจร่วมกบัภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น วดั หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ  

เอกชน พิพิธภณัฑ ์อุทยานแห่งชาติ วิทยชุุมชน เสียงตามสาย  ในการจดัการเรียนรู้ตามอธัยาศยั ใหก้บัผูส้นใจ เช่น 

เอกสารความรู้   ใบงาน แบบประเมินของการเรียน แบบบนัทึกการเรียนรู้ และเกียรติบตัรรับรองผลการเรียนรู้ 

          



              การประเมินผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

๑. ในรอบหน่ึงปี ควรมีการประเมินโครงการในภาพรวมของการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั อยา่งนอ้ย ๑ คร้ัง  

หรือประเมินหลงัส้ินสุดกิจกรรมนั้น ๆ 

๒. มีแบบประเมินท่ีสะทอ้นถึงการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัท่ีมีคุณภาพสอดคลอ้งกบัความสนใจและความ 

ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

๓. วิเคราะห์ผลการประเมินการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั รายงานต่อผูเ้ก่ียวขอ้งและบนัทึกเสนอผูบ้ริหาร 

สถานศึกษาเพือ่การพฒันาหรือปรับปรุง 

๔. สถานศึกษามีโครงการหรือแผนรองรับเร่ืองการพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 

 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. ดูจากสภาพจริง หรือร่องรอย  - เอกสารการดาํเนินงาน เช่น โครงการ รายงาน ภาพกิจกรรม วีดิทศัน์  

  ส่ือประชาสมัพนัธ์ ส่ือของจริงท่ีใชก้ารการจดักิจกรรมการศึกษาตาม 

  อธัยาศยั                                                 

 

๒. สมัภาษณ์ - ผูบ้ริหาร                                                                     

- ผูรั้บผดิชอบงาน                                                               

- ผูรั้บบริการ                                   

๓.  ตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย - ทาํเนียบแหล่งการเรียนรู้ 

- คาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงาน 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- แผนพฒันาตนเองของครูและบุคลากร                                 

- วฒิุบตัรผา่นกการอบรม                                            

  

๔.  ผลการประเมินและการพฒันางาน - รายงานผลการประเมินการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั                                                                                           

-  บนัทึกรายงานผลการประเมินต่อผูมี้อาํนาจ                                             

-โครงการจดัหรือพฒันาการศึกษาตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งช้ีที ่ ๒.๗  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ค่านํา้หนัก  ๓  คะแนน 

 

คาํอธิบาย 
 

 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  หมายถึง สถานศึกษามีการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมใหบุ้คคลหรือ

สมาชิกในชุมชน สงัคม เกิดการเรียนรู้โดยผา่นส่ือ เทคโนโลย ี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ องคค์วามรู้ต่างๆ             

จนสามารถสร้างความรู้ ทกัษะ มีระบบการจดัการความรู้ ระบบการเรียนรู้ท่ีดี มีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียน

เรียนรู้ร่วมกนัทุกภาคส่วนในชุมชน สงัคม ทาํใหเ้กิดพลงัสร้างสรรค ์ และใชค้วามรู้เป็นเคร่ืองมือในการเลือก และ

ตดัสินใจเพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  สงัคมและการเมือง อยา่งเหมาะสม  

 

เกณฑ์การพจิารณา 

 ๑. มีแผนการจดักิจกรรมสนบัสนุนใหเ้กิดสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

  ๒. มีการนิเทศตามแผน 

 ๓. มีการประเมินผลการจดักิจกรรม 

 ๔. มีการนาํผลการประเมินมาพฒันา 

 

เกณฑ์การให้คะแนน (เชิงคณุภาพ) 

  ๑ คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิารณา ๑ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถ

ตรวจสอบได ้ 

  ๒ คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๒ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถ

ตรวจสอบได ้ 

  ๓ คะแนน = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๓ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถ

ตรวจสอบได ้  

  ๔ คะแนน  = มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๔ ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถ

ตรวจสอบได ้  

    

เกณฑ์ระดับคณุภาพค่าน้ําหนัก ๓ คะแนน 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

๐.๐๐ – ๑.๗๗ ๑.๗๘ – ๒.๐๗ ๒.๐๘ – ๒.๓๗ ๒.๓๘ – ๒.๖๗ ๒.๖๘ – ๓.๐๐ 

 

สรุป  ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๒.๗  ได้ .................... คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ ............. 

 



 
 

    วธีิการคาํนวณ 
 

           ๑.หาค่าคะแนนเชิงคุณภาพ  
 

 ตัวอย่าง ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๗ จากการประเมิน สถานศึกษามีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิารณา ๓ ขอ้ 

                                                    โดยมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้ เม่ือนาํมาเปรียบเทียบ 

                                                    กบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนจะได ้๓ คะแนน   
 

            ๒. คดิคะแนนถ่วงนํา้หนักตามสูตร  
 

    (ดว้ยเกณฑก์ารพิจารณามี ๔ คะแนน แต่นํ้าหนกัตวับ่งช้ีมี ๓ คะแนน) 
 

คะแนนท่ีได ้
X ค่านํ้าหนกัคะแนน 

คะแนนเตม็ (เกณฑก์ารใหค้ะแนน) 

        

                แทนค่าในสูตร คะแนนท่ีได ้ ๓ คะแนน คะแนนเตม็ ๔ คะแนน ค่านํ้าหนกัคะแนน ๓ คะแนน 
 

                                             =     ๓   X   ๓            =    ๒.๒๕  คะแนน 
 

                                                  ๔ 

       วิธีการหาค่าระดับคณุภาพ 

        นาํคะแนนท่ีคาํนวณได ้(๒.๒๕) ไปเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ (ค่านํ้าหนกั ๓ คะแนน)  

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

๐.๐๐ – ๑.๗๗ ๑.๗๘ – ๒.๐๗ ๒.๐๘ – ๒.๓๗ ๒.๓๘ – ๒.๖๗ ๒.๖๘ – ๓.๐๐ 

 

       สรุป  ผลจากการประเมินตัวบ่งช้ี ๒.๗  ได้   ๒.๒๕   คะแนน   อยู่ในระดับคุณภาพ  พอใช้ 

 

 

ข้อเสนอแนะแนวทางการจดักจิกรรม 
 

  ๑. จดัทาํแผนงานหรือโครงการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

  ๒. คดัเลือกชุมชน   ๑  ชุมชนท่ีมีความพร้อมเพื่อจะเขา้ร่วมกระบวนการเรียนรู้ 

  ๓. สาํรวจขอ้มูลชุมชน จดัเวทีประชาคมเพือ่วิเคราะห์ขอ้มูล สภาพปัญหาและความตอ้งการของ 

ชุมชน  

  ๔. มีกิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุน กระตุน้ใหชุ้มชนแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น เวที

ประชาคม การจดัประชุม การทวัร์ชุมชน เป็นตน้ 



  ๕. มีกิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนใหชุ้มชนมีกระบวนการจดัการความรู้เพื่อสรุปองคค์วามรู้ และ 

ต่อยอดองคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ือง  พร้อมทั้งนาํความรู้ไปใชใ้นการแกปั้ญหา หรือพฒันาชุมชน 

  ๖.  ส่งเสริมสนบัสนุนใหชุ้มชนเผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมลู / แหล่งข้อมูล 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสมัภาษณ์ การสอบถาม  

    การสงัเกตพฤติกรรม 
- ผูน้าํชุมชน และประชาชนในชุมชน 

๒. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน 

     ร่องรอยหรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 

 

 

- คาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงาน 

- แผนงาน โครงการ                                                    

- รายงานการสรุปผลการดาํเนินงาน กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง                                                                               

- รายงานการประเมินผลโครงการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสงัคม  

   แห่งการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที ่๓  การบริหารการศึกษา 

ค่านํา้หนัก    ๑๐   คะแนน 

 

คาํอธิบาย 
 

 คุณภาพการบริหารจัดการ หมายถึง ประสิทธิภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารจดัการและการ

พฒันาสถานศึกษาตามบทบาทภารหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาใหมี้คุณภาพอยา่งย ัง่ยนืมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 

ประกอบดว้ย ๕ ตวับ่งช้ี 

 

ตัวบ่งช้ีที ่๓.๑  คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา 

ค่านํา้หนัก    ๒  คะแนน 

 

คาํอธิบาย 
 

 ผูบ้ริหารนาํมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัมาเป็นเป้าหมายในการบริหารจดัการเพื่อ

จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพทางการศึกษา และแผนปฏิบติัการประจาํปี มีความสอดคลอ้งระหว่างโครงการ/กิจกรรมกบั

มาตรฐาน กศน. สู่การกาํหนดนโยบายการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามแผนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยั โดยมีระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารท่ีถูกตอ้งและครบถว้นเป็นปัจจุบนั  มีการนิเทศติดตาม

ประเมินผล และนาํผลการนิเทศติดตามประเมินผล ไปใชใ้นการตดัสินใจและปรับปรุงพฒันา 

 

เกณฑ์การพจิารณา 

 ๑. มีการใชม้าตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเป็นเป้าหมายในการบริหาร

จดัการ 

๒. มีการกาํหนดนโยบายการบริหารจดัการ ยทุธศาสตร์ ตามแผนส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอธัยาศยั 

                      ๓. มีระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจุบนัและพร้อมใชง้าน 

                    ๔. มีระบบกาํกบั นิเทศติดตามและประเมินผล กบัเป้าหมายตามแผนอยา่งต่อเน่ือง 

                    ๕. มีการนาํผลการนิเทศ ติดตามและประเมินไปใชใ้นการตดัสินใจและปรับปรุง พฒันาการบริหารองคก์ร 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การให้คะแนน (เชิงคณุภาพ)      

    ๑ คะแนน =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๑ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

  ๒ คะแนน =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๒ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

    ๓ คะแนน =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๓ ขอ้ และมีร่องรอยหลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

   ๔ คะแนน =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๔ ขอ้ และมีร่องรอยหลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

    ๕ คะแนน  =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๕ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

 

เกณฑ์ระดับคณุภาพค่าน้ําหนัก ๒ คะแนน 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๐.๙๙ ๑.๐๐-๑.๑๙ ๑.๒๐- ๑.๔๙ ๑.๕๐-๑.๗๙ ๑.๘๐-๒.๐๐ 

 

  สรุป ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๓.๑  ได้ .................... คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ ............. 
 

 

   วธีิการคาํนวณ 
 

         ๑. หาค่าคะแนนเชิงคุณภาพ  

             ตัวอย่าง ตวับ่งช้ีท่ี ๓.๑ จากการประเมิน สถานศึกษามีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๔ ขอ้โดยมีร่องรอย                 

                                                  หลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้ เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

                                                  จะได ้๔ คะแนน 

   

        ๒. คดิคะแนนถ่วงนํา้หนักตามสูตร (ดว้ยเกณฑพ์จิารณามี ๕ คะแนน แต่นํ้าหนกัตวับ่งช้ีมี ๒ คะแนน) 
         

คะแนนท่ีได ้
X ค่านํ้าหนกัคะแนน 

คะแนนเตม็ (เกณฑก์ารใหค้ะแนน) 
        

             แทนค่าในสูตร คะแนนท่ีได ้ ๔ คะแนน คะแนนทั้งหมด ๕ คะแนน ค่านํ้าหนกัคะแนน ๒ คะแนน 
 

                              =      ๔    X    ๒               =    ๑.๖๐ คะแนน 

                                                  ๕ 



 

   วิธีการหาค่าระดับคณุภาพ 

       นาํคะแนนท่ีคาํนวณได ้๑.๖๐ คะแนนไปเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ (ค่านํ้าหนกั ๒ คะแนน) 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๐.๙๙ ๑.๐๐-๑.๙๙ ๑.๒๐-๑.๔๙ ๑.๕๐-๑.๗๙ ๑.๘๐-๒.๐๐ 

 

   สรุป  ผลจากการประเมินตัวบ่งช้ี ๓.๑  ได้  ๑.๖๐  คะแนน   อยู่ในระดับคุณภาพ  ด ี 

 

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการจดักจิกรรม  
 

  ๑.ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามตระหนกัและเขา้ใจกบัมาตรฐาน กศน.และภารกิจการบริหารสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานตาํแหน่งและวทิยฐานะ สามารถวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งบทบาทและภารกิจ และถ่ายทอดความ

เขา้ใจใหก้บับุคลากรของสถานศึกษา 

  ๒.สถานศึกษาร่วมกนัวางแผนจดักิจกรรมตามนโยบาย ยทุธศาสตร์ ปรัชญา วิสยัทศัน ์กลยทุธ์จุดเนน้

การดาํเนินงาน กศน.ใหส่้งผลไปสู่คุณภาพ 

  ๓. ควรมีการตรวจสอบ ทบทวนปรัชญา วสิยัทศัน์  กลยทุธ์จุดเนน้การดาํเนินงานทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 

 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑.การสอบถาม การสมัภาษณ์  

   การสงัเกต 
- ผูบ้ริหารครู//กรรมการสถานศึกษา/ ผูเ้รียน//ผูรั้บบริการ  และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

๒.การตรวจเอกสาร หลกัฐาน  

    ร่องรอยการปฏิบติังาน หรือ   

    ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

- แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบติัการประจาํปี ปรัชญา วิสยัทศัน ์  

- คาํสัง่แต่งตั้งนิเทศภายใน แผนนิเทศ รายงานการนิเทศ คูมื่อการดาํเนินงาน รายงาน 

    การประเมิน โครงการ  

- เอกสารการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งโครงการกิจกรรมและมาตรฐาน กศน. 

- ระบบขอ้มูลสารสนเทศ 

- แผนและรายงานการนิเทศติดตามผล 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งช้ีที ่๓.๒  ระบบฐานข้อมูลเพือ่การบริหารจัดการ 

ค่านํา้หนัก    ๒  คะแนน 

 

คาํอธิบาย 
 

  ระบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารจดัการ หมายถึง สถานศึกษามีการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลเพ่ือการบริหารจดัการ        

ใหเ้ป็นหมวดหมู่ ถูกตอ้ง ครอบคลุม ทนัสมยั พร้อมใชต่้อการวางแผนการจดัการศึกษาท่ีครอบคลุมภารกิจดา้นการ

บริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทัว่ไป รวมทั้งงานสนบัสนุนอ่ืนๆ โดยเกิด

จากความร่วมมือของบุคลากรของสถานศึกษา  

 

เกณฑ์การพจิารณา 

๑. มีการวางแผน/โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นการบริหารวิชาการ การบริหาร 

งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทัว่ไป 

  ๒. มีการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื่อจดัการศึกษาใหเ้ป็นปัจจุบนัและสะดวกต่อการเขา้ถึง 

  ๓. มีการนาํระบบฐานขอ้มูลท่ีพฒันามาใชใ้นการบริหารจดัการ 

  ๔. มีการติดตามและประเมินผลการใชร้ะบบฐานขอ้มูล 

  ๕. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันาระบบฐานขอ้มูล 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  (เชิงคณุภาพ)    

    ๑ คะแนน =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๑ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

  ๒ คะแนน =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๒ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

    ๓ คะแนน  =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๓ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

    ๔ คะแนน  =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๔ ขอ้ และมีร่องรอยหลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

    ๕ คะแนน  =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๕ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

 

 

 

 



       เกณฑ์ระดับคณุภาพค่าน้ําหนัก ๒ คะแนน 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๐.๙๙ ๑.๐๐-๑.๑๙ ๑.๒๐- ๑.๔๙ ๑.๕๐-๑.๗๙ ๑.๘๐-๒.๐๐ 
 

 

  สรุป  ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๓.๒  ได้ .................... คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ ............. 

 
  

    วธีิการคาํนวณ 
 

         ๑. หาค่าคะแนนเชิงคุณภาพ  
 

             ตัวอย่าง ตวับ่งช้ีท่ี ๓.๒  จากการประเมิน สถานศึกษามีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๓ ขอ้ 

                                                   โดยมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้ เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบั 

                                                    เกณฑก์ารใหค้ะแนนจะได ้๓ คะแนน   
 

        ๒. คดิคะแนนถ่วงนํา้หนักตามสูตร (ดว้ยเกณฑพ์จิารณามี ๕ คะแนน แต่นํ้าหนกัตวับ่งช้ีมี ๒ คะแนน) 
          

คะแนนท่ีได ้
X ค่านํ้าหนกัคะแนน 

คะแนนเตม็ (เกณฑก์ารใหค้ะแนน) 
         

    

            แทนค่าในสูตร คะแนนท่ีได ้ ๓ คะแนน คะแนนทั้งหมด ๕ คะแนน ค่านํ้าหนกัคะแนน ๒ คะแนน 
 

                              =   ๓  X  ๒                   =   ๑.๒๐ คะแนน 

                                              ๕ 
 

      วิธีการหาค่าระดับคณุภาพ 
 

     นาํคะแนนท่ีคาํนวณได ้๑.๒๐ คะแนนไปเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ (ค่านํ้ าหนกั ๒ คะแนน) 
 

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๐.๙๙ ๑.๐๐-๑.๙๙ ๑.๒๐-๑.๔๙ ๑.๕๐-๑.๗๙ ๑.๘๐-๒.๐๐ 

 

     สรุป  ผลจากการประเมินตัวบ่งช้ี ๓.๒  ได้  ๑.๒๐  คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ  พอใช้  

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะ/แนวทางการจดักจิกรรม 
 

                  สถานศึกษาควรมีแผนพฒันาระบบฐานขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั โดยมีรายงานการติดตามและประเมินผลการ

ใชร้ะบบฐานขอ้มูล สภาพปัญหา อุปสรรค แนวทางการแกไ้ข และการพฒันาท่ีเป็นปัจจุบนั 

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมลูและแหล่งข้อมูล 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม สมัภาษณ์ - ผูบ้ริหาร/ครู/กรรมการสถานศึกษา / ผูเ้รียน/ /ผูรั้บบริการ  และ   

  ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

๒.การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย 

    การปฏิบติังาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

-  คาํสัง่มอบหมายงาน บนัทึกการรับทราบ 

- บนัทึกรายงานการประชุม รายงานผลการใชฐ้านขอ้มูล 

- รายงานการติดตามและประเมินผลการใชร้ะบบฐานขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งช้ีที ่ ๓.๓  ผลการบริหารความเส่ียง 

ค่านํา้หนัก  ๒ คะแนน 

 

คาํอธิบาย  
 

 ผลการบริหารความเส่ียง หมายถึง ผลลพัธ์การดาํเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทาํใหเ้กิดความ

เสียหายจากการดาํเนินการท่ีไม่เป็นไปตามแผน เพื่อใหร้ะดบัของความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูใ่น

ระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้ ควบคุมได ้ และตรวจสอบไดอ้ยา่งเป็นระบบ โดยในการดาํเนินการบริหารความเส่ียง

ผูบ้ริหารตอ้งวิเคราะห์และลาํดบัความเส่ียง (ดา้นกลยทุธ์ /ดา้นการดาํเนินงาน/ ดา้นการเงิน/ ดา้นการปฏิบติัตาม

กฎหมาย/กฎระเบียบ) อยา่งนอ้ย ๑ ดา้น ท่ีมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสาํเร็จตามบริบท/บทบาทหนา้ท่ีของ

สถานศึกษาเป็นสาํคญั   

 

เกณฑ์การพจิารณา 

  ๑. มีระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา 

  ๒. มีการวเิคราะห์และระบุความเส่ียงและปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงตามบริบท/บทบาทหนา้ท่ีของ

สถานศึกษา 

  ๓. มีการจดัทาํแผนบริหารความเส่ียงและดาํเนินการตามแผน กาํหนดตวัช้ีวดัความสาํเร็จ 

  ๔. มีการติดตาม ประเมินผล นาํผลการประเมิน ไปใชใ้นการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงตามแผน

และรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

   

เกณฑ์การให้คะแนน      

    ๑ คะแนน =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๑ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

  ๒ คะแนน =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๒ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

     ๓ คะแนน  =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๓ ขอ้ และมีร่องรอยหลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

    ๔ คะแนน  =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๔ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

     

 

 

 



เกณฑ์ระดับคณุภาพค่าน้ําหนัก ๒ คะแนน 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๐.๙๙ ๑.๐๐-๑.๑๙ ๑.๒๐- ๑.๔๙ ๑.๕๐-๑.๗๙ ๑.๘๐-๒.๐๐ 

 

  สรุป  ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๓.๓  ได้ .................... คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ ............. 

 

 

    วธีิการคาํนวณ 
 

         ๑.หาค่าคะแนนเชิงคุณภาพ  
 

               ตัวอย่าง ตวับ่งช้ีท่ี ๓.๓ จากการประเมิน สถานศึกษามีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิารณา ๔ ขอ้โดย 

                                                     มีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้ เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์

                                                    การใหค้ะแนนจะได ้๔ คะแนน   
 

         ๒. คดิคะแนนถ่วงนํา้หนักตามสูตร (ดว้ยเกณฑพ์ิจารณามี ๔ คะแนน แต่นํ้าหนกัตวับ่งช้ีมี ๒ คะแนน) 
 

คะแนนท่ีได ้
X ค่านํ้าหนกัคะแนน 

คะแนนเตม็ (เกณฑก์ารใหค้ะแนน) 
         

         

             แทนค่าในสูตร คะแนนท่ีได ้ ๔ คะแนน คะแนนทั้งหมด ๔ คะแนน ค่านํ้าหนกัคะแนน ๒ คะแนน 
 

                               =   ๔    X    ๒                 =    ๒.๐๐  คะแนน 

                                                 ๔ 

วิธีการหาค่าระดับคณุภาพ 

  นาํคะแนนท่ีคาํนวณได ้๒.๐๐ คะแนนไปเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ (ค่านํ้าหนกั ๒ คะแนน) 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๐.๙๙ ๑.๐๐-๑.๙๙ ๑.๒๐-๑.๔๙ ๑.๕๐-๑.๗๙ ๑.๘๐-๒.๐๐ 

 

   สรุป   ผลจากการประเมินตัวบ่งช้ี ๓.๓   ได้   ๒.๐๐   คะแนน   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะ/แนวทางการจดักจิกรรม 
 

  ๑. สถานศึกษาควรวิเคราะห์การบริหารความเส่ียงโดยจดัลาํดบัความสาํคญัเร่งด่วน เช่น เร่ือง

งบประมาณ การเงิน บุคลากร กิจกรรมการศึกษา วิชาการ เพื่อนาํมาจดัทาํแผนบริหารความเส่ียงสู่การควบคุมเพือ่ให้

เกิดความคุม้ค่าต่อการบริหารต่อไป 
   

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมลูและแหล่งข้อมูล 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสมัภาษณ์ - ผูบ้ริหาร/ครู กรรมการสถานศึกษา /ผูเ้รียน// ผูรั้บบริการ   และ   

  ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

๒. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย 

     การปฏิบติังาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

- คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยมีผูบ้ริหาร  

  สถานศึกษาและผูท่ี้รับผดิชอบร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ 

  คณะทาํงาน 

- สรุปผลการดาํเนินงานการประเมินตนเอง 

- แผนบริหารความเส่ียง แผนปฏิบติัการ 

- รายงานประชุม/การวิเคราะห์ความเส่ียง รายงานผลการบริหาร 

  ความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบงช้ีที่  ๓.๔  ผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 
คาน้ําหนัก   ๒  คะแนน 
 

คําอธิบาย  
 

 ผลการปฏิบัติหนาทีข่องผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผลการบริหารจัดการตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
สถานศึกษาในการบริหารจัดการองคกร   ดานการพัฒนาบุคลากร  ดานงบประมาณ  ดานวิชาการ และดานบริหารทั่วไป 
ครอบคลุมครบถวนทั้ง ๔ ดาน 
 

เกณฑการพิจารณา 
๑. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 
๒. ผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยเนนการมีสวนรวม 

  ๓.   ผูบริหารเปนผูนําทางวิชาการ 
  ๔.   ผูบริหารมีคุณธรรม จรยิธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณผูบริหาร 
  ๕.   ผูบริหารมีมนุษยสมัพันธ ไดรับการยอมรับจากสังคม และชุมชน 
    
เกณฑการใหคะแนน   (เชงิคุณภาพ)   
 

   ๑ คะแนน =  ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการ ๑ ขอ และมีรองรอย หลกัฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได 
 ๒ คะแนน =  ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการ  ๒ ขอ และมีรองรอย หลกัฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได 
    ๓ คะแนน =  ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการ ๓ ขอ และมีรองรอย หลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได 
   ๔ คะแนน =  ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการ ๔ ขอ และมีรองรอย หลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได 
   ๕ คะแนน =  ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการ ๕ ขอ และมีรองรอย หลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได 

 

เกณฑระดับคณุภาพคาน้ําหนัก ๒ คะแนน 

 
 

สรุป  ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ ๓.๔  ได .................... คะแนน อยูในระดับคณุภาพ ............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตองปรับปรุงเรงดวน ตองปรับปรุง พอใช ดี  ดีมาก 
๐.๐๐-๐.๙๙ ๑.๐๐-๑.๑๙ ๑.๒๐- ๑.๔๙ ๑.๕๐-๑.๗๙ ๑.๘๐-๒.๐๐ 



 

     วิธีการคํานวณ 
 

         ๑. หาคาคะแนนเชงิคุณภาพ  
 

             ตัวอยาง ตัวบงช้ีที่ ๓.๔ จากการประเมิน สถานศึกษามีคุณลกัษณะตามเกณฑการพิจารณา ๔ ขอโดย 
                                           มีรองรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได  เมือ่นํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ 
                                           การใหคะแนนจะได ๔ คะแนน   
 

         ๒. คิดคะแนนถวงน้าํหนักตามสูตร (ดวยเกณฑพิจารณามี ๕ คะแนน แตนํ้าหนักตัวบงช้ีมี ๒ คะแนน) 
  

คะแนนที่ได 
X คานํ้าหนักคะแนน คะแนนเต็ม (เกณฑการใหคะแนน) 

        
      

             แทนคาในสูตร คะแนนที่ได  ๓ คะแนน คะแนนทั้งหมด ๕ คะแนน คานํ้าหนักคะแนน ๒ คะแนน 
 

                              =   ๔   X  ๒           =   ๑.๖๐  คะแนน 
                                              ๕ 
 

    วิธีการหาคาระดับคุณภาพ 
 

      นําคะแนนที่คํานวณได ๑.๖๐ คะแนนไปเทียบกับเกณฑการประเมินระดับคุณภาพ (คานํ้าหนัก ๒ คะแนน) 
  

ตองปรับปรุงเรงดวน ตองปรับปรุง พอใช ดี  ดีมาก 
๐.๐๐-๐.๙๙ ๑.๐๐-๑.๙๙ ๑.๒๐-๑.๔๙ ๑.๕๐-๑.๗๙ ๑.๘๐-๒.๐๐ 

 

      สรุป  ผลจากการประเมินตัวบงชี้ ๓.๔  ได ๑.๒๐ คะแนน  อยูในระดับคุณภาพ  ดี 
 
 

ขอเสนอแนะ/แนวทางการจัดกิจกรรม 
 

  ๑. ผูบริหารสามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตร การวัดผลประเมินผล
การเรียนรู เอาใจใสการจัดการศึกษา เลือกใชสื่อการเรียนรู ใชหลักการบรหิารแบบมีสวนรวม โดยมีการติดตาม กํากับ 
ประเมินผลและนําผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง  
  ๒ ผูบริหารตองกํากับ ดูแล และตรวจสอบ การบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณอยูเสมอให
เปนปจจุบัน ถูกตองตามระเบียบ และตามกรอบระยะเวลาที่ทางราชการเกี่ยวของกําหนด เอกสารและหลักฐานตางๆตอง
เก็บรักษาไวที่ปลอดภัยสามารถตรวจสอบได 
  ๓. ผูบริหารตองสงเสริมพัฒนาบุคลากรอยางทั่วถึงตามภารกิจและสาขาที่จัดการเรียนการสอน 
  ๔. ผูบริหารควรมีนโยบายในการจัดการเกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดลอมทางกายภาพของสถานศึกษา         
ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ ใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ถูกสขุลักษณะเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม มีความมั่นคง
แข็งแรง ปลอดภัย  เอ้ือตอการมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี 
   
 
 



วิธีการเก็บรวบรวมขอมลูและแหลงขอมูล 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกต - ผูบริหาร/คร/ูกรรมการสถานศึกษา/ ผูเรียน/ผูรับบริการ   
  และผูเกี่ยวของ 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน รองรอยการปฏิบัติงาน  
    หรือขอมูลเชิงประจักษ 

 -หลักสูตรสถานศึกษา 
 -หนังสือเชิญจากเครือขาย องคกรตางๆ ภาพถายกิจกรรม  
- รายงานการประเมินตนเอง รองรอยการนําขอมูลและ 
  ผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจ 
- ขอมลูสํารวจความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร  
- ผลการวัดความสําเร็จของกิจกรรมในแตละโครงการ 
- แผนพัฒนาบุคลากร/แผนปฏิบัติการประจําป 
- หนังสือเชิญเขารับการอบรม วุฒิบัตร ฯ 
- รายงานประชุมการวางแผน 
- แผนปฏิบัติการใชเงิน ทะเบียนคุมตางๆ 
- แผนการนิเทศ/รายงานการนิเทศ ติดตาม 
- สถานศึกษารมรื่น สะอาด สังเกตสภาพภูมิทัศน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ตัวบ่งช้ีที ่๓.๕  ผลการปฏิบัตติามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ค่านํา้หนัก  ๒  คะแนน 

 

คาํอธิบาย  
 

 คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม 

สนบัสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ้ ๘ และมาตรา 

๒๖ ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง

คณะกรรมการสถานศึกษาให้คาํปรึกษาและพิจารณาให้ขอ้เสนอแนะแผนพฒันา แผนปฏิบติัการให้ความเห็นชอบ

หลกัสูตรของสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการระดมทุนทางสังคมและทรัพยากรจากชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ใหมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ติดตามและเสนอแนะผลการดาํเนินงาน 

 

เกณฑ์การพจิารณา 

  ๑. มีการประชุมเพื่อใหค้วามเห็นชอบการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีของสถานศึกษา 

  ๒. มีการให้ความเห็น เสนอแนะ ให้คาํปรึกษาในการจัดทาํนโยบาย แผนพฒันาการศึกษาของ

สถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังาน กศน. และศฝก. ศฝช. รวมทั้งความ

ตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

  ๓. มีการใหค้วามเห็นชอบในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง

ศึกษาขั้นพื้นฐานและความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน 
   

เกณฑ์การให้คะแนน      

    ๑ คะแนน =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๑ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

  ๒ คะแนน =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๒ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

     ๓ คะแนน  =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๓ ขอ้ และมีร่องรอย 

หลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

     

เกณฑ์ระดับคณุภาพค่าน้ําหนัก ๒ คะแนน 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๐.๙๙ ๑.๐๐-๑.๑๙ ๑.๒๐- ๑.๔๙ ๑.๕๐-๑.๗๙ ๑.๘๐-๒.๐๐ 
 

 

สรุป  ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๓.๕   ได้ .................... คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ ............. 

 



 

วธีิการคาํนวณ 
 

      ๑. หาค่าคะแนนเชิงคุณภาพ  
 

          ตัวอย่าง ตวับ่งช้ีท่ี ๓.๕  จากการประเมิน สถานศึกษามีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๓ ขอ้โดยมีร่องรอย  

                                                หลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้ เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

                                                จะได ้๓ คะแนน   
 

      ๒. คดิคะแนนถ่วงนํา้หนักตามสูตร (ดว้ยเกณฑพ์ิจารณามี ๓ คะแนน แต่นํ้าหนกัตวับ่งช้ีมี ๒ คะแนน) 
  

คะแนนท่ีได ้
X ค่านํ้าหนกัคะแนน 

คะแนนเตม็ (เกณฑก์ารใหค้ะแนน) 
         

          แทนค่าในสูตร คะแนนท่ีได ้ ๓ คะแนน คะแนนทั้งหมด ๓ คะแนน ค่านํ้าหนกัคะแนน ๒ คะแนน 
 

                          =       ๓   X   ๒               =    ๒.๐๐  คะแนน 

                                               ๓ 
 

วิธีการหาค่าระดับคณุภาพ 
 

  นาํคะแนนท่ีคาํนวณได ้๒.๐๐ คะแนนไปเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ (ค่านํ้าหนกั ๒ คะแนน) 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๐.๙๙ ๑.๐๐-๑.๙๙ ๑.๒๐-๑.๔๙ ๑.๕๐-๑.๗๙ ๑.๘๐-๒.๐๐ 

 

สรุป  ผลจากการประเมินตวับ่งช้ี ๓.๕   ได้   ๒.๐๐  คะแนน   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดมีาก  

 
 

 

ข้อเสนอแน/ะแนวทางการจดักจิกรรม 
 

๑. สถานศึกษาควรมีการจดัทาํสรุปรายงานการประชุมท่ีแสดงถึงการนาํผลจากการประชุม 

คณะกรรมการสถานศึกษามาส่ือสารกบับุคลากรในสถานศึกษาเพื่อนาํสู่การปฏิบติั 

๒. มีเอกสาร/หลกัฐานร่องรอยท่ีแสดงวา่คณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบรายงาน 

ผลการดาํเนินงานประจาํปีของสถานศึกษาเพื่อนาํเสนอต่อสาธารณชน 

๓. สถานศึกษาควรใหค้ณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม ใหค้าํปรึกษา ติดตามผลการ 

ดาํเนินงานสาํคญั  เช่น ผลการสาํรวจความพึงพอใจเก่ียวกบัการดาํเนินงานของสถานศึกษา  

 



วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมลูและแหล่งข้อมูล 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสมัภาษณ์ - ผูบ้ริหาร/ครู/ กรรมการสถานศึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

๒. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน  

     ร่องรอยการปฏิบติังาน หรือ  

    ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

- คาํสัง่แต่งตั้ง 

- รายงานการประชุม 

- เอกสาร/หลกัฐานขอ้เสนอแนะในประเดน็ต่างๆ 

- ผลการสาํรวจความพึงพอใจต่างๆเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของสถานศึกษา 

  จากคณะกรรมการสถานศึกษา 

- การสงัเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตดัสินใจของคณะกรรมการ 

  สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที ่๔ การประกนัคุณภาพการศึกษา 

ค่านํา้หนัก  ๑๐  คะแนน 
 

คาํอธิบาย 
 

การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการวางแผนและกระบวนการจดัการของผูท่ี้รับผดิชอบ 

จดัการศึกษาท่ีจะรับประกนัใหส้งัคม ชุมชน เช่ือมัน่วา่จะพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ใหค้รบถว้นตามมาตรฐาน

คุณภาพท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร และตรงกบัความมุ่งหวงัของสงัคม โดยการทาํกิจกรรม หรือการปฏิบติัภารกิจหลกัอยา่งมี

ระบบตามแบบแผนท่ีกาํหนดไว ้ มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ จนทาํใหเ้กิด

ความมัน่ใจในคุณภาพและมาตรฐานของดชันีช้ีวดั ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลพัธ์ ของการจดั

การศึกษา ประกอบดว้ย ๒ ตวับ่งช้ี 

 

ตัวบ่งช้ีที ่๔.๑ การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ค่านํา้หนัก  ๕  คะแนน 
 

คาํอธิบาย 
 

 การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา      ตาม

กฎกระทรวงท่ีว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบั

การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการ

กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จดัทาํแผนพฒันาการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน จดัระบบสารสนเทศ 

ดาํเนินการตามแผนพฒันาการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ ประเมินคุณภาพ รายงานผลการประเมินตนเอง       ต่อ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 

เกณฑ์การพจิารณา 

  ๑.  กาํหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๒. จดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

  ๓. จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

  ๔. ดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๕. จดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

  ๖. จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๗. จดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 

  ๘. จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 



 

เกณฑ์การให้คะแนน (เชิงคณุภาพ)     

    ๑ คะแนน =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๑- ๔ ขอ้ และมีร่องรอย

หลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

  ๒ คะแนน =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๕ ขอ้ และมีร่องรอยหลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

     ๓ คะแนน  =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๖ ขอ้ และมีร่องรอยหลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

   ๔ คะแนน  =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๗ ขอ้ และมีร่องรอยหลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

    ๕ คะแนน  =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๘ ขอ้ และมีร่องรอยหลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

 

เกณฑ์ระดับคณุภาพค่าน้ําหนัก ๕ คะแนน 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๒.๔๙ ๒.๕๐-๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๗๔ ๓.๗๕-๔.๔๙ ๔.๕๐-๕.๐๐ 
 

 

สรุป ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๔.๑ ได้ .................... คะแนน อยู่ในระดบัคุณภาพ ............. 

 
 

 วธีิการคาํนวณ 
 

     ๑. หาค่าคะแนนเชิงคุณภาพ  
 

         ตัวอย่าง ตวับ่งช้ีท่ี ๔.๑ จากการประเมิน สถานศึกษามีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๖ ขอ้โดยมีร่องรอย  

                                              หลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้ เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

                                              จะได ้๓ คะแนน  
  

    ๒. คดิคะแนนถ่วงนํา้หนักตามสูตร (ดว้ยเกณฑพ์ิจารณามี ๓ คะแนน แต่นํ้าหนกัตวับ่งช้ีมี ๕ คะแนน) 
   

คะแนนท่ีได ้
X ค่านํ้าหนกัคะแนน 

คะแนนเตม็ (เกณฑก์ารใหค้ะแนน) 
         

         แทนค่าในสูตร คะแนนท่ีได ้ ๓ คะแนน คะแนนทั้งหมด ๕ คะแนน ค่านํ้าหนกัคะแนน ๕ คะแนน 
 

                    =      ๓   X   ๕          =    ๓.๐๐ คะแนน 

                                        ๕ 



 

  วิธีการหาค่าระดับคณุภาพ 
 

  นาํคะแนนท่ีคาํนวณได ้ ๓ คะแนนไปเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ (ค่านํ้ าหนกั ๕ คะแนน) 

 

   สรุป ผลการประเมินตัวบ่งช้ี ๔.๑  ได้  ๓.๐๐  คะแนน   อยู่ในระดับคุณภาพ  พอใช้ 

 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้  ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๒.๔๙ ๒.๕๐-๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๗๔ ๓.๗๕-๔.๔๙ ๔.๕๐-๕.๐๐ 

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการจดักจิกรรม 
 

  ๑. การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

        ๑.๑ สถานศึกษาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ มาตรฐานท่ีใชใ้หส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน กศน. 

        ๑.๒ กาํหนดเป้าหมายความสาํเร็จแต่ละมาตรฐานแต่ละตวับ่งช้ีไดเ้หมาะสมกบัมาตรฐานท่ีกาํหนด 

        ๑.๓ มีการประกาศใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

        ๑.๔  มีบนัทึกรายงานการประชุม 
 

 ๒. จัดทาํแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

        ๒.๑ มีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา /แผนปฏิบติัการประจาํปีท่ีสอดคลอ้งกนัและสอดคลอ้งกบั

ปรัชญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย กลยทุธ์การดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

        ๒.๒ มีการทบทวนแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบติัการประจาํปี 
 

 ๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

        ๓.๑ จดัทาํระบบสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ครอบคลุม ทนัสมยั และพร้อมใช ้

        ๓.๒ กาํหนดผูรั้บผดิชอบภารกิจ 

        ๓.๓  นาํสารสนเทศไปใชใ้นการวางแผนการจดัการศึกษาท่ีครอบคลุมภารกิจดา้นการบริหาร 

วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป รวมทั้งงานสนบัสนุนอ่ืนๆโดยเกิดจาก

ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

       ๓.๔ มีการใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผูต้อ้งการใชทุ้กฝ่าย  
 

 ๔. ดําเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

        ๔.๑ มีการดาํเนินงาน/โครงการ กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบติัการประจาํปี ตามวนัและเวลาท่ีกาํหนด 
 

 ๕. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

      ๕.๑ มีแผนและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผูรั้บผดิชอบในการกาํกบั ติดตามการดาํเนินงาน 

       ๕.๒ มีการกาํกบัติดตามการดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายตามแผนอยา่งต่อเน่ือง 



       ๕.๓ มีการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการครบทุกพนัธกิจและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

       ๕.๔.มีการสรุปผลการติดตามและใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อนาํไปสู่การปฏิบติัและเสนอผูมี้

อาํนาจสัง่การ 

      ๕.๕ มีการประเมินผลการดาํเนินงานรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนและเผยแพร่ผลการ

ดาํเนินงาน 
 

 ๖. จัดให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     ๖.๑ กาํหนดผูรั้บผดิชอบและดาํเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐาน หรือตวั

บ่งช้ีอยา่งนอ้ยปีละ ๑ คร้ัง 

     ๖.๒ ใชว้ิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

      ๖.๓ ใหผู้ท้รงคุณวฒิุจากภาคีเครือข่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 ๗. จัดทาํรายงานประจําปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคณุภาพภายใน 

       ๗.๑ มีการจดัทาํรายงานการประเมินตนเองทุกปี 

       ๗.๒ รายงานการประเมินตนเองท่ีเช่ือถือได ้ครอบคลุมพนัธกิจ สะทอ้นผลการดาํเนินงาน วิเคราะห์

จุดเด่น จุดท่ีควรพฒันาและมีขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาท่ีเป็นรูปธรรม 

       ๗.๓ มีการดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพอนัเน่ืองมาจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 

 ๘. จัดให้มีการพฒันาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

       ๘.๑ นาํผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมา

วิเคราะห์ และนาํขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันา   

       ๘.๒ แผนงานโครงการท่ีรองรับผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมลู/แหล่งข้อมลู 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสมัภาษณ์ -  ผูบ้ริหาร/ครู/ กรรมการสถานศึกษา/ ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการ  และ  

   ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

๒. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย 

     การปฏิบติังาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 

 

 

 

 

- ปรัชญา พนัธกิจ วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา  

- เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

- การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- หลกัสูตรสถานศึกษา/เอกสารมาตรฐานการศึกษาของ 

  สถานศึกษา 

- เอกสารแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบติัการ  

  ประจาํปีของสถานศึกษา 

- คาํสัง่มอบหมายงานใหบุ้คลากรปฏิบติังานตามแผนงาน/งาน/  

  โครงการ/กิจกรรมท่ีกาํหนดไว ้

- รายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมินภายในของสถานศึกษา 

- เอกสาร/รูปแบบ การจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

- แผนพฒันาการจดัการศึกษาและแผนปฏิบติัการประจาํปีของ 

  สถานศึกษา 

- คาํสัง่แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน  

  คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

- หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน  

  คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- เอกสารสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ 

  สถานศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- หลกัฐานการเผยแพร่รายงาน 

- รายงานประจาํปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของ 

  สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งช้ีที ่๔.๒  การประเมนิคุณภาพภายในโดยต้นสังกดั 

ค่านํา้หนัก  ๕  คะแนน  

 

คาํอธิบาย 
 

 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกดั หมายถึง กระบวนการรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบ และยนืยนั

คุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยคณะบุคคลท่ีผา่นการอบรม ตามหลกัสูตรอบรมผูป้ระเมินคุณภาพ

สถานศึกษาโดยตน้สงักดั และไดรั้บการแต่งตั้งจากสาํนกังาน กศน. 

 

เกณฑ์การพจิารณา 

  ๑. มีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๓ ปี ยอ้นหลงั 

๒. มีการประเมินคุณภาพภายในโดยตน้สงักดั 

  ๓. มีการนาํผลการประเมินโดยตน้สงักดัมาพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 

เกณฑ์การให้คะแนน (เชิงคณุภาพ)     

    ๑ คะแนน =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาตามขอ้ ๑  และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถ

ตรวจสอบได ้

  ๓ คะแนน =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาตามขอ้ ๑- ๒ ขอ้ และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน

สามารถตรวจสอบได ้

     ๕ คะแนน  =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาตามขอ้ ๑-๓ ขอ้ และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน

สามารถตรวจสอบได ้

    

เกณฑ์ระดับคณุภาพค่าน้ําหนัก ๕ คะแนน 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

๐.๐๐-๒.๔๙ ๒.๕๐-๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๗๔ ๓.๗๕-๔.๔๙ ๔.๕๐-๕.๐๐ 

 

สรุป  ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๔.๒  ได้ .................... คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ ............. 

 

 

 

 

 



 

วธีิการคาํนวณ 
 

    ตัวอย่าง ตวับ่งช้ี ๔.๒  จากการประเมิน สถานศึกษามีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิารณา ๒ ขอ้โดยมีร่องรอย 

                                        หลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้ เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

                                        จะได ้๓ คะแนน  
 

    (เกณฑก์ารพิจารณามี ๕ คะแนน เท่ากบันํ้าหนกัตวับ่งช้ี ๕ คะแนน จึงไม่ตอ้งถ่วงนํ้าหนกั)  

 

   การหาค่าระดับคณุภาพ 
 

   นาํคะแนนท่ีคาํนวณได ้(๓.๐๐)ไปเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ (ค่านํ้าหนกั ๕ คะแนน)  
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้  ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๒.๔๙ ๒.๕๐-๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๗๔ ๓.๗๕-๔.๔๙ ๔.๕๐-๕.๐๐ 

 

  สรุป  ผลการประเมินตัวบ่งช้ี๔.๒  ได้  ๓.๐๐  คะแนน   อยู่ในระดับคุณภาพ  พอใช้ 

 

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการจดักจิกรรม  
 

๑. สถานศึกษาตอ้งมีการกาํหนดนโยบายมาตรการ แผนงานประกนัคุณภาพการศึกษาท่ี 

ชดัเจน แผนดาํเนินงานควรมีตวับ่งช้ี ความสาํเร็จของการดาํเนินงานของโครงการและกิจกรรมต่างๆ อยา่งเป็นรูปธรรม 

มีระบบการพฒันา ส่งเสริมทางวิชาการ 

๒. สถานศึกษาควรไดรั้บการประเมินคุณภาพภายในโดยตน้สงักดัทุกปี และตอ้งจดัทาํรายงาน 

การประเมินตนเองทุกปี อยา่งต่อเน่ือง  
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

                     ๑. รายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

                     ๒. ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

                     ๓. แผนงาน/โครงการ 

                    

 

 

 



มาตรฐานที ่๕  อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

ค่านํา้หนัก ๑๐ คะแนน 

 

คาํอธิบาย 
 

 อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา หมายถึง   ผลผลิตของผูเ้รียนตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์อง

การจดัตั้งสถานศึกษา รวมทั้งความสาํเร็จตามจุดเนน้ และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละสถานศึกษา

นั้นโดยไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานตน้สงักดัประกอบดว้ย ๒ ตวับ่งช้ี 

 

ตัวบ่งช้ีที ่๕.๑  ผลการพฒันาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา พนัธกจิ และวตัถุประสงค์ 

                        การจัดตั้งสถานศึกษา 

ค่านํา้หนัก  ๕  คะแนน 

 

คาํอธิบาย 
 

 ผลการพฒันาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา พนัธกจิ และวตัถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา หมายถึง  ผลการ

ดาํเนินการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ท่ีบรรลุตามปรัชญา  วิสยัทศัน์  พนัธกิจและวตัถุประสงค์

การจดัตั้งสถานศึกษาท่ีกาํหนดไวเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ และเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่ง ผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ

สถานศึกษา ครู บุคลากร ผูป้กครอง ชุมชน ผูเ้รียน และผูเ้ก่ียวขอ้ง ร่วมกาํหนดเป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา ซ่ึงตอ้งสะทอ้น

คุณภาพผูเ้รียน/ผูรั้บบริการ 

 

 เกณฑ์การพจิารณา 

  ๑) ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคก์รภายนอกมีส่วนร่วม ในการกาํหนดแผนปฏิบติังานโดยระบุ

เป้าหมายและ กลยทุธ์ ท่ีสอดคลอ้งกบัปรัชญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจ การดาํเนินงานของสถานศึกษาโดยไดรั้บการเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสถานศึกษา  

๒) มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน และบุคลากร ในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ีกาํหนด 

อยา่งครบถว้นสมบูรณ์  และบุคลากรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติั 

๓) มีการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในสถานศึกษา และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความ 

พึงพอใจทุกโครงการ/กิจกรรม  อยูใ่นระดบัดีข้ึนไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ 

๔) มีผลการดาํเนินงาน โครงการ/กิจกรรม บรรลุตามปรัชญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค ์

การจดัตั้งสถานศึกษาและเกิดผลกระทบท่ีดีต่อชุมชน ทอ้งถ่ิน 

๕) ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕ ข้ึนไปมีอตัลกัษณ์ตามปรัชญา วิสยัทศัน์ และ พนัธกิจดา้นผูเ้รียนตามท่ี 

สถานศึกษากาํหนด และเป็นท่ียอมรับของชุมชน ทอ้งถ่ิน 



เกณฑ์การให้คะแนน   (เชิงคณุภาพ)   

    ๑ คะแนน =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ  ๑ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

  ๒ คะแนน =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๒ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

     ๓ คะแนน  =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๓ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

    ๔ คะแนน  =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๔ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

    ๕ คะแนน  =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๕ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

 

เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๒.๔๙ ๒.๕๐-๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๗๔ ๓.๗๕-๔.๔๙ ๔.๕๐-๕.๐๐ 
 

สรุป ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๕.๑  ได้ .................... คะแนน อยู่ในระดบัคุณภาพ ............. 
 

 

  วธีิหาค่าคะแนนเกณฑ์พจิารณาข้อ ๒ 
 

ที ่ โครงการ  /กจิกรรมที่ สะท้อนอตัลกัษณ์            เป้าหมาย การเข้าร่วม คดิเป็นร้อยละ 

๑ ………………………                                          ๑๐๐ ๖๐ ๖๐ 

๒ ………………………                                          ๑๐๐ ๗๐ ๗๐ 

๓ ………………………                                          ๑๐๐ ๘๕ ๘๕ 

๔ ………………………                                          ๑๐๐ ๔๕ ๔๕ 

รวม                                                                        ๔๐๐ ๒๖๐ ๖๕ 
 

                                                          จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม   X    ๑๐๐ 

                                                       จาํนวนผูเ้รียน/บุคลากรทั้งหมด 
 

                                                                       ๒๖๐  X  ๑๐๐        =     ๖๕ 

                                                                             ๔๐๐ 
 

         สรุป เกณฑพ์ิจารณาขอ้ ๕ ได ้๑ คะแนน 

 



 

    สรุป เกณฑ์พจิารณาข้อ ๒ ได้ ๑ คะแนน มีผู้เข้าร่วมมากกว่าร้อยละ ๕๐ หากน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ข้อนีไ้ม่ได้คะแนน 
 

          วธีิหาค่าคะแนนเกณฑ์พจิารณา ข้อ ๓   

   สมมุต ิจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม ๒๐๐ คน  มีผูพ้ึงพอใจระดบัดีข้ึนไป ๑๐๐ คน  
 

                                    =   จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัดีและดีมาก  X  ๑๐๐ 

                                                                   จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
 

 

                                                               ๑๕๐  X    ๑๐๐          =     ๗๕ 

                                                                        ๒๐๐ 
 

 

  สรุป เกณฑ์พจิารณาข้อ ๓  อยู่ในระดับดขีึน้ไปน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ข้อนีจึ้งไม่ได้คะแนน 
 

      วธีิหาค่าคะแนนเกณฑ์พจิารณา ข้อ ๕   

 สมมุต ิจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม ๒๐๐ คน  มีผูพ้ึงพอใจผูเ้รียนร้อยละ ๗๕ ข้ึนไปมีอตัลกัษณ์ตาม 

ปรัชญา วิสยัทศัน์ และ พนัธกิจดา้นผูเ้รียนตามท่ีสถานศึกษากาํหนด  จาํนวน ๑๕๐ คน 
 

๑๕๐  X  ๑๐๐ 
        =   ๗๕ 

       ๒๐๐ 

   สรุป เกณฑพ์ิจารณาขอ้ ๕ ได ้๑ คะแนน 

 
 

  วธีิการคาํนวณ 

       ๑. หาค่าคะแนนเชิงคุณภาพ  
 

           ตัวอย่าง  ตวับ่งช้ีท่ี ๕.๑ จากการประเมิน สถานศึกษามีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๔ ขอ้โดยมีร่องรอย  

                                                 หลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้ เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

                                                 จะได ้๔ คะแนน  
 

          (เกณฑก์ารพิจารณามี ๕ คะแนน เท่ากบันํ้าหนกัตวับ่งช้ี ๕ คะแนน จึงไม่ตอ้งถ่วงนํ้าหนกั)  
 

    

 

 

 

 



 
 

วิธีการหาค่าระดับคณุภาพ 
 

   นาํคะแนนท่ีคาํนวณได ้ ๔ คะแนนไปเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ (ค่านํ้ าหนกั ๕ คะแนน) 
 

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้  ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๒.๔๙ ๒.๕๐-๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๗๔ ๓.๗๕-๔.๔๙ ๔.๕๐-๕.๐๐ 

 

    สรุป ตัวบ่งช้ี ๕.๑  ได้  ๔.๐๐  คะแนน  อยู่ในระดับคุณภาพ  ด ี

 

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการจดักจิกรรม 
 

  ๑) ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคก์รภายนอกมีส่วนร่วม ในการกาํหนดแผนปฏิบติังานโดยระบุ

เป้าหมายและ กลยทุธ์ ท่ีสอดคลอ้งกบัปรัชญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจ การดาํเนินงานของสถานศึกษาโดยไดรั้บการเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสถานศึกษา 

   ๑.๑ มีปรัชญา  พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา รวมทั้งแผนพฒันาการศึกษา

(แผนกลยทุธ์)และแผนปฏิบติัการประจาํปีของสถานศึกษาท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษา 

   ๑.๒ มีรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเก่ียวกบัการกาํหนดแผนปฏิบติังาน 

   ๑.๓ มีรายงานการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งปรัชญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย

ของสถานศึกษา  ท่ีสอดคลอ้งกบั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยั นโยบาย ของสาํนกังาน กศน. 

   ๑.๔ มีรายงานการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงค ์กลยทุธ์การดาํเนินงานกบั

ปรัชญา วิสยัทศัน์     พนัธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

             ๑.๕ ปรัชญา วสิยัทศัน์ท่ีกาํหนด จะตอ้งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพของผูเ้รียน/ผูรั้บบริการ 

และอาจพจิารณาจากคุณสมบติัพึงประสงคข์องผูเ้รียน ๙ ขอ้ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาตอ้งมีส่วนร่วมและ

เห็นชอบในการกาํหนดอตัลกัษณ์ 

  ๒) มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน และบุคลากร ในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ีกาํหนดอยา่ง

ครบถว้นสมบูรณ์  และบุคลากรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติั 

    ๒.๑ มีคาํสัง่แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบโครงการ  (บนัทึกการประชุม  รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม  ภาพกิจกรรม) 

   ๒.๒ บุคลากร  ผูเ้ก่ียวขอ้ง(กรรมการสถานศึกษา/ภาคีเครือข่าย/นกัศึกษา)มีส่วนร่วมในการ

จดัทาํแผนพฒันาการศึกษาและแผนปฏิบติัการประจาํปี  โดยจดัประชุมช้ีแจงสร้างความเขา้ใจ  บุคลากรมีส่วนร่วมใน

การจดักิจกรรม/โครงการตามแผน 

   ๒.๓ บุคลากร ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการกาํกบั/ติดตาม/ประเมินผลการดาํเนินงาน 



   ๒.๔ มีการนาํผลการติดตามไปใชใ้นการพฒันา 

  ๓) มีการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในสถานศึกษา และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพงึ

พอใจทุกโครงการ/กิจกรรม  อยูใ่นระดบัดีข้ึนไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ 

   ๓.๑ มีการประมวลสรุปผลความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในสถานศึกษา และผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง 

   ๓.๒  สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถออกแบบกิจกรรม วิธีเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบับริบทของ

สถานศึกษา 

  ๔) มีผลการดาํเนินงาน โครงการ/กิจกรรม บรรลุตามปรัชญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงคก์าร

จดัตั้งสถานศึกษาและเกิดผลกระทบท่ีดีต่อชุมชน ทอ้งถ่ิน 

   ๔.๑ มีรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) 

    ๔.๒ รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษา(ผลการ

ดาํเนินงานและผลสาํเร็จของการดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัปรัชญา  วสิยัทศัน์ พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง

สถานศึกษา) 

    ๔.๓ มีรายงานการปรับปรุง หรือการทบทวนแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและแผนการ

ปฏิบติัการประจาํปี 

  ๕) ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕ ข้ึนไปมีอตัลกัษณ์ตามปรัชญา วิสยัทศัน์ และ    พนัธกิจดา้นผูเ้รียนตามท่ี

สถานศึกษากาํหนด และเป็นท่ียอมรับของชุมชน ทอ้งถ่ิน 

   ๕.๑ แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 

    ๕.๒ การจดักิจกรรม โครงการในแผนพฒันาการจดัการศึกษา แผนปฏิบติัการประจาํปีของ

สถานศึกษาท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อส่งเสริมและสะทอ้นผูเ้รียนใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามอตัลกัษณ์ท่ีกาํหนดชดัเจน 

    ๕.๓ สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการดาํเนินงานหรือการประเมินโครงการ กิจกรรม ท่ี

สนบัสนุนส่งเสริมผูเ้รียน บรรลุตามเป้าหมาย วิสยัทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษา 

    ๕.๔ หลกัฐานท่ีแสดงถึงการยอมรับวา่เป็นแบบอยา่งการปฏิบติัท่ีดีในการขบัเคล่ือน

สถานศึกษาใหบ้รรลุ อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ เช่น รางวลั เกียรติบตัร โล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นตน้ 

    ๕.๕ ผลการสมัภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู กรรมการสถานศึกษา นกัเรียน 

ผูป้กครอง ชุมชน       เป็นตน้ 

    ๕.๖ สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถออกแบบกิจกรรม วิธีเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบับริบทของ

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 



วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมลูและแหล่งข้อมูล 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสมัภาษณ์    

    การสงัเกต 
- ผูบ้ริหาร/ครู/กรรมการสถานศึกษา /ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการ และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

๒. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน  

     ร่องรอยการปฏิบติังาน  

     หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

- แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

- แผนปฏิบติัการประจาํปี โครงการ กิจกรรม 

- ร่องรอยการวิเคราะห์ขอ้มูลความสอดคลอ้งระหวา่ง   ปรัชญา     พนัธกิจ  

   วตัถุประสงค ์      กลยทุธ์ กฎหมายต่างๆ   ท่ีรองรับ กบั แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  

-   แผนปฏิบติัการประจาํปี  

- สรุปผลการนิเทศติดตามผลการดาํเนินงาน 

- รายงานการประชุม รายงานผลการปฏิบติังาน และรายงานสรุปการประเมิน  โครงการ  คาํสั่ง 

   แต่งตั้งกรรมการ ฯลฯ  

- แบบสอบถาม สงัเกต  แบบประเมินความ   พึงพอใจ  แบบสรุป 

  ผลความพึงพอใจ  แบบนิเทศติดตามผล  แบบสรุปผลการนิเทศ 

- โล่รางวลั เกียรติบตัร โล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นตน้        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งช้ีที ่๕.๒  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ะท้อนเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

ค่านํา้หนัก  ๕  คะแนน  

 

คาํอธิบาย 
 

ผลการพฒันาตามจดุเน้นและจดุเด่นทีส่ะท้อนเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา หมายถึง ผลการดาํเนินงานตามจุดเนน้และ

จุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาซ่ึงเป็นผลลพัธ์จากการดาํเนินงานของสถานศึกษานั้นๆเป็นท่ี

ยอมรับของชุมชนและทอ้งถ่ิน เช่น  สถานศึกษาท่ีส่งเสริมประกอบอาชีพ ดา้นเกษตรธรรมชาติภายใตห้ลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง   ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เป็นตน้ 

 

เกณฑ์การพจิารณา 

  ๑.  ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคก์รภายนอกมีส่วนร่วม ในการกาํหนดจุดเนน้ จุดเด่นหรือความ

เช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษารวมทั้งกาํหนดแผนปฏิบติังานโดยระบุเป้าหมายและกลยทุธ์การดาํเนินงาน โดยไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน และบุคลากร ในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ีกาํหนด 

อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ และบุคลากรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง       

๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน สถานศึกษา และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความ 

พึงพอใจอยูใ่นระดบัดีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ 

๔. ผลการดาํเนินงานบรรลุตามจุดเนน้ จุดเด่นหรือ ความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ 

เกิดผลกระทบท่ีดีต่อชุมชน ทอ้งถ่ิน 

๕. สถานศึกษามีเอกลกัษณ์ตามจุดเนน้ จุดเด่น หรือ ความเช่ียวชาญเฉพาะท่ีกาํหนด และไดรั้บการ 

ยอมรับจากองคก์รภายนอกสถานศึกษา 

 

เกณฑ์การให้คะแนน      

    ๑ คะแนน  =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ  ๑ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

  ๒ คะแนน =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๒ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

     ๓ คะแนน  =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๓ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

    ๔ คะแนน  =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๔ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

    ๕ คะแนน  =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๕ ขอ้ และมีร่องรอยหลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้



เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๒.๔๙ ๒.๕๐-๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๗๔ ๓.๗๕-๔.๔๙ ๔.๕๐-๕.๐๐ 

 

สรุป  ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๕.๒  ได้ .................... คะแนน  อยู่ในระดับคุณภาพ ............. 
 

 

 

วธีิหาค่าคะแนนเกณฑ์  
 

    วธีิการคาํนวณ 
 

        ๑. หาค่าคะแนนเชิงคุณภาพ  

            ตัวอย่าง ตวับ่งช้ีท่ี ๕.๒ จากการประเมิน สถานศึกษามีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๔ ขอ้โดยมีร่องรอย  

                                                  หลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้ เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

                                                  จะได ้๔ คะแนน  

           (เกณฑก์ารพิจารณามี ๕ คะแนน เท่ากบันํ้าหนกัตวับ่งช้ี ๕ คะแนน จึงไม่ตอ้งถ่วงนํ้าหนกั)  
  

       ๒.วธีิการหาค่าระดับคุณภาพ 

           นาํคะแนนท่ีคาํนวณได ้ ๔ คะแนนไปเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ (ค่านํ้ าหนกั ๕ คะแนน) 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ตอ้งปรับปรุง พอใช ้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๒.๔๙ ๒.๕๐-๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๗๔ ๓.๗๕-๔.๔๙ ๔.๕๐-๕.๐๐ 
 

 

  สรุป   ตัวบ่งช้ี ๕.๒  ได้  ๔.๐๐  คะแนน  อยู่ในระดับคุณภาพ  ด ี

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการจดักจิกรรม 
 

     ๑)  ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคก์รภายนอกมีส่วนร่วมในการกาํหนดจุดเนน้ จุดเด่นหรือความ

เช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษารวมทั้งกาํหนดแผนปฏิบติังานโดยระบุเป้าหมายและกลยทุธ์การดาํเนินงาน โดยไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

          ๑.๑ สถานศึกษาตอ้งวิเคราะห์จุดเด่น จุดเนน้ ของสถานศึกษา และนาํมากาํหนดเป็น

เอกลกัษณ์ สาํหรับอตัลกัษณ์นั้นอาจเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษากไ็ด ้

           ๑.๒  มีรายงานการประชุมผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคก์รภายนอกมีส่วนร่วม ในการ

กาํหนดจุดเนน้ จุดเด่น 

          ๑.๓ มีเอกสาร หลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นการกาํหนดเอกลกัษณ์ และวเิคราะห์ จุดเนน้ หรือ

จุดเด่นของสถานศึกษา 



          ๑.๔ มีรายงานการวิเคราะห์แผนกลยทุธ์ แผนการปฏิบติังานประจาํปี รวมทั้งแผนพฒันา

คุณภาพสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ จุดเนน้ หรือจุดเด่นของสถานศึกษาท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

  ๒) มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน และบุคลากร ในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ีกาํหนดอยา่ง

ครบถว้นสมบูรณ์ และบุคลากรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง  

        ๒.๑ มีคาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการในการจดัทาํแผนต่าง ๆ และส่วนหน่ึงของคณะกรรมการ

แผนต่างๆตอ้งประกอบดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายรวมอยูด่ว้ย อยา่งต่อเน่ือง 

         ๒.๒ มีหลกัฐานการประชุม ช้ีแจงอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างความเขา้ใจในการมีส่วนร่วมของ

ผูเ้รียน และบุคลากรในการปฏิบติัตามกลยทุธ์  

         ๒.๓ การจดักิจกรรม โครงการในแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบติัการประจาํปีของ

สถานศึกษาท่ีจดัทาํข้ึนจากการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคก์รภายนอก 

       ๒.๔ มีการกาํกบั/ติดตามการดาํเนินงานกิจกรรมโครงการท่ีเป็นไปตามแผนและนาํผลไปใชใ้น

การพฒันา อยา่งต่อเน่ือง 

       ๓) มีการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน สถานศึกษา และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพงึ

พอใจอยูใ่นระดบัดีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ 

             ๓.๑ ประมวลสรุปผลความพึงพอใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ผูเ้รียน ท่ีมีต่อการ

ดาํเนินงานโครงการ กิจกรรม อยา่งต่อเน่ือง  

             ๓.๒ สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถออกแบบกิจกรรม วิธีเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบับริบทของ

สถานศึกษา 

  ๔) ผลการดาํเนินงานบรรลุตามจุดเนน้ จุดเด่นหรือ ความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผล

กระทบท่ีดีต่อชุมชน ทอ้งถ่ิน 

             ๔.๑ มีรายงานผลการปฏิบติังานประจาํปีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษา ซ่ึง

แสดงใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงานและผลสาํเร็จของการดาํเนินงานตามเอกลกัษณ์ จุดเนน้ หรือจุดเด่นของสถานศึกษาท่ี

กาํหนด หรือผลการดาํเนินงานและผลสาํเร็จของการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจนถือเป็นเอกลกัษณ์ จุดเนน้หรือจุดเด่นของ

สถานศึกษาท่ีไดรั้บการยอมรับ. 

            ๔.๒ สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถออกแบบกิจกรรม วิธีเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบับริบท

ของสถานศึกษา   

  ๕) สถานศึกษามีเอกลกัษณ์ตามจุดเนน้ จุดเด่น หรือ ความเช่ียวชาญเฉพาะท่ีกาํหนด และไดรั้บการ

ยอมรับจากองคก์รภายนอกสถานศึกษา 

           ๕.๑ เอกสารหลกัฐานการไดรั้บการยอมรับ  การไดรั้บรางวลัหรือการไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น

แบบอยา่งในการปฏิบติัท่ีดี เช่นโล่รางวลั ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบตัร หนงัสือเชิดชูเกียรติ  ผลการสมัภาษณ์ผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง  ภาพถ่าย  เป็นตน้  

          ๕.๒ สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถออกแบบกิจกรรม วิธีเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบับริบทของ

สถานศึกษา 



 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมลูและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล แหล่งขอ้มูล 

๑. การสอบถาม  

     การสมัภาษณ์   การสงัเกต 
- ผูบ้ริหาร/ครู/กรรมการสถานศึกษา /ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการ  และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

๒. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน   

     ร่องรอยการปฏิบติังาน    

     หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

- เป้าหมาย วิสยัทศัน์ ปรัชญา จุดเนน้ เป้าหมาย  กลยทุธ์  โครงการหรือ  

  กิจกรรม และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

- รายงานการปฏิบติังานประจาํปีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน     

  และผลความสาํเร็จของการดาํเนินงานท่ีปรากฏสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย วิสยัทศัน ์     

 ปรัชญา จุดเนน้ เป้าหมายกลยทุธ์ โครงการ หรือกิจกรรม และวตัถุประสงค ์   

 ของการจดัตั้งสถานศึกษา 

- หลกัฐานท่ีแสดงถึงการยอมรับวา่เป็นแบบอยา่งการปฏิบติัท่ีดี ในการขบัเคล่ือน   

   สถานศึกษาใหบ้รรลุอตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ เช่น รางวลัเกียรติบตัร วฒิุบตัร     

  โล่ประกาศเกียรติคุณ  

- ประมวลสรุปผลความพึงพอใจของผูบ้ริหาร ครู  ผูเ้รียน  ผูรั้บบริการ  และท่ีมีต่อการ 

  ดาํเนินงาน โครงการ กิจกรรม  

-  ฯลฯ 

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที ่ ๖  มาตรการส่งเสริม 

ค่านํา้หนัก  ๑๐  คะแนน 

 

คาํอธิบาย 
 

 หมายถึง สถานศึกษามีการจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   เพือ่พฒันาและ

ส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน โดยมีการกาํหนดแนวทางการพฒันา ร่วมกนัช้ีแนะ ป้องกนั และแกไ้ขปัญหา

สงัคมตามนโยบาย จุดเนน้และแนวทางการศึกษาของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งท่ีสถานศึกษาไดรั้บมอบหมาย หรือกาํหนด

เอง เพื่อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหมี้คุณภาพสูงข้ึน แนวทางพฒันาดงักล่าว สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามกาลเวลาและ

ปัญหาสงัคมท่ีเปล่ียนไป เช่น การศึกษาเพื่อการมีงานทาํ การส่งเสริมหรือสืบสานโครงการพระราชดาํริ และกิจกรรมการ

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกนัส่ิงเสพติด การป้องกนัอุบติัภยั การอนุรักษพ์ลงังานและส่งแวดลอ้ม การพร้อมรับการ

เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน เป็นตน้ โดยสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชนและสงัคม มีส่วนร่วมในการกาํหนด มาตรการส่งเสริม

และหน่วยงานตน้สงักดัใหก้ารรับรอง ประกอบดว้ย    ๒ ตวับ่งช้ี 

 

ตัวบ่งช้ีที ่๖.๑ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ  

                 พฒันาสู่ความยัง่ยนื เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายทางการศึกษาของ  

                 กระทรวงศึกษาธิการ 

ค่านํา้หนัก  ๕ คะแนน 

 

คาํอธิบาย 

   

ผลการส่งเสริมเพื่อพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความยัง่ยนื เพื่อให้

สอดคลอ้งกบันโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง สถานศึกษามีการจดัโครงการ กิจกรรมเพื่อ

ตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการกาํหนดมาตรการท่ีนาํมาปรับปรุงและ

พฒันาเพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีการนาํขอ้เสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก และผลการ

ประเมินอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งมากาํหนด มาตรการ นโยบาย โครงการกิจกรรมพิเศษ เพ่ือขบัเคล่ือนสถานศึกษาใหเ้ขา้สู่

มาตรฐานโดยแบ่งกลุ่ม ดงัน้ี  

  ๑. กรณีสถานศึกษาท่ียงัไม่ไดรั้บการรับรองคือกลุ่มท่ีตอ้งยกระดบัมาตรฐาน  

  ๒. กรณีสถานศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองและมีผลผลการประเมินในระดบั ดี คือ กลุ่มท่ีตอ้งรักษามาตรฐาน  

  ๓. กรณีไดรั้บการรับรองและมีผลการประเมินในระดบัดีมาก คือ กลุ่มท่ีตอ้งพฒันาสู่ความยัง่ยนืซ่ึง

อาจเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษา หน่วยงานตน้สงักดั หรือหน่วยงานสนบัสนุนอ่ืนๆ  

 



เกณฑ์การพจิารณา 

  ๑ มีแผนการดาํเนินงานประจาํปีและหรือแผนพฒันาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายนอกและหรือภายใน ตามมาตรการท่ีนาํมาปรับปรุงและพฒันา เพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ตามกลุ่มสถานศึกษา (กรณีสถานศึกษาท่ียงัไม่เคยไดรั้บการประเมินภายนอกใหใ้ชผ้ลการประเมินคุณภาพภายในจากตน้

สงักดั) 

๒.มีขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษาและหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานสนบัสนุนและ 

หน่วยงานอ่ืนๆ 

๓. มีการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบครบวงจร PDCA 

๔. มีผลการดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะคณะกรรมการ 

ประเมินคุณภาพภายนอกและหรือภายใน ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ ๘๐ 

๕ มีผลกระทบต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

    

เกณฑ์การให้คะแนน      
 

    ๑ คะแนน  =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ  ๑ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

  ๒ คะแนน =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๒ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

    ๓ คะแนน  =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๓ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

             ๔ คะแนน  =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิารณาและดาํเนินการครบ ๔ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

            ๕ คะแนน  =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพจิารณาและดาํเนินการครบ ๕ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

 

เกณฑ์ระดับคณุภาพค่าน้ําหนัก ๕ คะแนน 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๒.๔๙ ๒.๕๐-๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๗๔ ๓.๗๕-๔.๔๙ ๔.๕๐-๕.๐๐ 

 

สรุป  ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๖.๑  ได้ .................... คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ ............. 

 

 

 

 



 

   

  วธีิการคาํนวณ 
 

     ๑. หาค่าคะแนนเชิงคุณภาพ  
 

        ตัวอย่าง ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๑ จากการประเมิน สถานศึกษามีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๕ ขอ้โดยมีร่องรอย 

                                            หลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้ เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

                                            จะได ้๕ คะแนน  

      (เกณฑก์ารพิจารณามี ๕ คะแนน เท่ากบันํ้าหนกัตวับ่งช้ี ๕ คะแนน จึงไม่ตอ้งถ่วงนํ้าหนกั)  
  

   ๒.วธีิการหาค่าระดับคุณภาพ 

       นาํคะแนนท่ีคาํนวณได ้ ๕ คะแนนไปเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ (ค่านํ้ าหนกั ๕ คะแนน) 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้  ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๒.๔๙ ๒.๕๐-๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๗๔ ๓.๗๕-๔.๔๙ ๔.๕๐-๕.๐๐ 
 

 

   สรุป  ตัวบ่งช้ี ๖.๑  ได้   ๕.๐๐   คะแนน   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการจดักจิกรม 
 

            ๑. ตรวจสอบเอกสารการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ ขอ้เสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน/

ภายนอกและผลประเมินอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัทาํแผนงาน โครงการ 

           ๒. มีบนัทึก ขอ้ตกลง หรือรายงานการประชุมขอ้ตกลงร่วมกนั 

           ๓. มีการประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะทาํงาน มีแผนปฏิบตัการไดรั้บความเห็นชอบจากกรรมการ

สถานศึกษามีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการท่ีกาํหนดไวแ้ละการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ผูเ้รียน 

และผูเ้ก่ียวขอ้งต่อการดาํเนินงาน มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง มีการนาํผลประเมิน

ไปพฒันาและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

          ๔.รายงานสรุปผลการประเมินเป้าหมาย บรรลุไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ ๘๐ พร้อมแบบประเมินผลโครงการ  

          ๕. ออกแบบกิจกรรม วิธีเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
 

วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล แหล่งขอ้มูล 

๑. การสงัเกต   การสอบถาม     

    การสมัภาษณ์ 
- ผูบ้ริหาร/ ครู/ กรรมการสถานศึกษา /ผูเ้รียน /ผูรั้บบริการ  และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

๒. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย 

     การปฏิบติังาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

- หลกัฐาน ร่องรอยการวิเคราะห์นโยบายของตน้สงักดั จุดเนน้ตามแนวทาง 

  ปฏิรูปการศึกษาเพื่อการจดัทาํ แผนงาน โครงการพิเศษ 

- เอกสารแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประจาํปี แผนพฒันาปรับปรุงตาม 

  ขอ้เสนอแนะกรรมการ ประเมินคุณภาพภายนอกและหรือภายใน 

- แผนปฏิบติัการประจาํปี โครงการ กิจกรรมพิเศษ 

- ขอ้มูลจากการนิเทศติดตามผลการดาํเนินงาน 

- รายงานสรุปการประเมินโครงการหรือรายงานผลปฏิบติังาน 

- รายงานการประชุม บนัทึกการประชุมของกลุ่มงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งช้ีที ่๖.๒ ผลทีเ่กดิจากการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

                       ในชุมชน 

ค่านํา้หนัก  ๕ คะแนน   

 

คาํอธิบาย 
 

 ผลทีเ่กดิจากการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน หมายถึง สถานศึกษามีการ

จดัโครงการ กิจกรรม เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการกาํหนด

มาตรการท่ีนาํมาปรับปรุง และพฒันาเพื่อแกไ้ขปัญหาทั้งในสถานศึกษาและชุมชน โดยเนน้การแกปั้ญหาทอ้งถ่ินท่ีมีการ

ดาํเนินงานท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม และพอใจในการดาํเนินงานทั้งสถานศึกษา ชุมชนและสงัคม รวมทั้งมีการนอ้มนาํหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ การจดัทาํหลกัสูตรการเรียนการสอน การจดักิจกรรม

พฒันาผูเ้รียนและการพฒันาบุคลากร  และเม่ือสถานศึกษาถอนออกจากชุมชนนั้น  ๆหรือใหมี้การดูแลอยูห่่าง ๆ แลว้ชุมชนยงั

สามารถดาํเนินการต่อเน่ืองไดด้ว้ยตนเองซ่ึงแสดงถึงการคงอยูข่องการพฒันาชุมชนนั้น ๆ  

 

 เกณฑ์การพจิารณา 

  ๑.  มีแผน/แนวทางการขบัเคล่ือนชุมชนท่ีชดัเจน 

๒. ชุมชนสามารถขบัเคล่ือนกิจกรรมโครงการต่อเน่ืองได ้

๓. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๓๐ มีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนโครงการจากจาํนวน 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 

๔. ชุมชนท่ีดาํเนินโครงการ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บัชุมชนอ่ืน 

๕. ไดรั้บการยอมรับจากสงัคม หน่วยงาน องคก์รภายนอก 

 

เกณฑ์การให้คะแนน      

    ๑ คะแนน =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ  ๑ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

  ๒ คะแนน =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๒ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

     ๓ คะแนน  =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๓ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

    ๔ คะแนน  =  มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๔ ขอ้ และมีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

    ๕ คะแนน  =   มีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณาและดาํเนินการครบ ๕ ขอ้ และมีร่องรอย 

หลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้



เกณฑ์ระดับคณุภาพค่าน้ําหนัก ๕ คะแนน 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๒.๔๙ ๒.๕๐-๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๗๔ ๓.๗๕-๔.๔๙ ๔.๕๐-๕.๐๐ 
 

 

สรุป ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่๖.๒ ได้ .................... คะแนน อยู่ในระดบัคุณภาพ ............. 

 
 

วธีิการคาํนวณ 
 

    ๑. หาค่าคะแนนเชิงคุณภาพ  
 

        ตัวอย่าง ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๒ จากการประเมิน สถานศึกษามีคุณลกัษณะตามเกณฑก์ารพิจารณา ๔ ขอ้โดยมีร่องรอย 

                                             หลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้ เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

                                             จะได ้๔ คะแนน  

       (เกณฑก์ารพิจารณามี ๕ คะแนน เท่ากบันํ้าหนกัตวับ่งช้ี ๕ คะแนน จึงไม่ตอ้งถ่วงนํ้าหนกั)  
 

   ๒.วธีิการหาค่าระดับคุณภาพ 
       

       นาํคะแนนท่ีคาํนวณได ้ ๔ คะแนนไปเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ (ค่านํ้ าหนกั ๕ คะแนน) 

 

 

  สรุป ตัวบ่งช้ีนีไ้ด้  ๔.๐๐  คะแนน  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
 

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการจดักจิกรรม 
 

            ๑.  มีการวางแผน แต่งตั้งคณะทาํงานและผูรั้บผดิชอบโดยตรง จดัทาํแผนปฏิบติัการ รายงานผลการ

ดาํเนินงาน 

            ๒. มีกิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุน กระตุน้ใหชุ้มชนไดต้่อยอดความรู้อยา่งต่อเน่ือง รายงานผลการ

นิเทศติดตาม และประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

            ๓. บนัทึก รายงาน ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

            ๔. เอกสาร ร่องรอยหลกัฐานการขอมาศึกษาดูงานจากชุมชน/หน่วยงานอ่ืนๆและหนงัสือเชิญเป็น

วิทยากร 

            ๕. โล่ รางวลั ประกาศเกียรติคุณ รายงานผลการดาํเนินงาน 

            ๖. ออกแบบกิจกรรม วิธีเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้  ดี  ดีมาก 

๐.๐๐-๒.๔๙ ๒.๕๐-๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๗๔ ๓.๗๕-๔.๔๙ ๔.๕๐-๕.๐๐ 



วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมลู/แหล่งข้อมลู 
 

วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล แหล่งขอ้มูล 

๑.แบบสงัเกต การสอบถาม การสมัภาษณ์ - ผูบ้ริหาร/ ครู/ กรรมการสถานศึกษา /  ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการ  

  และ ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

๒. การตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย 

     การปฏิบติังาน หรือขอ้มูลชิงประจกัษ ์

- แผนพฒันาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะจาก 

  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก และหรือ 

  คุณภาพตนเอง คุณภาพภายในโดยตน้สงักดั 

- แผนปฏิบติัการประจาํปี โครงการ กิจกรรมพิเศษ 

- เอกสารแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

- สรุปผลการประเมินโครงการหรือรายงานผลการปฏิบติังาน 

- ขอ้มูลการสอบถามความพึงพอใจ ผูเ้รียน ผูรั้บบริการครู ผูบ้ริหาร    

  หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน   

  ฯลฯ 

 
 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นําค่าคะแนนระดบัคุณภาพทีไ่ด้แต่ละตวับ่งช้ี 

มาสรุปเป็นระดบัคุณภาพภายในภาพรวมของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน 
 นํา้หนัก 

(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

ช่วง

คะแนน 

แปล

คุณภาพ 

มาตรฐานที ่๑  คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ๘ ตัวบ่งช้ี  ๓๕   

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน(เทยีบเท่า)    

ตัวบ่งช้ีที ่ ๑.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี ๔ ๓.๗๒ ดมีาก 

ตัวบ่งช้ีที ่ ๑.๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะ 

       ทีพ่งึประสงค์ 
๔ ๓.๙๐ ดมีาก 

ตัวบ่งช่ีที ่๑.๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ๔ ๓.๕๒ ด ี

ตัวบ่งช้ีที ่๑.๔  ผู้เรียนคดิเป็น ทาํเป็น ๔ ๓.๖๖ ดมีาก 

ตัวบ่งช้ีที ่๑.๕  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนการศึกษานอกระบบ 

       ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๔ ๓.๔๐ ด ี

การศึกษาต่อเน่ือง    

ตัวบ่งช้ีที ่ ๑.๖   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเน่ือง ๕ ๔.๑๗ ด ี

ตัวบ่งช้ีที ่ ๑.๗  ผู้เรียนมีงานทาํหรือมีรายได้เสริม มีทกัษะในการทาํงาน  

      สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อืน่ได้และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 
๕ ๔.๐๐ ด ี

การศึกษาตามอธัยาศัย    

ตัวบ่งช้ีที ่ ๑.๘  ความพงึพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตามอธัยาศัย ๕ ๓.๕๐ พอใช้ 

มาตรฐานที ่๒  คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ๗ ตัวบ่งช้ี  ๒๕   

ตัวบ่งช้ีที ่ ๒.๑  คุณภาพของหลกัสูตร ๔ ๔.๐๐ ดมีาก 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๒  คุณภาพของครูและผู้สอนการศึกษานอกระบบระดับ  

      การศึกษาขั้นพืน้ฐาน(เทยีบเท่า) 
๔ ๓.๒๐ ด ี

ตัวบ่งช้ีที ่๒. ๓คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผู้สอนทีเ่น้น    

      ผู้เรียนและผู้รับบริการเป็นสําคญั 
๔ ๒.๘๐ พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีที ่  ๒.๔  คุณภาพผู้สอน/วทิยากรสอนการศึกษาต่อเน่ือง ๓ ๒.๔๐ ด ี

ตัวบ่งช้ีที ่ ๒.๕  คุณภาพส่ือทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้รับบริการ ๓ ๓.๐๐ ดมีาก 

ตัวบ่งช้ีที ่ ๒.๖  คุณภาพการจัดการศึกษาตามอธัยาศัย   ๔ ๓.๐๐ ดมีาก 

ตัวบ่งช้ีที ่ ๒.๗  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๓ ๒.๒๕ พอใช้ 

 



 

มาตรฐาน 
 นํา้หนัก 

(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

ช่วง

คะแนน 

แปล

คุณภาพ 

มาตรฐานที ่๓  การบริหารการศึกษา  ๕ ตวับ่งช้ี  ๑๐   

ตัวบ่งช้ีที ่ ๓.๑  คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา ๒ ๑.๖๐ ด ี

ตัวบ่งช้ีที ่ ๓.๒  ระบบฐานข้อมูลเพือ่การบริหารจัดการ ๒ ๑.๒๐ พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีที ่ ๓.๓  ผลการบริหารความเส่ียง ๒ ๒.๐๐ ดมีาก 

ตัวบ่งช้ีที ่ ๓.๔  ผลการปฏบิัติหน้าทีข่องผู้บริหารสถานศึกษา ๒ ๑.๒๐ ด ี

ตัวบ่งช้ีที ่๓.๕  ผลการปฏิบตัิตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ๒ ๒.๐๐ ดมีาก 

มาตรฐานที ่๔ คุณภาพการศึกษา  ๒ ตัวบ่งช้ี  ๑๐   

ตัวบ่งช้ีที ่๔.๑ การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕ ๓.๐๐ พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีที ่๔.๒ การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกดั ๕ ๓.๐๐ พอใช้ 

มาตรฐานที ่๕  อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  ๒ ตัวบ่งช้ี  ๑๐   

ตัวบ่งช้ีที ่๕.๑  ผลการพฒันาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา พนัธกจิ และ 

      วตัถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 
๕ ๔.๐๐ ด ี

ตัวบ่งช้ีที ่๕.๒  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ะท้อนเอกลกัษณ์ 

      ของสถานศึกษา 
๕ ๔.๐๐ ด ี

มาตรฐานที ่๖  มาตรการส่งเสริม  ๒ ตัวบ่งช้ี  ๑๐   

ตัวบ่งช้ีที ่๖.๑  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือ่ยกระดับมาตรฐาน  

     รักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความยัง่ยนื     เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบาย 

     ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

๕ ๕.๐๐ ดมีาก 

ตัวบ่งช้ีที ่๖.๒  ผลทีเ่กดิจากการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ 

     การศึกษาตามอธัยาศัยในชุมชน 
๕ ๔.๐๐ ด ี

รวม ๑๐๐ ๘๑.๕๒ ดมีาก 

 

 

 

 

 

 

 



ตามตวัอย่างนี ้เมือ่เทยีบเคยีงกบัเกณฑ์การประเมนิคุณภาพภายนอกผลจะสรุปได้ดงันี ้
 

รายการเทียบเคียง คะแนน 
จาํนวนตวับ่งช้ี 

ระดบัดีข้ึนไป 

ระดบัคุณภาพ 

ตวับ่งช้ี 

 หลกัเกณฑก์ารรับรองมาตรฐานคุณภาพภายนอก  ๘๐ ข้ึนไป 
๑๐ใน ๑๒ 

ตวับ่งช้ี 

ไม่มีตวับ่งช้ีใดตอ้ง

ปรับปรุง/หรือตอ้ง

ปรับปรุงเร่งด่วน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๘๑.๕๒ 

 

มี ๒๐ ใน ๒๖ 

ตวับ่งช้ี 

ไม่มีตวับ่งช้ีใดตอ้ง

ปรับปรุง/หรือตอ้ง

ปรับปรุงเร่งด่วน 

สรุป 
คะแนน ๘๐ คะแนนขึน้ไป  

รับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


