แนวทางการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2562

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารทางวิชาการลาดับที่ 3/2563

ก

คานา
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 แห่งพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้กาหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
แต่ล ะระดับ แต่ล ะประเภทการศึกษาที่รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี และตามกฎกระทรวง กาหนด
ระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายใน ส าหรั บ สถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษานอกระบบ
พ.ศ. 2555 ที่อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 วรรคสาม และมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได้กาหนดให้สถานศึกษาต้องดาเนินการ 1) จัดให้มี
มาตรฐานการศึกษานอกระบบที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด 2) จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจาปี 3) ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี 4) จัดให้มี
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5) จัดให้ มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึก ษา 6) จั ดท ารายงานการประเมิน ตนเองประจ าปี 7) เสนอรายงานการประเมิ นคุ ณ ภาพภายในต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 8) นาผลการประเมิน
คุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 9) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 10) ยึดหลักการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และผู้รับบริการ นั้น
ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษา
ในสังกัดสานักงาน กศน. โดยเฉพาะการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา จึงได้จัดทาเอกสาร
“แนวทางการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562” เล่มนี้ขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาประกอบไปด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของการจัดทา
เอกสาร ขั้นตอนการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โครงสร้างเนื้อหารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประโยชน์ของการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และ (เค้าโครง) รายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา
สานักงาน กศน. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู
และบุคลากรของสถานศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจ สาหรับนาไปศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการจัดทารายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต่อไป

(นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์)
เลขาธิการ กศน.
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1

แนวทางการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self – Assessment Report : SAR)
หลักการและเหตุผล
การจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดระบบ
หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายใน ส าหรั บ สถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษานอกระบบ พ.ศ. 2555
ซึ่งการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา นั้น เป็นการนาเสนอผลการดาเนินงานที่สะท้อนภาพ
ความส าเร็ จ ของการจั ดการศึก ษาและการพัฒ นาคุณ ภาพการจัด การศึ กษาของสถานศึก ษาที่ค รอบคลุ ม ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ต้องกาหนดให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธ ยาศั ย ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประกาศก าหนดภายใต้ บ ริ บ ทของสถานศึ ก ษาที่ แ ท้ จ ริ ง
โดยสถานศึกษาต้องมีการนาเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด
ภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นสารสนเทศหนึ่ง
ที่สาคัญในการนาไปใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา และยังเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการขอรับการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก ด้วย
ทั้ง นี้ ในส่ ว นของสถานศึ ก ษาในสั งกั ด ส านั ก งาน กศน. กระทรวงศึก ษาธิ ก ารได้ ป ระกาศใช้ ป ระกาศ
กระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อ ง มาตรฐานการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ลงวั น ที่ 6 ธัน วาคม
พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วย 1) มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) มาตรฐานการศึกษา
ต่อเนื่อง และ 3) มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศั ย ซึ่งสถานศึกษาต้องดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนดเป็นอย่างน้อย
ส านั ก งาน กศน. ในฐานะหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ของสถานศึ ก ษา ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
และประสานงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดาเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ดังนั้น เพื่อเป็นการส่ งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้จัดทาเอกสาร “แนวทางการจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562” ขึ้น เพื่อให้
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งาน กศน. ได้ น าไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเองของ
สถานศึกษา ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดทาเอกสาร
เอกสาร “แนวทางการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562” เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน. นาไปศึกษา
และใช้เป็นแนวทางในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562

2

ขั้นตอนการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
สถานศึกษาควรมีการดาเนินการ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ตนเองของสถานศึกษา สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา เพื่อประเมินคุณภาพและจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ซึ่งไม่น้อยกว่า
3 คน ทั้งนี้ ควรประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษา ครู และบุคลากรผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้อง
2. ด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา โดยคณะกรรมการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา
หรือคณะทางานจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่สถานศึกษาแต่งตั้งไว้ ต้องดาเนินการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาโดยใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ประกาศไว้ ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ และสรุปผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษาให้พิจารณาจากคาอธิบาย และเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละมาตรฐานการศึกษา
กับข้อมูล ร่องรอย หลักฐานที่เป็นผลมาจากการดาเนินงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา ร่วมกับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษากับบุคลากรของสถานศึกษา แล้วดาเนินการ
วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
3. เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร
แนวทางการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธ ยาศัย พ.ศ. 2562 ที่ส านั กงาน กศน. เผยแพร่ไว้ หรือสถานศึกษาจะพัฒ นารูปแบบการเขียนรายงาน
การประเมิน ตนเองของสถานศึก ษาขึ้น เองก็ ได้ เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งเป็ น ไปตามบริบทของสถานศึก ษา แต่ควรมี
การนาเสนอข้อมูลผลการประเมิน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่มีความกระชับ รวบรัด สามารถสะท้อนภาพ
การจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างครอบคลุม ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาที่ กาหนดขึ้น ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยที่รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด ซึ่งมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทจะประกอบด้วย ประเด็นการพิจารณา
ใน 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา และด้านคุณภาพการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา และให้แสดงรายละเอียดผลการดาเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานการดาเนินงานตาม
สภาพจริงของสถานศึกษาอย่างชัดเจน ดังนั้น โครงสร้างของเนื้อหารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
จึงควรประกอบด้วยเนื้อหาหลักอย่างน้อย 2 ส่วน คือ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา และผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ทั้งนี้ ในส่วนของผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ควรมีการนาเสนอเนื้อหาผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาที่มุ่งตอบคาถามใน 3 ประเด็น คือ 1) สถานศึกษามี มาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพใด
2) สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานการดาเนินงานตามสภาพจริงของสถานศึกษาอย่างไร
ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และ 3) สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาอย่างไร เพื่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น
4. เสนอรายงานการประเมิน ตนเองของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้น สังกัด สถานศึกษาควรนารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อรับทราบ แล้วจึงเสนอรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาไปยังหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
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โครงสร้างเนื้อหารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
การนาเสนอเนื้อหารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ควรมีการนาเสนอข้อมูลโดยมีโครงสร้าง
เนื้อหา ดังนี้
บทสรุป ส าหรั บ ผู้บ ริ ห าร เป็ น การสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยให้ส รุป ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามประเภทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย และกาหนดแนวทาง
เพื่อรักษาคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่สถานศึกษาคาดว่าจะนาไปดาเนินการในปีงบประมาณถัดไป
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
 ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
 จานวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจานวนผู้จัดการเรียนรู้ (ปีงบประมาณที่จัดทารายงานการประเมินตนเอง)
 จานวนบุคลากร (ปีงบประมาณที่จัดทารายงานการประเมินตนเอง)
 งบประมาณ (ปีงบประมาณที่จัดทารายงานการประเมินตนเอง)
 กศน.ตาบล/ศูนย์การเรียนชุมชน
 แหล่งเรียนรู้
 ภาคีเครือข่าย
 ภูมิปัญญา
 แผนปฏิบัติการประจาปี (ปีงบประมาณที่จัดทารายงานการประเมินตนเอง)
 รางวัล เกียรติบัตร การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ที่ผ่านมา
 ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ครั้งล่าสุด
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งล่าสุด
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒ นาสถานศึกษา จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ปีงบประมาณ ที่ผ่านมา
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
โดยต้นสังกัด ครั้งล่าสุด
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งล่าสุด
 ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา
บทที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เฉพาะมาตรฐานที่ 1 - 2)
 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (เฉพาะมาตรฐานที่ 1 - 2)
 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (เฉพาะมาตรฐานที่ 1 - 2)
 ผลการประเมินคุณภาพคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา (มาตรฐานที่ 3)
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บทที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
 มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง
 มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย
หมายเหตุ การน าเสนอผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง ให้ น าเสนอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในแต่ละประเภทการศึกษาที่สถานศึกษาดาเนินการจัดการศึกษา จากประเภท
การจัดการศึกษา 3 ประเภท คือ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษา
ตามอัธยาศัย

ประโยชน์ของการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1. เป็ น การกระตุ้น ให้ บุ คลากรในสถานศึกษาเห็ นความส าคัญของการทางานอย่างเป็นระบบ และให้
ความสาคัญกับการดาเนินงานอย่างมีคุณภาพ
2. เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับบุคลากรในสถานศึกษา
ในการร่ วมกัน ดาเนิ นงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้บรรลุ ตามเป้าหมาย และเกิดประสิ ทธิผลตามที่คาดหวังไว้
3. ทาให้สถานศึกษามีข้อมูลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งในด้านจุดเด่น และจุดที่
ควรพัฒนา ที่สามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไปได้
4. ช่ ว ยให้ ส ถานศึ กษามีความพร้อมในการขอรับ การประเมินคุ ณภาพภายในโดยหน่ว ยงานต้น สั งกั ด
และการประเมินคุณภาพภายนอก
5. ทาให้สานักงาน กศน. ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด มีฐานข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ในสังกัด ที่สามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกาหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้
6. ทาให้สาธารณชนได้รับทราบผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา อันจะส่งผลต่อ ความมั่นใจที่มี
ต่ อ สถานศึ ก ษาว่ า สถานศึ ก ษาจะสามารถจั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพเป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนดได้
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ตราสัญลักษณ์
ของ
สถานศึกษา

(เค้าโครง)
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self – Assessment Report : SAR)
ประจาปีงบประมาณ 25.....

ชื่อสถานศึกษา............................................................
อาเภอ................................... จังหวัด ..............................................

สังกัดสานักงาน กศน.
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
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คานา
ตามกฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึก ษา พ.ศ. 2561 แห่ งพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ กาหนดให้สถานศึกษา
แต่ละแห่งจัดให้มีร ะบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ แต่ ล ะประเภทการศึ ก ษาที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนิ น การตามแผนที่ กาหนดไว้ จัด ให้ มี การประเมินผลและตรวจสอบคุ ณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี ประกอบกับ กฎกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพภายใน สาหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 ที่อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 20 วรรคสาม และมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได้กาหนดให้สถานศึกษาต้องดาเนินการ ดังนี้ 1) จัดให้มีมาตรฐานการศึกษานอกระบบ
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 2) จัดทาแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติก ารประจาปี
3) ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี 4) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 5) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 6) จัดทารายงาน
การประเมินตนเองประจาปี 7) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงาน
ต้นสังกัด และภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 8) นาผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของ
การวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
9) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 10) ยึดหลักการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
ภาคีเครือข่าย และผู้รับบริการ
ในการนี้ เพื่อเป็ นการด าเนิ นงานให้ สอดคล้ องกั บกฎกระทรวงดั งกล่ าวข้ างต้น
(ชื่ อสถานศึ กษา)
จึงได้ดาเนิ นการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีร่วมกับ
ผลการดาเนินงานของสถานศึกษา และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินคุณภาพภายใน และจัดทารายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา พร้ อมทั้งร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีถัดไป ทั้งนี้
คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องตามสภาพจริง
ของสถานศึกษา เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

ลงชื่อ
(.......................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
วันที่ ........ เดือน ............................ พ.ศ. ...........

7

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
 ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
 จานวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจานวนผู้จัดการเรียนรู้
(ปีงบประมาณที่จัดทารายงานการประเมินตนเอง)
 จานวนบุคลากร (ปีงบประมาณที่จัดทารายงานการประเมินตนเอง)
 งบประมาณ (ปีงบประมาณที่จัดทารายงานการประเมินตนเอง)
 กศน.ตาบล/ศูนย์การเรียนชุมชน
 แหล่งเรียนรู้
 ภาคีเครือข่าย
 ภูมิปัญญา
 แผนปฏิบัติการประจาปี (ปีงบประมาณที่จัดทารายงานการประเมินตนเอง)
 รางวัล เกียรติบัตร การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ที่ผ่านมา
 ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ครั้งล่าสุด
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งล่าสุด
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ปีงบประมาณ ที่ผ่านมา
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด ครั้งล่าสุด
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ครั้งล่าสุด
 ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เฉพาะมาตรฐานที่ 1 - 2)
 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (เฉพาะมาตรฐานที่ 1 - 2)
 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (เฉพาะมาตรฐานที่ 1 - 2)
 ผลการประเมินคุณภาพคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา (มาตรฐานที่ 3)
บทที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
 มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง
 มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย
ภาคผนวก
 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
 ค่าเป้าหมายเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา
 ร่องรอย และหลักฐานที่สาคัญจากการดาเนินงานตามสภาพจริงของสถานศึกษาที่สนับสนุน
การดาเนินงานของสถานศึกษา
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
(ชื่อสถานศึกษา)
ตั้งอยู่เลขที่ ............... หมู่ ............... ตาบล ....................
อาเภอ ..................... จังหวัด ................... สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษา ......... ประเภท ประกอบด้วย
 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 การศึกษาต่อเนื่อง
 การศึกษาตามอัธยาศัย
คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ ............ ถึงวันที่ .............. เดือน .............. พ.ศ. ...... ซึ่งจากการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถสรุป ได้ดังนี้
สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ............ มีคะแนนรวมเท่ากับ .......... คะแนน
และเมื่อพิจารณาผลการประเมินตนเองตามประเภทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า
1. มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง
อยู่ในระดับ ............. มีคะแนนรวมเท่ากับ .......... คะแนน
2. มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ ............. มีคะแนนรวม
เท่ากับ .......... คะแนน
3. มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ ............. มีคะแนนรวม
เท่ากับ .......... คะแนน
ทั้ ง นี้ จากการสรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
โดยภาพรวมของสถานศึ ก ษา จึ ง ได้ มี ก ารก าหนดแนวทางเพื่ อ รั ก ษาคุ ณ ภาพหรื อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ทีส่ ถานศึกษาคาดว่าจะนาไปดาเนินการในปีงบประมาณถัดไป ดังนี้
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………
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คณะกรรมการการประเมินตนเองของสถานศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานศึกษาจะนาผลการประเมิน
จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไปใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป
ลงชื่อ
(.......................................................)
ประธานคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา
วันที่ ....... เดือน ................ พ.ศ. ........
ทั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานศึกษาจะนาผลการประเมินจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไปใช้เป็น
ข้อมูลในการกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
ลงชื่อ
(.......................................................)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
วันที่ ....... เดือน ................ พ.ศ. ......
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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา : ................................................................................................................ ..........................................
ที่อยู่ : ..............................................................อาเภอ/เขต : ......................................................................................
จังหวัด : ......................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ : ...............................................เบอร์โทรสาร : ....................................................................................
E-mail ติดต่อ : ...........................................................................................................................................................
สังกัด : ............................................................................................................................. ...........................................
.....................................................................................................................................................................................
 ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
..................................................................................................................................................... ................................
พันธกิจ
.....................................................................................................................................................................................
อัตลักษณ์
.....................................................................................................................................................................................
 จานวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจานวนผู้จัดการเรียนรู้ (ปีงบประมาณที่จัดทารายงานการประเมินตนเอง)
หลักสูตร/ประเภท
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมจานวน (คน)
การศึกษาต่อเนื่อง
1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
- 1 อาเภอ 1 อาชีพ
- พัฒนาอาชีพระยะสัน้ (กลุ่มสนใจ)
- ชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป)
- ....................................................
2. โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน

จานวนผู้เรียน (คน)
ชาย
หญิง

รวมจานวน
(คน)

จานวนผู้จัดการเรียนรู้ (คน)
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หลักสูตร/ประเภท

จานวนผู้เรียน (คน)
ชาย
หญิง

รวมจานวน
(คน)

จานวนผู้จัดการเรียนรู้ (คน)

4. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต
5. โครงการอื่น ๆ (ถ้ามี) ..............................
รวมจานวน (คน)
การศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการ...
โครงการ...
โครงการ...
รวมจานวน (คน)

หมายเหตุ สถานศึ ก ษาสามารถปรั บ เปลี่ ย นแบบโครงสร้ า งตารางข้ า งต้ น ให้ เ หมาะสมได้ ต ามความต้ อ งการ
และเป็นไปตามข้อมูลจริงของสถานศึกษา โดยข้อมูลต้องสะท้อนถึงจานวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจานวนผู้จัดการเรียนรู้
จานวนบุคลากร (ปีงบประมาณที่จัดทารายงานการประเมินตนเอง)
ประเภท/ตาแหน่ง

ต่ากว่า ป.ตรี

ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา
อื่น ๆ (ระบุ) ..............................
พนักงานราชการ
- ครูอาสาสมัคร
- ครู กศน. ตาบล
- ครูศูนย์การเรียนชุมชน
- อื่น ๆ (ระบุ) ..............................
อัตราจ้าง
- ครูศูนย์การเรียนชุมชน
- อืน่ ๆ (ระบุ) ..............................
รวมจานวน

 งบประมาณ (ปีงบประมาณที่จัดทารายงานการประเมินตนเอง)
- เงินงบประมาณ
………………………………….. บาท
- เงินนอกงบประมาณ
………………………………….. บาท
รวมจานวนเงิน
……………………………….. บาท

จานวน (คน)
ป.ตรี ป.โท ป.เอก

รวมจานวน
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 กศน.ตาบล/ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตาบล

ที่ตั้ง

ผู้ประสานงาน/
ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์การเรียนชุมชน

ที่ตั้ง

ผู้ประสานงาน/
ผู้รับผิดชอบ

 แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้

 ภาคีเครือข่าย
ภาคีเครือข่าย
(กลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน)

 ภูมิปัญญา
บุคคล (ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา ผู้นา)

ด้าน

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์

ผู้รับผิดชอบ

ด้าน

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

ความรู้ ความสามารถ

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ ให้บันทึกข้อมูลเฉพาะที่มีส่วนสนับสนุน ร่วมจัด หรือจัดกิจกรรม กศน. ในปีงบประมาณที่จัดทารายงาน
การประเมินตนเอง
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 แผนปฏิบัติการประจาปี (ปีงบประมาณที่จัดทารายงานการประเมินตนเอง)
จานวน
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่
เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

รางวัล เกียรติบัตร การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ (ตั้งแต่ปีงบประมาณที่จัดทารายงานการประเมินตนเอง
ย้อนหลังไปไม่เกิน 3 ปีงบประมาณ)
รางวัล เกียรติบัตร
ด้าน/เรื่อง
หน่วยงาน องค์กรที่มอบ
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ
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 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ที่ผ่านมา
1. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ที่ผ่านมา
1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินตนเอง
น้าหนัก
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
(คะแนน) คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
50
1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตร
10
สถานศึกษา
1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดี
10
ตามที่สถานศึกษากาหนด
1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
5
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น
1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน
5
หรือนวัตกรรม
1.5 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
4
1.6 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ
4
1.7 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
4
1.8 ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานนาความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้ หรือประยุกต์ใช้
8
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของผู้เรียน
5
ชุมชน ท้องถิ่น
2.2 สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5
2.3 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5
2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
5
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
30
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
3
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา
3
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
3
3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
3
3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่กาหนด
3
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
5
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา
3
รวม
100
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1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง
ผลการประเมินตนเอง
น้าหนัก
(คะแนน) คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง
50
1.1 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และหรือทักษะ และหรือคุณธรรม
10
เป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตร
1.2 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้
20
บนฐานค่านิยมร่วมของสังคม
1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นาความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี
20
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนือ่ ง
20
2.1 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพ
4
2.2 วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์
4
ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
2.3 สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4
2.4 การวัดและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง
4
2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ
4
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
30
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
3
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา
3
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
3
3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
3
3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่กาหนด
3
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
5
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา
3
รวม
100
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
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1.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
1.1 ผู้รับบริการมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
2.1 การกาหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่กาหนด
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา
รวม

ผลการประเมินตนเอง
น้าหนัก
(คะแนน) คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ
50
50
20
5
5
5
5
30
3
4
3
3
3
3
3
5
3
100

หมายเหตุ ในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563 ไม่ต้องจัดทา
ข้อมูลในหั วข้อ “ผลการประเมิน ตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณที่ผ่ านมา” แต่ให้จัดทาข้อมูล ในหั วข้อ
ดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป
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2. ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ครั้งล่าสุด
2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินตนเอง
น้าหนัก
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
(คะแนน) คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
50
1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตร
10
สถานศึกษา
1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดี
10
ตามที่สถานศึกษากาหนด
1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
5
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น
1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน
5
หรือนวัตกรรม
1.5 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
4
1.6 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ
4
1.7 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
4
1.8 ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานนาความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้
8
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของผู้เรียน
5
ชุมชน ท้องถิ่น
2.2 สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5
2.3 ครูมีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5
2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
5
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
30
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
3
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา
3
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
3
3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
3
3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่กาหนด
3
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
5
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา
3
รวม
100
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2.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง
1.1 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และหรือทักษะ
และหรือคุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตร
1.2 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้
บนฐานค่านิยมร่วมของสังคม
1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นาความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนือ่ ง
2.1 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพ
2.2 วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์
ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
2.3 สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2.4 การวัดและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง
2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่กาหนด
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา
รวม

ผลการประเมินตนเอง
น้าหนัก
(คะแนน) คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ
50
10
20
20
20
4
4
4
4
4
30
3
4
3
3
3
3
3
5
3
100
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2.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
1.1 ผู้รับบริการมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
2.1 การกาหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่กาหนด
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา
รวม

ผลการประเมินตนเอง
น้าหนัก
(คะแนน) คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ
50
50
20
5
5
5
5
30
3
4
3
3
3
3
3
5
3
100

หมายเหตุ ในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563 ไม่ต้องจัดทา
ข้อมูลในหัวข้อ “ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ครั้งล่าสุด ” จนกว่าสถานศึกษาจะ
ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตามประกาศที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562
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3. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งล่าสุด
3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินตนเอง
น้าหนัก
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
(คะแนน) คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
50
1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตร
10
สถานศึกษา
1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดี
10
ตามที่สถานศึกษากาหนด
1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
5
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น
1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน
5
หรือนวัตกรรม
1.5 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
4
1.6 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ
4
1.7 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
4
1.8 ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานนาความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้ หรือประยุกต์ใช้
8
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของผู้เรียน
5
ชุมชน ท้องถิ่น
2.2 สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5
2.3 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5
2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
5
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
30
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
3
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา
3
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
3
3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
3
3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่กาหนด
3
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
5
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา
3
รวม
100

22
3.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง
1.1 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และหรือทักษะ
และหรือคุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตร
1.2 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้
บนฐานค่านิยมร่วมของสังคม
1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นาความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนือ่ ง
2.1 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพ
2.2 วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์
ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
2.3 สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2.4 การวัดและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง
2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่กาหนด
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา
รวม

ผลการประเมินตนเอง
น้าหนัก
(คะแนน) คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ
50
10
20
20
20
4
4
4
4
4
30
3
4
3
3
3
3
3
5
3
100
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3.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
1.1 ผู้รับบริการมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
2.1 การกาหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่กาหนด
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา
รวม

ผลการประเมินตนเอง
น้าหนัก
(คะแนน) คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ
50
50
20
5
5
5
5
30
3
4
3
3
3
3
3
5
3
100

หมายเหตุ การจัดทาข้อมูลในหัวข้อ “ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งล่าสุด” สถานศึกษาจะกรอกข้อมูลได้
ต่อเมื่อได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. โดยใช้มาตรฐานหรือประเด็นการพิจารณา การประเมิน
คุณ ภาพภายนอกที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ตามประกาศที่
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แล้ว
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 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ที่ผ่านมา
1. ................................................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................... .....................................................
5. ........................................................................................................................... .....................................................
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
ครั้งล่าสุด
1. ................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................... .........................................
3. ................................................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................... .....................................................
5. ........................................................................................................................... .....................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งล่าสุด
1. ................................................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................... .....................................................
5. ........................................................................................................................................................... .....................
ทั้งนี้ จากข้อมูลข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ได้จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ในระยะเวลาที่ผ่ านมา สถานศึกษาจึ ง ได้ นามาวิเคราะห์ และจัดล าดับความส าคั ญ พร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะ/
แนวทางการพัฒนาที่จัดลาดับไว้มาดาเนินงานในปีงบประมาณนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
1. ..................................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................... ........................................
3. .......................................................................................................................... ........................................
4. ..................................................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................... .......................................
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ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา
เพื่อเป็นการกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีการกาหนดค่าเป้าหมายเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะให้เกิดแก่ผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่ว มของผู้บ ริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการเทียบเคียง ตรวจสอบ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาเฉพาะในประเด็นการพิจารณาที่สมควรจัดให้มีการกาหนด
ค่าเป้าหมาย สาหรับใช้ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไว้ดังนี้
มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา
ค่ า เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ คื อ สถานศึ ก ษามี ก ารก าหนดคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
รายวิชาบังคับที่ไว้เป็นค่าเป้าหมาย โดยกาหนดจาก
 คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียน จานวน 2 ภาคเรียน หรือ
 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net)
จานวน 2 ภาคเรียน ดังนี้
ระดับ/รายวิชา
ประถมศึกษา
- ทักษะการเรียนรู้
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ
- ทักษะการประกอบอาชีพ
- พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน
- เศรษฐกิจพอเพียง
- สุขศึกษา พลศึกษา
- ศิลปศึกษา
- สังคมศึกษา
- ศาสนา และหน้าที่พลเมือง
- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
มัธยมศึกษาตอนต้น
- ทักษะการเรียนรู้
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ
ที่สถานศึกษากาหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย
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ระดับ/รายวิชา
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ช่องทางการพัฒนาอาชีพ
- ทักษะการพัฒนาอาชีพ
- พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
- เศรษฐกิจพอเพียง
- สุขศึกษา พลศึกษา
- ศิลปศึกษา
- สังคมศึกษา
- ศาสนา และหน้าที่พลเมือง
- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ทักษะการเรียนรู้
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ช่องทางการขยายอาชีพ
- ทักษะการขยายอาชีพ
- พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
- เศรษฐกิจพอเพียง
- สุขศึกษา พลศึกษา
- ศิลปศึกษา
- สังคมศึกษา
- ศาสนา และหน้าที่พลเมือง
- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ
ที่สถานศึกษากาหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดี
ตามที่สถานศึกษากาหนด
ค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ หรือเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านที่เกี่ยวข้องกับการมี คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะที่ดี
จานวน ............. คน
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น
ค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดยใช้ข้อมูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง สมเหตุสมผล และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นได้ จานวน ........... คน
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน
หรือนวัตกรรม
ค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมี ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถสร้าง
โครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง จานวน ........... คน
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.8 ผูจ้ บการศึกษาขัน้ พื้นฐานนาความรู้ ทักษะพื้นฐานทีไ่ ด้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้
ค่ า เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ คื อ สถานศึ ก ษาคาดว่ า จะมี จ านวนผู้ จ บการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถนาความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จานวน ........... คน
มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นาความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือ
ตัวอย่างที่ดี
ค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีจานวนผู้จบการศึกษา และหรือจานวนกลุ่ม
ผู้จบการศึกษาต่อเนื่อง ที่มีผลการดาเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ในพื้นที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี จานวน ........... คน
หมายเหตุ สถานศึกษากาหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เฉพาะในมาตรฐาน หรือประเด็นการพิจารณาที่ต้องใช้
ค่าเป้าหมายในแต่ละประเภท ตามบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาในการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่กาหนดขึ้น
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บทที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
.
(ชื่ อสถานศึ กษา)
สั ง กั ด ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษา
........... ประเภท ประกอบด้วย
 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 การศึกษาต่อเนื่อง
 การศึกษาตามอัธยาศัย
ซึ่งได้มีการกาหนด และประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไว้แล้ว เมื่อวันที่ ........ เดือน .......... พ.ศ. ........
จึงได้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ .............. ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึก ษาที่ส อดคล้ องเป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง มาตรฐานการศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เฉพาะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ)
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
มาตรฐานการศึกษา/
ค่าน้าหนัก
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
ประเด็นการพิจารณา
(คะแนน)
ของสถานศึกษา
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียนการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
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1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด

10

1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น

5

1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน
ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม

5

..
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มาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

1.5 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล

4

1.6 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ

4

1.7 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความสามารถในการอ่าน
การเขียน

4

1.8 ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นาความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับ
ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้

8

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ

31

มาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัด
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

20

2.1 การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท
และความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน ท้องถิ่น

5

2.2 สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้

5

2.3 ครูมีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

5

2.4 การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ

5

รวมคะแนน

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ
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หมายเหตุ
1. ในช่อง “กระบวนการ/วิธีการดาเนินงานของสถานศึกษา” ให้คณะกรรมการประเมินตนเองของ
สถานศึ กษาเขี ยนอธิบายรายละเอี ย ดกระบวนการ/วิ ธี การด าเนิ นงานของสถานศึ กษาที่ สอดคล้ องกับ ประเด็ น
การพิจารณาในแต่ละรายประเด็นการพิจารณา
ทั้งนี้ หากสถานศึ กษาใดไม่มีข้อมู ล “กระบวนการ/วิธี การดาเนิ น งาน” ในมาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณาใดก็ตาม ให้คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษาใส่เครื่องหมาย “-” หรือใส่คาว่า
“ไม่มี” ลงในช่อง“กระบวนการ/วิธีการดาเนินงานของสถานศึกษา” ที่ตรงกับมาตรฐานการศึกษา/ประเด็นการ
พิจารณา ดังกล่าว
2. ในช่อง “ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นและร่องรอยหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามสภาพจริง”
ให้คณะกรรมการประเมินตนเองเขียนสรุปผลการดาเนินงานหรือร่องรอย หลักฐาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาในแต่ละรายประเด็นการพิจารณา
ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใดไม่มีข้อมูล “ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นและร่องรอยหลักฐานที่เกิดขึ้นจาก
การดาเนินงานตามสภาพจริง” ในมาตรฐานการศึกษา/ประเด็นการพิจารณาใดก็ตาม ให้คณะกรรมการประเมิน
ตนเองใส่เครื่องหมาย “-” หรือใส่คาว่า “ไม่มี” ลงในช่อง “ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นและร่องรอยหลักฐานที่
เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามสภาพจริง” ที่ตรงกับมาตรฐานการศึกษา/ประเด็นการพิจารณา ดังกล่าวด้วย
3. ในช่อง “ผลการประเมินคุณภาพ” ในช่องย่อย “คะแนนที่ได้” ให้คณะกรรมการประเมินตนเองใส่คะแนน
ผลการประเมินตนเองที่ดาเนินการประเมินและสรุปได้ ในแต่ละรายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
ส าหรั บ ในมาตรฐานการศึ ก ษา/ประเด็ น การพิ จ ารณา ใดก็ ต าม ที่ ส ถานศึ ก ษาใดไม่ มี ข้ อ มู ล
“กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน” ให้ใส่ “0” (ศูนย์) ลงในช่อง “ผลการประเมินคุณภาพ คะแนนที่ได้” ให้ตรง
กับมาตรฐานการศึกษา/ประเด็นการพิจารณา ดังกล่าว
4. ในช่อง “ระดับคุณภาพ” ให้คณะกรรมการประเมินตนเองใส่ระดับคุณภาพที่แปรผลได้จากการนา
คะแนนที่ได้เทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพในแต่ละรายประเด็นการพิจารณา และในภาพรวมของสถานศึกษา
สาหรับในมาตรฐานการศึกษา/ประเด็นการพิจารณาใดก็ตาม ที่สถานศึกษาใดมีคะแนนเท่ากับ “0”
(ศูนย์) คะแนน ให้ใส่คาว่า “กาลังพัฒนา” ลงใน ช่อง “ระดับคุณภาพ”

33
จากการประเมิน ตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนนรวมเท่ากับ ..........
คะแนน อยู่ในระดับ ............. และในมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีคะแนนรวมเท่ากับ .......... คะแนน อยู่ในระดับ .............
ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า สถานศึกษามีจุดเด่น
และจุดทีค่ วรพัฒนา ดังนี้
จุดเด่น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
จุดที่ควรพัฒนา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

34
ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (เฉพาะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง และมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้
การศึกษาต่อเนื่อง)
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
มาตรฐาน/
ค่าน้าหนัก
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
ประเด็นการพิจารณา
(คะแนน)
ของสถานศึกษา
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง

50

1.1 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง
มีความรู้ ความสามารถ และหรือ
ทักษะ และหรือคุณธรรมเป็นไป
ตามเกณฑ์การจบหลักสูตร

10

1.2 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้
หรือประยุกต์ใช้ บนฐานค่านิยมร่วม
ของสังคม

20

1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
ที่นาความรู้ไปใช้จนเห็นเป็น
ประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี

20

35

มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพ
การจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง

20

2.1 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
มีคุณภาพ

4

2.2 วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง
มีความรู้ ความสามารถ
หรือประสบการณ์ตรงตามหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง

4

2.3 สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4

2.4 การวัดและประเมินผลผู้เรียน
การศึกษาต่อเนื่อง

4

2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้
การศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ

4

รวมคะแนน

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ

36
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง มีคะแนนรวมเท่ากับ .......... คะแนน อยู่ในระดับ ............. และในมาตรฐานที่ 2
คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง มีคะแนนรวมเท่ากับ .......... คะแนน อยู่ในระดับ .............
ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง พบว่า สถานศึกษามีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้
จุดเด่น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
จุดที่ควรพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

37
ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (เฉพาะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศั ย และมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ของผู้รับบริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย

50

1.1 ผู้รับบริการมีความรู้
หรือทักษะ หรือประสบการณ์
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย

50

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ

38

มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพ
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

20

2.1 การกาหนดโครงการ
หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

5

2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย

5

2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม และ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย

5

2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

5

รวมคะแนน

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ

39
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามอัธยาศัย ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย มีคะแนนรวมเท่ากับ .......... คะแนน อยู่ในระดับ ............. และในมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย มีคะแนนรวมเท่ากับ .......... คะแนน อยู่ในระดับ .............
ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า สถานศึกษามีจุดเด่น และจุดทีค่ วรพัฒนา ดังนี้
จุดเด่น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
จุดทีค่ วรพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ผลการประเมิน คุณ ภาพการบริ ห ารจั ด การของสถานศึก ษา (มาตรฐานที่ 3 ซึ่ งเป็นมาตรฐานการศึก ษา ที่ส ามารถใช้ ผ ลการประเมินคุ ณภาพร่ ว มกั นได้
ทั้งการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย)
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
มาตรฐาน/
ค่าน้าหนัก
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
ประเด็นการพิจารณา
(คะแนน)
ของสถานศึกษา
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพ
การบริหารจัดการของสถานศึกษา

30

3.1 การบริหารจัดการของ
สถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม

3

3.2 ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา

4

3.3 การพัฒนาครู และบุคลากร
ของสถานศึกษา

3

3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

3

3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

3

3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ที่เป็นไปตามบทบาทที่กาหนด

3
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคี
เครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา

3

3.8 การส่งเสริม สนับสนุน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

5

3.9 การวิจัยเพือ่ การบริหาร
จัดการศึกษาสถานศึกษา

3

รวมคะแนน

30

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ

42
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริ หารจัดการของสถานศึกษา
อยู่ในระดับ ............. มีคะแนนรวมเท่ากับ .......... คะแนน
ซึ่งจากผลการประเมิ นคุ ณภาพในมาตรฐานที่ 3 คุ ณ ภาพการบริ หารจั ดการของสถานศึ กษา พบว่ า
สถานศึกษามีจุดเด่น และจุดทีค่ วรพัฒนา ดังนี้
จุดเด่น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
จุดที่ควรพัฒนา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้
มาตรฐานการศึกษา
แต่ละประเภท

คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพ
ด้านที่ 1
ด้านที่ 2
ด้านที่ 3 คุณภาพ
คุณภาพของ คุณภาพการจัด การบริหารจัดการ
ผู้เรียน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
50 คะแนน
20 คะแนน
30 คะแนน

รวม
คะแนนที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

100 คะแนน
คะแนนเต็ม
มาตรฐานการศึกษา
นอกระบบ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา
ต่อเนื่อง
มาตรฐานการศึกษา
ตามอัธยาศัย
คะแนนเฉลี่ย จากผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
หมายเหตุ
สาหรับคะแนนที่จะกรอกลงในช่ อง “คะแนนผลการประเมินคุณภาพ ด้านที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ”
ให้นาคะแนนจากผลการประเมินคุณภาพด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา ที่ประเมินไว้ในบทที่ 2 ไปใส่ในช่อง
“คะแนนผลการประเมินคุณภาพ ด้านที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ” ในมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ประเภท (ใช้คะแนนเดียวกัน) เนื่องจากเป็นมาตรฐานที่ใช้ประเด็นการพิจารณาร่วมกันในทุกประเภทการศึกษา

ทั้งนี้ จากการสรุป ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เมื่อนา
คะแนนเฉลี่ยจากทุกมาตรฐานที่ได้ ในภาพรวม ไปเทียบกับเกณฑ์ ระดับคุณภาพ พบว่า สถานศึกษามี ผ ลการ
ประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ ในระดับ ............ มีคะแนนรวมเท่ากับ ........... คะแนน และเมื่อพิจารณาผล
การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภท สามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ได้ดังนี้
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สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับ .............
ผลการดาเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. ...
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(ให้สถานศึกษาเขียนแนวทางการพัฒนาคุณภาพ โดยให้พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพในประเด็นการพิจารณา/
มาตรฐานการศึกษาว่า มีเรื่องใดบ้างที่สถานศึกษาต้องจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น และจะมีแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพอย่างไร)…………………………………………………………….………………………………………………………….…
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ...................................
.....................................................................................................................................................................................
ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง
ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ต่อเนื่อง อยู่ในระดับ .............
ผลการดาเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ
.
.
.
.
ให้สถานศึกษา เขียนสรุปผลการประเมินคุณภาพที่พิจารณาจากข้อมูล ผลการดาเนินงาน หรือร่องรอย
หลักฐาน หรื อข้อมูลเชิง ประจั กษ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามสภาพจริงที่ส นับสนุนผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึก ษา ซึ่ งต้ องสอดคล้ อ งกั บ ประเด็ นการพิจ ารณา หรื อเกณฑ์ก ารประเมิน ตามมาตรฐานการศึ กษา
โดยเขียนให้ต่อเนื่อง เช่นเขียนว่า “สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่เป็นไปตามสถานการณ์
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรง
ตามหลักสูตร มีการจัดหาและพัฒนาสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และจัดให้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่
เหมาะสมตรงตามจุดประสงค์ของการจั ดการศึกษา ส่ งผลให้ มีผู้ สาเร็จการศึกษามากกว่าร้อยละ 70 และยังมี
ผู้สาเร็จการศึกษาต่อเนื่องบางส่วน สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ ด้วย
.
ทั้งนี้ จากการดาเนินงานของสถานศึกษาทาให้มีร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานจริงของ
สถานศึกษา เช่น แบบสารวจความต้องการในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา
สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร....................................... รายงานผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง เป็นต้น ”
.
.
.
.
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ .........................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ตามอัธยาศัย อยู่ในระดับ .............
ผลการดาเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... .
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ภาคผนวก ก
เช่น
 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
 ค่าเป้าหมายเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา
 ร่องรอย และหลักฐานที่สาคัญจากการดาเนินงานตามสภาพจริงของสถานศึกษาที่สนับสนุน
การดาเนินงานของสถานศึกษา

****************************************
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ภาคผนวก ก
 ตัวอย่างที่ 1 การเขียนสรุปรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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ตัวอย่างที่ 1
การเขียนสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ในที่ นี้ ยกตั ว อย่ า ง การสรุ ป ผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา ประเภทการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
ตามมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง
มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง
ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ต่อเนื่อง อยู่ในระดับ ดี .
ผลการดาเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ
สถานศึ ก ษามี ก ารก าหนดเป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ อั ต ลั ก ษณ์ มาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษา แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา (พ.ศ. 25...- 25...) และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี พ.ศ. 2562
ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องตามนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด ที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง และคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งได้มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (พ.ศ. 25...- 25...)
และแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 แก่คณะกรรมการสถานศึกษาในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่ อพิ จ ารณาและให้ ข้อ เสนอแนะก่ อ นที่ จะนาไปใช้ ต่อ ไป ทั้ งนี้ ในการด าเนิน งานต่ าง ๆ ภายในสถานศึก ษา
สถานศึกษาสามารถดาเนิน งานได้เป็ นไปตามแผนปฏิบัติงานประจาปีที่กาหนดไว้ โดยการมีส่ ว นร่วมของภาคี
เครือข่าย และจัดให้มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สาหรับ
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง นั้น สถานศึกษามีการจัดหา และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่มีความหลากหลาย
เป็ น ไปตามบริ บ ท และความต้องการของกลุ่ มเป้าหมาย ซึ่งสถานศึกษามีห ลั กสู ตรการศึกษาต่อเนื่อง จานวน
ทั้งหมด ...... หลักสูตร เช่น หลักสูตร ................................................. เป็นต้น ซึ่งสถานศึกษาสามารถนาหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่องแต่ละหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ โดยใช้วิทยากรหรือผู้จัดการ
เรียนรู้ที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามหลักสูตร และสามารถจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรี ยนรู้
ได้อย่างเหมาะสม และจัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร
ส่งผลให้ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องจบการศึกษาตามหลักสูตรในแต่ละหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
ผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องในบางหลักสูตรเท่านั้น
และมีผู้จบการศึกษาต่อเนื่องบางส่วนเท่านั้นที่มีการนาความรู้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ประเด็นที่ควรพัฒนา
1. การติดตามการนาความรู้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้
ของผู้จบการศึกษาต่อเนื่อง
2. การพัฒนาศักยภาพของวิทยากรหรือผู้จัดการเรียนรู้
การศึกษาต่อเนื่อง

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- สถานศึกษาควรจัดให้มีการติดตามการนาความรู้ไปใช้
ห รื อ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ข อ ง ผู้ จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ เ นื่ อ ง
ให้ครอบคลุมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมากขึ้น
- สถานศึ ก ษาควรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ วิ ท ยากร
หรือผู้จัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนา
ศั ก ยภาพด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ก ารศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
โดยอาจส่งไปเข้าร่ว มการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือนอกสังกัด
สานักงาน กศน. เพื่อให้ วิทยากร หรือผู้ จัดการเรียนรู้
การศึกษาต่อเนื่องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก
 ตัวอย่างที่ 2 การเขียนสรุปรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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ตัวอย่างที่ 2
การเขียนสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ในที่ นี้ ยกตั ว อย่ า ง การสรุ ป ผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา ประเภทการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
ตามมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง
มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง
ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ต่อเนื่อง อยู่ในระดับ ดี .
ผลการดาเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ
ด้านคุณ ภาพของผู้เ รียนการศึกษาต่อเนื่อง จากผลการจัดการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษา
ต่อเนื่องของสถานศึกษา พบว่า ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง สามารถเข้าร่วมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตาม
ตามแผนการจั ดการเรี ย นรู้ ในแต่ล ะหลั กสู ตรได้ สามารถผ่ านกระบวนการวัดและประเมินผล จนมีคุณสมบั ติ
ครบถ้วนสามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรในแต่ละหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในทุกหลักสูตร และจาก
การติดตามผู้จบการศึกษาตามหลั กสูตรการศึกษาต่อเนื่อง พบว่า มีผู้จบการศึกษาต่อเนื่องบางส่ว นเท่านั้นที่มี
การนาความรู้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้
ด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง สถานศึกษามีการจัดหา และพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่องที่มีความหลากหลายเป็นไปตามบริบท และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสถานศึกษา
มีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จานวนทั้งหมด ..... หลักสูตร เช่น หลักสูตร .................................................... เป็นต้น
ซึ่งสถานศึกษาสามารถนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องแต่ละหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้
โดยใช้วิทยากรหรือผู้จัดการเรียนรู้ที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามหลักสูตร และสามารถจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามแผนการจั ดการเรี ย นรู้ ได้อย่ างเหมาะสม และจั ดให้ มี การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ที่ส อดคล้ องตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร ส่งผลให้ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องจบการศึกษาตามหลักสูตรในแต่ละหลักสูตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนผู้เรียน
ด้านคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
พันธกิจ อัตลักษณ์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (พ.ศ. 25...- 25...) และ
แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบด้วย
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษา ข้า ราชการ พนั กงานราชการ ลู กจ้าง และคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งได้มีการเสนอ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (พ.ศ. 25...- 25...) และแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 แก่คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะก่อนที่จะนาไปใช้ต่อไป ทั้งนี้
ในการดาเนินงานต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
ที่กาหนดไว้ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และจัดให้มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ประเด็นที่ควรพัฒนา
1. การติดตามการนาความรู้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้
ของผู้จบการศึกษาต่อเนื่อง
2. การพัฒนาศักยภาพของวิทยากรหรือผู้จัดการเรียนรู้
การศึกษาต่อเนื่อง

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- สถานศึกษาควรจัดให้มีการติดตามการนาความรู้ไปใช้
ห รื อ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ข อ ง ผู้ จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ เ นื่ อ ง
ให้ครอบคลุมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมากขึ้น
- สถานศึ ก ษาควรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ วิ ท ยากร
หรือผู้จัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนา
ศั ก ยภาพด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ก ารศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
โดยอาจส่งไปเข้าร่ว มการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือนอกสังกัด
สานักงาน กศน. เพื่อให้ วิทยากร หรือผู้ จัดการเรียนรู้
การศึกษาต่อเนื่องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ ตัวอย่าง การเขียนสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาข้างต้นนั้น จัดทาขึ้นเพื่อให้สถานศึกษา
ได้ใช้ในการศึกษาเรียนรู้ เท่านั้น ซึ่งตามสภาพการดาเนินงานจริง สถานศึกษาควรเขียนสรุปผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาจากข้อมูลผลการดาเนินงานตามสภาพจริงของสถานศึกษาเป็นสาคัญ โดยต้องเขียนสรุปผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาให้ครอบคลุมการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ประกาศไว้
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รายชื่อผู้ร่วมให้ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดทารายงานการประเมินคนเองของสถานศึกษา
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.
ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมวีระ นวพันธุ์ ชั้น 5 สานักงาน กศน.
****************
1. นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์
รองผู้อานวยการ สานักงาน กศน.กทม.
2. นางบังอร
ฝ่ายสัจจา
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอพนมสารคาม สานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. นางขนิษฐา
ป้องชาติ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอนาดี สานักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
4. นางสาวอรทัย จารุภัทรพาณิชย์ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองพิจิตร สานักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
5. นางสาวอรุณี พันธุ์พาณิชย์ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอสูงเม่น สานักงาน กศน.จังหวัดแพร่
6. นางรัชฎา
โสมเพ็ชร
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเกาะพะงัน สานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7. นางสาวภัททิยา โฮเม
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอขามสะแกแสง สานักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
8. นางสาววิลัยรัตน์ โมคมูล
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอสว่างแดนดิน สานักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
9. นางสุนันทา
โนรีสุวรรณ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอโพธาราม สานักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี
10. นายสุธี
วรประดิษฐ์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สานักงาน กศน.จังหวัดตราด
11. นางสาวนิตยา มุขลาย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
12. นายบุญชนะ ล้อมสิริอุดม ครูชานาญการ กศน.เขตหนองแขม สานักงาน กศน.กทม.
13. นายสนธยา
ทิพย์โพธิ์สิงห์ ครูผู้ช่วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
14. นางธัญชนก พลอยใส
ครูชานาญการพิเศษ
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
15. นางสาวเบ็ญจวรรณ อาไพศรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
16. นางสาวฐิติมา วงศ์บัณฑวรรณ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
17. นางสุกัญญา กุลเลิศพิทยา เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
18. นายจตุรงค์
ทองดารา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
19. นางสาวขวัญฤดี ลิวรรโณ
นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
20. นางสาววราภรณ์ บุญเรือง
นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
สานักงาน กศน.
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