
ตารางขอคิดเห็น รางมาตรฐาน  ตัวบงชี้  กศน.อําเภอ/เขต 

รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 
มาตรฐานที่ ๑ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
คาน้ําหนัก  ๔๐  คะแนน 
คําอธิบายมาตรฐาน  
 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึงกระบวนการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มุงพัฒนาใหผูเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักยภาพในการประกอบอาชีพและมีความรู
พื้นฐานสําหรับการดํารงชีวิตและการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยมีตัวบงชี้ ๘ ตัวบงชี้ และเกณฑการ
พิจารณาดังนี้ 
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ผูเรียนเปนคนด ี
คาน้ําหนัก ๕ คะแนน 
คําอธิบายตัวบงชี้  
        ผูเรียนเปนคนดี หมายถึง ผลของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร กศน. 25๕๑ ที่ทําให
ผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคทั้งดานจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เชน มีวินัยมีความเอื้อเฟอเกื้อกูล มีเหตุผล รูหนาที่ 
ซื่อสัตย พากเพียร ขยัน ประหยัดมีจิตใจเปนประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผูอื่น มี
ความเสียสละรักษาสิ่งแวดลอม สามารถอยูรวมกับบุคคลอื่นอยางสันติสุข 
เกณฑการประเมินเชิงคุณภาพ 
 ๑. รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมตามแผนการเรียนรูที่สถานศึกษาจัด 
 ๒. รอยละของผูเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 ๓. รอยละของผูเรียนที่มีผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
เกณฑที่กําหนดในหลักสูตร กศน. ๒๕๕๑ (พิจารณาจากคุณธรรม ๙ ขอ) 
 ๔. รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะที่ดีในความเปนพลเมืองไทย 
เกณฑการใหคะแนนเชิงปริมาณ 
 คํานวณคะแนนโดยบัญญัติไตรยางศเทียบสัดสวนรอยละ ๑๐๐ เทากับ 5 คะแนน 
  รอยละเฉลี่ยของผูเรียนมีลักษณะตามเกณฑการพิจารณาทั้ง ๔ ขอ X 5 
     ๑๐๐ 
  
 
 

  



รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 
เกณฑระดับคุณภาพคาน้ําหนัก............คะแนน 

ระดับคุณภาพ ตองปรับปรุงเรงดวน ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

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

สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ที่ ๑.๑ได.............คะแนน อยูในระดับคุณภาพ.................... 
 
ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ ผูเรียนมีความรูตามสาระและมาตรฐานการเรียนรูที่หลักสูตรกําหนด 
คาน้ําหนัก ๕ คะแนน 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 ผูเรียนมีความรูตามสาระและมาตรฐานการเรียนรูที่หลักสูตรกําหนด หมายถึงผลของการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่
ทําใหผูเรียนมีความรูความสามารถและสมรรถภาพดานตางๆของผูเรียนที่ไดจากการเรียนรูอันเปน
ผลมาจากการเรียนการสอนการฝกฝนหรือประสบการณของแตละบุคคลซึ่งสามารถวัดไดจากการ
ทดสอบดวยวิธีการตางๆตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด 
เกณฑการพิจารณา 

๑. รอยละของผูเรียนที่ไดคะแนนผลการทดสอบปลายภาคในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  
ภาษาไทยภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาสูงกวารอยละ ๖๕ ขึ้นไป 

๒. รอยละของผูเรียนที่ไดคะแนนผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  
(สทศ.) (N-NET) มากกวาขีดจํากัดลางของคาเฉลี่ยผลการทดสอบในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
ในทุกระดับ 
เกณฑการใหคะแนนเชิงปริมาณ 
 คํานวณคะแนนโดยบัญญัติไตรยางศเทียบสัดสวนรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 
  รอยละเฉลี่ยของผูเรียนมีลักษณะตามเกณฑการพิจารณาทั้ง ๒ ขอ X ๕ 
     ๑๐๐ 
 

เกณฑระดับคุณภาพคาน้ําหนัก............คะแนน 
ระดับคุณภาพ  ตองปรับปรุงเรงดวน  ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ชวงคะแนน ๐.๐๐-๒.๔๙ ๒.๕๐-๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๗๔ ๓.๗๕-๔.๔๙ ๔.๕๐-๕.๐๐ 
สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ที่ ๑.2ได.............คะแนน อยูในระดับคุณภาพ.................... 
 
 
 



รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 
ตัวบงชี้ที่ ๑.๓ ผูเรียนมีความใฝรู สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
น้ําหนกั ๕ คะแนน 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 ผูเรียนมีความใฝรู สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง หมายถึง 
พฤติกรรมความสามารถของผูเรียนในการเรียนรู หรือพัฒนาตนเอง ดวยการสรางจิตสํานึกในการ
แสวงหาขาวสารขอมูล ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริง ความคิดเห็น จินตนาการ ที่บันทึก
ไวในเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการดู การอาน  
การฟง และการเขียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางสม่ําเสมอ 
เกณฑการพิจารณาเชิงปริมาณ 

๑. รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. รอยละของผูเรียนที่ทํากิจกรรมการแสวงหาความรูตามที่ปรากฏในแผนการเรียนรูทุก 

รายวิชาที่เรียนและครบทุกกิจกรรม 
๓. รอยละของผูเรียนที่แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ตามความสามารถของตนเอง 

เกณฑการใหคะแนนเชิงปริมาณ 
 คํานวณคะแนนโดยบัญญัติไตรยางศเทียบสัดสวนรอยละ ๑๐๐ เทากับ 5 คะแนน 
  รอยละเฉลี่ยของผูเรียนมีลักษณะตามเกณฑการพิจารณาทั้ง ๓ ขอ X 5 
      ๑๐๐ 
เกณฑระดับคุณภาพคาน้ําหนัก 5 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ตองปรับปรุงเรงดวน ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
ชวงคะแนน ๐.๐๐-๒.๔๙ ๒.๕๐-๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๗๔ ๓.๗๕-๔.๔๙ ๔.๕๐-๕.๐๐ 

สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ที่ ๑.๓ได.............คะแนน อยูในระดับคุณภาพ.................... 
 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดและตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีเหตุผล 
น้ําหนัก ๕ คะแนน 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดและตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีเหตุผล หมายถึง ผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห    คิดสังเคราะห คิดอยางสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดเปน
ระบบ ที่นําไปสูการสราง   องคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและแกปญหาของตนเอง และสังคม
ไดอยางเหมาะสม 
เกณฑการพิจารณาเชิงปริมาณ 

1. รอยละของผูเรียนที่ไดเขารวมกิจกรรมที่ไดพัฒนาทักษะการคิดดวยวิธีตางๆ เชน การ 
อภิปรายการทําแผนที่ความคิด (Mind mapping) การแบงกลุมแสดงความคิดเห็นตามประเด็น 



รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 
๒. รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินดานการคิด 
๓. รอยละของผูเรียนที่เขารวมวางแผนและทํากิจกรรม กพช. และโครงงานของสถานศึกษา 

เกณฑการใหคะแนนเชิงปริมาณ 
 คํานวณคะแนนโดยบัญญัติไตรยางศเทียบสัดสวนรอยละ ๑๐๐ เทากับ 5 คะแนน 
  รอยละเฉลี่ยของผูเรียนมีลักษณะตามเกณฑการพิจารณาทั้ง ๓ ขอ X 5 
     ๑๐๐ 
เกณฑระดับคุณภาพคาน้ําหนัก 5 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ตองปรับปรุงเรงดวน  ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ชวงคะแนน  ๐.๐๐-๒.๔๙ ๒.๕๐-๒.๙๙  ๓.๐๐-๓.๗๔ ๓.๗๕-๔.๔๙ ๔.๕๐-๕.๐๐ 
สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ที่ ๑.๔ ได.............คะแนน อยูในระดับคุณภาพ.................... 
      
ตัวบงชี้ที่ ๑.๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
น้ําหนกั ๕ คะแนน 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล หมายถึง ครู
ปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท ดวยความมุงม่ัน ทุมเทการสอนอยางเต็มเวลา และเต็มความสามารถเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพบรรลุเปาหมายของหลักสูตร กําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนที่ชัดเจน ศึกษาและวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห
มาออกแบบ วางแผน และจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปญญา ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และนําภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงเรียนรูมา 
บูรณาการในการจัดการเรียนรู และประเมินผลที่มุงเนนพัฒนาการของผู เรียนดวยวิธีการที่
หลากหลาย ใหคําแนะนํา คําปรึกษาและแกไขปญหาผูเรียนอยางทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาการจัดการ
เรียนรูและพัฒนาผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยอยางตอเน่ือง 
เกณฑการพิจารณา 

๑. ครูทุกคนมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการสมรรถนะและ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค 

๒. ครูทกคนมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา 
ศักยภาพของผูเรียน 

๓.  ครูทุกคนออกแบบและจัดการเรียนรูทีต่อบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการ 
สติปญญา 
 



รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 
๔.  ครูทุกคนใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมา 

บูรณาการในการจัดการเรียนรู 
 ๕.  ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ 
 ที่หลากหลาย 
 ๖.  ครูทุกคนใหคําแนะนํา คําปรึกษาและแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิต 
  ดวยความเสมอภาค 
 ๗.  ครูทุกคนมีการศึกษาวิจัยชั้นเรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใชผลในการ 
  ปรับการสอน 
 ๘.  ครูทุกคนจัดการเรยีนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เตม็ความสามารถ 
เกณฑการใหคะแนน 
๑ คะแนน = ครูทุกคนมีคุณลักษณะและดําเนินการ ๑-๓ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน 
     สามารถตรวจสอบได 
๒ คะแนน = ครูทักคนมีคุณลักษณะและดําเนินการ ๔-๕ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน 
      สามารถตรวจสอบได 
๓ คะแนน = ครูทุกคนมีคุณลักษณะและดําเนินการ    ๖ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน 
     สามารถตรวจสอบได 
๔ คะแนน = ครูทุกคนมีคุณลักษณะและดําเนินการ    ๗ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน
      สามารถตรวจสอบได 
๕ คะแนน = ครูทุกคนมีคุณลักษณะและดําเนินการครบ ๘ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน
      สามารถตรวจสอบได 
เกณฑระดับคุณภาพคาน้ําหนัก 5 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ตองปรับปรุงเรงดวน ตองปรับปรุง พอใช ด ี ดีมาก 

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

สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ที่ ๑.5 ได.............คะแนน อยูในระดับคุณภาพ.................... 
ตัวบงชี้ที่ ๑.๖ หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสม สอดคลองกับชุมชนทองถิ่น 
คาน้ําหนัก ๕ คะแนน 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสม สอดคลองกับชุมชนทองถิ่นหมายถึง หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาหรือหลักสูตรสถานศึกษาที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้น โดยมี
โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน เพื่อใหผูเรียนเลือกเรียนตามความ



รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 
ถนัด ความสามารถ ความสนใจ ที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ และ
คุณลักษณะตามที่กําหนดไว มีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู เพื่อใหทราบความกาวหนาของ
ผูเรียนในการพัฒนาไปสูมาตรฐานที่กําหนดและสอดคลองครอบคลุมหลักสูตรแกนกลาง และ
จุดเนนของสถานศึกษา 
เกณฑการประเมินเชิงคุณภาพ 
 ๑. หลักสูตรสถานศึกษามีโครงสราง องคประกอบครบถวนตามเนื้อหาหลักสูตร 
 ๒. มีคูมือการใชหลักสูตรสถานศึกษา คูมือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร/ คูมือการจัดกิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 ๓. มีการประเมินการใชหลักสูตร ในรายวิชาเลือกที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 
 ๔. มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรวิชาเลือกเปนไปตามขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 
 ๕. มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดในหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 
สภาพปญหาและบริบทของสังคม 
 ๖. มีการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
เกณฑการใหคะแนนเชิงคุณภาพ 
๑ คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑-๒ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได 
๒ คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๓ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได 
๓ คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๔ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได 
๔ คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๕ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได 

 ๕ คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา 6 ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได 
เกณฑการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ตองปรับปรุงเรงดวน  ตองปรับปรุง พอใช ด ี ดีมาก 

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

สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ที่ ๑.๖ได.............คะแนน อยูในระดับคุณภาพ.................... 
 
ตัวบงชี้ที่ ๑.๗ สื่อการศึกษาขั้นพืน้ฐานมคีวามเหมาะสม สอดคลองกบัหลักสตูรและผูเรียน 
คาน้ําหนัก ๕ คะแนน 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสม สอดคลองกับหลักสูตรและผูเรยีน  หมายถึง สื่อ 
เอกสารหนังสือเรียน   ที่สถานศึกษาจัดหาหรือพัฒนาขึ้น ที่มีเนื้อหาสาระความรูสอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเหมาะสมกับ



รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 
ผูเรียนในแตระดับ และผูเรียนทุกคนสามารถไดรับบริการและเขาถึงไดโดยผานกระบวนการจัดหา
และพัฒนาที่ถูกตองและผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาจัดหาสื่อ หรือคณะกรรมการ
สถานศึกษาใหใชเปนแบบเรียนได 
เกณฑการประเมินเชิงคุณภาพ 

   1.สถานศึกษามีการประชุมแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อรายวิชาเลือก 
 เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของส่ือรายวิชาเลือกใหไดสื่อที่มีคุณภาพสอดคลองกับหลักสูตร 

   2.สถานศึกษามีการจัดทําระบบขอมูลทะเบียนเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ หนังสือเรียนการศึกษา 
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนปจจุบันและตรวจสอบได 

   3.สถานศึกษามีระบบการใหบริการ สื่อ สิ่งพิมพ หนังสือเรียนการศึกษานอกระบบระดับ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับผูเรียนอยางทั่วถึง และทันกับการนําไปใชในการศึกษาคนควาในแตละ   
ภาคเรียน 

   4. มีการสงเสริม แนะนํา การใชสื่อ เอกสาร หนังสือเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดเอยางรวดเร็วและเขาถึงไดงาย 

  5 .มีสื่อเอกสารสิ่งพิมพ หนังสือเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ที่มีคุณภาพหลากหลายทันสมัย สรางสรรค สอดคลองกับหลักสูตรและความ
ตองการของผูเรียน 

 6. มีการประเมินและสรุปผลความพึงพอใจในการใชสื่อส่ิงพิมพ หนังสือเรียนการศึกษา 
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับผูเรียน 

 ๗. มีการนําขอมูลจากการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง จัดหาและพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู 
เกณฑการใหคะแนนเชิงคุณภาพ 
๑ คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน  
     สามารถตรวจสอบได 
๒ คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๔ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน  
     สามารถตรวจสอบได 
๓ คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๕ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน     
     สามารถตรวจสอบได 
๔ คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๖ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน     
     สามารถตรวจสอบได 
๕ คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาครบ ๗ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน   
                สามารถตรวจสอบได 
 



รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 
เกณฑการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ  ตองปรับปรุงเรงดวน  ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

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

สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ที่ ๑.๗ได.............คะแนน อยูในระดับคุณภาพ.................... 
 
ตัวบงชี้ที่ ๑.๘ กิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองความตองการ ความสามารถและความ 
                  สนใจของผูเรียน 
คาน้ําหนัก ๕ คะแนน 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 กิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองความตองการ ความสามารถและความสนใจของ
ผูเรียน หมายถึงกระบวนการเรียนการสอนที่ดี ที่ตอบสนองความตองการ ความสามารถและความ
สนใจของผูเรียนที่ครูรูจักบูรณาการ หาหนทางวิธีการสงเสริม สรางบรรยากาศใหผูเรยีนไดรูจักการ
แสวงหาความรูดวยตนเองใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเปนผูเรียนรู โดยการจัดกิจกรรมใหผูเรียนได
สรางความรู แลกเปลี่ยนประสบการณและมีปฏิสัมพันธกับบุคคล สื่อ สิ่งแวดลอมตาง ๆ โดยใช
กระบวนการตาง  ๆเปนเครื่องมือในการเรียนรู และผูเรียนมีโอกาสนําความรูไปประยุกตใชใน
สถานการณอ่ืน 
เกณฑการพิจารณา 

1. ครูทุกคนมีการจัดเตรียมสถานการณและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อนําทางไปสูการเรียนรูของผูเรียน
2.  ครูทุกคนมีการสํารวจหองสมุด แหลงเรียนรู ใหรูกอนวา ภายในหองสมุดและแหลงเรียนนั้นมีขอมูลอะไร 

อยูบาง อยูที่ใดจะคนหาอยางไร แลวจึงวางแผนสั่งการจัดสถานการณใหผูเรียนไดคนพบความรูโดย
ใชหองสมุดและแหลงเรียนรูเปนแหลงขอมูลการคนควา                                          

3. ครูทุกคนมีการเก็บขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ หรือปญหาการเรียนรูของผูเรยีนเปนรายบคุคล  
เพื่อนําขอมูลน้ันมาปรับปรุง การจดัการเรยีนการสอนในครั้งตอไป                                     

4. ครูทุกคนมีการออกแบบกิจกรรมใหผูเรียนเรียนรูรวมกัน เปนการจัดการเรียนการสอนที่แบง 
ผูเรียนออกเปนกลุมยอยๆใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน เรียนรูแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ
แกกันและกัน                                                                                                
  5. ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณอื่นๆเชน
วิธีสอนโดยใหจัดนิทรรศการ และการสอนโดยใชโครงงาน 
 
 
 



รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 
เกณฑการใหคะแนน 
๑ คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑ ขอและมีรองรอยหลักฐานชัดเจน สามารถ  
                ตรวจสอบได 
๒ คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒ ขอและมีรองรอยหลักฐานชัดเจน สามารถ
     ตรวจสอบได 
๓ คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๓ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน สามารถ
     ตรวจสอบได 
๔ คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๔ ขอและมีรองรอยหลักฐานชัดเจน สามารถ
     ตรวจสอบได 
๕ คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาครบ ๕ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน  
     สามารถตรวจสอบได  
เกณฑการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ   ตองปรับปรุงเรงดวน  ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

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

สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ที่ ๑.๘ได.............คะแนน อยูในระดับคุณภาพ.................... 
 

มาตรฐานที่ ๒ การจัดการศึกษาตอเนื่อง 
คาน้ําหนัก ๑๕ คะแนน 
คําอธิบายมาตรฐาน 
        การจัดการศึกษาตอเนื่อง หมายถึง การจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบที่เปน
หลักสูตร/โครงการ ซึ่งจัดตามความตองการและความสนใจของกลุมเปาหมาย โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยสอดแทรกหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกหลักสูตร/โครงการ ซึ่งนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีตัวบงชี้ ๓ ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณาดังนี้ 
 

ตัวบงชี้ ๒.๑ ผูเรียนมีรายได สามารถเขาสูอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพของตนเองได 
คาน้ําหนัก ๕ คะแนน 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
         ผูเรยีนมีรายได สามารถเขาสูอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพของตนเองได หมายถึง กระบวนการจัด 
การเรียนรูดานอาชีพใหกับประชาชนกลุมเปาหมาย ที่วางงานหรือประชาชนที่มีอาชีพอยูแลวและ
ตองการ หรือมีความสนใจการเรียนรูเกี่ยวกับอาชีพและเพื่อตองการตอยอดอาชีพเดิมหรือใหมี
อาชีพมีงานทําและมีรายไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 
เกณฑการพิจารณา 

๑. มีแผนพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทําของสถานศึกษาที่ชัดเจน 

๒. มีหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่มีคุณภาพและไดรับการอนุมัติ 
จากผูบริหารสถานศึกษา 
  3. มีวิทยากร ที่มีความรู ความสามารถและทักษะในการถายทอดตรงตามหลักสูตร 
ตามที่สถานศึกษากําหนด 
  4. มีการประเมินความพึงพอใจและความตองการของผูเรียนและผูรวมกิจกรรมที่มีตอการจัด
การศึกษาอาชีพที่จัดไวทั้งดานคุณภาพและปริมาณ  
  5. รอยละของผูเรียน/ผูรวมกิจกรรมไดนําไปประกอบอาชีพจริงตอยอดอาชีพเดิมและประกอบ
อาชีพเสริมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เกณฑการใหคะแนน 

๑. คะแนน มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน  
สามารถตรวจสอบได 

2. คะแนน มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ และ ขอที่ ๒ และมีรองรอยหลักฐาน 
ชัดเจนสามารถตรวจสอบได 

3. คะแนน มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ ขอที่ ๒ และ ขอที่ ๓ และ 
มีรองรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได  
  4. คะแนน มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ ขอที่ ๒ ขอที่ ๓ และ 
ขอที่ ๔ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได  
  5. คะแนน มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาครบทุกขอ และมีรองรอยหลักฐาน 
ชัดเจนสามารถตรวจสอบได 
เกณฑการใหคะแนนเชิงปริมาณ 
 คํานวณคะแนนโดยบัญญัติไตรยางศเทียบสัดสวนรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕  คะแนน 
วิธีการคํานวณคาน้ําหนักคะแนนเชิงคุณภาพ  

คะแนนที่ได 
× คาน้ําหนักคะแนน 

คะแนนเต็ม(เกณฑการใหคะแนน) 
 

 

 

 



รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

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

สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ที่ ๒.๑ได.............คะแนน อยูในระดับคุณภาพ.................... 
 
ตัวบงชี้ ๒.๒ ผูเรียนมีทักษะชีวิต สามารถดําเนินชีวิตและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
คาน้ําหนัก ๕ คะแนน 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 ผูเรียนมีทักษะชีวิต สามารถดําเนินชีวิตและอยูรวมกันอยางมีความสุข หมายถึง 
กระบวนการจัดการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆใหกับกลุมเปาหมายและประชาชนใหสามารถจัดการกับ
ตนเองไดอยางเหมาะสม ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอมรูจัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืนปองกันตัวเองในภาวะคับขันและ
จัดการกับชีวิตอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับวัฒนธรรมและสังคมซึ่งเปนการพัฒนาทักษะชีวิต
พื้นฐานของบุคคลโดยบูรณาการองคความรู และกระบวนการเรียนรูตาง ๆในชีวิตประจําวันเขา
ดวยกัน 
เกณฑการพิจารณา 

๑. มีการสํารวจสภาพปญหาและความตองการดานทักษะชีวิตของกลุมเปาหมาย 
๒. มีแผนและโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามรายงานการสํารวจของสถานศึกษาที่ชัดเจน 
๓. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในรูปแบบตาง ๆเพื่อใหประชาชนมีทักษะชีวิตที่จําเปนตาม 

แผนและโครงการ 
๔. มีวิทยากร ที่มีความรู ความสามารถและทักษะในการถายทอดตรงตามกิจกรรมตามที่ 

สถานศึกษากําหนด 
   5. มีการประเมินความพึงพอใจและความตองการของผูเรียนและผูรวมกิจกรรมที่มีตอการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู ดานทักษะชีวิต 

   6. รอยละของผูเรียน/ผูรวมกิจกรรมมีความสามารถในการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม มี 
ความสุขตามสภาพ และมีความปลอดภัยในสังคม 

 
 
 
  



รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 
เกณฑการใหคะแนน 

1   คะแนน มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ และขอที่ ๒ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน    
สามารถตรวจสอบได 

๒  คะแนน มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ ขอที่ ๒ และขอที่ ๓ และมีรองรอย 
หลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได 

๓  คะแนน มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ ขอที่ ๒ ขอที่ ๓ และขอที่ ๔ และมี 
รองรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได  

๔  คะแนน มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ ขอที่ ถึงขอที่ ๕ และมีรองรอย
หลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได  

5  คะแนน มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ ถึงขอที่ ๖ ครบทุกขอ และมีรองรอย 
หลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได 
วิธีการคาํนวณค่านํ�าหนักคะแนนเชิงคุณภาพ  

 

คะแนนที�ได ้
×  ค่านํ�าหนกัคะแนน 

คะแนนเต็ม(เกณฑก์ารใหค้ะแนน) 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

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

สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ที่ ๒.๒ได.............คะแนน อยูในระดับคุณภาพ.................... 
 
ตัวบงชี้ ๒.๓ ผูเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน สังคม มีจิตอาสาชวยเหลือสังคมจากการ
ทํางานรวมกัน 
คาน้ําหนัก ๕ คะแนน 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 ผูเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน สังคม มีจิตอาสาชวยเหลือสังคมจากการทํางาน
รวมกัน หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆใหกับกลุมเปาหมายเพื่อสงเสริมการมี
สวนรวมในการพัฒนาสังคมและชุมชนและใชชุมชนเปนฐานในการพัฒนาการเรียนรูของคนในชุมชน
และใหเห็นถึงความสําคัญในการฟนฟูพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเอง ทําใหเกิดสังคมแหงการ
เรียนรู นําไปสูสังคมที่เขมแข็ง  มีความเอื้ออาทรตอกัน  และพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 



รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 
เกณฑการพิจารณา 

๑.  มีการสํารวจสภาพปญหาและความตองการของสังคมและชุมชนที่เปนพื้นที่เปาหมาย 
2. มีแผนและโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนทีเ่ปนพื้นที่เปาหมายตามรายงานการสํารวจของ 

สถานศึกษาที่ชัดเจน 
3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในรูปแบบตาง ๆตามแผนและโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 

ที่เปนพื้นที่เปาหมาย 
4. มีวิทยากร ที่มีความรูความเชี่ยวชาญ ความสามารถและทักษะในการถายทอดตรงตาม 

กิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด 
5. มีการประเมินความพึงพอใจและความตองการของผูเรียนและผูรวมกิจกรรมที่มีตอการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู ดานการพัฒนาสังคมและชุมชน 
6. รอยละของผูเรียน/ผูรวมกิจกรรม มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน สังคม มีจิตอาสาชวยเหลือ 

สังคมจากการทํางานรวมกัน 
เกณฑการใหคะแนน 

 1  คะแนน  = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ และขอที่ ๒ และมีรองรอยหลักฐาน 
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได 

 2  คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ ขอที่ ๒ และขอที่ ๓ และม ี
รองรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได 

3  คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ ขอที่ ๒ ขอที่ ๓ และขอที่ ๔ และมี 
รองรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได  

4  คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ ถึงขอที่ ๕ และมีรองรอย 
หลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได  

5  คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ ถึงขอที่ ๖ ครบทุกขอ และมี 
รองรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได 
วิธีการคํานวณคาน้ําหนักคะแนนเชิงคุณภาพ  

คะแนนที่ได 
×  คาน้ําหนักคะแนน 

คะแนนเต็ม(เกณฑการใหคะแนน) 
 

เกณฑการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ตองปรับปรุงเรงดวน ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

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

สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ได.............คะแนน อยูในระดับคุณภาพ.................... 



รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
คาน้ําหนักคะแนน ๑๕ คะแนน 
คําอธิบายมาตรฐาน 
         มาตรฐานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยหมายถึง ขอกําหนดหรือขั้นตอน ในการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่เปนแนวทางการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่นํามาใชเพื่อแกปญหาดาน
การใหการศึกษา ขอมูลขาวสารแกบุคคลและชุมชน ใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและทันตอ
สภาวการณ ซึ่งการใหการศึกษาในลักษณะนี้จะกอใหเกิดประโยชนแกผูรับบริการ เชน การจัด
หองสมุดประชาชน การจัดบานหนังสือ และการจัด กศน.ตําบล โดยมีตัวบงชี้ ๔ ตัวบงชี้ และเกณฑ
การพิจารณาดังนี้ 
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ผูรับบริการพึงพอใจตอการใหบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
คาน้ําหนัก ๓ คะแนน 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
         ผูรับบริการพึงพอใจตอการใหบริการการศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง ความพึงพอใจของ
ผูรับ บริการตอกระบวนการและการจัดกิจกรรมการใหบริการการศึกษาตามอัธยาศัย ของ กศน.
อําเภอ/เขต เชน การจัดหองสมุดประชาชน การจัดบานหนังสือชุมชน และการจัด กศน.ตําบล  
เปนตน 
เกณฑการพิจารณา 

1. รอยละผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยพึงพอใจตอการใหบริการหองสมุดประชาชน 
2. รอยละผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยพึงพอใจตอการใหบริการบานหนังสือ 
3. รอยละผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยพึงพอใจตอการใหบริการกศน.ตําบล 

เกณฑการใหคะแนนเชิงปริมาณ 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบสัดสวนรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๓ คะแนน 
 รอยละผูรับบริการมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาทั้ง ๓ ขอ X ๓ 
     

เกณฑการระดับคุณภาพคาน้ําหนัก ๓ คะแนน 
 ระดับคุณภาพ ตองปรับปรุงเรงดวน ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
 ชวงคะแนน ๐.๐๐ – ๑.๔๙ ๑.๕๐ – ๑.๗๙ ๑.๘๐ – ๒.๒๔ ๒.๒๕ – ๒.๖๙ ๒.๗๐ – ๓.๐๐ 

สรุปผลกรประเมินตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ได..................คะแนน อยูในระดับคุณภาพ .................................. 

 

 

๑๐๐ 



รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 
ตัวบงชี้ที่ ๓.๒ การจัดบริการหองสมุดประชาชน 
คาน้ําหนัก ๓ คะแนน 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
       การจัดบริการหองสมุดประชาชน หมายถึง กระบวนการจัดทรัพยากร สภาพแวดลอม และ 
ระบบสารสนเทศ เพื่อสงเสริมสนับสนุนพันธกิจในการจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาและการคนควาดวยตนเองอยางเพียงพอ 
เกณฑการพิจารณา 

๑. มีแผนการพัฒนาหองสมุดประชาชน รูปแบบตางๆ ที่สงเสริมการเรียนรู/คนควาตามอัธยาศัย  
๒. มีการพัฒนาหองสมุดประชาชนตามแผนการที่ตั้งไว  
๓. มีการประเมินการใหบริการหองสมุดประชาชน ในดานตางๆ(การสื่อสาร/ใหการเรียนรู)  

ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
๔. มีการประเมินความพึงพอใจและความตองการของนักศึกษาและผูใชบริการที่มีตอที่จัดไวทั้ง 

ดานคุณภาพและปริมาณ  
๕. มีการนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อพัฒนาและดําเนินการจัดหาทรัพยากรและสื่อการ 

เรียนรูที่ตอบสนอง 
๖. ผูใชบริการรวมทั้งการพัฒนา/ปรับปรุงการบริการของหองสมุดประชาชน 

 
เกณฑการใหคะแนน 
   1  คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ 1 และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน  

        สามารถตรวจสอบได 
   2  คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ และ ขอที่ ๒ และมีรองรอย 

        หลักฐานชัดเจน สามารถ ตรวจสอบได 
   3 คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ ขอที่ ๒ และ ขอที่ ๓ และมีรองรอย 

        หลักฐานชัดเจน สามารถ ตรวจสอบได  
   4 คะแนน  = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ ขอที่ ๒ ขอที่ ๓ และ ขอที่ ๔ และมี 

  รองรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได  
   5 คะแนน =  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ ถึงขอที่ ๕ ครบทุกขอ และมีรองรอย 

        หลักฐานชัดเจน สามารถ ตรวจสอบได 
 
 
 



รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 
เกณฑการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ตองปรับปรุงเรงดวน ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
ชวงคะแนน   ๐.๐๐ – ๑.๔๙  ๑.๕๐ – ๑.๗๙  ๑.๘๐ – ๒.๒๔  ๒.๒๕ – ๒.๖๙  ๒.๗๐ – ๓.๐๐ 

สรุปผลกรประเมินตัวบงชี้ที่ ๓.๒ ได...................คะแนน อยูในระดับคุณภาพ .................................. 
 
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ การจัดบริการบานหนังสือ 
คาน้ําหนัก ๓ คะแนน 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 การจัดบริการบานหนังสือ หมายถึง กะบวนการดําเนินงานของ กศน.อําเภอ ในการจัดตั้ง
และพัฒนาบานหนังสือในหมูบาน/ชุมชน เพื่อเสริมสรางนิสัยรักการอานและเปนกลไกในการ
สงเสริมการอานใหเกิดขึ้นกับประชาชนอยางกวางขวาง 
เกณฑการพิจารณา 
๑. มีแผนการพัฒนาบานหนังสือ ในรูปแบบตางๆ ที่สงเสริมการเรียนรู/นิสัยรักการอานของ 
กลุมเปาหมาย 
๒. มีการพัฒนาบานหนังสือตามแผนการที่ตั้งไว 
๓. มีการจัดหาหนังสือสําหรับบานหนังสือตามความตองการของกลุมเปาหมาย 
๔. มีการประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายในจัดกิจกรรมเสริมสรางนิสัยรักการอาน 
ของกลุมเปาหมาย 
๕. มีการสรางความรูความเขาใจใหผูใชบริการเกี่ยวกับระเบียบวินัยและขอพึงปฏิบัติในการใช 
บานหนังสือและพัฒนาบานหนังสือของประชาชนในหมูบาน/ชุมชนอยางยั่งยืน 

  ๖. มีการประเมินความพึงพอใจและความตองการของกลุมเปาหมายที่มีตอบานหนังสือที่จัดไว    
ทั้งดานคุณภาพและปริมาณ 
เกณฑการใหคะแนน 
๑  คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ 1 และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน 
      สามารถตรวจสอบได 
2  คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ และ ขอที่ ๒ และมีรองรอยหลักฐาน 

  ชัดเจน สามารถตรวจสอบได 
3 คะแนน =  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ ถึง ขอที่ ๔ และมีรองรอยหลักฐาน 
  ชัดเจนสามารถตรวจสอบได  
4 คะแนน =  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ ถึง ขอที่ ๕ และมีรองรอยหลักฐาน 
      ชัดเจนสามารถตรวจสอบได  



รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 
5 คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ ถึง ขอที่ ๖ ครบทุกขอ และมีรองรอย 
      หลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได 
เกณฑการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ตองปรับปรุงเรงดวน ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
ชวงคะแนน ๐.๐๐ – ๑.๔๙ ๑.๕๐ – ๑.๗๙  ๑.๘๐ – ๒.๒๔  ๒.๒๕ – ๒.๖๙  ๒.๗๐ – ๓.๐๐ 

สรุปผลกรประเมินตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ได.....................คะแนน อยูในระดับคุณภาพ ................................ 

ตัวบงชี้ที่ ๓.๔ การจัดบริการ กศน.ตําบล 
คาน้ําหนัก ๓ คะแนน 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
    การจัดบริการ กศน.ตําบล หมายถึง กะบวนการดําเนินงานของ กศน.อําเภอ ในการจัดตั้งและ
พัฒนา กศน. ตําบลเพื่อเปนกลไกในการสงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน
ใหเกิดขึ้นกับประชาชนอยางกวางขวาง 
เกณฑการพิจารณา 
๑. มีแผนการพัฒนา กศน.ตําบล ในรูปแบบตางๆ ที่สงเสริมการเรียนรู/คนควาตามอัธยาศัย  
๒. มีการพัฒนา กศน.ตําบล ตามแผนการที่ตั้งไว  
๓. มีการประเมินการใหบริการกศน.ตําบล ในดานตางๆ (การสื่อสาร/ใหการเรียนรู) ทั้งดาน 
ปริมาณและคุณภาพ  
๔. มีการประเมินความพึงพอใจและความตองการของนักศึกษาและผูใชบริการที่มีตอ กศน.ตําบล 
ที่จัดไวทั้งดานคุณภาพและปริมาณ  
๕. มีการนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อพัฒนาและดําเนินการจัดหาทรัพยากรและสื่อ 
การเรียนรูที่ตอบสนองผูใชบริการรวมทั้งการพัฒนา/ปรับปรุงการบริการของ กศน. ตําบล 

เกณฑการใหคะแนน 
1 คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน สามารถ 
               ตรวจสอบได 

2 คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ และ ขอที่ ๒ และมีรองรอยหลักฐาน 
               ชัดเจน สามารถตรวจสอบได 

3.คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ ถึง ขอที่ ๔ และมีรองรอยหลักฐาน 
                ชัดเจน สามารถตรวจสอบได  
4 คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ ถึง ขอที่ ๕ และมีรองรอยหลักฐาน 
                ชัดเจนสามารถตรวจสอบได  



รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 
5 คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ ถึง ขอที่ ๖ ครบทุกขอ และมีรองรอย 
     หลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได 
เกณฑการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ตองปรับปรุงเรงดวน ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
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ตัวบงชี้ที่ ๓.๕ การจัด การสงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาชาวบาน 
คาน้ําหนัก ๓ คะแนน 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
       การจัด การสงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง   สถานศึกษามีการ
จัด สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อเปนแหลงการ
เรียนรู  แหลงขาวสารขอมูลสารสนเทศ  แหลงความรูทางวิทยาการและประสบการณที่สนับสนุน
สงเสริมใหผูเรียน ใฝเรียนใฝรูแสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัยอยางกวางขวาง
และตอเน่ืองจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ตลอดจนภูมิปญญาชาวบานเพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู และเปนบุคคลแหงการเรียนรู (สังคมแหงการเรียนรู) 
เกณฑการพิจารณา 

๑. มีแผนการพัฒนาแหลงเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในรูปแบบตางๆ  
๒. มีการพัฒนาแหลงเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ในรูปแบบ ตามแผนการ 

ที่ตั้งไว 
๓. มีการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรู  เปนผูใฝเรียน  ใฝรู  โดยใชแหลงเรียนรู 

เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
๔. มีการประเมินความพึงพอใจและความตองการของนักศึกษาและผูใชบริการที่มีตอ 

แหลงเรียนรู ที่จัดไวทั้งดานคุณภาพและปริมาณ  
๕. มีการนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงและดําเนินการสงเสริม 

สนับสนุนแหลงเรียนรูและภูมิปญญาชาวบาน เพื่อใหเปนสมาชิกและเปนภาคีเครือขายของ
สถานศึกษาตอไป 
 
 
 
 



รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 
เกณฑการใหคะแนน 

๑  คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน 
          สามารถตรวจสอบได 
๒  คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ และ ขอที่ ๒ และมีรองรอย     

         หลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได 
๓  คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ ขอที่ ๒ และ ขอที่ ๓ และมีรองรอย 
          หลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได  
๔  คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ ขอที่ ๒ ขอที่ ๓ และขอที่ ๔ และมี 
           รองรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได  
๕  คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ขอที่ ๑ ถึงขอที่ ๕ ครบทุกขอ  
          และมีรองรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได 

เกณฑการตัดสิน 
 ระดับคุณภาพ ตองปรับปรุงเรงดวน ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
ชวงคะแนน ๐.๐๐ – ๑.๔๙  ๑.๕๐ – ๑.๗๙  ๑.๘๐ – ๒.๒๔  ๒.๒๕ – ๒.๖๙  ๒.๗๐ – ๓.๐๐ 

สรุปผลกรประเมินตัวบงชี้ที่ ๓.๕ ได..............คะแนน อยูใ่นระดบัคุณภาพ .................. 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารการศึกษา 

คาน้ําหนัก 20 คะแนน 

คําอธิบายมาตรฐาน 
 การบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการดําเนินงานของกลุมบุคคลอยางมีศาสตรและ
ศิลป โดยใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพทั้งความรูความสามารถ
เปนคนดีและเกิดการเรยีนรูตลอดชีวิตในสังคมแหงการเรียนรู ประกอบดวยตัวบงชี้ ๔ ตัวบงชี้ และ
เกณฑการพิจารณาดังนี้ 
ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ คุณภาพการบริหารสถานศึกษา 
คาน้ําหนัก  5     คะแนน 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 คุณภาพการบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการดําเนินงานของกลุมบุคคลที่มี
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบในงานทั้ง ๔ งาน คือดานงาน
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารงานทั่วไป โดย
ผูบริหารสถานศึกษาไดนําความรู ความสามารถที่ตนเองมีอยู และการนําหลักทฤษฎีมาใชในการ
บริหารสถานศึกษา ใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา 



รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 
เกณฑการพิจารณา 

๑. มีการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงคที่ชัดเจน  ปฏิบัติได  เปดโอกาสใหบุคลากร 
ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม 

๒. มีการกําหนดขอบเขต บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบและมาตรฐานการปฏิบัติงานดาน 
วิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคลากร และดานบริหารงานทั่วไป 

๓.มีการใชขอมูลการดําเนินงานของรอบปที่ผานมาและขอมูลสารสนเทศปจจุบันในการกําหนด 
ความสําเร็จของงาน 

      ๔.  การจัดทําแผนปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด ความสําเร็จของงานและ ความรับผิดชอบตามบทบาท
หนาที่ในการปฏิบัติงาน ๔ ดาน ตรงตามความรู ความสามารถ ความถนัด 

๕. แผนงานติดตาม กํากับ ตรวจสอบ ประเมินผล เพื่อปรับปรุงเปรียบเทียบกับเปาหมาย และ 
พัฒนาการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายเปนระบบตอเนื่อง 

๖. การใชผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแกไขและใชในการวางแผนสรางแรงจูงใจ พัฒนา 
สมรรถนะบุคลากรและความกาวหนาทางวิชาชีพ 
เกณฑการใหคะแนน 
 ๑ คะแนน =  มีคุณลักษณะและดําเนินการ ขอ ๑และ ขอ ๒ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน 
        สามารถตรวจสอบได 
 ๒ คะแนน =  มีคุณลักษณะและดําเนินการ ขอ ๑  ขอ๒ และ ขอ ๓ และมีรองรอยหลักฐาน 
                     ชัดเจนสามารถตรวจสอบได 
     ๓ คะแนน = มีคุณลักษณะและดําเนินการ ขอ ๑ ขอ ๒ ขอ๓ และ ขอ ๔ และมีรองรอย 
                     หลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได 
    ๔ คะแนน =  มีคุณลักษณะและดําเนินการ ขอ ๑ ถึง ขอ ขอ ๕ ขอ และมีรองรอยหลักฐาน 
                     ชัดเจนสามารถตรวจสอบได 
    ๕  คะแนน  =  มีคุณลักษณะและดําเนินการครบ ๖ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจนสามารถ 
                        ตรวจสอบได 
วิธีการคํานวณคาน้ําหนักคะแนนเชิงคุณภาพ  

 

 

 

คะแนนที่ได 
× คาน้ําหนักคะแนน 

คะแนนเต็ม(เกณฑการใหคะแนน) 



รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 
เกณฑการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ตองปรับปรุงเรงดวน ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

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

สรุป ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ที่  ๔.๑ ได................คะแนน อยูในระดับคุณภาพ............. 

ตัวบงชี้ที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยง 
คาน้ําหนัก 5 คะแนน 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 การบริหารความเสี่ยง หมายถึง สถานศึกษามีการจัดกระบวนการในการระบุ วิเคราะห
(Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธกับ 
กิจกรรม หนาที่และกระบวนการทํางานของสถานศึกษา เพื่อใหองคกรลดความเสียหายจากความ
เสี่ยงมากที่สุด 
เกณฑการพิจารณา 

๑. ผูบริหารมีการประชุมและจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาโดยเฉพาะ 
๒. ผูบริหารมีการสนับสนุนและสงเสริมใหความรูแกบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร 

ความเสี่ยงในสถานศึกษา 
๓. ผูบริหารมีการนําแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแตละดานมาเปนแนวทางการดําเนินงาน 

โดยมีระบบการกํากับติดตามความเสี่ยงในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 
๔. ผูบริหารมีการจัดลําดับความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงในดานตางๆที่จะตอง 

พิจารณาบริหารจัดการกอนเปนอันดับแรก 
๕. ผูบริหารรับทราบการรายงานผลการดําเนินงานตามหลักการบริหารความเสี่ยงและให 

ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุง 
เกณฑการใหคะแนน 
 ๑ คะแนน = มีคุณลักษณะและดําเนินการ ๑ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบได 
 ๒ คะแนน = มีคุณลักษณะและดําเนินการ ๒ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได 
 ๓ คะแนน = มีคุณลักษณะและดําเนินการ ๓ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได 
 ๔ คะแนน = มีคุณลักษณะและดําเนินการ ๔ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบได 



รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 
 ๕ คะแนน = มีคุณลักษณะและดําเนินการครบ ๕ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบได 
วิธีการคํานวณคาน้ําหนักคะแนนเชิงคุณภาพ  

คะแนนที่ได 
X คาน้ําหนักคะแนน 

คะแนนเต็ม(เกณฑการใหคะแนน) 
 

เกณฑการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ตองปรับปรุงเรงดวน ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ชวงคะแนน ๐.๐๐-๒.๔๙ ๒.๕๐-๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๗๔ ๓.๗๕-๔.๔๙ ๔.๕๐-๕.๐๐ 
สรุป ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ที่  ๔.2 ได.................คะแนน อยูในระดับคุณภาพ.............. 
 
 

ตัวบงชี้ที่ ๔.๓ การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 คาน้ําหนัก    5   คะแนน 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีการคัดเลือกและ
แตงตั้งคณะบุคคล ที่มีความรูความสามารถสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา ใหเปน
คณะกรรมการสถานศึกษา และมีการกําหนดบทบาทหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด มีผลงานที่เกิด
จากการมีสวนรวมคิด วางแผน รวมดําเนินการ รวมรับผิดชอบ กํากับ ติดตาม ใหการสนับสนุน 
สงเสริมกิจกรรมของสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จ ผูมีสวนเกี่ยวของพึงพอใจ 
เกณฑการพิจารณา 
 ๑. มีคําสั่งคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความรู ความสามารถสอดคลองกับ
ภารกิจ ๔ของสถานศึกษาและมีการกําหนดขอบขายภาระงานตามที่กฎหมายกําหนด ชัดเจน 
 ๒.คณะกรรมการสถานศึกษาใหคําปรึกษา และพิจารณาใหขอเสนอแนะแผนพัฒนา แผนปฏิบัติ
การการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และใหความเห็นชอบหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
 ๓. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา และสถานศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สรางสรรคเสียสละ มุงมั่นเอาใจใสใชศักยภาพสูงสุดและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของสถานศึกษา 
 ๔. คณะกรรมการสถานศึกษาใหการชวยเหลือ สงเสริมใหมีการระดมทุนทางสังคมและ
ทรัพยากรจากชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน ใหมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๕. มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  โปรงใส  ตรวจสอบได ผูมีสวนเกี่ยวของพึงพอใจ 



รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 
 ๖. คณะกรรมการสถานศึกษารวมติดตามและเสนอแนะผลการดําเนินงานการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา 
เกณฑการใหคะแนน 
 ๑ คะแนน = มีคุณลักษณะและดําเนินการ ขอ ๑และ ขอ ๒ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน 
        สามารถตรวจสอบได 
 ๒ คะแนน = มีคุณลักษณะและดําเนินการ ขอ ๑  ขอ๒ และ ขอ ๓ และมีรองรอยหลักฐาน 
      ชัดเจนสามารถตรวจสอบได 
 ๓ คะแนน = มีคุณลักษณะและดําเนินการ ขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๓ และ ขอ ๔ และมีรองรอย 
      หลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได 
 ๔ คะแนน = มีคุณลักษณะและดําเนินการ ขอ ๑ ถึง ขอ ๕ ขอ และมีรองรอยหลักฐาน 
      ชัดเจนสามารถตรวจสอบได 
 ๕ คะแนน  = มีคุณลักษณะและดําเนินการครบ ๖ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจนสามารถ 
      ตรวจสอบได 
วิธีการคํานวณคาน้ําหนักคะแนนเชิงคุณภาพ  

 
 
 
 
เกณฑการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ตองปรับปรุงเรงดวน ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ชวงคะแนน ๐.๐๐-๒.๔๙ ๒.๕๐-๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๗๔ ๓.๗๕-๔.๔๙ ๔.๕๐-๕.๐๐ 
สรุป ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ที่  ๔.2 ได..........คะแนน อยูในระดับคุณภาพ...................... 
 

ตัวบงชี้ที่ ๔.๔ การประกันคุณภาพการศึกษา 
คาน้ําหนัก   5   คะแนน 
คําอธิบายตัวบงชี้  
 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง ผูบริหารของสถานศึกษามีการจัดทํากิจกรรมหรือ
การปฏิบัติภารกิจหลักของสถานศึกษาอยางเปนระบบตามแบบแผนที่กําหนดไว โดยมีการควบคุม
คุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมิน
คุณภาพ (Quality Assessment) จนทําใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานของดัชนีชี้วัด
ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

คะแนนที่ได 
X คาน้ําหนักคะแนน 

คะแนนเต็ม(เกณฑการใหคะแนน) 



รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 
เกณฑการพิจาณา 

๑.  มีการทบทวนสรางความรูความเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรใน     
สถานศึกษาหนวยงานภาคีเครือขาย คณะกรรมการอยางถูกตองชัดเจน 

๒.  ผูบริหารมีการนํามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาเปน
เปาหมายในการบริหารจัดการ 

๓.  ใชขอมูลการดําเนินงานของรอบปที่ผานมาและขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบันในการกําหนด
ความสําเร็จของงาน 

๔.  มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตอยางชัดเจน 

๕.  มีการกําหนดขั้นตอนและผูรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ  ผลการ
ดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โปรงใส  ตรวจสอบได(วงจรคุณภาพ PDCA) 

๖.  มีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดําเนินการและนําผลการประเมินไปใช
ประโยชน 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 ๑ คะแนน = มีคุณลักษณะและดําเนินการ ขอ ๑ และ ขอ ๒ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน
        สามารถตรวจสอบได 
 ๒ คะแนน = มีคุณลักษณะและดําเนินการ ขอ ๑  ขอ ๒ และ ขอ ๓ และมีรองรอยหลักฐาน
      ชัดเจนสามารถตรวจสอบได 
 ๓ คะแนน = มีคุณลักษณะและดําเนินการ ขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๓ และ ขอ ๔ และมีรองรอย
      หลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได 
 ๔ คะแนน = มีคุณลักษณะและดําเนินการ ขอ ๑ ถึง ขอ ๕ ขอ และมีรองรอยหลักฐาน 
     ชัดเจนสามารถตรวจสอบได 
 ๕ คะแนน = มีคุณลักษณะและดําเนินการครบ ๖ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจนสามารถ
     ตรวจสอบได 
 

วิธีการคํานวณคาน้ําหนักคะแนนเชิงคุณภาพ  
คะแนนที่ได 

X คาน้ําหนักคะแนน 
คะแนนเต็ม(เกณฑการใหคะแนน) 

 

 



รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 
เกณฑการตัดสิน 
 ระดับคุณภาพ ตองปรับปรุงเรงดวน ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ชวงคะแนน ๐.๐๐-๒.๔๙ ๒.๕๐-๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๗๔ ๓.๗๕-๔.๔๙ ๔.๕๐-๕.๐๐ 
สรุป ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ที่  ๔.๔ ได...........คะแนน อยูในระดับคุณภาพ.................... 

มาตรฐานที่ ๕ ภาคีเครือขาย 
คาน้ําหนัก  ๑๐  คะแนน 
คําอธิบายมาตรฐาน 
 ภาคีเครือขาย หมายถึง บุคคล หนวยงาน  กระบวนการดําเนินงานกับ องคกร สถาบัน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน และอื่นๆ รวมทั้งสถานศึกษาอ่ืนๆ ที่มิไดสังกัดสถานศึกษา ที่มีสวนรวมหรือมี
วัตถุประสงคในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหเกิดความสําเร็จ
ในงานและกอเกิดประโยชนแกผูเรียนและผูรับบริการ  โดยมีตัวบงชี้ ๒ ตัวบงชี้ และเกณฑการ

พิจารณาดังนี้ 
ตัวบงชี้ที่  ๕.๑  ภาคีเครือขายจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับประชาชน 
คาน้ําหนัก  ๕ คะแนน 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 ภาคีเครือขายจัดกิจกรรมเรียนรูใหกับประชาชน หมายถึง บุคคลหรือหนวยงานองคกร
ตางๆ ที่เปนภาคีเครือขายของสถานศึกษา ที่มีการดําเนินงานและสามารจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหกับประชาชนไดเอง บรรลุวัตถุประสงคตามบันทึกขอตกลงรวมกัน โดยมิไดพึ่งพาขอความ
ชวยเหลือจากสถานศึกษา 
เกณฑการพิจารณา 

๑. มีการประชาสัมพันธและประสานงานภาคีเครือขายจัดกิจกรรมสงเสริมการจัดการเรียนรู 
ใหกับประชาชน 

๒. มีการทําบันทึกขอตกลงรวมกันในการดําเนินงานและบทบาทหนาที่และวัตถุประสงค 
ที่ชัดเจน 

๓. ภาคีเครือขายสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมการจัดการเรียนรูใหกับประชาชนบรรลุ 
วัตถุประสงคตามที่ไดตกลงกันไว 

๔. ภาคีเครือขายมีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบ 
ไดอยางชัดเจน 

๕. ผูเกี่ยวของรอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในระดับดีของการจัดการศึกษาของภาคีเครือขาย 
 



รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 
เกณฑการใหคะแนน 
๑ คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน สามารถ
      ตรวจสอบได                
๒ คะแนน =มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒ ขอและมีรองรอยหลักฐานชัดเจน สามารถ
     ตรวจสอบได 
๓ คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๓ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจนสามารถ
     ตรวจสอบได 
๔ คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๔ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจนสามารถ
      ตรวจสอบได 
๕ คะแนน =   มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ครบ ๕ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจนสามารถ 
      ตรวจสอบได 
เกณฑการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ตองปรับปรุงเรงดวน ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ชวงคะแนน ๐.๐๐-๒.๔๙ ๒.๕๐-๒.๙๙ ๓.๐๐-๓.๗๔ ๓.๗๕-๔.๔๙ ๔.๕๐-๕.๐๐ 
สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ที่ ๕.๑  ได.............คะแนน อยูในระดับคุณภาพ.................... 
 
ตัวบงชี้ที่  ๕.๒ การสงเสริม สนับสนนุ รวมจัดกิจกรรม กศน.ของภาคีเครือขาย  
คาน้ําหนัก  ๕  คะแนน 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
      การสงเสริม สนับสนุน รวมจัดกิจกรรม กศน.ของภาคีเครือขาย หมายถึง บุคคลหรือ
หนวยงานองคกรตางๆ ที่เปนภาคีเครือขายของสถานศึกษา ที่มีการดําเนินงานและสามารจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหกับประชาชนรวมกับสถานศึกษา และหรือใหการสนับสนุนงบประมาณ 
บุคคล สื่อและอื่นๆที่ทําใหสถานศึกษาจัดกิจกรรม กศน.ได บรรลุวัตถุประสงค ของโครงการ/
กิจกรรมตามบันทึกขอตกลงรวมกัน  
เกณฑการพิจารณา 

๑. มีการประชาสัมพันธเชิญชวนและรวมมือกับภาคีเครือขายจัดกิจกรรมสงเสริมการจัด 
การเรียนรูใหกับประชาชน 
๒. สถานศึกษามีการพัฒนาภาคีเครือขายใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย เชน การอบรม ประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน เปนตน 
๓. ภาคีเครือขายใหความรวมมือเปนการชวยเหลือดวยความสมัครใจจนบรรลุวัตถุประสงคตาม 
ที่ไดตกลงกันไว 



รางมาตรฐาน ตัวบงนี้ ผลของความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เหตุผลที่ปรับแกไข 
๔. เครือขายสนับสนุนวัสดุอุปกรณ สถานที่ งบประมาณ หรืองบประมาณและอื่น ๆ ใหเกิดการ 
จัดกิจกรรม การเรียนรู กศน. อยางมีคุณภาพ 
๕. ผูเกี่ยวของรอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในระดับดีของการใหความรวมมือเปนการชวยเหลือ 
จัดการศึกษาของภาคีเครือขาย 

เกณฑการใหคะแนน 
 ๑ คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน  
                      สามารถตรวจสอบได                
 ๒ คะแนน =  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน  
                       สามารถตรวจสอบได  
 ๓ คะแนน =   มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา  ๓ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจนสามารถ 
                       ตรวจสอบได 
 ๔ คะแนน = มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๔ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจนสามารถ 
           ตรวจสอบได  
 ๕ คะแนน  =   มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ครบ ๕ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน สามารถ 
            ตรวจสอบได 
เกณฑการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ตองปรับปรุงเรงดวน ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

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

สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ที่ ๕.๒  ได.............คะแนน อยูในระดับคุณภาพ.................... 
 

 

 


