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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self – Assessment Report) 

 
 
 
 
 

ของ 

 
 
 
 
 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยอําเภอ/เขต..................................... 
อําเภอ................................... จังหวัด .......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศกึษาธิการ
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คํานํา 
 
   ตามกฎกระทรวง กําหนดระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน สาํหรบัสถานศกึษา
ที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 ที่อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 วรรคสาม และมาตรา 25 วรรคหน่ึง 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ซึ่งกําหนดใหสถานศึกษา
ตองดําเนินการ ดังน้ี 1) จัดใหมีมาตรฐานการศึกษานอกระบบที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสวนที่เปนลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา 2) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป  3) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาและแผนปฏบิติัการประจาํป 
4) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 6) จัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป 7) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และภาคีเครือขาย และเผยแพรตอสาธารณชน 8) นาํผลการประเมิน
คุณภาพภายในมาเปนสวนหน่ึงของการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและภาคีเครือขาย 9) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 10) ยึดหลักการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ภาคีเครือขาย และผูรับบริการ  
  ในการน้ี เพ่ือเปนการดําเนินงานใหสอดคลองกับกฎกระทรวงฯ ดังกลาว ศนูยการศกึษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต .......................................จึงไดดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อตรวจประเมินศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต 
.........................................โดยวิเคราะหจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป รวมกับผล
การดําเนินงานของสถานศึกษา และจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู เจาหนาที่ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูที่เก่ียวของ เพ่ือจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองประจําป และรวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปถัดไป ทั้งน้ี 
คณะกรรมการประเมิน ไดประเมินผลการดําเนินงานทีเ่หมาะสมกับบริบท และสภาพความเปนจริงของสถานศกึษา 
โดยคํานึงถึงปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของสถานศึกษารวมดวย  

 
 
 

    (นายกฤตชัย  อรุณรัตน) 
    เลขาธกิาร กศน. 

           พฤษภาคม 2561 
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   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไดรับความรวมมืออยางดีย่ิงจากคณะผูบรหิาร 
บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษารวมถึงบุคคลตาง ๆ ที่เ ก่ียวของในการใหขอมูล เพ่ือยืนยันสภาพ 
การดําเนินงานจริงของสถานศึกษาทําใหการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย                           
ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ขอขอบคุณไว ณ ที่น้ี 
   
 
 

(.......................................................) 
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต...................................... 
วันที่............เดือน .............................. พ.ศ. ......... 
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สารบัญ 
 

            หนา 
 
คํานํา 
สารบัญ 
บทสรุปสาํหรับผูบริหาร และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 บทท่ี 1 ขอมลูท่ัวไปของสถานศึกษา          
 บทท่ี 2 ทิศทางและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา       
 บทท่ี 3 ผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา     
 ผลการประเมินตนเองตามรายมาตรฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรบับรกิาร        

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศกึษา/การใหบรกิาร      

มาตรฐานที่ 3 ประสทิธิภาพการบรหิารจัดการการศกึษา       

 บทท่ี 4 สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา     
สรปุผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา        
สรปุผลการวิเคราะหตนเองของสถานศกึษาเพ่ือการพัฒนา      
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        

ภาคผนวก 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
รายงานการประเมินตนเองของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต.............. 

ต้ังอยูเลขที.่............. หมู........ ตําบล....................อําเภอ....................... จังหวัด..................... สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษานอกระบบ การศึกษาตอเน่ือง และการศึกษาตามอัธยาศัย มีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 
.............. คน และมีผูเรียนจํานวนทั้งสิ้น จํานวน ............... คน  

ทั้งน้ี คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไดประเมินสถานศึกษา ตั้งแตวันที่ ....................
ถึงวันที่ ................................... ซึ่งจากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมิน ไดดังน้ี  
 ผลการประเมินตนเองในภาพรวม มีคะแนนรวม เทากับ ................. คะแนน  ซึ่งอยูในระดับคุณภาพ
...................................... ซึ่ง เปน/ไมเปน ไปตามเปาหมายของสถานศึกษาที่กําหนดไว และเม่ือพิจารณาผลการประเมิน
ตนเองตามรายมาตรฐาน พบวา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการ มีคะแนนรวม เทากับ ................. คะแนน  ซึ่งอยูในระดับ
คุณภาพ...................................... ซึ่ง เปน/ไมเปน ไปตามเปาหมายของสถานศึกษา โดยมีตัวบงชี้ที่เปนไปตาม 
เปาหมาย ไดแก..........................................................................................................................และตัวบงชี้ที่ไม
เปนไปตามเปาหมาย ไดแก......................................................................................................................................... 

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การใหบริการ มีคะแนนรวม เทากับ ................. คะแนน ซึ่งอยูใน
ระดับคุณภาพ...................................... ซึ่ง เปน/ไมเปน ไปตามเปาหมายของสถานศึกษา โดยมีตัวบงชี้ทีเ่ปนไปตาม 
เปาหมาย ไดแก.............................................. ........................................................................... .และ 
ตัวบงชี้ที่ไมเปนไปตามเปาหมาย ไดแก........................................................................................................................ 

มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา มีคะแนนรวม เทากับ ................. คะแนน                   
ซึ่งอยูในระดับคุณภาพ...................................... ซึ่ง เปน/ไมเปน ไปตามเปาหมายของสถานศึกษา โดยมีตัวบงชี้ที่
เปนไปตามเปาหมาย ไดแก.................................................................................................................................และ
ตัวบงชี้ที่ไมเปนไปตามเปาหมาย ไดแก....................................................................................................................... 
 ตามรายละเอียด ดังนี ้
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มาตรฐาน 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการ 35   
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
ตัวบงช้ี 1.1 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณธรรม  5   
ตัวบงช้ี 1.2 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหา
 ความรู เรียนรูอยางตอเนือ่ง และสามารถนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต  

5 
  

ตัวบงช้ี 1.3 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความรูพ้ืนฐาน  5   
การศึกษาตอเนื่อง    
ตัวบงช้ี 1.4 ผูเรียนหรอืผูเขารับการอบรมมีความรู ความสามารถ และทักษะ 
 ในการประกอบอาชีพ 

5 
  

ตัวบงช้ี 1.5 ผูเรียนหรอืผูเขารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรชัญา 
 ของเศรษฐกจิพอเพียง 

5 
  

ตัวบงช้ี 1.6 ผูเรียนหรอืผูเขารับการอบรมสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 5   
การศึกษาตามอัธยาศยั    
ตัวบงช้ี 1.7 ผูรบับรกิารไดรับความรูและ/หรือประสบการณจากการเขารวม     
 กิจกรรม/โครงการการศกึษาตามอัธยาศัย 

5 
  

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจดัการศึกษา/การใหบริการ 45   
การศึกษาข้ันพืน้ฐาน    
ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพครกูารศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5   
ตัวบงช้ี 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา 5   
ตัวบงช้ี 2.3 คุณภาพสือ่ตามหลักสตูรสถานศึกษา 5   
ตัวบงช้ี 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรยีนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 5   
การศึกษาตอเนื่อง    
ตัวบงช้ี 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาตอเนือ่ง 5   
ตัวบงช้ี 2.6 คุณภาพของหลักสูตรและส่ือการศึกษาตอเนือ่ง  5   
ตัวบงช้ี 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรยีนรูการศึกษาตอเนือ่ง 5   
การศึกษาตามอัธยาศยั    
ตัวบงช้ี 2.8 คุณภาพผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศยั 5   
ตัวบงช้ี 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศกึษาตามอัธยาศัย 5   
มาตรฐานที่ 3 ประสิทธภิาพการบรหิารจดัการการศกึษา  20   
ตัวบงช้ี 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  และหลกัธรรมาภิบาล 

5 
  

ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริม สนับสนนุการจัดการศึกษาของภาคีเครอืขาย 5   
ตัวบงช้ี 3.3 การมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษา 5   
ตัวบงช้ี 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 5   

รวม 100   
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ทั้งนี้ จากการวิเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาการศึกษา สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

สรุปผลภาพรวมการวิเคราะหสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
จุดเดนของสถานศกึษา .................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
จุดควรพัฒนา .................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
โอกาส .................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
อุปสรรค .................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
นวัตกรรม (Innovation) 
หรือวธิีปฏิบัติที่ดี  
(Best Practice) หรือ
ตนแบบที่เปนแบบอยางได 
 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
 
 
 
 



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา หวังเปนอยางย่ิงวา สถานศึกษาจะนําขอมูลผลการประเมิน
จากรายงานการประเมินตนเองประจําป ไปใชในการกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
 
 
    ลงชื่อ 

(.......................................................) 
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต...................................... 
วันที่............เดือน .............................. พ.ศ. .......... 

 
 
 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาไดรับทราบผลการประเมินตนเองประจําปของสถานศึกษาเปนทีเ่รยีบรอยแลว 
และหวังเปนอยางย่ิงวาสถานศึกษาจะนําขอมูลผลการประเมินน้ีไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจดัการศกึษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาตอไป 
 
 
    ลงชื่อ 

(.......................................................) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต...................................... 
วันที่............เดือน .............................. พ.ศ. .......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

บทท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไปของสถานศกึษา 

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



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

 จํานวนผูเรียน ผูรับบริการ และจํานวนผูสอน (ปปจจบุัน) 

หลักสูตร/ประเภท 
จํานวนผูเรยีน (คน) 

รวม จํานวนผูสอน (คน) 
ชาย หญิง 

การศึกษาข้ันพืน้ฐาน    จํานวนครู .........................คน 
- ระดับประถมศกึษา     
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน    
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    

รวมจํานวน     
การศึกษาตอเนื่อง    จํานวนวิทยากร .........................คน 
โครงการ...     
โครงการ...    
โครงการ...    

รวมจํานวน     
การศึกษาตามอัธยาศยั    จํานวนผูจดักิจกรรม .........................คน 
โครงการ...     
โครงการ...    
โครงการ...    

รวมจํานวน     

จํานวนบุคลากร (ปปจจุบัน) 

ประเภท/ตําแหนง 
จํานวน (คน) 

ต่ํากวา ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวมจํานวน 
ผูบรหิารสถานศกึษา      
ขาราชการคร ู      
บุคลากรทางการศกึษา      
ลูกจางประจํา      
พนกังานราชการ      
ครศูนูยการเรยีนชุมชน      
อัตราจาง      

รวมจํานวน      

 งบประมาณ  
- เงินงบประมาณ   ………………………………….. บาท 
- เงินนอกงบประมาณ  ………………………………….. บาท 



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

 แหลงเรียนรูและภาคเีครือขาย 

กศน.ตําบล ที่ตั้ง ผูรับผิดชอบ 
   
   
   
   
   
   

รวมจํานวน   
ศนูยการเรยีนชุมชน ที่ตั้ง ผูรับผิดชอบ 

   
   
   
   
   

รวมจํานวน   
แหลงเรียนรู ประเภทแหลงเรียนรู ที่ตั้ง 

   
   
   
   
   
   

รวมจํานวน   
ภมิูปญญาทองถิน่ ความรูความสามารถ ที่อยู 

   
   
   
   
   

รวมจํานวน   
ภาคีเครือขาย ประเภทภาคีเครือขาย ที่อยู/ทีต่ั้ง 

   
   
   
   

รวมจํานวน   



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

 

เกียรติยศ ชือ่เสียง และผลงาน/โครงการดีเดนของสถานศึกษา 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ท่ีผานมา 
 ผลการประเมินตนเอง ปท่ีผานมา (6/26) 

มาตรฐาน 
น้ําหนัก

(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการ 35   
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    
ตัวบงช้ี 1.1 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณธรรม  5   
ตัวบงช้ี 1.2 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู          
 เรียนรูอยางตอเนือ่ง และสามารถนําไปประยกุตใชในการดํารงชีวิต  

5 
  

ตัวบงช้ี 1.3 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความรูพ้ืนฐาน  5   
การศึกษาตอเนือ่ง    
ตัวบงชี้ 1.4  ผูเรียนหรอืผูเขารับการอบรมมีความรู ความสามารถ และทักษะ 
 ในการประกอบอาชีพ 

5 
  

ตัวบงช้ี 1.5 ผูเรียนหรอืผูเขารับการอบรมปฏิบตัิตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5   
ตัวบงชี้ 1.6  ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 5   
การศึกษาตามอัธยาศัย    
ตัวบงช้ี 1.7 ผูรบับรกิารไดรับความรูและ/หรือประสบการณจากการเขารวมกิจกรรม/ 
 โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 

5 
  

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจดัการศึกษา/การใหบริการ 45   
การศึกษาข้ันพืน้ฐาน    
ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพครกูารศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5   
ตัวบงช้ี 2.2 คุณภาพของหลกัสูตรสถานศึกษา 5   
ตัวบงช้ี 2.3 คุณภาพส่ือตามหลักสูตรสถานศึกษา 5   
ตัวบงช้ี 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรยีนรูตามหลักสูตรสถานศกึษา 5   
การศึกษาตอเนื่อง    
ตัวบงช้ี 2.5 คุณภาพวิทยากรการศกึษาตอเนือ่ง 5   
ตัวบงช้ี 2.6 คุณภาพของหลกัสูตรและสือ่การศกึษาตอเนื่อง  5   
ตัวบงช้ี 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรยีนรูการศึกษาตอเนือ่ง 5   
การศึกษาตามอัธยาศยั    
ตัวบงช้ี 2.8 คุณภาพผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5   
ตัวบงช้ี 2.9 คุณภาพกระบวนการจดักิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5   



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

 

มาตรฐาน 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 ประสิทธภิาพการบริหารจดัการการศกึษา  20   
ตัวบงชี้ 3.1 การบริหารสถานศกึษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  และหลักธรรมาภิบาล 

5 
  

ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริม สนับสนนุการจดัการศึกษาของภาคีเครอืขาย 5   
ตัวบงชี ้3.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 5   
ตัวบงช้ี 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 5   

รวม 100   

 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินตนเอง ครัง้ลาสุด 
1. ................................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................................ 
3. ................................................................................................................................................................................ 
4. ................................................................................................................................................................................ 
5. ................................................................................................................................................................................ 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินสถานศึกษาโดยตนสงักัด คร้ังลาสุด 
1. ................................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................................ 
3. ................................................................................................................................................................................ 
4. ................................................................................................................................................................................ 
5. ................................................................................................................................................................................ 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งลาสุด 

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



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

บทท่ี 2 
ทิศทางและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

 
 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต.................................................................. 
ไดกําหนดทิศทางการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏบิตักิารประจาํป โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 
ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 
 ปรัชญา 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

 วิสยัทัศน
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

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

 กลยุทธ 
 กลยุทธที่ 1 .................................................................................................................................................... 
 กลยุทธที่ 2 .................................................................................................................................................... 
 กลยุทธที ่3 .................................................................................................................................................... 
 กลยุทธที่ 4 .................................................................................................................................................... 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ใสขอมูลเฉพาะปท่ีทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา) 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
จํานวนเปาหมาย 

(คน) 
ตัวชีว้ัด 

ความสาํเร็จ 
เกณฑความสาํเร็จ 

(รอยละ) 
      
      
      
      
      
      
      

 
 



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

 แผนปฏบิัติการประจาํป 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
จํานวน

เปาหมาย 
พ้ืนท่ี ระยะเวลา งบประมาณ 

       
       
       
       
       
       
       

 



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

 ความสาํเร็จท่ีคาดหวงั 

มาตรฐาน 
น้ําหนัก

(คะแนน) 

คะแนน และระดับคุณภาพ 
ที่คาดหวัง 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการ 35   
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
ตัวบงช้ี 1.1 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณธรรม  5   
ตัวบงช้ี 1.2 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู 
 เรียนรูอยางตอเนือ่ง และสามารถนําไปประยกุตใชในการดํารงชีวิต  

5 
  

ตัวบงช้ี 1.3 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความรูพ้ืนฐาน  5   
การศึกษาตอเนื่อง    
ตัวบงช้ี 1.4  ผูเรียนหรอืผูเขารับการอบรมมีความรู ความสามารถ และทักษะ 
 ในการประกอบอาชีพ 

5 
  

ตัวบงช้ี 1.5 ผูเรียนหรอืผูเขารับการอบรมปฏิบตัิตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5   
ตัวบงช้ี 1.6  ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 5   
การศึกษาตามอัธยาศัย    
ตัวบงช้ี 1.7 ผูรบับรกิารไดรับความรูและ/หรือประสบการณจากการเขารวมกิจกรรม/ 
 โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 

5 
  

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจดัการศึกษา/การใหบริการ 45   
การศึกษาข้ันพืน้ฐาน    
ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพครกูารศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5   
ตัวบงช้ี 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา 5   
ตัวบงช้ี 2.3 คุณภาพส่ือตามหลักสตูรสถานศึกษา 5   
ตัวบงช้ี 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรยีนรูตามหลักสูตรสถานศกึษา 5   
การศึกษาตอเนื่อง    
ตัวบงช้ี 2.5 คุณภาพวิทยากรการศกึษาตอเนือ่ง 5   
ตัวบงช้ี 2.6 คุณภาพของหลักสูตรและสือ่การศกึษาตอเนื่อง  5   
ตัวบงช้ี 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรยีนรูการศึกษาตอเนือ่ง 5   
การศึกษาตามอัธยาศยั    
ตัวบงช้ี 2.8 คุณภาพผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5   
ตัวบงช้ี 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอธัยาศัย 5   

 
 
 
 
 
 



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

มาตรฐาน 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คาเปาหมายท่ีคาดหวงั 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 ประสทิธภิาพการบริหารจดัการการศกึษา  20   
ตัวบงชี้ 3.1 การบริหารสถานศกึษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  และหลักธรรมาภิบาล 

5 
  

ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริม สนับสนนุการจดัการศกึษาของภาคีเครอืขาย 5   
ตัวบงชี ้3.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 5   
ตัวบงชี้ 3.4 การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 5   

รวม 100   

 
ผลการดาํเนินงานท่ีเกิดขึ้นจรงิ ตามแผนปฏบิัติการประจําป 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/เปาหมายท่ีได 
  
  
  
  

 



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

บทท่ี 3 
ผลการประเมินตนเอง  

   

  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต.................................................................. 
ไดดําเนินการประเมินตนเองประจําป ซึ่งเปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพภายใน สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 ที่อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 
วรรคสาม และมาตรา 25 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ. 2551  
 สถานศึกษาไดดําเนินการประเมินตนเองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการศึกษา              
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 20 ตัวบงชี้ ดังรายละเอยีด
ผลการประเมิน ดังตอไปนี้  
 
ผลการประเมินตนเองตามรายมาตรฐาน  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการ 
 จากการดําเนินงานของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานที่ 1 สามารถนําเสนอผลการดําเนินงานตาม
รายตัวบงชี้ ไดดังน้ี 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวบงชี้ 1.1 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณธรรม 
ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
.                                                                                                                            .                                                                                                 

.                                                                                                                                      .  
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานที่เปนไปตามวงจร PDCA  
โดยเขียนคําตอบใหครอบคลุมคําถาม จํานวน 5 ขอ ที่ปรากฏอยูในตวับงชี ้เพ่ือแสดงผลการดาํเนินงานในเชงิคณุภาพ 
ซึ่งขอคําถามประกอบดวย                                                                                          ................... 
 1. ผูเรียนมีคุณธรรมเปนไปตามคาเปาหมายทีก่าํหนดหรือไม                                                                      
. 2. สถานศึกษามีการประเมินคุณธรรมของผูเรียนที่มีความนาเชื่อถืออยางไร. 
 3. สถานศึกษามีผลการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรมอยางตอเน่ืองอยางไร 
. 4. สถานศึกษามีการดําเนินงานสอดคลองกับนโยบายและจุดเนนของสํานักงาน กศน. นโยบาย จุดเนน
ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแหงชาติ (ยุทธศาสตร/เปาหมาย) (ราง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
(ราง) ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป หรือไม  

5. สถานศึกษามีผูเรียนที่เปนตัวอยางที่ดี หรือตนแบบดานคุณธรรมเปนไปตามคาเปาหมายทีกํ่าหนดหรอืไม 
อยางไร  
.                                                                                                                                            
.                                                                                                                                            
.                                                                                                                                            



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

ตัวบงชี้ 1.2 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู เรียนรูอยางตอเนือ่ง 
     และสามารถนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต 

ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานที่เปนไปตามวงจร PDCA  
โดยเขียนคําตอบใหครอบคลุมคําถาม จํานวน 5 ขอ ที่ปรากฏอยูในตัวบงชี้ เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานใน 
เชิงคุณภาพ                                                                                                                        . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
 
ตัวบงชี้ 1.3 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรูพ้ืนฐาน  

ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 

.                                                                                                                                      . 

.                                                                                                                                      . 

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานที่เปนไปตามวงจร PDCA  
โดยเขียนคําตอบใหครอบคลุมคําถาม จํานวน 5 ขอ ที่ปรากฏอยูในตัวบงชี้ เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานใน     
เชิงคุณภาพ                                                                                                                        . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

การศึกษาตอเน่ือง 
ตัวบงชี้ 1.4  ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมมีความรู ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 

ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานที่เปนไปตามวงจร PDCA  
โดยเขียนคําตอบใหครอบคลุมคําถาม จํานวน 5 ขอ ที่ปรากฏอยูในตัวบงชี้ เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานใน     
เชิงคุณภาพ                                                                                                                        . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
 
ตัวบงชี้ 1.5 ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมปฏบิัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
.                                                                                                                            .                     

.                                                                                                                                      . 

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานที่เปนไปตามวงจร PDCA  
โดยเขียนคําตอบใหครอบคลุมคําถาม จํานวน 5 ขอ ที่ปรากฏอยูในตัวบงชี้ เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานใน     
เชิงคุณภาพ                                                                                                                        . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
 
ตัวบงชี้ 1.6  ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 

ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
.                                                                                                                            .                           

.                                                                                                                                      . 

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานที่เปนไปตามวงจร PDCA  
โดยเขียนคําตอบใหครอบคลุมคําถาม จํานวน 5 ขอ ที่ปรากฏอยูในตัวบงชี้ เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานใน     
เชิงคุณภาพ                                                                                                                        . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

การศึกษาตามอัธยาศัย 
ตัวบงชี้ท่ี 1.7 ผูรับบริการไดรับความรูและ/หรือประสบการณจากการเขารวมกิจกรรม/โครงการการศึกษา 
       ตามอัธยาศยั 

ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานที่เปนไปตามวงจร PDCA  
โดยเขียนคําตอบใหครอบคลุมคําถาม จํานวน 5 ขอ ที่ปรากฏอยูในตัวบงชี้ เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานใน     
เชิงคุณภาพ                                                                                                                        . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
 จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ที่สอดคลองกับมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการ         
ดังรายละเอียดขางตน สามารถสรุปคะแนนผลคะแนน และระดับคุณภาพจากผลการประเมินตนเอง ไดดังรายละเอียด
ในตารางตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

มาตรฐาน 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการ    
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    
ตัวบงชี้ 1.1 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณธรรม  5   
ตัวบงชี้ 1.2 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะกระบวนการคิด  
 ทักษะการแสวงหาความรู เรียนรูอยางตอเนือ่ง และสามารถ
 นําไปประยกุตใชในการดํารงชีวติ  

5 
  

ตัวบงชี้ 1.3 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรูพ้ืนฐาน  5   
การศึกษาตอเนื่อง    
ตัวบงชี้ 1.4  ผูเรียนหรอืผูเขารับการอบรมมีความรู ความสามารถ  
 และทกัษะในการประกอบอาชีพ 

5 
  

ตัวบงชี้ 1.5 ผูเรียนหรอืผูเขารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรชัญา 
 ของเศรษฐกจิพอเพียง 

5 
  

ตัวบงชี้ 1.6 ผูเรียนหรอืผูเขารับการอบรมสามารถใชเทคโนโลย ี
 ไดอยางเหมาะสม 

5 
  

การศึกษาตามอัธยาศัย    
ตัวบงชี้ 1.7 ผูรบับรกิารไดรับความรูและ/หรือประสบการณ 
 จากการเขารวมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศยั 

5 
  

รวม 35   

 สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการ  มีคะแนนรวม 
เทากับ ................. คะแนน  ซึ่งอยูในระดับคุณภาพ...................................... ซึ่ง เปน/ไมเปน ไปตามเปาหมายของ
สถานศึกษาที่กําหนดไว โดยมีจุดเดน จุดควรพัฒนา ตัวอยางที่ดี ตนแบบ และขอเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้  

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

จุดควรพัฒนา  
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 

ตัวอยางที่ดี 
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
 
 
 



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

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

 ขอเสนอแนะในการพัฒนา 
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การใหบริการ 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานที่เปนไปตามวงจร PDCA  
โดยเขียนคําตอบใหครอบคลุมคําถาม จํานวน 5 ขอ ที่ปรากฏอยูในตัวบงชี้ เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานใน     
เชิงคุณภาพ                                                                                                                        . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
 
ตัวบงชี้ 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา 

ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
.                                                                                                                            .                                                                

.                                                                                                                                      . 

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานที่เปนไปตามวงจร PDCA  
โดยเขียนคําตอบใหครอบคลุมคําถาม จํานวน 5 ขอ ที่ปรากฏอยูในตัวบงชี้ เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานใน     
เชิงคุณภาพ                                                                                                                        . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
 
ตัวบงชี้ 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานที่เปนไปตามวงจร PDCA  
โดยเขียนคําตอบใหครอบคลุมคําถาม จํานวน 5 ขอ ที่ปรากฏอยูในตัวบงชี้ เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานใน     
เชิงคุณภาพ                                                                                                                        . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

ตัวบงชี้ 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานที่เปนไปตามวงจร PDCA  
โดยเขียนคําตอบใหครอบคลุมคําถาม จํานวน 5 ขอ ที่ปรากฏอยูในตัวบงชี้ เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานใน     
เชิงคุณภาพ                                                                                                                        . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
 
การศึกษาตอเน่ือง 
ตัวบงชี ้2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาตอเน่ือง 

ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
.                                                                                                                            .                                                                     

.                                                                                                                                      . 

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานที่เปนไปตามวงจร PDCA  
โดยเขียนคําตอบใหครอบคลุมคําถาม จํานวน 5 ขอ ที่ปรากฏอยูในตัวบงชี้ เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานใน     
เชิงคุณภาพ                                                                                                                        . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
 
ตัวบงชี้ 2.6 คุณภาพของหลักสูตรและสือ่การศึกษาตอเน่ือง  

ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
.                                                                                                                            .                                                      

.                                                                                                                                      . 

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานที่เปนไปตามวงจร PDCA  
โดยเขียนคําตอบใหครอบคลุมคําถาม จํานวน 5 ขอ ที่ปรากฏอยูในตัวบงชี้ เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานใน     
เชิงคุณภาพ                                                                                                                        . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

ตัวบงชี้ 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษาตอเน่ือง 
ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
.                                                                                                                            .                                   

.                                                                                                                                      . 

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานที่เปนไปตามวงจร PDCA  
โดยเขียนคําตอบใหครอบคลุมคําถาม จํานวน 5 ขอ ที่ปรากฏอยูในตัวบงชี้ เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานใน     
เชิงคุณภาพ                                                                                                                        . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
 
การศึกษาตามอัธยาศัย 
ตัวบงชี้ 2.8 คุณภาพผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานที่เปนไปตามวงจร PDCA  
โดยเขียนคําตอบใหครอบคลุมคําถาม จํานวน 5 ขอ ที่ปรากฏอยูในตัวบงชี้ เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานใน     
เชิงคุณภาพ                                                                                                                        . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
 
ตัวบงชี้ 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานที่เปนไปตามวงจร PDCA  
โดยเขียนคําตอบใหครอบคลุมคําถาม จํานวน 5 ขอ ที่ปรากฏอยูในตัวบงชี้ เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานใน     
เชิงคุณภาพ                                                                                                                        . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

 จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ที่สอดคลองกับมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การใหบริการ 
ดังรายละเอียดขางตน สามารถสรุปคะแนนผลคะแนน และระดับคุณภาพจากผลการประเมินตนเอง                       
ไดดังรายละเอียดในตารางตอไปน้ี 

มาตรฐาน 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจดัการศึกษา/การใหบริการ    
การศึกษาข้ันพืน้ฐาน    
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพครกูารศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5   
ตัวบงชี้ 2.2 คุณภาพของหลกัสูตรสถานศึกษา 5   
ตัวบงชี้ 2.3 คุณภาพส่ือตามหลักสูตรสถานศึกษา 5   
ตัวบงชี้ 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรยีนรูตามหลักสูตรสถานศกึษา 5   
การศึกษาตอเนื่อง    
ตัวบงชี้ 2.5 คุณภาพวิทยากรการศกึษาตอเนือ่ง 5   
ตัวบงชี้ 2.6 คุณภาพของหลกัสูตรและสือ่การศกึษาตอเนื่อง  5   
ตัวบงชี้ 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษาตอเนือ่ง 5   
การศึกษาตามอัธยาศยั    
ตัวบงชี้ 2.8 คุณภาพผูจดักิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5   
ตัวบงชี้ 2.9 คุณภาพกระบวนการจดักิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5   

รวม 45   

สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การใหบริการ                  
มีคะแนนรวม เทากับ ................. คะแนน  ซึ่งอยูในระดับคุณภาพ...................................... ซึ่ง เปน/ไมเปน  ................            
ไปตามเปาหมายของสถานศึกษาที่กาํหนดไว โดยมีจุดเดน จุดควรพัฒนา นวัตกรรม (Innovation) หรือวิธปีฏบิัติที่ด ี
(Best Practice) หรือตนแบบที่เปนแบบอยางได และขอเสนอแนะในการพฒันา ดังน้ี 

จุดเดน 
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
จุดควรพัฒนา  
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
นวัตกรรม (Innovation) หรอืวธิีปฏบิัติที่ดี (Best Practice) หรือตนแบบที่เปนแบบอยางได 
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะในการพัฒนา 
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 

 



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

มาตรฐานท่ี 3 ประสิทธภิาพการบริหารจัดการการศึกษา  
ตัวบงชี้ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 

ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานที่เปนไปตามวงจร PDCA  
โดยเขียนคําตอบใหครอบคลุมคําถาม จํานวน 5 ขอ ที่ปรากฏอยูในตัวบงชี้ เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานใน     
เชิงคุณภาพ                                                                                                                        . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                       
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือขาย 

ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานที่เปนไปตามวงจร PDCA  
โดยเขียนคําตอบใหครอบคลุมคําถาม จํานวน 5 ขอ ที่ปรากฏอยูในตัวบงชี้ เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานใน     
เชิงคุณภาพ                                                                                                                        . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
 
ตัวบงชี ้3.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานที่เปนไปตามวงจร PDCA  
โดยเขียนคําตอบใหครอบคลุมคําถาม จํานวน 5 ขอ ที่ปรากฏอยูในตัวบงชี้ เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานใน     
เชิงคุณภาพ                                                                                                                        . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

ตัวบงชี้ 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
.                                                                                                                            .                                                                              

.                                                                                                                                      . 

.                                                                                                                                      . 
ใหสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานที่เปนไปตามวงจร PDCA  
โดยเขียนคําตอบใหครอบคลุมคําถาม จํานวน 5 ขอ ที่ปรากฏอยูในตัวบงชี้ เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานใน     
เชิงคุณภาพ                                                                                                                        . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

 จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ที่สอดคลองกับมาตรฐานที่ 3 ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการการศกึษา 
ดังรายละเอียดขางตน สามารถสรุปคะแนนผลคะแนน และระดับคุณภาพจากผลการประเมินตนเอง ไดดังรายละเอียด
ในตารางตอไปน้ี 

มาตรฐาน 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 ประสทิธภิาพการบริหารจดัการการศกึษา     
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริหารสถานศกึษาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ  
 พอเพียงและหลกัธรรมาภิบาล 

5 
  

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสริม สนับสนนุการจดัการศกึษาของภาคีเครอืขาย 5   
ตัวบงชี้ท่ี 3.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 5   
ตัวบงชี้ท่ี 3.4  การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 5   

รวม 20   

 สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา               
มีคะแนนรวม เทากับ ................. คะแนน  ซึ่งอยูในระดับคุณภาพ...................................... ซึ่ง เปน/ไมเปน               
ไปตามเปาหมายของสถานศึกษาที่กําหนดไว โดยมีจุดเดน จุดควรพัฒนา นวัตกรรม (Innovation) หรอืวธิปีฏบิตัทิีดี่ 
(Best Practice) หรือตนแบบที่เปนแบบอยางได และขอเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี ้

จุดเดน 
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
จุดควรพัฒนา  
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
 
 



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

 นวัตกรรม (Innovation) หรอืวธิีปฏบิัติที่ดี (Best Practice) หรือตนแบบที่เปนแบบอยางได 
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะในการพัฒนา 
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

บทท่ี 4 
สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพฒันาสถานศึกษา 

 
  การประเมินตนเองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ไดดังนี้  
 
 การสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 การสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปผลไดเปน 2 สวน คือ 

1) สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

2) สรุปผลการวิเคราะหตนเองของสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

 
 

1. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐาน 
น้ําหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการ 35   
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    
ตัวบงชี้ 1.1 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณธรรม  5   
ตัวบงชี้ 1.2 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหา   
 ความรู เรียนรูอยางตอเนือ่ง และสามารถนําไปประยกุตใชใน 
 การดํารงชีวิต  

5 
  

ตัวบงชี้ 1.3 ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรูพ้ืนฐาน  5   
การศึกษาตอเนื่อง    
ตัวบงชี้ 1.4  ผูเรียนหรอืผูเขารับการอบรมมีความรู ความสามารถ และทักษะ 
  ในการประกอบอาชีพ 

5 
  

ตัวบงชี้ 1.5 ผูเรียนหรอืผูเขารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ 
 พอเพียง 

5   

ตัวบงชี้ 1.6  ผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 5   
การศึกษาตามอัธยาศัย    
ตัวบงชี้ 1.7 ผูรบับรกิารไดรับความรูและ/หรือประสบการณจากการเขารวม 
 กิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 

5 
  

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจดัการศึกษา/การใหบริการ 45   
การศึกษาข้ันพืน้ฐาน    
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพครกูารศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5   
ตัวบงชี้ 2.2 คุณภาพของหลกัสูตรสถานศึกษา 5   
ตัวบงชี้ 2.3 คุณภาพส่ือตามหลักสูตรสถานศึกษา 5   



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

มาตรฐาน 
น้ําหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ระดับคุณภาพ 
ตัวบงชี้ 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรยีนรูตามหลักสูตรสถานศกึษา 5   
การศึกษาตอเนื่อง    
ตัวบงชี้ 2.5 คุณภาพวิทยากรการศกึษาตอเนือ่ง 5   
ตัวบงชี้ 2.6 คุณภาพของหลกัสูตรและสือ่การศกึษาตอเนื่อง  5   
ตัวบงชี้ 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษาตอเนือ่ง 5   
การศึกษาตามอัธยาศยั    
ตัวบงชี้ 2.8 คุณภาพผูจดักิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5   
ตัวบงชี้ 2.9 คุณภาพกระบวนการจดักิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5   
มาตรฐานที่ 3 ประสทิธภิาพการบริหารจดัการการศกึษา  20   
ตัวบงชี้ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 และหลักธรรมาภิบาล 

5 
  

ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริม สนับสนนุการจดัการศกึษาของภาคีเครอืขาย 5   
ตัวบงชี ้3.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 5   
ตัวบงชี้ 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 5   

รวม 100   
  

 สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม โดยมีคะแนนรวม เทากับ ................. คะแนน ซึ่งอยูใน
ระดับคุณภาพ...................................... ซึ่ง เปน/ไมเปน ไปตามเปาหมายของสถานศึกษาที่กําหนดไว  
 
 



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

2. สรุปผลการวิเคราะหตนเองของสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

สรุปผลภาพรวมการวิเคราะหสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
จุดเดนของสถานศกึษา .................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
จุดควรพัฒนา .................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
โอกาส .................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
อุปสรรค .................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
ตัวอยางที่ดี และ 
เปนตนแบบ 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
นวัตกรรม (Innovation) 
หรือวธิีปฏิบัติที่ดี  
(Best Practice)  
 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 จากผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา เห็นควรใหสถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการปรับปรงุ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามลาํดบัความสาํคัญ ดังน้ี 

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

 
************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

การประชุมจัดทาํแนวทางการดาํเนนิงานดานการประกันคณุภาพการศกึษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.อาํเภอ/เขต  

ระหวางวนัที่ 9 -12 มกราคม 2561  
ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลส จังหวัดนนทบุร ี

 
1. นายกฤตชัย    อรุณรัตน เลขาธกิาร กศน. 
2. นางสาววิเลขา   ลีสวุรรณ รองเลขาธิการ กศน. 
3. นางศุทธิน ี  งามเขตต ขาราชการบาํนาญ 
4. นายสมชาย ฐิติรัตนอศัว ขาราชการบาํนาญ 
5. นางรุงอรุณ  ไสยโสภณ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
6. นายนรา เหลาวชิยา ผูอํานวยการสาํนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 
7. นางยุพิน บัวคอม  ผูอํานวยการสาํนักงาน กศน.จังหวัดลาํปาง  
8. นายธิติพนธ ระลอกแกว ผูอํานวยการสาํนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบรุี   
9. นางสุนันทา การะเวก  ผูอํานวยการสาํนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม 
10. นายวทิยา  คชสิทธิ ์  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 
11. นางบญุปลูก สัจจะเวทะ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบรุ ี
12. นางสาวสังวาล สุวรรณโสภา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม 
13. นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
14. นางสาวเกศินี ศรีสาธร  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหนองมวง จงัหวัดลพบรุ ี
15. นางสภุาภรณ อินทมาตย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอบอทอง จงัหวัดชลบุร ี
16. นายวรียุทธ  แสงสริวิัฒน ผูอํานวยการ กศน.เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  
17. นายสธุ ี  วรประดิษฐ ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สาํนักงาน กศน.จังหวัดตราด 
18. นางสาวสุภาพร ลาภจิตร  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สาํนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร 
19. นางสาวสมพิศ ดวงแกว  ศึกษานิเทศกชาํนาญการพิเศษ สาํนักงาน กศน.จังหวัดกระบี ่
20. นางรัตนา   แกนสาร ี ศึกษานิเทศกชาํนาญการพิเศษ สาํนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ 
21. นางสาวทศันีย ดานพัฒนามงคล ศึกษานิเทศกชาํนาญการพิเศษ สาํนักงาน กศน.จังหวัดสระแกว 
22. นางสาวจรรยา สิงหทอง  ครชูาํนาญการพิเศษ ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวดัญาณฯ 
23. นางสาวพจนีย สวสัด์ิรัตน ครชูาํนาญการพิเศษ กศน.อําเภอเมืองกาํแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
24. นางสาวเบ็ญจวรรณ  อําไพศร ี นักวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบฯ 
25. นางสาวฐิตมิา   วงศบัณฑวรรณ นักวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบฯ 
26. นายจตุรงค  ทองดารา นักวชิาการศึกษาปฏบิัติการ กลุมพัฒนาการศกึษานอกระบบฯ 
27. นางสาวขวัญฤดี ลิวรรโณ  นักวชิาการศึกษา กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบฯ 
28. นางสาววราภรณ บุญเรือง  นักวชิาการศึกษา กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ 
 
 



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

การประชุมตรวจสอบความถกูตองเชิงเนื้อหาแนวทางการประกันคณุภาพการศกึษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.อาํเภอ/เขต  

ระหวางวนัที่ 9 - 11 เมษายน 2561  

ณ หองประชุม ทองอยู แกวไทรฮะ ช้ัน 3 สํานกังาน กศน. 

 
1. นางรุงอรุณ  ไสยโสภณ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
2. นางสาวอรทัย  จารภุัทรพาณิชย  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองพิจิตร จงัหวัดพจิิตร 

3. นางบญุปลูก  สัจจะเวทะ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบรุ ี

4. นายสธุ ี  วรประดิษฐ ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สาํนักงาน กศน.จังหวัดตราด 

5. นางบุษบา  มาลินีกุล ครชูาํนาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

6. นางสาวจรรยา สิงหทอง  ครชูาํนาญการพิเศษ ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวดัญาณฯ 
7. นางสาวเบ็ญจวรรณ  อําไพศร ี นักวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบฯ 

8. นางสาวฐิติมา   วงศบัณฑวรรณ นักวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบฯ 

9. นายจตุรงค  ทองดารา นักวชิาการศึกษาปฏบิัติการ กลุมพัฒนาการศกึษานอกระบบฯ 

10. นางสาวขวัญฤดี ลิวรรโณ  นักวชิาการศึกษา กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบฯ 

11. นางสาววราภรณ บุญเรือง  นักวชิาการศึกษา กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

-ฉบบัราง- หามใชในการอางอิง 

คณะทํางาน 
 
ท่ีปรึกษา 
1. นายกฤตชัย  อรุณรัตน เลขาธกิาร กศน. 
2. นางสาววิเลขา  ลีสวุรรณ รองเลขาธิการ กศน. 
3. นางศุทธิน ี  งามเขตต ขาราชการบาํนาญ 
4. นายสมชาย  ฐิติรัตนอศัว ขาราชการบํานาญ 
5. นางรุงอรุณ  ไสยโสภณ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 
ผูรับผิดชอบ 
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศร ี นักวชิาการศึกษากลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 
2. นางสาวฐิติมา    วงศบัณฑวรรณ นักวชิาการศึกษากลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 
3. นายจตุรงค  ทองดารา นักวชิาการศึกษากลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 
4. นางสาวขวัญฤดี ลิวรรโณ  นักวชิาการศึกษากลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 
5. นางสาววราภรณ บุญเรือง  นักวชิาการศึกษากลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

 
 

 
 

 


