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คําชี้แจง แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้ 

กศน.อําเภอ............... จังหวัดลําพนู 

ปีงบประมาณ 2555 

คําชี้แจง 

1. แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 6 มาตรฐาน 26 

ตัวบ่งชี้ กศน.อําเภอ.............. จังหวัดลําพูน จัดทําขึ้นเพื่อให้ ครู กศน.นําไปใช้ในการ
ประเมินตนเอง ข้อมูลที่ได้ จะทําให้ทราบว่า การจัด กศน.ในแต่ละมาตรฐานและตัว
บ่งชี้ มีคุณภาพเป็นอย่างไรเพื่อนําไปสู่การจัดทํารายงานการประเมินตนเองต่อไป 
2. วิธีการใช้แบบฟอร์ม 

 2.1 ให้ตรวจสอบและให้คะแนนตนเองในแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การพิจารณา  
 2.2 การคิดคะแนนของตัวบ่งชี้ให้ตรวจสอบแต่ละเกณฑ์การพิจารณา และ
ตอบคําถามว่า มีหรือไม่มี ข้อมูลตามเกณฑ์การพิจารณา 
 ถ้าตอบว่า  มี ให้ตรวจสอบว่ามีข้อมูลประกอบการพิจารณา สอดคล้องกับที่
กําหนดในตารางหรือไม่ ถ้ามีและสอดคล้อง ให้หาค่าร้อยละตามสูตร 

 ถ้าตอบว่า ไม่มี จะต้องเร่งดําเนินการตามที่เกณฑ์การพิจารณากําหนด 

 ให้ตรวจสอบเช่นนี้ ครบทุกเกณฑ์การพิจารณา และใช้บัญญัติไตรยางเทียบ 

ร้อยละเฉลี่ย เพื่อหาค่าคะแนนตัวบ่งชี้ ไปเทียบกับเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

 

          2.3 นําคะแนนของแต่ละตัวบ่งชี้ มาสรุปเป็นระดับคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
3. การให้คะแนนเกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ และเชิงพัฒนาการ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การให้คะแนน เช่น  
 - การประเมินคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 - การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 - การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนที่เน้น
ผู้เรียนและผู้รับบริการเป็นสําคัญ 

 - ฯลฯ 

ครู กศน. จะต้องรวบรวม วิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์ แล้วจึงประเมินตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

 
 
 
 



 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
 

ผลการตรวจสอบ  
ตัวบ่งชี ้

 

 
เกณฑ์การพิจารณา มี ไม่มี 

คะแนนที่
ได้รับ 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดี  
ค่าน้ําหนัก 3 คะแนน 

1.ร้อยละของผู้เรียนมีการตรวจสุขภาพร่างกายอย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อปี 
 
 
2.ร้อยละของผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสุขภาพดีขึ้น 
 
 
3.ร้อยละของผู้เรียนมีจิตใจแจม่ใสร่าเริง มั่นคง มีสติ 
 
 
4.ร้อยละของผู้เรียนที่ลด ละเลิก จากปัญหาทางเพศ 
ยาเสพติดและสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี ่เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เกมต่าง ๆ เป็นต้น 

   หาค่าร้อยละตามสูตร 
 
จํานวนผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์การ
พิจารณา หาร จํานวน
ผู้เรียนทั้งหมด คูณ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใช้บัญญัติไตรยางเทียบ 
กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 
3 คะแนนตามสูตร 
 
ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนทั้ง 
4 ข้อ หาร 100 คูณ 3 

1.แผนปฏิบัติงานประจําปี/
โครงการ/กิจกรรม 
2.คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและ
การมอบหมายภารกิจให้
ผู้รับผิดชอบ 
3.บันทึกรายงานประชุมของ
สถานศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
4.สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพของ
ผู้เรียน/บัตรประกันสุขภาพถ้วน
หน้าหรือบัตรประกันสังคมหรือ
บัตรประกันตน 
5.ข้อมูลผลการตรวจสอบหาสาร
เสพติดจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
6.รายงานผลการปฏิบัติงาน/การ
ประเมินโครงการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 
7.เอกสารหลักฐานจากกิจกรรม 
กพช.ของผู้เรียน 
8.แฟ้มสะสมงานของครู/ผู้เรียน 
9.สรุปภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ดําเนินการ 



 
 
 
วิธีการหาค่าระดับคณุภาพ 
 นําคะแนนที่คาํนวณได้ไปเทียบกับเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ (ค่าน้ําหนัก 3 คะแนน) 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
0.00-1.77 1.78-2.07 2.08-2.37 2.38-2.67 2.68-3.00 

 
สรุป  ผลจากการประเมินตัวบ่งชี้ 1.1 ได้...............คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการตรวจสอบ  

ตัวบ่งชี ้
 

 
เกณฑ์การพิจารณา มี ไม่มี 

คะแนนที่
ได้รับ 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  
ค่าน้ําหนัก 3 คะแนน 
-เชิงปริมาณ 1 คะแนน 
-เชิงคุณภาพ 2 คะแนน 

เชิงปริมาณ 
 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมตาม
แผนการเรียนรู้ 
 
 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
 
 
 
 
 

   เชิงปริมาณ 1 คะแนน 
หาค่าร้อยละตามสูตร 
 
จํานวนผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์การ
พิจารณา หาร จํานวน
ผู้เรียนทั้งหมด คูณ 100 
 
 
 
 
 
 
ใช้บัญญัติไตรยางเทียบ 
กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 
1 คะแนนตามสูตร 
ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนทั้ง 
2 ข้อ หาร 100 คูณ 1 

1.แผนปฏิบัติงานประจําปี/
โครงการ/กิจกรรม 
2.คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและ
การมอบหมายภารกิจให้
ผู้รับผิดชอบ 
3.บันทึกรายงานประชุมของ
สถานศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
4.รายงานผลการปฏิบัติงาน/การ
ประเมินโครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
7.เอกสารหลักฐานจากกิจกรรม 
กพช.ของผู้เรียน 
8.แฟ้มสะสมงานของครู/ผู้เรียน 
9.สรุปภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ดําเนินการ 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ผลการตรวจสอบ  
ตัวบ่งชี ้

 

 
เกณฑ์การพิจารณา มี ไม่มี 

คะแนนที่
ได้รับ 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  
ค่าน้ําหนัก 3 คะแนน 
-เชิงปริมาณ 1 คะแนน 
-เชิงคุณภาพ 2 คะแนน 

เชิงคุณภาพ 
1.ผลการประเมินผู้เรียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตาม
เกณฑ์ที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(คุณลักษณะ 9 ข้อของสถานศึกษา) ดังนี้ 
1.1 สะอาด               1.6 ซื่อสัตย์ 
1.2 สุภาพ                1.7 สามัคค ี
1.3 กตัญญู               1.8 มีน้ําใจ 
1.4 ขยัน                  1.9 มีวินัย 
1.5 ประหยัด 
 
2.คุณลักษณะผู้เรียนที่ดีในความเป็นพลเมืองไทย 
(คุณลักษณะ 2 ข้อ) 
   2.1 มีจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเป็นคนไทย 
มีความภาคภูมิใจในชนชาติไทย รักแผน่ดินไทย มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเป็นมาของชาติ
ไทย ประวัติบุคคลสําคญั 
  2.2 ศรัทธาและยึดมั่นการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยมันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 

   เชิงคุณภาพ 2 คะแนน 
 
-ผู้เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 90 
มีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้เรียนที่ดี 1-4 ข้อ  
ได้ 0 คะแนน 
-ผู้เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 90 
มีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้เรียนที่ดี 5-8 ข้อ  
ได้ 1 คะแนน 
-ผู้เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 90 
มีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้เรียนที่ดี 9-1 ข้อ  
ได้ 2 คะแนน 
 
 
 
 
 

1.แผนปฏิบัติงานประจําปี/
โครงการ/กิจกรรม 
2.คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและ
การมอบหมายภารกิจให้
ผู้รับผิดชอบ 
3.บันทึกรายงานประชุมของ
สถานศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
4.รายงานผลการปฏิบัติงาน/การ
ประเมินโครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
7.เอกสารหลักฐานจากกิจกรรม 
กพช.ของผู้เรียน 
8.แฟ้มสะสมงานของครู/ผู้เรียน 
9.สรุปภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ดําเนินการ 

 
 



 
 
วิธีการหาค่าระดับคณุภาพ 
         

   1. นําผลการประเมินคะแนน เชิงปริมาณ  + เชิงคุณภาพ 
   2. นําคะแนนที่คํานวณได้ไปเทียบกับเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ (ค่าน้ําหนัก 3 คะแนน)        
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
0.00-1.77 1.78-2.07 2.08-2.37 2.38-2.67 2.68-3.00 

 
สรุป  ผลจากการประเมินตัวบ่งชี้ 1.2 ได้...............คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการตรวจสอบ  

ตัวบ่งชี ้
 

 
เกณฑ์การพิจารณา มี ไม่มี 

คะแนนที่
ได้รับ 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนมีความ
ใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
ค่าน้ําหนัก 3 คะแนน 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่ทํากิจกรรมการแสวงหาความรู้
ตามที่ปรากฎในแผนการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่เรียน
ครบทุกกิจกรรม 
 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่บันทึกผลการนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่ทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (กพช) และสรุปผลการทํากิจกรรม กพช. ที่
สะท้อนถึงผลการเรียนรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
จากการทํา กพช. 
 
 
 

   หาค่าร้อยละตามสูตร 
 
จํานวนผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์การ
พิจารณา หาร จํานวน
ผู้เรียนทั้งหมด คูณ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใช้บัญญัติไตรยางเทียบ 
กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 
3 คะแนนตามสูตร 
 
ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนทั้ง 
4 ข้อ หาร 100 คูณ 3 

1.บันทึกจํานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินความสามารถด้านการ
คิดและการประเมินความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต 
2.แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
ของครูและการมอบหมายงานที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
3.สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.บัตรสมาชิกของแหล่งเรียนรู้ที่
ผู้เรียนเป็นสมาชิกโดยดูจากข้อมูล
การใช้บริการของผู้เรียน 
5.เอกสารหลักฐานจากกิจกรรม 
กพช.ของผู้เรียน 
6.ผลงานของผู้เรียน ที่เกิดจากการ
อ่าน เขียน ฟัง พูด การค้นคว้า 
7.แฟ้มสะสมงานของครู/ผู้เรียน 
8.สรุปภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ดําเนินการ 
ฯลฯ 

 
 
 



 
 
วิธีการหาค่าระดับคณุภาพ 
 นําคะแนนที่คาํนวณได้ไปเทียบกับเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ (ค่าน้ําหนัก 3 คะแนน) 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
0.00-1.77 1.78-2.07 2.08-2.37 2.38-2.67 2.68-3.00 

 
สรุป  ผลจากการประเมินตัวบ่งชี้ 1.3 ได้...............คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ผลการตรวจสอบ  
ตัวบ่งชี ้

 

 
เกณฑ์การพิจารณา มี ไม่มี 

คะแนนที่
ได้รับ 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เรียนคิดเป็น 
ทําเป็น 
 
ค่าน้ําหนัก 3 คะแนน 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้จากการทําโครงงาน
หรือมีการทํากิจกรรมโดยใช้โครงการเป็นฐาน 
รวมทั้งสามารถสรุปผลของโครงงาน/โครงการได้ 
 
 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่ทํางานร่วมกับผู้อื่นสามารถ
เผชิญและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่าง
เหมาะสมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 

   หาค่าร้อยละตามสูตร 
 
จํานวนผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์การ
พิจารณา หาร จํานวน
ผู้เรียนทั้งหมด คูณ 100 
 
 
 
 
 
 
 
ใช้บัญญัติไตรยางเทียบ 
กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 
3 คะแนนตามสูตร 
 
ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนทั้ง 
4 ข้อ หาร 100 คูณ 3 

1.บันทึกจํานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินความสามารถด้านการ
คิดและการประเมินความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต 
2.แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
ของครูและการมอบหมายงานที่
เกี่ยวข้อง  
3.สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.ผลงานของผู้เรียน  
5.แฟ้มสะสมงานของครู/ผู้เรียน 
6.สรุปภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ดําเนินการ 
ฯลฯ 

 



 
 
 
 
 
วิธีการหาค่าระดับคณุภาพ 
 นําคะแนนที่คาํนวณได้ไปเทียบกับเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ (ค่าน้ําหนัก 3 คะแนน) 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
0.00-1.77 1.78-2.07 2.08-2.37 2.38-2.67 2.68-3.00 

 
สรุป  ผลจากการประเมินตัวบ่งชี้ 1.4 ได้...............คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการตรวจสอบ  
ตัวบ่งชี ้

 

 
เกณฑ์การพิจารณา มี ไม่มี 

คะแนนที่
ได้รับ 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
  
ค่าน้ําหนัก 10 คะแนน 
-เชิงปริมาณ    7.5 คะแนน 
-เชิงพัฒนาการ 2.5 คะแนน 

เชิงปริมาณ 
 

1.ผู้เรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย สูง

กว่าค่าเฉลี่ย -1SD 

2.ผู้เรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ความรู้พื้นฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย สูง

กว่าค่าเฉลี่ย -1SD 

3.ผู้เรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การประกอบอาชีพ ในระดับชั้นประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย สูง

กว่าค่าเฉลี่ย -1SD 

4.ผู้เรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทักษะการดําเนินชีวิต  ในระดับชั้น
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษา

ตอนปลาย สูงกว่าค่าเฉลี่ย -1SD 

5.ผู้เรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การพัฒนาสังคม ในระดับชั้นประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย สูง

กว่าค่าเฉลี่ย -1SD 

   เชิงปริมาณ 1 คะแนน 
หาค่าร้อยละแต่ละกลุ่ม
สาระตามสูตร 
 
จํานวนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้............. หาร จํานวน
ผู้เรียนทั้งหมด คูณ 100 
 
 
 
 
 
 
ใช้บัญญัติไตรยางเทียบ  
กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 
7.5 คะแนนตามสูตร 
ร้อยละเฉลี่ยของกลุ่มสาระ 
5 กลุม่ หาร 100 คูณ 7.5 

1.คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

2.โปรแกรมงานทะเบียนนักศึกษา 

3.ผลการการสอบปลายภาคเรียน 

 
 



 
 
 
 

ผลการตรวจสอบ  
ตัวบ่งชี ้

 

 
เกณฑ์การพิจารณา มี ไม่มี 

คะแนนที่
ได้รับ 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
  
ค่าน้ําหนัก 10 คะแนน 
-เชิงปริมาณ    7.5 คะแนน 
-เชิงพัฒนาการ 2.5 คะแนน 

เชิงพัฒนาการ 
 

1.สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการ
ทดสอบ   ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับค่าเฉลี่ยในปี ที่ผ่านมา 

 
2.สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการ
ทดสอบ   ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ คงที่หรือ
เท่ากับค่าเฉลี่ยในปี ที่ผ่านมา 
 
 
3.สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการ
ทดสอบ   ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ลดลงเมื่อ
เทียบกับค่าเฉลี่ยในปี ที่ผ่านมา 

 

   เชิงพัฒนาการ 2.5 คะแนน 
กลุ่มสาระละ 0.5 คะแนน 
 
-ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
ในปีที่ผ่านมา ได้ 0 คะแนน 
-คงที่หรือเท่ากับค่าเฉลี่ยใน
ปีที่ผ่านมาได้ 0.25 คะแนน 
-สูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
ในปีที่ผ่านมาได้ 0.5คะแนน 

1.คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

2.บันทึกรายงานการประชุม 

3.โปรแกรมงานทะเบียนนักศึกษา 

4.ผลการการสอบปลายภาคเรียน 

5.ผลการเปรียบเทียบค่าร้อยละ
เฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบ   
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 



 
 
วิธีการหาค่าระดับคณุภาพ 
         

   1. นําผลการประเมินคะแนน เชิงปริมาณ  + เชิงพัฒนาการ 
   2. นําคะแนนที่คํานวณได้ไปเทียบกับเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ (ค่าน้ําหนัก 10 คะแนน)        
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
0.00-4.99 5.00-5.99 6.00-7.49 7.50-8.99 9.00-10.00 

 
สรุป  ผลจากการประเมินตัวบ่งชี้ 1.5 ได้...............คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการตรวจสอบ  

ตัวบ่งชี ้
 

 
เกณฑ์การพิจารณา มี ไม่มี 

คะแนนที่
ได้รับ 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน
การศึกษาต่อเนื่อง 
 
ค่าน้ําหนัก 5 คะแนน 

1.ร้อยละของผู้ เรียนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
(เฉพาะที่มีเวลาเรียนตั้งแต่ ๔๐ ชั่วโมงขึ้นไป) 
ที่จบการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 
 
2.ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
(เฉพาะที่มีเวลาเรียนตั้งแต่ ๔๐ ชั่วโมงขึ้นไป)   
ที่จบการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 
 
3.ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชน (เฉพาะที่มีเวลาเรียนตั้งแต่ ๔๐ ชั่วโมง 

ขึ้นไป) ที่จบการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
 
 
 

   หาค่าร้อยละตามสูตร 
 
จํานวนผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์การ
พิจารณา หาร จํานวน
ผู้เรียนทั้งหมด คูณ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใช้บัญญัติไตรยางเทียบ 
กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 
5 คะแนนตามสูตร 
 
ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนทั้ง 
3 ข้อ หาร 100 คูณ 5 

1.คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน/วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ 

2.บันทึกรายงานการประชุม 

3.หลักสูตร /โปรแกรมการเรียน

ของครู/วิทยากร/ผู้สอน 

4.ทะเบียนผู้เรียนการศึกษา

ต่อเนื่อง 
5.แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้/
โครงการ 

6.บันทึกผลการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ตามแผน 

7.สรุปผลการวัดผลประเมินผลการ

จัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร/โครงการ 

8.สรุปผลการจบหลักสูตร

การศึกษาต่อเนื่อง 
9.ผลงาน/ชิ้นงาน 

 
 
 



 
 
วิธีการหาค่าระดับคณุภาพ 
 นําคะแนนที่คาํนวณได้ไปเทียบกับเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ (ค่าน้ําหนัก 5 คะแนน) 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
0.00-2.49 2.50-2.99 3.00-3.74 3.75-4.49 4.50-5.00 

 
สรุป  ผลจากการประเมินตัวบ่งชี้ 1.6 ได้...............คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ…………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการตรวจสอบ  

ตัวบ่งชี ้
 

 
เกณฑ์การพิจารณา มี ไม่มี 

คะแนนที่
ได้รับ 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ผู้เรียนมีงาน
ทําหรือมีรายได้เสริม มี
ทักษะในการทาํงาน 
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น
ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 
 
ค่าน้ําหนัก 5 คะแนน 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีงานทําหรือมีรายได้เสริม มี
ทักษะในการทาํงาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต   
 
 
 
 
 
 

   หาค่าร้อยละตามสูตร 
 
จํานวนผู้เรียนที่มีงานทํา
หรือมีรายได้เสริม มทีักษะ
ในการทํางาน สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
หาร จํานวนผู้เรียนทั้งหมด
ในปีที่ประเมิน คูณ 100 
 
 
 
ใช้บัญญัติไตรยางเทียบ 
กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 
5 คะแนนตามสูตร 
 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีงานทํา
หรือมีรายได้เสริม มทีักษะ
ในการทํางาน สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
หาร 100 คณู 5 

1.คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

2.บันทึกรายงานการประชุม 

 3.หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ

เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีอาชีพ
หรือการสร้างรายได้เสริมของ
สถานศึกษา 

4.ทะเบียนผู้เรียนการศึกษา

ต่อเนื่อง 

5.ระบบและเครื่องมือติดตามผล

ผู้เรียน 

6.เอกสาร หลกัฐาน  ผลงานของ

ผู้เรียนเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการ
นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
7.รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/
โครงการ 

 



 
 
 
 
วิธีการหาค่าระดับคณุภาพ 
 นําคะแนนที่คาํนวณได้ไปเทียบกับเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ (ค่าน้ําหนัก 5 คะแนน) 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
0.00-2.49 2.50-2.99 3.00-3.74 3.75-4.49 4.50-5.00 

 
สรุป  ผลจากการประเมินตัวบ่งชี้ 1.7 ได้...............คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ…………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการตรวจสอบ  
ตัวบ่งชี ้

 

 
เกณฑ์การพิจารณา มี ไม่มี 

คะแนนที่
ได้รับ 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 
ค่าน้ําหนัก 3 คะแนน 

1.ร้อยละของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยมี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไปต่อการให้บริการ 
 
 
 
 
 

   หาค่าร้อยละตามสูตร 
 
จํานวนความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการกิจกรรม/
โครงการที่มีระดับดี  หาร 
จํานวนผู้รับบริการ 
(กิจกรรม/โครงการ)ทั้งหมด 
คูณ 100 
 
 
 
ใช้บัญญัติไตรยางเทียบ 
กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 
3 คะแนนตามสูตร 
 
ร้อยละเฉลี่ยของผู้รับบริการ
การศึกษาตามอัธยาศัยมี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้น
ไปต่อการให้บริการ  หาร 
100 คูณ 3 

1.คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

2.บันทึกรายงานการประชุม 

3. แผนการจัดกิจกรรมการศกึษา

ตามอัธยาศัย/โครงการที่เกี่ยวข้อง 

4.รายงานผลการจัดกิจกรรม

การศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการที่
เกี่ยวข้อง 
5.รายงานการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย 

6.แบบรายงานการแสดงความ
คิดเห็น 

7.ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
 



 
 
 
วิธีการหาค่าระดับคณุภาพ 
 นําคะแนนที่คาํนวณได้ไปเทียบกับเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ (ค่าน้ําหนัก 3 คะแนน) 
 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
0.00-1.77 1.78-2.07 2.08-2.37 2.38-2.67 2.68-3.00 

 
สรุป  ผลจากการประเมินตัวบ่งชี้ 1.8 ได้...............คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะผู้จัดทํา 
 
 

  ที่ปรึกษา 
 

1. ................................................ 
2. ................................................ 

 

   ผู้จัดทํา 
   1.................................................... 
   2.................................................... 
 
 
 

 


