
 

 
 

ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองยโสธร 
ส านักงาน กศน. จังหวัดยโสธร  ส านักงาน กศน. 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองยโสธร 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
---------------------------------------------- 

 
  ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวง เรื่อง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 กฎกระทรวง ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน สาหรับ
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นั้น 
  เพ่ือให้มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาส าหรับใช้ในการประกันคุณภาพภายในของ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองยโสธร จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
 

  ประกาศ ณ วันที่  1  เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 
 
 
       
        (นายเจียม ขันเงิน) 
                               ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองยโสธร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองยโสธร 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจานวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีประเด็นการ
พิจารณา จานวน 8 ประเด็น ประกอบด้วย 
 1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
 1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน 
 1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม 
 1.5 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 1.6 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ 
 1.7 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
 1.8 ผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนาความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมี
ประเด็นการพิจารณา จานวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย 
 2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น 
 2.2 สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.3 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน 9 ประเด็น 
ประกอบด้วย 
 3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม 
 3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา 
 3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา 
 3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่ก าหนด 
 3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 
 

หมายเหตุ   มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ใช้ร่วมกันทั้งมาตรฐานการศึกษา 
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง และมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย 



มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 
 

 มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง มีจานวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จานวน 3 ประเด็น 
ประกอบด้วย 
 1.1 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และหรือทักษะ และหรือคุณธรรมเป็นไปตาม
เกณฑ์การจบหลักสูตร 
 1.2 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ บนฐานค่านิยมร่วม 
ของสังคม 
 1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นาความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี 
 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จานวน 5 
ประเด็น ประกอบด้วย 
 2.1 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพ 
 2.2 วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ตรงตามหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง 
 2.3 สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.4 การวัดและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 
 2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จานวน 9 
ประเด็น ประกอบด้วย 
 3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม 
 3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา 
 3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา 
 3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่ก าหนด 
 3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย มีจานวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จานวน 1 
ประเด็น ประกอบด้วย 
 1.1 ผู้รับบริการมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จานวน 4 ประเด็น 
ประกอบด้วย 
 2.1 การก าหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จานวน 9 
ประเด็น ประกอบด้วย 
 3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม 
 3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา 
 3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา 
 3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่ก าหนด 
 3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองยโสธร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

  ตามท่ี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองยโสธร ได้ก าหนด 
และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอเมืองยโสธร  เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ลงวันที่ ๑ ธันวาคม 2563  เพ่ือใช้ในการเทียบเคียง ตรวจสอบ ประเมินผล และการประกัน
คุณภาพการศึกษา ไว้นั้น 
  เพ่ือเป็นการก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ตามแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีการก าหนดค่าเป้าหมายเกี่ยวกับผลลัพธ์
ที่จะให้เกิดแก่ผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการ
เทียบเคียง ตรวจสอบประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาเฉพาะในประเด็นการพิจารณาท่ี
สมควรจัดให้มีการก าหนด 
  ค่าเป้าหมาย ส าหรับใช้ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไว้ดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา 
 ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ เฉพาะรายวิชาที่มี
แผนการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในปีงบประมาณ 2564 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ
ปลายภาคเรียนของผู้เรียน จ านวน 2 ภาคเรียนคือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 

รายวิชาบังคับ (ภาคเรียนที่ 2/3563-1/2564) 
ค่าเป้าหมาย (คะแนน) 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับประถมศึกษา (ค่าคะแนนเฉลี่ย) 
พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 16.16 
สุขศึกษา 24.77 
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 17.50 
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 21.17 
ทักษะการเรียนรู้ 24.77 
ภาษาไทย 23.00 
วิทยาศาสตร์ 18.08 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค่าคะแนนเฉลี่ย) 
ภาษาอังกฤษ 12.59 
ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 15.63 
เศรษฐกิจพอเพียง 20.00 
สังคมศึกษา 13.68 



ภาษาไทย 16.59 
วิทยาศาสตร์ 14.69 
พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 12.38 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ค่าคะแนนเฉลี่ย) 
ภาษาอังกฤษ 11.77 
ศิลปศึกษา 14.38 
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 14.50 
ภาษาไทย 12.25 
วิทยาศาสตร์ 12.93 
ช่องทางการขยายอาชีพ 20.33 
การพัฒนาตนเอง ชุมขน สังคม 13.25 

 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการยกย่อง เชิด
ชูเกียรติ หรือเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านที่เกี่ยวข้องกับการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะที่ดี 
จ านวน 55 คน  
 (จ านวน 55 คนก าหนดขึ้นมาจากนักศึกษาจากกลุ่มโซน กศน. ต าบล 4 กลุ่มโซน กลุ่มโซนละ 10 
คน รวม 40 คน จากหน่วยจัดการศึกษาค่ายบดินทร์เดชา 10 คน จากหน่วยจัดการศึกษาเรือนจ าจังหวัด
ยโสธร 5 คน )  
 ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน 
 ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืนได้ จ านวน 55 คน 
 (จ านวน 55 คนก าหนดขึ้นมาจากนักศึกษาจากกลุ่มโซน กศน. ต าบล 4 กลุ่มโซน กลุ่มโซนละ 10 
คน รวม 40 คน จากหน่วยจัดการศึกษาค่ายบดินทร์เดชา 10 คน จากหน่วยจัดการศึกษาเรือนจ าจังหวัด
ยโสธร 5 คน )  
 ประเด็นการพิจารณาที่ 1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน 
ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม  
 ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สามารถสร้าง
โครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง จ านวน 55 คน 
 (จ านวน 55 คนก าหนดขึ้นมาจากนักศึกษาจากกลุ่มโซน กศน. ต าบล 4 กลุ่มโซน กลุ่มโซนละ 10 
คน รวม 40 คน จากหน่วยจัดการศึกษาค่ายบดินทร์เดชา 10 คน จากหน่วยจัดการศึกษาเรือนจ าจังหวัด
ยโสธร 5 คน )  
 
 
 
 



 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 1.8 ผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าความรู้ ทักษะพ้ืนฐานที่ได้รับไปใช้ หรือ
ประยุกต์ใช้  
 ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีจ านวนผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถน าความรู้ ทักษะพ้ืนฐานที่ได้รับไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพ่ือการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนผู้จบการศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นาความรู้ไปใช้จนเห็น เป็นประจักษ์
หรือตัวอย่างที่ด ี
 ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีจ านวนผู้จบการศึกษาและ/หรือจ านวนกลุ่มผู้จบ
การศึกษาต่อเนื่องที่มีผลการด าเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ในพ้ืนที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี คิดเป็นร้อยละ 80 
ของจ านวนผู้จบการศึกษา 
  
  ทั้งนี้ สถานศึกษาได้ก าหนดค่าเป้าหมาย ส าหรับใช้ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
      ลงชื่อ 
               (นายเจียม  ขันเงิน) 
      ผู้อานวยการ กศน. อ าเภอเมืองยโสธร 
           วันที ่1  ธันวาคม 2563 
 
  จากการก าหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษาดังกล่าวส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ได้รับ
ทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
 
 
      ลงชื่อ 
             (นายชาญชัย โพนกองเส็ง) 
             ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 
         วันที ่ 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ 



 


