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(ร่าง) กรอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดย กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

              
 
 ส านักงาน กศน. ได้ ด าเนินการพัฒนาแนวทางการประกันคุณภาพภายในร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.
ทุกประเภท ตามกรอบแนวทางด าเนินงานตามนโยบายการปฏิรปูระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นการ
ด าเนินการปฏิรูปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.  โดยมีแนวคิดว่าเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้ ประเมินได้จริง ไม่
เป็นภาระ มีจ านวนน้อย และสามารถ สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาได้จริง และได้ข้อมูลที่จะเกิดประโยชน์ในการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละประเภทของส านักงาน กศน. และให้มีความสอดคล้องกับภารกิจ บทบาท หน้าที่ของ
สถานศึกษา ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใช้เป็นเปูาหมาย
ส าหรับการด าเนินงานของสถานศึกษา ที่ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 3 มาตรฐาน คือ 1. มาตรฐานคุณภาพของ
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ 2. มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาและการให้บริการ และ 3. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การศึกษา โดยแต่ละมาตรฐานประกอบด้วยตัวบ่งชี้ย่อยตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาในแต่ละประเภท 
ดังต่อไปนี้ 
 
1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต 
 ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 3 มาตรฐาน 20 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณธรรม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความรู้พ้ืนฐาน ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการ 
         แสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต      
  การศึกษาต่อเนื่อง         
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ  
           ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต 
           ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ผู้เรียนใช้ความรู้จากภูมิปัญญาและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
  การศึกษาตามอัธยาศัย 
       ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ผู้รับบริการได้รับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 
 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจดัการศึกษาและการให้บริการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพของหลักสูตร 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพสื่อ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 คุณภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 คุณภาพการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
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 มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                      และหลักธรรมาภิบาล 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
2. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) 
 ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 3 มาตรฐาน 20 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีคุณธรรม  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนมีความรู้ สมรรถนะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบสัมมาอาชีพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ชุมชน สังคม สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้เรียนหรือผู้ส าเร็จการศึกษา 

  การศึกษาต่อเนื่อง         
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผู้เรียนพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 

       ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  ผู้เรยีนมีสว่นรว่มในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ตามหลักปรัชญา    
          ของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ผู้เรียนใช้ความรู้จากภูมิปัญญา และใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
  การศึกษา สาธิต ทดลอง วิจัยฯ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ผู้รับบริการมีความรู้และน าความรู้จากการศึกษา สาธิต ทดลอง วิจัย ด้านการพัฒนา  
                              อาชพีและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ไปใช้  

 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจดัการศึกษาและการให้บริการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพครู/ผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพของหลักสูตร 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพสื่อ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 คุณภาพการจัดการศึกษา ทดลอง วิจัยฯ และการเผยแพร่ผลงานการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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3. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
 ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 3 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียน/ผู้รับบรกิารได้รับประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ท่ี 
         ก าหนดในกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียน/ผู้รับบรกิารมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
         เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียน/ผู้รับบรกิารสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ชุมชน สังคม และผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
                                         ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจดัการศึกษาและการให้บริการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา หรือวิทยากร ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมี  
         ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
          สิ่งแวดล้อม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนางานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและการให้บริการ   
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
4. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค 
 ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 3 มาตรฐาน 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียน/ผู้รับบรกิารได้รับความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในกิจกรรม หรือ 
                 โครงการที่จัดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้จัดก าหนดไว้ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 งานวิชาการท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ชุมชน สังคม หรือหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจดัการศึกษาและการให้บริการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ครู/บุคลากรทางการศึกษา หรือวิทยากร ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
                                      ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การพัฒนาและการบริหารหลักสูตรต่อเนื่อง/ฝึกอบรม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาสื่อ หรือแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ของ 
                    ผู้เรียน/ผู้รับบรกิาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร/กิจกรรม เนื้อหากระบวนการ 
                 เรียนรู้การวัดผลและประเมินผล 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพในการจัดระบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของ 
      ผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 การศึกษา ค้นคว้า พัฒนางานวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับ 

      บริบทของผู้เรียน/ผู้รับบริการ หรือนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
 มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
5. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วทิยาลัยในวัง)  
 ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 3 มาตรฐาน 18 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนคิดเป็น และมีทักษะด้านศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และ 
                   ศิลปวฒันธรรมไทย 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ และ 
               ศิลปวัฒนธรรมไทย 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพช่างสิบหมู่และ ศิลปวัฒนธรรมไทย 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาสามารถสร้างอาชีพอิสระสร้างรายได้จากวิชาชีพ  
                   ศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ชุมชน สังคมและสถานประกอบการ หรือ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ  
                   คุณภาพของผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ผู้รับบริการได้รับประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ในกิจกรรมหรือโครงการที่ 
                   จัดและเป็นตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้จัดก าหนดไว้ (นิทรรศการ) 
 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจดัการศึกษาและการให้บริการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพของครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
         เกิดประสิทธิผล 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพของวิทยากร (ช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย) ปฏิบัติงานตาม  
                   บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพของสื่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฝึกอบรม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ 
                   ของผู้เรียน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภาพการจัดแสดงนิทรรศการงานศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และ  
                   ศิลปวฒันธรรมไทย 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 การศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา เผยแพร่ เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะไทยโบราณช่างสิบ 
                   หมู่และศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นมรดกทาง 
                                      วัฒนธรรมของชาติ 
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 มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
6. สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  
 ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 3 มาตรฐาน 15 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้รับบริการ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้รับบริการมีความรู้ ทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและโครงการที่    
         สถานศึกษาให้บริการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม หรือกระบวนการและรูปแบบการเรียนรู้ 
         ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนด 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผลของการเผยแพร่รูปแบบและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้         
 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจดัการศึกษาและการให้บริการ 
  ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ข้าราชการครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ 
         มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 วิทยากร มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การพัฒนาระบบการจัดการบริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือจัดการเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบและกลไกการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาห้องสมุดประชาชน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 การจัด ส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 การรับรองความรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 คุณภาพการวิจัยและพัฒนากระบวนการรูปแบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
7. สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร  

 ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 3 มาตรฐาน 16 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เข้ารับการพัฒนา/ผู้รับบริการ  

  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความสามารถตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะในการแสวงหาความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เข้ารับการพัฒนาตระหนักและเห็นช่องทางในการพัฒนาตนเอง  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยี ในด้านการเรียนรู้  
                   การสื่อสาร และการท างาน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจในการเข้ารับการพัฒนา  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษา 
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 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจดัการศึกษาและการให้บริการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพครู/วิทยากร  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพหลักสูตร  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพสื่อการเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภาพการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

   ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
8. สถาบันการศึกษาทางไกล 
  ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 18 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนมีความรู้ตามสาระ และมาตรฐานตามที่หลักสูตรก าหนด 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และบูรณาการ 
                                      ความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง              
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เรียนมีความใฝุรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง          
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิธีเรียนทางไกล หลักสูตรการศึกษานอกระบบ 
         ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผู้เรียนมีความรู้การศึกษาต่อเนื่อง มีความรู้และทักษะตามที่หลักสูตรก าหนด          
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์/จุดมุ่งหมายในการเรียนได้ 
          อย่างเหมาะสม 
       ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการรับบริการการศึกษาต่อเนื่อง 
 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจดัการศึกษาและการให้บริการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ข้าราชการ/บุคลากรทางการศึกษาเป็นคนดีมีความสามารถ 
  ตัวบ่งชี้ที่  2.2 ครู/อาจารย์ที่ปรึกษาการเรียนรู้และวิทยากรมีความรู้ประสบการณ์ตรงตามเนื้อหาที่สอน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพของหลักสูตร 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพสื่อการเรียนการสอน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบการช่วยเหลือผู้เรียนและการติดตามผู้เรียน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกล 
 มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 



 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงานส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๖๒ 

 

9. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
  ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 18 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้รับบริการคนไทยต่างประเทศ/กลุ่มเป้าหมายพิเศษ) 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรก าหนด 
              ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด การจัดการและการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ     
        สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ 
                     ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนมีความรู้ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 การศึกษาต่อเนื่อง (ผู้รับบริการคนไทยต่างประเทศ) 
                    ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีไทย 
                    ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผู้เรียนพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการด าเนินชีวิตในต่างประเทศ 
                    ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผู้เรียนมีความรู้ตามที่หลักสูตรก าหนด         
 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจดัการศึกษาและการให้บริการ 
        ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพครูผู้สอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพศูนย์การเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/การศึกษาต่อเนื่อง 
       ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระบบและกลไกการพัฒนาสื่อที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ  
         ตัวชี้วัดของหลักสูตรและกลุ่มเปูาหมาย 
        ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการชว่ยเหลือผู้เรียนและติดตามผูเ้รียนผา่นศูนย์การเรยีน 
        ตัวบ่งชี้ที่  2. 5 ระบบการส่งเสริม สนับสนุนและการประสานงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/การศึกษา 
           ต่อเนื่องของศูนย์การเรียน   
        ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภาพผู้สอนการศึกษาต่อเนื่อง 
        ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย
   
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 การส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมส าหรับกลุ่มเปูาหมายพิเศษในประเทศ   
 มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 
      ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 
           ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
           ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 
           ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

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

หมายเหตุ  
 มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา จะเป็นมาตรฐานร่วมที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้เป็น
เปูาหมายในการบริหารจัดการศึกษาเหมือนกันทุกประเภท 

 
 


