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ค าน า 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปี 2559 ของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานการประเมินตนเอง อันเป็นภารกิจส าคัญที่ 
สถานศึกษาจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2545) 
มาตรา 48 ที่บัญญัติให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรีได้เล็งเห็น และให้ความส าคัญตามข้อก าหนดดังกล่าว และ
ประสงค์ให้สถานศึกษามีการด าเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น รูปธรรม จึงได้จัดท า
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาข้ึน เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และจะใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการด าเนินงานปี 2560 ต่อไป ตลอดจนรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก วัตถุประสงค์ของ
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี มีดังนี้  

1.  เพ่ือตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และประเมินคุณภาพการ
ด าเนินงานตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดขึ้น  

2. เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการด าเนินงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพ่ือ 
การพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  

3. เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี โดยแสดงถึงสัมฤทธิผลในการด าเนินงาน และใช้เป็นข้อมูล 
ในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

 

 

 (นางอรสา  โพธิ์ทอง) 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี  ตั้งอยู่เลขที่ 152/1-2  ถนน
รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรงศึกษาธิการ เปิดสอนการเรียนการสอนระดับการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีบุคลากร 
จ านวน 17 คน มีนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน  917  คน  จัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  โดยผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ตามรายมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ของส านักงาน 
กศน. สามารถสรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้ 

 สรุปผลการประเมินตนเองตามรายมาตรฐานของสถานศึกษา โดยภาพรวมในแต่ละ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา มีดังนี้ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
ธนบุรี  ตามรายมาตรฐานของสถานศึกษา พบว่า  ผลการประเมินในภาพรวมสถานศึกษา มีค่าคะแนนผลการ
ประเมินเท่ากับ   95.07 อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก    เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ  พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ   32.85   มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการ
จัดการศึกษา/การให้บริการ พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ  23.90  มาตรฐานที่ 3 การบริหาร
การศึกษา  พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ  9.86   มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา  
พบว่า     มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ   9.28  มาตรฐานที่ 5  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  พบว่า       
มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ   9.40   และมาตรฐานที่ 6  มาตรการส่งเสริม พบว่า      มีค่าคะแนนผล
การประเมินเท่ากับ   9.80    ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1 

สรุปผลการประเมินตนเองตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2553 ทัง้ 4 ด้าน 
          ผลการประเมินตนเองตามกฏกระทรวงฯ พ.ศ.2553 ทั้ง 4 ด้าน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี  พบว่า ด้านผลการจัดการศึกษา มีค่าคะแนน 47.15  อยู่ในระดับคุณภาพ  
ดมีาก         ด้าน การบริหารจัดการ  มีค่าคะแนน 17.66  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก  การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีค่าคะแนน 21.00  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก การประกันคุณภาพภายใน   
มีค่าคะแนน 9.28  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2 

 จุดเด่น 

ด้านมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ  กศน. เขตธนบุรี มีตัวบ่งช้ีที่ 1.6 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง  มีคะแนนที่ได้ 4.82  ระดับคุณภาพ  ดีมาก     และตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 
ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต มีคะแนนที่ได้ 4.36  ระดับคุณภาพ  ดีมาก     สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาท่ีมุ่งการมี
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การท าของผู้เรียน/ผู้รับบริการ  มีจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1-1.4 ที่
สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง  มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
และคิดเป็นท าเป็นมีคะแนนที่ได้ 2.98  ระดับคุณภาพ  ดีมาก  เท่ากัน   และสามารถให้บริการการศึกษาตาม
อัธยาศัย รวมทั้งตามตัวบ่งชี้ที่ 1.8 สามารถบริการประชาชนได้อย่างเป็นที่น่าพึงพอใจมีคะแนนที่ได้ 2.93  
ระดับคุณภาพ  ดีมาก      

ด้านมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ    สถานศึกษาได้ประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 
คุณภาพของหลักสูตร คะแนนที่ได้ 3.85  ระดับคุณภาพ  ดีมาก     ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 คุณภาพของครูคุณภาพของ
หลักสูตร คะแนนที่ได้  3.85 ระดับคุณภาพ  ดีมาก     ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
และผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  คะแนนที่ได้ 3.85   ระดับคุณภาพ ดีมาก  ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 คุณภาพผู้สอน/
วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง คะแนนที่ได้ 2.85   ระดับคุณภาพ ดีมาก   และตัวบ่งชี้ที่ 2.7 การสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้คะแนนที่ได้ 2.90   ระดับคุณภาพ ดีมาก         
  ด้านมาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา มีตัวบ่งช้ีที่ 3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา   มี
คะแนนที่ได้ 1.98 ระดับคุณภาพ ดีมาก  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ  คะแนนที่ได้ 
1.98  ระดับคุณภาพ ดีมาก  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาคะแนนที่ได้ 1.98  
ระดับคุณภาพ ดีมาก    ตัวบ่งช้ีที่ 3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา  คะแนนที่ได้ 
2  ระดับคุณภาพ ดีมาก           

ด้านมาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา  ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
โดยต้นสังกัด คะแนนที่ได้ 4.70 ระดับคุณภาพดีมาก มีตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
คะแนนที่ได้ 4.70 ระดับคุณภาพ ดีมาก          
 ด้านมาตรฐานที่ 5  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา  มีคะแนนที่ได้ 4.70 ระดับคุณภาพดี  และ    
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถานศึกษา   คะแนนที่ได้ 4.70 
ระดับคุณภาพ ดี    

 ด้านมาตรฐานที่ 6  มาตรการส่งเสริม    มีตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
เพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายทางศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  คะแนนที่ได้ 4.90 ระดับคุณภาพดีมาก  ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2 ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนคะแนนที่ได้ 4.90 ระดับคุณภาพ ดีมาก   
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  จุดที่ควรพัฒนา          
 ด้านมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ  ตัวบ่งชี้ที ่1.7 ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้เสริม มี

ทักษะใน การท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต คะแนนที่ได้ 4.36 ระดับคุณภาพ 
ดีมาก 

 ด้านมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/  การให้บริการ ตัวบ่งชี้ที ่2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากร 

การศึกษาต่อเนื่อง คะแนนที่ได้ 2.85 ระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและผู้รับบริการ คะแนนที่ได้ 2.85 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 ด้านมาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง คะแนนที่ได้ 1.92 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 ด้านมาตรฐานที่ 4  การประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา คะแนนที่ได้ 4.608 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 

ด้านผลการจัดการศึกษา 

1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระความรู้พ้ืนฐาน โดย 
สถานศึกษาและครูควรมีการด าเนินการจัดท าโครงการ กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ 
และมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 

2. สถานศึกษาควรด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาการให้
ความรู้ ความสามารถในการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก กล้า
แสดงความคิดเห็น มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้หมุนเวียนเปลี่ยนกันออกมาน าเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน 

3. สถานศึกษาควรมีการพัฒนารูปแบบเครื่องมือ เกณฑ์ วิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับ
จุดหมาย วัตถุประสงค์ ของหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องให้มีความชัดเจน 

4. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา โดยพัฒนาครูและบุคลากรในทุกแขวงให้เป็นที่ปรึกษา และปรับรูปแบบการโครงการพิเศษให้
สอดคล้องตามความจ าเป็นเหมาะสมกับบริบทของชุมชนเมือง 

 
 
 
 
 



~ ง ~ 
 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. สถานศึกษาควรพัฒนา กศน.แขวงทุกแห่งให้มีความเข้มแข็งตามบทบาทหน้าที่และคัดเลือก

สนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการ งบประมาณ เทคโนโลยี ให้เป็น กศน.แขวงต้นแบบที่เป็นแบบอย่างได้ (Best 
Practice) 

2. ควรพัฒนาระบบการให้บริการแบบ One Stop Service เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ
ตามระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 

3. ควรเพิ่มการบริการความรู้ทางเว็บไซด์ของศูนย์ กศน.เขตธนบุรีที่มีอยู่แล้ว โดยสร้างองค์
ความรู้ด้านต่างๆ ให้ประชาชนทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) 

4. สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สถานศึกษาควรด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้มีความ

สอดคล้องกันกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ได้ประกาศไว้ 
6. สถานศึกษาควรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนในการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานก าหนดไว้ 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. สถานศึกษาควรด าเนินการน าผลของการประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ผลการ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู และผลของการวิเคราะห์แบบทดสอบ มาพัฒนาครูเป็นรายบุคคล
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2. สถานศึกษาควรด าเนินการส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาให้มีความรู้ในการจัดท า
วิจัยในชั้นเรียนทุกคน 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
1. สถานศึกษามีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่าง

ต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสู่ความยั่งยืน 
2. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กร เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

  ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

1. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาพ้ืนฐาน
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ. 

2. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนากระบวนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
การพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาออกค าสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษา หรือการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใดๆ 
ที่มีความส าคัญและจ าเป็นเพิ่มเติม 



~ จ ~ 
 

  ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ
สถานศึกษา  มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
มาตรฐาน 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 35 32.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่1.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ สุขภาพจิตที่ดี  3 2.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่1.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พงึประสงค์  3 2.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่1.3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู ้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  3 2.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่1.4 ผู้เรียน คิดเป็นท าเป็น  3 2.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษา นอกระบบ  
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

10 8.82 ดี 

ตัวบ่งชีท้ี ่1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง  5 4.82 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่1.7 ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้เสริม มีทักษะใน การท างาน
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

5 4.36 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี ่1.8 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย  3 2.93 ดีมาก 
มาตรฐานที ่2 คุณภาพการจัดการศึกษา/  การให้บริการ  25 23.90 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่2.1 คุณภาพของหลักสูตร 4 3.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่2.2 คุณภาพของครู  4 3.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผูส้อนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

4 3.85 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี ่2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากร การศึกษาต่อเนื่อง  3 2.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่2.5 คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้รับบริการ  3 2.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  4 3.75 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  3 2.90 ดีมาก 



~ ฉ ~ 
 

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ 
สถานศึกษา  -ต่อ- 

 
มาตรฐาน 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา 10 9.86 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา  2 1.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่3.2 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 2 1.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง  2 1.92 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่3.4 ผลการปฏบิัติหนา้ที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  2 1.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่3.5 ผลการปฏบิัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา  2 2 ดีมาก 
มาตรฐานที ่4 การประกันคุณภาพการศึกษา  10 9.28 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  5 4.60 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่4.2 การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  5 4.68 ดีมาก 
มาตรฐานที ่5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  10 9.40 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา  

5 4.70 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ะท้อนเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา  

5 4.70 ดีมาก 

มาตรฐานที ่6 มาตรการส่งเสริม  10 9.80 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่6.1 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ทางศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร  

5 4.90 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี ่6.2 ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการศึกษา นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในชมุชน 

5 4.90 ดีมาก 

รวมคะแนน 100 95.07 ดีมาก 
 
      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี  มีค่าคะแนนผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาโดยภาพรวม เท่ากับ 95.07 อยู่ในระดับคุณภาพ  ดมีาก  

 

 

 

 



~ ช ~ 
 

 ตารางที่ 2 สรุปผลคุณภาพของสถานศึกษาโดยภาพรวมตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2553      
ทั้ง 4 ด้านมดีังนี ้
 

มาตรฐานกฎกระทรวง ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก

(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

 

ผลการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ถึง 1.8          
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ถึง 5.2        
และตัวบ่งชี้ที่ 6.2 

 

50 

 

47.15 

 

ดมีาก 

 

การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7                   
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ถึง 3.5        
และตัวบ่งชี้ที่ 6.1  

 

18 

 

17.66 

 

ดมีาก 

 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ถึง 2.6 

 

 

22 

 

21 

 

ดมีาก 

 

การประกันคุณภาพภายใน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ถึง 4.2 

 

10 

 

9.28 

 

ดมีาก 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประจ าปีงบประมาณ 2559  กศน.เขตธนบุรี 1 
 

บทที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

1. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา           
ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี                                  
ที่อยู ่:              152/1-2 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงดาวคะนอง  เขตธนบุรี             
จังหวัด:             กรุงเทพมหานคร                   
เบอร์โทรศัพท์ :   02-468-4761    เบอร์โทรสาร : 02-468-4760               
E-mail ติดต่อ : thonburi@bkk1.nfe.go.th  เว็บไซด์   : www.nfethonburi.com             
สังกัด : ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร        
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย      
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      กระทรวงศึกษาธิการ 

2. ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา             
ประวัติของสถานศึกษา 

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2540 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนเขต ซึ่งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตธนบุรีได้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวัดนาคปรกเป็นที่ตั้ง
สถานที่ท าการของสถานศึกษา     ต่อมาป ี2549 ได้ย้ายสถานที่ตั้งสถานศึกษามาเป็นอาคารเรียน ชั้น 4 ของ
โรงเรียนแสงทองโทรทัศน์  แขวงดาวคะนอง  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร      
 กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้เปลี่ยนโครงสร้างองค์กรภายใต้ชื่อ “ส านักบริหารการศึกษานอก
โรงเรียน” สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ         หลังจากนั้นได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได้ปรับเปลี่ยนภารกิจหน่วยงานใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อ  
หน่วยงานเป็นส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 41 เมื่อวันที่ 3  มีนาคม 2551 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม  2551 มีผล
ให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตธนบุรีเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี  ตั้งแต่   วันที่  4  มีนาคม 2551 เป็นต้นมา 

 เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ได้ย้ายที่ตั้งของสถานศึกษามาเช่าอาคารพาณิชย์ 2 คูหา 4 ชั้นของ
เอกชนซึ่งเป็นอาคารเอกเทศ ณ เลขที่ 152/1-2 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ – ตากสิน)  แขวงดาวคะนอง เขต
ธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  จนถึงปัจจุบัน        
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรีได้บริการประชาชนโดยการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและรายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษาทุกปี  ทั้งนี้ในวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2553 ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพ

mailto:thonburi@bkk1.nfe.go.th
http://www.nfethonburi.com/
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สถานศึกษาโดยต้นสังกัด  ซึ่งมีผลการประเมินระดับมาตรฐานภาพรวม ระดับคะแนน 4.47 ระดับคุณภาพ ดี  
ต่อมาส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี  โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบ 3 (พ.ศ.2554 – 2558) มาท าการประเมินในวันที่ 31  
มกราคม  2558 – 2  กุมภาพันธ์ 2558  มีผลคะแนนการประเมิน 5 มาตรฐาน เท่ากับ 84.07   มีคุณภาพ
ระดับดี                      
อาณาเขตที่ตั้งสถานศึกษา 

ทิศเหนือ ติดต่อ  ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ–ตากสิน) และศูนย์การค้าเดอะมอลล์    
ทิศใต้  ติดต่อ  บ้านพักอาศัยประชาชน       
ทิศตะวันออก ติดต่อ    ศูนย์บริการรถแท็กซี่       
ทิศตะวันตก ติดต่อ  สถานีบริการน้ ามันเชลล์    

สภาพชุมชน 

ค าขวัญประจ าเขตธนบุรี 
“ เมืองอนุสาวรีย์พระเจ้าตาก    หลากถ่ินท่องเที่ยวงามตา  

      วัดกัลยาณ์หลวงพ่อโต                  วัดบุคคโลพระพักตร์งาม  
       กราบไหว้เจ้าตากสินวัดอินทาราม    ลือนามงามอาชีพศิลป์ไทย” 
วิสัยทัศน์ เขตธนบุรี 

“เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์     ชุมชนสะอาด    ปลอดภัย     ประชาชนมี
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี” 
 
 
ประวัติความเป็นมา 

                 เขตธนบุรี เดิมชื่อว่า “ อ าเภอราชคฤห์ ” เป็นอ าเภอชั้นในขึ้นตรงกับกรมนครบาล ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่วัดราชคฤห์ ต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ เปลี่ยนชื่ออ าเภอราชคฤห์ เป็นอ าเภอ “ บางยี่เรือ” 
วันที่ 20 ธันวาคม 2459 ได้ประกาศเปิดที่ว่าการเป็นเอกเทศของตัวเอง ต่อมาในวันที่ 17 เมษายน 2482 ได้มี
พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนนามอ าเภอบางยี่เรือ เป็น อ าเภอ“ ธนบุรี “ เนื่องจากจังหวัดธนบุรีเคยเป็นราชธานี
มาก่อน รวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีด้วย  

ลักษณะภูมิประเทศ 
                    เขตธนบุรี เป็นเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที ่8566 ตารางกิโลเมตร สภาพทั่วไปเป็น
ที่ราบลุ่ม ที่แม่น้ าล าคลองไหลผ่านทั่วถึงกันตลอดท้องที่มีขอบเขตบริเวณ  คือ 
                   ทิศเหนือ                  ติดต่อ เขตบางกอกใหญ่ 
                   ทิศใต้                      ติดต่อ เขตจอมทอง / ราษฎร์บูรณะ / เขตบางคอแหลม 
                   ทิศตะวันออก             ติดต่อ เขตคลองสาน 
                   ทิศตะวันตก               ติดต่อ เขตภาษีเจริญ /  เขตจอมทอง 
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                ผลกระทบในพ้ืนที่    เนื่องจากเขตธนบุรีมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มอยู่ติดริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
และคลองบางหลวง จึงมีปัญหาเรื่องน้ าท่วมในช่วงหน้าฝนและช่วงน้ าหลาก บ้างแต่ก็เป็นช่วงสั้น ๆ 
ประมาณ 7 – 10 วัน 

ประชากร 
          เขตธนบุรีมีจ านวนประชากร   113,591   คน 

แขวง ชาย หญิง รวม 
วัดกัลยาณ์ 4,546 5,194 9,740 
หิรัญรูจี 6,059 6,868 12,927 
บางยี่เรือ 10,826 11,640 22,466 
บุคคโล 8,113 9,152 17,265 
ตลาดพลู 8,006 8,988 16,994 
ดาวคะนอง 8,447 9,355 17,802 
ส าเหร่ 7,690 8,707 16,397 

รวม 53,687 59,904 113,591 
    
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
             ประชากรในพ้ืนที่ เขตธนบุรี มีปัญหาหนี้สิน ประมาณ 60 % โดยแยกเป็นหนี้สินนอกระบบ 
ประมาณ 70 %  ในระบบ ประมาณ 30 %   

 
วัฒนธรรมพื้นบ้าน                     
ประเพณีชุมชนชาวมอญของชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม (วัดมอญ) ชาวบ้านในชุมชนยังร่วมกัน

อนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้เป็นอย่างดี โดยกิจกรรมจะมีข้ึนในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปี รูปแบบกิจกรรม
ชุมชนจะแต่งตัวตามประเพณีของชาวมอญ ท าบุญตักรบาตรร่วมกันที่วัดจันทร์ประดิษฐาราม เชิญชวนผู้มาร่วม
งานรับประทานข้าวแช่ รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ที่ชาวบ้านนับถือ และเล่นน้ าสงกรานต์ รวมทั้งมีการละเล่น และการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวมอญ กิจกรรมจะจัดประมาณ 3 – 7 วัน 

พื้นที่การปกครอง 
เขตธนบุรี เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ซึ่งถือเป็น

เขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี    แบ่งพ้ืนที่การ
ปกครองออกเป็น 7 แขวง คือ  แขวงวัดกัลยาณ์  แขวงหิรัญรูจี   แขวงบางยี่เรือ  แขวงตลาดพลู  แขวงบุคคโล   
แขวงส าเหร่   และ แขวงดาวคะนอง 
3. ท าเนียบผู้บริหาร 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 
1 พันจ่าตรีปกาสิต     ตราชื่นต้อง ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2540 - พ.ศ.2545 
2 นายทองพูล          เพิ่มดี ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2552 
3 นางอรสา             โพธิ์ทอง ผู้อ านวยการ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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4.งบประมาณ 

       เงินงบประมาณประจ าปี 2559         จ านวน    2,099,854.00  บาท  
เงินนอกงบประมาณ                      จ านวน        21,100.00         บาท  
 

5.จ านวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจ านวนผู้สอน (ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559) 
 

หลักสูตร / ประเภท 
จ านวนผู้เรียน รวม 

(คน) 
จ านวนผู้สอน 

(คน) ชาย หญิง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
-ระดับประถมศึกษา 33 26 59 1 คน 
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 442 312 754 12 คน 
-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 487 535 1,022 12 คน 

รวมจ านวน 962 873 1,835 15 คน 
การศึกษาต่อเนื่อง  
1.โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต     

- โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 12 43 55 1 คน 
- โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต รุ่นที่ 2 4 46 50 1 คน 
- โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต รุ่นที่ 3 29 78 107 1 คน 

รวมจ านวน 45 167 212 3 คน 
2.โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน     

- โครงการการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 33 43 76 1 คน 
- โครงการการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
24 142 166 1 คน 

รวมจ านวน 57 185 242 2 คน 
3.โครงการจัดระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง     

- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน 

10 20 30 1 คน 

- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน 
รุ่น 2 

9 29 38 1 คน 

รวมจ านวน 19 49 68 2 คน 
4.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน     

- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน: การจัดการศึกษา
อาชีพเพ่ือการมีงานท า “หลักสูตรการขายซูชิ” 

28 319 347 17 คน 

รวมจ านวน 28 319 347 17 คน 
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 5. จ านวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจ านวนผู้สอน (ปีปัจจุบัน)-ต่อ- 

หลักสูตร / ประเภท 
จ านวนผู้เรียน รวม 

(คน) 
จ านวนผู้สอน 

(คน) ชาย หญิง 
การศึกษาต่อเนื่อง(ต่อ)  
5.หลักสูตรระยะสั้น     

- การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น(ไม่เกิน 30 
ชั่วโมง) 

3 35 38 2 คน 

- โครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน “หนึ่งคน หนึ่ง
อาชีพ” รุ่น 1 

10 40 50 3 คน 

- โครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน “หนึ่งคน หนึ่ง
อาชีพ” รุ่น 2 

2 18 20 1 คน 

รวมจ านวน 15 93 108 6 คน 
6. กิจกรรมสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับ
ต าบล (กศน.) 

    

- โครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่าย
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. 

72 250 322 19 

รวมจ านวน 72 250 322 19 คน 
7.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     

- โครงการลูกเสือชาวบ้าน กศน.เขตธนบุรี 49 51 100 1 คน 
- โครงการ 84 ความดีถวายพระราชกุศล 

คุณธรรมคู่แผ่นดิน 
46 24 70 1 คน 

- โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร
พ้ืนฐานยุวกาชาด 

91 109 200 1 คน 

- โครงการลูกเสือ กศน.(ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย) 

52 48 100 1 คน 

- โครงการกีฬา กศน.สร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 184 163 347 1 คน 
- โครงการปันอ่านเพื่อน้อง 150 170 320 1 คน 
- โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย 152 145 297 1 คน 
- โครงการมหกรรมการศึกษาจากการเรียนรู้สู่

โครงงานและผลิตภัณฑ์อาชีพชุมชน กศน. 
27 44 71 1 คน 

- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

56 44 100 1 คน 

รวมจ านวน 807 798 1,605 9 คน 
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5. จ านวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจ านวนผู้สอน (ปีปัจจุบัน)-ต่อ- 

หลักสูตร / ประเภท 
จ านวนผู้เรียน รวม 

(คน) 
จ านวนผู้สอน 

(คน) ชาย หญิง 
การศึกษาต่อเนื่อง(ต่อ)  
8. กิจกรรมจัดการเรียนการสอน     

  - โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กศน.เขตธนบุรี 241 291 532 1 คน 

  - โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานใน
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 

5 6 11 1 คน 

  - โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานใน
หน่วยงาน รุ่น 2 และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้มีความเหมาะสม 

10 23 33 2 คน 

  - โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 12 15 27 1 คน 

  - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 192 211  403 1 คน 

รวมจ านวน 460 546 1,006 6 คน 

8.กิจกรรมจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล     
- ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 
  3 แห่ง - 

รวมจ านวน 2,465 3,280 5,745 17 คน 
 

6. จ านวนบุคลากร (ปีปัจจุบัน) ปีงบประมาณ 2559 

 
ประเภท/ต าแหน่ง 

จ านวน(คน) 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

ข้าราชการ 1 - 1 - 2 
พนักงานราชการ - 9 4 - 13 
ครูศูนย์การเรียน - 1 - - 1 
นักวิชาการศึกษา - 1 - - 1 

รวม 1 11 5 - 17 
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7. แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย         
 7.1 กศน.ต าบล/แขวง 

แขวง ที่ตั้ง หัวหน้า กศน.แขวง 
1.ตลาดพลู วัดกันตทาราราม ศาลาเอนกประสงค์    

ถ.เทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
นางสาวกุลนิษฐ์  ผลกษาปน์สิน 

2.บางย่ีเรือ วัดราชคฤห์วรวิหาร ถ.เทอดไท   แขวงบางยี่เรือ   
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวสาหร่าย  ไผ่รักษา 

3. บุคคโล อาคารแฟลตทหารเรือโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 

นายนพกรณ์  ไวยวุฒิ 

4.วัดกัลยาณ์ ที่ท าการชุมชนวัดกัลยาณ์  แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวสุวรรณา  พุทธา 

5.วัดดาวคะนอง วัดดาวคะนอง ถ.เจริญนคร 65  แขวงดาวคะนอง       
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

นางสาวเฉลา  ไกรเทพ 

6. ส าเหร่ วัดสันติธรรมาราม อาคารปริยัติธรรม  ถ.เจริญนคร      
ซ.เจริญนคร๖๐     แขวงส าเหร่  เขตธนบุรี   
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวบุรัสกร  จุณณานนท์ 

7 .หิรัญรูจี วัดใหญ่ศรีสุพรรณ  ถ. อินทรพิทักษ์  แขวงหิรัญรูจี        
เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 

นางสาวกรรณิการ์  อ ามาตย์ 
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7.2 ศูนย์การเรียนชุมชน 

ศูนย์การเรียนชุมชน ที่ตั้ง ครู 
1.สุนทรธรรมาภิรักษ์ อาคารสุนทรธรรมาภิรักษ์  วัดบางน้ าชน    ถนน

เจริญนคร แขวงส าเหร่ กรุงเทพมหานคร 
นางสาวกาญจนา  แซ่เต็ง 

2. หลังสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ มัสยิดสวนพลู  แขวงบางยี่เรือ  เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

นายสหะโชค  จันทร์อ่ า 

3.ตากสินสัมพันธ์ วัดราชคฤห์วรวิหาร ถ.เทอดไท   แขวงบางยี่เรือ   
กรุงเทพมหานคร 

น.ส. กันต์วรา  พรมส ี

4. สองร้อยห้อง  กศน.เขตธนบุรี 152/1-2 ถนนรัชดาภิเษก   
(ท่าพระ-ตากสิน) แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี 
กรุงเทพ 

นายธนกร จิตจินดารัตน์ 

5.วัดใหม่ยายนุ้ย วัดใหม่ยายนุ้ย ซอยวุฒากาศ 24 ถนนวุฒากาศ 
แขวงตลาดพลู กรุงเทพมหานคร 

นายกัมพล  แซ่โค้ว 

6. สายสัมพันธ์ วัดสุทธาวาส (ใหม่ตาสุด) ถ.รัชดาภิเษก(ตาก
สิน-ท่าพระ) แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

นายบุญเหลือ  สานุวงษ์ 

7 .วัดดาวคนอง วัดดาวคะนอง ถ.เจริญนคร 65   
แขวงดาวคะนอง  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

น.ส.นวลจันทร์  ไม้แพ 

8. สุทธาราม กศน.เขตธนบุรี 152/1-2 ถนนรัชดาภิเษก   
(ท่าพระ-ตากสิน) แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี 
กรุงเทพ 

นายพรอนันต์  กลีบสันเทียะ 
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 7.3 แหล่งเรียนรู้ : สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

 

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ที่ตั้ง วงเวียนใหญ่ 

พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วงเวียนใหญ่ เป็นพระบรมราชานุเสาวรีย์ที่
ออกแบบและหล่อโดยศาสตราจารย์ ศิลป พีระศรี ซึ่งเป็นพระบรมรูปทรงเครื่องกษัตริย์ ประทับบนหลังม้า 
ทรงพระมาลา เบี่ยงหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สู่จันทรบุรี พระหัตถ์ขวา ทรง พระแสงดาบชู
ออกไปเหนือพระเศียร พระหัตถ์ซ้ายทรงบังเหียน ท่าน าพลรุกไล่ข้าศึก  
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7.3.1 แหล่งเรียนรู้: ศาสนสถาน 

1. วัดกัลยาณ์ 

 

 

 

 

 
วัดกัลยาณ์ เป็นวัดที่เจ้าพระยานิกรบดินทร์ ( โต กัลยาณมิตร) ได้อุทิศบ้านและที่ดินบริเวณใกล้เคียง

ซ่ึงเดิมเรยีกวา่หมู่บ้านกุฏีจีน สรา้งเป็นวดัข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 3 แล้วถวายเป็นอารามหลวง ได้รับพระราชทาน
นามว่า วัดกัลยาณมิตร รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระวิหารหลวง และพระประธานนาม พระพุทธ
ไตรรัตนนายก พระพุทธรูปปูนปั้นปางมาวิชัย ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ เรียกกันว่า หลวงพ่อโต โดยมีมูลเหตุ
เนื่องมาจากรัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชด าริ จะให้วัดในกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระโตอย่างวัดพนัญเชิงในสมัยกรุง
ศรี อยุธยา แต่ชาวจีนมักเรียกว่า "ซ าปอฮุดกง"หรือ "ซ าปอกง" โดยทุกปีจะมีเทศกาลที่บรรดาชาวจีนร่วมกับ
ทางวัดจัดงานนมัสการมี การแสดงงิ้ว ทิ้งกระจาด และเสี่ยงทาย เป็นประจ าในวันสิ้นเดือน 9 ของทุกปี  

ที่ตั้ง อยู่ในถนนเทศบาลสาย 1 เชื่อมต่อจากถนนประชาธิปก เชิงสะพาน พุทธยอดฟ้า สามารถ
เดินทางได้ทั้งทางบกและทางน้ า 
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7.3.1 แหล่งเรียนรู้  :ศาสนสถาน 

2. วัดใหญ่ศรีสุพรรณ 

 

 

 

 

 

 วัดใหญ่ศรีสุพรรณ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดใหญ่” สร้างข้ึนสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายราว 
พ.ศ. 2290 โดยผู้มีอ านาจวาสนา ซึ่งมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาตระกูลหนึ่ง ซึ่งไม่ปรากฏชื่อ ที่เรียกว่า 
“วัดใหญ่” เพราะว่าเป็นวัดซึ่งผู้เป็นพี่ได้สร้างขึ้นและผู้เป็นน้องได้สร้างวัดชื่อ “วัดน้อย”(วัดหิรัญรูจี) การ
บูรณปฏิสังขรณ์เริ่มในปี พ.ศ.2498 ในสมัยพระครูประสาทธรรมกิจเป็นเจ้าอาวาสตอนต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
 ที่ตั้ง 58 อินทรพิทักษ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 
 

3. วัดหิรัญรูจี 
 

 

 

 

 

 วัดหิรัญรูจี เดิมชื่อ วัดน้อย สร้างในสมัยกรุงธนบุรี ประมาณปีพุทธศักราช 2321 โดย เจ้าขรัวเงิน 
พระชนกของกรมสมเด็จพระศรีสุรเยนทรามาตย์ พระมเหสีในรัชกาลที่ 2 สมัยรัชกาลที่ 4 พระยาอนุชิตได้ท า
การปฏิสังขรณ์ แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช 2397 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า วัดหิรัญรูจี และโปรดให้หล่อพระพุทธรูปด้วยเงินทั้งองค์ ปางมารวิชัย
ประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถเพ่ือเป็นพระพุทธรูปประจ าวัด 

 ทีต่ั้ง เลขที่ 122 ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 
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7.3.1 แหล่งเรียนรู้  :ศาสนสถาน 

4. วัดจันทารามวรวิหาร 

 

 วัดจันทารามวรวิหาร เดิมมีชื่อว่า วัดบางยี่เรือกลาง หรือวัดกลาง เพราะอยู่กลางระหว่างวัด 2 วัด 
คือวัดบางยี่เรือใน(วัดราชคฤห์ ปัจจุบัน) กับวัดอินทาราม กล่าวคือ เมืองธนบุรีเดิมในสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็น
ราชธานี ตั้งอยู่ที่วัดศาลา 4 หน้า (วัดคูหาสวรรค์ ปัจจุบัน) ในคลองบางกอกใหญ่ จากเมืองเก่ามาก็ถึงวัดรา
ชคฤห์ก่อนจึงเรียกวัดราชคฤห์ว่า “วัดบางยี่เรือใน เหนือ” ส่วนวัดจันทารามอยู่กลางจึงเรียกว่า “วัดบางยี่เรือ
กลาง” ถัดมาก็ถึงวัดอินทาราม จึงเรียกว่า “วัดบางยี่เรือนอก(ใต้)” 
 ที่ตั้ง ซอยเทอดไท10 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 

5. วัดอินทาราม 

 

 วัดอินทาราม เป็นวัดส าคัญของสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี เป็นวัดอนุสรณ์สันติสถานที่สมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบุรี มหาวีระกษัตริย์ของไทยเราทรงประกอบพระราชกุศล มีโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์เป็นชีวิต
จิตใจหลายอย่างท่ีนับว่าส าคัญน่าชมและศึกษา คือพระแท่นบรรทมไสยาสน์เป็นพระราชอาสน์ที่พระองค์ทรง
ประทับแรมทรงศีลแลทรงเจริญกรรมฐาน ประวัติที่น่าศึกษาของวัดนี้คือ เป็นที่ประดิษฐาน (ฝัง) พระบรมศพ
ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อพุทธศักราช 2327 และบรมศพพระอัครมเหสีของพระองค์ ก็ได้ถวายพระ
เพลิงและบรรจุพระบรมอัฐิไว้ ณ วัดนี้ทั้งสองพระองค์ 
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6. วัดบุคคโล 

 

 วัดบุคคโล เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณปี พ.ศ.2310 ไม่ปรากฏนามผู้สร้างวัดและ
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ.2320 ไม่ปรากฏนามเจ้าอาวาส ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ใน
รัชสมัยรัชกาลที่ 4 โดยเจ้าฟ้าหญิงงอุบลวรรณา ทรงเรือทอดพระเนตรเห็นวัดบุคคโลทรุดโทรมมาก จึงทรง
ปฏิสังขรณ์อุโบสถและวิหาร กุฏิสงฆ์ แล้วจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ เรียกว่า วัดอุบลวัน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
แต่ชาวบ้านทั่วๆไป ยังเรียกติดปากว่าวัดบุคคโล วัดบุคคโลเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติ
ความเป็นมา อันส าคญัเป็นที่เคารพสักการระบูชาของสาธุชนทั่วไป 
 ที่ตั้ง 142 ถนนเจริญนคร ซอย63 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 

7. วัดกระจับพินิจ 

 

 วัดกระจับพินิจ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ประมาณ พ.ศ.2367 ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง เดิม
มีนามว่า “วัดใหม่กลางคลอง” คงจะหมายถึงวัดสร้างใหม่ระยะระหว่างกลางคลอง ครั้นต่อมาได้ช ารุดทรุด
โทรมลงตามกาลเวลา เมื่อปี พ.ศ.2467 คุณหลวงพินิจวิเทศภัณฑ์ กับคุณนายกระจับ ได้มาขอบูรณะซ่อมแซม
อาคารเสนาสนะต่างๆ จนเป็นหลักฐานมั่นคงแล้วขนานนามวัดใหม่เป็น “วัดกระจับพินิจ” ตามนามของผู้
บูรณปฏิสังขรณ์วัด และได้ใช้นามนี้มาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 

 ที่ตั้ง 104 ถ.สายสัมพันธ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  
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8. โบสถ์ซางตาครูส 

 

วัดซางตาครู้ส, โบสถ์ซางตาครู้ส หรือ วัดกุฎีจีน (อังกฤษ: Santa Cruz Church) เป็นโบสถ์คริสต์
นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา ในซอยกุฎีจีน แยกซอยอรุณอมรินทร์ 4 (ถนนเทศบาล สาย 
1) ถนนอรุณอมรินทร์แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร อาคารวัดแห่งนี้เป็นอาคารหลังที่สามซึ่ง
สร้างข้ึนเพื่อทดแทนอาคารวัดหลังเดิมท่ีคับแคบและช ารุดทรุดโทรมมาก โดยมีคุณพ่อกูเลียลโม กิ๊น ดา ครู้ส 
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2459 (รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) และได้รับการ
ปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2539 โดยมีคุณพ่อศวง ศุระศรางค์ เป็นผู้ริเริ่มเพื่อการอนุรักษ์ต่อไป ปัจจุบันวัด
หลังนี้มีอายุรวมแล้ว 100 ปี 

อาคารวัดซางตาครู้สเป็นอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาและสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟู
คลาสสิกเช่นเดียวกับอาสนวิหารอัสสัมชัญ มีจุดเด่นที่ยอดโดมแบบอิตาลีซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับโดมแห่ง
มหาวิหารฟลอเรนซ์หรือโดมของพระที่นั่งอนันตสมาคม ภายในเป็นอาคารชั้นเดียว มีจุดเด่นอีกประการคือ 
การใช้เสาลอยรับน้ าหนักของฝ้าเพดานแบบโค้ง รวมถึงกระจกสทีี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับคริสต์ศาสนา[4] 

วัดซางตาครู้สเป็นศาสนสถานที่ส าคัญที่อยู่คู่กับชุมชนกุฎีจีนเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา โดยบริเวณ
ที่ตั้งของวัดอยู่ใกล้กับพระราชวังเดิม สมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระราชทานที่ดินให้แก่ชาว
โปรตุเกสซึ่งร่วมท าการศึกต่อต้านพม่าจนได้รับชัยชนะ นักบวชชาวโปรตุเกสจึงได้เริ่มก่อสร้างอาคารวัดหลัง
แรกท่ีสร้างด้วยไม้ทั้งหมดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2313 ต่อมาได้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในชุมชนในปี พ.ศ. 
2376 ท าให้อาคารวัดพังเสียหายทั้งหมด จึงต้องก่อสร้างใหม่ด้วยอิฐถือปูน และได้ก่อสร้างใหม่อีกครั้งในปี 
พ.ศ. 2459 ซึ่งคืออาคารวัดหลังที่เห็นในปัจจุบัน 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2459
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2539
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA#cite_note-Arch-4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2313
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2376
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2376
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9. มัสยดิสวนพล ู

 

เมื่อปี พ.ศ. 2329 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ส่งกองทัพอันเกรียงไกรของพระองค์ลง
ไปตีเมืองปัตตานีในสมัยนั้น ซึ่งเป็นหัวเมืองเอกทางใต้ก่อนถึงแหลมมาลายู ประเทศมาเลเซียบางรัฐซึ่ง
ประชาชนไทยรู้จักในขณะนั้นคือ รัฐปะลิศ กลันตัน ตรังกานู และไทรบุรี การตีเมืองตานีในครั้งนั้นอยู่ภายใต้
การบังคับบัญชาของเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ หรือบรรพบุรุษของชาวไทยอิสลามรู้จักในนาม “ดาโต๊ะ
สมเด็จ” ครั้งกระนั้นกองทัพของพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ได้กวาดต้อนและรวบรวมชาวตานีมายัง
กรุงเทพด้วย และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนายกองควบคุมชาวตานีในครั้งนั้นคือ “ตนกูมะหมุด” ซึ่งเป็นชาว
ไทรบุรี และชาวตานีที่ถูกกวาดต้อนมา ทางการได้จัดที่พักเป็นสัดส่วนหลายแห่ง โดยเฉพาะที่กรุงเทพฯ และ
ธนบุรี ที่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดมีอยู่ดังนี้ บริเวณสุเหร่าเก่าสวนหลวง บ้านไทร (อาณาบริเวณคลองตัน) มหา
นาค บ้านสมเด็จ และคลองบางหลวง ส่วนที่ว่าบางหลวงนัน้ ก็คือตลอดแนวทางปากคลอง จนถึงบริเวณวัด
ใหม่ทองคุ้ง (บ้านสวนพลู) 

         ในปัจจุบันและเป็นที่ตั้งของมัสยิดสวนพลูในขณะนี้ "มัสยิดสวนพลู" แต่เดิมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว เวลา
ที่ปลูกสร้างไม่แน่ชัด มีลักษณะเป็นรูปทรงแบบทรงแบบเรือนไทย (ปั้นหยา) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร 
มีโดมเสาปัง (หอกลอง) เป็นไม้เช่นกัน จนถึงปี พ.ศ.2379 นายฮัจยีโต๊ะชางอ (ชาย) ซึ่งเป็นอิหม่ามอันดับแรก
และเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างตัวอาคารแบบไทย (กะฎี) ก่ออิฐถือปูน ซึ่งชาวบ้าน (สัปบุรุษ) ในสมัยนั้นเรียกว่า สุเหร่า 
หรือ กุฏี (เพราะมีรูปร่างเหมือนกะฎีหรือวิหารทางพุทธศาสนา) ซึ่งลักษณะเช่นนี้ยังมีให้คนรุ่นหลังได้เห็นอีก
แห่งเดียวคือ มัสยิดบางหลวง หรือ กุฏีขาว ริมคลองบางหลวงในปัจจุบัน  
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7.3.1 แหล่งเรียนรู้  : ภูมปิัญญาชุมชน 

1. ขนมฝรั่งกุฎีจีน - นายทีปกร สุจจิตรจุล 

 

 ขนมฝรั่งกุฎีจีน ขนมโบราณ แบบดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี (พระเจ้าตากสิน) โดยมีบาทหลวง
โปตุเกสเป็นผู้สอนที่เมืองกุฎีจีน มีลักษณะเหมือนขนมไข่ไทย นุ่มหอม ไม่มีวัตถุกันเสียเก็บไว้ได้นาน 

 ที่อยู่ 235 หมู่ 1 ซอยกุฎีจีน 7 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี 
 

2. ดอกไม้ใยบัว / จัดดอกไม้ประดิษฐ์ / กระเช้าสบู่หอมของขวัญ – นางรัชดา  ชัชวาลปรีชา 

 
 

 ที่อยู ่ชุมชนวัดหิรัญรูจี  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี 
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7.3.1 แหล่งเรียนรู้  :ภูมปิัญญา 

3. ซาลาเปา / ข้าวห่อใบบัว – นางสาววุฒิยา  บณุยกรธนาธิป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่ ชุมชนสองร้อยห้อง แขวงบุคคโล เขตธนบุรี  
 
 
4. EM-Ball – นางสาวณัฐวดี  มิง่ชัย 
 

 
 
 ที่อยู ่ชุมชนเกื้อวิทยา  แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี 
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7.3.1 แหล่งเรียนรู้  :ภูมปิัญญา 

5. EM-Ball / สานตะกร้าพลาสติก – นางสาวเสมอใจ  คูหาเพ็ชร 

 

 ที่อยู่  ชุมชนตากสินสัมพันธ์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี 

 

 7.4 ภาคีเครือข่าย 

ภาคีเครือข่าย ที่ตั้ง 
โรงเรียนวัดบางน้ าชน วัดบางน้ าชน ถ.เจริญนคร  แขวงส าเหร่ กรุงเทพฯ 
วัดกัลยาณ์ วัดกัลยาณ์  แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
วัดสันติธรรมาราม วัดสันติธรรมาราม ถ.เจริญนคร  กรุงเทพมหานคร 
วัดราชคฤห์วรวิหาร วัดราชคฤห์วรวิหาร  ถ.เทอดไท แขวงบางยี่เรือ  กรุงเทพมหานคร 
วัดใหม่ยายนุ้ย วัดใหม่ยายนุ้ย ถนนวุฒากาศ แขวงตลาดพลู กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนวัดกระจับพินิจ  300/1 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตธนบุรี 160 ถนนเทอดไทย แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนวัดประยูรวงศ์ วัดประยูรวงศ์ แขวงวัดกัลยาณ์  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนวัดขุนจันทร์ วัดขุนจันทร์ ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนวัดบุคคโล วัดบุคคโล ถ.เจริญนคร  แขวงดาวคะนอง กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนวัดดาวคนอง วัดดาวคนอง ถ.เจริญนคร  แขวงดาวคะนอง กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ถนนอิสรภาพตัดใหม่ แขวงวัดกัลยาณ์ กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนวัดราชคฤห์วรวิหาร วัดราชคฤห์  เทอดไท แขวงบางยี่เรือ กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม วัดประดิษฐาราม ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนวัดบางสะแกใน วัดบางสะแกใน เทอดไท แขวงตลาดพลู กรุงเทพฯ 
โรงเรียนวัดกันตทาราราม วัดกันตทาราราม เทอดไท แขวงตลาดพลู กรุงเทพฯ 
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8. เกียรติยศ ชื่อเสียง ผลงาน/และโครงการ/กิจกรรม ดีเด่นของสถานศึกษา 

 - รางวัลสถานศึกษาพอเพียง ปี 2559 

 - โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน : การจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า “หลักสูตรการขายซูชิ” 

 - โครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน “หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ” 

 - โครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. 

 - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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9.ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกท่ีผ่านมา  

9.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน  
     1) ผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยภาพรวมของสถานศึกษา  
           (1) ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐาน 

 
ค่าน้ าหนัก 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนที่ได ้ ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 35 32.85 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 25 23.90 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา 10 9.86 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา 10 9.28 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 10 9.40 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม 10 9.80 ดีมาก 
รวมคะแนนโดยภาพรวมของสถานศึกษา 100 95.09 ดีมาก 
 

(2) การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ประจ าปี 2557 

 
มาตรฐาน 

 
ค่าน้ าหนัก 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนที่ได ้ ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 35 29.56 ดี 
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 25 24.40 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา 10 10 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา 10 10 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 10 10 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม 10 10 ดีมาก 
รวมคะแนนโดยภาพรวมของสถานศึกษา 100 93.96 ดีมาก 
 

หมายเหตุ ให้สถานศึกษากรอกข้อมูลผลการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ครั้งล่าสุด ที่สถานศึกษาได้รบัการประเมิน 
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2) ผลการประเมินคุณภาพภายในตามรายมาตรฐาน 

 
 

มาตรฐาน 

 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 35 32.85 ดีมาก 29.56 ดี 
ตัวบ่งช้ีที ่1.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ สุขภาพจิตที่ด ี 3 2.98 ดีมาก 2.75 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่1.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 

3 2.98 ดีมาก 2.95 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่1.3 ผู้เรียนมีความใฝรู่ ้และเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่อง  

3 2.98 ดีมาก 2.81 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่1.4 ผู้เรียน คิดเป็นท าเปน็  3 2.98 ดีมาก 2.86 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่1.5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรยีน
การศึกษา นอกระบบ  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

10 8.82 ดีมาก 5.91 ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีที ่1.6 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ ผู้เรียน
การศึกษาต่อเนื่อง  

5 4.82 ดีมาก 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่1.7 ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้เสรมิ มี
ทักษะใน การท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้
และ มีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต  

5 4.36 ดมีาก 4.28 ดี 

ตัวบ่งช้ีที ่1.8 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การศึกษาตามอัธยาศัย  

3 2.93 ดมีาก 3 ดีมาก 

มาตรฐานที ่2 คุณภาพการจัดการศึกษา/  การ
ให้บริการ  

25 23.90 ดีมาก 24.40 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่2.1 คุณภาพของหลักสูตร 4 3.85 ดีมาก 4 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่2.2 คุณภาพของคร ู 4 3.85 ดีมาก 4 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของคร ู
และผูส้อนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

4 3.85 ดีมาก 4 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากร การศึกษา
ต่อเนื่อง  

 
3 

2.85 ดมีาก 2.40 ดี 

ตัวบ่งช้ีที ่2.5 คุณภาพสื่อท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีนและผู้รับบริการ  

3 2.85 ดีมาก 3 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศยั  4 3.75 ดมีาก 4 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้  3 2.90 ดมีาก 3 ดีมาก 
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2) ผลการประเมินคุณภาพภายในตามรายมาตรฐาน –ต่อ- 

 
 

มาตรฐาน 

 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

คะแน
นที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา 10 9.86 ดีมาก 10 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่3.1 คุณภาพของการบรหิารสถานศึกษา  2 1.98 ดีมาก 2 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่3.2 ระบบฐานข้อมูลเพือ่การบริหารจัดการ 2 1.98 ดีมาก 2 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง  2 1.92 ดี 2 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่3.4 ผลการปฏิบัตหิน้าท่ีของผู้บริหาร
สถานศึกษา  

2 1.98 ดีมาก 2 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่3.5 ผลการปฏิบัตติามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  

2 2 ดีมาก 2 ดีมาก 

มาตรฐานที ่4 การประกันคุณภาพการศึกษา  10 9.28 ดีมาก 9.68 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่4.1 การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา  5 4.60 ดีมาก 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่4.2 การประเมินคณุภาพสถานศึกษาโดยต้น
สังกัด  

5 4.68 ดมีาก 4.68 ดมีาก 

มาตรฐานที ่5 อัตลักษณข์องสถานศึกษา  10 9.40 ดีมาก 10 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงคก์ารจัดตั้ง
สถานศึกษา  

5 4.70 ดมีาก 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่5.2 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่
สะท้อนเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

5 4.70 ดมีาก 5 ดีมาก 

มาตรฐานที ่6 มาตรการส่งเสริม  10 9.80 ดีมาก 10 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่6.1 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสูค่วาม
ยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

5 4.90 ดมีาก 5 ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีที ่6.2 ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัด
การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
ชุมชน 

5 4.90 ดมีาก 5 ดีมาก 

รวมคะแนน 100 95.09 ดีมาก 93.64 ดีมาก 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินตนเอง 

 
ข้อเสนอแนะจากประเมินสถานศึกษาโดยต้น

สังกัด 
 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
กลุ่มสาระความรู้พ้ืนฐาน โดย สถานศึกษาและครูควรมี
การด าเนินการจัดท าโครงการ กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ และมีความใฝ่รู้และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 
2. สถานศึกษาควรด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาการให้ความรู้ 
ความสามารถในการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก กล้าแสดงความ
คิดเห็น มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
หมุนเวียนเปลี่ยนกันออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
3. สถานศึกษาควรมีการพัฒนารูปแบบเครื่องมือ เกณฑ์ 
วิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดหมาย วัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องให้มีความชัดเจน 
4. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาการด าเนินงานโครงการ
พิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา โดยพัฒนาครู
และบุคลากรในทุกแขวงให้เป็นที่ปรึกษา และปรับ
รูปแบบการโครงการพิเศษให้สอดคล้องตามความจ าเป็น
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนเมือง 
 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. สถานศึกษาควรพัฒนา กศน.แขวงทุกแห่งให้มีความ
เข้มแข็งตามบทบาทหน้าที่และคัดเลือกสนับสนุนส่งเสริม
ด้านวิชาการ งบประมาณ เทคโนโลยี ให้เป็น กศน.แขวง
ต้นแบบที่เป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) 
2. ควรพัฒนาระบบการให้บริการแบบ One Stop 
Service เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการตามระบบ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
3. ควรเพิ่มการบริการความรู้ทางเว็บไซด์ของศูนย์ กศน.
เขตธนบุรีที่มีอยู่แล้ว โดยสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ ให้
ประชาชนทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ ด้านสุขภาพอนามัย  

1. กศน.เขตธนบุรี  ควรจัดท าสาระการเรียนรู้ของ
หลักสูตรสถานศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาต่อเนื่อง
อย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนร่วมกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการและสภาพ
ของชุมชน 
2. กศน.เขตธนบุรี ควรมีแผนพัฒนาครูให้มีความรู้ใน
สาขาหมวดวิชาที่สอนโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาทางการเรียนของผู้เรียนมีระดับที่
สูงขึ้น 
3. กศน.เขตธนบุรี  ควรมีการสอนเสริมหรือปรับ
พ้ืนฐานทางการเรียนในกลุ่มสาระทางการเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทางการเรียนของผู้เรียน
ระดับท่ีต่ า เพ่ือพัฒนาการเรียนของผู้เรียน 
4. กศน.เขตธนบุรี ควรน าผลของการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดและจากการ
ประกันภายนอกมาเป็นหลักในการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปี
เพ่ือให้คุณภาพทางการศึกษามีความสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ 
5. กศน.เขตธนบุรี  ควรพัฒนางาน/ต่อยอดงานจาก
ผลด าเนินงาน (ACT) ให้มากขึ้น อันจะส่งผลให้เกิด
การพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินตนเอง 

 
ข้อเสนอแนะจากประเมินสถานศึกษาโดย

ต้นสังกัด 
 

ด้านศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) 
4. สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สถานศึกษาควรด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้มีความสอดคล้องกันกับมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาตามท่ีได้ประกาศไว้ 
6. สถานศึกษาควรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนใน
การพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพ้ืนฐานให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานก าหนดไว้ 
 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. สถานศึกษาควรด าเนินการน าผลของการประเมินผล
แผนการจัดการเรียนรู้ของครู ผลการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนของครู และผลของการวิเคราะห์แบบทดสอบ 
มาพัฒนาครูเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. สถานศึกษาควรด าเนินการส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการ
อบรมพัฒนาให้มีความรู้ในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนทุกคน 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประจ าปีงบประมาณ 2559  กศน.เขตธนบุรี 25 
 

9.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
สถานศึกษายังไม่เคยได้รับการประเมินจากภายนอก  

    สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสองระหว่างวันที่ 9-10   เดือน มกราคม             
        พ.ศ. 2553 โดยสถานศึกษาได้คะแนนจากผลการประเมินภายนอก รวม  3.30  คะแนน อยู่ 
        ในระดับ คุณภาพ  ดี    ซึ่งสถานศึกษา  
   สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามระหว่างวันที่ 31   เดือน มกราคม 

        และ 1 – 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  
                  โดยสถานศึกษาได้คะแนนจากผลการประเมินภายนอก รวม  84.07  คะแนน อยู่ในระดับ 
                  คุณภาพ  ดี              ซึ่งสถานศึกษา  

     ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  
    ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 ด้านผลการจัดการศึกษา 

5. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระความรู้พ้ืนฐาน โดย 
สถานศึกษาและครูควรมีการด าเนินการจัดท าโครงการ กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ 
และมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 

6. สถานศึกษาควรด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาการให้
ความรู้ ความสามารถในการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก กล้า
แสดงความคิดเห็น มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้หมุนเวียนเปลี่ยนกันออกมาน าเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน 

7. สถานศึกษาควรมีการพัฒนารูปแบบเครื่องมือ เกณฑ์ วิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับ
จุดหมาย วัตถุประสงค์ ของหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องให้มีความชัดเจน 

8. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา โดยพัฒนาครูและบุคลากรในทุกแขวงให้เป็นที่ปรึกษา และปรับรูปแบบการโครงการพิเศษให้
สอดคล้องตามความจ าเป็นเหมาะสมกับบริบทของชุมชนเมือง 

ด้านการบริหารจัดการ 
7. สถานศึกษาควรพัฒนา กศน.แขวงทุกแห่งให้มีความเข้มแข็งตามบทบาทหน้าที่และคัดเลือก

สนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการ งบประมาณ เทคโนโลยี ให้เป็น กศน.แขวงต้นแบบที่เป็นแบบอย่างได้ (Best 
Practice) 

8. ควรพัฒนาระบบการให้บริการแบบ One Stop Service เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ
ตามระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
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9. ควรเพิ่มการบริการความรู้ทางเว็บไซด์ของศูนย์ กศน.เขตธนบุรีที่มีอยู่แล้ว โดยสร้างองค์
ความรู้ด้านต่างๆ ให้ประชาชนทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) 

10. สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11. สถานศึกษาควรด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้มีความ

สอดคล้องกันกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ได้ประกาศไว้ 
12. สถานศึกษาควรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนในการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานก าหนดไว้ 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. สถานศึกษาควรด าเนินการน าผลของการประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ผลการ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู และผลของการวิเคราะห์แบบทดสอบ มาพัฒนาครูเป็นรายบุคคล
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4. สถานศึกษาควรด าเนินการส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาให้มีความรู้ในการจัดท า
วิจัยในชั้นเรียนทุกคน 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
3. สถานศึกษามีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่าง

ต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสู่ความยั่งยืน 
4. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กร เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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นวัตกรรมหรือการปฏิบัตทิี่เป็นเลิศของสถานศึกษา 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรีมีการปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาและครู
โดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยใช้ผลการวิจัยในชั้นเรียน
ของครู  นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าแขวงหิรัญรูจี 
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าแขวงดาวคะนอง และศูนย์เรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าแขวงส าเหร่ เพ่ือขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนเพื่อสามารถสร้างความร่วมมือในการจัดตั้ง
หมู่บ้านการเรียนรู้ตามรอยยุคลบาท สนับสนุนแนวทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ ตามหลักการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ผ่านกลไกทางการศึกษาของ กศน.โดยให้บุคลากร นักศึกษา กศน.และ
ประชาชนได้ตระหนักรู้และเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเห็นความส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
เพ่ือให้ผู้เรียน/ผู้รับบริหารมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่ว่า “ สุขภาพดี   
มีคุณธรรม  น าฐานความคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ใฝ่เรียนรู้  สู่การมีงานท าอย่างมีคุณภาพ” 

 ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

4. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาพ้ืนฐาน
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ. 

5. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนากระบวนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
การพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน 

6. คณะกรรมการสถานศึกษาออกค าสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษา หรือการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใดๆ 
ที่มีความส าคัญและจ าเป็นเพิ่มเติม 
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บทท่ี 2 
ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

 
สถานศึกษาได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีของสถานศึกษา โดยได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และมีผลการด าเนินการ ดังนี้  
 

ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

ปรัชญา   
                การศึกษาตลอดชีวิต คิดเป็น สู่วิถีพอเพียง 

วิสัยทัศน์ 
      คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าท่ีมีคุณภาพ ได้ทุกที่ 

ทุกเวลาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพ่ือให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเพ่ือยกระดับ

การศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
อัธยาศัยของภาคีเครือข่ายเพ่ือผนึกก าลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร 

3. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสารมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนา 
ทักษะการเรียนรู้เพ่ือให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนใน 
ชุมชน และการส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการด าเนินกิจกรรม 
ของศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
อัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

อัตลักษณ์ (เริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2555) 
 

สุขภาพดี   มีคุณธรรม  น าฐานความคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ใฝ่เรียนรู้  สู่การมีงานท าอย่างมีคุณภาพ 
 

เอกลักษณ์ 
คนดี มีคุณธรรมอย่างมีคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มี
คุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม                                                            
 

1. ร้อยละ 80 ของคนไทยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการ 

2. ประชากรวัยแรงงานมีระดับการศึกษาและคุณภาพ
ชีวิตที่สูงขึ้น และมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน บนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์                                                                                                                                           

 

2. จ านวนประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 – 59 ปี) 
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิตและการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์

3. ชุมชนมีฐานอาชีพที่กว้างและหลากหลาย สามารถ
พัฒนาไปสู่ระดับวิสาหกิจชุมชนที่มีความสามารถเชิง
การแข่งขัน มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และ
สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

3. ร้อยละ80ของชุมชนเป้าหมายที่ประชาชนในพ้ืนที่
ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพ่ือการมี
งานท าแล้ว สามารถจัดตั้งกลุ่มอาชีพได้ 

 

4. ประชาชนมีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน และภาษากลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้ง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคและความเป็น
ประชาคมอาเซยีน 

4. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการศึกษา
อบรมในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษากลุ่ม
ประเทศอาเซียน และความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคและ
ความเป็นประชาคมอาเซียน 
 

5. สถานศึกษาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพมาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง 

 

5. ร้อยละ80 ของผู้เรียน/ผู้เข้ารับบริการการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีความ   พึง
พอใจในคุณภาพและปริมาณ/ความหลากหลายของ
สื่อการเรียนรู้ที่สถานศึกษา กศน. เขตธนบุรีจัดบริการ
ไว้ 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ (ต่อ) 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีคุณภาพมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้
อย่างมีประสิทธิผล 

6. ร้อยละ80 ของครู กศน.เขตธนบุรี ที่มีการพัฒนา/วิจัย
และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

7. ชุมชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้มี
กิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนโดยใช้รูปแบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดย
มีกศน.แขวงและศูนย์การเรียนชุมชนต่างๆ เป็นกลไก
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

7. ร้อยละ80 ของ กศน.แขวงและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชน โดยใช้
ปัญหาของชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
 

8. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

8.ร้อยละ80บุคลากรของสถานศึกษาที่สามารถด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได้
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด/ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 
กลยุทธ์ของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
   กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการความรู้ในสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 6 การขยายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 
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แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา พุทธศักราช 2559-2562 

 

 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

(คน) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เกณฑ์

ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 2559 2560 2561 2562 

1.ประชาชนได้รับ
โอกาสทางการศึกษา
และการประกอบอาชีพ
อย่างทั่วถึงหลากหลาย
และต่อเนื่อง 

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลายและทั่วถึง 

โครงการจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

1200 คน 1200 
คน 

1200 
คน 

1200 
คน 

1.ผู้เรียนผ่านการประเมินผล
การเรียนตามหลักเกณฑ์ 
2. ผู้เรียนผ่านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

80 
 

80 

โครงการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง 

2000 คน 2000 
คน 

2000 
คน 

2000 
คน 

1.ผู้เรียนผ่านการประเมินผล
การเรียนตามหลักเกณฑ์ 
2. ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน 

80 
 
 
 

80 
โครงการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

2000 คน 2000 
คน 

2000 
คน 

2000 
คน 

1.แหล่งเรียนรู้ของ กศน.มีการ
จัดบริการข่าวสารที่ทัน
เหตุการณ์ 
2. ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจ 

80 
 
 

80 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประจ าปีงบประมาณ 2559  กศน.เขตธนบุรี 32 
 

แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา พุทธศักราช 2559 - 2562 

 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

(คน) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เกณฑ์

ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 2559 2560 2561 2562 

2.ชุมชน องค์กรทุกภาค
ส่วนมาร่วมกันเป็นภาคี
เครือข่ายอย่าง
กว้างขวาง 
 
 

ผนึกก าลังภาคีเครือข่าย
ร่วมพัฒนา 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการ
อ่าน 
 
 
 
 

2000 
คน 
 
 
 

2000 
คน 
 
 
 

2000 
คน 
 
 
 

2000 
คน 
 
 
 

1.ภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนกิจกรรมการอ่าน 
2.สื่อและกิจกรรมตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

80 
 

80 

  

โครงการพัฒนา กศน.
ต าบล 

7 
แห่ง 

7 
แห่ง 

7 
แห่ง 

7 
แห่ง 

1. การบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมบรรลุ
เป้าหมายตามแผนงาน 
2. ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

80 
 

80 
โครงการพัฒนาภาคี
เครือข่าย 
 
 

10 
คน 
 
 

10 
คน 
 
 

10 
คน 
 
 

10 
คน 
 
 

1.เครือข่ายร่วมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. เครือข่ายสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

80 
 

80 

2.ชุมชน องค์กรทุกภาค
ส่วนมาร่วมกันเป็นภาคี
เครือข่ายอย่างกว้างขวาง 

ผนึกก าลังภาคีเครือข่าย
ร่วมพัฒนา 

โครงการจดักระบวนการ
เรียนรูต้ามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

200  
คน 

200  
คน 

200  
คน 

200  
คน 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมตามเกณฑ์ 
2.ผ่านการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

80 
 

80 
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แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา พุทธศักราช 2559 - 2562 

 

 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

(คน) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เกณฑ์

ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 2559 2560 2561 2562 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของบุคลากรและการ
บริหารจัดการให้มี
สมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน 

บริหารจัดการบริหาร
สู่คุณภาพ 
 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
 
 

16 
คน 
 
 

16 
คน 
 
 

16 
คน 
 
 

16 
คน 
 
 

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 
2. บุคลากรมีความรู้ในการปฏิบัตงิานและมี
คุณธรรมจริยธรรม 

90 
 

90 

  

โครงการประกันคณุภาพ
การศึกษา 
 
 

1 
แห่ง 

 
 

1 
แห่ง 

 
 

1 
แห่ง 

 
 

1 
แห่ง 

 
 

1.บุคลากรสามารถตรวจสอบและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
2.สถานศึกษามีผลการประเมินคณุภาพทุกป ี

90 
 

90 

  

โครงการนิเทศติดตามผล
และรายงานผลการจดั
การศึกษา 
 

14   คน 
 
 

14  คน 
 
 

14 
คน 
 
 

14   คน 
 
 

1.บุคลากรสามารถตรวจสอบและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
2.สถานศึกษามีผลการประเมินคณุภาพทุกป ี

90 
 

90 

  โครงการพัฒนาสถานศึกษา 
8 

แห่ง 
8 

แห่ง 
8 

แห่ง 
8 

แห่ง 

1.มีการจัดท าแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจ าปี
และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2.ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

90 
90 
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แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา พุทธศักราช 2559-2562 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

(คน) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เกณฑ์

ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 2559 2560 2561 2562 

4.พัฒนาสื่อหลักสูตร
กิจกรรมและน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ใช้ในการจัดและบริการ
ทางการศึกษา 

ขยายโอกาสและ
ช่องทางการเรียนรู้ 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 
 

1000 1000 1000 1000 

1.จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ 
2.นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

80 
80 

  

โครงการพัฒนาหลักสูตร  สื่อ 
และกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 
 

14 14 14 14 

1.ครูมีการท าวิจัย ศึกษาค้นคว้า
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
2.นักศึกษาได้รับบริการด้านสื่อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

80 
 

80 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 
โครงการจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

1. เพ่ือเปิดโอกาสให้กับประชาชน  และ
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่ขาดโอกาส และพลาดโอกาส
ทางการศึกษา ให้ได้รับบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง 
และเท่าเทียมกัน 
2. เ พ่ือยกระดับการศึกษาของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายให้สูงขึ้น สามารถเรียนรู้และแก้ปัญหา 
คุณภาพชีวิตได้อย่างมีคุณภาพตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสถานศึกษา 
3. เพ่ือให้สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. เพ่ือให้ครูและบุคลากรมีคุณภาพ มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักการจัดการศึกษานอก
ระบบ 
5. เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ 
และมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครู 
 

ประชาชน 
เขตธนบุรี 

จ านวน 
1,500 คน 

เขต
ธนบุรี 

1 ต.ค.2558 
- 

30 ก.ย.
2559 

คิดจากรายหัว
นักศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ   

 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียนภาษาไทย และการคิด
ค านวณเบื้องต้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันและใช้เป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารกับผู้อ่ืน ตลอดจนแสวงหา
ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประชาชนผู้ไม่
รู้หนังสือ 

16 คน เขตธนบุรี 1 ต.ค.2558 - 
30 ก.ย.2559 

8,800 

โครงการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต 

 

1. เพ่ือให้มีการดูแลเสริมสร้างคุณภาพ
และทักษะด้านโภชนาบ าบัดแก่ผู้เข้า
อบรม 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการดูแลด้านโภชน
บ าบัด 

ผู้สูงอายุและ
ประชาชนใน
ชุมชนเขต
ธนบุรี 

87 เขตธนบุรี 1 ต.ค.2558 - 
30 ก.ย.2559 

10,004 

โครงการการเรียนรู้ การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับบริบทของ
ชุมชน 

ประชาชนใน
เขตธนบุรี 

68 คน เขตธนบุรี 1 ต.ค.2558 - 
30 ก.ย.2559 

27,200 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 
โครงการสถานศึกษาสีขาว  

 
๑. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ลดสามารถท่ี
จะลด ละเลิก จากปัญหาทางเพศ ยา
เสพติดและสิ่งมอมเมา  
๒. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด และอบายมุขนอก 
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 
 

ผู้เรียน
หลักสูตร
การศึกษานอก
ระบบระดับ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  พ.ศ. 
2551 

7 แขวง เขตธนบุรี 1 ต.ค.2558 - 
30 ก.ย.2559 

งบอุดหนุน
รายหัวและงบ
พัฒนาผู้เรียน   
รายภาค 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยกระบวนการ
บัญชีครัวเรือน 

1. เพ่ือส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้ครัวเรือนได้เรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยน าบัญชี
ครัวเรือนมาแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 
2. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการจัดตั้งศูนย์
การตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้น าชุมชน 
แกนน าชุมชน 
ประชาชน
ทั่วไป ครู และ
นักศึกษา 
กศน.เขต
ธนบุรี 

50 คน เขตธนบุรี 1 ต.ค.2558 - 
30 ก.ย.2559 

20,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 
 
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 

 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และฝึกทักษะการประกอบอาชีพ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนประกอบอาชีพ มี
รายได้ให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
ตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

 
ประชาชนใน

ชุมชน 

 
224 คน 

 
เขตธนบุรี 

 
1 ต.ค.2558 - 
30 ก.ย.2559 

 
201,600 

โครงการฝึกอาชีพให้
ประชาชน “หนึ่งคน หนึ่ง
อาชีพ” 

1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะ
ด้านอาชีพ ความรู้ทั่วไปในรูปแบบกลุ่ม 
2. เพ่ือน าความรู้และทักษะที่ได้ไป
พัฒนาตนเอง แก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน และด ารงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ประชาชนเขต
ธนบุรี 

34 คน เขตธนบุรี 1 ต.ค.2558 - 
30 ก.ย.2559 

3,910 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 ที่ได้รับงบประมาณ 

1. งบรายจ่ายอ่ืน : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน: การจัดการศึกษา
อาชีพเพ่ือการมีงานท า 
“หลักสูตรการขายซูชิ” 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และฝึกทักษะการประกอบอาชีพ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนประกอบอาชีพ มี
รายได้ให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
ตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

ประชาชนใน
เขตธนบุร ี

224 คน เขตธนบุรี 5 มีนาคม – 31 
สิงหาคม 

187,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 ที่ได้รับงบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน : หลักสูตรระยะสั้น 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

1.โครงการการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร
ระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชม.) 

1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะ
ด้านอาชีพ ความรู้ทั่วไปในรูปแบบกลุ่ม 

2. เพ่ือน าความรู้และทักษะที่ได้ไป
พัฒนาตนเอง แก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน และด ารงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

 

ประชาชนใน
เขตธนบุรี 

34 คน เขตธนบุรี วันที่ 5 ธันวาคม 
2558 

1,920.50 

2. โครงการฝึกอาชีพให้
ประชาชน “หนึ่งคน หนึ่ง
อาชีพ” 

1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะ
ด้านอาชีพ ความรู้ทั่วไปในรูปแบบกลุ่ม 

2. เพ่ือน าความรู้และทักษะที่ได้ไป
พัฒนาตนเอง แก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน และด ารงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ประชาชนใน
เขตธนบุรี 

34 คน เขตธนบุรี 1. วันที่ 27 
เมษายน 2559 

2. วันที่ 12 
กรกฎาคม 2559 

4,993.75 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 ที่ได้รับงบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน : การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

1.โครงการการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต 

1. เพ่ือให้มีการดูแลเสริมสร้างคุณภาพ
และทักษะด้านโภชนาบ าบัดแก่ผู้เข้า
อบรม 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการดูแลด้านโภชน
บ าบัด 

ผู้สูงอายุและ
ประชาชนใน
ชุมชนเขต
ธนบุรี 

43 ศาลา
เอนกประสงค์วัด
บางน้ าชน แขวง
ส าเหร่ เขตธนบุรี 
กทม. 

27 กุมภาพันธ์  
2559 

3,495.25 

2.โครงการการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต รุ่นที่ 2 

1. เพื่อให้มีการดูแลเสริมสร้างคุณภาพ
และทักษะดา้นโภชนาบ าบัดแก่ผู้เข้า
อบรม 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการดูแลดา้นโภชนบ าบดั 

ผู้สูงอายุและ
ประชาชนใน
ชุมชนเขต
ธนบุรี 

44 คน สนามกีฬารวาม
น้ าใจเชิงสะพาน
พระราม 3 แขวง
ส าเหร่ เขตธนบุรี 
กทม. 

27 เมษายน 2559 2,200 

3. โครงการการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต รุ่นที่ 3 

1. เพื่อให้มีการดูแลเสริมสร้างคุณภาพ
และทักษะดา้นโภชนาบ าบัดแก่ผู้เข้า
อบรม 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการดูแลดา้นโภชนบ าบดั  

ประชาชนใน
เขตธนบุรี 

100 คน ศาลาปฏิบัติ
ธรรมเทพ
กาญจนา วัด
สันติธรรมาราม 
แขวงส าเหร่  

30 กรกฎาคม 
2559 

4,300 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 ที่ได้รับงบประมาณ 

2. งบด าเนินงาน : การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

1.โครงการการเรียนรู้การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน 

ประชาชนเขต
ธนบุรี 

60 คน ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนในเขต
ธนบุรี กทม. 

27 มีนาคม 
2559 

7,940 

2.โครงการการเรียนรู้การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน 

ประชาชนเขต
ธนบุรี 

76 คน ชุมชนแขวงบางยี่
เรือ ส าเหร่ บุคค
โล ดาวคะนอง 

25 มิถุนายน 
2559 

13,600 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 ที่ได้รับงบประมาณ 

3. งบด าเนินงาน : โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

1. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย
กระบวนการบัญชีครัวเรือน 

1. เพ่ือส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้ครัวเรือนได้เรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยน าบัญชี
ครัวเรือนมาแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 
2. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการจัดตั้งศูนย์
การตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้น าชุมชน 
แกนน าชุมชน 
ประชาชน
ทั่วไป ครู และ
นักศึกษา 
กศน.เขต
ธนบุรี 

25 คน กศน.แขวงส าเหร่ วัด
สันติธรรมาราม แขวง
ส าเหร่ เขตธนบุรี 
กทม. 

25 
กุมภาพันธ์ 

2559 

6,900 

 

 

 

 

 

2. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย
กระบวนการบัญชีครัวเรือน 
รุ่น 2 

1. เพ่ือส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้ครัวเรือนได้เรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยน าบัญชี
ครัวเรือนมาแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 
2. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการจัดตั้งศูนย์
การตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้น าชุมชน 
แกนน าชุมชน 
ประชาชน
ทั่วไป ครู และ
นักศึกษา 
กศน.เขต
ธนบุรี 

25 คน กศน.แขวงหิรัญรูจี 
วัดใหญ่ศรีสุพรรณ 
แขวงหิรัญรูจี เขต
ธนบุรี กทม. 

28 
พฤษภาคม 

2559 

9,075 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 ที่ได้รับงบประมาณ 

4. งบรายจ่ายอ่ืน : กิจกรรมสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

1. โครงการสร้างความพร้อม
ชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์
ดิจิทัลชุมชน กศน. 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างมีคุณธรรม 

ประชาชนใน
พ้ืนที่เขตธนบุรี 

357 คน เขตธนบุรี 25-31 
สิงหาคม ถึง 

1-2 
กันยายน 
2559 

79,443 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 ที่ได้รับงบประมาณ 

5. งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

1. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
กศน.เขตธนบุรี 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
การสอบปลายภาค การวัดผล
ประเมินผล การจบหลักสูตร การ
ปฏิบัติตนการแนะแนวการศึกษาต่อ 

นักศึกษา 
กศน.เขต
ธนบุรี 

917 คน ห้องประชุมโรงเรียน
วัดกระจับพินิจ แขวง
บุคคโล เขตธนบุรี 
กทม. 

6 มีนาคม 
2559 

3,650 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานในหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 259 

เพ่ือให้สามารถจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีดีมีคุณภาพและ
มาตรฐานไปใช้ในการเรียนการสอน
ผู้เรียนรายบุคคลให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ครู กศน.เขต
ธนบุรี 

11 คน ส านักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี 

7-9 มีนาคม 
2559 

47,170 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานในหน่วยงาน 
รุ่น 2 และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้มีความเหมาะสม 

เพ่ือให้สามารถจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีดีมีคุณภาพและ
มาตรฐานไปใช้ในการเรียนการสอน
ผู้เรียนรายบุคคลให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ผอ. บุคลากร 
กศน.เขต
ธนบุรีและ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

33 คน โรงแรมชูชัยบุรี ศรี
อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

4-6 
สิงหาคม 
2559 

143,200 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 ที่ได้รับงบประมาณ 

6.งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน) -(ต่อ)- 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

4. โครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 

1. เพ่ือสร้างความเข้าใจและความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 

2.เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นที่
หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานของสถานศึกษา 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ครู กศน.เขต
ธนบุรี และ
ผู้แทนองค์กร
นักศึกษา 

32 คน ห้องประชุม กศน.
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 

29 
กุมภาพันธ์ 

2559 

875 

5. โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษา 

1. เพ่ือให้นักศึกษา กศน.ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความรู้ เข้าใจ 
ทักษะกระบวนการเรียนการสอนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการศึกษานอกระบบ 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
2.  เพื่อให้นักศึกษา กศน.ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา วางแผนการจัดกิจกรรการ
เรียนการสอน 

นักศึกษา 
กศน.เขต
ธนบุรี 

914 คน ห้องประชุมโรงเรียน
วัดกระจับพินิจ แขวง
บุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 

22 
พฤษภาคม 

2559 

4,550 

 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประจ าปีงบประมาณ 2559  กศน.เขตธนบุรี 47 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 ที่ได้รับงบประมาณ 

7.งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

1. โครงการลูกเสือชาวบ้าน 
กศน.เขตธนบุรี 

1. เพ่ือเทิดทูนและด ารงไว้ซึ่งชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
2. เพ่ือสร้างความรักและความสามัคคี
ของคนในชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 
และครอบครัว 

นักศึกษา 
กศน.เขต
ธนบุรี 

100 ค่ายลูกเสือสวนสยาม 
กรุงเทพมหานคร 

13-16 มิ.ย.
2559 

85,900 

2. โครงการ 84 ความดีถวาย
พระราชกุศล คุณธรรมคู่
แผ่นดิน  

1. เพ่ือเทิดพระเกียรติ และถวายพระ
ราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา
สภากาชาดไทย 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาและอาสา
ยุวกาชาดเป็นคนดีมีคุณธรรม และ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 

นักศึกษา 
กศน.เขต
ธนบุรี 

100 ค่ายกฐิน กุยยกา
นนท์ สมุทรปราการ 

21-24 มี.ค.
2559 

79,796 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 ที่ได้รับงบประมาณ 

7.งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) –ต่อ- 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

3. โครงการอบรมอาสายุว
กาชาด หลักสูตรพ้ืนฐานยุว
กาชาด 

1. เพ่ือเผยแพร่อุดมการณ์ของยุวกาชาด 
มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนการ
ด ารงชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 
2. เพ่ือให้  นักศึกษา กศน.  ได้เรียนรู้
หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด  การเสียสละ  
ความอดทน  ความมีระเบียบวินัย  
พัฒนาจิตใจด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
และรู้จักวิธีอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3. เพ่ือให้นักศึกษา กศน.ที่เข้าร่วม
โครงการ สามารถน าความรู้ไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

นักศึกษา 
กศน.เขต
ธนบุรี 

200 คน ศาลาเอนกประสงค์
วัดบางน้ าชน แขวง
ส าเหร่ เขตธนบุรี 

กรุงเทพฯ 

13-14 
มกราคม 
2559 

34,440 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 ที่ได้รับงบประมาณ 

7.งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) –ต่อ- 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

4. โครงการลูกเสือ กศน.
(ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย) 

1. เพ่ือให้ลูกเสือน าความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมาใช้อย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือได้ใช้ทักษะ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
การช่วยเหลือตนเองและชุมชน 
3. เพ่ือให้ลูกเสือได้เกิดจิตส านึก
สาธารณะในการบ าเพ็ญประโยชน์และ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

นักศึกษา 
กศน.เขต
ธนบุรี 

220 คน สถาบันพัฒนา
บุคลากรด้านการ

ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย วิทยาลัย
เขตปทุมธานี จังหวัด

ปทุมธานี 

19-20 ก.พ.
2559 

28,080 

5. โครงการกีฬา กศน.สร้าง
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา รู้รกัสามัคคี 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพและรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพ
ติด 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยอาศัย
กีฬาเป็นเครื่องมืออันส าคัญ 

นักศึกษา 
กศน.เขต
ธนบุรี 

335 คน สนามกีฬารวมน้ าใจ
เชิงสะพานพระราม 3 
แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี 

กทม. 

6 ก.พ. 
2559 

39,683.25 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 ที่ได้รับงบประมาณ 

7.งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) –ต่อ- 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

6. โครงการปันอ่านเพ่ือน้อง 1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษามี
นิสัยการอ่านรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ 
2. เพื่อพัฒนานักศึกษา กศน.ให้มีการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน สามารถ
น าความรู้ไปใช้ชีวิตประจ าวันได้ 

นักศึกษา 
กศน.เขต
ธนบุรี 

200 คน สนามกีฬารวมน้ าใจ
เชิงสะพานพระราม 3 
แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี 

กทม. 

26 มิ.ย.
2559 

18,714 

7.  โครงการสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีไทย 

1. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักและเห็น
คุณค่าของประเพณีไทย 
2. เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาได้
ตระหนัก ถึงคุณค่าของการอนรุักษ์
มรดกวัฒนธรรมไทย 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่า 
และความส าคัญของการสืบสานงาน
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้มีความ
ภาคภูมิใจใน การเข้าร่วม กิจกรรมและ
ประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนวัฒนธรรม
อันดีงามของชาติ 

นักศึกษา 
กศน.เขต
ธนบุรี 

200 คน ห้องประชุมโรงเรียน
วัดกระจับพินิจ แขวง

บุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 

11 มิ.ย.
2559 

26,104 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 ที่ได้รับงบประมาณ 

7.งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) –ต่อ- 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

8. โครงการมหกรรม
การศึกษาจากการเรียนรู้สู่
โครงงานและผลิตภัณฑ์อาชีพ
ชุมชน กศน. 

1. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยรูปแบบโครงงานของ
นักศึกษา กศน.ของสถานศกึษาในสังกัด
ส านักงาน กศน.กทม. 
2. เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมความรูค้วาม
เข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นักศึกษา กศน.โดยการน าเสนอ
โครงงาน 

นักศึกษา 
กศน. 

70 คน MCC HALL 
ศูนย์การค้าเดอะ
มอลล์ บางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

14 ส.ค.
2559 

4,900 

9. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้น าแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

นักศึกษา 
กศน.เขต
ธนบุรี 

100 คน ค่ายชามพูวราช กอง
พันรักษาฝั่งที่ 11 
กรมรักษาฝั่งที่ 1 

หน่วยบัญชาการต่อสู้
อากาศยานและรักษา

ฝั่ง อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุร ี

20-22 ส.ค.
2559 

122,450 
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เป้าหมายความส าเร็จตามรายมาตรฐาน 

 
มาตรฐาน 

 
คะแนนเต็ม 

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 35 32.85 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 25 23.90 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา 10 9.86 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา 10 9.28 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 10 9.40 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม 10 9.80 ดีมาก 

รวมคะแนนโดยภาพรวม 100 95.09 ดมีาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประจ าปีงบประมาณ 2559  กศน.เขตธนบุร ี 53 
 

ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
1.ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา และปีที่ประเมินตนเอง ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2557 

หลักสูตร / ประเภท 
จ านวนผู้เรียน รวม 

(คน) 
จ านวนผู้สอน 

(คน) ชาย หญิง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-ระดับประถมศึกษา 33 26 59 1 คน 
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 361 327 688 11 คน 
-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 495 560 1,055 11 คน 
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.กศน.) 124 - 124 1 คน 

รวมจ านวน 1,013 913 1,926 14 คน 
การศึกษาต่อเนื่อง 

1.โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต     
1.1โครงการพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงวัยสร้างสังคมไทยให้
ร่มเย็น 

41 70 111 - 

1.2 โครงการอบรมภาคีเครือข่ายในชุมชน เพ่ือฟ้ืนฟู
และเยียวยาสังคม 

50 67 117 1 

2.โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน     
โครงการ กศน.เขตธนบุรีร่วมใจสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

56 51 117 4 

โครงการนิทรรศการเก่ียวกับยุทธศาสตร์ส่งเสริมจิตใจ
น าหลักการพัฒนาสังคมตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 

    

3.โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง     
โครงการผักข้างรั้วครอบครัวพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี 7 32 39 3 
ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง     
4.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน     
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า: การ
บริหารจัดการธุรกิจสินค้า OTOP และศึกษาดูงาน 

26 122 148 2 

โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า: การ
บริหารจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายและศึกษาดูงาน 

36 125 161 1 

โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า: การ
บริหารจัดการด้านอาชีพและศึกษาดูงาน 

39 166 205 1 

โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า 32 128 160 1 
       

 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประจ าปีงบประมาณ 2559  กศน.เขตธนบุร ี 54 
 

ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2557-ต่อ- 

หลักสูตร / ประเภท 
จ านวนผู้เรียน รวม 

(คน) 
จ านวนผู้สอน 

(คน) ชาย หญิง 
การศึกษาต่อเนื่อง(ต่อ) 

4.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ต่อ)     
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า: การ
จัดการผลิตสินค้า OTOP และศึกษาดูงาน 

33 117 150 5 

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่
ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1 

34 126 160 1 

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่
ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 

27 143 160 1 

โครงการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของ
ภาคีเครือข่ายในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างยั่งยืนและ
ศึกษาดูงาน 

70 24 94 3 

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิสาหกิจชุมชน: ธุรกิจ
โรงพิมพ์ 

7 17 24 1 

5. โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ     
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.เขตธนบุรีเพ่ือ
การมีงานท า 

109 151 260  

6.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     
โครงการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือวิสามัญข้ันความรู้เบื้องต้น (BTC.) 

72 68 146 15 

โครงการชุมนุมลูกเสือ กศน.ครั้งที่ 2 7 14 21 - 
โครงการ กศน.ส่งเสริมภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพสู่
การมีงานท าอย่างมีคุณภาพ 

167 335 502 2 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประจ าปีงบประมาณ 2559  กศน.เขตธนบุร ี 55 
 

ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2558 

หลักสูตร / ประเภท 
จ านวนผู้เรียน รวม 

(คน) 

จ านวนผู้สอน 

(คน) ชาย หญิง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

-ระดับประถมศึกษา 38 17 55 1 คน 

-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 404 324 728 12 คน 

-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 463 503 966 12 คน 

รวมจ านวน 905 844 1,749 15 คน 

การศึกษาต่อเนื่อง  

1.โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต     

- โครงการ กศน.เขตธนบุรีใส่ใจห่วงใยสุขภาพ 91 133 224 1 คน 

- โครงการอนุรักษ์ถิ่นไทย สามัคคีปรองดองของ
ชุมชน 

17 105 122 1 คน 

รวมจ านวน 108 238 346 2 คน 

2.โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน     

- โครงส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

15 84 99 1 คน 

- โครงการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการของคน
ไทย 

18 109 127 1 คน 

รวมจ านวน 33 193 226 2 คน 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประจ าปีงบประมาณ 2559  กศน.เขตธนบุร ี 56 
 

ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2558 -ต่อ- 

หลักสูตร / ประเภท 
จ านวนผู้เรียน รวม 

(คน) 

จ านวนผู้สอน 

(คน) ชาย หญิง 

3.โครงการจัดระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

    

- โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7 43 50 1 คน 

รวมจ านวน 7 43 50 1 คน 

4.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน     

- โครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน หนึ่งคน 
หนึ่งอาชีพ เขตธนบุรี 

63 79 142 7 คน 

- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน THE OTOP 
UPPER OTOP 

188 239 427 18 คน 

- โครงการบูรณาการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพ่ือ
เสริมสร้างภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

81 119 200 10 คน 

- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสืบสานงานอาชีพ
เพ่ือเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 

120 231 351 8 คน 

- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่อาชีพธุรกิจเสริมสวย 

- 120 120 2 คน 

รวมจ านวน 452 788 1240 45 คน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประจ าปีงบประมาณ 2559  กศน.เขตธนบุร ี 57 
 

       ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2558 -ต่อ- 

หลักสูตร / ประเภท 
จ านวนผู้เรียน รวม 

(คน) 

จ านวนผู้สอน 

(คน) ชาย หญิง 

5.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     

- โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและค่านิยม 12 
ประการ 

114 115 229 1 คน 

- โครงการ กศน.เขตธนบุรีร่วมใจต้านภัยยาเสพ
ติด 

58 76 134 1 คน 

- โครงการสร้างความภูมิใจในความเป็นคนไทย 
รักชาติ ศาสน์กษัตริย์และรักอธิปไตยห่างไกล
ยาเสพติด 

53 47 100 1 คน 

- โครงการประชาธิปไตยเล่าเรื่องเมืองไทย 177 179 356 1 คน 

- โครงการสร้างความภูมิใจในความเป็นคนไทย 
รักชาติ ศาสน์กษัตริย์และรักอธิปไตยห่างไกล
ยาเสพติด รุ่น 2 

31 44 75 1 คน 

- โครงการสร้างเสริมความคิดด้านคณิตศาสตร์ 23 27 50 1 คน 

- โครงการเสริมสร้างทักษะคณิตศาสตร์ 18 32 50 1 คน 

- โครงการค่ายคุณธรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม 
12 ประการ 

40 45 85 1 คน 

- โครงการค่ายคุณธรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม 
12 ประการ รุ่น 2 

336 278 614 1 คน 

- โครงการค่ายคุณธรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม 
12 ประการ รุ่น 3 

206 296 502 1 คน 

- โครงการค่ายคุณธรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม 
12 ประการ รุ่น 4 

69 78 147 1 คน 

รวมจ านวน 1,125 1,217 2,342 11 คน 

 

 

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประจ าปีงบประมาณ 2559  กศน.เขตธนบุร ี 58 
 

       ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2559  

หลักสูตร / ประเภท 
จ านวนผู้เรียน รวม 

(คน) 

จ านวนผู้สอน 

(คน) ชาย หญิง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

-ระดับประถมศึกษา 33 26 59 1 คน 

-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 442 312 754 12 คน 

-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 487 535 1,022 12 คน 

รวมจ านวน 962 873 1,835 15 คน 

การศึกษาต่อเนื่อง  

1.โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต     

- โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 12 43 55 1 คน 

- โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต รุ่นที่ 2 4 46 50 1 คน 

- โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต รุ่นที่ 3 29 78 107 1 คน 

รวมจ านวน 45 167 212 3 คน 

2.โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน     

- โครงการการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 33 43 76 1 คน 

- โครงการการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

24 142 166 1 คน 

รวมจ านวน 57 185 242 2 คน 

 

 

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประจ าปีงบประมาณ 2559  กศน.เขตธนบุร ี 59 
 

       ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2559 –ต่อ- 

หลักสูตร / ประเภท 
จ านวนผู้เรียน รวม 

(คน) 

จ านวนผู้สอน 

(คน) ชาย หญิง 

3.โครงการจัดระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

    

- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชี
ครัวเรือน 

10 20 30 1 คน 

- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชี
ครัวเรือน รุ่น 2 

9 29 38 1 คน 

รวมจ านวน 19 49 68 2 คน 

4.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน     

- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน: การจัดการศึกษา
อาชีพเพ่ือการมีงานท า “หลักสูตรการขายซูชิ” 

28 319 347 17 คน 

รวมจ านวน 28 319 347 17 คน 

5.หลักสูตรระยะสั้น     

- การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น(ไม่เกิน 30 
ชั่วโมง) 

3 35 38 2 คน 

- โครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน “หนึ่งคน หนึ่ง
อาชีพ” รุ่น 1 

10 40 50 3 คน 

- โครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน “หนึ่งคน หนึ่ง
อาชีพ” รุ่น 2 

2 18 20 1 คน 

รวมจ านวน 15 93 108 6 คน 

 

 

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประจ าปีงบประมาณ 2559  กศน.เขตธนบุร ี 60 
 

ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2559 –ต่อ- 

หลักสูตร / ประเภท 
จ านวนผู้เรียน รวม 

(คน) 

จ านวนผู้สอน 

(คน) ชาย หญิง 

6. กิจกรรมสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับ
ต าบล (กศน.) 

    

- โครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่าย
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. 

72 250 322 19 

รวมจ านวน 72 250 322 19 คน 

7.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     

- โครงการลูกเสือชาวบ้าน กศน.เขตธนบุรี 49 51 100 1 คน 

- โครงการ 84 ความดีถวายพระราชกุศล 
คุณธรรมคู่แผ่นดิน 

46 24 70 1 คน 

- โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร
พ้ืนฐานยุวกาชาด 

91 109 200 1 คน 

- โครงการลูกเสือ กศน.(ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย) 

52 48 100 1 คน 

- โครงการกีฬา กศน.สร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 184 163 347 1 คน 

- โครงการปันอ่านเพื่อน้อง 150 170 320 1 คน 

- โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย 152 145 297 1 คน 

- โครงการมหกรรมการศึกษาจากการเรียนรู้สู่
โครงงานและผลิตภัณฑ์อาชีพชุมชน กศน. 

27 44 71 1 คน 

- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

56 44 100 1 คน 

รวมจ านวน 807 798 1,605 9 คน 
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ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2559 –ต่อ- 

หลักสูตร / ประเภท 
จ านวนผู้เรียน รวม 

(คน) 

จ านวนผู้สอน 

(คน) ชาย หญิง 

8. กิจกรรมจัดการเรียนการสอน     

  - โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กศน.เขตธนบุรี 241 291 532 1 คน 

  - โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานใน
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 

5 6 11 1 คน 

  - โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานใน
หน่วยงาน รุ่น 2 และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้มีความเหมาะสม 

10 23 33 2 คน 

  - โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 12 15 27 1 คน 

  - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 192 211  403 1 คน 

รวมจ านวน 460 546 1,006 6 คน 

9.กิจกรรมจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล     

- ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 

  3 แห่ง - 

รวมจ านวน 2,465 3,280 5,745 17 คน 
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สรุปผลการปรับปรุงและพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา 

จากการประเมินเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การประเมินตนเอง การประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาโยต้นสังกัด และผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  ได้น าข้อเสนอแนะมา
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 

1.ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินตนเองปีงบประมาณ  2558 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการประเมินตนเอง 

ปีงบประมาณ  2558 

โครงการ/กิจกรรมที่ปรับปรุงและ
พัฒนา 

ผลการด าเนินงาน 

1. คุณภาพผู้เรียนผู้รับบริการ ควร
พัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น โดยการปรับปรุง
เนื้อหารายวิชาให้เกิดความทันสมัย
ทันต่อข่าวสารและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน 
และให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตาม
ความสนใจเพ่ือต่อยอดความรู้ 
พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานใน
หน่วยงาน รุ่น 2 และพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้มีความ
เหมาะสม 

1.สามารถจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีดีมีคุณภาพและ
มาตรฐานไปใช้ในการเรียนการ
สอนผู้เรียนรายบุคคลให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. สถานศึกษามีหลักเกณฑ์เป็น
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติใน
การวัดผลประเมินผลของ
สถานศึกษาตามสภาพจริง 
3. บุคลากรได้จัดท าหลักสูตรโดย
มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และ
ปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น 
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1.ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินตนเองปีงบประมาณ  2558 –ต่อ- 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการประเมินตนเอง 

ปีงบประมาณ  2558 

โครงการ/กิจกรรมที่ปรับปรุงและ
พัฒนา 

ผลการด าเนินงาน 

2. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรโดยให้ผู้เรียนได้
แสดงความคิดเห็นและค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้น 
 

โครงการมหกรรมการศึกษาจาก
การเรียนรู้สู่ท าโครงงานและ
ผลิตภัณฑ์อาชีพชุมชน กศน. 

นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี สามารถ
น าความรู้ที่ได้รับ เพ่ือส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรูปแบบ
โครงงาน 

3. ควรพัฒนาการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืนให้สอดคล้องกับนโยบายทาง
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่
มีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของ
รัฐบาลที่มีทิศทางไปตามภาวะ
ทางการเมืองการปกครอง  โดยหา
จุดเชื่อมโยงที่เป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะการเตรียมทักษะที่
จ าเป็นให้กับประชาชนให้มีความ
พร้อมส าหรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  รู้เท่าทัน  สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและ
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 
 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
กระบวนการบัญชีครัวเรือน 

ประชาชนในเขตธนบุรีได้เรียนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
น าบัญชีครัวเรือนมาแก้ปัญหาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว
ได้ 
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2.ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

ปีงบประมาณ  2553 

 
โครงการ/
กิจกรรมที่

ปรับปรุงและ
พัฒนา 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1. ควรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่นอกเหนือจากการได้รับการ
พัฒนาจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น  จะท าให้สามารถพัฒนา
บุคลากรได้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับสภาพปัญหาของ
สถานศึกษา 

1.โครงการ
พัฒนาบุคลากร
ด้านการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
ตามหลักสูตร 
ปวช.กศน 
2. ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
และวิชาการของ
สถานศึกษาเพ่ือ
จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 

 

1. ครู กศน.
สามารถ
พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 
2. ได้พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา
ประเภท
หลักสูตร
การศึกษา
นอกระบบ 
ระดับ
การศึกษา
พ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 
รายวิชาเลือก 
”ชุมชนน่าอยู่ 
ธนบุรี
พอเพียง” 

 
2. ควรน าข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ที่ได้รับการเสนอแนะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก  ผลการประเมินตนเอง
และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามาก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  จะท าให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและเป็นระบบ 

ได้น า
ข้อเสนอแนะ
และแนวทางใน
การพัฒนา
คุณภาพของ
สถานศึกษาท่ี
ได้รับการ
เสนอแนะผู้
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก  ผล

1.แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ประจ าปี 
2555-2558 
2.แผนปฏิบัติ
การประจ าปี  
2554-2557 
3. แผนพัฒนา
ผู้เรียนเป็น
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การประเมิน
ตนเองและผล
การประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษามา
ก าหนดเป็น
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี  และ
แผนพัฒนา
ผู้เรียนเป็นราย
ภาคเรียน 

รายภาค  
ตั้งแต่ภาค
เรียนที่ 
2/2553 
จนถึงปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินของ
คณะกรรมการ สมศ. 

ปีงบประมาณ  2553 

 

โครงการ/กิจกรรมที่ปรับปรุง 

และพัฒนา 

 

ผลการด าเนินงาน 
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1.ควรจัดท าสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ  โดยมีการ
วางแผนร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย  ในการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นให้ทันสมัยและเหมาะสม
กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน 

1.โครงการอนุรักษ์ถิ่นไทย สามัคคี
ปรองดองของชุมชน 

2. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

3. โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนา
อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ประเภทหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบ ระดับการศึกษาพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 รายวิชาเลือก 

”ชุมชนน่าอยู่ ธนบุรีพอเพียง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา –ต่อ- 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการประเมินของ 

คณะกรรมการ สมศ 
ปีงบประมาณ  2553 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ปรับปรุง 

และพัฒนา 

 
ผลการด าเนินงาน 
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2.1ควรส่งครูเข้ารับการอบรมตรงตาม
หมวดวิชาที่สอนโดยเฉพาะวิชาหลัก 4 
หมวดวิชา   
2.2การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
ในทุกหมวดวิชาหรือ 
2.3จัดหาวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้  
เช่น เรื่องดนตรี และนาฎศิลป์  และ 
2.4ส่งเสริมให้ครูจัดท าผลงานทาง
วิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ   
2.5ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยชั้นเรียนจาก
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน   
2.6จัดท าโครงการกิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ครบถ้วน 8 หมวดวิชา ตามระเบียบของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขตธนบุรี เพื่อให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์
การประเมินให้ผู้เรียนสามารถจบ
การศึกษาได้ตามเกณฑ์ 

1.อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและ
พัสดุในระบบ GFMIS เขตภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  
2.โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรของส านักงาน 
กศน.กทม.ในการสร้างเครื่องมือ
วัดผลและประเมินผลการเรียน  
3.โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรของส านักงาน 
กศน.กทม.ในการสร้างเครื่องมือ
วัดผลและประเมินผลการเรียน  
4. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ
นิเทศการศึกษา  
5.อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครู
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
สื่อ ETV  
6. โครงการอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พระ
ชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน   

1. บุคลากรสามารถน าความรู้จาก
การเข้ารับการอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. น าความรู้ที่ได้รับมาจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลาย การวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ครูมีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 
เรื่อง 
4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอยู่ใน
ระดับ ดี และมีผลงานกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตครบ 200 
ชั่วโมงเม่ือจบหลักสูตร 

 

 

 

 

3.ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา –ต่อ- 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการประเมิน 

ของคณะกรรมการ สมศ 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ปรับปรุง 

และพัฒนา 

 
ผลการด าเนินงาน 
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 7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
เครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด 
เรื่อง CPR รุ่นที่ 2  
8. โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  
9. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือท า
หน้าที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย 
10. อบรมหลักสูตรพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตยส าหรับ
คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง  
11. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโซนกรุงธน
เหนือ  
12. อบรมโครงการอบรมสัมมนา
ครู กศน.ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร
พัฒนาศักยภาพครูในการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ etv 
ในเขตภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร 

5. น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
มาบูรณาการโดยสอดแทรกเนื้อหา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เช่น การอบรมช่วยชีวิตผู้ป่วย
ชีพจรหยุดเต้น (CPR) /ศีลธรรม 
จริยธรรม/ประวัติศาสตร์ชาติไทย/
ประชาธิปไตย 
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โครงการ/กิจกรรมที่ปรับปรุง 

และพัฒนา 

 

ผลการด าเนินงาน 

 13. อบรมการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 
“การใช้พลังงานไฟฟ้าใน
ชีวิตประจ าวัน” 

 

3.ควรร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ด าเนินการวางแผน น าผลการประเมินการใช้
ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการไปปรับ
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 6 มาตรฐาน  ควรจัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ   บริการที่ครบถ้วน
ทันต่อการใช้งาน  โดยมีการสังเคราะห์ข้อมูล
ต่างๆ เพื่อสามารถน ามาใช้งานได้ทันที 

1.วางแผน น าผลการประเมินการ
ใช้ระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการ 

2.ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการตามมาตรฐานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 6 มาตรฐาน 

3.  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการ   บริการที่ครบถ้วนทันต่อ
การใช้งาน  โดยมีการสังเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ เพื่อสามารถน ามาใช้
งานได้ทันที 

1.มีรายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา  
องค์กรนักศึกษาเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 

2มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
และด าเนินการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความ
ทันสมัยและสามารถน ามาใช้
งานได้ทันที 
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โครงการ/กิจกรรมที่ปรับปรุง 

และพัฒนา 

 

ผลการด าเนินงาน 

4.1 ควรจัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาทุกครั้งครั้งที่มีการ
ประชุมและ 

4.2 จดรายละเอียดในส่วนที่คณะกรรมการ  
องค์กร  ชุมมน  ท้องถิ่น  และบุคลากร มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการด าเนินงานของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตธนบุรี อย่างชัดเจน 

4.1จัดท าค าสั่งให้บุคลากรมีหน้าที่
ในการจดบันทึกและรายงานให้เป็น
ปัจจุบัน 

4.2 มีการจดรายละเอียดในส่วนที่มี
ความรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 

4.1 มีรายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ครบทุกครั้งที่มีการประชุม 

4.2 ให้มีการระบุชื่อบุคคล
ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากร
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
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โครงการ/กิจกรรมที่ปรับปรุง 

และพัฒนา 

 

ผลการด าเนินงาน 

5. ควรน าผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นๆไปปรับปรุงพัฒนาทุกหลักสูตรที่
เปิดให้บริการอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตและความต้องการของชุมชนในสภาพ
ปัจจุบัน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา 

2. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
THE OTOP UPPER OTOP 

3. โครงการบูรณาการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชนเพ่ือเสริมสร้างภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

4. โครงการฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ เขต
ธนบุรี 

5. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสืบ
สานงานอาชีพเพ่ือเทิดพระเกียรติ 
วันแม่แห่งชาติ 

6. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
อาชีพธุรกิจเสริมสวย 

1. ส ารวจความต้องการของ
ประชาชนที่มีต่อการเรียน
วิชาชีพ 
2. ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองทางด้าน
อาชีพให้เป็นผู้ประกอบการที่
มีศักยภาพด้านบริหารจัดการ
อาชีพของตนเอง และกลุ่ม
อาชีพ THE OTOP UPPER 
OTOP 
3. เพ่ือให้ผู้สูงอายุเกิดการ
รวมกลุ่มในรูปแบบชมรม
ผู้สูงอายุ ไดร้ับความรู้และ
ทักษะในด้านต่างๆ 
4. ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองทางด้าน
อาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง
ให้กับตนเอง ครอบครัว 
5. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และสืบสานงานอาชีพ
เพ่ือเทิดพระเกียรติวันแม่
แห่งชาติ 
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บทที่ 3 
ผลการประเมินตนเอง 

 

สถานศึกษาประเมินตนเองตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จานวน 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้ ได้ผลการประเมิน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

 
มาตรฐาน 

 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมินของ
สถานศึกษา 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 3 2.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  

3 2.98 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  3 2.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  3 2.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

10 8.82 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 5 4.82 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต  

5 4.36 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย  3 2.93 ดีมาก 
ผลรวมของคะแนน 35 32.85 ดีมาก 

 

ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ได้คะแนน  
32.85  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความตระหนักและความพยายาม 
ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
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ข้อมูลความตระหนัก 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี มีความตระหนักในการพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้มีการจัดโครงการลูกเสือ กศน.(ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย) โครงการลูกเสือชาวบ้าน กศน.เขตธนบุรี โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพ้ืนฐานยุวกาชาด 
โครงการให้ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าการช่วยเหลือชีวิต CPR และการส าลักกับส านักงานยุว
กาชาด สภากาชาดไทย การให้ความรู้การป้องกันด้านยาเสพติด โครงการกีฬา กศน.สร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติด รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนที่เน้นให้น าปัญหาจากการเรียนการสอนมาท าการ
วิจัย การท าโครงงาน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากการใช้อินเตอร์เน็ต ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในชุมชนตามโครงการปันอ่านเพื่อน้อง 
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย โครงการมหกรรมการศึกษาจากการเรียนรู้สู่โครงงานและผลิตภัณฑ์
อาชีพชุมชน กศน. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรีได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาอาชีพ
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่เขตธนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะเพ่ือการ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อการพัฒนาอาชีพหรือการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ หรือเพ่ือการ
พัฒนาสังคมและชุมชน ได้แก่ การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพ่ือพัฒนา
สังคมและชุมชน และกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อมูลความพยายาม  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง

กับแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาและได้จัดกิจกรรมทันตรงเวลาที่ก าหนด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
ภายในติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้และ
การด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้เรียนในทุกๆด้าน ดังนี้ 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ได้มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความเอาใจใส่ในการดูแล
สุขภาพตนเอง การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อที่มีอยู่ในการด าเนินชีวิตปัจจุบัน การลดละเลิกจากอบายมุขทุก
ประเภทส่งเสริมให้พัฒนาตนเองทางด้านความรู้ ร่างกาย สติปัญญาที่ม่ันคง มีบุคลิกภาพที่ร่าเริง แจ่มใส ได้แก่ 
การจัดโครงการกีฬา กศน.สร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ท าให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการดูแลร่างกาย 
สามารถพัฒนาตนเองได้โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ เกิดความรักความสามัคคีกันมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตนเอง ในการด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เช่น โครงการ
ลูกเสือ กศน.(ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โครงการลูกเสือชาวบ้าน กศน.เขตธนบุรี โครงการอบรมอาสา
ยุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด โครงการให้ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าการช่วยเหลือชีวิต 
CPR และการส าลัก กับส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้และแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรมประจ าตัว มีภูมิคุ้มกันแก่ตนเอง รู้จักมีน้ าใจ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนของ
ตนเอง สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้ดียิ่งขึ้น 
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3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทักษะด้าน
วิชาการและมีการจัดกระบวนการที่หลากหลาย เช่น โครงการปันอ่านเพ่ือน้อง กิจกรรมห้องสมุดตู้คอน
เทรนเนอร์ ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ จากห้องสมุดประชาชนและที่อ่านหนังสือประจ าชุมชน และมีการ
สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4. ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับความรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์แก้ไข
ปัญหา เช่น โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพ่ือการมีงานท า หลักสูตรการขายซูชิ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(กพช.) นักศึกษามีกิจกรรมรณรงค์การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ กิจกรรมการท าโครงงาน และการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการด ารงชีวิตเพ่ิมข้ึนพร้อมทั้งได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน สามารถเผชิญและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษามี
การด าเนินการสอบปลายภาคเรียน และสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-
NET) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการโดยการสอนเสริมให้ผู้เรียนผู้รับบริการได้รับความรู้
รายวิชาพ้ืนฐานเพิ่มมากข้ึน 

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง สถานศึกษาได้ผ่านการประเมินสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี
งบประมาณ 2558 และจัดกิจกรรมการศึกษาด้านอาชีพที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพ่ือการมีงานท าและมีรายได้เสริมและพัฒนา
ต่อไปให้เป็นอาชีพหลัก เช่น โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน “หนึ่งคน หนึ่ง
อาชีพ” โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะในการเรียนจากหลักสูตรการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น หลักสูตรการขายซูชิ หลักสูตรโดนัทจิ๋ว ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน แซนวชิ ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจในเรื่องกระบวนการผลิต การค้า การตลาดเพ่ิมมากข้ึน 

7. ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้เกิดความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมด้านอาชีพ
อย่างหลากหลาย เช่น โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน “หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ” 
โครงการมหกรรมการศึกษาจากการเรียนรู้สู่โครงงานและผลิตภัณฑ์อาชีพชุมชน กศน. ผลการด าเนินงานท าให้
ผู้เรียนได้รับข้อมูลด้านอาชีพและด้านการศึกษา ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกอาชีพ ความต้องการ
ของตลาดแรงงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพตามตามต้องการของ
ตนเอง เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

8. ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาได้จัดหาสื่อ เอกสาร วารสาร 
หนังสือพิมพ์ และหนังสือด้านอาชีพต่างๆ ให้กับท่ีอ่านหนังสือประจ าชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
ชุมชนมากขึ้น ท าให้มีแหล่งการเรียนรู้เพิ่มข้ึน กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น โครงการปันอ่านเพื่อน้อง 
โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ท าให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ข่าวสารที่ทันสมัยมากขึ้น มีวารสารสื่อ
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น  
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หลักฐานการประกอบการด าเนินงาน  
1. แผนปฏิบัติงานประจ าปี โครงการ กิจกรรม  
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและการมอบหมายภารกิจครูและบุคลากรรับผิดชอบเหมาะสม  
3. บันทึกรายงานการประชุมของสถานศึกษา 
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน การประเมินโครงการกิจกรรม  
5. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
6. ผลงานของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร                                                                  
7. รายงานการประเมินความพึงพอใจ 
8. แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้  
9. แบบประเมินคุณธรรม จรยิธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
10. สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน        

 11. โปรแกรมงานทะเบียนนักศึกษา  
12. ผลการสอบปลายภาคเรียน  
13. ผลการเปรียบเทียบค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                          
14. ผลการทดสอบ (N - Net) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)             
15. บันทึกผลสุขภาพกายและจิตของผู้เรียน                         
16. รายงานผลโครงการ 
17. ทะเบียนผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 
18. สรุปผลการจบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
19. รายงานการประเมินความพึงพอใจ          
20.  แผนพัฒนาผู้เรียนเป็นรายภาคเรียนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
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สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 1  
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ 1 พบว่าสถานศึกษา บรรลุ ตามเป้าหมาย

ความส าเร็จของมาตรฐานที่ 1 ที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้  
จุดเด่น  

กศน. เขตธนบุรีสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  ท าให้ได้ผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับดีมาก  ทุกตัวบ่งชี้ 

จุดควรพัฒนา  
กศน.เขตธนบุรีมีผลตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย มี

คะแนนทีไ่ด้ 2.89 ระดับคุณภาพ ดีมาก  เป็นระดับคุณภาพท่ีดีมากแต่คะแนนอยู่ในระดับที่น้อยกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน
จึงควรมีการพัฒนาเพิ่มข้ึน     
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

       จากผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ กศน.เขตธนบุรีควร
บริหารจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงมากกว่านี้  ครูควรใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เช่น 
นักศึกษาได้ท าใบงานและส่งงานทาง E-Mail  Face Book และ LINE เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย และควรมีกลยุทธ์เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 

มาตรฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมินของสถานศึกษา 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพของหลักสูตร  4 3.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพของครู  4 3.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
และผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

4 3.85 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากร การศึกษาต่อเนื่อง  3 2.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
และผู้รับบริการ 

3 2.85 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  4 3.75 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  3 2.90 ดีมาก 

ผลรวมของคะแนน 25 23.90 ดีมาก 
 

ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ได้
คะแนน  23.90  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก  ผลการประเมินตนเองดังกล่าว  เกิดจากความตระหนักและ
ความพยายามในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อมูลความตระหนัก          
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี มีความตระหนักในคุณภาพของ
หลักสูตร คุณภาพของครู คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คุณภาพ
ผู้สอน/วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้รับบริการ คุณภาพการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   โดยการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งครูในพ้ืนที่ที่ได้รับการ
คัดเลือก โดยเฉพาะวิทยากรวิชาชีพ ที่จะต้องมีคุณสมบัติและวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่เปิดสอน
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพบรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ มีการจัดท ารายงานการส ารวจสภาพปัญหา
และความต้องการของผู้เรียน/ชุมชน ครูและผู้เรียนได้ร่วมกันวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่
หลากหลาย นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล มีการคัดเลือกชุมชนในการจัดท าแผนงาน หรือ
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาและการ
ให้บริการแก่ผู้เรียน/ผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
ดังนั้น หลักสูตรที่ดี มีคุณภาพ ครูผู้สอน/วิทยากร จึงมีความส าคัญในการน าไปสู่การปฏิบัติ การจัดการเรียน
การสอนจึงจ าเป็นต้องให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตร การเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม จะท าให้
ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโดยยึดผู้เรียน หรือผู้รับบริการเป็นส าคัญ    ดังนั้นผู้บริหาร 
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ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญของมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การ
ให้บริการจึงได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2559  ได้ก าหนดให้ครู 1 คน รับผิดชอบผู้เรียน 
60 คน และสถานศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยจัดท าวิชาเลือกที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชนใน
เขตธนบุรี และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์  จัดหาสื่อให้
เพียงพอกับผู้เรียน  พร้อมทั้งมีนโยบายให้นักศึกษาแสดงผลงานตามรูปแบบโครงงาน  ทั้งนี้สถานศึกษาได้จัด
โครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย เช่น  โครงการลูกเสือชาวบ้าน กศน.เขตธนบุรี  โครงการ 84 
ความดี ถวายพระราชกุศล คุณธรรมคู่แผ่นดิน  และโครงการกีฬากศน.สร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง และพัฒนาทักษะการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ข้อมูลความพยายาม 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี มีความพยายามในการพัฒนา 
หลักสูตร คุณภาพของครู คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คุณภาพ
ผู้สอน/วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้รับบริการ คุณภาพการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา/การให้บริการให้มีคุณภาพประกอบไปด้วยคุณภาพต่าง ๆ คือ ด้านคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา  
ซึ่งมีความส าคัญโดยตรงในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถปรับตัวได้ทันกับปัญหาและ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ หรือปรับหลักสูตรเดิมให้สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และชุมชนอย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนสามารถน าหลักสูตรไปเป็น
แนวทางในการจัดท าแผนการสอนหรือแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ และมีความสะดวกรวดเร็วในการ
เตรียมการสอน จัดท าสื่อการสอน และจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผล เพ่ือเป็นแนวทางในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน/ชุมชน จัดเนื้อหาและประสบการณ์เรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับบุคคลในท้องถิ่น ให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลและชุมชนให้ดีขึ้น 
สามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตจริง  ได้สามารถใช้ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม 
                   นอกจากนี้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี ได้จัดท าแผนพัฒนา
ผู้เรียนโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหารได้บริหารงบประมาณที่มีจ ากัดและใช้
อย่างคุ้มค่า  ท าให้ผู้เรียนมีสื่อเพียงพอกับความต้องการ   มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานอย่างชัดเจน  
เมื่อส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร มีการอบรมหรือพัฒนาครูก็ได้จัดส่งข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการพัฒนาในทุกด้าน  ส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  มีความรู้ในงานมากข้ึนด้วย
การศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง  และเข้ารับอบรมพัฒนาด้านต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในหน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2559 / โครงการ
พัฒนาบุคลากรหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในหน่วยงาน รุ่น 2 และพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม / อบรมวิทยากรกระบวนการ  หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  / 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนและการประเมินโครงการ โซนกรุงธนเหนือ / โครงการอบรม
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เทคนิคการสอนสู่ครูมืออาชีพ  โซนกรุงธนเหนือ / ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนน า  ครู กศน. 
เพ่ือเตรียมความพร้อมการขยายเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน รุ่นที่ 1  

 หลักฐานการประกอบการด าเนินงาน 
 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และน าเสนอหลักสูตรกับคณะกรรมการ  
2. รายงานการติดตามและการประเมินหลักสูตร  
3. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา 
4. ค าสั่งและการมอบหมายหน้าที่ของครูและผู้สอน  
5. บันทึกรายงานการประชุม ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูและผู้สอน  
6. ทะเบียนประวัติของครูและผู้สอนและส าเนาใบประกอบวิชาชีพ 
7. แผนการจัดการเรียนรู้รานสัปดาห์ รายงานการวิจัยชั้นเรียน บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
8. แฟ้มสะสมงานของครูสมุดบันทึกความดี วุฒิบัตรการอบรม เกียรติบัตร 
9. รายงานผลการนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
10. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอนตามหลักสูตร โปรแกรมการเรียนรู้ และบันทึก

หลังการจัดการเรียนรู้  
 11. รายงานการประเมินความพึงพอใจจากผู้เรียนในระดับดีขึ้นไป  

12. รายงานการส ารวจความต้องการการใช้สื่อแหล่งการเรียนรู้  
  13. ท าเนียบสื่อ แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น      
       14. รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ       
       15. มีการรายงานให้ผู้มีอ านาจพิจารณาเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้    
  16. จัดท าแผนงานหรือโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    
  17. คัดเลือกชุมชน 1 ชุมชนที่มีความพร้อมเพ่ือจะเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้    
  18. ส ารวจข้อมูลชุมชน จัดเวทีประชาคมเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน             
  19. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้นให้ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้     
  20. มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2  
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ 2 พบว่าสถานศึกษา บรรลุ ตามเป้าหมาย

ความส าเร็จของมาตรฐานที่ 2 ที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้  
จุดเด่น 

 1. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องได้ตามความต้องการของชุมชน   โดยมีการ
สอบถามความต้องการจากประชาชน 

 2. ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 3. สถานศึกษาจัดท าท าเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้บริการความรู้แก่ผู้รับบริการใน
ท้องถิ่น 

 จุดควรพัฒนา 

 1. สถานศึกษาควรมีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา หรือแหล่งเรียนรู้  สื่อวัสดุการจัดการ
เรียนการสอน 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาด้านวิชาการให้กับวิทยากรให้มีความรู้ในด้านการจัดกระบวนการ
ถ่ายทอดและการวัดผลประเมินผลเพื่อน าไปสู่การพัฒนา 

2. สถานศึกษาควรสรุปและถอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดยให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้น  

4. ควรให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดท าโครงงานตามความสนใจให้มากขึ้น โดยใช้ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมาร่วมวิเคราะห์  วางแผน 
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มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา 

มาตรฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมินของสถานศึกษา 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา  2 1.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 2 1.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง  2 1.92 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษา  

2 1.98 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  

2 2 ดีมาก 

ผลรวมของคะแนน  10 9.86 ดีมาก 
 

ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 3  การบริหารการศึกษา  ไดค้ะแนน  9.78 อยู่
ในระดับคุณภาพ  ดีมาก ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลความตระหนัก  
ผู้อ านวยการ กศน.เขตธนบุรีน ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาเป็น

เป้าหมายในการบริหารจัดการ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประช าปีให้มีการ
สอดคล้องระหว่างในโครงการ/กิจกรรมกับมาตรฐาน กศน.และนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด มี
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหาร วิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป ที่เกิดจากความร่วมมือของบุคลากร มีการ
นิเทศติดตามประเมินผลและน าผลการนิเทศมาใช้ในการตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของ กศน.เขต
ธนบุรี ผู้บริหารให้ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษา ผู้บริหารเห็น
ความส าคัญในการศึกษาข้อมูลและพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ เห็นความส าคัญในการบริหารในองค์กร  เช่น 
การศึกษาข้อมูลปฏิบัติงานเพ่ิมเติมและเข้าอบรมอย่างสม่ าเสมอ ผู้บริหารมีการมอบหมายงานตามโครงสร้าง
และหน้าที่ ตามความรู้ความสามารถของบุคลากร ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมและน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ค าปรึกษาและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีการระดมทุนทางสังคมและ
ทรัพยากรจากชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาติดตามและให้ข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานของ กศน.
เขตธนบุรี 
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มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐาน กศน. จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐาน กศน. มีการควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ   คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความส าคัญ
ในการวางแผนการปฏิบัติงาน มีกระบวนการท างานโดยใช้กระบวนการ PDCA ที่ชัดเจน ใช้ระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการใช้ทรัพยากร ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
อย่างคุ้มค่า ผู้เรียนผู้รับบริการมีคุณภาพ ระบบการบริหารจัดการ มีความโปร่งใส และมีส่วนร่วม สามารถ
ตรวจสอบ และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง 

 
 

ข้อมูลความพยายาม  
 ผู้อ านวยการ กศน.เขตธนบุรีบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีระบบก ากับ นิเทศติดตามและประเมินผล 
พร้อมน าผลการนิเทศมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงานต่อไป  มีการวิเคราะห์ ระบุความ
เสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งด าเนินการตามแผน มีการติดตาม ประเมินผลและน าผลมาใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด  ผู้อ านวยการ กศน.เขตธนบุรี ดูและและตรวจสอบการบริหารการเงิน บัญชีพัสดุและ
งบประมาณอยู่เสมอ เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและตามกรอบระยะเวลาที่ทางราชการก าหนดเก็บรักษา
เอกสารหลักฐานไว้ในที่ปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้  ผู้อ านวยการ กศน.เขตธนบุรี ครูและบุคลากร เข้าร่วม
ประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน พร้อมทั้งน าผลการเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงานมาพัฒนา
ตนเองและการท างานต่อไป   
 คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของ กศน.เขตธนบุรี ด้านให้ค าปรึกษา การติดตามการด าเนินงาน ของ กศน.เขตธนบุรี 
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หลักฐานการประกอบการด าเนินงาน 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ปรัชญา วิสัยทัศน์   
2. แผนปฏิบัติราชการ กศน.เขตธนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2559    
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน/แผนนิเทศ/รายงานผลการนิเทศ     

 4. แผนการบริหารความเสี่ยง           
5. แผนพัฒนาบุคลากร          

 6. แบบส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร      
 7. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา          
 8. รายงานผลการประชุมกรรมการสถานศึกษา        
 9. ค าสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน         
 10. รายงานการประเมินการควบคุมภายใน        
 11. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา         

12. แบบส ารวจระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา      
 13. วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/โล่/รางวัล/ประกาศนียบัตร/ภาพกิจกรรม 

14. ค าสั่งมอบหมายงานบุคลากรประจ าปี 
15. หลักสูตรสถานศึกษา 
 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 3        
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ 3 พบว่าสถานศึกษา บรรลุ ตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐานที่ 3 ที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี  มีผู้บริหารที่มีสมรรถนะในการบริหาร

จัดการองค์กรจัดการศึกษาใช้เครือข่ายโดยบูรณาการท างานเป็นทีม มีหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีการก ากับติดตาม  ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน  การบริหารจัดการและปฏิบัติงาน  ให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และผู้รับบริการอย่างทั่วถึงและเสมอภาคโดยมี
การติดตาม ประเมนิผลและน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ
ในการพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผลเอาใจใส่การจัดการศึกษา  

 จุดควรพัฒนา 
ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้ชัดเจน  มีพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละบุคคล 

อย่างต่อเนื่อง อยู่เสมอ  มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการประจ าน้อย ท าให้การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างยากล าบาก จึงต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้รอบด้านอย่างต่อเนื่อง 
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 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

บุคลากรควรมีการเรียนรู้งานได้หลากหลายและต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานข้อมูล
สารสนเทศให้มีความรู้และเข้าใจในการจัดการระบบสารสนเทศ  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างท่ัวถึงตาม
ภารกิจ 
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มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมินของสถานศึกษา 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  5 4.60 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้น
สังกัด  

5 4.68 ดีมาก 

ผลรวมของคะแนน  10 9.28 ดีมาก 
 

ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา ได้คะแนน  
9.28 อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความตระหนักและความพยายามใน
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้  

 
ข้อมูลความตระหนัก  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี   ได้ให้ความส าคัญในระบบกลไกและ
นโยบายการประกันคุณภาพ โดยมีมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการจัดท าข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ  มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานหลักและมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการ
แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน มีการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินเพ่ือน ามา
พัฒนา มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ  ให้ทันสมัยและ
พร้อมใช้งานได้ทันทีเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในทุกปี อย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อมูลความพยายาม  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพ  มาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้พร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก มกีารจัดประชุมบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการด าเนินตามนโยบายและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาพัฒนาปรับปรุง
ระบบการท างานให้มปีระสิทธิภาพ  มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  และการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด  โดยที่สถานศึกษาได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความพร้อม  และ
ประชาสัมพันธ์  รายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณชน  เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
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หลักฐานการประกอบการด าเนินงาน  
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติงานประจ าปี        
2. รายงานการประเมินตนเอง           
3. สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี         

 4. ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     
 5. รายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด       
 6. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา       
 7. เว็ปไซต์ กศน.เขตธนบุรี         
 8. ประกาศใช้มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา       
 9. แผนงาน/โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา        

10. แฟ้มข้อมูลบุคลากร (รายบุคคล)        
 11. เอกสารความเห็นชอบของคณะกรรมการในแผนพัฒนาการศึกษา     
 12. เอกสารการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรมกับมาตรฐาน 

13. หลักสูตรสถานศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 4      

 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ 4 พบว่าสถานศึกษา บรรลุ ตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐานที่ 4 ที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น           
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี  มีผู้บริหารที่มีสมรรถนะในการบริหาร
จัดการองค์กรจัดการศึกษาใช้เครือข่ายโดยบูรณาการท างานเป็นทีม  ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
วางแผน  การบริหารจัดการและปฏิบัติงาน  ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 จุดควรพัฒนา 

ควรจัดท าการรายงานการประเมินตนเองให้ชัดเจน และชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจงานประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1. บุคลากรควรท าความเข้าใจในเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
2. จัดอบรมครูเพ่ือพัฒนาระบบประเมินผลไปสู่เกณฑ์การประเมินระดับมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
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มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมินของ
สถานศึกษา 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สถานศึกษา  

5 4.70 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
สะท้อนเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

5 4.70 ดีมาก 

ผลรวมของคะแนน 10 9.40 ดมีาก 
 

ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 5  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ได้คะแนน 9.40 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก  ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลความตระหนัก  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี มีความตระหนักในผลการพัฒนา

สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานศึกษา และผลการ 
พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการจัดประชุมปฏิบัติการ
การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมจัดท าแผนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ของส านักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร  
ส านักงาน กศน. และกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนาความรู้ 
ทักษะ และเทคโนโลยีด้านวิชาชีพที่เหมาะสม รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามความต้องการ ความจ าเป็น 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน/ผู้รับบริการ ได้แก่ การจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า การจัดการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันการลืมหนังสือ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ได้ตาม
ศักยภาพ เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ สามารถพัฒนา 
อาชีพ หรือประกอบอาชีพ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือลดรายจ่าย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
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ข้อมูลความพยายาม  
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี มีความพยายามในผลการพัฒนา 

สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานศึกษา และผลการ 
พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้พัฒนาแผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
2. โครงการบรรณสัญจร 
3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน  
4. โครงการการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
5. โครงการการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต 
7. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุเขตธนบุรี 
8. โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพ้ืนฐานยุวกาชาด 
9. โครงการลูกเสือ กศน. 
10. โครงการฝึกอาชีพให้ชุมชน “หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ” 
11. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน : การจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า “หลักสูตรการขายซูชิ”  
 

หลักฐานการประกอบการด าเนินงาน  
1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 
2. แบบส ารวจโครงการ 
3. ค าสั่งแต่งตั้งครู / วิทยากร / ผู้สอน 
4. บันทึกการประชุม / รายงานการประชุม 

 5. แบบขออนุญาต / อนุมัติจัดกิจกรรม 
6. รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการ 
7. รายงานการนิเทศ / ติดตามผล 
8. วิจัยในชั้นเรียน 
9. วุฒิบัตร / เกียรติบัตร / โล ่/ ประกาศนียบัตร /ภาพถ่ายกิจกรรม 
 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 5  
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ 5 พบว่าสถานศึกษา บรรลุ  ตามเป้าหมาย

ความส าเร็จของมาตรฐานที่ 5 ที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้  
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จุดเด่น 

 สถานศึกษามีการก าหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมายของสถานศึกษา ได้สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
และนโยบายของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธการด าเนินงาน  

 จุดควรพัฒนา 

1. การสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญในการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการเรียน มีการบริหารจัดการเวลาในการเรียนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
วิถีชีวิต 

2. สถานศึกษาปฏิบัติงานตามภารกิจ แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ให้
ผู้เรียนเป็นคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ 

2. สถานศึกษาควรพัฒนา กศน.แขวงทุกแห่งให้มีความเข้มแข็งตามบทบาทหน้าที่ สนับสนุนส่งเสริม
ด้านวิชาการ งบประมาณ เทคโนโลยีให้เป็น กศน.แขวงต้นแบบที่เป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) 

3. ควรเพิ่มการบริการความรู้ทางเว็บไซด์ของ กศน.เขตธนบุรีที่มีอยู่แล้ว โดยสร้างองค์ความรู้ต่างๆ 
ให้ประชาชนทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสร้างสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) 

4. ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ควรด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฎิบัติการประจ าปีให้มีความสอดคล้องกันกับ

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ได้ประกาศไว้ 
6. สถานศึกษาควรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนในการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
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มาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม 

มาตรฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมินของสถานศึกษา 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายทางศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

5 4.90 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน  

5 4.90 ดีมาก 

ผลรวมของคะแนน 10 9.80 ดีมาก 
 
ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม ได้คะแนน  9.80     อยู่ใน

ระดับคุณภาพ  ดีมาก  ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้  

 
ข้อมูลความตระหนัก  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี มีความตระหนักในผลการส่งเสริม 
พัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
นโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน โดยให้ความส าคัญกับการด าเนินกิจกรรมและภารกิจงานต่าง ๆ ในการ
ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อม ในการจัดทาแผนการด าเนินงานประจ าปีและแผนพัฒนา 
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษา ตามมาตรการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาท่ีมี 
คุณภาพสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้ อาศัยความร่วมมือทั้งจากบุคลากรที่ต้องมีการท างานเป็นทีม มีระเบียบวินัย 
และมีองค์กรเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ ให้ความส าคัญกับการแสวงหาความร่วมมือจากทุกเครือข่ายซึ่ง
ต้องอาศัยการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการประสานงานระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง มีการด าเนินงานตามระบบ 
PDCA ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีมาตรฐานพร้อมพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ข้อมูลความพยายาม 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี มีความพยายามในการส่งเสริม 
พัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ระดมความคิดและร่วมพิจารณาข้อมูลประกอบการ
จัดท าแผนงานปฏิบัติราชการประจ าปี ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการของ
ชุมชนเองได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ ที่ชุมชนสามารถเรียนรู้ หรือต่อยอด
ความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างกลุ่มชุมชนต่าง ๆ เช่น  กลุ่มอาชีพร้อยพวงมาลัย กลุ่มอาชีพบุฟเพ่เป็นต้น รวมทั้ง
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ศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  นอกจากนี้สถานศึกษาและเครือข่ายยังได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของชุมชนได้แก่ ห้องสมุดชุมชนตู้คอนเทรนเนอร์  และบ้านหนังสืออัจฉริยะ เป็นต้น 
 
หลักฐานการประกอบการด าเนินงาน 

1. แผนการด าเนินงานประจ าปี 
2. โครงการและแผนการจัดกิจกรรม 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินงานรายปีและรายกิจกรรม 
4. รายงานการประชุม บันทึกการประชุมและการนิเทศติดตามผล 
5. หน่วยงาน องค์กรและบุคลากรที่เป็นครือข่าย 
6. หนังสือประสานงาน ภาพถ่ายและหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ 

 
สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 6  

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ 6 พบว่าสถานศึกษา บรรลุ ตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐานที่ 6 ที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้  

จุดเด่น  
 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ การศึกษาต่อเนื่อง    

จุดควรพัฒนา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี  ต้องรักษามาตรฐาน  

ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มใหม่ ๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นต้นแบบเพิ่มขึ้น เป็นการเพ่ิมโอกาสแห่งการเรียนรู้
แก่ประชาชนได้อย่างกว้างขวางทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อ
ร่วมกันหากลยุทธ์แนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพกลุ่มชุมชน แหล่งเรียนรู้ของชุมชน บุคลากรของกลุ่มให้มี
ความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน สามารถดูแลและบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีคุณภาพ ให้สามารถด าเนินกิจกรรม
ได้อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง  เพ่ือให้กลุ่มสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ พร้อมพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี   ควรพัฒนาการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความยั่งยืนให้สอดคล้องกับนโยบายทางศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของรัฐบาลที่มีทิศทางไปตามภาวะทางการเมืองการ
ปกครอง  โดยหาจุดเชื่อมโยงที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการเตรียมทักษะที่จ าเป็นให้กับประชาชนให้มีความ
พร้อมส าหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  รู้เท่าทัน  สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
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บทที่ 4 
การสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. การสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

การสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปผลได้เป็น 2 ส่วน คือ  
1) สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา  

สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จโดยรวมของสถานศึกษา ไว้ที่ระดับคุณภาพ  ดีมาก  ซ่ึง 
สถานศึกษาได้ประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 1-6 ไว้ดังนี้ 

มาตรฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 35 32.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่1.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ สุขภาพจิตที่ดี  3 2.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่1.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พงึประสงค์  3 2.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่1.3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู ้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  3 2.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่1.4 ผู้เรียน คิดเป็นท าเป็น  3 2.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษา นอกระบบ  
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

10 8.82 ดี 

ตัวบ่งชีท้ี ่1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง  5 4.82 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่1.7 ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้เสริม มีทักษะใน การท างาน
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

5 4.36 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี ่1.8 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย  3 2.93 ดีมาก 
มาตรฐานที ่2 คุณภาพการจัดการศึกษา/  การให้บริการ  25 23.90 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่2.1 คุณภาพของหลักสูตร 4 3.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่2.2 คุณภาพของครู  4 3.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผูส้อนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

4 3.85 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี ่2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากร การศึกษาต่อเนื่อง  3 2.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่2.5 คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้รับบริการ  3 2.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  4 3.75 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  3 2.90 ดีมาก 
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1) สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา(ต่อ) 
 

มาตรฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา 10 9.86 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา  2 1.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่3.2 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 2 1.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง  2 1.92 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่3.4 ผลการปฏบิัติหนา้ที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  2 1.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่3.5 ผลการปฏบิัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา  2 2 ดีมาก 
มาตรฐานที ่4 การประกันคุณภาพการศึกษา  10 9.28 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  5 4.60 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่4.2 การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  5 4.68 ดีมาก 
มาตรฐานที ่5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  10 9.40 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา  

5 4.70 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ะท้อนเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา  

5 4.70 ดีมาก 

มาตรฐานที ่6 มาตรการส่งเสริม  10 9.80 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่6.1 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ทางศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร  

5 4.90 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี ่6.2 ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการศึกษา นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในชมุชน 

5 4.90 ดีมาก 

รวมคะแนน 100 95.07 ดีมาก 
 

จากผลการประเมินตนเองภายในภาพรวมของสถานศึกษา ผลการประเมินดังกล่าวเกิดจากความ
ตระหนัก ความพยายามของสถานศึกษา ในการด าเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
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ข้อมูลความตระหนัก 

1.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี มีความตระหนักในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้มีการจัดโครงการลูกเสือ กศน.(ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย) โครงการลูกเสือชาวบ้าน กศน.เขตธนบุรี โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพ้ืนฐานยุวกาชาด 
โครงการให้ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าการช่วยเหลือชีวิต CPR และการส าลักกับส านักงานยุว
กาชาด สภากาชาดไทย การให้ความรู้การป้องกันด้านยาเสพติด โครงการกีฬา กศน.สร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติด รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนที่เน้นให้น าปัญหาจากการเรียนการสอนมาท าการ
วิจัย การท าโครงงาน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากการใช้อินเตอร์เน็ต ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในชุมชนตามโครงการปันอ่านเพื่อน้อง 
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย โครงการมหกรรมการศึกษาจากการเรียนรู้สู่โครงงานและผลิตภัณฑ์
อาชีพชุมชน กศน. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรีได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาอาชีพ
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่เขตธนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะเพ่ือการ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนาทักษะต่างๆ เพ่ือการพัฒนาอาชีพหรือการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ หรือเพ่ือการ
พัฒนาสังคมและชุมชน ได้แก่ การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพ่ือพัฒนา
สังคมและชุมชน และกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี มีความตระหนักในคุณภาพของ
หลักสูตร คุณภาพของครู คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คุณภาพ
ผู้สอน/วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้รับบริการ คุณภาพการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   โดยการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งครูในพ้ืนที่ที่ได้รับการ
คัดเลือก โดยเฉพาะวิทยากรวิชาชีพ ที่จะต้องมีคุณสมบัติและวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่เปิดสอน
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพบรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ มีการจัดท ารายงานการส ารวจสภาพปัญหา
และความต้องการของผู้เรียน/ชุมชน ครูและผู้เรียนได้ร่วมกันวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่
หลากหลาย นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล มีการคัดเลือกชุมชนในการจัดท าแผนงาน หรือ
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาและการ
ให้บริการแก่ผู้เรียน/ผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
ดังนั้น หลักสูตรที่ดี มีคุณภาพ ครูผู้สอน/วิทยากร จึงมีความส าคัญในการน าไปสู่การปฏิบัติ การจัดการเรียน
การสอนจึงจ าเป็นต้องให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตร การเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม จะท าให้
ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโดยยึดผู้เรียน หรือผู้รับบริการเป็นส าคัญ    ดังนั้นผู้บริหาร 
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ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญของมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การ
ให้บริการจึงได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2559  ได้ก าหนดให้ครู 1 คน รับผิดชอบผู้เรียน 
60 คน และสถานศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยจัดท าวิชาเลือกที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชนใน
เขตธนบุรี และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์  จัดหาสื่อให้
เพียงพอกับผู้เรียน  พร้อมทั้งมีนโยบายให้นักศึกษาแสดงผลงานตามรูปแบบโครงงาน  ทั้งนี้สถานศึกษาได้จัด
โครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย เช่น  โครงการลูกเสือชาวบ้าน กศน.เขตธนบุรี  โครงการ 84 
ความดี ถวายพระราชกุศล คุณธรรมคู่แผ่นดิน  และโครงการกีฬา กศน.สร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง และพัฒนาทักษะการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ผู้อ านวยการ กศน.เขตธนบุรีน ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาเป็น
เป้าหมายในการบริหารจัดการ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประช าปีให้มีการ
สอดคล้องระหว่างในโครงการ/กิจกรรมกับมาตรฐาน กศน.และนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด มี
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหาร วิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป ที่เกิดจากความร่วมมือของบุคลากร มีการ
นิเทศติดตามประเมินผลและน าผลการนิเทศมาใช้ในการตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของ กศน.เขต
ธนบุรี ผู้บริหารให้ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษา ผู้บริหารเห็น
ความส าคัญในการศึกษาข้อมูลและพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ เห็นความส าคัญในการบริหารในองค์กร เช่น 
การศึกษาข้อมูลปฏิบัติงานเพ่ิมเติมและเข้าอบรมอย่างสม่ าเสมอ ผู้บริหารมีการมอบหมายงานตามโครงสร้าง
และหน้าที่ ตามความรู้ความสามารถของบุคลากร ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมและน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ค าปรึกษาและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีการระดมทุนทางสังคมและ
ทรัพยากรจากชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาติดตามและให้ข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานของ กศน.
เขตธนบุรี 

มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐาน กศน . จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐาน กศน . มีการควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ   คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความส าคัญ
ในการวางแผนการปฏิบัติงาน มีกระบวนการท างานโดยใช้กระบวนการ PDCA ที่ชัดเจน ใช้ระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการใช้ทรัพยากร ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
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อย่างคุ้มค่า ผู้เรียนผู้รับบริการมีคุณภาพ ระบบการบริหารจัดการ มีความโปร่งใส และมีส่วนร่วม สามารถ
ตรวจสอบ และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง 

4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี   ได้ให้ความส าคัญในระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน มีการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมินเพ่ือน ามาพัฒนา มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัยและพร้อมใช้งานได้ทันทีเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา มีการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ทุกปี อย่างต่อเนื่อง    
 5.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีความตระหนักในผลการพัฒนาสถานศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานศึกษา และผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการจัดประชุมปฏิบัติการการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมจัดท าแผนการด าเนินงานที่
ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ของส านักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร  ส านักงาน 
กศน. และกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนาความรู้ ทักษะ และ
เทคโนโลยีด้านวิชาชีพที่เหมาะสม รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามความต้องการ ความจ าเป็น ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน/ผู้รับบริการ ได้แก่ การจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันการลืมหนังสือ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ได้ตามศักยภาพ เห็น
ช่องทางในการประกอบอาชีพ สามารถพัฒนาอาชีพ หรือประกอบอาชีพ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือลดรายจ่าย 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข      
 6.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี มีความตระหนักในผลการส่งเสริม
พัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน โดยให้ความส าคัญกับการด าเนินกิจกรรมและภารกิจงานต่างๆ ในการส่งเสริม
พัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อม ในการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีและแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษา ตามมาตรการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่ความ
ยั่งยืน ทั้งนี้ อาศัยความร่วมมือทั้งจากบุคลากรที่ต้องมีการท างานเป็นทีม มีระเบียบวินัยและมีองค์กรเครือข่าย
ที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ ให้ความส าคัญกับการแสวงหาความร่วมมือจากทุกเครือข่ายซึ่งต้องอาศัยการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการประสานงานระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง มีการด าเนินงานตามระบบ PDCA ซึ่งจะส่งผลต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีมาตรฐานพร้อมพัฒนาสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบาย
ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ข้อมูลความพยายาม  
1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาและได้จัดกิจกรรมทันตรงเวลาที่ก าหนด มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศภายในติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยสถานศึกษามี
การจัดการเรียนรู้และการด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้เรียนในทุกๆด้าน ดังนี้ 

1.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ได้มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความเอาใจใส่ในการดูแล
สุขภาพตนเอง การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อที่มีอยู่ในการด าเนินชีวิตปัจจุบัน การลดละเลิกจากอบายมุขทุก
ประเภทส่งเสริมให้พัฒนาตนเองทางด้านความรู้ ร่างกาย สติปัญญาที่ม่ันคง มีบุคลิกภาพที่ร่าเริง แจ่มใส ได้แก่ 
การจัดโครงการกีฬา กศน.สร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ท าให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการดูแลร่างกาย 
สามารถพัฒนาตนเองได้โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ เกิดความรักความสามัคคีกันมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

1.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตนเอง ในการด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เช่น โครงการ
ลูกเสือ กศน.(ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โครงการลูกเสือชาวบ้าน กศน.เขตธนบุรี โครงการอบรมอาสา
ยุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด โครงการให้ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าการช่วยเหลือชีวิต 
CPR และการส าลัก กับส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้และแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรมประจ าตัว มีภูมิคุ้มกันแก่ตนเอง รู้จักมีน้ าใจ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนของ
ตนเอง สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้ดียิ่งขึ้น 

1.3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทักษะด้าน
วิชาการและมีการจัดกระบวนการที่หลากหลาย เช่น โครงการปันอ่านเพ่ือน้อง กิจกรรมห้องสมุดตู้คอน
เทรนเนอร์ ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ จากห้องสมุดประชาชนและที่อ่านหนังสือประจ าชุมชน และมีการ
สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

1.4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับความรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์แก้ไข
ปัญหา เช่น โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพ่ือการมีงานท า หลักสูตรการขายซูชิ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(กพช.) นักศึกษามีกิจกรรมรณรงค์การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ กิจกรรมการท าโครงงาน และการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการด ารงชีวิตเพ่ิมข้ึนพร้อมทั้งได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน สามารถเผชิญและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษามี
การด าเนินการสอบปลายภาคเรียน และสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน      
(N-NET) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการโดยการสอนเสริมให้ผู้เรียนผู้รับบริการได้รับความรู้
รายวิชาพ้ืนฐานเพิ่มมากข้ึน 

1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง สถานศึกษาได้ผ่านการประเมินสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี
งบประมาณ 2558 และจัดกิจกรรมการศึกษาด้านอาชีพที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพ่ือการมีงานท าและมีรายได้เสริมและพัฒนา
ต่อไปให้เป็นอาชีพหลัก เช่น โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน “หนึ่งคน หนึ่ง
อาชีพ” โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะในการเรียนจากหลักสูตรการจัด
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กิจกรรมต่างๆ เช่น หลักสูตรการขายซูชิ หลักสูตรโดนัทจิ๋ว ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน แซนวชิ ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจในเรื่องกระบวนการผลิต การค้า การตลาดเพ่ิมมากข้ึน 

1.7 ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจต
คติท่ีดตี่ออาชีพสุจริต สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้เกิดความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมด้านอาชีพ
อย่างหลากหลาย เช่น โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน “หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ” 
โครงการมหกรรมการศึกษาจากการเรียนรู้สู่โครงงานและผลิตภัณฑ์อาชีพชุมชน กศน. ผลการด าเนินงานท าให้
ผู้เรียนได้รับข้อมูลด้านอาชีพและด้านการศึกษา ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกอาชีพ ความต้องการ
ของตลาดแรงงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพตามตามต้องการของ
ตนเอง เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

1.8 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาได้จัดหาสื่อ เอกสาร วารสาร 
หนังสือพิมพ์ และหนังสือด้านอาชีพต่างๆ ให้กับท่ีอ่านหนังสือประจ าชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
ชุมชนมากขึ้น ท าให้มีแหล่งการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น โครงการปันอ่านเพื่อน้อง 
โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ท าให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ข่าวสารที่ทันสมัยมากขึ้น มีวารสารสื่อ
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 

2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี มีความพยายามในการพัฒนา 
หลักสูตร คุณภาพของครู คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คุณภาพ
ผู้สอน/วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้รับบริการ คุณภาพการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา/การให้บริการให้มีคุณภาพประกอบไปด้วยคุณภาพต่าง ๆ คือ ด้านคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา  
ซึ่งมีความส าคัญโดยตรงในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถปรับตัวได้ทันกับปัญหาและ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ หรือปรับหลักสูตรเดิมให้สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และชุมชนอย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนสามารถน าหลักสูตรไปเป็น
แนวทางในการจัดท าแผนการสอนหรือแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ และมีความสะดวกรวดเร็วในการ
เตรียมการสอน จัดท าสื่อการสอน และจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผล เพ่ือเป็นแนวทางในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน/ชุมชน จัดเนื้อหาและประสบการณ์เรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับบุคคลในท้องถิ่น ให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลและชุมชนให้ดีขึ้น 
สามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตจริง  ได้สามารถใช้ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม 
                   นอกจากนี้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี ได้จัดท าแผนพัฒนา
ผู้เรียนโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหารได้บริหารงบประมาณที่มีจ ากัดและใช้
อย่างคุ้มค่า  ท าให้ผู้เรียนมีสื่อเพียงพอกับความต้องการ   มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานอย่างชัดเจน  
เมื่อส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร มีการอบรมหรือพัฒนาครูก็ได้จัดส่งข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการพัฒนาในทุกด้าน  ส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  มีความรู้ในงานมากข้ึนด้วย
การศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง  และเข้ารับอบรมพัฒนาด้านต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในหน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2559 / โครงการ
พัฒนาบุคลากรหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในหน่วยงาน รุ่น 2 และพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม / อบรมวิทยากรกระบวนการ  หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  / 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนและการประเมินโครงการ โซนกรุงธนเหนือ / โครงการอบรม
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เทคนิคการสอนสู่ครูมืออาชีพ  โซนกรุงธนเหนือ / ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนน า  ครู กศน. 
เพ่ือเตรียมความพร้อมการขยายเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน รุ่นที่ 1 

3. ผู้อ านวยการ กศน.เขตธนบุรีบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีระบบก ากับ นิเทศติดตามและประเมินผล 
พร้อมน าผลการนิเทศมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงานต่อไป  มีการวิเคราะห์ ระบุความ
เสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งด าเนินการตามแผน มีการติดตาม ประเมินผลและน าผลมาใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด  ผู้อ านวยการ กศน.เขตธนบุรี ดูและและตรวจสอบการบริหารการเงิน บัญชีพัสดุและ
งบประมาณอยู่เสมอ เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและตามกรอบระยะเวลาที่ทางราชการก าหนดเก็บรักษา
เอกสารหลักฐานไว้ในที่ปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้  ผู้อ านวยการ กศน.เขตธนบุรี ครูและบุคลากร เข้าร่วม
ประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน พร้อมทั้งน าผลการเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงานมาพัฒนา
ตนเองและการท างานต่อไป   

คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของ กศน.เขตธนบุรี ด้านให้ค าปรึกษา การติดตามการด าเนินงาน ของ กศน.เขตธนบุรี 
  4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรีมีการจัดประชุมบุคลากรเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง มีการด าเนิน   ตาม
นโยบายและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาพัฒนาปรับปรุงระบบการท างานให้มปีระสิทธิภาพ 
ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณชน เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี มีความพยายามในผลการพัฒนา 
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานศึกษา และผลการ 
พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้พัฒนาแผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
- โครงการบรรณสัญจร  
- โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- โครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
- โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
- โครงการพัฒนาทักษะชีวิต  
- โครงการจัดท าฐานข้อมูล กศน.ต าบล   
- โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนในต าบล  
- โครงการส่งเสริมการอ่าน   
- โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพ้ืนฐานยุวกาชาด   
6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี มีความพยายามในการส่งเสริม 

พัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ระดมความคิดและร่วมพิจารณาข้อมูลประกอบการ
จัดท าแผนงานปฏิบัติราชการประจ าปี ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการของ
ชุมชนเองได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ ที่ชุมชนสามารถเรียนรู้ หรือต่อยอด
ความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างกลุ่มชุมชนต่าง ๆ เช่น  กลุ่มอาชีพการขายซูชิ เป็นต้น รวมทั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลัก
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เศรษฐกิจพอเพียง  นอกจากนี้สถานศึกษาและเครือข่ายยังได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้แก่ 
ห้องสมุดชุมชนตู้คอนเทรนเนอร์  และบ้านหนังสืออัจฉริยะ เป็นต้น 

ทั้งนี้จากผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมของสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้ 
บรรล ุตามเป้าหมายโดยภาพรวมที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
ดังนี้ 
 
 
จุดเด่น  

1.กศน. เขตธนบุรีสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  ท าให้ได้ผลการ
ประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับดีมาก  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.6 , 1.7 , 1.8 

2. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องได้ตามความต้องการของชุมชน   โดยมีการ
สอบถามความต้องการจากประชาชน โดยเฉพาะหลักสูตรอาชีพระยะสั้น มีวิทยากรสอนที่มีความรู้ ความ
ช านาญเฉพาะด้าน และมีสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

 3. ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 4. สถานศึกษาจัดท าท าเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้บริการความรู้แก่ผู้รับบริการใน
ท้องถิ่น    

5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี  มีผู้บริหารที่มีสมรรถนะในการ
บริหารจัดการองค์กรจัดการศึกษาใช้เครือข่ายโดยบูรณาการท างานเป็นทีม มีหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม
จริยธรรมมีการก ากับติดตาม ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน การบริหารจัดการและปฏิบัติงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และผู้รับบริการอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
โดยมีการติดตาม ประเมินผลและน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการในการพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผลเอาใจใส่การจัดการศึกษา   

6. สถานศึกษามีการก าหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมายของสถานศึกษา ได้สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
และนโยบายของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธการด าเนินงาน   

7. เครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ การศึกษาต่อเนื่อง   
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จุดควรพัฒนา  
 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรีได้ประเมินตนเอง  พบว่า  มีมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ที่สถานศึกษาต้องน ามาพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ  ดังนี้ 

1. กศน.เขตธนบุรีมีผลตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีคะแนนที่ได้ 8.82 ระดับคุณภาพ ดี  เป็นระดับคะแนนอยู่ในระดับที่น้อยกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน
จึงควรมีการพัฒนาเพิ่มข้ึน    

2. สถานศึกษาควรมีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา หรือแหล่งเรียนรู้  สื่อวัสดุการจัดการ
เรียนการสอน 

3. ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้ชัดเจน  มีพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละบุคคล
อย่างต่อเนื่อง อยู่เสมอ มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการประจ าน้อย ท าให้การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างยากล าบาก จึงต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้รอบด้านอย่างต่อเนื่อง 

 4. ควรจัดท าการรายงานการประเมินตนเองให้ชัดเจน และชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจงานประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 5. สถานศึกษาปฏิบัติงานตามภารกิจ แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

6. ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี  ต้องรักษามาตรฐานส่งเสริมการ
พัฒนากลุ่มใหม่ ๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นต้นแบบเพ่ิมขึ้น เป็นการเพ่ิมโอกาสแห่งการเรียนรู้แก่ประชาชน
ได้อย่างกว้างขวางทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมกันหากล
ยุทธ์แนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพกลุ่มชุมชน แหล่งเรียนรู้ของชุมชน บุคลากรของกลุ่มให้มีความรู้
ความสามารถเพ่ิมขึ้น สามารถดูแลและบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีคุณภาพ ให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้
อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง  เพ่ือให้กลุ่มสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ พร้อมพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

1. จากผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ กศน.เขตธนบุรีควรบริหารจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงมากกว่านี้  ครูควรใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เช่น นักศึกษาได้
ท าใบงานและส่งงานทาง E-Mail และ Face Book และ กศน.ต าบล  ควรมี ศูนย์ ICT ชุมชน ครบทุกต าบล  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย             
 2. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาด้านวิชาการให้กับวิทยากรให้มีความรู้ในด้านการจัดกระบวนการ
ถ่ายทอดและการวัดผลประเมินผลเพื่อน าไปสู่การพัฒนา 

3. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดยให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้น  

4. ควรให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดท าโครงงานตามความสนใจให้มากขึ้น โดยใช้ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมาร่วมวิเคราะห์  วางแผน 

5. บุคลากรควรมีการเรียนรู้งานได้หลากหลายและต่อเนื่อง 
6. บุคลากรควรท าความเข้าใจในเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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7. สถานศึกษาควรมีแผนการก ากับ  ติดตามประเมินผลการด าเนินงานที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และ
น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนางานต่อไป 

8. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี   ควรพัฒนาการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความยั่งยืนให้สอดคล้องกับนโยบายทางศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของรัฐบาลที่มีทิศทางไปตามภาวะทางการเมืองการ
ปกครอง  โดยหาจุดเชื่อมโยงที่เป็น สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 
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2) การสรุปผลการประเมินตนเอง เพ่ือพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 รวม 4 ด้าน  

เมื่อสถานศึกษาได้ประเมินตนเองตามรายมาตรฐานแล้ว สถานศึกษาต้องตอบให้ได้ว่า ผลการดาเนิน
งานมีผลสัมฤทธิ์โดยภาพรวมตามจุดมุ่งหมาย ของกฎกระทรวงเป็นอย่างไร ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้  

 
ด้านที่ 1 ผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-1.8 มาตรฐานที ่5 ตัวบ่งชี้

ที ่5.1-5.2 และ มาตรฐานที่6ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 

มาตรฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ 1 ผลการจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชีท้ี ่1.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ สุขภาพจิตที่ดี  3 2.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่1.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พงึประสงค์  3 2.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่1.3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู ้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  3 2.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่1.4 ผู้เรียน คิดเป็นท าเป็น  3 2.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษา นอกระบบ  
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

10 8.82 ดี 

ตัวบ่งชีท้ี ่1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง  5 4.82 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่1.7 ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้เสริม มีทักษะใน การท างาน
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

5 4.36 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี ่1.8 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย  3 2.93 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์การจัดตัง้สถานศึกษา  

5 4.70 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ะท้อนเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา  

5 4.70 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี ่6.2 ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการศึกษา นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 

5 4.90 ดีมาก 

รวมคะแนน 50 47.15 ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประจ าปีงบประมาณ 2559  กศน.เขตธนบุร ี 104 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษา  
สถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด้านผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดีมาก ซ่ึง 

บรรลุ ตามเป้าหมายความส าเร็จที่ตั้งไว้ ดังนี้  
 

จุดเด่น 
1. กศน. เขตธนบุรีสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  ท าให้ได้ผลการ

ประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับดีมาก   
2. สถานศึกษามีการก าหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมายของสถานศึกษา ได้สอดคล้องกับ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
และนโยบายของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธการด าเนินงาน 

3. เครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาต่อเนื่อง  
  

จุดควรพัฒนา  
1. กศน.เขตธนบุรีมีผลตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีคะแนนที่ได้ 8.82 ระดับคุณภาพ ดี  เป็นระดับคุณภาพที่น้อยกว่าตัวบ่งชี้อ่ืนจึงควรมี
การพัฒนาเพ่ิมขึ้น 

2. สถานศึกษาปฏิบัติงานตามภารกิจ แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี  ต้องรักษามาตรฐาน ส่งเสริมการ

พัฒนากลุ่มใหม่ ๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นต้นแบบเพ่ิมขึ้น เป็นการเพ่ิมโอกาสแห่งการเรียนรู้แก่ประชาชน
ได้อย่างกว้างขวางทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันหากล
ยุทธ์แนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพกลุ่มชุมชน แหล่งเรียนรู้ของชุมชน บุคลากรของกลุ่มให้มีความรู้
ความสามารถเพ่ิมขึ้น สามารถดูแลและบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีคุณภาพ ให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้
อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง  เพ่ือให้กลุ่มสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ พร้อมพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประจ าปีงบประมาณ 2559  กศน.เขตธนบุร ี 105 
 

ด้านที่ 2 การบริหารจัดการ ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 2   ตัวบ่งชี้ที่ 2.7    มาตรฐานที่ 3                 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-3.5 และ มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 

 
มาตรฐาน น้ าหนัก 

(คะแนน) 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการ  

ตัวบ่งชีท้ี ่2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  3 2.90 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา  2 1.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่3.2 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 2 1.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง  2 1.92 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่3.4 ผลการปฏบิัติหนา้ที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  2 1.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่3.5 ผลการปฏบิัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา  2 2 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่6.1 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ทางศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร  

5 4.90 ดีมาก 

รวมคะแนน 18 17.66 ดีมาก 
 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเองของสถานศึกษา  

สถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ ดีมาก ซ่ึงบรรลุ 
ตามเป้าหมายความส าเร็จที่ตั้งไว้ ดังนี้ 

จุดเด่น 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี  มีผู้บริหารที่มีสมรรถนะในการบริหาร

จัดการองค์กรจัดการศึกษาใช้เครือข่ายโดยบูรณาการท างานเป็นทีม  มีหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีการก ากับติดตาม ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน การบริหารจัดการและปฏิบัติงาน ให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และผู้รับบริการอย่างทั่วถึงและเสมอภาคโดยมี
การติดตาม ประเมินผลและน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ
ในการพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผลเอาใจใส่การจัดการศึกษา     
 
จุดควรพัฒนา  

ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้ชัดเจน  มีพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละบุคคล
อย่างต่อเนื่อง อยู่เสมอ มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการประจ าน้อย ท าให้การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างยากล าบาก จึงต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้รอบด้านอย่างต่อเนื่อง 
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ด้านที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้
ที ่2.1-2.6 

มาตรฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ตัวบ่งชีท้ี ่2.1 คุณภาพของหลักสูตร 4 3.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่2.2 คุณภาพของครู  4 3.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผูส้อนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

4 3.85 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี ่2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากร การศึกษาต่อเนื่อง  3 2.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่2.5 คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้รับบริการ  3 2.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี ่2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  4 3.75 ดีมาก 

รวมคะแนน 22 21.00 ดีมาก 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษา  

สถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ  ดีมาก  ซ่ึง บรรลุ
ตามเป้าหมายความส าเร็จที่ตั้งไว้ ดังนี้ 

จุดเด่น 

 1. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องได้ตามความต้องการของชุมชน   โดยมีการ
สอบถามความต้องการจากประชาชน 

 2. ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 3. สถานศึกษาจัดท าท าเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้บริการความรู้แก่ผู้รับบริการใน
ท้องถิ่น 

 จุดควรพัฒนา 

 1. สถานศึกษาควรมีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา หรือแหล่งเรียนรู้  สื่อวัสดุการจัดการ
เรียนการสอน 

2. โครงการส่งเสริมการอ่านควรเน้นกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา กศน. และประชาชน มากขึ้น มีโครงการ
ที่หลากหลายสามารถน ากิจกรรมดังกล่าวไปสอดแทรกแต่ละกิจกรรม 
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ด้านที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย มาตรฐานที ่4 ตัวชี้วัดที่ 4.1-4.2 
 

มาตรฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  5 4.60 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  5 4.68 ดีมาก 

รวมคะแนน 10 9.28 ดีมาก 
 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเองของสถานศึกษา  
สถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ ดีมาก ซ่ึงบรรลุ 

ตามเป้าหมายความส าเร็จที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
 
จุดเด่น           

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี  มีผู้บริหารที่มีสมรรถนะใน
การบริหารจัดการองค์กรจัดการศึกษาใช้เครือข่ายโดยบูรณาการท างานเป็นทีม  ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการวางแผน  การบริหารจัดการและปฏิบัติงาน  ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 จุดควรพัฒนา 

ควรจัดท าการรายงานการประเมินตนเองให้ชัดเจน และชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจงานประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
ด้านมาตรฐานที่ 1 สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน  ครูควรใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน เช่น นักศึกษาได้ท าใบงานและส่งงานทาง E-Mail และ Face Book และ กศน.ต าบล  ควรมี ศูนย์ 
ICT ชุมชน ครบทุกต าบล  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

ด้านมาตรฐานที่ 2  สถานศึกษาควรมีการพัฒนาด้านวิชาการให้กับวิทยากรให้มีความรู้ในด้านการจัด
กระบวนการถ่ายทอดและการวัดผลประเมินผลเพื่อน าไปสู่การพัฒนา สรุปและถอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดยให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ให้มากข้ึน  ให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดท าโครงงานตามความสนใจให้มากขึ้น โดยใช้ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมาร่วมวิเคราะห์  วางแผน 

ด้านมาตรฐานที่ 3  บุคลากรควรมีการเรียนรู้งานได้หลากหลายและต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรที่
รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้และเข้าใจในการจัดการระบบสารสนเทศ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
อย่างทั่วถึงตามภารกิจ 

ด้านมาตรฐานที่ 4 บุคลากรควรท าความเข้าใจในเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 

ด้านมาตรฐานที่ 5  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ใฝ่
เรียน ใฝ่รู้ ให้ผู้เรียนเป็นคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สามารถแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองได้  

ด้านมาตรฐานที่ 6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี   ควรพัฒนาการ
ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความยั่งยืนให้สอดคล้องกับ
นโยบายทางศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของรัฐบาลที่มีทิศทางไปตามภาวะ
ทางการเมืองการปกครอง  โดยหาจุดเชื่อมโยงที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการเตรียมทักษะท่ีจ าเป็นให้กับ
ประชาชนให้มีความพร้อมส าหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  รู้เท่าทัน  สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
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ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  โดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   

 2. ควรให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้  คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้ในการสืบค้นข้อมูล ความรู้
รวมทั้งเป็นช่องทางในการสื่อสาร ระหว่างครู นักศึกษา  

  3. ควรจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  เพ่ือใช้ในการแนะน าสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา  ผู้สนใจ
ทั่วไป สามารถเข้าถึงสื่อ  และแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกและหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

4. มุ่งเน้นส่งเสริมสร้างระบบการจัดการความรู้ขององค์กรในการพัฒนางานให้มีคุณภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงยิ่งขึ้น และ พัฒนาคนโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงาน บุคลากร ครูผู้สอน และ
วิทยากรทุกประเภทได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความช านาญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กับการ
ส่งเสริมการอ่านและวัดผลประเมินผลหลากหลายรูปแบบ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการเห็นความส าคัญ
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

1. ควรมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมขององค์กรนักศึกษาและพัฒนาองค์กรนักศึกษาให้เป็นองค์กรที่
มีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีแผนพัฒนาเครือข่ายจัดประชุมประสานแผนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเขียนแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการโดยแท้จริงของชุมชน 

3. ควรส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร ให้เรียนรู้ภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษาจีนกลาง ที่ใช้เพ่ือการสื่อสาร 

4. ควรสนับสนุนส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลการด าเนินงานผ่านสื่อ
หลากหลายรูปแบบเพื่อให้กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าถึงชุมชนและ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 
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คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา 

 นางอรสา  โพธิ์ทอง   ผู้อ านวยการ กศน.เขตธนบุรี 

 นางภัทรธร  ยาทิพย์   เจ้าพนักงาน ธุรการช านาญงาน 

คณะท างาน 

 นายกัมพล  แซ่โค้ว   ครูอาสาสมัคร กศน.เขตธนบุรี 

 นายบุญเหลือ  สานุวงษ์   ครูอาสาสมัคร กศน.เขตธนบุรี 

 นายนพกรณ์  ไวยวุฒิ   หัวหน้า กศน.แขวงบุคคโล 

 นางสาวกุลนิษฐ์  ผลกษาปน์สิน  หัวหน้า กศน.แขวงตลาดพลู 

 นางสาวเฉลา  ไกรเทพ   หัวหน้า กศน.แขวงดาวคะนอง 

 นางสาวกรรณิการ์  อ ามาตย์  หัวหน้า กศน.แขวงหิรัญรูจี 

 นางสาวสุวรรณา  พุทธา   หัวหน้า กศน.แขวงวัดกัลยาณ์ 

 นางสาวบุรัสกร  จุณณานนท์  หัวหน้า กศน.แขวงส าเหร่ 

 นางสาวสาหร่าย  ไผ่รักษา   หัวหน้า กศน.แขวงบางยี่เรือ 

 นายสหะโชค  จันทร์อ่ า   ครู กศน.แขวงบางยี่เรือ 

 นางสาวกันต์วรา  พรมสี   ครู กศน.แขวงบางยี่เรือ 

 นางนวลจันทร์  ไม้แพ   ครู กศน.แขวงดาวคะนอง 

 นางสาวกาญจนา  แซ่เต็ง   ครู กศน.แขวงส าเหร่ 

 นายธนกร  จิตจินดารัตน์   ครูศูนย์การเรียนชุมชน 

 นายพรอนันต์  กลีบสันเทียะ  นักวิชาการศึกษา 

ผู้เรียบเรียงและจดัพิมพ์ต้นฉบับ 

 นายนพกรณ์  ไวยวุฒิ   หัวหน้า กศน.แขวงบุคคโล 

 นางสาวกาญจนา  แซ่เต็ง   ครู กศน.แขวงส าเหร่ 
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