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ค ำน ำ 
 

  ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายใน 
ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ.2555 ที่อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 วรรค 3 และ 
วรรค 25 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ซึ่ง
ก าหนดให้สถานศึกษาต้องด าเนินการดังนี้ 1) จัดให้มีมาตรฐานการศึกษานอกระบบที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด 2) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 3) ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  4) จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5) จัดให้
มีการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 6) จัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี 
7) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 8) น าผลการประเมินคุณภาพภายใน
มาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและภาคีเครือข่าย 9) จัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ 10) ยึดหลักการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย 
และผู้รับบริการ 

       เพ่ือเป็นการด าเนินการให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตภาษีเจริญ จึงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ โดย
คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษาวิเคราะห์จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีร่วมกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา และสอบทานข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

  
 
      (นางพรทิพย์  ศิริแตง) 
   ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ 
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  คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2560 ระหว่างวันที ่24 - 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

                              

                                   ............................................................ประธานคณะกรรมการ 
(นางพรทิพย์  ศิริแตง)  

 

          ..........................................................กรรมการ          ...........................................................กรรมการ 
(นางธนธรณ์  มาลี)     (นางพูลสุข  ทรัพย์สมบูรณ์) 
 

          ..........................................................กรรมการ          ...........................................................กรรมการ 
    (นางสาวเปรมทิพย์  รัตนเรือง)                            (นางสาวสุวรรณี  ไพเราะห์) 
 

          ..........................................................กรรมการ          ...........................................................กรรมการ        
        (นายสุภรี์  แสงทน)                                         (นางสาวสร้อยธิดา  ปัญญา) 

 

          ..........................................................กรรมการ          ...........................................................กรรมการ 
         (นายทิฐินัย  ศิริแตง)                                    (นางสาววรัญญา  โพธิกนิษฐ) 

                                  
                     .............................................................กรรมการและเลขานุการ 

(นางสาวสมพิศ  จันทร์หัวนา)  
  

            
    ทั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานศึกษาจะน าข้อมูลผลการประเมินนี้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาต่อไป 
 
 
 
        .......................................................ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

(นางช่อแก้ว  กิตติคุณวัจนะ)  
วันที      เดือน             พ.ศ. 2561 
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ค า,สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานที่ 1 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 40 แยกบางแวก  69 
แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 10160 สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ  มีบุคลากร จ านวน 16 คน แบ่งเป็นสายบริหาร  
จ านวน 1 คน ข้าราชการครู จ านวน 2 คน  พนักงานราชการ จ านวน 9 คน และครูศูนย์การเรียนชุมชน  จ านวน 4 
คน  มีนักศึกษา จ านวน  2,266  คน  

 ทั้งนี้  คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษารับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด เมื่อวันที่   3 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ส าหรับผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  2557  ตามรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของส านักงาน 
กศน. สามารถสรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้ 

สรุปผลกำรประเมินตนเองตำมรำยมำตรฐำนของสถำนศึกษำ โดยภำพรวมในแต่ละมำตรฐำนและตัว
บ่งชี้ ของสถำนศึกษำ มีดังนี้  

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้ด าเนินการการประเมินคุณภาพ การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  ระหว่าวันที่  24-26 กันยายน 2561 ซึ่งจากการประเมินคุณภาพการจัดการของสถานศึกษา  
สามารถสรุปผลการประเมิน  ได้ดังนี้ 

 ผลการประเมินตนเองในภาพรวม  มีคะแนน   เท่ากับ  82.00  คะแนน  ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก  
และเม่ือพิจารณาผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานพบว่า  

 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน / ผู้รับบริการ  มีคะแนน  เท่ากับ  30  คะแนน  ซึ่งอยู่ใน 

ระดับ ดีมาก 

 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บิการ มีคะแนนรวมเท่ากับ 35 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ ดี 

 มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา  มีคะแนน  เท่ากับ  17 คะแนน  ซึ่งอยู่ใน
ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 
 กำรสรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 การสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปผลได้เป็น 2 ส่วน คือ 

1) สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

2) สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ 
 

1. สรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก
(คะแนน) 

ผลกำรประเมินตนเอง 
คะแนนที่ได้ ระดับ

คุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 35 30 ดีมำก 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณธรรม  5 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะ กระบวนการคิด ทักษะ
การแสวงหา ความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน   
การด ารงชีวิต  5 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู้พื้นฐาน  5 3.00 พอใช้ 
กำรศึกษำต่อเนื่อง    
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ 5 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

5 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม 5 4.00 ดี 
กำรศกึษำตำมอัธยำศัย    
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ผู้รับบริการได้รับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 

5 4.50 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 2 คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ/กำรให้บริกำร 45 35 ดี 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา 5 3.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา 5 3.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 5 3.50 ดี 
กำรศึกษำต่อเนื่อง    
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง 5 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภาพหลักสูตรและสื่อการศึกษาต่อเนื่อง  5 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 5 4.00 ดี 
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย    
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 คุณภาพผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 4.00 ดี 
มำตรฐำนที่ 3 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ  20 17.00 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 5 5.00 ดีมาก 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก
(คะแนน) 

ผลกำรประเมินตนเอง 
คะแนนที่ได้ ระดับ

คุณภำพ 
พอเพียง  หลักธรรมาภิบาล 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 5 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 5 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 5 4.00 ดี 

รวม 100 82.00 ดีมำก 
 
 

สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม โดยมีคะแนนรวม เท่ากับ 82.00 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมำก 

 
2. สรุปผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ 

 
สรุปผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ 

จุดเด่น 1. จากผลการประเมินระดับคุณภาพในตัวบ่งชี้ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ว่า ผู้เรียนการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีคุณธรรม เช่น โครงการธรรมะสดใส ห่างไกลยาเสพติด ทั้ง 5 รุ่น และกิจกรรมธรรม
ศึกษาผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีทักษะ กระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต เช่น กิจกรรมการประกวดโครงงาน 
โครงการค่ายสะเต็มศึกษา พัฒนาเยาวชน  และด้านการศึกษาตามอัธยาศัยที่ว่า ผู้รับบริการได้รับ
ความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก นั้น พบว่าสถานศึกษามีแนวทาง เป้าหมายในการด าเนินการจัดกิจกรรม
อย่างชัดเจน โดยสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมในภาพรวมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น  โครงการ
ครอบครัวต้นแบบรักการอ่าน โดยสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ไปสู่ประชาชนทั่วไป  
ส าหรับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุน และจัดการศึกษา
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้  ได้ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย  ในมุม
ห้องเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้  QR Code      
2. ครูจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ครูมีความรู้ ความสามารถใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตร ซึ่งได้จากการส ารวจความต้องการใช้สื่อตามหลักสูตร   
3. การบริหารสถานศึกษา ได้ใช้หลักการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมสถานศึกษาได้รับจากคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัด
กิจกรรม  และได้แนวทางการบริหารจัดการองค์กรได้น าหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 
มาปรับใช้ในการด าเนินงาน 

จุดที่ควรพัฒนำ จากการประเมินตัวบ่งชี้ด้านผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานอยู่ในระดับ พอใช้ 
เนื่องจากสถานศึกษามีข้อจ ากัดทั้ งในส่วนของสถานศึกษา  และนักศึกษาส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายจึงมีความแตกต่างกันในเรื่องความรู้และภูมิหลัง  

วิธีปฏิบัติทีด่ี 1. สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม



ช 
 

สรุปผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ 
หรือนวัตกรรม 
หรือตัวอย่ำงท่ีดี 
หรือต้นแบบ 
 

และต่อเนื่อง 

2. ผู้บริหารได้น ากิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร นักศึกษาและ
ประชาชนมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร เพ่ือสร้างความรู้รักสามัคคีความมีน้ าใจ เอ้ืออาทร
ในกลุ่มบุคลากร นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งส่งผลดีต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็น
สถานศึกษาท่ีสร้างคนดีให้สังคมได้อีกสถานศึกษาหนึ่งในที่สุด 

 
 จากจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และวิธีปฎิบัติที่ดี หรือนวัตกรรม หรือตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบของ
สถานศึกษา เห็นควรให้สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

 1. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสอนเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. พัฒนาระบบติดตามผู้เรียนอย่างชัดเจน และต่อเนื่อง 
 3. จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องที่หลากหลาย และทันสมัย 
 4. พัฒนาศักยภาพครูให้ผลิต และวิจัย เพื่อพัฒนาสื่อ หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย
ทันสมัยและต่อเนื่อง 
 3. ส่งเสริมให้ครู กศน. จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

************** 
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บทที่  1 
ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ 

 
สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ 
ชื่อสถำนศึกษำ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ 
ที่อยู่  เลขที่ 40 แยกบำงแวก 69 แขวงบำงแวก  เขตภำษีเจริญ  กรุงเทพมหำนคร 10160        
โทรศัพท์   0-2410-2638-9  โทรสาร 0-2410-2638-9     Email :  Phasicharoen@bkk1.nfe.go.th 
www.phasicharoen – nfe.com 
 

สังกัด   
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร   
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ประวัติควำมเป็นมำของสถำนศึกษำ 
ประวัติสถานศึกษา 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  เดิมชื่อศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนเขตภาษีเจริญ  ซึ่งมีสถานะเป็นสถานศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องจัดตั้งศูนย์บริการ
การศึกษานอกโรงเรียนเขตภาษีเจริญ  เมื่อวันที่  17เมษายน 2540  ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ”  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตามพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการ  
โดยก าหนดให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  1. ส ารวจและวางแผนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  2. ประสานงานเครือข่ายการบริการการศึกษานอกโรงเรียน 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนทุกรูปแบบ   รวมทั้งการให้บริการ
การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อเสริมในระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  4. จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
  5. บริการสื่อการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 
  6.  ประสานและส่ งเสริมให้มีศูนย์การเรียนชุมชน หน่ วยจัดการศึกษานอกโรงเรียน                 
เพ่ือเป็นเครือข่ายการบริการการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษาชุมชน 
 

อำณำเขตที่ตั้งสถำนศึกษำ 
 

 ทิศเหนือ            ติดต่อกับ   เขตตลิ่งชัน มีคลองบางเชือกหนังเป็นเส้นแบ่งเขต 
 ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ   เขตบางกอกใหญ่และเขตธนบุรีมีคลองบางกอกใหญ่และคลองบางหลวง
เป็นเส้นแบ่งเขต 
 ทิศใต้                ติดต่อกับ   เขตจอมทองและเขตภาษีเจริญ มีคลองวัดนางชี คลองม่วง คลองสวนเลียบ 
คลองโคนอน คลองบางหว้า คลองสวนหลวง คลองรางบัว คลองตาฉ่ าล าประโดง คลองวัดสิงห์ และคลองบางโคลัด  
เป็นเส้นแบ่งเขต 
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ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ   เขตบางแค มีคลองพระยาราชมนตรี  คลองบางแวก  คลองบางไผ่           
และคลองลัดตากลั่น  เป็นเส้นบางเขต 
 

สภำพของชุมชน 
  เขตภาษีเจริญเป็นเขตชั้นนอกทางด้านฝั่งธนบุรีของกรุงเทพฯ มีลักษณะ เป็นกึ่งชนบท               
และก่ึงชุมชนเมือง พื้นที่ดินโดยทั่วไปมีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์อากาศชุ่มชื้นตลอดปี เหมาะส าหรับ
การปลูกพืชผัก ผลไม้ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ มะละกอ  กล้วยหอมทอง ส้มโอ ฝรั่ง ฯลฯ แต่ปัจจุบันตามจ านวนพ้ืนที่
ทั้งหมดของเขตภาษีเจริญ คือ  33 ,687.5 ไร่ เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตรเพียง  8.804 ไร่  ทั้งที่เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลง จากชุมชนเกษตรเป็นชุมชนเมืองมีมากขึ้น มีตึกมีอาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม และหมู่บ้านจัดสรร
เกิดข้ึนมากมาย ท าให้พื้นที่การเกษตรลดลง 
 

สภำพทำงเศรษฐกิจและสังคม 
   เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม  จึงเหมาะกับการท าการเกษตรกรรม  มาตั้งแต่อดีต  
โดยเฉพาะการปลูกพืชผักและผลไม้ แต่พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินเป็นชุมชนเมืองเพ่ิมมาก
ขึ้นทุกปี    ส่งผลให้อาชีพดั้งเดิมที่เคยเป็นเกษตรกร  ได้เปลี่ยนแปลงไป  เกิดอาชีพหลากหลาย  เช่น  ค้าขาย  
รบัจ้าง  รับราชการและรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งงานบริการด้านต่าง ๆ ได้กลายเป็นอาชีพท่ีส าคัญของประชากร 
 

พื้นที่ทั้งหมด   
  เขตภาษีเจริญ  มีพ้ืนที่  17.18 ตารางกิโลเมตร  แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 7  แขวง  
ประกอบด้วย  แขวงบางหว้า  แขวงบางด้วน  แขวงบางแวก  แขวงบางจาก แขวงคลองขวาง  แขวงคูหาสวรรค์  
และแขวงปากคลองภาษีเจริญ   

 

กำรปกครอง พ้ืนที่การปกครองออกเป็น 7  แขวง  ประกอบด้วย   
1. แขวงบางหว้า ซึ่งมีพ้ืนที่ 4.86 ตร.กม 
2. แขวงบางด้วน ซึ่งมีพ้ืนที่ 3.52 ตร.กม.  
3. แขวงบางแวก ซึ่งมีพ้ืนที่ 2.29 ตร.กม.  
4. แขวงบางจาก ซึ่งมีพ้ืนที่ 1.50 ตร.กม.  
5. แขวงคลองขวาง ซึ่งมีพ้ืนที่ 2.65 ตร.กม.  
6. แขวงคูหาสวรรค์ ซึ่งมีพ้ืนที่ 1.86 ตร.กม.   
7. แขวงปากคลองภาษีเจริญ ซึ่งมีพ้ืนที่ 0.50 ตร.กม. 
 

กำรศึกษำสถำนศึกษำอ่ืน ๆ 
- สถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 จ านวน  6 แห่ง 
- สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครจ านวน  13  แห่ง 
- สถานศึกษาสังกัดเอกชนจ านวน  16  แห่ง 
-  มหาวิทยาลัยเอกชน  จ านวน  1  แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน  2 แห่ง 

 - สถานศึกษาสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน  1  แห่ง 
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สถำนที่รำชกำรในเขตภำษีเจริญ 

-  ศูนย์บริการสาธารณสุข    จ านวน   6   แห่ง 
-  สถานีต ารวจนครบาลภาษีเจริญ  จ านวน   1   แห่ง 
-  สถานีต ารวจนครบาลบางเสาธง  จ านวน   1   แห่ง 
-  สถานีต ารวจนครบาลหลักสอง  จ านวน   1   แห่ง 

โรงพยำบำลเอกชน  มี  3  แห่งคือ 
 -  โรงพยาบาลพญาไท 3 
 -  โรงพยาบาลบางไผ่ 
 -  โรงพยาบาลเพชรเกษม 2  
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 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ 
 

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

 
   
 
 
        
 
 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเขตภำษีเจริญ 

กลุ่มงานอ านวยการ 
 

กลุ่มจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

ภาคีเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา 

งานอ านวยการ 
อ.ศร 

งานแผนและนโยบาย งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานการศึกษาต่อเนื่อง 

    ยาเสพติด 
  โรคเอดส์/สคบ./ปราชญ์
ชาวบ้าน 
  ศูนย์ ศส.ปชต. 
  กิจการลูกเสือ/อาเซียน/ผู้
พิการ 
  กิจกรรมยุวกาชาด 
  ผู้สูงอายุ 
  เพศวิถีศึกษา 
  ประวัติศาสตร์ไทย/พ้ืนที่สุข
ภาวะ 
  งานอัธยาศัย 

ธุรการ/สารบรรณ/ 
ระบบ e-office 
บุคลากร/กรรมการ
สถานศึกษา/
สวัสดิการ 
การเงิน 
บัญชี 
พัสดุ  
อาคารสถานที่ 
ประชาสัมพันธ์ 
งานแนะแนว 
ศูนย์ราชการใส
สะอาด 

นโยบาย / แผนงาน 
โครงการ 
ระบบ e-budget 
งานสารสนเทศ 
ประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
งานตรวจราชการ 
งานนิเทศ ติดตามผล 
งานบริหารความเสี่ยง 

งานสายสามัญ 
เทียบโอน 
เทียบระดับ 
ทะเบียนนักศึกษา    
วัดผลและประเมินผล
กองทุน กยศ. 
ผู้ไม่รู้หนังสือ 
องค์กรนักศึกษา 
       

งานพัฒนาอาชีพ 
งานทักษะชีวิต/งานครู กศน.
ต าบล 
งานพัฒนาสังคมและชุมชน 
งานเศรษฐกิจพอเพียง 
งานดิจิทัลชุมชน  
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 จ ำนวนผู้เรียน/ผู้เข้ำรับกำรอบรม /ผู้รับบริกำร และจ ำนวนครู/วิทยำกร/ผู้จัดกิจกรรม (ปีปัจจุบัน) 

หลักสูตร/ประเภท 

จ ำนวนผู้เรียน รวม 
 
 

จ ำนวนครู/
วิทยำกร/ผู้จัด

กิจกรรม 
(คน) 

ชำย หญิง 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน     
- ระดับประถมศึกษา 26 51 77 1 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 456 318 774 8 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 594 612 1,206 9 
โครงการปฐมนิเทศ  2/256 217 383 615 15 
โครงการปฐมนิเทศ  1/2561 260 345 605 15 
โครงการตรวจสุขภาพ 2/2560 217 383 615 20 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2/60 320 280 600 3 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 1/61 295 380 675 15 
โครงการตรวจสุขภาพ  1/2561 260 345 605 15 
กิจกรรมไหว้ครู 295 320 615 15 
กิจกรรมสอนเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

145 185 330 7 

โครงการ กศน.ภาษีเจริญอาสากาชาดรุ่นใหม่ใส่ใจค่านิยม 39 66 105 5 
โครงการกฎหมายที่ควรรู้คู่คนไทย 64 56 100 2 
โครงการค่ายธรรมะสดใส ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 4 34 66 100 2 
โครงการค่ายธรรมะสดใส ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 5 32 68 100 2 
โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 50 50 100 15 
โครงการลูกเสือคู่คุณธรรม น าจิตอาสาต้ายยาเสพติด 68 52 120 2 
โครงการติวเข้มความรู้ สู่ความส าเร็จ ครั้งที่1 137 168 305 6 
โครงการติวเข้มความรู้ สู่ความส าเร็จ ครั้งที่2 133 173 306 10 
โครงการค่ายสะเต็มศึกษา พัฒนาเยาวชน 40 70 110 7 
โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 283 317 600 15 

รวมจ ำนวน 3,965 4,688 8,663 189 
กำรศึกษำต่อเนื่อง     
โครงการพัฒนาอาชีพช่างพ้ืนฐาน (หลักสูตรระยะสั้น 40 ชั่วโมง) 150 190 340 18 
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสนใจ 
 

43 237 280 37 
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หลักสูตร/ประเภท 

จ ำนวนผู้เรียน 

รวม 

จ ำนวนครู/
วิทยำกร/ผู้จัด

กิจกรรม 
(คน) 

ชำย หญิง 

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 1 อาชีพ วิชาตระกร้าสานจาก 
เชือกมัดฟาง 

- 17 17 1 

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 1 อาชีพ วิชาดอกไม้ประดิษฐ์ 
จากดิน 

2 18 20 1 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนน 79 96 175 1 
โครงการรณรงค์ต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติด 24 151 175 3 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 62 110 233 7 
โครงการสร้างสมรรถภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 13 106 119 1 
โครงการชุมชนรักประชาธิปไตย 36 83 119 1 
โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 14 56 70 3 
โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 12 83 95 1 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะ 42 98 140 7 
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 49 261 310 7 

รวมจ ำนวน 526 1,506 2,093 88 
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย     
ครอบครัวต้นแบบรักการอ่าน 7 7 14 14 
บ้านหนังสือชุมชน 910 1,190 2,100 7 
ห้องสมุดชุมชนวัดนาคปรก 34 298 330 1 

รวมจ ำนวน 917 1,197 2,114 21 
กำรพัฒนำบุคลำกร     
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 4 12 16 1 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาครู กศน.ด้านการผลิตสื่อวีดีทัศน์เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

4 11 15 2 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  4 11 15 3 
รวมจ ำนวน 12 34 46 6 
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จ ำนวนบุคลำกร (ปีปัจจุบัน) 
 

ประเภท/ต ำแหน่ง 
จ ำนวน (คน) 

ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมจ ำนวน 
ข้าราชการครู   3  3 
ครูอาสาสมัครฯ  1   1 
พนักงานราชการ  6 1  7 
ครูศูนย์การเรียนชุมชน  4   4 
เจ้าหน้าที่ท าความสะอาด 1    1 

รวมจ ำนวน 1 11 4  16 
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 งบประมำณ (ปีปัจจุบัน) 
   

ประเภทงบประมำณ งบประมำณที่ได้รับ งบประมำณที่ใช้ 
จ ำนวน (บำท) คิดเป็นร้อยละ 

งบอุดหนุน  
การเรียนการสอน 1,065,570 1,063,970 99.85 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 587,010 587,010 100 
หนังสือเรียน 317,276 317,276 100 

งบด ำเนินงำน   
ทักษะชีวิต 40,250 40,250 100 
เศรษฐกิจพอเพียง 48,800 48,800 100 
บริหารศูนย์ 6,352 6,352 100 
ส่งเสริมการรู้หนังสือ 3,770 3,770 100 
หนังสือพิมพ์แขวง 17,080 17,080 100 
ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม 15,300 15,300 100 
ค่าสาธารณูปโภค 12,000 12,000 100 
พัฒนาสังคมและชุมชน 95,200 95,200 100 

งบรำยจ่ำยอ่ืน  
บริหารจัดการขยะมูลฝอย 14,000 14,000 100 
โครงการ Smart ONIE   86,184 86,184 100 
โครงการดิจิทัลชุมชน 86,184 86,184 100 
ชั้นเรียนวิชาชีพช่างพ้ืนฐาน 31 ชม. 189,000 189,000 100 
กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชม.  186,200 186,200 100 
1 อ าเภอ 1 อาชีพ  30,600 30,600 100 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาด้านอาชีพ 93,000 93,000 100 

เงินนอกงบประมำณ 380,180.46 - - 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 แหล่งเรียนรู้และภำคีเครือข่ำย 
  
กศน.ต ำบล/แขวง ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 

กศน.แขวงบางแวก 
 

วัดชัยฉิมพลี  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13
แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพฯ 10160 

นางสาวสร้อยธิดา  ปัญญา 

กศน.แขวงบางหว้า 
 

วัดรางบัว  ซอยเพชรเกษม 33 
แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพฯ 10160 

นางสาวเปรมทิพย์  รัตนเรือง 

กศน.แขวงบางด้วน 
 

ศูนย์สุขภาพชุมชนเขต 1 หมู่ 3  
ซอยเพชรเกษม 54  แขวงบางด้วน  
เขตภาษีเจริญ  กรุงเท0พฯ 10160 

นายทิฐินัย ศิริแตง 

กศน. แขวงปากคลองภาษีเจริญ 
 

วัดทองศาลางาม ซอยเพชรเกษม 20 
แขวงปากคลองภาษีเจริญ 
 เขตภาษีเจริญ   กรุงเทพฯ 10160 

นางสาวสุวรรณี    ไพเราะห์ 

กศน.แขวงคูหาสวรรค์ 
 

32 ซอยบางแวก 1 แขวงคูหาสวรรค์ 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

นายสุภีร์  แสงทน 

กศน. แขวงบางจาก 
 

143 ชุมชนศรีประดู่บางจาก แขวงบาง
จาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

นางสาววรัญญา    โพธิกนิษฐ 

กศน. แขวงคลองขวาง 
 

วัดตะล่อม  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 
แขวงคลองขวาง  เขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพฯ10160 

นางสาวสิริพร ทิพย์กาญจนรัตน์ 

รวมจ ำนวน 7 แขวง 7 คน 
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ศูนย์กำรเรียนชุมชน ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 
ศูนย์การเรียนชุมชนศิรินทร์และเพ่ือน ชุมชนศิรินทร์และเพ่ือน 2/42 แยก4-7 

ซอยร่วมพัฒนา แขวงบางจาก เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพฯ10160  

นางสาวพรชนิตว์  ลาวิน 

ศูนย์การเรียนชุมชนวัดชัยฉิมพลี  
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13แขวงบางแวก  
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ10160 

วัดชัยฉิมพลี  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13
แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพฯ10160 

นางสาวสร้อยธิดา  ปัญญา 
นายตฤณกร   ทิพย์กาญจน
รัตน์ 

ศูนย์การเรียนชุมชนวัดรางบัว วัดรางบัว  ซอยเพชรเกษม 33 แขวงบาง
หว้า  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ10160 

นางสาวเปรมทิพย์  รัตนเรือง 
นางพันนิภา  จีนเหนาะ 
นายบุญเสริม จันทร์ศิริพรชัย 

ศูนย์การเรียนชุมชนวัดจันทร์
ประดิษฐาราม เขต 1 หมู่ 3 

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐ์ฐาราม เขต 1 
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ 10160 

นายทิฐินัย  ศิริแตง 

ศูนย์การเรียนชุมชนวัดทองศาลางาม วัดทองศาลางาม ซอยเพชรเกษม 20
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ   
กรุงเทพฯ 10160 

นางสาวสุวรรณี  ไพเราะห์ 
นางอ านวย  สมหวัง 

ศูนย์การเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลี ร.ร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม แขวงบางแวก 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

นางสาววรัญญา  โพธิกนิษฐ 
นางสาวสมพิศ  จันทร์หัวนา 
 

ศูนย์การเรียนชุมชนวัดตะล่อม วัดตะล่อม  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13แขวง
คลองขวาง  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ
10160 

นางสาวสิริพร  ทิพย์กาญจนรัตน์ 

ศูนย์การเรียนชุมชนวัดวิจิตรการนิมิต 32 ซอยบางแวก 1 แขวงคูหาสวรรค์ 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ10160 

นายสุภีร์   แสงทน 

ศูนย์การเรียนชุมชนวัดจันทร์
ประดิษฐาราม เขต 5 

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 5 
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ 10160 

นางสาวสมฤดี  แสงทน 

รวมจ ำนวน 9  แห่ง  
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แหล่งเรียนรู ้ ประเภทแหล่งเรียนรู ้   ที่ตั้ง 
1. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชน 
พูนบ าเพ็ญ 

มรดกทางวัฒนธรรม ซอยชุมชนพนูบ าเพ็ญ ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13
แขวงคลองขวาง  เขตภาษีเจริญ   

2. ตลาดน้ าคลองบางเชือกหนัง การอนุรักษ์สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมแบบไทยดั้งเดิม 

ซอยชุมชนพนูบ าเพ็ญ ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13
แขวงคลองขวาง  เขตภาษีเจริญ   

3. ตลาดน้ าวัดนิมมานรด ี การอนุรักษ์สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมแบบไทยดั้งเดิม 

ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหว้า 
 เขตภาษีเจริญ 

4. ห้องสมุดชุมชนวัดนาคปรก บริการข้อมูลข่าวสาร ถนนเพชรเกษม 23 ตลาดพลู เทอดไท 49 
5. ห้องสมุดประชาชนส านักงาน
เขตภาษีเจริญ 

บริการข้อมูลข่าวสาร ถนนเพชรเกษม 50/4 แขวงบางหว้า  
เขตภาษีเจริญ 

6. ศาลเจ้าขุนด่านเจ้าพ่อเสือ ความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหาร ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหว้า 
 เขตภาษีเจริญ 

7. วัดปากน้ าภาษีเจริญ ศาสนาและวฒันธรรม ถนนเพชรเกษม 23   
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 

8. วัดอัปสรสวรรค์ ศาสนาและวฒันธรรม ถนนเพชรเกษม 23  
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 

9. วัดนวลนรดิศ ศาสนาและวฒันธรรม ถนนเพชรเกษม 17  
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 

10. วัดคูหาสวรรค์ ศาสนาและวฒันธรรม ถนนเพชรเกษม 28แขวงคูหาสวรรค์ 
 เขตภาษีเจริญ 

11. วัดนิมมานรด ี ศาสนาและวฒันธรรม ซอยเพชรเกษม 33แขวงบางหวา้  
 เขตภาษีเจริญ   

12. วัดนาคปรก ศาสนาและวฒันธรรม ซอยเพชรเกษม 33แขวงบางหวา้   
เขตภาษีเจริญ   

13. วัดนางชีวรวิหาร ศาสนาและวฒันธรรม ซอยเพชรเกษม 33แขวงบางหวา้  
 เขตภาษีเจริญ   

14. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุบา้นบางแค 

กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต 
ผู้สูงอาย ุ

813 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า  
เขตภาษีเจริญ 

15.  ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

เกษตรทฤษฎีใหม่ 52 ซอยบางแวก 83  แขวงคลองขวาง   
เขตภาษีเจริญ 

16. ตลาดน้ าคลองบางหลวง  309 ซอยเพชรเกษม 28   แขวงคูหาสวรรค์ 
เขตภาษีเจริญ  

รวมจ ำนวน 16  แห่ง  
 
 
 
 
 
 
 

  



12 
 

ภูมิปัญญำท้องถิ่น ควำมรู้ควำมสำมำรถ   ที่ตั้ง 
1. นางจุฬี  ยิ้มพ่วงสิน การร้อยพวงมาลัย 7 หมู่ 1 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ  
2. นางรัศมี  ธนะภาณุ ประดิษฐ์ของใช้จากเศษ

ไม้ 
25/1 หมู่ 3 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 

3. นางอุดมรัตน์  เกิดสิริ การท ากระเป๋าผ้าไทย ซอยวัดนิมมานรดี แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 
4. นางบุญช่วย  วิชชุการ การแปรรูปสมุนไพร ชุมชนสุภัทรภิบาล แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 
5. นางจิตรดา  พูนบ าเพ็ญ ดนตรีไทย ชุมชนพูนบ าเพ็ญ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ 
6.นายกิตติศักดิ์  เต้าประเสริฐ การเกษตร 90 เพชรเกษม 40 แยก 9 แขวงบางจาก     

เขตภาษีเจริญ 
7.นายวินัย   แก้วค า ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตร 
52 ซอยบางแวก 83  แขวงคลองขวาง   
เขตภาษีเจริญ  

8.นายกิติศักดิ์   เต้าประเสริฐ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 

90  ซอยเพชรเกษม 40 แขวงบางหว้า   
เขตภาษีเจริญ 

9. นายเฉลิม  หุ่นห้อย น้ าหมักชีวภาพ 147 ถ.เพชรเกษม 58 แยก 14 แขวงบางด้วน 
เขตภาษีเจริญ 

10.นางละเอียด  มูลธิยะ ภาษาอังกฤษ 30/8  ม.5 แขวงบางไผ่  เขตบางแค  กรุงเทพฯ 
11.นางสาวศิริวรรณ   
หว่างรักษาวงศ์ 

สานตะกร้าจากเส้น
พลาสติก 

22 ซ.บางแวก 1 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพฯ 

12. นางสาวรุ่งนภา ชีระชาญโชติ ภาษาจีน 25/1 หมู่ 6 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 
13. นางสมฤทัย  แก้วอุไร ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน

ไทย 
138 ถ.เพชรเกษม 58 แยก 10 แขวงบางด้วน  
 เขตภาษีเจริญ 

14. นางสาววิไล  อยู่ยงยืน แปรรูปผลไม้ หมู่ 4 แขวงบางหว้า   เขตภาษีเจริญ 
15. นางกรรณิกา  กุลโกวิท 
 

กระเป๋าหนังท ามือ   12/2 แขวงปากคลองภาษีเจริญ  เขตภาษีเจริญ 

16. นางอารมณ์  ยมทอง การพับดอกไม้จากใบเตย ชุมชนเลิศสุขสม 499  ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวง
บางด้วน เขตภาษีเจริญ 

17.นายสุภชัย  ถ้ าหินอ่อน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ท างานปลูกผักปลอด
สารเคมี 

ชุมชนวัดตะโน แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 

18.นายวันชัย  ขยายวงศ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ท างานปลูกผักปลอด
สารเคมี 

75/1 ซอยบางแวก 1  แขวงคูหาสวรรค์   
เขตภาษีเจริญ  

รวมจ ำนวน 18 คน  
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รำงวัล เกียรติบัตร เกียรติยศ และผลงำนดีเด่นของสถำนศึกษำ (ปีปัจจุบัน) 

1. ได้รับรางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม   
2. ได้รับรางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น ประเภทสาขาบุคคลพอเพียง นางพรทิพย์  ศิริแตง  
3. โล่เกียรติคุณ แด่ กศน.เขตภาษีเจริญ  ซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  จากส านักงาน กศน.  
4. เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ในการผลิตสื่อวีดีทัศน์ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มโซนกรุงธนใต้ 

เรื่อง  วิ่งรักษ์โลก  จากส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร 
5. เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มโซน

กรุงธนใต้ เรื่อง  I love cpr จากส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร 
         6.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับพื้นที่ ส าหรับนักศึกษา กศน. 
ประจ าปี พ.ศ. 2561  จากการไฟฟ้าผ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับส านักงาน กศน. 
         7.  เกียรติบัตร“ครอบครัวต้นแบบรักการอ่าน” จากส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร 

  ภำคีเครือข่ำย  ที่อยู่/ที่ตั้ง 
1. วัดชัยฉิมพลี ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 
2. โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 
3. วัดตะล่อม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13แขวงคลองขวาง  เขตภาษีเจริญ   
4. วัดรางบัว ซอยเพชรเกษม 33แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ   
5. วัดทองศาลางาม ซอยเพชรเกษม 20แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ     
6. โรงเรียนวัดทองศาลางาม ซอยเพชรเกษม 20แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ     
7. วัดก าแพง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 
8. วัดประดู่บางจาก ซอยเพชรเกษม 34แขวงบางจาก  เขตภาษีเจริญ   
9. วัดตะโน ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 
10. ศูนย์สาธารณสุข 47 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13แขวงคลองขวาง  เขตภาษีเจริญ   
11. ศูนย์สาธารณสุข 62 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 
12. สถานีต ารวจเขตภาษีเจริญ ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 
13. ส านักงานเขตภาษีเจริญ ถนนเพชรเกษม 54 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 
14. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านบางแค 

813 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 

15. โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 
16. โรงเรียนวัดรางบัว ซอยเพชรเกษม 33แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ   
17. โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13แขวงคลองขวาง  เขตภาษีเจริญ   
18. โรงเรียนวัดนาคปรก ถนนเพชรเกษม 23 ตลาดพลู ซอยเทอดไท 49 
19. ห้องสมุดวัดนาคปรก ถนนเพชรเกษม 23 ตลาดพลู ซอยเทอดไท 49 
20. สถานีต ารวจบางเสาธง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 
21. ห้างสรรพสินค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ 
22. วัดคูหาสวรรค์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13  แขวงคูหาสวรรค์  เขตภาษีเจริญ 

รวมจ ำนวน 22 แห่ง 
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ที่ผ่ำนมำ 

1. ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีงบประมำณ 2560 

มำตรฐำน 
น้ ำหนัก
(คะแนน) 

ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 35 30.98 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีคุณภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 3 3 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

3 3 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3 3 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เรียน คิดเป็นท าเป็น 3 3 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

10 6.11 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 5 4.95 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการ
ท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต 

5 4.92 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตาม
อัธยาศัย 3 3 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 2 คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ/กำรให้บริกำร 25 24.55 ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพของหลักสูตร 4 3.85 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพของครู 4 4 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผู้สอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4 3.90 ดีมก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากร การศึกษาต่อเนื่อง 3 2.90 ดีมาก 
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มำตรฐำน 

 

 

น้ ำหนัก
(คะแนน) 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 2 คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ/กำรให้บริกำร 25 24.55 ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
ผู้รับบริการ 

3 2.90 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4 4 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3 3 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 3 กำรบริหำรกำรศึกษำ 10 10.00 ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา 2 2.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 2 2.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง 2 2.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 2  2.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

2 2.00 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 4 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  10 9.74 ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 4.87 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 5 4.87 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 5 อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ  10 10.00 ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 

5 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5 5.00 ดีมาก 
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มำตรฐำน 

 

น้ ำหนัก
(คะแนน) 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได้ ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 6 มำตรกำรส่งเสริม 10 9.95 ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

5 4.95 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 

5 5.00 ดีมาก 

รวมคะแนน 100 95.22 ดีมำก 
 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินตนเอง  

   สถานศึกษาควรจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
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2.  ผลกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำโดยต้นสังกัด พ.ศ. 2557  

 มำตรฐำน 
 

น้ ำหนัก
(คะแนน) 

ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 35 28.89 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีคุณภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 3 2.58 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

3 2.98 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3 2.56 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เรียน คิดเป็นท าเป็น 3 2.62 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

10 6.58 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 5 4.88 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการ
ท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต 

5 4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตาม
อัธยาศัย 3 2.69 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 2 คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ/กำรให้บริกำร 25 21.20 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพของหลักสูตร 4 3.20 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพของครู 4 3.20 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผู้สอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4 3.60 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากร การศึกษาต่อเนื่อง 
 

3 2.40 ดี 
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มำตรฐำน 

 
น้ ำหนัก
(คะแนน) 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 
 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภำพ 
 

มำตรฐำนที่ 2 คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ/กำรให้บริกำร 25 21.20 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
ผู้รับบริการ 

3 2.40 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4 4.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3 2.40 ดี 

มำตรฐำนที่ 3 กำรบริหำรกำรศึกษำ 10 8.66 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา 2 1.76 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 2 1.76 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง 2 1.68 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 2 1.78 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

2 1.68 ดี 

มำตรฐำนที่ 4 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 10 8.25 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 5 4.25 ดี 

มำตรฐำนที่ 5 อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 10 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา       
พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 

5 4.00 ดี 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  

สถานศึกษาควรจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำน 

 

น้ ำหนัก
(คะแนน) 

ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภำพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5 4.00 ดี 

 
มำตรฐำนที่ 6 มำตรกำรส่งเสริม 10 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

5 4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 

5 4.00 ดี 

รวมคะแนน 100 83.00   ดี 
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3. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก พ.ศ. 2559 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

 

น้ ำหนัก
(คะแนน) ค่ำคะแนน ระดับคุณภาพ 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10 9.54 ดีมาก 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10 9.60 ดีมาก 

3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10 8.68 ดี 

4. ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10 8.41 ดี 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20 15.77 ดี 

6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10 8.67 ดี 

7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5 5 ดีมาก 
8. พัฒนาการชองการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

5 
4.58 ดีมาก 

9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธานพันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5 4.33 ดี 

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5 4.67 ดีมาก 

11. ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5 
5 ดีมาก 

12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5 4 ดี 

ผลรวมคะแนนกำรประเมินของตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 10 9  

ผลรวมคะแนนกำรประเมินของทุกตัวบ่งช้ี 100 88.25 ดี 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  
1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
     1.1 สถานศึกษาควรน าเครื่องคอมพิวเตอร์ไปไว้ตามศูนย์การเรียนรู้อย่างน้อยศูนย์ละ 1 

เครื่อง  เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าและในเรื่องของห้องสมุด ควรจัดมุมการอ่าน การจัดวางหนังสือ ควรมี 
ข้อความตามชั้นหนังสือว่าเป็นหนังสือหมวดอะไร หนังสือควรมีหลากหลายมากกว่านี้ และควรจัดหาหนังสือ 
ในแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดกิจกรรมร่วม 
กับสถานศึกษาใกล้เคียงหรือร่วมกับเขตอ่ืน ในการพัฒนาครูในด้านทักษะการสอนคิดผ่านกิจกรรม โครงงาน 
เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะควรเพิ่มโครงงานประเภททดลองมากข้ึน 
     1.2  สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยการร่วม 
มือกับส านักงาน กศน.เขต กรุงเทพมหานคร ในการก าหนดมาตรการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
ผู้เรียนการศึกษาพ้ืนฐาน และควรมีการน าข้อสอบระดับชาติ (N-NET) มาวิเคราะห์ จัดท าเป็นคู่มือให้ครูใช้ 
เพ่ือการสอนเสริมของครูในการที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (N-NET) ให้สูงขึ้น 

2. ด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ 
พัฒนาส านักงานของสถานศึกษา ซึ่งมีพ้ืนที่ 3 ชั้นให้กลายเป็นแหล่งรวมขององค์ความรู้ที่ 

หลากหลายพร้อมที่จะให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาทั้งข้อมูลอาชีพ ข้อมูลการศึกษาพ้ืนฐานและข้อมูลภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาให้สถานศึกษากลายเป็นแหล่งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
ที่ดีระหว่างชุมชน กับสถานศึกษาและสามารถปลูกฝังให้รู้และรักท้องถิ่นของตนมากข้ึน สามารถท าให้คน 
ที่เข้ามามองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาในชุมชนของตนพร้อมที่จะเป็นสมาชิกท่ีดีต่อไป 

3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการอบรม 

เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลที่มีหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น หรือสถานศึกษาอาจจะจัดเองโดยเชิญวิทยากรที่ 
เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับคณะครูเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล และการน าผล 
การประเมินไปใช้ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
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บทที่ 2 
ทิศทำงและผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

 

    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
 ปรัชญำ 

 คิดเป็น  เน้นคุณธรรม น าความรู้สู่สังคม 
 
 วิสัยทัศน์ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริม 
การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีภาคีเครือข่ายเป็นฐานการเรียนรู้ โดยมุ้งเน้นพัฒนาคนให้มีความรู้ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิด
ทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21 
 
 พันธกิจของสถำนศึกษำ 

  1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีคุณภาพทุกด้าน  เพ่ือยกระดับ
การศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2. จัดกระบวนการเรียนรู้ รูปแบบบูรณาการ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียน และแหล่งเรียนรู้ ใน
รูปแบบต่างๆ  

4.  พัฒนาบุคลากร และระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษา และ 
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
อัตลักษณ์ 
  คุณธรรม น าผู้เรียน  สู่จิตอาสา 
 
เอกลักษณ์ 
   

 จิตอาสา  พัฒนาสังคม    
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 เป้ำประสงค์ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 

เป้ำประสงค์ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
          เพ่ือให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงเป็นธรรมทั้ง
การศึกษาพ้ืนฐานนอกระบบ การศึกษาเพ่ือพัฒนา
อาชีพ การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสังคมและชุมชนและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อย่ างมีคุณภาพตามมาตรฐานและการประกั น
คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 

1. ผู้ รับบริ การการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายต่างๆ (กลุ่ม
ประชากรวัยแรงงานปกติทั่วไป กลุ่มประชากรวัย
แรงงานที่พลาดโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทาง
ร่างกายและการเรียนรู้ และกลุ่มชาติพันธุ์ ชนกลุ่ม
น้อยและกลุ่มผู้สูงอายุ) ที่มีความพึงพอใจต่อบริการ
ที่ได้รับ 

2. ประชากรวัยแรงงานที่ส าเร็จการศึกษา
อาชีพเพ่ือการมีงานท าที่สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

3. ชุมชนที่สามารถสร้างฐานอาชีพใหม่ตาม
สาขาการศึกษาอาชีพที่จัดบริการ 

4. ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วม
เป็นภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

5. หน่วยงาน และสถานศึกษาที่น าเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
องค์การ และจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้
ให้กับประชาชน 

6. ผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการใช้
เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารของหน่วยงานและ
สถานศึกษา 

7. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษา
ประเภทและระดับต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
กลยุทธ์สถำนศึกษำ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ เป็นสถานศึกษาเสริมสร้าง
ความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงเป็นธรรม โดยมี กลยุทธ์การ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ดังนี้ 
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กลยุทธ์ที่ 1 ปรับวิธีกำรเรียน เปลี่ยนวิธีสอนให้สอดคล้องกับสภำพควำมต้องกำร 

ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมาย  โดยมีรูปแบบตามความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน อันน าไปสู่
การยกระดับคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 2  จัดกิจกรรมที่หลำกหลำยให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 

จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ส ารวจความต้องการในการเรียนรู้
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ และจัดให้มีการท าแผนเวทีชุมชนส่งเสริมผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองตามศักยภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 3 ขยำยและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำให้เป็นฐำนควำมรู้ของชุมชน 
      สนับสนุนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนให้เป็นฐานความรู้  เพื่อให้เกิดศูนย์กลางของการเรียนรู้   
ตลอดจนสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 4 จัดระบบบริหำรเพือ่เพ่ิมประสิทธิภำพ   

ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ 
ความรู้ พัฒนาการบริหารจัดการ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาวิชาการ ระบบการท างานให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน และการประกันคุณภาพ ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมในการท างานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล เพื่อการ
บริการประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 5 ผนึกก ำลังภำคีเครือข่ำยให้มีส่วนร่วมจัดกำรศึกษำ    

ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีความตระหนัก ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบต่างๆ  สร้างแรงจูงใจให้เกิดการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชุมชน
ภาคีเครือข่าย โดยมีการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับภาคีเครือข่าย และชุมชน(MOU) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัด
การศึกษาทุกรูปแบบ  
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

เป้ำประสงค ์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวน

เป้ำหมำย 
(คน) 

ตัวชี้วัด 
ควำมส ำเร็จ 

1.กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบ
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมกนั อันน าไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

ปรับวิธีการ
เรียน 
เปลี่ยนวิธี
สอนให้
สอดคล้อง
กับสภาพ
ความ
ต้องการ 

โครงการจัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

2,000 
คน 

 
 

ร้อยละ ของ
ประชากรวัย
แรงงาน 
เรียน กศน. 
ผ่านการ
ประเมินแต่
ละรายวชิา 

2.กลุ่มเป้าหมายได้พฒันาตนเองโดยอยู่บนแนวคิด
คุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
3.กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ในอาชีพที่
เหมาะสมกับบริบท และความตอ้งการของชุมชน 

จัดกิจกรรม
ที่
หลากหลาย
ให้สอดคล้อง
กับ ความ
ต้องการ 
 

โครงการจดั
การศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพโครงการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
โครงการพัฒนา
สังคมและชุมชน 

510 คน 
 
 

350 คน 
 
 

238 คน 

ร้อยละ ของ
ผู้เรียน
วิชาชีพมี
ความรู้ความ
เข้าใจและมี
ทักษะในการ
ฝึกวิชาชีพ 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวนเป้ำหมำย 

(คน) 
ตัวช้ีวัด

ควำมส ำเร็จ 
4. สถานศึกษาพัฒนาระบบการ
เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ตอบสนองกับ
การเปลี่ยนแปลงบริบทด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมที่
หลากหลายให้
สอดคล้องกับ 
ความต้องการ 
 

โครงการอบรม
ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย 

 100 คน  ร้อยละ ของ
ผู้เรียนวิชาชีพมี
ความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะ
ในการฝึกวิชาชีพ 

5.ชุมชนภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมจัด ส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานการศึกษาและ
การศึกษาตามอัธยาศัยรวมทั้ง
การขับเคลื่อนกิจกรรมการ
เรียนรู้ของชุมชน 

ขยายและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาให้เป็น
ฐานความรู้ของ
ชุมชน 
 
 
 
 

โครงการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

100 คน ร้อยละ  ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และ
เข้าใจมีทักษะใน
การด ารงชีวิต 

6.บุคลากรของสถานการณ์
ได้รับพัฒนา เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ  สถานศึกษามี
ระบบบริหารจัดการที่เป็นไป 
ตามหลักธรรมภิบาล 

จัดระบบบริหาร
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ   

โครงการพัฒนา
บุคลากรในการ
ประกันคุณภาพ 
โครงการตามนโยบาย
เร่งด่วน หรือที่
มอบหมาย 

100 คน ร้อยละของ
ผู้รับบริการมี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการ
ประกันคุณภาพ 

7.ชุมชนภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมจัด ส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานการศึกษาและ
การศึกษาตามอัธยาศัยรวมทั้ง
การขับเคลื่อนกิจกรรมการ
เรียนรู้ของชุมชน 

ผนึกก าลังภาคี
เครือข่ายให้มีส่วน
ร่วมจัดการศึกษา    

โครงการจัด
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

300 คน ร้อยละ  ของ
ผู้รับบริการมี
ความรู้ตามความ
ต้องการ 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2561 
 
งำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย พื้นที ่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

1. โครงการการจัด
กิจกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1. เพื่อยกระดับการศึกษา
ของประชากรภาษีเจริญให้มี
วุฒิสูงขึ้น 
2. เพื่อให้ผู้เรียนน าสาระการ
เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ 
3. เพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

1,110 
คน 

กศน.แขวง 
ทั้ง 7 แขวง 

ต.ค 60- 
ก.ย.61 

782,690 

2. โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ภาค
เรียน 2/2560 และ
1/2561 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบ
ระเบียบปฏบิัติของ
สถานศึกษา 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

600 คน โรงเรียน
ไชยฉิมพลี
วิทยาคม 

พย.60 
พค.61 

10,000.- 

3.โครงการ กศน.  
ภาษีเจริญส่งเสริม
สุขภาพกายและจิต
ของผู้เรียน 
 

1.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ 
ความร่วมมือกับชุมชนในการ
ส่งเสริมสุขภาพของ นศ.กศน. 
2.เพื่อให้นักศึกษาเกิดความ
ตื่นตัวตระหนักและเห็น
ความส าคัญและใส่ใจใน 
สุขภาพตนเองและครอบครัว 
3.เพื่อให้นศ.ทราบปัจจัยเสี่ยง
ในการเกิดภาวะเจ็บป่วยของ
ตนเองในอนาคต 
4.เพื่อให้ นศ.กลุ่มเสี่ยงด้าน
สุขภาพได้รับการให้ค าปรึกษา
ที่เหมาะสมในการ 
5.เพื่อให้ นศ.มีสุขภาพกายที่
ดีร่าเริงแจ่มใส 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

600 คน โรงเรียน
ไชยฉิมพลี
วิทยาคม 

พ.ค– มิ.ย. 
61 
 
 

- 
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4. โครงการ กศน. 
ภาษีเจริญ  
จัดพิธีไหว้ครู 

1. เพื่อแสดงความกตัญญูที่
ศิษย์พึงมีต่อครูอาจารย ์
2. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมอันดีระหว่าง
นักศึกษากับคณาจารย ์

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

1,000 
คน 

โรงเรียน
ไชยฉิมพลี
วิทยาคม 

10 มิ.ย.61 - 

5.โครงการ ติวเข้ม
เสริมความรู้  
สู่การสอบ  

1.เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์และในส่วนที่ 
นศ.ยังไม่เข้าใจ 
2.เพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้
แบบกลุ่มสัมพนัธ ์

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

360 คน โรงเรียน
ไชยฉิมพลี
วิทยาคม 

ก.พ.60 
ก.ย.61 
 

50,800 
 
 

6.โครงการ โครงการ
เดินตามรอยพ่อ อยู่
อย่างพอเพียง อบรม
การท าบัญชีครัวเรือ 

1  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ได้เรียนรู้การจดบนัทึกการท า
บัญชีครัวเรือนส าหรับ
นักศึกษา กศน. ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
สื่อการเรียนรู้การจอบันทึก
ส าหรับนักศึกษา การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เขตภาษีเจริญ 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

800 คน โรงเรียน
ไชยฉิมพลี
วิทยาคม 

ธ.ค.60 40,000 

7. โครงการ 
 จิตอาสาสร้าง 
ความดีถวายในหลวง 

1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้
เรียนรู้การจดบันทึกการท า
ความดีส าหรับนักศึกษา กศน.  
ตามหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
การจอบันทึกการท าความดี
ส าหรับนักศึกษา การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เขตภาษีเจริญ 
 
 
 
 
 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

800 คน โรงเรียน
ไชยฉิมพลี
วิทยาคม 

ธ.ค. 60 40,000 
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8. โครงการจัดแสดง
นิทรรศการโครงงาน
นักศึกษาปีการศึกษา 
2/2560 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้แสดง
ความรู้ความสามารถของ
โครงงาน 
2.เพื่อให้ทราบเกณฑ์การ
ประเมินโครงงานของ
นักศึกษา 
3 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึง
ความสามารถของโครงงาน 
และมีความพร้อมในการก้าวสู่
อาชีพ 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

600 คน โรงเรียน
ไชยฉิมพลี
วิทยาคม 

4 มี.ค. 61 10,000.- 

9.โครงการ  กฎหมาย
ที่ควรรู้คู่คนไทย 

1.เพื่อพัฒนานักศึกษาอาสา 
สมัครให้สามารถถ่ายทอด
ความรู้กฎหมายที่ตนมีอยู่ได ้
2.เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับชีวิติประจ าวัน
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

100 คน  ห้อง
ประชุม
โรงเรียน
ไชยฉิมพลี
วิทยาคม 

25 มีนาคม  
2561 

 

20,550.- 

10.โครงการ แข่งขัน
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
วันแม่แห่งชาตสิาน
สามัคค ี

1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชนิีนาถ 12 
สิงหาคม  
2.เพื่อให้นักศึกษารู้จักกฎ
กติกา  มารยาทของการเล่น
กีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  
รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิด    
ประโยชน์และห่างไกลยาเสพ
ติด  รวมทั้งก่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

600 คน ศูนย์เรียนรู้
ค่ายสุรสีห์
ตามแนว
พระราช
ปรัชญาจ.
กาญจนบุร ี

6 ส.ค.61 30,000.- 

11.โครงการ อบรม
ลูกเสือดี มีคุณธรรม 
น าประชาธิปไตยตา้น
ภัยยาเสพติด 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องลูกเสือ 
2. เพื่อเป็นการปลูกฝงั
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะพึง
ประสงค์สอดคล้องตาม
นโยบาย 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

200 คน ค่ายลูกเสือ
วาสนาดีรี
สอร์ท จ.
ราชบุร ี

 
 

3-5 ก.พ.61 99,877.- 
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 3.เพื่อให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์จากกิจกรรม
ต่างๆและน าไปปรับใช้ในการ
เรียน 

     

12.โครงการ   ค่าย
เยาวชนไทย  หัวใจ
สะอาด  รุ่นที่ 4 

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมค า
สอนของพระพุทธเจ้า  
สามารถน าไปปรบัใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 
2.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม และหลักธรรมค า
สอนให้เป็นคนดี   มีคุณธรรม 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

100 คน วัดเขา
กระจิบ  
อ.เมือง  
จ.ราชบุร ี

ธ.ค. 60 
 

78,600.-  

13.โครงการ   ค่าย
เยาวชนไทย  หัวใจ
สะอาด  รุ่นที่ 5 

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมค า
สอนของพระพุทธเจ้า  
สามารถน าไปปรบัใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 
2.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม และหลักธรรมค า
สอนให้เป็นคนดี   มีคุณธรรม 
 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

100 คน วัดเขา
กระจิบ  
อ.เมือง  
จ.ราชบุร ี

16-17 ก.ค.
61 

 

78,600.-  

14 โครงการค่ายสะ
เต็มศึกษา พัฒนา
เยาวชน 

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะการ
แก้ปัญหาโดยใชส้ะเต็มศึกษา
ได ้
2.เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้
หลายวิชามาบูรณาการร่วมกัน
และสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั พัฒนาทักษะสู่
การประกอบอาชีพ 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

110 คน 
 

สถาบนั
ฝึกอบรม
บ้านริม
คลอง อ.
บ้านแพว้ 
จ.
สมุทรสาคร 

14-15 ก.ค.
61 

85,290.- 

15.โครงการ  กศน.
อาสากาชาดรุน่ใหม่  
ใส่ใจค่านิยม 

1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องอาสา
ยุวกาชาดและเผยแพร่
อุดมการณ์ของกาชาดและ 
ยุวกาชาด  
 
 
 
 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

100 คน 
 

ค่ายหันคา
แคมป์  
จ.ชัยนาท 
 

22 ก.ค.-23 
ก.ค. 60 

72,500.- 
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 2.เพื่อเป็นการปลูกฝงั
นักศึกษาเป็นคนดี  ตาม
ค่านิยมหลัก 12 ประการ  
สร้างสรรค์สังคมด้วยจิตอาสา 
3. เพื่อให้นักศึกษาได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
การท ากิจกรรมต่างๆ และ
น าไปปรบัใช้ในการเรียนและ
ชีวิตประจ าวนั 

     

16 โครงการ ปลุก
จิตส านึกรักชาต ิและ
สถาบนั
พระมหากษัตริย์ไทย 

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจ ความเป็นชาติ
ไทย ความรักชาติเทิดทนู
สถาบนัพระมหากษัตริย์            
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ร าลึกถึงบุญคุณสถาบนั
พระมหากษัตริย์ไทย 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

100 คน 
 

โรงเรียน
ไชยฉิมพลี
วิทยาคม 

9 เม.ย.61 10,000.- 

17.โครงการ  ส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (บนัทึกการ
เรียนรู้ต่อเนื่อง กรต.) 

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้
เรียนรู้การจดบันทึกส าหรับ
นักศึกษา กศน. ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
สื่อการเรียนรู้การจอบันทึก
ส าหรับนักศึกษา การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เขตภาษีเจริญ 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

650 คน 
 

โรงเรียน
ไชยฉิมพลี
วิทยาคม 

ธ.ค.60 97,500.- 

18.โครงการสอนเสริม 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูน
ความรู้  ความสามารถในวิชา
หลัก  ได้แก่  ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์
2.เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้กับผู้เรียน 

นักศึกษา กศน.  
ระดับ  ประถม  
ม.ต้น  ม.ปลาย 
 

330 คน กศน.เขต 
ภาษีเจริญ 

ม.ค.- มี.ค.
61 
 
 

26,400.- 
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งำนกำรศึกษำต่อเนื่อง  ศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน วิชำชีพพื้นฐำน 31 ชม.ขึ้นไป 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย พื้นที ่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

19.โครงการ กศน. 
ภาษีเจริญ จัด
การศึกษาต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาอาชีพ 
สู่ชุมชน ชา่งพืน้ฐาน 

1.เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจการฝึกทักษะ
อาชีพหลักสูตรระยะสั้น 
2.เพื่อพัฒนาอาชีพตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3.พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ด้านอาชพี 
4.เพื่อส่งเสริมการมี
รายได้มีอาชีพในชุมชน 

ผู้รับบริการ
ในพื้นที่เขต 
ภาษีเจริญ 
 
 

210 คน 
 

-แขวงบางด้วน 
-แขวงบางจาก 
-แขวงบางหว้า 
-แขวงคลองขวาง 
-แขวงปากคลอง
ภาษีเจริญ 
-แขวงบางแวก 
-แขวงคูหา
สวรรค์ 
 

ธ.ค.60 --- 
ก.ย.61 

189,000 

 
งำนกำรศึกษำต่อเนื่อง  กลุ่มสนใจ 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย พื้นที ่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

20.โครงการ กศน. 
ภาษีเจริญฝึกอาชีพ
ให้ประชาชน 
“พัฒนาอาชีพ”   

1.เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจการฝึกทักษะ
อาชีพหลักสูตรระยะสั้น 
2.เพื่อพัฒนาอาชีพตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3.พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ด้านอาชพี 
4.เพื่อส่งเสริมการมี
รายได้มีอาชีพในชุมชน 

ผู้รับบริการ
ในพื้นที่เขต 
ภาษีเจริญ 
 
 

266 คน -แขวงบางด้วน 
-แขวงบางจาก 
-แขวงบางหว้า 
-แขวงคลองขวาง 
-แขวงปากคลอง
ภาษีเจริญ 
-แขวงบางแวก 
-แขวงคูหา
สวรรค์ 
 

ต.ค.60 ---- 
ก.ย.61 

186,200 
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งำนกำรศึกษำต่อเนื่องกำรจัดกำรเรียนรู้ 1 อ ำเภอ 1 เขต 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย พื้นที ่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

21.โครงการ กศน.
ภาษีเจริญจัด
กิจกรรมศูนย์อาชีพ
ชุมชน 1 อ าเภอ 1 
อาชีพ  

1. เพ่ือให้ผู้รับบริการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การฝึกทักษะอาชีพ 
2. เพ่ือพัฒนาอาชีพ
ตามแนว เศรษฐกิ จ
พอเพียง 
3. เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
ด้านอาชีพ 
4.เ พ่ือส่งเสริมการมี
รายได้อาชีพในชุมชน 

ผู้รับบริการใน
พ้ืนที่เขต 
ภาษีเจริญ 
 
 

34 คน กศน.แขวง 
-แขวงบาง
ด้วน 
-แขวงคูหา
สวรรค์ 
 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

30,600 

 
กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย พื้นที่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

22.โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้หนังสือ 
 
 
 

1.เพ่ือให้มีทักษะการ
อ่านและเขียน 
2.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการคงสภาพการ
รู้หนังสือ 

ผู้ไม่รู้หนังสือ
ในเขต 
ภาษีเจริญ 
 
 

7 คน กศน.เขต
ภาษีเจริญ 

ต.ค.60 - 
ก.ย.61 

3,770 
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กำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะชีวิต 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย พื้นที่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

23.โครงการ     
รณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุการใช้รถ
ใช้ถนน 

1.เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎจราจร
แก่นศ.และประชาชน 
2.เพื่อสร้างจิตส านึก
เรื่องความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน 
3.เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุการใช้รถใช้
ถนน 

นักศึกษาและ
ประชาชน
ทั่วไป 
 

175 คน -ศรช.วัดชัย
ฉิมพลี 
-ถนนพุทธ
มณฑลสาย1 

16 ต.ค. 
2560 

 

20,125 

24.โครงการ   
รณรงค์ต่อต้านและ
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

1.  เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ถึงพิษภัย
ยาเสพติด และรู้เท่า
ทันโทษของยาเสพติด 
2.  เพื่อมีภูมิคุ้มกัน
เรื่องยาเสพติด และ
น าความรู้ที่ได้รับ
เผยแพร่ให้กับคนใน
ครอบครัว ชุมชน 
ต่อไป  

นักศึกษา 
กศน.เขต 
ภาษีเจริญ 

175คน โรงเรียนไชย
ฉิมพลี
วิทยาคม 
แขวงบาง
แวก เขต
ภาษีเจริญ 
กทม. 
 

7  มิ.ย. 
2561 

20,125.- 
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งำนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำสังคมและชุมชน 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย พื้นที่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

25.โครงการ  ชุมชน
รักประชาธิปไตย 

1.เ พ่ื อ ฝึ ก อ บ ร ม ใ ห้
ประชาชนมีความรู้ ใน
เรื่องประชาธิปไตย 
2.เพ่ือให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมตามโครงการ 
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ประชาชนใน
เขตภาษีเจริญ     
 

119 คน ประชาชนใน
ชุมชนทั้ง 7  
แขวง    ของ 
กศน.เขต
ภาษีเจริญ 

29 - 30
มี.ค.61 

 

47,600.- 
 

26.โครงการ  สร้าง
สมรรถภาพกายและ
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ 

1. เพ่ือฝึกอบรมให้
ผู้สูงอายุมีความรู้   
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 
2.เพ่ือให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมตามโครงการ 
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

ประชาชนใน
เขตภาษีเจริญ     
 

119 คน ประชาชนใน
ชุมชนทั้ง 7  
แขวง    ของ 
กศน.เขต
ภาษีเจริญ 

12 - 13 
มิ.ย.61 

 

47,600.- 
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งำนกำรศึกษำเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย พื้นที่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

27. โครงการ
การศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพ่ือเป็นการพัฒนา
ศักยภาพให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ป ร ะ ช า ช น
ทั่วไป 

112 คน กศน.แขวง     
7 แขวง 

ธ.ค.60 - 
พ.ค.61 

44,800 

 
 
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย พื้นที่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

28.โครงการจัดหา
หนังสือพิมพ์แขวงใน
ชุมชน 

1.เพ่ือพัฒนา กศน.
แขวงให้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.เพ่ือจัดหาสิ่งอ านวย
ความสะดวกรองรับ
การบริการ 
3.เพ่ือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ ใน
ชุมชน 

นักศึกษา
และ
ประชาชน
ทั่วไป 

1,500 คน กศน.แขวง
ทั้ง 7 แขวง 

1 ต.ค.60 - 
30 ก.ย.61 

17,080 

29.โครงการ
ห้องสมุด 
เพ่ือการเรียนรู้ 
 

- เพ่ือให้เด็กปฐมวัย  
ตลอดประชาชนทั่วไป 
ได้รับบริการจากสื่อที่
ทันสมัยและ
หลากหลาย 
 

เยาวชน 
นักศึกษา 
ประชาชน
ทั่วไป 

 

1000 คน กศน.เขต 
ภาษีเจริญ 

และ
ห้องสมุดวัด
นาคปรก 

1 ต.ค.60 - 
30 ก.ย.61 

- 
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กำรประเมินเทียบระดับกำรศึกษำ 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย พื้นที่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

30.โครงการประเมิน
เทียบระดับ
การศึกษา 
(6 เดือน) 
 
 

1.เปิดโอกาสให้ผู้มี
ประสบการณ์ได้ 
รับการรับรองคุณวุฒิ
ทางการศึกษา 
2.เพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคคลมีความ
กระตือรือร้นที่จะ
แสวงหาความรู้เพิ่ม
ทักษะและสังคมและ
ประสบการณ์ต่อเนื่อง 

นักศึกษา 
กศน.เขตภาษี
เจริญ 
 
 

50 คน -เขตภาษี
เจริญ 
-เขตบางแค 

1 ต.ค.60 - 
30 ก.ย.61 

- 

31.โครงการ   
SMART ONIE เพ่ือ 
SMART FARMER 

1.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการเป็น 
SMART FARMER 
2.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่อง
การท าเกษตร ตาม
ความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ และเห็น
ช่องทาง หรือการ
พัฒนาอาชีพด้าน
เกษตรกร 
3.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนที่ผ่านการ
อบรม สามารถ
ยกระดับเป็น SMART 
FARMERได้ 

ประชาชน
ทั่วไป 

70 คน 1.ห้อง
ประชุม  
สพม.1 

2.ศึกษาดู
งานที่บ้าน

สารภี      
 จังหวัด

สมุทรสงคราม 
 

22 - 25
ก.พ. -  3 
มี.ค.61 

 

106,400.-  

 
 
 
 
 
 
 



37 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย พื้นที่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

32.โครงการลดขยะ  
ลดภาระชุมชน 

1.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนใน
การบริหารจัดการขยะ 
2.เพ่ือลดปริมาณขยะ ลด
มลพิษ และโรคติดต่อจาก
ขยะ 

ประชาชน
ทั่วไป 
 
 

140 คน กศน.แขวง 
7 แขวง 

มี.ค.61 
พ.ค. 61 

 
 

14,000 .- 
 
 
 

33.โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล 

1.เพื่อให้ประชาชน มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การใช้สมาร์ทโฟนเข้าสู่
การประกอบอาชีพได้ 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ทักษะรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 
คิด วิเคราะห์ แยกแยะ 
สื่อดิจิทัล เพ่ือการบริโภค
สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
 

ประชาชนใน
ชุมชนเขต
ภาษีเจริญ 
 
 

224 คน ประชน
ทั่วไปใน
พ้ืนที่เขต
ภาษีเจริญ 

มิ.ย.61 
ก.ค. 61 

 
 

86,184 .- 
 
 
 

34.โครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด้าน
อาชีพ 

1.เพ่ือฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีของ
สถานศึกษา  
2.เพ่ือให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมตามโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ และ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

ประชาชนใน
ชุมชนเขต
ภาษีเจริญ 
 

90 คน กศน.แขวง
บางหว้า 
กศน.แขวง
บางแวก 
กศน.แขวง
คูหา
สวรรค์ 
 

ม.ค.- มี.ค.
61 

93,000.- 
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กำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย/กำรบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำบุคลำกร 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย พื้นที่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

35.โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1.เพ่ือให้บุคลากรได้
พัฒนางานด้านการประ 
กันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2.เพ่ือเป็นการพัฒนา
คุณภาพด้านการประกัน 
คุณภาพสถานศึกษาท้ัง
ระบบ 
3.เพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถรองรับการ
ประเมินสถาน ศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกได้ 
 

บุคลากร 
กศน.เขต
ภาษีเจริญ 

16 คน หาดตื้น
คลื่นสวย  
รีสอร์ท 

จ.จันทบุรี 

ส.ค.61 บุคลากร กศน.
เขตภาษีเจริญ 
 
 

 

36.โครงการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1.เพื่อให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้แสดงความ
คิดเห็นและมีบทบาท
หน้าที่ร่วมกับ กศน.เขต
ภาษีเจริญ ในการจัด
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
2.เพื่อเสริมสร้างความ
ร่วมมือร่วมใจ และความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากรกับคณะกรรม 
การสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมก
าร 
สถานศึกษา 
และ
บุคลากร 
กศน.เขต
ภาษีเจริญ 

2 ครั้ง:ปี กศน.เขต
ภาษีเจริญ 

ต.ค.60– 
ก.ย.61 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย พื้นที่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

37.โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

1.เพื่อให้สถานศึกษามี
หลักสูตรเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
2.เพื่อให้ครูผู้สอนมี
ความรู้ ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรและ
สามารถน าไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

บุคลากร 
กศน.เขต
ภาษีเจริญ 
 

16 คน เรือนน้ า
เย็น        
รีสอร์ท 
จังหวัด
สมุทรสง 
คราม 

พ.ย.60 65,000 

38.โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการด้าน
การประเมิน
โครงการ 

เพ่ือให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้แสดงความ
คิดเห็นและมีบทบาท
หน้าที่ร่วมกับ กศน.เขต
ภาษีเจริญ ในการจัด
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 

บุคลากร 
กศน.เขต
ภาษีเจริญ 
 

16 คน กศน.เขต
ภาษีเจริญ 
และ กศน. 
อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 

ธ.ค.60 65,000 
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เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานศึกษาจึงได้ร่วมกันก าหนด 
ค่าเป้าหมาย ซึ่งเป็นค่าความส าเร็จ หรือระดับผลการด าเนินงานที่สถานศึกษาคาดหวังว่าสามารถท าให้เกิดขึ้นได้   
ในมาตรฐานที่ 1 ดังนี้  

ประเด็น ค่ำเป้ำหมำย 
(จ ำนวน หรือ ร้อยละ) 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณธรรม   
     ประเด็นที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม ร้อยละ 50.75 
     ประเด็นที่ 5 ผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบด้านคุณธรรม จ านวน 16  คน 
ตัวบ่งชี้ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหา  
              ความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 

การด ารงชีวิต  
 

     ประเด็นที่ 1 ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้  เรียนรู้ 
                    อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 

ร้อยละ  84.95 

     ประเด็นที่ 5 ผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบด้านทักษะกระบวนการคิด 
      ทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไป
      ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 

จ านวน 16  คน 

ตัวบ่งชี้ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู้พื้นฐาน  
ประเด็นที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน 

 
ร้อยละ  41.37 

      ระดับประถมศึกษา 
     รายวชิาทักษะการเรียนรู้ 
     รายวชิาภาษาไทย 
     รายวชิาภาษาอังกฤษ 
     รายวชิาคณิตศาสตร์ 
     รายวชิาวิทยาศาสตร์ 
     รายวชิาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 
    รายวิชนทักษะการประกอบอาชีพ 
    รายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 
    รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
    รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา 
    รายวิชาศิลปศึกษา 
    รายวิชาสังคมศึกษา 
    รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง 
    รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม    
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    รายวิชาทักษะการเรียนรู้ 
    รายวิชาภาษาไทย 
    รายวิชาภาษาอังกฤษ 

 
ค่าเฉลี่ย 41.29 
ค่าเฉลี่ย 41.65 
ค่าเฉลี่ย 36.25 
ค่าเฉลี่ย 28.38 
ค่าเฉลี่ย 40.00 
ค่าเฉลี่ย 52.05 
ค่าเฉลี่ย 34.82 
ค่าเฉลี่ย 35.38 
ค่าเฉลี่ย 60.89 
ค่าเฉลี่ย 56.00 
ค่าเฉลี่ย 45.59 
ค่าเฉลี่ย 47.98 
ค่าเฉลี่ย 39.28 
 ค่าเฉลี่ย 48.43 

 
ค่าเฉลี่ย 43.44 
ค่าเฉลี่ย 43.50 
ค่าเฉลี่ย 28.47 
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ประเด็น ค่ำเป้ำหมำย 
(จ ำนวน หรือ ร้อยละ) 

    รายวิชาคณิตศาสตร์ 
    รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
    รายวิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ 
    รายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ 
    รายวิชาพัฒนาอาชีพให้เข้มแข็ง 
    รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
    รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา 
    รายวิชาศิลปศึกษา 
    รายวิชาสังคมศึกษา 
    รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง 
    รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     รายวิชาทักษะการเรียนรู้ 
     รายวชิาภาษาไทย 
     รายวชิาภาษาอังกฤษ 
     รายวชิาคณิตศาสตร์ 
     รายวชิาวิทยาศาสตร์ 
     รายวชิาช่องทางการขยายอาชีพ 
     รายวชิาทักษะการขยายอาชีพ 
     รายวชิาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 
     รายวชิาเศรษฐกิจพอเพียง 
     รายวชิาสุขศึกษา พลศึกษา 
     รายวชิาศิลปศึกษา 
     รายวชิาสังคมศึกษา 
     รายวชิาศาสนาและหน้าที่พลเมือง 
     รายวชิาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  

ค่าเฉลี่ย 27.70 
ค่าเฉลี่ย 28.11 
ค่าเฉลี่ย 55.61 
ค่าเฉลี่ย 43.39 
ค่าเฉลี่ย 51.20 
ค่าเฉลี่ย 66.95 
ค่าเฉลี่ย 51.40 
ค่าเฉลี่ย 43.99 
ค่าเฉลี่ย 42.04 
ค่าเฉลี่ย 37.19 
 ค่าเฉลี่ย 43.59 

 
ค่าเฉลี่ย 40.64 
ค่าเฉลี่ย 51.92 
ค่าเฉลี่ย 27.52 
ค่าเฉลี่ย 23.87 
ค่าเฉลี่ย 31.51 
ค่าเฉลี่ย 37.36 
ค่าเฉลี่ย 35.82 
ค่าเฉลี่ย 32.99 
ค่าเฉลี่ย 47.40 
ค่าเฉลี่ย 42.65 
ค่าเฉลี่ย 37.62 
ค่าเฉลี่ย 39.29 
ค่าเฉลี่ย 36.44 
 ค่าเฉลี่ย 27.58 

 ประเด็นที่ 2 ผู้เรียนน าความรู้พ้ืนฐานไปใช้ในการด าเนินชีวิต การท างาน  
      หรือการประกอบอาชีพ 

ร้อยละ  65 

 ประเด็นที่ 5 ผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้/ 
      ประยุกต์ในการด ารงชีวิต 

จ านวน 16  คน 

กำรศึกษำต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ 1.4  ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ 

 ในการประกอบอาชีพ 
 

 ประเด็นที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ร้อยละ 76 
 ประเด็นที่ 2 ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้ หรือประกอบ

       อาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
ร้อยละ 76 
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ประเด็น ค่ำเป้ำหมำย 
(จ ำนวน หรือ ร้อยละ) 

 ประเด็นที่ 5 ผู้เรียนเป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้ จ านวน 7  คน 
ตัวบ่งชี้ 1.5 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียง 

 

 ประเด็นที่ 1 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักปรัชญา 
      ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 75 

 ประเด็นที่ 2 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
       พอเพียง 

ร้อยละ 75 

 ประเด็นที่ 5 ผู้เรียนเป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา 
      ของเศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน  7  คน 

ตัวบ่งชี้ 1.6 ผู้เรยีนหรือผูเ้ข้ารับการอบรมสามารถใชเ้ทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  
     ประเด็นที่ 1 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถ 

       ในการใช้เทคโนโลย ี ร้อยละ 76 
     ประเด็นที่ 2 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

        และพัฒนาการด ารงชีวิต หรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 76 
     ประเด็นที่ 5 ผู้เรียนเป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม จ านวน 7 คน 
กำรศกึษำตำมอัธยำศัย  
ตัวบ่งชี้ 1.7 ผู้รับบริการได้รับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วม      
     กิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

     ประเด็นที่ 1 ผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย ร้อยละ 75 
     ประเด็นที่ 2 ผู้รับบริการที่ได้รับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วม  

  กิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 
ร้อยละ 75  

     ประเด็นที่ 5 ผู้รับบริการเป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการน าความรู้จากการเข้าร่วม
  กิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัยไปใช้ 

จ านวน 15  คน 
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ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
  

โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
โครงการปฐมนิเทศ  2/2560 ,1/2561 600 1,220 
โครงการตรวจสุขภาพ 600 1,220 
กิจกรรมไหว้ครู 600 615 
โครงการ กศน.ภาษีเจริญอาสากาชาดรุ่นใหม่ใส่ใจค่านิยม 100 105 
โครงการกฎหมายที่ควรรู้คู่คนไทย 100 100 
โครงการค่ายธรรมะสดใส ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 4 100 100 
โครงการค่ายธรรมะสดใส ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 5 100 100 
โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์
ไทย 

100 100 

โครงการลูกเสือคู่คุณธรรม น าจิตอาสาต้ายยาเสพติด 120 120 
โครงการติวเข้มความรู้ สู่ความส าเร็จ ครั้งที่1 300 305 
โครงการติวเข้มความรู้ สู่ความส าเร็จ ครั้งที่2 300 306 
โครงการค่ายสะเต็มศึกษา พัฒนาเยาวชน 110 110 
โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 600 600 
โครงการพัฒนาอาชีพช่างพ้ืนฐาน (หลักสูตรระยะสั้น 40 ชั่วโมง) 210 340 
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสนใจ 266 280 

โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน 1 อ าเภอ 1 อาชีพ วิชาดอกไม้ประดิษฐ์จากดนิ 17 20 
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนน 175 175 
โครงการรณรงค์ต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติด 175 175 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 112 233 
โครงการสร้างสมรรถภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 119 119 
โครงการชุมชนรักประชาธิปไตย 119 119 
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บทที่ 3 
ผลกำรประเมินตนเอง  

   
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ได้ด าเนินการประเมิน

คุณภาพการ    จัดการศึกษาของสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  2561  ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอก
ระบบ พ.ศ. 2555 ที่อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 วรรคสาม และมาตรา 25 วรรคหนึ่งแห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 และเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 20 ตัวบ่งชี้  ดังรายละเอียดผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ผลกำรประเมินตนเองตำมรำยมำตรฐำน  
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 
 จากการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 สามารถน าเสนอผลการด าเนินงานตาม
รายตัวบ่งชี้ ได้ดังนี้ 
 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผู้เรียนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีคุณธรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 
    1. สถานศึกษาได้ก าหนดเป้าหมายให้นักศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณธรรม ร้อยละ 50.76  ของนักศึกษาที่

ลงทะเบียนมีคุณธรรมใน ระดับดีมาก  ขึ้นไป ซึ่งผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า นักศึกษา มี
คุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับ ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ   51.51  ซึ่งสูงกว่าค้าเป้าหมาย ตามรายละเอียดดังนี้ 
   

  ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรม 2 ภาคเรียนที่ผ่านมา    

ระดับ 

2/2559 1/2560 
จ ำนวน พอใช้ ดี ดีมำก ร้อยละ

ระดับดี
มำก 

จ ำนวน พอใช้ ดี ดี
มำก 

ร้อยละ
ระดับดี
มำก 

ประถม 36 - 15 21 58.33 37 - 14 23 62.16 
ม.ต้น 433 - 241 192 44.34 426 - 225 201 47.18 

ม.ปลาย 577 - 304 273 47.31 573 - 314 259 45.20 
รวม 1046 - 560 486 149.98 1036 - 553 483 154.54 

เฉลี่ย 49.99 เฉลี่ย 51.51 
ค่ำเป้ำหมำย 51.51 

  

 จากตารางผลการประเมินคุณธรรมผู้เรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2561  ขอศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ปีงบประมาณที่ผ่านา  
ภาคเรียน 2/2559 และภาคเรียนที่1/2560  มีค่าเฉลี่ยระดับดีมาก  ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 51.51 
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 ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณธรรม 2 ภาคเรียนปัจจุบัน 
 

ระดับ 

2/2560 1/2561 
จ ำนวน พอใช้ ดี ดีมำก ร้อยละ

ระดับดี
มำก 

จ ำนวน พอใช้ ด ี ดี
มำก 

ร้อยละ
ระดับดี
มำก 

ประถม 41 - 14 27 65.85 36 - 11 25 69.44 
ม.ต้น 409 - 174 235 57.45 374 - 176 198 52.94 
ม.ปลาย 598 - 259 339 56.68 608 - 277 331 54.44 

รวม 1048 - 447 601 179.98 1018 - 464 554 176.82 
เฉลี่ย 59.99 เฉลี่ย 58.94 

ค่ำเป้ำหมำย  59.46 
  
 

ระดับ 

รวม 2 ภำคเรียน (ปีงบประมำณ 2561) ผลกำร 
ด ำเนิน 
งำน 

(ร้อยละ) 

จ ำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

พอใช้ ดี ดีมำก 
ร้อยละ ระดับ  

ดีมำก 

ประถม 77 - 25 52 67.53  
ม.ต้น 783 - 350 433 55.30  
ม.ปลาย 1206 - 536 670 55.55  

รวม 2066 - 911 1155 178.38  
เฉลี่ย 59.46 

 
  จากตารางผลการประเมินคุณธรรมผู้เรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2561  ขอศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  แสดงให้เห็นว่า  
ผู้เรียน 2/2560 มีร้อยละเฉลี่ยระดับดีมาก  ของการประเมินคุณธรรมเท่ากับ  59.99 และผู้เรียน 1/2561 มีร้อย
ละเฉลี่ยระดับดีมาก ของการประเมินคุณธรรมเท่ากับ  58.94  ซึ่งสู่งกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  มีการประเมินคุณธรรม
ผู้เรียนการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกระดับคือ ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณธรรมพ้ืนฐาน 9 ประการ ประกอบด้วย 
(1) ขยัน (2) ซื่อสัตย์ (3) ประหยัด  (4) มีวินัย  (5) มีน้ าใจ  (6) สุภาพ  (7)  สะอาด  (8) สามัคคี (9) กตัญญู , 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2 ประการ ประกอบด้วย (1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  (2) มีความเป็นประชาธิปไตย 
และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวง
รัชกาลที่ 10 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน (1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) มีพ้ืนฐาน
ชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม (3) มีงานท า มีอาชีพ (4) เป็นพลเมืองดี โดยใช้แบบประเมินคุณธรรมตามพฤติกรรมบ่งชี้
รายภาคเรียนเพ่ือบันทึกผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล และแบบรายงานผลการประเมินคุณธรรม เพ่ือใช้
เป็นหลักฐานมอบให้ผู้เรียนเมื่อส าเร็จการศึกษาเพ่ือผู้เรียนน าไปใช้ประกอบการศึกษาต่อหรือประโยชน์อ่ืน 
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เอกสารประกอบการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งเอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(กศน.4)  โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญได้มีประชุมเพ่ือวางแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “กิจกรรมก่อนการเรียนการสอน ท าความเคารพธง
ชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ   โครงการลูกเสือดีมีคุณธรรม  โครงการอาสากาชาดคนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม 12 
ประการ  โครงการค่ายธรรมะ และโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย” เป็นค่ายไปกลับและค่ายค้างคืน 2 วัน 1 คืน 
มีการประเมินผลการด าเนินงาน ของโครงการโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจและมีการประเมินคุณธรรมของ
นักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ในทุกภาคเรียนโดยใช้
เครื่องมือในการบันทึกการท ากิจกรรมของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 และภาคเรียนที่ 1/2561 
     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  มีแนวทางในการยกระดับ
คุณธรรมผู้เรียนให้สูงขึ้น  โดยจะชี้แจงให้นักศึกษาได้ทราบกระบวนการเรียนการสอนของ กศน.จะเน้นย้ าในเรื่อง
ของความรู้คู่คุณธรรม นักศึกษา กศน. ต้องมีความรับผิดชอบสูงกว่านักศึกษาในระบบโรงเรียน เพราะต้องท างาน
ด้วยเรียนไปด้วย มีการประเมินคุณธรรมนักศึกษา กศน.เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตจากการสอบสามารถมาพบ
กลุ่ม การร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาการร่วมกิจกรรมกับชุมชน ส่งงานตามที่มอบหมาย  การเข้าสอบตรงเวลา 
การพูดจา การปฏิบัติตามระเบียบวินัยแต่งกาย การมีน้ าใจต่อครู และเพ่ือนนักศึกษา นอกจากนี้สถานศึกษาได้
เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษาส าหรับนักศึกษาเป็นต้น นอกจากสถานศึกษายังได้จัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริม ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีการด าเนินงานตามแผนงาน และโครงการมีการประเมินผล สรุป 
และรายงานผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูจะมีการตรวจผลงาน/ชิ้นงาน/
รายงานของนักศึกษา/สมุดบันทึกความดี ซึ่งผลงานต่าง ๆ จะชี้ให้เห็นว่านักศึกษาแต่ละคนมีความรับผิดชอบจริง   
 

     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ มีการด าเนินงานที่สอดคล้อง
ดังนี้ 
นโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ 2561 

1. จุดเน้นด้านความมั่นคง 
แนวทางหลัก 
     1.3 การยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 
โครงการหลัก  
     3. การเสริมสร้างความมั่นคงของสภาบันหลักของชาติ 
        - โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย : การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 
         - การพัฒนาการเรียนรู้ประวิติศาสตร์ชาติไทย/สถาบันพระมหากษัตริย์ 
แนวทางหลัก 
     1.4 การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
โครงการหลัก  
     4. การส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือความมั่นคง 
        - การสร้างเสริมความรู้และทักษะความเป็นพลเมือง(Civic Education) 
     3. จุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แนวทางหลัก 
     3.1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
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โครงการหลัก  
     5. การส่งเสริมและสร้างคนดี 
        - โรงเรียนคุณธรรม 
        - โครงการส่งเสริมกิจกรรม 

นโยบำยและจุดเน้นส ำนักงำน กศน.ปีงบประมำณ 2561 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ข้อ 1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชการที่ 10 
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข มีความเป็นพลเมืองดี เคารพความคิดของผู้อ่ืนยอมรับความแตกต่างและหลากหลายทางความคิด
และอุดมการณ์ รวมทั้งสังคมพหุวัฒนธรรม 

2.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัยจิตสาธารณะ และอุดมการณ์ความยึด
มั่นในสถาบันหลักของชาติรวมทั้งการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมลูกเสือ กศน. และกิจกรรมอ่ืน ๆ ตลอดจนสนับสนุน
ให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

 

สอดคล้องแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมของ
ประเทศชาติ 

ข้อ 2.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธ ารง
รักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เพ่ิมข้ึน 

ข้อ 2.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
1.  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดย

แนวทางสันติวิธีเพ่ิมข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     2.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 
2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัยและมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
5. สถานศึกษามีผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีดังนี้ 

ตารางที่  1 แสดงรายละเอียด: ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ที่เป็นตัวอย่างที่ดี หรือเป็นต้นแบบ     

ระดับ 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนผู้เรียนที่เป็น
ตัวอย่ำงที่ดี 
หรือเป็นต้นแบบในด้ำน 
คุณธรรม 

ค่ำเฉลี่ยจ ำนวนผู้เรียนที่เป็น
ตัวอย่ำงที่ดีหรือเป็น
ต้นแบบในด้ำนคุณธรรม ค่ำเป้ำหมำย 

(คน) 

2/2559 1/2560 
ประถมศึกษา 73 1 1 1 1 
มัธยมศึกษาตอนต้น 859 6 6 6 6 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,150 9 9 9 9 

รวม 2,082    16 
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รายชื่อผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นต้นแบบในด้านคุณธรรม  ดังนี้ 
ที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกุล ระดับ ศูนย์กำรเรียน 
1. 611-00001-0 นายฉัตรชัย  พากู ประถมศึกษา ศิรินทร์และเพ่ือน 
2. 5912-00155-4 สามเณรธนัสถ์  ปัญญาดิษฐ์ ม.ต้น พระ-เณร 
3. 6022-00101 นางสาวพรชิตา  ตรีสุข ม.ต้น วัดทองศาลางาม 
4. 5912-00067-8 นายกมลภพ  พลอยมีรัมย์ ม.ต้น วัดชัยฉิมพลี 
5. 6012-00007-4 นางสาววาสนา  สุขใส ม.ต้น วัดรางบัว 
6. 5922-00102-9 นายภานุ  งามยิ่งยงค์ ม.ต้น บางด้วน 
7. 5922-00013-4 นายศราวุธ  มากแจ้ง ม.ต้น โรงเรียนไชยฉิมพลี 
8. 5823-00122-5 พระกายเพชร  ทันโส ม.ปลาย พระ-เณร 
9. 6013-00120-7 นางสาวล าดวน  ประภูระกัง ม.ปลาย วัดวิจิตรการนิมิต 
10. 6023-00024-3 นายธเนศ  นุชเฟ่ือง ม.ปลาย วัดตะล่อม 
11. 5913-00141-8 นางสาวธันย์ภัคนันท์  อ ามาตย์เอก ม.ปลาย โรงเรียนไชยฉิมพลี 
12. 6013-00112-2 นายสวัสดิ์  แก้วหยก ม.ปลาย วัดชัยฉิมพลี 
13. 6013-00122-5 นายธนบดี  เกษมปรีดาลาภ ม.ปลาย วัดทองศาลางาม 
14. 6113-00077-1 นางสาววิลาสินี  เสียงใส ม.ปลาย วัดรางบัว 1 
15. 6113-00071-7 นางสาวจุฬาภร  สุวรรณโท ม.ปลาย วัดรางบัว 2 
16. 6113-00049-0 นายวิศรุต  มานพ ม.ปลาย วัดจันทร์ฯ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีทักษะ กระบวนกำรคิด ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้  เรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำรงชีวิต 

   ผลกำรด ำเนินงำน 
   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  มีผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี

ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิต   ของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกระดับ
ทั้งหมด รวมภาคเรียนที่ 2 / 2559 รวมกับ ภาคเรียนที่ 1/2560  คิดเป็นจ านวน 2,082 คน (ระดับประถมศึกษา 
จ านวน 73 คน ,ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 859 คน ,ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 1,150 คน)  
เพ่ือน ามาคิดเป็นค่าเป้าหมายที่ก าหนด  คือ  ร้อยละ  84.95  ดังตาราง 
 

   ตารางแสดงรายละเอียด:  ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด  ทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต   

ระดับ 

ภำคเรียนที่ 2/2559 ภำคเรียนที่ 1/2560 ค่ำ
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

พอใช้ ดี 
ดี

มำก 

ร้อยละ 
ระดับ  
ดีมำก 

จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

พอใช้ ด ี ดีมำก 
ร้อยละ 
ระดับ 
ดีมำก 

ประถม 36 - 5 31 86.11 37 - 6 31 83.78 84.94 

ม.ต้น 433 - 65 368 84.98 426 - 64 362 84.97 84.97 

ม.ปลาย 577 - 87 490 84.92 573 - 86 487 84.99 84.95 

รวม 1046 - 157 889 256.01 1036 - 156 880 253.74 84.95 

เฉลี่ย 85.33 เฉลี่ย 84.58  
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ตารางแสดงรายละเอียด:  ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด  ทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
  

ระดับ 

ภำคเรียนที่ 2/2560 ภำคเรียนที่ 1/2561 ผลกำร
ด ำเนิน 
งำน 

 (ร้อยละ) 

จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

พอใช้ ดี 
ดี

มำก 

ร้อยละ 
ระดับ  
ดีมำก 

จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

พอใช้ ด ี ดีมำก 
ร้อยละ 
ระดับ 
ดีมำก 

ประถม 41 - 6 35 85.36 36 - 5 31 86.11 85.73 

ม.ต้น 409 - 58 351 85.81 374 - 48 326 87.16 86.48 

ม.ปลาย 598 - 81 517 86.45 608 - 79 529 87.00 86.72 

รวม 1048 - 14
5 

903 86.16 1018 - 132 886 87.03 86.59 

เฉลี่ย 85.87 เฉลี่ย 86.75 86.31 

 
  จากตาราง  การประเมินทักษะการแสวงหาความรู้/การน าไปใช้  ย้อนหลังในปีงบประมาณ  2560  ทั้ง  

3  ระดับ  มีผลเฉลี่ยดีมาก  ร้อยละ  86.31  อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ มีการประเมินทักษะการ
แสวงหาความรู้/การน าไปใช้  ของผู้เรียนการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ทุกระดับคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
ครูออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการและความแตกต่างกันของ
ผู้เรียน เช่น การเรียนรู้ด้วยโครงงาน การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย การเขียนโครงการ การท า
กิจกรรม กพช. การสอนเสริม ใบความรู้และใบงาน  เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด ทักษะการ
แสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้  สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่
ก ำหนด  เม่ือเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนนที่ก ำหนด  ท ำให้ได้คะแนนผลกำรประเมินคุณภำพในตัวบ่งชี้ที่  
1.2  ประเด็นที่  1  ได้คะแนนเท่ำกับ  1  คะแนน 

 

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ มีการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ โครงการหรือกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด การแสวงหา
ความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการด ารงชีวิต กิจกรรมการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแสวงหา
ความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการด ารงชีวิตที่สถานศึกษาด าเนินการจัดให้กับผู้เรียนในปีงบประมาณ 
2561 ประกอบด้วย โครงการปฐมนิเทศ  2/2560,โครงการปฐมนิเทศ  1/2561, โครงการตรวจสุขภาพ 2/2560,
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2/2560,โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 1/2561,โครงการตรวจสุขภาพ  1/2561,
กิจกรรมไหว้ครู ,กิจกรรมสอนเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาข้ันพื้นฐาน ,โครงการ 
กศน.ภาษีเจริญอาสากาชาดรุ่นใหม่ใส่ใจค่านิยม ,โครงการกฎหมายที่ควรรู้คู่คนไทย ,โครงการค่ายธรรมะสดใส 
ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 4 ,โครงการค่ายธรรมะสดใส ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 5,โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ,โครงการลูกเสือคู่คุณธรรม น าจิตอาสาต้านยาเสพติด,โครงการติวเข้ม
ความรู้ สู่ความส าเร็จ ครั้งที่1,โครงการติวเข้มความรู้ สู่ความส าเร็จ ครั้งที่2 ,โครงการค่ายสะเต็มศึกษา พัฒนา
เยาวชน,โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 
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                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตภาษีเจริญ มีการด าเนินงานจัด
กิจกรรม/โครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของ  ประเมินผล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้สังคม
เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงาน กศน.  สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร 
ปีงบประมำณ 2561    1. จุดเน้นด้านความมั่นคง แนวทางหลัก 1.4 การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการ
จัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ โครงการหลัก 4.การส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันและ
พัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือความมั่นคง เช่น โครงการ TO BE NUMBER ONE, โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ข้อ 2.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและมีทักษะ
และคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพ่ิมข้ึน 
 

ส ำนักงำน กศน.ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ข้อ 2.2 พัฒนาก าลังคนให้เป็น “Smart Digital Persons (SDPs)” ที่มีทักษะด้านภาษาและทักษะ
ดิจิทัล เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ (1) ส่งเริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐาน
ด้าน Digital และความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส าหรับการใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันรวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่อาชีพ ยุทธศาสตร์ที่3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  ข้อ 3.1 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging 
Society) (1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพ่ือสร้างตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(Ageing Society) มีความเข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบ
ผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน (2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรูส้ าหรับประชาชนในการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ ข้อ 3.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” 
(STEM Education) ส าหรับนักศึกษาและประชาชน โดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาทักษะชีวิตสู่การประกอบอาชีพ  ข้อ 
3.7 ยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพของสื่อและนวัตกรรม รวมทั้งมาตรฐานของการวัดและ 

      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ มีผู้เรียนหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เป็นตัวอย่างที่ดี หรือเป็นต้นแบบที่ดีด้านทักษะ
กระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในในการด ารงชีวิต 
โดยสถานศึกษาได้ตั้งค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังตาราง 
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ตารางที่  1 แสดงรายละเอียด: ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ที่เป็นตัวอย่างที่ดี หรือเป็นต้นแบบ 
    

ระดับ 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนผู้เรียนที่เป็น
ตัวอย่ำงที่ดี 
หรือเป็นต้นแบบในด้ำน
ทักษะกำรคิด ทักษะกำร
แสวงหำควำมรู้ฯ 

ค่ำเฉลี่ยจ ำนวนผู้เรียนที่
เป็นตัวอย่ำงที่ดีหรือเป็น
ต้นแบบในด้ำนทักษะกำร
คิด ทักษะกำรแสวงหำ
ควำมรู้ฯ 

ค่ำเป้ำหมำย 
(คน) 

2/2559 1/2560 
ประถมศึกษา 73 1 1 1 1 
มัธยมศึกษาตอนต้น 859 6 6 6 6 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,150 9 9 9 9 

รวม 2,082    16 
  
รายชื่อผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นต้นแบบในด้านทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ฯ 
 

ที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกุล ระดับ ศูนย์กำรเรียน 
1. 6011-00010-1 นางสายัณห์  สอนพาที ประถมศึกษา ศิรินทร์และเพ่ือน 
2. 5912-00144-2 สามเณรศิริชัย  แก้ว ม.ต้น พระ-เณร 
3. 6022-00032-5 นายนัฏฐา  รุ่งเรือง ม.ต้น วัดทองศาลางาม 
4. 6012-00074-8 นางสาวกัลยากร  เจริญทรัพย์ ม.ต้น วัดชัยฉิมพลี 
5. 5922-00053-6 นางสาวปาลิตา  จิตร์เลิศ ม.ต้น วัดรางบัว 
6. 6012-00012-2 นายณัฐพล  นาวารัตน์ ม.ต้น บางด้วน 
7. 6012-00084-1 นางสาวศิรินธร  บุษบา ม.ต้น โรงเรียนไชยฉิมพลี 
8. 6013-00116-1 พระบุญกอง  ธนะพันธ์ ม.ปลาย พระ-เณร 
9. 6013-00073-2 นายเกรียงไกร  พรสิงทอง ม.ปลาย วัดวิจิตรการนิมิตร 
10. 6023-00032-8 นายสุทรรศ  นิติด ารงกุล ม.ปลาย วัดตะล่อม 
11. 6013-00019-8 นางสาวลาวัลย์  เสนโสพิศ ม.ปลาย โรงเรียนไชยฉิมพลี 
12. 6113-00191-0 นายเดชาวัต  อินหมี ม.ปลาย วัดชัยฉิมพลี 
13. 6013-00121-6 นายนิรุต  ทวีศรี ม.ปลาย วัดทองศาลางาม 
14. 6013-00035-8 นางสาวฐนัดดา  ชุ่มเล็ก ม.ปลาย วัดรางบัว 1 
15. 6013-00052-7 นางสาวแพรพิไล  โชติวรสกุล ม.ปลาย วัดรางบัว 2 
16. 6013-00137-3 นางสาวคมคาย   สมจิตร์ ม.ปลาย วัดจันทร์ 

 
    จากการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ จึงมีผลการ
การประเมินตนเองภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ประเด็นที่  5  
ผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นต้นแบบในด้านทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ฯ  สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่
ก ำหนดเมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนด  ท าให้ได้คะแนนผลการประเมินคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่  1.2  
ประเด็นที่  5  ไดค้ะแนนเท่ำกับ  1 
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ดังนั้นจากการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ จึงมีผล
การประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะ กระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้  เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตโดยวัดจากการท ากิจกรรม กพช. ของสถานศึกษา  รวมทั้งการจัดท าโครงงานและเข้า
ร่วมการประกวดโครงงาน ของสถานศึกษา ได้คะแนน 5.00 อยู่ในระดับ ดีมำก 
    ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ผู้เรียนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีควำมรู้พื้นฐำน  

  ผลกำรด ำเนินงำน 
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในตัวบ่งชี้ที่ 1.3 พบว่าสถานศึกษา ไม่บรรลุ  ตามเป้าหมาย

ความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้ คะแนน 3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ด้วยการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ดังนี้ 

    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตภาษี เจริญ มีผู้ เรียนที่มีความรู้  
ความสามารถและมีทักษะตามสาระการเรียนรู้  โดยก าหนดจ านวนผู้เรียนทุกระดับที่คาดว่าจะมีความรู้  
ความสามารถและมีทักษะตามสาระการเรียนรู้  ซึ่งมีคะแนนสอบประเมินผลคุณภาพการศึกษานอกระบบ
ระดับชาติ (N-NET) ปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2/2559 รวมกับ ครั้งที่ 1/2560) เพ่ือน ามาใช้เป็นค่าเป้าหมายที่
ก าหนด  ในปีงบประมาณ 2561  (ครั้งที่ 2/2560 รวมกับ ครั้งที่ 1/2561)  ผลการด าเนินงาน  ดังนี้    

 

ตารางการตั้งค่าเป้าหมายที่ก าหนด  ระดับประถมศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

ค่าเป้าหมาย 
รายวิชาบังคับ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน N-net 
ของสถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน N-net 
ระดับประเทศ 

2/2559 1/2560 ค่าเฉลี่ย 2/2559 1/2560 ค่าเฉลี่ย 
ทักษะการเรียนรู้ 38.00 34.67 36.33 39.80 42.78 41.29 41.29 
ภาษาไทย 37.00 37.00 37.00 40.84 42.47 41.65 41.65 
ภาษาอังกฤษ 34.00 18.00 26.00 35.58 36.92 36.25 36.25 
คณิตศาสตร์ 29.33 28.00 28.66 28.38 26.81 27.59 28.66 
วิทยาศาสตร์ 45.33 34.67 40.00 37.12 30.12 33.62 40.00 
ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 46.00 36.00 41.00 51.44 52.67 52.05 52.05 
ทักษะการประกอบ
อาชีพ 

34.00 27.00 30.50 33.22 36.43 34.82 34.82 

พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 26.00 32.00 29.00 30.62 40.15 35.38 35.38 
เศรษฐกิจพอเพียง 70.00 50.00 60.00 59.15 62.64 60.89 60.89 
สุขศึกษา พลศึกษา 74.00 38.00 56.00 57.10 46.86 51.98 56.00 
ศิลปศึกษา 48.00 40.00 44.00 44.64 46.54 45.59 45.59 
สังคมศึกษา 42.00 28.00 35.00 46.41 49.55 47.98 47.98 
ศาสนาและหน้าที่
พลเมือง 

26.00 24.00 25.00 37.77 40.79 39.28 39.28 

การพัฒนาตนเอง ชุมชน 
สังคม 

50.00 24.00 37.00 47.22 49.64 48.43 48.43 
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ตารางการตั้งค่าเป้าหมายที่ก าหนด  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค่าเป้าหมาย 
รายวิชาบังคับ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน N-net 
ของสถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน N-net 
ระดับประเทศ 

2/2559 1/2560 ค่าเฉลี่ย 2/2559 1/2560 ค่าเฉลี่ย 
ทักษะการเรียนรู้ 43.86 43.02 43.44 39.25 36.93 38.09 43.44 
ภาษาไทย 47.00 40.00 43.50 43.59 35.55 39.57 43.50 
ภาษาอังกฤษ 31.56 25.00 28.28 30.97 25.98 28.47 28.47 
คณิตศาสตร์ 24.00 31.40 27.70 26.19 28.03 27.11 27.70 
วิทยาศาสตร์ 24.59 31.51 28.05 25.54 30.68 28.11 28.11 
ช่องทางการพัฒนา
อาชีพ 

40.11 71.11 55.61 39.67 60.80 50.23 55.61 

ทักษะการพัฒนาอาชีพ 46.46 40.32 43.39 43.45 35.12 39.28 43.39 
พัฒนาอาชีพให้เข้มแข็ง 48.43 53.97 51.20 44.19 41.50 42.84 51.20 
เศรษฐกิจพอเพียง 67.08 66.83 66.95 60.24 53.53 56.88 66.95 
สุขศึกษา พลศึกษา 56.29 46.51 51.40 47.82 38.32 43.07 51.40 
ศิลปศึกษา 38.31 49.68 43.99 32.49 41.04 36.76 43.99 
สังคมศึกษา 43.11 40.98 42.04 38.04 37.92 37.98 42.04 
ศาสนาและหน้าที่
พลเมือง 

41.11 33.28 37.19 35.62 31.44 33.53 37.19 

การพัฒนาตนเอง ชุมชน 
สังคม 

42.11 45.08 43.59 36.49 40.31 38.40 43.59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

ตารางการตั้งค่าเป้าหมายที่ก าหนด  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ค่าเป้าหมาย 
รายวิชาบังคับ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน N-net 
ของสถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน N-net 
ระดับประเทศ 

2/2559 1/2560 ค่าเฉลี่ย 2/2559 1/2560 ค่าเฉลี่ย 
ทักษะการเรียนรู้ 43.99 37.79 40.64 37.76 33.65 35.70 40.64 
ภาษาไทย 61.19 42.66 51.92 52.51 37.60 45.05 51.92 
ภาษาอังกฤษ 28.03 27.01 27.52 26.12 24.59 25.35 27.52 
คณิตศาสตร์ 23.77 23.98 23.87 22.86 22.37 22.61 23.87 
วิทยาศาสตร์ 36.28 26.75 31.51 30.84 25.33 28.08 31.51 
ช่องทางการขยายอาชีพ 34.34 40.39 37.36 30.82 35.78 33.30 37.36 
ทักษะการขยายอาชีพ 32.30 39.35 35.82 26.51 34.37 30.44 35.82 
พัฒนาอาชีพให้มีความ
มั่นคง 

28.87 43.12 32.99 20.00 35.00 27.50 32.99 

เศรษฐกิจพอเพียง 48.11 48.70 47.40 40.75 43.73 42.24 47.40 
สุขศึกษา พลศึกษา 40.49 44.81 42.65 33.79 38.54 36.16 42.65 
ศิลปศึกษา 33.03 42.21 37.62 25.74 35.16 30.45 37.62 
สังคมศึกษา 45.33 33.25 39.29 43.25 30.95 37.10 39.29 
ศาสนาและหน้าที่
พลเมือง 

39.51 33.38 36.44 36.09 31.06 33.57 36.44 

การพัฒนาตนเอง ชุมชน 
สังคม 

28.93 26.23 27.58 24.36 23.13 23.74 27.58 
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ตำรำงผลกำรเปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำย ระดับประถมศึกษำ 

รายวิชาบังคบั 
ค่า

เป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ N-NET ของ
สถานศึกษา 

ผลการ
เปรียบเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย 2/2560 1/2561 ค่ำเฉลี่ย 

1.  ทักษะการเรียนรู ้ 41.29 41.67 41.43 41.55 สูงกว่ำ 
2.  ภาษาไทย 41.65 52.50 57.86 55.18 สูงกว่ำ 
3.  ภาษาอังกฤษ 36.25 30.00 39.29 34.65 ต่ ากว่า 
4.  คณิตศาสตร ์ 28.38 16.67 27.62 22.15 ต่ ากว่า 
5.  วิทยาศาสตร ์ 40.00 33.33 38.10 35.72 ต่ ากว่า 
6.  ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 52.05 40.00 70.00 55.00 สูงกว่ำ 
7.  ทักษะการพัฒนาอาชีพ 34.82 47.50 55.00 51.25 สูงกว่ำ 
8.  พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 35.38 55.00 47.14 51.07 สูงกว่ำ 
9.  เศรษฐกิจพอเพียง   60.89 80.00 87.14 83.57 สูงกว่ำ 
10. สุขศึกษา พลศึกษา 56.00 55.00 51.43 53.22 ต่ ากว่า 
11. ศิลปศึกษา 45.59 35.00 58.57 46.79 สูงกว่ำ 
12. สังคมศึกษา 47.98 55.00 50.00 52.50 สูงกว่ำ 
13. ศาสนาและหน้าทีพ่ลเมือง 39.28 15.00 37.14 26.07 ต่ ากว่า 
14. การพัฒนาตนเอง ชุมชน 
สังคม 

48.43 
70.00 60.00 

65.00 
สูงกว่ำ 

 

ตำรำงผลกำรเปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

รายวิชาบังคบั 
ค่า

เป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ N-NET ของ
สถานศึกษา 

ผ ล ก า ร
เปรียบเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย 2/2560 1/2561 ค่าเฉลี่ย 

1.  ทักษะการเรียนรู ้ 43.44 40.75 41.26 41.01 ต่ ากว่า 
2.  ภาษาไทย 43.50 46.04 58.56 52.3 สูงกว่า 
3.  ภาษาอังกฤษ 28.47 25.07 26.00 25.54 ต่ ากว่า 
4.  คณิตศาสตร ์ 27.70 28.43 26.67 27.56 ต่ ากว่า 
5.  วิทยาศาสตร ์ 28.11 28.24 31.11 29.68 สูงกว่ำ 
6.  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 55.61 54.65 66.22 60.44 สูงกว่ำ 
7.  ทักษะการพัฒนาอาชีพ 43.39 43.52 42.33 42.93 ต่ ากว่า 
8.  พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 51.20 34.23 41.33 37.78 ต่ ากว่า 
9.  เศรษฐกิจพอเพียง 66.95 61.97 62.89 62.43 ต่ ากว่า 
10. สุขศึกษา พลศึกษา 51.40 52.54 54.00 53.27 สูงกว่ำ 
11. ศิลปศึกษา 43.99 41.69 27.78 34.74 ต่ ากว่า 
12. สังคมศึกษา 42.04 41.53 39.56 40.55 ต่ ากว่า 
13. ศาสนาและหน้าทีพ่ลเมือง 37.19 32.78 32.67 32.73 ต่ ากว่า 
14. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สงัคม 43.59 38.33 44.77 41.56 ต่ ากว่า 
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ตำรำงผลกำรเปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

รายวิชาบังคับ 
ค่า

เป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ N-NET ของ
สถานศึกษา 

ผ ล ก า ร
เปรียบเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย 2/2560 1/2561 ค่าเฉลี่ย 

1.  ทักษะการเรียนรู ้ 40.64 40.59 44.18 42.39 สูงกว่ำ 

2.  ภาษาไทย 51.92 50.14 44.58 47.36 ต่ ากว่า 
3.  ภาษาอังกฤษ 27.52 20.91 27.88 24.40 ต่ ากว่า 
4.  คณิตศาสตร์ 23.87 28.21 24.07 26.14 สุงกว่า 
5.  วิทยาศาสตร์ 31.51 21.15 26.33 23.74 ต่ ากว่า 
6.  ช่องทางการขยายอาชีพ 37.36 54.71 62.54 58.63 สูงกว่ำ 
7.  ทักษะการขยายอาชีพ 35.82 43.68 47.12 45.40 สูงกว่ำ 
8.  พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 32.99 48.04 56.78 52.41 สูงกว่ำ 
9.  เศรษฐกิจพอเพียง 47.40 47.06 51.86 49.46 สูงกว่ำ 
10. สุขศึกษา พลศึกษา 42.65 58.24 66.44 62.34 สูงกว่ำ 
11. ศิลปศึกษา 37.62 26.67 34.75 30.71 ต่ ากว่า 
12. สังคมศึกษา 39.29 33.08 39.15 36.11 ต่ ากว่า 
13. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 36.44 24.33 39.49 31.91 ต่ ากว่า 
14. การพัฒนาตนเอง ชุมชน 
สังคม 

27.58 22.31 
22.20 

22.26 
ต่ ากว่า 

  
ระดับประถมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 9 รายวิชา คือ  

  1)  วิชาทักษะการเรียนรู้    ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 41.29  ผลด าเนินการได้ 41.55 
   2)  วิชาภาษาไทย   ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 41.65  ผลด าเนินการได้ 55.18  
   3)  วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ  ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 52.05  ผลด าเนินการได้ 55.00 
   4)  วิชาทักษะการประกอบอาชีพ   ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 34.82  ผลด าเนินการได้ 51.25 
  5)  วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35.38  ผลด าเนินการได้ 51.07 

6)  วิชาเศรษฐกิจพอเพียง  ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60.89  ผลด าเนินการได้ 83.57 
7)  วิชาศิลปศึกษา  ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 45.59  ผลด าเนินการได้ 46.79 
8)  วิชาสังคมศึกษา   ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 47.98  ผลด าเนินการได้ 52.50 
9)  วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 48.43  ผลด าเนินการได้ 65.00 

 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 4 วิชา คือ  
  1)  วิชาภาษาไทย  ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 43.50  ผลด าเนินการได้ 52.30 

2)  วิชาวิทยาศาสตร์  ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 28.11  ผลด าเนินการได้ 29.68 
   3)  วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ  ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 55.61  ผลด าเนินการได้ 60.44  
   4)  วิชาสุขศึกษา พลศึกษา ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 51.40  ผลด าเนินการได้ 53.27 
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  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 7 วิชา คือ  
   1)  วิชาทักษะการเรียนรู้  ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40.64  ผลด าเนินการได้ 42.39 
  2)  วิชาคณิตศาสตร์  ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 23.87  ผลด าเนินการได้ 26.14 
  3)  วิชาช่องทางการขยายอาชีพ   ค่าเปา้หมายที่ตั้งไว้ 37.36  ผลด าเนินการได้ 58.63 
   4)  วิชาทักษะการขยายอาชีพ  ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35.82  ผลด าเนินการได้ 45.40 
   5)  วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคง  ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 32.99  ผลด าเนินการได้ 52.41 

6)  วิชาเศรษฐกิจพอเพียง  ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 47.40  ผลด าเนินการได้ 49.46 
7)  วิชาสุขศึกษา    ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 42.65  ผลด าเนินการได้ 62.34 
 

  จากผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีงบประมาณ  2561  น าไปเปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ  N-NET  สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย  ไม่ครบทุกรำยวิชำ  เม่ือเทียบกับ
เกณฑ์กำรให้คะแนนที่ก ำหนด  ท ำให้ได้คะแนนผลกำรประเมินคุณภำพในตัวบ่งชี้ที่  1.3  ประเด็นที่  1  ได้
คะแนนเท่ำกับ  0.5 

       ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ มีการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาความรู้พ้ืนฐานไปใช้ในการด ารงชีวิต  การท างานหรือการประกอบอาชีพได้ สถานศึกษาด าเนินการได้ 
ต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด  คือ ร้อยละ 54.98 ซึ่งสถานศึกษาก าหนดค่าเป้าหมายไว้ คือ ร้อยละ 55.67 
ผู้เรียนน าความรู้พ้ืนฐานไปใช้ในการด ารงชีวิต การท างาน หรือการประกอบอาชีพได้ โดยมีการประเมินความ
ความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ทุกระดับคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดจากจ านวนผู้เข้าสอบ
การสอบปลายภาคในปีงบประมาณ 2561 (ภาคเรียนที่ 2/2560 และ ภาคเรียนที่ 1/2561) ดังตาราง 

 

 ตารางแสดงรายละเอียด : ผู้เรียนน าความรู้พ้ืนฐานไปใช้ในการด ารงชีวิต การท างาน หรือการประกอบ
อาชีพได้ (คิดจากจ านวนผู้เข้าสอบการสอบปลายภาคในปีงบประมาณ 2560 (ภาคเรียนที่ 2/2559 และ ภาค
เรียนที่ 1/2560) 
  

ระดับ 
จ ำนวนผู้เรียน

ทั้งหมด 

จ ำนวนผู้เรียนน ำควำมรู้
พื้นฐำนไปใช้ในกำร

ด ำรงชีวิต กำรท ำงำน 
หรือกำรประกอบอำชีพได ้
(จ ำนวนผู้เข้ำสอบ) 

จ ำนวนผู้เรียนน ำควำมรู้
พื้นฐำนไปใช้ในกำร

ด ำรงชีวิต กำรท ำงำน 
หรือกำรประกอบอำชีพได ้
(จ ำนวนผู้เข้ำสอบ) 

ค่ำเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

2/2559 1/2560 2/2559 1/2560  

ประถมศึกษา 36 37 15 24 39 53.42 53.42 

มัธยมศึกษาตอนต้น 409 374 175 218 393 58.56 58.56 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

598 608 314 359 673 55.00 55.00 

รวม 2,082 604 570 1,174 166.98 
55.67 

เฉลี่ย 
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ตารางแสดงรายละเอียด : ผู้เรียนน าความรู้พ้ืนฐานไปใช้ในการด ารงชีวิต การท างาน หรือการประกอบอาชีพได้
(คิดจากจ านวนผู้เข้าสอบการสอบปลายภาคในปีงบประมาณ 2561 (ภาคเรียนที่ 2/2560 และ ภาคเรียนที่ 
1/2561) 
 

ระดับ 
จ ำนวนผู้เรียน

ทั้งหมด 

จ ำนวนผู้เรียนน ำควำมรู้
พื้นฐำนไปใช้ในกำร

ด ำรงชีวิต กำรท ำงำน 
หรือกำรประกอบอำชีพได ้
(จ ำนวนผู้เข้ำสอบ) 

จ ำนวนผู้เรียนน ำควำมรู้
พื้นฐำนไปใช้ในกำร

ด ำรงชีวิต กำรท ำงำน 
หรือกำรประกอบอำชีพได ้
(จ ำนวนผู้เข้ำสอบ) 

ค่ำเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

2/2560 1/2561 2/2560 1/2561  

ประถมศึกษา 41 36 26 19 45 58.44 58.44 

มัธยมศึกษาตอนต้น 409 374 175 218 393 50.19 50.19 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

598 608 314 359 673 55.80 55.80 

รวม 2,066 515 596 1,111 164.43 
54.81 

เฉลี่ย 
 

จากผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีงบประมาณ  2561  น าไปเปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย  พบว่า  ผู้เรียนน าความรู้พ้ืนฐานไปใช้ในการด ารงชีวิต  การท างานหรือการประกอบอาชีพได้ 
สถานศึกษาด าเนินการ คือ ร้อยละ 54.81 ซึ่งสถานศึกษาก าหนดค่าเป้าหมายไว้ คือ ร้อยละ 55.67 ผู้เรียนน า
ความรู้พ้ืนฐานไปใช้ในการด ารงชีวิต การท างาน หรือการประกอบอาชีพได้ โดยมีการประเมินความความรู้
พ้ืนฐานของผู้เรียนการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทุก
ระดับคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดจากจ านวนผู้เข้าสอบการ
สอบปลายภาคในปีงบประมาณ 2561 (ภาคเรียนที่ 2/2560 และ ภาคเรียนที่ 1/2561) ต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่
ก ำหนด  เม่ือเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนนที่ก ำหนด  ท ำให้ได้คะแนนผลกำรประเมินคุณภำพในตัวบ่งชี้ที่  
1.3  ประเด็นที่  2  ผู้เรียนน าความรู้พ้ืนฐานไปใช้ในการด ารงชีวิต การท างาน หรือการประกอบอาชีพได้ ได้
คะแนนเท่ำกับ  0 
       ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเขตภาษีเจริญ  มีผลการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะตามสาระการเรียนรู้ 
รวมทั้งการน าความรู้ ความสามารถไปใช้ในการด ารงชีวิต การท างาน และการประกอบอาชีพ โดยได้จัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในทุกภาคเรียน คือ โครงการปฐมนิเทศ  2/2560,
โครงการปฐมนิเทศ  1/2561, โครงการตรวจสุขภาพ 2/2560,โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2/2560,โครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 1/2561,โครงการตรวจสุขภาพ  1/2561,กิจกรรมไหว้ครู ,กิจกรรมสอนเสริมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ,โครงการ กศน.ภาษีเจริญอาสากาชาดรุ่นใหม่ใส่ใจ
ค่านิยม ,โครงการกฎหมายที่ควรรู้คู่คนไทย ,โครงการค่ายธรรมะสดใส ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 4 ,โครงการค่าย
ธรรมะสดใส ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 5,โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์
ไทย ,โครงการลูกเสือคู่คุณธรรม น าจิตอาสาต้ายยาเสพติด,โครงการติวเข้มความรู้ สู่ความส าเร็จ ครั้งที่1,โครงการ



59 
 
ติวเข้มความรู้ สู่ความส าเร็จ ครั้งที่2 ,โครงการค่ายสะเต็มศึกษา พัฒนาเยาวชน,โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระ
เกียรติ วันแม่แห่งชาติ 

      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  มีการด าเนินงานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพการจัดกิจกรรม/โครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นของส ำนักงำน กศน.ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 2.2 พัฒนาก าลังคนให้เป็น “Smart Digital Persons (SDPs)” ที่มีทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือ
รองรับการพัฒนาประเทศ (1) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานด้าน
Digital และความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ส าหรับการใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่อาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ให้มีคุณภาพ 3.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education)ส าหรับ
นักศึกษาและประชาชน โดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาทักษะชีวิตสู่การประกอบอาชีพ สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ 2561  

2. จุดเน้นด้านการผลิตพัฒนาก าลังคนให้ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน มีสมรรถนะในสาขาที่
ตรงตามความต้องการของตลาดงานและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 4. การส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาเพ่ือเสริมสร้างการผลิตและพัฒนาก าลังคน โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 5.ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียน 3. จุดเน้นด้านการพัฒนาและเริมสร้างศักยภาพคน แนวทางหลัก 7.การ
ขับเคลื่อน STEM Education โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน โครงการพัฒนา
ผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ข้อ 2.1 ก าลังคนมีทักษะ
ที่ส าคัญจ าเป็นต้องมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ (9) ประชากรวัยแรงงาน(15 – 59 ปี ) มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น (10) ร้อยละของประชากรวัย
แรงงาน  (15 – 59 ปี ) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพ่ิมขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ข้อ 2.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้
ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตาม
ศักยภาพ (6) ประชากรวัยแรงงาน(15 – 59 ปี ) มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น (7) ร้อยละของแรงงานที่ขอ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพ่ือขอยกระดับคุณวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้น ข้อ 2.3 สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน (3) จ านวน
สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา ข้อ 2.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ (5) 
ประชากรวัยแรงงาน(15 – 59 ปี ) มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
       ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  มีผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดี
หรือเป็นต้นแบบในด้านการน าความรู้พ้ืนฐานไปใช้ ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต  ที่เป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็น
ต้นแบบในด้านการน าความรู้พื้นฐานไปใช้ ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ดังตาราง 
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  ตารางที่แสดงรายละเอียด : ผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นต้นแบบในด้านการน าความรู้พ้ืนฐานไปใช้ 
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 

ระดับ 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนผู้เรียนที่เป็น
ตัวอย่ำงที่ดีหรือเป็น
ต้นแบบในด้ำนกำรน ำ
ควำมรู้พื้นฐำนไปใช้
ประยุกต์ใช้ในกำร
ด ำรงชีวิต 

ค่ำเฉลี่ยจ ำนวนผู้เรียนที่
เป็นตัวอย่ำงที่ดีหรือเป็น
ต้นแบบในด้ำนกำรน ำ
ควำมรู้พื้นฐำนไปใช้
ประยุกต์ใช้ในกำร
ด ำรงชีวิต 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

(คน) 

2/2559 1/2560 
ประถมศึกษา 73 1 1 1 1 

มัธยมศึกษาตอนต้น 859 6 6 6 6 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

1150 9 9 9 9 

รวม  16 

 
รายชื่อผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นต้นแบบในด้านการน าความรู้พ้ืนฐานไปใช้ ประยุกต์ใช้ในการ

ด ารงชีวิต 
ที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกุล ระดับ ศูนย์กำรเรียน 
1. 6111-00007-4 นางสาวธัญญาพร  วัฒนญากรณ์ ประถมศึกษา ศิรินทร์และเพ่ือน 
2. 5812-00038-5 นายชลชาติ  เสนาหาญ  พระ-เณร 
3. 6012-00080-5 นางสาวอาภรณ์  อ่อนอรุณ  วัดทองศาลางาม 
4. 5922-00051-8 นายอภิสิทธิ์  เนียมข า  โรงเรียนไชยฉิมพลี 
5. 5922-00044-7 นายกมลภพ  ต่อสุวรรณ  วัดชัยฉิมพลี 
6. 6022-0039-8 นางสาวศิริพร  เปียมัน  บางด้วน 
7. 5922-00021-9 นายวิศรุต  ตั้งจิตร์ส าราญ  รางบัว 
8. 5923-00082-9 พระธนากร  วัฒนศิริ  พระ-เณร 
9. 5923-00059-3 นางสาวไพลิน  ค าภู  วัดวิจิตรการนิมิต 
10. 6013-00212-9 นางสาวประภาดา  จันพรม  วัดตะล่อม 
11. 6013-00018-9 นางสาวเกศรินทร์  ม้าล าพอง  โรงเรียนไชยฉิมพลี 
ที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกุล ระดับ ศูนย์กำรเรียน 

12. 6013-00131-9 นางสาวแอนนา  ศรีอินทร์  วัดชัยฉิมพลี 
13. 6013-00081-7 นายวิทิต  เตจ๊ะ  วัดทองศาลางาม 
14. 6013-00039-4 นางสาวก าไลทอง  ชัยบล  วัดรางบัว 1 
15. 6113-00075-3 นางสาววาวมารินทร์  เปียสุโข  วัดรางบัว 2 
16. 6113-00040-9 นางสาวสุภาพร  บุญศรี  วัดจันทร์ 
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จากผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีงบประมาณ  2561  น าไปเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย  
พบว่า  มีผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นต้นแบบในด้านการน าความรู้พ้ืนฐานไปใช้ ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต  
ที่เป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นต้นแบบในด้านการน าความรู้พ้ืนฐานไปใช้ ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต  สูงกว่ำค่ำ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดเม่ือเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนนที่ก ำหนด  ท ำให้ได้คะแนนผลกำรประเมินคุณภำพในตัว
บ่งชี้ท่ี  1.3  ประเด็นที่  5  ได้คะแนนเท่ำกับ  1 

ดังนั้นจากการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษี
เจริญ จึงมีผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการตัวบ่งชี้ที่ 1.3  
ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความรู้พื้นฐาน  โดยวัดจากค่าเฉลี่ยคะแนนสอบ N-NET ของสถานศึกษา ได้คะแนน 
3.00 อยู่ในระดับ พอใช้ 

 

กำรศึกษำต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  ผู้เรียนหรือผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรประกอบอำชีพ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
        จากการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  
ในตัวบ่งชี้ที่ 1.4 พบว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ บรรลุตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้ 4  คะแนน อยู่ระดับ ดี  จากคะแนนเต็ม  5 คะแนน ด้วยการ
ด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  

     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพให้
มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพของผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรม สถานศึกษาได้จัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรวิชาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพเกษตรกรรรม กลุ่มพาณิชยกรรมและบริการ  กลุ่มความคิดสร้างสรรค์ และ
กลุ่มเฉพาะทาง (ช่างต่างๆ) โดยมีคู่มือการจัดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่ อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน น าความรู้ไปใช้ในการการต่อยอดอาชีพเดิม  หรือสร้างรายได้เสริมหรือประกอบอาชีพ
ใหม่ หรือสร้างโอกาสในการเรียนรู้   ซึ่งเป็นผลจากการเข้าเรียนตามหลักสูตร ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป โดยมีการ
ส ารวจความต้องของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุผลตามเป้าหมายความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ตามตารางดังนี้ 

 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงกำร 
จ ำนวน
ผู้เรียน 

จ ำนวน 
ผู้จบ

หลักสูตร 

เฉลี่ยร้อย
ละ 

เป้ำหมำ
ย 

1 โครงการ 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 37 37 100 100 
2 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชม. 453 453 100 100 
3 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 30 ชม.

ขึ้นไป 
240 240 100 100 

 เฉลี่ย 730 730 100 100 
  
      จากตารางผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดได้ คิดเป็นร้อยละ 100  
 

      ผลการน าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่ายและเพ่ิม หรือต่อยอดอาชีพเดิม  หรือสร้างรายได้เสริม
หรือประกอบอาชีพใหม่ หรือสร้างโอกาสในการเรียนรู้  
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  ตารางแสดงรายละเอียด : ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการลดรายจ่ายหรือเพ่ิมรายได้ หรือ
ประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าหรือบริการ 

กำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2561 
ผลกำร
ด ำเนิน 
งำน 

(ร้อยละ) 
หลักสูตร 

จ ำนวน 
ผู้จบ

หลักสูตร 
(คน) 

จ ำนวนผู้น ำควำมรู้ไปใช้ (คน) 
รวมผู้น ำ
ควำมรู้
ไปใช้ 
(คน) 

ลด
รำยจ่ำย
/เพิ่ม
รำยได้ 

ประกอ
บอำชีพ 

พัฒนำ
ต่อยอด
อำชีพ 

เพิ่มมูลค่ำ
สินค้ำหรือ
บริกำร 

1.โครงการ 1 อ าเภอ 1 
อาชีพ 

37 
5 2 2 1 27 

77.50 

2.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 
ชม. 

453 15 3 2 3 349 

3.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 30 
ชม.ขึ้นไป 

240 11 5 3 2 198 

รวม 730 31 11 7 6 574 

  
จากตารางผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (อาชีพ) การน าไปใช้ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง (อาชีพ) มีร้อยละเฉลี่ยของการ
น าความรู้ไปใช้เท่ากับ 77.50   โดยน าความรู้ไปใช้ในด้านสร้างโอกาสในการเรียนรู้ 574  คน 

      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  มีการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนแบบกลุ่มสนใจ ประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียน โดยใช้วิธีการประเมินที่
หลากหลาย  เช่น ใบลงชื่อเวลาเรียน  ทะเบียนผู้เรียน แบบทดสอบ ผู้จบหลักสูตร และแบบประเมินความพึง
พอใจ การตรวจชิ้นงาน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง ครอบคลุมความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ ส าคัญ
ตาม วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลหลังการเรียน  ส าหรับการวัดและประเมินผลการ
เรียนแบบชั้นเรียนวิชาชีพ ประเมินจากพัฒนาการ หรือความก้าวหน้า ในทักษะอาชีพที่เรียน ก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และเมื่อสิ้นสุดการเรียน โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายวิธี ที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง ครอบคลุม
ความ รู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ส าคัญในงานอาชีพ ดังนี้ 1. ความรู้ตามหลักสูตร  2. ทักษะการปฏิบัติงานตาม
หลักสูตร 3. คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามหลักสูตร โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียน และสถานศึกษามีการติดตามผู้เรียนที่เรียนจบหลักสูตร ภายในระยะเวลา 1  เดือน โดยใช้
แบบติดตามผู้เรียนหลังจบหลักสูตร (ตามแบบ กน.21) เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดในครั้งต่อไป และ
ส่วนใหญ่พบว่าผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องน าความรู้ไปใช้ในด้านการสร้างโอกาสในการเรียนรู้  และพัฒนา
ต่อยอดอาชีพเดิม 
      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ด าเนินกิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นส ำนักงำน กศน.ปีงบประมำณ 2561   
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  ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการ แข่งขันของประเทศ 
  ข้อ 2.2  พัฒนาก าลังคนให้เป็น “Smart Digital Persons (SDPs)” ที่มีทักษะด้านภาษาและ
ทักษะดิจิทัล เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ  
  (1) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้พ้ืนฐานด้าน Digital และ
ความรู้ เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส าหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้ง การพัฒนาและการเข้าสู่อาชีพ 
  (2) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานให้กับประชาชน เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้า 
ออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล  
  (3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเน้นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
  ข้อ 3.1  เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging Society) 
  (1)  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพื่อสร้างตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายุ (Aging Society) มีความเข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล 
รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน  
  (2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในการเตรียมความพร้อมเข้า
สู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ  
  (3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging” 
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
และรู้จักใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลย ี 
  (4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญา 
ของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  ข้อ 3.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม (Smart Farmer : เกษตรกรปราดเปรื่อง) 
โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของ
พ้ืนที่ และความต้องการของชุมชน รวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และสร้างช่องทางการจ าหน่าย
สินค้า ผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
  3.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สู่ “วิสาหกิจชุมชน : ชุมชนพ่ึงตนเอง ท าได้ ขายเป็น”  
  (1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน และความต้องการของ
ตลาด รวมทั้งสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มในลักษณะวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง
ได ้ 
  (2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า การท าช่องทางเผยแพร่และ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นระบบครบวงจร  
ได้ด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ  20 ปี  ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย  และนวัตกรรม  เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  
  ข้อ 2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
  (9) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
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  (10) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าข้ึนไปเพ่ิมข้ึน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ข้อ 2.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  (7) ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษา
เพ่ิมข้ึน 
  (8)  จ านวนผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพ่ิมข้ึน 
  (9)  จ านวนสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ท างานและถ่ายทอด
ความรู้/ประสบการณ์เพ่ิมข้ึน 
 

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ได้มีการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนวิชาชีพได้มีการพัฒนาอาชีพของตนเองเข้าร่วม กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน  และมี
ผู้เรียนหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพจนกลายมาเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้  ที่เป็นตัวอย่างที่ดี  หรือ
ต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้  จ านวน 5 ราย ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ด้านความสามารถ 
1 นางปราณี  ทิพย์ขยัน ด้านการจักรสานกลายเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจักรสาน 
2 นางสาวปรางมาศ  เขตสมัคร   ด้านการแปรรูปสมุนไพรกลายเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการ

แปรรูปสมุนไพร 
3 นางพ่องศรี  จตุภัทร์ศิริ ด้านศิลปประดิษฐ์จากดินไทย 
4 นางกรรณิกา กุลโกวิท ด้านศิลปะประดิษฐ์จากหนัง 
5 นางสาวชนิสรา  ละอองดี ด้านแปรรูปเคมีภัณฑ์ 
6 นายวินัย  แก้วค า ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
7 นางวรรณา  จิรวัฒน์วิทยา ด้านอาหารคาวหวาน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 ผู้เรียนหรือผู้เข้ำรับกำรอบรมปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

     ผลกำรด ำเนินงำน 
      จากการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ได้มี
การจัดการอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีเข้าอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้ารับการ
อบรมมีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่ก าหนดไว้ ซึ่งค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้คือ ร้อยละ 75 โดย
ด าเนินการได้ร้อยละ 75 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
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    ตารางแสดงรายละเอียด: ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงกำร 
จ ำนวน
ผู้เรียน 

จ ำนวน
ผู้จบ 

เฉลี่ย 

ร้อยละ 
เป้ำหมำย 

1 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแขวงบางแวก 

20 15 75 75 

2 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแขวงบางจาก 

16 16 93.75 94 

3 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแขวงบางหว้า 

40 30 75 75 

4 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแขวงบางด้วน 

40 30 75 75 

5 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแขวงบางปากคลองภาษีเจริญ 

40 30 75 75 

ที่ โครงกำร 
จ ำนวน
ผู้เรียน 

จ ำนวน
ผู้จบ 

เฉลี่ย 

ร้อยละ 
เป้ำหมำย 

6 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแขวงคูหาสวรรค์ 

40 30 75 75 

7 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแขวงคลองขวาง 

37 28 75.67 76 

รวม 233 179 78.66 80 
 

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  มีผู้เรียนหรือผู้รับการอบรม
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม    
สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่ก าหนดไว้ ซึ่งค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้คือ ร้อยละ 75 โดยด าเนินการได้ร้อยละ 75 โดย
สถานศึกษาได้มีการอบรมด้วยการให้ผู้เข้าอบรมฝึกท าบัญชีครัวเรือน และใบงานการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาและการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี ใหม่ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และผู้ เรียนสามารถน าความรู้  จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน อักทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืนได้โดยได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ทฤษฎีใหม่ให้
ความรู้กับผู้อื่นในชุมชน ตามตารางดังนี้ 
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ที ่ โครงกำร 

จ ำนวนผู้น ำควำมรู้ไปใช้ (คน) ผลกำร
ด ำเนินงำน
(ร้อยละ) จ ำนวน

ที่จัด 
ด ำรงชีวิต 

ประกอบ
อำชีพ 

รวม 

1 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแขวงบางแวก 

20 15 5 20 

75 

2 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแขวงบางจาก 

16 12 4 16 

3 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแขวงบางหว้า 

40 32 8 40 

4 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแขวงบางด้วน 

40 30 10 40 

5 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแขวงบางปาก
คลองภาษีเจริญ 

40 30 10 40 

6 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแขวงคูหาสวรรค์ 

40 30 10 40 

7 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแขวงคลองขวาง 

37 28 9 37 

รวม 233 177 56 233 
 
 
 

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ มีการประเมินผู้เรียนหรือผู้
เข้ารับการอบรม และมีการติดตามการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถน าไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบติดตามผู้เรียน/ผู้รับการ
อบรม ตามกระบวนการวัดผลประเมินผลของการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ตามคู่มือการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตภาษีเจริญ มีการด าเนินงานจัด
กิจกรรม/โครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของ ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ยุทธศาสตร์ที่  ด้านการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ ข้อ 3.6 การจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (1) พัฒนาบุคลากรและแกนน าเกษตรกร
ในการเผยแพร่และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม (2) จัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบระดับต าบลให้กับชุมชน (3) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการระหว่าง ศฝช.และ กศน.อ าเภอ ใน
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การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่5 ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.1ส่งเสริมให้
มีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติธรรมชาติ5.2สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียวส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน
เกี่ยวกับการคัดแยกการแปรรูปและการก าจัดขยะรวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน5.3ส่งเสริมให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งลดการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับมาตรฐานนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ2561 5.จุดเน้นด้านการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวหลักการ 5.1ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการหลัก 
1.การสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม/ โครงการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา แนวทางหลัก 5.2 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมที่มีคุณธรรมจริยธรรม โครงการหลัก2.การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกสิ่งแวดล้อมรัก ษ์
สิ่งแวดล้อม/โครงการปลูกจิตส านึกนิสัยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/โครงการสร้ างวินัยและจิตส านึกในการจัด
การพลังงานขยะน้าเสียมลพิษทางอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ ยุทธศาสตร์ที่5การจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อ 2.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม
จริยธรรมและน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ (2)  ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2.3 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมขึ้น 2.2 หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 2 จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมข้ึน 
 

           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย มีผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการ
อบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นตัวอย่างที่ดี หรือเป็นต้นแบบที่ดี  สูงกว่ำค่ำ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ซึ่ง ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้คือ 6 คน สถานศึกษาด าเนินการได้ 7 คน ที่เป็นตัวอย่างที่ดี 
หรือต้นแบบในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังตาราง  
 

 
 
 

ที่ ชื่อ-สกุล แขวง  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1 นางปราณี     ทิพย์ขยัน แขวงคูหาสวรรค์ เร่ืองน  ายาเอนกประสงค์ 
2 นางบุญช่วย   วิชชุกร แขวงบางบางหว้า เร่ืองการแปรรูปผลไม้/สมุนไพร 
3 นางอารมณ์     ยมทอง แขวงบางด้วน เร่ืองผลิตภัณฑ์จากใบเตย 
4 นางสาวชนิสรา   ละอองดี  แขวงบางจาก เร่ืองแปรรูปสมุนไพร 
5 น.ส.พิมลาวรรณ   พิจารณ์ แขวงคลองขวาง เร่ืองเชื อรามหัศจรรย์  ไทรโคเดอร์ม่า 
6 นางอัญชลี  กู้เกียรติรัตน์ แขวงปากคลอง เร่ืองปลูกผักสวนครัว 
7 นางนภาศรี    เร่ืองพุ่ม แขวงบางแวก เร่ืองท าปุ๋ยหมักชีวิภาพ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 ผู้เรียนหรือผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถใช้เทคโนโลยีได้อย่ำงเหมำะสม  

ผลกำรด ำเนินงำน  
    จากผลการด าเนินงานของ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ใน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 พบว่า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  บรรลุเป้าหมายของ      
ตัวบ่งชี้ 1.6 ที่ก าหนดไว้จากคะแนน  5  คะแนน ด้วยการด าเนินงานดังนี้ 

   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้
ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ  และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  โดยก าหนดค่า
เป้าหมายไว้  ร้อยละ 75  ของผู้เข้ารับการอบรม  มีความรู้  ความเข้าใจ  และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม  รายละเอียดดังตาราง   

 
 

   ตารางแสดงรายละเอียด: ผู้เรียนหรือผู้เขา้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 
 

หลักสูตร 
จ ำนวนที่

จัด 
จ ำนวนผู้

จบ 
หลักสูตร 

จ ำนวนผู้จบ 
หลักสูตร 

ผลกำร
ด ำเนินงำ

น 
1. โครงการพัฒนาระบบเศรษฐกจิ ดิจิทัลชุมชน 
หลักสูตร Digital literacy และหลักสูตร E-comerce 

244 244 100 

100 
2. โครงการ โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart 
Farmer พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

70 70 100 

3.โครงการบริหารจัดการขยะ 140 140 100 
รวม 434 434 100 

เฉลี่ย 100 
 
   จากตารางผลการจัดอบรมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  พบว่า  มีผู้เข้ารับการ

อบรมที่มีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถใช้เทคโนโลยี  ร้อยละ 100  ซึ่งสูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 

    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ยังมีการติดตามประเมินผล
ผู้เรียน หรือผู้เข้ารับการอบรมที่อบรม  ตั้งแต่  6  ชั่วโมงข้ึนไป  หลังจากจบหลักสูตรในระยะเวลา  1  เดือน ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ได้ก าหนดค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 75  โดยให้ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  มีการนิเทศติดตามผล  และครูผู้สอน ได้ติดตาม
ผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร  พบว่าผู้เรียนมรการน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและการด ารงชีวิต หรือประกอบ
อาชีพร้อยละ 100  ซึ่งสูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  รายละเอียดตามตารางดังนี้ 
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กำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2561 
ผลกำร

ด ำเนินงำ
น 

(ร้อยละ) 
หลักสูตร 

จ ำนวน 
ผู้จบหลักสูตร 

(คน) 

จ ำนวนผู้น ำควำมรู้ไปใช้ 
(คน) 

รวมผู้น ำ
ควำมรู้ 
ไปใช้ 
(คน) 

ด ำรงชีวิต ประกอบ
อำชีพ 

1.โครงการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจ ดิจิทัลชุมชน 
หลักสูตร Digital literacy และ
หลักสูตร E-comerce 

224 224 224 224 

100 
2.โครงการ โครงการ Smart ONIE 

เพื่อสรา้ง Smart Farmer พัฒนา
เกษตรกรปราดเปรือ่ง 

70 70 70 70 

3.โครงการบริหารจัดการขยะ 140 140 140 140 

เฉลี่ย 100 
 

   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ได้มีการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมของผู้เรียนโดยมีการลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม  ในทุก
หลักสูตร  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตลอนชุมชน  มีการวัดและประเมินผล  มีการทดสอบภาคทฤษฎีโดยใช้ 
facebook และ Fanpange facebook  มีแบบประเมินความพ่ึงพอใจ  

  จากการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ สอดคล้อง
กับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ ข้อ 2.1 ขับเคลื่อน 
กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ (2) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลการใช้ Social Media และ Application ต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้อ 2.2 พัฒนาก าลังคนให้เป็น 
“Smart Digital Persons (SDPs)” ที่มีทักษะด้านภาษาและทักษะดิจิทัล เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ(1) 
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ พ้ืนฐานด้าน Digital และความรู้เรื่องกฎหมาย
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส าหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันรวมทั้งการพัฒนาและ
การเข้าสู่อาชีพ(2) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานให้กับประชาชนเกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ ข้อ 3.1 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart 
Aging Society)   (3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging”
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะชีวิตให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต  และ
รู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  ข้อ 3.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM 
Education) ส าหรับผู้เรียนและประชาชนโดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์เพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาทักษะชีวิตสู่การประกอบอาชีพ  สอดคล้องกับนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2561  ข้อ 3. จุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
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ศักยภาพคน แนวทางหลัก  3.4 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ ต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  โครงการหลัก  17. 
การพัฒนาทักษะด้าน   เทคโนโลยี การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านผลผลิตและการบริการ และทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการแก่ประชาชนวัยท างานและผู้สูงวัย  ข้อ 4. จุดเน้นด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคม แนวทางหลัก 4.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และส าหรับคนทุก
ช่วงวัย โครงการหลัก 5. การขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยี  สารสนเทศเพ่ือการศึกษา เพ่ือสร้างและเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการศึกษา  พัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์   แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 
ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  ข้อ 2.2 การเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  (1) มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ (6) ร้อยละ
ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  (7) มีสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการส่งเสริม
การมีอาชีพเพ่ิมข้ึน   

 

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  มีผ่านการอบรมตาม 
โครงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital literacy และหลักสูตร E-commerce   ที่เป็นตัวอย่างที่ดี
หรือต้นแบบที่ดี เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ แขวงละ 2 คน มีการอบรม จ านวน 7 แขวง มีตัวอย่างที่
ดีหรือเป็นต้นแบบในด้าน การน าความรู้ ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ 
จ านวน 7 คน  
 
  ตารางตัวอย่างที่ดีหรือเป็นต้นแบบในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital literacy 
และหลักสูตร E-commerce    จ านวน 7 คน  ดังนี้ 
 

    
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 ผู้รับบริกำรได้รับควำมรู้และ/หรือประสบกำรณ์จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำร  
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  

ผลกำรด ำเนินงำน  
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในตัวบ่งชี้ 1.7 พบว่าสถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ 

ผู้รับบริการได้รับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย  
ได้  4.5  คะแนน อยู่ในระดับดีมาก  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ด้วยการด าเนินงานของสถานศึกษา ดังนี้ 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล เทคโนโลยีดิจิทัล สินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ 
1 นางปราณี     ทิพย์ขยัน Page / facebook / line ตะกร้าสานเชือกมัดฝาง 
2 นางอารมณ์     ยมทอง Page / facebook / line ผลิตภัณฑ์เตยหอม 
3 นางสาวชนิสรา   ละอองดี Page /   facebook / line น้ ายาเอนกประสงค์ 
4 นางลัดดา    มากนคร Page / facebook / line น้ าพริก 
5 นายโชคชัย   เกตุแก้ว Page / facebook / line อะไหล่รถจักรยานยนต์ 
6 นางบุญช่วย  วิชชุกร Page / facebook / line การแปรรูปสมุนไพร 
7 นายสหรัฐ   แก้วหยก Page / facebook / line เครื่องหนัง 
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  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ในปีงบประมาณ 2561 มี
ผู้รับบริการได้รับเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน   2,662  คน  ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  คือ 630 คน รายละเอียดที่ปรากฏในตารางดังนี้ 
 

ล ำดับ กิจกรรม/โครงกำร 
จ ำนวน

ผู้รับบริกำร 
ปี 60 

เป้ำหมำย
ตำมแผน 

จ ำนวน
ผู้รับบริกำร 

ปี 61 
เปรียบเทียบ ร้อยละ 

1 บ้านหนังสือชุมชน 1,000 300 2,100 สูงกว่า 700 
2 ครอบครัวต้นแบบรักการอ่าน - 14 14 - 14 
3 ห้องสมุดชุมชนวัดนาคปรก 300 330 548 สูงกว่า 166 

รวม 1,300 644 2,662  422.53 
 
 หมำยเหตุ ส าหรับกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านเป็นกิจกรรมใหม่เริ่มโครงการปีงบประมาณ  2561  
 

ล ำดับ กิจกรรม/โครงกำร 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
ได้รับควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ 

ร้อยละ 

1 บ้านหนังสือชุมชน 2100 2100 100 
2 ครอบครัวต้นแบบรักการอ่าน 14 14 100 
3 ห้องสมุดชุมชน 548 548 100 

 

 

  ผู้รับบริการทีไ่ด้รับความรู้ และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษา ตาม
อัธยาศัย เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ได้มีการจัดกิจกรรม  และมี
ผู้รับบริการได้รับความรู้และ / หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย  
จ านวน 2,667 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด คือ ร้อยละ 100  โดยผู้รับบริการ
ได้รับความรู้  ในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย  คือ  โครงการบ้านหนังสือชุมชน  และโครงการห้องสมุดชุมชน
และกิจกรรมครอบครัวต้นแบบรักการอ่าน จากการด าเนินโครงการท าให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะในการคิด  วิเคราะห์  
และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้   การท างานและชีวิตประจ าวันได้  
 

  จากผลการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา  มีร่องรอยหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับบริการมีความรู้หรือ
ประสบการณ์  จากสมุดบันทึกการอ่าน  รายงานผลการด าเนินงาน   ภาพถ่าย  ใบงาน /กิจกรรม  แบบส ารวจ  
หรือแบบสอบถาม   และสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  สมุดเยี่ยม  แบบบันทึกผลการประเมินห้องสมุด  เพ่ือการ
เรียนรู้ของ กศน. ประจ าปี 2561 และรายงานผลผ่านระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร  จัดการ ส านักงาน กศน. 
(DMIS 61) 
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  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ได้ด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงานของ ส ำนักงำน กศน. ตรงตามหลักยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศในการขับเคลื่ อน กศน. สู่  
Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  โดยมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครู
และบุคลากร  กศน.  เช่น  หลักสูตรภาษาอังกฤษ  การจัดหลักสูตร  ภาษาเพ่ืออาชีพ  พัฒนาความรู้และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมถึงการพัฒนาก าลังคนให้เป็น “Smart  Digital  Persons (SDPs)” ที่มี
ทักษะด้านภาษาและทักษะดิจิทัล  เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน  Digital  
เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานด้าน Digital  และความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ส าหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันรวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่อาชีพ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพในการเพ่ิมอัตราการอ่านของประชาชนโดยการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน  ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน  ห้องสมุดประชาชน  บ้านหนังสือชุมชน  
ห้องสมุดเคลื่อนที่  เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถในระดับอ่านคล่อง  เข้าใจความคิดวิเคราะห์พ้ืนฐาน
และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์  รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจ าวัน  รวมถึงศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสู่ “วิสาหกิจชุมชน  ให้เป็นชุมชนพ่ึงตนเองท าได้ ขายเป็น” โดยท า
การส่งเสริม การจัดการศึกษาอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชนและความต้องการของตลาด  รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายการรวมกลุ่มในลักษณะวิสาหกิจชุมชน  สร้างรายได้ให้กับชุมชนให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้  รวมถึงการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า  การท าช่องทางเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชนให้เป็นระบบครบวงจร  ในด้านยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา  โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ  E-learning  ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ
เรียนรู้  เพ่ือเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก  รวดเร็ว ตรงตามความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ  และเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือและยกระดับการรู้หนังสือ  ของประชาชน  ซึ่งมี
การยกระดับการรู้หนังสือของประชาชนโดยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือ  ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ง
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน  และสอดคล้องกับ
นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร  ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ซึ่งมีแนวทางหลัก  
คือ  การส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
เหมาะสมเต็มตามศักยภาพ  โดยมีโครงการหลักในการสนับสนุน คือ  การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและ
การให้ความรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย  และมีจุดเน้นในด้านการสร้างโอกาส  ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน
ทางสังคม  ซ่ึงจะมีแนวทางหลักในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน  เชื่อมโยงและเข้าถึงได้  คือ 
การขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  เพ่ือสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการศึกษาใน
ด้านบูรณาการด้านสื่อ และองค์ความรู้ และจัดการเรียนรู้/จัดท าสื่อส าหรับประชาชนในเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับ
นโยบายการพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐ  สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ตามหลักยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้   สื่อต าราเรียน  
นวัตกรรม  และสื่อการเรียนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  ประชาชนสามารถเข้าถึงได้    โดยไม่จ ากัดเวลาและ
สถานที่  ซึ่งจะมีแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรม   การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี
คุณภาพเพ่ิมขึ้น  ตามจ านวนแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน จากภาคเอกชน  สถาน
ประกอบการสถาบันศาสนามูลนิธิสถาบัน/องค์กรต่าง ๆ ในสังคมเพ่ิมขึ้น    ตามร้อยละของชุมชนที่มีการจัดการ
แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  รวมถึงมีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความ
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ต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและยังมีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพมาตรฐานสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวันได้  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา เช่น  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  มีสื่อดิจิทัลเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจ  ชุมชน  และการส่งเสริมการมีอาชีพ  และหลักยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการศึกษา  เพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยมีการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างในคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
 

 

  จากผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  
ส่งผลให้ผู้เรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีจ านวน  7 คน  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล การน าความรู้ไปใช้ใน 
1 นางสาวนาฬิกา   เรืองรัมย์ น าความรู้จากกิจกรรมห้องสมุดชุมชนน า

ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับครอบครัว 2 นางสาวชรินรัตน์  ชัยเสนา 
3 นางสาวอรณิชา  เก่งมาก 
4 นางสาวประกายเพชร  ลาปะ   
5 นางสาวรสสุคนธ์  บุญเกิด 
6 นายพรอนันต์  สมพร 
7 นางสาวรสสุคนธ์  บุญเกิด 

 
จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ ดัง

รายละเอียดข้างต้น สามารถสรุปคะแนนที่ได้ และระดับคุณภาพจากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้ ดัง
รายละเอียดในตารางต่อไปนี้  
  

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี ้
น้ ำหนัก

(คะแนน) 
ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรยีน/ผู้รับบริกำร    
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณธรรม  5 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีทักษะ กระบวนการคิด ทักษะ 
                การแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไป 
                ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต  

5 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความรู้พืน้ฐาน  5 3.00 พอใช้ 
กำรศึกษำต่อเนื่อง    
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4  ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และ
      ทักษะในการประกอบอาชพี 

5 4.00 ดี 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมปฏบิัติตนตามหลักปรัชญาของ 
                   เศรษฐกิจพอเพยีง 

5 5.00 ดีมาก 

ตัวบง่ชี้ที ่1.6  ผู้เรียนหรือผู้เขา้รับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยไีด้อย่าง 
                  เหมาะสม 

5 4.00 ดี 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี ้
น้ ำหนัก

(คะแนน) 
ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภำพ 
กำรศึกษำตำมอธัยำศัย    
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.7 ผู้รับบริการได้รบัความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการ 
                เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 

5 4.50 ดีมาก 

รวม 35 30.00 ดีมำก 
 
  สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ  มีคะแนน
รวม เท่ากับ 30  คะแนน  ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมำก โดยมีจุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนา ตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบ 
และข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้  

จุดเด่น 
จากผลการประเมินระดับคุณภาพในตัวบ่งชี้ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ว่า ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีคุณธรรม ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะ กระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต ด้านการศึกษาต่อเนื่องที่ว่า ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและด้านการศึกษาตามอัธยาศัยที่ว่า  
ผู้รับบริการได้รับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดี นั้น พบว่าสถานศึกษามีแนวทาง เป้าหมายในการด าเนินการจัดกิจกรรมทั้ง 3 ส่วนอย่าง
ชัดเจนโดยสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมในภาพรวมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  เช่น โครงการธรรมะสดใสใส่ห่างไกล
ยาเสพติด รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5   กิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษา  กิจกรรมการเรียนรู้ให้มีครอบครัวพอเพียงที่
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและเป็นตัวอย่างให้แก่คนในชุมชนได้  

จุดทีค่วรพัฒนำ  
ส าหรับผลการประเมินของตัวบ่งชี้ด้านผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้พื้นฐาน  ที่อยู่ในระดับ 

พอใช้ ส าหรับส่วนของกลุ่มผู้เรียนจากการติดตาม ตรวจสอบของสถานศึกษาพบว่าผู้เรียนมีข้อจากัดหลาย
ประการในการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ เช่นความรู้พื้นฐานเดิมก่อนเข้ามาร่วมกิจกรรมมีไม่เท่าระดับการศึกษาที่จบ
หลักสูตรมาก่อน 

  ตัวอย่ำงที่ดี จากผลการประเมินระดับคุณภาพถึงกิจกรรมที่สถานศึกษา พิจารณาแล้ว เห็นว่า
เป็นตัวอย่างที่ดี  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นพ้ืนฐานก่อนคุณภาพด้านอ่ืน  เช่น  โครงการธรรมะสดใสใส่
ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5  และการสอบธรรมศึกษา  และกิจกรรมสร้างทักษะกระบวนการคิด  
ทักษะการแสวงหาความรู้  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  จากกิจกรรมการประกวดโครงงาน
นักศึกษา  และการน าโครงงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวด กับศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
 จากผลการประเมินของตัวบ่งชี้ด้านผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้เรียนมีความรู้อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
เนื่องสถานศึกษามีบริบทที่มีข้องจ ากัด ทั้งในเรื่องของสถานศึกษาที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
สถานศึกษาทุกมิติ  ทั้งรูปแบบการเรียนรู้   การวัดประเมินผลที่ค่อนข้างจากัดจากแนวนโยบายของส่วนกลางจึง
ส่งผลให้ผลการประเมินอยู่ในระดับดังกล่าว ส าหรับส่วนของกลุ่มผู้เรียนจากการติดตาม ตรวจสอบของ
สถานศึกษาพบว่าผู้เรียนมีข้อจากัดหลายประการในการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้  เช่น  ความรู้พ้ืนฐานเดิมก่อนเข้า
มาร่วมกิจกรรมมีน้อย ทั้งนี้สถานศึกษาได้ก าหนดวิธีการให้บังเกิดคุณภาพยิ่งขึ้นโดยก าหนดขั้นตอนการ
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ด าเนินงานดังนี้ ใช้วิธีการประเมินการรู้หนังสือตามเครื่องมือที่สานักงาน กศน.ก าหนดเป็นแนวทางในการประเมิน
ความรู้ของผู้เรียนเป็นชั้นแรก จากนั้นเมื่อสมัครเข้าเรียนก็มีการประเมินปรับพ้ืนฐานความรู้ ในกระบวนการของ
ครูเพ่ือจัดกลุ่มผู้เรียนอีกชั้นหนึ่ง จะเป็นการยกระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้  
 

มำตรฐำนที่ 2 คุณภำพกำรจดักำรศึกษำ/กำรให้บริกำร  
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภำพครูกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

ผลกำรด ำเนินงำน 
จากการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญในตัวบ่งชี้

ที ่2.1 พบว่า บรรลุตำมเป้ำหมำย  เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ที่ก ำหนดไว้ ซึ่งได้ 4 คะแนน  ซึ่ง
อยู่ในระดับด ี จำกคะแนน 5 คะแนน  

      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ได้ด าเนินการจัดท าแบบ
ส ารวจความต้องการของครูผู้สอนในเรื่องการอบรมต่าง ๆ ได้แก่ การอบรมการจัดท าแผนการเรียนรู้  การอบรม
การจัดท าสื่อเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน  แล้วน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือจัดล าดับ
ความส าคัญ น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดท าโครงการพัฒนาครู กศน. เพ่ือจัดกระบวนการเรียนการสอน 
การอบรมการจัดท าแผนการเรียนรู้อบรมเชิงปฏิบัติการ  โครงการพัฒนางานบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา   โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรด้านการประกันคุณภาพในสถานศึกษา  โครงการอบรมครู
ด้วยระบบทางไกลการบูรณการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนน า ครู ข.และ ครู ค. หลักสูตร Digital Literacy  และ E - Commerce   
โครงการอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทยของบุคลากร,โครงการการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาฯลฯ  ด าเนินงานตามแผนและโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งมีการนิเทศติดตาม ประเมินผลทั้งนี้มีการประเมินในรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ การ
ประเมินก่อน ระหว่าง และเสร็จสินโครงการนอกจากนี้มีการประเมินครูผู้สอนในการน าความรู้ที่ได้จากการอบรม
ไปขยายผลในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินความรู้ ความเข้าใจของครูผู้สอน ที่ได้รับการพัฒนา จากผลงานที่
ผลิต และพัฒนาขึ้นมาและมีการนิเทศติดตามโดยแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามผลภายในของสถานศึกษา 
จัดท าแผนการนิเทศการจัดการเรียนการสอนครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้ครูรายงานผลการได้รับ
ความรู้มาวางแผนการจัดกิจกรรม โดยใช้เครื่องมือนิเทศ ทั้งนี้ได้น าผลการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม  โดย
ใช้เครื่องมือนิเทศ ทั้งนี้ได้น าผลการนิเทศมาวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการจัดกิจกรรมครั้ง
ต่อไป 
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ตารางสรุปโครงการพัฒนางานบุคลากรด้านต่าง ๆ ดังนี้  

ที ่ โครงกำร 
จ ำนวน

ผู้เข้ำร่วม 

จ ำนวนผู้ผ่ำนกำร
พัฒนำที่มี
คุณภำพ 

ร้อยละ หมำยเหตุ 

1 โครงการพัฒนางานบุคลากรด้านการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

15 15 100 
 

2 โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรด้าน
การประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

5 5 100 
 

3 โครงการอบรมครูด้วยระบบทางไกล
การ บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

12 12 100 
 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพวิทยากรแกนน า ครู ข.และ 
ครู ค. หลักสูตร Digital Literacy  และ 
E - Commerce 

7 7 100 

 

5 โครงการอบรมการจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและ
บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยของ
บุคลากร 

12 12 100 

 

6 โครงการการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 

7 7 100 
 

       

              ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี / นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561 นโยบายและ
จุดเน้นส านักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ นโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ 
2561  จุดเน้นกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
แนวทางหลัก 
                    3.2 การผลิตและการพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
โครงการหลัก 
  10. โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 -  ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 -  ผลิตครูระบบปิด 
 -  Training  for trainers/Boot Camp 
 -  การพัฒนาระบบนิเทศ 
 -  สร้างTrainers ด้านการประเมินคุณภาพ 
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 -  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย DLTV/TPEP online 
 -  การพัฒนาครูเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน 
นโยบำยและจุดเน้นส ำนักงำน กศน.ปีงบประมำณ 2561 
       ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ 
        ข้อ 2.1 ขับเคลื่อน กศน.สู่ “SMART ONIE”ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสริมสร้างศักยภาพของ
ประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
                (1) พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร กศน.เช่น BOOT 
CAMPหลักสูตรภาษาอังกฤษการจัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ 
                 (2) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล กรใช้ Social Media Application ต่างๆ เพื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         ข้อ 2.2 พัฒนาก าลังคนให้เป็น Smart Digital  Persons (SDPs)”ที่มีทักษะด้านภาษาและทักษะดิจิทัล 
เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
                 (1) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digitalและความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส าหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่อาชีพ 
                 (2) สร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะพ้ืนฐานให้กับประชาชนเกี่ยวกับการธุรกิจและการค้า    
ออน์ไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
                 (3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมโดย
เน้นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
          ข้อ 4.5 พลิกโฉม กศน.ต าบล สู่ “กศน.ต าบล 4G” 
                  (1) พัฒนาครู กศน.และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ : Good 
Teachers ให้เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความรู้กับผู้รับบริการมีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความ
รอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการความรู้ที่ดี รวมทั้งเป็น
ผู้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
                  (2) พัฒนา กศน.ต าบล ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง : Good 
Places Best Check –In มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เป็นแหล่งข้อมูล
สาธารณะที่ง่ายต่อการเข้าถึงและสะดวกต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างสร้างสรรค์มีสิ่งอ านวยความสะดวก ดึงดูด
ความสนใจ และมีความปลอดภัยส าหรับผู้รับบริการ 
                  (3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน กศน.ต าบล : Good Activites ให้มีความ
หลากหลายน่าสนใจตอบสนองความต้องการของชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทั้งเปิด
โอกาสให้ชุมชนเข้ามาจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 
 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติแห่งชำติ  20 ปี 
    ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
             ข้อ 2.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
                         (1) ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
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                        (2)  ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความตอ้งการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพ่ิมขึ้น 
 

                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ โดยผู้บริหารเห็น
ความส าคัญของกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน/พัฒนาครูการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยการส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการ
ในการพัฒนาบุคคลากรและเครือข่าย รวมทั้งการส่งครูเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ส านักงาน กศน.
กรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแต่ละภาคเรียนโดยให้
ครูที่ไปรับการพัฒนารายงานผลการพัฒนาตนเองในที่ประชุมประจ าสัปดาห์เพ่ือวางแผนและจัดท าแนวทางการ
พัฒนาครูในสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถที่จะน าไปใช้กับผู้เรียนของตนเอง ในแต่ละกศน.แขวง มีการ
จัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาได้ ทั้งยังสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในรายวิชาที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียนให้สูงขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 คุณภำพของหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในตัวบ่งชี้ที่ 2.2 พบว่าสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้ 3.50 คะแนน อยู่ในระดับดี จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน   โดยศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้มีความทันยุคทันสมัย
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับประชาชนทั่วไปที่อยู่นอกโรงเรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครองและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาแบบองค์รวม และได้บูรณาการทุกด้านเข้าด้วยกัน
อย่างสมดุลและเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อการด ารงชีวิตของผู้เรียน  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถานศึกษาในการจัดท าหลักสูตรและแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โดยการประชุมชี้แจงและแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจนให้กับบุคลากร  รวมทั้งร่วมกันหาข้อมูลและรวบรวมเพ่ือน าไปใช้ในการอบรมหลักสูตร
สถานศึกษา    ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียน
การสอนของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยเข้ ารับการอบรมโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.
กทม.  รุ่นที่  1  โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  คือ  รองศาสตราจารย์  ดร.พัชรี  ศรีสังข์  อาจารย์ประจ าภาควิชา
สังคมวิทยา  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และนายสังคม  โทปุรินทร์  ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเชี่ยวชาญส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มัธยมศึกษาเขต  36  (ข้าราชการบ านาญ)  โดยแบ่งเป็น  3  
ระยะ  ระยะที่ 1  ในวันที่  28  สิงหาคม – 1  กันยายน  2561  อบรมเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  หลักการและขั้นตอนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
โดยมีองค์ประกอบในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 1) บริบทพ้ืนฐาน  2) ปรัชญาหลักสตร  3) วิสัยทัศน์  
4) พันธกิจ  5) หลักการและจุดมุ่งหมาย  6) กลุ่มเป้าหมาย  7) กรอบโครงสร้าง  8) การจัดหลักสูตร  9) สาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้  10) แผนการลงทะเบียนเรียน  11) วิธีการจัดการเรียนรู้  12) การจัดกระบวนการ
เรียนรู้  13) สื่อการเรียนรู้  14) การเทียบโอน  15) การวัดและประเมินผลการเรียน  16) การจบหลักสูตร  17) 
เอกสารหลักฐานการศึกษา  18) การบริหารหลักสูตร   ระยะที่  2 ในวันที่  17 – 21  กันยายน  2561  โดย
ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาในสาระการเรียนรู้  คือ  ทักษะการเรียนรู้  ความรู้พ้ืนฐาน  
วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาวิทยาศาสตร์  สาระการประกอบอาชีพ  สาระทักษะการ
ด าเนินชีวิต  และสาระการพัฒนาสังคม  และระยะที่  3  ในวันที่  1 – 5  ตุลาคม  2561 อบรมเกี่ยวกับรูปแบบ
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การเข้าเล่ม  การท าหน้าปกให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  รวมถึงการให้ความรู้เรื่องหลักการ  ความส าคัญ  
ลักษณะ  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  ปฏิบัติการเขียนหลักสูตร   การน าเสนอผลการพัฒนาหลักสูตร  
พร้อมทั้งอภิปราย  ซักถาม  เสนอแนะ  ประเมินผล  และจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้  สื่อวีดีทัศน์  เผยแพร่ทาง
สื่อออนไลน์ยูทูป เพ่ือให้ได้หลักสูตรสถานศึกษาทีมีความสมบูรณ์เป็นมาตรฐานตามโครงสร้างของหลักสูตร และ
ในปีงบประมาณ  2562  ได้จัดด าเนินการส่งหลักสูตรทั้ง 8 หลักสูตร  เข้าไปสู่ กศน.กทม.  เพ่ือน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้  นอกจากนี้บุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ยังได้จัดท าสื่อประกอบการเรียนการสอนเพ่ือประโยชน์แก่ผู้เรียน ดังนี้ 
1) สื่อการเรียนการสอนวิชาการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 3 ระดับ ม.ปลาย 2)เรื่องหลักสูตรการเพาะเห็ดภูฏาน
ในถุงพลาสติกและการแปรรูปเห็ด 
  

    สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนหลักสูตรท้องถิ่น  เรื่องหลักสูตรกำรเพำะเห็ดภูฏำนใน
ถุงพลำสติกและกำรแปรรูปเห็ด  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นกำรด ำเนินงำนส ำนักงำน กศน.
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ เช่น 
  ข้อ 2.1 ขับเคลื่อน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง 
ศักยภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
   (1) พัฒนาความรู้ความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร กศน. เช่น Boot 
Camp หลักสูตรภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ 
   (2) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  

 สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับนโยบำย  จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
  ข้อ 3. จุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  แนวทางหลัก 
   3.1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลโครงการหลัก 
       - การพัฒนาหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น “โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร” 
สถานศึกษามีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ  20 ปี 
 ข้อ 2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ 
เฉพาะด้าน 
   (8) จ านวนหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ผู้เรียนสามารถโอนย้ายหรือศึกษาต่อเนื่องเพ่ิมข้ึน 
 นโยบำยและจุดเน้นส ำนักงำน  กศน.ปีงบประมำณ  2561 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาก าลังคน  การวิจัย  และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 ข้อ 2.2  พัฒนาก าลังคนให้เป็น  “Smart  Digital Persons  (SDPs)”  ที่มีทักษะด้านภาษาและทักษะ
ดิจิทัล  เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 
 (1)  ส่งเสริมการจัดการรู้ด้าน Digital เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานด้าน Digital  และความรู้เรื่อง
กฎหมายว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส าหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันรวมทั้งการพัฒนา
และการเข้าสู่อาชีพ 

(2)  พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล  การใช้ Social  Media  และ Application  ต่างๆ  เพื่อ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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4.   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญมีกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรที่เป็นต้นแบบ  โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความสนใจ  ความต้องการของผู้เรียนและ
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน  หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตรที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้ดีขึ้น  
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน  เป็นการเพ่ิมพูนความรู้  และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด หรือน าไปประกอบเป็นอาชีพได้  ซึ่งหลักสูตรที่สถานศึกษาได้พัฒนาขึ้น  คือหลักสูตรการเพาะเห็ดภูฏานใน
ถุงพลาสติกและการแปรรูปเห็ด 

ดังนั้นจากการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษี
เจริญ จึงมีผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่  2  คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ  ตัว
บ่งชี้ที่ 2.2  คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา  ได้คะแนน 3.50 อยู่ในระดับ ดี 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 คุณภำพสื่อตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
      จากการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  
ในตัวบ่งชี้ที่ 2.3 พบว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ บรรลุตำมเป้ำหมำย
ความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ที่ก าหนดไว้  ซึ่งได้  3.50  คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน   ซึ่งศูนย์การศึกษา
นอระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ได้จัดหาสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมอบหมายให้
ครู กศน.แขวง ส ารวจแบบความต้องการสื่อจากผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน ในแต่ละรายวิชา ทุกระดับชั้น และเมื่อ
ได้จ านวนความต้องการสื่อแล้ว สถานศึกษาได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากร ตัวแทน
องค์กรนักศึกษาเพ่ือชี้แจงรายละเอียดในการจัดหาสื่อ โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
ไดด้ าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุตามจ านวนที่ต้องการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งสื่อที่
จัดหาจากหนังสือเรียน กศน.ของส านักพิมพ์เอกชน ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเมื่อได้รับสื่อแล้วจะมีการลงทะเบียนควบคุมสื่อการเรียนการสอน ส าหรับ 
กศน.แชวงมีการลงทะเบียนยืม-คืนสื่อ ไว้ให้บริการส าหรับผู้เรียนในระดับต าบล นอกจากยังมีการน าสื่อนวัตกรรม
ที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  

   นอกจากนี้ยังมีการทบทวนติดตาม ประเมินสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยสถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศติดตามการใช้สื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีการประชุม
จัดท าแผนการนิเทศและเครื่องมือการนิเทศการประเมินสื่อ รวบรวมการใช้สื่อจากผู้เรียน น าผลการประเมินสื่อ
มาแก้ไขปรับปรุง และพัฒนา  รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน ติดตาม ประเมินกระบวนการจัดหาสื่อ
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามความต้องการของครูและผู้ เรียน และน าผลการประเมินไปปรับปรุง
กระบวนการจัดหาสื่อตามหลักสูตรของสถานศึกษาต่อไป  ซึ่งมีการด าเนินงานที่สอดคล้องดังนี้ 
สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำชำติที่ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ข้อ 2.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อ
ต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัด
เวลาและสถานที่  (6) จ านวนสื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น  (7) จ านวนสื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ ที่ได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ
และเอกชนเพิ่มข้ึน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ข้อ 3.1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล 1.การพัฒนาหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น  โครงการพัฒนาสื่อ คู่มือ Application Website 
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โครงการพัฒนาหนังสือเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในห้องเรียน ข้อ 3.4 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ ต ารา
เรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัด
เวลา และสถานที่ 15. การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อ ต ารา สิ่งพิมพ์   สื่อวีดีทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มี
คุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรองมาตรฐาน  4จุดเน้นด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน
ทางสังคม  4.4 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 5.การขับเคลื่อนแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  เพ่ือสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการศึกษา บูรณาการด้านสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ 
นโยบำยและจุดเน้นส ำนักงำน กศน.ปีงบประมำณ 2561 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ข้อ 4.3 เพ่ิมอัตราการรู้หนังสือของ
ประชาชน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ได้มีการน าสื่อการเรียนการ
สอนที่หลากหลายและมีคุณภาพ เช่น สื่อหนังสือเรียน  สื่อเทคโนโลยีผ่าน Application เช่นการใช้แบบทดสอบ
ออนไลน์ การใช้ Google classroom มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การจัดการศึกษา และขยายโอกาสในการเข้าถึงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย โดย
สถานศึกษาได้ท าเนียบสื่อ ท าเนียบภูมิปัญญาในชุมชน เพ่ือสะดวกในการค้นคว้าหาความรู้หมุนเวียนสื่อไปยัง 
กศน.แขวง นอกจากนี้มีการพาผู้เรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้
อย่างมีศักยภาพ ทีทักษะในการเกิดความรู้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 คุณภำพกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
      จากการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  
ในตัวบ่งชี้ที่ 2.4 พบว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ บรรลุตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ที่ก าหนดไว้  ซึ่งได้ 3.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งได้มอบหมายให้ครู 
มีการจัดตั้งกลุ่มผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 2/2560  และภาคเรียนที่  1/2561  มีการวิเคราะห์จาก
ข้อมูลผู้เรียน การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือจัดกลุ่มผู้เรียน เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าแผนการ
เรียนรู้รายบุคคล ก่อนออกแบบการจัดการเรียนรู้ครูและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ เป็นรายวิชา 
(ตามความยาก-ง่ายของเนื้อหา) ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยเนื้อหาที่ง่ายให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เนื้อหาปานกลางครูและผู้เรียนร่วมกันออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการพบกลุ่ม ส่วนเนื้อหาที่ยาก จัด
ให้มีการสอนเสริมจากวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะรายวิชา เมื่อมีการวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาแล้วน าผลการ
วิเคราะห์มาท าแผนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เช่น ฝึก
ปฏิบัติจริง การสาธิต บรรยาย การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในสถานที่จริง การเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ค านึงถึงเป้าหมาย ตัวชี้วัดของหลักสูตรและจุดมุ่งหมาย
รายวิชา การวัดและประเมินผล รวมทั้งใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน เช่น สื่อของจริง แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูและผู้เรียนร่วมกันจัดท าปฏิทินการพบกลุ่ม เพ่ือนัดหมายในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ระหว่างครูกับผู้เรียน 

      นอกจากนีค้รูยังได้ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้  ตามแผนที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนมี
การวัดและประเมินผลตามเนื้อหารายวิชา มีการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ใบงาน ชิ้นงาน แบบบันทึก กรต. 
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หรือผลงานของนักศึกษาเพ่ือวัดความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนครั้งต่อไป  มีการ
วัดผลกลางภาคเรียนหลัง จากที่เรียนเนื้อหาวิชาได้ระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน  
นอกจากนี้มีการวัดผลปลายภาคเรียน โดยใช้แบทดสอบปรนัย หลังจากผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกหน่วยการเรียนรู้ ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดรายวิชา สอดคล้องกับแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งนักศึกษาสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินผู้เรียนด้านคุณธรรม โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียน การท างานกลุ่ม การสอบถามผู้ปกครอง แฟ้มสะสมผลงานหรือเพ่ือนของผู้เรียน  หลังจากการจัด
กระบวนการเรียนรู้แล้ว ครูได้มีการบันทึกสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนและแนว ทางในการแก้ไขปัญหา
หลังการสอน เสนอความเห็นจากผู้บริหารเพ่ือแก้ไขปัญหาและน ามาพัฒนาปรับปรุง และออกแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมในครั้งต่อไป หรือน าปัญหาที่พบมาท าวิจัยชั้นเรียน น าปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

สถานศึกษาได้มีการนิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู และได้น าผลการนิเทศมา
พัฒนาปรับปรุง มีการน าปัญหามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาวิธีร่วมกันแก้ปัญหา  ซึ่งมีการด าเนินงานที่สอดคล้อง 
ดังนี้ 
สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข้อ 2.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 
(3) จ านวนสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมข้ึน 
(6) ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบรูณาการเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และ
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้น 
สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ 2561 
5.จุดเน้นด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางหลัก 
 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 โครงการหลัก 
 1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม 
    - โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 

สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้น ส ำนักงำน กศน. ปีงบประมำณ 2561 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสนร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
 ข้อ 3.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) ส าหรับ
ผู้เรียนและประชาชนโดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่กับเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันพัฒนาทักษะชีวิตสู่การประกอบอาชีพ 
  ข้อ 3.7 ยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพของสื่อและนวัตกรรม รวมทั้งมาตรฐานของ
การวัดและประเมินผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงาน กศน. 
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ได้ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน เช่น การ
ท าแบบทดสอบออนไลน์ การใช้ Google Classroom ครูมีการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น โครงการติวเข้มความรู้ สู่ความส าเร็จ ครั้งที่ 1 และ 
โครงการติวเขม้ความรู้ สู่ความส าเร็จ ครั้งที่ 2 โครงการค่ายสะเต็มศึกษา พัฒนาเยาวชน กิจกรรมสอนเสริมปรับ
พ้ืนฐานความรู้ และการติดตามผู้เรียนรายบุคคล 

 
กำรศึกษำต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 คุณภำพวิทยำกรกำรศึกษำต่อเนื่อง  

ผลกำรด ำเนินงำน  
จากการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  

ในตัวบ่งชี้ที่ 2. พบว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ บรรลุตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ที่ก าหนดไว้  ซึ่งได้ 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ได้ด าเนินการแต่งตั้ง
วิทยากร  ให้เป็นวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยวิทยากรจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่ม
สนใจ  และชั้นเรียนวิชาชีพ  วิทยากรจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน  โดยพิจารณาจากประสบการณ์
ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้น ๆ มีการจัดการประชุมวางแผนเกี่ ยวกับการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง ให้กับวิทยากร เพ่ือให้วิทยากรมีความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่การจัดการเรียนการสอน  ระเบียบ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน  การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การจบ
หลักสูตร และการสรุปผล 
  นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีแบบนิเทศติดตามวิทยากรโดยใช้แบบนิเทศติดตาม และ
แบบสอบถามให้วิทยากรเป็นผู้ตอบว่าวิทยากรน าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาที่มีการจัดประชุมชี้แจงในเรื่องของ
การพัฒนา ให้วิทยากรมีความเข้าใจ อย่างมีคุณภาพในการเป็นวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องไปใช้ประโยชน์ในการ
เป็นวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง 
  สถานศึกษาได้มีการนิเทศ ติดตาม วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องโดยใช้แบบบันทึกการนิเทศ  การ
สังเกตจากชิ้นงาน / ผลงาน ภาพถ่าย และรายงานสรุปรูปเล่ม และการติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ของกลุ่มเป่าหมาย  เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้วิทยากรมีการพัฒนาคุณภาพในการจัดกระบวนการเรียน ที่มีคุณภาพ  
สถานศึกษามีการติดตามผู้เรียนหลักการจบกระบวนการเรียนรู้  ที่จะน าความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรไปถ่ายทอด
หรือปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  มีการด าเนินการส่งเสริมหรือ
พัฒนาวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องให้มีคุณภาพมีความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นส านักงาน กศน.ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ยุทธศำสตร์ที่  2 ด้ำนกำรพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ข้อ 2.1 ขับเคลื่อน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้ที่ เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  (1) พัฒนาความรู้
ความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร กศน. เช่น Boot Camp หลักสูตรภาษาอังกฤษ การจัด
หลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ (2) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application 
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 2.2 พัฒนาก าลังคนให้
เป็น “Smart Digital Persons (SDPs)” ที่มีทักษะด้านภาษาและทักษะดิจิทัล เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ (1) 
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ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ พ้ืนฐานด้าน Digital และความรู้เรื่องกฎหมาย
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส าหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันรวมทั้งการพัฒนาและ
การเข้าสู่อาชีพ (2) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานให้กับประชาชนเกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การ
บริการ และการท่องเที่ยว ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ ข้อ 4.5 พลิก
โฉม กศน.ต าบล สู่ “กศน.ต าบล 4G” (1) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษา
และการเรียนรู้ : Good Teachers ให้เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความรู้กับผู้รับบริการมีความเป็น “ครูมือ
อาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ
ความรู้ที่ดี รวมทั้งเป็นปฏิบัติงานอย่างมีความสุข (2) พัฒนา กศน .ต าบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง : Good Places Best Check-In มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษาและการ
เรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ง่ายต่อการเข้าถึงและสะดวกต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยส าหรับผู้รับบริการ  (3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภายใน กศน.ต าบล : Good Activities ให้มีความหลากหลายน่าสนใจตอบสนองความต้องการของชุมชน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนรวมทั้งเปิด โอกาสให้ชุมชนเข้ามาจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุก
ช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ข้อ 2.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐาน (1) ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ได้ส่งเสริมหรือพัฒนาวิทยากร
การศึกษาต่อเนื่อง ที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่
สามารถเป็นต้นแบบได ้คือ 1) นางปราณี  ทิพย์ขยัน  วิทยากรด้านเครื่องสาน   2) นางฉวีวรรณ  ตระกูลธรรม  
วิทยากรด้านศิลปะประดิษฐ์ (ดอกไม้ดิน)  และ 3) นางอารมณ์  ยมทอง  วิทยากรด้านการแปรรูป 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.6 คุณภำพหลักสูตรและสื่อกำรศึกษำต่อเนื่อง  
ผลกำรด ำเนินงำน  

จากการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  
ในตัวบ่งชี้ที่ 2.6 พบว่าบรรลุตามเป้าหมายความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ที่ก าหนดไว้  ซึ่งได้ 4.50 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ มีกระบวนการจัดท า
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าหลักสูตร 
2. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร และศักยภาพของสถานศึกษา 
3. ศึกษาวิเคราะห์กรอบ / งานการศึกษาต่อเนื่อง 
4. มีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ของท้องถิ่นและของผู้เรียน 
5. จัดท าโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
6. จัดท าแผนการเรียนรู้ / การวัดและประเมินผล 
7. น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
8. น าเสนอผู้อ านวยการเขต  เพื่ออนุมัติใช้หลักสูตร 
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จากกระบวนการดังกล่าวศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ได้
จัดท าหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องอย่างหลากหลายเพ่ือให้ประชาชนสามารถเลือกเรียนวิชาที่ตนเองถนัด และ
สนใจ เช่น หลักสูตรได้จัดท าหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องอย่างหลากหลายเพ่ือให้ประชาชน  สามารถเลือกเรียน
วิชาที่ตนเองถนัดและสนใจ   มีดังนี้  1) หลักสูตรวิชาช่างเชื่อมเหล็ก   2) หลักสูตรวิชาช่างปูกระเบื้อง            
3)หลักสูตรวิชาช่างไม้  4) หลักสูตรหลักสูตรวิชาช่างทาสี  5) วิชาการซ่อมรถจักรยาน   6) หลักสูตรการซ่อม
มอเตอร์ไซค์   7) หลักสูตรช่างเสริมสวย   8) หลักสูตรซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  9) หลักสูตรช่างเชื่อมโลหะ          
10) หลักสูตรกระถางอัจฉริยะ  11) หลักสูตรศิลปะประดิษฐ์จากผ้า  12) หลักสูตรการท าอาหารว่าง            
13) หลักสูตรการท าอาหารคาว  14) หลักสูตรการท าเห็ดทอดสามรส  15) หลักสูตรช่างตัดผมชาย              
16) หลักสูตรวิชาการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  17) หลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย  
18) หลักสูตรวิชาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  19) หลักสูตรวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพการค้าขาย  20) หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพการ
ท่องเที่ยว   21) หลักสูตรวิชา Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer   22) หลักสูตร Digital Literacy และ 23) หลักสูตร
การค้าขายออนไลน์  โดยมีการประเมินการติดตามการใช้หลักสูตร  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู  ผู้เรียน  
และวิทยากร  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  ชุมชน  มีความ
ยืดหยุ่นด้านเนื้อหาสาระ  ระยะเวลาเรียน  และสถานที่ตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล  สังคม  
เศรษฐกิจ  และการเมือง  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ได้ด าเนินการจัดหาสิ่งพิมพ์  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อบุคคล  ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้  โดยสถานศึกษามีการส ารวจความต้องการใช้สื่อของ
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ  โดยมีการประชุม  แลกเปลี่ยนกับวิทยากร  ครู  และผู้เรียนว่าสื่อที่เรามีความเหมาะสม
สอดคล้องกับผู้เรียนหรือไม่  มีการจัดท าข้อมูลท าเนียบสื่อ  ท าเนียบภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
บริการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ง่าย  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน มีการประเมินการใช้หลักสูตร  โดย
ได้สร้างเครื่องมือแบบประเมิน  เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์  และสรุปผล  น าผลมาปรับปรุง  และพัฒนาการ
เรียนการสอน  การวัดและประเมินผลให้ดีขึ้นโดยมีขั้นตอนจัดหาสื่อ  ดังนี้  1) ศึกษา  ส ารวจ  วิเคราะห์สภาพ
ปัญหา  การจัดการ  การใช้แบบประเมินคุณภาพสื่อ  2) จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  3) เลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ผ่านการประเมิน  และด าเนินการคดเลือกจากคณะกรรมการ  และประเมินการใช้สื่ออย่างเหมาะ
สม่ าเสมอ  4) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู  ผลิต หรืพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 5) ประสานความร่วมมือ
ในการผลิต  จักหาพัฒนา  และแลกเปลี่ยนการใช้สื่อ  6) ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  การผลิต หรือจัดหา       
และ 7) เผยแพร่สื่อและมีการทบทวน  ติดตาม กระบวนการ  จัดหา  จัดท าสื่อเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงสื่อ  และ
กระบวนการจัดหา  หรือจัดท าโดยคณะกรรมการ  จัดท าท าเนียบสื่อ  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา  ทะเบียนคุมสื่อ
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้วิทยากร  ครู  ได้จัดกิจกรรม 

 

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  มีการด าเนินงาน กิจกรรม  
โครงการสอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นส ำนักงำน กศน.ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำน
กำรพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  ข้อ 2.1 
ขับเคลื่อน กศน. สู่“Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสริม สร้างศักยภาพของประชาชนให้
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ (1) พัฒนาความรู้ความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร 
กศน. เช่น Boot Camp หลักสูตรภาษาอังกฤษการจัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ (2) พัฒนาความรู้และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 2.2 พัฒนาก าลังคนให้เป็น “Smart Digital Persons (SDPs)” ที่มีทักษะด้าน
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ภาษาและทักษะดิจิทัล เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ (1) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพื่อให้
ประชาชนมีความรู ้ พ้ืนฐานด้าน Digital และความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ส าหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันรวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่อาชีพ (2) สร้างความรู้ความ
เข้าใจและทักษะพ้ืนฐานให้กับประชาชนเกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือ
ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ 
อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว ยุทธศำสตร์ที่ 3 
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคนให้มีคุณภำพ ข้อ 3.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสู่ “วิสาหกิจชุมชน : ชุมชน
พ่ึงตนเองท าได้ขายเป็น” (1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชนและความต้องการ
ของตลาด รวมทั้งสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มในลักษณะวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ให้ชุมชนพึ่งพา
ตนเองได้ (2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าการท าช่องทางเผยแพร่และจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นระบบครบวงจร สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร 
ปีงบประมำณ 2561 ข้อ 4. จุดเน้นด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
แนวทางหลัก 4.4 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ โครงการหลัก 5. การ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการศึกษา เพ่ือสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการศึกษา  บูรณา
การด้านสื่อและองค์ความรู้ จัดท าหลักสูตรระยะสั้นที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุค IT การพัฒนาศูนย์
เรียนรู้ทุกประเภท จัดการเรียนรู้/จัดท าสื่อส าหรับประชาชนในเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาต่าง ๆ 
ของรัฐและสอดคล้องกับแผนกำรศึกษำชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำร
สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ข้อ 2.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  (9) จ านวนสาขาและวิชาชีพที่เปิด
โอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ท างานและถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์เพ่ิมขึ้น ข้อ 2.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต ารา
เรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและ
สถานที่ (9) มีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถให้บริการคน
ทุกช่วงวัยและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และ
ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ ข้อ 2.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ (13) มีหลักสูตรการศึกษาในการจัดการศึกษากลุ่มการศึกษาเฉพาะด้านเฉพาะทาง กลุ่มที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษในทุกระดับการศึกษา ทั้งทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ข้อ 2.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย (7) 
มีสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และการส่งเสริมการมีอาชีพเพ่ิมขึ้น ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ (2) จ านวนสถานศึกษา/สถาบัน การศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมและการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น 
 

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ได้พัฒนาหลักสูตรหลักสูตร
ระยะสั้นเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาสังคมและชุมชน การพัฒนาทักษะชีวิต กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พัฒนาอย่างเป็นระบบที่เป็นต้นแบบ คือ หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ (Smart ONIE) การค้าขาย หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ (Smart ONIE) 
การท่องเที่ยว หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ( Smart ONIE) การเกษตร หลักสูตรวิชา Smart 

ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer หลักสูตร Digital Literacy และ หลักสูตรการค้าขายออนไลน์  
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จากการด าเนินงานของสถานศึกษาจึงมีผลการประเมินตนเองในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา ตัวบ่งชี้ 2.6 คุณภาพหลักสูตรและสื่อการศึกษาต่อเนื่อง ได้คะแนน  
4.50 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 คุณภำพกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้กำรศึกษำต่อเนื่อง 

ผลกำรด ำเนินงำน (4 คะแนน) 
 จากการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ได้

ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยยึดหลักความสอดคล้องกับศักยภาพและความ
พร้อมของผู้เรียน ความหลากหลายตามความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งบูรณาการปรัชญาคิดเป็น และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะทาง
วิชาชีพ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต และเป็นไปตามจุดประสงค์ของหลักสูตร  ดังนี้  
1. มีความยืดหยุ่น คือ วิทยากรได้การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการไปตามสภาพของ
ผู้เรียน เป็นการเรียนรู้ที่ยึดสภาพชีวิตจริง เอาปัญหา ความต้องการของผู้เรียน/ชุมชนเป็นตัวตั้ง 2. มีการบูรณา
การ คือ วิทยากรวางแผนกระบวนการที่เชื่อมโยงแนวคิดในมิติต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้า
ด้วยกัน เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินชีวิตและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน 3. มีวิธีการเรียนรู้
ที่หลากหลาย เพ่ือให้เหมาะสมกับการด าเนินชีวิต สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของผู้เรียนโดยการ
เรียนรู้ผ่านสื่อวัสดุอุปกรณ์ และ สื่อกิจกรรม เช่น การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การจัดเวทีชุมชน การสาธิต การ
จัดนิทรรศการ การ จัดทัศนศึกษา การประกวด และการรณรงค์ เป็นต้น วิทยากร ได้จัดท าแผนการเรียนรู้ และ
จัดการเรียนการสอนตามแผนที่ก าหนด วิทยากร ได้ท าการวัดและประเมินผล ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และเมื่อ
สิ้นสุดการเรียน โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายวิธี  เครื่องมือวัดและประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ
หลังเรียน (สถานศึกษา และวิทยากรร่วมกันจัดท า) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
ด่านซ้าย  ได้ด าเนินการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
วิทยากรโดยได้แนะน าเทคนิคการจัดการบวนการสอนและก ากับติดตาม การจัดกระบวนการเรียนการสอนของ
วิทยากรอย่างต่อเนื่อง วิทยากรจัดท ารายงานการจัดกิจกรรมของวิทยากร แบบรายงานการนิเทศ ได้มีผู้เรียนที่ได้
น าความรู้ จากการเรียนการสอนการศึกษาต่อเนื่องที่น าความรู้ไปประกอบอาชีพจนประสบความส าเร็จมีอาชีพมี
งานท ามีรายได้ที่ม่ันคงสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ จัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษา
ต่อเนื่องที่มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นส ำนักงำน กศน.ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ยุทธศำสตร์
ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคนให้มีคุณภำพ  ข้อ 3.6 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตร
ธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน(1) พัฒนาบุคลากรและแกนน าเกษตรกรในการเผยแพร่และ
จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม  (2) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ต้นแบบระดับต าบลด้านเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติ
สู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับชุมชน (3) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการระหว่าง ศฝช. และ กศน.อ าเภอใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับประชาชน  
สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ 2561 4.จุดเน้นด้ำนกำรสร้ำงโอกำส 
ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม แนวทางหลัก 4.4 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มี
มาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ โครงการหลัก 5. การขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการศึกษา บูรณาการด้านสื่อและองค์ความรู้ จัดการเรียนรู้/จัดท าสื่อส าหรับ
ประชาชนในเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐและสอดคล้องกับแผนกำรศึกษำชำติ 20 
ปี ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อ 2.2 หลักสูตร
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แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรมจริยธรรม และการน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ (1) จ านวนสถานศึกษา/สถาบัน การศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น (2) จ านวน
สถานศึกษา/สถาบัน การศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมขึ้น (3) จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้
สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ิมข้ึน 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ มีวิทยากรที่มีกระบวนการในการ 
ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง ที่เป็นต้นแบบ อาทิ เช่น  นางปราณี  ทิพย์ขยัน  วิทยากร
ด้านเครื่องสาน  นางฉวีวรรณ ตระกูลธรรม วิทยากรด้านงานปั้น  นางอารมณ์   ยมทอง วิทยากรด้านการแปรรูป 

จากการด าเนินงานของสถานศึกษาจึงมีผลการประเมินตนเองในสถานศึกษา มาตรฐานที่  2 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา ตัวบ่งชี้ 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง ได้
คะแนน  4.00 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี 
 

กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 คุณภำพผู้จัดกิจกรรมกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  

ผลกำรด ำเนินงำน  
      สถานศึกษา  มีผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษาให้ท า

หน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ่งมีบุคลากรดังนี้  1) ข้าราชการ  จ านวน  2  คน                      
2) ครู  กศน.แขวง  จ านวน  7  คน   3) ครู ศรช. จ านวน  4 คน  ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง                 
กับการบริหารจัดการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีคุณภาพ  สามารถจัดการเรียนรู้  ผลิตหรือเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ 

สถานศึกษามีการด าเนินงานที่เป็นกระบวนการในการพัฒนาผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้มีคุณภาพ  โดยการจัดส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได้รับการพัฒนา
ตนเองจากช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เช่น  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หนังสือ  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา  ศึกษาดู
งาน  เป็นต้น  ได้จัดกิจกรรมหรือโครงการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  เช่น  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  บ้านหนังสือ
ชุมชน ห้องสมุดชุมชนวัดนาคปรก  ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  ศึกษาตามต้องการของผู้รับบริการ              
น ามาออกแบบ  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้รับบริการ   กิจกรรม/โครงการ               
ที่ผู้ จัดกิจกรรมการได้รับการส่ง เสริมและพัฒนา  ได้แก่   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การ  ครู  กศน.                  
ด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินโครงการ  
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู   
สะเต็มศึกษา  

สถานศึกษาตระหนักดีว่าผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นผู้มีบทบาทในสถานศึกษาจึง
ต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถและมีทักษะในการจัดการให้มีความรู้ที่สูงขึ้นผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย  โดยน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมโครงการอบรมต่าง ๆ  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  ในการประชุมกลุ่มของผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  
นอกจากนั้นสถานศึกษาสามารถดูจากเอกสารที่ได้รับจากการอบรมต่าง ๆ เช่น  แฟ้มสะสมงาน  วุฒิบัตร  
ประกาศนียบัตร  เป็นต้น 
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ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน  คือ  สถานศึกษาได้ เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวต้นแบบรักการอ่าน   
และได้รับ  โล่รางวัล “ครอบครัวต้นแบบรักการอ่าน” จากส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร   จากการเข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาแล้วมีความรู้ตามที่
ได้รับการพัฒนา   โดยสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ไปสู่ประชาชนทั่วไป   จนบังเกิดผลส าเร็จดังที่ได้
กล่าวข้างต้น 

   สถานศึกษาควรมีการทบทวน  ติดตาม  หรือประเมินผู้จัดและผลการจัดการศึกษา              
ตามอัธยาศัยเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  และการจัดกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  เช่น  สนทนากลุ่ม  การประชุม  การสังเกต  การ
สัมภาษณ์  การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  เป็นต้น 

สถานศึกษาได้ด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงานของส านักงาน 
กศน.  ตรงตามหลักยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศในการขับเคลื่อน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  ที่
เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  โดยมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร กศน. เช่น  หลักสูตรภาษาอังกฤษ  การจัดหลักสูตรภาษาเพ่ือ
อาชีพ  พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media  และ Application ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมถึงการพัฒนาก าลังคนให้เป็น “Smart 
Digital Persons (SDPs)” ที่มีทักษะด้านภาษาและทักษะดิจิทัล เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ  และส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานด้าน Digital และความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส าหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันรวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่
อาชีพ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ ในการเพ่ิมอัตราการอ่านของ
ประชาชนโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน  ห้องสมุด
ประชาชน  บ้านหนังสือชุมชน  ห้องสมุดเคลื่อนที่  เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถในระดับอ่านคล่อง 
เข้าใจความคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานและสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์  รวมทั้งน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน รวมถึงศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสู่ “วิสาหกิจชุมชน ให้เป็นชุมชนพ่ึงตนเองท าได้ 
ขายเป็น” โดยท าการส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพ  ที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชนและความต้องการของ
ตลาด  รวมทั้งสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มในลักษณะวิสาหกิจชุมชน  สร้างรายได้ให้กับชุมชน  ให้ชุมชนพ่ึงพา
ตนเองได้  รวมถึงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า  การท าช่องทางเผยแพร่และ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน  ให้เป็นระบบครบวงจร  ในด้านยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา   โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ  E-learning  ที่ใช้ระบบเทคโนโลยี
เข้ามาบริหารจัดการเรียนรู้  เพ่ือเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก  
รวดเร็ว  ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ  และเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือและยกระดับการรู้หนังสือ
ของประชาชน  ซึ่งมีการยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน  โดยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือใน
รูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน                       
อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง          
ศักยภาพคน ซึ่งมีแนวทางหลัก  คือ การส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ         
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ  โดยมี โครงการหลักในการสนับสนุน                 
คือ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการให้ความรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย   และมีจุดเน้นในด้าน          
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การสร้างโอกาส  ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  ซึ่งจะมีแนวทางหลักในการพัฒนาฐานข้อมูล
ด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน  เชื่อมโยงและเข้าถึงได้  คือ การขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ           
เพ่ือการศึกษา  เพ่ือสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการศึกษาในด้านบูรณาการด้านสื่อและองค์ความรู้               
และจัดการเรียนรู้ /จัดท าสื่อส าหรับประชาชนในเรื่ององค์ความรู้ เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาต่าง ๆ                  
ของรัฐ  รวมถึงสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ  ตามหลักยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาศักยภาพ          
คนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  สื่อต าราเรียน  นวัตกรรม และ
สื่อการเรียนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  ซึ่งจะมี
แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  ตาม
จ านวนแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน  สถานประกอบการสถาบันศาสนา
มูลนิธิสถาบัน/องค์กรต่าง ๆ ในสังคมเพ่ิมขึ้น  ตามร้อยละของชุมชนที่มีการจัดการแหล่งเรียนรู้  ที่มีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน  รวมถึงมีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ  และยังมีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา  เช่น  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  มีสื่อดิจิทัล  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ  
ชุมชน   และการส่งเสริมการมีอาชีพ  และหลักยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยมีการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  เพ่ือ
เสริมสร้างในคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาให้นางสาวแพรพิไล  โชติว รสกุล  เป็นต้นแบบที่ดี               
ในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยได้รับเกียรติบัตรครอบครัวรักการอ่าน  เป็นผู้ด าเนินการ         
จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  การส่งเสริมการรักการอ่านภายในครอบครัว  จากส านักงาน กศน.กทม.เมื่อ
วันที่  2  เมษายน  2561  โดยด าเนินการจัดกิจกรรมในห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้  กศน.แขวงบางหว้าส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  สนับสนุนสื่อแก่หน่วยงานและแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
ส่งเสริมให้หน่วยงานเครือข่ายจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น ห้องสมุดในชุมชน  เป็นต้น  ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนากลุ่มต่าง ๆ ตามความต้องการและความสนใจ  เช่น  กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ  ฯลฯ  มีการ
จัดท าแผนงานโครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  รวบรวมไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  2561  ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ด า เนินการจัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลายของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษี
เจริญ  เช่น  งานห้องสมุดประชาชน  ห้องสมุดเคลื่อนที่   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  บ้านหนังสือชุมชน  เป็นต้น  
นิเทศติดตามผลการด าเนินงานของ  ข้าราชการ  ครู กศน.แขวง  และครู ศรช.  ในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
และน าผลการด าเนินงานที่ผ่านมาปรับปรุงพัฒนางานการศึกษาตามอัธยาศัย      

 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในตัวบ่งชี้  2.8  คุณภาพผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย ได้  4  คะแนน จากคะแนนเต็ม  5  คะแนน  อยู่ในระดับคุณภาพดี 
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กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9 คุณภำพกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  

ผลกำรด ำเนินงำน  
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในตัวบ่งชี้ 2.9 พบว่าสถานศึกษาด าเนินการ 

ส่งเสริม ให้ผู้รับบริการได้รับความรู้และ/ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย
ได้คะแนน 4 อยู่ในระดับดี จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดี ด้วยการด าเนินงาน ของสถานศึกษา  

ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมีกระบวนการในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
โดยมีกระบวนการในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  โดยมีการวางแผน  ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย  และจัดกิจกรรมโดยค านึง  ถึงความต้องการและความเหมาะสมของ ช่วงอายุ เพศ วัย อาชีพ 
การศึกษาของผู้รับบริการ  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี   ผลการประเมินตนเอง (SAR) และแบบประเมินความพึงพอใจในปีที่ผ่านมา โดยน าข้อมูลดังกล่าว  มา
วิเคราะห์หรือจัดท าเป็นโครงการจัดหาหนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน  และโครงการห้องสมุด  เพื่อการเรียนรู้  ดังนี้   

1. ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมีวิธีการประเมินผู้รับบริการว่ามีความรู้  ความสามารถบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างไร 
ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมีวิธีการประเมินผู้รับบริการ โดยการจัดท าแบบประเมิน  ความรู้  
ความสามารถ  ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม เช่น แบบประเมิน  ความพึงพอใจ  ผลงาน  ใบ
งาน/ชิ้นงาน  สอบถาม  สัมภาษณ์  สมุดบันทึกการอ่าน       

2. ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมีวิธีการทบทวน หรือติดตาม หรือประเมินการออกแบบการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ ผลการด าเนินงาน โดยคณะนิเทศภายในสถานศึกษา   ซึ่งประกอบด้วย  นางพรทิพย์  ศิริแตง  
ผู้อ านวยการ กศน.เขตภาษีเจริญ และบุคลากรที่ท าหน้าที่นิเทศติดตามผลด าเนินงานกิจกรรมระหว่างการ
ด าเนินงาน เพ่ือหาข้อมูลที่เป็นปัญหา  และอุปสรรค น าไปพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป พร้อม
ทั้งมีการรายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงาน กศน.กทม. 
 

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ได้ด าเนินงานที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศำสตร์และจุดเน้นกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กศน. ตรงตามหลักยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศในการขับเคลื่อน  กศน. สู่ 
“Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ  โดยมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ  และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร กศน. 
เช่น  หลักสูตรภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ  พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ 
Social Media และ Application ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  รวมถึงการพัฒนาก าลังคนให้เป็น “Smart Digital Persons (SDPs)” ที่มีทักษะด้านภาษาและ
ทักษะดิจิทัล  เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้   ด้าน  Digital เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้พื้นฐานด้าน Digital และความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันรวมทั้งการพัฒนา  และการเข้าสู่อาชีพ  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพในการเพ่ิมอัตราการอ่านของประชาชนโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
รูปแบบต่าง ๆ  เช่น  อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน  ห้องสมุดประชาชน  บ้านหนังสือชุมชน  ห้องสมุดเคลื่อนที่  
เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถในระดับอ่านคล่อง  เข้าใจความคิดวิเคราะห์พ้ืนฐาน  และสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์  รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน  รวมถึงศูนย์
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ฝึกอาชีพชุมชนสู่  “วิสาหกิจชุมชน  ให้เป็นชุมชนพ่ึงตนเองท าได้  ขายเป็น” โดยท าการส่งเสริมการจัดการศึกษา
อาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน    และความต้องการของตลาด  รวมทั้งสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มใน
ลักษณะวิสาหกิจชุมชน  สร้างรายได้ให้กับชุมชน  ให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้รวมถึงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใน
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า  การท าช่องทางเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นระบบ
ครบวงจร  ในด้านยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  โดยการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ  E-learning ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเรียนรู้  เพ่ือเป็นการสร้าง
และขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก  รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ  และเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือและยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน  ซึ่งมีการยกระดับการรู้หนังสือ
ของประชาชน  โดยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งทักษะ  ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน  อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ   ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ซึ่งมีแนวทางหลัก  คือ  การส่งเสริม
สนับสนุน ให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม  เต็มตาม
ศักยภาพ  โดยมีโครงการหลักในการสนับสนุน  คือ  การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการให้ความรู้
ส าหรับคนทุกช่วงวัย  และมีจุดเน้น  ในด้านการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม  
ซึ่งจะมีแนวทางหลักในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษา ที่มีมาตรฐาน  เชื่อมโยงและเข้าถึงได้  คือ การ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือการศึกษา  เพ่ือสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพ  ด้านการศึกษาใน
ด้านบูรณาการด้านสื่อ และองค์ความรู้  และจัดการเรียนรู้/จัดท าสื่อส าหรับประชาชนในเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับ
นโยบาย การพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐ   

 

สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
ตามหลักยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  โดย
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  สื่อต าราเรียน  นวัตกรรม  และสื่อการเรียน  อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน               
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  ซึ่งจะมีแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัด
การศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  ตามจ านวนแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ที่
ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน  สถานประกอบการสถาบันศาสนา   มูลนิธิสถาบัน/องค์กรต่าง ๆ ในสังคม
เพ่ิมขึ้น  ตามร้อยละของชุมชนที่มีการจัดการแหล่งเรียนรู้   ที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  รวมถึงมีระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบ  ความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  และยัง
มีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ  และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา                  
เช่น  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  มีสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ  ชุมชน  และการ
ส่งเสริมการมีอาชีพ  และหลักยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการศึกษา  เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  โดยมีการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่การปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างในคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
 

  สถานศึกษามีการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยโดยมีต้นแบบที่ดี คือ               
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้  ได้ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย  ในมุมห้องเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการใช้  QR Code  มาประยุกต์ใช้ เพ่ือตอบสนองความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายในยุค Digital  
และเป็นการเรียนรู้ผ่าน  Smart  Phone  โดยสแกน QR Code   ซึ่งเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยในการเรียนรู้ที่สามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ  ผ่าน QR Code โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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สามารถเข้าถึงข้อมูลได้พร้อมกัน ท าให้ห้องสมุด  สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้อย่างทั่วถึงตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ และ กศน.แขวงบางหว้า ได้ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้  QR Code  
มาประยุกต ์ใช้เช่นกัน  โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน  มีเป้าหมายให้ชุมชนได้มีหนังสืออ่านเป็น
ประจ า  สร้างวัฒนธรรมการอ่าน  และเล็งเห็นช่องทางในการพัฒนาอาชีพสู่ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น               
โดยด าเนินการจัดโครงการจัดหาหนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  จากคนในชุมชน  
และเข้าร่วมใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง  ผู้เข้าใช้บริการยังได้น าองค์ความรู้  ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้แก่คนใน
ครอบครัว  และเชิญชวนคนในครอบครัวมาเข้าร่วมใช้บริการโครงการจัดหาหนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน  อีกด้วย 

จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การ
ให้บริการ ดังรายละเอียดข้างต้น สามารถสรุปคะแนนที่ได้ และระดับคุณภาพจากผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ได้ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 

 

มำตรฐำน 
น้ ำหนัก

(คะแนน) 
ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 2 คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ/กำรให้บริกำร    
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 คุณภาพครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 4.00 ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา 5 3.50 ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา 5 3.50 ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร   
                 สถานศึกษา 

5 3.50 ดี 

กำรศึกษำต่อเนื่อง    
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง 5 4.00 ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6 คุณภาพหลักสูตรและสื่อการศึกษาต่อเนื่อง  5 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 5 4.00 ดี 
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย    
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.8 คุณภาพผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 4.00 ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 4.00 ดี 

รวม 45 35 ดี 
 
สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 

มีคะแนนรวม เท่ากับ 31.50 คะแนน  ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  โดยมีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา วิธีปฏิบัติที่ดี หรือ
นวัตกรรม หรือต้นแบบ และข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้ 
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จุดเด่น  
จากการประเมินคุณภาพพบว่า ครูการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามความ

ต้องการของครูท าให้ครูความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา  สถานศึกษาให้
ความส าคัญกับการจัดกระบวนการเรียนตามหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ การสนับสนุนสื่อให้การจัดกิจกรรมตาม
ความต้องการและจาเป็นส าหรับครู ซึ่งได้จากการส ารวจความต้องการการใช้สื่อและความจาเป็นส าหรับการ
จัดการตามหลักสูตร ส าหรับการจัดการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยสถานศึกษา มีการประสาน 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิทยากรผู้จัดการศึกษาต่อเนื่องและผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 

จุดที่ควรพัฒนำ  
จากการประเมินพบว่า สถานศึกษามีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามหลักสูตร และผลการประเมินการจัดกิจกรรมเพ่ือนามาเป็นแนวทางให้การพัฒนากระบวนการ พัฒนา
หลักสูตรและนาหลักสูตรมาใช้ให้เกิดคุณภาพ นอกจากนี้สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
วิทยากรผู้จัดการศึกษาต่อเนื่อง และผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการและถูกต้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติ  

 

วิธีปฏิบัติที่ดี หรือ นวัตกรรม  
จากผลการประเมินระดับคุณภาพถึงกิจกรรมที่สถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่ส่งเสริม

ให้ครูผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ครูปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาตนเอง โดย
การให้ศึกษาหลักการทรงงาน 23 ประการของรัชกาลที ่9 และนามาพูดในกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันจันทร์ โดยครู
นาไปขยายผลการด าเนินงานระดับกับกลุ่มนักศึกษาของตนเอง และในการประชุมองค์กรนักศึกษาของ กศน.ไป  

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ  
จากผลการประเมินระดับคุณภาพวิทยากรจัดการศึกษาต่อเนื่องและผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  สถานศึกษา
ควรจัด การประชุม การอบรมพัฒนาความรู้ การร่วมกันพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรจัดการศึกษาต่อเนื่องและผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  เพ่ือประเพ่ิม
ประสิทธิภาพในกระบวนการในการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของ 

 

มำตรฐำนที่ 3 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 กำรบริหำรสถำนศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมำภิบำล  

ผลกำรด ำเนินงำน  
  จากการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ   

ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (2561-2564) แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ซึ่งในการด าเนินการได้น้อมน าหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  3 ห่วง ห่วง 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่
มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ห่วง 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของ
ความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น ห่วง 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และ
ไกล 2 เงื่อนไข 1. เงื่อนไข ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้น
ปฏิบัติ 2. เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต 
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และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  และน ำหลักธรรมำภิบำล คือหลัก
คุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่ามา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน ทั้ง ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป  
โดยมีการประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน ดังนี้  

1.ด้ำนวิชำกำร งานวิชาการเป็นหัวใจของสถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับผิดชอบเป็นผู้น าของ
ครูในด้านวิชาการเป็นอันดับแรก  การบริหารงานวิชาการ ได้แก่  งานควบคุมดูแลหลักสูตร  การสอน  อุปกรณ์
การสอน  การจัดการเรียน  คู่มือครู  การจัดชั้นเรียน  การจัดครูเข้าสอน  การปรับปรุงการเรียนการสอน  การ
ฝึกอบรมครู  การนิเทศการศึกษา การเผยแพร่งานวิชาการ  การวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจัย  การประเมิน
มาตรฐานสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ  และประสิทธิภาพสถานศึกษางานวิชาการเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร  การจัดโปรแกรมการศึกษา  และการจัดการเรียนการสอน  เป็นต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย ด าเนินการ จัดอบรม พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
วิชาการในด้านต่าง ๆ และได้จัดกิจกรรมด้านวิชาการให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้กับ
นักศึกษา รวมทั้งพัฒนาคุณภาพผู้รับบริการการศึกษาต่อเนื่อง  โดยใช้งบประมาณได้รับการจัดสรร อย่างเกิด
ประโยชน์ คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งยึดระเบียบของทางราชการ  

2. ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ  การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเน้น
ความเป็นอิสระในการบริหารให้มี ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ
บริหารงบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน มีการจัดผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารรายได้
จากการบริการมาใช้ ในการบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ได้บริหารงบประมาณอย่างมี ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เท่าเทียมกัน เพ่ือสามารถใช้
งบประมาณท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง คาดการณ์ล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่จะเพ่ิมหรือ
ลดในอนาคต เพ่ือสามารถ วางแผนแก้ปัญหาได้ทันการณ์และไม่เป็นเหตุให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงัก  
ผู้บริหารสถานศึกษาได้ด าเนินการกับงบประมาณใน รูปแบบที่เหมาะสม มีความจ าเป็นในการช่วยส่งเสริมการด า 
เนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุ วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ได้ด าเนินการ  1) จัดท า
แผนและเสนอของบประมาณ  2) จัดสรรงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้ส่วนงานที่รับผิดชอบด าเนินการ   3) 
บริการงานการเงิน และจัดท าบริหารบัญชี  ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  4) การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 5) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งใน
การด าเนินงาน ได้บริหารงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี และบริหารงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ในแต่ละ
ผลผลิต แต่ละโครงการ/กิจกรรม  มีการน าระบบจัดสรรงบประมาณมาใช้ (E-BUDGET)  ใช้งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร อย่างเกิดประโยชน์ คุ้มค่า ตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่ก าหนด มุ่งเน้นความคล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และยึดระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้บริหารงานงบประมาณ ได้ท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานอย่างชัดเจน ตามค าสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ   และแต่งตั้งค าสั่ง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน  นอกจากนี้ยังมี
การจัดท าแผนงาน/โครงการ รวมทั้งการรายงานผลการด าเนินงานในระบบ DMIS ด้วย  

3. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  ผู้บริหารสถานศึกษาได้ด าเนินการบริหารบุคลากร มีการวางแผน มีการแบ่งงาน
และก าหนดอ านาจหน้าที่ของแต่ละคนที่ท างานร่วมกัน มีการประสานงานกันระหว่างงานต่างๆ และมีการควบคุมงานให้เป็นไป
ตามแผน  ได้มอบหมายงานให้ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ โดยการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่   ตามค าสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต ภาษีเจริญ ทั้งงานการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน งานการศึกษาต่อเนื่อง และงานการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งงานงานภาคี
เครือข่ายและกิจการพิเศษ รวมทั้งการมอบหมายงานพิเศษให้ปฏิบัติ อาทิเช่น งานแผนงาน งานการเงิน งาน
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บัญชี งานพัสดุ เน้นให้บุคลลากรยึดวินัยและการรักษาวินัย โดยใช้หลักการส าคัญในการบริหาร ดังนี้  หลักอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ  หลักของการมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว  หลักการมีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกันหลัก
ของการธ ารงไว้ซึ่งสายงาน หลักการแบ่งการงานกันท า หลักการมีระเบียบวินัย หลักของการถือประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญ หลักของการให้ผลตอบแทนยุติธรรม หลักการรวมอ านาจไว้ส่วนกลาง หลักการจัดองค์กรให้
เป็นระเบียบ หลักของความเสมอภาค หลักของการให้คนงานมีเสถียรภาพ หลักการให้มีความคิดริเริ่ม หลักการ
สร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในองค์กร มีการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บุคลาการอย่างต่อเนื่องโดย
การพัฒนาบุคลากร ทั้งที่สถานศึกษาด าเนินการเอง ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาจากหน่วยงานต้นสังกัด และจาก
หน่วยงานภาคีเครือข่าย ดังนี้ 

นอกจากนี้ยังมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร โดยการจัดตั้งกลุ่ม LINE กลุ่ม Facebook มี
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์อยู่สม่ าเสมอ มีการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร อาทิเช่น การให้ความส าคัญในวันเกิด
ของบุคลากร งานมงคลต่าง ๆ ของบุคลากร ยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานเด่น ในระดับต่าง ๆ 
 4. ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ผู้บริหารสถานศึกษา ได้บริหารงานตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตามกฎเกณฑ์ กติกา  ตลอดจน
การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรสมัยใหม่  โดยน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม  สามารถเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบ
เครือข่ายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  การบริหารงานทั่วไปเป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยประสานส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริหารงานอ่ืนๆให้บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้   ประสาน
ส่งเสริม  สนับสนุน  และการอ านวยความสะดวกต่างๆในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งการศึกษาใน
ระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ตามบทบาทของสถานศึกษา  ตลอดจนการจัดและ
ให้บริการการศึกษาของบุคคล   ชุมชน  องค์การ  หน่วยงาน  และสถานบันสังคมอ่ืนได้ด าเนินการเพ่ือให้การ
บริหารงานด้านอ่ืน บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคคล ชุมชน และองค์การที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการงานส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และ
บริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่ งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษา งานควบคุมภายใน งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งในการด าเนินงานได้มี
ค าสั่งแต่งตั้ง และมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน ตามค าสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  มีการรายงานส่งเสริมให้บุคลากรใช้ทรัพยากรที่มีอย่างประหยัด เกิด
ประโยชน์ คุ้มค่าที่สุด และมีการด าเนินการรายงานการประหยัดพลังงานทุกเดือน รายงานค่าใช้จ่ายในระบบ 
DMIS เป็นประจ าทุกเดือน ในส่วนของงานประชาสัมพันธ์ ได้ท าการประชาสัมพันธ์งาน กศน. ทั้งทาง เวปไซต์ 
ทาง Facebook และทางสื่ออ่ืน ๆ มีการจัดวารสารผลการด าเนินงานประจ าเดือนทุกเดือน ด้านอาคารสถานที่ได้
จัดเป็นสัดส่วน  มีการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการประเมินตนเอง และรายงาน
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง ในการบริหารงานในทุกด้าน  

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย ได้ด าเนินงานสอดคล้อง
ของมาตรฐานกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นส ำนักงำน กศน. ปีงบประมำณ 
2561 ยุทธศำสตร์ที ่5 ด้ำนส่งเสริมและจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อ 
5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ข้อ 5.2 สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริม
ความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยก การแปรรูป และการก าจัดขยะ รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน ข้อ 
5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งลดการใช้ทรัพยากรที่ส่งผล
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กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำร ข้อ 6.1 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลของประชาชนอย่างเป็นระบบ  ข้อ 6.2 
ส่งเสริมการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ในการบริหารจัดการ เช่น ระบบการลา ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการขอใช้รถราชการ ระบบการขอใช้ห้องประชุม  เป็นต้น ข้อ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่งให้ตรงกับสายงานหรือความช านาญ สอดคล้องกับ
นโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ 2561 ข้อ 6. จุดเน้นด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำร
บริหำรจัดกำร แนวทางหลัก ข้อ 6.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โครงการหลัก ข้อ 3. การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ที่ 6 
กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ ข้อ 2.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัด
การศึกษา มีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ (1) มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหาร
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ข้อ 2.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา (6) จ านวนสถานศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มข้ึน    

จากการด าเนินงานของสถานศึกษาจึงมีผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่  3 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การศึกษา ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักธรรมมาภิบาล ได ้ 5 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมำก   
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2 กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของภำคีเครือข่ำย 
ผลกำรด ำเนินงำน  

      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขจภาษีเจริญได้ส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานภาคีเครือข่าย เพ่ือการจัด หรือร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี
กระบวนการในการด าเนินงาน โดยท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
เอกชน ชุมชน วัด สถานประกอบการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ผู้รู้ ภูมิปัญญา ซึ่งในการท า MOU 
นั้น มีทั้งในระดับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับส านักงาน กศน. ระดับ ส านักงาน กศน.จังหวัด และ ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ได้จัดท า MOU กับภาคีข่ายเครือในพ้ืนที่เอง ซึ่งไม่ว่าจะเป็น
การท า MOU ในระดับใด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  จะท าตามบทบาท 
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด และท าตาม MOU นอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือจัดการ
เรียนรู้กับภาคีเครือข่ายที่ท าข้อตกลงและไม่ได้ท าข้อตกลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการสร้างภาคีเครือข่ายใหม่ ๆ 
สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายอยู่เสมอ  ประสานงานภาคีเครือข่ายเป็นประจ า  สม่ าเสมอ  รวมทั้งเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ภาคีเครือข่ายเป็นหน่วยจัด และส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ด าเนินขั้นตอนด าเนินงานใช้หลักการบริหารจัดการศึกษาโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน โดยใช้การมีส่วนร่วมของ ภาคีเครือข่ายโดยอาศัยหลักการจัดการ ดังนี้   1.การ
ประสานงาน  ได้มอบหมายให้ครูที่รับผิดชอบปฏิบัติด้วยความสามัคคี สมานฉันท์ และมีประสิทธิภาพที่สุด 2.
ความร่วมมือ ได้ให้ครูทุกคนท าด้วยความเต็มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือไปสู่เป้าหมายของสถานศึกษา 3.การ
ท างานร่วมกัน  ได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม  4.การมีส่วนร่วม ครูทุกคนของสถานศึกษาร่วมกัน
ด าเนินการ โดยมีลักษณะของกระบวนการ (Process) มีขั้นตอนที่มุ่งหมายจะให้เกิดการเรียนรู้(Learning) อย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ดังนี้ 1) ด้านก าหนดแผน นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 2) ด้านการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา ของคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา โดยการให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง
สนับสนุนและส่งเสริมภารกิจของสถานศึกษา เช่น โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 4) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยการเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาต่อชุมชนและสาธารณชน และ 5) ด้าน
การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล การวางแผนการนิเทศของสถานศึกษา  

นอกจากนั้นมีการจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ให้กับนักศึกษาและประชาชน โดยได้เชิญวิทยากร ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน มาให้ความรู้ เช่น พระ/ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ/ทหาร/เจ้าหน้าที่เกษตร/วิทยากร เป็นต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตภาษีเจริญ   
 

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ด าเนินงาน 4 ศูนย์ ได้แก่ 1) ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยต าบล(ศส.ปชต.) ในการด าเนินงานขับเคลื่อน ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร เช่น การให้ความรู้คณะกรรมการ ศส.ปชต. และให้
ความรู้กับประชาชนในเรื่องเก่ียวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 2) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน  3) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ได้ด าเนินงานขับเคลื่อน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ า
แขวง ทุกแขวง ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งผู้น าท้องถิ่น ส านักงานเขตภาษีเจริญ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภาคี
เครือข่ายส่วนอ่ืน ๆ ในทุกแขวง  และ 4) ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ได้ขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายส่วนอ่ืน 
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น หน่วยงานในพื้นท่ีได้ประสานความร่วมมือกันจัดกิจกรรม
ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ  
  ในการติดตามการจัด หรือร่วมจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ด าเนินการติดตามโดยใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย มีการนิเทศติดตาม
การด าเนินการ งานการจัดกิจกรรม ออกนิเทศติดตามผลการด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน 
การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนี้ได้ให้ ครู กศน.ต าบล รายงานผล ทั้งระหว่างการด าเนินงาน 
และเสร็จสิ้นการด าเนินงาน ทั้งรายงานทางกลุ่ม LINE และรายงานเป็นเอกสาร ในส่วนงานการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้การให้รายงานผลการเข้าสอบ ขาดสอบ ทั้งการสอบปลายภาคเรียนและการสอบ 
N-NET ในทุกภาคเรียน  
  การทบทวนหรือติดตามกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนการจัด หรือร่วมจัดการศึกษาของ
ภาคีเครือข่ายเพ่ือน าไปปรับปรุง มีกระบวนการนอกจากการออกนิเทศติดตามอย่างสม่ าเสมอแล้ว ยังมีการ
ทบทวนสร้างความเข้าในในการด าเนินงานอยู่เสมอ เช่น ท าเป็นหนังสือราชการแจ้ง ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบทุกครั้ง การเก็บสถิติเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาต่อไป 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ   มีกระบวนการในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายจัดหรือร่วมจัดการศึกษาที่เป็นต้นแบบ โดยการสร้างความสัมพันธ์ ประสาน
ความร่วมมือ สร้างความเข้าใจ ประชุม แต่งตั้ง สร้างแรงจูงใจ จัดกิจกรรม จัดการศึกษาร่วมกัน ยกย่องเชิดชู
เกียรติให้กับภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัด  หรือร่วมจัดการศึกษาที่เป็นต้นแบบ  จ านวน 3 ราย คือ  1) พระครูพิทักษ์
ประทุมกิจ (เชาวลิต ปริปุณโณ) ด้านการศึกษา  2) นายวินัย แก้วค า ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  3) นายสังข์กระจาย  
ข าเขียว  ด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
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             จากการด าเนินงานของสถานศึกษาจึงมีผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา มำตรฐำนที่ 3 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคี
เครือข่าย ได้ 4 คะแนน คุณภาพอยู่ในระดับ ด ี
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน  

      จากการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  
ในตัวบ่งชี้ที่ 3.3 พบว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ บรรลุตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้ 4 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดี  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ด้วยการ
ด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ โดย 

สถานศกึษามีกระบวนการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา โดยการสรรหาและแต่งตั้งคณะ 
กรรมการสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    พ.ศ.  2551   
มาตรา 19   ก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา   ได้มีการก าหนดจ านวนกรรมการ   คุณสมบัติ   หลักเกณฑ์  
วิธีการได้มาของประธาน และคณะกรรมการวาระการด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง   รวมทั้งอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยสถานศึกษาได้ก าหนดคุณลักษณะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคี
เครือข่าย ต่างๆ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและพัฒนาหลักสูตร  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา   ศิลปะ
และวัฒนธรรม  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสังคม  ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมือง  การ
ปกครอง   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข  
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา  และอาสาสมัคร  โดยมีการรับสมัครคณะกรรมการสถานศึกษาและได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยผู้อ านวยการส านักงาน  กศน. กรุงเทพมหานคร    หลังจากนั้นมีการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ตามความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา   ซึ่งจะมีการประชุมปีละ  
2 ครั้ง เพ่ือรับทราบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และให้การ
เห็นชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการและให้ความเห็นชอบหลักสูตร  เป็นประจ าทุกปี 

สถานศึกษาได้มีการจัดท าคู่มือคณะกรรมการสถานศึกษาและมีการประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ หลังจากได้มีการแต่งตั้งจากผู้มีอ านาจเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ  และท าความเข้าใจร่วมกับสถานศึกษาในบทบาทหน้าที่   
เพ่ือให้การด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปอย่างเรียบร้อย   โดยสถานศึกษามีการจัดประชุมเป็นประจ าปีละ    
2 ครั้ง 

สถานศึกษาได้มีการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วม 
ประชุม  วางแผน  ในการด าเนินงานตามภารกิจงานของ กศน.  เช่น การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  การใช้
จ่ายงบประมาณ การให้ความเห็นชอบเอกสาร เป็นวิทยากรให้ความรู้  ให้ค าแนะน าในการจัดกิจกรรม  เป็น
เกียรติในพิธีเปิดต่างๆ ตามความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามบทบาท และภารกิจของคณะ 
กรรมการสถานศึกษา  เพื่อให้การด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

สถานศึกษามีการทบทวนกระบวนการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา ในกรณีท่ีหมดวาระ
ลาออก  ตาย ย้าย สถานที่ปฏิบัติงาน  ได้มีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาแทน  โดยการพิจารณาสรรหา
ตามคุณลักษณะ คุณสมบัติ  และด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ิมเติม  โดยสถานศึกษามีการ
ประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจ  ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาปีละ  2  ครั้ง  เพ่ือทบทวนบทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  เพ่ือให้การด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด 
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  สถานศึกษามีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ นโยบายและจุดเน้น ซึ่ง สอดคล้องยุทธศำสตร์
และเป้ำหมำยของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  20  ปี   

ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ  
             ข้อ 2.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม  สร้าง
ขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
              (1) มีระบบการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ความรู้  ความสามารถ  
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนการบริหารการศึกษาและความส าเร็จในวิชาชีพ 
    สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้น กระทรวงศึกษำธิกำร   

ข้อที่ 6 จุดเน้นด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ  ปีงบประมาณ 2561 
 แนวทางหลัก 
6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
โครงการหลัก   
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา/โครงการพัฒนารูปแบบแนวทาง  การ

ส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม/โครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการศึกษาในการจัดการศึกษาในพ้ืนที่  อาทิ  สมัชชาการศึกษาหรือสภาการศึกษา
จังหวัดหรือสถาบัน  และองค์กรต่าง ๆ ในสังคม  
    สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นส ำนักงำน กศน.  ปีงบประมำณ  2561  ภำรกิจต่อเนื่อง  
ข้อที่ 6  ด้านบุคลากร  ระบบการบริหารจัดการ  และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 6.1  การพัฒนาบุคลากร 
 6)  ส่งเสริมให้คณะกรรมการ  กศน.  ทุกระดับ  และคระกรรมการสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการบริหาร
การด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ  กศน.  อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
ผลกำรด ำเนินงำน  

 ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตภาษีเจริญ เรื่องการใช้
มาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต  เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ลงวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561-2564 และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผน
ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาอยู่เสมอ ทั้งโดยการิเทศติดตาม ติดตามจากการรายงานผลในที่ประชุมบุคลากร 
กศน.เขตภาษีเจริญ จากการรายงานผลการสอบปลายภาค การสอบ N-Net และการติดตามในรูปแบบอ่ืน ๆ 
ส่งผลต่อ คุณภาพผู้เรียนและผู้รับบริการ ดังจะเห็นได้จากคะแนนผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/
ผู้รับบริการ ดังตาราง 
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 ตำรำงแสดงผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 

 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี ้
น้ ำหนัก

(คะแนน) 
ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรยีน/ผู้รับบริกำร    
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณธรรม  5 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีทักษะ กระบวนการคิด ทักษะ 
                การแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไป 
                ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต  

5 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความรู้พืน้ฐาน  5 3.00 พอใช้ 
กำรศึกษำต่อเนื่อง    
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4  ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และ
      ทักษะในการประกอบอาชพี 

5 4.00 ดี 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมปฏบิัติตนตามหลักปรัชญาของ 
                   เศรษฐกิจพอเพยีง 

5 5.00 ดีมาก 

ตัวบง่ชี้ที ่1.6  ผู้เรียนหรือผู้เขา้รับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยไีด้อย่าง 
                  เหมาะสม 

5 4.00 ดี 

กำรศึกษำตำมอธัยำศัย    
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.7 ผู้รับบริการได้รบัความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการ 
                เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 

5 4.50 ดีมาก 

รวม 35 30.00 ดีมำก 
 

จากตารางจะเห็นได้ว่า สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1– ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 มีคะแนนมีคะแนนมากกว่า 0.5 คะแนน ในทุกตัวบ่งชี้  

ในการสร้างความรู้  ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษานั้น ได้มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยมีค าสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ตามค าสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย ที่ 156/2561 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานตาม 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ 
แล้วยังมีประชุมชี้แจงในการประชุมบุคลากร เป็นประจ า  นอกจากนี้ได้เข้าศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ 
กศน.เขตภาษีเจริญ   หอ้งประชุม กศน.เขตภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดยบุคลากรทุกคนเข้าร่วม
ประชุม และจัดโครงการอบรมบุคลากรการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เมื่อวันที่ 25-26 
กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม กศน.เขตภาษีเจริญ ได้ร่วมพัฒนาระบบประกันกับหน่วยงานต้นสังกัดในการ
ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ของ เขตภาษีเจริญ  สังกัดส านักงาน กศน.
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2561 ในการทบทวนหรือประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน ผู้รับบริการนั้น ได้จัดท าคู่มือระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และได้แต่งตั้งคณะนิเทศของ



102 
 
สถานศึกษา ออกนิเทศ ติดตาม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงาน จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยู่เสมอ รวมทั้งมีการติดตามในที่ประชุมบุคลากรเป็นประจ า  

 แนวทางในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2560 ให้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต เป็นเป้าหมายในการจัด และพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งเน้นให้เกิดแก่ผู้เรียน/ผู้รับบริการ  รวมถึง
ผลผลิต และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษา เกิดความเท่า
เทียมทางการศึกษา และเป็นที่ยอมรับต่อชุมชน สังคม และประชาชน โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขต  เพ่ือการประกันคุณภาพในสถานศึกษา มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากร  

ในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยการจัดอบรม การประชุม
ชี้แจง การประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการจัดท าแผนงานในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561-2564 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดด้ าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน และน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย มีระบบบริหารและสารสนเทศ ยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และผู้รับบริการ  และได้ตั้งค่าเป้าหมาย
ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานได้อย่างชัดเจน  

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ได้พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษี
เจริญ ไดพั้ฒนาระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 จากการด าเนินงานของสถานศึกษาจึงมีผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 3 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา ตัวบ่งชี้ 3.4 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได ้4 คะแนน
คุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
 

จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การศึกษา ดังรายละเอียดข้างต้น สามารถสรุปคะแนนที่ได้ และระดับคุณภาพจากผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ได้ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 
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สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

การศึกษา  มีคะแนนรวม เท่ากับ  17  คะแนน  ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีมำก  โดยมีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  
วิธีปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรม หรือต้นแบบ และข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
1. ผู้บริหารมีการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านบริหาร 

งานทั่วไป โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานได้
อย่างชัดเจน 

2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ มีการส่งเสริม สนับสนุนการจัด 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. กับบุคคล ชุมชน 
องค์กรชุมชน สถาบันศาสนา รวมทั้งสถานศึกษาอ่ืนที่ไม่ใช่สังกัดส านักงาน กศน. เพ่ืดร่วมจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการท างานร่วมกันในการส่งเสริมความรู้ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับประชาชน  

3. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่ระเบียบ 
ก าหนด ท าหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในการให้ค าปรึกษา พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในแผนพัฒนาคุณภาพ 
แผนปฎิบัติการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้การระดมทุนทางสังคมและ
ทรัพยากรจากชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ติดตามและเสนอแนะการด าเนินงาน 

จุดทีค่วรพัฒนำ  
-            

วิธีปฏิบัติที่ดี หรือ นวัตกรรม  

  ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ผู้บริหารได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษา และส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในชุมชน และ
น าหลักธรรมาภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็น
สถานศึกษาท่ีสร้างคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม 
 
 
 

มำตรฐำน 
น้ ำหนัก

(คะแนน) 
ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 3 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ     
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
                 พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 

5 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 การส่งเสริม สนบัสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 5 4.00 ดี 
ตัวบ่งชีท้ี ่3.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 5 4.00 ดี 
ตัวบง่ชี้ที ่3.4  การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 5 4.00 ดี 

รวม 20 17 ดีมำก 
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ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 

1. การจะพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และคุณธรรมนั้น ควรน าหลักการทรงงาน 23 ข้อ ของในหลวง
รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน ยึดการด าเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่
รอบตัว และสามารถปฏิบัติได้จริง มีความละเอียดรอบครอบ คิดค้นหาแนวทางพัฒนา เพ่ือมุ่งประโยชน์ต่อ
ประชาชนสูงสุด มีคุณค่า และควรยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท น ามาปฏิบัติเพ่ือให้
บังเกิดผลต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

 
2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง ควรค านึงถึงสิ่ง ต่อไปนี้  1)  สร้างจิตส านึกการพัฒนา

งานประกัน โดยถือว่า เป็นวัฒนธรรมการท างานปกติ (ท าทุกคน-ท าทุกวัน) ของสถานศึกษา 2) ร่วมกันก าหนด
มาตรฐานที่เป็น อัตลักษณ์ ของ สถานศึกษาอย่างเด่นชัด เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน และด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง  3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยทุกคนพัฒนาตนเอง ใฝ่เรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และแบ่งปันความรู้ตลอดเวลา ทั้งในและนอกองค์กร 
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บทท่ี 4 
สรุปผลกำรประเมินตนเอง และแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

 
  การประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการ
พัฒนาสถานศึกษา ได้ดังนี้  
 
 กำรสรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 การสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปผลได้เป็น 2 ส่วน คือ 

3) สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

4) สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

 
 

3. สรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี ้
น้ ำหนัก

(คะแนน) 

ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 35 30 ดีมำก 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณธรรม  5 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะ กระบวนการคิด ทักษะการ

แสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต  

5 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความรู้พืน้ฐาน  5 3.00 พอใช้ 
กำรศึกษำต่อเนื่อง    
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4  ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ 
                ในการประกอบอาชีพ 

5 4.00 ดี 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมปฏบิัติตนตามหลักปรัชญาของ   
เศรษฐกิจพอเพียง 

5 5.00 ดีมาก 

ตัวบง่ชี้ที ่1.6  ผู้เรียนหรือผู้เขา้รับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยไีด้อย่างเหมาะสม 5 4.00 ดี 
กำรศึกษำตำมอธัยำศัย    
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.7 ผู้รับบริการได้รบัความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วม 
                กิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 

5 4.50 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 2 คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ/กำรให้บริกำร 45 35 ดี 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 คุณภาพครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 4.00 ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา 5 3.50 ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา 5 3.50 ดี 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี ้
น้ ำหนัก

(คะแนน) 

ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับ
คุณภำพ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 5 3.50 ดี 
กำรศึกษำต่อเนื่อง    
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง 5 4.00 ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6 คุณภาพหลักสูตรและสื่อการศึกษาต่อเนื่อง  5 4.50   ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 5 4.00 ดี 
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย    
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.8 คุณภาพผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 4.00 ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 4.00 ดี 
มำตรฐำนที่ 3 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ  20 17.00 ดีมำก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                

หลักธรรมาภิบาล 
5 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 การส่งเสริม สนบัสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 5 4.00 ดี 
ตัวบ่งชีท้ี ่3.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 5 4.00 ดี 
ตัวบง่ชี้ที ่3.4  การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 5 4.00 ดี 

รวม 100 82.00 ดีมำก 
 

สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม โดยมีคะแนนรวม เท่ากับ 82.00 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมำก 
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เกณฑ์ระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

ตารางที่ 1 เกณฑ์ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 5 คะแนน 
ระดับคุณภำพ ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก 

คะแนน 0.0
0 

0.5
0 

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 

 

ตารางที่ 2 เกณฑ์ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 20 คะแนน 
ระดับคุณภำพ ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก 

ช่วงคะแนน 0.00 – 4.00 4.01 – 8.00 8.01 – 12.00 12.01 – 
16.00 

16.01 - 
20.00 

 

ตารางที่ 3 เกณฑ์ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 35 คะแนน  
ระดับคุณภำพ ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก 

ช่วงคะแนน 0.00 – 7.00 7.01 – 14.00 14.01 – 
21.00 

21.01 – 
28.00 

28.01 - 
35.00 

ตารางที่ 4 เกณฑ์ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 45 คะแนน  
ระดับคุณภำพ ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก 

ช่วงคะแนน 0.00 – 9.00 9.01 – 18.00 18.01 – 
27.00 

27.01 – 
36.00 

36.01 - 
45.00 

 
ตารางที่ 5 เกณฑ์ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 100 คะแนน 

ระดับคุณภำพ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก 

ช่วงคะแนน 0.00 – 20.00 20.01 – 40.00 40.01 – 60.00 60.01 – 80.00 80.01 - 
100.00 
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1.      สรุปผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ 
 

สรุปผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ 

 

จุดเด่น 

 

1. จากผลการประเมินระดับคุณภาพในตัวบ่งชี้ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ว่า ผู้เรียนการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีคุณธรรม เช่น โครงการธรรมะสดใส ห่างไกลยาเสพติด ทั้ง 5 รุ่น และกิจกรรมธรรม
ศึกษาผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีทักษะ กระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต เช่น กิจกรรมการประกวดโครงงาน 
โครงการค่ายสะเต็มศึกษา พัฒนาเยาวชน  และด้านการศึกษาตามอัธยาศัยที่ว่า ผู้รับบริการได้รับ
ความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก นั้น พบว่าสถานศึกษามีแนวทาง เป้าหมายในการด าเนินการจัดกิจกรรม
อย่างชัดเจน โดยสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมในภาพรวมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น  โครงการ
ครอบครัวต้นแบบรักการอ่าน โดยสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ไปสู่ประชาชนทั่วไป  
ส าหรับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุน และจัดการศึกษา
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้  ได้ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย  ในมุม
ห้องเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้  QR Code      

2. ครูจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ครูมีความรู้ ความสามารถใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตร ซึ่งได้จากการส ารวจความต้องการใช้สื่อตามหลักสูตรที่จัดการศึกษา   

3. การบริหารสถานศึกษา ได้ใช้หลักการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมสถานศึกษาได้รับจากคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัด
กิจกรรม  และได้แนวทางการบริหารจัดการองค์กรได้น าหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 
มาปรับใช้ในการด าเนินงาน 

 

จุดที่ควรพัฒนำ 

 

จากการประเมินตัวบ่งชี้ด้านผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานอยู่ในระดับ พอใช้ 
เนื่องจากสถานศึกษามีข้อจ ากัดทั้ งในส่วนของสถานศึกษา และนักศึกษาส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายจึงมีความแตกต่างกันในเรื่องความรู้และภูมิหลัง  

 

วิธีปฏิบัติทีด่ี 
หรือนวัตกรรม 
หรือตัวอย่ำงท่ีดี 

 

1. สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 

2. ผู้บริหารได้น ากิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร นักศึกษาและ
ประชาชนมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร เพ่ือสร้างความรู้รักสามัคคีความมีน้ าใจ เอ้ืออาทร



109 
 

สรุปผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ 

หรือต้นแบบ 

 

ในกลุ่มบุคลากร นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งส่งผลดีต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็น
สถานศึกษาท่ีสร้างคนดีให้สังคมได้อีกสถานศึกษาหนึ่งในที่สุด  

            
แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เห็นควรให้สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการ
ปรับปรุง หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 

1. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสอนเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. พัฒนาระบบติดตามผู้เรียนอย่างชัดเจน และต่อเนื่อง 
 3. จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องที่หลากหลาย และทันสมัย 
 4. พัฒนาศักยภาพครูให้ผลิต และวิจัย เพื่อพัฒนาสื่อ หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย
ทันสมัยและต่อเนื่อง 
 3. ส่งเสริมให้ครู กศน. จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  

--------------------------------------------------------- 
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  คณะผู้จัดท ำ 
 

คณะที่ปรึกษำ 
นายปรเมศวร์  ศิริรัตน์          ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

       อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
นางช่อแก้ว  กิตติคุณวัจนะ    ประธานกรรมการสถานศึกษา  
นางพรทิพย์  ศิริแตง      ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ 
นางธนธรณ์  มาลี  ครู คศ.2     
นางพูลสุข  ทรัพย์สมบูรณ์  ครู คศ.2    
  

คณะท ำงำน 
นางพรทิพย์  ศิริแตง     ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ 
นางธนธรณ์  มาลี  ครู คศ.2     
นางพูลสุข  ทรัพย์สมบูรณ์  ครู คศ.2     
นางสาวสมพิศ  จันทร์หัวนา ครูอาสาสมัคร 
นางสาวเปรมทิพย์  รัตนเรือง ครู กศน.ต าบล/แขวงบางหว้า    
นางสาวสิริพร  ทิพย์กาญจนรัตน์ ครู กศน.ต าบล/แขวงคลองขวาง    
นางสาวสุวรรณี  ไพเราะห์  ครู กศน.ต าบล/แขวงปากคลองภาษีเจริญ    
นางสาวสร้อยธิดา  ปัญญา ครู กศน.ต าบล/แขวงบางแวก 
นางสาววรัญญา  โพธิกนิษฐ ครู กศน.ต าบล/แขวงบางจาก   
นายสุภีร์  แสงทน  ครู กศน.ต าบล/แขวงคูหาสวรรค์ 
นายทิฐินัย   ศิริแตง  ครู กศน.ต าบล/แขวงบางด้วน 
นางพันนิภา จีนเหนาะ    ครูศูนย์การเรียนชุมชนวัดรางบัว 
นางสาวสมฤดี    แสงทน  ครูศูนย์การเรียนชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 
นายตฤณกร   ทิพย์กาญจนรัตน์ ครูศูนย์การเรียนชุมชนวัดชัยฉิมพลี 
นายบุญเสริม     จันทร์ศิริพรชัย ครูศูนย์การเรียนชุมชนวัดรางบัว 
 

เรียบเรียงและเขียนรำยงำน 
นางพูลสุข  ทรัพย์สมบูรณ์  ครู คศ.2  
นางสาวสมพิศ  จันทร์หัวนา       ครูอาสาสมัคร 
 

ตรวจสอบข้อมูล  
นางพรทิพย์   ศิริแตง         ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ 
 

จัดพิมพ์และท ำรูปเล่ม ปก   
นายสุภีร์       แสงทน  ครู กศน.ต าบล/แขวงคูหาสวรรค์ 

 

 

 

 


